
النتائج املالية للربع الثالث املنتهي  

يف 30 �سبتمرب 2013

 

بيان الدخل ال�شامل املوحد غري املدقق

للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م

�شبتمرب 2013

األف ريال

�سبتمرب 2012

األف ريال

 41.619 42.433 الإيرادات

 )19.596()23.498(تكاليف الت�سغيل املبا�سرة

 )5.893()4.838(م�سروفات ت�سغيل اأخرى

 )8.784()7.460(م�سروفات اإدارية وعمومية

287313 اإيرادات اأخرى

 7.659 6.924 الربح من الت�شغيل

 )1.956()1.665(تكاليف التمويل

 5.703 5.259 اأرباح الفرتة قبل ال�شرائب

)612( )627(�سريبة الدخل 

5.091 4.632 اأرباح الفرتة 

 اإيرادات �شاملة اأخرى

-                   15                  اإعادة تقييم اال�ستثمارات

 )293(769�سايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

)293(784اإيرادات �ساملة اأخرى للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب 

4.798  5.416اإجمايل الإيرادات ال�شاملة للفرتة بعد خ�شم ال�شرائب

 الأرباح املن�شوبة اإىل:

 5.091 4.634م�ساهمي ال�سركة االأم

0 )2(حقوق غري ُم�سيطرة  

 

 اإجمايل الإيرادات ال�شاملة املن�شوبة اإىل:

 4.798 5.418م�ساهمي ال�سركة االأم

0)2(حقوق غري م�سيطرة  

0.028  0.026العائد الأ�شا�شي لل�شهم )ريال عماين( 

بيان املركز املايل املوحد غري املدقق

كما يف 30 �سبتمرب 2013

�شبتمرب 2013

األف ريال

�سبتمرب 2012

األف ريال

الأ�شول 

الأ�شول غري املتداولة

 92.415  84.777 املمتلكات واملعدات

 232  217 اأ�سول غري ملمو�سة

 240  241 ا�ستثمارات متاحة للبيع

 4.000  4.000 ودائع الأجل

 89.235  96.887 

 الأ�شول املتداولة

 2.212  1.793 املخزون

 11.439  15.434 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

 13.135  19.685 نقدية و�سبه النقدية 

 36.912  26.786 

 123.673  126.147 جمموع الأ�شول

 حقوق امل�شاهمني 

 17.984  17.984 راأ�س املال 

 2.949  2.949 عالوة اإ�سدار االأ�سهم

 4.376  5.084 احتياطي قانوين

)4.135( )2.812( عجز التحوط

 40  41 فائ�س اإعادة التقييم

 20.570  21.994 اأرباح حمتجزة

 41.784  45.240 حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم 

 41  37 حقوق غري م�سيطرة

 41.825  45.277 جمموع حقوق امل�شاهمني 

  اللتزامات

 اللتزامات غري املتداولة

 52.132  44.333 قرو�س 

 5.848  6.508 �سرائب موؤجلة

 1.629  1.876 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

 3.040  1.806 االأدوات املالية امل�ستقة

 54.523  62.649 

  اللتزامات املتداولة

 13.231  19.578 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

 4.873  5.763 قرو�س 

 1.095  1.006 االأدوات املالية امل�ستقة

  26.347 19.199 

 81.848  80.870 جمموع اللتزامات

 123.673  126.147 جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات

 0.232  0.252 �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد )ريال عماين( 

 اأعزائي امل�ساهمني، 

ي�سرين نيابة عن اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن اأتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�سركة للفرتة املنتهية يف �سبتمرب2013. على العموم، ي�ستمر ميناء �ساللة 

بتحقيق منو كبري يف اأحجام العمل مبحطة الب�سائع العامة، مما يعك�س دور امليناء يف دعم التجارة املحلية وتو�سعها، اإ�سافة اإىل تنمية ميزان التجارة العماين. 

ناحية حمطة  من  اأما  بحرًا.  والت�سدير  االإ�سترياد  فيه حركة  تزداد  الذي  الوقت  ال�سركة يف  اإيرادات  لتنويع  امليناء  اإ�سرتاتيجية  مع  متما�سيًا  النمو  هذا  وياأتي 

احلاويات، فقد اإنخف�ست اأحجام ال�سحنات العابرة وكما مو�سح اأدناه. نحن م�ستمرون باإلتزامنا يف تعزيز مكانة ال�سركة باإعتبارها �سركة وطنية راقية. 

اأداء ال�سركة

ناولت حمطة احلاويات خالل الفرتة املنتهية يف �سبتمرب من هذا العام 2.556 مليون حاوية منطية، وهذا يوؤ�سر اإنخفا�سًا بن�سبة 7% عن اإنتاجية الفرتة ذاتها 

من العام املا�سي حيث كانت 2.758 مليون حاوية منطية. ويعود ال�سبب الرئي�س وراء ذلك اإىل حتويل اأحد عمالء ال�سركة الرئي�سيني ل�سحناته العابرة بعيدًا عن 

امليناء، اإ�سافة اإىل تذبذب يف اأحجام العمل لدى عدد من عمالء امليناء االأ�سا�سيني نتيجة �سعف يف االإنتعا�س االإقت�سادي العاملي. لذلك، تعمل ال�سركة على تو�سيع 

نطاق اأ�سواقها اجلديدة عرب �ساللة، وي�سمل هذا التو�سع موانئ يف �سرق اأفريقيا وال�ساحل ال�سرقي للواليات املتحدة االأمريكية. 

�سجلت حمطة احلاويات حت�سنا ملحوظًا. فقد حت�سنت اإنتاجية الرافعة بن�سبة 10% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من عام 2012، يف حني حت�سن اأداء االأر�سفة بن�سبة 

16% للفرتة املذكورة. ويعد هذا اإجنازًا مهمًا اإذا ما اأخذنا بنظر االإعتبار اأن مقايي�س العمل قد تاأثرت بظروف املناخ والبحر غري امل�ستقر يف مو�سم اخلريف. وهذا 

االإجناز يو�سح مدى جناح ال�سركة يف تغيري ثقافة العمل باإجتاه عملية تطور االأداء، ونتيجة العمل اجلماعي واملهنية الالزمة لت�سغيل ميناء من الطراز العاملي.

 ناولت حمطة الب�سائع العامة 6.16 مليون طن من الب�سائع املتنوعة يف الفرتة املنتهية يف �سبتمرب 2013، حيث بلغ حجم ال�سادرات 5.32 مليون طن والواردات 

0.48 مليون طن. بلغت الزيادة يف حجم العمل ن�سبة 17% عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من عام 2012، وتعزى تلك الزيادة اإىل النمو امل�ستمر يف �سادرات حجر 

الكل�س واجلب�س وامليثانول واالإ�سمنت.  

اإ�سراقات مالية م�سيئة 

�سايف االأرباح املوحدة للفرتة املنتهية يف �سبتمرب من عام 2013 بلغ )4.6( مليون ريال عماين مقابل )5.1( مليون ريال عماين للفرتة ذاتها من العام املا�سي، 

وهذا يعني اإنخفا�سًا  بن�سبة 9%. ويعزى هذا االإنخفا�س اإىل هبوط يف اأحجام العمل مبحطة احلاويات.  

�سجلت املدخوالت املوحدة قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب واال�ستهالك 12.9 مليون ريال عماين مما اأدى اإىل هام�س بن�سبة 30%، مقابل 34% يف 2012. 

اإزدادت اإيرادات حمطة احلاويات من ال�سحن والتفريغ واالإيرادات االأخرى يف الربع الثالث بن�سبة 4% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من ال�سنة املا�سية نتيجة لتنوع 

اأحجام العمل. حيث مت ت�سمني الب�سائع العامة التي متت مناولتها على الر�سيف 31 �سمن احل�سابات املالية ملحطة احلاويات ب�سبب حتويل الر�سيف املذكور اإىل 

من�ساآت حمطة احلاويات. 

اإزدادت اإيرادات حمطة الب�سائع العامة بن�سبة 33% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي نتيجة اأحجام العمل العالية والتغيريات اجليدة التي اأدخلت على 

خدمات العمالء والتعديالت يف التعريفة. 

�سملت املدخوالت االأخرى �سايف اإيرادات الفوائد واأرباح / خ�سائر من بيع اأ�سول ثابتة.

كانت تكاليف الت�سغيل املبا�سرة املتمثلة بتكاليف القوة العاملة، وتكاليف ال�سيانة والت�سليح، وتكاليف الطاقة، والتكاليف البحرية، قد اإزدادت بن�سبة 28% )وعلى 

وجه التحديد، اإزدادت تكاليف القوة العاملة بن�سبة 14%، زيادة تكاليف ال�سيانة والت�سليح بن�سبة 4%، زيادة تكاليف  الطاقة والوقود بن�سبة 8%( باملقارنة مع 

الفرتة ذاتها من العام املا�سي.  

تكاليف ر�سوم االإمتياز املتمثلة باإيجار االأر�س، وعوائد حقوق االمتياز الثابتة واملتغرية، اإ�سافة اإىل ر�سوم االإدارة اإنخف�ست بن�سبة 23% باملقارنة مع العام املا�سي 

ب�سبب اإنخفا�س نتائج حمطة احلاويات. 

اإنخف�ست تكاليف االإدارة العامة واالإدارية بن�سبة 15% مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي ب�سبب اإنخفا�س تكاليف املكاتب، وال�سفر، وخم�س�سات املخزون 

بطيئة احلركة وامل�ستحقات املتاأخرة.

كانت تكاليف اإ�ستهالك الت�سغيل مماثلة مل�ستويات تكاليف الفرتة ذاتها من العام املا�سي.

كانت تكاليف التمويل اأقل من العام املا�سي بن�سبة 15% على ح�ساب ت�سوية الق�سط الثاين من القر�س يف 2012. 

التكاليف املبا�سرة لت�سغيل حمطة احلاويات بالنقلة الواحدة للفرتة املنتهية يف �سبتمرب 2013 كانت اأكرث بن�سبة 19% عن ال�سنة املا�سية ب�سبب زيادة يف تكاليف القوة 

العاملة، وال�سيانة والطاقة والوقود. اأما التكاليف املبا�سرة لت�سغيل حمطة الب�سائع العامة فكانت اأكرث من العام املا�سي بن�سبة 19% على ح�ساب توزيع التكاليف.

العام   2012

التفا�سيل

)القيمة × 000‘(       

1 يناير 2013 

اإىل 30 �شبتمرب 2013

1 يناير 2012

اإىل 30 �سبتمرب 2012 

حجم العمل 

2.5562.758حاوية منطية – حمطة احلاويات3.633

6.1655.264طن – حمطة الب�سائع العامة7.251

42.43341.619الإيرادات 57.540

31.4028.51االإنتاجية الكلية – نقلة/ �ساعة29.32

الربحية

5.2595.703�سايف االأرباح قبل ال�سريبة )باالألف ر.ع.(7.937

4.6325.091�سايف االأرباح بعد ال�سريبة )باالألف ر.ع.(7.082

الن�شب

12.2%10.9%�سايف هام�س الربح%12.3

0.0260.028االأرباح لل�سهم الواحد )ر.ع(0.039

0.2520.232القيمة الدفرتية لل�سهم )ر.ع(0.246

تطوير املوظفني

يدرك ميناء �ساللة اإن املوظفني هم م�سدر قوة ال�سركة وجناحها، ونحن من جانبنا عازمون على تطوير اأولئك املوظفني و�سمان ح�سن رفاهيتهم. 

تنتهج ال�سركة منهجًا اإ�سرتاتيجيًا لتدريب املوظفني وتطويرهم من اأجل احلفاظ على م�ستوى عال من االأداء والوعي، والعمل بكفاءة وفعالية. وقد طبقت ال�سركة 

نظام التقييم ال�سنوي يف هذا العام ملعرفة م�ستوى االأداء لكل موظف.

بلغ عدد دورات تدريب وتطوير املوظفني التي اأقيمت داخل امليناء 76 دورة �سارك فيها 3.752 متدربًا، باالإ�سافة اإىل 53 متدرب نالوا تدريبهم خارج امليناء، مع 

تقييم 1.257 فردًا. اإن اإ�ستثمار العن�سر الب�سري واملواهب عملية متوا�سلة يف امليناء �سواء اأكان التدريب داخليًا اأم خارجيًا.

حتتل ال�سالمة املكانة االأوىل يف امليناء حر�سًا منه على �سالمة املوظفني اأثناء تاأديتهم لعملهم وتنفيذهم للمهمات املكلفني بها. لقد اأدى ن�سر الوعي للعمل يف ظل 

بيئة اآمنة اإىل اإنخفا�س يف اإ�سابات العمل، و�سجع على و�سع خطط توؤمن عمل املوظف باأمان و�سالمة. 

يوفر امليناء برامج عديدة خ�سو�سًا للقادمني اجلدد من اأجل معرفة مواهبهم وطاقاتهم ومن اجل اإدماجهم يف االأعمال التخ�س�سية. ومن بني هذه الربامج 

برناجمني مهمني من برامج التدريب والتطوير هما برنامج مقدمة وتعريف بامليناء واالآخر هو برنامج ال�سالمة واالأمن. ياأتي هذا التدريب  للت�سريع يف اإ�سرتاك 

املوظفني اجلدد و تعرفهم على بيئة العمل وجتنيبهم املواقف ال�سعبة نتيجة قلة خربتهم بتلك البيئة. 

اإن االإ�ستمرار يف تطوير املوظفني ي�سمن وجود قاعدة ر�سينة ومتينة قادرة على بذل العطاء واجلهود الالزمة لدفع عجلة امليناء اإىل االأمام.  بلغت ن�سبة التعمني 

حتى نهاية �سبتمرب من هذا العام 46%  يف حني بلغت ن�سبة التعمني على م�ستوى االإدارات %72. 

التطور والآفاق

يف اأحدث تقييم لالإقت�ساد العاملي اأجراه �سندوق النقد الدويل، ت�سائلت توقعات ال�سندوق ب�ساأن االإنتاجية العاملية حيث انه من املتوقع اأن تتناق�س االإنتاجية 

بن�سبة 3% هذا العام،  وهذه الن�سبة اأقل من التوقعات التي �سدرت عن ال�سندوق يف اأبريل 2013. 

ال يزال النمو العاملي واطئًا على الرغم من اأن االقت�سادات املتقدمة اأظهرت يف االآونة االأخرية عالمات اإنتعا�س من الركود العاملي يف حني تباطاأت اقت�سادات 

ال�سوق النا�سئة. ويف خ�سم هذه التوقعات يتناف�س ميناء �ساللة يف ميدان االإقت�ساد العاملي، يف وقت اأ�سبح فيه ال�سحن البحري �سناعة عالية التناف�س. الربحية 

والقدرة و�سهم ال�سوق هي العوامل االأ�سا�سية التي تنظر اليها ال�سركة عند النظر يف جمايل املخاطر والفر�س التجارية وال�سناعية. 

يقدم ميناء �ساللة قيمًا مهمة اإىل �سل�سلة االإمداد والتموين العاملي، حيث اأ�سبح امليناء واحدًا من اأف�سل موانئ العامل يف جمال اإعادة ال�سحن. ونظرًا مليزات عامل 

اإ�سافة اإىل االإ�ستفادة  الوقت وعامل تقلي�س النفقات، يقدم امليناء فر�سة كبرية للم�ساريع التجارية لالإ�ستفادة من �سبكة املوا�سالت املتعددة برًا وبحرًا وجوًا 

من احلوافز التي تقدمها املنطقة احلرة ب�ساللة. لقد اإ�ستقطبت عوامل مثل �سهولة الو�سول اإىل االأ�سواق العاملية، وقرب املنطقة من االأ�سواق النامية يف ال�سرق 

االأو�سط و�سمال افريقيا، و�سرق افريقيا والهند، اإ�ستقطبت عددًا من ال�سركات العاملية الإن�ساء م�ساريعها يف حمور �ساللة. ومازال امليناء يوؤدي دورًا رئي�سيًا يف 

اإ�ستقطاب �سركات الإن�ساء م�ساريعها يف املنطقة احلرة ب�ساللة، وهذا بدوره �سيقود اإىل اإيجاد وظائف وعائدات اإقت�سادية مبا�سرة.

من اأهداف امليناء االإ�سرتاتيجية ت�سجيع ال�سركات الإ�سافة قيمة اإىل املنتجات امل�ستوردة ال�سائبة واملنتجات غري ال�سائبة لغر�س اإيجاد م�ساريع جتارية تتمثل باإعادة 

الت�سنيع عرب حمطتي احلاويات والب�سائع العامة. نحن نتوقع م�ستقباًل باهرًا امام حمطة الب�سائع العامة ونتطلع اإىل اإكتمال م�سروع تو�سيع تلك املحطة. ومن 

املعلوم لدينا اأن االأر�سفة اجلديدة �ستكون جاهزة يف الن�سف االأول من 2014، باإ�ستثناء تزويد املحطة بالطاقة الكهربائية وممر اخلدمات. لقد عرب عدد من 

امل�ستثمرين الرئي�سيني عن اإهتمامهم يف اإ�ستغالل طاقة املن�ساآت اجلديدة يف املحطة يف جمال الب�سائع اجلافة وال�سائلة. ت�ستمر املحطتان مبناولة اأحجام كبرية 

لعمالء ال�سركة مبن فيهم �سركة اأوكتال للربتوكيمياويات، و �سركة ميثانول �ساللة، و�سركة ري�سوت لالإ�سمنت، و�سركة مطاحن �ساللة. ومن املتوقع اأن ت�ستمر 

زيادة اأحجام العمل يف حمطة الب�سائع العامة اإذ ت�سري التوقعات اإىل اأن عددًا من عمالء املحطة، خ�سو�سًا العاملني يف جمال احلموالت ال�سائبة �سوف يبداأون 

اأعمالهم التجارية يف امل�ستقبل القريب. 

موقع عمان املثايل يوؤدي دورًا بارزًا يف اأ�سواق املنطقة برمتها ويف التنمية االإقت�سادية. ومن املوؤمل اأن يكون الإدراج ميناء �ساللة �سمن ت�سميم �سبكة �سكك احلديد 

االإ�سرتاتيجية دوره وح�سوره الكبري يف تطوير االإقت�ساد العماين. 

امل�سوؤوليات الإجتماعية

اأعرب امل�ساهمون عن اإهتمامهم الكبري مب�ساريع امل�سوؤوليات االإجتماعية التي تتوالها ال�سركة يف الوقت الذي اأكدوا فيه على اأهمية دعم املبادرات اخلريية التي 

توؤثر على قطاعات كبرية من املجتمع يف حمافظة ظفار. 

من اأجل حتقيق هذه الغاية، اأجنزت ال�سركة املراجعة االأوىل الأن�سطتها يف هذا املجال، حيث اأو�سح التقرير اأن�سطة اإجتماعية واإقت�سادية وبيئية م�ستدامة. وقد 

ن�سرت ال�سركة تقريرها اإىل موظفيها وم�ساهميها الرئي�سيني باللغة االإنكليزية عرب �سبكتها االإلكرتونية. كما تاأمل ال�سركة اإ�سدار تقرير مو�سع حول هذا املو�سوع 

وتعميمه باللغة العربية اي�سًا. 

اخلامتة

اأتقدم بالنيابة عن جمل�س االإدارة وامل�ساهمني ومبنا�سبة اإطاللة العيد الوطني لل�سلطنة بخال�س ال�سكر والعرفان حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد لروؤيته االإ�سرتاتيجية وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�سي�س هذا امليناء العاملي.

كما اأقدم �سكري اإىل عمالء ال�سركة وامل�ستثمرين واإىل �سركائنا يف حمور �ساللة، واإىل وزارة النقل واالإت�ساالت، واإىل الدوائر احلكومية لدعمهم وم�ساندتهم لنا. 

واأخريًا، ولي�س اآخرًا، اأثمن جهود موظفينا واأ�سكرهم على اأدائهم العايل. اإن جناحنا مبني على عملهم الدوؤوب ووحدتهم وتعاونهم معنا جميعًا.

     اأحمد بن نا�سر املحرزي
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