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اأعزائي امل�ساهمني، 

ي�رشين نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن اتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�رشكة للربع الأول من ال�سنة املنتهي 

فـي 31 مار�س 2014.  

مازال ميناء �ساللة م�ستمراً يف حتقيق منو كبري يف اأحجام العمل مبحطة الب�سائع العامة، وهذا الإجناز يعك�س دور امليناء يف 

تدعيم امل�سالح التجارية وال�سناعية املحلية وتو�سيعها وتنميتها. اأما يف حمطة احلاويات فقد اإنخف�س حجم ال�سحنات 

العابرة اإنخفا�ساً هام�سياً بن�سبة 3% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.

نحن   .2014 اأبريل  من  اإعتباراً  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  مبن�سب  جلدهيل  ديفيد  الفا�سل  تعيني  عن  ال�رشكة  اأعلنت 

م�ستمرون باإلتزامنا يف تعزيز مكانة ال�رشكة باإعتبارها �رشكة وطنية راقية. 

اأداء ال�رشكة

يف الربع الأول من عام 2014، ناولت حمطة احلاويات 821 األف حاوية منطية، وهذا يوؤ�رش اإنخفا�ساً بن�سبة 3% عن اإنتاجية 

الفرتة ذاتها من العام املا�سي. ويعود ال�سبب وراء ذلك اإىل تذبذب حجم العمل لدى اأحد عمالء ال�رشكة الرئي�سيني. توا�سل 

اإدارة ال�رشكة م�ساعيها لزيادة ح�سة العمل لعمالئها احلاليني واإىل اإ�ستقطاب عمالء جدد للميناء.

فيما يتعلق بالإنتاجية، �سجلت حمطة احلاويات حت�سينات 

 92 الواحدة  بال�ساعة  الر�سيف  و�سلت حركة  فقد  ثابتة. 

نقلة، وهو اأعلى رقم ي�سل اإليه امليناء تاريخياً، ويعادل %5 

من التح�سينات باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي. 

وهذا يو�سح مدى جناح املوؤ�س�سة يف تركيزها امل�ستمر على 

)بيك�س(،  الأداء  برنامج تطوير  والتح�سني يف ظل  التطوير 

وبرنامج ثقافة اإدارة الإنتاجية ال�ساملة، اإ�سافة اإىل تركيزها 

على العمل اجلماعي واملهني من اأجل ت�سغيل امليناء الذي 

يعد من الطراز العاملي.

الب�سائع  حمطة  ناولت   2014 عام  من  الأول  الربع  يف 

العامة 2.676 مليون طن من الب�سائع املتنوعة م�سجلة 

زيادة بلغت 40% عما كانت عليه يف الربع الأول من 2013.  

وامليثانول،  واجلب�س،  الكل�س،  حجر  الب�سائع  �سملت  وقد 

والإ�سمنت التي مت ت�سديرها اإىل الأ�سواق املجاورة. اإن الزيادة 

يف حجم �سادرات عمالئنا الرئي�سيني يعك�س اأهمية امليناء 

ودوره يف ربط امل�سالح والأعمال التجارية بالأ�سواق العاملية. 

وبهذا ال�سدد، اأود القول اأن م�رشوع تو�سيع اأر�سفة حمطة الب�سائع العامة ور�سيف ال�سوائل جار على قدم و�ساق. وقد 

مت تعديل تاريخ اإكمال امل�رشوع اإىل نوفمرب 2014، ومن اجلدير بالذكر اأن ما يقارب من 76% من م�رشوع ر�سيف ال�سوائل قد 

اإكتمل حتى الآن.
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Commodity Mix:

اإ�رشاقات مالية م�سيئة

الإيرادات املالية املوحدة للربع الأول من عام 2014 بلغت )1،704( مليون ريال عماين، اأي ح�سل اإنخفا�س بن�سبة 17% عما 

كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي، حيث كانت )2،065 مليون ريال عماين(. 

�سجلت املدخولت املوحدة قبل خ�سم الفوائد وال�رشائب وال�ستهالك 4،340 مليون ريال عماين مما اأدى اإىل هام�س بن�سبة 

31%، مقابل 34% يف الربع الأول 2013.

اإنخف�ست اإيرادات حمطة احلاويات يف الربع الأول من هذا العام بن�سبة 2% باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي، 

وال�سبب يف ذلك يعود اإىل مزج يف اأحجام العمل لعمالء ال�رشكة؛ حيث اأن الب�سائع العامة التي متت مناولتها يف الر�سيف 

31 قد اأدخلت يف احل�سابات املالية ملحطة احلاويات كما ح�سل يف العام املا�سي ب�سبب حتول هذا الر�سيف �سمن عمليات 

حمطة احلاويات.

اإزدادت اإيرادات حمطة الب�سائع العامة بن�سبة 24% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي وال�سبب يف ذلك يعود اإىل 

اأحجام العمل العالية والتح�سينات التي اأجريت على خدمات العمالء والتعديالت يف التعريفة. 

تكاليف الت�سغيل املبا�رشة املتمثلة بتكاليف القوة العاملة، وتكاليف ال�سيانة والت�سليح، وتكاليف الطاقة، وتكاليف 

املالحة البحرية اإزدادت بن�سبة 6% باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي. 

تكاليف ر�سوم الإمتياز املتمثلة باإيجار الأر�س، وعوائد حقوق المتياز الثابتة واملتغرية، اإ�سافة اإىل ر�سوم الإدارة اإنخف�ست 

بن�سبة 15% باملقارنة مع العام املا�سي ب�سبب اإنخفا�س نتائج حمطة احلاويات. 

اإزدادت تكاليف الإدارة العامة والإدارية بن�سبة 4% مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي ب�سبب امل�ساريف القانونية 

واملهنية العالية، وخم�س�س املطالبات/ امل�ستحقات املتاأخرة، يف حني اأدى اإنخفا�س تكاليف املكاتب، وال�سفر، وخم�س�سات 

املخزون بطيئة احلركة اإىل اأن تكون هذه الزيادة هام�سية.

اإ�ستهالك الت�سغيل بن�سبة 1% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي ب�سبب املراقبة الفعالة  اإنخف�ست تكاليف 

لالإ�ستثمارات الراأ�سمالية والنفقات املوؤجلة.

كانت تكاليف التمويل اأقل بن�سبة 11% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي ب�سبب اإرتفاع دخل الفائدة املكت�سبة 

على الأموال الفائ�سة، وب�سبب اإنخفا�س  معدلت )الليبور( و�سداد الديون. 

تطوير املوظفني

اإنتاجية  تطوير  على  م�سممون  جانبنا  من  ونحن  وجناحها،  ال�رشكة  قوة  م�سدر  هم  املوظفني  باإن  �ساللة  ميناء  يوؤمن 

املوظفني وتعزيزها. لذلك تنتهج ال�رشكة منهجاً اإ�سرتاتيجياً لتدريب املوظفني وتطويرهم من اأجل احلفاظ على م�ستوى 

عال من الأداء والوعي، والعمل بكفاءة وفعالية. وقد طبقت ال�رشكة نظام التقييم ال�سنوي يف هذا العام ملعرفة م�ستوى 

الأداء لكل موظف. من اجلدير بالذكر اأن املوظفني تلقوا معلومات ومعارف جمة يف جمالت ال�سالمة والهند�سة والتنظيم 

والإدارة. ونحن ن�سع الإ�ستثمار يف جمال الإن�سان و تطوير املواهب كهدف ن�سعى اإليه من خالل ت�سجيع املوظفني على 

التدريب يف دورات داخلية وخارجية. 

تويل �رشكتنا اإهتماما كبرياً ب�سالمة موظفيها وتعطيها اأولوية ق�سوى من اأجل اأن يوؤدي املوظفون اأعمالهم وواجباتهم 

ب�سالمة. فقد جتاوزت ال�رشكة لثالثمائة يوم متتالية دون ح�سول اإ�سابة توقف عن العمل LTI لغاية 30 اأبريل 2014. وهذا 

اإرتفاع م�ستوى الأداء  اإن  اإن الرقم يقارب 4.5 مليون �ساعة عمل.  وهو 170 يوم.  العدد من الأيام يفوق ما حتقق �سابقاً 

ب�سالمة قد اأدى تقليل اإ�سابات العمل، و�سجع على تنفيذ خطط ت�سويب الأخطاء يف مواقع العمل.

امل�سوؤوليات الإجتماعية

 2014 من  الأول  الربع  ففي  املجتمع.  من  كبرية  قطاعات  على  توؤثر  التي  اخلريية  للمبادرات  دعمها  عن  ال�رشكة  اأعربت 

اإ�ستثمرت مبلغ 15 الف ريال عماين يف مبادرات حملية مركزة اإهتمامها على قطاع الرتبية والتعليم، وتنمية ال�رشكات 

ال�سغرية واملتو�سطة، وقطاع البيئة، وال�سالمة، وال�سحة والريا�سة. والأهم من ذلك، جاء ميناء �ساللة الداعم الرئي�سي 

للمخيم الفلكي العربي الذي نظمه املر�سد الفلكي يف ظفار، وهي موؤ�س�سة غري ربحية ت�سجع على الهوايات العلمية 

واحلرفية، واملحافظة على الأحياء البيئية الفريدة يف ظفار، وتطوير املهارات ال�سخ�سية لدى ال�سباب وت�سجيعهم على 

تقدمي م�ساهماتهم اإىل املجتمع. و�سوف يرعى امليناء ور�ستي عمل جديدتني �ستعقدان يف �ساللة حول ال�رشكات ال�سغرية 

واملتو�سطة، الأول “خميم اإ�ستطاع للتجار اجلدد” والثاين موؤمتر الريا�س 2014، وهذه الفعاليات تعمل على ت�سجيع ال�سباب 

املبا�رشة بامل�ساريع اجلديدة والتحلي باأخالقيات العمل ومثله العليا.

التطور والآفاق

الإمداد  اإىل �سل�سلة  يقدم خدمات جمة  وبات  العامل،  ال�سحن يف  اإعادة  اأف�سل موانئ  من  واحداً  اأ�سبح ميناء �ساللة 

التجارية  للم�ساريع  كبرية  فر�سة  امليناء  يقدم  النفقات،  تقلي�س  وعامل  الوقت  عامل  مليزات  ونظراً  العاملي.  والتموين 

اإ�سافة اإىل الإ�ستفادة من احلوافز التي تقدمها املنطقة احلرة  وبحراً وجواً  لالإ�ستفادة من �سبكة املوا�سالت املتعددة براً 

ب�ساللة. وما زال امليناء يوؤدي دوراً رئي�سياً يف اإ�ستقطاب �رشكات لإن�ساء م�ساريعها يف املنطقة احلرة ب�ساللة، من �ساأنها اأن 

تطور من اأعمال الإ�سترياد والت�سدير يف البلد.

من اأهداف امليناء الإ�سرتاتيجية ت�سجيع ال�رشكات لإ�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�ستقبالً باهراً اأمام 

حمطة الب�سائع العامة ونتطلع اإىل اإكتمال م�رشوع تو�سيع تلك املحطة.

عربت التقارير التي ن�رشت موؤخراً عن القلق الذي ت�سعر به خطوط ال�سحن املالحية اأزاء اإت�ساع الفجوة بني قيم العر�س 

اأرباح تلك  على  وبالتايل �ستوؤثر �سلباً  الأ�سعار  تزايد ذبذبة  اإىل  توؤدي  اأن  التي من �ساأنها  والطلب يف 2014، تلك الفجوة 

اخلطوط املالحية. من جانب اآخر، توقعت )الفاليرن(، وهي موؤ�س�سة رائدة خمت�سة باأبحاث ال�سحن املالحي، اأن ي�سل حجم 

الفجوة بني العر�س والطلب اإىل 3% يف 2014، يف حني توقعت موؤ�س�سة اأبحاث )�سيتي( اأن ت�سل الفجوة اإىل2.6%. ويف 

الوقت الذي تكون فيه هذه التوقعات عر�سة للمتغريات نتيجة التغيري يف اإ�سرتاتيجيات �رشكات ال�سحن املالحية، اإل اأنها 

تبني اأن �رشكات النقل املالحي �سي�ستمرون باإجراءات تقلي�س التكاليف من خالل التحالفات، واإبطاء �رشعة ال�سفن، وتوحيد 

بيان الدخل ال�سامل املوحد غري املدقق

للفرتة املنتهية كما يف 31 مار�س

31 مار�س 312013 مار�س 2014

 األف ر.ع األف ر.ع

 14.309  14.120 الإيرادات

 )7.237( )7.646(تكاليف الت�سغيل املبا�رشة

 )2.077( )1.838(م�رشوفات ت�سغيل اأخرى

 )2.249( )2.330(م�رشوفات اإدارية وعمومية

 124  113 اإيرادات اأخرى

 2.870  2.419 الربح من الت�سغيل

 )546( )487(تكاليف التمويل

 2.324  1.932 اأرباح الفرتة قبل ال�رشائب

 )259( )228(�رشيبة الدخل 

2.065  1.704 اأرباح الفرتة

اإيرادات �ساملة اأخرى

اأدوات ل ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة

-  - اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات

 -  -

اأدوات يتم/ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة

 -  )4(تغري القيمة العادلة لالإ�ستثمارات

 )880( )62(�سايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

)66( )880( 

 )880( )66(اإيرادات �ساملة اأخرى للفرتة بعد خ�سم ال�رشيبة 

 1.185  1.638 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�رشائب

الأرباح املن�سوبة اإىل:

 2.066  1.705 م�ساهمي ال�رشكة الأم

 )1( )1(حقوق غري ُم�سيطرة   

اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 1.186  1.639 م�ساهمي ال�رشكة الأم

 )1( )1(حقوق غري ُم�سيطرة   

0.0090.011العائد الأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين( 

بيان املركز املايل املوحد غري املدقق

 كما يف 31 مار�س

31 مار�س 312013 مار�س 2014

األف ر.عاألف ر.ع

الأ�سول 

الأ�سول غري املتداولة

 88.125  80.605 املمتلكات واملعدات

 225  210 اأ�سول غري ملمو�سة

 226  270 ا�ستثمارات متاحة للبيع

 4.000  4.000 ودائع لآجل

 85.085  92.576 

الأ�سول املتداولة 

 1.891  1.589 املخزون

 17.213  13.709 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

 -  3.852 ودائع ق�سرية الأجل

 15.769  19.231 نقدية و�سبه النقدية 

 38.381  34.873 

 127.449  123.466 جمموع الأ�سول

حقوق امل�ساهمني 

 17.984  17.984 راأ�س املال 

 2.949  2.949 عالوة اإ�سدار الأ�سهم

 5.084  5.650 احتياطي قانوين

 )4.461( )2.322(عجز التحوط

 26  70 فائ�س اإعادة التقييم

 19.426  19.667 اأرباح حمتجزة

 41.008  43.998 حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�رشكة الأم 

 38  37 حقوق غري ُم�سيطرة   

 41.046  44.035 جمموع حقوق امل�ساهمني 

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

 47.574  41.074 قرو�س 

 6.140  7.152 �رشائب موؤجلة

 1.657  1.854 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

 3.370  1.389 الأدوات املالية امل�ستقة

 51.469  58.741 

اللتزامات املتداولة

 17.032  16.033 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

 4.496  4.496 اأرباح م�ستحقة

 5.043  6.500 قرو�س 

 1.091  933 الأدوات املالية امل�ستقة

 27.962  27.662 

 86.403  79.431 جمموع اللتزامات

 127.449  123.466 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات 

 0.228  0.245 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين(
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املوانئ، وتر�سيد اخلدمات واخلطوط املالحية. لقد كان �سهر مار�س حافالً بالأحداث وعدد من القرارات التي 

الإحتادية على  البحرية  اللجنة  باحلاويات، مثل موافقة  النقل  الأمد يف �سناعة  تداعيات طويلة  كان لها 

حتالف �رشكات ال�سحن البحري الثالث الكربى واملعروف بـ )P3 Alliance(، وتو�سيع قاعدة ال�رشكات ال�ست 

.Hapag Lloyd-CSAV وموافقة امل�ساهمني على دمج �رشكتي ،)G6 expanding coverage(

البحري  ال�سحن  اأ�سبح فيه  العاملي يف وقت  الإقت�ساد  التناف�س �سمن ميدان  دائرة  يدخل ميناء �ساللة 

�سناعة عالية التناف�س، حيث تتزايد حدة هذا ال�رشاع يف وقت تظهر فيه موانئ جديدة بطاقات كبرية. 

الربحية والطاقة و�سهم ال�سوق هي الأ�سا�سيات التي يراقبها عن كثب وي�سعها بني املخاطرة والفر�س 

املتاحة. من املتوقع اأن ت�ستمر اأحجام العمل يف حمطة احلاويات على ما كانت عليه يف 2013، ما مل تظهر 

متغريات غري متوقعة يف �سيناريو امل�سهد التجاري وال�سناعي.

اخلامتة

نتقدم بالنيابة عن جمل�س الإدارة وامل�ساهمني بخال�س ال�سكر والعرفان حل�رشة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو�س بن �سعيد لروؤيته الإ�سرتاتيجية وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�سي�س هذا امليناء العاملي 

ودميومته.

كما نقدم �سكرنا اإىل عمالء ال�رشكة وامل�ستثمرين واإىل �رشكائنا يف حمور �ساللة، واإىل وزارة النقل والإت�سالت، 

واإىل الدوائر احلكومية لدعمهم وم�ساندتهم لنا. 

واأخرياً، اأثمن جهود موظفينا واأ�سكرهم على اأدائهم العايل واملتميز. اإن جناحنا مبني على عملهم الدوؤوب 

ووحدتهم وتعاونهم معنا جميعاً.

     

معايل اأحمد بن نا�رش املحرزي

رئي�س جمل�س الإدارة


