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النتائج املالية للربع الثالث املنتهي  

يف 30 �سبتمرب 2012

 

بيان الدخل ال�سامل املوحد غري املدقق

للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2012م

�سبتمرب 2012

األف ريال

�سبتمرب 2011

األف ريال

 37.233  41.619الإيرادات

(20.724) (19.596)تكاليف الت�سغيل املبا�سرة

(5.566) (5.893)م�سروفات ت�سغيل اأخرى

(7.328) (8.784)م�سروفات اإدارية وعمومية

 116  313اإيرادات اأخرى

 3.731  7.659الربح من الت�سغيل

(2.455) (1.956)تكاليف التمويل

 1.276  5.703اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب

(405) (612)�سريبة الدخل 

 871 5.091اأرباح الفرتة 

 اإيرادات �ساملة اأخرى

   -                   -               اإعادة تقييم اال�ستثمارات

-  (293) �سايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

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

 871 4.798اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب

 الأرباح املن�سوبة اإىل:

 871 5.091م�ساهمي ال�سركة االأم

-- حقوق غري ُم�سيطرة  

 

 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 871 4.798م�ساهمي ال�سركة االأم

--حقوق غري م�سيطرة  

 0.005 0.028العائد الأ�سا�سي لل�سهم (ريال عماين) 

بيان املركز املايل املوحد غري املدقق

كما يف 30 �سبتمرب 2012

�سبتمرب 2012

األف ريال

�سبتمرب 2011

األف ريال

الأ�سول 

الأ�سول غري املتداولة

 101.820  92.415 املمتلكات واملعدات

 245  232 اأ�سول غري ملمو�سة

 269  240 ا�ستثمارات متاحة للبيع

 5.692  4.000 ودائع الأجل

 96.887  108.026 

 الأ�سول املتداولة

 2.463  2.212 املخزون

 7.071  11.439 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

 6.610  13.135 نقدية و�سبه النقدية 

 26.786  16.144 

 124.170  123.673 جمموع الأ�سول

 حقوق امل�ساهمني 

 17.984  17.984 راأ�س املال 

 2.949  2.949 عالوة اإ�سدار االأ�سهم

 4.140  4.376 احتياطي قانوين

(4.481) (4.135) عجز التحوط

 69  40 فائ�س اإعادة التقييم

 16.922  20.570 اأرباح حمتجزة

 37.583  41.784 حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم 

 42  41 حقوق غري م�سيطرة

 37.625  41.825 جمموع حقوق امل�ساهمني 

  اللتزامات

 اللتزامات غري املتداولة

 60.843  52.132 قرو�س 

 5.309  5.848 �سرائب موؤجلة

 1.378  1.629 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

 2.800  3.040 االأدوات املالية امل�ستقة

 62.649  70.330 

  اللتزامات املتداولة

 10.226  13.231 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

 4.308  4.873 قرو�س 

 1.681  1.095 االأدوات املالية امل�ستقة

  19.199 16.215 

 86.545  81.848 جمموع اللتزامات

 124.170  123.673 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات

 0.209  0.232 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد (ريال عماين) 

تقرير جمل�س الإدارة– الربع الثالث من عام 2012 

اأتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة ل�سركة �ساللة خلدمات املوانئ (�س.م.ع.ع.) و�سركتها التابعة لالأ�سهر  ي�سرين نيابة عن اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن 

الت�سعة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2012.

الإقت�ساد ال�سامل

يف الوقت الذي يقرتب فيه عام 2012 من نهايته، ت�سبح توقعات التنمية االإقت�سادية العاملية والتطورات التجارية لعام 2013  اأكرث تطابقًا مع تنبوؤات ال�سركة 

وخططها. فقد بلغت توقعات الناجت املحلي االإجمايل 3% لعام 2013، حيث من املتوقع اأن ينمو اإقت�ساد الدول املتقدمة بن�سبة 1.9%، يف حني ت�سري التوقعات اإىل 

اأن منو االأ�سواق النا�سئة واإقت�ساد الدول النامية �سيكون بن�سبة 5.9%، وذلك ح�سبما ورد عن التنبوؤات االإقت�سادية ال�ساردة عن البنك الدويل. اإذ من املتوقع اأن 

يكون منو اإقت�ساد الدول املتقدمة بطيئًا. وباملقارنة مع تقديرات عام 2012، �سيكون هناك حت�سنًا هام�سيًا يف جميع البلدان. وعلى الرغم من ذلك، فقد اأثارت 

بع�س الدوائر املخت�سة املخاوف اإزاء اإمكانية حدوث تراجع عك�سي كبري من �ساأنه اأن يوؤثر على حجم االأعمال يف عمليات امليناء.

باأن االإنح�سار  اأفادت املنظمة  اأن يزداد م�ستقبل التجارة الدولية �سوءًا لالأعوام 2012 و 2013، حيث  على �سعيد التجارة، حذرت منظمة التجارة الدولية من 

االإقت�سادي �سي�سمل اإقت�سادات رئي�سة مثل منطقة اليورو والواليات املتحدة وال�سني.

من جانب اآخر، خف�ست منظمة التجارة الدولية من توقعات النمو لعام 2012 اإىل 2.5% بداًل من 3.7%، يف حني اأنها قل�ست توقعاتها للتنمية لعام 2013 اإىل 

4.5% بداًل من 5.6%. لقد جاءت اأرقام العوائد والوظائف يف الواليات املتحدة، التي متتلك اأعظم اإقت�ساد يف العامل، خميبة لالآمال، حيث بلغت ن�سبة البطالة يف 

الواليات املتحدة اأكرث من 8% منذ فرباير من عام 2009. ويف الوقت ذاته تدل املوؤ�سرات االإقت�سادية اإىل تباطوؤ التنمية لدى ال�سني التي تعد اأكرب الدول امل�سدرة 

يف العامل، اإذ ت�سري اأرقام موؤ�سر دوائر امل�سرتيات يف ال�سني، وهو موؤ�سر لالأن�سطة التجارية واالأعمال، اإىل اإ�ستمرار االإنكما�س يف االأن�سطة االإقت�سادية.

على �سعيد ال�سحن املالحي، �سرعت بع�س خطوط ال�سحن بتقلي�س طاقاتها على حمور اآ�سيا – اأوروبا من اأجل املحافظة على اأ�سعار ال�سحن البحري. وهذا قد 

يعني اإنخفا�س يف عدد ال�سفن التي تزور امليناء يف العام القادم.

على العموم، مل تبُد موؤ�سرات االإقت�ساد ال�سامل مب�سرة باخلري، و�سيكون النمو يف اأرجاء العامل بطيئًا. وهذا ما �سيوؤثر على عمليات امليناء من خالل ال�سغوط 

التي يولدها تذبذب االأ�سعار.

نظرة عامة على عمليات ال�سركة

�سجلت حمطة احلاويات طاقة اإنتاج بلغت 2.757 الف حاوية منطية يف الربع الثالث من عام 2012، وهذا ي�سري اإىل منو بن�سبة 15% حم�سوبًا على اأ�سا�س �سنوي. 

وقد �سجلت املحطة منوًا مطردًا  فاق ما كان عليه يف عام 2011، وقد اإ�ستمر النمو حتى يف مو�سم اخلريف الذي تتقل�س فيه االأعمال نتيجة الظروف اجلوية غري 

املوؤاتية يف هذا املو�سم. ومن اجلدير بالذكر اأن خدمات النقل بال�سفن ال�سغرية التي كانت قد با�سرت اأعمالها يف الربع االأول من عام 2012 قد توقفت لفرتة 

وجيزة الأغرا�س الت�سويق واخلدمات قبل العودة اإىل العمل. 

بلغ معدل اإنتاجية حمطة احلاويات 28.51 نقلة/ �ساعة منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ باملقارنة مع 27.80 نقلة/ �ساعة خالل الفرتة ذاتها من عام 2011. 

تاأثرت االإنتاجية كالعادة مبو�سم اخلريف. ومع ذلك، حت�سنت كثريًا يف عام 2012 نتيجة عدد من العوامل من بينها عمل موظفينا الدوؤوب، واإ�ستمرار الرتكيز على 

دعم اأهداف االإنتاجية مع التعوي�سات املالية عرب احلوافز ال�سهرية التي متنح لالأيدي العاملة. ومن اجلدير بالذكر اأن احلوافز واملكافاآت تدفع على �سكل مبلغ 

مقطوع يف �سهر مار�س من عام 2013. وتتوىل االإدارة متابعة ثقافة االأداء يف املوؤ�س�سة من اأجل املحافظة على تطوير االإنتاجية باإ�ستمرار.

�سجلت عمليات حمطة الب�سائع العامة  طاقة اإنتاج بلغت 5.273 مليون طن خالل الربع الثالث من هذا العام، وهذا يدل على منو �سنوي بلغت ن�سبته 8%. �سوف 

ت�ستمر حمطة الب�سائع العامة توؤدي دورًا كبريًا يف تنمية االإقت�ساد يف املنطقة وذلك بتوفري وت�سهيل اإمكانيات  ت�سدير ال�سلع العمانية مثل حجر الكل�س، واجلب�س، 

الب�سائع  وقاعدة  قاعدة عمالئها  تو�سيع  العامة عرب  الب�سائع  االإ�ستفادة من حمطة  نطاق  تو�سيع  م�ستمرة يف  ال�سركة  اإن  كما  وغريها.  وال�سوائل،  واالإ�سمنت، 

املتنوعة.

واإدارة مطار �ساللة  اإجراءات عديدة. حيث يعمل ميناء �ساللة يدًا بيد مع املنطقة احلرة ب�ساللة والطريان العماين  اأحجام العمل عرب  ال�سركة تنمية  تتابع 

وغريهم من اأ�سحاب امل�سالح، ل�سمان اإيجاد حلول لو�سائط النقل املتعددة وخدمات لالأن�سطة املحلية واالإقليمية والعاملية اإنطالقًا من �ساللة اىل بقية اأنحاء 

العامل. وهكذا وبوجود اإن�سيابية يف االأن�سطة التجارية فاأن ميناء �ساللة �سيكون قادرًا على امل�ساهمة يف توفري فر�س التطوير والتوظيف حمليًا.

وي�سرين اأن اأعلن اأن ال�سركة قد ح�سلت موؤخرا على جائزة امل�سئووليات االأجتماعية للموؤ�س�سات  لعام 2012 التي متنحها جملة ال�سحن باحلاويات (الدولية).

اإ�سراقات مالية م�سيئة

  عام 2011

1 يناير 2012 اإىل

30 �سبتمرب 2012

1 يناير 2011 اإىل

30 �سبتمرب 2011

حجم العمل (بالألف)

2.7572.394حاوية منطية – حمطة احلاويات3.201

5.2734.904طن – حمطة الب�سائع العامة6.519

41.61937.233الإيرادات (بالألف)49.822

28.5127.80االإنتاجية الكلية – نقلة/ �ساعة28.51

الربحية

5.7041.276�سايف االأرباح قبل ال�سريبة (باالألف ر.ع.)2.694

5.091871�سايف االأرباح بعد ال�سريبة (باالألف ر.ع.)2.361

الن�سب

2.3%12.2%�سايف هام�س الربح%4.7

0.0280.005االأرباح لل�سهم الواحد (ر.ع)0.013

0.2320.210القيمة الدفرتية لل�سهم (ر.ع)0.221

االإيرادات املالية املوحدة لالأرباع الثالثة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2012 بلغت 41.62 مليون ريال عماين مقابل 37.23 مليون ريال عماين للفرتة ذاتها من عام 

2011. اإزدادت اأحجام العمل الفعلية بن�سبة 15% يف حمطة احلاويات وبن�سبة 8% يف حمطة الب�سائع العامة.

كانت تكاليف الت�سغيل املبا�سرة املتمثلة بتكاليف القوة العاملة، وتكاليف ال�سيانة والت�سليح، وتكاليف الطاقة، والتكاليف البحرية، قد اإنخف�ست بن�سبة 5% عما 

كانت عليه للفرتة ذاتها من عام 2011. وعلى وجه التحديد، اإزدادت تكاليف الطاقة بن�سبة 4% فقط نتيجة م�ساعفة اأحجام العمل عما كانت عليه يف عام 2011، 

وهذا يعك�س جناح مبادرة تخفي�س م�ساريف الطاقة التي عمل بها امليناء منذ 2010. تكاليف ال�سيانة والت�سليح يف االأرباع الثالثة من العام واملنتهية يف �سبتمرب 

2012 كانت اأقل بن�سبة 19% باملقارنة مع العام املا�سي حيث �سملت تكاليف جتديد طالء رافعات يف حمطة احلاويات. اإنخف�ست تكاليف اإ�ستهالك الت�سغيل بن�سبة 

17 % يف عام 2012 وذلك ب�سبب بيع 12 رافعة ج�سرية (اآر. تي. جي) يف عام 2011 و بيع 11 رافعة ج�سرية اأخرى يف 2012. 

تكاليف الت�سغيل االأخرى تتمثل اأ�سا�سًا باإيجار االأر�س، وعوائد حقوق االمتياز الثابتة واملتغرية، ف�سال عن تكاليف �سيانة املحطة وتكاليف التاأمني. اإزدادت تكاليف 

الت�سغيل االأخرى بن�سبة 6% باملقارنة مع الفرتة من بداية ال�سنة وحتى تاريخ اإعداد التقرير يف عام 2011.

اإرتفعت تكاليف االإدارة العامة واالإدارية بن�سبة 19% مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2011 ب�سبب تكاليف القوى العاملة غري املبا�سرة، وخم�س�س الديون امل�سكوك 

يف حت�سيلها واملخزون القدمي، خ�سو�سا تكاليف بدالت غالء املعي�سة التي بداأ العمل بها يف الربع الثاين من عام 2011 والتي اأدت اإىل هذه الفروقات. لقد اأدرجت 

الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملخزون القدمي وفقا ملبادئ االإ�ستثمارات املاأمونة، وعلى الرغم من ذلك، تتخذ االإدارة خطوات منا�سبة الإ�سرتداد الديون القدمية.

اإزدادت املدخوالت االأخرى باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي نتيجة اإيرادات من بيع معدات ثقيلة، وحتديدًا 7 رافعات ج�سرية (اآر. تي. جي) خالل 

الربع االأول من 2012.

اإنخف�س �سايف تكاليف التمويل بن�سبة 20% قيا�سا بعام 2011 ب�سبب دفع مبلغ 11.15 مليون ريال عماين (29 مليون دوالر) مقدما للفرتة بني دي�سمرب 2010 

ودي�سمرب 2011، وكذلك على ح�ساب تب�سيط حتوط �سعر الفائدة على الق�سط الثاين من القر�س يف الربع االأول من 2012. 

�سجلت املدخوالت املوحدة قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب واال�ستهالك 14.17 مليون ريال عماين مما اأدى اإىل هام�س بن�سبة 34.1 %، مقابل 29.7 % للفرتة 

ذاتها من عام 2011. ويعود �سبب هذه الزيادة اإىل اإرتفاع معامالت حجم العمل واالإنتاجية، اإ�سافة اإىل اإجراءات ال�سيطرة على التكاليف واإ�ستمرار الرتكيز على 

اإدارة االأداء.

التطور والآفاق

تتوقع ال�سركة اأن ترتفع م�ستويات اأحجام العمل يف حمطة احلاويات بن�سبة 10% فوق م�ستويات عام 2011، وتتوقع اأن ت�سجل حمطة الب�سائع العامة منوًا بن�سبة 

3 – 4 % كما هو احلال يف عام 2011. من جانب اآخر، ت�ستمر ال�سركة يف م�ساعيها نحو حت�سني االإنتاجية عرب تركيزها على االأداء والرغبة يف العمل، يف الوقت 

الذي يكون فيه برنامج تقلي�س التكاليف من خالل التخل�س من التكاليف غري املربرة عن�سرًا يف حت�سني االأداء والكفاءة.

م�ستوى  حت�سني  خالل  من  جدد  عمالء  اإ�ستقطاب  على  والعمل  ال�سركة،  عمالء  بجميع  االإحتفاظ  عرب  العمل  اأحجام  زيادة  اأجل  من  جهودها  ال�سركة  توا�سل 

اخلدمات، ومنح احلوافز وتقدمي املبتكرات واإيجاد احللول الالزمة لتطوير العمل. من جانب اآخر، توا�سل ال�سركة م�ساعيها يف تقلي�س النفقات والتكاليف من 

خالل التفوق يف العمليات وم�ساريع التطوير الداخلية. وهذا ما ي�سمن عوائد معقولة ومقبولة جلميع اأ�سحاب امل�سالح. 

اأتقدم بالنيابة عن جمل�س االإدارة وامل�ساهمني بخال�س ال�سكر والعرفان حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- لروؤيته 

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

     

عن/ عبدالعزيز بن علي ال�سنفري

رئي�س جمل�س الإدارة


