
قطاع التجزئة 

لقد عملت شركة النفط العمانیة للتسویق بكل عزم لتوسیع شبكة قطاع مبیعات التجزئة خالل عام
بالسلطنة نتیجة لالختیار للوقودوزیادة نموھا ، األمر الذي دفع لتسارع عجلة نمو قطاع التجزئة م2010

. وتمیز الخدماتالمستنیر للمواقع الجدیدة للشبكة

بما نسبتھ في التركیز2010دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة بتاریخ وحدات بیع التجزئةقد أسھمت لو
لالستمرار 2011في عاممن العائدات االجمالیة والتي تعتبر األعلى في تاریخ الشركة مما یحذونا % 55

إلضافة إلى لتركیز على التحسین المستمر لمخططات التوسیع لنشر نقاط البیع بالتجزئة بالسلطنة، بال
ى الخدمات مستومحافظة على مستوى العوائد من النشاطات التجاریة األخرى ورفع الاالستراتیجیات الكفیلة ب

.فیھا

في عام للوقودعشر محطات تم إنشاء، فقد 2010لتطبیق المحكم لخطة التوسع في عام لوحصاًدا 
قیاسًیا لما تم إنجازه لمحطات الوقود خالل وھو رقًما 122لیصبح مجموع محطات الوقود عبر البالد  2010

محطات وقود قید اإلنشاء حالًیا والتي یتوقع أن تباشر عملھا خالل الربع 3ھذا باإلضافة إلى وجود . عام واحد
.2011األول من عام 

ھا مسیرتیعاًبا لما تتطلبھ المرحلة االقتصادیة القادمة ستكون إدارة الشركة أكثر حنكة وجدارة فيتواس
.المساھمینعائداتنحو النمو والتوسع بغیة حمایة وتحسین 

خدمة الزبائن ستشكل بمجملھا محور اھتمام لالتشغیلیة وخفض كلفتھا وتوفیر أعلى المعاییر إن الكفاءة 
الكلي لزبائننا اثني عزمنا في السعي لتحقیق الرضنالشركة وھدفھا الذي یسترشد بھ على المدى البعید، لذا لن ی

في تطویر قدًمان خالل توفیر كافة متطلبات خدمة الزبائن وتلبیة احتیاجاتھم بحرفیة عالیة بالتزامن مع مضینام
مھارات الكوادر العاملة في محطات البیع بالتجزئة وتحسین مستوى الخدمة مع التقید بأعلى مستویات السالمة 

.والمحافظة على البیئة

یتماشى مع طموحات زبائننا سیبقى الشغل الشاغل من خالل االرتقاء ما بإن تطویر مرافق البیع بالتجزئة 
یتجلى ذلك من خالل و. بالتصامیم اإلبداعیة واإلنشائیة لمرافقنا وتزویدھا بأحدث المعدات والنظم األكثر فعالیة

لشركة من فترة استخدام لمقتنیات افریق ذو كفاءات عالیة من المھندسین یسعون لضمان الجودة وتحقیق أطول 
.المعدات واألنظمة

ومطعمین للوجبات السریعة غسیل السیارات لومحطة " أھلین"افتتاح ثمانیة مراكز 2010لقد شھد عام 
كما أن الشركة اآلن بصدد دراسة عدد من المواقع االستراتیجیة بھدف استكمال شبكتھا من الخدمات المصاحبة 

نشاط العلى االستمرار في توسیع 2011عام فيعملسنو.وتحقیق تكاملھا من أجل ضمان راحة زبائنھا
مجاالت الغیر نفطیة بھدف تعزیز األداء الكلي لقطاع البیع بالتجزئة، حیث یتوقع بأن تستقطب الالتجاري في 

وللعلم فقد تم . لقطاع البیع بالتجزئةزبائن محققة ھامش ربح أكبر الالجدیدة عدًدا أكبر من " أھلین" مراكز 
2010متبعھ في عاو2009التابعة للشركة في مارس من " أھلین"ن عن الھویة الجدیدة لمراكز التسوق اإلعال



."أھلین"تسوق السابقة لتحمل اسم المعظم مراكز الجدیدة في المتالحق للھویة التجاریةنشرالالترویج و
وق الشبابیة ذات الطابع الحیوي م بھدف إضفاء ثقافة التس2011بقیة المراكز خالل عام وسنواصل التغییر في 

.النشط على كل منظومة التسوق المصاحبة لمحطات التجزئة

لقد كان لبرنامج مكافآت بسمة األثر الملحوظ لمبیعات الوقود في قطاع التجزئة والذي شھد نمًوا في 
ا لتنشیط وتحفیز مبیعات عدد المبیعات لبطاقات بسمة ومبیعات إعادة التعبئة مما یتأمل منھ أن یكون رافًدا حیوًی

وعلیھ فقد تبنت الشركة خطًطا لتوسیع نطاق مقدمي الخدمات لمشاركي البرنامج وتقدیم نقاط .قطاع التجزئة
.متعوا بفوائد إضافیة من البرنامجتالنقاط لكل زبائننا الموالین لخدماتنا لیستحصیلمكافآت إضافیة وسھولة في 

ھا واستراتیجیاتھا الخاصة بقطاع البیع بالتجزئة التي ستأتي إن الشركة على یقین من جدوى خطط
أرباح لذا سیستمر ھذا القطاع بتثبیت دعائم الشركة من خالل ما یعود بھ منبإذن اهللاُأكلھا في المستقبل القریب

. نمو المضطرد للشركةالتسھم بمجملھا في 

بطاقات الوقود

في مجملھاإلنفاق الحكومي شھد قطاع بطاقات الوقود مع تحسن الظروف األقتصادیة وزیادة حجم 
نموًًا بطاقات الحققت مبیعات الوقود عبر م عن العام المنصرم وبھذا2010عام خالل % 20ملحوًظا بنحو انمًو

.عتبر األعلى في ھذه الصناعةیمضطرًدا

صب الجھد مبشرًة بالخیر مع إعالن الحكومة عن مشاریع جدیدة وسین2011تبدو مالمح عام 
الرئیسي على استقطاب زبائن جدد مع الحفاظ على الزبائن الحالیین وذلك باإلرتقاء بخدمة الزبائن إلى مستویات 

لقد تسنى لنا من خالل برنامج استبدال نقاط بسمة . اعلى وحث الزبائن على استخدام بطاقة بسمة بكل إمكانیاتھا
نظًرا لرواجھا وتعرفھم على مزایاھا % 20ئد لزبائننا بواقع والعروض الترویجیة المصاحبة زیادة مستوى العا

.التي لم یستغلوھا مسبًقا

القطاع التجاري

خاصة في قطاع اإلنشاءات حیث 2009تحسًنا كبیًرا مقارنة مع عام لقد شھد قطاع المبیعات التجاري
قد تم المباشرة ببعض منھا خالل المطارات، و:ذلكالشامتم اإلعالن عن العدید من مشاریع البنیة األساسیة 

.العام الحالي



یعزى ھذا التحسن لعدد من العوامل التي أسھمت بمجملھا في نمو النشاط التجاري الكلي، ومن ھذه 
العوامل قیام وحدة المبیعات التجاریة بإعادة ھیكلة خططھا واستراتیجیاتھا لتشمل قطاعات أخرى مثل قطاعي 

.الطاقة والتعدین

أعلى مما ھو مخطط لھ ضمن الموازنة بمستویاتنتعاش أسعار النفط العالمیة واستقرارھااللقد كان
وحدة المبیعات التجاریة بنجاح عدَدا من توقد استقطب. وزیادة حجم اإلنفاقالوطني في دفع عجلة االقتصاد اأثًر

طالما استمر مؤشر 2011أفضل للعام المشاریع الجدیدة خالل العام نفسھ وھي اآلن بكامل جاھزیتھا لتقدیم أداء 
.النمو االقتصادي باالرتفاع

وببساطة فقد تركز الجھد على مدار العام على تخصیص المزید من الوقت للعمالء، وتطویر 
وقد تظافرت كل . قات بعد المبیعاتحالعالقات، وإیصال المنتج في الوقت المحدد، واألھم من ذلك تحصیل المست

مع العام . قیق النتائج المرجوة كما عززت أیضا العالقات التجاریة مع جمیع عمالء الشركةھذه المعاییر لتح
ھنالك الكثیر من التصورات الطموحة التي باإلمكان تحقیقھا نظًرا للتحسن الكلي في األوساط المالیة 2011
التنمیة في السنوات المقبلة بعجلةستدفعن الخطة األستثماریة التي أعلنت عنھا الحكومة العمانیة إ. العالمیة

.األنشطة اإلقتصادیة في السلطنةزوتحفیاستعادة الثقة علىسوف تساعد و

على إقتناص الفرص اإلستثماریة الجدیدة، م2011في عام وسوف ینصب تركیز الفریق التجاري
.جمیع العمالءوالتنفیذ الفعال لخدمة العمالء ورفع مستوى الثقة التي حققناھا على مر األعوام مع 

قطاع الطیران

عاما ممیًزا لقطاع الطیران بفضل القوة التنافسیة للعروض التي قدمتھا وما أحتوتھ 2010لقد كان عام 
من عقد تزوید وقود الطیران للطیران العماني الذي % 60من أفضلیة حیث حصلت الشركة بنجاح على 

ھ أصبحت شركة النفط العمانیة للتسویق الشركة الرائدة ، ومع2010مارس 1سیستمر لمدة سنتیین اعتباًرا من 
وتفخر الشركة بأن تكون جزًءا من نجاحات . في السوق في مجال تزوید الطیران في مطار مسقط الدولي

.م على مدار السنةلالطیران الرسمي للسلطنة في توسیع خطوطھا إلى مدن جدیدة عبر العا

ات الطیران التجاریة الكبرى والعقود الحكومیة الرئیسیة، تمكنت وباإلضافة إلى القائمة الحالیة لشرك
في یونیو ) فولغا دنییر(الطائرات لخطوط رسالن الدولیة للطیران الشركة من الحصول على عقد تزوید وقود

.الجوي المتخصصالشحنوتعتبر خطوط رسالن الدولیة رائدة في مجال . في مطار مسقط الدولي2010

أن یزداد الطلب على وقود الطیران في مطار مسقط الدولي بشكل إیجابي في السنوات ومن المتوقع 
.الطیران العماني وتوسع شبكة خطوط الطیران العالمیةنموالمقبلة مع 



وجدیر بالذكر أن الشركة ملتزمة بالعمل سوًیا مع شركة بریتش بترولیوم الجویة كشریك فني من أجل 
.یة المتعلقة بجودة الخدمات وتحسین نظامھا التسویقي بھدف تحسین حجم مبیعاتھاالحفاظ على معاییرھا الدول

القطاع البحري

ببدء النشاط التجاري في القطاع البحري حیث تمكنت الشركة بمساعدة شریكتھا 2010تمیز عام 
اآلن دم تقو. من الحصول على ترخیص تزوید الوقود البحري في میناء صحارلقابضةاماتریكس البحریة 

مختلفة من الوقود البحري لشركات أنواع ) MXO(الشركة المساھمة نفط عمان ماتریكس للخدمات البحریة 
.زیوت التشحیم للسفنالشحن في المیناء بما في ذلك 

بأعلى تقدیم خدماتھانفط عمان ماتریكس للخدمات البحریة مساھمتھا فيوتتطلع الشركة من خالل 
وتنصب جھود الشركة حالًیا بالبحث عن تحقیق فرص أخرى في الموانئ الرئیسیة . لیةمعاییر الجودة التشغی

.األخرى في سلطنة عمان لتقدیم عروض مماثلة

قطاع الزیوت

تأثیًرا قوًیا في قطاع زیوت التشحیم المتعلق بالمركبات 2010لقد كان لزیادة األسعار خالل العام 
زیوت التشحیم نظًرا للتعاقدات فياع الزیوت التجاریة نمًوا ملحوًظا بینما أظھر قط. الخاصة في سلطنة عمان

.الجدیدة مع مجموعة سعود بھوان وشركة جلفار المعروفة كأكبر شركة مقاوالت إنشائیة

كما استثمرت الشركة بشكل فَعال في العرض الترویجي لزیوت كاسترول ضمن بطولة الفیفا لكرة 
، وشھدت مبیعات الشركة تحسًنا في )Magnetec(ن الزیوت التركیبیة یتحسالقدم مع كاسترول بحیث قامت ب

.كل من صحار و صاللة مع تكریس جھد الموظفین بشكل أكثر على العمالء

كما أظھر قطاع تزوید الزیوت لمحطات تولید الكھرباء وقطاع حفارات آبار النفط نمًوا ملحوًظا بواقع 
على حصة ل وللحصوتشیر الدراسات إلى وجود مؤشرات إیجابیة 2010من حجم المبیعات خالل عام % 8

.2011أكبر خالل عام 

تصدیر الزیوت

2010لعام األسواق الخلیجیةقبوًلا في " نفط عمان"حاملة للھویة التجاریة الت والزیالقت منتجات 
. المتحدةمصدرھا الكویت واإلمارات العربیة 2010حیث أشارت النتائج أن معظم المبیعات لعام 

ال ان حجم المبیعات إ.2010في كینیا عام " نفط عمان"باإلضافة إلى ذلك بدء نشاط توزیع الزیوت 
عن مستویاتھ في األعوام السابقة ومرد ذلك إلى تقلص المبیعات اخفاًضنإقد شھد " نفط عمان"الكلي لزیوت 

.الخاصة بزیوت المحوالت 



خدمة العمالء

رؤیتھا المتركزة على خدمة لر عملیات شركة النفط العمانیة للتسویق ونظًرا تعتبر خدمة العمالء جوھ
.ستحداث نظم عملیات جدیدة لتقدیم خدمات عمالء بجودة عالیةالالعمالء فقد سعت جاھدة 

االنتقال إلى حقبة جدیدة تمثلت ببناء ثقافة خدمة 2010، قررت الشركة عام في الخدمةولتحقیق التمیز 
حیث . موظفیھا، األمر الذي شكل رؤیة لتبني نظام الحوافز للتمیز المبني على أساس خدمة العمالءالزبائن لدى

یقدم ھذا البرنامج حوافز تشجیعیة مثل جائزة أفضل فریق، جائزة أفضل مدیر، جائزة أفضل موظف، جائزة 
.أفضل محطة وقود

دارة وتنظیم طلبات لزبائن من خالل إمركز إتصال إمتیاز یقوم بتلبیة حاجات اوعلى صعید آخر یقوم 
.العمالء وتقدیم المساعدة التقنیة، وخدمات الطوارئ، وإدارة شكاوى العمالء

وقد حققت خدمة العمالء . إن الشركة تسعى لرصد تطلعات عمالئھا متفاعلة معھا بإسلوب إستباقي
.ن وتمكنت من تحسین عدد من الخدماتآلتقدًما جیًدا حتى ا

والھندسة والصحة والسالمة والبیئةالعملیات 

حققت إدارة مستودعات المخازن التابعة لشركة النفط العمانیة للتسویق وشریكتھا إتجاًزا آخر في 
یوًما من التشغیل اآلمن بدون أیة إصابات مضیعة للوقت تماشًیا مع الزیادة المضطردة في حجم6713تحقیق 

ویعتبر ھذا األمر مؤشًرا على . المنتجات المورَدة بأمان وكفاءةتالتخزین والتعبئة لیتواكب مع حجم مبیعا
وقد تمكنت اإلدارة المشتركة لمستودعات المخازن من . لنجاح العملیاتسالعملیات اآلمنة والتي تعتبر األسا

.متر مكعب من الوقوديلیونبضخ بأمان اكثر من 

لھا مع العملیات اللوجستیة اآلمنة فیما یخص تغییرات جذریة في طریقة تعامعدة بقد باشرت الشركة لو
.الوقود الحالیة وأسطول التوزیعتبمستودعاعملیات التورید والتزوید والتي ساھمت بزیادة الكفاءة التشغیلیة 

ومن المتوقع أن تسھم ھذه المبادرة في خفض كلفة أسطول التوزیع والتي تعتبر العنصر األھم في تحدید الكلفة 
وبالطبع ساھم ذلك في تقلیص الحاجة إلى االستثمار في توسیع المستودعات . نتجات الموردةملفة الالكلیة بعد ك

شبكة التورید قد یمكننا من تقلیص فاقد طویرتكما یجدر بالذكر بأن إستحداث سلسلة من التحسینات في . النفطیة
.داءاألسطول المركبات نتیجة األصطفاف في طوابیر اإلنتظار وبالتالي تحسین ألالوقت 

الحفاظ ما من شأنھ الشركة حیث تم بذل كل عملیاتعاًما ملیًئا بالنجاحات التي حققتھا2010إن عام 
ساعة مما على مدار الوخالل أیام األسبوعبتزوید الوقود عملیاتھاتعلى مستوى أدائھا العالمي فقد تواصل

.حسن من أداء العملیات بشكل فَعال



التحدیات للنھوض بخطط النمو الطموحة للشركة وإنتقالھا إلى بعاًما ملیًئا 2010ومع ذلك كان عام 
.المستویات المرجوة

تطویر القطاعات المختلفة بالشركة لوعلى صعید المشاریع الھندسیة فقد تكللت خطط دائرة الھندسة 
حیث شاركت ھذه . إلى إحداث توسعة كبیرة في شبكتنا التجاریة لمنافذ البیع وقاعدة العمالء، على حد سواء

منافذ بیع بالتجزئة ساھمت بمجملھا في زیادة كبیرة 10مشروع تجاري و25الدائرة بفعالیة في إدارة أكثر من 
.2010في حجم النمو خالل عام 

باإلشراف والمتابعة الحثیثة لجمیع الموظفین دائھاإوقد حافظت دوائر الدعم الھندسي والعملیات على
خالل التواصل وذلك منالسالمة والبیئة الصادرة عن الشركة وبقوانین األمنوالمقاولین لضمان إلتزامھم 

.والمتابعة المستمرةوالتدریب 

شتركة داخلًیا، استطاعت إدارة المستودعات الماتوبمساعدة فریق یكرس مجھوداتھ لصیانة المحط
وقد كانت النتیجة أداء . من تحقیق الھدف المتمثل في صیانة كامل المعدات الداخلیة دون حدوث أي أعطال تذكر

.مستمر وناجح لمستودعات التخزین والتورید طوال األسبوع على مدار الساعة

.ویجدر بالذكر فقد حصلت مؤخًرا إدارة المستودعات المشتركة على شھادة اإلیزو للجودة

تكنولوجیا المعلومات

تحدًیا مشوًقا لفریق تكنولوجیا المعلومات، مع وجود عدد من المشاریع الجاریة 2010لقد شكل عام 
حیث . بشكل متزامن مع المحافظة على استمرار عمل النظم الموجودة والتي تتطلب دعًما فنًیا في الوقت نفسھ

إن إدارة . كبیر، ضمن المستویات والمعاییر المطلوبةتمكن الفریق من إنجاز المھام المطلوبة منھ بنجاح 
تكنولوجیا المعلومات تدعم جمیع المھام المتعلقة بإدارة الشركة على أتساع نطاق عملیاتھا والتي تتوزع بین أكثر 

2010لقد شھد عام ). المكتب الرئیسي للشركة ، المطار، المستودعات، صحار وصاللة(مثل من خمس مناطق 
.الدراسات وتطویر البرامج الحاسوبیة فیھاالعدید من

نظم إدارة األعمال وإدارة الموارد

بعد دراسة مكثفة لمتطلبات العمالء، طرحت الشركة مناقصة لتطویر النظم المعلوماتیة للشركة 
نھایة فقد بدأت على . بإشراف إستشاري قام باإلشراف على األعمال الھندسیة األولیة وحتى توقیع عقود التنفیذ

المرحلة األولى من مشروع تطویر نظم األعمال وإدارة الموارد ومن المتوقع أن تنتھي المرحلة 2010عام 
یشمل المشروع حزمة من البرامج تتعلق باألنظمة المالیة وإدارة .  2011األولى منھ بحلول شھر یولیو من عام 

.الموجودات والمشتریات والمخزونات والتورید



الوقود لنظام آلي بالكاملتحویل محطات 

سة والتجزئة وتكنولوجیا المعلومات دتم إجراء دراسة مفصلة قام بھا ممثلین من إدارات الھن
في بیئة تجریبیة یتم خاللھا إختبار ) POC(لتركیب ھذا النظام من خالل تنصیب وحدة حالًیاوالدراسات جاریة 

وي بھدف ربط جمیع محطات الوقود بمركز تكنلوجیا سرعة االستجابة ومستوى االتصال لشبكة الھاتف الخل
ات خالمعلومات، فعلى سبیل المثال سنتمكن من مراقبة الخزانات الموجودة تحت األرض، ومعرفة قرأة المض

كما سنتمكن من جمع معلومات عن البیع النقدي من كل محطة على حدة لنتمكن . من المكتب الرئیسي مباشرة
سیتم من خالل ھذا النظام جمع البیانات عن بطاقات تعبئة اكم.دل البیع في كل محطةمن إجراء تحلیل دقیق لمع

. الوقود عبر قاعدة بیانات إلكترونیة جوالة

خدمة الطلبات عبر اإلنترنت

المعلومات، على تلبیة نداءات الخدمة في داخل الشركة، وتلبیة ستساھم ھذه الخدمة فریق تكنولوجیا 
قین المالیین، ومساندة فریق تكنولوجیا المعلومات في االستخدام األمثل للوقت وإصدار بعض إحتیاجات المدق

. تقاریر المتعلقة بسرعة الخدمة

برنامج تنبیھات مركز االتصال

بشكل إحترافي للردالمشروع یعد ھذا المشروع نجاحا أحرزه فریق العمل في الشركة، حیث یھدف
ن العمالء، وسیقوم البرناج بتسجیل المكالمات وتوجیھھا عبر البرید على المكالمات الواردة لألقسام م

االلكتروني والرسائل القصیرة على شكل تنبیھات للفریق المختص بمحتوى المكالمة لسرعة الرد على العمیل، 
یة مع توفیر كامل المتابعة للموضوع محل االتصال مع اتاحة خاصیة تقدیم التقاریر عن أداء الموظفین في كیف

.تناول محتوى وحل المشكالت

)VPN(برنامج حمایة فورتي جیت ألمن الشبكة الخاصة اإلفتراضیة 

شبكة معلومات الشركة عن أي إختراق لھا والتحكم في الدخول إلیھا من حمایة لتم إعداد ھذا البرنامج 
لفریق عمل الشركة خالل تنصیب برنامج الحمایة فورتي جیت، وتفعیل خاصیة الشبكة الخاصة اإلفتراضیة

.بغرض توصیلھم للعمل عن بعد تماًما وكأنھم یعملون من داخل مكاتبھم

رخص برنامج أوراكل

تم شراء وتطویر نسخ متعددة من برنامج أوراكل

الموارد البشریة

ستخدام األمثل الستراتیجیات اإلیعود فضل النجاحات التي سطرتھا شركة النفط العمانیة للتسویق إلى 
من استقطاب كوادر اإلدارة العلیا إلى التوزیع الفَعال ارة الموارد البشریة الناجحة على جمیع مستویات بدًءإدا

.هَءوبناللموظفین الرئیسین باإلضافة إلى إستحداث بیئة عملیة ومنتجة 



وبعد أن تخلصت الشركة من تداعیات التراجع االقتصادي العالمي تمكنت اإلدارة من تطویر نظم 
ارة األداء الھادف الذي شمل استراتیجیات متكاملة للشركة وخطط األھداف الجماعیة لفرق العمل واألھداف إد

الفردیة والتي أدت إلى توضیح مالمح القدرات التي تستمتع بھا الموارد البشریة خدمًة لألھداف التجاریة 
.الرئیسیة للشركة

لكھا الشركة التي تم توجیھھا لتحقیق إنجازات ریادیة إن المیزة التنافسیة للكفاءات البشریة التي تمت
ظیراتھا، وقد كان بعض مما عزز ذلك مكنت الشركة من أن تتبوء مكانة كأحد أسرع الشركات نمًوا من بین ن

.ییر المھنیة العالیة التي نھجتھا اإلدارة من خالل موظفي الشركة بإقتداراوجود القیم والمع

إلدارة العلیا على مستوى حوكمة الشركة في موازنة التوجیھات من خالل لقد نجح مجلس اإلدارة وا
والتي تھدف إلى توفیر مزید من التركیز على تطویر الموارد البشریة " لجنة المكافآت في المجلس"تأسیس 

ئف وعلى كافة المستویات بدًءا من تنفیذ مراجعات فَعالة لسیاسة الموارد البشریة، وتطویر خطط تعاقب الوظا
وتطبیق المعاییر الدولیة المعترف بھا، وموازین المكافأت المحلیة باإلضافة إلى إرساء إطار عمل فَعال إلدارة 

.المخاطر المرتبطة بتطویر الموارد البشریة

في اإلدارة الصحیحة ھو ع تؤمن تماًما بأن مفتاح النجاح .ع.م.إن إدارة الشركة العمانیة للتسویق ش
وتحقیًقا لتلك الغایة فقد تم تطویر إطار لتلقي ردود  فعل . شؤون والخطط الرامیة إلى نموھااللموظفیھا في كافة

وجًھا "الھرم اإلداري ومن خالل جلسات لالموظفین بما في ذلك مسح سنوي للموظفین وردود فعل من أسف
عام للموظفین یھدف إلى ربع سنويوھو عبارة عن تجمع إبداعي (وبرنامج الملتقى " لوجھ مع الرئیس التنفیذي

). التواصل مع الموظفین حول أداء الشركة وخطط التوجھات المستقبلیة

إتجاه الوطن والمواطن وتفخر شركة النفط العمانیة للتسویق بقیامھا بممارسة مسؤولیاتھا اإلجتماعیة 
والتي نالت % 87ین إلى بین واستثمار طاقاتھم وزیادة نسبة التعمومن خالل توظیف الشباب العمانیین الموھ

كما تواصل اإلدارة . على تقدیر وزارة القوى العاملة مؤخًرا كأحد أفضل الشركات تحقیًقا للتعمین بالسلطنة
إلى رفدھم بالمھارات دف ھتجھودھا قي تطویر الخریجین من الشباب العماني من خالل برامج تدریب داخلیة 

.ا وتطویر تخصصاتھم المھنیةالتي تمكنھم من اإللتحاق بالوظائف مستقبًل

ؤولیة سوإدارًكا منھا ألھمیة التعاون مع نظیراتھا وشقیقاتھا من الشركات في دعم أھداف الم
اإلجتماعیة للشركة وتطویر الموارد البشریة فقد ساھمت الشركة مؤخًرا بتأسیس منتدى الموارد البشریة لتبادل 

. ابيالخبرات والتصدي للتحدیات المتوقعة بشكل إیج



المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة

تواصل شركة النفط العمانیة للتسویق دعم األنشطة االجتماعیة المتنوعة والمبادرات بكافة أرجاء 
على دعم الشباب في محال التعلیم واألنشطة الریاضیة من خالل 2010وتركزت جھودھا في عام . السلطنة

. لمحلیة المختلفةالتعاون المثمر والبناء مع الجمعیات ا

كن "في ندوة السالمة المروریة حیث قدمت شعارھا الجدید 2010وكانت الشركة شریًكا فًعال في عام 
والتي ترمز إلى مبادرات الشركة في مجال الصحة والسالمة والبیئة بما في ذلك السالمة على الطریق، " حذًرا

حیث وفرت لھا منبًرا إلیصال مبادراتھا في " م وسالمةسال"الندوة مع شركة المستدامة وشاركت الشركة خالل
.السالمة المروریة

الغیر حكومیة إلطالق حملتھا التي " ركاز"قررت الشركة أیًضا االنضمام إلى منظمة 2010وفي عام 
ة، الیافع الذي ینشر القیم الثقافیة العمانیشباب الحیث تستھدف الحملة " نعیش بمسؤولیة... حلو " حملت شعار

بدأت الحملة بتقدیم المحاضرات . 2010وقد تم إطالق الحملة في شھر فبرایر واستمرت حتى شھر مایو 
كما واصلت الشركة مساھمتھا . وورش عمل في أماكن مختلفة من البالد كجامعة السلطان قابوس وصاللة
اعد متحركة شخصیة إنطالًقا من باتجاه الجمعیة العمانیة للمعوقین، حیث قدمت شركة النفط العمانیة للتسویق مق

.مسؤولیتھا للوفاء بواجبھا كشركة ذات مسؤولیة اجتماعیة

فيمع طموحات مساھمیھا ومجلس اإلدارة تماشى تسیاساتولقد تبنت شركة النفط العمانیة للتسویق
اتھا إلى تعزیز مسؤولی2011وتخطط الشركة خالل عام . مسؤولیاتھا االجتماعیة نحو الوطن والمواطن
التي تعني بالسالمة المروریة ومواصلة التركیز على ؤسساتالماالجتماعیة من خالل التعاون مع المزید من 
.الشباب من خالل الریاضة والبرامج التوعویة

نظرة مستقبلیة

عاًما یبشر باألفضل حیث من المتوقع ان یزداد الطلب على 2011بالنظر إلى المستقبل فإن عام 
. نفطیة جنبًا إلى جنب مع النمو اإلقتصادي المتوقع لسلطنة عمانالمنتجات ال

االستثمارات توقد وضع. نمو بالشركةلیواصل قطاع البیع بالتجزئة دوره كمحرك دافع ل
االستراتیجیة المنتقاة لزیادة عوائد المساھمین واإلفاء بإلتزام الشركة في تزوید الوقود لكل أنحاء السلطنة، 

. بإذن اهللاركة ثمار ھذا كلھ في السنوات القادمةوسوف تجني الش

ھیئت الشركة نفسھا لزیادة دفقم 2011وفي ظل بیانات اإلنفاق المخطط لھا من قبل الحكومة عام 
إیجابًیا في ارتفاع نسبة التنمیةالتجاري كما یعتبر حجم االنفاق المتوقع مؤشًرا النشاطفي حصتھا السوقیة 

.وقود في البالدوحاجتھا للبالسلطنة



إن تفعیل األنشطة في مطار مسقط الدولي سوف یعزز من مكانة شركة النفط العمانیة للتسویق كأفضل 
كما أن االستثمارات االستراتیجیة في القوى العاملة ومعدات الطاقة العالیة ستزید من .مزود لوقود الطائرات

. مستوى كفاءة عملیات المطار

اري البحري جاء في وقتھ سیما وأن سلطنة عمان في طریقھا ألن تصبح ذات إن إدخال النشاط التج
موانئ وستسعى الشركة أن تسجل حضورھا لیس فقط في میناء صحار بل أیضا في . دور تجاري رائد بالمنطقة

.، وھذا التطور سوف یسھم بشكل إیجابي في صافي الدخلأخرى

نفط عمان تتوقع إستمرار المنافسة في كافة قطاعات ن الإالمأمولةوعلى الرغم من ھذه التوقعات 
التحدیات المستقبلیة سوف لن تألوا الشركة جھًدا ھذهوفي ظل . النشاط التجاري خاصًة في مجال البیع بالتجزئة

ع شبكتھا وتحسین جودة منتجاتھا وخدماتھا وخفض التكلفة التشغیلیة وتطویر مواردھا البشریة بشكل یفي توس
.تطویر ھذا القطاعفيفي المساھمة اإلجمالي تواصل الشركة لعب دورھا وسوف. أفضل

على تعزیز مكانة الشركة في السوق وبنفس الوقت سینصببإذن اهللا تعالى إن التركیز في العام القادم 
.احورفع مستوى الكفاءة لدى موظفیھا كعوامل فاعلة الستمرار النمو وتحقیق األربتحقیق التمیز في عملیاتھا

.وباهللا التوفیق وعلیھ التكالن

.م2011م ، متمنًیا لكم التوفیق في العام الجدید 2010وبھذا اختتم مراجعتي ألداء العملیات لعام 

.شكًرا لكم

سالم قطنأحمدبنعمرالمھندس 

الرئیس التنفیذي


