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ُعماني بكل فخر
اإبراز ثقافتها  ال�سلطنة يف �سبيل  ُتوليه  لقد �ساهم احلر�ص الذي 
النفط  �سركة  احت�سان  اإلى  الأ�سعدة  كافة  على  العريق  واإرثها 
مبعامل  يّت�سم  متكامل  ملنهج  ُعمان(  )نفط  للت�سويق  الُعمانية 
يف  واملتاأ�سلة  املتوارثة  القيم  تطبيق  فيه  يتم  الُعمانية،  الأ�سالة 

نفو�ص اأبناء الوطن على م�ستوى ال�سركة وممار�سات �سوق العمل.

ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  احلكيمة  القيادة  ظّل  ويف 
قابو�ص بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – قطعت ال�سلطنة 
�سوطًا كبريًا يقف �ساهدًا على منوها الثابت وازدهارها املتوا�سل. 
وقد �سعت نفط عمان تواوؤمًا مع ذلك على تعزيز خطاها يف القطاع 
الذي تعمل فيه، وذلك عرب ال�سعي لتغذية القت�ساد املحلي بتقدمي 
اأق�سى  تعك�ص  التي  للعمالء  املبتكرة  واخلدمات  املنتجات  اأف�سل 

معايري اجلودة العاملية التي ت�ستند عليها.

هذا، وبف�سل اخلربة الوا�سعة التي تّتحّلى بها ال�سركة يف املمار�سات 
الت�سغيلية التي تنّفذها، حّققت نفط عمان تطّورًا وا�سعًا يف خمتلف 
ال�سوق  ملتطلبات  احلقيقي  الفهم  اأ�سهم  وقد  التجزئة.  قطاعات 
املحلية وتبّني اأف�سل املمار�سات الدولية يف رفع م�ستوى الثقة لدى 
خمتلف اجلهات والأطراف التي تعمل ال�سركة معها. وتعّد �سل�سلة 
نتاج جهود  املن�سرم  تقدميها يف عام 2011م  التي مت  اخلدمات 
عمان  نفط  يف  ونحن  العمالء،  جتربة  تعزيز  على  ترتكز  كبرية 

ملتزمون مبوا�سلة هذا النهج يف العام اجلاري.

وميثل النمو الذي حّققته ال�سركة على ال�سعيد املايل جزءًا ب�سيطًا 
من حقبة الإجنازات التي نفخر بها، والتي تاأتي يف طليعتها �سل�سلة 
الربامج التي تهدف اإلى تعزيز امل�ستويني الجتماعي والقت�سادي 

يف ال�سلطنة.

العام 2011م من ت�سجيل معايري  ولقد متّكنت نفط عمان خالل 
املزيد  وحتقيق  لالرتقاء  مقّدراتها  لرفع  ت�سعى  ولتزال  عالية 
اإلى الطالع على  على �سعيد القطاع النفطي. لذا فاإننا ندعوكم 
لة يف هذا التقرير ال�سامل والذي �سريتكز  احلقائق والأرقام املف�سّ

على العام 2011م.



حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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لمهمة ا
عوائد  لتعزيز  نسعى  ان  مهمتنا 

خالل  من  والمساهمين  العمالء 
راسخة، نمو  استراتجيات 

ذات  وخدمات  منتجات  وتوفير 
مالئمة إبداعية  لمسات 

التميز  من  آفاق  في  بعمالئنا  ترتقي 
العمالء  خدمة  في  المسبوق  غير 
في  صارمة  بمعايير  تلتزم  وبيئة 

والبيئة والسالمة  الصحة 

الرؤية
الصدارة  في  نكون  ان  رؤيتنا 

نتميز  خدمات،  مقدم  كأفضل 
كفاءة  ذات  وخدمات  بمنتجات 

عالية. وجودة 



2011 العام  جوائز 



سالم بن عبداهلل
 الرواس

رئيس مجلس اإلدارة

أمل بنت سهيل
 بهوان

عضو

 عمر بن أحمد سالم قطن

الرئيس التنفيذي

خميس بن محمد
 العامري

عضو

السيدة/ روان بنت أحمد 
آل سعيد

عضو

نبيل بن سالم بن سعيد 
الرويضي

مدير عام شؤون الشركة 
والتطوير والتخطيط التجاري 

والمشتريات

سليم بن بيربخش 
الرئيسي

عضو

أحمد كامل

مدير عام قسم وقود الطيران 
والسفن

عبد القادر بن درويش 
البلوشي

عضو - رئيس لجنة التدقيق

أصيلة بنت زاهر
 الحارثي

عضو

راجا
 شاهرين

مدير عام الشؤون المالية

فيصل بن عبدالعزيز بن 
سعيد الشنفري

مدير عام العمليات والهندسة 
والصحة والسالمة

 واألمن والبيئة

أحمد بن عبداهلل
 الرواس

عضو

ملهم بن بشير
 الجرف

نائب رئيس مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذيةأعضاء مجلس اإلدارة
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حسين بن جامع 
اإلسحاقي

مدير عام قطاع التجزئة

محمد بن عامر بن راشد 
البرواني

مدير عام الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية ونظم 

المعلومات



المؤشرات
المالية
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تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة

سالم بن عبداهلل الرواس
رئيس مجلس اإلدارة

امل�ساهمون الكرام:

النفط  �سركة  اإدارة  جمل�ص  عن  وبالنيابة  لكم  اأقدم  اأن  �سروري  دواِع  ملن  اإنه 
العمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع، التقرير ال�سنوي لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية 
املالية  القوائم  مبعية  التقرير  هذا  قراءة  يرجى  حيث   ،2011 دي�سمرب   31 يف 
املدققة وتقرير حوكمة ال�سركات وتقرير تنظيم واإدارة ال�سركة وتقرير مناق�سة 

وحتليل الإدارة وذلك لتجنب التكرار اأو التداخل ما عدا ما اعترب �سروريًا.

الأداء التجاري:

لقد و�سعت ال�سركة ن�سب عينيها خالل عام 2011 حتقيق منوًا مطردًا كهدف 
لت�سل يف النهاية اإلى زيادة معدلت النمو يف جميع قطاعاتها التجارية يف ال�سوق 

املحلية. 

حوايل  م�سجلة  تاريخها  يف  مبيعات  اإجمايل  اأعلى  ال�سركة  �سجلت  وقد  هذا 
278.2 مليون ريال عماين بزيادة قدرها 29% عن 216.2 مليون ريال عماين يف 
عام 2010. كما ازدادت اأرباح ما قبل اقتطاع ال�سريبة بن�سبة 18% لت�سبح 9.2 
مليون ريال عماين مقابل 7.8 مليون ريال عماين العام املا�سي. وبعد احت�ساب 
�سريبة ال�سركات ارتفع �سايف اأرباح ال�سركة اإلى 8.1 مليون ريال عماين والذي 
ال�سنة  عن   %17 قدرها  بزيادة  ال�سركة  تاريخ  يف  الإطالق  على  الأعلى  يعترب 

املا�سية. وقد ا�ستقر العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد عند 126 بي�سة.

كما اأن الو�سع املايل لل�سركة ل يزال را�سخًا مع اإجمايل اأ�سول يناهز 77 مليون 
الراأ�سماليه  امل�ساريف  بلغت  وقد    .2011 دي�سمرب    31 بتاريخ  عماين  ريال 
النقدية  التدفقات  خالل  من  متويلها  مت  عماين  ريال  مليون   6.6 جمموعه  ما 

الداخلية ومن البنوك.

وبناًء على ذلك ي�سر جمل�ص اإدارة ال�سركة اأن يرفع اإلى اجتماع اجلمعية العمومية 
ال�سنوي تو�سياته لإقرار توزيع اأرباح نهائية بواقع 62 بي�سة كاأرباح لل�سهم الواحد 
مما ي�سكل 62% من القيمة الإ�سمية لل�سهم الواحد ، باإجمايل مبلغ يقارب 4.0 
الأمر  وهذا  31دي�سمرب2011  يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  عماين  ريال  مليون 

ميثل زيادة قدرها 48% عن العام املن�سرم.

لقد دّعمت ال�سركة من تواجدها يف كافة اأنحاء ال�سلطنة عرب �سبكة من املحطات 
تبلغ 132 حمطة توفر ن�سقًا متكاماًل من منتجات ال�سركة النفطية حيث مازال 
قطاع البيع بالتجزئة ي�سكل العمود الفقري لل�سركة. وقد مت توجيه ا�سرتاتيجيات 
ال�سوق وكذلك  لزيادة ح�ستها من  ال�سبكة  تو�سيع هذه  وتركيزها نحو  ال�سركة 
عدة  التجزئه  وحدة  حققت  وقد  عمان.  �سلطنة  يف  وريادتها  ح�سورها  لتعزيز 
تخطي  وكذلك  لل�سبكة  جديدة  حمطات   10 اإ�سافة  اأبرزها  من  كان  اإجنازات 

حاجز مليار لرت مبيعات وقود يف نوفمرب 2011.

اإن تركيز ال�سركة على اإر�ساء الزبائن يوؤتي ثماره وقد جتلى هذا الأمر يف 
زيادة حمالت الت�سوق ال�سريع “اأهلني” بالإ�سافة اإلى ال�سراكة مع �سال�سل 
 ، كينغ”  “برجر  اأبرزها  من  و  ال�سيت  ذائعة  ال�سريعة  الوجبات  مطاعم 

“�سابوي” . دونت�ص” و  “دانكن 

لتدعيم  وجديدة  حمتملة  جتارية  اأن�سطة  ل�سرب  با�ستمرار  ال�سركة  وت�سعى 
اخلدمات و�سبكة قطاع التجزئة ولإعطاء زخم اإ�سايف لنموها و�سيبقى قطاع 

البيع بالتجزئة مبثابة حمرك منو ال�سركة.

مبيعات  بزيادة  امل�سطرد  منوها  يف  التجارية  الأعمال  وحدة  ا�ستمرت  كما 
الزبائن  خلدمة  اهتماماته  كّر�ص  مبيعات  فريق  ويقودها   %20 ن�سبة  فاقت 
الزبائن  قاعدة  لتو�سيع  كبرية  اأ�سواط  قطع  مت  قد  كما  رغباتهم.  وحتقيق 
الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  على  احلكومي  الإنفاق  من  بال�ستفادة  وذلك 

وم�ساريع الطرق ال�سريعة والتو�سعات ال�سكنية اجلديدة.

اأن  املتوقع  فمن   2012 لعام  اإقراره  مت  الذي  العايل  احلكومي  الإنفاق  مع  و 
ت�سهم وحدة الأعمال التجارية ب�سورة اإيجابية يف تعزيز اأرباح امل�ساهمني.

لرفع ت�سنيف  العام 2011 نظرًا  الزيوت كان متفاوتًا خالل  اأداء وحدة  اإن 
الوحدة  ، حيث واجهت  اأولى عالية اجلودة  BP/Castrol كفئة  منتجات 
حتديات مت التعامل معها لتعوي�ش الهبوط يف حجم املبيعات بتح�سني الهام�ش 

الربحي ، مما اأدى اإلى زيادة امل�ساهمة يف �سايف الأرباح.

بنفط عمان  التجارية اخلا�سه  العالمة  التي حتمل  الزيوت  اأما على �سعيد 
“ماك�سيمو” و  واملخ�س�سة ل�سوق الت�سدير، والتي مت تطويرها حمليًا مثل 
رواجًا يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي وكذلك الدول  تلقى  “اأوبتيمو” فاإنها 
عام  حجم املبيعات يف  زيادة  يف  املنتجات  هذه  تقبل  اأدى  وقد   . الإفريقية 
يف  ح�سورها  لتعزيز  اأكرب  ترويجية  حلملة  حاليًا  التح�سري  ويجري   .2011

هذه الأ�سواق ولفتح اأ�سواق جديدة يف القارة الآ�سيوية.

وبالن�سبة لوحدة اأعمال قطاع الطريان فاإنها تعترب اأكرب مزود لوقود الطائرات 
الطريان  �سركة  لأ�سطول  امل�ستمر  التو�سع  ومع  الدويل،  م�سقط  مطار  يف 
الدويل  م�سقط  مطار  اإلى  الدويل  الطريان  حركة  زيادة  وكذلك  العماين 
وتركز ال�سركة ب�سكل  الطريان.  وقود  على  املت�ساعد  الطلب  ا�ستمر  فقد 
التعاون  �سي�ستمر  و  الدويل،  م�سقط  م�ستمر على حت�سني خدماتها يف مطار 

مع �سركة »Air BP« لتقدمي الدعم الفني.

ميناء  قبول  مع  بالتزامن  واعدًا  منوًا  البحرية  الأعمال  وحدة  اأظهرت  لقد 
�سحار كنقطة دخول اإلى �سلطنة عمان. اإن زيادة وترية الأن�سطة الإقت�سادية 
على  الطلب  زيادة  اإلى  اأدت  قد  ال�سحن  اأعمال  زيادة  وكذلك  ال�سلطنة  يف 
وقود ال�سفن . كما اأن مبادرات احلكومة لتحويل �سحن احلاويات من ميناء 
ال�سلطان قابو�ص اإلى ميناء �سحار حتمل ب�سرى �سارة ل�سرتاتيجيات ال�سركة 

على املدى الطويل.

يف  وذلك  الكفاءة  من  عايٍل  م�ستوى  حتقيق  على  ال�سركة  تركيز  و�سي�ستمر 
لتحقيق  بفاعلية  التجارية  ن�ساطاتها  واإدارة جميع  الت�سغيلية  التكلفة  خف�ص 

اأعلى املعدلت الربحية. 

ال�سحة، الأمن، ال�سالمة و البيئة:

�سلم  على  والبيئة  وال�سالمة  والأمن  ال�سحة  لو�سع  قدمًا  ال�سركة  ومت�سي 
والأمن  ال�سحة  ب�سمان  التزامها  موؤكدة  العمليات  جميع  يف  اأولوياتها 
وال�سالمة واحلفاظ على البيئة من خالل تطبيق املعايري ال�سارمة والدورات 

التثقيفية والتاأهيلية املعتمدة خالل العام.

كما تفخر ال�سركة باأن تعلن باأنها حققت رقمًا قيا�سيًا بالعمل ملدة 19 عامًا دون 
وجود حوادث م�سيعة للوقت يف من�ساأتها لتخزين و توزيع الوقود مبيناء الفحل.

املوارد الب�سرية:

للطلب  وتلبية  التجارية  الن�ساطات  تواجه  التي  العقبات  تذليل  �سبيل  ويف 
املوؤهلة  الكوادر  وتوظيف  تطوير  على  كبري  ب�سكل  الرتكيز  مت  فقد  املتزايد 
اأق�سى اجلهود  بذل  كما مت  امل�ستويات.  اأعلى  اإلى  بال�سركة  الرتقاء  بهدف 
نحو اجتذاب الكفاءات وتطويرها ل�سمان حتقيق روؤية ال�سركة الرامية لكي 
ت�سبح ال�سركة الرائدة يف ال�سلطنة يف هذا املجال. حيث مت تطبيق التدريب 
املتخ�س�ص ل�سمان تزويد موظفي ال�سركة وعلى كافة امل�ستويات باملهارات 
الأمد  الطويلة  وخططها  ال�سركة  روؤية  تنفيذ  يف  قدراتهم  لتح�سني  الالزمة 

بفاعلية وكفاءة عالية.

الأعلى يف قطاع  تعترب من �ضمن  ال�ضركة  فاإن  التعمني  مبداأ  ناحية  ومن 
اخلدمات بن�ضبة 86%  يف خمتلف امل�ضتويات الوظيفية .
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النظرة  امل�ستقبلية:

اإن النظرة امل�ستقبلية للعام املقبل اإيجابية مع توقع ازدياد الطلب على املنتجات 
البرتولية بالتزامن مع النمو القت�سادي  لل�سلطنة، حيث يتوقع اأن يرتفع م�ستوى 

القت�ساد املحلي لل�سلطنة بن�سبة تقارب 7% يف عام 2012.

وقد ارتقت ال�سركة حمققة لنف�سها مكانة قوية يف ال�سوق املحلية، حيث يتوقع 
م�سطردة  بوترية  التجارية  القطاعات  جميع  يف  التناف�ص  م�ستوى  يرتفع  اأن 
حيث  التجارية.  الأعمال  وقطاع  التجزئة  قطاع  اأن�سطة  �سعيد  على  ل�سيما 
والعمل على خلق  ال�سوق احلالية  للمحافظة على ح�ستها من  ال�سركة  ت�سعى 
فر�ص اأخرى جديدة مع حت�سني اإدارة العوائد الربحية. وعليه ف�سوف ت�ستمر 
وحمالت  الوقود  ملحطات  جديدة  ا�سرتاتيجية  مواقع  ا�ستحداث  يف  ال�سركة 
اإلى قائمة  اإ�سافة مواقع مربحة جديدة  “اأهلني” كما �ستتم  ال�سريع  الت�سوق 
حمالت الت�سوق ال�سريع حتت ال�سم التجاري “اأهلني” بالإ�سافة اإلى مطاعم 
يف  ال�ستثمار  يف  املناف�سني  ي�ستمر  اأن  املتوقع  من  كما  ال�سريعة.  الوجبات 

حمطات جديدة حلماية ح�س�سهم من ال�سوق. 

مع  جديدة  عقود  على  احل�سول  على  التجارية  الأعمال  وحدة  و�سرتكز 
احلكومة  عنها  تعلن  والتي  الأ�سا�سية  البنية  جمال  يف  تعمل  التي  ال�سركات 
والقطاع اخلا�ص. الأمر الذي من �ساأنه اأن يوؤثر اإيجابًا على ال�سركة. حيث 
اأن امل�ساريع التي تت�سل مب�ساريع البنّية الأ�سا�سية املختلفة وم�ساريع تطوير 
الطلب �سمن م�ستويات  الرئي�سية �سوف حتافظ على م�ستوى  الطرق  �سبكة 

معقولة خا�سة الطلب على الديزل. 

بينما �سيعزز قطاع الطريان والقطاع البحري من ال�ستفادة من النمو القوي 
امل�سجع  والنمو  و�ساللة،  م�سقط  التو�سعة يف مطاري  مل�ساريع  نتيجة  املتوقع 
يف ميناء �سحار وبالإ�سافة اإلى حتويل الأن�سطة من ميناء ال�سلطان قابو�ص 
اإلى ميناء �سحار حيث �سي�سهم كل ذلك اإيجابًا يف عائدات ال�سركة. كل هذه 
اأف�سل  تقدمي  نحو  املدى  ال�سركة طويلة  م�سرية  باخلري يف  تب�سر  التطورات 

خدماتها لزبائنها يف ال�سلطنة.

وملواجهة هذه التحديات لبد لل�سركة اأن توا�سل الإبداع واأن تقوم بالتح�سينات 
ال�سركة  و�ستوا�سل  املناف�سني.  طليعة  يف  ال�سوق  يف  قوتها  ل�سمان  الالزمة 
اأ�سلوب  وكذلك  املقدمة  واخلدمات  الت�سغيل  جمال  يف  التميز  على  الرتكيز 
يف  وال�ستمرار  الت�سغيلية  التكلفة  خف�ص  مبادرات  اإلى  بالإ�سافة  الت�سغيل 
مراجعة ال�سرتاتيجيات التجارية ملواكبة التغريات امل�ستقبلية التي يفر�سها 
واخلدمات  املنتجات  جودة  على  �سلبًا  ذلك  يوؤثر  اأن  بدون  وذلك  ال�سوق. 

املقدمة للزبائن.

اق�سى  حتقيق  بغية  اجنزت  التي  الواعدة  ال�ستثمارات  الى  وبالإ�سافة 
على  كبري  ب�سكل  الرتكيز  اإلى  تدعو  احلاجة  فاإن  والتناف�ص،  النمو  درجات 
تطبيق الأنظمة و�سبط الأ�سول فيما �ست�ستمر ال�سركة بالرتكيز على تطوير 
واأف�سل  احلديثة  الأنظمة  على  العتمادية  م�ستوى  ورفع  الب�سرية  الكفاءات 

املمار�سات التي تتعلق بال�سالمة. 

مبواجهة  متامًا  ملتزمون  التنفيذية  واإدارتها  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اإن 
 2012 عام  يف  املن�سود  احلثيث  النمو  لتحقيق  عليها  والتغلب  التحديات 
العائدات لكافة  النمو وتعزيز  ال�سركة �ست�ستمر بتحقيق  باأن  الثقة  ومتلوؤهم 

امل�ساهمني.

�سكر و تقدير:

لكافة  الفر�سة للإعراب عن عميق �سكري  اأن اغتنم هذه  ختامًا يطيب يل 
زبائننا الكرام، من موؤ�س�سات حكومية و�سركات القطاع اخلا�ص وكذلك لكل 
التجار املتعاملني معنا وموظفيهم وموظفينا على دعمهم املتوا�سل. كما اأكرر 

اإلتزامنا الرا�سخ بتحقيق اأعلى م�ستوى من اخلدمات يف جميع الظروف.

وبالإنابة عن جمل�ص الإدارة يطيب يل اأن اأعرب عن عميق امتناننا وخال�ص 
�سكرنا ملولنا �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل 
الرقي  ال�سلطنة  �ستوا�سل  واحلكيمة  الواعية  قيادته  بف�سل  والذي  ورعاه، 
والتطور وحتقيق املزيد من النمو والجنازات  ل�سمان العي�ص الكرمي واحلياة 

الهانئة لكافة املواطنني واملقيمني .

و ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�سامل بن عبد اهلل الروا�س
رئي�س جمل�س الإدارة 
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تقرير مناقشات 
وتحليل اإلدارة

عمر بن أحمد
سالم قطن

الرئيس التنفيذي

قطاع التجزئة

لقد عملت �سركة النفط العمانية للت�سويق بكل عزم لتو�سيع �سبكة مبيعات التجزئة 
حيث ا�ستمر قطاع التجزئة خالل عام 2011، حمققًا اإجنازاٍت واأرقامًا قيا�سية 
جديدة. وقد اأفلح قطاع التجزئة بف�سل اهلل يف جتاوز عتبة 100 مليون لرت مبيعات 
يف �سهٍر واحد حمققًا حجم مبيعات جتاوزت املليار قبل نهاية ال�سنة. هذه اخلطوة 

اجلبارة قد مت الو�سول اإليها بف�سل اجلهود اجلماعية املتفانية لفريق العمل.

�سبكة  يف  الفجوات  ملء  على  ركزت  حثيثة  منو  ا�سرتاتيجية  التجزئة  قطاع  وتبنى 
التوزيع يف قطاع التجزئة ونتيجة لذلك مت اإدخال ع�سر حمطات جديدة موزعة على 
اإلى  الوقود  و�سل عدد حمطات  نهاية عام 2011  ومع  وحيوية.  ا�سرتاتيجية  اأماكن 
ثالثة  اإلى ذلك، مت حتديث  اإ�سافة  ال�سلطنة.  اأنحاء  كافة  منت�سرة يف  132 حمطة 
البناء(  واإعادة  بالفعل قد جرى حتديثها كجزء من برنامج )التو�سع  مواقع قائمة 
والذي يهدف اإلى حتديث حمطات البيع بالتجزئة من اأجل جذب املزيد من الزبائن. 

واجلدير بالذكر، اأن بطاقات الوقود اأ�سهمت خالل عام 2011 ب�سكل ملحوظ يف 
الزبائن  املزيد من  ا�ستقطاب  نتيجة  التجزئة  املبيعات يف قطاع  اإجمايل  حجم 
بطاقات  مبيعات  يف  الزيادة  وكذلك  اخلا�ص  اأو  احلكومي  القطاع  من  �سواًء 
)اإجابة( و)ب�سمة(. حيث �سهد هذا العام كذلك اإطلق برنامج ا�ستبدال نقاط 
ب�سمة والذي اأدى بنجاح اإلى زيادة ن�سبة الإ�ستبدال مبعدل 30%.ولقد اأدى هذا 
الربنامج اإلى زيادة الوعي والدراك لدى الزبائن مباهية برنامج مكافاآت ب�سمة 

ومزاياه وذلك عن طريق العر�ص الرتويجي واجلهود الت�سويقية الأخرى.

اأن �سركة النفط العمانية للت�سويق ومتا�سيًا مع حجم الإنفاق احلكومي املخطط 
له يف عام 2012 تهدف اإلى التو�سع يف الن�ساط التجاري لبطاقات الوقود كونه 
التجزئة وذلك من خالل ا�ستقطاب  النمو �سمن قطاع  اأهم عوامل  واحدًا من 
زبائن جدد مع احلفاظ على الزبائن احلاليني والرتكيز على تقدمي اأرقى خدمة 

للزبائن يف هذا القطاع.

يف عام 2011، جددت �سركة النفط العمانية للت�سويق اإتفاقية حمالت الت�سوق 
ال�سريع املربمة مع �سريكيها ال�سرتاتيجيني )اإنهان�ص( و)كيمجي رامدا�ص( 
ملدة اأطول التزامًا من ال�سركة با�ستدامة الن�ساط التجاري ملحلت )اأهلني(.

ولقد مت يف عام 2011 افتتاح ما جمموعه ت�سع حملت اأهلني وحمطة غ�سيل 
لغ�سيل  اإن�ساء ثالث حمطات جديدة  ال�سروع كذلك يف  �سيارات جديدة مع 
اإن هذه املن�ساآت اجلديدة �ست�سهم يف ا�ستكمال برنامج ال�سركة  ال�سيارات. 
لتقدمي مفهوم جديد متميز  بها  والرقي  التجزئة  لتنويع خدماتها يف قطاع 
للت�سوق من خالل برنامج )املحطة الواحدة ال�ساملة(، حيث اأ�سافت ال�سركة 
القطرية لالت�سالت  العمانية  ال�سركة  فواتري  لت�سديد  العام 20 جهاز  هذا 
املراكز  هذه  اإ�سافة  خالل  ومن  اأهلني.  حمالت  داخل  )نور�ص(  �ص.م.ع.ع 
واخلدمات امل�ستحدثة، فاإنه �سيتم جذب املزيد من الزبائن مما �سيوؤدي اإلى 

تو�سيع هام�ص الربح يف قطاع التجزئة.

لقد ا�ستمر قطاع التجزئة يف الرتكيز على التميز يف الأداء خالل عام 2011 
من خالل معاجلة كافة التجاوزات املتعلقة باأمور ال�سحة والأمن وال�سالمة 
والبيئة، وتدريب كافة املوظفني يف املواقع التي تبني فيها وجود بع�ص الق�سور 
ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  املوجودة.  ال�سليمة  الإجراءات  وتعزيز  اخلربة  يف 
الت�سغيل  يخ�ص  فيما  املتقدمة  معايريها  على  ال�سركة  حمافظة  ول�سمان 
وخدمة الزبائن، فاإن حوايل 40% من مواقع �سبكة التجزئة تخ�سع للت�سغيل 
ا�ستمرار  على  التاأكيد  مع  للت�سويق  العمانية  النفط  �سركة  قبل  من  املبا�سر 
وال�سالمة  والأمن  ال�سحة  اإجراءات  على  املحطات  موظفي  كافة  تدريب 

والبيئة وخدمة الزبائن املثلى.

�سيبقى  زبائنا  طموحات  مع  يتما�سى  مبا  التجزئة  قطاع  مرافق  تطوير  اإن 
ال�سغل ال�ساغل من خلل االرتقاء مبرافق ال�سركة وتزويدها باأحدث املعدات 
والنظم الأكرث فعالية. وخالل العام القادم، �سي�ستمر قطاع التجزئة باإ�سافة 
و�سي�سعى  الزبائن،  تطلعات  لتواكب  من�ساآته  م�ستوى  ورفع  جديدة  مراكز 
بفريق  مدعومة  كفاءة  والأكرث  الأحدث  والأدوات  التجهيزات  لمتالك 
الهند�سة وال�سيانة يف ال�سركة ل�سمان اجلودة وحتقيق اأطول فرتة ا�ستخدام 
تو�سيع  على  الرتكيز  �سي�ستمر  كما  والأنظمة.  املعدات  من  ال�سركة  ملقتنيات 
االأعمال التجارية غري النفطية خلل عام 2012 لإ�سافة املزيد من القيمة 

على الأداء الكلي لوحدة قطاع التجزئة.

بطاقات الوقود

اإدخال حمطات تعبئة  اإلى  مع التح�سن يف الظروف القت�سادية وبالإ�سافة 
الوقود  جديدة يف اخلدمة يف مواقع ا�سرتاتيجية. فقد �سهد قطاع بطاقات 
عرب  املمتاز  الوقود  مبيعات  و�سهدت  املن�سرم.  العام  عن  م�سطرًدا  منوًا 
بطاقات الوقود زيادة بنحو 19% مقارنة مع العام املا�سي. اإن مبيعات الوقود 
قيا�سية. وهو ما  اأرقام  اإلى  تنامت  الدفع  امل�سبقة  ب�سمة  من خالل بطاقات 

يعترب الأعلى مبقايي�ص هذا القطاع.

اإن عام 2012 يبدو مب�سرًا بالن�سبة لقطاع بطاقات الوقود مع اإعالن احلكومة 
عن م�ساريع جديدة يف كافة اأنحاء ال�سلطنة. بحيث �سين�سب تركيز ال�سركة 
ر�سا  على  ذاته  الوقت  يف  احلفاظ  مع  جدد  زبائن  اجتذاب  على  الأ�سا�سي 
الزبائن احلاليني وذلك بتقدمي اأف�سل خدمة لهم يف قطاع اخلدمات. و�سيتم 
بالتعاون مع  بها  والعمل  ب�سمة  لتجديد بطاقة  ذلك عن طريق و�سع خطط 

�سركاء ا�سرتاتيجيني جدد.



القطاع التجاري

النفط  �سركة  يف  التجاري  للقطاع  بالن�سبة  مميزًا   2011 عام  كان  لقد 
العمانية للت�سويق. مع التح�سن الكبري يف الأو�ساع القت�سادية وتزايد الإنفاق 
اإعالن  الأ�سا�سية، فقد مت  البنية  احلكومي على عدة م�ساريع تتعلق بتطوير 
ووحدات  �سدود،  ومواقع  جديدة،  طرق  لبناء  كربى  م�ساريع  عدة  واإر�ساء 
�سناعة  �سهدت  كذلك  الكهربائية.  الطاقة  لتوليد  جديدة  ومعامل  �سناعية 
فاإن  وا�سرتاتيجية،  جذابة  عقود  حزمة  مع  البلد.  يف  كبريًا  منوًا  التعدين 
الق�سم التجاري يف ال�سركة جنح يف تاأمني ح�سة كبرية لتمويل تلك امل�ساريع 
متويل  عقود  اإن  القائمة.  امل�ساريع  على  املحافظة  مع  بالوقود  اجلديدة 
الريفية  املناطق  كهرباء  �سركة  مثل  اجلديدة  الإ�سافية  الطاقة  حمطات 
الأمثلة  بع�ص  لهي  النفط  �سركات  اأحدى  لتمويل  الكربى  املناق�سة  وكذلك 

على امل�ساريع اجلديدة التي مت الظفر بها يف عام 2011.

و على  للعمالء،  الوقت  املزيد من  تكري�ص  العام  اأخرى مت خالل  ومن جهة 
هو  ذلك  من  والأهم  املحدد،  املوعد  يف  املنتج  واإي�سال  العالقات،  تطوير 
حت�سيل امل�ستحقات يف موعدها بعد البيع. ولقد �ساهمت وت�سافرت كل هذه 
اأي�سًا يف تعزيز  املعايري والإجراءات لإحراز النتائج املرجوة، كما واأ�سهمت 

العالقات التجارية مع جميع عمالء ال�سركة.

الفر�ص  اقتنا�ص  على  من�سبًا  التجاري  الفريق  تركيز  �سي�ستمر  كما 
تعزيز  وعلى  العمالء  خلدمة  الفعال  التنفيذ  وعلى  اجلديدة،  ال�ستثمارية 
التجاريني لتحقيق  ال�سنني مع كل �سركائه  التي جرى بناوؤها على مر  الثقة 
والإدارة  الإدارة  جمل�ص  قبل  من  البعيد  املدى  على  املو�سوعة  الأهداف 

التنفيذية العليا يف �سركة النفط العمانية للت�سويق.

وبهذه العزمية �ست�ستمر ال�سركة بالعمل �سويًا مع كافة عمالئها و�سركائها التجاريني 
للمحافظة على معايريها الدولية و�سبكة توزيعها ولتعزيز حجم مبيعاتها.

قطاع الطريان

العمانية  النفط  �سركة  متكنت   ،2011 عام  يف  جناحها  درب  على  م�ستمرة 
للت�سويق  من املحافظة على ريادتها يف ال�سوق بح�سة تفوق 50% من ال�سوق 
يف مطار م�سقط الدويل. حيث ل يزال الطريان العماين يحتل ال�سدارة بني 
العمالء حيث ي�ساهم ب�سكل فاعل يف العوائد التجارية. و تفخر �سركة النفط 
العمانية للت�سويق باالإرتباط بالناقل الوطني يف ال�سلطنة وجناحاته املتوا�سلة.

والعقود  الكربى  التجارية  الطريان  ل�سركات  احلالية  القائمة  اإلى  وبالإ�سافة 
احلكومية الرئي�سية، متكنت ال�سركة من احل�سول على عقود اأخرى للتزويد 
ال�سوي�سرية خلل عام  بوقود الطائرات ك�سركة لوفتهانزا واخلطوط اجلوية 
2011، كما �ستبقى اخلطوط اجلوية التايلندية و�سركة بيمان بنغلدي�ش مع 
ال�سركة عامًا اآخر نتيجة لنجاح ال�سركة يف احلفاظ على عقد التزويد بالوقود.
خالل  الدويل  م�سقط  مطار  عرب  امل�سافرين  اأعداد  ارتفاع  املتوقع  من  كما 
الأعوام القادمة مع ازدياد م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الإقت�ساد الوطني. 
والذي يرتتب عليه ازدياد حركة الطريان، الأمر الذي �سيوؤدي بطبيعة احلال 

اإلى ازدياد الطلب على وقود الطريان يف املطار.

واجلدير بالذكر اأن ال�سركة ملتزمة بالعمل �سوًيا مع �سركة بريت�ص برتوليوم 
الدولية  معايريها  على  احلفاظ  اأجل  من  فني  ك�سريك  الطريان  خلدمات 
�سركة  عالقات  �سبكة  من  ال�ستفادة  عن  ناهيك  اخلدمات  بجودة  املتعلقة 

بريت�ص برتوليوم ونفوذها يف ال�سوق لتعزيز حجم املبيعات.

القطاع البحري

امل�سروع  اإن  البحري.  القطاع  يف  التجاري  الن�ساط  بنمو   2011 عام  متيز 
امل�سرتك، نفط عمان ماتريك�ص للخدمات البحرية )MXO(، قد متكن من 
زيادة حجم املبيعات وب�سكل كبري يف ميناء �سحار. )MXO( هي الآن املزود 
الفعلي الوحيد لوقود ال�سفن يف ميناء �سحار والتي تقدم الآن اأنواعًا خمتلفة 
من الوقود البحري ل�سركات ال�سحن يف امليناء مبا فيها زيوت الت�سحيم لل�سفن.

ميلوؤها  ال�سركة  فاإن  القادمة،  ال�سنوات  خالل  الطلب  بازدياد  التوقعات  مع 
هذا  يف  اإيجابًا  �سحار  مبيناء  املتنامي  التجاري  الن�ساط  ي�ساهم  باأن  االأمل 
مدى  تو�سيع  اإلى  حاليًا  للت�سويق  العمانية  النفط  �سركة  وت�سعى  القطاع. 
ح�سورها يف املوانئ ال�ساعدة الأخرى يف �سلطنة عمان، مقدمًة وقود ال�سفن 

اإلى جانب اخلدمات الأخرى.

قطاع الزيوت

رغم تراجع املبيعات ال�سيما يف فئة مراكز البيع على الطرق العامة، اإال اأن 
اأهدافها بف�سل اهلل  اإحراز  للت�سويق  قد متكنت من  العمانية  النفط  �سركة 
اآبار  اأو يف قطاع حفارات  خالل املبيعات املمتازة �سواء يف قطاع الإن�ساءات 
اأبريل  بعد  م�ستواها  على  للزيوت  الأ�سا�سية  الأ�سعار  حافظت  كما  النفط. 
2011، الأمر الذي اأ�سهم يف زيادة ح�سة ال�سركة من ال�سوق يف قطاع الزيوت 

التجارية برفدها مب�ساريع جديدة.

خالل عام 2011، متكنت ال�سركة من احل�سول على اأعمال جديدة وزادت 
بذلك من ح�ستها يف ال�سوق يف قطاع حفر اآبار النفط. كما ا�ستطاعت زيوت 
)كا�سرتول ماجنيتيك( بتحقيق مبيعات عالية وذلك من خالل ا�ستحواذها 
مبادراتها  خالل  من  وذلك  ال�سلطنة  يف  الرتكيبية  الزيوت  قطاع  على 

وحمالتها الدعائية اجلديدة. 

من  لالهتمام  ومثرية  جديدة  ترويجية  2012عرو�ص  عام  �سي�سهد  كما 
ينطلق  اأن  2012واملتوقع  يورو  لبطولة  الرتويجي  العر�ص  اأبرزها  كا�سرتول، 

يف يونيو 2012.

لقد كان عام 2011 عام حافل بالجنازات لزيوت “نفط عمان” املخ�س�سة 
للت�سدير حيث ا�ستطاعت ال�سركة ا�سافة اأ�سواق جديدة يف كل من اأفغان�ستان 

ودولة الكويت. كما مت توقيع مذكرة تعاون مع موزع يف دولة قطر. 

ويبدو امل�ستقبل واعدًا فيما يخ�ص ت�سدير الزيوت مع الرتكيز يف عام 2012 
على اأقطار يف القارة الفريقية ومنطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

خدمة العمالء

ل�سركة  التجارية  للعمليات  الناب�ص  القلب  املميزة  العمالء  خدمة  تعترب 
النفط العمانية للت�سويق حيث توفر من�سة انطالق لنمو م�ستمر، الأمر الذي 

�سي�ساهم بدوره يف تعزيز ال�سورة اليجابية لل�سركة و�سمعتها.

ويف الأ�سا�ص، فاإن خدمة العمالء تعني يف ما تعنيه القدرة على التفهم العميق 
وال�ستجابة الفعالة حلاجات الزبون واهتماماته، الأمر الذي �سيوؤدي يف نهاية 

املطاف اإلى خلق وزيادة ولء الزبائن ويزيد من وترية الزبائن الدائمني.

اأعلى  تطبيق  اأهمية  للت�سويق  العمانية  النفط  �سركة  موظفي  جميع  يدرك 
م�سالح  باأخذ  وذلك  الزبائن،  مع  التعامل  عند  العمل  اأخالقيات  معايري 

الزبائن الكرام ب�سكل جدي وبعني العتبار.  
و ل�سمان حتقيق ال�سركة مل�ستويات خدمة عمالء ممتازة فقد مت تخ�سي�ص 

فريق متكامل من املتخ�س�سني من اأجل:
التعامل مع ال�ستف�سارات والرد عليها.

اإيجاد حلول للم�ساكل والتعامل مع ال�سكاوى.
بناء قاعدة بيانات للعمالء.

اإدارة التوا�سل والتهنئات مع الزبائن
تاأ�سي�ص اإدارة عالقات الزبائن

حيث يدير ق�سم خدمة العمالء عملياته بالتوافق مع قيم ال�سركة و�سمعتها 
الأمثل مع قدرة  الإلتزام والدعم  التجارية بطريقة وودودة مع حما�ص ملوؤه 

ا�ستماع عالية للزبائن والعمالء.

العمليات والهند�سة 

لقد حققتت اإدارة م�ستودعات املخازن التابعة ل�سركة النفط العمانية للت�سويق 
اأ�سهر( من  و�سريكتها اإجنازا  اآخر وذلك بتحقيق 7080 يوم ) 19 �سنة و4 
الت�سغيل الآمن بدون اأية اإ�سابات م�سيعة للوقت متا�سًيا مع الزيادة امل�سطردة 
يف حجم التخزين والتعبئة ليتواكب مع حجم املبيعات واملنتجات املوردة باأمان 
وكفاءة. ويعترب هذا الأمر موؤ�سًرا على العمليات الآمنة والتي تعترب الأ�سا�ص 
لنجاح العمليات. ولقد متكنت الإدارة امل�سرتكة مل�ستودعات املخازن باأمان من 
�سخ اأكرث من 2460000 م3 من الوقود، فاإن هذا يعترب موؤ�سرًا على امل�ستوى 

العاملي للت�سغيل الآمن لدينا والذي يعترب حموريًا للنجاح يف العمل. 

كان عام 2011 ميثل حتديًا مع خطط النمو الطاحمة اإلى رفع ال�سركة اإلى 
م�ساف جديدة. فقد كانت اأمور ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة يف �سلب 
اهتمام الأمور اللوج�ستية والعمليات داخل املحطة. حيث ليزال العمل جاريًا 
يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  اأن  املتوقع  من  والذي  امل�سخات  تو�سيع  م�سروع  يف 
زيادة كفاءة ا�ستخدام البنية التحتية القائمة للتخزين. ويف جمال النقل لقد 
اأ�سافت ال�سركة اأربعة قاطرات وخم�سة مقطورات )خزانات( اإلى اأ�سطولها 
يف  املبادرة  هذه  ت�سهم  اأن  املتوقع  ومن  املوجودة.  القدمية  تلك  حمل  لتحل 
قمنا  فقد  اللوج�ستية  الأعمال  لنمو  وكنتيجة  التوزيع.  عمليات  كلفة  خف�ص 
نتيجة  التجاري  الن�ساط  النمو يف  لنواكب  امل�ستاأجر  االأ�سطول  بزيادة حجم 

حركة التنمية يف البالد.

كان عام 2011عامًا ناجحًا اآخر ملحطة اإدارة م�ستودعات املخازن وتبذل الآن 
كل اجلهود للمحافظة على م�ستوى الأداء العاملي الذي تتميز به. ولقد عززت 
خطة الت�سغيل على مدى 7 اأيام يف الأ�سبوع و لفرتة 24 �ساعة الأداء الت�سغيلي 

ملواكبة اإنتاجنا املتمثل يف 7200 م3 يوميًا.

اأو يف  التجزئة  التطوير �سواء يف قطاع  الهند�سة يف خطط  اأدى دعم دائرة 
قاعدة  يف  اأو  التوزيع  �سبكة  منافذ  يف  ملحوظ  تو�سع  اإلى  التجاري  القطاع 
الزبائن ل�سركتنا. خالل عام 2011 �ساهمت الدائرة ب�سكل فاعل يف اأكرث من 
28 م�سروعًا جتاريًا و10 مواقع جديدة يف قطاع التجزئة والتي �ستوؤدي اإلى 
زيادة كبرية يف حجم اأعمال ال�سركة. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة اأكملت 
تغيري  وكذلك  قائمة  ملواقع  كربى  بناء  واإعادة  تاأهيل  اإعادة  مهام   3 بنجاح 

الهوية التجارية لأربعة حمال بيع.

وكذلك ت�سارك الدائرة يف �سيانة كامل ال�سبكة يف ال�سركة )يف القطاع التجاري 
ويف منافذ البيع( والتي تعزز من الأداء واملوثوقية لل�سبكة طوال العام.

ولقد كانت اإدارة املخازن واملت�سودعات حا�سرة دومًا يف الإ�سراف واملتابعة 
لكافة املوظفني واملقاولني ل�سمان التزامهم بقواعد ال�سركة املتعلقة بال�سحة 
والتدريب  التعيني  اأثناء  التوا�سل  خالل  من  والبيئة  وال�سالمة  والأمن 

والجتماعات وحما�سرات ال�سالمة املهنية.

امل�ستودعات  اإدارة  فاإن  الداخلية،  لل�سيانة  متفاٍن  فريق  جهود  وبف�سل 
اأي  دون  الت�سغيل  معدات  كامل  ب�سيانة  املتمثل  قد حققت هدفها  امل�سرتكة 
التخزين  م�ستودعات  اأداء  جناح  ثبت  قد  اأنه  النتيجة  وكانت  يذكر،  عطل 

والتوريد طوال الأ�سبوع وعلى مدار ال�ساعة.

وال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة

وال�سالمة  والأمن  بال�سحة  يتعلق  فيما  ال�سركة  يف  الإجمايل  الأداء  كان 
والبيئة متما�سيًا مع الأهداف املو�سوعة. حيث مت املحافظة على موؤ�سر معدل 
احلوادث امل�سّيعة للوقت ليبقى عند معدل 0.59 لكل مئة األف �ساعة عمل 
اإجراءات  من  العديد  ال�سناعة.  مبقايي�ص  جيدًا  اأداًء  يعترب  والذي  للفرد 
التطوير املرتبطة بال�سحة والأمن وال�سالمة والبيئة قد مت اتخاذها يف عام 
ال�سيا�سة وال�سيا�سات املكملة املعدلة لل�سحة والأمن  اإدخال  2011 ت�سمنت 
وال�سالمة والبيئة، اإدخال دليل نظام اإدارة ال�سحة والأمن وال�سالمة والبيئة 
يف  للموظف  والبيئة  وال�سالمة  والأمن  ال�سحة  كتّيب  اإدخال  وكذلك  املعدل 
للت�سويق ملتزمة  اإن �سركة النفط العمانية  للت�سويق.  �سركة النفط العمانية 

باملحافظة على تطوير بيئة عملها من خالل تعزيز ثقافة الأمان.
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تكنولوجيا املعلومات

لقد كان عام 2011 عاما ملًئ بالتحديات واالجنازات لفريق تكنولوجيا املعلومات، حيث ا�ستطاع هذا الفريق من املخت�سني املتفانني من قطع �سوط كبري 
يف اجناز واحد من اأكرب امل�ساريع التي متثل حتدًيا من اأجل حتديث البنية املعلوماتية الأ�سا�سية وحتديث النظم القائمة لتمكني ال�سركة من حتقيق اأهدافها 

وتطوير عملياتها التجارية.

م�سروع التطوير الإلكرتوين:
)e تطوير(، هو ا�سم امل�سروع الذي يت�سمن عدة مراحل. حيث اأن املرحلة الأولى تهدف اإلى رفع م�ستوى كفاءة الدارة املالية من خالل تطوير النظام 
اللكرتوين املايل، والذي يت�سمن اإعادة هيكلة دليل احل�سابات وتطبيق قيود املوازنة واإ�سدار ك�سوف الربح واخل�سارة لكل من الوحدات التجارية وحتقيق 
املرونة للم�ستخدمني لي�سدروا تقاريرهم اخلا�سة من خالل ا�ستخدام خا�سية الذكاء التجاري يف هذا امل�سروع، وكذلك الإرتقاء بعملية الفوترة وعملية 
اإلى العديد من التعزيزات وال�سمات الأخرى. عدا عن ذلك، فاإن امل�سروع موؤهل لتح�سني عملية توزيع الوقود وتعزيز �سوابط  حت�سيل الديون، بالإ�سافة 

ال�سراء واجلرد.

واإدارة جدول  الأداء  واإدارة  والتطور  التعلم  اإلى  بالإ�سافة  الب�سرية،  للموارد  اللكرتوين  النظام  تت�سمن حتديث  تطوير(   e( الثانية من م�سروع املرحلة 
الرواتب والتوظيف عرب الإنرتنت وذكاء اأنظمة املوارد الب�سرية واخلدمة الذاتية للموظفني. ومن املتوقع اأن يوؤدي امل�سروع اإلى حتول يف التوافق ال�سرتاتيجي 

للموارد الب�سرية مع اأهداف وغايات التنظيم الهيكلي لل�سركة وذلك من خلل برجمة هذه املعاملت واالأن�سطة الروتينية حا�سوبًيا.

كما قامت اإدارة تكنولوجيا املعلومات وبالتن�سيق مع اإدارة العمليات بتقييم عدد من احللول املتلعقة بال�سحة والأمن وال�سالمة والبيئة، وحلول برجمية للنقل 
والأمور اللوج�ستية و ذلك من اأجل دعم الأق�سام التي يف الواجهة الأمامية، وقد اختريت منتجات اأوراكل لتعزيز تلك املتطلبات التجارية التي قد �سبق ذكرها. 

ومن املتوقع اأن ينطلق هذا اجلزء من امل�سروع يف الربع الأول من عام 2012.

م�سروع اآلية املواقع
من اأجل تعزيز �سوابط الت�سغيل يف املوقع، فاإن امل�سروع يهدف اإلى تقدمي حلول اآلية قراءة اخلزانات، كما �سي�سفي خا�سية التكامل بني م�سخات الوقود ونقاط 
البيع والعمليات يف املكاتب. حيث �سيتم تزويد كل موقع بقنوات ات�سال فعالة لتبادل البيانات، الأمر الذي �سيبقي الإدارة على ا�سطالع على العمليات اليومية 
يف املوقع من املكتب الرئي�سي. ومن اجلدير بالذكر اأنه من املتوقع اأن يح�سن هذا امل�سروع من اآلية عملية حت�سيل ودقة الفواتري والتقليل من الهدر يف العوائد. 

خطة ا�ستمرارية العمل اأثناء وبعد الكوارث
هذا جزء من اخلطة املو�سعة لو�سع خطط احرتازية ملتابعة االأعمال يف ال�سركة لكل االأق�سام والدوائر التجارية يف جميع الظروف غري االعتيادية . 

التجارية  العمليات  ا�ستمرار  ل�سمان  املالئمة  والأنظمة  ال�سرورية  والهياكل  وال�سيا�سات  والإجراءات  الإدارية  ال�سوابط  تاأمني  اإلى  امل�سروع  يهدف  حيث 
احل�سا�سة خلل حدوث اأي كوارث غري متوقعة اأو انقطاعات كربى يف العمل. حيث ركزت املرحلة االأولى من امل�سروع على مراجعة اإدارة امل�ستوعات واملخازن 
واإدارة العمليات واخلدمات اللوج�ستية والتوزيع. كذلك مت تقدير املخاطر املحتملة ب�ساأن بع�ص الأ�سول املحددة، بالإ�سافة اإلى التكاليف املحتملة فيما لو 
حتققت هذه االأخطار. ومن َثَم تاأتي املراحل التالية من امل�سروع حيث �سيتم توجيهها نحو مراجعة باقي وحدات العمل، مثل قطاع التجزئة، والطريان وغريها.

تطوير وحت�سني البنية التحتية وال�سبكات
من اأجل تلبيًة املتطلبات التقنية للم�ساريع القائمة بالإ�سافة اإلى الحتياجات املتوقعة للقدرة املتنامية ملركز البيانات، فاإنه قد مت تنفيذ خطة لتطوير 
ال�سبكة احلالية ومركز البيانات. كما هدف امل�سروع اإلى تطوير اأنظمة الت�سغيل على م�ستوى ال�سركة، وخدمات الربيد الإلكرتوين، بالإ�سافة اإلى 

خدمات الن�سخ الإحتياطي وتخزين ال�سبكة.

نظام اإدارة الوثائق
الوثائق كجزء من  اإدارة  اإدارة تكنولوجيا املعلومات بتطبيق  البداية �ستقوم  القر�ص امل�سرتك. ويف  مت �سراء خمدم )مايكرو�سوفت �سري بوينت( لتح�سني 

خطتها للربع الأول من عام 2012. ومن ثَم �سيتم اإ�سافة �سمات اأخرى مثل خا�سية متابعة �سري العمل يف مرحلة الحقة. 

املوارد الب�سرية

اإن النجاحات التي �سطرتها �سركة النفط العمانية للت�سويق يف الفرتة الأخرية ميكن اأن تعزى ب�سكل كبري اإلى التطبيق الناجح ل�سرتاتيجيات اإدارة املوارد 
الب�سرية يف �سركة النفط العمانية  اإلى تطوير الكوادر  العليا  التنفيذية  الب�سرية على جميع امل�ستويات، بدءًا من ال�ستقطاب واحلفاظ على كوادر الإدارة 

للت�سويق، ناهيك عن تاأ�سي�ص بيئة عمل منتجة واإجراءات و�سيا�سات فعالة.

تطوير  يف  الإدارة  جنحت   2011 عام  خالل 
�ساعدت  مو�سوعية  توظيف  ا�سرتاتيجيات 
تطلعات  وبني  املوؤ�س�سة  اأهداف  بني  الربط  على 
املوظفني، الأمر الذي اأعاد تقوية التزام وت�سافر 
التحديات  ملجابهة  املعنيني  الطرفني  بني  اجلهود 

امل�سرتكة.

اإن التزام جمل�ص الدارة والإدارة التنفيذية العليا 
يف �سركة النفط العمانية للت�سويق بالعمل باملعايري 
على  ممار�ستها  مت  التي  ال�سامية  الأخالقية 
حوكمة  جائزة  نيل  يف  كبري  دور  امل�ستويات  كافة 
مكانة  تبوء  ال�سركة  ا�ستطاعت  حيث  ال�سركات، 
ليعك�ص  الإجناز  هذا  اإن  نظرياتها.  بني  رائدة 
عملية التحول التي اجتازتها �سركة النفط العمانية 
املواهب  على  واحلفاظ  واجتذاب  بنجاح  للت�سويق 
ال�سحيحة والقيادات والتي كانت قادرة على خلق 
العايل  الأداء  على  املبنية  العميقة  الثقافة  هذه 

والتي تتما�سى مع املعايري املعرتف بها عامليًا.

اإن اإدارة �سركة النفط العمانية للت�سويق توؤمن ب�سكل جازم باأن مفتاح النجاح هو يف الندماج ال�سحيح للموظفني املعنيني يف ن�ساطات املختلفة لل�سركة. وحتقيقًا 
لتلك الغاية فقد مت تطوير وتنفيذ اإطار عمل �سامل لتلقي ردود فعل املوظفني، مبا يف ذلك اإجراء م�سح �سنوي للموظفني، وردود فعل من اأ�سفل الهرم الإداري، 
ومن خالل جل�سات “وجهًا لوجه مع الرئي�ص التنفيذي” وكذلك برنامج امللتقى )والذي هو عبارة عن اجتماع مبتكر للموظفني ب�سكل ربع �سنوي للتوا�سل مع 
املوظفني حول اأداء ال�سركة وخطط التوجهات امل�ستقبلية(. بالإ�سافة اإلى ذلك، وبناًء على توجيهات جمل�ص الإدارة وجلنة املكافاآت يف املجل�ص، با�سرت الإدارة 

درا�سة موازين املكافاآت والتي تهدف اإلى تقييم التناف�سية والعدالة يف هيكل الأجور يف ال�سركة مقارنة مع ال�سوق املحلي.

كان عام 2011 عامًا فاعاًل يف ا�ستحداث مبادرات جديدة تركز على اإدارة بيئة العمل، حيث اأدخلت الإدارة التنفيذية العليا وطورت عددًا من املبادرات 
واإدخال مكافاآت دوام  للموظفني،  ت�سلية  وا�ستحداث مرافق  وال�سلوك،  الأخالق  وقواعد  �سيا�سة الف�ساح،  املوظفني، منها  اأجل  وال�سيا�سات من  اجلديدة 

املناوبات لل�سواقيني والفنيني الذين يعملون يف امل�ستودعات واملخازن والنقل التابعة ل�سركة النفط العمانية للت�سويق.
لقد اأطلقت الإدارة عددًا من امل�ساريع الهادفة اإلى تنمية املواهب ل�سمان ا�ستمرار القيادة واملوارد الب�سرية املاهرة. من اأمثلة هذه املبادرات: خطة اخلريجني 
وبرنامج  العمل،  وتقييم  القيادة،  التدريب على  للموظفني، مثل:  الرئي�سية  والتدريب  التطوير  برامج  اإجراء عدد من  العليا، وكذلك  الدرا�سات  ال�سباب، خطة 

التدريب، واالإدارة املالية للمتخ�س�سني غري املاليني، والتدريب على خدمة العملء، والتوظيف، وبرنامج اإدارة املواهب واالحتفاظ بها.
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امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركة

كونها �سركة �ساحبة روؤية توا�سل �سركة النفط العمانية للت�سويق ريادتها لعدة مبادرات اجتماعية يف كافة اأرجاء ال�سلطنة من خالل التعاون اخلالق مع عدد 
من املنظمات والهيئات الوطنية.

اإلى حماربة حوادث الطرق وذلك من خالل تنفيذ عدد من  اإلى الربنامج الوطني الرامي  يف عام 2011 �سمت �سركة النفط العمانية للت�سويق  جهودها 
املبادرات للحفاظ على موقعها كمنا�سر لأف�سل ممار�سات ال�سالمة �سواء داخل اأو خارج مكان العمل.

ولقد �سهد عام 2011 اأي�سًا اأول ظهور ل�سفحة �سركة النفط العمانية للت�سويق  “كن حذرًا” على �سبكة التوا�سل الجتماعي )Facebook( واملوجهة 
اإلى ال�سباب. حيث توظف هذه ال�سفحة الإجتماعية اللكرتونية كاأداة وطريقة تتوا�سل بها ال�سركة مع العامة. وت�ستخدم ال�سركة �سفحتها على �سبكة التوا�سل 

الجتماعي كمنرب لتثقيف اجلمهور حول ال�سالمة املرورية.

وكانت ال�سركة كذلك م�ساركًا فاعاًل يف معر�ص ال�سالمة املرورية الثاين باإ�سراف �سرطة عمان ال�سلطانية، حيث ا�ستمرت ال�سركة يف طرح �سعارها “كن 
حذرًا” والذي يج�سد مبادرات ال�سركة يف جمال ال�سحة والأمن وال�سالمة والبيئة مبا فيها ال�سالمة املرورية.

كما ا�ستمرت ال�سركة يف دعمها للموؤ�س�سة العربية غري الربحية “ركاز” يف اإطالق حملتها “تقديرًا لذاتي، اأعلنت احرتامي” خالل عام 2011 . حيث تهدف 
احلملة اإلى امل�ساعدة على حت�سني حياة النا�ص من خالل تعزيز ال�سلوك احل�سن يف املجتمع ورعاية القيم الأخالقية عند ال�سباب العماين بني 14و20 عامًا 

عرب �سل�سلة من املحا�سرات واملنا�سبات.

للمكفوفني حيث قدمت  النور  للمعوقني وجمعية  العمانية  للت�سويق  على عالقة وثيقة مع كل من اجلمعية  العمانية  النفط  اأن �سركة  بالذكر،  ومن اجلدير 
ال�سركة مقاعد متحركة �سخ�سية وجتهيزات اأخرى لذوي الحتياجات اخلا�سة. يف دي�سمرب 2011، مت تكرمي �سركة النفط العمانية للت�سويق من ِقبل اجلمعية 

العمانية للمعوقني مبنا�سبة اليوم العاملي للمعوقني تقديرًا لوفائها مل�سوؤوليتها الجتماعية ودعمها الذي يزرع الأمل يف نفو�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة.
كما ان�سمت ال�سركة اأي�سًا يف عام 2011 اإلى مبادرة �ساعة الأر�ص، وهو اأكرب عمل تطوعي على الإطالق حيث ي�سمل مليارات من الب�سر حول العامل لرفع 
م�ستوى الوعي حول اأهمية احلفاظ على البيئة. فلقد مت اإطفاء كل االأجهزة غري االأ�سا�سية ملدة �ساعة كاملة يف املكتب الرئي�سي ل�سركة النفط العمانية للت�سويق 

ويف حمطة الوقود يف القرم لر�سم مثال يحتذى به وقدوة للمواطنني يف ما يتعلق بتخفي�ص ا�ستهالك الطاقة.

اإن رد اجلميل اإجتاه املجتمع ينعك�ص يف اللتزام والتفاين املتمثل يف املوظفني، حيث اأ�س�ست ال�سركة العديد من فر�ص التطوع للموظفني والتي تظهر تاريخ 
�سركة النفط العمانية للت�سويق يف جت�سيد فل�سفة التكامل الجتماعي بالإ�سافة اإلى اتاحة فر�ص تدريب ودعم قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف اإدارة 

املغا�سل والنقل.

اإن امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة هي جزء متكامل من عمليات النفط العمانية للت�سويق. ولقد تبنت ال�سركة جمموعة قيم تتوافق مع تطلعات امل�ساهمني 
وجمل�ص الإدارة نحو حتقيق اأهداف امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة. ويف عام 2012، �ستتابع ال�سركة جهودها املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة من خالل 

تعزيز دعمها ملختلف مبادرات ال�سالمة املرورية ودعم ال�سباب من خالل الريا�سة والرتبية.
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النظرة امل�ستقبلية

بالنظر اإلى امل�ستقبل فاإن عام 2012 عاًما يب�سر بالأف�سل حيث من املتوقع ان يزداد الطلب على املنتجات النفطية جنبًا اإلى جنب مع النمو الإقت�سادي املتوقع 
ل�سلطنة عمان. 

لقد بداأت ا�ستثماراتنا يف قطاع التجزئة لدعم القت�ساد العماين ال�ساعد توؤتي اأكلها. هذا الأمر �سيدفعنا اإلى املوا�سلة وب�سكل اأكرث انتقائية يف ا�ستثماراتنا 
لتعزيز ح�سور �سركة النفط العمانية للت�سويق يف كافة اأنحاء ال�سلطنة.

كما من املتوقع اأن يزداد حجم مبيعات الوقود اأكرث مع م�ساريع حكومية على قيد التنفيذ. ومن املتوقع اأن ت�ستمر هذه امل�ساريع طوال العام، الأمر الذي �سيوؤدي 
اإلى ا�ستدامة الطلب على الوقود يف امل�ساريع اخلا�سة بالبنية الأ�سا�سية.

وباملح�سلة، نحن واثقون اأن النظرة امل�ستقبلية لعام 2012 اإيجابية مع الطلب على املنتجات النفطية الذي من املتوقع اأن يتزايد بالتوازي مع النمو القت�سادي 
و�ستبقى حاجات  التجزئة.  قطاع  �سيما  وال  التجارية،  القطاعات  قائمة يف جميع  املناف�سة  �ستبقى  هذا،  من  الرغم  وعلى  لكن،  ال�سلطنة.  له يف  املخطط 
جتري  و  البتكار  توا�سل  باأن  جهدا  تاألو  لن  ال�سركة  فاإن  التحديات  هذه  مواجهة  اأجل  ومن  بالتحديات.  مليئة  ال�سوق  اأو�ساع  وكذلك  الزبائن  ومتطلبات 

التغيريات ل�سمان بقائها يف حلبة املناف�سة ومتقدمة على مناف�سيها.

اإن الرتكيز يف العام القادم �سين�سب باإذن اهلل تعالى على تقدمي اأف�سل املنتجات واأجود اخلدمات لتحقيق ر�سا الزبائن، بالتوازي مع تعزيز العوائد جلميع 
امل�ساهمني واملعنيني.

وبهذا اختتم مراجعتي لأداء العمليات لعام 2011م ، متمنًيا لكم التوفيق يف العام اجلديد 2012م.

�سكًرا لكم.

املهند�س عمر بن اأحمد �سامل قطن
الرئي�س التنفيذي
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مالحظات
* اأثناء الفرتة التي يكون ع�سو جمل�ش االإدارة فيها �ساغًل لع�سوية اللجنة. 

)1(  ممثل �سركة النفط العمانية �ص.م.ع.م.
)2(  ممثلة جمموعة �سهيل بهوان

)3(  ممثل �سركة ظفار الدولية للتنمية وال�ستثمار القاب�سة �ص.م.ع.ع

واإدارة  تنظيم  مدونة  من   )1( املادة  يف  امل�ستقل  الع�سو  تعريف  مت  وقد 
ال�سركات “حاكمية ال�سركات”.

) هـ(  املعلومات املقدمة  ملجل�س الإدارة:
ُتقدم  الأن�ضب،  بال�ضكل  ال�ضركة  عمليات  واإدارة  تنظيم  ت�ضهيل  بغية 

املعلومات التالية اإلى جمل�س الإدارة:
املال  راأ�ص  وميزانية  التجارية  ال�سنوية  العمليات  ت�سغيل  خطط  مراجعة  	•

وكل ما ي�ستجد حيالهم.
اأق�سامها وقطاعاتها  النتائج الربع �سنوية التي حققتها ال�سركة وعمليات  	•

التجارية.
التدقيق. جلنة  اجتماع   يف  االأ�سا�سية   البحث  نقاط  	•

لأهم اإ�سعارات الطلب والتحقيق والعقوبات. عر�ص  	•
املميتة. اأو  اخلطرية  احلوادث  	•

التلوث. اأو  ال�سائلة  النفايات  عن  الناجتة  امل�ساكل  كافة  	•
اأو  عليها،  اأو  لل�سركة  امل�ستحقة  املالية  باللتزامات  املتعلقة  امل�سائل  كافة  	•

عدم �سداد الديون امل�ستحقة لل�سركة.

املطالبات  اأو  العامة  بامل�سوؤوليات  املتعلقة  الأهمية  ذات  امل�سائل  كافة  	•
اخلا�سة باملنتج.

اأو اتفاقيات التعاون امل�سرتكة. امل�ساريع  بكافة  املتعلقة  التفا�سيل  	•
والعالمة  بال�سهرة،  واملتعلقة  مهمة  مبالغ  تت�سمن  التي  امل�سائل  كافة  	•

التجارية، وحقوق امللكية الفكرية.
الأهمية واملتعلقة بالأيدي العاملة واحللول املقرتحة لها. ذات  امل�سائل  	•

ق�سم املوارد الب�سرية والعالقات ال�سناعية. يف  التطورات  اأهم  	•
ال�ستثمارات اأو ال�سركات ال�سقيقة اأو الأ�سول خارج  اأو  العينية  املواد  بيع  	•

نطاق الن�ساط الطبيعي لل�سركة
تفا�سيل عمليات التعامل بالعمالت الأجنبية واخلطوات املتخذة من قبل  	•

الإدارة للحد من املخاطر.
بها  املعمول  اأوالنظم  قانونية  اأو  تنفيذية  متطلبات  باأية  الإلتزام  عدم  	•

كعدم دفع الأرباح.

توزع  والتي  الإدارة  جمل�ص  اأعمال  جدول  من  جزءًا  املعلومات  هذه  ت�سكل 
م�سبقًا على اأع�ساء املجل�ص اأو تقدم اإلى املجل�ص اأثناء انعقاده اأو اإلى اللجان 

املتخ�س�سة النابعة عن املجل�ص. 

ويحث جمل�ص اإدارة ال�سركة وكما هو مطلوب اي�سًا مبوجب قوانني حاكمية 
و  املبادئ  اإعتماد  بينها  ومن  لل�سركة  الداخلية  اللوائح  باأعتماد  ال�سركات 

ال�سيا�سات و الإجراءات و املمار�سات لقيام باأعمال التجارية.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
ي�ضعدين تقدمي تقرير حاكمية ال�ضركة ،ل�ضركة النفط العمانية للت�ضويق 

�س.م.ع.ع.  لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011م.

فل�سفة ال�سركة :

املالية  لل�سنة  ال�سركة”  حاكمية  تقرير   “ ال�سركة  واإدارة  تنظيم  تقرير  يعد 
يعرب  اإذ  ل�سركتكم،  الأ�سا�ص  حجر  مبثابة  2011م  دي�سمرب   31 يف  املنتهية 
والنزاهة  لل�سفافية  معيارًا  الأ�سا�سية،  املبادئ  هذه  وتطبيق  التزام  مدى  عن 

واملحا�سبة والتي بدورها ت�سمن ال�ستمرارية والنمو امل�سطرد لل�سركة. 

لل�سركات  اإلزامية  ت�سبح  اأن  وقبل  زمن طويل  منذ  املبادئ  هذه  نطبق  اإننا 
اأع�ساء  �سبعة  الإدارة من  يتكون جمل�ص  يونيو 2002م.  العامة يف  امل�ساهمة 
يج�سد  الذي  التنفيذية  الإدارة  ومع  اآخرين  اثنني  اإلى  بالإ�سافة  م�ستقلون 

مزيجًا من املهنية واملعرفة واخلربة. 

ولقد بذلنا ق�سارى جهدنا يف ا�ستقطاب اأ�سخا�ٍص من ذوي الإخت�سا�ص والذين 
بو�سعهم امل�ساهمة يف و�سع اإ�سرتاتيجية ال�سركة، ورفع مكانتها عاملًيا لال�ستمرار 
يف تقييم وتفعيل العمليات التجارية، كما حظينا بنخبة طيبة من اأع�ساء جمل�ص 

الإدارة من ذوي اخلربة والإطالع يف هذا القطاع.

جمل�س الإدارة 

اأ ( ت�سكيل املجل�س 
العدد  وهو  تنفيذيني  اأع�ساء جميعهم غري  ت�سعة  من  االإدارة  يتكون جمل�ش 
الأق�سى امل�سموح به وفق النظام الأ�سا�سي لل�سركة. وجميع الأع�ساء الت�سعة 

عمانيي اجلن�سية ومنهم �سبعة اأع�ساء م�ستقلني.

التنفيذية  الإدارة  فريق  يقوم  ورقابتها،  الإدارة  جمل�ص  اإ�سراف  وحتت   
بالأعمال اليومية لل�سركة الذي يرتاأ�سه الرئي�ص التنفيذي الفا�سل/ عمر بن 
اأحمد بن �سامل قطن، كما يتكون الفريق من ع�سوية كل من الفا�سل/ راجا 
�ساهرين عثمان، والفا�سل/ ح�سني بن جامع ال�سحاقي، والفا�سل/ اأحمد 
ال�سنفري، والفا�سل/ نبيل  العزيز �سعيد  كامل، والفا�سل/ في�سل بن عبد 
بن �سامل بن �سعيد الروي�سي، والفا�سل/ حممد بن عامر بن را�سد الربواين. 

تتم دعوة الرئي�ص التنفيذي ب�سفة دائمة حل�سور اجتماعات جمل�ص الإدارة 
،والفا�سل/ راجا �ساهرين عثمان اأمني �سر جمل�ص الإدارة.

ب ( عملية تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة: 
يتم تعيني اأع�ساء جمل�ص الإدارة ويتم اإعادة انتخابهم يف حالة ال�سالحية 
وال�ستحقاق والتاأهل ملدة جديدة يف النتخابات التي جترى كل ثالث �سنوات 
لدى اجلمعية العمومية ال�سنوية لل�سركة ويتوجب على املرت�سح ملء ا�ستمارة 
الرت�سيح وتقدميها اإلى ال�سركة قبل يومني عمل على الأقل من تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية ال�سنوية لل�سركة، حيث يتم ن�سر الإ�سعار بتاريخ الإجتماع 
ال�سنوي يف اجلرائد املحلية باللغتني العربية والإجنليزية قبل اأ�سبوعني على 

الأقل من انعقاده.

والقوانني  التجارية  ال�سركات  قانون  وفق  والنتخاب  الرت�سيح  عملية  تتم 
والإجراءات املن�سو�ص عليها من قبل هيئة �سوق املال وبالتنا�سق مع النظام 
جمل�ص  لأع�ساء  خا�ص  تعريفي  برنامج  ال�سركة  وتعد  لل�سركة.  الأ�سا�سي 
الإدارة لتعريفهم بن�ساطات ال�سركة و طبيعة اأعمالها وبع�ص البنود املتعلقة 

بحاكمية ال�سركات كال�سرية، والإف�ساء عن م�سالح ال�سركة.

ج(  الف�ساح فيما يتعلق بتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اإعادة 
تعيينهم :

خالل العام 2011م، مل يتم اأي تغيري يف اأع�ساء جمل�ص الإدارة خالل ال�سنة 
املالية.

د( عدد اجتماعات جمل�س الإدارة:

املنتهية  املالية  ال�سنة  الإدارة خالل  ملجل�ص  اجتماعات  اأربع  ال�سركة  عقدت 
يف 31 دي�سمرب 2011م كالتايل: 27 يناير 2011م، و27 ابريل 2011م، و27 
يوليو 2011م، و26 اأكتوبر 2011م، وقد التزمت ال�سركة يف الفرتات الفا�سلة 
بني الجتماعني باأن ل تتجاوز الفرتة املحددة من قبل الهيئة العامة ل�سوق 

املال وهي اأربعة اأ�سهر كحد اأق�سى.

ه( �سجل ح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة  وع�سويات ال�سركات 
امل�ساهمة العامة الأخرى 

اجلدول )1(  بيانات ح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة النفط العمانية للت�سويق:

املن�ضبا�ضم الع�ضو 

اجتماعات  
جمل�س الإدارة 

التي عقدت 
خالل العام *  

اجتماعات 
جمل�س الإدارة 
التي ح�ضرها 

خالل العام

ح�ضور اآخر 
اجتماع للجمعية 

العمومية

الع�ضويات 
التي ي�ضغلها 
يف ال�ضركات 

امل�ضاهمة العامة 
الأخرى 

1نعم44رئي�س جمل�س الإدارة، غري تنفيذي �ضامل بن عبد اهلل الروا�س )1(

-نعم43نائب رئي�س جمل�س الإدارة، غري تنفيذي ملهم بن ب�ضري اجلرف

-نعم44ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذياأ�ضيلة بنت زاهر احلارثي

2نعم43ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذياأمل بنت �ضهيل بهوان )2(

-نعم44ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذيخمي�س بن حممد العامري

3نعم44ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذيال�ضيدة روان بنت اأحمد اآل �ضعيد

3ل42ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذياأحمد بن عبد اهلل الروا�س )3(

1نعم43ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذيعبد القادر بن دروي�س البلو�ضي

2نعم44ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذي�ضليم بن بري بخ�س الرئي�ضي



) و ( املعامالت اجلوهرية لالأطراف ذوي العالقة :
مل تكن هنالك معامالت جتارية جوهرية لالأطراف ذوي العالقة بني ال�سركة واأع�ساء جمل�ص الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م والتي قد تت�سارب 

مع م�سالح ال�سركة.

) ز ( مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة، واأتعاب ح�سور اجلل�سات، والرواتب والأجور الأخرى :
يحدد جمل�ص الإدارة �سيا�سة توزيع املكاآفاأت والتي يتم اإعتمادها يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية بهدف ا�ستقطاب اأف�سل املهنيني واملتخ�س�سني لتمكني 

ال�سركة من التوجه نحو الإ�سرتاتيجية ال�سحيحة وحت�سني كفاءة العمليات.

يتقا�سى اأع�ساء جمل�ص الإدارة الغري تنفيذيني 500 ريال عماين عن ح�سورهم كل اجتماع جمل�ص الإدارة و400 ريال عماين عن ح�سورهم اللجان الفرعية 
الأخرى، بالإ�سافة اإلى اأتعاب احل�سور، يتقا�سى اأع�ساء جمل�ص الإدارة مكافاآت �سنوية بحيث ل تتجاوز جمموع املكافاآت املدفوعة لكافة اأع�ساء جمل�ص الإدارة 
5% من �سايف الأرباح ال�سنوية املعدلة كما اأن ل تتجاوز املكاآفاأة املذكورة عن 200000 ريال عماين. وتتنا�سب هذه املكاآفاأة مع فرتة �سغل الع�سو ملن�سبه، وفقًا 
للقوانني والأنظمة الواردة يف قانون ال�سركات التجارية والتي مت تبنيها من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال بهذا اخل�سو�ص. املدراء التنفيذيني يتقا�سون ح�سب 

العقود املربمة معهم ول يدفع لهم اأجور ح�سور اجتماعات واملكافاآت املذكورة اأعاله.

اجلدول )2( يبني املكافاآت التي دفعت اأو امل�ستحقة الدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عام 2011م بالريال العماين
     

املجموعاملكافاأة *اأخرى اأتعاب ح�ضور الجتماعاتا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة

20001.1501200015.150�ضامل بن عبد اهلل الروا�س 

19001.1501200015.050ملهم بن ب�ضري اجلرف)2(  

4.4001.4001200018.387اأ�ضيلة بنت زاهر احلارثي )1(

1.5001.4001200014.900اأمل بنت �ضهيل بهوان)2(   

20001.1501200015.737خمي�س بن حممد العامري

4.4001.4001200017.800ال�ضيدة روان بنت اأحمد اآل �ضعيد )1(

10001.1501200014.278اأحمد بن عبد اهلل الروا�س 

3.9001.1501200017.050عبد القادر بن دروي�س البلو�ضي )1(

2.4001.1501200015.550�ضليم بن بري بخ�س الرئي�ضي)2( 

23.50011.100108000142.600املجموع

مالحظات
)1(ت�سمل اأتعاب ح�سور اجتماعات جلنة التدقيق 
)2( ت�سمل اأتعاب ح�سور اجتماعات جلنة املكافاأت

* �سيتم دفع املكافاآت عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م بعد اعتماد احل�سابات من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي وذلك 
بتاريخ 24 مار�ص 2012م يف ال�ساعة 3 م�ساًء.

)ع( ع�سويات جمل�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها :

 اجلدول ) 3(  يو�سح تفا�سيل ع�سويات اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها 

ع�ضويات اللجانالع�ضوياتا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة
املن�ضباللجنةاملن�ضبا�ضم ال�ضركة

ع�ضواللجنة التنفيذيةع�ضو جمل�س اإدارة�ضركة جلفار للهند�ضة واملقاولت �ضامل بن عبد اهلل الروا�س

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدملهم بن ب�ضري اجلرف

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجداأ�ضيلة بنت زاهر احلارثي

اأمل بنت �ضهيل بهوان
�ضركة عمان لل�ضراميك

ال�ضركة الوطنية لل�ضناعات الدوائية
رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

ل يوجد
ل يوجد

ل يوجد
ل يوجد

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدخمي�س بن حممد العامري

البنك الوطني العماينال�ضيدة روان بنت اأحمد اآل �ضعيد

اأونك القاب�ضة �س.م.ع.ع
عمان اوريكـ�س للتاأجري

نائب الرئي�س

ع�ضو تنفيذي
ع�ضو

جلنة التدقيق
اللجنة التنفيذية

ل يوجد
ل يوجد

الرئي�س
ع�ضو

ل يوجد
ل يوجد

�ضركة ظفار الدولية للتنمية اأحمد بن عبد اهلل الروا�س
وال�ضتثمار القاب�ضة

�ضركة اأعالف ظفار
�ضركة مطاحن �ضاللة

ع�ضو جمل�س الإدارة

نائب الرئي�س
نائب الرئي�س

ل يوجد

ل يوجد
جلنة التدقيق

ل يوجد

ل يوجد
الرئي�س

الرئي�سجلنة التدقيقع�ضو جمل�س اإدارة�ضركة عمان لل�ضراميكعبد القادر بن دروي�س البلو�ضي

�ضليم بن بري بخ�س الرئي�ضي
�ضركة املطاحن العمانية

�ضركة م�ضقط للغازات
ع�ضو جمل�س اإدارة
ع�ضو جمل�س اإدارة

التنفيذية وال�ضتثمار
التدقيق

ع�ضو
ع�ضو

 
)غ( الف�ساح عن  اأع�ساء جمل�س الإدارة

يتم تقدمي جميع البيانات املتعلقة باملعامالت املالية والتجارية والتي قد يكون لأع�ساء جمل�ص الإدارة م�سالح مادية فيها للمجل�ص، ول ي�سارك ع�سو جمل�ص 
الإدارة املعني يف املناق�سة اأو الت�سويت يف اأي قرار يتخذه املجل�ص ب�ساأنها.

)�س( جلان جمل�س الإدارة

اجلدول )4(: جلنة التدقيق:
تتكون جلنة التدقيق من ثالث اأع�ضاء م�ضتقليني غري تنفيذيني كالتايل:

 املن�ضب ا�ضم الع�ضو
الرئي�س عبد القادر بن دروي�س البلو�ضي
ع�ضو ال�ضيدة روان بنت اأحمد اآل �ضعيد

ع�ضو اأ�ضيلة بنت زاهر احلارثي

البلو�سي  دروي�ش  بن  القادر  عبد   - التنفيذيني  االإدارة غري  اأع�ساء جمل�ش  ثلثة  من  تتاألف  والتي  التدقيق  مداوالت جلنة  فوائد جمة من  ال�سركة  جتني 
وقانون  واحل�سابات  املالية  بال�سوؤون  وا�سعة  خربة  ذوي  وجميعهم  احلارثي،  زاهر  بنت  اأ�سيلة  والفا�سلة/  �سعيد   اآل  اأحمد  بنت  روان  وال�سيدة  )رئي�سًا(، 

ال�سركات التجارية. ويقوم رئي�ص وحدة التدقيق الداخلي مبهام من�سق اللجنة. 

التدقيق، وتتم دعوة الرئي�ص التنفيذي ورئي�ص وحدة املراجعة الداخلية ب�سورة دائمة حل�سور اجتماعات اللجنة، ويقوم رئي�ص جلنة التدقيق باإطالع جمل�ص 
الإدارة بتقرير �سامل عن نتائج اجتماعات جلنة التدقيق لتتم مناق�ستها يف اجتماعات جمل�ص الإدارة. 
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من مهام  الأ�سا�سية للجنة التدقيق ب�سركة النفط العمانية للت�سويق التايل:
من �سحتها ودقتها. للتاأكد  لل�سركة  املالية  واملعلومات  التقارير  اإعداد  عملية  على  •	الإ�سراف 

اعتماد اأتعاب التدقيق اأو دفع قيمة اأية اأتعاب اأخرى. اإلى  بالإ�سافة  اخلارجي  املدقق  وعزل  باعتماد  •	التو�سية 
•	مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة واملدقق الداخلي واخلارجي.

املخاطر. واإدارة  املالية  بال�سوؤون  املتعلقة  ال�سركة  �سيا�سات  •	مراجعة 
يف اأ�سباب العجز عن الدفع للمودعني وامل�ساهمني وحملة ال�سندات ) يف حالة عدم دفع الأرباح املعلن عنها( ف�ساًل عن الدائنني. •	النظر 

ملزيد من التفا�ضيل عن جلنة التدقيق مبا يف ذلك اأن�ضطتها خالل ال�ضنة املالية يف تقرير جلنة التدقيق 

جلنة الإ�ستثماِر:
جلنة االإ�ستثمار بال�سركة التي تتكون من اأربعة اأع�ساء جميعهم غري تنفيذيني و منهم ثلثة اأع�ساء م�ستقلني.وتتكون اللجنة من كل من:

ال�سيخ/ �سامل بن عبداللــه الروا�ص   -  رئي�ص اللجنة 
ال�سيدة/ روان بنت اأحمد اآل �سعيد

الفا�سل/ ملهم بن ب�سري اجلرف
الفا�سل/ عبدالقادر بن دروي�ص البلو�سي

ا اأمني �سر اللجنة. تتم دعوة الرئي�ص التنفيذي ب�سفة دائمة حل�سور اإجتماعات اللجنة، و يعترب اأمني �سر جمل�ص الإدارة هو اأي�سً
 

املهام والواجبات الرئي�سية للجنة الإ�ستثمار:
جتارية جديدة ورفع التو�سية ملجل�ص الإدارة للموافقة عليها. اأن�سطة  اأي  اأو  الإ�ستثمارية  الفر�ص  مراجعة  و  •	درا�سة 

اأخرى مفو�سة من ِقَبل جمل�ش اإدارة ال�سركة. اأعمال  •	تنفيذ 

خالل العام 2011م مل جتتمع جلنة الإ�ستثمار.

جلنة املكافاآت:
خلل العام مت اإن�ساء جلنة مكافاآت بال�سركة تتكون من ثلثة اأع�ساء غري تنفيذيني وجميعهم م�ستقلني. وتتكون اللجنة من كل من:

1( ملهم بن ب�سري اجلرف – الرئي�ص
2( اأمل بنت �سهيل بهوان

3( �سليم بن بري بخ�ص الرئي�سي.

تتم دعوة الرئي�ص التنفيذي ب�سفة دائمة حل�سور اجتماعات اللجنة، ويعترب مدير عام املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية ونظم املعلومات اأمني �سر اللجنة. 

من املهمات الأ�سا�سية للجنة املكافاأت: 
وخم�س�ساته ومكافاأته بالإ�سافة اإلى موؤ�سرات واأطر تقييم الأداء. التنفيذي  الرئي�ص  تعيني  يخ�ص  فيما  الإدارة  ملجل�ص  التو�سيات  و�سع  	•

الت�سديق على تو�سيات الرئي�ص التنفيذي للتعيني واملخ�س�سات واملكافاآت وموؤ�سرات الأداء واأطر تقييم الأداء لفريق الإدارة التنفيذية امل�ساندة للرئي�ص التنفيذي. 	•
من وجود خطة لتنظيم التعاقب للرئي�ص التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية اإذا ما دعت احلاجة لها. التاأكد  	•

من ير�سح للتعيني كع�سو يف الإدارة التنفيذية. لأي  العمل  وخربة  موؤهالت  مراجعة  	•
على �سيا�سات املوارد الب�سرية وخطة التعمني. والإ�سراف  مراجعة  	•

اآخذين  بالكفاءات  والحتفاظ  جلذب  ال�سركة  اإحتياجات  مع  يتما�سى  مبا  واملكافاآت  املخ�س�سات  لتنظيم  اإطار  وجود  من  والتاأكد  امل�ستمرة  املراجعة  	•
بالعتبار موؤ�سرات �سوق العمل وتقلباتها واأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.

الإدارة التنفيذية يف حالة ا�ستقالته اأو اإنهاء خدماته من ال�سركة. فريق  من  ع�سو  اأي  مقابلة  	•

الإدارة واملكافاآت:

يعني جمل�ص الإدارة اأو اللجنة الفرعية التابعة له الرئي�ص التنفيذي لل�سركة ويحدد خم�س�ساته ومكافاآته.
وفيما يتعلق بتعيني املدراء التنفيذيني )بخالف العاملني بعقود موؤقتة(، هناك طريقة تطبقها ال�سركة بهذا ال�ساأن، حيث يتم حتديد وظيفة كل مدير اأو 
موظف وفق الواجبات وامل�سئوليات املوكلة له مبنيًا على مدى الكفاءة والدراية املطلوبة وعلى هذه الأ�س�ص حتدد اأتعاب كل وظيفة. وي�ستخدم هذا النظام 

بفعالية مع املرونة املنا�سبة لإدخال التعديالت من وقت لآخر، ويتبع نف�ص النظام عند عملية تقييم املوظفني.

يتكون اإجمايل اأتعاب املدراء التنفيذيني بخالف املتعاقدين معهم من الراتب الأ�سا�سي م�سافًا اإليه املكافاأة ال�سنوية، وامل�ساهمات يف التاأمينات الجتماعية 
مقارنة  حققتها  التي  الإجنازات  على  التنفيذية  الإدارة  جناح  وفق  ال�سنوية  املكافاأة  حتديد  ويتم  الأخرى.  واملنافع  والعالوات  اخلدمة  نهاية  وم�ستحقات 

بالأهداف التي و�سعت لها. حيث تت�سمن تلك الأهداف على اأهداف مالية وعملية واجتماعية. 

يت�سمن اجلدول )5( على فريق الإدارة التنفيذية العليا احلالية :

تاريخ اللتحاق املوؤهالتالعمرالوظيفةال�ضم
بال�ضركة

2006/4/1مماج�ضتري  يف الهند�ضة، واإدارة الأعمال 57الرئي�س التنفيذيعمر بن اأحمد �ضامل قطن

مديرعام ق�ضم وقود الطريان اأحمد كامل حممود
2008/12/16مبكالوريو�س هند�ضة ميكانيكية45وال�ضفن

11/1/ 2007مبكالوريو�س جتارة، وحما�ضب قانوين 44مديرعام ال�ضوؤون املالية واحل�ضاباتراجا �ضاهرين عثمان

مدير عام العمليات والهند�ضة في�ضل بن عبد العزيز بن �ضعيد ال�ضنفري
2008/02/11مبكالوريو�س هند�ضة ميكانيكية40وال�ضحة وال�ضالمة، والبيئة

مدير عام �ضوؤون ال�ضركة والتطوير نبيل بن �ضامل بن �ضعيد الروي�ضي 
بكالوريو�س  الهند�ضة املدنية 38التجاري والتخطيط  وامل�ضرتيات 

2008/10/6موماج�ضتري هند�ضة �ضناعية

مدير عام املوارد الب�ضرية وال�ضوؤون حممد بن عامر بن را�ضد الربواين
بكالوريو�س هند�ضة اللكرتونيات 45الإدارية ونظم املعلومات

2008/12/1مواحلا�ضب الآيل

ماج�ضتري اإدارة اأعمال 43مدير عام البيع بالتجزئة ح�ضني بن جامع ال�ضحاقي
2007/10/1موماج�ضترينظم املعلومات اجلغرافية  

يف عام 2011م ، بلغ جمموع تكلفة اأكرب خم�ص مدراء تنفيذيني بال�سركة 474،022  ريال عماين )ي�سمل املبلغ مكافاة عام 2010م التي دفعت يف عام 2011م(.

امل�ساهمون :

اأ  - طرق التوا�سل مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين 
لل�سركة موقع خا�ص على �سبكة النرتنت والذي يت�سمن على كافة املعلومات املهمة واملتعلقة بال�سركة ون�ساطها التجاري واأدائها مبا يف ذلك نتائج الربع 

ال�سنوية والتقارير ال�سحفية الر�سمية وذلك لتمكني من يهمه الأمر بالإطالع بي�سر و�سهولة. اإن عنوان املوقع الإلكرتوين لل�سركة هو:
 www.msm.gov.om كما تدرج النتائج الربع ال�سنوية املف�سلة يف املوقع الإلكرتوين ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية www.oomco.com

حيث اأنها متاحة للجميع.

العمومية  والدعوة حل�سور اجتماع اجلمعية  الإدارة  وال�سنوية مع تقرير جمل�ص  ال�سنوية  ال�سنوية ون�سف  ربع  النتائج  بيانات خمت�سرة عن  ن�سر  يتم  كما 
جمل�ص  اأع�ساء  يناق�ص  والإ�سعارات اخلا�سة بتوزيع الأرباح يف كربيات ال�سحف املحلية كـ ‘جريدة عمان’ و‘Oman Daily Observer’.كما 

الإدارة جميع هذه الإعالنات يف اجتماع جمل�ص الإدارة املنعقد قبل ن�سر كل بيان للتحقق من دقة البيان واملعلومات الواردة فيه.

بالإ�سافة اإلى ذلك، تعقد ال�سركة اجتماعات مع املحللني املاليني وامل�ساهمني بناء على طلبهم. 
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)ب( �سيا�سة توزيع الأرباح:
تتبنى ال�سركة �سيا�سة توزيع اأق�سى الأرباح املمكن توزيعها �سنويًا على امل�ساهمني من الأرباح املحققة .وبالتما�سي مع هذه ال�سيا�سة فمن املتوقع اأن تقوم 
ال�سركة بدفع اأرباح �سنة 2011م يف �سهر اأبريل 2012م. و�سرياعى عند حتديد ن�سبة توزيع الأرباح اخلطط ال�ستثمارية الكبرية ومتطلبات راأ�ص املال العامل 

اأو اأي التزامات اأخرى. 

)ج( تفا�سيل عدم التقيد بالقوانني والأنظمة املرعية:
 تقيدت ال�سركة ب�سكل كامل بكافة القوانني والنظم التي �سنتها هيئة �سوق املال وترتيبات الت�سجيل، ومل تفر�ش اأي عقوبات اأو غرامات على ال�سركة من قبل 
الهيئة العامة ل�سوق املال اأو �سوق م�سقط لالأوراق املالية اأو اأية هيئة تنظيمية اأو �سلطة قانونية اأخرى اأثناء فرتة هذا التقرير، كما اأن ال�سركة تقيدت بقانون 

حوكمة ال�سركات بالكامل. 

) د ( اجتماعات اجلمعية العمومية:
يت�سمن التقرير ال�سنوي لل�سركة بالإ�سافة اإلى الإعالن عن الجتماع وجدول اأعمال اجلمعية العمومية ال�سنوية تو�سيحات خطية كافية لكافة املواد املدرجة 

يف جدول الأعمال لإحاطة امل�ساهمني  ب�سكل كامل حول امل�سائل التي �سوف يتم مناق�ستها ولفتح املجال للم�ساركة الفعالة. 

اإن اأع�ساء جمل�ص الإدارة يحثون امل�ساهمني بح�سور اجلمعية العمومية وامل�ساركة يف طرح الأ�سئلة للح�سول على الإجابات املف�سلة، كما ميكن للم�ساهمني 
طرح ا�ستف�ساراتهم عن طريق الت�سال بال�سركة يف اأي وقت خالل ال�سنة ولي�ص اأثناء اجتماعات اجلمعية العمومية فقط.  

اجلدول رقم )6( بيانات باآخر ثالثة اجتماعات للجمعية العمومية:

املكانالوقتالتاريخ ال�ضنة املالية )املنتهية(
قاعة رجال الأعمال، مبنى هيئة �ضوق املال، احلي التجاري4:00 م�ضاء31 مار�س 2009م31 دي�ضمرب 2008م
قاعة �ضندباد بفندق كراون بالزا - م�ضقط12:00 م�ضاء31 مار�س 2010م31 دي�ضمرب 2009م
قاعة ال�ضفاة بفندق �ضانغريال بر اجل�ضه3:00 م�ضاء28 مار�س 312011 دي�ضمرب 2010

ينعقد اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�سنوي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م وفق البيانات التالية:-  
التاريخ:  24 مار�ص 2012م 

املكان:  قاعة �سندباد ، بفندق كراون بالزا - م�سقط
الوقت:  03:00 م�ساًءً 

)ه( بيانات الأ�سهم :  
اجلدول )7( يو�ضح الرتفاع والنخفا�س ال�ضهري يف اأ�ضعار واأحجام اأ�ضهم �ضركة النفط  العمانية للت�ضويق يف �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية لل�ضنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011م. 

اجلدول  )7(   بيانات �سعر ال�سهم ال�سهرية والأحجام يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية: 

حجم التداولاأدنى �ضعر اأعلى �ضعر ال�ضهر 2011
1.3001.200556.867يناير 

1.3401.250380.259فرباير 
1.3501.250300.215مار�س 
1.4001.320119.597اأبريل 
1.4101.345394.032مايو 
1.4051.370106.220يونيو

1.4311.401110.974يوليو 
1.5001.430186.306اأغ�ضط�س 
1.5751.500402.349�ضبتمرب 
1.6001.55113.850اأكتوبر 
1.6501.59076.251نوفمرب 
1.7151.620663.320دي�ضمرب 

مالحظة: ال�سعر هو لل�سهم الواحد بالريال العماين، اأما احلجم فيمثل اإجمايل عدد الأ�سهم التي مت تداولها خالل ال�سهر. 

مقارنة الأداء مع موؤ�سر قطاع اخلدمات ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية 
يبني الر�ضم البياين )اأ( اأداء اأ�ضهم ال�ضركة مقارنة بقطاع خدمات �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية للعام 2011م.

الر�سم البياين )اأ(: مقارنة الأداء مع موؤ�سر قطاع اخلدمات ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية
 

توزيع ملكية الأ�سهم 
متتلك �سركة النفط العمانية �ص. م. ع. م. على 49% من الأ�سهم، بينما يتملك م�ستثمرون حمليون على 51% والتي يتم التداول فيها ب�سوق م�سقط لالأوراق 
املالية. ومبوجب قانون ال�سركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يتمتع 3،225،000 �سهم من اأ�سهم ال�سركة ب�سفة تف�سيلية اإذ تعترب تلك الأ�سهم ذات 
اأ�سوات متعددة وعليه فاإنه باإمكان �سركة النفط العمانية التي متتلك هذا النوع من التمتع بـ 34830000 �سوت اأي 51.4% يف اجتماعات اجلمعية العمومية 
لل�سركة. اإل اأن هذه الن�سبة ل ت�سمح لهم بال�سيطرة على اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة. يبني اجلدول رقم )8( توزيع ملكية اأ�سهم ال�سركة كما هو عليه 
يف 31 دي�سمرب 2011م،  بينما يو�سح اجلدول رقم )9( اأ�سماء اأكرب )10( م�ساهمني يف ال�سركة كما هو عليه يف 31 دي�سمرب 2011م مع عدد الأ�سهم اململوكة 

ون�سبة امللكية )ويتم حتديد اأكرب 10 م�ساهمني بناءًا على الأ�سهم اململوكة يف احل�سابات الفردية ولي�ص احل�سابات املتعددة(. 

اجلدول )8(:  توزيع اأ�سهم امللكية ح�سب احلجم كما يف 31 دي�سمرب 2011م 

 الأ�ضهم مالكي الأ�ضهم
الن�ضبة من املجموع  % العددالن�ضبة من املجموع  % العدد

78574.71.203.2831.9لغاية  5000
10.000-5.00111310.8823.5341.34

20.000- 10.001333.1481.3550.7
30.000  - 20.001181.7473.3480.7
40.000- 30.001111.0375.0300.6

50.000 – 40.001131.2614.8201.0
100.000 – 50.001113.12.491.1093.9

200.000  – 100.001 90.91.123.2091.7
300.000  –200.001222.15.908.1309.2

500.000 -300.001 50.52.080.9133.2
1.000.000  - 500.00120.21.341.0092.1

2.000.000  -1.000.00040.45.692.7768.8
30.341.892.48464.9 2.000.001  -  فما فوق

100.0%100.064.500.000%1.051 املجموع
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اجلدول )9(  اأكرب 10 م�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م  

الن�ضبة من املجموع  %عدد الأ�ضــــــــــــــــهماملالك
31.605.00049.00 �ضركة النفط العمانية �س.م.ع.م

7.062.48410.95 �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
3.225.0005.00 �ضركة ظفار الدولية للتنمية وال�ضتثمار القاب�ضة �س.م.ع.ع

  HSBC 1.846.6052.86 ح�ضاب �ضندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع
1.406.6902.18 الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

1.237.1901.92 �ضركة اأ�ضمنت عمان �س.م.ع.ع
1.202.2911.86بنك م�ضقط �س.م.ع.ع

704.6621.09�ضندوق الأ�ضهم  الوطنية
636.3470.99 �ضركة ظفار للتاأمني

450.0000.70�ضندوق نظام تاأمني الودائع امل�ضرفية
49.376.26976.55 املجموع

اإي�سالت الوديعة ال�ساملة وال�سمانات والأوراق القابلة للتحويل وتاأثريها على الأ�سهم 
 ل تنطبق على �سركة النفط العمانية للت�سويق. 

اأرباح موزعة غري امل�ستلمة:
مبوجب قانون ال�سركات التجارية وتوجيهات الهيئة العامة ل�سوق املال، حتول االأرباح غري امل�ستلمة لفرتة تزيد عن �ستة اأ�سهر اإلى �سندوق اأمانات امل�ستثمرين 
الذي ت�سرف عليه هيئة �سوق املال. اجلدول 10 يو�سح تفا�سيل دفع الأرباح منذ عام 2001م، واالأ�سهر التي مت فيها حتويل االأرباح غري امل�ستلمة اإلى ال�سندوق 
املذكور.واجلدير بالذكر اأنه ل توجد اأي مطالبات بالأرباح املوزعة، وجميع املطالبات التي ترد بعد تاريخ حتويل الأرباح والتي مل ت�ستلم، يتوجب توجيهها اإلى 

�سركة م�سقط للمقا�سة و الإيداع. 

اجلدول 10: بيانات الأرباح املوزعة غري امل�ستلمة والتي مت حتويلها ل�سندوق اأمانات امل�ستثمرين .
ريال عماين

ال�ضنة
 الأرباح

 ال�ضهر الذي متت فيه
عملية التحويل  مبالغ حمولة مل يتماملبلغ امل�ضتلماملبلغ الإجمايلالن�ضبة %

 املطالبة بها
مار�س 2004م11.429 2001251.612.5001.601.071
مار�س 2004م2002251.612.5001.604.4148.086
يناير   2005م2003261.677.0001.662.84414.156
اأكتوبر 2005م2004301.935.0001.925.6859.315
اأكتوبر 2006م2005452.902.5002.893.4699.031
 اأكتوبر 2007م200647.53.063.7503.040.02223.728
اأكتوبر 2008م200747.53.063.7503.039.92423.826
اأكتوبر 2009م200835.02.257.5002.251.1436.357
اأكتوبر 2010م200935.02.257.5002.250.8136.687
اأكتوبر 2011م2010422.709.0002.700.9648.036

23.091.00022.970.349120.651املجموع

تقرير مدققي احل�سابات حول النتائج الواقعية املتعلقة بتنظيم واإدارة ال�سركة:
اأ�سدر مدقق احل�سابات تقرير منف�سل حول النتائج الواقعية املتعلقة بتقرير تنظيم واإدارة ال�سركة وتطبيق ممار�سات التنظيم الداخلي لل�سركة والتي مت 

اأرفاقها مع التقرير. 

اإقرار من جمل�س الإدارة:
مبوجب قانون تنظيم واإدارة ال�سركة، يوؤكد جمل�ص الإدارة على التايل:

عن البيانات املالية التي مت اإعدادها وفقا للمعايري املعمول بها م�سئوول  الإدارة  •	جمل�ص 
الداخلية والنظم  القوانني  بجميع  التقيد  مع  وكفاءتها  الداخلية  الرقابة  نظم  •	�سحة 

على موا�سلة عملياتها يف ال�سنة املالية القادمة وقدرتها  ال�سركة  ا�ستمرارية  على  اجلوهرية  امل�سائل  تاأثري  عدم  •	�سمان 

املهند�س/ عمر بن اأحمد  �سامل قطن �سامل بن عبد اهلل الروا�س  
الرئي�س التنفيذي  رئي�س جمل�س الإدارة  

39



للت�سويق �س.م.ع.ع تقدمي تقرير جلنة تدقيق احل�سابات  العمانية  النفط  اإدارة  �سركة  ي�سر جمل�س 
املنبثقة من جمل�س اإدارة ال�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م.

اأع�ساء اللجنة واجتماعاتها
تتاألف جلنة التدقيق من اأع�ساء جمل�ص الإدارة املذكورة اأ�سماوؤهم اأدناه. وقد عقدت اللجنة �ست اجتماعات )6( خالل ال�سنة املالية.

الأع�ساء:
رئي�ًسا عبدالقادر بن دروي�ص البلو�سياأ-

ُع�سًوا ال�سيدة روان بنت اأحمد اآل �سعيد ب-
ُع�سًوا اأ�سيلة بنت زاهر احلارثيجـ-

ح�سور الجتماعات
َعقدت اللجنة �ست اجتماعات خلل ال�سنة كما يلي:

25 يناير 2011، 13 ابريل 2011، 25 اأبريل 2011، 25 يوليو 2011، 17 اأكتوبر 2011 و 25 اأكتوبر 2011. 

اجلدول التايل يبني �سجل احل�سور:

املجموعالأع�ساء
      6/6 عبدالقادر بن دروي�ص البلو�سياأ-

      6/6 ال�سيدة روان بنت اأحمد َال �سعيد ب-
      6/6 اأ�سيلة بنت زاهر احلارثيجـ-

اأن�سطة اللجنة خالل ال�سنة املالية:
قامت جلنة التدقيق باأداء واجباتها كما هو خمطط له، وفيما يلي �سرد للمهام الرئي�سية التي ناق�ستها جلنة التدقيق:

املراجعة الداخلية لل�سنة املالية 2011 ل�سمان �سمولية نطاقها وتغطيتها لأن�سطة ال�سركة. وحدة  خطط  مراجعة  	•
قبل مراجعي احل�سابات الداخليني واخلارجيني ودرا�سة النتائج اجلوهرية التي َخُل�ش اإليها  من  واملعدة  ال�سركة  الداخلي يف  التدقيق  تقارير  ا�ستعرا�ش  	•
املراجعون ومدى ا�ستجابة الإدارة لها. وقد ت�سمنت املراجعة عقد اجتماع مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني دون ح�سور اإدارة ال�سركة لبحث م�سائل 

املراجعة املالية.
لل�سركة قبل تقدميها اإلى جمل�ص الإدارة لعتمادها. وال�سنوية  ال�سنوية  ربع  التقارير  مراجعة  	•

مراجعي احل�سابات اخلارجيني ورفع تو�سيات اإلى جمل�ص الإدارة ب�ساأن تعيينهم ونطاق عملهم واأتعابهم. اأداء  مراجعة  	•
لل�سركة. الداخلية  املراجعة  وحدة  رئي�ص  اأداء  مراجعة  	•

م�ستوى ال�سركة اأو الوحدات و التي مت اإعدادها من قبل الإدارة. على  �سواًء  املخاطر  اإدارة  و�سجالت  املخاطر  اإدارة  �سيا�سة  مراجعة  	•
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مهام اللجنة:
ت�سمل مهام اللجنة على النقاط التالية:

تاأ�سي�س اللجنة:
يقوم جمل�ص الإدارة باختيار اأع�ساء اللجنة من بني اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة وفقا لالعتبارات التالية:

يقل عدد اأع�ساء اللجنة عن ثلثة، �سريطة اأال يكونوا من االأع�ساء التنفيذيني واأن تكون غالبيتهم من امل�ستقلني. اأال  يجب  	•
بانتخاب رئي�ص لهم من بينهم و الذي �سيكون ع�سوًا م�ستقاًل. اللجنة  اأع�ساء  يقوم  	•

جمال املالية واملحا�سبة. يف  خربات  االأقل  على  االأع�ساء  اأحد  ميتلك  اأن  ي�سرتط  	•
ال�سنة بح�سور غالبية االأع�ساء امل�ستقلني. يف  االقل  على  مرات  اأربع  اللجنة  جتتمع  	•

الأع�ساء يف اللجنة وما يرتتب عليه من عدم التزام بقانون حوكمة ال�سركات فيما يخ�ص ت�سكيل جلنة التدقيق. يتعني على جمل�ص  اأحد  ان�سحاب  يف حال  	•
االإدارة ملء هذا ال�ساغر وخلل ثلثة اأ�سهر من  حدوثه.

الجتماعات
تعقد جلنة التدقيق ما ال يقل عن اأربعة اجتماعات خلل العام ويتم ح�سور هذه االجتماعات من ِقَبل الرئي�ش التفيذي ومدير عام املالية ورئي�ش وحدة املراجعة 
الداخلية، بالإ�سافة اإلى اأع�ساء اللجنة،. وميكن لأع�ساء جمل�ص الإدارة الآخرين و ممثلي الإدارة العليا واملدققني اخلارجني ح�سور هذه الجتماعات بناًء 

على دعوة من اللجنة.

يجوز للمدققني، �سواًء كانوا داخلني اأوخارجيني، طلب عقد اجتماع اإذا راأوا احلاجة لذلك. ويعد الن�ساب القانوين للجنة من ع�سوين غالبيتهم من االأع�ساء 
اأع�ساء اللجنة وجمل�ص الإدارة. ويقوم رئي�ص اللجنة بتقدمي تقرير ملجل�ص  امل�ستقلني. ويتم حفظ جميع حما�سر الجتماعات وتوزيعها على كل ع�سو من 

الإدارة عن كل اجتماع، ويتولى رئي�ص وحدة املراجعة الداخلية من�سب �سكرتري اللجنة. 

احلقوق وال�سالحيات
جلنة التدقيق خمولة من قبل جمل�ص الإدارة مبا يلي:

التحٌقق من اأي ن�ساط �سمن �سلحيات مهامها وتكون لها حرية الو�سول الغري حمدودة ملدققي احل�سابات اخلارجيني والداخليني ولكافة موظفي ال�سركة. 	•
بال�سركة. املتعلقة  للمعلومات  حمدودة  الغري  و  الكاملة  الو�سول  حرية  	•

والداخليني. اخلارجيني  احل�سابات  مدققي  مع  مبا�سرة  ات�سال  قنوات  على  احل�سول  	•
االأمر. لزم  اإذا  غريها  اأو  تخ�س�سية  ا�ست�سارات  على  احل�سول  	•

املحّددة. ومهماتها  واجباتها  اأداء  اأجل  من  الالزمة  املوارد  على  احل�سول  	•

ومن اجلدير بالذكر، اإن اللجنة ل متلك �سالحيات تنفيذية وعليها الرجوع اإلى جمل�ص الإدارة يف امل�سائل التي تقوم بدرا�ستها ورفع التو�سيات ب�ساأنها فيما 
يخ�ص ال�سركة.

مراجعة اللجنة
يقوم جمل�ص اإدارة ال�سركة  مرة واحدة على الأقل كل ثالث �سنوات مبراجعة اأداء اللجنة وكافة اأع�سائها وذلك للتاأكد من اأن اللجنة واأع�سائها قد قاموا باأداء 

واجباتهم طبقًا ملهامهم الواردة يف بيان حوكمة ال�سركة.

الواجبات و املهام
اإن واجبات و مهام اللجنة هي كما يلي:

باخلدمات الغري مرتبطة بتدقيق احل�سابات واأتعابهم و�سروط ممار�سة عملهم، ورفع التو�سية ملجل�ش  يتعلق  فيما  خا�سة  املراجعني  ا�ستقللية  تقييم  	•
الإدارة بتعيني املدققني اخلارجيني ويتم التعيني بعد موافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية لل�سركة.

احل�سابات ونتائجها وحتديد مدى ح�سول املدققني على احلرية الكاملة للو�سول لكافة امل�ستندات والوثائق ذات ال�سلة. مراجعة  خطة  يف  النظر  	•
فيما يتعلق باحل�س�ص الزائفة والإحتيالية يف البيانات املالية. بالأخ�ص  املايل  التالعب  من  التحقق  	•

تقارير  مراجعة  خالل  من  املالية  لل�سنة  الداخلي  التدقيق  خطة  نطاق  مبراجعة  يتعلق  فيما  عام  ب�سكل  الداخلية  املراجعة  وحدة  عمل  على  الإ�سراف  	•
املراجعني الداخليني املتعلقة بالنواحي احل�سابية وا�ستعرا�ص فعالية الرقابة الداخلية و فيما اإذا كان املراجعون يتمتعون بحرية الو�سول لكافة الوثائق ذات 

ال�سلة.
مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية من خالل التقارير الدورية للمراقبني املاليني الداخليني واخلارجيني. 	•

والرتكيز على امل�سائل املذكورة اأدناه ومن ثم رفعها اإلى جمل�ص الإدارة: وال�سنوية  ال�سنوية  الربع  املالية  ال�سركة  بيانات  مراجعة  	•
1( اأية تغيريات يف ال�سيا�سات واملمار�سات املحا�سبية
2( اأية تعديالت جوهرية تنتج عن تدقيق احل�سابات

3( فر�سية ال�ستمرارية لل�سركة.
4( التوافق مع املعايري املحا�سبية و املتطلبات التنظيمية.

الداخليني واخلارحيني واأتعاب التدقيق. احل�سابات  مراجعي  وعزل  وا�ستقالة  تعيني  درا�سة  	•
الف�سلية والنهائية  اأو اأي م�ساألة قد يرغب املدققون اخلارجيون يف مناق�ستها وردود االإدارة  التقارير  عن  النا�سئة  والتحفظات  االإ�ستنتاجات  مناق�سة  	•

عليها.
قبل املراجعني الداخليني و اخلارجيني،وعر�ص النتائج الرئي�سية وا�ستجابة الإدارة لها. من  املعدة  احل�سابات  مراجعة  تقارير  ا�ستعرا�ص  	•

الداخلية لل�سركة ومدى وجود ال�سالحيات الالزمة للقيام بعملها.  املراجعة  وحدة  وموارد  ومهام  عمل  نطاق  كفاءة  مدى  مراجعة  	•
اأنظمة الرقابة الداخلية مع املراجعيني. تقييم  مراجعة  	•

اخلارجيني و جمل�ص الإدارة وكذلك بني املراجعني الداخليني و جمل�ص الإدارة. املراجعني  بني  ات�سال  كقناة  العمل  	•
باإلتزامها اإن وجد. ال�سركة  وفاء  عدم  اأ�سباب  وبحث  املخاطر  اإدارة  �سيا�سة  مراجعة  	•

املراجعة الداخلية. وحدة  يف   التنفيذيني  اأداء  وتقييم  مراجعة  	•
اخلروج بتو�سيات مالئمة ملجل�ص الإدارة وو�سع قواعد للدخول بحيث ت�سمح بالقيام بتعامالت  اأجل  من  العالقة  ذو  الأطراف  مع  التعامالت  مراجعة  	•
ب�سيطة القيمة مع الطراف ذات ال�سلة دون احل�سول على موافقة م�سبقة من جلنة التدقيق وجمل�ص الإدارة و اأي مهام اأخرى قد تتفق عليها اللجنة مع 

جمل�ص الإدارة.

 اإطار عمل اإدارة املخاطر
اإن جمل�ص الإدارة يقر بحقيقة اأن املمار�سات الفعالة لإدارة املخاطر هي اأداة هامة ورئي�سية ل�سمان احل�سول على نظام رقابة داخلية �سليمة، وعليه فقد 
مت منح جلنة التدقيق ال�سالحية ل�سمان وجود عملية ر�سمية وم�ستمرة قائمة لتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الكربى التي تواجهها ال�سركة والتي قد تعيق 

حتقيق اأهداف ال�سركة على املدى البعيد. ومن بني الإجراءات التي مت اتخاذها خالل ال�سنة املالية ما يلي:
•	اجتماع جلنة التدقيق ملناق�سة ومراجعة �سجل خماطر ال�سركة و�سجل خماطر الأق�سام. ويوفر هذا ال�سجل نظرة  �ساملة للتفا�سيل الأ�سا�سية لكل خماطرة 

مبا فيها موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية وخطط عمل الإدارة.
العمل يف اإدارة خماطر ال�سركة. �سري  على  الإدارة  جمل�ص  •	اإطالع 

اإن الإدارة م�سوؤولة عن زيادة الوعي بثقافة املخاطر وعن بناء املعرفة ال�سرورية لإدارتها. وهم اأي�سًا يحملون م�سوؤولية و�سع ال�سوابط الداخلية املرتبطة 
بالعمل والعمليات و�سمان المتثال للقوانني واللوائح املعمول بها.
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مهام وواجبات وحدة املراجعة الداخلية 
يوجد يف ال�سركة وحدة املراجعة الداخلية حيث ترتبط هذه الوحدة مبا�سرة بلجنة التدقيق، ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي باجراء مراجعات دورية ومنتظمة 

لأنظمة الرقابة بغية التاأكد من ا�ستمرارية عمل مثل هذه الأنظمة ب�سكل مر�ٍص وفعال داخل ال�سركة.
وخالل ال�سنة املالية مت اإجراء العديد من مهام الرقابة املالية ومتابعة العديد من امل�سائل يف جميع وحدات العمل. وكانت هذه العلميات تتم طبقًا خلطة 
التدقيق ال�سنوية اأو يف عمليات التدقيق اخلا�سة وليدة اللحظة بناًء على طلب جلنة تدقيق احل�سابات. ومن اجلدير بالذكر اأن تقارير عمليات التدقيق املنّفذة 

يتم رفعها الى جلنة التدقيق واإر�سالها اإلى اجلهات املعنية لالطالع واتخاذ الجراءات املنا�سبة.
ان االإدارة م�سوؤولة عن �سمان تطبيق االجراءات الت�سحيحية فيما يخ�ش نقاط ال�سعف والتح�سينات املقرتحة و�سمن االإطار الزمني املطلوب.

وفيما يلي الأن�سطة التي قامت بها  وحدة املراجعة الداخلية:
وذلك ل�سمان فعالية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة. الرقابة  اأنظمة  وتطبيق  وكفاءة  �سالمة  وتقييم  مراجعة  	•

درجة اللتزام بال�سيا�سات والإجراءات الثابتة وال�سرتاطات القانونية. تاأكيد  	•
كفاءة وقدرة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وتقدمي امل�سورة لالإدارة يف املجالت التي تتطلب التطوير. حول  م�ستقل  تقييم  	•

لتح�سني العمليات الرقابية لل�سركة. املتاحة  الفر�ص  حتديد  	•
ال�سركة والتي ت�سمل و�سع �سيا�سة اإدارة املخاطر ) التي وافق عليها جمل�ص الإدارة يف 27 يناير 2010م ( وت�سهيل  يف  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  ت�سهيل  	•

ومراجعة �سجل اإدارة املخاطر على م�ستوى ال�سركة والوحدات.

مدقق احل�سابات القانوين
اإهتمامها  اأند تو�ص( و هي منظومة من ال�سركات الأع�ساء حول العامل تكر�ص  “ ديلويت تو�ص توهمات�سو” )ديلويت  اإن املدققني اخلارجيني لل�سركة هم 
لتقدمي اخلدمات وامل�سورة الحرتافية. )ديلويت اأند تو�ص( تركز على خدمة العمالء من خالل ا�سرتاتيجية عاملية تنّفذ حمليًا يف اأكرث من 140 بلدًا. وبوجود 
اخلربات العميقة حلوايل 168 األف �سخ�ص حول العامل حتت ت�سرفها، تقدم )ديلويت اأند تو�ص( خدماتها يف اأربعة جمالت تخ�س�سية: تدقيق احل�سابات، 

وال�سرائب، وال�ست�سارات، وخدمات امل�سورة املالية. 

تعترب )ديلويت اأند تو�ص( يف ال�سرق الأو�سط من �سمن ال�سركات الرائدة يف جمال تقدمي اخلدمات املهنية حيث تقدم خدمات تدقيق احل�سابات وال�سرائب 
والإ�ست�سارات وخدمات امل�سورة املالية من خالل 25 مكتبًا موزعة على 14 دولة مع اأكرث من 1700 فرد مابني �سركاء ومدراء وموظفني. ي�سم مكتب �سلطنة 

عمان حاليًا 3 �سركاء واأكرث من 65 فردًا متخ�س�سًا.

فيما يلي الأجور امل�ستحقة ل�سركة )ديلويت اأند تو�ص( خالل عام 2011 مقابل خدمة تدقيق احل�سابات واخلدمات الأخرى:
ر.ع  5000 املالية  القوائم  •	تدقيق 

ر.ع  500 ال�سركة  حوكمة  تقرير  •	تدقيق 

قامت جلنة تدقيق احل�سابات وبالنيابة عن جمل�ص الإدارة مبراجعة كفاءة اإجراءات الرقابة الداخلية من خالل الإجتماع برئي�ص وحدة املراجعة الداخلية، 
ومراجعة تقارير وتو�سيات التدقيق الداخلي والجتماع مبدقق احل�سابات اخلارجي ومراجعة تقرير نتائج مراجعة احل�سابات وخطاب اإدارة ال�سركة، وهذا 
باأن نظام الرقابة  اإفادة امل�ساهمني  التدقيق وجمل�ص الإدارة  ال�سركة. وهنا ي�سر جلنة  اإدارة  ي�سمل الجتماع مبدقق احل�سابات اخلارجي يف عدم ح�سور 

الداخلية املطبق يف ال�سركة يتمتع بالكفاءة العالية و الفعالية املطلوبة .
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
1

اإلى م�ساهمي �سركة النفط العمانية للت�سويق �س.م.ع.ع

تقرير حول البيانات املالية
قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ل�سركة النفط العمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع )»ال�سركة«( والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 
2011 وكل من بيانات الدخل ال�سامل ، التغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ، وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية 

الهامة ، واإي�ساحات تف�سريية اأخرى كما هي مبينة يف ال�سفحات 3 اإلى 32. 

م�سوؤولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
اإن جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات الإف�ساح الواردة 
يف قانون ال�سركات التجارية لعام 1974 وتعديالته وقواعد وتوجيهات الإف�ساح ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق املال والرقابة الداخليـة التي يرى 

جمل�ص الإدارة اأنها �سرورية لإعداد البيانات املالية ب�سورة خاليًة من اأخطاء جوهرية ، �سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات
اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات اإ�ستنادًا اإلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك املعايري اأن 
نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية خالية من 

اأخطاء جوهرية.

يت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�ساحات يف البيانات    املالية. ت�ستند الإجراءات املختارة اإلى 
تقدير مدقق احل�سابات ، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية ، �سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ. وعند 
القيام بتقييم تلك   املخاطر ، ياأخذ مدقق احل�سابات يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة واملتعلقة بالإعداد والعـر�ص العادل للبيانات 
املالية ، وذلك لغر�ص ت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف ، ولي�ص لغر�ص اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى ال�سركة. 
يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ، وكذلك تقييم العر�ص 

الإجمايل للبيانات املالية.

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا لراأينا حول التدقيق.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
2

اإلى م�ساهمي �سركة النفط العمانية للت�سويق �س.م.ع.ع )تابع(

الـراأي 
يف راأينا  اأن البيانات املالية تظهر ب�سورة عادلـة ، من جميع النواحي اجلوهريـة ، الو�سع املايل ل�سركة النفط العمانية للت�سويق �ص.م.ع.ع كما يف 

31 دي�سمرب 2011 واأدائها املايل ، وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
يف راأينا اأن البيانات املالية تتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع متطلبات الإف�ساح الواردة يف قانون ال�سركات التجارية لعام 1974 وتعديالته 

وقواعد الإف�ساح ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق املال.

ُوّقع بوا�سطة
الفريد �سرتول

�سريك
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20112010اإي�ضاح
ريال عماينريال عمايناملوجودات

املوجودات غري املتداولة
523.494.74019.845.728املمتلكات والآلت واملعدات

169.7309.776اأ�ضول ال�ضريبة املوؤجلة
              72.566                              72.556             6اإ�ضتثمار يف م�ضروع م�ضرتك

          19.928.070                        23.577.026         جمموع املوجودات غري املتداولة 

املوجودات املتداولة 
73.322.0802.944.812املخـزون  

828.677.68721.812.161الذمم املدينة والأر�ضدة املدينة الأخرى
           16.757.276                     21.002.023         9النقد والنقد املعادل   

           41.514.249                      53.001.790          جمموع املوجودات املتداولة

           61.442.319                      76.578.816          جمموع املوجودات
راأ�س املال والإحتياطيات     

106.450.0006.450.000راأ�س املـال  
112.150.0002.150.000الإحتياطي القانوين

           20.142.440                     25.532.112        الأرباح املحتجزة 

           28.742.440                     34.132.112          جمموع حقوق امللكية       
املطلوبات غري املتداولة

-153.164.012قر�س لأجل – اجلزء غري املتداول
12198.190187.717منافع نهاية اخلدمة للموظفني   

                367.085                         420.381            13خم�ض�س �ضيانة موقع وتكلفة اإزالة اأ�ضول املوقع

             554.802                       3.782.583          جمموع املطلوبات غري املتداولة   

املطلوبات املتداولة
1431.732.96125.615.849الذمم الدائنة والأر�ضدة الدائنة الأخرى  

155.087.1895.000.000قر�س لأجل – اجلزء املتداول
161.217.2061.050.221مطلوبات ال�ضريبة احلالية

                   479.007                            626.765            17خم�ض�س البيئة

             32.145.077                     38.664.121        جمموع املطلوبات املتداولة 

           32.699.879                       42.446.704        جمموع املطلوبات 

           61.442.319                     76.578.816         جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 

                    0.446                                 0.529              24�ضايف املوجودات لل�ضهم الواحد 

رئي�س جمل�س الإدارة  الرئي�س التنفيذي

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2011

20112010اإي�ضاح

ريال عماينريال عماين

278.215.264216.174.084الإيرادات  

          )196.496.732(               )254.499.652(      تكلفة املبيعات

23.715.61219.677.352اإجمايل الربح 

909.730660.831اإيرادات اأخرى

)10.288.632()12.091.167(م�ضروفات اإدارية 

)1.856.444()2.761.371(م�ضروفات توزيع

             )470.709(                      )606.265(          م�ضروفات اأخرى

9.166.5397.722.398الربح من اأن�ضطة الت�ضغيل

1868.90098.652�ضايف اإيرادات التمويل 

             )2.434(                               )10(               6ح�ضة من �ضايف خ�ضارة امل�ضروع امل�ضرتك   

9.235.4297.818.616الربح قبل �ضريبة الدخل 

             )956.532(                     )1.136.757(        16م�ضروف �ضريبة الدخل 

            6.862.084                        8.098.672          ربح ال�ضنة 

                   0.106                               0.126               23العائد الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم الواحد

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا من البيانات املالية ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا من البيانات املالية
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010اإي�ضاح
ريال عماينريال عماين

التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية      
9.235.4297.818.616الربح قبل �ضريبة الدخل  

معدل كما يلي :
6102.434ح�ضة من خ�ضارة م�ضروع م�ضرتك

52.922.7932.477.096الإ�ضتهالك 
2.305133.972خ�ضائر بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

1235.87042.005خم�ض�س منافع نهاية اخلدمة للموظفني
)110.000()30.000(اإ�ضرتداد خم�ض�س املخزون بطيئ احلركة واملتقادم

              )98.652(                        )68.900(           18�ضايف اإيرادات التمويل 

12.097.50710.265.471ربح الت�ضغيل قبل التغريات يف راأ�س املال العامل    
التغريات يف راأ�س املال العامل : 

2.446.611)347.268(املخزون
)3.812.449()6.528.313(الذمم املدينة والأر�ضدة املدينة الأخرى
)88.763()337.213(26خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها

6.117.1127.259.216الذمم الدائنة والأر�ضدة الدائنة الأخرى
                 31.621                             201.054            خم�ض�ضات

11.202.87916.101.707النقد الناجت من الت�ضغيل
)69.918()108.362(18فوائد مدفوعة 

)32.553()25.397(12منافع نهاية اخلدمة مدفوعة
            )741.916(                        )969.726(          �ضريبة دخل مدفوعة 

          15.257.320                      10.099.394         �ضايف النقد من الأن�ضطة الت�ضغيلية
التدفقات النقدية من الأن�ضطة الإ�ضتثمارية   

18177.262168.570فوائد م�ضتلمة 
)75.000(-اإ�ضتثمار يف م�ضروع م�ضرتك

1.80021.974املح�ضل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
           )4.351.414(                    )6.575.910(         5�ضراء ممتلكات واآلت ومعدات

          )4.235.870(                      )6.396.848(         �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة الإ�ضتثمارية 
التدفقات النقدية من الأن�ضطة التمويلية    

-3.251.201املح�ضل من قرو�س بنكية
          )2.257.500(                    )2.709.000(         توزيعات اأرباح مدفوعة 

           )2.257.500(                         542.201            �ضايف النقد من / )امل�ضتخدم يف( الاأن�ضطة التمويلية

4.244.7478.763.950�ضايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل 
             7.993.326                        16.757.276         النقد والنقد املعادل يف بداية ال�ضنة

          16.757.276                     21.002.023         9النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�ضنة

املجموعالأرباح املحتجزةالإحتياطي القانونـــيراأ�س املال

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

6.450.0002.150.00015.537.85624.137.856الر�ضيد يف 1 يناير 2010

)2.257.500()2.257.500(--توزيعات مدفوعة لعام 2009

             6.862.084                        6.862.084           --ربح ال�ضنة

6.450.0002.150.00020.142.44028.742.440الر�ضيد يف 1 يناير 2011

)2.709.000()2.709.000(--توزيعات مدفوعة لعام 2010

                 8.098.672                         8.098.672                                  -                                           -                    ربح ال�ضنة

              34.132.112                        25.532.112                      2.150.000                          6.450.000            الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011

بيان التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا من البيانات املالية ت�سكل الإي�ساحات املرفقة جزءا من البيانات املالية



1 - الو�سع القانوين والأن�سطة الرئي�سية

مت ت�سجيل �سركة النفط العمانية للت�سويق )�ص.م.ع.ع( )»ال�سركة«( ك�سركة م�ساهمة عمانية عامة مدرجة وفقًا لقانون ال�سركات التجارية يف �سلطنة عمان. 
تقوم ال�سركة مبزاولة اأن�سطتها يف جمال ت�سويق وتوزيع املنتجات النفطية ، وهي �سركة تابعة ل�سركة النفط العمانية )�ص.م.ع.م( - �سركة م�ساهمة مقفلة 

م�سجلة يف �سلطنة عمان.  

دخلت ال�سركة يف »اإتفاقية ترخي�ص عالمة جتارية« مع �سركة النفط العمانية )�ص.م.ع.م( موؤرخة يف 22 �سبتمرب 2003 بغر�ص احل�سول على حق اإ�ستخدام 
العالمة التجارية  »نفط عمان« ويف مقابل ذلك يتم دفع اأتعاب �سنوية بواقع 0.09% من جميع مبيعات الوقود.

2- تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

2.1 - املعايري والتف�سريات املطبقة والتي ل توؤثر على البيانات املالية
املعايري  وال�سادرة عن جمل�ص  باأن�سطتها  املتعلقة  واملعدلة  والتف�سريات اجلديدة  املعايري  باإعتماد جميع  دي�سمرب 2011  املنتهية 31  ال�سنة  ال�سركة خالل  قامت 

املحا�سبية الدولية وجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والواجب تطبيقها على الفرتات املحا�سبية التي تبداأ بتاريخ  1 يناير 2011.  

مت اأي�سًا تطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف هذه البيانات املالية. اإن تطبيقها مل يكن له اأي تاأثري جوهري على املبالغ الظاهرة يف هذه 
البيانات املالية ، ولكنها قد توؤثر على اإحت�ساب التعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية.

التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل  رقم 1 – 	•
املالية  التقارير  معايري  على  ال�سنوية  التح�سينات 

الدولية

وفقًا  الأخرى  ال�ساملة  لالإيرادات  حتلياًل  تعر�ص  اأن  ما  ملن�ساأة  ميكن  باأنه  التعديل  هذا  يو�سح 
للبنود �سواء يف بيان التغريات يف حقوق امللكية اأو يف الإي�ساحات على البيانات املالية. 

•	 24 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  على  التعديالت 
– الأف�ساح عن الأطراف ذات العالقة

اخلا�سعة   ، احلكومة  عليها  ت�سيطر  التي  املن�ساآت  عن  الإف�ساح  متطلبات  التعديل  هذا  يو�سح 
ل�سيطرة م�سرتكة من احلكومة  اأو التي متلك احلكومة نفوذًا موؤثرًا عليها )ي�سار اإليها باملن�ساآت 

املتعلقة باحلكومة(. كما يو�سح تعريف الأطراف ذات العالقة.

•	 32 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  على  التعديالت 
– ت�سنيف احلقوق

يتناول هذا التعديل ت�سنيف بع�ص احلقوق امل�سماة يف العمالت الأجنبية اإما كاأدوات حقوق ملكية 
اأو مطلوبات مالية.  

التقارير 	• تف�سريات  جلنة  معيار  على  التعديالت 
الأدنى من  – �سداد احلد  الدولية رقم 14  املالية 

متطلبات التمويل

امل�ستقبلية  التخفي�سات يف امل�ساهمات  اأو  ال�سداد  اإعتبار  التعديل م�ساألة متى يجب  يتناول هذا 
من  الأدنى  احلد  يوؤثر  اأن  مبكن  كيف   19; رقم  الدويل  املحا�سبي  للمعيار  وفقًا  متاحة  باأنها 
يوؤدي  اأن  ميكن  ومتى  امل�ستقبلية;  امل�سهمات  يف  التخفي�سات  توفر  مدى  على  التمويل  متطلبات 
احلد الأدنى من املتطلبات اإلى ن�سوء مطلوبات. ي�سمح هذا التعديل حاليًا بالإعرتاف بالأ�سل يف 

�سيغة احلد الأدنى من م�ساهمات التمويل املدفوعة مقدمًا.

التقارير 	• تف�سريات  جلنة  معيار  على  التعديالت 
– اإطفاء املطلوبات املالية  املالية الدولية رقم 19 

يف اأدوات حقوق امللكية

يقدم التف�سري توجيهات حول اإحت�ساب اإطفاء املطلوبات املالية من خالل اإ�سدار اأدوات حقوق 
ملكية.    

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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2- تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة )تابع(
2.2- املعايري والتف�سريات حتت الإ�سدار ومل يبداأ �سريانها بعد

بتاريخ املوافقة على البيانات املالية ، كانت املعايري والتف�سريات التالية حتت الإ�سدار ومل يبداأ �سريانها بعد:

معايري جديدة ومعايري معدلة
يطبق للفرتات ال�سنوية 

التي تبـداأ يف اأو بعـد

معيار التقارير املالية الدولية رقم 7	•
الأدوات املالية : الإف�ساحات – التعديالت املعززة 

لالإف�ساحات حول حتويالت الأ�سول الثابتة
يوليو 2011

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 12	•
�سريبة الدخل – تعديالت حمدودة النطاق )اإ�سرتداد 

الأ�سول الأ�سا�سية(
يناير 2012

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1	•
عر�ص البيانات املالية – تعديالت تغيري طريقة عر�ص 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى
يوليو 2012

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 19	•
منافع املوظفني – تعديل املعيار الناجت من م�ساريع منافع ما 

بعد اخلدمة ومنافع التقاعد
يناير 2013

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27	•
البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة –  متت اإعادة اإ�سداره 

باملعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 البيانات املالية املنف�سلة 
)وفقًا للتعديل يف عام 2011(  

يناير 2013

املعيار املحا�سبي الدويل رقم 28	•
الإ�ستثمارات يف �سركات �سقيقة – متت اإعادة اإ�سداره 

باملعيار املحا�سبي رقم 28 الإ�ستثمارات يف �سركات �سقيقة 
وم�ساريع م�سرتكة )وفقًا للتعديل يف عام 2011(

يناير 2013

معيار التقارير املالية الدولية رقم 7	•
الأدوات املالية : الإف�ساحات – التعديالت املعززة 

لالإف�ساحات حول مقا�سة الأ�سول واملطلوبات املالية
يناير 2013 

والفرتات املرحلية

يناير 2013البيانات املالية املوحدةمعيار التقارير املالية الدولية رقم 10	•

يناير 2013الرتتيبات امل�سرتكةمعيار التقارير املالية الدولية رقم 11	•

يناير 2013الإف�ساح عن امل�سالح يف �سركات اأخرىمعيار التقارير املالية الدولية رقم 12	•

يناير 2013قيا�ص القيمة العادلةمعيار التقارير املالية الدولية رقم 13	•

معيار التقارير املالية الدولية رقم 7	•
الأدوات املالية : الإف�ساحات – التعديالت التي تتطلب الإف�ساح 

حول التطبيق الأويل ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 9
يناير 2015 )اأو عند تطبيق معيار التقارير 

املالية الدولية رقم 9 للمرة الأولى(

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9	•
الأدوات املالية: ت�سنيف وقيا�ص الأ�سول املالية )الغاية منه 

اإ�ستبدال كامل للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 39(
يناير 2015 )تعديل تاريخ التطبيق 

الإلزامي دي�سمرب 2011(
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تف�سريات جديدة وتعديالت على التف�سريات:

يطبق للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 

يناير 2013جتزئة التكاليف يف مرحلة الإنتاج للمناجممعيار جلنة تف�ضريات التقارير املالية الدولية رقم 20	•

تتوقع الإدارة اأن تطبيق تلك املعايري والتف�سريات يف الفرتات املقبلة لن يكون له اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية لل�سركة يف فرتة التطبيق الأويل.
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بيان الإلتزام
، ومتطلبات  الدولية  املالية  التقارير  املالية طبقا ملعايري  البيانات  اإعداد  مت 
وقواعد  وتعديالته   1974 ل�سنة  التجارية  ال�سركات  لقانون  وفقًا  الإف�ساح 

وتوجيهات الإف�ساح ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق املال.

اأ�سا�س الإعداد
عدا  فيما  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  طبقا  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  مت 
خم�س�سات �سيانة موقع وتكلفة اإزالة اأ�سول املوقع التي يتم قيا�سها بالتكلفة 
املطفاأة ، وبع�ص الأدوات املالية التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة. تكون التكلفة 

التاريخية عادة بناء على القيمة العادلة للمقابل املمنوح عن الأ�سول. 

عملة الت�سغيل
البيئة  عملة  وهو  )ر.ع(  العماين  بالريال  املالية  البيانات  هذه  عر�ص  مت 

الإقت�سادية الأ�سا�سية التي تعمل بها ال�سركة. 

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة هي على النحو املبني اأدناه:

العمالت الأجنبية
باأ�سعار  لل�سركة  الت�سغيل  عملة  اإلى  اأجنبية  بعمالت  املعامالت  حتويل  يتم 
ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية 
بعمالت اأجنبية يف تاريخ التقرير اإلى عملة الت�سغيل لل�سركة باأ�سعار ال�سرف 
الناجتة عـن  الأجنبية  العمالت  اإثبات فروق  يتم  التاريخ.  ال�سائدة يف ذلك 

التحويل يف الأرباح اأو اخل�سائر.

املمتلكات والآلت واملعدات
)1( الإثبات والقيا�س

الإ�ستهالك  ناق�سًا  بالتكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  بنود  قيا�ص  يتم 
املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ص يف القيمة.

والتكلفة   ، الأ�سل  اإقتناء  اإلى  مبا�سرة  ب�سفة  املن�سوبة  النفقات  التكلفة  تت�سمن 
اإ�ستخدامه  لغر�ص  عمل  حالة  يف  الأ�سل  و�سع  اإلى  مبا�سرة  املن�سوبة  الأخرى 

املطلوب وتكاليف فك واإزالة و�سيانة املوقع الذي تو�سع به الأ�سول.

عندما يكون لأجزاء بند املمتلكات والآلت واملعدات اأعمار اإنتاجية خمتلفة 
املمتلكات  بنود  من  رئي�سية(  )مكونات  منف�سلة  كبنود  عنها  املحا�سبة  تتم 

والآلت واملعدات. 

)2( امل�سروفات الالحقة
لو  للبند  الدفرتية  القيمة  يف  ومعدات  واآلت  ممتلكات  بند  اإحالل  تكلفة  تثبت 
البند  ذلك  يف  م�سمنة  م�ستقبلية  اإقت�سادية  منافع  تتدفق  اأن  املحتمل  من  كان 
لل�سركة وميكن قيا�ص تكلفته ب�سورة موثوق بها. تثبت تكاليف ال�سيانة اليومية 

للممتلكات والآلت واملعدات يف الأرباح اأو اخل�سائر عند تكبدها.

)3( الإ�ستهالك
يحت�سب الإ�ستهالك يف بيان الدخل ال�سامل على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على 
اإ�ستهالك  يتم  ل  واملعدات.  والآلت  للممتلكات  املقدر  الإنتاجي  العمر  مدى 

الأ�سول قيد الإن�ساء. الأعمار الإنتاجية املقدرة هي على النحو التايل:

ال�ضنوات
10 – 20مباين

2 – 13اآلت ومعدات و�ضيارات

تتم اإعادة تقييم طرق الإ�ستهالك والأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم الباقية 
يف تاريخ كل تقرير. 

الأر�س بامللكية احلرة ل ت�ضتهلك.

والآلت  املمتلكات  من  بند  اأي  بيع  من  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الأرباح  تعترب 
البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل وتدرج  اأنها الفرق بني عوائد  واملعدات على 

يف الأرباح اأو اخل�سائر.

الأدوات املالية
يتم اإثبات املوجودات واملطلوبات املالية يف بيان املركز املايل عندما ت�سبح 

ال�سركة طرفًا يف عالقة تعاقدية مع الأداة املالية.
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العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  الأخرى  املدينة  والأر�سدة  املدينة  الذمم  تظهر 
وتقا�ص لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم اإدراج 
اخل�سائر  اأو  الأرباح  يف  للتح�سيل  قابلة  الغري  للمبالغ  مالئمة  خم�س�سات 

عند وجود دليل مو�سوعي على اإنخفا�ص قيمة الأ�سل.

العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  الأخرى  الدائنة  والأر�سدة  الدائنة  الذمم  تقا�ص 
وتقا�ص لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.

املخزون 
يتم قيا�ص املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق ، اأيهما اأقل. متثل 
موقعه  اإلى  املخزون  و�سول  �سبيل  يف  املتكبدة  امل�سروفات  جميع  التكاليف 

وحالته الراهنة على النحو التايل:

الوارد  اأ�سا�ص  على  ال�سراء  تكلفة  املحركات:  وزيوت  النفطية  املنتجات  	•
اأوًل ي�سرف اأوًل.

للتكلفة. املرجح  املتو�سط  املخزون:  •	مواد 

الن�ساط  اإطار  يف  للبيع  املقدر  ال�سعر  هي  للتحقق  القابلة  القيمة  �سايف 
الإعتيادي ناق�سًا تكاليف اإكمال العمل وم�سروفات البيع.

اإنخفا�س قيمة الأ�سول
)1( الأ�سول املالية 

مو�سوعي  دليل  وجود  حالة  يف  قيمته  اإنخف�ست  قد  املايل  الأ�سل  اأن  يعتبـر 
التدفقات  على  �سلبي  تاأثري  ذات  الأحداث  اأكرث من  اأو  واحدًا  اأن  اإلى  ي�سري 

النقدية امل�ستقبلية املقدرة لذلك الأ�سل.

قيا�سه  جرى  الذي  املايل  الأ�سل  قيمة  يف  الإنخفا�ص  خ�سارة  اإحت�ساب  يتم 
احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  اأنها  على  املطفاأة  بالتكلفة 
احلقيقي  الفائدة  مبعدل  خم�سومة  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات 

الأ�سلي. 

على  الهامة  الفردية  املالية  الأ�سول  على  القيمة  لإنخفا�ص  اإختبار  يجرى 
يف  جماعية  ب�سورة  الأخرى  املالية  لالأ�سول  تقييم  يجرى  فردي.  اأ�سا�ص 

املجموعات التي تت�سارك يف مزايا خماطر اإئتمان متماثلة. 

يتم اإثبات جميع خ�سائر الإنخفا�ص يف القيمة يف الأرباح اأو اخل�سائر.

يتم رد خ�سارة الإنخفا�ص يف القيمة يف احلالة التي ميكن اأن يعزى فيها الرد 
اإثبات خ�سارة الإنخفا�ص يف القيمة.  اإلى حدث وقع بعد  ب�سورة مو�سوعية 
بالن�سبة لالأ�سول املالية التي ُتقا�ص بالقيمة العادلة يتم اإثبات الرد مبا�سرة 

يف الأرباح اأو اخل�سائر.

)2( الأ�سول غري املالية
تتم مراجعة القيم الدفرتية للأ�سول غري املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد 
اأي  الإنخفا�ص يف قيمتها. يف حالة وجود  اأي موؤ�سر على  اإذا كان هناك  ما 

موؤ�سر على اإنخفا�ص القيمة يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لالأ�سل. 

الدفرتيـة  القيمة  تزيد  عندما  القيمـة  فـي  الإنخفـا�ص  خ�سائـر  اإثبـات  يتم 
املقدرة  لالإ�سرتداد  القابلة  قيمته  عن  للنقد  املنتجة  وحدته  اأو  لالأ�سـل 
ناق�سًا  العادلة  وقيمته  الإ�ستخدام  يف  قيمته  بني  الأكرب  القيمة  متثل  والتي 
التدفقات  خ�سم  يتم  الإ�ستخدام  يف  القيمة  تقدير  عند  البيع.  تكاليف 
ما  باإ�ستخدام معدل خ�سم  قيمتها احلالية  اإلى  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية 
للنقود  الزمنية  للقيمة  احلالية  ال�سوق  تقييمات  يعك�ص  الذي  ال�سريبة  قبل 

واملخاطر املحددة املتعلقة بذلك الأ�سل.

يتم تقييم خ�سائر الإنخفا�ص يف القيمة التي اأثبتت يف فرتات �سابقة يف تاريخ 
كل تقرير ملعرفة مـا اإذا كانت هناك موؤ�سرات على نق�ص اأو اإنعدام خ�سارة 
الإنخفا�ص يف القيمة. يتم رد خ�سـارة الإنخفا�ص يف القيمة يف حالة وجود 
رد  يتم  لالإ�سرتداد.  القابلـة  القيمة  لتحديد  امل�ستخدمة  التقديرات  تغري يف 
القيمة  فيـه  تـزيـد  ل  الـذي  احلـد  اإلـى  فقـط  القيمة  يف  الإنخفا�ص  خ�سارة 
املمكن حتديدها  يكون من  قد  التي  الدفرتية  القيمة  لالأ�سل عن  الدفرتيـة 
خ�سارة  اإثبات  عدم  حالة  يف  الإطفاء  اأو  الإ�ستهـالك  خ�سم  بعد  بال�سايف 

اإنخفا�ص القيمة.

النقد والنقد املعادل  
نقد  من  املعادل  والنقد  النقد  يتكون   ، النقدية  التدفقات  بيان  الأغرا�ش 
واأر�سدة لدى البنوك والتي ت�ستحق يف اأقل من ثالث �سهور من تاريخ الإيداع  

بال�سايف من ال�سحب على املك�سوف ، اإن وجد.

منافع املوظفني
املحددة  التقاعد  م�ساهمات  خطة  يف  امل�ساهمات  اإلتزامات  اإدراج  يتم 
للموظفني العمانيني اخلا�سة وفقًا لربنامج التاأمينات الإجتماعية كم�سروف 

يف الأرباح اأو اخل�سائر عند تكبدها.
مت عمل خم�س�ش منافع نهاية اخلدمة للموظفني غري العمانيني وفقًا لبنود 
�سنوات  وعدد  احلالية  املنافع  معدلت  اأ�سا�ص  على  العماين  العمل  قانون 

اخلدمة املرتاكمة بنهاية فرتة التقرير.
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املخ�س�سات
اإ�ستدليل  اأو  قانوين  اإلتزام  ال�سركة  لدى  يكون  عندما  املخ�س�ص  اإثبات  يتم 
اأن  املحتمل  ومن  �سابق  حلدث  نتيجة  موثوقة  ب�سورة  قيا�سه  ميكن  حايل 
خم�س�ص  اإدراج  يتم  الإلتزام.  ل�سداد  اإقت�سادية  ملنافع  خارجي  تدفق  ُيطلب 
البيئة عندما تقوم ال�سركة ، عرب اإجراء تقييمات لالأثر على البيئة ، بتحديد 
تقدير  ميكن  وعندما  �سابق  حلدث  نتيجة  البيئية  للمعاجلات  الحتياجات 
التكاليف امل�ساحبة له ب�سورة معقولة. يتم حتديد خم�ص �سيانة موقع وتكلفة 
يتم  الإنتاجي.  وعمرها  املحطة  تكلفة  متو�سط  على  بناء  املوقع  اأ�سول  اإزالة 
حتديد املخ�س�سات بخ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدلت ما 
قبل ال�سريبة التي تعك�ص التقديرات ال�سوقية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر 

املحددة لذلك الإلتزام.

الإيرادات
يتم قيا�ص اإيرادات مبيعات الب�سائع بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو القابل 
التجارية.  واخل�سومات  وامل�سموحات  املرجتعات  من  بال�سايف   ، لالإ�ستالم 
يتم اإثبات الإيراد عند حتويل املخاطر والعوائد الهامة للملكية اإلى امل�سرتي 
وعندما يكون من املحتمل اإ�سرتداد املقابل امل�ستحق ويكون من املمكن تقدير 
التكاليف امل�ساحبة وتقدير اإحتمال اإرجاع الب�ساعة ب�سورة موثوقة ول تكون 

هناك اإدارة م�ستمرة م�ساحبة للب�سائع. 

يختلف حتويل املخاطر والعوائد اإ�ستنادًا ل�سروط كل عقد بيع على حده. 

تكاليف الإقرتا�س
تكاليف  الإقرتا�ص.  على  امل�ستحقة  الفائدة  من  الإقرتا�ص  تكاليف  تتكون 
الإقرتا�ص التي تعزى اإلى اإقتناء، اإن�ساء اأو اإنتاج اأ�سول موؤهلة - وهي الأ�سول 
التي حتتاج بال�سرورة اإلى وقت لت�سبح جاهزة ب�سكل جوهري لالإ�ستخدام 
الأ�سل حتى ي�سبح هذا  تكلفة  اإلى  اإ�سافتها  يتم  البيع -  اأو  لغر�سه املحدد 

الأ�سل جاهزًا ب�سكل جوهري لالإ�ستخدام لغر�سه املحدد اأو لبيعه.
حتميل  تعلق  الإقرتا�سات  لهذه  املوؤقت  الإ�ستثمار  من  املكت�سبة  الإيرادات  
من  الإيرادات  هذه  خ�سم  ويتم  الأ�سل  تكلفة  على  الإقرتا�ص  م�ساريف 
تكاليف الأ�سل. اأي تكاليف اإقرتا�ص اأخرى يتم الإعرتاف بها كم�سروفات 

يف الفرتة التي حدثت خاللها.

الإيجارات
اخل�سائر  اأو  الأرباح  يف  ت�سغيلي  اإيجار  عقود  مبوجب  املدفوعات  اإدراج  يتم 
الإيجار  اإدراج حوافز  يتم  الإيجار.  الثابت على مدى فرتة  الق�سط  بطريقة 
فرتة  مدى  على  الإيجار  م�سروف  اإجمايل  من  يتجزاأ  ل  كجزء  امل�ستلمة 

الإيجار.

�سريبة الدخل
تتكون �سريبة الدخل من �سريبة حالية و�سريبة موؤجلة. يتم اإدراج م�سروف 
�سريبة الدخل يف الأرباح اأو اخل�سائر فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود يتم 
حقوق  يف  اإدراجه  يتم  احلالة  هذه  ففي  امللكية  حقوق  يف  مبا�سرة  اإدراجها 

امللكية.

ال�سريبة احلالية
ال�سريبة احلالية هي ال�سريبة امل�ستحقة الدفع على الإيراد ال�سريبي لل�سنة 
باإ�ستخدام املعدلت ال�سريبية املطبقة اأو التي يتوقع تطبيقها على نحو وا�سع 
يف تاريخ التقرير واأية تعديالت على ال�سريبة امل�ستحقة عن �سنوات �سابقة. 
يختلف الربح اخلا�سع لل�سريبة عن الأرباح املدرجة يف بيان الدخل ال�سامل 
نظرًا لبنود الإيرادات وامل�ساريف اخلا�سعة لل�سريبة اأو القابلة للخ�سم يف 

�سنوات اأخرى والبنود الغري خا�سعة لل�سريبة اأو غري قابلة للخ�سم.

ال�سريبة املوؤجلة 
يف  الإلتزام  طريقة  باإ�ستخدام  املوؤجلة  ال�سريبة  خم�س�ص  اإحت�ساب  يتم 
لالأ�سـول  الـدفرتية  القيمـة  بيـن  املوؤقتـة  الفـروق  على  العمومية  امليزانية 
يف  امل�ستخدمة  الدفرتية  واملبالـغ  املالية  التقارير  الأغرا�ش  وااللتزامات 
االأغرا�ش ال�سـريبيـة. يتـم قيـا�ش ال�سريبة املوؤجلة باملعدالت املطبقـة اأو التي 
يتوقع تطبيقها على الفروق املوؤقتة عند ردها اإ�ستنادًا اإلى القوانني املطبقة اأو 

التي تطبق على نحو وا�سع يف تاريخ التقرير.

توافر  معه  يحتمل  الذي  احلد  اإلى  فقط  املوؤجلة  ال�سريبة  اأ�سل  اإثبات  يتم 
اإ�ستغالل  مقابلها  يف  ميكن  لل�سريبة  خا�سعة  م�ستقبلية  �سريبية  اأرباح 
الفروق املوؤقتة. تتم مراجعة اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة يف تاريخ كل تقرير ويتم 

تخفي�سها بالقدر الذي ل ميكن معه حتقق املنفعة ال�سريبية ذات ال�سلة.

قانوين  حق  وجود  عند  املرجلة  ال�سريبة  ومطلوبات  موجودات  ت�سوية  تتم 
ال�سريبة  مطلوبات  مقابل  احلالية  ال�سريبة  موجودات  لت�سوية   اإلزامي 
ال�سلطة  نف�ص  جانب  من  الدخل  �سريبة  من  اإعفاءات  وجود  عند  احلالية 
احلالية  ال�سريبة  ومطلوبات   موجودات  ت�سوية  ال�سركة  واإعتزام  ال�سريبية 

على اأ�سا�ص ال�سايف. 

عائد ال�سهم الواحد
لأ�سهمها  الواحد  لل�سهم  واملخف�ص  الأ�سا�سي  العائد  بعر�ص  ال�سركة  تقوم 
اأو  الأرباح  بق�سمة  لل�سهم  واملخف�ص  الأ�سا�سي  العائد  اإحت�ساب  يتم  العادية. 
اخل�سائر املن�سوبة اإلى حاملي الأ�سهم العادية لل�سركة على املتو�سط املرجح 

لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل الفرتة. 

3 - ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة )تابع(
 

امل�سروع امل�سرتك
امل�سروع امل�سرتك: الأ�سول التي تتم ال�سيطرة امل�سرتكة عليها

ال�سيطرة عليها ب�سورة م�سرتكة  تتم  التي  الإ�ستثمار يف الأ�سول  اإثبات  يتم 
الأ�سول  الأ�سول م�سنفة وفقًا لطبيعة  ال�سركة يف تلك  فقط مبقدار ح�سة 
والإلتزامات التي تكبدتها والدخل من بيع اأو اإ�ستخدام ح�ستها من خمرجات 
امل�سروع امل�سرتك بجانب ح�ستها من اأية م�سروفات يتم تكبدها من جانب 

امل�سروع امل�سرتك.

امل�ضروع امل�ضرتك: الكيان الذي تتم ال�ضيطرة امل�ضرتكة عليه

م�سرتكة  ب�سفة  عليه  ال�سيطرة  تتم  الذي  الكيان  يف  الإ�ستثمار  اإثبات  يتم 
ال�سيطرة  على  ال�سركة  ح�سول  تاريخ  من  امللكية  حقـوق  طريقة  باإ�ستخدام 
امل�سرتكة وذلك بالتكلفة م�سافًا اإليها ح�سة ال�سركة من نتائج مرحلة ما بعد 
الإقتناء والتغريات الأخرى يف �سايف الأ�سول. تتوقـف ال�سركـة عـن اإ�ستخدام 
نفوذها  اأو  امل�سرتكة  �سيطرتها  توقف  تاريخ  من  بدءًا  امللكية  حقوق  طريقة 

الهام على الكيان الذي تتم ال�سيطرة عليه ب�سفة م�سرتكة.

توزيعات الأرباح
للتوزيع  املتاح  الربح  درا�سة  بعد  الأرباح  بتوزيعات  الإدارة  جمل�ص  يو�سي 
امل�ساهمني  امل�ستقبل وهي تخ�سع ملوافقة  النقد يف  ال�سركـة من  واإحتياجات 
يف اجلمعية العمومية ال�سنوية. يتم اإثبـات توزيعات الأرباح كاإلتزام يف الفرتة 

التي يعلن فيها عنها.

حتديد القيم العادلة
يتطلب عدد من ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات اخلا�سة بال�سركة حتديد 
القيمة العادلة لكـل من االأ�سول واالإلتزامات املالية وغري املالية. ومتى اإنطبق 
، يتم الإف�ساح عن املزيد من املعلومات عن الإفتـرا�سات التـي يتـم القيـام 
بهـا لتحديـد القيـم العـادلة يف الإي�ساحات املحددة لذلك الأ�سل اأو اللتزام.

يتم اإثبات راأ�ص املال وفقًا للعوائد امل�ستلمة. 

املتعدد كحقوق  الت�سويت  التي متلك حق  والأ�سهم  العادية  الأ�سهم  ت�سنف 
ملكية.

4- التقديرات والجتهادات املحا�سبية الهامة

يتطلب عر�ص البيانات املالية مبا يتنا�سب مع معايري التقارير املالية الدولية 
املوجودات  على  توؤثر  واإفرتا�سات  تقديرات  باإعداد  القيام  الإدارة  من 
واملطلوبات املالية الظاهرة يف تاريخ البيانات املالية واملخ�س�سات الناجتة 
عنها والتغريات يف القيمة العادلة خالل العام. هذه التقديرات مبنية على 
منها  التاأكد  درجة  تختلف  التي  العوامل  من  العديد  تت�سمن  افرتا�سات 
يف  تغريات  اإلى  الإدارة  تقديرات  عن  الفعلية  النتائج  اإختالف  ويوؤدي   ،

اللتزامات امل�ستقبلية املقدرة.          

الإ�ستهالك   
يتم اإحت�ساب الإ�ستهالك لتنزيل تكلفة املوجودات على اأ�سا�ص العمر الإنتاجي 
املقدر. يتم اإحت�ساب العمر الإنتاجي املقدر وفقًا لتقييم اإدارة ال�سركة بناء 
والتلف  والتاآكل  ال�سيانة  وبرامج  الت�سغيلية  الدورات  على عدة عوامل منها 

الطبيعيني وذلك با�ستخدام اأف�سل التقديرات.

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها
يتم عمل خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بناء على تقديرات الإدارة 
لعدة عوامل مثل خربة ال�سركة ال�سابقة يف حت�سيل امل�ستحقات من العمالء 

وعدد اأيام تلك الديون.

خم�س�س املخزون بطيئ احلركة واملتقادم
يتم عمل خم�س�ص ملخزون بطيئ احلركة واملتقادم بناء على تقييم الإدارة 
لعدة عوامل مثل  اإمكانية الإ�ستفادة منها ، برامج ال�سيانة والتاآكل والتلف 

الطبيعيني باإ�ستخدام اأف�سل التقديرات.

خم�س�س البيئة
تقديرات  على  اإعتمادًا  البيئية  املعاجلة  تكاليف  البيئة عن  يتم عمل خم�س�ص 

التلوث البيئي التي تتم يف مواقع الت�سليم والتخزيـن اخلا�سة بال�سركة.

تكلفة اإزالة اأ�سول املوقع
اأ�سول املوقع بناء على تقييم الإدارة لعدة عوامل  اإزالة  اإحت�ساب تكلفة  يتم 
للمحطة  املقدر  الإنتاجي  العمر   ، املحطة  مرافق  اإزالة  تكلفة  متو�سط  مثل 
املتوقعة  النقدية  التدفقات  لتخفي�ص  اإ�ستخدامه  الواجب  املخف�ص  وال�سعر 

على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للمحطات.
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5- املمتلكات والآلت واملعدات

اأرا�ضي
ومباين

الآلت واملعدات 
وال�ضيـــــــــارات

الأ�ضــــول قيد
املجمـــوعالإن�ضـــــــــــاء

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين
التكلفة 

7.225.28421.143.1121.104.73729.473.133يف 1 يناير 2010
13.4014.338.0134.351.414-اإ�ضافـــات

-)2.331.704(514.4861.817.218حتويــالت
             )498.741(          -             )459.020(                          )39.721(           اإ�ضتبعادات

7.700.04922.514.7113.111.04633.325.806يف 1 يناير 2011
31.2706.544.6406.575.910-اإ�ضافـــات

-)6.421.274(1.659.4784.761.796حتويــالت
               )85.996(           -              )85.996(            -اإ�ضتبعادات

            39.815.720                  3.234.412                   27.221.781                          9.359.527         يف 31 دي�ضمرب 2011
الإ�ضتهالك 

11.345.777-1.400.8089.944.969يف 1 يناير 2010
2.477.096-378.5602.098.536املحمل لل�ضنة 

            )342.795(          -           )325.614(                        )17.181(           اإ�ضتبعادات 

13.480.078-1.762.18711.717.891يف 1 يناير 2011
452.3512.470.4422.922.793املحمل لل�ضنة 

              )81.891(                          )81.891(            -اإ�ضتبعادات 

           16.320.980                           -                           14.106.442                     2.214.538         يف 31 دي�ضمرب 2011
القيمة الدفرتية

            23.494.740                        3.234.412                  13.115.339                   7.144.989         يف 31 دي�ضمرب 2011

           19.845.728                     3.111.046                    10.796.820                         5.937.862          يف 31 دي�ضمرب 2010

مت اإدراج ح�سة ال�سركة 50% من الآلت واملعدات والأ�سول قيد الإن�ساء بامل�ستودع الرئي�سي للتخزين مبيناء الفحل )»امل�ستودع«( مببلغ 766.255 ريال عماين 
)2010 – 804.905 ريال عماين( و27.344 ريال عماين )2010 – 33.178 ريال عماين( على التوايل يف املمتلكات والآلت واملعدات. ومبوجب اإتفاقية 

موؤرخة يف 6 دي�سمرب 1995 بني ال�سركة و�سركة املها لت�سويق املنتجات النفطية �ص.م.ع.ع )»املها«(:
•	تتم ال�سيطرة امل�سرتكة على هذه الأ�سول مع املها ول ميكن بيعها اإل باملوافقة امل�سرتكة لل�سركة واملها؛

•	تتم امل�ساركة يف تكاليف هذا امل�ستودع بالت�ساوي مع املها؛ ويتم ت�سغيل امل�ستودع من قبل ال�سركة مبوجب اأتعاب اإدارة متفق عليها.
•	يتم ت�سغيل امل�ستودع من قبل ال�سركة مبوجب اأتعاب اإدارة متفق عليها.

الأر�ص التي اأقيم عليها امل�ستودع الرئي�سي للتخزين واملباين م�ستاأجرة من وزارة النفط والغاز ب�سفة م�سرتكة مع املها. 

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

6- اإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

البحرية �ص.م.م  للخدمات  امللكية يف �سركة نفط عمان ماتريك�ص مارين  ال�سركة يف 50% من منافع حقوق  الإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك م�ساهمة  ميثل 
)»امل�سروع امل�سرتك«( ، �سركة تاأ�س�ست  يف عمان بتاريخ 28 ابريل 2010. امل�ساهم الآخر يف امل�سروع امل�سرتك هو �سركة ماتريك�ص مارين هولدينغز جي.اإم.

بي.اإت�ص ، �سركة تاأ�س�ست يف املانيا. الهدف من امل�سروع امل�سرتك هو بيع النفط ومنتجاته وتوفري الوقود يف ميناء �سحار. 

ملخ�ص املعلومات املالية للم�سروع امل�سرتك يف نهاية فرتة التقرير كما يلي:

20112010
ريال عماينريال عماين

3.892.963193.525جمموع املوجودات
             )48.392(                        )3.747.850(        جمموع املطلوبات

             145.133                             145.113           �ضايف الأ�ضول

                 72.566                           72.556            ح�ضة ال�ضركة يف �ضايف موجودات امل�ضروع امل�ضرتك
                  4.867                               20                 خ�ضارة امل�ضروع امل�ضرتك لل�ضنة

               2.434                              10                 ح�ضة ال�ضركة يف خ�ضارة امل�ضروع امل�ضرتك

7- املخـزون  
 

20112010
ريال عماينريال عماين

3.329.5822.982.315النفط وزيوت الت�ضحيم 
7.4987.497مواد املخزون وقطع الغيار 

             )45.000(                         )15.000(           ناق�ضاً: خم�ض�س املخزون بطيىء احلركة واملتقادم

          3.322.080                     2.944.812            
 

8 - الذمم املدينة والأر�سدة املدينة الأخرى

24.480.91520.261.334الذمم املدينة 
             )751.144(                        )413.931(         ناق�ضاً: خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها)اإي�ضاح 26(

24.066.98419.510.190
3.135.501661.729املبالغ امل�ضتحقة من الأطراف ذات العالقة )اإي�ضاح21(

366.673422.544الأر�ضدة املدينة الأخرى 
            1.217.698                        1.108.529          امل�ضروفات املدفوعة مقدماً

         28.677.687                        21.812.161            

9- النقد والنقد املعادل
32.32026.030 نقد يف ال�ضندوق
            16.731.246                    20.969.703        نقد لدى البنك

        21.002.023                      16.757.276           

خالل �سنة 2011 ، يحمل احل�ساب حتت الطلب فائدة مبعدل يرتاوح بني 0.750% و2.250% �سنويًا ) 2010  - 0.500% و2.250% �سنويًا(. 
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10- راأ�س املال 

يتكون راأ�سمال ال�سركة امل�سرح به من 150.000.000 �سهمًا )2010: 150.000.000( بقيمة اأ�سمية 100 بي�سة لل�سهم الواحد )2010 : 100 بي�سة لل�سهم 
الواحد(.

يتكون راأ�سمـال ال�سركة امل�ســدر واملدفــوع بالكامــل من 64.500.000 �سهــم )2010: 64.500.000( بقيمة اأ�سمية 100 بي�سة لل�سهم الواحد )2010 : 
100 بي�سة لل�سهم الواحد( كما يلي:

          عدد الأ�ضهم
20112010

3.225.0003.225.000اأ�ضهم تتمتع بحق الت�ضويت املتعدد
             61.275.000                     61.275.000        اأ�ضهم عادية 

          64.500.000                      64.500.000          

وفقًا للمادة 5 من الف�سل الثاين من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يتمتع كل حامل �سهم متعدد الأ�سوات ب�سوتني يف اإجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة. 
تعترب االأ�سهم التي تتمع بحق الت�سويت املتعدد باأنها اأ�سهم عادية الأغرا�ش العائد االأ�سا�سي واملخف�ش لل�سهم الواحد.    

اإن م�ساهمي ال�سركة الذين يحملون ن�سبة 10% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة �سواء كانت هذه الأ�سهم باأ�سمائهم اأو عن طريق ح�سابات من ينوب عنهم وعدد 
الأ�سهم التي ميتلكونها مو�سحة كما يلي:

عدد الأ�ضهم
20112010

3.225.0003.225.000�ضركة النفط العمانية �س.م.ع.م – اأ�ضهم تتمتع بحق الت�ضويت املتعدد
          28.380.000                   28.380.000         – اأ�ضهم عادية

         31.605.000                   31.605.000         

11- الإحتياطي القانوين  

طبقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية ب�سلطنة عمان يجب حتويل 10% من اأرباح كل �سنة حل�ساب اإحتياطي قانوين اإلى اأن ي�سبح ر�سيد ذلك الإحتياطي 
م�ساويًا لثلث راأ�سمال ال�سركة امل�سدر على الأقل. لقد قررت ال�سركة اإيقاف اأية حتويالت اإ�سافية اإلى هذا الإحتياطي ، حيث بلغ الإحتياطي ثلث راأ�ص املال 

امل�سدر. هذا االإحتياطي غري متاح للتوزيع.

12- منافع نهاية اخلدمة للموظفني 

كانت احلركة يف الإلتزامات كما يلي: 

20112010
ريال عماينريال عماين

187.717178.265 امل�ضتحق كما يف 1يناير
35.87042.005 امل�ضتحق خالل ال�ضنة

              )32.553(                        )25.397(            مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة

           187.717                                198.190          امل�ضتحق كما يف 31 دي�ضمرب

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

13- خم�س�س �سيانة موقع وتكلفة اإزالة اأ�سول املوقع 

كانت حركة املخ�ض�س كالتايل: 

20112010
ريال عماينريال عماين

367.085333.664كما يف 1 يناير 
31.27013.401خم�ض�س اإ�ضايف 

                  20.020                             22.026          رد اخل�ضم مقابل الزمن )مدرج يف تكاليف التمويل(

              367.085                   420.381        الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب

اأهم الإفرتا�ضات التي اأ�ضتخدمت يف تقدير هذا املخ�ض�س كانت كالتايل:

•	متو�سط تكلفة ال�سيانة واإزالة الأ�سول ملحطة وقود واحدة هو 4.000 ريال عماين )2010 : 4.000 ريال عماين(.
•	التدفقات النقدية املخ�سومة واملتوقعة  خالل العمر الإنتاجي ملحطات الوقود باإ�ستخدام معدل فائدة بواقع %6 )2010 : %6(;

•	والعمر الإفرتا�سي للمحطة هو 10 �سنوات )2010 : 10 �سنوات(.

14- الذمم الدائنة والأر�سدة الدائنة الأخرى 
 

20112010
ريال عماينريال عماين

2.664.15517.977.752 الذمم الدائنة
21.550.700191.496م�ضتحق لأطراف ذات عالقة )اإي�ضاح 21(

7.392.1067.365.601 م�ضروفات م�ضتحقة
              81.000                           126.000           مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة م�ضتحقة )اإي�ضاح 21(

         31.732.961                      25.615.849             

قامت ال�سركة ووفقًا للوائح الهيئة العامة ل�سوق املال بتحويل توزيعات االأرباح غري املطالب بها لفرتة تزيد عن 6 اأ�سهر من تاريخ اإ�ستحقاقها اإلى �سندوق 
اأمانات امل�ستثمرين بالهيئة. بلغت توزيعات االأرباح غري املطالب بها املحولة خلل ال�سنة 8.036 ريال عماين تقريبًا  )2010 : 6.687 ريال عماين(. يحق 
للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل يتلقوا توزيعات الأرباح اخلا�سة بهم مطالبة الهيئة العامة ل�سوق املال بها. يتوقع اأن تدفع الذمم التجارية الدائنة والذمم 

الدائنة الأخرى خالل 45 يوم من تاريخ نهاية التقرير.
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15- القرو�س امل�سرفية
20112010

ريال عماينريال عماين

5.000.0005.000.000قر�س لأجل 1
-2.802.801قر�س لأجل 2
-             448.400             قر�س لأجل 3

           8.251.201                      5.000.000                

اجلزء املتداول
5.000.0005.000.000قر�س لأجل 1
-                87.189              قر�س لأجل 3

           5.087.189                      5.000.000              

اجلزء غري املتداول
-2.802.801قر�س لأجل 2
-361.211قر�س لأجل 3

          3.164.012                                 -                      

قر�س لأجل 1
ي�سدد القر�ص ق�سري الأجل خالل �سنة واحدة ، بدون �سمان ويحمل معدل فائدة وفقًا لأ�سعار ال�سوق.

قر�س لأجل 2
ي�سدد القر�ص ق�سري الأجل 2 من خالل 36 ق�سطًا �سهريًا تبداأ بعد 24 �سهر من اأول �سحب. القر�ص بدون �سمان ويحمل معدل فائدة وفقًا لأ�سعار ال�سوق.

قر�س لأجل 3
ي�سدد القر�ص ق�سري الأجل 3 من خالل 12 ق�سط ربع �سنوي تبداأ بعد 12 �سهر من تاريخ الإتفاقية. القر�ص بدون �سمان ويحمل معدل فائدة وفقًا لأ�سعار ال�سوق.
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16- �سريبة الدخل 

 20112010
ريال عماينريال عماين

املطلوبات املتداولة:
1.136.711961.977ال�ضنة احلالية 
               88.244                          80.495            �ضنوات �ضابقة 

         1.217.206                     1.050.221
بيان الدخل ال�ضامل: 

1.136.711961.977ال�ضنة احلالية 
               )5.445(                                  46                 �ضريبة موؤجلة متعلقة بن�ضوء ورد الفروق املوؤقتة

         1.136.757                      956.532             

 )اإلتزام(/ اأ�ضل ال�ضريبة املوؤجلة: 
9.7764.331يف 1 يناير 

                5.445                               )46(                احلركة خالل ال�ضنة

                 9.776                              9.730                يف 31 دي�ضمرب 

 ي�ضتمل اأ�ضل ال�ضريبة املوؤجلة على الفروق املوؤقتة التالية:
20112010

ريال عماينريال عماين

151.483173.694املخ�ض�ضات وامل�ضروفات الأخرى
            )163.918(                         )141.753(          ممتلكات واآلت ومعدات

             9.730                            9.776                  

16- �سريبة الدخل )تابع( 

اخلا�سعة  الأرباح  من  عماين  ريال   30.000 عن  يزيد  ما  على   %12 مبعدل  عمان  �سلطنة  يف  الدخل  �سريبة  قانون  وفقًا  الدخل  ل�سريبة  ال�سركة  تخ�سع 
الربح  على  ال�سريبة  ت�سوية  يلي  فيما  ال�سريبية.  للأغرا�ش  املحا�سبية  االأرباح  ت�سوية  متت   ، لل�سنة  الدخل  �سريبة  م�سروف  حتديد  الأغرا�ش  لل�سريبة. 

املحا�سبي اإلى ال�سريبة احلقيقية:

الت�ضوية املتعلقة مبعدل ال�ضريبة الفعلي:

20112010
ريال عمايناملعدل %ريال عمايناملعدل %

            7.818.616                    9.235.429         الربح قبل ال�ضريبة

121.104.65112934.634�ضريبة الدخل
)15.991()3.316(اأثر البنود امل�ضموح بخ�ضمها �ضريبياً والفروق الزمنية

                37.889                           35.422            اأثر البنود غري امل�ضموح  بخ�ضمها �ضريبياً

              956.532            12.28           1.136.757          12.13ال�ضريبة احلقيقية 

ت�ستند الت�سويات على الفهم احلايل للقوانني واللوائح واملمار�سات ال�سريبية القائمة.

مل تنته الأمانة العامة لل�سرائب بوزارة املالية من الربط ال�سريبي لل�سركة لل�سنوات 2006، 2007 ، 2008 ، 2009 و 2010. ترى الإدارة اأن اأي اإلتزام �سريبي 
اإ�سايف ، اإن وجد ، فيما يتعلق بتلك ال�سنوات ال�سريبية لن يكون له تاأثري جوهري على املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011. مت اإحت�ساب ال�سريبة 

املوؤجلة مبعدل %12.

17- خم�س�س البيئة 
كانت حركة املخ�س�ص كالتايل:

 20112010
ريال عماينريال عماين

479.007480.807الر�ضيد يف 1 يناير 
177.92522.945املحمل خالل ال�ضنة

             )24.745(                        )30.167(           املبالغ امل�ضتخدمة 

            479.007                            626.765            الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب

تقوم ال�سركة بتكويـن خم�س�ص لتكاليف معاجلة البيئة اإعتمادًا على تقديرات التلوث البيئي التي تتم يف مواقع الت�سليم والتخزيـن اخلا�سة بال�سركة. يتوقع 
اإ�ستخدام كامل املخ�س�ص وقدره 626.765 ريال عماين )2010: 479.007 ريال عماين( ح�سب خطة معاجلة املوقع املحددة التي و�سعتها ال�سركة مع 

م�ست�ساريها البيئيني.

18- �سايف اإيرادات التمويل
 20112010

ريال عماينريال عماين
177.262168.570اإيرادات الفوائد

           )69.918(                       )108.362(          م�ضروفات الفوائد

              68.900                            98.652             
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19- اإرتباطات 
الإيجارات الت�سغيلية

دخلت ال�سركة يف بع�ش عقود االإيجار الت�سغيلي طويلة االأجل وغري قابلة للإلغاء.
مدفوعات الإيجار امل�شتقبلية وفقاً ل�شروط هذه العقود كما يلي:

   20112010
ريال عماينريال عماين

احلد الأدنى ملدفوعات العقود امل�ضتقبلية: 
940.4741.068.028ل تزيد عن �ضنة واحدة

1.494.9001.441.440تزيد عن �ضنة وتقل عن خم�س �ضنوات
                945.634                           355.967             تزيد عن خم�س �ضنوات

           2.791.341                       3.455.102           
   

            1.236.219                     2.378.974           اإرتباطات متعاقد عليها 

20- املعلومات القطاعية
وحدات العمل التجاري التي ت�ستق منها القطاعات اأرباحها

تركز املعلومات املقدمة اإلى م�سوؤول الت�سغيل بال�سركة الأغرا�ش تخ�سي�ش املوارد وتقييم اأداء القطاعات ، على ت�سنيف وحدات العمل التجاري. الت�سنيفات 
الرئي�سية لوحدات العمل هي البيع بالتجزئة ، التجارة وغريها.

العمليات الأخرى هي  زيوت الت�سحيم والطريان.
املعلومات املتعلقة بقطاعات ال�سركة مبينة اأدناه.     

اإيرادات القطاعات 

        اإيرادات القطاعات
2011200

ريال عماينريال عماين
147.604.787119.222.270بيع بالتجزئة

54.068.28343.816.824جتارة 
           53.134.990                   76.542.194         اأخرى

         278.215.264                    216.174.084         

الإيرادات املذكورة اأعاله متثل الإيرادات الناجتة من عمالء خارجيني. ل توجد مبيعات بني القطاعات خالل ال�سنة )2010 : ل�سىء(.

الإيرادات من املنتجات الرئي�سية واخلدمات واملعلومات اجلغرافية
تن�ساأ الإيرادات الت�سغيلية لل�سركة اأ�سا�سًا من ت�سويق وتوزيع املنتجات البرتولية يف �سلطنة عمان. 

21- املعامالت مع الأطراف ذات العالقة 
تتمثل الأطراف ذات العالقة بامل�ساهمني ، اأع�ساء جمل�ص الإدارة ، الإدارة العليا وال�سركات التي يتمتعون فيها بالقدرة على التحكم وممار�سة التاأثري ب�سورة 

فعالة على القرارات املالية والت�سغيلية.
دخلت ال�سركة يف معاملت مع �سركات ي�ستطيع بع�ش اأع�ساء جمل�ش االإدارة ممار�سة تاأثري هام عليها. يف اإطار الن�ساط االعتيادي تقوم ال�سركة بتقدمي خدمات 
على اأ�سا�ش جتاري اإلى االأطراف ذات العلقة وت�ستفيد بخدمات من تلك االأطراف. يرى اأع�ساء جمل�ش االإدارة اأن �سروط تقدمي وتلقي اخلدمات مقاربة لتلك 

التي ميكن احل�سول عليها من اأطراف اأخرى غري ذات علقة.

خالل ال�ضنة كان حجم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملالكني لن�ضبة 10% اأو اأكرث من اأ�ضهم ال�ضركة و/ اأو اأع�ضاء جمل�س الإدارة كما يلي: 

   20112010
ريال عماينريال عماين

اإيرادات
3.499.2273.718.387بيع وقود اإلى حمطات وقود مملوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة

12.099.5332.959.677بيع وقود اإلى عمالء جتاريني ذوي عالقة باأع�ضاء جمل�س الإدارة
540.892177.366بيع وقود اإلى امل�ضروع امل�ضرتك

تكاليف
244.505190.011اإتاوة عن عالمة جتارية

181.537-تقنية معلومات وخدمات اأخرى من �ضركات مملوكة ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر لأع�ضاء جمل�س الإدارة
120.40281.000مكافاآت اأع�ضاء جمل�س اإدارة

23.90723.300اأتعاب ح�ضور اإجتماعات جمل�س الإدارة
11.77024.116�ضايف فوائد مدفوعة

الأر�ضدة
599.172179.637اأر�ضدة لدى البنك

3.135.501661.729م�ضتحق من اأطراف ذات عالقة )اإي�ضاح 8(
21.550.700191.496م�ضتحق لأطراف ذات عالقة )اإي�ضاح 14(

126.00081.000مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة

جمموع املكافاآت املدفوعة اإلى اأع�ساء جمل�ش االإدارة غري التنفيذيني مت�سمنة اأتعاب ح�سور اجتماعات جمل�ش االإدارة تتفق مع ويف حدود ن�سو�ش قانون ال�سركات 
التجارية واإر�سادات الهيئة العامة ل�سوق املال والنظام الأ�سا�سي لل�سركة. ل ي�ستحق اأع�ساء جمل�ص الإدارة التنفيذيون - اإن وجدوا- بخالف املنافع التعاقدية 

واحلوافز املرتبطة بالأداء لأية بدلت ح�سور اإجتماعات جمل�ص الإدارة اأو مكافاآت ثابتة. يتم اإثبات مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة يف الأرباح اأو اخل�سائر.

22- توزيعات الأرباح املدفوعة واملقرتحة 
اإقرتح جمل�ص الإدارة توزيع اأرباح نقدية بواقع 0.062 ريال عماين لل�سهم ل�سنة 2011 بقيمة اإجمالية قدرها 3.999.000 ريال عماين وهي باإنتظار املوافقة 

عليها من قبل امل�ساهمني يف اجلمعية العامة العادية ال�سنوية. 

خالل ال�سنة مت الإعالن عن ودفع توزيعات اأرباح بواقع 0.042 ريال عماين لل�سهم باإجمايل 2.709.000 ريال عماين متعلقة ب�سنة 2010 )2010: توزيعات 
اأرباح بواقع 0.035 ريال عماين باإجمايل 2.257.500 ريال عماين لل�سهم متعلقة ب�سنة 2009(.

23- العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم الواحد  
القيمة الإ�سمية لكل �سهم هي 0.100 ريال عماين. يتم اإحت�ساب العائد الأ�سا�سي واملخف�ص لل�سهم الواحد بق�سمة �سايف ربح ال�سنة على املتو�سط 

املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:

20112010
          6.862.084                       8.098.672            �ضايف ربح ال�ضنة

              64.500.000                      64.500.000          املتو�ضط املرجح لالأ�ضهم القائمة خالل ال�ضنة )اإي�ضاح 10(
                0.106                                 0.126              العائد الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم الواحد )ر.ع(
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24- �سايف املوجودات لل�سهم الواحد 
يتم اإحت�ضاب �ضايف املوجودات لل�ضهم الواحد بق�ضمة �ضايف حقوق امل�ضاهمني يف نهاية العام على عدد الأ�ضهم امل�ضدرة واملدفوعة كما يلي : 

2010 2011
�ضايف املوجودات )ر.ع(               34.132.112                28.742.440       
عدد الأ�ضهم القائمة يف نهاية فرتة التقرير )اإي�ضاح 10(         64.500.000                  64.500.000        
�ضايف املوجودات لل�ضهم الواحد )ر.ع(                   0.529                            0.446           

25- اإلتزامات عر�سية  
اإلتزامات عر�سية مببلغ 1.685.384  ال�سركة  يف 31 دي�سمرب 2011 كان لدى 
ريال عماين )2010: 786.493  ريال عماين( تتعلق ب�سمانات وم�سائل اأخرى 
نا�سئة �سمن اإطار الن�ساط االإعتيادي ويتوقع اأال ين�ساأ عنها اأية اإلتزامات جوهرية. 

خالل ال�سنوات املا�سية ، طالب اأحد املوردين ال�سركة مببلغ 332.419 ريال 
مايو  حتى   2007 اأغ�سط�ش  من  بالفرتة  يتعلق  فيما  االأ�سعار  فرق  عن  عماين 
2009 مل تعرتف بها ال�سركة حيث ترى الإدارة باأنه ميكن منازعة هذه الدعوى 

وفقًا للراأي القانوين. 

26- الأدوات املالية   
ال�سركة  اإ�ستخدام  عن  تن�ساأ  التي  املخاطر  عن  معلومات  يبني  الإي�ساح  هذا 
لالأدوات املالية ، حتديدًا خماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق 
التي تتعر�ص لها ال�سركة ، واأهداف ال�سركة و�سيا�ساتها ومعاجلتها من حيث 
القيا�ص واإدارة املخاطر واإدارة ال�سركة لراأ�سمالها. ومت اإدراج اإف�ساحات كمية 

اإ�سافية من خالل هذه البيانات املالية.
يتولى جمل�ص الإدارة امل�سئولية العامة عن تاأ�سي�ص ومراقبة الإطار العام 
التدقيق  جلنة  الى  ال�سركة  اإدارة   جمل�ص  اأوكل  وقد  املخاطر.  لإدارة 
م�سئولية تطوير ومراقبة �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر ومدى اإلتزام 

ال�سركة بها.

اأنها  من  للتاأكد  باإنتظام  املخاطر  اإدارة  واإجراءات  نظم  مراجعة  وتتم 
من  ال�سركة  وتهدف  ال�سركة.  واأن�سطة  ال�سوق  باأحوال  التغريات  تعك�ص 
خالل برامج التوعية والتدريب الى تطوير بيئة بناءة ومن�سبطة يتعرف 

فيها املوظفون على اأدوارهم واإلتزاماتهم.  

خماطر الإئتمان
يف�سل  عندما  لل�سركة  املالية  اخل�سائر  خماطر  هي  الإئتمان  خماطر 
التعاقدية  اإلتزاماته  مقابلة  عن  املالية  بالأداة  الآخر  الطرف  اأو  العميل 
وتن�ساأ يف معظم الأحوال عن ذمم العمالء املدينة. متثل القيمة الدفرتية 

للموجودات املالية اأق�سى تعر�ص ملخاطر الإئتمان.

الذمم املدينة والذمم  املدينة الأخرى
ال�سركة  اأرباح  تنظيم  بهدف  العمالء  من  ال�سركات  الى  التمويل  تقدمي  يتم 
وتقع امل�سئولية الرئي�سية عن تقدمي التمويل للعمالء والتح�سيل املنتظم  لكل 
حيث  ال�سركة  على  تكاليف  له  والتمويل  العمليات.  مدير  على  املدينة  الذمم 
ت�سع ال�سركة ال�سوابط والإجراءات املنا�سبة لإدارة الإئتمان وراأ�سمال ال�سركة 
خماطر  لإدارة  فاعاًل  نظاما  بو�سع  ال�سركة  �سيا�سات  فاإن  وعليه  العامل. 
لل�سوق  املتغرية  الإحتياجات  اإلى  ب�سكل يكفي لالإ�ستجابة  يكون مرنًا  الإئتمان 
ويكون �سارمًا بحيث ي�سمن و�سع وحتديث حدود اإئتمان العمالء ب�سكل منتظم 
 – النظام  هذا  ولدى  عليها.  الإعتماد  ميكن  حديثة  معلومات  اإيل  اإ�ستنادًا 
املتغرية  ال�سوق  اإحتياجات  مع  التفاعل  من  للتاأكد  كافية  بال�سرورة– مرونة 
حتديثها  ويتم  باإنتظام  حتدد  التمويل  اأ�سقف  اأن  ت�سمن  بحيث  قوية  ولكنها 

مبوجب معلومات حمدثة.

عليها  املتفق  الإئتمان  فرتات  عن  يزيد  مبا  بالإئتمان  ي�سمح  ل   ، عمومًا 
باإ�ستثناء العمالء احلكوميون وحت�سل الديون خالل فرتات الإئتمان املتفق 
توقف  التي  الإئتمان  اإيقاف  اآلية  وهناك  ال�سماح.  اأيام  الى  اإ�سافة  عليها 
تلقائيًا ح�سابات العميل واأي اإئتمان اإ�سايف يف حالت التاأخري الى ما بعد فرتة 
لإر�سادات  وفقًا  والتجاوزات  الإ�ستثناءات  جميع  على  املثادقة  تتم  ال�سماح. 
ال�سيا�سة. تتم مراقبة مواقف املدينني ومراجعتها لتقييم املخاطرة والتعر�ص 
ككل. ورغم اأن اخل�سائر عن عدم االإلتزام تعترب غري متكررة احلدوث ، وقد 
و�سعت خم�س�سات كافية لإنخفا�ص القيمة مبنية على عمر الذمم املدينة 

لتعك�ص موقف املدينني بدقة قدر الإمكان بالبيانات املالية. 

اأن�ساأت ال�سركة خم�س�سًا لإنخفا�ص القيمة وهو ميثل تقديرها للخ�سائر التي 
واملكونات  الأخرى.  املدينة  والذمم  املدينة  التجارية  الذمم  عن  تكبدها  مت 
تتعلق  والتي  املحددة  اخل�سائر  عن�سر  هي  املخ�س�ص  لهذا  الرئي�سية 
بالتعر�سات الهامة الفردية ، وعن�سر اخل�سائر اجلماعية ملجموعات اأ�سول 
اإعتبار ذمة  بعد. عند  يتم حتديدها  ولكن مل  تكبدها  مت�سابهة خل�سائر مت 
جتارية مدينة على اأنها غري قابلة للتح�سيل ، يتم �سطبها يف مقابل ح�ساب 
ح�ساب  يف  �سابقًا  امل�سطوبة  للمبالغ  الالحق  الإ�سرتداد  يدرج  املخ�س�ص. 
املخ�س�ص. يتم اإدراج التغريات يف القيمة الدفرتية حل�ساب املخ�س�ص يف 

الأرباح اأو اخل�سائر.

26- الأدوات املالية )تابع(    - الذمم املدينة والذمم  املدينة الأخرى )تابع(
كان اأعلى م�ضتوى تعر�س للمخاطر عن الذمم املدينة والأر�ضدة املدينة الأخرى )تعترب كاإجمايل القيمة الدفرتية قبل خم�ض�ضات اإنخفا�س القيمة( 

 بتاريخ التقرير ح�ضب نوع العميل:
القيمة الدفرتية

20112010
ريال عماينريال عماين

7.790.7855.669.544الطريان
11.352.5428.232.828التجارة

4.725.2773.687.284بطاقات الوقود
1.663.0421.430.736حمطات ت�ضحيم

2.152.5872.048.739جتزئة
               36.269                            195.429            اأخرى

27.879.66221.105.400
ناق�ضاً :

)661.729()3.135.501(م�ضتحقات لأطراف ذات عالقة
           )182.337(                        )263.246(          اأخرى

           20.261.334                    24.480.915          الذمم املدينة )اإي�ضاح 8(

بينمـا تقـوم ال�سركـة ببـيع منتجـاتهـا اإلـى عـدد كبيـر مـن العمـالء يف �سلطنة عمان، ت�سل القيمـة الإجماليـة لأكبـر خم�ص عمـالء مـا ن�سبتـه 48% مـن الـذمم 
التجـارية املدينـة فـي  31 دي�سمرب 2011 ) 2010 : %46(. 

كانت احلركة يف خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها خالل ال�ضنة  كما يلي:

20112010
ريال عماينريال عماين

751.144839.907الر�ضيد يف 1 يناير
)2.683()174.364()مفرج عنه( / خم�ض�س يف الأرباح  اأو اخل�ضائر

           )86.080(                      )162.849(          امل�ضطوب خالل ال�ضنة

              751.144                        413.931            الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب )اإي�ضاح 8(

وافقت ال�سركة على اإ�ستالم �سمانات/ �سمانات اإ�سافية بقيمة 541.769 ريال عماين )2010: 365.900 ريال عماين( من عمالء ك�سمان كلي/ جزئي 
للمبالغ امل�ستحقة عليهم  لل�سركة. 

كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة يف تاريخ التقرير كما يلي:

الإنخفا�س يف القيمةالإجمايلالإنخفا�س يف القيمةالإجمايل
2011201120102010

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

-16.424.555-19.014.979 لي�ضت متاأخرات
2.749.20589.8531.899.78190.976 متاأخرة من يوم واحد اإلى 90 يوم

1.047.26283.9461.718.96458.650متاأخرة من 91 يوماً  اإلى 360 يوماً
                 601.518                       1.062.100                           240.132                         1.669.469           متاأخرة اأكرث من �ضنة واحدة

           24.480.915                        413.931                       21.105.400                         751.144               

ال�سمانات
تقـدم ال�سركـة ال�سمانـات املالية فقـط للجهـات احلكومية يف �سورة ح�سن �سمان دفعة مقدمة اأو �سمان التنفيذ )اإي�ساح 25(. 

خماطر ال�سيولة 
خماطـر ال�سيولـة هـي خماطـر عـدم مقـدرة ال�سركة على الوفاء باإلتزاماتها املالية عندما ت�ستحق. يتمثل منهج ال�سركة لإدارة خماطر ال�سيولة يف التاأكد قدر 

االإمكان ، من اإمتلكها يف كل وقت ال�سيولة الكافية ملقابلة اإلتزاماتها عندما ت�ستحق ، يف ظروف العمل العادية وظروف ال�سغوط دون
 حتمل اأي خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة ب�سمعة واإ�سم ال�سركة. 
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26- الأدوات املالية )تابع(  - خماطر ال�سيولة  )تابع(
ت�ستخدم ال�سركة ت�سهيالت من بنوك حملية ودولية تعمل ب�سلطنة عمان للتاأكد من وجود نقدية كافية عند الطلب ملقابلة م�سروفات الت�سغيل املتوقعة مع 
وجود ت�سهيالت اإئتمان كافية ملواجهة خماطر ال�سيولة. ولدى ال�سركة ت�سهيالت متويل مببلغ 71.51 مليون ريال عماين )2010: 57 مليون ريال عماين( من 
7 بنوك )2010: 7 بنوك ( وهي غري م�سمونة ال�سداد وغري م�ستغلة بنهاية فرتة التقرير. وت�ستخدم اأي�سًا قرو�ش ق�سرية االأجل و�سحب على املك�سوف ، يف 

املتو�سط ت�ستخدم لفرتة 7 الى 14 يوم لتغطية الفجوة بني حت�سيالت الذمم املدينة و�سداد  فواتري �سراء املنتجات خالل منت�سف كل �سهر.

فرتات اإ�ضتحقاق املطلوبات املالية هي كما يلي:
31 دي�ضمرب 2011

اأكرث من �ضنتني�ضنة - �ضنتني6 – 12 �ضهر6 اأ�ضهر اأو اأقلالقيمة الدفرتية
ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

8.251.2015.000.00087.189149.4663.014.546قرو�س بنكية
---2.664.1552.664.155ذمم دائنة

---21.676.70021.676.700م�ضتحقات لأطراف ذات عالقة
                   -                                 -                                 -                        7.392.106                 7.392.106       م�ضتحقات واأر�ضدة دائنة اأخرى

      39.984.162               36.732.961                   87.189                    149.466                  3.014.546         

31 دي�ضمرب 2010

---5.000.0005.000.000قرو�س بنكية
---17.977.75217.977.752ذمم دائنة

---191.496191.496م�ضتحقات لأطراف ذات عالقة
---        7.446.601                7.365.601       م�ضتحقات واأر�ضدة دائنة اأخرى

      30.615.849              30.615.849                       -                                 -                                 -                   

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

خماطر ال�سوق
اأ�سعار  مثل    ، ال�سوق  اأ�سعار  يف  التغريات  مبخاطر  ال�سوق  خماطر  ف  ُتعرَّ
العمالت الأجنبية ، اأ�سعار الفائدة واأ�سعار الأ�سهم وهذه توؤثر على اإيرادات 
ال�سركة اأو على ما حتتفظ به من الدوات املالية. الهدف من اإدارة خماطر 
بينما  معقول  م�ستوى  نطاق  يف  للمخاطر  التعر�ص  واإدارة  �سبط  هو  ال�سوق 

تزيد من عائداتها.

خماطر العمالت الأجنبية
تتم  اإذ  حدوده  اأدنى  يف  الأجنبية  العمالت  ملخاطر  ال�سركة  تعر�ص  يعترب 
بعمالت  اأو  الأمريكي  بالدولر  اأو  العماين  بالريال  اإما  التعامالت  معظم 
مربوطة به. ظل �سعر �سرف الدولر الأمريكي ثابتا مقابل الريال العماين 

منذ يناير 1986.

خماطر اأ�سعار الفائدة 
يتم  الإقرتا�ص  اأن  من  بالتاأكد  الفائدة  لأ�سعار  تعر�سها  ال�سركة  تدير 

باأ�سعار فائدة حمددة تعاقديًا قدر الإمكان. 

خماطر ال�سوق الأخرى 
ال�سركة غري معر�سة ملخاطر ال�سوق االأخرى اجلوهرية.

27- اإدارة راأ�س املال
�سيا�سة جمل�ص الإدارة هي احلفاظ على اأ�سا�ص متني لراأ�سمال للحفاظ على 
يراقب  امل�ستقبل.  يف  الن�ساط  منو  ل�سمان  ال�سوق  وثقة  الدائن   ، امل�ستثمر 
جمل�ص الإدارة العائد على حقوق امللكية والذي حتدده ال�سركة بق�سمة �سايف 
اأي�سًا  الإدارة  جمل�ص  يراقب  امل�ساهمني.  ملكية  حقوق  جمموع  على  الأرباح 

م�ستوى توزيعات الأرباح على الأ�سهم العادية. 

ال�سنة.  خالل  املال  راأ�ص  اإدارة  يف  ال�سركة  منهج  يف  تغيري  اأي  هناك  لي�ص 
ال�سركة غري معر�سة ملتطلبات راأ�ش املال املفرو�سة من اخلارج.

28- القيمة العادلة لالأدوات املالية
يعتقد جمل�ص اإدارة ال�سركة اأن القيمة العادلة لالأ�سول والإلتزامات املالية ل 

تختلف كثريًا عن  قيمتها الدفرتية بتاريخ التقرير.

29- اأرقام املقارنة
اأرقام  لتتنا�سب مع ت�سنيف  ال�سابقة  ال�سنة  اأرقام  بع�ص  اإعادة ت�سنيف  مت 
ال�سنة احلالية. ل توؤثر  اإعادة الت�سنيف على اإجمايل الربح اأو حقوق امللكية 

املقرر عنها �سابقًا.

30- املوافقة على البيانات املالية
متت املوافقـة على هـذه البيانـات املاليـة مـن قبـل جملـ�ص الإدارة والت�سـريـح 

باإ�سـدارهـا يف 25 يناير 2012.


