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 مجلس اإلدارة كلمة
 

 ،الكرامالمساهمون 
 

مانية للتسووي  .مممعمع، الترريور أن أقدم لكم، وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة النفط الع   إنه لمن دواع سروري
 روواممال يوةمعب ة هواا الترريورقورا  وي رجو م 2132ديسومبر  13السنوي للشوركة عون السونة الماليوة المنتفيوة  و  

، باإلضوا ة إلو  ترريور مناقشوة وتحليوا اإلدارة، "الحوكموةترريور " ترريور تنيويم وإدارة الشوركةالمالية المدقرة، و
 والك تجنباً ألي تكرار أو تداخا، سوى ما ترتضيه الضرورةم

 
 

 والمالً: األداء التجاري

نصو   حين نتأما    المسيرة الناجحة الت  قطعناها عل  مدار التسع أعوام الماضية، نورى أن الشوركة وضوع 
عينيفا تحري  نمٍو مطرد كفدف لتصا    النفايوة إلو  ايوادة معودل  النموو  و  جميوع قطاعاتفوا التجاريوةم و و  

علو  الور م مون المنا سوة  واصل  الشركة سعيفا الحثيو   و  المضو  قودما لتحريو  النموو المنشوودم 2132عام 
 السو م يشفدهاالت   حادةال

موان ، أي بنموو طفيوف مرودار 278.5 نواها مبيعوا  ر  حر ومن الجدير بالاكر أن الشركةهاا  ٍٍ ع   همليوون 
مان  تم تسجيله عام  2م2.8% مرارنة مع  3م1  م2133مليون ٍ ع 

 
موان  م 10.2 % لتصوا إلو 31يبة ايادة بنسوبة وقد شفد  أرباح ما قبا الضر مليوون  2م2 مرابواليوون ٍ ع 

مان   مليوون 1م2إلو   ةالشورك دخوا بعود اقتطواع ضوريبة ركةشأرباح الصا    وصام وقد العام الماض  ٍ ع 
مووان ، وهووو أعلوو  صووا   أربوو العووام   % عوون 33تاريخفووا، ويشووكا ايووادة بنسووبة  اح تحررووه الشووركة  وو ٍ ع 

ا لويعكس بحو  التوواام بيسوةم وإن هوواا األدا  المتميو 301 يصوا إلو عوا العامود األساسوو  للسوفم موا جم ،ماضو ال
 النفرا م تحسين وخفضة إل  ايادة الكفا ة التشغيلية ولنمو    كا ة الرطاعا ، باإلضا بتحري  ا الشركة

 
مووان  كموا  وو  مليوون ٍ 7. ينوواهاأصووا  إجموال مووع  ل يووااا راسوخاً الوضوع المووال  للشوركة  كموا أن  13 ع 
موان ، والتو  7م.بلغ  المصاريف الرأسومالية موا مجموعوه  وقدم 2132ديسمبر  توم تمويلفوا مون  مليوون ٍ ع 

 التد را  النردية الداخلية، باإلضا ة إل  الرروض طويلة األجا من البنوك    السلطنةم
 

رقىرار توعٌىع إل مىا  الجميٌىة اليمومٌىة السىنويٌسر مجلس اإلدارة أن ٌرفع توصٌاته إلىى اجت وبناًء على ذلك،
لاير  70177 مىىة األسىىمٌة للسىىئم % مىىن ال 07ٌأي مىىا ٌم ىى   بٌسىىة للسىىئم الوا ىىد 07أربىىان نئاةٌىىة بوارقىىع 

0 2712دٌسىمبر  31ملٌون لاير ُعمانً للسنة المالٌة المنتئٌة فىً  405مبلغ ورقدره  بإجمالً، للسئم(عمانً 
 بان الشركة عن السنة0ر% من صافً أ 57وهو ما ٌم    والى 

 
ألعمواا  المحور األساس يشكا  رقطا  البٌع بالتجعةةااا  ما، حي  اً مستمر اً شبكة البيع بالتجامة نمو تشفدوهاا 

مانية لالنفط شركة  عودد  إادادحجوم المبيعوا م وقود  و  الواي حرو  نموواً ل يسوتفان بوه  متميا، بأدامه التسوي لالع 
 و  محطوة  1.، وهوو الشركة بدايةمع الرقم المتواضع الاي كان    محطة، مرارنة  300المحطا  ليصا إل  

 م2111عام 
موع  ،هاوتعايوا حضوور الشوركة حصوةبفودف ايوادة   و  محطوا  الوقوود مسوتمراً  توسوعةكما ل يااا برنوام  ال

 إعطا  األولوية للمواقع الستراتيجية الت  من شأنفا تحري  أعل  العوامدم
 

 م حيو محوا قيود التشوغيا 83أكثور مون  وجوود موع ،مون حضوورهامحال  التسو  السريع "أهلوين"  عاا كما 
المحطوا م وتسوع  الشوركة باسوتمرار لسوبر أنشوطة  مبيعوا  حجم ايادة رة   بصورة كبيهاه المحال  ساهم  

يتم المضو  ق ودماً  و  سوم كموا فاترودمالعوروض التو  و خودما ال مجموعوة دعيملتووخطط تجارية محتملة وجديودة 
 ،و"سوابوي" ،و"دنكن دونوتس" ،مثا "برجر كين " العالميةمطاعم الوجبا  السريعة  سلسلةمع  ممياةالشراكة ال

علو   و  المسوتربا الرريو م ويوتم    عوامد الشوركة محال  "أهلين"  وايادة مساهمة تعاياتعما الشركة عل  و
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، رطوواعال هواا إمكانيووة إضوا ة أنشوطة جديوودة لرطواع البيووع بالتجاموة إلضوفا  المايوود مون الرووة علوو  الودوام دراسوة
 مالسلطنة داخا    هاا المجاا وصولً إل  جعله األقوى بين نيرامه

م وقود اسوتمر النموو السوو  و  التنوا س حودة من ر م عل  المن تحري  أدا  جيد  و دة األعما  التجارٌة  تمكنو
الحمواس ب تسوم ريو  المبيعوا  الواي ي ومعتموداً علو  تواصوا،   حجم المبيعا  مستفيداً من اإلنفا  الحكووم  الم

 م و  الشوركة توسويع قاعودة الابوامند واضوحة لكموا توم بواا جفووم  متطلبواتفموتحري   والر بة    خدمة العمال 
   حجوم المبيعوا م وقود عرود  ريو  المبيعوا   الت  تم تحريرفا ملحوية من النموالمستويا  ال تجل  أثر الك   و

القتصوادية ع التنميوة مسيرة النجواح، والسوتفادة مون مشواري لمواصلةالعام عل  استكشاف كا ة الفرص الممكنة 
 مالجديدة

 
وجا هو األ ضوا  و دة العٌوتا  وكان أد مون  الوحودة لفوا خوالا األعووام الرليلوة الماضوية، حيو  تمكنو الواي س 
%  مون 17 قرابوة حي  تمثا مبيعوا  الوحودة، مرارنة بالعام الماض %  37حوال  بمردار  فاحجم مبيعات ايادة

وقد تم تحري  السو م  مألت  تالاألخرى من العالما  التجارية  يد، والك عل  الر م من وجود العدحصة السو 
 ابوامنإضوا ة إلو  ول  فواه المنتجوا ، ل اناألساسوي اندموور  الكاسوتروا"، "و "هاا اإلنجاا بفضا دعوم "بو  بو 

 م عمالالمع كالك م وتم وضع الخطط لتعايا هاه الشراكة مع الموردين ووأ راد مؤسسا الشركة من 
 

مووان" وبالنسووبة للايووو  التوو  تحمووا العالمووة التجاريووة ، مثووا "ماكسوويمو" و"أوبتيمووو"،  لنفووا تلروو  رواجوواً "نفووط ع 
وقبولً كبيرين    دوا مجلس التعواون الخليجو  إلو  جانو  الودوا اإل ريريوةم وترووم الشوركة ادن بلعوداد خطوط 

 للتروي  لفاه المنتجا  المطورة محلياً وتسويرفا داخا السلطنةم
 

نوت  عون عودم تمكنفوا مون تجديود عرود تاويود  اض كبيور بمبيعاتفوالنخفو و دة أعما  رقطا  الطٌىرانلرد تعرض  
مان  م إل أن الوك لوم يمنوع هواه الوحودة مون محاولوة استكشواف مجوال  بسب  المنا سة الحادة الوقود للطيران الع 
" "Air BPموع شوركة  مستمر تعاونالوحدة    و ماألخرىمفا من شركا  الطيران اللعمجديدة لتوسيع خدماتفا 

 م الدعم الفن  لابامنفاملتردي
 

دة العموال  لتشوما مووان  علو  توسويع قاعوبالشوركة  جفود الفري  تنص     و دة األعما  الب رٌةو   ما يخص 
، بوالتوااي رديم الخدما  لفمالاين يتم ت ر    الحفاي عل  العمال صاللة ومسرطم ويتمثا التحدي األكب   جديدة 

 هوام. ربح معرولةمن ضماو ،مع محاولة استرطا  عمال  جدد
 

لتحريو   إطار المساع  التو  يوتم بوالفا    ،لستثمارا  الواعدةوا واصوسيستمر تركيا الشركة عل  تطوير األ
 و  مصولحة   و  النفايوة ، إل  جان  إدارة جميع األنشطة التجارية بفاعلية، بما يص مستويا  عالية من الكفا ة

 شركة وتحري  أعل  المعدل  الربحيةملالنمو المضطرد ل
 

أجوود المنتجوا  والخوودما  للشوريحة الواسوعة مون عمالمنوا ضوومن تروديم كموا ستسوتمر الشوركة  و  التركيووا علو  
 قطاعا  األعماا األربعة الرميسية    الشركةم

 
لشركة أول  "  رد سجل  ا .مممم البحرية للخدما  ماتريكس عمان نفط و   ما يتعل  بالمشروع المشترك "

أرباحفا خالا هاا العام    يا توسع المستمر    أنشطة وايادة عدد السفن الت  ترداد مينا  صحارم وياعم 
 المشروع إل  توسيع قاعدة العمال  لايادة حصتفا    هاا الرطاعم

 
 الص ة، واألمن، والسالمة، والبٌةة:

 
   مردمة أولويا  الشركة، وتم تطبي  المعايير  بيمةصحة واألمن والسالمة والال وتمض  الشركة ق دماً    وضع

الدورا  التدريبية وورشا  العما الت  توم  وإل  جان  صارمة بفا الخصوص    كا ة العمليا مال واإلجرا ا 
عردها عل  مدار األعوام الماضية حوا مواضيع الصوحة واألمون والسوالمة والبيموة،  ولن الجديود هواا العوام كوان 

 بكاما صحتفمم هاكا ة كوادروالت  تفدف الشركة من خاللفا عل  ضمان تمتع ، ""أتعفد  إطال  حملة
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عاماً دون حواد   21حي  حرر  الشركة رقماً قياسياً بالعما لمدة تفاخر به، تللشركة أن  ح   آخر يهناك إنجاا 
الحثيوو  اام الشووركة علوو  التوو وهووو شوواهد آخوور ممينووا  الفحوواب لتخوواين وتوايووع الوقووودتفا منشووأمضوويعة للوقوو  ب

 بنواح  الصحة واألمن والسالمة والبيمة    كا ة أوجه عملياتفام
 
 

 الكوادر البشرٌة
 

ركا  قود توم بناؤهوا علو  يود من البديف  أن الكووادر البشورية تمثوا أهوم األصووا  و  أي شوركةم وإن أعيوم الشو
عبور التودري  المتواصوا المؤهلوة شرية تطوير كوادرها البتستمر الشركة    انطالقاً من الك م وفاأ ضا مويفي

الحصوووا علوو   ريوو  عمووا موحوود وصووولً إلوو  تطوووير قوودرا  وإمكانيووا  الشووركة و ،وتعايووا العمووا الجموواع 
"تكاتف"،  برنام  ة معكحداثفا برام  التدري  المشترستم وكان من ضمن المبادرا  األساسية الت  تم إكاماومت

 م     مجموعة شركا  النفط العمانية ة المستربلي ريادا الوالك بفدف تشكيا 
 
فىً  %33 بنسىبة ال طىا األعلىى فىً ُتيتبىر مىن نىمن الشىركة  ، فىإنالتيمىٌناٌمان الشركة بمبىدأ من نا ٌة و

 مختلف المستوٌات الوظٌفٌة0
 
 

 النظرة المست بلٌة

 
 نمووبوالتاامن موع  ا  البتروليوةاد الطلو  علو  المنتجوتتسم النيرة المستربلية للعام الرادم باإليجابية مع توقع ااديو

 م2131% عام .الاي من المتوقع أن يرتفع بنسبة و ،للسلطنة المحل  القتصاد
 

قطواع البيوع  و  ل سويما وبووتيرة مضوطردة،  الشوركةالرطاعوا  وتستعد الشركة لمواجفة منا سة حادة  و  كا وة 
  جنبواً إلو  جنو  موع العموا علو  خلو  علو  حصوتفا الحاليوة مون السوو تسع  الشركة للمحا يةحي  بالتجامةم 

سووف تسوتمر الشوركة  و   و   قطواع البيوع بالتجاموةوعليوه، تحسين إدارة العوامد الربحيةمل  رص أخرى جديدة
 ممحال  التسو  السريع "أهلين"   ادخاا خدما  جديدة استحدا  مواقع استراتيجية جديدة لمحطا  الوقود و

 
العروود الجديودة التو  يوتم إسونادها  و  مجواا البنيوة  حصووا علو علو  ال ةريوالتجا وحدة األعمااوستتركا جفود 

الشوركةم حيو  علو   األمر الاي من شأنه أن يؤثر إيجابياً األساسية، والت  تعلن عنفا الحكومة والرطاع الخاص، 
 ي علو  وف تحواسو ،البنية األساسية، إل  جانو  مشواريع تطووير شوبكة الطور  الرميسويةبأن المشاريع المرتبطة 

 الدياام  ا  معرولة وبخاصة الطل  عل ضمن مستوي مستوى الطل 
 

مون النموو الرووي المتوقوع نتيجوة لمشواريع التوسوعة التو   مون اسوتفادتهقطاع الطيوران والرطواع البحوري  وسيعاا
  تجري    كا من مطاري مسرط وصاللةم كما أن النمو المشجع    مينا  صحار، واألنشطة المتنامية  و  مينوا

وكوا هواه التطوورا  التو  سوب  اكرهوا تمثوا بحو    و  ايوادة عامودا  الشوركةم سفمدقم و   مينا  صاللة، سيال
 نحو ترديم أ ضا وأجود الخدما  لابامنفا    السلطنةما يبشامر خير    مسيرة الشركة عل  المدى الطو

 
وتفسوح  ،عملفا اإلبوداع  مض    ن تمن أ ،حت  تتمكن من مواجفة هاه التحديا  والتغل  عليفا ةبد للشركول 

للتركيوا علو   فودهواالشوركة ج واصوام وستاسومفا  و  السوو موقعفوا والمجاا لكا التحسينا  الالامة لضومان 
تمياها    الخدما  المردمة و   أسلو  التشغيا، إل  جانو  مبوادرا  خفوض التكلفوة التشوغيلية، موع السوتمرار 

 مواكبة كا ة التغييرا  والتحديا  المستربلية الت  يفرضفا السو مل   مراجعة الستراتيجيا  التجارية 
 

خر الشركة جفداً     سبيا تطوير الكفا ا  البشرية، ور ع مستوى العتمادية عل  األنيمة الحديثة، إلو  ولن تد 
تحري   مع التركيا بشكا خاص عل  ،  الصحة واألمن والسالمة والبيمةجان  أ ضا الممارسا  المتعلرة بنواح

 ،بدون أن يكون الك عل  حسا  جوودة المنتجوا  والخودما  المردموة للابوامن ،الكفا ة من حي  التكلفة التشغيلية
شوركة الونفط " بتعاون موع تكاتف"وتستمر الشركة مع برنام   والت  سيستمر العما عل  تحسينفا بصورة داممةم
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فوة التحوديا  والتطوورا  المسوتربلية  و  اإلدارةم ويرودم والك لتدري  وتأهيا الريادا  علو  مواجالعمانية "األم" 
 هاا البرنام  إل  كا ة شركا  التابعة والشريرة لشركة نفط العمانية "األم"م

 
وعاامون عل  التغل  عليفا    سبيا  ،واجفة كا ة التحديا ممجلس إدارة الشركة وإدارتفا ملتامون تماماً ب نإ

 ضووا بتحريوو  أ ستسووتمربووأن الشووركة  يرووينالو ثرووةال تملووؤهموم 2131عووام  تحريوو  النمووو الحثيوو  المنشووود خووالا
 مالمساهمين العامدا  لكا ة

 
 

 شكر وت دٌر

شكري لكا وة ابامننوا الكورام، مون مؤسسوا  حكوميوة عمي  ختاماً يطي  ل  أن أنتفا هاه الفرصة لإلعرا  عن 
، ومويفيفموبخاصة أصحا  محطا  الوقود التجار المتعاملين معنا ومن شركا  الرطاع الخاص، وكالك لكا ة 

التأكيود علو  التاامنوا الراسوح بتحريو  أعلو  مسوتويا  الخودما   و   دم كما أجودفم المتواصامويفينا عل  دعمو
 جميع اليروفم

 
لمولنوا صواح  الجاللوة السولطان  اوعميو  امتنانو ناأن أتردم بخوالص شوكر نادارة يطي  لوباإلنابة عن مجلس اإل

 واصواستالسوديدة والواي بفضوا قيادتوه الحكيموة وتوجيفاتوه السوامية رعواه، عيوم حفيوه و وعيد المقابوس بن س
 والرق  والتردمم    طليعة رك  الحضارةمسيرتفا دامماً وأبداً السلطنة 

 
 

 والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاتهم
 
 
 
 
 

 سالم بن عبد هللا الرواس
  رميس مجلس اإلدارة


