
ٌّة، وحٌوٌة،  ٌةُعمانالنفط الشركة  دفعهذه هً الرموز الثالثة الرئٌسٌة التً ت :ُعمانٌةوالروح  فت

ٌم الموروث المحلً، من خالل تقدمن المعاٌٌر العالمٌة و قٌمها من على استلهامللتسوٌق 

 بتكار.إلوالرعاٌة وا والثقة مستوٌات غٌر مسبوقة من الخدمة

 

 التجزئة قطاع

تحقٌق عن طرٌق  نمواً نشطاً  ،عتبر من أهم قطاعات الشركةالذي ٌُ التجزئة، و قطاعأظهر  لقد

، والتً استراتٌجٌة نمو حثٌث ملٌار لتر. وقد طبق هذا القطاعالتجاوز عتبة  مبٌعاتحجم 

على تالفً الثغرات الموجودة فً شبكة التوزٌع، مع رفع معدل النمو بما ٌضمن فٌه زت ركّ 

تعزٌز المنتجات والخدمات التً توفرها شبكة التوزٌع كذلك ، والمدى بعٌدة األهدافتحقٌق 

المواقع الحٌوٌة محطة جدٌدة كبرى موزعة على  23 نتج عن ذلك إضافةالحالٌة، 

وصل عدد محطات التعبئة إلى  3123. ومع نهاٌة عام فً مختلف أنحاء السلطنةواالستراتٌجٌة 

وعالوًة على ذلك، فقد تم تحدٌث ثالثة مواقع قائمة  رجاء السلطنة.كافة أ تغطًمحطة  255

إلى تجدٌد منافذ البٌع بالتجزئة الذي ٌهدف  البناء"وإعادة  عٌالتوسبالفعل كجزء من برنامج "

 .التجارٌة المزٌد من األعمال إضافةبهدف استقطاب المزٌد من الزبائن و

هدفها المحافظة على مستوى النمو،  فعالة قام قطاع التجزئة بتصمٌم وتبنً استراتٌجٌة نمو  

استراتٌجٌة قطاع  إعدادوتعزٌز الخدمات المتنوعة التً توفرها شبكة التوزٌع الحالٌة. وقد تم 

، بما فً ذلك قطاع التجزئة غٌر النفطً، والذي قطاعات التجارٌةالالتجزئة للتعامل مع كافة 

 ع التجزئة.قطا فً لعائداتاحجم ونمو م بصورة ملحوظة فً تعزٌز ساه

 إتاحةهدف ، بعلى امتداد السلطنة متسارعحافظ قطاع التجزئة غٌر النفطً على نموه ال كما

" لكافة الزبائن . وتم فً هذا الصدد إضافة عدد كبٌر من  المحطة الواحدة الشاملةتجربة "

محالت التسوق السرٌع "أهلٌن" إلى الشبكة، مع طٌف واسع من المنتجات والخدمات التً 

 .فً قطاع التجزئة هامش األرباحتعزٌز ٌساعد على ما متستمر فً اجتذاب الزبائن، 

لٌصل عدد هذه المحالت  أدى إلى زٌادةمما جدٌدة ، "أهلٌن" محالت  21شهد هذا العام تدشٌن و

عدد مراكز غسٌل السٌارات العاملة  ارتفع كما وقد شبكة بنهاٌة العام.المحالً على امتداد  92إلى 

 مركزاً. 24"نفط ُعمان" إلى  العالمة التجارٌةوالتً تحمل فً الشبكة 



إطالق النفطً بوكجزء من توجه الشركة نحو تنوٌع خدماتها، فقد قام قطاع التجزئة غٌر 

، ومع شركائنا فً  شركة تعبئة المٌاه :كل  من "مٌاه أهلٌن"، وتم توقٌع االتفاقٌات مع مشروع

تم تدشٌن مشروع "مٌاه أهلٌن"  كما". رامداس ٌمجًك "إنهانس" و" "أهلٌن" ؛ محالتتشغٌل 

محالت وبدأ توزٌعها قرب نهاٌة العام على كامل شبكة لتر(  2مل و  611)متوفرة بؤحجام 

 التسوق السرٌع.

تعزز من العوائد ضمن محالت لإلضافة مرافق جدٌدة  3124عام لوقد أعّدت الشركة خططاً 

زٌادة عدد مطاعم . وسٌتم  تجدٌدها سٌتمالتسوق السرٌع الحالٌة، باإلضافة إلى تلك التً 

 .جدٌدم الالوجبات السرٌعة، مع إضافة عالمات تجارٌة مثل "هانجري بانً" وغٌرها خالل العا

 معالجة خالل من 3123 عام خالل لتشغٌلا فً التمٌز على التركٌز فً التجزئة قطاع استمر لقد

 المواقع فً الموظفٌن كافة وتدرٌب، والبٌئة والسالمة واألمن الصحة بؤمور تتعلق تجاوزات أي

 معاٌٌرها على الشركة محافظة ولضمان، ذلك إلى باإلضافة. قائمةال السلٌمة اإلجراءات تعزٌزل

 تخضع التجزئة شبكة مواقع من% 51 حوالً فإن، الزبائن وخدمة التشغٌل ٌخص فٌما

 المحطات موظفً كافة تدرٌب استمرار على كٌدؤالت مع ، شركةال قبل من المباشر إلشرافل

 .لزبائنل اتخدموتقدٌم أجود ال والبٌئة والسالمة واألمن الصحة إجراءات على

مواصلة جهوده إلضافة مواقع بمشٌئة هللا وسٌقوم قطاع التجزئة على امتداد العام القادم 

ة لتلبٌة كافة تطلعات العمالء. استراتٌجٌة جدٌدة لمنافذ البٌع، بالتوازي مع تطوٌر المرافق القائم

اً ٌبذل القطاع قصارى جهده فً الحصول على أحدث األجهزة والمعدات وأكثرها فعالٌة، معتمدو

توفٌر أصول ذات موثوقٌة عالٌة وعمر  ٌق الهندسة والصٌانة لضمانفً ذلك على دعم فر

 .افتراضً طوٌل

 المزٌد إلضافة 3124 عام لخال النفطٌة غٌر التجارٌة األعمال توسٌع علىسٌستمر التركٌزو

 .التجزئة قطاع لوحدة الكلً األداء على المضافة القٌمة من

 

 الوقود بطاقات

، ساهمت مبٌعات بطاقاات الوقاود بصاورة ملحوظاة فاً إجماالً المبٌعاات فاً 3123خالل عام 

 ٌنعلاى قاعادة زباائن جادد فاً كال مان القطااع الحصاولقطاع البٌع بالتجزئة، وكان ذلك نتٌجة 



الحكااومً والخاااص، باإلضااافة إلااى الزٌااادة التااً شااهدتها مبٌعااات بطاقااات "إجابااة" و"بساامة". 

 .3124تدشٌن بطاقة "بسمة" المجددة مع مطلع عام اآلن بصدد  الشركةو

 ٌاة للتساوٌقُعمانالنفط الا، فإن شركة 3124عام  المتوقعة فً وفً ظل مشارٌع اإلنفاق الحكومً

البٌع بالتجزئة، النمو ضمن قطاع  ركائزبطاقات الوقود لتصبح أحد أهم  قطاعتتطلع إلى توسٌع 

المحافظاة فاً نفاس الوقات علاى والء الزباائن  ماع ،جاذب المزٌاد مان الزباائنمن خالل الساعً ل

 مستوى فً هذا القطاع.ال راقٌةالحالٌٌن، عبر تقدٌم خدمات 

 

 التجاري قطاعال

فاً . للتساوٌق العمانٌاة الانفط شاركة فً التجاري قطاعلل بالنسبة ممٌزاً عاماً  3123 عام كان لقد

 الحكاومً اإلنفااق ماع زٌاادة المترافاقو ،االقتصاادٌة األوضااع الاذي شاهدته كبٌارال التحسن ظل

إعااالن وإرساااء عاادد ماان  تاامفقااد  ،األساسااٌة البنٌااة بتطااوٌر المرتبطااة مشااارٌعال العدٌااد ماان علااى

 لتولٌاد جدٌادة حطااتم ، باإلضاافة إلاىصاناعٌة وحاداتو سادودو طارق لبنااء كبارىال مشارٌعال

 وحاادة األعمااال فااإن ،حجاام المبٌعااات المتزاٌاادو المجزٌااة عقااودال حزمااة مااعو. الكهربائٌااة الطاقااة

 الجدٌاادة المشااارٌعتلااك  ماان تزوٌااد النصااٌب األكباار تااؤمٌن فااً تنجحااقااد  فااً الشااركة ةالتجارٌاا

 والعمالء الحالٌٌن. القائمة المشارٌع علىبالطبع  المحافظة مع ،بالوقود

ٌُحسب للقسم التجاري أن ٌتمكن مان ال هاوامش الاربح علاى  محافظاةلقد كان بالفعل إنجازاً كبٌراً 

 الجدٌادة اإلضاافٌة الطاقاة تموٌال محطاات عقاود إنرغم المنافسة القوٌة من الشركات األخارى. 

لتموٌال بعاش شاركات الانفط  الكبارى اتالمناقصا وكاذلك ،الرٌفٌاة المنااطق كهربااء شاركة مثل

 .3123عام  فًالحصول علٌها  تم التً الجدٌدة المشارٌع على األمثلةأبرز  بعش هً والغاز

 ،عمااالءخدمااة اللل الوقاات ماان المزٌااد تكاارٌس لااى، ع"وال زال"وخااالل العااام بؤكملااه تاام التركٌااز 

 تحصااٌل هااو ماان ذلااك واألهاام ،ةالمحاادد دٌااعاالمو فااً المنااتج تساالٌمو ،العالقااات تطااوٌر وعلااى

فاً  اإلجاراءاتو المعااٌٌر هاذه كالتضاافرت و ولقاد سااهمت .البٌاع بعاد موعدها فً المستحقات

شااركاء جمٌااع  مااع التجارٌااة العالقااات تعزٌااز فااً أٌضاااً  وأسااهمت كمااا ،المرجااوة النتااائج حاارازإ

 .األعمال التجارٌة



 ،الجدٌادة االساتثمارٌة الفارصالمزٌد مان  اقتناص على منصباً  التجاري الفرٌق تركٌز سٌستمرو

 دأبت الشاركة علاى  التً الثقة تعزٌز إلى جانب ،العمالء خدمةفً ما ٌخص  الالفعّ  التنفٌذ وعلى

 المدى على الموضوعة األهداف تحقٌق ، ُبغٌةالتجارٌٌن ءشركاال كافة مع السنٌن مر على هائبنا

 .للتسوٌق العمانٌة النفط شركة فًالعلٌا  واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من البعٌد

 للمحافظاة ،التجاارٌٌن وشاركائها عمالئها كافة مع ٌداً بٌد بالعمل الشركة ستستمروبهذه العزٌمة 

 .مبٌعاتها حجم تعزٌزول ،توزٌعها وشبكة الدولٌة معاٌٌرها على

 

 الطيران قطاع

عاادم  المبٌعااات بسااببفااً السااوق مااع تناااقص حجاام  صااعبةلقااد واجااه قطاااع الطٌااران ظروفاااً 

 الذي تم إبرامه سابقاً مع أحد أهم العمالء. لتزوٌداالستمرار فً عقد ا

عماالء تاؤمٌن فً تعزٌز محفظة أعمالها من خاالل  الشركة ىولكن على الرغم من ذلك، لم تتوان

ران العالمٌاة، فاإن الشاركة تقاوم بتزوٌاد جدد. وبوجود أكثر من عشرٌن عمٌالً من شركات الطٌا

طائرة بالوقود سنوٌاً. حٌث أن الشركة تقوم بخدمات التزوٌد بالوقود بماا ٌلباً  21111اكثر من 

من والسالمة والبٌئة فً هذا ؤعلى معاٌٌر الصحة واألكافة متطلبات العمالء، مع االلتزام الكامل ب

 .مجالال

ماا تازال الشارٌك الفناً والتجااري  (Air-BP)شركة "بارٌتش بترولٌاوم"  من الجدٌر بالذكر أنو

 العالٌاة علاى معاٌٌرهاا الدولٌاة ةفظااحمالللشركة. وهذا من شؤنه أن ٌساعد الشركة بال شك على 

 ونفوذها شركة برٌتش بترولٌوم عالقات شبكة من االستفادة عن ناهٌك ،المتعلقة بجودة الخدمات

 سوق مبٌعات وقود الطٌران.فً 

 

 البحري القطاع

 للخاادمات مااترٌكس عماان نفااط" شاركة ،المشاترك نامشااروععامااً ناجحااً ل 3123 عااام لقاد كاان

ب زبااائن جاادد للتزوٌااد بوقااود الساافن فااً مٌناااء جااذحٌااث نجااح فااً  ،(MXO) "ش.م.م البحرٌااة

 محكماة. وماع خطاة المبٌعاات ال3122ما أدى إلى زٌادة عوائد المبٌعاات مقارناة بعاام مصحار. 



اد إلحاراز المزٌاد مان النجااح التً تم وضعها، فإن فرٌق المبٌعات المتحمس على كامل االساتعد

 . 3124 عامفً 

استشاراف المزٌاد مان الفارص لتوساٌع جهاداً فاً سابٌل  قولن تدخر شركة النفط العمانٌة للتسوٌ

أعمالها لتشمل موانئ أخرى، وتقدٌم مختلف أنواع الوقود البحري، بما فاً ذلاك زٌاوت التشاحٌم 

 للسفن. 

 

 الزيوت قطاع

% فاً منتجاات باً بً/كاساترول، وهاً تعتبار 27بلغت نسبته  شهد قطاع الزٌوت نمواً إجمالٌاً 

فً نمو مبٌعات الزٌوت المحلٌة  المساهمة األكبر ولقد كانتاألعلى فً السنوات الست األخٌرة. 

 .مإسساتلل المقدمة الخدمات من

الااذي تقااوم بااه نتٌجااة االسااتثمار  مجااال اإلنشاااءاتفااً  نجاحاااً ملحوظاااً  وقااد شااهد قطاااع الزٌااوت

. وقااد انتقال التركٌاز ماان فئاة مراكااز البٌاع علااى اتفاً قطاااع البنٌاة األساسااٌة واإلنشااء السالطنة

 الطرق العامة إلى زٌوت المحركات التركٌبٌة وشبه التركٌبٌة.

سافٌر ك "كاساترول"من قبال شاركة  ، تم اختٌار شركة النفط العمانٌة للتسوٌق3123م وخالل عا

، وقاد تام اختٌاار الشاركة رغام ط وشامال أفرٌقٌااتوزٌع زٌوت التشحٌم فً منطقاة الشارق األوسا

بفضاال هللا ثاام بفضاال التطبٌااق الاادائم وذلااك  ،ماان قباال أباارز المااوزعٌن العااالمٌٌن المنافسااة القوٌااة

التااً أهلاات و ،واسااتلهام أعلااى المعاااٌٌر فااً هااذه الصااناعة ،ألرقااى الممارسااات فااً هااذا القطاااع

شركة "جلوبال كاسترول إنرجً" عن " من اء كاسترولرلحصول على جائزة "نادي سفالشرك ل

 أفضل أداء فً قطاع حفارات آبار النفط.

" باارٌتش بترولٌااوم أحااد ثالثااة ضااٌوف دعااتهم شااركة " ذا فحسااب، فقااد كاناات الشااركةولااٌس هاا

 لحضور دورة األلعاب األولمبٌة فً لندن فً المملكة المتحدة.

 تصدٌر الزٌوت

، ضمت قائمة عمالئهاإضافة بلدان جدٌدة إلى   "نفط ُعمان"استطاعت زٌوت  3123خالل عام 

الٌمن، وقطر، والبحرٌن، وبنجالدٌش، والصومال، إضافة إلى مٌانمار. كما تم توقٌع اتفاقٌاة ماع 

وإن . 3124، على أن ٌبدأ التورٌد فً شهر ٌناٌر 3123موزع عراقً فً الربع األخٌر من عام 



لاٌمن وقطار والبحارٌن لٌادعو إلاى الكثٌار مان فً كل مان ا "نفط ُعمان"القبول الذي تلقاه زٌوت 

فاً هاذه البلادان، وفاً أجازاء أخارى مان  القباولمزٌد من التفاإل، وقد حظت العالمة التجارٌة ب

 العالم.

 

 العمالء خدمة

 حٌث تاوفر ،للتسوٌق العمانٌة النفط لشركة التجارٌة لعملٌاتاقلب فً  الممٌزة العمالء خدمة تقع

الصاورة االٌجابٌاة للشاركة  تعزٌاز فاً بادوره سٌسااهم الاذي األمار ،مساتمر لنمو انطالق منصة

 .وسمعتها

 لحاجات الفعالة االستجابةم من ثّ و ،العمٌق التفهم على القدرة تعنٌه ما فً تعنً العمالء خدمة إن

 ، كمااالعماالء والءوزٌاادة  خلاق إلاى المطااف نهاٌاة فاً إديٌس الذي األمر ،واهتماماته الزبون

 .الدائمٌن الزبائن عدد ٌزٌدس

 أخالقٌاات العمال معااٌٌرً شركة النفط العمانٌة للتسوٌق أهمٌة تطبٌق أعلاى موظف جمٌع ٌدركو

بشاكل  باؤن مصاالحهم ٌاتم أخاذها الكارام ٌشاعر العماالء حٌاث ٌجاب أن ،لعمالءا مع التعامل عند

   .على الدوام بعٌن االعتبارو جدي

 ماان متكاماال فرٌااق عٌااٌنت تاام فقااد ،ممتااازة عمااالء خدمااة لمسااتوٌات الشااركة تحقٌااق لضاامان و

 :أجل من المتخصصٌن

 علٌها الردو العمالء استفسارات مع التعامل .2

 تصمٌم نظام إلدارة عالقات العمالء .3

 لعمالءالتعامل مع ا ستراتٌجٌة خبرةتطوٌر ا .4

 للخدمات المقدمةاستبٌانات وتقٌٌم إجراء أبحاث و .5

 العمالءتدرٌب على التعامل مع امج تطوٌر بر .6

 تصمٌم برامج تحفٌز للموظفٌن .7

 عة المستمرة لعملٌات خدمة العمالء وتطوٌرها المستمرالمراج .8



 مراقبة تقدٌم الخدمة وضمان الجودة .9

 

، ةٌود بطرٌقة التجارٌة وسمعتها الشركة قٌم مع بالتوافق عملٌاتهكافة  العمالء خدمة قسم ٌدٌرو

 .لخدمتهم لزبائن والعمالءما ٌطرحه ال ستماععلى اال قدرةوال اإللتزام ملإه حماس   مع

 

  الهندسةو العمليات

 8526بتحقٌاق لاك وذ ،آخار إنجازاً  والتً تدٌرها الشركة المشتركةمستودعات الت إدارة حقق لقد

أثنااء إصاابات مضاٌعة للوقات  تساجٌل أٌاةأشهر( مان التشاغٌل اآلمان بادون  4سنة و 31)  اً ٌوم

لكاال ماان شااركة الاانفط العمانٌااة التخاازٌن والتعبئااة  عملٌاااتالزٌااادة المضااطردة فااً  التعاماال مااع

ماان ات الماوردة بؤوالمنتجالٌتواكاب ماع حجام المبٌعاات ، لمساتودعاتداخل ا وشرٌكتها للتسوٌق

ً تعتبار األسااس لنجااح والت ،مإشًرا على العملٌات اآلمنةمرة أخرى هذا األمر وكفاءة. وٌعتبر 

 العملٌات.

تباذل الشاركة كال بحٌث عاماً آخر من النجاح فً منشؤة التخزٌن والتوزٌع.  3123كان عام  كما

 خطااة عااززت ولقاادهااا. فظااة علااى أعلااى المعاااٌٌر العالمٌااة التااً تمٌااز أداءمااا فااً وسااعها للمحا

إلاى حاد  التشاغٌلً األداء (فاً الٌاوم سااعة 35 لفتارة و األسابوع فاً أٌاام 8 على مدى) التشغٌل

 .ةالٌومٌ اإلحتٌاجات ةلمواكب كبٌر

مان  جدٌادة مصااف إلاى الشاركة رفاع إلى موحةالط النمو خطط معكبٌراً  تحدٌاً  3123 مّثل عام

 اهتماام هاً محاط والبٌئاة واألمان والساالمة الصاحةوبالرغم من ذلك فقاد بقٌات معااٌٌر . النجاح

 فاً جارٌااً  العمال الٌازالحٌاث . المساتودعات داخال والعملٌات اللوجستٌةالشركة أثناء العملٌات 

 اساتخدام كفااءة زٌاادة فاً كبٌار بشاكل ٌسااهم أن المتوقاع مان والاذي المضاخات توسٌع مشروع

 وخمااس قاااطرات أربااع الشااركة أضااافت قاادالنقاال فوفااً مجااال . للتخاازٌن القائمااة التحتٌااة البنٌااة

 .الموجودة القدٌمة الناقالت محل لتحل أسطولها إلى (شاحنات نقل الوقودمقطورات )

 التجاري القطاع فً أو التجزئة قطاع فً اسواءً  التطوٌر خطط فً الهندسة دائرة دعم ساعد كما

 3123 عااام خاااللو. ةلشااركا زبااائن قاعاادة وفااً التوزٌااع شاابكة منافااذ فااً ملحااوظال توسااعال فااً

 قطاااع فااً اً جدٌااد قعاااً مو 23و تجارٌاااً  مشااروعاً  39 ماان أكثاار فااً فاعاال بشااكل الاادائرة ساااهمت



 ،ذلاك إلاى إضاافة. الشاركة مبٌعاات حجام فاً كبٌارة زٌادة إلىدون شك  ستإدي والتً ،التجزئة

 الهوٌاة تغٌٌار وكاذلك ،قائماة محطاات بناء وإعادة تؤهٌل إعادة مهام 4 بنجاح أكملت الشركة فإن

 .التسوق السرٌع تالمح ألربع التجارٌة

، األمار (البٌاع منافاذ وفاً التجااري القطااع فاً) الشركة شبكة صٌانة فً الدائرة تشارك كذلكو

 .العام طوال للشبكة والموثوقٌة العالً األداء من عززالذي 

 

 والبيئة واألمن السالمةو الصحة

خاالل  والبٌئاةواألمان  الساالمةو الصاحة عماالؤب ٌتعلاق فٌما الشركة فً اإلجمالً األداء كانلقد 

ٌّعةال حاوادثالوقاوع  معادلكان حٌث . الموضوعة األهداف مع متماشٌاً  3123عام   للوقات مضا

كماا تام . هذا القطااع بمقاٌٌس ممتازاً  أداءً  ٌعتبر والذي ، للفرد عمل ساعة لكل مئة ألف"صفًرا" 

 عااام خااالل والبٌئااةواألماان  السااالمةو لصااحةبا المرتبطااة التطااوٌر إجااراءات ماان العدٌااداتخاااذ 

 تهااإدار نظاام دلٌال إدخاالو ،لهاا المكملاة والسٌاساات سٌاساةال وفً هذا المجاال تام تقادٌم،3123

، وتدشااٌن برمجٌااات نٌللمااوظف والبٌئااة والسااالمة واألماان الصااحة بطاقااة تدشااٌن وكااذلك ،المعاادل

الاادائرة  وبهااذا فااإن ، إضااافة إلااى إطااالق حملااة "أتعهااد".والبٌئااة والسااالمة واألماان الصااحةإدارة 

 .األمان ثقافة لتعزٌز بٌئةال على بالمحافظة الراسخ شركةلالتزام إتعكس 

 

 

 المعلومات تكنولوجيا

 تنفٌذ العدٌد من المشارٌع المتعلقة بتقنٌة المعلومات. فقاد تام فاً هاذا العاام تنفٌاذ 3123عام  شهد

 .بنجاح اوفً األعوام التً سبقته 3122مباشرة بالمشارٌع التً جرى تحدٌدها عام و

 :فتشمل 2102أبرز إنجازات عام أما 

اسام شاركة  ة واألمن والسالمة والبٌئة، والذي رفعالصحمجال التطبٌق الناجح لبرنامج رائد فً 

واألمن والسالمة والبٌئة بكل  النفط العمانٌة للتسوٌق عالٌاً كشركة رائدة تمارس سٌاسات الصحة

 .دقة



والااذي هااو عبااارة عاان مشااروع لتخطااٌط ، "e-Tatweer، تطااوٌرإي "تنفٌااذ مشااروع متابعااة و

وإدارة طلبااات  مشااترٌاتوالالٌااة فااً المرحلااة األولااى )الم مااوارد المإسسااة، والعماال جااار  حالٌاااً 

وإدارة جادول  لثانٌة  )إدارة الموارد البشارٌة والتوظٌاف اإللكترونٌاةشراء الزٌوت(، والمرحلة ا

 3124اللوجساتٌة فاً عاام  األنشاطةمان "أوراكال" إلدارة  تطبٌق برناامج متٌالرواتب( على أن 

 .الثانٌةبعد االنتهاء من المرحلتٌن األولى و

التجرٌباً حطة التعبئة، حٌث تم إنجاز المشاروع شواط كبٌرة فً مشروع آلٌة مكما جرى قطع أ

معنا إلى مستوٌات  الءة العمترتقً بتجرب العملٌة أن هذهبنجاح فً ثالثة مواقع رائدة. ومن شؤن 

 اتأعلى، كما ستجلب العدٌد من الفوائد لقطاع البٌع بالتجزئة، منها على سابٌل المثاال مناع عملٌا

اوالح ،االحتٌال ًٌ  .صول على الموافقات إلكترون

"، وقادمت 38112شاهادة "آٌازو  للعمال فاً إطاار ت دائارة تقنٌاة المعلوماات هاذا العاامكما عماد

" 38112أن شاهادة "آٌازو  فً العام القادم. ومن الجادٌر بالاذكرالفعلً للتطبٌق  ٌةالوثٌقة األساس

نظم إدارة أمن المعلومات. وسوف تقوم شركة  الممارسات فً مجالهً المعٌار العالمً ألفضل 

سٌضاع أمان المعلوماات تحات الضاوابط النفط العمانٌة للتسوٌق رسمٌاً بتحدٌد نظام اإلدارة الذي 

 اإلدارٌة الصرٌحة.

". حٌاث ٌسامح هاذا النظاام للمساتخدمٌن بوٌنات شاٌر ماٌكروساوفت" خاادم بنجااح تطبٌاق متوقد 

. ومن ثم ٌمكن للخصاائص كخطوة مبدئٌة منة وسلٌمةآ بالدرجة األولى بمشاركة الوثائق بطرٌقة

إدارة أمن أصول وثائق الشاركة مان خاالل على ن تساعد الشركة " أ"شٌر بوٌنت خادمالمتقدمة ل

 الملفات غٌر المرخصة على أجهزة تخزٌن خارجٌة. تقٌٌد عملٌة نسخ

 

 البشرية الموارد

 عاازىتُ  أن ٌمكاان األخٌاارة الفتارة فااً للتسااوٌق العمانٌااة الانفط شااركة رتهاسااطّ  التااً النجاحاات إن

كافااة  علااى البشاارٌة المااوارد إدارة الساالٌمة فااً سااتراتٌجٌاتالل الناااجح التطبٌااق إلااى كبٌاار بشااكل

 تطاوٌر إلاىوالحفاظ علٌها، وصوالً  اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا كوادر استقطاب من بدءاً  ،المستوٌات

 البّناااءة،  عماالال بٌئااة تؤسااٌس عاان ناهٌااك ،الاانفط العمانٌااة للتسااوٌق شااركة فااً البشاارٌة الكااوادر

 .الكفاءةالتً تتمٌز ب سٌاساتالو جراءاتاإلو



تقااوم بمراقبااة أهااداف اسااتراتٌجٌة واسااتمراراً السااتراتٌجٌاتنا فااً توظٌااف األفااراد، فااإن اإلدارة 

توظٌف الكوادر البشرٌة لضمان توافقها مع األهداف والغاٌات الشاملة للشاركة بماا ٌسااعد علاى 

 .المشتركة التحدٌات لجهود بٌن الطرفٌن المعنٌٌن فً مواجهةاوتضافر  ،تزاملإعادة تؤسٌس اال

الشااركة وإدارتهااا لنٌاال جااائزة  حوكمااة وقااد جاااءت المقاربااة المنهجٌااة التااً اتبعهااا مجلااس إدارة 

بالمعاٌٌر  خرى، مكملةً ادٌاً بٌن أقرانها من الشركات األالشركات، ولجعل الشركة تتبوأ موقعاً رٌ

 طورالت عملٌة ٌعكسل اإلنجاز هذا األخالقٌة السامٌة التً تتم ممارستها على كافة المستوٌات. إن

 والقٌاادات الصحٌحة المواهب بجذبهدف  للتسوٌق، النفط العمانٌة شركة اجتازتها التًالناجحة 

 العاالً، األداء علاى المبنٌاة العمٌقاة الثقافاة هاذه خلاق علاى قاادرة جعلتهاا والتاً علٌهاا، الحفاظو

 .عالمٌاً  بها المعترف المعاٌٌر مع والمتماشٌة

 خاااللماان  هااو النجاااح مفتاااح بااؤن جااازم بشااكل تااإمن للتسااوٌق العمانٌااة الاانفط شااركة إدارة إن

 فقد الغاٌة لتلك وتحقٌقاً . لشركةمختلف شإون وأنشطة ا فً المعنٌٌن للموظفٌن الصحٌح االندماج

 ساانوي مسااح إجااراء ذلااك فااً بمااا ،المااوظفٌن آراء لتلقااً شااامل عماال إطااار وتنفٌااذ تطااوٌر تاام

 لوجه وجهاً " جلسات خالل ومن ،اإلداري الهرم أسفل من وتلقً اآلراء وردود الفعل ،للموظفٌن

ورباع سانوي عاام  اجتمااع عان عباارة هاو والذي) الملتقى برنامج وكذلك، "التنفٌذي الرئٌس مع

 علااى وبناااءً  ،ذلااك إلااى باإلضااافة(. المواضااٌع الرئٌسااٌةحااول  المااوظفٌن مااع للتواصاال مبتكاار

 ماوازٌن دراساةمان إجاراء  اإلدارة انتهت ،المجلس فً المكافآت ولجنة اإلدارة مجلس توجٌهات

 شاركةال فاً األجاور هٌكال فاً الموجودة والعدالة التنافسٌةمدى  تقٌٌم إلى تهدف والتً المكافآت

 .المحلً السوق سائد فًما هو  مع مقارنةً 

فاً مدرساة  نامج خاص بالقٌادةرتباع بالموظفٌها ستة من  3123وقد دعمت اإلدارة خالل عام 

حق بالبرنامج تموظفٌن لتل 5مكونة من خرى . وتم ترشٌح دفعة أاألعمال فً لندن تم تنفٌذه محلٌاً 

ن اإلدارة قد بدأت عدداً من المشارٌع الهادفة إلى . وٌجدر التنوٌه إلى أ3124ل عام المذكور خال

: المباادرات هاذه أمثلاة مان، والمااهرة البشرٌة والموارد القٌادة استمرار لضمان المواهب رعاٌة

 والتدرٌب التطوٌر برامج من عدد إجراء ذلكوك، العلٌا الدراسات خطة، الشباب الخرٌجٌن خطة

 المالٌة اإلدارةو، المدربٌن إعداد برنامجو، العمل تقٌٌمو، القٌادة تطوٌر: مثل، للموظفٌن الرئٌسٌة

 المواهاب إدارة برناامجو، التوظٌفو، العمالء خدمة على التدرٌبو ،المالٌٌن غٌر للمتخصصٌن

 .بها واالحتفاظ

 



 للشركة اإلجتماعية المسؤولية

 رٌادتهاا للتساوٌق العمانٌاة الانفط شاركة تواصال ا خاصاة بهاا،رإٌا خالقة وتحمل شركة بصفتها

 ماع مبادعال التعااون خاالل من ،السلطنة كل ركن وزاوٌة من فً جتماعٌةاال مبادراتال د منلعد

 .الوطنٌة والهٌئات المنظمات من عدد

 محارباة إلاى البرناامج الاوطنً الراماً إلاى جهودهاا الانفط العمانٌاة للتساوٌق شاركة ضامت وقد

 ألفضال كاداعم موقعهاا علاى لحفااظل المباادرات مان عادد تنفٌاذ خاالل منوذلك  ،الطرق حوادث

 .العمل مكان خارج أو داخل سواء ،السالمة ممارسات

" حاذراً  كان" الانفط العمانٌاة للتساوٌق  شركة صفحةب اهتماماً متزاٌداً  أٌضاً  3123 عام شهدولقد 

 الصافحةهاذه  عتبارتحٌاث . الشاباب إلاى الموجهاة (Facbookالتواصل االجتمااعً ) شبكة على

شاابكة  تها علااىصاافح الشااركة تسااتخدمو. العامااة مااع الشااركة بهااا تتواصاالحدٌثااة ومبتكاارة  أداة

 .المرورٌة السالمة حول الجمهور لتثقٌف كمنبر التواصل االجتماعً

 حملتهااا إطااالق فااً" ركاااز" الربحٌااة غٌاار العربٌااة للمإسسااة دعمهااا فااً الشااركة اسااتمرتكمااا 

 تعزٌاز خاالل مان النااس حٌاة تحسٌن على المساعدة إلى الحملة تهدف حٌث ."صحبتك سمعتك"

 عاماً  31و25 عمر بٌن العمانً الشباب عند األخالقٌة القٌم ورعاٌة ،المجتمع فً الحسن السلوك

 .فعالٌات المخصصة لهذا الغرشوال المحاضرات من سلسلة عبر

 الجمعٌااة كاال ماان مااع وثٌقااة ةعالقاا علااى الاانفط العمانٌااة للتسااوٌق شااركة أنومان الجاادٌر بالااذكر 

 شخصااٌة متحركااة مقاعااد الشااركة قاادمت حٌااث ،للمكفااوفٌن النااور وجمعٌااة ،للمعااوقٌن العمانٌااة

 . الخاصة االحتٌاجات لذوي أخرى وتجهٌزات

 والتااً ٌشااارك بهااا  ،"األرش ساااعة" مبااادرة إلااى 3123 عااام فااً أٌضاااً  الشااركة انضاامتكمااا 

وهاو أكبار  .البٌئاة علاى الحفااظ أهمٌاة حاول الوعً مستوى لرفع العالم حول البشر من ملٌارات

 سااعة لمادة األساساٌة غٌار األجهزة كل إطفاء تمفلقد  عمل تطوعً على اإلطالق ٌشهده العالم. 

تضاافة فعالٌاة تثقٌفٌاة اس، باإلضافة إلى النفط العمانٌة للتسوٌق لشركة الرئٌسً المكتب فً كاملة

 تخفاٌش فً للمواطنٌن قدوةلتكون و ،مثال ٌحتذى به لرسم تهدف بالشركة سٌاراتالفً مواقف 

 .لطاقةل هماستهالك



 مااوظفٌن فااً المتمثاال والتفااانً االلتاازام فااً بشااكل جلااً ٌاانعكس المجتمااع تجاااه الجمٌاال ردإن 

 شاركة تاارٌخ تظهار والتاً ،للماوظفٌن التطاوع فارص مان العدٌاد الشركة أسستحٌث  ،الشركة

تاحاة فارص ، باإلضاافة كاذلك إلاى إاالجتمااعً التكامال فلسافة تجسٌد فً العمانٌة للتسوٌقالنفط 

فاً و الساٌارات محطاات غساٌلفاً إدارة  المإسساات الصاغٌرة والمتوساطة للعدٌاد مانتدرٌب ال

 .النقل

. الانفط العمانٌاة للتساوٌق أعماال شاركة مانال ٌتجزأ  جزء هً للشركة االجتماعٌة المسإولٌة إن

 سااعٌاً منهااا ،اإلدارة ومجلااس المساااهمٌن تطلعااات مااع تتوافااق قااٌم مجموعااة الشااركة تبناات لقاادو

مضً الشركة قُدماً فً كافة مبادراتها ست ،3124عام  وفً. االجتماعٌة المسإولٌة أهداف تحقٌقل

 المتعلقة بمسإولٌتها االجتماعٌة تجاه المجتمع.

 

 المستقبلية النظرة

حٌاث أن  بشاكل خااص. 3124وها التفاإل تجاه المستقبل بشكل عام، وتجاه عام ذإن الشركة ٌح

الخطط التً أعلنت عنها الحكومة باإلضافة إلى الخطط الموضوعة بشاؤن التركٌاز علاى اإلنفااق 

علاااى مشاااارٌع البنٌاااة األساساااٌة سٌسااااهم بالمزٌاااد مااان النماااو االقتصاااادي للسااالطنة، وسٌضااامن 

 على المنتجات النفطٌة وخاصة الدٌزل فً القطاع التجاري. استمرارٌة الطلب

العنصار األساساً الادافع لنماو لعملٌاات الشاركة، أهام محاور وسٌبقى قطاع التجزئة الذي ٌشاكل 

فً استراتٌجٌتها الرامٌة لتعزٌز حضورها فً كافة أنحاء السلطنة  الشركة  ستمضًالشركة. كما 

  .االستراتٌجٌة التً من شؤنها تحقٌق أعلى العوائدلمواقع من خالل استحداث المزٌد من ا

 المنافساةؤن باإال أن الشاركة مدركاة ، جمٌاع العوامال التاً تبعاث علاى التفااإل مان الرغم وعلى

فااً إطااار اسااتعداداتها و. التجزئااة قطاااع سااٌما وال، التجارٌااة القطاعااات جمٌااع فااً سااتبقى قائمااة

شااركة تركٌزهااا علااى توسااٌع شااابكة ستواصااال الالمسااتقبل، لمواجهااة التحاادٌات المتزاٌاادة فااً 

الخاادمات والمنتجااات التااً تقاادمها، إلااى جانااب مبااادرات خفااش التكلفااة  جااودةتوزٌعهااا، ورفااع 

دٌااة كمااا ستواصاال الشااركة تؤ التشااغٌلٌة، واالسااتمرار فااً تطااوٌر رأس المااال البشااري للشااركة.

  بشكل عام.فً المساهمة فً تطوٌر هذا القطاع من األعمال المتمثلة رسالتها 



تقوٌااة الموقااع الرٌااادي تعزٌااز و علااى -تعااالى هللا بااإذن - سٌنصااب القااادم العااام فااً التركٌااز إن

 لجمٌاع العوائاد تعزٌازو للشركة فً الساوق، باالتوازي ماع تحقٌاق التمٌاز علاى صاعٌد العملٌاات،

 .أصحاب المصلحةو المساهمٌن

التوفٌق فاً  عزوجل المولى لكم سائالً م ، 3123ختتم مراجعتً ألداء العملٌات لعام فإنً أوبهذا 

 م.3124العام الجدٌد 

 

 شكًرا لكم.

 

 

 عمر بن أحمد سالم قطنالمهندس 

  الرئيس التنفيذي


