
 
 

 
 اإلدارة مناقشات وتحلیلتقریر 

 
 مقدمة

 
واصلت شركة النفط العمانیة للتسویق ریادتھا لقطاع تسویق المنتجات النفطیة من حیث نمو األعمال بالرغم من التحدیات التي 

قدیم ما یفوق تطلعات م، وسوف نستمّر بعزیمتنا المتقدة التي ال تلین لتحقیق النمو والتطور المنشود لت2019واجھناھا في عام 
في جمیع العملیات الیومیة، كما أننا  االبتكارتتمركز حول تطلعات الزبائن وتعتمد على  استراتیجیةزبائننا الكرام من خالل تبني 

نحافظ على نفس المستوى من األداء حیثما تواجدنا في المملكة العربیة السعودیة وتنزانیا من خالل محطات الوقود وزیوت 
 م. التشحی

 
وإن الشركة تتطلّع نحو مستقبٍل مشرق تلتزم فیھ بتعزیز مساھماتھا في جمیع جوانب الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة في السلطنة 

كما أن فریق العمل لدینا یركز على تقدیم خدمات ، میع قطاعات ھذه الصناعة الحیویةمن خالل مواصلة االبتكار والتطویر في ج
 اء تجربة العمالء. ومنتجات تعمل على إثر

 
وكشركة  لدعم نمو الشركة واالقتصاد المحلي كذلك، وسوف تظل طموحاتنا على الدوام متوافقة مع حركة التنمیة في السلطنة

 رائدة في قطاع تسویق الوقود نؤمن بمسؤولیتنا تجاه جمیع أصحاب المصلحة لمواصلة النمو المبني على االستدامة.
 

 والبیئة، والجودة، والدعم الفني واالستدامةالصحة، والسالمة، 
 

ً كبیراُ لحیاة األفراد والمجتمع والبیئة، حیث أننا ال نالوا جھدا في توفیر بیئة عمل آمنة لحمایة موظفینا  تولي شركتنا اھتماما
الشركة إنجازا غیر  قد حققتف وباعتبار السالمة إحدى دعائم عملیات الشركة، وزبائننا وعامة الناس وأصول الشركة كذلك، 

سجلت ما یقل ساعة عمل كما  ملیون 17مضیعة للوقت خالل صابات إ وقوع أيأن الشركة لم تسجل مسبوق بھذا الصدد حیث 
ھ وللعام الثالث على التوالي لم أنكنسبة مئویة بما یخص جمیع الحوادث المسجلة خالل العام، والجدیر بالذكر أیضا  0.3عن 

إنجازا  الشركة حققت وإضافة إلى ذلك، للوقود لجمیع مناطق السلطنة اللوجستيالنقل  خالل حوادث مروریةأي  تسجل الشركة
 أو حوادث بیئیة.رائعا ھذا العام حیث لم تسجل الشركة حریق في اي من محطاتھا 

خالل أسبوع األمن والسالمة  العدید من المبادرات والمناشط ولنشر ثقافة األمن والسالمة لدى الشركة قامت الشركة بتنظیم
كما تظل السالمة على الطریق السنوي لضمان مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في مختلف فعالیات األمن والسالمة والبیئة، 

من أولویات الشركة، حیث واصلت الشركة تقدیم برنامج تدریبي لموظفیھا ومتعاقدیھا في مجال القیادة الوقائیة اآلمنة، ویتم 
، كما واصلت لمركبات الخاصة بالشركة والمتعاقدین من خالل نظام تعقب للتأكد من التزام قادة المركبات بالقیادة اآلمنةمراقبة ا

الشركة غرس ثقافة القیادة اآلمنة لدى الناشئة من خالل فعالیة قریة السالمة المروریة التي أقیمة في كل من مسقط وصاللة 
  ونزوى والبریمي.  

ركة القائمة على الصحة والسالمة واألمن والبیئة والتي تحرص على تطبیقھا في كافة جوانب عملھا ھي مزیج إّن فلسفة الش
یجمع بین الثقافة والممارسة. ویترجم موظفونا ھذه الثقافة إلى واقع ملموس من خالل تقییم المخاطر في جمیع عملیاتنا إضافة 

 الشركة على حافظتالشركة فقد عھ وبناء على ھذا النھج الذي تتبات االستجابة، قنیإلى تحلیل معاییر السالمة الحالیة لتحسین ت



في إدارة البیئة وشھادة األیزو  14001 وشھادة األیزوفي إدارة الجودة  9001وھي شھادة األیزو  األربعةشھادات الجودة 
 . 18001دة الصحة والسالمة المھنیة في إدارة أمن المعلومات وشھا 27001

الممارسات المستدامة التي تتبعھا الشركة دعما للتوجھات الصدیقة للبیئة وصون مواردھا وترشید استھالك الطاقة  قائمةوضمن 
مباشرة بشبكة  فقد قامت الشركة بربط محطاتھا، حطات من محطاتھا بالطاقة الشمسیةم سبعة، قامت الشركة بتغذیة المتجددة

قامت كما ، الزائدة للشبكة في مقابل التعرفة المتفق علیھا من قبل ھیئة تنظیم الكھرباءتغذیة الطاقة توزیع الكھرباء بحیث یتم 
، ویأتي ذلك ضمن التزام الشركة شحن المركبات الكھربائیة في محطتھا الخضراء األولى في الرسیل شركة بتركیب جھازال

ً مع االسترات یجیة الوطنیة الرامیة إلى الحّد من انبعاثات غاز ثاني بالمساھمة في إیجاد مستقبل أكثر استدامة بالسلطنة تماشیا
 أكسید الكربون الضارة بالبیئة. 

 
 البشریة الموارد

 
حیث أصبحت الشركة من الشركات الرائدة كواحدة من  یرتكز اسم الشركة وسمعتھا ونجاحھا على النزاھة الشخصیة والمھنیة.

والباحثین عن التطور الوظیفي ضمن مؤسسة تعنى بتطویر كوادرھا  للقطاع الخاص لالنضمامأفضل الوجھات لمن لدیھ الطموح 
 .البشریة

 
م، فقد نسبة 2019حتى نھایة دیسمبر  على درجة عالیة من التأھیل موظفاً وموظفة 237ومع وجود كادر متخصص یبلغ قوامھ

العالیة صاحبھا ارتفاع في جودة الخدمة المقدمة للعمالء، حیث تعتبر ھذه النسبة  ، الجدید بالذكر ان نسبة التعمین%84التعمین 
رائح عالیة قیاسا على احتیاج ھذا النوع من الشركات إلى العمالة المتخصصة ذات المھارة العالیة لتقدیم خدمات لمختلف ش

تنا البشریة من أولویاتنا، وقد تجلّى ذلك في توفیر ومنذ بدایة رحلتنا، فقد اعتبرنا تطویر قدراالمستفیدین من خدمات الشركة، 
التي من  الكفاءات المتمیزة على مستوى قطاعات محددة إضافة إلى مجموعة واسعة من المھارات التطبیقیة والعلمیة واإلبداعیة

 شأنھا رفع مستوى أدائنا.
 

والتي تتضمن  للتسویق إطالق أكادیمیة نفط عمانقمنا ب من خالل برامج تطویر مستمرة ولمواصلة نھج تطویر كوادرنا البشریة
ومن باب تنویع مصادر التدریب مدربین من خارج وداخل الشركة یعملون على رفع كفاءة العاملین لدینا في مختلف المجاالت، 

دراء العموم والتطویر بدأنا عملیة إلحاق الموظفین بدورات عبر اإلنترنت إضافة إلى دورات التوجیھ الفردي من خالل قیام م
 بتوجیھ موظف واحد بشكل شھري.

 
وكشركة فتیة وحیویة ذات روحٍ ُعمانیة أصیلة، تفخر بكونھا صاحبة الریادة في قطاع الخدمات النفطیة في السلطنة وشریكاً 

ً في تطویر بنیتھ األساسیة، تسعى نفط ُعمان على نحٍو دؤوب لدعم القوى العاملة باعتبار ذلك جزًءا أساسیاً   من أھداف مھما
الشركة على المدى الطویل. ویبدو ذلك جلیاً في توظیف المواھب العُمانیة المناسبة في المستوى الوظیفي المناسب في التوقیت 

 المناسب بحیث تصبح نفط ُعمان الوجھة المفضلة للعمل لدى الشباب العُماني.  
 

 البیع بالتجزئة
 

وذلك واصل قطاع البیع بالتجزئة قیادة نمو المبیعات یعد قطاع البیع بالتجزئة من أھم قطاعات األعمال في الشركة، حیث 
متر  10,000م باإلضافة إلى المحطة المتكاملة األولى في السلطنة على مساحة 2019في عام  محطة جدیدة 13 بإضافة

ھي الشركة الوحیدة المتواجدة  محطة، كما یجدر اإلشارة إلى أن الشركة 224، لیرتفع مجموع محطات نفط ُعمان إلى مربع
على طریق الباطنة السریع من خالل تشغیل أریع محطات وقود متنقلة، وإلى جانب بناء محطات جدیدة فقد عملت الشركة على 



ا في زیادة مبیعات الوقود في األعوام تجدید وتطویر المحطات الحالیة باإلضافة إلى إضافة مبنیین تجاریین من المتوقع أن یساھم
  القادمة.

 
 37م أصبح متوفرا اآلن في 2018" عالي األداء والذي أطلقتھ الشركة ألول مرة في عمان في مطلع عام 98وقود "ألتیماكس 

 محطة في العام المنصرم.  17محطة خدمة مقارنة مع 
 

% من الشبكة 45محطة تعبئة والتي تشكل ما نسبتھ  101باإلدارة واإلشراف المباشر على  البیع بالتجزئة قطاعھذا ویقوم 
المتمیزة في رفع  ةالتشغیلی وقد ساھمت كفاءتنا والذي یبرھن على قدرة الشركة التشغیلیة في إدارة محطات الوقود، الحالیة

العالمة التجاریة الرائدة في  للنسویق التجاریة لشركة نفط عمانجعل العالمة وإدارة النقد مما ساھم في  العمالءمعاییر خدمة 
 .  مؤخراً  أجري للعمالء مجال تسویق الوقود وفقًا الستطالع

 
 

، والذي یشّكل شریحة نموا ملحوظا والمتمثل في التسوق والتغذیة والخدمات قطاع البیع بالتجزئة للمنتجات غیر النفطیة شھد
فإن الشركة تعمل على تنویع الخدمات والمنتجات المقدمة في محطاتنا لكي یحصل الزبون  بالتجزئة،مھمة أخرى في تجارة البیع 

ذا القطاع تنتج من محالت "أھلین"، إن الغالبیة العظمى من اإلیرادات المتأتیة من ھعلى جمیع ما یحتاج تحت مظلة واحدة، و
أھلین فإننا نسعى إلى خدمة عمالئنا من خالل المحالت محالت  باإلضافة إلىو ،محل 123 حیث بلغ عدد محالت أھلین 

كافي  7 عددو أھلینمقھى 15و مركز للعنایة بالمركبات، 25ة وعدد مطعم من مطاعم الخدمات السریع 39 وجود األخرى مع
وانطالقا من إیماننا بالتحول الرقمي قمنا بتوفیر خدمة الدفع اإللكتروني من خالل تطبیق "ثواني" وتدشین شاشات  أمازون ،

أن خدماتنا في المحطات تتضمن أجھزة الصرف اآللي ودفع المستحقات والخدمات  كمامحطة خدمة،  28رقمیة لإلعالنات في 
  سوف ندشنھا لمواكبة تطلعات زبائننا الكرام. البریدیة باإلضافة إلى الكثیر من الخدمات التي 

 
 

 الشركةوالتي أضافت قیمة كبیرة إلى  تفخر الشركة بشریحة أخرى من قطاع تجارة البیع بالتجزئة لدیھا وھي بطاقات الوقود
حیث أن الخدمة الممتازة والحلول الذكیة التي تقدمھا دائرة بطاقات الوقود ساھمت في الحفاظ على  ،والعمالء على حد سواء

 . ریادة الشركة بما یخص بطاقات الوقود
 

 :م بما یخص بطاقات الوقود كما ھم مبین أدناه2019وقد تمكنت الشركة في تحقیقي العدید من اإلنجازات خالل العام 
 

 مضطَرد في مبیعات بطاقات الوقود  المحافظة على معدل نمو •
  e-Fillخدمة  عدد زباءنزیادة  •
% من إجمالي 55من خالل االستحواذ على ما نسبتھ  قیادة القطاع بما یخص عدد المستخدمین لبطاقات الدعم الوطني •

 مما یعكس ثقة العمالء في الشركة مستخدمي البطاقات
 بزیادة عدد أجھزة الدفع اإللكتروني في المحطات زیادة المبیعات من خالل البطاقات البنكیة وذلك •

 
 

 األعمال التجاریة
 

م  بالمقارنة مع العام 2019نموا ملحوظا بما یخص كمیة الوقد المباعة في عام  من تحقیق األعمال التجاریة تمكن فریق عمل
تبني  من خالل، وذلك حدة التنافس فیھالماضي بالرغم من أن قطاع األعمال التجاریة شھد تراجعا عاما في األداء وتزایدت 

مبتكرة  طرح حلول تقنیةوعمل تحالفات استراتیجیة باإلضافة إلى  استراتیجیة تعتمد على تحسین كفاءة نقل الوقود إلى عمالئنا



، وقد م2019في عام  ، حیث أن الحلول المتكاملة واالبتكار ھي الدعائم الرئیسیة لنمو األعمال التجاریةكمحطة الوقود المتنقلة
عملنا على تعزیز مكانتنا التجاریة من خالل دراسة احتیاج كل شریحة من عمالءنا ووضع الحلول المناسبة لكل شریحة مما 

، حیث مكنتنا ھذه االستراتیجیة من كسب ثقة عمالء جدد والحفاظ على عمالئنا السابقین بھامش مكننا من زیادة حصتنا السوقیة
 ، كما أننا قمنا بإطالق ھویتنا الجدیدةیادة الحصة السوقیة للشركة في بعض القطاعات المھمة ربح جید، مما أدى إلى ز

“B2Smart”  المحرك الرئیسي لعروضنا المقدمة لعمالئنا والمبنیة على التحول الرقمي الذي نؤمن بأنھ  والتي تعتبر ھي
 سیساعدنا على تطویر خدماتنا للوصول إلى ما یطمح إلیھ عمالؤنا. 

 
 الشركة عمالء مع العمل مواصلة من فریقنا فقد تمكن ،ومتابعة المستحقات المالیة االقتصادیة التحدیات جمیع من الرغم وعلى

 القدرة تعزیز شأنھا من التي االستراتیجیة المشاریع من العدید من جزًءا نكون بأن البالد، كما أننا فخورون أنحاء جمیع في
 المستقبل.  في مستدام نمو وتحقیق لعمان التنافسیة

 
 

 الطیران
 

المبرمة مع أغلب شركات الطیران باإلضافة  الحفاظ على أغلب العقود منم 2019وحدة أعمال قطاع الطیران في عام  تمكنت
حیث نجحنا في استقطاب عدد من ، وبعض الشركات األخرى في مطاري مسقط الدولي وصاللة طیران السالمإلى التوقیع مع 

 الدولیین في مطار مسقط الدولي.العمالء 
  

وجودھا في مطار صحار الدولي من خالل توقیع عقد لمدة عامین مع مطارات  ناضمومن الجدیر بالذكر أن الشركة تمكنت من 
 عمان.

 
طائرة بالوقود خالل  11,300 في مجال الطیران، فإننا قمنا بتزوید أكثر من بشكل منتظم عمیل 20أكثر من  التعامل معومع 
 السالمة والبیئةالمعاییر الدولیة للصحة و م، كما أننا ملتزمون بتوفیر خدمات تلبي احتیاجات العمالء وتتفق مع أعلى2019العام 

 .والجودة
 
 

 الزیوت
 

طاع الزیوت في السلطنة، لقد لقیت ھذه العالمة قویق من الزیوت األكثر نموا في ست نفط عمان للتتعد زیو
وكنتیجة لذلك السلطنة، التجاریة قبوالً واستجابة كبیرین مما أدى إلى توسع قاعدة المستھلكین لھذه الزیوت في 

% ھذا العام بالمقارنة مع العام الماضي مستحوذین على حصة سوقیة 36زادت مبیعات الزیوت بما مقداره 
 األسواق من العدید في النمو في التشحیم زیوت استمرت ذلك، إلى باإلضافة ع جدیدة،أكبر وقنوات توزی

 القادمة السنوات في السوقیة الحصة من المزید اكتساب في التجاریة عالمتنا تستمر أن المتوقع ومن. الخارجیة
 العنایةساھم إطالق مراكز  الرقمیة، كما التسویقیة الحمالت من االستفادةوذلك ب وخارجھا عمان سلطنة في

العالمة  بروزفي زیادة  م2019خالل عام "  "LubExpressومنافذ " ”Optimo Swiftالسیارات ب
 في جمیع أنحاء سلطنة عمان وخارجھا. وقیمتھا السوقیةالتجاریة 



، على مكانتھا المتمیزة في السوق م بالمحافظة2019نموا متواصال خالل العام  BP Castrolحققت زیوت 
كما أنھ تحت لواء زیوت كاسترول تم التركیز على االبتكار لتلبیة معاییرنا العالمیة إلنتاج منتجات ذات جودة 

 عالیة.
 
 

 لعمالءخدمة ا
 

حیث أن إطالق بطاقة "بسمة یعد استكماال لنجاح األعوام الماضیة،  م عام محوري لدائرة العنایة بالعمالء حیث2019یعد العام 
بلس" یعتبر إنجازا جوھریا یضاف إلى سلسة إنجازات الشركة وینتظر ان تكون ھذه البطاقة إضافة إلى مختلف مبادرات 

 الشركة. 
 

 ولترجمة شعار الشركة " أنت تثق ونحن نھتم" لواقع عملي وانطالقا من نھجنا الجدید في إحیاء أسبوع خدمة العمالء ھذا العام
قامت  امت دائرة العنایة بالعمالء إقامة ھذه المناسبة في كل من أبریل وأكتوبر، وكجزء من فعالیات أسبوع العنایة بالعمالءق

بقیادة الرئیس التنفیذي بزیارة عدد من محطات تعبئة الوقود وتولوا مسؤولیة تزوید السیارات  والموظفین اإلدارة التنفیذیة بالشركة
التعاون والتكاتف مع العاملین. كما اغتنمت اإلدارة الفرصة للحدیث مع الزبائن والحصول على رؤیة بالوقود إلظھار روح 

 حول كیفیة تقدیم خدمات أفضل لھم وتحلیل مالحظات الزبائن ورسم خطة عملیة لذلك.  شاملة

م من خالل إقامة مأدبة غداء ربع سنویة لعدد 2019أطلقت الشركة مبادرة جدیدة في عام وكوسیلة لزیادة التفاعل مع العمالء 
 من العمالء بحضور الرئیس التنفیذي للشركة. 

دائرة العنایة  واصلتقد لكون الشركة استحوذت على الحصة السوقیة األكبر بما یخص مشتركي بطاقات الدعم الوطني، فو
 .االتصاالت من المستفیدین لالستفسار حول بطاقات الدعم الوطنياستقبال عدد كبیر من  بالعمالء

 
 تطویر األعمال

 
عقب توقیع شركة النفط العُمانیة للتسویق اتفاقیة ترخیص مع شركة میناء الدقم لتزوید السفن بالوقود واتفاقیة أخرى الستئجار 

محطة  بناءتعمل حالیا على الشركة  شروع، حیث أنلالزمة إلنجاز المموقع للشركة في المیناء باشرت الشركة وضع الخطة ا
وسوف توفر ھذه المحطة م، 2021عام الربع األول من تزوید السفن بالوقود والمرافق التابعة لھا والتي من المتوقع أن تنجز في 

تتمیز المحطة  ،المحیطة بھالوقود الثقیل والوقود البحري، إضافة إلى زیوت التشحیم البحریة للسفن الراسیة في المیناء والمیاه 
اآلن  سیتزاید الطلب علیھبما في ذلك الوقود البحري منخفض الكبریت والذي  أنواع المنتجات توفیر مختلف على الكاملةقدرة بال

ریق ھذا وقد تمت مباشرة أعمال تزوید الوقود للسفن في الدقم في ھذه األثناء عن طالجدیدة،  لوائح البحریة الدولیةال تماشیا مع
شاحنات النقل البري إلى أن یتم تشغیل المحطة بشكل كامل، كما أن الشركة باشرت عملیات تزوید السفن بالوقود الثقیل بواسطة 

البحریة، وإّننا فخورون بكوننا شریكاً استراتیجیاً لشركة میناء الدقم للمساھمة في تطویر األعمال ، البارجة المتواجدة في المیناء
 أن یصبح ھذا المیناء مركزاً استراتیجیاً في المستقبل القریب.من المتوقع  إذ
 
 

 تقنیة المعلومات



 ة عملیات الشركة، حیث تمتقنیة المعلومات الكثیر من المشاریع ذات التأثیر المباشر على إدار دائرةأنجزت  م2019 في عام
من محالت أھلین للتسویق  101والذي سھل عملیة إدارة  نظام إدارة موارد المؤسسة لمحالت التسوق السریع االنتھاء من تطبیق

 السریع، حیث یستطیع اآلن فریق عمل الشركة من إصدار تقاریر خاصة بأداء المحالت وتحلیل بیاناتھا.
 

 إلكترونیة لتكون الفواتیر تسلیم مذكرات بأتمتةتقنیة المعلومات  دائرةوإیمانا بأھمیة تطبیق الممارسات الصدیقة للبیئة قامت 
اإللكتروني یعتبر مثاال آخرا ، كما أن إطالق نظام المشتریات مطبوعة نسخة طباعة من بدالً  اإللكتروني البرید رسائل باستخدام

للمبادرات الصدیقة للبیئة حیث ساعد النظام في تقلیل الحاجة إلى المعامالت الورقیة بجانب تسھیل اإلجراءات وإعطاء المتعاقدین 
 نیة الولوج إلى النظام إلكترونیا. لدینا إمكا

 
م، حیث عمل ھذا 2019أتمتة نظام تخطیط المیزانیة السنویة یعد إحدى المبادرات المطبقة في العام ومن الجدیر بالذكر أن 

البرید النظام على تسریع عملیة تخطیط المیزانیة السنویة بدقة عالیة، باإلضافة إلى أتمتة عملیة متابعة مستحقات الشركة عبر 
ل الوقت والجھد في متابعة مستحقات الشركة یتقل مما ساھم في، مباشربشكل مخاطبات إلكترونیة  النظام رسلاإللكتروني بحیث ی

  والتركیز على المبادرات األخرى التي تعمل على رفع مستوى رضى العمالء. 
 
 

 التسویق
، تم إنشاء دائرة تمركزا حول العمالء في الخلیج لوقودشركة ضمن شركات تسویق ا انطالقا من رؤیة الشركة لنصبح أكثر

ا تقدیم خدمات مبتكرة على الدوام لجمیع عمالئھ م بھدف إبراز الفوارق بین الشركة ومنافسیھا من حیث2018التسویق في عام 
 حیثما كانوا. 

 
 رحلتھم في یریدون ما لھم ونوفر بھ نقوم ما قلب في عمالئنا وضع خالل من تُنسى ال تجارب وخلق عمالئنا إرضاء ھو ھدفنا
 .واحد سقف تحت

 
قام فریق التسویق بمراجعة وتحلیل كل قطاعات األعمال في الشركة بھدف التعرف على احتیاجات العمالء في كل قطاع وذلك 

 للتأكد من تقدیم القیمة المضافة لجمیع العمالء.
 

تقوم دائرة التسویق بالتفاعل مع العمالء والشركة كذلك، حیث ال تألوا جھدا في تطویر المنتجات والخدمات بھدف الوصول إلى 
 على وحصول عمالئھا المؤسسة تقدم لضمان قیّمة ومالحظات مدخالت نقدم رضى العمالء وسعادتھم بالخدمات المقدمة، نحن

 دوما. فضلاأل
 

 التحول الرقمي
 

التحول الرقمي دورا ریادیا في المؤسسات حیث یعتبر الواجھة األولى للمؤسسات في ظل التحول الرقمي مؤخرا في یلعب 
مختلف القطاعات، ولكون شركة النفط العمانیة للتسویق في طور التحول لتصبح أكثر تمركزا حول العمالء ینظر لدائرة التحول 

 كثر استخدامھا للمنصات االجتماعیة والتقنیة. الء لكونھم أالرقمي أن تقود التواصل مع العم
 
قد بدأت دائرة التحول الرقمي تطبیق المرحلة الثانیة من االستراتیجیة الرقمیة للشركة والتي تستند على إطالق منتجات جدیدة و

مرات تحمیل التطبیق  باإلضافة إلى رقمنة األعمال بشكل عام واإلجراءات الداخلیة، وبإطالق تطبیق " عالم أومكو" تزاید عدد
 % بالمقارنة مع التطبیق القدیم.2,300بما نسبتھ 

 



ومن الجدیر بالذكر كذلك أنھ تم إطالق منصات متخصصة لرقمنة اإلجراءات الداخلیة كمنصة إدارة عالقات العمالء التجاریین 
لیتكامل مع التطبیق اإللكتروني بحیث دارة عالقات عمالء زیوت التشحیم، كما تم إعادة تصمیم برنامج الوالء كلیا ومنصة إ

على یستطیع العمالء االطالع على عدد النقاط المسجلة واستبدال النقاط الخاصة بھم عبر التطبیق، كما أصبح العمالء قادرین 
ة القصوى إستبدال النقاط في كل من أھلین وكافي أمازون ومركز أوبتیمو للعنایة بالمركبات لكي یستطیع العمیل تحقیق االستفاد

 من مختلف منتجات وخدمات الشركة. 
 

 النظرة المستقبلیة
 المتوقع حیث تشیر تقاریر صندوق النقد الدولي أن منحول األداء العام لالقتصاد، تتسم النظرة المستقبلیة للعام القادم باإلیجابیة 

 خمسة على تزید بنسبة الحقیقي اإلجمالي المحلي الناتج ینمو أن المتوقع من حیث نمواً  المنطقة اقتصادات أسرع ُعمان تصبح أن
  .المائة في

عمان بمواصلة التخطیط االستراتیجي،  التصاعدي القتصاد المسار في المساھمة في رئیسي دور لعب بمواصلة ملتزمون نحن
اصلة االستثمار في باإلضافة إلى مو زیادة اإلیرادات غیر النفطیةو مشتركة جدیدة ومشاریع استثمارات حیث نسعى الستكشاف

 م.  2025شركات لتسویق الوقود في منطقة الخلیج بحلول العام  5راس المال البشري لبلوغ ھدفنا عبر التواجد بین أفضل 

 حضور مستدام بشكل فیھ نطور الذي الوقت في في الخلیج العمالء حول تمركًزا األكثر المسوق نصبح أن في ھدفنا یتمثل
كذلك،  وتنزانیاسواء، فھا نحن نوسع تواجدنا اإلقلیمي عبر التواجد في المملكة العربیة السعودیة  حد على ودولیًا محلیًا الشركة

سمعتنا بحیث نصبح الخیر األول للعمالء عبر تقدیم  بناء في المساعدة شأنھ من فرید أعمال نموذج لتنفیذ خطًطا وضعنا كما
ونحن نمضي قدما بتطبیق نموذجنا الجدید " المحطة المتكاملة" والتي توفر مختلف  مختلف الخدمات والمنتجات في محطاتنا،

، للعائالت التسوق ومراكز لألطفال لعب ومناطق البرید ومكاتب والمطاعم الریاضیة والصاالت تحویل العمالت منافذكالخدمات 
   تعمل بالطاقة الشمسیة بجانب محطتنا الخضراء.  محطات  7كما أننا ماضون في تطبیق مبادراتنا الصدیقة للبیئة والتي تشمل 

 ،وخارجھا المنطقة داخل التشحیم زیوت رقعة تواجدنا بما یخص توسیع أیضا لدینا الطریق خریطة تشمل ذلك، إلى باإلضافة
 . والبحرین وقطر كینیا مثلحیث اننا متواجدون حالیا في عشر دول 

 العمالء احتیاجات تجاوز اإلیرادات الخاصة بالشركة، كما أننا نستھدف تدفق مصادر وتنویع أعمالنا، نطاق توسیع بصدد نحن
 ، وبھذا نحن نستھدف دوما االستدامة ونظھر روح المسؤولیة. یریدون دائما ما إلعطائھم

 م.2019وبذلك نختتم مراجعتنا لألداء التشغیلي لشركة نفط ُعمان لعام 

 

 وبركاتھ،والسالم علیكم ورحمة هللا 

 

 

 

 دیفید خلیفة

 التنفیذي الرئیس
 


