
1 
 

 
 تقریر رئیس مجلس اإلدارة

 
 ،المساھمون الكرام

 
 دیسمبر 31في  المنتھیةیة للتسویق للسنة المالیة عُمانعن مجلس اإلدارة، یسرني تقدیم التقریر السنوي لشركة النفط ال ابةنباإل

 . م2019
 

بن  الحدیثة جاللة السلطان قابوس بن سعیدوفي مطلع التقریر نتقدم بتعازینا الصادقة لجمیع أفراد الوطن على فقد باني عمان 
 المعظم، ونسأل هللا لھ الرحمة والمغفرة، ممتنین لكل ما قدمھ في خدمة عمان لجعلھا في مصاف الدول المتقدمة والمزدھرة.  تیمور

 
 والجودة، والدعم الفني واالستدامة ،والبیئة ،الصحة، والسالمة

ً الشركة  تمضيو تطبیق ب وذلك، ھافي مقدمة أولویات والدعم الفني واالستدامة والجودة في وضع الصحة والسالمة والبیئة قدما
 الشركة. عملیات جمیعالخصوص في  ابھذ النظم والسیاسات المتعلقة

ً قیاسیاً بالعمل  حیث بما  0.3وبمعدل یقل عن  دون حوادث مضیعة للوقتب ساعة عمل ملیون 17لعدد حققت الشركة رقما
كما لم تسجل الشركة أیة حرائق أو  ،2018والذي یعتبر تطورا ملحوظا بالمقارنة مع عام  یخص معدل الحوادث المسجلة

جمیع منشآتھا، كما أن فعالیات أسبوع األمن والسالمة الذي تقیمھ الشركة عمل على زیادة معدل حوادث بیئیة خالل العام في 
والسالمة، وتحرص الشركة على إقامة المنتدى السنوي لمقاولیھا بھدف تبادل  خص األمنبما ی وإدارتھا تفاعل موظفي الشركة

 الخبرات وااللتزام بأفضل الممارسات لنشر ثقافة السالمة عبر جمیع عملیات الشركة. 

في  9001 األیزو ومن الجدیر بالذكر أن شركتكم نجحت بالمحافظة على التزامھا بشھادات الجودة الممنوحة لھا وھي شھادة
ة الصحة والسالمة في إدارة أمن المعلومات وشھاد 27001في إدارة البیئة وشھادة األیزو  14001إدارة الجودة وشھادة األیزو 

، محافظة مسقطضمن شبكة البیع بالتجزئة في  في السلطنة ، كما قامت الشركة ببناء أول محطة خدمة خضراء18001المھنیة 
من المزایا البیئیة كاستخدام الطاقة الشمسیة في تولید الطاقة الكھربائیة وتوفیر شاحن الكھرباء حیث تتمیز المحطة بالعدید 

 نظاما الستعادة األبخرة باإلضافة إلى أكیاس بالستیكیة قابلة للتحلل. للمركبات التي تعمل بالكھرباء و

 
 األداء المالي 

مما أثر على مبیعات  ملیئة بالتحدیات عمل حافظت شركتكم على ریادتھا في قطاع تسویق الوقود بالرغم من العمل في بیئة لقد 
أما أرباح م، 2018ملیون لایر ُعماني في عام  625.387ملیون لایر ُعماني مقارنة مع ....  حیث بلغ إجمالي المبیعاتالشركة 
م، ویعزى ھذا إلى التبعات الناتجة 2018ملیون لایر ُعماني في عام  8.088 ُعماني مقابلملیون لایر  .... بلغتفقد الشركة 

والذي أثر جوھریا على النتائج المالیة،  محطة تخزین میناء الفحلب الخاصة اضمحالل قیمة األصول الغیر مولدة للنقودمن 
في  االبتكارمجال التسویق والرقمنة مع مواصلة  ضاعفت الشركة استثماراتھا في تحولھاالشركة و ةتماشیا مع استراتیجیو

یة على سبیل المثال في المملكة الخارج األسواق في استثماراتھامن حجم  الشركة ادتقطاعي الوقود وغیر الوقود، وأخیرا ز
 . العربیة السعودیة وتنزانیا

 
توسع تستند على االستثمار في المشاریع األكثر تنافسیة ذات  استراتیجیةمن خالل تطبیق  نموھا االستراتیجي شركتكم تواصل

عمل على ترسیخ المكانة الجدوى االقتصادیة العالیة، كما ان تنوع استثماراتنا الخارجیة والتركیز على االبتكار والقیمة المضافة 
واصلت نھج إدارة التكالیف باحترافیة  الشركةمن خالل استدامة ربحیة الشركة، كما أن  شركة على المدى البعیدالسوقیة لل
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دیسمبر  31ماني كما في لایر عُ  ملیون ... الوضع المالي للشركة راسخاً بإجمالي أصول تناھز وال یزال ،إنتاجیتھاوتحسین 
  .ممولة بالكامل من إجمالي عائدات الشركة مانيملیون لایر عُ ....  ھوقد بلغت المصاریف الرأسمالیة ما مجموع ،م2019

  
ان النھج االستراتیجي للشركة تركز حیث  ،وعائداتھا شركةالأعمال  لنمو تشكل المحور األساسيوحدة البیع بالتجزئة  ال تزالو

باإلضافة إلى تطویر المنتجات والخدمات  حول توسیع شبكة البیع بالتجزئة وذلك بھدف زیادة الحصة السوقیة الخاصة بالشركة
بلغ عدد و م2019في عام  محطة وقود جدیدة 13إضافة على  الشركةعاد العمالء، حیث عملت المقدمة في محطاتنا بھدف إس

ومبیعات  ساعدت على ریادة الشركة لقطاع تسویق الوقود بما یخص عدد محطات الخدمةمحطة متكاملة  224 محطات الوقود
 .الوقود

 
یعتبر قصة نجاح لشركتكم، حیث تقدم محطات الخدمة لدینا  98" بنسبة أوكتان الوقود األعلى أداء في السلطنة "ألتیماكس

أطلقت الشركة أول  كماباإلضافة إلى العروض المبتكرة والمطورة،  كاملة من منتجات وخدمات الوقود وغیر الوقودمتمجموعة 
متر مربع في جامعة السلطان قابوس، وتفخر  10,000نموذج للمحطة المتكاملة في السلطنة وھي محطة خدمة على مساحة 

  لكونھا مزود الوقود الوحید المتواجد على شارع الباطنة السریع عبر أربع محطات وقود متنقلة.  الشركة
 

من خالل تحویل محطات الوقود إلى محطة متكاملة  إثراء تجربة العمالء تعتمد على  التي ومن الجدیر بالذكر أن سیاسة الشركة
اآلن إلى إطالق اثنین الشركة ، تسعى 2018وبعد إطالق كافي أمازون في عام  ،المتنوعة القت قبوال طیبا المنتجاتو الخدمات

 باإلضافة إلى محالت التسوق السریع "أھلین" ومراكز في مواقع مختارة، من المطاعم العالمیة "دیبونیرز بیتزا و ستیرز برجر"
المطور، حیث ساھمت جمیع ھذه الخدمات في االرتقاء بتجربة العمالء في محطات  مقھى أھلینوعنایة بالسیارات أوبتیمو لل

الء أجري مؤخرا، استبیان للعمذلك كذلك على ریادة عالمتنا التجاریة لقطاع تسویق الوقود من خالل  وانعكسالشركة المختلفة، 
 في المحطات أنشطة وخطط تجاریة جدیدة لتدعیم مجموعة الخدمات والعروض التي تقدمھا ستكشافا إلى دائما الشركةوتسعى 

  . وذلك لجعل نفط عمان وجھة دائمة للعمالء
 
ھذا  والحصة السوقیة ةالمباعفي كمیة الوقود  ملحوظا ارتفاعا قطاع األعمال التجاریةالرغم من المنافسة الشدیدة فقد شھد بو

وتقدیم الحلول للعمالء  التجاریة والتحالفاتتسلیم الطلبات للعمالء التركیز على تعزیز كفاءة  وقد تم ،الماضيالعام مقارنة بالعام 
رص استكشاف كافة الف الشركةتعتزم و غیرھا من الحلول،" ومتنقلةمن خالل االبتكارات التكنولوجیة مثل "محطة الوقود ال

 واالستفادة من مشاریع التنمیة االقتصادیة الجدیدة لمواصلة مسیرة النجاح واستغالل جمیع التقنیات الحدیثة في ھذا القطاع المتاحة
، كما أننا سوف نواصل نھجنا المستند على اإلبتكار التقني لتوفیر أفضل الحلول المستحدثةوخصوصاً في المناطق االقتصادیة 

 . المصلحةجمیع أصحاب لفائدة 
 

 ، حیث تمم2019بالرغم من التحدیات المختلفة في عام  المبیعات معدل على الحفاظ من وحدة أعمال قطاع الطیران وقد تمكت
 مطار في السالم طیران شركة مع إضافیة أعمال على الحصول من وتمكنا الرئیسیة الجویة الخطوط عقود بمعظم االحتفاظ

 .وصحار الدولي مسقط

 نمواقد شھدت  "مان"نفط عُ زیوت المحركات التي تحمل عالمة  م، حیث أن2019في عام تطور األداء فقد  الزیوتوحدة  أما
، حیث تلقى ھذه الزیوت رواجا جیدا في أسواق الشرق األوسط % مقارنة بالعام المنصرم36بمقدار  ملحوظا في المبیعات

سھل عملیة توسیع النطاق الجغرافي لھذه العالمة والدخول  مما ،العالیةذات الجودة حیث تعتبر من الزیوت  وشمال أفریقیا
وسوف تستمر الشركة في تسویق ھذه المنتجات من خالل الحمالت الترویجیة من أجل الوصول إلى  ،ألسواق وبلدان جدیدة

 أسواق عالمیة جدیدة في قارتي آسیا وأفریقیا.
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 كما أن ،جمیع الموانئتشمل فتنصّب جھود الفریق بالشركة على توسیع قاعدة العمالء ل األعمال البحریةیخص وحدة  وفیما
والتي من المتوقع ان یبدا تشغیلھا في الربع  الدقم میناء في التابعة لھا والمرافق بالوقود للتزود محطة بناء في طور حالیا الشركة

على توفیر الوقود البحري والدیزل وزیوت التشحیم الخاصة ، حیث من المتوقع أن تعمل ھذه المحطة م2021األول من عام 
 . لمیناء والمیاه اإلقلیمیة المجاورةبالسفن لجمیع السفن الراسیة في ا

 
بیسة  60یرفع توصیاتھ الى الجمعیة العمومیة السنویة إلقرار توزیع أرباح بواقع الشركة  إدارة فإن مجلسوبناًء على ذلك 

م، على أن یتم اعتماد التوصیة من قبل المساھمین في اجتماع 2019دیسمبر  31للسھم الواحد للسنة المالیة المنتھیة في 
 الجمعیة العمومیة السنوي. 

 
 البشریة لمواردا

وانطالقاً من ذلك تستمر الشركة في تطویر  على جھودھم، وتعتمد إنجازاتھا شركاتفي الأھم األصول من  البشریة ردوامتُعد ال
وبرنامج التوجیھ المباشر عبر اإلدارة العلیا للشركة باإلضافة إلى بناء القدرات كوادرھا البشریة المؤھلة عبر التدریب المتواصل 

ً ھذه المنھجیة سبب تقد كانو ،عبر األنشطة الجماعیة التي تقیمھا الشركة ومسابقات اإلبداع  للتسویق نفط عمان أصبحت بأن ا
 . من حیث توفیر البیئة المناسبة للعاملین لدیھا أفضل الشركات المحلیة في ُعمان إحدى

 

ساھم في رفع كفاءة الموظفین ومستوى ، األمر الذي تطبیق استراتیجیة جدیدة إلدارة الموارد البشریةفي وتستمر الشركة ھذا، 
% بدون المساس 84كما بلغت نسبة التعمین في الشركة ما نسبتھ  ،المدى البعیدعلى الرضا لدیھم وتوطید عالقتھم بالشركة 

بجودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتعد ھذه النسبة مرتفعة قیاسا على خصوصیة ھذا القطاع التي تتطلب مھارات مھنیة عالیة 
كادیمیة التدریب الخاصة بھا بجانب أ بإطالق الشركة وعالوة على ذلك قامت، مختلف الزبائن في مختلف القطاعاتلخدمة 

 .یع االبتكار الذي یتماشى مع قیم الشركةبرنامج تشج

 المسؤولیة االجتماعیة للشركة
ھذا العام بالتعاون مع من مبادرة تسویق  بالفائزینوكجزء من استراتیجیة الشركة بما یخص المسؤولیة االجتماعیة فقد احتفلت 

وأطلقت الشركة  ،توسطة لتطویر قدراتھم التسویقیةالمبادرة بدعم قطاع المؤسسات الصغیرة والم، حیث تعنى ھذه صندوق الرفد
 لألعمالالمختارة % من مبیعات محالت أھلین 10حملة عطاء الرامیة إلى نشر ثقافة العطاء في المجتمع من خالل التبرع ب 

الشركة بتوفیر ثالثة منح دراسیة مدفوعة التكالیف لمدة  الخیریة، باإلضافة إلى ذلك ومن باب تطویر القدرات المحلیة قامت
ثالث سنوات لبرنامج الماجستیر في اإلدارة العامة ضمن كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، 

رفع مستوى الوعي لدى إلى قریة السالمة المروریة الرامیة  نشر ثقافة السالمة المروریة عبر الشركة ھذا العام واصلتكما 
التعاون مع وزاره وبوعالوة علي ذلك ، الناشئة وأولیاء أمورھم كذلك حول أھمیة حزام األمان والممارسات اآلمنة أثناء القیادة، 

الرامیة إلى تمكین الحرفیین  "حرفتي"واالتصاالت وكذلك الھیئة العامة للصناعات الحرفیة، أطلقت الشركة مبادرة قنیة الت
، سویقالتصمیم والت مجال في لیلتحقوا ببرنامج تدریبيمن الحرفیین  100تم اختیار  ، حیثالعمانیین في مجال التسویق الرقمي

قدمت الشركة معدات متخصصة (أجھزه المساعدة  ، كما لتسویق منتجاتھا مھنیا واالستفادة من المنصات االجتماعیة بشكل أفضل
 تدریبلوقد رافق ذلك برنامج  ،سمعیة الذكیة والكراسي المتحركة والنظارات المخصصة) للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصةال

 لمساعدتھم على التواصل الفعال مع أبناءھم.  أسر الطالب على استخدام لغة اإلشارة

 

 النظرة المستقبلیة
كذلك،  الشركة أداء ینعكس إیجابا على أن المتوقع من والذي المقبل العام في إیجابیة الوطني لالقتصاد المستقبلیة تضل التوقعات

 النمو تحقیق نحو الشركة لقیادة ركائز أربع على مبنیة واضحة المعالم طریق خارطة بتطبیق شركتكم تعمل ذلك، على وعالوة
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الناتجة عن  اإلیرادات زیادة"و "  "البحث عن الفرص المتاحة في األسواق الجدیدة المستدام، حیث أن الشركة تستند على
 ".كفاءة إدارة المصروفات تحسین"  " بجانبجدیدة استثمارات استكشاف" و" المبیعات الغیر نفطیة

وادخال  في مختلف أرجاء الوطن جدیدة لمحطات الوقود محلیة استحداث مواقع استراتیجیة بیع بالتجزئة فيقطاع ال سیستمر
ومختلف الخدمات كذلك، كما سنواصل على نفس  "أھلین"محالت التسوق السریع  المحطات باإلضافة إلى فيخدمات جدیدة 

 النھج في كل من المملكة العربیة السعودیة وتنزانیا. 

وستتركز جھود وحدة األعمال التجاریة على الحصول على العقود الجدیدة التي یتم إسنادھا في مجال البنیة األساسیة، والتي 
رتبطة بالبنیة حیث أن المشاریع الم ،أنھ أن یؤثر إیجابیاً على الشركةلن عنھا الحكومة والقطاع الخاص، األمر الذي من شتع

  على منتجاتنا وخدماتنا.على مستوى الطلب  المحافظة تساھم في ات الطرق الرئیسیةمشاریع تطویر شبكو األساسیة

التحسینات  المجال لكل فساحإو ،عملھا اإلبداعي مواصلةمن بدّ لھا  علیھا فالتحدیات والتغلب من مواجھة الالشركة حتى تتمكن و
كافة عملیاتھا التشغیلیة زھا في تمیّ  لتعزیزستواصل الشركة جھودھا كما  ،ریادتھا في قطاع تسویق الوقودحفاظ على لل الالزمة

مراجعة االستراتیجیات التجاریة لمواكبة كافة و التكلفة التشغیلیةمبادرات خفض استمرار ، إلى جانب التي تقدمھاالخدمات و
 التغییرات والتحدیات المستقبلیة التي یفرضھا السوق.

الحفاظ على األنظمة الحدیثة، إلى جانب  في سبیل تطویر الكفاءات البشریة ورفع مستوى االعتماد ولن تّدخر الشركة جھداً ھذا، 
لكفاءة من ، مع التركیز بشكل خاص على تحقیق اوالجودة والسالمة والبیئةبنواحي الصحة مارسات المتعلقة أفضل المعلى 

كما سنواصل جھودنا في  ،نتجات والخدمات المقدمة للزبائنأن یكون ذلك على حساب جودة الم دون حیث التكلفة التشغیلیة
ً العمالء  ةخدم تطویر  ."أنت تثق ونحن نھتم" الذي نتبناه في الشركة: شعارنال واالرتقاء بھا تحقیقا

 أفضل العائدات لكافة المساھمین الشركة ستستمر بتحقیقونحن على ثقة تامة بأن مواجھة كافة التحدیات، متأھبة ل الشركةإن 
 .بإذن هللا

 
 شكر وتقدیر

 
باإلضافة إلى وزارة النفط والغاز  یطیب لي أن أنتھز ھذه الفرصة لإلعراب عن عمیق شكري لكافة زبائننا الكرام، ،ختاماً و

 وبلدیة مسقط ووزارة البلدیات اإلقلیمیة والمیاه وشرطة عمان السلطانیة وباقي أوكیوووزارة التجارة والصناعة وشركة 
 .موظفینا على دعمھم المتواصل وجمیع، المتعاملین معناشركات القطاع الخاص، وكذلك لكافة التجار حكومیة والمؤسسات ال

 

، ھیثم بن طارق بن تیمور المعظمالسلطان  فإننا نعاھدنیابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وجمیع الموظفین العاملین بالشركة بالو
 .نھجھ وسیاستھ الرشیدة نبأمره ومقتفیی بأن نواصل البذل والعطاء لما فیھ خدمة عمان، مأتمرین

 

 
 ،،،والسالم علیكم ورحمة � وبركاتھ

 

 
 فملھم بن بشیر الجر

      رئیس مجلس اإلدارة   


