شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع

تقرير رئيس مجلس اﻹدارة
المساهمون الكرام،
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ عن مجلس اﻹدارة ،يسرﻧي تقديم التقرير الرﺑع سﻧوي من العﺎم 2019م الغير مدقق لشركﺔ الﻧفط العُمﺎﻧيﺔ للتسويق .
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الواحد
اﻷداء التجاري والمالي
واجهت الشركﺔ العديد من التحديﺎت في الرﺑع اﻷول من عﺎم 2019م حيث اﻧخفضت اﻷرﺑﺎح ﺑﻧسﺑﺔ  % 37.7مقﺎرﻧﺔ ﺑﺎلفترة
ﻧفسهﺎ من العﺎم المﺎضي .في حين ﺑلغ إجمﺎلي قيمﺔ المﺑيعﺎت  142مليون ﷼ عمﺎﻧي ،ﺑتراجع قدره  4مﻼيين ﷼ عمﺎﻧي مقﺎرﻧﺔ
ﺑﺎلمﺑيعﺎت المحققﺔ في ﻧفس الفترة من العﺎم المﻧصرم والتي ﺑلغت  146مليون ﷼ عمﺎﻧي.
ويعزى هذا التراجع في المﺑيعﺎت إلى إﻧخفﺎض المﺑيعﺎت في قطﺎع الطيران الذي أثر سلﺑﺎ على أداء الشركﺔ ﺑﺎﻹضﺎفﺔ إلى تراكم
المستحقﺎت الواجﺑﺔ السداد التي لم يتم تحصيلهﺎ من ﺑعض العمﻼء من ذات القطﺎع.
الصحة والسﻼمة واﻷمن والبيئة وضمان الجودة واﻻستدامة
خﻼل الرﺑع اﻷول من العﺎم الحﺎلي عقد اجتمﺎع السﻼمﺔ اﻷول مع المقﺎولين وذلك ﻹطﻼق ﺑرﻧﺎمج سﻼمﺔ الشركﺎت المقﺎولﺔ
واﻻتفﺎق على تطﺑيق ﻧظﺎم  IVMSالجديد لتتﺑع المركﺑﺎت ،عﻼوة على ذلك تم إجراء تدريﺑﺎت للتأهب لحﺎﻻت الطوارئ في
محطﺎت الخدمﺔ ومواقع الشركﺔ المختلفﺔ لتقييم القدرة على اﻻستجﺎﺑﺔ في الحﺎﻻت الطﺎرئﺔ.
كجزء من جهودهﺎ لﻧشر الوعي ﺑمﺎ يخص الممﺎرسﺎت اﻵمﻧﺔ في قيﺎدة المركﺑﺎت  ،أطلقت الشركﺔ ﺑرﻧﺎمج السﻼمﺔ المروريﺔ
لتثقيف اﻷطفﺎل حول أفضل ممﺎرسﺎت السﻼمﺔ على الطرق .و واصلت الشركﺔ ﺑث التوعيﺔ لدى الﻧﺎشئﺔ حيث استقﺑل الﺑرﻧﺎمج
 320طفﻼً.
تطوير اﻷعمال
واصلت شركتكم أعمﺎلهﺎ الدوليﺔ حيث تستمر عمليﺎتهﺎ في المملكﺔ العرﺑيﺔ السعوديﺔ وتعتزم توفير خدمﺎتهﺎ المﺑتكرة في جمهوريﺔ
تﻧزاﻧيﺎ أيضﺎ ً.
احتفلت الشركﺔ مؤخرا ً ﺑمرور  15عﺎمﺎ ً مﻧذ اﻧطﻼق أعمﺎلهﺎ ﺑﺎلسلطﻧﺔ استطﺎعت خﻼلهﺎ الﻧجﺎح في تحويل قطﺎع الوقود إلى
مراكز خدمﺔ متكﺎملﺔ ممﺎ عزز مسﺎهمتهﺎ في اﻻقتصﺎد الوطﻧي ،حيث ﺑلغت الحصﺔ السوقيﺔ للشركﺔ في السلطﻧﺔ مﺎ يتجﺎوز
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كمﺎ ﻧظمت الشركﺔ الﺑطولﺔ الدوليﺔ اﻷولى لﻼﻧجراف المركﺑﺎت الريﺎضيﺔ في السلطﻧﺔ للعﺎم الثﺎﻧي على التوالي ،حيث يتألف
السﺑﺎق التﻧﺎفسي الذي تم إجراؤه في ﻧﺎدي عمﺎن للسيﺎرات من ثﻼث جوﻻت ،وجذب أكثر من  18,000من عشﺎق الريﺎضﺔ.
وضمن خطط توفير خدمﺎت متﻧوعﺔ ،افتتحت شركﺔ الﻧفط العُمﺎﻧيﺔ للتسويق مؤخرا ً ثﺎلث فروع مقهى ’ كﺎفيه أمﺎزون‘ في محطﺔ
خدمتهﺎ على طريق مسقط السريع ،وﺑﺎفتتﺎح هذا الفرع أصﺑح لدى الشركﺔ ثﻼثﺔ فروع ’ كﺎفيه أمﺎزون‘ في السلطﻧﺔ.
إدارة الموارد البشرية
لعﺑت أكﺎديميﺔ الشركﺔ للتدريب دورا محوريﺎ في تطوير قدرات موظفي الشركﺔ ،حيث ﺑﺎشرت اﻷكﺎديميﺔ تقديم مختلف ﺑرامج
التدريب لمجموعﺔ من الموظفين ﺑﻧﺎئﺎ على خطﺔ التدريب المعدة حديثﺎ والتي تستﻧد على تحليل احتيﺎجﺎت الموظفين لﺑرامج
التدريب التي تعمل على تطوير قدراتهم وكفﺎءتهم ،كمﺎ أطلقت الشركﺔ ﺑرﻧﺎمج تدريب الموظفين عن ﺑعد من خﻼل الدورات
التدريﺑيﺔ عﺑر اﻹﻧترﻧت من أجل العمل على تطوير القﺎدة في الشركﺔ.
المسؤولية اﻻجتماعية للشركة
أثر إيجﺎﺑي في حيﺎة المجتمع العُمﺎﻧي ،وقعت شركتكم اتفﺎقيﺔ مع جمعيﺔ المحﺎمين العُمﺎﻧيﺔ ﺑهدف دعم
في إطﺎر التزامهﺎ ﺑترك ٍ
ً
ﺑرﻧﺎمج ’فك كرﺑَﺔ‘ .وتسﺎهم هذه المﺑﺎدرة في ﻧسختهﺎ السﺎدسﺔ في اﻹفراج عن ال ُمعسرين مﺎليﺎ وإتﺎحﺔ الفرصﺔ أمﺎمهم لﺑدء حيﺎتهم
مجددا ً.

النظرة المستقبلية
ﺑﺎﻹشﺎرة إلى المؤشر التصﺎعدي ﻷسعﺎر الﻧفط والﻧظرة اﻹيجﺎﺑيﺔ لﻼقتصﺎد واصلت الشركﺔ التجديد واﻻﺑتكﺎر في عمليﺎتهﺎ وتﻧويع
اﻻستثمﺎرات لضمﺎن رسوخ المكﺎﻧﺔ التجﺎريﺔ للشركﺔ ﺑﺎلمقﺎرﻧﺔ مع المﻧﺎفسين ،لﻼستفﺎدة من جميع الفرص التي من شأﻧهﺎ أن
تعزز أداء الشركﺔ ككل وﺑطريقﺔ مستدامﺔ.
كمﺎ ﻻ يفوتﻧﺎ التأكيد على أن مجلس اﻹدارة واﻹدارة التﻧفيذيﺔ لن تألوا جهدا في مواجهﺔ جميع التحديﺎت خﻼل العﺎم 2019م وهم
على ثقﺔ ﺑأن الشركﺔ سوف تكثف جهودهﺎ لمواكﺑﺔ تطلعﺎت جميع اﻷطراف ذوي العﻼقﺔ.
شكر وتقدير
وختﺎمﺎ ً ،يطيب لي أن أﻧتهز هذه الفرصﺔ لﻺعراب عن عميق شكري لكﺎفﺔ زﺑﺎئﻧﻧﺎ الكرام ،من مؤسسﺎت حكوميﺔ ومن شركﺎت
القطﺎع الخﺎص ،وكذلك لكﺎفﺔ التجﺎر المتعﺎملين معﻧﺎ ،وجميع موظفيﻧﺎ على دعمهم المتواصل.
وﺑﺎﻷصﺎلﺔ عن ﻧفسي وﻧيﺎﺑﺔ عن أعضﺎء مجلس اﻹدارة وجميع الموظفين العﺎملين ﺑﺎلشركﺔ يطيب لﻧﺎ أن ﻧتقدم ﺑخﺎلص شكرﻧﺎ
وعميق امتﻧﺎﻧﺎ للمقﺎم السﺎمي ل موﻻﻧﺎ صﺎحب الجﻼلﺔ السلطﺎن قﺎﺑوس ﺑن سعيد المعظم حفظه ﷲ ورعﺎه ،والذي ﺑفضل قيﺎدته
الحكيمﺔ وتوجيهﺎته السﺎميﺔ السديدة ستواصل السلطﻧﺔ دائمﺎ ً وأﺑداً مسيرتهﺎ في طليعﺔ ركب الحضﺎرة والرقي والتقدم.
والسﻼم عليكم ورحمﺔ

وﺑركﺎته،،،

ملهم الجرف
رئيس مجلس اﻹدارة
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