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 شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع
 
 

  تقرير رئيس مجلس اإلدارة
  ،المساهمون الكرام

  
  .ية للتسويق عُمانلشركة النفط ال الغير مدققم 2019من العام  سنوي الربع عن مجلس اإلدارة، يسرني تقديم التقرير ابةنباإل

     ر.ع م2019 مارس  -يناير    ر.ع م2018 ارسم -يناير   الزيادة/ (النقصان) % 

  المبيعات  141,948,827  145,908,340  % 2.7-

صافي االرباح بعد   1,129,622  1,813,299  % 37.7-
  خصم الضريبة

  بيسة)( الربح لكل سهم  18 28  % 37.7-

-5.2 %  1.117  1.062 
صافي األصول للسهم 

  الواحد

  
  المالي التجاري واألداء 

بالفترة  مقارنة % 37.7بنسبة  األرباححيث انخفضت م 2019األول من عام  ربعال واجهت الشركة العديد من التحديات في
عماني مقارنة  ماليين لایر 4قدره  بتراجع عماني،مليون لایر  142 بلغ إجمالي قيمة المبيعاتفي حين نفسها من العام الماضي. 

  .مليون لایر عماني 146 التي بلغتوالعام المنصرم  نفس الفترة من بالمبيعات المحققة في
  

الذي أثر سلبا على أداء الشركة باإلضافة إلى تراكم  قطاع الطيرانفي  المبيعات  إنخفاضويعزى هذا التراجع في المبيعات إلى 
  ذات القطاع. بعض العمالء من المستحقات الواجبة السداد التي لم يتم تحصيلها من

  

  واالستدامة وضمان الجودة واألمن والبيئة الصحة والسالمة
وذلك إلطالق برنامج سالمة الشركات المقاولة  المقاولينمع  العام الحالي عقد اجتماع السالمة األولخالل الربع األول من 

 في الطوارئ لحاالت للتأهب تدريبات إجراء تم ذلك على عالوة ،لتتبع المركبات الجديد IVMSواالتفاق على تطبيق نظام 
  في الحاالت الطارئة. االستجابة على القدرة لتقييم الشركة المختلفة ومواقع الخدمة محطات

  
برنامج السالمة المرورية  الشركة أطلقت ، المركبات بما يخص الممارسات اآلمنة في قيادة الوعي لنشر جهودها من كجزء
 حيث استقبل البرنامجلدى الناشئة  بث التوعية شركةواصلت ال و. الطرق على السالمة ممارسات أفضل حول األطفال لتثقيف
  . طفالً  320

  
 تطوير األعمال

 جمهورية في المبتكرة خدماتها توفير وتعتزم السعودية العربية المملكة في تستمر عملياتها حيث أعمالها الدوليةشركتكم  واصلت
ً  تنزانيا   .أيضا

  
ً  15 بمرور مؤخراً  الشركة احتفلت  إلى الوقود قطاع تحويل في النجاح خاللها استطاعت بالسلطنة أعمالها انطالق منذ عاما
السلطنة ما يتجاوز  في للشركة السوقية الحصة، حيث بلغت الوطني االقتصاد في مساهمتها عزز مما متكاملة خدمة مراكز

39%.  
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 يتألف ، حيثالتوالي على الثاني للعام في السلطنة المركبات الرياضية لالنجراف األولى دوليةال بطولةال كما نظمت الشركة
  رياضة.ال عشاق من 18,000 من أكثر وجذب جوالت، ثالث من نادي عمان للسيارات في إجراؤه تم التنافسي الذي السباق

 محطة في ‘أمازون كافيه’  مقهى فروع ثالث مؤخراً  للتسويق العُمانية النفط شركة افتتحتخطط توفير خدمات متنوعة، وضمن 
 .السلطنة في ‘أمازون كافيه’  فروع ثالثةالشركة  لدى الفرع أصبح هذا وبافتتاح ،السريع مسقط طريق على خدمتها

  
  البشرية لموارداإدارة 

تقديم مختلف برامج  األكاديميةباشرت  لعبت أكاديمية الشركة للتدريب دورا محوريا في تطوير قدرات موظفي الشركة، حيث
الموظفين لبرامج  اتالتدريب المعدة حديثا والتي تستند على تحليل احتياجعلى خطة  ئابناالتدريب لمجموعة من الموظفين 

تعمل على تطوير قدراتهم وكفاءتهم، كما أطلقت الشركة برنامج تدريب الموظفين عن بعد من خالل الدورات التدريب التي 
    من أجل العمل على تطوير القادة في الشركة.التدريبية عبر اإلنترنت 

  
  االجتماعية للشركةالمسؤولية 

 دعم بهدف العُمانية المحامين جمعية مع اتفاقية شركتكم وقعت العُماني، المجتمع حياة في إيجابي أثرٍ  بترك التزامها إطار في
ً  الُمعسرين عن اإلفراج في السادسة نسختها في المبادرة هذه وتساهم. ‘كربَة فك’ برنامج  حياتهم لبدء أمامهم الفرصة وإتاحة ماليا
 .مجدداً 

  
  النظرة المستقبلية

باإلشارة إلى المؤشر التصاعدي ألسعار النفط والنظرة اإليجابية لالقتصاد واصلت الشركة التجديد واالبتكار في عملياتها وتنويع 
 أن شأنها من التي الفرص جميع لالستفادة من ،بالمقارنة مع المنافسين االستثمارات لضمان رسوخ المكانة التجارية للشركة

  .مستدامة بطريقةو ككل الشركة أداء تعزز

م وهم 2019كما ال يفوتنا التأكيد على أن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لن تألوا جهدا في مواجهة جميع التحديات خالل العام 
    جميع األطراف ذوي العالقة.لمواكبة تطلعات  تكثف جهودهاعلى ثقة بأن الشركة سوف 

  شكر وتقدير
  
ً و يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لإلعراب عن عميق شكري لكافة زبائننا الكرام، من مؤسسات حكومية ومن شركات  ،ختاما

  .موظفينا على دعمهم المتواصل وجميع، المتعاملين معناالقطاع الخاص، وكذلك لكافة التجار 

بخالص شكرنا  نتقدميطيب لنا أن وجميع الموظفين العاملين بالشركة مجلس اإلدارة  باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاءو
موالنا صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه هللا ورعاه، والذي بفضل قيادته ل السامي مقامللوعميق امتنانا 

 ركب الحضارة والرقي والتقدم.الحكيمة وتوجيهاته السامية السديدة ستواصل السلطنة دائماً وأبداً مسيرتها في طليعة 

  ،،،والسالم عليكم ورحمة  وبركاته
 
  

  

  فملهم  الجر
       رئيس مجلس اإلدارة

  


