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  تقرير رئيس مجلس اإلدارة

 المساهمون الكرام،

 

 سبتمبر 30للفترة المنتهية في لشركة النفط العُمانية للتسويق  الغير مدقق نابة عن مجلس اإلدارة، يسرني تقديم التقريرباإل

 م.2019

 

 المجموعة
 

  ر.ع000  م2019 سبتمبر  ر.ع 000 م2018 سبتمبر  الزيادة/ )النقصان( % 

 المبيعات 438,209 466,877 (6.14)

صافي االرباح بعد  5,207 7,935 (34.38)

 خصم الضريبة

الربح لكل  81 123 (34.38)

 )بيسة( سهم 

صافي األصول للسهم  1.181 1.157 2.0

 الواحد

 

 األداء التجاري والمالي 

 34.38٪ بنسبة حيث انخفضت المبيعات في إدارة عمليات الشركة م2019عام المن  لثالثا ربعال التحديات مستمرة في والزالت

 6.14% قدرهوتناقص ب عمانيمليون لاير  438 بلغ إجمالي قيمة المبيعات ، حيثة بالفترة نفسها من العام الماضيمقارن

 م.2019سبتمبر  30مليون لاير عماني في  467 التي بلغتومقارنة بالمبيعات المحققة في العام المنصرم 

 

 .الطيران خسارة بعض المبيعات المتعلقة بقطاع باإلضافة إلى كمية الوقود المباعةتناقص  ويعزى هذا التراجع في المبيعات إلى

 

 وضمان الجودة واالستدامة الصحة والسالمة واألمن والبيئة

حيث لم تسجل أي إصابات مضيعة للوقت خالل  للوقت مضيعة إصابات أي وقوع حافظت الشركة على سجل آمن بما يخص

 ،0.5بنسبة أقل من  يعتبر جيدا العام خالل المسجلة الحوادث جميع نسبة يخص بما أن أداء الشركة كما من العام الربع الثالث

بعد انتهاء عملية التدقيق الخارجي على شهادات الجودة الممنوحة للشركة،  األربعةشهادات الجودة  حافظت الشركة علىهذا وقد 

جهودها في مجال االستدامة عبر تطبيق مبادرة محطة الوقود الخضراء ونشر التوعية باستخدام قرية كما واصلت الشركة 

  السالمة المرورية في كل من البريمي والدقم.  

 

 تطوير األعمال 

، أنشطتها خالل موسم خريف صاللة تكم، عززت شرك‘واألفضل رباألكث’  ز تطلعات عمالئها وتزويدهممؤكدة التزامها بتجاو

الفرصة لخمسة فائزين من سعداء الحظ  إتاحة من خاللقدمت الشركة لعمالئها عرضاً هو األول من نوعه بالسلطنة حيث 

 . ثانية فقط 30لمدة  تسوق المجاني في محالت أهلين في مواقع مختلفةلل

مواصلةً تعزيز خدماتها في مختلف أنحاء السلطنة، وقعت شركة النفط العُمانية للتسويق اتفاقية طويلة األجل مع شركة مرافي، 

ذراع مجموعة اسياد لتطوير الموانئ والمرافئ البحرية بالسلطنة، بهدف توفير خدمات تزويد السفن بالوقود في مواقع اإلرساء 

 . بميناء السلطان قابوس
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وقد أتاحت هذه  للشركات.ل الوقود المبتكرة الضوء على حلومن خالها لعمالئها التجاريين سلطت  شركتكم فعاليةنظمت كما 

 خدمات تعبئة الوقودلتوفير  طالق محطة وقود متنقلةإ أحدث منتجاتها ومن بينهاستعراض الالفعالية الفرصة أمام الشركة 

 . أرجاء السلطنة جميععمالئها في القطاعات المختلفة في ل

 البشرية لموارداإدارة 

كما نفذت الشركة  ،%83تعتبر نسبة التعمين في شركة النفط العمانية من أعلى نسب التعمين في سوق العمل حيث بلغت النسبة 

% مقارنة باالستبيان 12% من الموظفين في هذا االستبيان بزيادة بلغت 95حيث شارك  مسح مشاركة الموظفيناستبيان 

  % بالمقارنة مع آخر استبيان. 12% بزيادة بلغت 85السابق، وبعد تحليل االستبيان تبين أن نسبة رضى الموظفين بلغت 

 

 

 المسؤولية االجتماعية للشركة

بر برنامج تسويق للعام الرابع على التوالي، حيث بدأت الشركة بالتعاون والمتوسطة عواصلت شركتكم دعم المشاريع الصغيرة 

مع صندوق الرفد فرز وتقييم جميع الطلبات المقدمة للبرنامج، على أن يتم اختيار عشرة مشاريع للحصول على الدعم الموجه 

 .لرفع الكفاءة التسويقية لهذه المشاريع

 

 النظرة المستقبلية

أسعار النفط والنظرة اإليجابية لالقتصاد واصلت الشركة التجديد واالبتكار في عملياتها وتنويع االستثمارات  إتجاهباإلشارة إلى 

 أداء تعزز أن شأنها من التي الفرص جميع لالستفادة من جهد أي الشركة تدخر لن، كما لضمان رسوخ المكانة التجارية للشركة

 .مستدامة بطريقة ككل الشركة

م وهم 2019كما ال يفوتنا التأكيد على أن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لن تألوا جهدا في مواجهة جميع التحديات خالل العام 

 على ثقة بأن الشركة سوف تواصل األداء اإليجابي لمواكبة تطلعات جميع األطراف ذوي العالقة.  

 شكر وتقدير

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

 .موظفينا على دعمهم المتواصل وجميعالقطاع الخاص، وكذلك لكافة التجار المتعاملين معنا، 

لشركة يطيب لنا أن نتقدم بخالص شكرنا وباألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وجميع الموظفين العاملين با

، والذي بفضل قيادته الحكيمة وتوجيهاته لة السلطان قابوس بن سعيد المعظمموالنا صاحب الجالل السامي مقاملوعميق امتنانا ل

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

 ،،،رحمة هلل وبركاتهوالسالم عليكم و

 

 

 

 باإلنابة عن مجلس إدارة الشركة

  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                             

 

 


