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  تقرير مجلس اإلدارة 
  

  ،الكرام،،لمساھمين ا
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
  

أقدم لكم التقرير السنوي والبيانات المالية يسرني أن   ،عش م ع إدارة شركة عمان للمرطبات نيابة عن أعضاء مجلس 
  م.2014ديسمبر  31 فيالمنتھية المدققة للسنة المالية 

  

  العملية:البيئة 
  

مشجعة خالل العام  نمو معدالت العماني االقتصاد على الرغم من كل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعالمية، سجل
على مشاريع البنية التحتية المختلفة والمشاريع السياحية  من قبل حكومة سلطنة عمان م مع إستمرار اإلنفاق2014

  .وأنشطة قطاعات النفط والغاز
 

 المواطنينفي عدد ادة الزيالنمو بسبب  في مستمرعمان سلطنة ذائية والمشروبات الغازية في الغ أن سوق الموادمع 
في قطاعات  ديدةالمنافسة الشإال أن البيئة العملية تطرح بعض التحديات مثل  ،يإلقتصادالنمو ل الالزمة العمالة الوافدةو

الحساسية  تتسم بدرجة كبيرة منفي سوق محلية  الخفيفةومنتجات الوجبات  الشرب مياه، العصائرالمشروبات الغازية، 
 لتحدياتجديدة لقنوات استھالكية متعددة أضاف تحديات السلع في أسعار إن ركود من ناحية أخرى،  األسعار.إتجاه 

سوق العمل  بسببمتزايدة  اتفي البيئة العملية. إضافة إلى ذلك، إن ھوامش أرباح التشغيل تتعرض لضغوط قائمةال
    الزيادة في فاتورة األجور. و
  

  المالية:المؤشرات  
  

 72.862.307 امقدارھ إيراداتمجموع  علىلایر  10.055.858 امقدارھ الضرائب بعد ةافيأرباحاً ص ت الشركةحقق
 امقدارھ مجموع إيرادات علىلایر  10.357.114 مقدارھا بعد الضرائب أرباح صافيةمع م مقارنة 2014 لعاملایر ل

     م.2013في عام  لایر 69.012.866

حجم لتحسين  الشركة التي بذلتھا المبتكرة والمكثفة التسويقية جھودالبسبب % 5.6إجمالي اإليرادات بنسبة  ارتفع
المواد األولية  استيرادفي  حققتھا الشركةالنجاحات التي  جنباً إلى جنب مع . ھذاعليھا عائد أفضلالمبيعات وتحقيق 

لرقابة  اتخاذھاالتي تم  التدابير عن الكفاءة الناتجة إضافة إلى مقارنة مع العام السابقافسية بأسعار تن الرئيسية
المحافظة على يرادات واإلفي تحسين إيجابياً  ساھمت قد ھذه العواملكل ، تحسين تكاليف اإلنتاجوالمختلفة  المصروفات

نظراً  ھادوران تمعدالن ارتفاع تكاليف العمالة وع على الرغم من كل التحديات الناتجةصافي األرباح لمستوى معين 
   .سوق العمل السائدة في ظروفلل

  

األرباح بعد  إنخفضت نسبة م.2014% خالل عام 40.3م إلى 2013في عام  %39.5ارتفع ھامش الربح اإلجمالي من 
  م.2014عام  % في13.8إلى  م2013% في عام  15.0 من بشكل طفيف  الضرائب

  

عدا تمويل  على الھيكل التمويلي للشركة العام الماضي وال نتوقع أي تغيرات في العام المقبل يرات خاللتغأي  يوجد ال
  طريق قروض طويلة األجل مغطاة بودائع ألجلعن بعض مشاريع اإلنفاق الرأسمالي 

  

 ق رياضية خضراء مرافالشركة بتقديم قامت م، 2014للعام  االجتماعية خدماتمبادرات ال كجزء منوعالوة إلى ذلك، 
كما إلتزمت بدعم الحدائق العامة لبلدية مسقط عن طريق  في جميع أنحاء سلطنة عمان لتربية والتعليم وزارةلمدارس 

مھرجان مثل  احية الرسميةيمشارك فاعل في تعزيز المھرجانات السإضافة إلى كونھا توفير معدات مالعب لألطفال 
الشركة بتوفير مرافق رياضية خضراء  إضافة إلى ذلك، التزمت سياحي.مسقط السياحي ومھرجان خريف صاللة ال

    . ودعم الحدائق العامة لبلدية مسقط عن طريق توفير مرافق مالعب لألطفال التعليم التربية مدارس وزارةل
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  الداخلي:نظام الرقابة 
  

  مرضية.ووجده بحالة الحالي  ض مجلس اإلدارة مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلياستعر
  

              التوزيعات النقدية :
  

من األرباح  مثلالمبلغ األ توزيع طريقن المساھمين ع مكافأةتقوم على أساس سياسة الشركة في توزيع األرباح إن 
ببعض  اظاالحتف ضرورةمجلس اإلدارة  يرىلھذا العام،  توزيعات نقدية عند النظر في دفعالتي تم تحقيقھا خالل العام. 

 الشركة تسعى .لتمويلھا رأسمال إضافيبحاجة إلى  استثمارات جديدةومشاريع  الدخول في تإحتماالبسبب  األرباح
  .المتزايد التوزيعات النقديةمعدل تعزيز وتوازن بين التوزيعات النقدية الحالية العلى  لحفاظلجاھدة 

         

الطاقة االعتبار متطلبات السيولة النقدية للشركة ووبعد األخذ بعين  م،2014خالل عام  جيدفي ضوء أداء الشركة ال
  يلي:بما  أن يوصي اإلدارة يسر مجلس ،المساھمين لحمصاوالربحية المستقبلية 

 عن السنةمن رأسمال الشركة المدفوع  )الواحدللسھم  بيسة 100 يعادلأي ما  (% 100 بنسبة:نقدية  توزيع أرباح
   م.31/12/2014 المنتھية في المالية

      

  النظرة المستقبلية :
  

مرافق اإلستثمار بشكل مناسب في يتعين على الشركة مواصلة  ،تشغيليةالالكفاءة و إنتاجية العمل تطويركجزء من 
 تدرك الشركة آثار المنافسة القديمة.األصول استبدال وتطوير أنظمة العمل لتلبية أذواق المستھلكين المتنوعة و التشغيل

للمحافظة جھودھا  حادة في السوق المحلية التي تتسم بدرجة كبيرة من الحساسية إتجاه األسعار وستستمر في تركيزال
وتنويعھا والزخم خاصة مع خطط التوسع في المنتجات  الشركة متفائلة باآلفاق المستقبلية إن .ھا البيعيةعلى حصت

ومواد التعبئة  قلب أسعار المواد الخام الرئيسيةتإن  ذلك،ع مو اإلنتاج.في عمليات  عالية كفاءة ستمر في تحقيقالم
 ثار سلبيةآلسلع اإلستھالكية قد يكون له وركود أسعار ا وارتفاع فاتورة األجور العملوعدم إستقرار سوق  والتغليف

الحد من و تقوم الشركة بمراقبة أسعار المواد الخام الرئيسية عن كثب القريب.ربحية الشركة في المستقبل  ىعل
    .عقود شراء مستقبليةمن خالل اإللتزام ب تأثيراتھا السلبية

  

  تعمين القوى العاملة: و رعاية المواھب العمانية
  

الجديدة  جراءاتاإلسياسات وال محلية، قامت الشركة وبنجاح بتطبيقوالمحافظة على أفضل المواھب ال من أجل جذب
ممارسات الصناعة الرائدة. رغم أن ذلك ال مع التي تم مقارنتهيكل األجور تنقيح ھالموارد البشرية بما في ذلك  إلدارة
 مھيأة الشركة ه من خالل ھذه الممارسة الموسعة والمدروسة، فإنأنمالي كبير، إال أن مجلس اإلدارة يعتقد  أثر كان له
  لتلبية إحتياجات سوق العمل الديناميكي وتحديات بيئة العمل.  اآلن

     

  - رؤية موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مع كلياً  تتضامنولة، ؤمس ةكشركة عماني
الشركة في رعاية المواھب العمانية في القطاع الخاص. إن إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في  –حفظه هللا ورعاه 

صب قيادية في التمكينھم من التدرج لشغل من ينلموظفين العمانيتطوير افي ستمرار إلوا على توظيف في األساسكز تتر
تؤمن المقررة.  القانونية تعمين أعلى من النسبة على نسبة السلم الوظيفي للشركة. كما أنھا تحافظ وبشكل مستمر

  .ھامستقبلفي ة اجتماعية ولكن أيضاً إستثمار ليس فقط مساھم محليةستثمار في تطوير العمالة الأن اإلبالشركة 
  

  تنان:وامشكر 
  

لألداء شركة ال راء فيمدالوالموظفين كافة ل تقديريخالص شكري و أعرب عنأود أن  اإلدارة،نيابة عن أعضاء مجلس 
جميع المستھلكين لوامتناني  يشكرأغتنم ھذه المناسبة ألقدم جزيل كما أود أن  م.2014 عامخالل المميز الذي قاموا به 

دعمھم القيم خالل العام على والبنوك والسلطات الحكومية  اآلخرين لموردينوالعمالء وشركة بيبسي كوال العالمية وا
  .م2014
 

أن أرفع إلى المقام السامي  فيھا،وجميع العاملين  عمان للمرطبات شركة أعضاء مجلس إدارةنيابة عن أود أخيراً و
ولحكومته الرشيدة أسمى آيات  - حفظه هللا ورعاة -موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ل

العرفان والتقدير لقيادته الحكيمة وتوجيھاته السديدة التي تنير لنا الطريق للسير قدماً من أجل خدمة وتقدم ورفعة ھذا 
  العزيز.البلد 

،،وبركاته،والسالم عليكم ورحمة هللا   
 
 

  بطي عبيد المال                                                                                                 
  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                              


