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  األنشطة التجارية للشركة :

  

 العصائرازية ومياه الشرب النقية ويع المشروبات الغتعبئة وتوز مجاالت فيركة عمان للمرطبات ش م ع ع ش تعمل
وتوزيع كافة منتجات بيبسي كوال الغازية ومياه  تعبئة الشركة حقوق امتياز تمتلك .اإلستھالكية المعبأةالسلع توزيع و

في كافة فريتو ليز" " غازية ومنتجات الوجبات الخفيفةغيرالإلى توزيع المشروبات  باإلضافةالشرب النقية " أكوافينا " 
           “." توب فروت  تھا التجاريةتحت عالمعصائر الج وتوزيع تقوم الشركة بإنتا ذلك،إضافة إلى  عمان.أنحاء سلطنة 

  

تم توسعتھا  محدودةتعبئة  مرافقو صغيرة بكميات وبدأت عمليات اإلنتاجكشركة مساھمة  1975كة في عام تأسست الشر
   .السوقلتلبية الطلب المتزايد في  النمو في األعمال التجاريةو التوسع كجزء من استراتيجياتمن وقت آلخر 

  

منطقة الغبرة كما يوجد لدى الشركة عدد  - ومرافق التخزين المركزية في محافظة مسقط واإلنتاج التعبئةتوجد مصانع 
منتشرة في جميع  والمضيبي لمصنعها البريمي، بخــا، صاللة، ،صحار نزوى، عبري، الوافي، :) فروع متواجدة في9(

  .ليوميةا عمالءلا إحتياجات لتلبيةأنحاء السلطنة 
  

 التي التجارية الشركة بأھدافعلى دراية تامة  جميعاَ  وھم الحاليعام الموظفاً في نھاية  974بلغ عدد موظفي الشركة 
   .نمساھميالجميع طموحات ومصالح  تلبيو ترضي

  

     شاملة:نظرة 
  

لایر  72.862.307 :مقداره مجموع إيرادات علىلایر  10.055.858 :حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضرائب مقدارھا
 :لایر على مجموع إيرادات مقداره 10.357.114 :م مقارنة مع أرباح صافية بعد الضرائب مقدارھا2014 خالل العام

% في صافي األرباح بعد الضرائب ونسبة: 2.9بنسبة: مسجلة إنخفاضاً ھامشياً  م2013لایر في عام   69.012.866
  ت. % نمواً في إجمالي اإليرادا5.6

  

               الغذائية سالمةالإدارة نظمة الجودة أل شھادة على عمان للمرطبات شركة افظتح، م2014 عامال خالل
)ISO 22000:2005(.   
  

  المستقبلية: تطلعاتال
  

 ،"ترقبات" خطط"،“كلمات مثل استخدام  طريقيمكن تحديدھا عن مستقبلية  أفكارآراء و التقرير علىھذا  حتويي
 كافة مماثلة. معانيتحمل  أخرى أو بمفردات "تقديرات" مشاريع"،" "،نوايا" "،إعتقادات" "،توقعات" "،إرادات"
نمو  إستراتيجيةحول  بياناتبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  المستقبلية، فكارالتوقعات أو األ تناولت التي تقاريرال

   مستقبلية.ال تطلعاتال تندرج تحت مفھوم تقارير كلھا ھي ،ليةماوالنتائج ال نفقاتال السوق، حالة المنتجات،تطوير  ة،الشرك
               

 إلى ستندعلى الرغم من أنھا تالخارجية  معلوماتالو بمثل ھذه البياناتعندما يتعلق األمر حذرون المساھمين والقراء 
أن  من رغمعلى الو ذلك، على عالوة شموليتھا. وأدقتھا  عززي إثبات ھناك أي ولكن ال يوجد موثوقةيعتقد بأنھا مصادر 

معظم  بما يخصوجھة نظرھا على  ويتتح التي تعرب عنھا اآلراءأن  ضمانلوالحذر  الحيطة اإلدارة تتخذ أقصى درجات
ون سيك ما يحمله المستقبل على أن فعليال يوجد إثبات  الشركة، عمليات على جوھريالتي لھا تأثير  المھمة الجوانب

   اإلدارة.تصورات بالمتصلة اآلراء أو كل  بعضمع  طابقاً مت
  

 للتغيير.عرضة ھي واآلراء التي تم اإلعراب عنھا  لتاريخه حصلت أساسيةحول قضايا  تصوراتالمناقشة التالية تعكس 
الواردة في وستقبلية الم التطلعاتب الخاصة بياناتالأو اآلراء  ھذه أي منتحديث أو تعديل بعالنية  غير ملزمةالشركة إن 

    ذلك.وأحداث مستقبلية أو غير  حديثةھذا التقرير نتيجة لمعلومات 
  

  البيئة العملية:
  

ھا تقلبات أسعار النفط تفرضالتحديات التي من  م على الرغم2014خالل العام  دل نمو مشجعمع سلطنة عمان إقتصاد سجل
إن حرص حكومة سلطنة عمان على خلق فرص عمل جديدة من خالل  .التطورات اإلقليمية األخرى فضالً عن تأثيرالعالمية 

 على اإلستمرار في اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية المختلفة ومشاريع السياحة وأنشطة قطاع النفط والغاز قد ساعد
قد ية والخاصة في القطاعات الحكوم تنفيذ المشاريع السياحة الكبرىإن  م.2014إستمرار الزخم اإلقتصادي خالل عام 

عالوة على ذلك، إن نمو المدن وزيادة مستوى دخل األسرة السياحة الداخلية.  القيام بحمالت لتعزيز على ساعد الحكومة
م. على 2014وزيادة النزعة اإلستھالكية كلھا عوامل كان لھا أثر إيجابي في تحفيز النمو االقتصادي في البالد خالل العام 

 بتنفيذھا واإللتزام عن مشاريع بنية تحتية رئيسيةمة باإلعالن العالمية المضطربة، قامت الحكوط الرغم من أسعار النف
إن المتغيرات الديناميكية المستمرة لبيئة التوظيف في سلطنة  الستكمال المشاريع الجديدة والمشاريع الجاري العمل فيھا.

عاملة العمانية الماھرة،إرتفاع معدالت الغياب عن العمل نقص القوى ال ،، تقييد فرص العمل للمغتربينعمان والتي تشمل



كل ھذه األمور  ،لقوى العاملة العمانية الماھرة من القطاع الخاص للعمل في القطاع الحكوميل معدالت الدوران العاليةو
توظيف وتكاليف بديلة مناسبة ومؤھلة إضافة إلى إرتفاع تكاليف ال عمانية قوى عاملة للعثور علىتخلق ضغوطاً إضافية 

             األجور.   
         

 رئيسياً العباً  قد واصلت لتصبحو في قطاع المشروبات الغازية في سلطنة عمانرئيسياً دوراً  شركةاللعبت  ،تأسيسھامنذ  
طنة طق سلتغطي كافة مناالتي واسعة التوزيع ال وشبكةالغازية منتجات بيبسي كوال  مجموعةإلى جانب  السوق.في ھذا 
إن منتجات  .والعصائر" في قطاع "المشروبات منتجاتالعديد من البطرح  الماضيةخالل السنوات قامت الشركة  عمان،

 أن سوق المشروبات الغازية في المستھلكين. لدى تتمتع بوالء وأفضليةو العمالءبعالقات راسخة مع  دعومةالشركة م
 النمو إلى البالد لتلبية متطلبات وتدفق العمالة الوافدة المواطنين في عدد لزيادةعمان مستمر في النمو بسبب ا سلطنة

ذات الجودة  المتنوعة الغذائية الطلب على المنتجات اعرتفإإن  .المحلية السوق متطلباتتنوع إضافة إلى ي اإلقتصاد
ذات الجودة  المواد الغذائية قطاعاتيبشر بمستقبل واعد ل، المستھلكينمع تنامي الوعي الصحي لدى جنباً إلى جنب  العالية
ليز) البطاطس ( : منتجاتالخفيفةمنتجات الوجبات  قطاع في خصوصاً وھا شركة عمان للمرطبات فيالتي تعمل  العالية
   ).وشيتوس (دوريتوسالبطاطس وغير

  

       :والمخاطرالفرص 
  

في قطاع منتجات الوجبات  اً بارز اً العب كما أتھا عمان في سلطنة تحتل الشركة مركز الريادة في سوق المشروبات الغازية
إال أن سوق  الغازية،في سوق المشروبات من قبل المنافسين منتجات الشركة على  المتزايدةمخاطر ال إلى جانب الخفيفة.

في  األخرى.منتجات األلبان والعصائر ومنتجات المشروبات قبل يواجه منافسة شرسة من  بشكل عام المشروبات الغازية
إال أنھا تواجه منافسة شرسة من عدة منافسين في سوق  الغازية،سوق المشروبات  في بمركز الريادةتمتع الشركة تحين 

   الخفيفة.مياه الشرب والعصائر وسوق الوجبات 
  

عدد أيام العمل سوق العمل وھذا يشمل تخفيض  في ديناميكيةال بسبب التقلبات مستمر بارتفاع فاتورة األجورإن 
يؤدي إلى تشغيل كل ھذا  والغياب إضافة إلى العطالت الرسمية  أثيراإلجازات الممددةوت زيادة األجور اإلضافية ،األسبوعية

التي  المواد الخام الرئيسية في األسواق العالميةأسعار  . إن تقلبعمالة محلية مؤقتة بأجور يومية عالية
د يكون لھا تأثير سلبي على ربحية الشركة الحالية ق للمواد الخام الالزمة لعمليات اإلنتاج أساسيةتعتبرعناصر
الدخول في عقود آجلة و الحثيثة الرقابة من خالل تأثير السلبي لتقلبات األسعارالمن  للحدالشركة  تسعى .والمستقبلية

  التغليف.و التعبئة وموادمن المواد الخام لبعض المواد األساسية 
  

 اتجاه السوق"متعددة يؤثر بشدة على ھالكية في قنوات استھالكية اإلست السلعأسعار إن ركود من جھة أخرى، 
. تعمل الشركة الخام وتكاليف العمالةالمواد  تكاليف ارتفاع تعويض الزيادة في التكاليف" المتصاص آثارل األوتوماتيكي

قتصاد مصلحة العامة لإلن أجل الم الموضوع األساسيين لمعالجة ھذا اآلخرين لسلطات المحلية والالعبينبشكل وثيق مع ا
     العماني.   

  

 تھدف إلى بالتنسيق مع "شركة بيبسي كوال العالمية" بموجبھا تعملتراتيجية تسويقية واضحة المعالم لدى الشركة إس
  .المختلفة لتلبية رغبات وأذواق المستھلكين األساسية ھامنتجاتسلة وتنويع  توسيع من خالل تنويع قاعدة إيراداتھا

  

في مواقع العمل  التخزينية راتھاتوسيع قد الشركة واصلت التجارية،الجديدة في األعمال  ستثماراتإلبايتعلق فيما 
مستودعاتھا الخاصة بفروعھا و مرافقھا من ھدفھا بأن يكون لھاكجزء الكفاءة التشغيلية والتسويقية  لتحسينالمختلفة 

من خالل خالل العام الحالي الشركة بتوسيع طاقتھا اإلنتاجية  عالوة على ذلك، قامت الداخلية. مناطقالموجودة في ال
إنشاء وحدة إضافية إلنتاج المشروبات الغازية لتلبية أذواق المستھلكين المتفاوتة والتي من المتوقع أن تصبح جاھزة 

نتاج الحالية ط اإلبشكل كبير ومنتظم على صيانة خطو ستثمارتقوم الشركة باإلم. 2015للعمل خالل الربع األول من عام 
إيصال جميع  والتأكد من التركيز على تحسين كفاءة اإلنتاجالتسويق وفي عمليات التوزيع ومعدات  وتطوير قدراتھا

. من خالل شركتھا التابعة لھا (مشاريع الروضة المتكاملة للتجارة في جميع أنحاء سلطنة عمان إلى كافة العمالء منتجاتھا
 جديدةمن أجل استكشاف أعمال تجارية  المتاحة الفرص بصفة مستمرة بدراسةووم الشركة تق )،"م م ش"واإلستثمار 

    .مناسبة
  

اتجة عن عمليات اإلنتاج خضراء" إلدارة النفايات النالمبادرات ال" بمتابعة شركة عمان للمرطبات تقوم ذلك، عالوة على
بالصحة والسالمة والبيئة العملية المتعلقة ف الجوانب مختل على بشكل منتظم نتدريب الموظفي تميبكل كفاءة.  والتعبئة

لقد  المختلفة.المصنع ومواقع العمل  التشغيل في الصحة والسالمة والبيئة العملية في كافة عمليات تعزيز تدابيرھدف ب
نظمات دولية ومحلية مبھا  ليات التدقيق الغير معلنة التي تقومبمراجعة النتائج الملموسة لعم أثبتت ھذه التدابير فاعليتھا

      مستقلة.
  

حداث الرياضية واألنشطة واألالمناسبات التعليمية المختلفة  بصفة مستمرة بمساندةتقوم إن الشركة مشارك نشط 
مھرجان مسقط السياحي ومھرجان خريف صاللة " الرسمية مشارك فاعل في المھرجانات السياحيةاإلجتماعية كما أنھا 



مالعب رياضية قامت بتقديم ، م2014لعام  الخدمات اإلجتماعية مبادراتلك، وكجزء من ذ عالوة على ."السياحي
دعم الحدائق في  ھاخضراء لبعض مدارس وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان إلى جانب تعھد

خالل  ت الشركةتعھدلقد ذلك،  إضافة إلى مالعب لألطفال. مرافقتوفير العامة لبلدية مسقط عن طريق 
م بدعم مدارس وزارة التربية والتعليم والحدائق العامة لبلدية مسقط من خالل تزويدھم 2015ام الع

  بمرافق رياضية خضراء ومعدات مالعب لألطفال.
  

محلية، قامت الشركة وبنجاح من أجل التكيف مع إحتياجات سوق العمل المتغيرة وجذب والمحافظة على أفضل المواھب ال
ھيكل األجور التي تم مقارنتھا مع الممارسات  د البشرية الجديدة بما في ذلك تنقيحالموار إدارة تسياسات وإجراءا بتنفيذ

العمل مع األداء على أساس ثقافة اإلدارة. لقد تم تنفيذ ھذه المبادرات  روح تھدف إلى غرس حيثالصناعية الرائدة، 
  الموارد البشرية رغم أن ذلك كان له أثر مالي كبير. إلدارة  طويلة األمدالھامة خالل العام الحالي كجزء من الرؤية 

     

اإلستثمار في  م وتواصل2014لموظفيھا خالل عام " "التعليم والتطوير أنشطةنفذت الشركة العديد من عالوة على ذلك، 
ھاراتھم وتعزيز م بشكل عام المھنية مھاراتھموتحسين من خالل تقييم  -مواطنين ووافدين سواء  –مواردھا البشرية 

   محددة.مسئولياتھم بكفاءة وإنتاجية ب القيام لتمكينھم من بشكل خاص الفردية
  

من خالل  للشركةالھيكل التنظيمي  مناصب عليا فيمن تقلد  تطوير العمالة الوطنية لتمكينھاتقوم الشركة وبشكل نشط في 
 على من المتطلبات القانونية وتواصلعمين أحافظ الشركة باستمرار على نسبة تتكما  .رعاية مبادرات تعليمھم العالي

التدابير في تنمية  لھذه ةاإليجابي ثارتالحظ الشركة اآل .متاحةال الفرص في كافة الوطنيةالعاملة  القوىتشجيع وتوظيف 
معدالت دوران األيدي  على انخفاض وتبسيط سياسات وممارسات إدارة الموارد البشريةقدرات الموظفين ورعايتھم 

  .الوطنية لةالعام
        

  والتشغيلي:األداء المالي 
  

  في مكثفةم بمساعدة إستراتجيات تسويقية مبتكرة و2014واصلت شركة عمان للمرطبات رحلة أدائھا الناجحة في عام 
 قبل المنافسة الشرسة من االستھالك،التغير في عادات األسعار، شديدة إتجاه الحساسية الفي متمثلة ظروف سوقية صعبة 

، نمت المبيعات بمعدل لرغم من ظروف السوق التنافسية الشرسةعلى ا الخفيفة.الوجبات العصائر ومياه الشرب وقطاع 
   %. 5.6بمعدل  م كما نمت اإليرادات2013م مقارنة مع العام 2014% في عام 8.0

  

 التشغيلعلى ھوامش  ھاتأثير اراستمر قد ساعدت في والعمالةوخاصة تكاليف المواد األولية إن ارتفاع تكاليف التشغيل 
إلى ذلك، إن  صمدت بسبب النمو المعقول في حجم المبيعات والكفاءة في عمليات التشغيل. أضف التي إلى حد ما

 النجاحات التي إضافة إلى الشركة مجاالتفي جميع  تحسين كفاءة التشغيل على ركزتتالتي  لشركةاإلستثمار ل إستراتيجية
 أرباح صافي ساعدت في تحقيققد مع العام السابق  ةاد المواد األولية الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنفي استير تم تحقيقھا

   م.2014خالل العام  جيدة

  

على ن لھا أثر كبيركا إلدارة الموارد البشرية والتي تمتثل لقوانين ولوائح العمل المنقحةإن السياسات واإلجراءات الجديدة 
ية إدارة ميع أقسام الشركة من أجل تحقيق رؤفي ج حزم األجوراضطر الشركة إلى مراجعة  حيث تكاليففي ال تضخمال

ضمان االحتفاظ بالموظفين المحلية و دوران العمالةمعدالت لسيطرة على الرامية إلى اوالموارد البشرية البعيدة المدى 
تمكنت الشركة وبكل ، التحدياتھذه  كل في ظل .الوطنيةة عمالال جذب والمحافظة على واألھم من ذلك ،ذوي الخبرة الجيدة
     م.    2014خالل العام  جيدأداء تشغيلي  نجاح من تحقيق

  

  المنتجات:األداء حسب 
   

 فيما يلي مساھمة مختلف الغذائية.المواد  توزيعاستيراد وكذلك و والعصائر""المشروبات قطاع  فيالشركة  تعمل       
  :)الكراتيـنآالف المبيعـات بلشركة (االمنتجات في إجمالي مبيعات 

  

  نسبة الزيادة / النقص  م2013  م2014  المنتج
  %5  18.863  19.867  المشروبات الغازية

  %9  2.272  2.477  ”توب فروت“عصير الفواكه 
  %23  2.843  3.507  مياه الشرب النقية "أكوافينا"

  %12  1.026  1.149  منتجات الوجبات الخفيفة "ليز"
  %9  167  182  لغير غازيةالمشروبات ا

  %8  25.171  27.182  المجموع الكلي
  
  
  
  



  
  
  

                  المالية:المؤشرات 
  

  2014  
  (لایر)    

2013  
  (لایر)    

2012  
  (لایر)    

2011  
  (لایر)    

2010  
  (لایر)    

 

  45.116.922  56.036.800  66.705.330  69.012.866  72.862.307  اإليرادات
  

  13.136.346  19.718.371  25.228.615  27.227.457  29.360.327  ربحإجمالي ال
 

  3.816.225  8.017.908  11.367.526  11.774.397  11.423.331  األرباح قبل الضرائب
 

  )458.473(  )972.964(  )1.351.789(  )1.417.283(  )1.367.473(  الضرائب
 

  3.357.752  7.044.944  10.015.737  10.357.114  10.055.858 صافي األرباح بعد الضرائب
 

  3.000.000  3.500.000  5,000,000   5.000.000  * 5.000.000  توزيعات نقدية
  

  أسھم منحة
  

  2.000.000  ـــ          ـــ         ـــ          ـــ        

  13.576.951  17.621.895  24.137.632  29.494.746  34.550.604  صافي حقوق المساھمين
  

   .القادم السنوية خضع لموافقة المساھمين في اجتماع الجمعية العامة العاديةتم 2014اح المقترحة لعام توزيعات األرب *
  

   :الختام
  

بتكرة واعتماد تقديم منتجات م عن طريقستواصل الشركة توسيع وتنويع قاعدة منتجاتھا لتلبية حاجات ورغبات المستھلكين 
في إن خطط نمو الشركة يعتمد على نجاح جھودھا  ت إلى جميع المستھلكين.وصول كافة المنتجااستراتيجيات توزيع تضمن 

على زالتركيو يضمن وصول كافة منتجاتھا إلى العمالء تبني نظام توزيع نوعيومن نمو وتنوع الطلب في السوق  اإلستفادة
الشركة  تؤمنلمتزايدة للسوق. اإلحتياجات ا لتلبي البشرية ھالمواردا تطويرو التكاليف تحسينو المھنية كفاءاتالتطوير 

 وتقديم منتجات جديدة، تطويرمنتجات  قاعدةع يوسلتطاع عملھا بسبب سعيھا المتواصل في ق ةمميز ةبأنھا تحتل مكان
  . راسخةوخلق عالقات تجارية  عالمة تجارية قوية،منتجات ذات  ،األسواق اتخدم

  
  
  

******  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


