
  
  تقـريـر مـجـلـس اإلدارة

       
  

  الكرام ، المساھمون
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
  

التقرير السنوي  ، يسرني أن أقدم لكم نتائجإدارة شركة عمان للمرطبات ش.م.ع.عنيابة عن أعضاء مجلس 
  م.2015 ديسمبر 31المنتھية في  السنة الماليةالبيانات المالية مدققة ألداء الشركة عن فترة  و
 

:يةبيئة العملال  

مساھمة متزايدة لقطاع ومساعدة بمقارنة بالعام السابق  2015سجل االقتصاد العماني نموا جيدا في عام 
الغاز في االقتصاد الكلي واستمرار اإلنفاق على البنية التحتية المختلفة قطاعو يةغير النفطال المشاريع  
والغاز من قبل حكومة سلطنة عمان على الرغم من تقلب أسعار النفط العالمية نشطة قطاع النفط أالسياحية و

  .والتحديات االقتصادية اإلقليمية والعالمية األخرى

  تشكل البيئة التشغيلية تحديات   .عمان في النموسلطنة سوق األغذية والمشروبات في قطاع واصل  في حين
 الوجبات الخفيفةمنتجات لمشروبات الغازية والعصائر والمياه وخطيرة مثل المنافسة الشديدة المتنامية في ا

.يتسم بحساسية في تقلب األسعار في سوق محلي .  

متعددة القنوات العمالء  معظم في اإلستھالكية السلعألسعار اإلستمرارية في حالة الركود من ناحية أخرى، 
التشغيل من جراء الضغوط المتزايدة من سوق  عواملإلى التحديات القائمة في بيئة األعمال. أيضا، أضاف 
يعتبر أحد التحديات األبرز. األجورالتزايد المستمر في فاتورة العمل و  

 

:المؤشرات المالية  

مليون لایر على مجموع إيرادات مقداره                   9,600,145الشركة أرباحاً صافية بعد الضرائب مقدارھا  حققت
 10,055,858م مقارنة مع أرباح صافية بعد الضرائب مقدارھا 2015 العاملایر خالل  77,063,509

  .2014العام  فيلایر  72,862,307لایر على مجموع إيرادات مقداره 
  

جھود مبذولة لتحسين حجم و جديدة تبني الشركة لسياساتمن خالل % 5.80اإليرادات بنسبة  إرتفع إجمالي
ھذا إلى جانب النجاحات التي  .المبيعات من خالل جھود تسويقية مبتكرة ومكثفةالمبيعات ودعم تحقيق 

الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنة بالعام السابق ، وكذلك الكفاءة الناجمة عن  الخامتحققت في توريد المواد 
رتفاع تكاليف تكاليف األمثل، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه االتدابير مختلفة لمراقبة التكاليف و

 .السوق، ساھمت في النمو اإلجمالي وتقلباتالعمل السائدة ظروف العمالة و معدل دوران الموظفين بسبب 



إنخفضت  .2015% خالل العام 40.92الى  2014% في العام 40.30إرتفع ھامش الربح اإلجمالي من 
  .2015% في العام 12.50الى  2014% في العام 13.80نسبة األرباح بعد الضرائب بشكل طفيف من 

 

ال يوجد أي تغيرات خالل العام الماضي وال نتوقع أي تغيرات في العام المقبل على الھيكل التمويلي للشركة 
 عدا تمويل بعض مشاريع اإلنفاق الرأسمالي عن طريق قروض طويلة األجل مغطاة بودائع ألجل.

م، قامت الشركة بتقديم مرافق 2015للعام  عالوة الى ذلك، و كجزء من مبادرات الخدمات اإلجتماعية
رياضية خضراء لمدارس وزارة التربية والتعليم في جميع أنحاء سلطنة عمان كما وإلتزمت بدعم الحدائق 

العامة لبلدية مسقط عن طريق توفير معدات مالعب لألطفال إضافة الى كونھا مشارك فاعل في تعزيز 
إضافة الى جان مسقط السياحي و مھرجان خريف صاللة السياحي. المھرجانات السياحية الرسمية مثل مھر

ذلك، إلتزمت الشركة بتوفير مرافق رياضية خضراء لمدارس وزارة التربية والتعليم و دعم الحدائق العامة 
 لبلدية مسقط عن طريق توفير مرافق مالعب لألطفال.

 

 نظام الرقابة الداخلي:

فعالية نظام الرقابة الداخلي الحالي ووجده بحالة مرضية.إستعرض مجلس اإلدارة مدى كفاءة و   

 

 التوزيعات النقدية:

إن سياسة الشركة في توزيع األرباح تقوم على أساس مكافأة المساھمين عن طريق توزيع المبلغ األمثل من 
س اإلدارة األرباح التي تم تحقيقھا خالل العام. عند النظر في دفع توزريعات نقدية لھذا العام. يرى مجل

ضرورة اإلحتفاظ ببعض األرباح بسبب إحتماالت الدخول في مشاريع وإستثمارات جديدة بحاجة الى 
تسعى الشركة جاھدة للحفاظ على التوازن بين التوزيعات النقدية الحالية و تعزيز رأسمال إضافي لتمويلھا. 

 معدل التوزيعات النقدية المتزايد.

م، وبعد األخذ بعين اإلعتبار متطلبات السيولة النقدية للشركة 2015العام  في ضوء أداء الشركة الجيد خالل
 والطاقة الربحية المستقبلية ومصالح المساھمين، يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بما يلي:

بيسة للسھم الواحد من رأسمال الشركة المدفوع عن  100أي ما يعادل  %100توزيع أرياح نقدية بنسبة 
م. 2015ديسمبر  31منتھية في السنة المالية ال  

 

 



 النظرة المستقبلية:

كجزء من تطوير إنتاجية العمل والكفاءة التشغيلية، يتعين على الشركة مواصلة اإلستثمار بشكل مناسب في 
تدرك مرافق التشغيل لتلبية أذواق المستھلكين المتنوعة و تطوير أنظمة العمل وإستبدال األصول القديمة. 

الشركة آثار المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تتسم بدرجة كبيرة من الحساسية إتجاه األسعار و 
إن الشركة متفائلة باآلفاق المستقبلية خاصة مع ستستمر في تركيز جھودھا للمحافظة على حصتھا البيعية. 

ءة عالية في عمليات اإلنتاج. ومع ذلك، خطط التوسع في المنتجات و تنويعھا والزخم المستمر في تحقيق كفا
إن تقلب أسعار المواد الخام الرئيسية و مواد التعبئة والتغليف وعدم إستقرار سوق العمل وإرتفاع فاتورة 

األجور و ركود أسعار السلع اإلستھالكية قد يكون له آثار سلبية على ربحية الشركة في المستقبل القريب. 
ر المواد الخام الرئيسية عن كثب والحد من تأثيراتھا السلبية من خالل اإللتزام تقوم الشركة بمراقبة أسعا

 بعقود شراء مستقبلية.

أسعار بلتغيرات الجارية في األوضاع االقتصادية اإلقليمية بسبب التقلب ا تراقبأبعد من ذلك، الشركة أيضا 
أيضا. االستراتيجيات االستثمارية على ليوبالتا الشركة أداء أعمالعلى النفط العالمية التي قد تؤثر أيضا   

 

 رعاية المواھب العمانية وتعمين القوى العاملة:

من أجل جذب والمحافظة على أفضل المواھب المحلية، قامت الشركة وبنجاح بتطبيق السياسات 
ممارسات  تنقيح ھيكل األجور التي تم مقارنته معواإلجراءات الجديدة إلدارة الموارد البشرية بما في ذلك 

الصناعة الرائدة. رغم أن ذلك كان له أثر مالي كبير، إال أن مجلس اإلدارة يعتقد أنه من خالل ھذه 
الممارسة الموسعه والمدروسة، فإن الشركة مھيأة اآلن لتلبية إحتياجات سوق العمل الديناميكي وتحديات بيئة 

 العمل.

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد كشركة عمانية مسؤولة. تتضامن كايا مع رؤية موالنا 
إستراتيجية إدارة في رعاية المواھب العمانية في القطاع الخاص. إن  –حفظه هللا تعالى و رعاه  –المعظم 

الموارد البشرية في الشركة ترتكز في األساس على توظيف و اإلستمرار في تطوير الموظفين العمانيين 
صب قيادية في السلم الوظيفي للشركة. كما ألنھا تحافظ وبشكل مستمر على لتمكينھم من التدرج لشغل منا

تؤمن الشركة بأن اإلستثمار في تطوير العمالة المحلية ليس نسبة تعيمن أعلى من النسبة القانونية المقررة. 
 فقط مساھمة إجتماعية ولكم أيضا إستثمار في مستقبلھا.

  

 شكر وأمتنان:

اإلدارة. أود أن أعرب عن خالص شكري و تقديري لكافة الموظفين والمدراء في نيابة عن أعضاء مجلس 
م. كما أود أن أغتنم ھذه المناسبة ألقدم جزيل شكري 2015الشركة لألداء المميز الذي قاموا به خالل العام 



ةالسلطات وإمتناني لجميع المستھلكين والعمالء وشركة بيبسي كوال العالمية والموردين اآلخرين والبنوك 
م.2015الحكومية على دعمھم القيم خالل العام   

أود أخيرا و نيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات و جميع العاملين فيھا. أن أرفع الى المقام 
 –هللا تعالى ورعاه حفظه  –السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

سمى آيات العرفان والتقدير لقيادته الحكيمة و توجيھاته السديدة التي تنير لنا الطريق ولحكومته الرشيدة أ
 للسير قدما من أجل خدمة و تقدم و رفعة ھذا البلد العزيز.

 والسالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته،،،

 

 

 بطي عبيد المال

 رئيس مجلس اإلدارة


