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امل�ساهمون الكرام ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

نيابة عن اأع�ساء جمل�ش اإدارة �سركة عمان للمرطبات �ش.م.ع.ع، ي�سرين اأن اأقدم لكم نتائج التقرير ال�سنوي و 
البيانات املالية مدققة لأداء ال�سركة عن فرتة ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م.

البيئة العملية:
�سجل القت�ساد العماين منوا جيدا يف عام 2015 مقارنة بالعام ال�سابق مب�ساعدة وم�ساهمة متزايدة لقطاع 
امل�ساريع  املختلفة  التحتية  البنية  الإنفاق على  وا�ستمرار  الكلي  القت�ساد  الغاز يف  وقطاع  النفطية  الغري 
ال�سياحية واأن�سطة قطاع النفط والغاز من قبل حكومة �سلطنة عمان على الرغم من تقلب اأ�سعار النفط 

العاملية والتحديات القت�سادية الإقليمية والعاملية الأخرى. 
 يف حني وا�سل قطاع �سوق الأغذية وامل�سروبات يف �سلطنة عمان يف النمو.  ت�سكل البيئة الت�سغيلية حتديات 
خطرية مثل املناف�سة ال�سديدة املتنامية يف امل�سروبات الغازية والع�سائر واملياه ومنتجات الوجبات اخلفيفة يف 

�سوق حملي يت�سم بح�سا�سية يف تقلب الأ�سعار.. 
من ناحية اأخرى، الإ�ستمرارية يف حالة الركود لأ�سعار ال�سلع الإ�ستهالكية يف معظم قنوات العمالء املتعددة 
اأ�ساف اإىل التحديات القائمة يف بيئة الأعمال. اأي�سا، عوامل الت�سغيل من جراء ال�سغوط املتزايدة من �سوق 

العمل والتزايد امل�ستمر يف فاتورة الأجور يعترب اأحد التحديات الأبرز.
املوؤ�سرات املالية:

حققت ال�سركة اأرباحًا �سافية بعد ال�سرائب مقدارها 9،600،145 مليون ريال على جمموع اإيرادات مقداره                    
77،063،509 ريال خالل العام 2015م مقارنة مع اأرباح �سافية بعد ال�سرائب مقدارها 10،055،858 ريال 

على جمموع اإيرادات مقداره 72،862،307 ريال يف العام 2014.
اإرتفع اإجمايل الإيرادات بن�سبة 5.80% من خالل تبني ال�سركة ل�سيا�سات جديدة وجهود مبذولة لتح�سني 
حجم املبيعات ودعم حتقيق املبيعات من خالل جهود ت�سويقية مبتكرة ومكثفة. هذا اإىل جانب النجاحات 
التي حتققت يف توريد املواد اخلام الرئي�سية باأ�سعار تناف�سية مقارنة بالعام ال�سابق ، وكذلك الكفاءة الناجمة 
عن تدابري خمتلفة ملراقبة التكاليف والتكاليف الأمثل، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه ارتفاع تكاليف 
العمالة و معدل دوران املوظفني ب�سبب ظروف العمل ال�سائدة وتقلبات ال�سوق، �ساهمت يف النمو الإجمايل. 
اإرتفع هام�ش الربح الإجمايل من 40.30% يف العام 2014 اىل 40.92% خالل العام 2015. اإنخف�ست ن�سبة 

الأرباح بعد ال�سرائب ب�سكل طفيف من 13.80% يف العام 2014 اىل 12.50% يف العام 2015.
ل يوجد اأي تغريات خالل العام املا�سي ول نتوقع اأي تغريات يف العام املقبل على الهيكل التمويلي لل�سركة عدا 

متويل بع�ش م�ساريع الإنفاق الراأ�سمايل عن طريق قرو�ش طويلة الأجل مغطاة بودائع لأجل.
عالوة اىل ذلك، و كجزء من مبادرات اخلدمات الإجتماعية للعام 2015م، قامت ال�سركة بتقدمي مرافق 
ريا�سية خ�سراء ملدار�ش وزارة الرتبية والتعليم يف جميع اأنحاء �سلطنة عمان كما واإلتزمت بدعم احلدائق 
العامة لبلدية م�سقط عن طريق توفري معدات مالعب لالأطفال اإ�سافة اىل كونها م�سارك فاعل يف تعزيز 
املهرجانات ال�سياحية الر�سمية مثل مهرجان م�سقط ال�سياحي و مهرجان خريف �ساللة ال�سياحي. اإ�سافة 
اىل ذلك، اإلتزمت ال�سركة بتوفري مرافق ريا�سية خ�سراء ملدار�ش وزارة الرتبية والتعليم و دعم احلدائق 

العامة لبلدية م�سقط عن طريق توفري مرافق مالعب لالأطفال.
نظام الرقابة الداخلي:

اإ�ستعر�ش جمل�ش الإدارة مدى كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلي احلايل ووجده بحالة مر�سية.
التوزيعات النقدية:

اإن �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح تقوم على اأ�سا�ش مكافاأة امل�ساهمني عن طريق توزيع املبلغ الأمثل من 
الأرباح التي مت حتقيقها خالل العام. عند النظر يف دفع توزريعات نقدية لهذا العام. يرى جمل�ش الإدارة 
�سرورة الإحتفاظ ببع�ش الأرباح ب�سبب اإحتمالت الدخول يف م�ساريع واإ�ستثمارات جديدة بحاجة اىل راأ�سمال 
اإ�سايف لتمويلها. ت�سعى ال�سركة جاهدة للحفاظ على التوازن بني التوزيعات النقدية احلالية و تعزيز معدل 

التوزيعات النقدية املتزايد.
يف �سوء اأداء ال�سركة اجليد خالل العام 2015م، وبعد الأخذ بعني الإعتبار متطلبات ال�سيولة النقدية لل�سركة 

والطاقة الربحية امل�ستقبلية وم�سالح امل�ساهمني، ي�سر جمل�ش الإدارة اأن يو�سي مبا يلي:
توزيع اأرياح نقدية بن�سبة 100% اأي ما يعادل 100 بي�سة لل�سهم الواحد من راأ�سمال ال�سركة املدفوع عن ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م. 
النظرة امل�ستقبلية:

كجزء من تطوير اإنتاجية العمل والكفاءة الت�سغيلية، يتعني على ال�سركة موا�سلة الإ�ستثمار ب�سكل منا�سب يف 
مرافق الت�سغيل لتلبية اأذواق امل�ستهلكني املتنوعة و تطوير اأنظمة العمل واإ�ستبدال الأ�سول القدمية. تدرك 
ال�سركة اآثار املناف�سة احلادة يف ال�سوق املحلية التي تت�سم بدرجة كبرية من احل�سا�سية اإجتاه الأ�سعار و 
�ست�ستمر يف تركيز جهودها للمحافظة على ح�ستها البيعية. اإن ال�سركة متفائلة بالآفاق امل�ستقبلية خا�سة 
مع خطط التو�سع يف املنتجات و تنويعها والزخم امل�ستمر يف حتقيق كفاءة عالية يف عمليات الإنتاج. ومع 
ذلك، اإن تقلب اأ�سعار املواد اخلام الرئي�سية و مواد التعبئة والتغليف وعدم اإ�ستقرار �سوق العمل واإرتفاع فاتورة 
الأجور و ركود اأ�سعار ال�سلع الإ�ستهالكية قد يكون له اآثار �سلبية على ربحية ال�سركة يف امل�ستقبل القريب. تقوم 
ال�سركة مبراقبة اأ�سعار املواد اخلام الرئي�سية عن كثب واحلد من تاأثرياتها ال�سلبية من خالل الإلتزام بعقود 

�سراء م�ستقبلية.
اأبعد من ذلك، ال�سركة اأي�سا تراقب التغريات اجلارية يف الأو�ساع القت�سادية الإقليمية ب�سبب التقلب باأ�سعار 

النفط العاملية التي قد توؤثر اأي�سا على اأداء اأعمال ال�سركة وبالتايل على ال�سرتاتيجيات ال�ستثمارية اأي�سا.
رعاية املواهب العمانية وتعمني القوى العاملة:

من اأجل جذب واملحافظة على اأف�سل املواهب املحلية، قامت ال�سركة وبنجاح بتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات 
اجلديدة لإدارة املوارد الب�سرية مبا يف ذلك تنقيح هيكل الأجور التي مت مقارنته مع ممار�سات ال�سناعة 
الرائدة. رغم اأن ذلك كان له اأثر مايل كبري، اإل اأن جمل�ش الإدارة يعتقد اأنه من خالل هذه املمار�سة املو�سعه 

واملدرو�سة، فاإن ال�سركة مهياأة الآن لتلبية اإحتياجات �سوق العمل الديناميكي وحتديات بيئة العمل.
ك�سركة عمانية م�سوؤولة. تت�سامن كايا مع روؤية مولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ش بن �سعيد 
املعظم – حفظه اهلل تعاىل و رعاه – يف رعاية املواهب العمانية يف القطاع اخلا�ش. اإن اإ�سرتاتيجية اإدارة 
املوارد الب�سرية يف ال�سركة ترتكز يف الأ�سا�ش على توظيف و الإ�ستمرار يف تطوير املوظفني العمانيني لتمكينهم 
من التدرج ل�سغل منا�سب قيادية يف ال�سلم الوظيفي لل�سركة. كما لأنها حتافظ وب�سكل م�ستمر على ن�سبة 
تعيمن اأعلى من الن�سبة القانونية املقررة. توؤمن ال�سركة باأن الإ�ستثمار يف تطوير العمالة املحلية لي�ش فقط 

م�ساهمة اإجتماعية ولكم اأي�سا اإ�ستثمار يف م�ستقبلها.

�سكر واأمتنان:
نيابة عن اأع�ساء جمل�ش الإدارة. اأود اأن اأعرب عن خال�ش �سكري و تقديري لكافة املوظفني واملدراء يف 
ال�سركة لالأداء املميز الذي قاموا به خالل العام 2015م. كما اأود اأن اأغتنم هذه املنا�سبة لأقدم جزيل �سكري 
واإمتناين جلميع امل�ستهلكني والعمالء و�سركة بيب�سي كول العاملية واملوردين الآخرين والبنوك ةال�سلطات 

احلكومية على دعمهم القيم خالل العام 2015م.
اأود اأخريا و نيابة عن اأع�ساء جمل�ش اإدارة �سركة عمان للمرطبات و جميع العاملني فيها. اأن اأرفع اىل املقام 
ال�سامي ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ش بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل تعاىل ورعاه – 
وحلكومته الر�سيدة اأ�سمى اآيات العرفان والتقدير لقيادته احلكيمة و توجيهاته ال�سديدة التي تنري لنا الطريق 

لل�سري قدما من اأجل خدمة و تقدم و رفعة هذا البلد العزيز.
وال�سالم عليكم و رحمة اهلل تعاىل و بركاته،،،

بطي عبيد املال
رئي�س جمل�س الإدارة

مالحظة : جميع احل�سابات �سوف تر�سل بالربيد لكل م�ساهم ح�سب الطلب �سواء باللغة العربية اأو الإجنليزية خالل )7( اأيام من تارخ الطلب.
العنوان الذي تر�سل عليه الطلبات : �سركة عمان للمرطبات ، �س ب : 30 ، الربيد املركزي - املطار ، الرمز الربيدي : 111 ، �سلطنة عمان

20152014
ر.عر.ع

الأ�سول
الأ�سول غري املتداولة

20.444.12120.442.096املمتلكات واللت واملعدات
310.526209.636دفعة مقدمة ل�سراء ممتلكات، اآلت ومعدات

5.189.9357.014.935اإ�ستثمارات اأخرى
52.25737.766ا�سل �سريبي موؤجل

25.996.83927.704.433جمموع الأ�سول غري املتداولة

الأ�سول املتداولة
1.033.3432.595.476ب�ساعة يف الطريق

5.096.0163.605.298املخزون
8.525.0027.034.660 ذمم جتارية مدينه وار�سدة مدينه اخرى

14.726.10512.000.000ودائع لأجل
2.554.9591.361.903النقد وما فى حكم النقد

31.935.42526.597.337جمموع الأ�سول املتداوله

57.932.26454.301.770جمموع الأ�سول

حقوق امل�ساهمني والإلتزامات
حقوق امل�ساهمني

5.000.0005.000.000راأ�ش املال
1.666.6671.666.667الحتياطي القانوين

2.500.0002.500.000الحتياطي العام
29.984.08225.383.937اأرباح حمتجزة

39.150.74934.550.604 جمموع حقوق امل�ساهمني

اللتزامات غري املتداولة
1.464.9151.118.182خم�س�ش مكافاأة نهاية خدمه املوظفني 
5.409.7546.701.041 اجلزء غري املتداول من القرو�ش لأجل

6.874.6697.819.223جمموع اللتزامات غري املتداوله

اللتزامات املتداوله
6.745.1496.447.164ذمم جتارية دائنه وار�سده دائنه اخرى

1.323.8391.390.583خم�س�ش �سريبة الدخل
3.837.8584.094.196اجلزء املتداول من القرو�ش لأجل
11.906.84611.931.943جمموع اللتزامات املتداوله

18.781.51519.751.166 جمموع اللتزامات

57.932.26454.301.770 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات

0.7830.691�سايف ال�سول لل�سهم الواحد )ر.ع(

20152014
ر.عر.ع

72.862.307 77.063.509 املبيعات

)43.501.980()45.529.239(تكلفة املبيعات

31.534.27029.360.327 جممل الربح

)15.189.362()17.385.818(م�ساريف بيع وتوزيع

)3.160.655()3.599.137(م�ساريف عمومية وادارية

10.549.31511.010.310الربح من الت�سغيل

710.278617.466ايرادات اخرى

)204.445()350.101(تكاليف التمويل

10.909.49211.423.331الربح قبل ال�سريبة

)1.367.473()1.309.347(م�سروف �سريبة الدخل

9.600.14510.055.858 الربح وجمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

0.1920.201عائد ال�سهم الواحد الأ�سا�سي )ر.ع(

بيان الدخل ال�سامل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015


