
قائمة املركز املايل املجمعة ولل�سركة الأم  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017تقرير جمل�س الإدارة
امل�ساهمني الكرام،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
ع،   ع  م  للمرطبات �ش  �سركة عمان  اإدارة  اأع�ساء جمل�ش  نيابة عن 
ي�سرين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املدققة لل�سنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م.

البيئة العملية:
على الرغم من تقلبات اأ�سعار النفط العاملية والتحديات االقت�سادية 
االإقليمية والعاملية، �سجل االقت�ساد العماين معدالت منو جيدة خالل 
عام 2017 مقارنة بالعام ال�سابق وذلك بف�سل امل�ساهمات املتزايدة 
للقطاعات غري النفطية والغازية يف االقت�ساد ب�سكل عام وا�ستمرار 
التحتية  البنية  �سلطنة عمان على م�ساريع  االإنفاق من قبل حكومة 

املختلفة وامل�ساريع ال�سياحية واأن�سطة قطاع النفط والغاز.
يف الوقت الذي وا�سل فيه �سوق املواد الغذائية وامل�سروبات الغازية 
يف �سلطنة عمان ا�ستمراره يف النمو، طرحت البيئة العملية العديد 
قطاعات  يف  ال�سديدة  املناف�سة  تزايد  ا�ستمرار  مثل  التحديات  من 
الوجبات  ومنتجات  ال�سرب  مياه  الع�سائر،  الغازية،  امل�سروبات 
بدرجة عالية من احل�سا�سية اجتاه  تت�سم  �سوق حملية  اخلفيفة يف 
االأ�سعار. من ناحية اأخرى، اإن ركود اأ�سعار ال�سلع يف قنوات ا�ستهالكية 
متعددة اأ�سافت حتديات جديدة للتحديات القائمة يف البيئة العملية. 
ب�سبب  متزايدة  ل�سغوط  تتعر�ش  الت�سغيل  اأرباح  هوام�ش  اأن  كما 

الر�سوم وامل�سروفات املعدلة والزيادة يف فاتورة االأجور.   

امل�ؤ�سرات املالية:
مقدارها  ال�سرائب  بعد  �سافية  اأرباحًا  ال�سركة  حققت 
مقدارها  ايرادات  اجمايل  على  عماين  ريال   10.816.582
77.851.117 ريال عماين للعام 2017م مقارنة مع اأرباح �سافية 
بعد ال�سرائب مقدارها 10.322.032 ريال عماين على اجمايل 

ايرادات مقدارها 77.223.438 ريال عماين يف عام 2016م.
مقدارها  هام�سية  بن�سبة  عام  ب�سكل  االإيرادات  اإجمايل  ارتفع 
بذلتها  التي  واملكثفة  املبتكرة  الت�سويقية  اجلهود  نتيجة   %0.8
حجم  لتح�سني  والدولية  املحلية  االأ�سواق  من  كل  يف  ال�سركة 
اإىل  ا�سف  عليها.  اأف�سل  عائد  حتقيق  على  واملحافظة  املبيعات 
الكفاءات  حت�سني  يف  ال�سركة  حققتها  التي  النجاحات  اإن  ذلك، 
ملراقبة  اتخاذها  مت  التي  التدابري  خمتلف  عن  الناجتة  العملية 
يف  اأي�سًا  �ساهمت  قد  املختلفة  االإنتاج  وتكاليف  امل�سروفات 
االأرباح  ل�سايف  معني  م�ستوى  على  واملحافظة  االإيرادات  حت�سني 
على الرغم من كل التحديات املتمثلة يف زيادة اأ�سعار بع�ش املواد 
العمالة  تكاليف  وارتفاع  ال�سابق  بالعام  مقارنة  االأ�سا�سية  االأولية 

ومعدالت دورانها نظرًا للظروف ال�سائدة يف �سوق العمل،
مبايعادل  االإجمايل  االإجمايل  الربح  هام�ش  نف�ش  على  احلفاظ  مت 
38.6% خالل عام 2017م مقارنة بـ 2016م. وارتفعت ن�سبة االأرباح 
بعد ال�سرائب من 13.4% يف عام 2016م اإىل 13.9% يف عام 2017م.
تغريات  اأي  نتوقع  وال  املا�سي  العام  خالل  تغريات  اأي  يوجد  ال 
متويل  عدا  لل�سركة  العام  التمويلي  الهيكل  على  املقبل  العام  يف 
بع�ش م�ساريع االإنفاق الراأ�سمايل عن طريق قرو�ش طويلة االأجل 

لتحقيق الكفاءة الالزمة يف اإدارة راأ�سمال ال�سركة العامل. 
عالوة على ذلك، وكجزء من اأن�سطتها اجتاه امل�سوؤولية االجتماعية 
خ�سراء   ريا�سية  مرافق  بتوفري  ال�سركة  قامت  2017م،  للعام 
ملدار�ش وزارة لرتبية والتعليم يف جميع اأنحاء �سلطنة عمان، اإىل 
جانب كونها م�ساهم فاعل يف املهرجانات ال�سياحية الر�سمية مثل 
ال�سياحي  �ساللة  خريف  ومهرجان  ال�سياحي  م�سقط  مهرجان 
بال�سباب  اخلا�سة  الريا�سية  املنا�سبات  بع�ش  اإىل  باالإ�سافة 
التعليمية  املبادرات  بدعم  اأي�سًا  ال�سركة  التزمت  كما  العماين. 
وتنمية ال�سباب يف خمتلف الوزارات احلكومية يف �سلطنة عمان.   

نظام الرقابة الداخلي:
ي�ستعر�ش جمل�ش االإدارة وب�سكل منتظم مدى كفاءة وفعالية نظام 

الرقابة الداخلي احلايل ووجده بحالة مر�سية.

الت�زيعات النقدية :            
مكافاأة  اأ�سا�ش  على  تقوم  االأرباح  توزيع  يف  ال�سركة  �سيا�سة  اإن 
مت  التي  االأرباح  من  االأمثل  املبلغ  توزيع  طريق  عن  امل�ساهمني 
لهذا  نقدية  توزيعات  دفع  النظر يف  وعند  العام.  حتقيقها خالل 

العام، راأى جمل�ش االإدارة �سرورة االحتفاظ ببع�ش 
ا�ستثمارية  م�ساريع  يف  ال�سركة  دخول  احتماالت  ب�سبب  االأرباح 
ت�سعى  ال�سركة  اإن  لتمويلها.  اإ�سايف  راأ�سمال  اإىل  بحاجة  جديدة 
احلالية  النقدية  التوزيعات  بني  التوازن  على  للحفاظ  جاهدة 

ومعدل توزيع اأرباح م�ستدام ومتنامي.
بعني  االأخذ  وبعد  2017م،  عام  خالل  اجليد  ال�سركة  اأداء  �سوء  يف 
الربحية  والطاقة  لل�سركة  النقدية  ال�سيولة  متطلبات  االعتبار 
امل�ستقبلية وم�سالح امل�ساهمني، ي�سر جمل�ش االإدارة اأن يو�سي مبا يلي:
لل�سهم  بي�سة   75( مبعدل   )%  75( بن�سبة:  نقدية  اأرباح  توزيع 
املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  املدفوع  ال�سركة  راأ�سمال  من  الواحد( 

يف 2017/12/31م واملوافقة عليه. 
 

النظرة امل�ستقبلية :
�ستوا�سل  الت�سغيلية،  والكفاءة  العمل  اإنتاجية  حت�سني  من  كجزء 
الت�سغيلية  مرافقها  قدرات  يف  منا�سب  ب�سكل  اال�ستثمار  ال�سركة 
وتنقيح  وتطوير  املتنوعة  امل�ستهلكني  واأذواق  احتياجات  لتلبية 
اآثار  ال�سركة  تدرك  املتقادمة.  االأ�سول  وا�ستبدال  العمل  اأنظمة 
من  كبرية  بدرجة  تت�سم  التي  املحلية  ال�سوق  احلادة يف  املناف�سة 
احل�سا�سية اإجتاه االأ�سعار و�ست�ستمر يف تركيز جهودها للمحافظة 
باالآفاق  متفائلة  ال�سركة  اإن  البيعية.  وح�ستها  ربحيتها  على 
امل�ستقبلية خا�سة مع التو�سع يف قاعدة منتجاتها وخطط التنويع 
والتطوير يف خطوط االإنتاج وموا�سلة الرتكيز على تعزيز كفاءة 
التعبئة  ومواد  االأ�سا�سية  اخلام  املواد  اأ�سعار  تقلب  اأن  االإنتاج. 
والتغليف وعدم اإ�ستقرار �سوق العمل وارتفاع فاتورة االأجور وركود 
تزايد  اإىل  باالإ�سافة  متعددة  ا�ستهالكية  قنوات  يف  ال�سلع  اأ�سعار 
والتو�سيات  العامة  وامل�سروفات على خمتلف اخلدمات  الر�سوم 
اللوائح  وتعديل  اخلدمات  بع�ش  عن  الدعم  رفع   اأو  بتخفي�ش 
تاأثري  له  يكون  قد  االإ�ستهالكية،  ال�سلع  بع�ش  على  احلكومية 
ال�سركة  تقوم  القريب.  امل�ستقبل  يف  ال�سركة  ربحية  على  �سلبي 
مبراقبة اأ�سعار املواد اخلام االأ�سا�سية عن كثب وتتخذ اخلطوات 
بعقود  االإلتزام  ال�سلبية من خالل  تاأثرياتها  للحد من  ال�سرورية 
�سراء م�ستقبلية. عالوة على ذلك، اإن ال�سركة حري�سة اأي�سًا على 
مراقبة التطورات اجلارية لالأو�ساع االقت�سادية االإقليمية نتيجة 
تقلبات اأ�سعار النفط العاملية التي قد توؤثر اأي�سًا على اأداء اأعمال 

ال�سركة وبالتايل على ا�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية.    

رعاية امل�اهب العمانية وتعمني الق�ى العاملة: 
اإن تنفيذ الهيكل التنظيمي اجلديد وتطبيق ال�سيا�سات واالإجراءات 
اجلديدة وتنقيح هيكل االأجور مقارنة مع املمار�سات املتبعة من قبل 
ال�سناعات الرائدة كان الهدف منه جذب اأف�سل املواهب الوطنية 
واملحافظة عليها. اإن هذه ال�سيا�سة بداأت تعطي النتائج املرجوة من 
حيث ا�ستقطاب اأف�سل املواهب الوطنية املتاحة واالحتفاظ باملوظفني 
حيث مت املحافظة على دوران وظيفي معتدل. وعلى الرغم من ذلك، 
جمل�ش  ويعتقد  كبري،  مايل  تاأثري  لها  يزال  ال  االإجراءات  هذه  اإن 
االإدارة اأن ال�سركة تتجه االآن يف الطريق ال�سحيح لتلبية احتياجات 

�سوق العمل الديناميكي وجمابهة حتديات بيئة العمل احلالية.
ح�سرة  موالنا  روؤية  مع  كليًا  تت�سامن  م�سوؤولة،  عمانية  ك�سركة 
حفظه  املعظم-  �سعيد  بن  قابو�ش  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 
اإن  اخلا�ش.  القطاع  يف  الوطنية  املواهب  لرعاية   – ورعاه  اهلل 
اإدارة املوارد الب�سرية يف ال�سركة ترتكز يف االأ�سا�ش  اإ�سرتاتيجية 
اإمكانياتهم  وتنمية  املنا�سبني  العمانيني  املواطنني  توظيف  على 
مركزة  مهنية  تدريب  برامج  طريق  عن  م�ستمرة  ب�سفة  العملية 
منا�سب  ل�سغل  التدرج  من  لتمكينهم  م�سوؤولياتهم  مع  تتنا�سب 
وب�سكل  حتافظ  ال�سركة  اإن  لل�سركة.  الوظيفي  ال�سلم  يف  قيادية 

م�ستمر على ن�سبة تعمني اأعلى من الن�سبة القانونية املقررة. 

�سكر وامتنان:
نيابة عن اأع�ساء جمل�ش االإدارة، اأود اأن اأعرب عن خال�ش �سكري 
وتقديري الإدارة ال�سركة وكافة موظفيها لالأداء املميز الذي قاموا 
به خالل عام 2017م، كما اأود اأن اأغتنم هذه املنا�سبة اأي�سًا الأتقدم 
بجزيل �سكري وامتناين جلميع امل�ستهلكني والعمالء و�سركة بيب�سي 
كوال العاملية واملوردين االأخرين والبنوك وال�سلطات احلكومية على 

الدعم القيم الذي قدموه لل�سركة خالل عام 2017م.
اأود اأخريًا ونيابة عن اأع�ساء جمل�ش اإدارة �سركة عمان للمرطبات 
�ش م ع ع واإدارتها وجميع العاملني فيها، اأن اأرفع اإىل املقام ال�سامي 
ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ش بن �سعيد املعظم 
العرفان  اآيات  اأ�سمى  الر�سيدة  وحلكومته   - ورعاة  اهلل  حفظه   -
لنا  تنري  التي  ال�سديدة  وتوجيهاته  احلكيمة  لقيادته  والتقدير 
الطريق لل�سري قدمًا من اأجل خدمة وتقدم ورفعة هذا البلد العزيز.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
بطي عبيد بطي �سعيد املال
رئي�س جمل�س الإدارة

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

ال�سركة االأماملجموعةال�سركة الأماملجم�عة
2017201720162016

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين
 77.223.438  77.223.438 77.851.117 77.851.117 االإيرادات

)47.310.605()47.310.605()47.822.683()47.822.683(تكلفة املبيعات
 29.912.833  29.912.833 30.028.434 30.028.434 اإجمايل الربح

  
)15.045.745()15.045.745()14.470.530()14.470.530(م�سروفات بيع وتوزيع

)3.706.286( )3.706.688()3.631.613()3.632.015(م�سروفات عمومية واإدارية
11.160.802 11.160.400 11.926.291 11.925.889 الربح من الت�سغيل

44.489 44.489 125.553 125.553 اإيرادات اأخرى
520.725 520.725 631.189 631.189 اإيرادات متويل )بال�سايف(

    
11.726.016 11.725.614 12.683.033 12.682.631 الربح قبل �سريبة الدخل

)1.403.582()1.403.582()1.866.049()1.866.049(�سرائب
    

10.322.434 10.322.032 10.816.984 10.816.582 الربح واإجمايل الدخل ال�سامل للعام
0.206 0.206 0.216 0.216 ربحية ال�سهم ال�احد الأ�سا�سية 

ال�سركة االأماملجموعةال�سركة الأماملجم�عة
2017201720162016

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين
الأ�س�ل

الأ�س�ل غري اجلارية
20.818.108 20.818.108 19.367.329 19.367.329 ممتلكات واآالت ومعدات

259.044 259.044 587.691 587.691 دفعة مقدمة للممتلكات واالآالت واملعدات
18.500.000 18.500.000 7.000.000 7.000.000 ودائع الأجل

14.935 14.935 14.935 14.935 ا�ستثمار متاح للبيع
لة 137.685 137.685 296.838 296.838 اأ�سل �سريبة موؤجَّ

100.000 -   100.000 -   ا�ستثمار يف �سركة تابعة
39.829.772 39.729.772 27.366.794 27.266.794 اإجمايل الأ�س�ل غري اجلارية

الأ�س�ل اجلارية
3.500.000 3.500.000 17.175.000 17.175.000 ودائع الأجل

6.813.351 6.813.351 5.555.382 5.555.382 خمزون
9.927.300 9.927.300 8.606.266 8.606.266 مديونيات جتارية واأخرى

4.317.808 4.322.625 7.043.121 7.047.938 نقد وما مياثل النقد
24.558.459 24.563.276 38.379.769 38.384.586 اإجمايل الأ�س�ل اجلارية

64.388.231 64.293.048 65.746.563 65.651.380 اإجمايل الأ�س�ل

حق�ق امل�ساهمني واللتزامات
حق�ق امل�ساهمني

راأ�ش املال واالحتياطيات
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 راأ�ش املال

1.666.667 1.666.667 1.666.667 1.666.667 احتياطي قانوين
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 احتياطي عام

35.316.153 35.306.114 41.133.137  41.122.696 اأرباح حمتجزة
44.482.820 44.472.781 50.299.804  50.289.363 اإجمايل حق�ق امل�ساهمني

اللتزامات
التزامات غري اجلارية

3.511.168 3.511.168 1.532.138 1.532.138 اجلزء غري اجلاري من قرو�ش الأجل
1.506.897 1.506.897 1.579.457 1.579.457 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

5.018.065 5.018.065 3.111.595 3.111.595 اإجمايل اللتزامات غري اجلارية

اللتزامات اجلارية
5.448.942 5.448.942 3.600.694 3.600.694 اجلزء اجلاري من قرو�ش الأجل

7.949.394 7.864.250 6.709.268 6.624.526 دائنيات جتارية واأخرى
�ش �سريبة الدخل 1.489.010 1.489.010 2.025.202 2.025.202 خم�سَّ

14.887.346 14.802.202 12.335.164 12.250.422 اإجمايل اللتزامات اجلارية

19.905.411   19.820.267 15.446.759 15.362.017 اإجمايل اللتزامات

64.388.231     64.293.048  65.746.563 65.651.380 اإجمايل حق�ق امل�ساهمني واللتزامات
0.890 0.889 1.006 1.006 �سايف الأ�س�ل لل�سهم ال�احد

قائمة الدخل ال�سامل املجمعة ولل�سركة الأم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2017


