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 التجارية: الشركة أنشطة
 

باإلضافة إلى  العصائرو ازية ومياه الشربيع المشروبات الغتعبئة وتوز مجاالت فيركة عمان للمرطبات ش م ع ع ش تعمل
العالمية  بيبسي كوالشركة وتوزيع منتجات  تعبئةإلنتاج و متيازاإلالشركة حقوق  تمتلك .اإلستهالكية المعبأةالسلع  تجارة

غازية ال غيرإلى توزيع المشروبات  إضافةغازية ومياه الشرب النقية " أكوافينا " ال مشروباتال التي تشمل مجموعة
 ومنتجات يورو كيك ومنتجاتمن منتجات الشوفان " كويكر" منتجاتومجموعة فريتو ليز" " ومنتجات الوجبات الخفيفة

 ذلك،إلى  باإلضافة عمان.أنحاء سلطنة  جميعفي   شركة فروناري لآليس كريم (نستلة ، مونديليز ، ديل مونتي وغيرها)
 “."توبفروت بها الخاصة تها التجاريةتحت عالمر ائعصالتقوم الشركة بإنتاج وتوزيع 

 
ستحواذ على شركة تجارية تختص باالت البيع اآللي وتوزيع المشروبات الساخنة في السلطنة وذلك كما قامت الشركة باإل

 % من أسهم الشركة العربية ألجهزة البيع اآللي (ش.م.م).100بشراء حوالي 
           
 

تم توسعتها  ودةمحدتعبئة  مرافقو صغيرة بكميات وبدأت عمليات اإلنتاجكشركة مساهمة  1975كة في عام تأسست الشر
  .لتلبية الطلب المتزايد في السوق النمو في األعمال التجاريةو التوسع كجزء من استراتيجياتمن وقت آلخر 

 

) فروع 9عدد ( يهاالغبرة كما يوجد لد - التعبئة ومرافق التخزين المركزية في محافظة مسقطاإلنتاج وتوجد مصانع 
 اليومية عمالءلا احتياجات لتلبية والمضيبي  لمصنعها البريمي، بخــا، صاللة، ،صحار نزوى، عبري، الوافي، :متواجدة في

 .عمان سلطنةفي جميع أنحاء 
 

ً في نهاية  929بلغ عدد موظفي الشركة  َ  وهم الحاليعام الموظفا  التي التجارية الشركة بأهدافعلى دراية تامة  جميعا
  .الشركة جميع مساهميطموحات ومصالح  تلبيو ترضي

 

    شاملة:نظرة 
 

 اإيرادات مقداره اجمالي على عماني لایر11,809,188 الضرائب مقدارها حققت الشركة أرباحاً صافية بعد 
على  عماني لایر 10,816,582م مقارنة مع أرباح صافية بعد الضرائب مقدارها 2018 لعامل عماني لایر 76,024,055

% في صافي األرباح 9.2 بنسبة زيادةبذلك مسجلة  م2017في عام  يعمان لایر 77,851,117 اإيرادات مقداره اجمالي
  %.2,3نسبة باإليرادات  إجمالي انخفضبينما بعد الضرائب 

 

أعلى المعايير الخاصة بسالمة الغذاء للمستهلكين من خالل  على عامال خالل ش م ع ع عمان للمرطبات شركة افظتحكما 
إدارة أنظمة الجودة في  شهادة ) وFSSC22000 V4.1لمعالجة والتي تتضمن (شهادات ووسائل تقييم أدوات الوقاية وا

  .)ISO 22000:2005( الغذائية سالمةال
 

 المستقبلية: تطلعاتال
 

 "،توقعات" "،سوف" "،توقع" خطط"،“كلمات مثل استخدام ب يمكن تحديدهامستقبلية  بياناتآراء والتقرير هذا  تضمني
التوقعات  تناولت التي تقاريرال كافة مماثلة. معانيتحمل  أخرى أو بمفردات "تقديرات" يع"،مشار" "،نوايا" "،إعتقادات"

 المنتجات،تطوير  الشركة،نمو  إستراتيجية بخصوص بياناتبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  المستقبلية، فكارأو األ
  المستقبلية. تطلعاتال مفهومتندرج تحت  تقارير كلها ،ليةماوالنتائج ال نفقاتال السوق، حالة

              

 إلى ستندعلى الرغم من أنها تالخارجية  معلوماتالو بمثل هذه البياناتعندما يتعلق األمر حذرون المساهمين والقراء 
 أن من رغمعلى الو ذلك، على عالوة أو شموليتها.دقتها  عززي دليل هناك أي ولكن ال يوجد موثوقةيعتقد بأنها مصادر 

معظم  بما يخصوجهة نظرها على  ويتتح التي تعرب عنها اآلراءأن  ضمانلوالحذر  الحيطة اإلدارة تتخذ أقصى درجات
سيكون  ما يحمله المستقبل على أن فعلي دليليوجد أنه ال إ الشركة، عمليات على جوهريالتي لها تأثير  المهمة الجوانب

ً مت   اإلدارة.ت تصورابالمتصلة اآلراء أو كل  بعضمع  طابقا
 

هي واآلراء التي تم اإلعراب عنها  لتاريخه حصلت أساسيةحول قضايا  تصوراتالمناقشة التالية تعكس إضافة لذلك، إن 
 التطلعاتب الخاصة بياناتالأو اآلراء  هذه أي منتحديث أو تعديل بعالنية  غير ملزمةالشركة إن  للتغيير.عرضة 

   ذلك.وأحداث مستقبلية أو غير  حديثةنتيجة لمعلومات  هذا التقريرالواردة في والمستقبلية 
 

 البيئة العملية:
 سجلتأثير التطورات اإلقليمية األخرى، فضالً عن التحديات التي فرضتها تقلبات أسعار النفط العالمية  كل على الرغم من

المتزايدة للقطاعات  ب المساهماتبسب م2017 مقارنة مع العامم 2018خالل العام  ةنمو مشجع تدالمع يعمانال االقتصاد
 ن طريقان على خلق فرص عمل جديدة عحرص حكومة سلطنة عمإن  .بشكل عامفي االقتصاد غير النفطية والغازية 



 ساعدعوامل  كلها ،على مشاريع البنية التحتية المختلفة ومشاريع السياحة وأنشطة قطاع النفط والغاز االنتقائي اإلنفاق
قد في القطاعات الحكومية والخاصة  تنفيذ المشاريع السياحة الكبرىإن  م.2018خالل عام  االقتصادي الزخم استمرار على

مستوى  عالوة على ذلك، إن تنامي اتجاهات التحضر ورفعالسياحة الداخلية.  القيام بحمالت لتعزيز على ساعد الحكومة
كلها عوامل العماني  ت غير النفطية والغازية في االقتصادوزيادة مساهمة القطاعادخل األسرة وزيادة النزعة اإلستهالكية 

تحديات تقلبات أسعار على الرغم من م. 2018خالل العام  تحفيز النمو االقتصادي في السلطنة في ةإيجابي آثارلها  كان
المشاريع  تكمالالعمل على تنفيذ واسأكدت حكومة السلطنة التزامها باستكمال المشاريع الجارية و لقد النفط العالمية،

 الجديدة. 
 

 الماهرة، نقص القوى الوطنية ،لمغتربينا في جملة أمور، تقييد توظيف والتي تشمل بيئة العملالديناميكية في  إن التغيرات
من  نتقالباال الماهرة  الوطنيةالعاملة لقوى ادوران ارتفاع معدالت و غياب سياسات تسهيل التوظيف وإنهاء الخدمات

بديلة  وطنبة قوى عاملة علىللعثور تخلق ضغوطاً إضافية كل هذه العوامل  ،ص للعمل في الوظائف الحكوميةاع الخاالقط
، كما أدى رفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء  تكاليف التوظيف واألجور ارتفاع جانب إلى بشكل مناسب مؤهلة

األعباء المالية على عمليات التصنيع ير المباشرة إلى زيادة باإلضافة إلى إرتفاع الرسوم الحكومية والضرائب المباشرة وغ
                    .   والتوزيع ، والتي أعطت مميزات للمنتجات المستوردة

هذا  ، واستمرت بدورها الرائد فيفي قطاع المشروبات الغازية في سلطنة عمانرئيسياً دوراً  شركةاللعبت  ،تأسيسهامنذ  
توزيع واسعة  شبكةلالشركة  امتالك، إن " الغازيةالعالميةبيبسي كوال شركة "منتجات مجموعة ى إلباإلضافة  السوق.

 "المشروبات اتفي قطاع منتجاتالعديد من الطرح على مر السنين من الشركة  أهل قد ،عمانطق سلطنة تغطي كافة منا
أن سوق  المستهلكين. لدى تع بوالء وأفضليةتتمو العمالءبعالقات راسخة مع  دعومةمالإن منتجات الشركة  .والعصائر"

إلى البالد لتلبية  وتدفق العمالة الوافدة في عدد المواطنين لزيادةلو عمان مستمر في النم سلطنة المشروبات الغازية في
الطلب  إن،ففي سوق المواد الغذائيةو السوق. في على المنتجات الطلبتنوع إضافة إلى  االقتصادي النمو احتياجات

ً إلى جنب ذات الجودة العالية المعبأة على المنتجاتلمتزايد ا المستهلكين، تنامي الوعي الصحي لدى  مع المتنوعة جنبا
 صً اخبشكل و فيها شركة عمان للمرطباتالتي تعمل  ذات الجودة العالية المواد الغذائية قطاعاتيبشر بمستقبل واعد ل

 )Froneri، باإلضافة الى أن قيام الشركة بالتعاقد مع شركة فروناري ( ةالمالحة والمحال الخفيفةمنتجات الوجبات  قطاع
يعد فرصة واعدة للشركة بمجال المنتجات المحالة المجمدة. كما قامت  –ثاني أكبر مصنع لمنتجات اآليس كريم بالعالم  –

 )Lavazzaشركة الفازا ( الشركة بالدخول الى قطاع جديد وهو قطاع منتجات المشروبات الساخنة وذلك بتعاقدها مع
 عمليات حذر فيبشكل انتقائي وتواصل الشركة خطواتها  وقيامها بتوسعة نطاق نشاط أجهزة البيع اآللي بالسلطنة

    .من المستهلكين تنوعةشرائح م وأذواق أعمالها التجارية وتنويع منتجاتها" لتلبية احتياجاتفي توسيع ال
 

      :والمخاطرالفرص 
 

ً  اً العبها كما أن عمان في سلطنة ة مركز الريادة في سوق المشروبات الغازيةتحتل الشرك في قطاع منتجات  أساسيا
إال  الغازية،في سوق المشروبات من قبل المنافسين منتجات الشركة على  المتزايدةمخاطر ال إلى جانب الخفيفة.الوجبات 

منتجات األلبان والعصائر ومنتجات المشروبات قبل  يواجه منافسة شرسة من بشكل عام أن سوق المشروبات الغازية
، ونتيجة لتغير سلوك المستهلك وزيادة الوعي الصحي ، فلقد قامت الشركة بتوسعة قاعدة منتجاتها من المنتجات  األخرى

افسة شرسة إال أنها تواجه من الغازية،سوق المشروبات  في بمركز الريادةتتمتع الشركة في حين  .التي تالئم هذا التوجه 
تتوقع الشركة توسيع قاعدة  .واآليس كريم الخفيفةالوجبات من عدة منافسين في سوق مياه الشرب والعصائر وسوق 

 والمشروبات.لمجموعة منتجاتها الغذائية  المخططو المدروس المستهلكين وتعزيز إيراداتها عن طريق التوسع
 

 وتنقيح والتي تضمنت تحديث 2014لتي نفذت بنجاح في عام وبفضل سياسات وإجراءات الموارد البشرية الجديدة ا
ً هيكل األجور  تواصل ، وثقافة اإلدارة القائمة على تقييم األداء في الشركة الرائدةفي الصناعات السائدة ممارسات لل وفقا

معقولة خاصة  وظيفي دوراننسبة المحافظة على و المتاحة وطنيةالمواهب افضل ال تطوير واإلبقاء علىجذب و الشركة
 ضيخفت بما في ذلك التقلبات الديناميكية بسبب فاتورة األجور ارتفاع  استمرناحية أخرى، من العمانيين.  المواطنين بين
تمديد  وتأثير جر العمل اإلضافيزيادة أالحد األدنى في الرواتب بالنسبة للقوى العاملة المحلية وو العمل األسبوعية، أيام

 ةمؤقتمحلية  تشغيل عمالة إلى ؤديي مما محلةالقوى العاملة ال من قبلالمصرح بها  العطل الرسمية مأيا فترة الغياب بعد
 .عاليأيومية بأجور 

 

قد يكون لها تأثير سلبي اليومية  لعمليات اإلنتاج وضروريةأساسية  عناصر التي تعتبر العالمية للسلعسعار األ إن تقلب
 الحثيثة الرقابة من خالل لتقلبات األسعار ةالسلبي اآلثارمن  للحدالشركة  تسعى والمستقبلية.على ربحية الشركة الحالية 

 التغليف.و التعبئة ومواد األساسية المواد الخامالدخول في عقود آجلة لبعض و
 

ي قنوات فباإلضافة إلى الضغط الناتج من إرتفاع هامش التجارة اإلستهالكية  السلعأسعار إن ركود من جهة أخرى، 
الخام وتكاليف المواد  تكاليف ارتفاع " المتصاص آثاراألوتوماتيكية  السوقآلية " علىله تأثير كبير متعددة استهالكية 



ن أجل م الموضوع األساسيين لمعالجة هذا اآلخرين لسلطات المحلية والالعبين. تعمل الشركة بشكل وثيق مع االعمالة
    العماني.    كوالمستهل قتصادالمصلحة العامة لإل

 

وشركائها  بالتنسيق مع "شركة بيبسي كوال العالمية" بموجبها تعمل ،جيداً  تسويقية محددة استراتيجيةلدى الشركة 
لتلبية رغبات وأذواق  األساسية هامنتجات قاعدةوتنويع  توسيع من خالل تنويع قاعدة إيراداتها تهدف إلى اآلخرين

 لدقيق مع المبادئ الرئيسية األخرى.بالتنسيق ا المختلفة المستهلكين
 

التصنيع في مجاالت  راتهاقدفي توسيع ال الشركة واصلت ،في األعمال التجارية االستثمارات الجديدةبخصوص ما أ
من كجزء وذلك التشغيلية والتسويقية  بهدف تحسين كفاءتها عملالمواقع مختلف في  والتخزين والخدمات اللوجستية

الشركة  كما أن، مسقطمحافظة خارج  تابعة لهاالمستودعاتها الخاصة بفروعها و مرافقها يكون لديهابأن  الهدف المتمثل
) للمشروبات الغير غازية والتي من المتوقع تشغيلها خالل PET) و (Tetra(لمنتجات خطوط إنتاج جديدة  تقوم بإنشاء

ً لتعزيزستإلبا ذلك، قامت الشركة عل عالوةم ، 2019النصف األول من العام  خالل العام اإلنتاجية  قدراتها ثمار أيضا
نتاج الحالية بشكل كبير ومنتظم على صيانة خطوط اإل باالستثمارتقوم الشركة كما . الكفاءةو األداءأهداف  حقيقلتالحالي 

التسويق مع ت في عمليات التوزيع ومعدا وتطوير قدرات الشركة، باإلضافة إلى ضمان مطابقة مخازنها للقوانين العُمانية 
. من في كافة مناطق السلطنة إلى كافة العمالء منتجاتهاإيصال جميع  والتأكد من التشغيليةكفاءة الالتركيز على تحسين 

تقوم الشركة وبصفة مستمرة  )،"م م ش"خالل شركتها التابعة لها (مشاريع الروضة المتكاملة للتجارة واإلستثمار 
  .اعمالها جديدة مناسبة لنمو فرص استكشافب
  

 إلدارة النفاياتالتي تم إنشاؤها خضراء" المبادرات ال" بمتابعةش م ع ع  شركة عمان للمرطبات تقوم ذلك، عالوة على
المتعلقة مختلف الجوانب  على بشكل منتظم نتدريب الموظفيوقد تم . اتجة عن عمليات اإلنتاج والتعبئةالن السائلة والصلبة

 التشغيل في الصحة والسالمة والبيئة في كافة عمليات معاييرتعزيز مع التركيز على ملية البيئة العبالصحة وسالمة 
لقد أثبتت  . حوادث غير المتوقعةالتي أظهرت فوائد كبيرة في حماية أصول الشركة من  المختلفةالمصنع ومواقع العمل 
منظمات دولية ومحلية بها  معلنة التي تقومالغير ليات التدقيق بمراجعة النتائج الملموسة لعم هذه التدابير فاعليتها

     مستقلة.
 

المبادرات التي تُعنى بحفظ البيئة ، وبالتعليم ، وتطوير المجتمع  بمساندة وبشكل مستمرتقوم حيث إن الشركة مشارك نشط 
 Zipلحبل المعلق (م بالمشاركة بعدد من مبادرات المسؤولية اإلجتماعية كمشروع ا2018، حيث قامت الشركة خالل العام 

Line المزمع إقامته بقرية المسفاة ،باإلضافة إلى مبادرة لدعم األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع (
المستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع ،ومبادرة إحدى الجمعيات الخيرية لتطوير المرأة ، وقامت الشركة وبالتعاون مع 

واألنشطة المختلفة حداث الرياضية واأليمية التعل الفعالياتعليم بدعم مسابقة علمية ، باإلضافة إلى وزارة التربية والت
 مهرجان مسقط السياحي ومهرجان خريف صاللة" الرسمية مشارك فاعل في المهرجانات السياحيةكما أنها  االجتماعية

فلقد قامت الشركة بالعمل مع وزارة ، م2018لعام  الخدمات اإلجتماعية مبادراتذلك، وكجزء من  عالوة على ."السياحي
ً في إستراتيجيتها للخدمات اإلجتماعية للعام  السياحة على عدد من المبادرات ، وتؤكد الشركة حرصها على المضي قدما

 م والتي تهدف الى توفير الدعم اإليجابي للمجتمعات المحلية بمختلف مناطق السلطنة. 2019

إنشاء فريق  عن طريق 2018لموظفيها خالل م والتطوير" ي"التعل أنشطةالعديد من الشركة  نفذتعالوة على ذلك، 
الموارد  االستثمار في الشركة واصلأنشطة "التعلم والتطوير". تكافة إدارة الموارد البشرية للتركيز على  من مكنمت

تعزيز ظائفهم بشكل عام وفي وت المهنية المهارا عمليات التقييم وتطويرمن خالل  - وافدة وأ سواء وطنية –البشرية 
 محددة.نتاجية كفاءة وإبالملقاة على عاتقهم  مسؤولياتبال لضمان قيام الموظفين المهارات الفردية بشكل خاص

 

 للشركةمن تقلد مناصب عليا في الهيكل التنظيمي  الوطنية لتمكينهاالقوى العاملة تطوير تقوم الشركة وبشكل نشط في 
على نسبة  صفة مستمرةالشركة ب تحافظ لقد .العالي همتعليمالموظفين ذوو اإلمكانيات العالية لتكملة ية من خالل رعا

 .متاحةال الوظائف في كافة الوطنيةالعاملة  القوىتشجيع وتوظيف الشركة  على من المتطلبات القانونية وتواصلتعمين أ
وتبسيط سياسات وممارسات إدارة قدرات الموظفين ورعايتهم  التدابير في تنمية لهذه ةاإليجابي ثارتالحظ الشركة اآل

    .الوطنية معدالت دوران األيدي العاملة على انخفاضمما ساعد  الموارد البشرية
 

 والتشغيلي:األداء المالي 
 

  في مكثفةم بمساعدة إستراتجيات تسويقية مبتكرة و2018واصلت شركة عمان للمرطبات رحلة أدائها الناجحة في عام 
في المنافسة الشرسة و ،المتغيرة االستهالكعادات واألسعار، شديدة إتجاه الحساسية الفي متمثلة ظروف سوقية صعبة 

 المحلية  المبيعات حجم المتقلبة، نمالرغم من ظروف السوق على ا الخفيفة.الوجبات العصائر ومياه الشرب و قطاعات
نتيجة إنخفاض مبيعات قطاع التصدير ،والذي أدى  %2,8بمعدل  إجمالي المبيعات إنخفضت نسبةكما % 0.9 نسبةب

   .%2,3بدوره إلى إنخفاض إجمالي اإليرادات بمعدل 
 



عدم القدرة على التنبؤ بأسعارها ( ساسيةخاصة تكاليف المواد األ باالرتفاع تكاليف التشغيل من ناحية أخرى، واصلت
ً مما أثر سلب ارتفاع فاتورة العمالةو ،)المتقلبة بسبب النمو  إلى حد ماقاومت الضغوطات التي  التشغيلهوامش على ا

التي اإلستثمار  استراتيجيةإلى ذلك، إن  ضفكفاءة عمليات التشغيل. أالتحسن الملموس في المعقول في حجم المبيعات و
 تم تحقيقها جاحات التيالن إضافة إلى ،العمل مجاالتفي جميع  تحسين كفاءة التشغيلتعتمدها الشركة تقوم باألساس على 

 صافي ساعدت في تحقيقكل هذه العوامل  ،مع العام السابق ةبأسعار تنافسية مقارن األساسيةالمواد  بعض في استيراد
  م.2018خالل العام  جيدة أرباح

 

 :المختلفة المنتجاتاألداء حسب 
  

 المنتجات فيما يلي مساهمة الغذائية.المواد  يعتوزاستيراد وكذلك و والعصائر""المشروبات قطاع  فيالشركة  تعمل       
 :)الكراتيـنآالف المبيعـات بالشركة (في إجمالي مبيعات  المختلفة

 

 نسبة الزيادة / النقص م2017 م2018 المنتجفئة 
 %1.6 19,745 20,069 المشروبات الغازية

 %0.6 3,798 3,822 مياه الشرب 
 %9.0- 2,316 2,107 ائر عصال
 %2.5 1,509 1,547 الغذائية المواد نتجاتم

 %341.2 17 75 األيس كريم
 %0.9 27,385 27,620 محلي –عمان ريفكو 

 %53.3- 1,966 918 تصدير
 %2.8- 29,351 28,538 المجموع الكلي

 
 
 
 
 
 
 
 

                 المالية:المؤشرات 
 

 2018 
 (لایر)    

2017 
 (لایر)    

2016 
 (لایر)    

2015 
 (لایر)    

2014 
 (لایر)    

 

 72.862.307 77.063.509 77.223.438 77.851.117 76,024,055 اإليرادات
 

 29.360.327 31.534.270 32.250.370 33,696,542 31,528,227 إجمالي الربح
 

 11.423.331 10.909.492 11.725.614 12.682.631 13,896,383 األرباح قبل الضرائب
 

 )1.367.473( )1.309.347( )1.403.582( )1.866.049( )2,086,312( الضرائب
 

 10.055.858 9.600.145 10.322.032 10.816.582 11,809,188 صافي األرباح بعد الضرائب
 

 5.000.000  5.000.000  5.000.000 3.750.000 3.750.000 * توزيعات نقدية
 34.550.604 39,150,749 44.472.781 50.289.363 58,348,551 صافي حقوق المساهمين

 

  .القادم السنوية خضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العاديةتم 2018توزيعات األرباح المقترحة لعام  *
 

  الختام:
 

تقديم  من خالل المتفاوتة ورغبات المستهلكين احتياجاتتلبية لجاتها توسيع وتنويع قاعدة منتسياسة ستواصل الشركة 
إن خطط نمو  إلى جميع المستهلكين.ها منتجاتوصول كافة تضمن  توزيع مبتكرة اعتماد استراتيجياتو عالية الجودة جاتمنت

 تبني نظام توزيع نوعيومن نمو وتنوع الطلب في السوق  في اإلستفادةعلى نجاح جهودها في األساس عتمد الشركة ت
 لتلبي لموارد البشريةا تطويرو اإلنتاج تكاليف تحسينو المهنية كفاءاتالعلى تطوير  التركيزومنتجاتها كافة ل مميزو

   المتزايدة للسوق. االحتياجات
شأن من  عدم التقليلالضروري أيضا  التي تم اتخاذها من قبل الشركة، نرى مناالستعدادات الداخلية  أشرنا إلى كافةبعد أن 

 معدلومراجعة  ،السلطات الحكومية، مثل الرسوم تتخذهاالتي  األوضاع االقتصادية اإلقليمية والمحلية ومختلف التدابير
في المتزايد خفيف من العجز للتعن بعض السلع الدعم  تخفيضضرائب جديدة والخاصة بفرض  الضريبة، والمقترحات

 ظروفلل عدم اليقينعناصر من  اً عنصر يشكل القريبالمستقبل  نأ من بسبب انخفاض أسعار النفط. على الرغم الميزانية
 نظراً الها في وضع جيد في قطاع أعم اأنهبتعتقد الشركة مع ذلك، تراجع أسعار النفط، و بسببلمنطقة في ااالقتصادية العامة 



الكفاءات في تحسين  الشركة ستمرمنتجات جديدة، في حين ت إضافةقائي وفي التوسع بشكل انتالذي تعتمده  الحذرا هنهجل
والعالقات التجارية  قويةال خلفية سمعة عالماتها التجاريةالسوق، على لمتطلبات ستجابة اال مدةخلية وتحسين الداالعملية 

 .المميزة القائمة مع العمالء
 
 

****** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


