
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

عن  نيابة م6132مارس  13أن أعرض النتائج المالية الغير مدققة للربع السنوي األول المنتهي بتاريخ  يسعدني
-:وذلك على النحو التالي مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع  

 
 مؤشرات األداء:

م5102مارس  -يناير التغير )%(  
لاير عماني (000)  

م6102مارس  -يناير  

( لاير عماني000)  

 

 المبيعات  92,497 87,013 6%

 الربح بعد الضريبة 2,120 2,614 (20%)

 الربح للسهم الواحد 0.033 0.041 (20%)

صافي األصول للسهم  0.901 0.780 16%
 الواحد

 

 
األداء: نبذة عن  

 
خالل  مليون لاير عماني 29بلغ إجمالي المبيعات  حيث ،مرتفعحققت شركة النفط العمانية للتسويق معدل مبيعات 

 .العام المنصرم من األداء مقارنة بنفس الفترة % 6بما يعادل زيادة وقدرها  م9026الربع األول لسنة 

 

 

نتيجة  ملحوظة زيادة وحدة البيع بالتجزئةمبيعات  فقد حققت،  المنتجات النفطية أسعارعن  دعمال رفعوعلى الرغم من 

السعي باإلضافة إلى  م12/29/9025في الفترة المنتهية بتاريخ الجديدة  ةبيع الوقود بالتجزئ محطاتعدد من  فتتاحإل

 . لتطوير المحطات القائمة

   

ً يجكما شهد قطاع المبيعات التجارية تطوراً إ حدة المنافسة في القطاع باإلضافة الى التحديات التي  بالرغم منابيا

ً النفط فرضها تذبذب سعر  ، وقد تحقق ذلك نتيجة للحصول على عقود توريد جديدة والسعي للحفاظ على العمالء عالميا

 . حاليينال

 
 من خاللفي السوق  جهودهم لضمان وجودهمالزيوت  قطاع ، واصللمنافسة الشديدة في السوقوعلى الرغم من ا

ن من زيوت التشحيم فهي تحظى بقبول أما منتجات نفط عما ،ضمان استمرار معدل المبيعاتلحثيثة  حمالت تسويقية

  .الطلبمما أدى إلى زيادة حجم  األسواق العالميةو ملحوظ في السوق المحلي

 

اتسمت مبيعات وحدة عمل الطيران بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، وذلك نتيجة زيادة الطلب 

 .ران العاملة في مطار مسقط الدوليمن خطوط الطي

 

 

 : ألرباحا

تأثرت وقد  ،مليون لاير عماني( 9.6 :9025)مليون لاير عماني  9.2 الضريبة خصم بعد ح الشركةأربابلغت 

 .الوقود عن دعمال رفعاألرباح سلبا بسبب التحديات االقتصادية مثل 

 

 



 

 :يةمالرأسالنفقات ال

 
إنشاء عدد  على حالياالشركة  تعملو ،جهودها لتوسيع شبكة محطاتها النفطية على مستوى السلطنةواصلت الشركة 

، ومن المتوقع ان يتم إفتتاح هذه المحطات مراحل متفاوتة في اإلنشاء حيث بلغت هذه المحطات الجديدة من المحطات

 العام الحالي. الربعين الثاني والثالث منخالل 

 
 

 :البيئة وواألمن الصحة 
 

وتواصل  م،9026والصحة والبيئة خالل الربع األول من العام لم تسجل الشركة أي حوادث خطيرة في مجال السالمة 

 .التوعية، مثل حمالت التدريب والعديد من المبادرات من خاللوخارجها  الشركةتعزيز ثقافة السالمة داخل  الشركة

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

 الحاد في أسعار النفط، فرفع الدعم  نففاضاالالرغم من على  ةال تزال النظرة المستقبلية للعام القادم إيجابي
عن الوقود وارتفاع الرسوم والضرائب وغيرها سيؤثر على ربحية الشركة مستقبال، ومن الجدير بالذكر 

، ومن فالل االعتبارأن الشركة في طور دراسة ووضع استراتيجية مستقبلية تأفذ كل هذه المتغيرات بعين 
، كما وجب التنويه أن األسعار التجاريةالنمو في جميع األعمال سنحاول مواصلة تحقيق  االستراتيجيةهذه 

 فإن االمور قد ال تعود كما كانت سابقا. لالرتفاعوإن عادت 
 

  ذات الجدوى االقتصادية العاليةالمواقع  بالتجزئة بالتركيز على البيع مبيعاتيستمر برنامج تطوير شبكة 
 .المدى الطويل اإلستمرارية والربحية على سعيا لتحقيق وضمان 

 

 
للمقام السامي لحضرة موالنا  عن امتناننا وشكرنا من جديد عربأأود أن ، الشركةإدارة عن مجلس  باإلنابة و

 الواعدة ورؤيته المستقبليةلقيادته الملهمة و -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
ل المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة أونس ،من  التطور والتقدم واإلزدهارتقود السلطنة إلى مزيد  فتئت امالتي 

 و العافية والعمر المديد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 مسقط                                                                                                           سالم بن عبدهللا الرواس

 9026أبريل  97                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة

 

 


