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:الداءامؤشرات 

2011مارس-ینایر
ریال عمانى(000) 

2010مارس -ینایر
ریال عماني(000) 

(%)التغیر

80140 ,62,85244المبیعات
58218 ,8731 ,1بعد الضریبةالربح 

0.0290.02518الربح للسھم الواحد
0.4330.36419صافي األصول للسھم الواحد

:نبذة عن األداء

در زیادة المبیعات وتق. سنة الماضیةالخیر من الربع االذمنو اإلزدھار بالتطورلشركةاوحداتعملأداءتأستمر
..مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم% 20في قطاع التجزئة بأكثر من 

حیث زادت حجم المبیعات التجاریةاألعمالقطاععمل إثراءإلى استمرار تطور اإلقتصاد العمانيكما ساعد
.ل لعقود و مشاریع جدیدةمع البحث المستمر والمتواص%23ر  بمقداالماضيبنفس الفترة من العام مقارنة 

) .تصدیرلل(، ومنتجات نفط عمان Castrolو BP، زیوتوحدة مبیعات الزیوتتضم 
من خالل اثمرت الجھود المستمرة ومنتجات نفط عمان لتسویق نحو أسواق متمیزة اھذه الوحدة تقدمھتواصلفقد 

.خارج السلطنةلزیوت نفط عمانإطالق ناجح 

ومع ذلك ھناك ،قطاع الطیرانعلى أداء بشكل إیجابي التجاریة الطیران شركات المبرم معد وكما ساھم العق
.انخفاض في نمو حجم الطلب من الربع إلى الربع بسبب انخفاض الطلب من قبل شركات الطیران التجاریة األخرى

:األرباح 

مقارنة من نفس الفترة من العام المنصرم إلى ارتفاع حجم المبیعات، 2011ح الربع أالول من عام تعود زیادة أربا
لربع لملیون ریال عماني 1.58مقارنة مغ(ملیون ریال عماني 1.87أرباح الشركة بعد الضریبة تحیث بلغ

)2010االول 

:نفقات رأس المال 

من المتوقع أن یتم اخرى قید التاھیل، والنشاء في مراحل مختلفة، وقید امحطات جدبدةالعدد منلدى الشركة 
.محطات خالل الربع الثاني من العام الحاليالبعضتشغیل 



:الصحة ، األمن والسالمة ، والبیئة 

أو إلحاق مضیعة للوقتة إلى حوادث أو كوارث لشركاعرض تتلم ، للعام المنصرممنذ تقریر مجلس اإلدارة 
.الشركة أو مركبات المقاولین لضرر بمنشآتا

.تتعلق بالصحة ، واألمن والسالمة ، والبیئة في الفترة الحالیةثدالیوجد أي حواكما 

:النظرة المستقبلیة للشركة 

.الطلب على الوقودالنمو فيمع استمرار تطور وازدھار اإلقتصاد العماني ، یتوقع • 
، لضمان الربحیة على المدى االھمیةلبیع بالتجزئة بالتركیز على المواقع ذات اقطاعیواصل برنامج تطویر • 

.الطویل

امتناننا لحضرة أن أعرب عن عمیقليیطیبشركة النفط العمانیة للتسویق ، المجلس إدارة أعضاء نیابة عن 
التي یواصل الثاقبھورؤیتة ةالحكیملقیادتھ -حفظھ اهللا ورعاه –المعظم صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید 

.الحضارة والتطورلمواكبةبھا قیادة البالد 

عن مجلس اإلدارة

سالم بن عبد اهللا الرواس
2011أبریل 27مسقط رئیس مجلس االدارة 


