تقرير مجلس اإلدارة
نٌابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع ٌسرنً أن أعرض النتائج المالٌة غٌر المدققة للشركة
للربع الثالث للعام ٌ( 2102ناٌر -سبتمبر):
مؤشرات األداء:

المبيعات
الربح بعد الضريبة
الربح للسهن الواحد
صافي األصول للسهن
الواحد

يناير -سبتمبر 3123م
( )111لاير عماني
211,446
6,743
0.105
0.572

يناير -سبتمبر 3122م
( )111لاير عماني
316,394
7,355
19198
19611

التغير ()%
3
8
8
14

نبذة عن األداء:
أستمر أداء شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع باالزدهار خالل التسعة أشهر الماضٌة،حٌث بلغ إجمالً
المبٌعات  200.4ملٌون لاير عمانً بما ٌعادل زٌادة وقدرها  ٪3مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم ،وٌرجع
ذلك إلى االرتفاع فً حجم مبٌعات الشركة بنسبة .٪00
ازداد حجم مبٌعات وحدة البٌع بالتجزئة خالل الفترة زٌادة ملحوظة مدفوعا بشكل رئٌسً بالتطور االقتصادي الذي
تشهده السلطنة وافتتاح محطات جدٌدة خالل الربع الحالً باإلضافة إلى مساهمة المحطات المتواجدة فً المناطق
السكنٌة الجدٌدة.
كما ازداد حجم مبٌعات وحدة األعمال التجارٌة زٌادة طفٌفة ،وذلك نتٌجة تؤمٌن عقود جدٌدة فضالً عن إعادة تؤمٌن
العقود القائمة حالًٌا والبحث المستمر والمتواصل لضمان عقود ومشارٌع جدٌدة.
اتسمت مبٌعات قطاع الطٌران باالنخفاض ،وذلك نتٌجة عدم تجدٌد إحدى عقود تزوٌد وقود الطٌران ،ولقد تمت
دراسة هذا األمر ووضع بدائل لتؤمٌن وتمدٌد عقود تزوٌد الوقود لشركات طٌران الدولٌة األخرى.
كما زادت نسبة مبٌعات وحدة الزٌوت التً تضم كال من زٌوت  BPو Castrolمقارنة بنفس الفترة من العام
المنصرم ،أما منتجات نفط عمان من زٌوت التشحٌم فهً تحظى بقبول ملحوظ بؤسواق الشرق األوسط وشمال
أفرٌقٌا وأدى ذلك إلى زٌادة حجم المبٌعات وهامش الربح الذي ٌستحق الثناء.
األرباح:
بلغت األرباح بعد الضرٌبة للشركة خالل فترة تسعة أشهر  4..4ملٌون لاير عمانً ( 2100:4.24ملٌون لاير
عمانً) وترجع هذه الزٌادة باألرباح إلى زٌادة مبٌعات شبكة محطات التجزئة رغم المنافسة الشدٌدة بٌن شركات
تسوٌق النفط ألجل االستحواذ على عقود ،وأٌضا إلى زٌادة تكالٌف التشغٌل.

نفقات رأس المال:
لدى الشركة عدد من المحطات الجدٌدة قٌد االنشاء وفً مراحل مختلفة ،واخرى قٌد التؤهٌل ،كما تخطط الشركة
الفتتاح عدد من محطات جدٌدة فً مناطق سكنٌة جدٌدة لٌتم تشغٌلها خالل الربع األخٌر من العام الحالً.
الصحة واألمن والسالمة:
منذ تقرٌر مجلس اإلدارة ربع الماضً ،لم تتعرض الشركة إلى حوادث أو كوارث مضٌعة للوقت أو ضرر بمنشآت
الشركة أو مركبات المقاولٌن .كما الٌوجد أي حوادث تتعلق بالصحة واألمن والسالمة والبٌئة فً الفترة الحالٌة.

النظرة المستقبلية للشركة:



مع استمرار تطور وإزدهار االقتصاد العمانً ٌتوقع زٌادة الطلب على الوقود.
ٌستمر برنامج تطوٌر شبكة البٌع بالتجزئة بالتركٌز على الجودة للتؤكٌد على االستمرارٌة الربحٌة على
المدى طوٌل.

نٌابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌقٌ ،طٌب لً أن أعرب عن عمٌق امتناننا لحضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد المعظم – حفظه هللا ورعاه  -لقٌادته الحكٌمة ورإٌتة الثاقبه التً ٌواصل بها قٌادة
البالد لمواكبة الحضارة والتطور.

عن مجلس اإلدارة
سالم بن عبد هللا الرواس
رئٌس مجلس االدارة

مسقط  22أكتوبر 2102

