
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غٌر مدققة البالنٌابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة 
-:3131مارس  13المنتهً بتارٌخ  للربع السنوي األول  

 
 مؤشرات األداء:

و1021يبسط  -ُٚبٚش التغير )%(  
لاير عًبَٙ (000)  

م3102مبرس  -ينبير  

( لاير عمبني111)  

 

(1)  المبيعات  70,362 71,031 

 الربح بعد الضريبة 2,072 1,882 10

 الربح للسهم الواحد 0.032 0.029 10

صافي األصول للسهم  0.569 0.496 11
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
 نهشبع خ بعذ انضشٚبتشبانأدٖ إنٗ صٚبدة احغى عًم انٕدذاث االعخشاحٛجٛت نهششكت ببنخطٕس ٔاالصدْبس يًب نمذ 

ببنشغى يٍ  ٓبيش انشبذٙ األفضم،انيبٛعبث انٕدذاث االعخشاحجٛت رٔ  ٔرنك نضٚبدة  ،%9ت بُغب فخشةانْزِ يٍ  األٔل

لغى  انًبٛعبث فٙ دجى اصداد كًب، يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انعبو انًُصشو انششكت يبٛعبثإجًبنٙ إَخفبض ضئٛم فٙ 

 خاللانخٙ حى إفخخبدٓب  انبٛع انٕلٕد ببنخجضئّ يذطبث نضٚبدة عذدٔرنك َُخٛجت  ٪ 11ٍ بُغبت حضٚذ ع  انبٛع ببنخجضئت

 .انعبو انًُصشو

 

ٔرنك َخٛجت حأيٍٛ عمٕد جذٚذة فضالً عٍ إعبدة حأيٍٛ % 7س بًمذابٕدذة األعًبل انخجبسٚت كًب صادث دجى انًبٛعبث 

  انعمٕد انمبئًت دبنًٛب.

 

. كما أن  %1بُغبت  األعٕاق انًذهٛت ًَٕا فٙ انٕدذة عجمٔ دجى انًبٛعبث اصدادلغى انضٕٚث دٛذ  أداء اَخعشٔنمذ 
 .نفط عمان خارج السلطنة تواجد منتجاتها من زٌوت فً تعزٌز تواصل جهودها أٌضا الشركة

 

ٔرنك َخٛجت نعذو االعخًشاس فٙ  ،2013و يٍ عب األٔل انشبع فٙ أعًبنٓب دجى فٙاَخفبض عجهج ٔدذة عًم انطٛشاٌ 

  يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انعبو انًُصشو. فٙ يطبس يغمط انذٔنٙ انطٛشاٌ انعًبَٙمذ حضٔٚذ ع

 

 

 : األرببح

ٔٚشجع رنك  يهٌٕٛ لاير عًبَٙ( 1.9 :2012)يهٌٕٛ لاير عًبَٙ  2.1 بعذ انضشٚبت ح انششكتاألسبببهغج 

 .ٔدذة انبٛع ببنخجضئت ٔ انعٕائذ يٍ اإلعخثًبس يبٛعبث دجى اسحفبع إنٗ

 

 

بُبء. ٔيٍ انًخٕلع اٌ دبنٛب حمٕو انششكت بإَشبء عذد يٍ انًذطبث ْٔٙ فٙ يخخهف يشادم ان:يةنفقبت رأس المبل

 انعبو. احفخخ ْزِ انًذطبث خالل انشبعٍٛ انثبَٙ ٔانثبنذ يٍ ْز

 
 



 
انٕفبة أٔ  نى ٚخعشض أ٘ يٍ انعبيهٍٛ ببنششكت أٔ يًخهكبحٓب إنٗ دٕادد أٔ كٕاسد أدث إنٗ:البيئة وواألمن الصحة 

خالل . كًب نى حذذد أ٘ يشبكم حخعهك ببنصذت ٔاأليٍ ٔببنبٛئت انخمشٚش انغُٕ٘ إنذبق انضشس ببنًُشأث، ٔرنك يُز 

 .انفخشة

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  الطلب على الوقود. زٌادةمع استمرار تطور وإزدهار االقتصاد العمانً ٌتوقع 

 لتأكٌد على االستمرارٌة الربحٌة على زئة بالتركٌز على الجودة لٌستمر برنامج تطوٌر شبكة البٌع بالتج
 طوٌل.المدى 

 

 
صاحب الجاللة للمقام السامً لحضرة موالنا  عرب عن امتناننا وشكرناأأود أن ، الشركةنٌابة عن مجلس اإلدارة بالو

تقود  افتئتمالتً  الواعدة تقبلٌةورؤٌته المسلقٌادته الملهمة و -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  السلطان قابوس بن سعٌد
 السلطنة إلى مزٌد من  التطور والتقدم واإلزدهار.

 

 

 

 يغمط                                                                                                           عبنى بٍ عبذهللا انشٔاط

 2013أبشٚم  22                                                                                                 سئٛظ يجهظ اإلداسة

 

 


