
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غٌر مدققة البالنٌابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة 
-:3300ٌونٌو 03المنتهً بتارٌخ  األول نصف السنويلل  

 
 مؤشرات األداء:

و1021 ٌونٌو -ُٚبٚش التغير )%(  
لاير ػًبَٙ (000)  

م3102 يونيو -ينبير  

( لاير عمبني111)  

 

 المبيعات  147,791 139,209 6

 الربح بعد الضريبة 4,978 4,165     20

 الربح للسهم الواحد 0.077 0.065     20

صافي األصول للسهم  0.614 0.532     15
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
ْزِ يٍ  األٔل انًبٛؼبث نهُصفإنٗ صٚبدة أدٖ احغى ػًم انٕدذاث االعخشاحٛجٛت نهششكت ببنخطٕس ٔاالصدْبس يًب نمذ 

لغى انبٛغ  انًبٛؼبث فٙ دجى اصداد كًب ى ٔدذاث األػًبل ببنششكت.ؼظرنك ألداء انجٛذ نًٔ، % 6ت بُغب فخشةان

 .انفخشة خاللانخٙ حى إفخخبدٓب  انبٛغ انٕلٕد ببنخجضئّ يذطبث نضٚبدة ػذدٔرنك َُخٛجت  % 51بُغبت حضٚذ ػٍ   ببنخجضئت

 

ٔرنك َخٛجت حأيٍٛ ػمٕد جذٚذة فضالً ػٍ إػبدة حأيٍٛ %  51س بًمذابٕدذة األػًبل انخجبسٚت ث دجى انًبٛؼبث كًب صاد

  انؼمٕد انمبئًت دبنًٛب.

 

 الشركة. كما أن  % 01 ػٍ ٚضٚذًَٕا  انٕدذة عجمٔ دجى انًبٛؼبث لغى انضٕٚث دٛذ اصداد أداء اَخؼشٔنمذ 
 .نفط عمان خارج السلطنة جاتها من زٌوتتواجد منت فً تعزٌز تواصل جهودها أٌضا

 

ٔرنك َخٛجت  ،0155و يٍ ػب األٔل ُصفان فٙ أػًبنٓب دجى فٙ %51بُغبت  اَخفبضعجهج ٔدذة ػًم انطٛشاٌ 

  يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو. فٙ يطبس يغمط انذٔنٙ انطٛشاٌ انؼًبَٙنؼذو االعخًشاس فٙ ػمذ حضٔٚذ 

 

 

 : األرببح

أ٘ بضٚبدة ٔلذسْب  يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ( 2.0 :0150)يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ  01.  بؼذ انضشٚبت ح انششكتاألسبببهغج 

ٔ انؼٕائذ يٍ ٔدذة انبٛغ ببنخجضئت  يبٛؼبث دجى اسحفبع ٔٚشجغ رنك إنٗ% يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو 01

 .االعخثًبس

 

 

 بُبء. ٔيٍ انًخٕلغ اٌدبنٛب حمٕو انششكت بإَشبء ػذد يٍ انًذطبث ْٔٙ فٙ يخخهف يشادم ان:يةنفقبت رأس المبل

 انؼبو. ايٍ ْز ٔ انشابغ انثبنذحفخخ ْزِ انًذطبث خالل انشبؼٍٛ 

 
 
 



انٕفبة أٔ  نى ٚخؼشض أ٘ يٍ انؼبيهٍٛ ببنششكت أٔ يًخهكبحٓب إنٗ دٕادد أٔ كٕاسد أدث إنٗ:البيئة وواألمن الصحة 

خالل . كًب نى حذذد أ٘ يشبكم حخؼهك ببنصذت ٔاأليٍ ٔببنبٛئت انخمشٚش انغُٕ٘ نضشس ببنًُشأث، ٔرنك يُز إنذبق ا

 .انفخشة

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  الطلب على الوقود. زٌادةوسٌاسة اإلنفاق الحكومً من المتوقع  االقتصاد العمانً إزدهارمع استمرار 

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

 

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

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

 

 

 

 يغمط                                                                                                           عبنى بٍ ػبذهللا انشٔاط

 0155 ٕٚنٕٛ 29                                                                                                 سئٛظ يجهظ اإلداسة

 

 


