
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غير مدققة البالنيابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع يسعدني أن أعرض النتائج المالية 
-:3300سبتمبر 03المنتهي بتاريخ  ربع الثالثلل  

 
 مؤشرات األداء:

و1021 سبنمبر -َُبَش التغير )%(  
لاير ػًبٍَ (000)  

م3102 سبتمبر -ينبير  

( لاير عمبني111)  

 

 المبيعات  444,622 644,112 5

44     2,716  الربح بعد الضريبة 9,722 

44     ..4.5  الربح للسهم الواحد 21228 

41     ..576 صافي األصول للسهم  0.675 
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
أؽهش انًبضُت، دُذ بهغ إجًبنٍ خالل انخغؼت الصدهبس أعخًش أداء ؽشكت انُفظ انؼًبَُت نهخغىَك ػ.و.ع.ع. بب

رنك َشجغ و، يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو % 5يهُىٌ لاير ػًبٍَ بًب َؼبدل صَبدة ولذسهب  666.1انًبُؼبث 

 %.9انؾشكت بُغبت يبُؼبث  دجى صَبدة إنً

 

ذِ انغهطُت وأفخخبح ػذد انبُغ ببنخجضئت يذفىػبً بؾكم سئُغٍ ببنخطىس األلخصبدٌ انزٌ حؾهودذة دجى يبُؼبث  أسحفغ

 .جذَذة خالل انؼبو انذبنٍ ببإلضبفت انً يغبهًت انًذطبث انًخىاجذة فٍ انًُبطك انغكُُت انجذَذةانيٍ انًذطبث 

 

كًب صاد دجى يبُؼبث ودذة األػًبل انخجبسَت َخُجت حؤيٍُ ػمىد جذَذة فضالً ػٍ إػبدة حؤيٍُ انؼمىد انمبئًت دبنُبً و 

 اصم نضًبٌ ػمىد ويؾبسَغ جذَذة.انبذذ انًغخًش وانًخى

 

وحؼًم  دذة انطُشاٌ ببالَخفبض يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو ورنك إلَخفبض انطهب،احغًج يبُؼبث و

 .انىدذة ػهً حؤيٍُ ػمىد حضوَذ انىلىد جذَذة يغ ؽشكبث انطُشاٌ

 

صادث يبُؼبث ودذة انضَىث  وصَىث َفظ ػًبٌ، دُذ Castrol و BPكم يٍ صَىث  َؾًم يبُؼبث ودذة انضَىث

 فظ ػًبٌ يٍ صَىث انخؾذُى فهٍ حخظًيمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو ورنك بضَبدة انطهب، أيب يُخجبث َ

  .بث وهبيؼ انشبخبمبىل يهذىظ بؤعىاق انؾشق األوعظ وؽًبل أفشَمُب وأدي رنك إنً صَبدة دجى انًبُؼ

 

 : األرببح

وَشجغ رنك  يهُىٌ لاير ػًبٍَ( 2.71 :6.46)يهُىٌ لاير ػًبٍَ  .7.5  بؼذ انضشَبت ح انؾشكتأسبببهغج 

 .االعخثًبسو انؼىائذ يٍ  ًبُؼبثان دجى اسحفبع إنً

 

 

 

 

 



 :يةرأس مبلالنفقبت 
انؾشكت  ذ انخؤهُم، كًب حذبولانجذَذة لُذ اإلَؾبء وفٍ يشادم يخخهفت، وأخشي لُػذد يٍ انًذطبث نذي انؾشكت 

 خالل انشبغ األخُش يٍ انؼبو انذبنٍ. انجذَذةانًذطبث ضء يٍ هزِ جإلفخخبح 

 
 
 

 :البيئة وواألمن الصحة 
انً دىادد أو كىاسد يضُؼت نهىلج أو خؼشض انؾشكت حنى ربع الماضي، في المنذ تقرير مجلس اإلدارة 

 .خالل انفخشةوانبُئت  ببنصذت واأليٍال َىجذ أٌ دىادد حخؼهك كًب يشكببث انًمبونٍُ. ضشس بًُؾآث انؾشكت أو 

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  الطلب على الوقود. زيادةوسياسة اإلنفاق الحكومي من المتوقع  االقتصاد العماني إزدهارمع استمرار 

 الخدمات وأختيار المواقع ألستمرار  يستمر برنامج تطوير شبكة البيع بالتجزئة بالتركيز على جودة
 .طويلالربحية على المدى 

 

 
صاحب الجاللة للمقام السامي لحضرة موالنا  عرب عن امتناننا وشكرناأأود أن ، الشركةنيابة عن مجلس اإلدارة بالو

تقود  افتئتمالتي  الواعدة ورؤيته المستقبليةلقيادته الملهمة و -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  السلطان قابوس بن سعيد
 إلزدهار.السلطنة إلى مزيد من  التطور والتقدم وا

 

 

 

                                                                                                           عبنى بٍ ػبذهللا انشواط

 6.46 خىبشأك 62 يغمظ                                                                                        سئُظ يجهظ اإلداسة

 

 


