
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غير مدققة لابالنيابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع يسعدني أن أعرض النتائج المالية 
-:4103مارس  13المنتهي بتاريخ  للربع السنوي األول  

 
 مؤشرات األداء:

م3102مارس  -يناير التغير )%(  
لاير عماني (000)  

م4102مارس  -يناير  

( لاير عماني000)  

 

 المبيعات  76,645 70,362 9

 الربح بعد الضريبة 2,409 2,072 16

 الربح للسهم الواحد 0.037 0.032 16

صافي األصول للسهم  0.662 0.569 16
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
حيث بلغ إجمالي  ،الزدهاراو  بالتطور شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.اتسم عمل الوحدات االستراتيجية للقد 

مقارنة بنفس الفترة  % 9بما يعادل زيادة وقدرها  4102خالل الربع األول لسنة  مليون لاير عماني 67.7المبيعات 

 . %07وقدرها ، و نتج عن ذلك زيادة في أرباح الشركة بعد الضريبة من العام المنصرم

 

 بيع محطات لزيادة عددوذلك نتيجة  نفس الفترة من العام المنصرممقارنة ب قسم البيع بالتجزئة المبيعات في حجم ازداد

 .العام المنصرم نهاية خاللالتي تم إفتتاحها  الوقود بالتجزئه

 

وذلك نتيجة تأمين عقود  مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرمبوحدة األعمال التجارية كما زادت حجم المبيعات 

  و البحث المستمر والمتواصل لضمان عقود ومشاريع جديدة. القائمة حاليًا جديدة فضالً عن إعادة تأمين العقود

 

وزيوت نفط عمان، حيث زادت مبيعات وحدة  Castrol و BPالتي تضم كل من زيوت  قسم الزيوت أداء انتعشولقد 

 جاتها من زيوتتواجد منت في تعزيز تواصل جهودها الشركةكما أن . الزيوت مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم
 .و الخارج السلطنةبنفط عمان 

 

 وذلك نتيجة ،4102م من عا األول الربع في أعمالها حجم في طفيف انخفاضالطيران  بيع وقودسجلت وحدة 

  .في مطار مسقط الدولي انخفاض الطلب من بعض خطوط الطيران

 

 

 : األرباح

ويرجع  4103 في عام مليون لاير عماني 4.0 مقارنة ب مليون لاير عماني 4.2 بعد الضريبة ح الشركةاألربابلغت 

 .في معظم وحدات الشركة المبيعات حجم ارتفاع ذلك إلى

 

 

 

 



 

 

 

 :يةرأس المالال نفقات
بناء. ومن المتوقع ان تفتح هذه المحطات خالل حاليا تقوم الشركة بإنشاء عدد من المحطات وهي في مختلف مراحل ال

 العام. اهذ الربعين الثاني والثالث من

 
 :البيئة وواألمن الصحة 

ئة ، شهدت على الرغم من جميع المعايير واإلجراءات الصارمة التي تتقيد بها الشركة للصحة و السالمة واألمن والبي

ى إلصابات الشركة حالتين من حوادث مضيعة للوقت ، فقد تعرضت مركبتين من مركبات المقاولين لحادثين مما اد

و تواصل  قامت الشركة بدراسة األسباب و العمل على اتخاذ االجراءت المناسبة لمنع تكرار الحوادثغير بالغة. وقد 

    التزاماتها الحثيث بنواحي الصحة واألمن والسالمة والبيئة في كافة أوجه عملياتها.

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  لب على الوقود.الط زيادةمع استمرار تطور وإزدهار االقتصاد العماني يتوقع 

 لتأكيد على االستمرارية الربحية على يستمر برنامج تطوير شبكة البيع بالتجزئة بالتركيز على الجودة ل
 طويل.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  -م المعظ السلطان قابوس بن سعيد
 السلطنة إلى مزيد من  التطور والتقدم واإلزدهار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسقط                                                                                                           سالم بن عبدهللا الرواس

 4102أبريل  42                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة

 

 


