
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غٌر مدققة البالنٌابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة 
-:1324 ٌونٌو 03المنتهً بتارٌخ  السنوي األول نصفل  

 
 مؤشرات األداء:

و1023 ٌٍَٕٕ -ٌُبٌش التغير )%(  
لاير عًبًَ (000)  

م1024 يونيو -ينبير  

( لاير عمبني000)  

 

 المبيعات  168,701 147,791 14%

 الربح بعد الضريبة 5,457 4,978 10%

 الربح للسهم الواحد 0.085 0.077 10%

صافي األصول للسهم  0.709 0.614 15%
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
دٍذ بهغ إجًبنً  ،الصدْبسأ  نخطٕسبب ششكت انُفظ انعًبٍَت نهخغٌٕك ػ.و.ع.ع.احغى عًم انٕدذاث االعخشاحٍجٍت ننمذ 

سَت يمب % 72بًب ٌعبدل صٌبدة ٔلذسْب  4172نغُت  السنوي األول نصفلاخالل  يهٌٍٕ لاير عًبًَ 7.8.1انًبٍعبث 

 يهٌٍٕ لاير عًبًَ. 5.5بُفظ انفخشة يٍ انعبو انًُصشو نٍصم صبافً األسببح بعذ انضشٌبت انى 

 

 يذطبث نضٌبدة عذدَخٍجت ٔرنك  يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انعبو انًُصشو ببنخجضئت لغى انبٍع انًبٍعبث فً دجى اصدادكًب 

، ٔخالل انُصف األٔل يٍ انعبو انذبنً حى ضى انعبو انًُصشو َٓبٌت خاللانخً حى إفخخبدٓب  انبٍع انٕلٕد ببنخجضئّ

 ت.يذط 752شبكت انبٍع ببنخجضئّ نٍصم انى اجًبنً انًذطبث انى يذطخٍٍ ٔلٕد جذٌذة انى 

 

عمٕد جذٌذة  نضًبٌٔرنك َخٍجت  يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انعبو انًُصشوبٕدذة األعًبل انخجبسٌت كًب صادث انًبٍعبث 

  ٔ انبذذ انًغخًش ٔانًخٕاصم نضًبٌ عمٕد ٔيشبسٌع جذٌذة. انعمٕد انمبئًت دبنًٍب حجذٌذفضالً عٍ إعبدة ٔ

 

َٔفظ  BP ٔ Castrolضى كم يٍ صٌٕث زي ٌان انضٌٕثلغى ٌ إف تبًب أٌ عٕق صٌٕث انخشذٍى ٌٕاجّ حذذٌبث جً

 .خارجهاو السلطنةبنفط عمان  من زٌوت تواجد منتجاته فً تعزٌز شةانًغخً جهوده نبب َذاء انخذذي ٔٔاصم عًبٌ

 

انطهب يٍ  صٌبدة ٔرنك َخٍجت ،4172و يٍ عب األٔل انُصف فً أعًبنٓب دجى فًصٌبدة عجهج ٔدذة عًم انطٍشاٌ 

 عمٕد حٕسٌذ  انٕلٕد انجذٌذة. ضًبٌبفت انى ضببال فً يطبس يغمظ انذٔنًانعبيهت  خطٕط انطٍشاٌ

 

 

 : األرببح

ٌٔشجع رنك  يهٌٍٕ لاير عًبًَ( 5.1 :4173)يهٌٍٕ لاير عًبًَ  5.5 بعذ انضشٌبت ح انششكتاألسبببهغج 

 .ى ٔدذاث انبٍع ببنششكتضيع يبٍعبث دجى اسحفبع إنى

 

 

 

 



 

 

 

 :يةرأس المبلالنفقبت ال
بُبء. ٔيٍ انًخٕلع اٌ حفخخ ْزِ انًذطبث خالل دبنٍب حمٕو انششكت بإَشبء عذد يٍ انًذطبث ًْٔ فً يخخهف يشادم ان

 .انذبنً يٍ انعبؤانشابع انشبعٍٍ انثبنذ 

 
 :البيئة وواألمن الصحة 

انضشس ببنًُشأث، نى ٌخعشض أي يٍ انعبيهٍٍ ببنششكت أٔ يًخهكبحٓب إنى دٕادد أٔ كٕاسد أدث إنى انٕفبة أٔ إنذبق 

 ٔرنك يُز انخمشٌش انغببك. كًب نى حذذد أي يشبكم حخعهك ببنصذت ٔاأليٍ ٔببنبٍئت خالل انفخشة.

   

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  الطلب على الوقود. زٌادةمع استمرار تطور وإزدهار االقتصاد العمانً ٌتوقع 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 يغمظ                                                                                                           عبنى بٍ عبذهللا انشٔاط

 4172 ٌٕنٍٕ 71                                                                                                 سئٍظ يجهظ اإلداسة

 

 


