
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غٌر مدققة النابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة باإل
-:سبتمبر 01المنتهً بتارٌخ و م4102من العام  ربع الثالثلل  

 
 مؤشرات األداء:

و3102 مبرتسب -َُبَش التغير )%(  
لاير ػًبٍَ (111)  

م4102 برسبتم -ينبير  

( لاير عمبني111)  

 

 المبيعات  264,647 444,622 19

 الربح بعد الضريبة 8,301 9,722 11

 الربح للسهم الواحد 0.129 21228 11

صافي األصول للسهم  0.753 0.675 15
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
، حُذ بهغ  انؼبوهزا األونً يٍ  خغؼت أشهشخالل انالصدهبس عخًش أداء ششكت انُفظ انؼًبَُت نهخغىَك ػ.و.ع.ع. ببإ

، يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو % 99يهُىٌ لاير ػًبٍَ بًب َؼبدل صَبدة ولذسهب  562انًبُؼبث إجًبنٍ 

 انششكت.يبُؼبث  حجى بدَاصد إنًرنك َشجغ و

 

فخخبح اخصبدٌ انزٌ حشهذِ انغهطُت ولانبُغ ببنخجضئت يذفىػبً بشكم سئُغٍ ببنخطىس االوحذة اد حجى يبُؼبث دصافهمذ 

فٍ نً يغبهًت انًحطبث انًخىاجذة فٍ انًُبطك انغكُُت إببإلضبفت  ،جذَذة خالل انؼبو انحبنٍانػذد يٍ انًحطبث 

 .صَبدة حجى انًبُؼبث

 

، د انمبئًت حبنُبً كًب اصداد حجى يبُؼبث وحذة األػًبل انخجبسَت َخُجت حؤيٍُ ػمىد جذَذة فضالً ػٍ إػبدة حؤيٍُ انؼمى

 ػمىد ويشبسَغ جذَذة. انحصىل ػهً انبحذ يغخًش ويخىاصم نضًبٌ كًب أٌ

 

صَبدة انطهب  ورنك َخُجتضَبدة يهحىظت يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو، بوحذة ػًم انطُشاٌ  يبُؼبث ًجاحغ

 .انجذَذة نخىسَذ انىلىد ؼمىدانيٍُ حؤ انُجبح فٍ بفت انًضببال فٍ يطبس يغمظ انذونٍانؼبيهت  يٍ خطىط انطُشاٌ

 

 وصَىث َفظ ػًبٌ، حُذ صادث يبُؼبث وحذة انضَىث  Castrol و BPشًم يبُؼبث وحذة انضَىث كم يٍ صَىث ح

ببنًمبسَت يغ يب ححمك يٍ يبُؼبث خالل َفظ انفخشة يٍ انؼبو انغببك، وَؼضي رنك إنً جىدة انضَىث انًببػت يًب أدي 

انًحهٍ يًب فٍ انغىق بمبىل يهحىظ ححظً ، أيب يُخجبث َفظ ػًبٌ يٍ صَىث انخشحُى فهٍ ػهُهب انطهبحضاَذ  نً إ

  أدي إنً صَبدة حجى انًبُؼبث.

 

 : األرببح

وَشجغ رنك  يهُىٌ لاير ػًبٍَ( 7.2 :5198)يهُىٌ لاير ػًبٍَ  8.8  انضشَبت خصى بؼذ ح انششكتأسبببهغج 

 .يبُؼبث حجى اسحفبع إنً

 

 

 



 

 

 :يةرأس المبلالنفقبت ال
انً عخت  حخً اٌِ يُز بذاَت انؼبو أَشؤث ػذد انًحطبث انخٍ نُصم حبنٍ حى إفخخبح أسبغ يحطبث خالل انشبغ ان

هزِ  َخى إفخخبحويٍ انًخىلغ اٌ  بُبء،بإَشبء ػذد يٍ انًحطبث وهٍ فٍ يخخهف يشاحم ان حبنُب حمىو انششكتيحطبث، و

 .انحبنٍ يٍ انؼبوانًحطبث خالل انشبغ األخُش 
 
 

 :البيئة وواألمن الصحة 
ث، آنى َخؼشض أٌ يٍ انؼبيهٍُ ببنششكت أو يًخهكبحهب إنً حىادد أو كىاسد أدث إنً انىفبة أو إنحبق انضشس ببنًُش

 انفخشة. هزِ نصحت واأليٍ وببنبُئت خاللورنك يُز انخمشَش انغببك. كًب نى ححذد أٌ يشبكم حخؼهك بب

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  الطلب  ستمرٌأن من المتوقع  االقتصاد العمانًسٌاسة اإلنفاق الحكومً الذي أدى الى نمو مع استمرار
 على الوقود.

 ستمرارٌة الربحٌة على التأكٌد على لى الجودة لٌستمر برنامج تطوٌر شبكة البٌع بالتجزئة بالتركٌز ع
 .البعٌد المدى

 

 
 حضرة موالنالللمقام السامً  عرب عن امتناننا وشكرناأأود أن ، وموظفٌها الشركةدارة إنابة عن مجلس باإلو

 الواعدة تقبلٌةورؤٌته المسلقٌادته الملهمة و -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد
ونسئل المولى عز وجل أن ٌمن علٌه بالصحة   تقود السلطنة إلى مزٌد من  التطور والتقدم واإلزدهار. افتئتمالتً 

 و العافٌة والعمر المدٌد.
 

 

 

                                                                                                           عبنى بٍ ػبذهللا انشواط

 5194 أكخىبش 57 يغمظ                                                                                        سئُظ يجهظ اإلداسة

 

 


