
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غٌر مدققة العن مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة  نابةباإل
-:1325ٌونٌو  03للربع السنوي الثانً المنتهً بتارٌخ   

 
 مؤشرات األداء:

و1024 َٕٕٚٛ -ُٚبٚش التغير )%(  
لاير ػًبَٙ (000)  

م1025 يونيو -ينبير  

( لاير عمبني000)  

 

 المبيعات  989,181 107,861 8%

 الربح بعد الضريبة 5,598 4,8,, 1%

 الربح للسهم الواحد 0.080 ,6.67 1%

صافي األصول للسهم  0.890 6.860 10%
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
حٛذ بهغ إجًبنٙ  ،الصدْبسأ  خطٕسببن ششكت انُفظ انؼًبَٛت نهخغٕٚك ػ.و.ع.ع.احغى ػًم انٕحذاث االعخشاحٛجٛت ننمذ 

يمبسَت بُفظ  % 7بًب ٚؼبدل صٚبدة ٔلذسْب  ,161نغُت  خالل َصف انغُٕ٘ األٔل يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ 171انًبٛؼبث 

 .انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو

 

ل َٓبٚت انؼبو خال ئّبٛغ انٕلٕد ببنخجضنفخخبح ػذد يٍ انًحطبث انجذٚذة إَخٛجت  ٔحذة انبٛغ ببنخجضئتاصداد حجى يبٛؼبث 

 . انحبنٛتانًحطبث ًَٕ فٙ يبٛؼبث  ببإلضبفت إنٗ انًُصشو

   

كًب اصداد حجى يبٛؼبث ٔحذة األػًبل انخجبسٚت َخٛجت حأيٍٛ ػمٕد جذٚذة فضالً ػٍ إػبدة حأيٍٛ انؼمٕد انمبئًت حبنٛبً، 

 كًب أٌ انبحذ يغخًش ٔيخٕاصم نضًبٌ انحصٕل ػهٗ ػمٕد ٔيشبسٚغ جذٚذة.

 
  انضٕٚث ث َفظ ػًبٌ، حٛذ صادث يبٛؼبثٔصٕٚ BP ٔ Castrolٔحذة انضٕٚث كم يٍ صٕٚث  حشًم يبٛؼبث

يًب أدٖ إنٗ  حضاٚذ انطهب  ٚؼضٖ رنك إنٗ جٕدة انضٕٚثخالل َفظ انفخشة يٍ انؼبو انغببك، ٔ ببنًمبسَت يغ يب ححمك

يًب  األعٕاق انؼبنًٛتٔ نًحهٙانغٕق اػهٛٓب، أيب يُخجبث َفظ ػًبٌ يٍ صٕٚث انخشحٛى فٓٙ ححظٗ بمبٕل يهحٕظ فٙ 

  أدٖ إنٗ صٚبدة حجى انًبٛؼبث.

 

احغًج يبٛؼبث ٔحذة ػًم انطٛشاٌ بضٚبدة يهحٕظت يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو، ٔرنك َخٛجت صٚبدة انطهب 

 .شاٌ انؼبيهت فٙ يطبس يغمظ انذٔنٙيٍ خطٕط انطٛ

 

 

 : األرببح

يهٌٕٛ لاير ػًبَٙ  ,.,أسببح بؼذ انضشٚبت ٔلذسْب  هششكت إٚجببٛبً ػهٗ ححمٛكج انًبٛؼبث انؼبنٛت نعبًْ

 .,161َٕٕٚٛ  16خالل انغخت األشٓش انًُخٓٛت 

 

 

 



 :يةرأس المبلالنفقبت ال

 
ٔحمٕو انششكت حبنٛب شبكخٓب يٍ يحطبث حؼبئت انٕلٕد فٙ جًٛغ يُبطك انغهطُت.  حٕاصم انششكت نخطٕٚش ٔحٕعٛغ

انشبؼٍٛ طبث ْٔٙ فٙ يخخهف يشاحم انبُبء، ٔيٍ انًخٕلغ اٌ ٚخى إفخخبح ْزِ انًحطبث خالل بإَشبء ػذد يٍ انًح

 انؼبو انحبنٙ. يٍ ٔانشابغ انثبنذ

 
 

 :البيئة وواألمن الصحة 
 

نى ٚخؼشض أ٘ يٍ انؼبيهٍٛ ببنششكت أٔ يًخهكبحٓب إنٗ حٕادد أٔ كٕاسد أدث إنٗ ، ,161يٍ ػبو  انثبَٙفٙ انشبغ 

انضشس ببنًُشأث، ٔرنك يُز انخمشٚش انغببك. كًب نى ححذد أ٘ يشبكم حخؼهك ببنصحت ٔاأليٍ ٔببنبٛئت  انٕفبة أٔ إنحبق

 خالل انفخشة.  
 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  الطلب  من المتوقع أن ٌستمر سٌاسة اإلنفاق الحكومً الذي أدى الى نمو االقتصاد العمانًمع استمرار
 .على الوقود

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

 

 
صاحب للمقام السامً لحضرة موالنا  عرب عن امتناننا وشكرناأأود أن ، الشركةعن مجلس اإلدارة  باإلنابة و

التً  الواعدة ورؤٌته المستقبلٌةه الملهمة لقٌادتو -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد
ونسئل المولى عز وجل أن ٌمن علٌه بالصحة و  تقود السلطنة إلى مزٌد من  التطور والتقدم واإلزدهار. افتئتم

 العافٌة والعمر المدٌد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 يغمظ                                                                                                           عبنى بٍ ػبذهللا انشٔاط

 ,161 ٕٚنٕٛ,1                                                                                                 سئٛظ يجهظ اإلداسة

 

 


