
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

غير مدققة النابة عن مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع يسعدني أن أعرض النتائج المالية باإل
-:سبتمبر 00المنتهي بتاريخ و م5102من العام  ربع الثالثلل  

 
 مؤشرات األداء:

م4102 مبرتسب -يناير التغير )%(  
لاير عماني (111)  

م5102 سبتمبر -يناير  

( لاير عماني111)  

 

 المبيعات  999,272 264,647 5

 الربح بعد الضريبة 8,697 8,301 7

 الربح للسهم الواحد 0.186 0.129 7

صافي األصول للسهم  0.697 0.753 16
 الواحد

 

 
 نبذة عن األداء:

 
،  العامهذا األولى من  خالل التسعة أشهرالزدهار بالتطور واالنفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.  ستمر أداء شركةإ

مقارنة بنفس الفترة من العام  % 5مليون لاير عماني بما يعادل زيادة وقدرها  872المبيعات حيث بلغ إجمالي 

 .المنصرم

 

جديدة خالل العام العدد من المحطات  بافتتاحالبيع بالتجزئة مدفوعاً بشكل رئيسي وحدة اد حجم مبيعات دزافلقد 

 .لى مساهمة المحطات المتواجدة إباإلضافة  ،الحالي

 

، عات وحدة األعمال التجارية نتيجة تأمين عقود جديدة فضالً عن إعادة تأمين العقود القائمة حالياً كما ازداد حجم مبي

 عقود ومشاريع جديدة. الحصول على البحث مستمر ومتواصل لضمان كما أن

 

الطلب زيادة  وذلك نتيجةزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، بوحدة عمل الطيران  مبيعات متاتس

 .الجديدة لتوريد الوقود عقودالتأمين  النجاح في افة الىضباال في مطار مسقط الدوليالعاملة  من خطوط الطيران

 

 وزيوت نفط عمان، حيث زادت مبيعات وحدة الزيوت  Castrol و BPشمل مبيعات وحدة الزيوت كل من زيوت ت

ام السابق، ويعزى ذلك إلى جودة الزيوت المباعة مما أدى بالمقارنة مع ما تحقق من مبيعات خالل نفس الفترة من الع

المحلي مما في السوق بقبول ملحوظ تحظى ، أما منتجات نفط عمان من زيوت التشحيم فهي عليها الطلبتزايد  إلى 

  أدى إلى زيادة حجم المبيعات.

 

 : األرباح

ويرجع ذلك  مليون لاير عماني( 2.3 :8102)مليون لاير عماني  2.9  الضريبة خصم بعد ح الشركةأربابلغت 

 .مبيعات حجم ارتفاع إلى

 

 

 

 



 

 :يةرأس المالالنفقات ال

 
وتقوم الشركة حاليا شبكتها من محطات تعبئة الوقود في جميع مناطق السلطنة.  تواصل الشركة لتطوير وتوسيع

 العام الحالي. بنهايهطات وهي في مختلف مراحل البناء، ومن المتوقع ان يتم إفتتاح هذه المحطات بإنشاء عدد من المح

 
 

 :البيئة واألمن والصحة 
 

لم يتعرض أي من العاملين بالشركة أو ممتلكاتها إلى حوادث أو كوارث أدت إلى ، 8105من عام  الثالثفي الربع 

ذ التقرير السابق. كما لم تحدث أي مشاكل تتعلق بالصحة واألمن وبالبيئة الوفاة أو إلحاق الضرر بالمنشأت، وذلك من

 خالل الفترة.  
 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  اهمت ايجابيا في اداء الشركة خالل الفترة التي سو و يتوقع استمرار الطلب على المنتجات النفطية
  للطلب في السلطنة خالل الفترة القادمة.الماضية, و تستمر النظرة المستقبلية ايجابية 

 ستمرارية الربحية على التأكيد على يستمر برنامج تطوير شبكة البيع بالتجزئة بالتركيز على الجودة ل
 .البعيد المدى

 

 
 حضرة موالنالللمقام السامي  عرب عن امتناننا وشكرناأأود أن ، وموظفيها الشركةدارة إنابة عن مجلس باإلو

 الواعدة ورؤيته المستقبليةلقيادته الملهمة و -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة ونسأل   تقود السلطنة إلى مزيد من  التطور والتقدم واإلزدهار. افتئتمالتي 

 و العافية والعمر المديد.
 

 

 

                                                                                                            الروا سالم بن عبدهللا

 8105 أكتوبر 87 مسقط                                                                                        رئيس مجلس اإلدارة

 

 


