تقرير مجلس اإلدارة
ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة الغٌر مدققة للربع السنوي األول المنتهً بتارٌخ  13مارس 6132م نٌابة عن
مجلس إدارة شركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع.ع وذلك على النحو التالً-:

مؤشرات األداء:
المبيعات
الربح بعد الضريبة
الربح للسهم الواحد
صافي األصول للسهم
الواحد

ينبير -مبرس 1026م
( )000لاير عمبني
92,497
2,120
0.033
0.901

َُبَس -يبزض 1025و
( )000لاير ػًبٍَ
87,013
2,614
0.041
0.780

التغير ()%

6%
)(20%
)(20%
16%

نبذة عن األداء:
حممذ شسكخ انُفظ انؼًبَُخ نهزعىَك يؼدل يجُؼبد يسرفغ ،حُش ثهغ إجًبنٍ انًجُؼبد  22يهُىٌ لاير ػًبٍَ خالل
انسثغ األول نعُخ 2016و ثًب َؼبدل شَبدح ولدزهب  % 6يمبزَخ ثُفط انفزسح يٍ األداء انؼبو انًُصسو.
وػهً انسغى يٍ زفغ اندػى ػٍ أظؼبز انًُزجبد انُفطُخ  ،فمد حممذ يجُؼبد وحدح انجُغ ثبنزجصئخ شَبدح يهحىظخ َزُجخ
إلفززبح ػدد يٍ يحطبد ثُغ انىلىد ثبنزجصئخ انجدَدح فٍ انفزسح انًُزهُخ ثزبزَخ 2015/12/31و ثبإلضبفخ إنً انعؼٍ
نزطىَس انًحطبد انمبئًخ.
كًب شهد لطبع انًجُؼبد انزجبزَخ رطىزاً إَجبثُب ً ثبنسغى يٍ حدح انًُبفعخ فٍ انمطبع ثبإلضبفخ انً انزحدَبد انزٍ
فسضهب ررثرة ظؼس انُفظ ػبنًُب ً ،ولد رحمك ذنك َزُجخ نهحصىل ػهً ػمىد رىزَد جدَدح وانعؼٍ نهحفبظ ػهً انؼًالء
انحبنٍُُ .
وػهً انسغى يٍ انًُبفعخ انشدَدح فٍ انعىق ،واصم لطبع انصَىد جهىدهى نضًبٌ وجىدهى فٍ انعىق يٍ خالل
حًالد رعىَمُخ حضُضخ نضًبٌ اظزًساز يؼدل انًجُؼبد ،أيب يُزجبد َفظ ػًبٌ يٍ شَىد انزشحُى فهٍ رحظً ثمجىل
يهحىظ فٍ انعىق انًحهٍ واألظىاق انؼبنًُخ يًب أدي إنً شَبدح حجى انطهت.
ارعًذ يجُؼبد وحدح ػًم انطُساٌ ثصَبدح يهحىظخ يمبزَخ ثُفط انفزسح يٍ انؼبو انًُصسو ،وذنك َزُجخ شَبدح انطهت
يٍ خطىط انطُساٌ انؼبيهخ فٍ يطبز يعمظ اندونٍ.

األرببح:
ثهغذ أزثبح انشسكخ ثؼد خصى انضسَجخ  2.1يهُىٌ لاير ػًبٍَ ( 2.6 :2015يهُىٌ لاير ػًبٍَ) ،ولد رأصسد
األزثبح ظهجب ثعجت انزحدَبد االلزصبدَخ يضم زفغ اندػى ػٍ انىلىد.

النفقبت الرأسمبلية:
واصهذ انشسكخ جهىدهب نزىظُغ شجكخ يحطبرهب انُفطُخ ػهً يعزىي انعهطُخ ،ورؼًم انشسكخ حبنُب ػهً إَشبء ػدد
يٍ انًحطبد انجدَدح حُش ثهغذ هرِ انًحطبد يساحم يزفبورخ فٍ اإلَشبء ،ويٍ انًزىلغ اٌ َزى إفززبح هرِ انًحطبد
خالل انسثؼٍُ انضبٍَ وانضبنش يٍ انؼبو انحبنٍ.

الصحة واألمن والبيئة :
نى رعجم انشسكخ أٌ حىادس خطُسح فٍ يجبل انعاليخ وانصحخ وانجُئخ خالل انسثغ األول يٍ انؼبو 2016و ،ورىاصم
انشسكخ رؼصَص صمبفخ انعاليخ داخم انشسكخ وخبزجهب يٍ خالل انؼدَد يٍ انًجبدزاد ،يضم حًالد انزدزَت وانزىػُخ.

النظرة المستقبلية للشركة:




ال تزال النظرة المستقبلٌة للعام القادم إٌجابٌة على الرغم من االنففاض الحاد فً أسعار النفط ،فرفع الدعم
عن الوقود وارتفاع الرسوم والضرائب وغٌرها سٌؤثر على ربحٌة الشركة مستقبال ،ومن الجدٌر بالذكر
أن الشركة فً طور دراسة ووضع استراتٌجٌة مستقبلٌة تأفذ كل هذه المتغٌرات بعٌن االعتبار ،ومن فالل
هذه االستراتٌجٌة سنحاول مواصلة تحقٌق النمو فً جمٌع األعمال التجارٌة ،كما وجب التنوٌه أن األسعار
العالمٌة للنفط وإن عادت لالرتفاع فإن االمور فً واقع هذا القطاع قد ال تنعكس إضطرادٌا.
ٌستمر برنامج تطوٌر شبكة مبٌعات البٌع بالتجزئة بالتركٌز على المواقع ذات الجدوى االقتصادٌة العالٌة
سعٌا لتحقٌق وضمان اإلستمرارٌة والربحٌة على المدى الطوٌل.

و باإلنابة عن مجلس إدارة الشركة ،أود أن أعرب من جدٌد عن امتناننا وشكرنا للمقام السامً لحضرة موالنا
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد المعظم  -حفظه هللا ورعاه  -ولقٌادته الملهمة ورؤٌته المستقبلٌة الواعدة
التً ما فتئت تقود السلطنة إلى مزٌد من التطور والتقدم واإلزدهار ،ونسأل المولى عز وجل أن ٌمن علٌه بالصحة
و العافٌة والعمر المدٌد.

ظبنى ثٍ ػجدهللا انسواض
زئُط يجهط اإلدازح

يعمظ
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