
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 

عن مجلس إدارة  نيابة 2016يونيو  30في  ةأشهر المنتهيعن الستة أن أعرض النتائج المالية الغير مدققة  يسعدني
-:وذلك على النحو التالي شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع  

 
 مؤشرات األداء:

م5201 يونيو -يناير التغير )%(  
لاير عماني (000)  

م6201 يونيو -يناير  

( لاير عماني000)  

 

 المبيعات  199,466 182,939 9%

 الربح بعد الضريبة 5,022 5,528 (9%)

 الربح للسهم الواحد 0.078 0.086 (9%)

صافي األصول للسهم  0.946 0.824 15%
 الواحد

 

 
األداء: نبذة عن  

 
 مليون لاير 199 إجمالي مبيعات بلغ للتسويقشركة النفط العمانية ، حققت حركة أسعار النفط مؤخرابالتزامن مع 

عام لل من األداء مقارنة بنفس الفترة % 9بما يعادل زيادة وقدرها  ،م2016لسنة  خالل الستة أشهر األولى عماني

 .المنصرم

 

 خالل النصف األول من العام بعد في المبيعات وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع البيع بالتجزئة يشهد انخفاضا ملحوظا

المعهودة بتوسيع شبكة  استراتيجيتهافي تطبيق  مستمرة الشركة و مع ذلك فإنرفع الدعم عن المنتجات النفطية، 

م، كما أن الشركة سوف 2016خمس محطات وقود خالل النصف األول من العام محطات الوقود من خالل إضافة 

 لنصف الثاني من العام.تستمر في ذات النهج من خالل العمل على إضافة محطات جديده خالل ا

 

   

شهد  مؤخرا، حيث طاع المبيعات التجارية تزامنا مع تزايد اإلنفاق الحكوميوتتسم النظرة العامة باإليجابية حيال ق

حدة المنافسة في القطاع باإلضافة الى التحديات التي فرضها  بالرغم من ملحوظاقطاع المبيعات التجارية تطوراً 

 ي.الوضع االقتصادي الحال

 
من المالحظ أن حدة المنافسة والوضع االقتصادي العام ضاعف من حجم التحديات التي يواجهها قطاع الزيوت، و

ما ب بالعديد من حمالت التسويق المكثفة والفعاليات التجارية Bp Castrolبالرغم من قيام الشركة بالتعاون مع شركة 

منتج جديد في قطاع الزيوت من أجل الحفاظ على الحصة ، باإلضافة إلى إطالق Syntheticو  Viscoيخص زيوت 

  .السوقية المبنية على استمرارية الطلب على منتجات الزيوت

 

اتسمت مبيعات وحدة عمل الطيران بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، وذلك نتيجة زيادة الطلب 

 .ران العاملة في مطار مسقط الدوليمن خطوط الطي

 

 

 

 



 : األرباح

  .مليون لاير عماني( 5.5 :2015)مليون لاير عماني  5.0 الضريبة خصم بعد ح الشركةأربابلغت 

 

 

 :يةمالرأسالنفقات ال

 
إنشاء عدد  على حالياالشركة  تعملو ،جهودها لتوسيع شبكة محطاتها النفطية على مستوى السلطنةواصلت الشركة 

، ومن المتوقع ان يتم إفتتاح هذه المحطات مراحل متفاوتة في اإلنشاء محطاتحيث بلغت هذه ال الجديدة من المحطات

 الحالي. النصف الثاني من العامخالل 

 

 
 :البيئة وواألمن الصحة 

 
 م،2016األول من العام  لنصفلم تسجل الشركة أي حوادث خطيرة في مجال السالمة والصحة والبيئة خالل ا

، مثل حمالت التدريب العديد من المبادرات من خاللوخارجها  الشركةمة داخل تعزيز ثقافة السال الشركةوتواصل 

 .التوعيةو

 

 

 النظرة المستقبلية للشركة:

 

  حيث من المتوقع ان يستمر تعافي أسعار النفط  ةال تزال النظرة المستقبلية إيجابيوعلى الرغم من التحديات
 يةاررالذي بدوره سوف يسهم في استمللدولة والعام  ياالقتصاد الوضع مما سوف ينعكس إيجابيا على

 الطلب على الوقود. ناميت
 

  ذات الجدوى االقتصادية العاليةالمواقع  بالتجزئة بالتركيز على البيع مبيعاتيستمر برنامج تطوير شبكة 
 .والربحية على المدى الطويل االستمرارية سعيا لتحقيق وضمان

 

 
للمقام السامي لحضرة موالنا  عن امتناننا وشكرنا من جديد عربأود أن أ، الشركةإدارة عن مجلس  باإلنابة و

 الواعدة ورؤيته المستقبليةلقيادته الملهمة و -حفظه هللا ورعاه  -المعظم  صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
ن يمن عليه بالصحة ل المولى عز وجل أأونس ،واالزدهارتقود السلطنة إلى مزيد من  التطور والتقدم  فتئت امالتي 

 و العافية والعمر المديد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 مسقط                                                                                                           سالم بن عبدهللا الرواس

 م2016يوليو  25                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة

 

 


