تقرير مجلس اإلدارة
ٌسعدنً أن أعرض النتائج المالٌة الغٌر مدققة ػٍ انخغؼت أشهش انًُخهُت فٍ  03عبخًبش 6302و 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 -سبتمبر 1026م
( )000لاير عمبني
312,018
7,564
0.117
0.985

ينبير -سبتمبر 1025م
( )000لاير عمبني
277,969
8,876
0.138
0.876

التغير ()%

12%
)(15%
)(15%
12%

نبذة عن األداء:
ببنخضايٍ يغ اعخًشاس حؼبفٍ أعؼبس انُفط ،حممج ششكت انُفط انؼًبَُت نهخغىَك إجًبنٍ يبُؼبث بهغ  006يهُىٌ لاير
ػًبٍَ خالل انخغؼت أشهش األونً نغُت 6302و ،بًب َؼبدل صَبدة ولذسهب  % 9يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ األداء نهؼبو
انًُصشو.
بهغ صبفٍ االسببح خالل انخغؼت أشهش األونً نهغُت 6302و  6.2يهُىٌ لاير ػًبٍَ ( 9.9 :6302يهُىٌ لاير
ػًبٍَ) ،حُذ حشاجغ صبفٍ أسببح انششكت بًؼذل  %02ببنًمبسَت يغ َفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو .وَؼىد رنك
أعبعب إنً اَخفبض حجى انًبُؼبث انُبحج ػٍ حببطؤ ػجهت االلخصبد وبؼط انخغبئش انًخكبذة يٍ االعخزًبساث.
وحجذس اإلشبسة إنً أٌ لطبع انبُغ ببنخجضئت َشهذ اَخفبظب يهحىظب فٍ انًبُؼبث خالل انخغؼت أشهشاألونً يٍ انؼبو
بؼذ سفغ انذػى ػٍ انًُخجبث انُفطُت ،و يغ رنك فئٌ انششكت يغخًشة فٍ حطبُك اعخشاحُجُخهب انًؼهىدة بخىعُغ شبكت
يحطبث انىلىد يٍ خالل إظبفت خًظ يحطبث ولىد خالل انخغؼت أشهش يٍ انؼبو 6302و ،كًب أٌ انششكت عىف
حغخًش فٍ راث انُهج يٍ خالل انؼًم ػهً إظبفت يحطبث جذَذِ خالل انشبغ االخُش يٍ انؼبو.
وحخغى انُظشة انؼبيت ببإلَجببُت حُبل لطبع انًبُؼبث انخجبسَت حضايُب يغ ححغٍ أعؼبس انُفط يؤخشا ،حُذ شهذ لطبع
انًبُؼبث انخجبسَت حطىساً يهحىظب ببنشغى يٍ حذة انًُبفغت فٍ انمطبع ببإلظبفت انً انخحذَبث انخٍ فشظهب انىظغ
االلخصبدٌ انحبنٍ.
و يٍ انًالحع أٌ حذة انًُبفغت وانىظغ االلخصبدٌ انؼبو ظبػف يٍ حجى انخحذَبث انخٍ َىاجههب لطبع انضَىث،
ببنشغى يٍ لُبو انششكت ببنخؼبوٌ يغ ششكت  Bp Castrolببنؼذَذ يٍ حًالث انخغىَك انًكزفت وانفؼبنُبث انخجبسَت ،
ببإلظبفت إنً إطالق يُخج جذَذ فٍ لطبع انضَىث يٍ أجم انحفبظ ػهً انحصت انغىلُت انًبُُت ػهً اعخًشاسَت انطهب
ػهً يُخجبث انضَىث ،أيب يُخجبث َفط ػًبٌ يٍ صَىث انخشحُى فهٍ ححظً بمبىل يهحىظ فٍ انغىق انًحهٍ
واألعىاق انؼبنًُت يًب أدي إنً صَبدة حجى انطهب.
احغًج يبُؼبث وحذة ػًم انطُشاٌ بضَبدة يهحىظت يمبسَت بُفظ انفخشة يٍ انؼبو انًُصشو ،ورنك َخُجت صَبدة انطهب
يٍ خطىط انطُشاٌ انؼبيهت فٍ يطبس يغمط انذونٍ.

النفقبت الرأسمبلية:
واصهج انششكت جهىدهب نخىعُغ شبكت يحطبحهب انُفطُت ػهً يغخىي انغهطُت ،وحؼًم انششكت حبنُب ػهً إَشبء ػذد
يٍ انًحطبث انجذَذة حُذ بهغج هزِ انًحطبث يشاحم يخفبوحت فٍ اإلَشبء ،ويٍ انًخىلغ اٌ َخى إفخخبح هزِ انًحطبث
خالل انشبغ االخُش يٍ انؼبو انحبنٍ.

الصحة واألمن والبيئة :
نى حغجم انششكت أٌ حىادد خطُشة فٍ يجبل انغاليت وانصحت وانبُئت خالل انخغؼت اشهش األونً يٍ انؼبو 6302و،
وحىاصم انششكت حؼضَض رمبفت انغاليت داخم انششكت وخبسجهب يٍ خالل انؼذَذ يٍ انًببدساث ،يزم حًالث انخذسَب
وانخىػُت.

النظرة المستقبلية للشركة:
 وعلى الرغم من التحدٌات ال تزال النظرة المستقبلٌة إٌجابٌة حٌث من المتوقع ان ٌستمر تعافً أسعار النفط
مما سوف ٌنعكس إٌجابٌا على الوضع االقتصادي العام للدولة والذي بدوره سوف ٌسهم فً استمرارٌة
تنامً الطلب على الوقود.


ٌ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 واالزدهار ،ونسأل المولى عز وجل أن ٌمن علٌه بالصحة
و العافٌة والعمر المدٌد.

عبنى بٍ ػبذهللا انشواط
سئُظ يجهظ اإلداسة

يغمط
 03اكخىبش 6302

