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15 September 2022 
 
After Compliments, 
 
Subject: Impact of The Partial Power Blackout 
on 5th September 2022 
 
This disclosure is in compliance with the 
Circular No. 14/2022 issued by MSX 
regarding the impacts of the partial power 
blackout on 5th September 2022. Shell Oman 
Marketing Company SAOG wishes to share 
that its preliminary assessments indicate that 
there was no material financial impact on its 
businesses or assets. We would like to also 
confirm that employees and contractors and 
our infrastructure remained safe and secure 
during the blackout period. While operations 
at a number of our businesses were impacted 
during the, all operations resumed as soon as 
power was restored and safety of people and 
operations was confirmed.  
 
 
 
 
Yours Sincerely, 

  
  2022سبتمبر   15

   
 تحية طيبة وبعد،،، 

 

تأثيرات االنقطاع الجزئي للتيار الكهربائي بتاريخ    الموضوع:
 2022سبتمبر  5

 

اإل هذا  رقم    تعميمالمتطلبات  ل امتثاالً   فصاح يأتي 
حول    مسقط   بورصة  من الصادر    14/2022

.  2022سبتمبر    5بتاريخ    الكهربائي التيار  ع  اانقطتأثير
إخطاركم    ش.م.ع.ع   تود شركة شل العُمانية للتسويق

تشير إلى عدم وجود تأثير مالي  المبدئية  التقييمات    بأن 
 .ها على أعمال الشركة أو أصول  االنقطاعلهذا    جوهري

على  الشركة  تؤكد  موظفيها    منأو  سالمة  كما 
نقطاع  ا  طوال فترة   وبنيتها التحتية  العاملين  والمقاولين 

المؤقت  .  ئي الكهربا التيار   التوقف  من  الرغم  وعلى 
خالل هذه المدة  القطاعات التشغيلية  لألعمال في بعض  

أن فور  أن  إال  تشغيلها  استئناف  تم  التيار    عودةه 
  والجوانب   العاملين  سالمة  من  والتأكد الكهربائي  

 . التشغيلية 
 
 
 
 
  

  االحترام والتقدير،،، وتقبلوا فائق 

 
 
 
For, 

 
 
 

 عن

Dr. Mohammed Al Balushi 
Chief Executive Officer 

 الدكتور محمد بن محمود البلوشي 
  ي الرئيس التنفيذ


