
 
 
 

 روپے ارب 0.1 ءهیں 6102 ضال هالی رواں کا پیٹرولین بائیکو

اعالى کا هٌافع کے  

 ادا ٹیکص توام هیں ضال والے ہوًے ختن کو 6102جوى ًے لویٹڈ پاکطتاى پیٹرولین بائیکو

 بہتر کی کوپٌی کہ ہے کاکہٌا حکام۔ کردیا کااعالى هٌافع روپے ارب0.1بعد کے کرًے

 بہتری هالی ًوایاں ًے کوپٌی ضے وجہ کی ضیلس ہوئی بڑھتی اور هیٌجوٌٹ اًوًیٹری

۔ ہے کیا ٍ کاهظاہر  

 ہوئے دیتے توضیع برآهدکو کی اورتیل هارکیٹٌگ پیٹرولین ، ریفائٌری اپٌی ًے کوپٌی

 کی کوپٌی کہ ہے ضال چوتھا هطلطل یہ۔ کیا اضافہ( فیصد) 62% هیں ضیلس ضال هوجودٍ

 آپریشي کے کوپٌی ضے اش,  ہے آرہا هیں دیکھٌے اضافہ خواٍ خاطر هیں حجن کے ضیلس

 کو لیٹص ٹؤآ اور اًوضٹوٌٹ اپٌی ًے کوپٌی۔ ہے آتا ًظر ؤبڑھا هطتقل اور واضح ایک هیں

۔ہوئی کاهیاب هیں کرًے فروخت زیادٍ پراڈکٹص( فیصد) 01% ضال اش ہوئے دیتے توضیع  

 ای روپے 1.12 ضال پچھلے جبکہ۔ کوایا( SPE)ایص پی ای روپے 0.1 ضال اش ًے کوپٌی

۔تھا ایص پی  

 اش کیوًکہ کیا کردارادا اہن هیں ترقی کی کوپٌی ًے( EPS) این۔ پی۔ ایص هطابق کے حکام

 هلک بلکہ۔ گی هلے هدد هیں الًے پراڈکٹص آئل اور بڑھاًے برآهد کی تیل صرف ًہ ضے

 تیل هیں وقت کن ضے جہازوں بحری بڑے پر این پی ایص ًطبت کی بٌدرگاہوں دوضری کی

۔ہے جاضکتا بٌایا هوکي کو ترضیل کی  

TV Tickers: 

 کے کرًے ادا ٹیکص توام هیں ضال والے ہوًے کوختن 6102جوى ًے لویٹڈ پاکطتاى پیٹرولین بائیکو. 0 

اعالى کا هٌافع روپے ارب0.1 بعد  

  ضال پچھلے کہ جو کوایا ایص پی ای روپے0.11 ضال اش ًے کوپٌی هطابق کے ترجواى  کے بائیکو. 6

تھا روپے1.12   

ہوا اضافہ فیصد62 ًطبت کی ضال هیں پچھلے حجن ضیلس.  3  

 خام ضے اش کیوًکہ کیا ادا کردار اہن هیں ترقی کی کوپٌی ًے این پی ایص هطابق کے بائیکو ترجواى.  1

۔ہوا اضافہ هیں برآهد کی تیل  
 

 

 


