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 ۱من  ۱صفحة                                            ۲۲/۰٤/۲۰۲۰لقطر للوقود "وقود" الجمعیة العمومیة العادیة قرارات مختصر 

 (وقود)  لقطر للوقودالعادية  ة العمومي ة اجلمعي قرارات خمتصر 
 ٢٢/٠٤/٢٠٢٠بتاريخ  بوسائل التقنية احلديثة - بالدفنة ربج وقودب املنعقد  اجتماعهايف 

 
 

 .وخططھا المستقبلیة ۲۰۱۹الشركة ومركزھا المالي للعام  ةنشطأتقریر مجلس اإلدارة عن اعتماد  .۱

ــابـات عن میزانیـة اعتمـاد  .۲ ــركـات التـابعـة (المجموعـة) تقریر مراقـب الحســـ مـالیـة المنتھیـة في  للفترة القطر للوقود والشــ

۳۱/۱۲/۲۰۱۹. 

 .۳۱/۱۲/۲۰۱۹المنتھي  ۲۰۱۹وحساب األرباح والخسائر للعام  لمجموعة وقودالمدققة المیزانیة العمومیة  اعتماد .۳

لایر   )۰٫۸(بواقع  و ۲۰۱۹من األرباح الـصافیة المحققة للعام  ملیون لایر ۷۹٥قدرھا    المـساھمین ى توزیع أرباح نقدیة عل  اعتماد .٤

 .للسھم الواحد

، واعتماد مكافأة ۳۱/۱۲/۲۰۱۹وأي تبعة أو مسـئولیة عن السـنة المالیة المنتھیة في عن أعمال اإلدارة ذمة مجلس اإلدارة  ابراء .٥

 .اإلدارةمجلس 

تبدأ بنھایة اجتماع الجمعیة العمومیة ســـنوات  ثالث  كأعضـــاء في مجلس اإلدارة لمدة   المذكورین أدناهانتخاب الســـادة   اعتماد  - .٦

 وھم: ،۲۰۲۲للعام  ةالعادی ةاجتماع الجمعیة العمومیة السنوی بنھایةتنتھي السنویة المنعقدة بتاریخ الیوم و

 ن حمد آل ثاني                            .   الشیخ/ سعود بن خالد ب۱

    الرحمن سعد زید الشثري .   السید/ عبد۲

 .   السید/ ناصر سلطان الحمیدي۳

 العزیز سعد آل سعد الكواري .   السید/ محمد عبد٤

 شغور أي مقعد من المقاعد المنتخبة سالفة الذكر.في حالة  ااحتیاطی اتعیین السید/ عیسى خالد عیسى المسلماني عضو اعتماد  -

 قطر للوقود:في مجلس إدارة ممثلین لھا  المذكورین أدناهلسادة لقطر للبترول  تأخذ الجمعیة العمومیة للمساھمین علما بتعیین -

 رئیساً للمجلس    سلیطي                   السید/ أحمد سیف ال   .۱

 نائباً للرئیس     العزیز جاسم المفتاح              السید/ عبد   .۲

ً   السید/ سعد راشد المھندي                         .۳  عضوا منتدبا

ن لھا ممثلیْ  المذكورین أدناهلـسیدین  لالھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة  تأخذ الجمعیة العمومیة للمـساھمین علما بتعیین    -

  :قطر للوقودفي مجلس إدارة 

 الواحد الحمادي              عضواً (ممثالً عن الصندوق المدني) السید/ فیصل عبد .۱

 عضواً (ممثال عن الصندوق العسكري)     الخلف                    السید/ علي حسن  .۲

 .۲۰۱۹اعتماد تقریر الحوكمة المقدم من مجلس اإلدارة للعام  .۷

 .لایر قطري ٤۲۱٫۰۰۰بأتعاب وقدرھا  ۲۰۲۰عن العام  الشركةحسابات  ةلمراقب KPMGمكتب المراقبة التجدید ل .۸


