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جدول األعمال
.العمومیةللجمعیةالقانونيالنصاباعالن1.
.2022العامإلى2020عاممنللفترةاإلدارةلمجلسأعضاءأربعةانتخابنتائجاعالن2.
.اإلدارةمجلسرئیسكلمةسماع3.
الماليكزھاومرالشركةنشاطعناإلدارةمجلستقریرمناقشةوالمنتدبالعضووالتنفیذيالرئیسكلمة4.

.31/12/2019فيالمنتھیةالمالیةالسنةعن
31/12/2019فيالمنتھیةالمالیةللسنةالشركةمیزانیةعنالخارجيالحساباتمراقبتقریرمناقشة5.

.علیھوالمصادقة
31/12/2019فيالمنتھیةالمالیةللسنةوالخسائراألرباحوحسابللشركةالعمومیةالمیزانیةمناقشة6.

.علیھاوالمصادقة
.2019عامعن%80بنسبةنقدیةأرباحتوزیععلىاإلدارةمجلساقتراحعلىالموافقة7.
.2019الماليللعامالحوكمةتقریرعلىوالمصادقةمناقشة8.
.مكافأتھموتحدید31/12/2019فيالمنتھیةالمالیةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءفيالنظر9.

.أتعابھوتحدید2020الماليللعامللحساباتالخارجيللمراقبالتجدیدعلىالموافقة10.
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اعالن النصاب القانوني للجمعیة العمومیة
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اعالن نتائج انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة و اعالن 
أسماء أعضاء المجلس بالكامل
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مقدمة و رسالة ترحیب 
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سماع كلمة رئیس مجلس االدارة
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تدبالمنالرئیس التنفیذي و العضو كلمة 
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2019-أبرز المعالم المالیة 



توسعة شبكة محطات الوقود
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اتجاه حجم مبیعات الوقود
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عملیات التجزئة غیر المرتبطة بالوقود

2019في عائدات سدرة والخدمات اإلضافیة للمركبات في % 13نمو بنسبة 
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عملیات فاحص

مركزاً لفاحص13
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نعملیات البیتومی

طن متري15,000اكتمال بناء خزانات للبیتومین بطاقة تخزین بلغت 



تحسن في معدل تكرار الحوادث –األمان 
%72المضیعة للوقت بنسبة 

لایر قطري في صافي الدخل1,216زیادة 

10.5وصول حجم مبیعات الوقود إلى 
ملیار لیتر

ارتفاع الحصة في سوق الوقود بالتجزئة 
%82إلى 

محطة وقود جدیدة 30االنتھاء من إقامة 
2019في 

%24تحسن العائد على النقد بنسبة 

%38تحسن الذمم المدینة بنسبة 

%7ترشید التكلفة بنسبة 

"أوتو"إطالق عالمة زیوت وقود 

تعزیز طاقة التخزین الثابت والعائم 
طن متري37,200للبیتومین لتصل إلى 

2019-إنجازات رئیسیة 
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المصادقة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة 
والخطة المستقبلیة للشركة
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عرض تقریر مراقب الحسابات عن القوائم المالیة 
المدققة للشركة

31/12/2019للسنة المالیة المنتھیة في  
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المصادقة علي تقریر مراقب الحسابات عن القوائم 
المالیة المدققة للشركة

31/12/2019للسنة المالیة المنتھیة في  
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عرض المیزانیة العمومیة المدققة للشركة وحساب األرباح 
والمصادقة علیھ31/12/2019والخسائر للسنة المالیة المنتھیة في 
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فتح باب النقاش والتداول للسادة المساھمین



22

من % 80الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع األرباح بنسبة
قطري للسھمدرھم80القیمة اإلسمیة للسھم بواقع 
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2019المصادقة على تقریر الحوكمة للعام المالي 



24

الكرامالمساھمونالسادة
وبركاتھهللاورحمةعلیكمالسالم

 ً قطرھیئةلرقابةتخضعالتياألسواقفيالمدرجةالشركاتحوكمةنظاممن)4(و)2(المادتینبأحكامللوقودقطرمنالتزاما
الحوكمةومبادئبقواعدواستھداءً ،2016لسنة)5(رقمالمالیةلألسواققطرھیئةإدارةمجلسبقراروالصادرالمالیةلألسواق
إلفساحوذلكونشره،بإعدادهوقودتقومالذيالثامنالتقریروھو،2019لعامالحوكمةتقریرلحضراتكمنرفعأنیسرناالرشیدة
رفوللتعالمجال،ھذافيالمستمرةجھودناعلىاالطالعمنالرقابیةوالجھاتالمصلحةوأصحابوشركائنامساھمیناأمامالمجال

.العالقةذاتاألخرىواألطرافالكراممساھمیناتجاهعاتقناعلىتقعالتيوااللتزاماتالمسؤولیاتسقفعلى

وأنظمة،2015لسنة11رقمالتجاریةالشركاتبقانونالتقیدتجاهوقودبھاقامتالتيالخطواتالتقریرھذاطیاتبینوستجدون
المعلوماتوالبیاناتاألولالفصلتناولفصلینفيالتقریربإعدادقمناحیثالمالیة،لألسواققطرھیئةمنالصادرةالحوكمة
ونظامیذیةالتنفوإدارتھاولجانھ،إدارتھاومجلساألساسي،ونظامھاالتابعة،والشركاتالمال،راسحیثمنللوقودقطرعناألساسیة

منالصادرتجاریةالالشركاتحوكمةلنظاموفقاالحوكمةبمتطلباتوقودالتزاممدىالثانيالفصلتناولبینما،...إلخالداخلیةالرقابة
ولمالنظامألحكامالفعليالتطبیقاستعرضناحیث،2017مایو15بتاریخالرسمیةبالجریدةوالمنشورةالمالیةلألسواققطرھیئة

.الشركةلعملالمنظمةواإلجراءاتواللوائحاألنظمةفيالموجودةالنصوصبإیرادفقطنكتفي

البترولیةتجاتللمننشاطھاطبیعةمعیتفقوبماالسائدة،واألنظمةبالقوانینااللتزامعلىالحرصكلحریصةبأنھادوماوقودوتؤكد
.حصريوموزعكمنظملھاتخضعالتياآلمرةوالنظموالقوانینوالغاز

.اھتمامكمالتقریرھذاینالأنونتمنىبناثقتكمعلىنشكركم

.والتقدیراالحترامفائقبقبولوتفضلوا
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2019إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 
لایر9,750,000والمصادقة على مكافأتھم البالغة 
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التجدید للمراقب الخارجي للحسابات
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لوقود الموافقة على التجدید للمراقب الخارجي للحسابات
وتحدید أتعابھ بواقع2020وشركاتھا التابعة للعام المالي 

لایر421,000مبلغ وقدره 



شكراً 
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