
 

 1 من 1 صفحة 
 

 الرئيس التنفيذي�لمة 
 

 مساهمينا الكرام، 

 عن  
ً
خطط الشركة ومشاريعها  أهم  باإلضافة ا��    ،٢٠١٩وقود خالل السنة املالية  مجموعة  إنجازات    أبرز يطيب �� أن اعرض ع�� حضراتكم موجزا

، وال�ي أثمرت بدورها عن تحوالت إيجابية تجدو��ا مدرجة بصورة  املم��ةالعديد من اإلنجازات   املا��يحيث حققت وقود خالل العام  ، املستقبلية

 ُمفَصلة بالتقر�ر السنوي. 

 ،ع�� النحو التا�� خالل العام املذ�ور  االداءو�جدر �ي أن اتناول بصورة موجزة اهم مؤشرات  
 نموا معت�� حققت الشركة  رئيس فلقدالوكما أو�ح السيد  ع�� الصعيد املا��ف

ً
مقارنة بمبلغ   مليون ر�ال ١٫٢١٦حيث بلغ صا�� الدخل  ، ا

  .٢٠١٨�� العائد ع�� السهم مقارنة بالعام   مماثل ترتب عليھ تحقيق نمو  مما  ، ٪٤٫٨بنسبة ز�ادة قدرها  ٢٠١٨مليون ر�ال �� العام ١٫١٦٠

  ١٥مقارنة بما تم إنجازه ع�� مدى  ٢٠١٩و ٢٠١٨فلقد قمنا بمضاعفة عدد ا�حطات خالل العام�ن السابق�ن  الوقود أما ع�� صعيد محطات 

محطة تم �شغيل معظمها والبا�� متوقف   ٣٠اكمال اعمال بناء عدد  املا��ي . ولقد شهد العام ٢٠١٧عاما، أي منذ إ�شاء الشركة وح�ى العام 

، وعندئذ سيبلغ  خالل األسابيع القليلة القادمة�ح�ومية وال�ي من املتوقع االن��اء م��ا و�دأ التشغيل �شغيلھ ع�� �عض اإلجراءات واملوافقات ا

مما   ،٢٠٢٢العام  ��ايةمحطة ب ١٤٩ حوا�� محطة. ولدى الشركة خطة طموحة �� االرتقاء �عدد ا�حطات ليبلغ ١١٢عدد ا�حطات العاملة إ�� 

 حقوق املساهم�ن.  �عز�ز��  واملقيم�ن و�� توف�� ا�خدمة للمواطن�ن  ا إيجابي  اسي�ون لھ أثر 

، فيما عدا منتج الديزل  ٢٠١٨وفيما يخص مبيعات املنتجات الب��ولية فلقد �جلت جميع املؤشرات ز�ادات متفاوتة مقارنة مع مؤشرات العام 

 طفيفا �سبب عوامل العرض والطلب، 
ً
جدير بالذكر أن جملة مبيعات املنتجات الب��ولية بالتجزئة قد ارتفعت بنسبة  وا�والذي �جل انخفاضا

 .٢٠١٨مقارنة بالعام  ٪٢٤

، مقارنة  ٪٨٢فلقد زادت حصة وقود �� سوق تجزئة املنتجات الب��ولية ا�� حوا�� أعاله و�ناء ع�� التوسع �� بناء ا�حطات ع�� النحو املذ�ور 

 .  العام ا�حا�� ب��اية ٪٩٠مل حاليا ع�� رفع هذه النسبة لتصل إ�� حيث �ع ،٢٠١٨�� العام  ٪٦٦بنسبة 

�� مبيعات سدرة وا�خدمات املصاحبة بمحطات الوقود  معت��ا  ا تحقيق نمو فلقد تم �� مبيعات التجزئة للمنتجات الب��ولية،  النمو ��امن مع �الو 

 .٢٠١٨عن ا�حقق �� العام  ٪١٣بواقع �سبة 

 ١٣ليصبح العدد اإلجما�� للمراكز العاملة ثالثة عشر ( توسعا��اقد واصلت الشركة و�� مجال الفحص الف�ي فل
ً
وتجدر اإلشارة ا�� ان   ،) مركزا

 .قادمافتتاحھ خالل العام ال وسيتم  ، التصميمواتر تحت مهنالك مركز لفحص السيارات بمدينة 

�� وقود  مما �عزز قدرة ،املطلو�ة تخز�نيةالسعة ال حيث يوفر هذا املشروع ،البيتوم�ن�سهيالت توسعة مشروع اكتمال  املا��يولقد شهد العام 

 . املنتج �� األوقات املناسبة للعمالء و�أسعار تنافسية، إضافة إ�� �عز�ز فرص توفر  بحص��ا �� السوق ا�ح��االحتفاظ 

دارة والسادة أعضاء ا�جلس ا�ح��م�ن لتوج��ا��م السديدة  و�� ا�ختام أود أن أتقدم بالشكر للسيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس اإل 

 صل للشركة.واودعمهم املت

�خدمة الشركة وال��وض ��ا.    ا�خلصةوا�� جميع موظفي الشركة والعامل�ن ف��ا ع�� جهودهم    ،والشكر كذلك موصول ا�� �افة ا�جهات ا�ح�ومية

 وتطلعات مساهم��ا الكرام،   د �� سبيل تحقيق اهداف الشركةو ا�جه�ذل و�عد ا�جميع باملز�د من العطاء و 

 والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،

 


