
 

 �لمة رئيس مجلس اإلدارة 

  السيدات والسادة ا�حضور،

 مساهمينا الكرام،

ب بحضراتكما�ح��م�ن �سعد�ي أن  عن نف��ي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة باألصالة رحَّ
ُ
وأن اعرض عليكم التقر�ر السنوي �جلس  ، جميعا أ

 .٢٠١٩خالل العام  مجموعة وقود وأهم انجازات نتائج املاليةالوالذي �شتمل ع�� عرض موجز بأهم مؤشرات األداء و  ، اإلدارة

معدالت نمو متوازنة ع�� الرغم خالل الف��ة املاضية، إذ حافظت دولة قطر ع��  تطور من االقتصاد القطري ما حققھ و�جدر �ي �� املس��ل أن أش�� إ�� 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثا�ي أم�� البالد للدولة بقيادة ا�حكيمة  بفضل السياسةمن التحديات اإلقليمية والعاملية ع�� حد سواء، وذلك 

 املفدى حفظھ هللا ورعاه.

 جل تحقيق األهداف االس��اتيجيةأل د و�ذل العطاء  و ا�جه  تكثيفب  ٢٠١٩خالل العام  والقائم�ن عل��ا    جموعةا�  قامتلقد  مجموعة وقود ف  وفيما يخص أداء

 ،استيفاء متطلبات السوق ا�ح�� امل��ايدة ملوارد الطاقة  والعمل ع��  ،للمنتجات الب��ولية والغاز  الداخ���� مجال التوزيع    مركزهاو�عز�ز  ترسيخ  الرامية ا��  

�� مجاالت نقل وتوزيع املنتجات الب��ولية والغاز الطبي�� ووقود السفن الب�ى التحتية  مشروعات مختلف است��اضوذلك ب  ، سوق ال ز�ادة حص��ا �� و 

 .السنوي تقر�ر الع�� النحو الوارد تفصيال �� والنتائج ا�حققة ا�عكس إيجابا ع�� مؤشرات األداء ا�ختلفة  مماوالبيتوم�ن، 

معظم كما قمنا بتجديد    ،الشركة كموزع حصري للمنتجات الب��ولية فلقد تحصلنا ع�� تجديد االمتياز ملدة خمس سنوات قادمةو�� سبيل �عز�ز وضعية  

وما �ستلزم ذلك من ترتيبات �� مجال مشروعات الب�ى التحتية واألمور  ،اتفاقياتنا الرئيسية مع قطر للب��ول فيما يتعلق باملنتجات الب��ولية والغاز

 ية.اللوجست

وال�ي ��دف ا�� �عز�ز مبادئ الشفافية واالفصاح وتحديد   ، ةحوكممجال ا�وال يفوت�ي أن اذكر ما قمنا بھ من إجراءات وما استحدثناه من أنظمة متعددة ��  

 ويعزز م�اسب مساهمينا الكرام. ،مما من شأنھ أن �عزز ثقة أ�حاب املصا�ح �� عملياتنا ،ومعا�جة ا�خاطر ال�ي قد تواجھ ا�جموعة

فقد مضت وقود قدما �� جهودها لتطبيق سياسة االرتقاء بالفعالية  ، ٢٠١٩د�سم��  ٣١املا�� للشركة �� السنة املالية املن��ية ��  باألداءاما فيما يتعلق 

بلغ صا�� أر�اح مجموعة وقود �عد استبعاد حقوق  حيث خالل العام املذ�ور، املالية األثر �� تحس�ن النتائج  أك��مما �ان لھ  ، والكفاءة وترشيد النفقات

ر�ال  ١٫١٧بـ ر�ال مقارنة  ١٫٢٢. و�لغ العائد ع�� السهم الواحد ٢٠١٨مليون ر�ال للعام  ١٫١٦٠مليون ر�ال مقارنة بمبلغ وقدره ١٫٢١٦األقلية مبلغ وقدره 

 . ٢٠١٨لنفس الف��ة من العام 

 حضرات املساهم�ن الكرام،

فإنھ �سر مجلس اإلدارة ان  ، و�عد االخذ �� ا�حسبان املشاريع الرأسمالية املزمع بناءها خالل األعوام القادمة ،النتائج املالية ا�حققة لهذه الف��ةبناء ع�� 

املال االس�ي املدفوع من قيمة راس  ٪٨٠مليون ر�ال قطري بنسبة  ٧٩٥يقدم ضمن جدول اعمال جمعيتكم املوقرة توصية بتوزيع أر�اح نقدية قدرها 

 ل�ل سهم. درهم قطري  ٨٠�واقع و 

-املفدى ملقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثا�ي أم�� البالد آيات الشكر والعرفان  أس�يعن  ألع��ة فرصو�طيب �� أن اغتنم هذه ال 

 املتصل ومساندتھ لوقود مما �ان لھ عظيم األثر �� تطور الشركة وازدهارها. لدعمھ -حفظھ هللا

ملساهمينا الكرام لثق��م �� للسادة أعضاء مجلس اإلدارة لعملهم املتواصل ألجل تحقيق اهداف الشركة ورسال��ا االس��اتيجية، و نتوجھ بالشكر  وختاما

والذي ا�عكس �� النتائج املالية  ، �جهودهم ا�خلصة وسع��م الدؤوب لل��وض بالشركة ، عامل�ن بالشركةنؤكد اع��ازنا وتقديرنا لل  االستثمار �� وقود، كما

 املتم��ة، ونأمل أن يواصلوا مس��ة العطاء والبذل لتحقيق اهداف الشركة ملا فيھ مص�حة ا�جميع.


