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 1من  1صفحة                                            27/02/2022لقطر للوقود "وقود" الجمعية العمومية العادية قرارات مختصر 

 )وقود(   لقطر للوقود العادية  ة العمومي ة الجمعي قرارات مختصر 
 27/20/2202بتاريخ  بوسائل التقنية الحديثة - بالدفنة برج وقودبالمنعقد  اجتماعهافي 

 
 

 .وخططها المستقبلية 2021الشركة ومركزها المالي للعام  ةنشطأتقرير مجلس اإلدارة عن اعتماد  .1

ماالياة المهتهياة  ي للفترة القطر للوقود والشااااركااز التاا عاة عالمجموعاة  تقرير مراقا  السساااااا ااز عن ميزانياة اعتمااد  .2

31/12/2021. 

 .31/12/2021المهتهي  2021وحساب األر اح والخسائر للعام  لمجموعة وقودالمدققة الميزانية العمومية  اعتماد .3

   0.76ع واقع  و  2021من األر اح الصاا ية المسققة للعام  مليون لاير  756قدرها    المسااهمين ى توزيع أر اح نقدية عل  اعتماد .4

 .لاير للسهم الواحد

، واعتماد 31/12/2021وأي تبعة أو مسااااةولية عن السااااهة المالية المهتهية  ي عن أعمال اإلدارة ذمة مجلس اإلدارة  ا راء .5

 مجلس.المكا أة 

 .2021اعتماد تقرير السوكمة المقدم من مجلس اإلدارة للعام  .6

خ لسساااااا ااز وقود والشااااركااز التاا عاة  الساااااادة تعيين .7 خ خاارًياا .                                 وتسادياد اتعاا هم  2022للعاام ديلويا  ليكون مراقباا

 

 

Summary of the Resolutions of Qatar Fuel (WOQOD) 

WOQOD Ordinary General Assembly  Meeting 

Convened at WOQOD Tower- Westbay utilizing online facilities on 27/02/2022 
 

 

 

1. Approval of the Board of Directors report on company activities, financial standing for the year 

2021, and its future plans. 

2. Approval of the External Auditors Report on WOQOD Group financial statements for the Fiscal 

period ended 31/12/2021. 

3. Approval of WOQOD Group financial statements and profit and loss account for the year 2021 

ended 31/12/2021. 

4. Approval of the distribution of QR. 756 million from net profits realised for the year 2021 

representing (0.76) Riyal per share to shareholders by way of dividends.    

5. Approval of the release of the Board of Directors from liability vis-à-vis management actions, and 

their discharge from any liability or responsibility in relation to the fiscal year ended 31/12/2021 

and approval of their remuneration. 

6. Approval of the WOQOD Group Governance Report for the year 2021.  

7. Approval of the appointment of M/S Deloitte as an External Auditor of WOQOD Group for the year 

2022 and determining their fees. 


