
 

 تصريح صحفي

 8201للعام  مليون لاير 1.160صافي أرباح قطر للوقود بلغت 

 السنوي عقد اجتماعه "وقود" قطر للوقود  إدارةمجلس صرح املهندس سعد راشد املهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن 

في برج وقود الكااائ  في منطقاان الاادفناان  2019 فبراير 25املوافق  ثنينااليوا  في تماااا الساااااااااااااااعاان الواظاادة والن ااااااااااااا  م   عااد  هر

 31ناقش النتائج املالين التي ظققتها الشركن للسنن املالين املنتهين في ظيث  ،املجلسرئيس أظمد سي  السليطي   سيدال برئاسن 

  اعتمادها.، وتم 2018ديسمبر 

مليون  964بمالغ وقدره مقارنن  ،مليون ريال 1160ظقوق األقلين( بلغ ) عد اسااعاعاد  2018لعاا ل وقود بأن صااافي أرحاحوأوضاا  

كما بلغ  ،2017ع  العاا  %20 نساااااانب زيادة تمثلوحما  مليون ريال 196 اوحزيادة قدره ،2017تم تحقيقه في العاا املاضااااا ي  ريال

 %12 ظوالي ريال للسهم الواظد للعاا املاض ي، بينما ارتفعت ظقوق امللكين بنسان 9.7مقارنن باااااااااااااا. ،ريال 11.7السهم  العائد على

 .2017مليار ريال للعاا  7.4 حواليمقارنن ب مليار ريال للعاا املذكور  8.3 ظوالي لت ل إلى

ترفيع في مساااااااتوح األرحاح والعائد على الساااااااهم سعزح ب اااااااورة أسااااااااساااااااين الى ما قامت به الشاااااااركن م   ج الجيدةائبأن النت أضاااااااا  و 

 الجهود املاذولن في تخفيض النفقات وفق سااااااااااياساااااااااان ترشاااااااااايد متكاملنمعدالت الفعالين والكفاءة في اعمال وعمليات الشااااااااااركن، و 

 .ما زالت في طور التنفيذ ب ورة مرظلين، و 2018 مرورا بالعاا 2017تها الشركن في العاا أابتد ماادراتتقوا على عدة 

حناء على النتائج املالين املحققن أصااااادر املجلس توصاااااين ضااااام  جدول أعمال الجمعين العمومين املزمع عقدها مسااااااء و أفاد بأنه و 

قيمن راس م  ( %80)ريال قطري بنساااااااااااان مليون ( 795بتوزيع أرحاح نقدين قدرها ) 2019يوا الخامس والعشااااااااااارون م  مارس 

( ريال قطري لكل ساااااااااااهم، وضل   عد الوضاااااااااااع االعتاار وضاااااااااااعين السااااااااااايولن الحالين واالظتياجات 8املال االسااااااااااابي املدفو  وحواقع )

 ما  عد.يفو  2019التمويلين املستقالين للمشاريع الرأسمالين التي تم اعتمادها للعاا 

واملساااااااااتقالين التي سعة ا الشاااااااااركن إاشااااااااااءها لرفد مسااااااااايرة التنمين املشااااااااااريع الحالين واعتمد على  اطلعأن املجلس  كذل  أوضااااااااا  

محطن، ظيث شااااااااااهد العاا  84بلغ عدد  2018بنهاين العاا  ركنالشاااااااااااملن بالابد، موضااااااااااحا بأن محطات الوقود التي تديرها الشاااااااااا

أخرح خبل  محطن 30ساااااااااتقوا ب ناء عدد لشاااااااااركن ا، مشااااااااايرا إلى أن محطن في مناطق متفرقن م  الدولن 32إضاااااااااافن عدد  2018

 خبل عامين فقط.املاينن منذ ااشاء وقود ، عليه تكون وقود قد ضاعفت عدد املحطات 2019العاا 

ب ناء املحطات فقط، وانما قامت بتعزيز كفاءة وفعالين املحطات  2018كتفي خبل العاا تلم أن وقود وم  ناظين أخرح أوض  

 في توفير الخدمن للمستهلكين. أسهم، مما %61بنسان بزيادة عدد املضخات في املحطات تحت االاشاء 

 اختناق تخفي  ألجلواالعواا التالين في إضااافن العديد م  املضااخات  2019ولقد أضااا  بأن وقود سااتمقاا ي قدما خبل العاا 

املحطات في أي مكان مؤكدا بأن وقود ل  تتوااى في بناء و ، االهلين املحطات م  الكثير إغبق ع  الناتج املحطات في السااااااااااااايارات

  .املجتمعتفعيب لدورها الخدمي للدولن و  لذل ، الحاجنتوفر وزمان في ظال توفر األراض ي و 
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 تضاام  وسااو . مةري  ط  15.000 بواقع تخزينين سااعن توفر والتي ،بناء الخزانات اكتمل فلقد الايتومين سسااهيبت مشاارو  وأما

 سااااو  كما تنافسااااين، وحأسااااعار للعمبء املناسااااان األوقات في املنتج وحتوفير املحلي السااااوق  في بح ااااتها االظتفاظ لوقود التوسااااعن

 علما بأن باقي االعمال في مشرو  العسهيبت ستكتمل في ابريل القادا.السف .   هور  على التخزي  خدمات تقليل في سساهم

بإضاااااااافن مركز الااااااااحانين الثابت ومركز  2018وفي مجال الفحص الفني للمركاات فلقد أوضااااااا  بأن الشاااااااركن قامت خبل العاا 

 منها ( مركز 12)أثني عشااااار العاملن ظاليا ظيث بلغ عدد املراكز آخر متنقل، 
ً
كما ساااااعتم إضاااااافن مركزي  ( مراكز متنقلن.5) خمسا

 ومدينن مواتر في مرظلن الظقن. خبل األشهر القليلن القادمناملزروعن 

، 2017إلى الزيادات الحادثن في حجم توزيع املنتجات الاةرولين مقارنن بالعاا  تطرق  2018وفي مجال عمليات الشركن خبل العاا 

جاز أما الاوتا ،%185.7، وزادت مايعات ووقود السف  بواقع %4.2ظيث زادت كميات مايعات الوقود بأنواعه املختلفن بنسان 

، بينما ظققت مايعات %14، ومايعات التجزئن الاةرولين زيادة في الكميات بواقع %12.7فلقد ظقق زيادة في الكميات بواقع 

 تديرها التي الوقود محطات م  املزيد افتتاح  س ب الزيادة هذا نتجت وقد. %3.6التجزئن غير الاةرولين زيادة في الدخل بواقع 

 لزيادة الشركن وسسعى ،2017 للعاا %58 با مقارنن %70 إلى لذل  تاعا التجزئن سوق  م  وقود ظ ن ارتفعت وقد. الشركن

وقود لفحص املركاات اسان نمو وظققت شركن .  عد افتتاح املحطات الجديدة 2020 العاا نهاينب %85ت ل الى  ب ورة ظ تها

 العاا مايعات ع  %5.9 قدرهاضئيلن  بنسان انخفضت فلقد ومنتجاته الاعيومين مايعات وأما 2017مقارنن بالعاا  %56بواقع 

 لعوامل العرض والطلب. يعزح االنخفاضظيث  2017

زيادة ظ تها في سوق توزيع ونقل املنتجات الاةرولين، والغاز، والايتومين،  أن الشركن تهد  الى ضمان استمرارينأوض  ولقد 

البزمن لهذه األاشطن، وما يدعم ضل  م   وإبراا العقود واالتفاقيات ،املختلفنووقود السف ، م  خبل بناء وإدارة املشروعات 

أنظمن جودة وأنظمن تقنين ظديثن، وحاستصحاب وإدخال أفضل معايير الصحن والسبمن والنظم األمنين ومجاالت االصحاح 

ات الاةرولين شاملن وقود الطائرات مع قطر بتجديد عقد توريد املنتج 2018وفي هذا الشأن فلقد قامت وقود خبل العاا الايئي. 

كما تم التوقيع على عقد توريد للاةرول ملدة خمس سنوات إضافن الى تجديد عقد الفحص الفني مع وزارة الداخلين لذات املدة، 

 .باملوافقن عليه م  مجلس الوزراء املوقر كذل  تقدمت خطوات تجديد االمتياز ملدة خمس سنواتوقود السف  ملدة سنتين، 

ظيث  كايرا، ي هذا االمر اهتماماتولمفيدا بأن وقود  ،الخطوات التي قامت وتقوا بها وقود في مجاالت التقطير كذل استعرض و 

عدد  يوجد ظيث ،القيادة لفريق وإعدادهم ومؤهلين أكفاء قطريين بمو فين واالظتفاظ لتو ي  اسةراتيجين خطن هنال أن 

 عدد هنال  أن كما، وقود في العمل متطلاات مع تعناسب التي التخ  ات في الشركن نفقن على للدراسن ون ماتعثم  الطبب 

 علىملجموعن وقود  التقطير اسان. وأوض  بأن مختلفن مستهدفن بو ائ  السعيعابهم التدريب تحت  قطريال ينو فامل م 

 .القطرين الكفاءات م  العليا اإلدارة بفريق العظبى الغالاين، كما افاد بأن %39 بلغت املو فين كاار مستوح 

 أفضلإدارة الشركن ومجلس إدارتها سياذالن كل الجهود لتحقيق رؤين الشركن االسةراتيجين في تقديم  بأناملهندي  أكد وأخيرا

لشكر لجميع الجهات ضات العبقن وجه ا ماكالنتائج ملساهميها الكراا،  أفضلوتحقيق  ،الخدمات للوط  واملواطنين واملقيمين

 .مشروعاتها الحيوين حناءو ملا تقدمه م  دعم ومساندة لوقود في س يل تحقيق اهدافها 

 | انتهى |
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