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 بيان صحفي

 2018مليون ريال أرباح صافية بنهاية سبتمبر  825وقود تحقق 

 خامسالمهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن مجلس إدارة قطر للوقود عقد اجتماعه ال صرح المهندس سعد راشد

في برج وقود  25/10/2018الموافق  خميسفي تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم ال 2018للعام 

حيث ناقش المجلس واعتمد النتائج  ،الكائن بمنطقة الخليج الغربي برئاسة السيد احمد سيف السليطي رئيس المجلس

 .30/09/2018المنتهي في  2018من العام  ع الثالثبنهاية الربالمالية غير المدققة ونتائج اعمال وعمليات الشركة 

 ،مليون لاير 825 بعد استبعاد حقوق األقلية( بلغ)و 2018 الثالثوأوضح بأن صافي أرباح الشركة بنهاية الربع 

 .%28مليون لاير تساوي نسبة  182وبزيادة قدرها  ،2017مليون لاير لنفس الفترة من العام  643مقارنة بمبلغ 

في مستوى األرباح إلى الجهود المبذولة في ترفيع معدالت الفعالية والكفاءة في اعمال  لنتائج الجيدةاعزا  ولقد

علما بأن  ،2017وعمليات الشركة وتخفيض النفقات وفقا للدراسة التي تم إجراؤها ويتم تنفيذها ابتداء من العام 

 ات الوقود.شبكة محطالتخفيض الحادث في النفقات تم تحقيقه رغم زيادة حجم 

كذلك عزا الزيادة المحققة في مستوى األرباح الى الزيادة الحادثة في حجم الكميات الموزعة عبر شبكات التوزيع 

لمنتجات البترولية والغاز والخدمات ا منالمتنامية متطلبات البالد ب لوفاءكما ونوعا ل تأهيلهاوالتي تم  ،المختلفة

  .إلدارة النقد واالستثمارات جيد وظيفما قامت به الشركة من ت ا الىالمصاحبة، كما عزا الزيادة أيض

لنفس لاير  6.47لاير مقارنة بـ  8.30 مبلغ 2018 الثالثبلغ بنهاية الربع وبخصوص العائد على السهم أوضح بأنه 

 .2017العام  الفترة من

تستهدف اكمال عدد محطات الوقود العاملة إلى وفيما يتعلق بمشروعات الشركة أوضح المهندي بأن خطة الشركة 

 محطة وقود 32بناء عدد محطة على رأس عملها حالياً، كما تستهدف  72منها  2020محطة بنهاية العام  130

وحتى نهاية سبتمبر  2018قامت الشركة من بداية العام ث حي ،متنقلة ةمحط 13منها حوالي  2018بنهاية العام 

متنقلة(  4محطة )منها  13كما أن هنالك عدد  ،متنقلة اتمحط 9وقود منها  ةمحط 19د ببناء وتشغيل عد 2018

 محطة وقود.  90حوالي  2018اجمالي المحطات العاملة بنهاية العام  سيكون وبالتاليسيتم افتتاحها 

ً موقع 47 اكمال اجراءاتكذلك افاد بأن يجري حاليا  ً إضافي ا بغرض  ، وذلكفةفي مراحل االعداد المختل هي اآلن ا

 تأهيلها لبناء محطات وقود عليها.

خالل الفترة محل  في المبيعات في معظم المنتجات اً وفيما يختص بعمليات الشركة فلقد أوضح المهندي بأن هنالك نمو

بالفترة المناظرة مقارنة  %4.7، حيث بلغ متوسط الزيادة في المبيعات االجمالية للمنتجات البترولية نسبة التقرير

مقارنة مع مبيعات نفس الفترة  %11بواقع  وحده، بينما زادت نسبة مبيعات منتج وقود الطائرات ل2017من العام 

نفس مبيعات الفترة المناظرة من تقريبا طن متري تعادل  الف 203مبيعات بواقع  البيتومينحقق ، و2017من العام 

طن  الف 458حوالي  مبيعات قدرها وقود السفنحقق ، و%14بواقع  زيادة البوتاجازحققت مبيعات و ، 2017العام 

، بينما حققت مبيعات الغاز الطبيعي والغاز 2017طن متري لنفس الفترة من العام  الف 57 متري مقارنة بحوالي

 .2017مقارنة بنفس الفترة من العام  %5المضغوط زيادة بواقع الطبيعي 
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 %86في السوق المحلي، والتي تستهدف الشركة رفع حصتها فيها لتبلغ أما مبيعات المنتجات البترولية بالتجزئة 

تم  %57مقارنة بنسبة  %68بواقع  في الفترة محل التقرير فلقد سجلت نسبة زيادة اجمالية، 2022بحلول العام 

، بينما حققت مبيعات منتجات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات 2017تحقيقها خالل الفترة المناظرة من العام 

 القيمة االجمالية %. أما الشركة التابعة وقود لفحص المركبات )فاحص( فلقد زادت4.6سدرة نسبة نمو بواقع 

 .%40 حوالي عملياتها بواقعل
 

 للبترول قطر بين المبرمة البترولية المنتجات وشراء بيع اتفاقية تجديدب قامت للوقود قطرأوضح كذلك بأن  ولقد

 استصحبت جديدة اتفاقية على التوقيع مؤخرا تم حيث ،30/09/2023 في تنتهي إضافية سنوات خمس لمدة ووقود

 . الخصوص هذا في الطرفين بين إليها المتوصل السابقة والترتيبات واالحكام الشروط
 

 تتضمن الموازنة ، مشيرا بأن2019أوضح بأن مجلس اإلدارة قد اعتمد الموازنة السنوية للعام  فلقد آخر منحى وفي

 واألنشطة والغاز البترولية المنتجات وتسويق بتوزيع يتعلق فيما وقود لمجموعة المتوقعة الرئيسية األداء مؤشرات

حيث  ،ورأسمالية تشغيلية ونفقات تكاليف من ذلك يستلزم وما، 2019 العام خالل التابعة وشركاتها لوقود األخرى

 ،2019 العام في إقامتها يعتزم التي الجديدة المشروعات على صرفه ليتم لاير مليار 1.175 مبلغ حوالي  تم رصد

ً  الصرف سيتم كما   .والسالمة واالمن الصيانة متطلبات على ايضا
 

ختام التصريح أوضح المهندي أن قطر للوقود ستمضي قدماً في تطبيق سياستها الرامية الى تعزيز استثمارات  وفي

مساهميها، إضافة الى تكريس دورها الخدمي تجاه الدولة والمجتمع من خالل استنهاض قطاع توزيع المنتجات 

خدمات للوطن والمواطنين والمقيمين، وتحقيق ال أفضلالبترولية داخل الدولة بمواصفات عالمية حديثة ألجل تقديم 
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