
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 التقرير السنوي
 م٢٠١٨

 دة .. تستشرف المستقبلـــــة واعـــــــرؤي



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
  



 

 

  

 خادم الحرمين الشريفين

 الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 حفظه هللا ورعاه

 ملك المملكة العربية السعودية

 الملكيصاحب السمو 

 آل سعود بن عبد العزيز سلمانمحمد بن  /ميراأل
 حفظه هللا ورعاه

 المملكة العربية السعودية ولي عهد



 

 

نحن و األكثر نظافًة قياسًا بالنفط ومشتقاته.

 دائماً  نسـعىفي شركة توزيع الغاز الطبيعي 

المصانع من الغـاز الطبيعي  ةإلى تلبيـة حاجـ

كوقود بديل للمشتقات البترولية المستخدمة 

لمساعدتها في خفض التكاليف والحفاظ على 

البيئة وخفض التلوث ولرفـع مسـتوى األمن 

في  والسالمة في المصانع والطرقات العامة

 .مملكتنا الحبيبة حماها هللا ورعاها

 

 "٢٠٣٠المملكة أحد المحاور الرئيسية في "رؤية 

لمضاعفة إنتاج الغاز هو أن تمضي المملكة قدما 

الطبيعي (الجاف) وذلك بهدف أن يكون الغاز 

عنصرًا أساسيًا لتنويع المداخل االقتصادية 

للدولة من خالل تطوير القطاعات الصناعية 

وكذلك زيادة نسبة الغاز في خليط الوقود المنتج 

يد الكربون للكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني أكس

المضرة للبيئة حيث يعد الغاز الطبيعي المادة 

   

 

 
  



 

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

التقريــر الســنوي  -بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة توزيع الغاز الطبيعي  -إنــه لمن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم 
كان له انعكاســاته علــى نجـاح الشــركة ا بيً يجاإ اراكً ا وحوالــذي شــهد استقرارً  ،م٢٠١٨لشــركة توزيع الغاز الطبيعي لعــام 

فقد التحديـات التـي شـهدها القطاع الصناعي،  في قطــع خطــوات جيدة نحــو النمــو والتطــور والتقــدم. وبرغــم
ما عـزز بـدوره مـن اعتماد المصانع على الغــاز م ا؛خدماته اسـتمرت شـركة توزيع الغاز الطبيعي في التميـز بتقديم

 .)٢٠٣٠المباركة (ـة المملكة رؤيـلا تحقيقً كمصدر للطاقة  الجافالطبيعــي 

وفي ظــل التقلــب المستمر الــذي يشــهده االقتصاد العالمــي اليــوم، بــات مــن الضـروري علـى الشـركات إيجـاد 
أثبتـت شـركة توزيع الغاز الطبيعي تميزهـا وقد  ،لضمـان تحقيق الغايات االستثمارية المنشودة ؛الحلول المختلفـة

ستراتيجي ا بعـد عـام، وذلـك عـن طريـق التخطيـط اإلركة عاًم سـهمت في نمو الشـأالتـي  ،في إيجـاد الحلول الجديدة
ي مناطق ا في إيجاد فرص األعمال فعبر توسعة قاعدة العمالء لزيادة الحصة السوقية للشركة، والمضي ُقُدًم 

  بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية، وتحسين بيئة األعمال.  ،أخرى

فــإن مجلـــس إدارة شـــركة "توزيع الغاز الطبيعي " يتشـــرف بتقـــديم أســـمى آيـــات الشــكر والتقديــر لمقام خادم  
ولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان بن الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو 

والصناعة  ،الطاقة :علــى القيــادة الرشــيدة والتوجيهــات الحكيمة والدعــم المستمر لقطاعي ؛عبد العزيز آل سعود
ا بالشكر لوزارة الطاقة كمـــا يتقـــــدم مجلس إدارة الشــركة أيضًـ  .في النهــوض بهــذا الوطــن وتطويــرههم والذي يســ

لى دعمها المتواصل ألنشطة شركة "توزيع الغاز الطبيعي"، ولهيئة المدن الصناعية ع ؛يةوالصناعة والثروة المعدن
لنا في  نِ يْ على ثقتهم ودعمهم المستمرَ  ؛على تعاونها. كمـا نود أن نشكر كافة مساهمي الشركة ؛ومناطق التقنية

قيادة الشركة، وأشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على تكريسهم جهودهم وخبراتهم الثرية ألجل تطوير الشركة 
 .مرار تقدمها، كما أزجي الشكر للرئيس التنفيذي وجميع موظفي الشركة نظير عطاءاتهم المتميزة والمتصلةواست

 أتوّجه بجزيل االمتنان إلى عمالئنا من الشركات على ثقتهم الكبيرة بخدماتنا. ؛وفي الختام

 وتقبلوا خالص تحياتي،،،
 

 م. عبد العزيز بن محمد النملة
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

   

 م. عبد العزيز محمد النملة
 دارةرئيس مجلس اإل

 د. عبد الكريم حمد النجيدي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 

 مجلس إدارة الشركة

 إبراهيم النافع. عبد الكريم أ

 مجلس اإلدارة عضو

 

 لطيف عمر العبد اللطيف. عبد الأ

 مجلس اإلدارة عضو

 

 أحمد عبدالعزيز الحقباني. م. أ

 مجلس اإلدارة عضو

 

 ماجد عبد الرحمن العسيالن. أ

 مجلس اإلدارة عضو

 



 

 

  

 محتويات التقرير
 

 ة الرئيس التنفيذيكلم

 عن شركة توزيع الغاز الطبيعي

 الخط الزمني لشركة توزيع الغاز الطبيعي

 نبذة عن الشركة

 والرسالة والقيمالرؤية 

 األداء المالي والتشغيلي

 في أرقام ٢٠١٨

 م٢٠١٨أداء الشركة المالي خالل العام 

 المركز المالي والمخاطر التي تواجه الشركة

 األداء التشغيلي ومؤشرات األمن والسالمة

 شهادة نظام إدارة الجودة

 مشاريع الشركة

 المشاريع التي تم تنفيذها

 تنفيذهاالمشاريع الجاري 

 مجلس اإلدارة واللجان التابعة

 توزيع األرباح

 القوائم المالية
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 ا علـى أداءٍ شـاهدً كان م ٢٠١٨عـام يمكن القول إنَّ 
السيما مع ظـروف ؛ لشـركة توزيع الغاز الطبيعي جّيد

م ٢٠١٨عام شـركة في الحيـث واصلـت  السـوق المتقلبة،
تحقيق النمـو والتطـور في  -السابقين بخالف العامين  -

مــن جودة خدماتها  دةً يستفم ،مختلف عملياتهــا
 الشــركةلتحقيــق رؤيــة  وذلكوالكفــاءات التــي تملكهــا 

إننــا  . "في حلول توزيع وتشغيل الغاز الطبيعي الريادة”
في مقدمة ما هــذا العــام وفي ســعداء بما تم تحقيقه 

دء العمل الميداني في مشروع استبدال بتحقق هو: "
) عمالء جدد؛ ليصبح ٤، وإطالق الغاز لعدد (العداد الرئيس

) عميًال متصلين ٥٧عدد العمالء الذين نقوم بخدمتهم (
شــركة اتفاقية ال كما وّقعت ) كم،٣٩بشبكة يبلغ طولها (

مــع شــركة "الخطوط المتنوعة لخدمات البترول" لصيانة 
إلنشاء شبكة إليصال الغاز للعمالء ، ويةالشبكة الحال

وإطالق الغاز للعمالء  كانت هـذه االتفاقيةقد الجدد. و
الشــركة  ةقــدر انتؤكــد تينمهم تينخطو األربعة الجدد

 تـهـاادة حصــزيــعمالء لـاعدة الـوسعة قــعلى ت
وفي إطـار جهودنـا لتعزيـز ثقافـة السـالمة  ة. ــالسوقي

بيئــة عمــل خاليــة مــن "بالشـركة، تبًنت الشركة شعار 
 ،صابـات والحوادث" في مبنى ومرافق الشركةاإل
على  ؤكدوهو ما ي ،يشـمل العدادات التابعة للعمالءو

مسـتوى الخبرة والمهارة والتفاني الـذي يتميـز بـه 
اءة التشـغيل العاليـة التـي تتميـز بهـا موظفونـا وعلـى كفـ

الشـركة وســوف يســتمر التزامنــا الثابــت والراسخ 
بضمــان أعلــى معايير الســالمة والجودة في إطــار 

تقديم حلول الطاقة العالية مســاعينا لتحقيق رسالتنا ل
الجودة والفاعلية عبر توزيع وتشغيل وصيانة شبكات 

. وتماشيًا على معايير الكفاءة والسالمةالغاز الطبيعي بأ
مـع التطـورات الديناميكيـة لقطـاع الطاقة، أطلقـت 

ي أخذ ذ" وال    الشـركة شعارها الجديد هــذا العــام. "
 ينمّثل الغاز والطبيعة، باللونيشكل الشعلة والورقة ل

األزرق الذي يجّسد األمان والسالمة واألخضر الذي 
عناية بالبيئة. لتبقى شركة توزيع الغاز يجّسد الطبيعة وال

الطبيعي المزّود لمصدر الطاقة األكثر أمانًا واألعلى 
"توزيع الغاز  منــذ تأســيس شــركة كفاءة والصديق للبيئة.

        
       

         
       

 

 
  

  كلـمــة

 الرئيس التنفيذي

أن نكــون هو  ادائمًـ  ان شغلنا الشاغلكلقد الطبيعي"، 
سباقين إلى تبنــي المبادرات واألفــكار في مواصلــة 

استخدام الغاز الطبيعي ووصول شبكتنا إلى تعزيــز 
جميع المصانع التي تستخدم الغاز الطبيعي ووقودًا 

م ٢٠١٨حيث أنهت الشركة خالل عام  ؛في التصنيع
السعودي  دراسة بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية

الثانية  شملت جميع المصانع بالمدينة الصناعية
لمعرفة مدى احتياجهم للغاز الطبيعي، وفي  ؛بالرياض

نفس السياق عقدت الشركة بالتعاون مع هيئة المدن 
نع بهدف الصناعية ومناطق التقنية ورش عمل للمصا

التعريف بفوائد التحول إلى الغاز الطبيعي من 
واألمنية وفي ذلك تعبيـر واضح  ،االقتصادية :الناحيتين

 ٢٠٣٠ المملكة مدى انسجام رؤية الشركة مع رؤيةعـن 
 الطاقــة والتنميــة المستدامة.  سالمة تزويدوالتزامها ب

قتصاديــة ـا مــن درايتهــا التامــة بالتحديــات االوانطالقًـ 
الراهنــة، شــرعت شــركة توزيع الغاز الطبيعي في 

ستراتيجية لخفض التكلفــة والتــي وضــع الخطط اإل
جــاءت لتكمــل طمــوح الشــركة المتمثل في تحقيق 
التحســن واالرتقــاء المستمر بمستوى أســاليب العمــل 

ع . تواصـل شـركة توزيهاالموجودة في جميــع عمليــات
الغاز الطبيعي ازدهارهـا ونموهـا وتعكـس االربـاح التـي 
حققتها هذا العام استراتيجية العمــل المدروسة التــي 

أبرزت النتائج المالية للعام  تنتهجهــا الشــركة. حيث
م تسجيل الشركة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهي في 
وبارتفاع ريال سعودي  يينمال ٤حوالي لصافي ربح بلغ 

 .عن أرباح العام الماضي %٤١قدره 
 

 م. سامي علي الحجيالن
 الرئيس التنفيذي

 ١٣التقرير السنوي  

 



 

 

  

 نبذة عن الشركة

 م٢٠٠٠

م بمدينة ١٧/٠٧/٢٠٠٠الشركة في  تأسيس
 )١٠١٠١٦٠٧٦٢الرياض بسجل تجاري رقم (

إتمام المرحلة األولى من شبكة توزيع 
 عميًال. ٢١الغاز وإيصال الغاز إلى 

 م٢٠٠٢

 م٢٠٠٥

 م٢٠٠٩

 م٢٠١٦

 م٢٠١٨

إتمام المرحلة الثانية من شبكة توزيع 
عميًال. ليصبح  ١٦الغاز وإيصال الغاز إلى 

 عميًال. ٣٧إجمالي العمالء 

إتمام المرحلة الثالثة من شبكة توزيع 
عميًال. ليصبح  ١٤الغاز وإيصال الغاز إلى 

 عميًال. ٥١إجمالي العمالء 

إتمام المرحلة الرابعة من شبكة توزيع 
عمالء. ليصبح  ٧الغاز وإيصال الغاز إلى 

منهم  ٥٣عميًال.  ٥٨إجمالي العمالء 
 يستهلكون الغاز فعليًا.

 

عمالء ليصبح عدد  ٤إطالق الغاز لـ 
عميًال  ٥٧العمالء المستهلكين للغاز 

 متصًال بشبكة الغاز. ٥٨من أصل 

الخط الزمني لشركة 
 توزيع الغاز الطبيعي

 ١٥التقرير السنوي  

 



 

 

  
هـ الموافق ١٥/٠٤/١٤٢١الشركة في  تم تأسيس

م بمدينة الرياض بسجل تجاري رقم ١٧/٠٧/٢٠٠٠
) كشركة ذات مسؤولية محدودة. وتحولت ١٠١٠١٦٠٧٦٢(

إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة طبقًا ألحكام نظام 
وفق قرارات الجمعية  الشركات ولوائحه والنظام األساسي

 هـ. ١٦/٠٧/١٤٣١ في العامة غير العادية المنعقدة

رأس مال الشركة بمبلغ وقدره خمسون مليون ريال  دَ ُحدِّ 
 إلى هميقسوجرى تريال)،  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠(فقط  سعوديّ 

 ٥،٠٠٠،٠٠٠سمي ُمتساوية القيمة (اخمسة ماليين سهم 
. ريال) ١٠( قيمة كل منها عشرة رياالت سعودّية ؛سهم)
ُدِفَع من قيمتها فقط خمسة وعشرون مليون ريال وقد 

على أن يتم دفع باقي قيمة ؛ ريال) ٢٥،٠٠٠،٠٠٠( سعودي
 األسهم في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

 وفق األنظمة المتبعة. جميع أعمالهاتمارس الشركة 
 وتتنوع أعمال الشركة في المجاالت التالية:

شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودّية، وتوزيعه  -
 .األسعار الُمحددة من قبل الدولةوفق  على المصانع

 لخدمة العمالء. الغاز تشغيل وصيانة شبكات  -
 .االستثمار في مختلف مجاالت الطاقة -
المعامالت االستثمارية المالية في  الشركة استثمار أموال -

 .الشرعية
 .ة الشركةنشطامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة أل -
 .الصناعّيةامتالك حقوق الُملكية  -

www.ngdc.com.sa 
 

 ١٦التقرير السنوي  

 

 ١٧التقرير السنوي  

 



 

 

  

 ةـرؤيـال

 الريادة في حلول توزيع وتشغيل الغاز الطبيعي.

 دفــهــة والـــالــرســوال ةـــرؤيــال

 ١٨التقرير السنوي  

 

 سـالـةرـال

تقديم حلول الطاقة العالية الجودة والفاعلية عبر توزيع وتشغيل وصيانة شبكات 

از الطبيعي بأعلى معايير الكفاءة والسالمة لضمان تلبية احتياجات العمالء الغ

وتمكينهم من بلوغ غاياتهم اإلنتاجية ألجل المشاركة في تحقيق أهداف التنمية 

   االقتصادية والمجتمعية. 

تطوير البنية التحتية من خالل تزويد المصانع في المدينة المساهمة في 

بالرياض بالغاز الطبيعي، والتوسع المستمر في تقديم خدمات  الثانية الصناعية

اإلنشاء والتشغيل لنظام شبكة توزيع الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في 

 المملكة بعد الحصول على الموافقة من الجهات ذات العالقة.

 الــهــدف

 ١٩التقرير السنوي  

 



 

 

  

  

األداء المالي 

 والتشغيلي

 في أرقام ٢٠١٨

 صافي أرباح الشركة

 ريال ٣،٩٣٠،٣٣٧

 

 إجمالي المبيعات

 ريال ٨٠،٧٤٩،٠٧٥

 مليون قدم مكعب قياسي ٥١٫٢٢
إجمالي كميات الغاز المخصصة  

 للعمالء من قبل الوزارة 
 ( في اليوم )

 

 مليون قدم مكعب قياسي ٣٩٫١٩
متوسط كميات الغاز المباعة 

 والمستهلكة من قبل العمالء 
 ( في اليوم )

 ٧٦٫٥١ % 
نسبة كميات الغاز المباعة من إجمالي 

 الكمية المعتمدة من قبل الوزارة 
 ( في اليوم )

 

 ٢١التقرير السنوي  

 



 

 

 م:٢٠١٨أداء الشركة خالل العام المالي أوًال: 

حيث استمر م، ٢٠١٧ما كان عليه عام لم امتداًدا ٢٠١٨كان الوضع االقتصادي في النصف األول من عام 

اء؛ والذي يعتبر القطاع تباطؤ في النمو االقتصادي للعديد من القطاعات (خاصة قطاع التشييد والبنال

الرئيس لعمالء الشركة). ورغم أن هذا التباطؤ قد أدى إلى انخفاض واضح في كميات استهالك 

في االستمرار في أعمالها بمستوى جيد وبمنأًى عن أي مشكالت  الشركةعمالئنا للغاز، نجحت 

من العام  . ومع مطلع النصف الثاني-بفضل هللا عّز وجّل  -جوهرية، سواًء كانت تشغيلية أم مالية

 )٤(ظهر تحّسن ملحوظ على استهالك العديد من العمالء، باإلضافة إلى بدء استهالك الغاز من قبل 

  عمالء جدد مما أّدى إلى تحّسن في مبيعات الشركة.

وتتوقع الشركة زيادة عدد المصانع  الطبيعي، لي للغازا باالستهالك الفع) مصنعً ٥٧يقوم اآلن (

انع صاالستهالك اليومي من الغاز للم توسطوقد بلغ م .م٢٠١٩عام الطبيعي  المستهلكة للغاز

) ٧٦،٥١٪وهو ما يمثل ( ،مليون قدم مكعب قياسي باليوم )٣٩٫١٩والي (ح م ٢٠١٨عام مجتمعة خالل 

مليون قدم مكعب  )٥١٫٢٢( لهذه المصانع من الغاز الطبيعي وقدرهااإلجمالية المخصصة ات كميالمن 

  قياسي باليوم.
\ 

 -كمية استهالك الغاز الطبيعي من قبل العمالء: )أ

 
 

لهذا العام مقارنة بالعام  المباعة الطبيعي الغاز اتفي كميارتفاع نسبي  المالحظ أنه يوجدمن 
الماضي؛ نتيجة إلى تحسن أداء االستهالك خالل النصف الثاني من العام وخاصة العمالء 

 .) عمالء جدد٤األساسيون باإلضافة إلى بدء استهالك الغاز من قبل (
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م؛ وذلك نظًرا الرتفاع سعر بيع الغاز ٢٠١٦يالحظ أيًضا ارتفاع كبير في مبيعات الغاز ابتداًء من العام 

 ٥٫٨٣٥م ليعدل بذلك سعر بيع الغاز الطبيعي للعمالء ٢٨/١٢/٢٠١٥بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

م عن ٢٠١٨ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما نالحظ ارتفاع مبيعات عام  ٣٫٩٦١ريال بدًال من 

م وذلك نتيجة الرتفاع االستهالك للعمالء خالل النصف الثاني من العام وبدء استهالك ٢٠١٧عام 

 جدد وذلك للتحسن النسبي للمناخ االقتصادي في المملكة.) عمالء ٤الغاز من قبل (

 -:صافي أرباح الشركة )ج

 

م؛ ٢٠١٧) عن صافي أرباح عام ٤١٪بنسبة (م  ٢٠١٨يوجد كذلك ارتفاع في صافي أرباح العام المالي 

 دارية والتشغيلية.بسبب ارتفاع المبيعات خالل النصف الثاني من العام وللتقنين في المصروفات اإل
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 ٢٢التقرير السنوي 

 

 ٢٣التقرير السنوي 

 



 

 

 :والمخاطر التي تواجه الشركةثانيًا: المركز المالي 

للعام  يتيح تقرير المحاسب القانوني فرصة لمعرفة حجم استثمارات الشركة واألداء التشغيلي

 ، ونرجو من المساهمين الكرام الرجوع إلى هذه النتائج للتفاصيل كأساس ومرجعية. م٢٠١٨

 

 :ومقارنته باألعوام السابقةويختصر الجدول التالي المركز المالي للسنة الحالية 

 البنـد
٢٠١٤ 

 (ريال سعودي)

٢٠١٥  

 (ريال سعودي)

٢٠١٦ 

 (ريال سعودي)

٢٠١٧  

 (ريال سعودي)

٢٠١٨  

 (ريال سعودي)

 ٢٣٫٤٧٥٫٣١٠ ١٩٫٤٠١٫٣٨٤ ١٧٫٦٠٨٫٥٥٦ ١٤٫٠٨٨٫٩٨٤ ١٦٬٣٦٠٬٨٨٠ مجموع الموجـودات المتـداولة

 ٤٦٫٦٦٢٫٠٩٩ ٤٤٫٩٦٩٫٨٦٦ ٤٦٫٨٠٦٫٥٣٣ ٤٥٫٤٤٧٫٤٣٨ ٤٣٬٢١٣٬٥٩٦ مجموع الموجـودات غير المتـداولة

 ٧٠٫١٣٧٫٤٠٩ ٦٤٫٣٧١٫٢٥٠ ٦٤٫٤١٥٫٠٨٩ ٥٩٫٥٣٦٫٤٢٢ ٥٩٬٥٥٦٬٨٥٢ مجموع الموجـودات

 ٨٫٥٠٩٫٦٦١ ٨٫٥٢٦٫١٤٦ ٧٫٦٥١٫٣٦٠ ٤٫٥٨٣٫٦١٤ ٣٬٧٧١٬٨٥١ مجموع المطلوبات المتـداولة

 ٥،٣٣٢٫٧٥١ ٨٣٦٫٤٩٧ ١٫٥٨٥٫٤٧١ ١٫١٦٠٫٩١١ ١٬٠٠٥٬٨٠٧ مجموع المطلوبات غير المتـداولة

 ١٣،٨٤٢،٤١٢ ٩٬٣٦٢٬٦٤٣ ٩،٢٣٦،٨٣١ ٥٬٧٤٤٬٥٢٥  ٤٬٧٧٧٬٦٥٨ اجمالي المطلوبات

 ٥٦٫٢٩٤٫٩٩٧ ٥٥٫٠٠٨٫٦٠٧ ٥٥٫١٧٨٫٢٥٨ ٥٣٫٧٩١٫٨٩٧ ٥٤٬٧٧٩٬١٩٤ اجمالي حـقـوق المساهـميـن

 ٧٠٫١٣٧٫٤٠٩ ٦٤٫٣٧١٫٢٥٠ ٦٤٫٤١٥٫٠٨٩ ٥٩٫٥٣٦٫٤٢٢ ٥٩٬٥٥٦٬٨٥٢ مجموع المطلوبات وحـقـوق المساهميـن
 

 ويبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة:

 م٣١/١٢/٢٠١٨المدفوعات النظامية حتى تاريخ  الجهة
 (ريال سعودي)

 ٧١٩،٢٥٣ الهيئة العامة للزكاة والدخل

 ٠٢٩،٣٢٦ الهيئة العامة للزكاة والدخل (ضريبة القيمة المضافة)

 ٢٥،٩٣٨ الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

قدره  صندوق التنمية الصناعية السعودي من قبل قرض لىع م ٢٠١٨خالل ولقد تحصلت الشركة 

لتمويل مشاريع الشركة الحالية؛ وأهمها استبدال العداد الرئيس بعداد أكبر  ريال )٢٠،٥٠٠،٠٠٠(

 الستيعاب عمالء جدد.

هذا وتخطط الشركة بشكل عام لالستمرار في تحسين أدائها وتعزيز مكتسباتها وتطوير قدراتها 

اهمين قدر والتهيؤ للمخاطر المحتملة، مما يساعد بمشيئة هللا على زيادة األرباح ونمو عوائد المس

اإلمكان. ويود مجلس اإلدارة إحاطة المساهمين الكرام بأهم المخاطر والمشاكل التي قد تؤثر على 

 خطط وعائدات الشركة االستثمارية، ومنها: 

التغيرات التي قد تطال االقتصاد العالمي والمحلي من حيث االنكماش والركود والتي قد تؤدي  -

 لطبيعي.بدورها إلى خفض الطلب على الغاز ا

 في السنوات األخيرة. الطاقة وزارةقبل التغير في أسعار تعرفة بيع الغاز الطبيعي المحددة من  -

 التقلبات الحاصلة حاليًا في أسواق العمالت مما أثر سلبيًا على عمالئنا. -

 ارتفاع أسعار الخدمات (كالماء والكهرباء). -

 عمالئنا.لتصدير الالوضع االقتصادي والسياسي المتقلب بالدول المحيطة مما أثر على فرص  -

 

 

 

  

  

  

 ريال ٢٣،٤٧٥،٣١٠
 إجمالي الموجودات المتداولة

 ريال ٤٦،٦٦٢،٠٩٩
 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 ريال ٨،٥٠٩،٦٦١
 إجمالي المطلوبات المتداولة

 ريال ٥،٣٣٢،٧٥١
 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 ريال ٥٦،٢٩٤،٩٩٧
 إجمالي حقوق المساهمين

+ 

+ 

 ريال ٧٠،١٣٧،٤٠٩
 إجمالي الموجودات 

= 

 ريال ١٣،٨٤٢،٤١٢
  طلوباتإجمالي الم

= 

+ 

= 
 ريال ٧٠،١٣٧،٤٠٩

 حقوق المساهمينو المطلوبات إجمالي

= 

   

 حقائق ماليــة

   

 ٢٤التقرير السنوي 

 

 ٢٥التقرير السنوي 

 



 

 

 :التشغيلي ومؤشرات األمن والسالمةاألداء ًا: لثثا

 ٥٨عميًال من أصل  ٥٧تقوم الشركة بتزويد الغاز لـ 

مربوطين بالشبكة (فقط عميل واحد لم يتم بعد 

تمديداته الداخلية) بكل أريحية حيث لم يكن هناك 

أي انقطاع للغاز عن هؤالء العمالء وتجري خطط 

الصيانة الدورية كما هو مرسوم لها، حيث لم 

ة لحصول تسجل شركة توزيع الغاز الطبيعي أي حال

م ال توجد وهلل ٢٠١٨العام حوادث وهلل الحمد خالل 

الحمد أي مشاكل تشغيلية وانقطاعات من قبل 

الشركة أو أرامكو. ويوجد لدى الشركة سجل 

 Customer’s Complaint)لشكاوى العمالء 

Report) ؛ لرصد بالغات العمالء المتعلقة بالخدمات

 والعمليات والتشغيل.

وتوريد وتنفيذ مشاريعها  تقوم الشركة بتصميم

لمعايير ومواصفات شركة ارامكو السعودية  وفقاً 

 ومن مقاولين ومكاتب هندسة معتمدة من أرامكو. 

أي حوادث أمن  -وهلل الحمد- ولم تسجل الشركة

وسالمة أو إصابة عمل منذ تأسيسها. ويعود 

ذلك، بعد توفيق هللا، إلى إجراءات ولوائح األمن 

      

       

       

       

        

        

       

 

 

والسالمة العالية الصرامة المطبقة في 

الشركة والخاصة بتوزيع الغاز الطبيعي، إذ 

تمتلك الشركة نظام كشف تسربات عالي 

ات العمالء. لشبكة وعداد الجودة وكذلك نظام

الشركة بالتنسيق مع إضافة إلى ذلك، تقوم 

مقاول بأي أعمال مدن ألجل منع قيام أي 

بالمدينة الصناعية الثانية إال بعد التنسيق 

 والتصريح الرسمي مع شركة توزيع الغاز.
 

-٩٠٠١ شهادة نظام إدارة الجودة (ايزورابعًا: 

٢٠١٥ ( 

تحرص الشركة على أن تبقى دائمًا محققة 

) زوآينظام إدارة الجودة ( لمتطلبات تطبيق

بهدف استدامة تحقيق الجودة الفعلية في كافة 

 األنشطة اإلدارية والفنية. 

 يزوآتم تجديد شهادة نظام إدارة الجودة (لذا 

المانحة للشهادة  جهة) بعد تأكد ال٩٠٠١-٢٠١٥

نظام  من تطبيق الشركة لجميع متطلبات

 .الجودة

 

 

 

  

  

 ٢٦التقرير السنوي 

 

 مشاريع الشركة



 

 

 :)OSHAدورة األمن والسالمة والصحة المهنية (: أوًال 

 المهنية حيثلتعزيـز ثقافـة السـالمة  الشركة في إطـار جهود

 صابـات والحوادث"بيئــة عمــل خاليــة مــن اإل"تبًنت الشركة شعار 

دورة األمن والسالمة قامت شركة توزيع الغاز الطبيعي بعقد 

لجميع منسوبيها بالتعاقد مع واحدة  )OSHAوالصحة المهنية (

من أهم الشركات الرائدة في مجال التدريب المهني بتكلفة 

 . ريال) ١٨،٠٠٠قدرها (

تعد دورة (األوشا) أعلى دورة في األمن والسالمة والصحة 

ارة العمل األمريكية هي الجهة المسؤولة عن وز؛ حيث إن المهنية

إصدار تشريعات السالمة والصحة المهنية والمواصفات 

 القياسية الخاصة بها. 

وكانت الدورة تهدف إلى تعزيز المبادئ والمهارات التالية لدى 

 المشاركين:

التعرف على أحدث برامج السالمة والصحة المهنية  -

 ومعاييرها.

المشاركين من إعداد برامج السالمة والصحة المهنية تمكين  -

 واإلجراءات واإلرشادات الالزمة لألنشطة داخل المنشأة.

إعداد المشاركين لوضع خطط إعداد برامج السالمة والخطط  -

 لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ.

هذا وقد اختتمت فعاليات الدورة التي استمرت لثالثة أيام بتجربة 

بإشراف من الحريق شارك فيها جميع الموظفين  ميدانية إلطفاء

 مدرب الدورة المعتمد.

 

 

 ):ERPبرنامج تخطيط موارد المؤسسات (: ثانياً 

 كونت ألن اً دائم طمحت وهي الشركة تأسيس منذ

 تمكن أي التي الحديثة تبني التقنيات إلى ةسباق

 للتطورات سريع بشكل االستجابة من منظمة

لذلك تعاقدت الشركة بنهاية . السوق في الديناميكية

م مع إحدى شركات الحاسب اآللي لتوريد ٢٠١٧عام 

 )ERP systemبرنامج تخطيط موارد المؤسسات (

وتركيبه ومواءمته على إجراءات الشركة وتدريب 

الموظفين على استخدامه بإجمالي مبلغ قدره 

. وتم العمل على التركيب وتدريب ريال) ١٥٠،٠٠٠(

للبرنامج خالل العام  واالستخدام الفعليالموظفين 

م وشمل األنظمة المالية والتجارية والمرتبات ٢٠١٨

 النظام لهذا الشركة تبّني إنوشؤون الموظفين. 

 التشغيلية تحسن الكفاءة في بشكل كبير يسهم

 وتوفير الوقت والتكاليف.

 

 تغيير شعار وهوية الشركة:: ثالثاً 

 التطـورات الديناميكيـة لقطـاع الطاقة،تماشيًا مـع 

أطلقـت  وحرصًا على التجديد والتطوير المستمر

بالتعاقد مع أحد  الشـركة شعارها الجديد هــذا العــام

شكل المصممين المتخصصين، والشعار يأخذ 

 :ينلتمّثل الغاز والطبيعة، باللون ؛الشعلة والورقة

ألخضر الذي وا ،األمانو األزرق الذي يجّسد السالمة

يجّسد الطبيعة والعناية بالبيئة. لتبقى شركة توزيع 

الغاز الطبيعي المزّود لمصدر الطاقة األكثر أمانًا 

. وقد تم تسجيل واألعلى كفاءة والصديق للبيئة

الشعار رسميًا لدى وزارة التجارة واالستثمار وتم إصدار 

 م.١٧/١٢/٢٠١٨شهادة تسجيل عالمة تجارية بتاريخ 

 

  

  

 مشاريع تم تنفيذها

 ٢٨التقرير السنوي 

 

 ٢٩التقرير السنوي 

 



 

 

 :دراسة احتياج المصانع من الغاز الطبيعي: رابعاً 

بالتعاون مع  م٢٠١٧انطلقت في عام دراسة هي 

خالل عام  تمو ،صندوق التنمية الصناعية السعودي

من أصل ثالث مراحل؛  المرحلة األولى إنجاز م٢٠١٧

داخل المدينة الصناعية  مصنع ٢٠٠ والتي شملت عدد

 خاللوتم تغطية باقي المصانع  بالرياض. الثانية

التي شملتها ليصبح إجمالي المصانع  ؛م٢٠١٨عام ال

الدراسة  ، وأوضحتاً مصنع ٦٥٠حوالي الدراسة 

تصنف تحت قائمة  من الممكن أنالمصانع التي 

العمالء المستهدفين من قبل الشركة من ناحية 

 االستهالك العالي للوقود.

 :التحقق من جودة شبكة الغاز: خامساً 

بسالمة جميع األطراف  الشركة انطالقًا من اهتمام

المرتبطين بشبكة الغاز ابتداًء من الشركة المزودة 

والشركات المستفيدة ومستخدمي الطرق؛ وذلك 

باتباع متطلبات أرامكو. ويقتضي ذلك أن تتم عملية 

التحقق من متانة الشبكة وعدم وجود أي تسريبات أو 

كسور بشبكة األنابيب كل خمس سنوات عن طريق 

 Validationلحساسة وقياس السماكة (حفر النقاط ا

of the network بحسب مواصفات أرامكو. لذا جرى (

اختيار إحدى المؤسسات المعتمدة من قبل شركة 

للقيام  ٢٠١٧خالل عام  التعاقد معهم تمأرامكو، و

بالتحقق من صالحية وجودة شبكة الغاز بمبلغ قدره 

تم تنفيذ المشروع ، و) ألف ريال سعودي٩٥٨،٠٠٠(

وجود فقاعات في  وتم الكشف عن م٢٠١٨خالل عام 

طالء الحماية في بعض المناطق التي تم تحديدها 

وبناًء عليه وقعت الشركة عقدًا لصيانة المناطق 

 .المتضررة وإعادة طالئها من جديد

 

 

 

  توطيننسبة ال

٤١٫٦ % 
 

 حاالت الحوادث

 وهلل الحمد " ٠"

 

 أسطول صيانة الشبكات

 سيارات ٧

 

 

 طول شبكة الغاز

 كم ٣٩حوالي 

 

 م٢٠١٨حقائق وأرقام في 
 

   

 ٣٠التقرير السنوي 

 

 ٣١التقرير السنوي 

 



 

 

 :استبدال العداد الرئيس: أوًال 

والثروة  الطاقة والصناعةعلى موافقة وزارة  بناءً 

الغاز الطبيعي من كميات  على تخصيصالمعدنية 

ليصبح مجموع الحاليين والجدد  لشركةا (الجاف) لعمالء

) مليون قدم مكعب قياسي ٥١الكميات المخصصة (

البدء ، قامت الشركة ب-كما ورد سابقاً - باليوم

 بعداد جديد أكبر تصل الحالي استبدال العداد الرئيسب

) مليون قدم مكعب قياسي باليوم. ١٠٠سعته (

وبدأ أعمال التصميم رامكو على أوافقة موتمت 

مراحل ووصل لالستبدال العداد العمل الميداني 

متقدمة من اإلنجاز. وبناًء على هذه المعطيات، من 

 المشروع فيهذا يذ فمن تن االنتهاء المتوقع أن يتم

 م. ٢٠١٩من عام  لثالثاالربع  نهاية
 

 مع عداداتهم: عمالء جدد ٨تمديد الشبكة لـ : ثانياً 

اعدة ـوسعة قــلشــركة على تنطالقًا من حرص اا

على  بناءً ، وةــالسوقي تـهـاادة حصــزيــعمالء لـال

والثروة المعدنية  الطاقة والصناعةموافقة وزارة 

المدينة بإمداد الغاز لمجموعة من المصانع في 

قامت الشركة بمشروع . الصناعية الثانية بالرياض

عمالء جدد حيث بدأ التنفيذ في  ٨إمداد الغاز إلى 

من  االنتهاء من المتوقع أن يتمم و٢٠١٨نهاية العام 

من عام  الثالثالربع  نهاية المشروع فيهذا يذ فتن

 م. ٢٠١٩
 

 والتآكل: إصالح شبكة الغاز من الفقاعات: ثالثاً 

بناًء على النتائج التي أظهرتها عمليات الكشف على 

 من مدى تضـرر  (Validation Project)صالحية الشبكة 

 

بعض المواضـع في شبكة الغاز بظهور بعض 

الفقاعات على الطالء الواقي لألنابيب، قامت 

الشركة بتوقيع عقد مشروع اصالح الشبكة، حيث تم 

م، ٢٠١٨نهاية العام توقيع العقد مع الشركة المنّفذة 

المشروع هذا يذ فمن تن االنتهاء من المتوقع أن يتمو

 م. ٢٠١٩ نهاية العام في
 

 المراقب الداخلي للشركة:: رابعاً 

 هــدداتتحــديــد الموييم المخــاطر ُتْعَنى الشـــــــركــة بتق

 ىعلها حلول لتقليل أثرلى إوالوصــول  ،لهاالرئيســة 

. في ســـــــبيل ذلك تعاقدت مرجوةال هاأهداف تحقيق

تب المراجعة المعتمدة للقيام  الشـــــــركة مع أحد مكا

ــة للشـــــــركــة للعــام  م ٢٠١٨بــأعمــال المراجعــة الــداخلي

، قــّدم خاللهــا ريــال) ٦٩،٠٠٠بــإجمــالي أتعــاب قــدرهــا (

الضـــوابط المخاطر وشـــمل تقييم تقريره األول والذي 

الرقــابيــة المطبقــة في إدارة العمليــات والمشــــــــاريع 

ض المالحظات التي تجاوبت معها الشـــــركة بع وقّدم

باعتماد وتعديل بعض الســـــياســـــات واإلجراءات، كما 

م التي ستشمل ٢٠١٩سيتبعه بقية التقارير خالل عام 

الضـوابط الرقابية المطبقة في إدارة المخاطر وتقييم 

 الموارد البشرية والخدمات المساندة واإلدارة المالية.

 

 المشاريع:تمويل : خامساً 

عن طريق تقوم الشركة بتنفيذ المشاريع الحالية 

إلى باإلضافة  ،التمويل من موارد الشركة الذاتية

من صندوق التنمية  الذي تحصلت عليه الشركة قرضال

للمساعدة على تغطية تكلفة  ؛الصناعي السعودي

 مشروعات الشركة الحالية.

 

 

 المشاريع الجاري تنفيذها:تفاصيل 

  

  

 بيان بالمشاريع الجاري تنفيذها

 البند م
 المبلغ

 (ريال سعودي)
 أساس التكلفة 

١ 

السعة:  ياستبدال العداد الحالي ذ

 مليون قدم)  ٤٠المحدودة (

 مليون قدم) ١٠٠بالجديد (

 عقود موقعة وتحت التنفيذ  ٢٥٫٨٩٨٫٠٠٠

٢ 
جدد مع  الءعم ٨تمديد الشبكة لـ 

 عداداتهم
 عقود موقعة وتحت التنفيذ ١٠٫٥٨٥٫٠٠٠

 (حسب المسافة بالـ كم) عقود موقعة وتحت التنفيذ ٥،٠٠٠،٠٠٠ إصالح شبكة الغاز من الفقاعات ٣

  ٤١٫٤٨٣٫٠٠٠ المجموع الكلي 
 

 ويوضح الجدول التالي الجدول الزمني للمشاريع:
 

 البند ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

 استبدال العداد الحالي بالجديد            

 عمالء جدد   ٨تمديد الشبكة لـ              

 إصالح شبكة الغاز من الفقاعات             

 

 ٣٢التقرير السنوي 

 

 مشاريع جاري تنفيذها

 ٣٣التقرير السنوي 

 



 

 

خالل الجمعية العامة العادية  هممن أربعة مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء تم انتخابكون يت

واألستاذ/  ،عبدالعزيز محمد النملة /المهندسوهم:  م١٧/٠١/٢٠١٨للمساهمين والمنعقدة بتاريخ 

واألستاذ/ ماجد عبدالرحمن  ،العبداللطيفعبداللطيف عمر واألستاذ/  ،عبدالكريم إبراهيم النافع

 تعيين الدكتور/ عبد الكريم حمد النجيدي -بحسب النظام األساسي للشركة- وقد تمالعسيالن. 

بموجب خطاب شركة الغاز والتصنيع األهلية بتاريخ  ومعالي األستاذ/ أحمد عبدالعزيز الحقباني

لدورته الحالية التي ي عضوية مجلس اإلدارة م كممثلي شركة الغاز والتصنيع األهلية ف٠٩/٠١/٢٠١٨

المهندس/ عبد العزيز النملة كرئيس مجلس . وتم اختيار م٠٣/٠٢/٢٠١٨تمتد لثالث سنوات تبدأ من 

كنائب لرئيس مجلس اإلدارة بقرار المجلس رقم  النجيديعبد الكريم  /لدكتورااإلدارة و

 م.      ٢٠١٨ت خالل عام ) اجتماعا٥). وقد عقد مجلس اإلدارة (٠١/٠١/٢٠١٨/٣٦(

 م:٢٠١٨جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل عام 

االجتماع 

 الخامس

االجتماع 

 الرابع

االجتماع 

 الثالث

االجتماع 

 الثاني

االجتماع 

 األول
 االســـــــــــــــــــــــم الصفة

 غير تنفيذي √ √ √ √ √
 م / عبد العزيز محمد النملة 

 (رئيس المجلس)

√ √ √ √ √ 
 د / عبد الكريم حمد النجيدي  غير تنفيذي

 (نائب الرئيس)

 أ / عبد الكريم إبراهيم النافع  غير تنفيذي √ √ √ √ √

√ x √ √ √ عبداللطيف عمر العبداللطيف أ غير تنفيذي / 

 أ / أحمد عبد العزيز الحقباني غير تنفيذي √ √ √ √ √

 ماجد عبد الرحمن العسيالن/  أ مستقل √ √ √ √ √

 

  

 

  

مجلس اإلدارة 

 واللجان التابعة

 -أ 
 مجلس اإلدارة

 ٣٥التقرير السنوي 

 



 

 

اإلدارة:اللجان التابعة لمجلس  -ب   
 .التنفيذية:اللجنة   -١

 الجديدة ستراتيجيةاإل واألهدافلمشاركة في وضع الخطط ل اإلدارةثقة من مجلس بلجنة منهي 

 التقديرية،والموازنة  سنويةالخطة ال تقييممراجعة و، والمقترحات المقدمة من اإلدارة تقييمو ،للشركة

مراجعة أعمال الشركة على ضوء و ،العتمادها من قبل مجلس اإلدارة بخصوصها التوصياتووضع 

 المواضيعمراجعة ، ووبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة ،والميزانية التقديريةالمرسومة  األهداف

 .للمجلس بالتوصياتفي جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والتقدم  حهاالمزمع طر الرئيسة

الدكتور/ عبد : تشـــــــكيل اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضـــــــاء وهمأن يتم ت موافقة المجلس على وتم

 واألســتاذ/ ماجد عبدالرحمن العســيالن ،عبداللطيف عمر العبداللطيفواألســتاذ/  ،النجيدي حمد الكريم

 كرئيس للجنــةعبــد الكريم النجيــدي  /دكتوروقــد تم اختيــار الــ ،)٠٢/٠١/٢٠١٨/٣٦بقرار مجلس اإلدارة رقم (

 . م٢٠١٨) اجتماعات خالل العام ٥( التنفيذية عقدت اللجنة. وقد )٠١/٠٢/٢٠١٨/٢٠رقم ( اللجنةبقرار 

 م:٢٠١٨خالل عام  اللجنةالجتماعات  لجنة المراجعةجدول حضور أعضاء 

االجتماع 

 الخامس

االجتماع 

 الرابع

االجتماع 

 الثالث

االجتماع 

 الثاني

االجتماع 

 األول
 االســـــــــــــــــــــــم

 د / عبد الكريم حمد النجيدي (رئيس اللجنة) √ √ √ √ √

 عبداللطيف عمر العبداللطيف /أ  √ √ √ √ √

√ √ √ √ x ماجد عبدالرحمن العسيالن / أ 

 بعد اجتماع اللجنة األول األستاذ ماجد العسيالنتم تعيين  -*

 لجنة المراجعة: -٢

من ، م١١/٠٤/٢٠١٨بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة في تكونت لجنة هي 

واألستاذ/  عبدالعزيز عمير العمير،واألستاذ/  النافع، إبراهيم عبد الكريم /: األستاذثالثة أعضاء وهم

ة يوالتوص ،ةيوالسنو الربع سنويةة يدراسة القوائم المالوتضطلع اللجنة ب أديب محمد أبانمي.

في  فاعليتهامدى معرفة ل في الشركة ليالمراجع الداخ أعمالومتابعة  ،باعتمادها اإلدارةلمجلس 

 التصحيحيةاإلجراءات  تنفيذومتابعة  الداخلية،المراجعة  ريردراسة تقاو مهام،األعمال وال تنفيذ

وتوصياتها بشأنها،  هاتوب عنمك تقرير إلعداد الداخليةدراسة نظام الرقابة و ،ايهللمالحظات الواردة ف

 فصلب ي بعد التأكد من استقالليته، والتوصيةن المحاسب القانونييلمجلس اإلدارة بتع والتوصية

 بشأنها،ومتابعة ما تم  ،ةيعلى القوائم المال هدراسة مالحظاته، وأتعاب وتحديد المحاسب القانوني،

 .إزاءها لمجلس اإلدارة والتوصيةبداء الرأي إل بالشركة المتبعة المحاسبية السياساتدراسة و

 

 

تتكون من عضو من مجلس اإلدارة  ؛ وهيم٢٠١٨خالل العام المالي  اتاجتماع )٤( عقدت اللجنةوقد 

 ، وأعضاؤها وبيانات حضورهم على النحو التالي:من خارج المجلس ينمستقل ينعضو إلى باإلضافة

االجتماع 

 الرابع

االجتماع 

 الثالث

االجتماع 

 الثاني

االجتماع 

 األول
 االســـــــــــــــــــــــم الصفة

 أ/ عبدالكريم ابراهيم النافع ( رئيس اللجنة ) غير تنفيذي √ √ √ √

 عبدالعزيز عمير العمير أ/  مستقل √ √ √ √

 أ/ أديب محمد أبانمي  مستقل √ √ √ √

:األعضاءت التي حصل عليها آالمكاف -ج  

الجمعية  إلىيشتمل تقرير مجلس اإلدارة  أن) من نظام الشركات السعودي على ٧٦لمادة (تنص ا

 ،السنة المالية من رواتبل مجلس خالالعلى بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء  للمساهمينالعامة 

تم صرفه ما ب االتقرير بيان . ويحويوغير ذلك من المزايا ،ومصروفات ،وبدل حضور ،ونصيب في األرباح

 .حضور االجتماعاتنظير  تم صرفه لألعضاءأو ما  إداريين،عضاء المجلس بوصفهم موظفين أو أل

 البيان ( ريال سعودي )المبلغ 

 م٢٠١٧مكافآت أعضاء المجلس عن أرباح عام  ١٤٣،٩٤٧

 م٢٠١٨عن العام مكافآت اللجان  ٣١٠،٠٠٠

 م٢٠١٨العام  بدالت حضور اجتماعات ١٦٥،٠٠٠

 اإلجمالي ٦١٨،٩٤٧

:التعويضات والمكافآت للموظفين -د  

العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة. تقوم الشركة بدفع تعويضات الموظفين طبقًا لنظام 

 . ) رياًال سعودياً  ٩٨٩،٧٥١م ( ٢٠١٨وقد بلغ رصيد تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في نهاية عام 

:معامالت مع جهات ذات عالقة -هـ  

 كانت حركة المعامالت المتمثلة في بيع الغاز ألطراف ذات العالقة على النحو التالي:

 
االفتتاحي الرصيد 

 م٠١/٠١/٢٠١٨

الرصيد كما في  حركة العام

 المسدد قيمة المبيعات م٣١/١٢/٢٠١٨

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

١٠٤،٥٩٠،٥ ٥٨،٨٤٥،٣٨٠ ٥٨،٢٨٣،٧٧٠ ٤،١٥١،٧١٤ إجمالي الحركة العام  

 

 

  

 

  

 ٣٦التقرير السنوي 

 

 ٣٧التقرير السنوي 



 

 

 سياسة توزيع األرباح: -أ 

 ) من رأس المال المدفوع.%٣٠) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي الِنَظامّي. بأن ال يتجاوز (%١٠ُيجنب ( -

 ) من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.%٥اقتراح مجلس االدارة أن ُتجنب (للجمعية العاّمة بناًء على  -

 للجمعية العاّمة أن ُتقرر تكوين احتياطيات ُأخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة. -

للجمعّية العاّمة أن ُتقرر بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على  -

 ) من رأس مال الشركة المدفوع.%٥نسبة ال تقل عن (المساهمين ب

) من %١٠) من النظام األساسي فإن للجمعّية العاّمة تخصيص بعد ما تقدم (٢١مع مراعاة أحكام المادة ( -

 الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

(إن وجد) على  للجمعّية العاّمة أن ُتقرر بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم -

 المساهمين كحصة إضافّية من األرباح.

 التوصيات: -ب 
 

 م، يوصي المجلس بتوزيع األرباح حسب التالي: ٢٠١٨بناًء على النتائج التي تم تحقيقها خالل عام 

) من رأس المال المدفوع؛ ٪٥م بنسبة (٢٠١٨توزيع أرباح أولي على المساهمين عن النصف األول للعام  -

 ) ريال.١،٢٥٠،٠٠٠ها (ويبلغ مجموع

) ريال لكل عضو حسب النظام ٥٠،٠٠٠) ريال، مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع (٣٠٠،٠٠٠صرف مبلغ ( -

 األساسي للشركة.

) من رأس المال المدفوع؛ ٪٥م بنسبة (٢٠١٨توزيع أرباح ثاني على المساهمين عن النصف الثاني للعام  -

 ) ريال.١،٢٥٠،٠٠٠ويبلغ مجموعها (

 المبلغ بالريال الـــبـــــــيـــــان

 ٣،٩٣٠،٣٣٧ صافي ربح العام بعد خصم الزكاة الشرعية.

 )١،٢٥٠،٠٠٠( )٢٠١٨(النصف األول ) من رأس المال المدفوع. ٪٥يخصم توزيع "أولي" للمساهمين بواقع (

 ٢،٦٨٠،٣٣٧ المتبقي من صافي الربح.

 )٣٠٠،٠٠٠(                ) لكل عضو حسب النظام األساسي.                                                                                                ٥٠٬٠٠٠يخصم مكافأة مجلس اإلدارة بواقع (

 )١،٢٥٠،٠٠٠( )٢٠١٨ف الثاني (النص ) من رأس المال المدفوع.٪٥يخصم توزيع "ثاني" للمساهمين بواقع (

 ١،١٣٠،٣٣٧ الباقي يضاف إلى رصيد األرباح المبقاة.
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