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س  كلمة رئي

س اإلدارة  مجل
 

مليًئا بالتحديات االقتصاديـــــة علـــــى  م٢٠٢٠عــام كان 

جميع المستويات المحلية واإلقليمية والدولــــية،  

حيــث تأثـــر حجـــم الطلـــب علــى معظم الخدمات  

ســلبًا لعــدة أســباب على رأسها جائحة كورونا التي  

لها على االقتصاد  ضربت العالم بأسره وألقت بظال 

مستــــوى النمــو االقتصــادي  العالمي، وانخفــــاض 

فــي مراكــز القــوة العالمية، بجانب استمرار  

في المنطقة  السياسي مشهد الاالضطرابات في 

والذي سـاهم أيضًا فـي تدنـي الطلـب وانحسار  

 الحركة والتبادل التجاري.  

ــا ســايرها مــن وبالرغــم مــن هــذه التحديــات وم

بتراجــع العائــدات، فقــد حققــت  ــن توقعــات المحللي

، مــن  مستقراً شركة توزيع الغاز الطبيعي أداًء جيدًا و

خــالل االستغالل االمثــــل لشبكة توزيع الغاز  

والقــدرة الفائقــة علــى تحديــــد وترتيــــب األولويات  

فــــة إلــــى  باإلضا، بضم عمالء جدد إلى الشبكة

ة بتبّني نهـج االبتـكار والمبـادرات  التــــزام الشــــرك

التـي تضمـن المحافظــة علــى مســتوى الريــادة فــي  

االداء والحــد مــن التأثيــرات الســلبية علــى النتائــج  

 الماليــة للفتــرة الحاليــة. 

واسـتطاعت توزيع الغاز الطبيعي بمـا تملكـه مـن  

تحقــــق التــــوازن بيــــن التوسع  إمكانـات وخبــرات أن 

ـور تحـد أمـام الكثيـر مـن  واالسـتدامة الـذي يعـد مح

ـكل الركائــز الشـركات، اال أن هـذه المفاهيـم تش

االساســية فــي نطــاق عملنــا. حيــث نسـعى بشـكل  

مسـتمر إلـى تحسـين عملياتنـا والتكيــف مــع جميــع  

رات التــــي يشهــــدها القطــــاع  التغيــرات والتطــو

ى الحفــاظ علــى حقــوق  الصناعي، باإلضافــــة إلــ 

حافظــــة  المســاهمين بتقنيــن المصروفــات والم 

علــــى مســتوى الربحيــة. وانطالقـًا مـن إدراكنـا لحجـم  

التحـوالت الصناعية وتسارعهـــــا، وسعينـــــا 

ــق الربحيـــــة، فقـــــد اتخــذت توزيع  المستمـــــر لتحقيـــ

ــــة عمــل تركــز علــى االســتفادة  الغاز الطبيعي منهجيـ

ا الحديثة لتقديـم خدمـات  مــن معطيــات التكنولوجي

متميزة ذات قيمــة مضافــة عبــر شبكة غاز تدار ببنيـة  

تقنيـة متطـورة. باإلضافـة إلـى السـعي المســتمر  

حفاظ على عالقاتنــا المتميزة مــع عمالئنا  نحــو ال

ــام احتياجاتهـم لكـي نسـتمر فــي  حيــث نتابــع باهتم

عــــد الجــــودة جــزءًا خدمتهــم بشــكل متميــز. وت

أساسيــــًا مــــن مكنــــون توزيع الغاز الطبيعي  

  المؤسســي الــذي يتطلــب جهــودًا اسـتثنائية 

        

     

ال تقبـل التهـاون   ة وأنظمـة محـددة ومعاييـر صارم

ال. كمـا أننــا نســعى إلــى  بـأي شـكل مـن االشـك

ر المســتمر لتطويــر مــا تملكــه الشــركة مــن  االســتثما 

من زادها البشري   ٪٥٠كفاءات ســعودية واعــدة تمّثل 

ســوف تســاهم بحــول اللــه فــي اســتدامة  

البديلة   مســتقبل قطــاع الغاز الطبيعي والطاقة 

ك نعتبــر أنفســنا فــي  فــي المملكــة. ونحــن بال شــ

ز الطبيعي قــوة داعمــة لالقتصــاد  شركة توزيع الغا

الوطنــي والصناعة المحلية اتساقًا مع ورؤيــة  

والتـي تسـتند إلـى مكامـن قــوة   - ٢٠٣٠-المملكـة 

 المملكــة مــن حيــث مــواردها الطبيعيــة. 

االمتنـان  ختامــًا يســرني أن أتقــدم بخالــص الشــكر و

لـي عهـده  لحكومـة خـادم الحرميـن الشـريفين وو 

االميـن، كذلـك االخـوة االفاضـل فــي مجلــس  

االدارة، والزمالء في إدارة الشركة علــى مــا ألمســه  

منهــم مــن التــزام وتفـان فـي دعـم الشـركة  

 ماتهـا إلــى االفضــل.  واالرتقـاء بخد

 ،، وتقبلوا خالص تحياتي، 

 

 م. عبد العزيز محمد النملة                                       

 رئيس مجلس اإلدارة                                         
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   2030}رؤية المملكة {أحد المحاور الرئيسية في 

إنتاج   هو أن تمضي المملكة قدما لمضاعفة

يكون   وذلك بهدف أن) الجاف ( الغاز الطبيعي 

االقتصادية   الغاز عنصرًا أساسيًا لتنويع المداخل

الصناعية   للدولة من خال تطوير القطاعات

الوقود   لك زيادة نسبة الغاز في خليط وكذ 

أكسيد   المنتج للكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني

الطبيعي   الكربون المضرة للبيئة حيث يعد الغاز

نظافًة قياسًا   المادة األقل تلوثُا مقارنة األكثر

شركة توزيع الغاز   بالنفط ومشتقاته. ونحن في

إلى تلبية حاجة المصانع   الطبيعي نسعى دائماً 

كوقود بديل للمشتقات   ن الغاز الطبيعي م

لمساعدتها في خفض   البترولية المستخدمة 

البيئة وخفض التلوث   التكاليف والحفاظ على

والسامة في المصانع  وى األمن ولرفع مست

في مملكتنا الحبيبة حماها   والطرقات العامة

 .الله ورعاها

 1 .التنفيذي الرئيس كلمة  12  4 .ركةالش مشاريع  32

      تنفيذها تم  التي المشاريع 34

 2 ي.الطبيع  الغاز  توزيع شركة  عن  14   تنفيذها الجاري المشاريع 39

  الطبيعي  الغاز  توزيع لشركة   الزمني الخط  16    

  الشركة  عن  نبذة 18  5 . التابعة واللجان اإلدارة  مجلس 42

  والقيم  الةوالرس الرؤية 20    

       

 3 .والتشغيلي  المالي األداء  22  6 . األرباح توزيع  49

  أرقام في  ٢٠٢٠ 24    

  م  ٢٠٢٠ العام  خالل المالي الشركة   أداء 25    

  الشركة  تواجه  التي  والمخاطر  المالي   المركز 28  7 . المالية القوائم 52

  والسالمة  األمن  ومؤشرات التشغيلي   األداء 30    

  الجودة   إدارة نظام  شهادة 31    
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 ة ـــمـــكل

س التنفيذي  الرئي

م تحديات تتعلق  ٢٠٢٠البيئة االقتصادية العالمية خالل العام  شهدت 

)، وبفضـــــل الله ثم  COVID-19بتفشي فيروس كورونا المستجد (

دمـــه حكومتنـــا الرشيـــدة، سعت  الدعـــــم الالمحــــدود الــــذي تق

المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحد  

تشار الفيروس وتخفيف آثاره الصحية واالقتصادية، واطلقت  من ان

العديد من المبادرات الحكومية لدعم الشركات في مواجهة تبعات  

لب على آثار الجائحة  الجائحة، وفي ظل هذا الدعم استطعنا من التغ

مستفيدين مــن جودة خدماتنا والكفــاءات التــي نملكهــا، مما أثمر  

ئنا التشغيلي والمالي الجّيد بوجه عام، مما  عن االستمرار في أدا

مكننا من تعزيز استثمارات مساهمينا الكرام والحفاظ على مكانتنــــا  

 المرموقــــة فــــي قطــــاع الطاقة النظيفة. 

م ثبات  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١النتائج المالية للعام المنتهي في  أبرزت 

ماليين ريال   ٤٬٨في أرباح الشركة بتسجيل صافي ربح بلغ حوالي 

أرباح العام الماضي،   لصافيتقريبًا  الذي هو مساويسعودي و

وذلك بالرغم من ارتفاع كمية الغاز المباعة حيث بلغ متوسط  

مليون قدم مكعب   ٤٣،٠٣حوالي  استهالك الغاز من قبل العمالء

م، وُيعزى٢٠١٩عن العام  ٪٢قياسي باليوم وبارتفاع قدره حوالي 

بالرغم من زيادة المبيعات إلى ارتفاع التكاليف   ثبات أرباح الشركة

عائدة بشكل أساسي إلى بدء   عن العام الماضي ٪٢بمعدل 

ى، مع ثبات سعر البيع، عالوة علاحتساب إهالك العداد الرئيسي

 تأثير األزمة العالمية المتمثلة في جائحة كورونا.

فيما يلي يسعدني أن ألقي الضوء على أبرز  

م: ٢٠٢٠اإلنجازات التي تحققت خالل العام 

ةحرص الشركة على االستجاب من منطلق 

لتوجيهات الدولة رعاها الله بااللتزام باإلجراءات  

االحترازية الالزمة التي تضعها وزارة الصحة في  

مواقع العمل وفق الدليل الوقائي الخاص  

بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من  

وزارة الصحة. تم تشكيل فريق لمواجهة وإدارة  

مارس مكون من الرئيس   ٢٢األزمة بتاريخ 

فيذي للشركة ومدراء بعض اإلدارات  التن

واألقسام وذلك الحتواء تداعيات الجائحة العالمية  

واختزالها ما أمكن لضمان سالمة الجميع أوًال، ثم  

الخروج بأقل األضرار على أداء الشركة المالي  

 والتشغيلي. 

وقامــت الشركة باالستمرار في سياسـتها   هــذا، 

الثانية حيث  ية فـي المدينة الصناعية التوسـع

المرحلة النهائية من   معظم تمكنا من االنتهاء من 

إكمال مشروع استبدال العّداد الرئيسي مع شركة  

أرامكو السعودية، حيث من المتوقع البدء  

م ليضيف٢٠٢١بتشغيله خالل الربع األول من 

مليون قدم ١٠٠للشركة طاقة استيعابية تبلغ 

والتخارج من األسهم وقدرًا عاليًا من السيولة  

المالية وفتح الباب لجذب وتوسيع قاعدة  

تضع إدارة الشركة على  المساهمين الجمهور. و

عاتقها مواكبة هذا التحول بتحقيق مستوى  

عالي من اإلفصاح وإعداد دليل حوكمة الشركة  

للسوق الموازي والمتغيرات القانونية واإلدارية  

جية األخرى.  واالستراتي 

أود أن أتوجـه بخالـص الشـكر للقيـادة   وختامـًا، 

الرشــيدة، والشــكر موصــول إلــى كل مــن

رئيـس وأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة، وفـرق  

عملنـــا األكفـــاء، وعمالئنـــا الكـــرام، وكل مـن  

ســاهم فــي تعزيــز جهــود الشركة والمضــي  

ؤهــا التفــاؤل لتحقيــق مزيــد مـن  قدمــًا برؤيــة مل

التطويـر والعطـاء واإلنجـازات. متطلعيـن إلــى  

بالنجاحــات والتميــز علــى  عــام آخــر حافــل 

 .مختلــف األصعــدة

 رحمن راشد البلوي . عبد ال أ     

 التنفيذيرئيس ال       

مكعب قياسي باليوم أي ما يعادل تقريبًا  

ضعفي االستهالك اليومي الحالي مما يخدم  

 قبلية. خطط الشركة التوسعية المست

) مصانع جديدة بشبكة  ٤إتمام ربط أربع ( كما تم 

الغاز، بدأ اثنان منهم فعليًا في استهالك  

الغاز، حيث بلغت نسبة النمو في قاعدة

العمالء الناتجة من هذا المشروع على أساس  

.٪٤٫٥سنوي تقريبًا 

تطويـر البنيـة التقنية لشبكة توزيع   وفـي إطار 

ييـرصفــات والمعاالغاز وفــق أحــدث الموا 

الدوليـة لمراقبة الشبكات، تم تنفيذ مشروع  

تحديث نظام اإلشراف والتحكم للشبكة  

)SCADA  والذي يربط الشبكة وجميع عمالئها (

بغرفة التحكم بالشركة لمراقبتها ولتسهيل دور  

أعمال التشغيل والصيانة والطوارئ بواسطة  

العالمية.  ABBشركة 

تقبل والشركة  كبيرة للمس نملك تطلعات 

تتأهب لتحقق قفزة نوعية في كيانها باإلدراج  

في السوق الموازي نمو وما سيعود به ذلك  

من نفع على الشركة من تداول الملكيات  
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 ذة عن الشركةبن
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 الزمني  الخط

 توزيع الغاز الطبيعي  لشركة

6 5 4 3 2 1 

 2000م 2002م 2005م 2009م 2016م 2019م 2020م

ســة مــن شــبكة سادتمــام المرحلــة الإ
 )٤(توزيــع الغــاز وإيصــال الغــاز إلــى 

) ٦٩( ءالليصبــح إجمالــي العمــ .ءالعمــ
يســتهلكون الغــاز  منهــم ٦١ .العميــ

 .فعليــا

تمــام المرحلــة الخامســة مــن شــبكة إ
) ٨توزيــع الغــاز وإيصــال الغــاز إلــى (

 ءالليصبــح إجمالــي العمــ .عمـالء
يســتهلكون  منهــم 59 .ميًال ع) ٦٥( 

 .يــاالغــاز فعل

إتمــام المرحلــة الرابعــة مــن 
شــبكة توزيــع الغــاز وإيصــال 

ليصبـح  .ءالعمـ) ٧(الغــاز إلــى 
 53 .العميــ) ٥٨( ءالإجمالـي العمـ

 .الغــاز فعليــا  منهــم يســتهلكون

إتمـام المرحلـة الثالثـة من 

شـبكة توزيــع الغــاز وإيصــال 

 .يالعمـ) ١٤( الغــاز إلــى

) ٥١(  ءالليصبـح إجمالـي العمـ

 .العميــ

ـة من ثانيإتمـام المرحلـة ال 
شـبكة توزيــع الغــاز وإيصــال 

 .يالعمـ) ١٦(  الغــاز إلــى
) ٣٧(  ءالليصبـح إجمالـي العمـ

 .العميــ

ولــى مــن ألإتمــام المرحلــة ا

 شــبكة توزيــع الغــاز وإيصــال

 .العميــ  21الغــاز إلــى 

تأســيس الشــركة فــي  

م   بمدينــة  2000/07/17

الريــاض بســجل تجــاري

 )1010160762(  رقــم
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www.ngdc.com.sa  ــ ه1421/04/15    ــيف    الشــركة     أســیست    تــم 
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هـ١٥/٠٤/١٤٢١الشركة في  تأسيستم 

م بمدينة الرياض بسجل  ٠٧/٢٠٠٠/ ١٧الموافق 

) كشركة ذات مسؤولية  ١٠١٠١٦٠٧٦٢تجاري رقم (

محدودة. وتحولت إلى شركة مساهمة سعودية  

ة طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه  مقفل 

وفق قرارات الجمعية العامة   والنظام األساسي 

 هـ.  ١٤٣١/ ١٦/٠٧ في   غير العادية المنعقدة

رأس مال الشركة بمبلغ وقدره خمسون   دَ ُحدِّ 

ريال)، ٥٠،٠٠٠،٠٠٠(فقط  مليون ريال سعوديّ 

سميا خمسة ماليين سهم  إلى  هم يقسوجرى ت

قيمة كل ؛ سهم) ٥،٠٠٠،٠٠٠ُمتساوية القيمة (

ُدِفَعوقد . ريال) ١٠( منها عشرة رياالت سعودّية 

من قيمتها فقط خمسة وعشرون مليون ريال  

مفي عا وتم؛ ريال) ٢٥،٠٠٠،٠٠٠سعودي ( 

استدعاء باقي رأس المال عن طريق   م٢٠٢٠

من االحتياطي   ريال) ١٠،٠٠٠،٠٠٠( رسملة مبلغ

بلغوم ،ريال) ١٠،٠٠٠،٠٠٠(  ومبلغ  ،النظامي

سمن األرباح المبقاة، ليصبح رأ ريال)  ٥،٠٠٠،٠٠٠(

 . ريال)   ٥٠،٠٠٠،٠٠٠(  كامل المال مدفوع بال

وفق جميع أعمالها تمارس الشركة 

وع أعمال الشركة في  وتتن  األنظمة المتبعة. 

 المجاالت التالية: 

   شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو

وفق السعودّية، وتوزيعه على المصانع 

 . الُمحددة من قبل الدولةاألسعار 

  لخدمةالغاز تشغيل وصيانة شبكات

 العمالء.  

  االستثمار في مختلف مجاالت الطاقة . 

  المعامالت  في  الشركة  استثمار أموال

 . المالية الشرعية  االستثمارية 

   امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة

 . ة الشركة نشطأل

 امتالك حقوق الُملكية الصناعّية . 

http://www.ngdc.com.sa/


۲۰۲۰تقرير السنوي ال 20

ــهــدف   ال
المساهمة في تطوير البنية التحتية من خالل تزويد 

بالرياض بالغاز  الثانية المصانع في المدينة الصناعية

الطبيعي، والتوسع المستمر في تقديم خدمات 

لطبيعي اإلنشاء والتشغيل لنظام شبكة توزيع الغاز ا

للمدن الصناعية في المملكة بعد الحصول على 

 الموافقة من الجهات ذات العالقة.

 الـرسـالـة 
تقديم حلول الطاقة العالية الجودة والفاعلية عبر 

ة شبكات الغاز الطبيعي توزيع وتشغيل وصيان

بأعلى معايير الكفاءة والسالمة لضمان تلبية 

غاياتهم  احتياجات العمالء وتمكينهم من بلوغ

اإلنتاجية ألجل المشاركة في تحقيق أهداف 

 التنمية االقتصادية والمجتمعية. 
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 الـرؤيـة 
 وتشـغيل   توزيـع  حلـول  فـي  الريـادة 

 .الطبيعي  الغــاز
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داء المالي ألا

 والتشغيلـــي
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 في أرقام  2020

 مليون  43.03
 قدم مكعب قياسي

توسط كميات الغاز المباعة والمستهلكة من  م 

 قبل العمالء ( في اليوم ) 

%2.2 
م2019عام  عن

 يًال عم  69
 متصل بالشبكة

%6 
 م 2019 عام  عن

 89,250.429 ريال
 بيعاتإجمالي الم

%2 
 م 2019 عام  عن

ريال   4، 794، 479

 صافي أرباح الشركة

%3.5
م2019عام  عن
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 م:٢٠٢٠أداء الشركة خالل العام المالي أوًال: 

م،٢٠٢٠ل العام سار أداء الشركة بشكل جيد خال

حيث كان الوضع االقتصادي في الربع األول من  

م٢٠١٩م امتدادًا لما كان عليه العام ٢٠٢٠العام 

من تحّسن للمبيعات واستقرارها، ومع بدء تأثير  

جائحة كورونا في الربع الثاني من العام قامت  

وذلك  الشركة بإطالق الغاز إلى عميلين جديدين 

في استهالك الغاز  لتعويض االنخفاض النسبي 

لدى العمالء المتأثرين بالجائحة خالل هذه الفترة.  

م ظهر ارتفاع  ٢٠٢٠وبمطلع الربع الرابع من العام 

نتيجًة  نسبي جّيد على االستهالك بشكل عام 

لتحّسن المناخ االقتصادي للملكة خالل هذه  

العديد من  الفترة مما انعكس إيجابًا على 

   . القطاعات الصناعية

في الشركة هذه المتغيرات، نجحت  وفي ظل 

االستمرار في أعمالها بمستوى جيد وبمنأًى عن  

أي مشكالت جوهرية، سواًء كانت تشغيلية أم  

وواصلت جهودها   -بفضل الله عّز وجّل  -مالية 

 في خفض التكلفة والتوّسع في خدمة العمالء، 

ا باالستهالك الفعلي  عً ) مصن٦١يقوم اآلن (حيث 

وتتوقع الشركة زيادة عدد   الطبيعي، للغاز 

توسط وقد بلغ مهذا  مصنع.  ٦٩إلى  م ٢٠٢١عام الطبيعي خالل  المصانع المستهلكة للغاز

) مليون قدم  ٤٣٫٠٣حوالي ( م ٢٠٢٠عام انع مجتمعة خالل صاالستهالك اليومي من الغاز للم

لهذه المصانع من  ة اإلجمالية المخصصات كمي ال) من ٨٤،٣٧٪وهو ما يمثل (  ، مكعب قياسي باليوم

) عن٪٢٫٢بارتفاع حوالي ( مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) ٥٠٫٩٢(  قبل مقام الوزارة وقدرها 

   .استهالك العام الماضي  متوسط 

 -كمية استهالك الغاز الطبيعي من قبل العمالء:أ) 
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االستهالك السنوي للغاز الطبيعي للخمس سنوات الماضية

كمية الغاز المباعة آلخر خمس سنوات

بالعام  لهذا العام مقارنة  المباعة  الطبيعي الغاز ات في كميارتفاع طفيف  من المالحظ أنه يوجد 

الماضي؛ نتيجة إلى بدء استهالك الغاز من قبل عميلين جديدين باإلضافة تحسن أداء االستهالك  

 . في أواخر السنة
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يالحظ أن مبيعات الغاز كانت مرتفعة في العام  

م؛ وذلك نظًرا الرتفاع سعر بيع الغاز بموجب  ٢٠١٦

م ليعدل  ٢٨/١٢/٢٠١٥قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

ريال ٥٫٨٣٥بذلك سعر بيع الغاز الطبيعي للعمالء 

ريال لكل مليون وحدة حرارية   ٣٫٩٦١بدًال من 

ريطانية مع ثبات سعر التعرفة المخصصة  ب

ريال لكل مليون وحدة   ١٫١٤٧٥للشركة والبالغة 

حرارية بريطانية. كما نالحظ ارتفاع مبيعات عام  

م وذلك نتيجة إلى بدء  ٢٠١٩م عن عام ٢٠٢٠

استهالك الغاز من قبل عميلين جديدين  

باإلضافة تحسن أداء االستهالك في أواخر  

 السنة. 

 -:الماضية مبيعات الشركة خالل الخمس سنوات) ب
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مبيعات الغاز الطبيعي للخمس سنوات الماضية

 -:صافي أرباح الشركة) ج
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أرباح الشركة للخمس السنوات الماضية

وارتفاع المصاريف التشغيلية للشركة   جائحة كورونا  بالرغم من األزمة االقتصادية العالمية جراء

إال ان الشركة استطاعت المحافظة على صافي   جراء البدء في حساب إهالك العداد الرئيسي 

بسبب ارتفاع المبيعات  وذلك م؛ ٢٠١٩صافي أرباح عام  عن  انخفاض طفيف وجود مع  األرباح

 إلدارية والتشغيلية. ي المصروفات اخالل العام وزيادة الحصة السوقية للشركة وللتقنين ف 



7،447،291 لایر
 المتداولة  غیر  المطلوبات  إجمالي 

لایر 728،801،56
 إجمالي الموجودات غیر المتداولة
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 :عوام السابقة أل ويختصر الجدول التالي المركز المالي للسنة الحالية ومقارنته با 

 :التالي المدفوعات النظامية المستحقة   الجدول ويبين  

 حقائق ماليــة 

= + 

= + 

= 

= 

 
 المركــز المالــي والمخاطـــر التــي  :ثانيــــــــا

 :تواجــه الشــركة

يتيح تقرير المحاسب القانوني فرصة لمعرفة  

التشغيلي للعام   حجم استثمارات الشركة واألداء

م، ونرجو من المساهمين الكرام الرجوع إلى  ٢٠٢٠

 كأساس ومرجعية.  ائج للتفاصيل  هذه النت

 ۲۰۲۰السنوي  التقرير 29

لایر 619،727،19
 إجمالي الموجودات المتداولة

لایر 417،243،20
 إجمالي المطلوبات

+ 

لایر 930،285،56
 حقوق المساھمین  إجمالي

= 

لایر 347،529،76
 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

لایر126،796،12
 إجمالي المطلوبات المتداولة

لایر 347،529،76

 إجمالي الموجودات

2020 
 )ريال سعودي(

2019 
 )ريال سعودي(

2018 
 )ريال سعودي(

2017 
 )سعودي ريال( 

2016 
 )ريال سعودي(

 البنـد 

 مجموع الموجـودات المتـداولة 17.608.556 19.401.384 23.475.310 21.832.927 19.727.619

 المتـداولة غير ع الموجـوداتمجمو 46.806.533 44.969.866 46.662.099 55.889.197 56.801.728

ت 64.415.089 64.371.250 70.137.409 77.722.124 76.529.347 ودا  مجموع الموجـ

 مجموع المطلوبات المتـداولة 7.651.360 8.526.146 8.509.661 11.369.861 12.796.126

 اولةمجموع المطلوبات غير المتـد 1.405.459 738.083 5،332.751 9،637.894 7،447.291

 إجمالي المطلوبات 819، 9،056 9,264,229 13،842،412 21.007.755 20.243.417

 إجمالي حـقـوق المساهـميـن 55.358.270 55.107.021 56.294.997 56.714.369 56.285.930

ساهميـن 64.442.089 64.372.250 70.137.409 77.722.124 76.529.347  مجموع المطلوبات وحـقـوق الم

 م2019/12/31النظامية المستحقة في    فوعاتالمد
 )ريال سعودي(

 الجهة

 الهيئة العامة للزكاة والدخل 288،312

 )ضريبة القيمة المضافة(الهيئة العامة للزكاة والدخل  205،992

 جتماعيةالالهيئة العامة للتأمينات ا  36،074



 غاز  أنابيب  بها  يوجد  ال
 لمناطق  تصريح
45

لمناطق    تصريح

 غاز  أنابيب  بها  يوجد 

34
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 م2020  العام  لالخ  مةالوالس  منألا  إحصائيات
 الحفر الصادرة   أعمال  تصاريح 

 ستجابة لتجارب نداء الطوارئ ال الوقت المسجل ل 

 تصاريح الطوارئ الصادرة 

 دقیقة واحدة
 الشركة مبنى إخالء 

 الطوارئ  إنذار  بعد

دقائق 8
لموقع الطوارئ    الوصول

 العميل   عداد  عند 
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تصريح 336 

م على قرض ٢٠١٨ولقد تحصلت الشركة خالل 

من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي  

) ريال لتمويل مشاريع الشركة  ٢٠،٥٠٠،٠٠٠قدره (

الحالية؛ وأهمها استبدال العداد الرئيس بعداد  

دد. أكبر الستيعاب عمالء ج

هذا وتخطط الشركة بشكل عام لالستمرار في  

تحسين أدائها وتعزيز مكتسباتها وتطوير قدراتها  

والتهيؤ للمخاطر المحتملة، مما يساعد بمشيئة  

الله على زيادة األرباح ونمو عوائد المساهمين  

مجلس إحاطة المساهمين  القدر اإلمكان. ويود 

رالكرام بأهم المخاطر والمشاكل التي قد تؤث

ى خطط وعائدات الشركة االستثمارية، ومنها:  عل

التغيرات التي قد تطال االقتصاد العالمي   -

والمحلي من االنكماش والركود والتي قد تؤدي  

 بدورها إلى خفض الطلب على الغاز الطبيعي. 

تغير أسعار تعرفة بيع الغاز الطبيعي المحددة   -

 من قبل وزارة الطاقة في السنوات األخيرة. 

 العمالت أثر سلبيًا على عمالئنا.  سواق تقلب أ  -

  ارتفاع أسعار الخدمات (كالماء والكهرباء). -

الوضع االقتصادي والسياسي المتقلب بالدول   -

 المحيطة مما أثر على فرص التصدير لعمالئنا. 

أي حوادث أمن   -ولله الحمد-ولم تسجل الشركة 

وسالمة أو إصابة عمل منذ تأسيسها. ويعود  

ذلك، بعد توفيق الله، إلى إجراءات ولوائح  

األمن والسالمة العالية الصرامة المطبقة في  

الشركة والخاصة بتوزيع الغاز الطبيعي، إذ  

)SCADAالشبكة (تمتلك الشركة نظام مراقبة 

وكذلك نظام الحماية الكادوثيكية باإلضافة إلى  

عمليات جدولة المراقبة الدورية للشبكة  

والعدادات، كما تقوم الشركة بالتنسيق مع مدن  

بمنع قيام أي مقاول بأي أعمال بالمدينة  

الصناعية الثانية إال بعد التنسيق والتصريح  

 الرسمي مع شركة توزيع الغاز.

(أيزو ادة نظـــام إدارة الجــــــــودةشهـــــ :ــارابعـــــ

٢٠١٥-٩٠٠١ ( 

تحرص الشركة على أن تبقى دائمًا محققة  

) بهدفزو آينظام إدارة الجودة (  لمتطلبات تطبيق

استدامة تحقيق الجودة الفعلية في كافة  

 األنشطة اإلدارية والفنية.  

يزوآ تم تجديد شهادة نظام إدارة الجودة (لذا 

المانحة للشهادة من   جهة كد ال) بعد تأ٩٠٠١-٢٠١٥

 . نظام الجودة تطبيق الشركة لجميع متطلبات

األمن ثالثًا: األداء التشغيلي ومؤشرات

 : والسالمة

عميًال بكل أريحية   ٦١تقوم الشركة بتزويد الغاز لـ 

ولقد تم تسجيل حالة انقطاع للغاز بتاريخ  

م من قبل شركة أرامكو. وتم التعامل  ١١/١٠/٢٠٢٠

مصنع في ٦١مع االنقطاع وإعادة ضخ الغاز لـ 

زمن قياسي خالل أقل من ساعتين، مع تقديم  

صمامات الغاز لدى  الدعم للعمالء في أعادة فتح

مصانعهم. فيما عدا ذلك لم يكن هناك أي

انقطاع للغاز عن هؤالء العمالء وتجري خطط  

الصيانة الدورية كما هو مرسوم لها وبحسب  

الخطة السنوية المعتمدة، حيث لم تسجل شركة  

توزيع الغاز الطبيعي أي حوادث ولله الحمد خالل  

كاوىم، ويوجد لدى الشركة سجل لش٢٠٢٠العام 

؛ لرصد(Customer’s Complaint Report)العمالء 

بالغات العمالء المتعلقة بالخدمات والعمليات  

 والتشغيل. 

تقوم الشركة بتصميم وتوريد وتنفيذ مشاريعها  

وفقًا لمعايير ومواصفات شركة ارامكو السعودية  

والمواصفات الدولية المعتمدة وذلك من  

مقاولين ومكاتب هندسة معتمدة.  

 الطوارئ الوهميإخالء  

انطالقًا من حرص الشركة على االستعداد التام  

لمواجهة الكوارث والحاالت الطارئة التي قد  

تتعرض لها المنشأة، تم إعداد خطة لكيفية إخالء  

العاملين في الحاالت الطارئة واتخاذ  المبنى من 

كافة اإلجراءات الالزمة لتأمين سالمتهم وكفالة  

تتضمن التعليمات التي  الطمأنينة واألمن لهم، 

تضبط تحركات ومسئوليات كل األعضاء  

المشاركين بها مما يساهم في رفع كفاءة  

العاملين وتحقيق أكبر قدر من الجاهزية واألداء  

من الخسائر البشرية والمادية   الحتوائها والتقليل

 بإذن الله تعالى. 

على هذا الصعيد قام قسم األمن والسالمة  

إعداد إخالء م ب٢٠٢٠مبر بالشركة في شهر نوف

طارئ لمبنى الشركة كوثيقة عمل تصف  وهمي 

مسار العمل الذي يجب اتباعه في حالة حدوث أي  

حريق أو حادث وأي حاالت طارئة تحدث أثناء  

لى نقاط التجمع  إ إخالء المبنى  العمل، وتم

) دقيقة واحدة ويعتبر  ١( المحددة في غضون

العاملين  وقت قياسي ممتاز يثبت مدى استعداد 

 وتأهبهم ألي حدث طارئ. 



 مشاريع الشركة
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هذا وقد اختتمت فعاليات ورشة العمل بتزويد  

كامل لإلجراءات االحترازية  الموظفين بدليل إرشادات 

 ة. الالزمة داخل بيئة العمل لمواجهة الجائح 

اإلجراءات االحترازية التي تساعد بعد  معرفة  -

مشيئة الله في الحد من انتقال عدوى  

 الفيروس. 

آليات العمل الخاصة بالتدابير االحترازية   -

 . لمواجهة فيروس كورونا

 :فيروس كوروناورشة عمل لمواجهة    :ثانياً 

للوقاية من جائحة كورونا   الشركة في إطار جهود 

والتصدي لها في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة  

لحماية الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض  

إن هذه األزمة الطارئة تلقي بظاللها  حيث  .الدولة 

على عاتق الجميع بمسؤولية كبرى لمواجهة  

ها واستشعار  التحديات والصعوبات الناجمة عن

االحترازية بكافة اإلجراءات  موااللتزاحجمها بالوعي 

التي تقررها الجهات المعنية وتكاتف جهود الجميع  

 ة.  وصوًال إلى النتائج المنشود 

٢٠٢٠ورشة عمل في يونيو ت الشركة نظم

لتثقيف جميع الموظفين بأهمية اتباع التعليمات  

مناالحترازية التي تساعد على حماية أنفسهم 

 . مخاطر انتقال الفيروس

رشة العمل تهدف إلى تعزيز المبادئ  وكانت و 

 التالية لدى المشاركين: 

 .التعرف على الفيروس وطرق انتقاله  -

 تم تنفيذها  مشاريع
 مــع   جــدد   ءالعمــ  ٣  لــ  الشــبكة  تمديــد  :ًال أو 

 :هــمعدادات 

وسعة  ــلشــركة على تنطالقًا من حرص ا ا

،ةــالسوقي تـهـاادة حصــزيــعمالء لـاعدة الـق

الطاقة على إمداد  على موافقة وزارة  بناءً و

الغاز لمجموعة من المصانع في المدينة  

قامت الشركة  . الصناعية الثانية بالرياض

عمالء جدد، حيث   ٣بمشروع إمداد الغاز إلى 

م وتم ٢٠١٩في نهاية العام بدأ التنفيذ 

نهاية  المشروع فيهذا يذ ف من تن االنتهاء 

وبدأ اثنان من   م٢٠٢٠من عام  رابعالالربع 

العمالء فعليًا في استهالك الغاز، حيث بلغت  

نسبة النمو في قاعدة العمالء الناتجة من هذا  

كما بلغ ٪٦المشروع على أساس سنوي تقريبًا 

كلم بزيادة   ٤٢ طول شبكة توزيع الغاز حوالي 

.عما كانت عليه قبل هذا المشروع ٪٢٫٥

١٫٦مشروع حوالي وبلغت إجمالي تكلفة ال 

 مليون ريال. 
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 نسبة السعودة

% 50 

 ت الحوادثالحا

 ولله الحمد   "   "

 شبكة الغاز  طول

كم 42  حوالي

 سيارات الشركة 

 سیارات 7

 وأرقام في  حقائق

 2020م

 :االستجابة للطوارئ تدريب  دورة    :رابعا 

على تطوير الموظفين   الشركة انطالقًا من حرص

ب الخارجية لهذا  ق برامج التدري بالرغم من تعلي و

 العام بسبب الجائحة.  

ت نظماتجهت الشركة نحو التدريب الداخلي حيث 

إدارة لتثقيف موظفي داخلية  دورة تدريبية

بشأن خطة االستجابة   العمليات والمشاريع 

(حريق أو تسرب في حدوث للطوارئ في حال 

ساعد على  اتباع التعليمات التي تو شبكة الغاز) 

 . ماية أنفسهم من المخاطر شبكة الغاز وح  حماية

حصل الموظفون على شهادة حضور  هذا وقد 

 بنهاية الدورة.  دورة تدريبية من الشركة 

 : مشروع نظام مراقبة الشبكة (سكادا)   :ا خامس 

نظرًا لضرورة وجود نظام مراقبة إلكتروني على  

واألعطالشبكة الغاز يساعد على كشف التسربات 

مع أحد الشركات  شركة ال ت دتعاق ال سمح الله، 

عالية في هذا المجال الخبرات ال طويل والباع ذات ال

للقيام بأعمال تركيب نظام مراقبة شبكة الغاز  

(سكادا) جديد بدًال من الحالي بأتعاب وقدرها  

م٢٠١٩. بدأ المشروع نهاية العام ) ريال٢٫٤٣٩٫٠٠٠(

 م. ٢٠٢٠وتم االنتهاء منه بنهاية العام 

الضوابط الرقابية المطبقة في إدارة المخاطر و

الموارد البشرية  إدارة  ،العمليات والمشاريع

بعض والخدمات المساندة واإلدارة المالية، وقّدم

المالحظات التي تجاوبت معها الشركة باعتماد  

وتعديل بعض السياسات واإلجراءات. وتم تجديد  

التعاقد مع ذات المكتب للقيام بأعمال المراجعة  

لية لمدة سنة تعاقدية أخرى بأتعاب قدرها  الداخ

خاللها متابعة تنفيذ   ) ريال، يتم من٥٠،٠٠٠(

المالحظات السابقة باإلضافة إلى تقديم  

 مالحظات جديدة إن وجدت. 

 :للشركة   الداخلي   المراقب   :ثالثا 

هددات تحديد الم وييم المخاطر ى الشركة بتقتعنَ 

حلول لتقليل أثرها  لى إوالوصول لها،  الرئيسة

مرجوة. في سبيل ذلك  ال ها أهداف تحقيق  ى عل

أعادت الشركة التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة  

المعتمدة للعام الثاني على التوالي بإجمالي  

) ريال للقيام بأعمال المراجعة  ٥٠،٠٠٠أتعاب قدرها (

م، قّدم خالل النصف  ٢٠٢٠الداخلية للشركة للعام 

ت متابعة تنفيذ  شمل ول من العام تقارير األ

م. ٢٠١٩تقديمها في العام المالحظات التي تم 

تقييم  وقّدم في النصف الثاني تقارير شملت 
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 تنفيذها  جاري  مشاريع
 :تنفيذها   الجاري  المشاريع  تفاصيل

 :استبدال العداد الرئيسأوًال:  

الطاقة على تخصيص  على موافقة وزارة  بناءً 

الشركة  (الجاف) لعمالءالغاز الطبيعي من كميات 

ليصبح مجموع الكميات  الحاليين والجدد 

) مليون قدم مكعب  ٥٨،٧٤( حوالي  المخصصة

، تمكنت الشركة من الوصول إلى  قياسي باليوم

استبدال   المراحل النهائية من إكمال مشروع

غيله  العّداد الرئيس حيث من المتوقع البدء بتش

م ليضيف للشركة  ٢٠٢١م خالل الربع األول من عا

مليون قدم مكعب   ١٠٠طاقة استيعابية تبلغ 

قياسي باليوم أي ما يعادل تقريبًا ضعفي  

االستهالك اليومي الحالي وذلك ليخدم بكل  

أريحية خطط الشركة التوسعية المستقبلية  

 .  مليون ريال ٢٦بإجمالي تكلفة تقارب 

 بالمشاريع الجاري تنفيذها بيان

 

 :للمشاريع  الزمني  الجدول  التالي  الجدول  ويوضح
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 البند  م
 المبلغ 

ريال سعودي) الف  (   
لفةأساس التك  

 عقود موقعة وتحت التنفيذ ٢٥٫٨٦٢ استبدال العداد الحالي بالجديد (أرامكو)  ١

(حسب المسافة بالـمتر)  عقود موقعة وتحت التنفيذ ٢٫٦٤٤ إصالح شبكة الغاز من الفقاعات ٢  

 عقد موقع وتحت التنفيذ ٨٠٠ التحول إلى السوق الموازي "نمو"  ٣

٣٠٦٫٢٩ المجموع الكلي   

 البند  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

 استبدال العداد الحالي بالجديد (أرامكو) 

 إصالح شبكة الغاز من الفقاعات

 التحول إلى السوق الموازي "نمو" 
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 رابعًا: التحول إلى السوق الموازي "نمو": 

نظرًا لآلمال المعقودة على قطاع الغاز  

الطبيعي كمصدر للطاقة البديلة الصديقة  

وبرنامج التحول   ٢٠٣٠المملكة رؤية  للبيئة في

نمو الشركة وتقوية  لتحقيق الوطني وكذلك 

، فقد لدعم مشاريعها التوسعية مركزها المالي

قررت الشركة االدراج في السوق الموازي  

معالتوقيع  م٢٠٢٠خالل العام  تمو "نمو"،

إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال للقيام  

لسوق الموازي  بأعمال إدراج الشركة في ا

) ريال، حيث من  ٨٠٠٬٠٠٠"نمو" بأتعاب قدرها ( 

في السوق  ج الشركة رسميًا المتوقع أن تدر 

   .م ٢٠٢١الموازي خالل الربع األول من العام 

 خامسًا: تمويل المشاريع:

عن طريققوم الشركة بتنفيذ المشاريع الحالية ت

باإلضافة   ، التمويل من موارد الشركة الذاتية

عليه الشركة من   الذي تحصلت إلى القرض 

صندوق التنمية الصناعي السعودي؛  

تكلفة مشروعات  للمساعدة على تغطية 

 الشركة الحالية. 

 ثالثًا: إصالح شبكة الغاز من الفقاعات والتآكل:

بناًء على النتائج التي أظهرتها عمليات الكشف  

من (Validation Project)على صالحية الشبكة 

مواضـع في شبكة الغاز مدى تضـرر بعض ال

بظهور بعض الفقاعات على الطالء الواقي  

لألنابيب، قامت الشركة بتوقيع عقد مشروع  

اصالح الشبكة مع الشركة المنّفذة نهاية العام  

م، ولكن الشركة وبتوجيه من أحد  ٢٠١٨

المستشارين الفنيين قامت بتغيير طبيعة العمل  

بوضع غطاء بالستيكي  في العقد حيث قامت 

) على األنابيب التي يتم اصالحها  STOPAQاص (خ

من الشبكة، حيث يعزل هذا الغطاء الخاص  

األنبوب من تأثير تسربات المياه واألكسجين  

والمواد األخرى ( مسببات التآكل ) ويساهم بزيادة  

سنة بدًال من ٣٠العمر االفتراضي لألنبوب إلى 

حيث يتميز هذا   )Coatingسنوات للطالء ( ١٠

٥وال لعمل تحقق كل  ء بعدم حاجته للصيانةالغطا

سنوات كما هو متعارف عليه في حالة إعادة  

إلجراءسنوية عمل خطة الطالء. على أن يتم 

صيانة احترازية للشبكة وذلك بإضافة الغطاء  

للشبكة وعلى  المسارات الرئيسية  علىالعازل 

   . المسارات التي ستتضرر

 :مشروع مدينة الملك عبد الله االقتصاديةثانيًا: 

المملكة  من منطلق المساهمة في تحقيق رؤية 

وبرنامج التحول الوطني وكذلك نمو الشركة   ٢٠٣٠

خالل العام   وتقوية مركزها المالي، فقد تم

د تشغيل وصيانة شبكة  التوقيع على عق  م٢٠١٩

الله   الغاز الطبيعي في مدينة الملك عبد

بعقد يمتد لمدة ثالث سنوات،   برابغ ادية االقتص

حيث من المتوقع أن تبدأ أعمال الشركة في  

لتكون   م، ٢٠٢١المشروع ابتداًء من الربع الثالث 

باكورة توسع الشركة جغرافيًا خارج نطاق المدينة  

، ومهنيًا بالعمل في  بالرياض الصناعية الثانية

   تشغيل وصيانة شبكات الغاز.
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 دارة إلمجلس ا

 واللجان التابعة
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 :دارةإلاللجان التابعة لمجلس ا  -ب 
:.التنفيذية  اللجنة  1-

،المقترحات المقدمة من اإلدارة تقييم و ، كةللشر  اإلستراتيجية  واألهداف لمشاركة في وضع الخطط ل  اإلدارة ثقة من مجلس بلجنة منهي 

مراجعة أعمال الشركة  و ،العتمادها من قبل مجلس اإلدارة بخصوصها  التوصياتووضع  التقديرية،والموازنة  سنويةالخطة ال  تقييممراجعة وو

في حها المزمع طر الرئيسة يعواضالممراجعة ، ووبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة ، والميزانية التقديريةالمرسومة  األهدافعلى ضوء 

 .للمجلس  بالتوصياتجدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والتقدم 

اللطيف عمر  عبدوتمت موافقة المجلس على أن يتم تشكيل اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء وهم: الدكتور/ عبد الكريم حمد النجيدي، واألستاذ/ 

كرئيس نجيدي عبد الكريم ال)، وقد تم اختيار الدكتور/ ٠٢/٠١/٢٠١٨/٣٦اإلدارة رقم (حمن العسيالن بقرار مجلس  ، واألستاذ/ ماجد عبد الراللطيف  العبد

قبل أن يتم حل اللجنـة بقـرار مجلـس اإلدارة  م٢٠٢٠خالل العام  اجتماعًا واحداً  التنفيذية عقدت اللجنة. وقد )٠١/٠٢/٢٠١٨/٢٠رقم ( اللجنةبقرار للجنة 

 ) وإسناد مهامها إلى مجلس اإلدارة مع توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على جهودهم، ٠١/٠١/٢٠٢٠/٤٦رقم (

 :كالتالي اللجنة حضور أعضاءدول وكان ج

 االســـــــــــــــــــــــم  االجتماع األول 

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

 اللطيف  اللطيف عمر العبد عبد /أ  √

 لرحمن العسيالن عبد اماجد  / أ √

) ٤٥/ ٢٠١٩/ ٣/٥اللجنة ورئيسًا لها بقرار المجلس رقم (الدكتور عبد الكريم النجيدي كعضو مستقل في  تعيين إعادة تم  *  

 دارةإلمجلس ا  - أ
وهم: م١٧/٠١/٢٠١٨خالل الجمعية العامة العادية للمساهمين والمنعقدة بتاريخ  هم من  أربعة  مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء تم انتخاب كون يت

، واألستاذ/ ماجد عبدالرحمن العسيالن  عبداللطيف عمر العبداللطيف، واألستاذ/ عبدالكريم إبراهيم النافعواألستاذ/  ،عبدالعزيز محمد النملة /المهندس 

عبد الرحمن عبد العزيز بن   /ستاذ تعيين األ  - بحسب النظام األساسي للشركة  - وقد تم م، ٠٣/٠٢/٢٠١٨ات تبدأ من لدورته الحالية التي تمتد لثالث سنو

للدورة   التصنيع األهلية في عضوية مجلس اإلدارةشركة الغاز ول م كممثل ١٢/٢٠١٩/ ١٨بموجب خطاب شركة الغاز والتصنيع األهلية بتاريخ سليمان 

شركة الغاز والتصنيع األهلية في عضوية مجلس  لكممثل  للدكتور/ محمد أحمد السديري  تاذ/ رائد عبد الله التميمي بديًال الحالية، ثم تم تعيين األس 

 : كالتالي مجلس  الحضور أعضاء وكان  م ٢٠٢٠الل عام  ) اجتماعات خ ٦م. وقد عقد مجلس اإلدارة (٠٩/٠٢/٢٠٢٠بتاريخ  همبموجب خطاب اإلدارة 

االجتماع  

سساد ال   

عاالجتما 

سالخام   

االجتماع  

 الرابع 

االجتماع  

 الثالث 

االجتماع  

 الثاني

االجتماع  

 األول
 االســـــــــــــــــــــــم  الصفة 

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

 (رئيس المجلس) 

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

 (نائب الرئيس) 

√ √ √ √ √ ر تنفيذي يغ √  اللطيف  اللطيف عمر العبد  / عبد  أ 

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

√ √ √ √ √  الرحمن عبدالعزيز بن سليمان  أ/ عبد غير تنفيذي  √

√ √ √ √ √ x  عبد الله التميمي رائد   /أ غير تنفيذي 
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 :م٢٠٢٠للعام   عضاءألامكافآت   -ج
على بيان شامل لكل ما حصل   للمساهمينالجمعية العامة  إلى يشتمل تقرير مجلس اإلدارة  أن ) من نظام الشركات السعودي على ٧٦لمادة (تنص ا

تمما ب ار بيانالتقري  . ويحوي وغير ذلك من المزايا ، ومصروفات ، وبدل حضور ،ونصيب في األرباح ،السنة المالية من رواتبل مجلس خالالعليه أعضاء 

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

البيان المبلغ ( ريال سعودي ) 

م٢٠٢٠مكافآت أعضاء المجلس عن أرباح عام   ٣٠٠،٠٠٠

 م٢٠٢٠عن العام مكافآت اللجان  ٢٠٠،٠٠٠

م٢٠٢٠العام والمجلس  اللجان  بدالت حضور اجتماعات  ١٥٠،٠٠٠

 اإلجمالي  ٦٥٠،٠٠٠

 :قةالت مع جهات ذات عالمعام  -د
 كانت حركة المعامالت المتمثلة في بيع الغاز ألطراف ذات العالقة على النحو التالي:

الرصيد االفتتاحي  

م٢٠٢٠/ ٠١/ ٠١

الرصيد كما في   حركة العام 

م٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١  المسدد  قيمة المبيعات 

 ريال سعودي ريال سعودي سعودي الري  ريال سعودي

 ٦،٣٨١،٢٣٥ ٦٦،٤٣٩،٥٥٥ ٦٦،٧٢١،٠٧٧ ٦،٠٩٩،٧١٣ إجمالي الحركة العام 
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:لجنة المراجعة 2-
إبراهيم  تاذ/ عبد الكريم م، من ثالثة أعضاء وهم: األس ١١/٠٤/٢٠١٨المنعقدة في  تكونت بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمينلجنة هي 

ةيوالتوص ، ةيوالسنو  الربع سنوية ة يدراسة القوائم المالالنافع، واألستاذ/ عبد العزيز عمير العمير، واألستاذ/ أديب محمد أبانمي. وتضطلع اللجنة ب

المراجعة   ريردراسة تقاو مهام،األعمال وال  تنفيذ في  فاعليتهامدى معرفة ل في الشركة  لياخجع الد المرا أعمال ومتابعة باعتمادها،  اإلدارةلمجلس 

وتوصياتها بشأنها،   هامكتوب عن  تقرير إلعداد  الداخلية دراسة نظام الرقابة ، وايهللمالحظات الواردة ف التصحيحية اإلجراءات  تنفيذومتابعة  الداخلية، 

دراسة  ه، وأتعاب وتحديد المحاسب القانوني،  فصل ب توصية ي بعد التأكد من استقالليته، وال ن المحاسب القانونييلمجلس اإلدارة بتع والتوصية 

 .إزاءها لمجلس اإلدارة   والتوصيةبداء الرأي إل بالشركة المتبعة المحاسبية  السياسات دراسة  و  بشأنها،ومتابعة ما تم  ،ةيعلى القوائم المال  همالحظات

من خارج   ين مستقل ينعضو  إلى  باإلضافةتتكون من عضو من مجلس اإلدارة  ؛ وهي م٢٠٢٠خالل العام المالي  اتاجتماع ) ٤( عقدت اللجنة وقد 

 ، وأعضاؤها وبيانات حضورهم على النحو التالي:المجلس

االجتماع  

 الرابع 

االجتماع  

 الثالث 

االجتماع  

 الثاني

االجتماع  

 األول
 االســـــــــــــــــــــــم  الصفة 

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

√ √ √ أ/ عبدالعزيز عمير العمير   مستقل  √

√ √ √ أ/ أديب محمد أبانمي   مستقل  √
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 رباحألتوزيع ا



 :رباحألسة توزيع ا سيا  -أ  :التوصيات -ب 
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)٢١اّدة (مع ُمراعاة األحكام الُمقررة في الم -
من َهَذا الِنَظام، للجمعّية العاّمة تخصيص  

%) من الباقي   ١٠بعد ما تقدم نسبة (
 لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.  

للجمعّية العاّمة العادّية أن ُتقرر بناًء على   -
اقتراح من مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد  

لمساهمين كحصة  ما تقدم (إن وجد) على ا 
 إضافّية من األرباح.  

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلّية على   -
ُمساهميها بشكل نصف أو ربع سنوّي وفقًا  
للضوابط الصادرة من الجهة الُمختصة، وذلك  
بناًء على تفويض صادر من ِقَبل الجمعّية  
العاّمة العادّية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح  

 مرحلّية. 

) من صافي األرباح لتكوين  ٪١٠ُيجنب ( -
لِنَظامّي للشركة، ويجوز أن ُتقرر  االحتياطي ا

العاّمة العادّية وقف َهَذا التجنيب   الجمعّية 
) من رأس  ٪٣٠متى بلغ االحتياطي المذكور (

 المال المدفوع.  
يجوز للجمعية العاّمة العادّية بناًء على اقتراح   -

) من صافي  ٪٥االدارة أن ُتجنب نسبة (مجلس 
ةاألرباح لتكوين احتياطي اتفاقّي لمواجه

 الحاالت الهامة المستعجلة. 
للجمعية العاّمة العادّية أن ُتقرر تكوين   -

احتياطيات ُأخرى وذلك بالقدر الذي يحقق  
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر  

لمذكورة  اإلمكان على الُمساهمين. وللجمعّية ا 
كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ  

ملي الشركة أو  إلنشاء ُمؤسسات اجتماعّية لعا
لُمعاونة ما يكون قائمًا من َهِذه الُمؤسسات.   

للجمعّية العاّمة العادّية أن ُتقرر بناًء على اقتراح   -
من مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم  

تقل عن   (إن وجد) على المساهمين بنسبة ال
) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة  ٪ ٥(

 المدفوع. 

 حسب التالي:   رباح األي المجلس بتوزيع  م، يوص ٢٠٢٠بناًء على النتائج التي تم تحقيقها خالل عام 

 .صافي الربح يضاف لالحتياطي النظامي ) من ٪١٠(  خصم -

 ) ريال. ٢،٥٠٠،٠٠٠) من رأس المال المدفوع؛ ويبلغ مجموعها (٪٥بنسبة (  م٢٠٢٠للعام  على المساهمين أولي  توزيع أرباح -

؛ حسب النظام األساسي  م٢٠٢٠عن العام  ألعضاء مجلس اإلدارة كمكافأة همين من األرباح المتبقية بعد التوزيع األولي للمسا ريال )٣٠٠٬٠٠٠صرف ( -

 للشركة. 

 المبلغ بالريال  الـــبـــــــيـــــان 

 ٤،٩٤٢،٣٧٨ صافي ربح العام بعد خصم الزكاة الشرعية. 

 ) ٤٩٤،٢٣٨( ) احتياطي نظامي ٪١٠خصم ( 

 ) ٢،٥٠٠،٠٠٠( *  ) ريال.٢،٥٠٠،٠٠٠رأس المال المدفوع؛ ويبلغ مجموعها () من ٪٥بنسبة (  م٢٠٢٠للعام  على المساهمين أولي  توزيع أرباح

 ١،٩٣١،٩٤٠. المتبقي من صافي الربح

 ) ٣٠٠،٠٠٠(  .األساسي  نظامال ) من صافي أرباح العام حسب  ٣٠٠٬٠٠٠يخصم مكافأة مجلس اإلدارة بواقع (

 ١،٦٣١،٩٤٠ رصيد األرباح المبقاة.   الباقي يضاف إلى 

م. ٠٢/٠٢/٢٠٢١العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ) وبناًء على تفويض الجمعية ٢١/ت /٦تم توزيعه بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم (سي*
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 الخاتمة
يتشرف مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي برفع أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام 

سعود وسمو ولي عهده األمين  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

د ودعم متواصل لالرتقاء بصناعتنا الوطنية، ودفع مسيرة متنا الرشيدة لما يبذلونه من جهوحكو

التنمية االقتصادية، وتشجيع االستثمارات الوطنية لتمكينها من مجاراة ومنافسة الشركات 

المعدنية ولكل القطاعات  العالمية. وكذلك نتقدم بالشكر إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة

جلس اإلدارة عن شكره لكافة مساهمي الشركة  ية على دعمهم المتواصل. ويعرب مالحكوم

ر المجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها  على ثقتهم في الشركة ودعمهم المستمر لها. وُيَقدِّ

 ويشكرهم على مجهوداتهم المميزة. 

 والله الموفق،،،

 
 

 ةمجلس إدارة الشركــ 
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