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لقــد كان العــام 2021 امتــدادًا للتحديــات الناتجــة 
عــن جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، حيــث 
شــهدت دول العالــم موجــة ثانيــة مــن االجــراءات 
ــر  ــروس ممــا أث ــة للحــد مــن انتشــار الفي االحترازي
فــي  تذبــذب  إلــى  وأدى  النفــط،  أســعار  علــى 
لثبــات  كان  لقــد  العالــم.  حــول  األســواق  أداء 
توزيــع  شــركة  فــي  اإلداري  الفريــق  والتــزام 
فــي  حيــث ســاهم  األثــر  أكبــر  الطبيعــي  الغــاز 
تذليــل التحديــات وتخفيــف أضرارهــا علــى الرغــم 
مــن اآلثــار الســلبية التــي ألقــت بظاللهــا علــى 
كمــا  والعالميــة.  المحليــة  الصناعــة  أســواق 
حرصــت الشــركة استشــعارًا منهــا لدورهــا فــي 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 بالتحــول إلى الطاقة 
مختلــف  علــى  مركزهــا  تحســين  فــي  النظيفــة 
والتشــغيلية الســتمرار  االســتثمارية  األصعــدة 
ريادتهــا كواحــدة مــن أكبــر شــركات توزيــع الغــاز 
الصناعيــة  المناطــق  مســتوى  علــى  الطبيعــي 

المملكــة. فــي 

فــي  بــه  نقــوم  الــذي  الريــادي  الــدور  متمثليــن 
إمــداد الغــاز الطبيعــي للمصانــع فــي المدينــة 

كلمـــــة
رئيــس مجلس اإلدارة

الشــركة  واصلــت  بالريــاض،  الثانيــة  الصناعيــة 
ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالعمــل  تعاونهــا 
الطاقــة،  وزارة  مقدمتهــا:  وفــي  العالقــة، 
والهيئــة  المعدنيــة،  والثــروة  الصناعــة  ووزارة 
ــة،  ــة ومناطــق التقني الســعودية للمــدن الصناعي
بعقــد االجتماعــات الثنائيــة وبحــث ســبل التعــاون 
فــي  األخــرى  الصناعيــة  المــدن  فــي  للتوســع 
بالدنــا، تماشــًيا مــع رؤية المملكــة 2030 المباركة، 
ومشــروع التحــّول الوطنــي الهــادف لجعــل الغــاز 
المســاعدة  فــي  الرئيــس  العنصــر  الطبيعــي 
علــى تنويــع المداخيــل االقتصاديــة للدولــة، مــن 
ــق قــوة  ــة، وخل ــر القطاعــات الصناعي خــالل تطوي
تنافســية لهــا فــي األســواق العالميــة، وتقليــل 

بالبيئــة. المضــرة  الكربونيــة  االنبعاثــات 

الغــاز  توزيــع  شــركة  التــزام  علــى  نؤكــد  كمــا 
تقديــم  تتضمــن  والتــي  برســالتها  الطبيعــي 
حلــول الطاقــة عاليــة الجــودة عبــر توزيــع وتشــغيل 
وصيانــة شــبكات الغــاز الطبيعــي بأعلــى معاييــر 
احتياجــات  تلبيــة  لضمــان  والســالمة  الكفــاءة 
العمــالء وتمكينهــم مــن بلــوغ غاياتهــم اإلنتاجيــة 
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ألجــل المشــاركة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
الشــركة  وتشــهد  والمجتمعيــة.  االقتصاديــة 
مرحلــة جديــدة تســعى فيهــا بالتــوازي مــع دورهــا 
الرئيســي فــي إمــداد الغــاز إلــى المصانــع فــي 
لتقــوم  بالريــاض.  الثانيــة  الصناعيــة  المدينــة 
بتقديــم حلــول مبتكــرة لتوصيــل الغــاز الطبيعــي 
إلــى مناطــق جديــدة، وصيانــة وتشــغيل شــبكات 

الغــاز فــي مناطــق المملكــة المختلفــة.

المســؤولية  بأهميــة  إيماننــا  منطلــق  ومــن 
اإلجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئــة، نؤكــد علــى 
أن االســتدامة تلعــب دورًا جوهريــًا مســتمرًا فــي 
منهــج  عبــر  أعمالهــا،  إدارة  وفــي  الشــركة  نهــج 
رأس المــال البشــري االســتراتيجي. وقــد توجــت 
جهــود الشــركة برعايــة بنــاء كادر وطنــي مؤهــل 
ومتفانــي لهــذه الصناعــة، حيــث بلغــت نســبة 
2021م  العــام  خــالل  الشــركة  فــي  الســعودة 
إلــى 50% كأعلــى نســبة منــذ تأســيس الشــركة 
ولتواصــل ارتفاعهــا للعــام الثالــث علــى التوالــي.

ختامــًا يشــرفني باألصالــة عــن نفســي ونيابــة 
وموظفــي  إدارة  مجلــس  أعضــاء  اإلخــوة  عــن 

ومنتســبي شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي برفــع 
أســمى آيــات الشــكر والعرفــان والتقديــر إلــى 
مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة 
الســعودية، وإلى صاحب الســمو الملكي األمير 
محمــد بــن ســلمان آل ســعود ولــي العهــد، علــى 
علــى  وحرصهــم  الدائــم  ودعمهــم  مســاندتهم 
تطويــر قطاعــي الطاقــة والصناعــة واالرتقاء بهم 
لمصــاف أســواق الطاقــة والصناعــة المتقدمــة، 
وعلــى جهودهــم الحثيثــة مــن أجــل رفعــة وازدهــار 

ــا الحبيــب فــي شــتى المجــاالت. وطنن

ويســرني أيضا أن أتقدم بالشــكر الجزيل لصاحب 
ــن ســلمان  ــز ب ــد العزي ــر عب الســمو الملكــي األمي
آل ســعود وزيــر الطاقــة، علــى الدعــم المتميــز 
الــذي تحظــى بــه شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي 
مــن ســموه والمســاندة الكبيــرة لكافــة مبادراتهــا 
بالشــكر  أتقــدم  أن  يســرني  كمــا  وبرامجهــا. 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن انتهــت عضويتهــم 
المبذولــة  جهودهــم  علــى  2021م  العــام  خــالل 

فــي تطويــر الشــركة خــالل فتــرة عضويتهــم.

أ.ماجد بن عبد الرحمن العسيالن
رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي

ونيابـــة  نفســـي  عـــن  باألصالـــة  أتقـــدم  كمـــا 
بالشـــكر  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  اإلخـــوة  عـــن 
لجميـــع المســـاهمين والمســـتثمرين واألعضـــاء 
والمهتميـــن علـــى دعمهـــم المســـتمر وثقتهـــم، 
مـــع تطلعنـــا لعـــام آخـــر حافـــل بالمنجـــزات الهامـــة 
فـــي الســـنة المقبلـــة. كمـــا ال يفوتنـــي أن أتوجـــه 
ــن  ــركة الذيـ ــل إلـــى موظفـــي الشـ ــكر الجزيـ بالشـ
أظهـــروا القـــدرة العاليـــة علـــى التكيـــف خـــالل هـــذا 

العـــام بطبيعتـــه االســـتثنائية..

وتقبلوا خالص تحياتي،،،
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إســتمرارًا لمســيرة التوجــه لقطــاع الغــاز الطبيعــي فــي 
المملكــة واصلــت شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي تحقيــق 
أهدافهــا والقيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا ومواجهــة 
الصناعــي  القطــاع  التــي شــهدها  الكبيــرة  التحديــات 
لتحقيــق  كورونــا  لجائحــة  نظــرًا  2021م  العــام  خــالل 
للطاقــة  النظيــف  المصــدر  لهــذا  الكبــرى  االنطالقــة 
والعمــل علــى نشــر اســتخدامه فــي المدينــة الصناعية 

الثانيــة بالريــاض وجميــع أنحــاء مملكتنــا الحبيبــة. 

شــهد العــام 2021م علــى أعلــى مبيعــات فــي تاريــخ 
مــن  الغــاز  اســتهالك  متوســط  بلــغ  حيــث  الشــركة 
قبــل العمــالء حوالــي 43،74 مليــون قــدم مكعــب 
عــن  حوالــي%1.4  قــدره  وبارتفــاع  باليــوم  قياســي 
العــام 2020م، بالرغــم مــن ذلــك أبــرزت النتائــج الماليــة 
للعــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2021م انخفــاض 
فــي أربــاح الشــركة بتســجيل صافــي ربــح بلــغ حوالــي 
2.4 مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض بحوالــي %47 
عــن صافــي أربــاح العــام الماضــي، وُيعــزى انخفــاض 
أربــاح الشــركة بالرغــم مــن زيــادة المبيعــات إلــى ارتفــاع 
عائــدة  الماضــي  العــام  عــن   %1 بمعــدل  التكاليــف 
ــدء احتســاب إهــالك العــداد  ــى ب بشــكل أساســي إل
والمصروفــات  البيــع،  ســعر  ثبــات  مــع  الرئيســي، 

كلمـــــة 
الرئيس التنفيذي

المــوازي،  الســوق  فــي  الشــركة  إلدراج  المصاحبــة 
المتمثلــة فــي  العالميــة  تأثيــر األزمــة  عــالوة علــى 

جائحــة كورونــا.

وحققــت الشــركة خــالل العــام 2021م تطــورات فــي 
العديــد مــن المجــاالت كمــا يلــي:

فيمــا يتعلــق بالتطــورات االســتثمارية، قامــت شــركة 
بــإدراج   2021 العــام  خــالل  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع 
إطــار  المــوازي »نمــو« فــي  الســوق  الشــركة فــي 
لتنويــع  الشــركة  تبذلهــا  التــي  المتواصلــة  الجهــود 
مصــادر التمويــل مــن أجــل تنفيــذ خططهــا التوســعية 
وتطويــر أعمالهــا ونشــاطاتها. وليســاعد الشــركة على 
زيــادة الشــفافية، وتفعيــل الحوكمــة، ممــا يــؤدى إلــى 
إلــى  باالنتقــال  لهــا  ويســمح  االســتدامة،  تحقيــق 

الســوق الرئيســية.

وفيمــا يتعلــق بالتطــورات التشــغيلية، أطلقــت شــركة 
توزيــع الغــاز الطبيعــي خــالل العــام 2021م عــداد الغــاز 
الرئيســي الجديــد ذو الســعة التشــغيلية التــي تصــل 
إلــى 100 مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي اليــوم، 
وهــي ضعــف الســعة التشــغيلية للعــداد القديــم، 
فــي  عمالئهــا  قاعــدة  توســيع  علــى  ليســاعدها 
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المــوازي وتدعيــم قدراتهــا الداخليــة وإثبــات حضورهــا 
الموضوعــة  االســتراتيجية  الخطــط  بتنفيــذ  المحلــي 
مــن قبــل إدارة الشــركة. ســاهم كل ذلــك فــي تعزيــز 
رؤيتنــا بــأن نصبــح الشــركة الرائــدة فــي مجــال توزيــع 
الغــاز الطبيعــي، وصيانــة وتشــغيل شــبكات الغــاز، 
والخيــاراالول للمســتفيذين مــن هــذه الخدمــات علــى 

مســتوى المملكــة.

متفائلــة  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة  إدارة  إن 
هــذه  فــي  تشــهده  الــذي  التطــور  وتيــرة  باســتمرار 
ــة بفضــل األســس الراســخة واالســتراتيجيات  المرحل
ــة األمــد التــي تعتمدهــا الشــركة وصــواًل إلــى  طويل
العوائــد  وافضــل  النمــو  مراتــب  أقصــى  تحقيــق 
الكثيــر  يحمــل  فالمســتقبل  لمســاهمينا.  الماليــة 
ــرة لشــركتنا ومســاهميها ومجلــس  مــن اآلمــال الكبي
ــن لديهــا. ــع العاملي ــة وجمي إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذي

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض. وقــد كان لشــركة 
توصيــل  فــي  رياديــًا  دورًا  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع 
الغــاز الطبيعــي لعــدد مــن المصانــع فــي المدينــة 
الصناعيــة الثانيــة وذلــك مــن خــالل شــبكة الغــاز التــي 
تمتــد ألكثــر مــن 42 كيلــو متــر، حيــث تــم إطــالق الغــاز 
حاليــًا  العــام 2021م، وجــاري  خــالل  ألربعــة مصانــع 
أعمــال التصميمــات المدنيــة الالزمــة لتوصيــل شــبكة 
الصناعيــة  المدينــة  فــي   )80( المنطقــة  إلــى  الغــاز 
وغيرهــا، لتقــوم الشــركة بعدهــا بالبــدء فــي تنفيــذ 
أعمــال شــبكات توزيــع الغــاز وأعمــال التركيبــات تمهيدًا 
لتوصيــل الغــاز الطبيعــي لعــدد )13( مصنعــًا علــى 
عــدة مراحــل ابتــداًء مــن عــام 2022م. وقــد كان للكــوادر 
بــه مــن  تتميــز  الشــركة ومــا  تمتلكهــا  التــي  الفنيــة 
كفــاءة وخبــرة أكبــر األثــر فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات.

بدراســة  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة  تقــوم  كمــا 
النــور  العديــد مــن الحلــول المبتكــرة والتــي ســترى 
إلــى  الغــاز  لتوصيــل  تعالــى،  اللــه  بمشــيئة  قريبــًا 
تحقيقــًا  ممكنــة،  جغرافيــة  ومنطقــة  شــريحة  أكبــر 
لرؤيــة المملكــة 2030 وتعزيــزًا لدورهــا كداعــم للقطــاع 
الصناعــي ولمنــح ميــزة تنافســية للســوق الســعودي 
كفــاءة  األعلــى  الطاقــة  مصــدر  توفيــر  خــالل  مــن 

ونظافــة.   أمانــًا  واألكثــر 

إّن أحــد أهــم دعائــم النجــاح لدينــا، إن لــم يكــن أهمهــا 
العامــة  بالســالمة  االهتمــام  هــو  االطــالق،  علــى 
والصحــة وإدارة البيئــة، حيــث نســعى جاهديــن لتوفيــر 
خدمــات توزيــع الغــاز الطبيعــي وفــق أعلــى معاييــر 
الشــركة  وتســتمر  والموثوقيــة.  واألمــان  الســالمة 
فــي إنجــاز أعمالهــا بــدون حــوادث منــذ إنشــائها وحتى 
تاريخــه وللــه الحمــد، لتؤكــد علــى التزامنــا بتبنــي أعلى 
عمــل  »بيئــة  لثقافــة  وانعــكاس  الســالمة  معاييــر 
بــال حــوادث« التــي يعتمدهــا جميــع العامليــن فــي 
أعــرب  الطبيعــي. وأود هنــا أن  الغــاز  شــركة توزيــع 
عــن تقديــري لفريــق العمــل علــى المبــادرات المتميــزة 
شــكري  وعــن  الســالمة  مجــال  فــي  قدمهــا  التــي 
لجميــع العامليــن فــي الشــركة علــى اتباعهــم لتعاليــم 

ــة وموثوقــة. ــة عمــل آمن ــق بيئ الســالمة لخل

علــى  قدرتنــا  مــدى  علــى  شــاهدًا   2021 عــام  كان 
مواجهــة التحديــات والمضــي قدمــًا وبخطــى ثابتــة 
ــع  ــز فــي جمي ــه دائمــًا مــن تمي لتحقيــق مانســعى إلي
أثبتــت  التحديــات،  مــن  وبالرغــم  أنــه  حيــث  أعمالنــا. 
توزيــع الغــاز الطبيعــي قوتهــا ومرونتهــا وتغلبت على 
تلــك التحديــات مــن خــالل تحقيــق التفــوق التشــغيلي 
ــاإلدراج فــي الســوق  وتعزيــز موقفهــا االســتثماري ب
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نبذة عن الشركة
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إتمام المرحلة الرابعة من 
شبكة توزيع الغاز وإيصال 
الغـــاز إلــــى ) 7 ( عمــــــالء. 
ليصبـــح إجمالي العمـــالء 
)58( عميـــــاًل. 53 منـهم 
يستهلكون الغاز فعلًيا.

إتمــــام المرحلــة الثالثة 
مـن شبكــــة توزيع الغاز 
وإيصـال الغاز إلى )14( 
عمياًل. ليصبح إجمالي 

العمالء 51 عمياًل.

إتمــام المرحلـــة الثانيـــــة 
من شبكـــة توزيــــع الغــاز 
وإيصال الغــــاز إلـــى )16( 
عميـــاًل. ليصبح إجمــالي 

العمـــالء 37 عمياًل.

إتمام المرحلة األولى 
من شبكة توزيع الغاز 
وإيصــال الغـــــاز إلى 

21 عمياًل.

تأسيس الشركة في 
2000/07/17م بمدينة 
الرياض بسجل تجاري 

رقم )1010160762(

الخط الزمني
لشركة توزيع الغاز الطبيعي

2002م2000م

1

2005م

2

2009م

3

2016م

4
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إتمــــام المرحلـــة الخامســـة من 
شبكة توزيع الغاز وإيصال الغاز 
إلى )8( عمالء. ليصبـح إجمالي 
العمـالء )65( عمياًل. 59 منهم 

يستهلكــــون الغـــــاز فعليــــــًا.

إتمـــــام المرحلــة السادسة من 
شبكة توزيع الغاز وإيصال الغاز 
إلى )4( عمالء. ليصبح إجمالي 
العمالء )69( عمياًل. 61 منهم 

يستهلكـــــــون الغــــاز فعليــًا.

إطــالق الغـــاز إلى 4 عمــالء. 
ليصبــــح إجمالــــي العمــــــالء 
الذين يستهلكون الغاز فعليًا 

)65( عمياًل من أصــل 69 
موصلين بشبكة الغـاز . 

إطالق الغاز لـ )4( عمالء وإلغاء 
ربط عميل من الشبكة ليصبح 
عــــدد العمــــالء المستهلكيــن 
للغـــــاز )57( عميــاًل من أصل 
)57( متصــاًل بشبكـــة الغـــــاز.

2021م

8

2019م

6

2020م

7

2018م

5
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1421/04/15هــــ  فـــي  الشـــركة  تأســـيس  تـــم 
الريـــاض  بمدينـــة  2000/07/17م  الموافـــق 
كشـــركة   )1010160762( رقـــم  تجـــاري  بســـجل 
ذات مســـؤولية محـــدودة. وتحولـــت إلـــى شـــركة 
مســـاهمة ســـعودية مقفلـــة طبقـــًا ألحـــكام نظـــام 
الشـــركات ولوائحـــه والنظـــام األساســـي وفـــق 
قـــرارات الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــدة 
فـــي 1431/07/16هــــ. وتـــم إدراجهـــا فـــي الســـوق 

بتاريـــخ 2021/09/22م.  نمـــو  المـــوازي 

َد رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره خمســون  ُحــدِّ
 50،000،000( فقــط  ســعودّي  ريــال  مليــون 
ريــال( مدفوعــة بالكامــل، وجــرى تقســيمها إلــى 
خمســة مالييــن ســهم اســمي ُمتســاوية القيمــة 

ســهم(.  5،000،000(

تمــارس الشــركة جميــع أعمالهــا وفــق األنظمــة 
المتبعــة. وتتنــوع أعمال الشــركة فــي المجاالت 

التالية:

أرامكــو  شــركة  مــن  الجــاف  الغــاز  شــراء 
ــى المصانــع وفــق  الســعودّية، وتوزيعــه عل

الدولــة. قبــل  مــن  الُمحــددة  األســعار 

تشغيل وصيانة شبكات الغاز لخدمة العمالء. 

االستثمار في مختلف مجاالت الطاقة.

المعامــالت  فــي  الشــركة  أمــوال  اســتثمار 
الشــرعية. الماليــة  االســتثمارية 

الالزمــة  والمنقــوالت  العقــارات  امتــالك 
الشــركة. ألنشــطة 

امتالك حقوق الُملكية الصناعّية.

www.ngdc.com.sa
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الـرؤيـة
الريــادة فــي حلــول توزيــع وتشــغيل 

الغــاز الطبيعي.
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الــهــدفالـرسـالـة
تقديــم حلــول الطاقــة العاليــة الجــودة والفاعليــة، 
الغــاز  شــبكات  وصيانــة  وتشــغيل  توزيــع  عبــر 
الطبيعــي، بأعلــى معاييــر الكفــاءة والســالمة؛ 
وتمكينهــم  العمــالء،  احتياجــات  تلبيــة  لضمــان 
مــن بلــوغ غاياتهــم اإلنتاجيــة، ألجــل المشــاركة 
االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 

والمجتمعيــة.   

المســاهمة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة، من خالل 
ــة  ــة الثاني ــة الصناعي ــع فــي المدين ــد المصان تزوي
بالريــاض بالغــاز الطبيعــي، والتوســع المســتمر 
فــي تقديــم خدمــات اإلنشــاء والتشــغيل لنظــام 
شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي للمــدن الصناعيــة 
فــي المملكــة، بعــد الحصــول علــى الموافقــة 

مــن الجهــات ذات العالقــة.
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األداء المالي 
والتشغيلـــي
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2،400،732 ريال
صافي أرباح الشركة

89،591،285 ريال
إجمالي المبيعات

65 عمياًل
مستهلكًا للغاز

2021 في أرقام

43.74 مليون 
قدم مكعب قياسي

متوسط كميات الغاز المباعة والمستهلكة 
من قبل العمالء ) في اليوم (

  %6.5
عن عام 2020م

  %0.4
عن عام 2020م

%47
عن عام 2020م

  %1.41   
عن عام 2020م
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أواًل: أداء الشركة خالل العام المالي 2021م:

العــام  خــالل  جيــد  بشــكل  الشــركة  أداء  ســار 
فــي  االقتصــادي  الوضــع  كان  حيــث  2021م، 
الربــع األول مــن العــام2021م أفضــل ممــا كان 
متوقعــًا بتحّســن للمبيعــات واســتقرارها، ولكــن 
الربــع  فــي  الطفيــف لالســتهالك  التراجــع  مــع 
الثانــي مــن العــام قامــت الشــركة بإطــالق الغــاز 
إلــى 4 عمــالء جــدد وذلــك لتعويــض االنخفــاض 
العمــالء  لــدى  الغــاز  اســتهالك  فــي  النســبي 
المتأثريــن بجائحــة كورونــا وبعوامــل أخرى متفرقة 
خــالل هــذه الفتــرة. واســتمر الحــال كمــا هــو عليــه 
علــى  طفيــف  ارتفــاع  مــع  العــام  نهايــة  حتــى 
االســتهالك بمطلــع الربــع الرابــع نتيجــًة لتحّســن 
اســتهالك بعــض كبــار العمــالء خــالل هــذه الفتــرة 
ممــا انعكــس إيجابــًا علــى إجمالــي االســتهالك. 

المتغيــرات، نجحــت الشــركة   وفــي ظــل هــذه 
جيــد  بمســتوى  أعمالهــا  فــي  االســتمرار  فــي 
ســواًء  جوهريــة،  مشــكالت  أي  عــن  وبمنــأًى 
عــّز  اللــه  بفضــل   - ماليــة  أم  تشــغيلية  كانــت 
وجــّل - وواصلــت جهودهــا فــي خفــض التكلفــة 
يقــوم  حيــث  العمــالء،  خدمــة  فــي  والتوّســع 
اآلن )65( مصنًعــا باالســتهالك الفعلــي للغــاز 
الطبيعــي، وتتوقــع الشــركة زيــادة عــدد المصانــع 
المســتهلكة للغــاز الطبيعــي خــالل عــام 2022م 

إلــى 69 مصنــع. هــذا وقــد بلــغ متوســط االســتهالك اليومــي مــن الغــاز للمصانــع مجتمعــة خــالل 
عــام 2021 م حوالــي )43.74( مليــون قــدم مكعــب قياســي باليــوم، وهــو مــا يمثــل )60،75%( مــن 
الكميــات اإلجماليــة المخصصــة لهــذه المصانــع مــن قبــل مقــام الــوزارة وقدرهــا )72( مليــون قــدم 

مكعــب قياســي باليــوم بارتفــاع حوالــي )1.41%( عــن متوســط اســتهالك العــام الماضــي..

أ( كمية استهالك الغاز الطبيعي من قبل العمالء:-

ــة  ــة لهــذا العــام مقارن ــات الغــاز الطبيعــي المباع ــف فــي كمي ــه يوجــد ارتفــاع طفي مــن المالحــظ أن
بالعــام الماضــي؛ نتيجــة إلــى بــدء اســتهالك الغــاز مــن قبــل 4 عمــالء جــدد باإلضافــة تحســن أداء 

االســتهالك لبعــض كبــار العمــالء.
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عــام  فــي  ارتفعــت  الغــاز  مبيعــات  أن  يالحــظ 

2021م عــن عــام 2020م بشــكل طفيــف وذلــك 

 4 قبــل  مــن  الغــاز  اســتهالك  بــدء  إلــى  نتيجــة 

عمــالء جــدد باإلضافــة تحســن أداء االســتهالك 

لبعــض كبــار العمــالء مــن منتصــف الســنة إلــى 

أواخرهــا

ب( مبيعات الشركة خالل الخمس سنوات الماضية:-
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نتيجــة الرتفــاع التكاليــف التشــغيلية واإلداريــة وإهالك األصول، وكذلــك لألزمة االقتصادية 
العالميــة جــراء جائحــة كورونــا والعديــد مــن العوامــل االقتصاديــة األخــرى انخفــض صافــي 
أربــاح العــام المالــي 2021 م عــن صافــي أربــاح عــام 2020م؛ بالرغــم مــن ارتفــاع المبيعــات 
خــالل العــام وزيــادة الحصــة الســوقية للشــركة والتقنيــن قــدر اإلمــكان فــي المصروفــات 

اإلداريــة والتشــغيلية.

ج( صافي أرباح الشركة:-
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ــي  ــر الت ــي والمخاطـ ــز المال ــًا: المرك ثانيــــــ
تواجــه الشــركة:

يتيــح تقريــر المحاســب القانونــي فرصة لمعرفة 
حجــم اســتثمارات الشــركة واألداء التشــغيلي 
للعــام 2021م، ونرجــو مــن المســاهمين الكــرام 
الرجــوع إلــى هــذه النتائــج للتفاصيــل كأســاس 

ومرجعيــة. 

حقائق ماليــة

19،306،636 ريال
إجمالي الموجودات المتداولة

24،440،512ريال
إجمالي المطلوبات المتداولة

+

+

+

=

=

=

=

=

71،318،537 ريال
إجمالي الموجودات غير المتداولة

9،997،999 ريال
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

90،625،173 ريال
إجمالي الموجودات 

34،438،511 ريال
إجمالي المطلوبات  

56،186،662 ريال
إجمالي حقوق المساهمين  

90،625،173 ريال
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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2017 البنـد
)ريال سعودي(

2018
)ريال سعودي(

 2019
)ريال سعودي(

 2020
)ريال سعودي(

 2021
)ريال سعودي(

19.401.38423.475.31021.832.92717.097.19119.306.636مجموع الموجـودات المتـداولة

44.969.86646.662.09955.889.19758.298.53171.318.537مجموع الموجـودات غير المتـداولة

64.371.25070.137.40977.722.12475.395.72290.625.173مجموع الموجـودات

8.526.1468.509.66111.369.86112.796.12624.440.512مجموع المطلوبات المتـداولة

836.4975،332.7519،637.8946.313.6669.997.999مجموع المطلوبات غير المتـداولة

9.362.64313،842،41221.007.75519.109.79234.438.511إجمالي المطلوبات

55.008.60756.294.99756.714.36956.285.93056.186.662إجمالي حـقـوق المساهـميـن

64.371.25070.137.40977.722.12475.395.72290.625.173مجموع المطلوبات وحـقـوق المساهميـن

ويختصر الجدول التالي المركز المالي للسنة الحالية ومقارنته باألعوام السابقة:

ويبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة:

المدفوعات النظامية المستحقة في 2021/12/31مالجهة
)ريال سعودي(

307،370الهيئة العامة للزكاة والدخل0

315،813الهيئة العامة للزكاة والدخل )ضريبة القيمة المضافة(0

39،502الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية0
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ولقــد تحصلــت الشــركة خــالل 2018 م علــى قــرض 
ــة الســعودي  ــة الصناعي ــدوق التنمي مــن قبــل صن
مشــاريع  لتمويــل  ريــال   )20،500،000( قــدره 
الشــركة الحاليــة؛ وأهمها اســتبدال العــداد الرئيس 

ــر الســتيعاب عمــالء جــدد. بعــداد أكب

هــذا وتخطــط الشــركة بشــكل عــام لالســتمرار فــي 
تحســين أدائهــا وتعزيــز مكتســباتها وتطويــر قدراتهــا 
والتهيــؤ للمخاطــر المحتملــة، ممــا يســاعد بمشــيئة 
اللــه علــى زيــادة األربــاح ونمــو عوائد المســاهمين قدر 
اإلمــكان. ويــود مجلــس اإلدارة إحاطــة المســاهمين 
الكــرام بأهــم المخاطــر والمشــاكل التــي قــد تؤثــر علــى 

ــدات الشــركة االســتثمارية، ومنهــا:  خطــط وعائ
التغيــرات التــي قــد تطال االقتصــاد العالمي 
والمحلــي، مــن حيــث االنكمــاش والركــود، 
والتــي قــد تــؤدي بدورهــا إلى خفــض الطلب 

علــى الغــاز الطبيعــي.

التغيــر فــي أســعار تعرفــة بيــع الغــاز الطبيعــي 
فــي  الطاقــة  وزارة  قبــل  مــن  المحــددة 

األخيــرة. الســنوات 

التقلبــات الحاصلــة حالًيا في أســواق العمالت 
ممــا أثــر ســلبًيا علــى عمالئنا.

ثالثــــــًا: األداء التشغيلــــي ومؤشرات األمن 
والسالمة:

بــكل  لـــ 65 عميــاًل  تقــوم الشــركة بتزويــد الغــاز 
أريحيــة ولــم يتــم تســجيل أي حالــة انقطــاع للغــاز 
مــن قبــل الشــركة. وتجــري خطــط الصيانــة الدورية 
كمــا هــو مرســوم لهــا وبحســب الخطــة الســنوية 
المعتمــدة، حيــث لــم تســجل شــركة توزيــع الغــاز 
الطبيعــي أي حــوادث وللــه الحمــد خــالل العــام 
الشــركة ســجل لشــكاوى  لــدى  2021م، ويوجــد 
)Customer’s Complaint Report(؛  العمــالء 
بالخدمــات  المتعلقــة  العمــالء  بالغــات  لرصــد 

والتشــغيل. والعمليــات 

وتنفيــذ  وتوريــد  بتصميــم  الشــركة  تقــوم 
لمعاييــر ومواصفــات شــركة  مشــاريعها وفقــًا 
الدوليــة  والمواصفــات  الســعودية  ارامكــو 
المعتمــدة وذلــك مــن مقاوليــن ومكاتــب هندســة 

 . معتمــدة

ولــم تســجل الشــركة -وللــه الحمــد- أي حــوادث 
أمــن وســالمة أو إصابــة عمــل منــذ تأسيســها. 
ويعــود ذلــك، بعــد توفيــق اللــه، إلــى إجــراءات 
الصرامــة  العاليــة  والســالمة  األمــن  ولوائــح 
المطبقــة فــي الشــركة والخاصــة بتوزيــع الغــاز 
مراقبــة  نظــام  الشــركة  تمتلــك  إذ  الطبيعــي، 

الحمايــة  نظــام  وكذلــك   )SCADA( الشــبكة 
جدولــة  عمليــات  إلــى  باإلضافــة  الكادوثيكيــة 
كمــا  والعــدادات،  للشــبكة  الدوريــة  المراقبــة 
ــام  ــع قي تقــوم الشــركة بالتنســيق مــع مــدن بمن
أي مقــاول بــأي أعمــال بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة 
إال بعــد التنســيق والتصريــح الرســمي مــع شــركة 

الغــاز. توزيــع 

ارتفاع أسعار الخدمات )كالماء والكهرباء(.

الوضــع االقتصــادي والسياســي المتقلــب بالدول 
المحيطــة ممــا أثــر علــى فــرص التصديــر لعمالئنــا.
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 رابعـــــــًا: شهـــــادة نظـــام إدارة الجــــــــودة 
)أيزو 2015-9001( 

تحــرص الشــركة علــى أن تبقــى دائمــًا محققــة 
)آيــزو(  الجــودة  إدارة  نظــام  تطبيــق  لمتطلبــات 
بهــدف اســتدامة تحقيــق الجــودة الفعليــة فــي 

والفنيــة.  اإلداريــة  األنشــطة  كافــة 

لـــذا تـــم تجديـــد شهـــــــادة نظـــــــام إدارة الجـــودة 
المانحـــة  الجهـــة  تأكـــد  بعـــد   )2015-9001 )آيـــزو 
للشـــهادة مـــن تطبيـــق الشـــركة لجميـــع متطلبـــات 

نظـــام الجـــودة.

إحصائيات األمن والسالمة خالل العام 2021م

تصاريح أعمال الحفر الصادرة

الوقت المسّجل لالستجابة لتجارب نداء الطوارئ

تصاريح الطوارئ الصادرة

88

دقيقة واحدة

222

29

7 دقائق

تصريح لمناطق 
ال يوجد بها أنابيب غاز       

إخالء مبنى الشركة 
بعد إنذار الطوارئ     

تصريح 

تصريح لمناطق 
يوجد بها أنابيب غاز 

الوصول لموقع الطوارئ 
عند عداد العميل
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إخالء الطوارئ الوهمي

انطالقــًا مــن حــرص الشــركة علــى االســتعداد 
الطارئــة  والحــاالت  الكــوارث  لمواجهــة  التــام 
إعــداد  تــم  المنشــأة،  لهــا  تتعــرض  قــد  التــي 
خطــة لكيفيــة إخــالء المبنــى مــن العامليــن فــي 
الحــاالت الطارئــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة 
واألمــن  الطمأنينــة  وكفالــة  لتأميــن ســالمتهم 
لهــم، تتضمــن التعليمــات التــي تضبــط تحــركات 
ومســئوليات كل األعضــاء المشــاركين بهــا ممــا 
يســاهم فــي رفــع كفــاءة العامليــن وتحقيــق أكبــر 
قــدر مــن الجاهزيــة واألداء الحتوائهــا والتقليــل 
اللــه  بــإذن  والماديــة  البشــرية  الخســائر  مــن 

تعالــى.

علــى هــذا الصعيــد قــام قســم األمــن والســالمة 
بإعــداد  2021م  ديســمبر  شــهر  فــي  بالشــركة 
كوثيقــة  الشــركة  لمبنــى  إخــالء وهمــي طــارئ 
عمــل تصــف مســار العمــل الــذي يجــب اتباعــه 
فــي حالــة حــدوث أي حريــق أو حــادث وأي حــاالت 
ــم إخــالء المبنــى  ــاء العمــل، وت ــة تحــدث أثن طارئ
إلــى نقــاط التجمــع المحــددة فــي غضــون أقــل 
مــن دقيقــة واحــدة ويعتبــر وقــت قياســي ممتــاز 
يثبــت مــدى اســتعداد العامليــن وتأهبهــم ألي 
حــدث طــارئ. ويعتبــر الرقــم المســجل أقــل بـــ20 
ثانيــة عــن الرقــم الــذي ســجل فــي تجربــة اإلخــالء 

الوهمــي بالعــام الماضــي..
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مشاريع الشركة
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مشاريع تم تنفيذها
أواًل: إدراج الشــركة فــي الســوق المــوازي 

»نمــو«:

الغــاز  قطــاع  علــى  المعقــودة  لآلمــال  نظــرًا 
الصديقــة  البديلــة  للطاقــة  كمصــدر  الطبيعــي 
للبيئــة فــي رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول 
الوطنــي وكذلــك لتحقيــق نمــو الشــركة وتقويــة 
التوســعية،  مشــاريعها  لدعــم  المالــي  مركزهــا 
فقد قررت الشــركة االدراج في الســوق الموازي 
»نمــو«، فــي هــذا الصــدد وقعــت الشــركة فــي 
الربع الرابع من العام 2020م مع إحدى الشــركات 
الرائــدة فــي هــذا المجــال للقيــام بأعمــال إدراج 
الشــركة فــي الســوق المــوازي »نمــو« بأتعــاب 
الشــركة  إدراج  وتــم  ريــال،   )800,000( قدرهــا 
رســميًا فــي الســوق المــوازي فــي 22 ســبتمبر 
2021م. وحققــت الشــركة المرتبــة األولــى مــن 
آخــر  نهايــة  مــع  االســتثمار  علــى  العائــد  حيــث 
جلســة تــداول فــي البورصــة الســعودية لعــام 

2021م محققــًا ارتفاعــًا بنســبة %823.
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ثانيًا: استبدال العداد الرئيس:

بنـــاًء علـــى موافقـــة وزارة الطاقـــة علـــى تخصيـــص 
كميـــات مـــن الغـــاز الطبيعـــي )الجـــاف( لعمـــالء 
مجمـــوع  ليصبـــح  والجـــدد  الحالييـــن  الشـــركة 
الكميـــات المخصصـــة لشـــركة توزيـــع الغـــاز  75 
مليـــون قـــدم مكعـــب قياســـي باليـــوم، ولتلبيـــة 
لخطـــط  واالســـتعداد  المســـتهلكين  احتياجـــات 
الشـــركة التوســـعية المســـتقبلية للشـــبكة، تـــم 
تنفيـــذ مشـــروع اســـتبدال العـــّداد الرئيســـي مـــع 
وحـــدة تخفيـــض الضغـــط بطاقـــة اســـتيعابية تبلـــغ 
100 مليـــون قـــدم مكعـــب قياســـي باليـــوم أي 
مـــا يعـــادل تقريبـــًا ضعفـــي االســـتهالك اليومـــي 
الحالـــي. وتـــم بـــدأ تشـــغيل المحطـــة واطـــالق 
ــم  ــام 2021م وتـ ــن عـ ــع األول مـ ــاز خـــالل الربـ الغـ
االنتهـــاء مـــن مرافـــق المشـــروع واصـــدار شـــهادة 
ــر بإجمالـــي  ــع األخيـ ــة فـــي الربـ ــتالم األوليـ االسـ

ــال.  ــون ريـ ــت 29 مليـ ــة قاربـ تكلفـ
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نسبة السعودة  
% 50

حاالت الحوادث
"0"  ولله الحمد

طول شبكة الغاز
حوالي 42 كم

سيارات الشركة
7 سيارات

حقائق وأرقام في 

2021م
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2024 2023 2022 2021 2020 2019 البند م

تشغيل مدينة الملك عبد الله االقتصادية 1

إصالح شبكة الغاز من الفقاعات )المرحلة الثانية( 2

المبلغالبندم
أساس التكلفة )الف ريال سعودي(

عقد تشغيل وصيانة بمقابل تعاقدي ثابت-تشغيل مدينة الملك عبد الله االقتصادية1

عقود موقعة وتحت التنفيذ )حسب المسافة بالـمتر(4.000,000إصالح شبكة الغاز من الفقاعات )المرحلة الثانية(2

4.000,000المجموع الكلي

بيان بالمشاريع الجاري تنفيذها

ويوضح الجدول التالي الجدول الزمني للمشاريع:



التقرير السنوي 2021 40

مشاريع جاري تنفيذها
تفاصيل المشاريع الجاري تنفيذها:

أواًل: مشروع مدينة الملك عبد الله االقتصادية:

رؤيــة  تحقيــق  فــي  المســاهمة  منطلــق  مــن 
المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي وكذلــك 
فقــد  المالــي،  مركزهــا  وتقويــة  الشــركة  نمــو 
عقــد  علــى  التوقيــع  2019م  العــام  خــالل  تــم 
فــي  الطبيعــي  الغــاز  تشــغيل وصيانــة شــبكة 
مدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة برابــغ بعقــد 
يمتــد لمــدة ثــالث ســنوات ابتــدأ مــن تشــغيل 
الشــبكة، وبســبب جائحــة كورونــا وظــروف أخــرى 
المدينــة  قبــل  مــن  الغــاز  شــبكة  تشــغيل  تأخــر 
أعمــال  تبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن  االقتصاديــة 
مــن  ابتــداًء  والصيانــة  التشــغيل  فــي  الشــركة 
توســع  باكــورة  لتكــون  2022م،  الرابــع  الربــع 
ــة  ــة الصناعي ــًا خــارج نطــاق المدين الشــركة جغرافي
ــًا بالعمــل فــي تشــغيل  الثانيــة بالريــاض، ومهني

الغــاز.  شــبكات  وصيانــة 
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ثانيًا: إصالح شبكة الغاز من الفقاعات والتآكل:

بنــاًء علــى النتائــج التــي أظهرتهــا عمليات الكشــف 
علــى صالحيــة الشــبكة )Validation Project( مــن 
ــع فــي شــبكة الغــاز  ــرر بعــض المواضـ مــدى تضـ
بظهــور بعــض الفقاعــات علــى الطــالء الواقــي 
ــع عقــد مشــروع  لألنابيــب، قامــت الشــركة بتوقي
نهايــة  المنّفــذة  الشــركة  مــع  الشــبكة  اصــالح 
ــه مــن أحــد  العــام 2018م، ولكــن الشــركة وبتوجي
طبيعــة  بتغييــر  قامــت  الفنييــن  المستشــارين 
العمــل فــي العقــد حيــث قامــت بوضــع غطــاء 
األنابيــب  علــى   )STOPAQ( خــاص  بالســتيكي 
التــي يتــم اصالحهــا مــن الشــبكة، حيــث يعــزل 
هــذا الغطــاء الخــاص األنبــوب مــن تأثيــر تســربات 
الميــاه واألكســجين والمــواد األخــرى ) مســببات 
االفتراضــي  العمــر  بزيــادة  ويســاهم   ) التــآكل 
بــداًل مــن 10 ســنوات  إلــى 30 ســنة  لألنبــوب 
الغطــاء  هــذا  يتميــز  حيــث   )Coating( للطــالء 
 5 كل  تحقــق  لعمــل  للصيانــة وال  حاجتــه  بعــدم 
ســنوات كمــا هــو متعــارف عليــه فــي حالــة إعــادة 

ثالثًا: تمويل المشاريع:

عــن  الحاليــة  المشــاريع  بتنفيــذ  الشــركة  تقــوم 
الذاتيــة،  الشــركة  مــوارد  مــن  التمويــل  طريــق 
عليــه  تحصلــت  الــذي  القــرض  إلــى  باإلضافــة 
الصناعــي  التنميــة  صنــدوق  مــن  الشــركة 
تكلفــة  تغطيــة  علــى  للمســاعدة  الســعودي؛ 

الحاليــة. الشــركة  مشــروعات 

الطــالء. علــى أن يتــم عمــل خطــة ســنوية إلجــراء 
ــك بإضافــة الغطــاء  ــة للشــبكة وذل ــة احترازي صيان
العــازل علــى المســارات الرئيســية للشــبكة وعلــى 
مــن  االنتهــاء  تــم  ســتتضرر.  التــي  المســارات 
المرحلــة األولــى لإلصــالح وجــاري االنتهــاء مــن 
العمــل بالمرحلــة الثانيــة. تــم االنتهــاء مــن إصــالح 
4000 متــر بتكلفــة 5 مليــون ريــال تقريبــا كإجمالــي 

إصــالح للشــبكة حتــى نهايــة عــام 2021. 



التقرير السنوي 2021 42



www.ngdc.com.sa43

مجلس اإلدارة
واللجان التابعة
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االجتماع 
الثامن

االجتماع 
السابع

االجتماع 
السادس 

االجتماع 
الخامس

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
األول الصفة االســـــــــــــــــــــــم

√ √ √ √ √ √ √ √ مستقل م / ماجد عبد الرحمن العسيالن )رئيس المجلس( 

√ √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي م / عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان )نائب الرئيس(

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

√ √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي م / ماجد عبد الله العيسى

√ √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي م / عبد الهادي عايض القحطاني

√ √ √ √ √ √ √ √ مستقل م / محمد عبد العزيز النملة

أ - مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن ســتة أعضــاء تــم انتخــاب أربعــة منهــم خــالل الجمعيــة العامة العاديــة للمســاهمين والمنعقدة بتاريــخ 2021/02/02م 
ــه العيســى،  والمهنــدس/  وهــم: األســتاذ/ ماجــد عبدالرحمــن العســيالن، واألســتاذ/ عبداللطيــف عمــر العبداللطيــف، والمهنــدس/ ماجــد عبدالل
محمــد عبدالعزيــز النملــة، لدورتــه الحاليــة التــي تمتــد لثــالث ســنوات تبــدأ مــن 2021/02/03م، وقــد تــم -بحســب النظــام األساســي للشــركة- تعييــن 
المهنــدس/ عبــد الرحمــن عبــد العزيــز بــن ســليمان، والمهنــدس/ عبــد الهــادي عايــض القحطانــي بموجــب خطــاب شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة 
بتاريــخ 2021/01/28م كممثلــي شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة فــي عضويــة مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة. وقــد عقــد مجلــس اإلدارة )8( اجتماعــات 

خــالل عــام 2021م وكان حضــور أعضــاء المجلــس كالتالــي:
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االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول االســـــــــــــــــــــــم

√ √ √ √ د / عبد الهادي عايض القحطاني )رئيس اللجنة(

√ √ √ √ أ / ماجد عبد الله العيسى

√ √ √ √ أ / محمد عبد العزيز النملة

ب  - اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

هــي لجنــة منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة للمشــاركة فــي إعــداد سياســات واضحــة لمكافآت أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس 
والموظفيــن، ورفعها للمجلس تمهيــدًا العتمادهــا مــن قبل الجمعیة العامــة وتوضيــح العالقة بيــن المكافآت الممنوحــة وسياســة المكافآت المعمول 
بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عن هــذه السياســة. وحيــث أنهــا القائمــة بأعمــال اللجنــة التنفيذيــة وتقــوم اللجنــة أيضــًا بوضــع الخطــط واألهــداف 
اإلســتراتيجية للشــركة، وتقييــم المقترحــات المقدمــة مــن اإلدارة، ومراجعــة وتقييــم الخطــة الســنوية والموازنــة التقديريــة، ووضــع التوصيــات 
بخصوصهــا العتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، ومراجعــة أعمــال الشــركة علــى ضــوء األهــداف المرســومة والميزانيــة التقديريــة، وبحــث أي تطــورات 

أو مســتجدات طارئــة، ومراجعــة المواضيــع الرئيســة المزمــع طرحهــا فــي جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة والتقــدم بالتوصيــات للمجلــس.

وتمــت موافقــة المجلــس علــى أن يتــم تشــكيل لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن ثالثــة أعضــاء وهــم: المهنــدس/ عبــد الهــادي عايــض القحطانــي، 
والمهنــدس/ ماجــد عبــد اللــه العيســى ، والمهنــدس/ محمــد عبــد العزيــز النملــة، بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم )53/2021/02/06(، وقــد تــم اختيــار 
المهنــدس/ عبــد الهــادي القحطانــي كرئيــس للجنــة بقــرار اللجنــة رقــم )1/2021/01/01(. وقــد عقــدت لجنــة المكافــآت والترشــيحات )4( اجتماعــات خــالل 

العــام 2021م، وكان جــدول حضــور أعضــاء اللجنــة كالتالــي:

1-  لجنة المكافآت والترشيحات:
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االجتمـاع 
الرابع

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
األول الصفة االســـــــــــــــــــــــم

√ √ √ √ غير تنفيذي م/ عبد الرحمن عبد العزيز بن سليمان ) رئيس اللجنة (

√ √ √ √ مستقل أ/ عبدالعزيز عمير العمير

√ √ √ √ مستقل أ/ أديب محمد أبانمي 

2-  لجنة المراجعة:

هــي لجنــة تكونــت بموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين المنعقــدة فــي 2021/02/02م، مــن ثالثــة أعضــاء وهــم: المهنــدس/ عبــد 
الرحمــن عبــد العزيــز بــن ســليمان، واألســتاذ/ عبــد العزيــز عميــر العميــر، واألســتاذ/ أديــب محمــد أبانمــي. وتعنــى اللجنــة بدراســة القوائــم الماليــة 
الربــع ســنوية والســنوية، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باعتمادهــا، ومتابعــة أعمــال المراجــع الداخلــي فــي الشــركة لمعرفــة مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ 
األعمــال والمهــام، ودراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة، ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا، ودراســة نظــام الرقابــة 
الداخليــة إلعــداد تقريــر مكتــوب عنهــا وتوصياتهــا بشــأنها، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســب القانونــي بعــد التأكــد مــن اســتقالليته، 
والتوصيــة بفصــل المحاســب القانونــي، وتحديــد أتعابــه، ودراســة مالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة، ومتابعــة مــا تــم بشــأنها، ودراســة السياســات 

المحاســبية المتبعــة بالشــركة إلبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة إزاءهــا.

وقــد عقــدت اللجنــة )4( اجتماعــات خــالل العــام المالــي 2021م؛ وهــي تتكــون مــن عضــو مــن مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى عضويــن 
مســتقلين مــن خــارج المجلــس، وأعضاؤهــا وبيانــات حضورهــم علــى النحــو التالــي:
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المبلغ ) ريال سعودي ( البيان

300,000 مكافآت أعضاء المجلس عن عام 2020م

180،000 مكافآت أعضاء المجلس عن عام 2021م

220،000 مكافآت اللجان عن العام 2021م

216،000 بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان لعام 2021م

916،000 اإلجمالي

ج- المكافآت التي حصل عليها األعضاء:

د- التعويضات والمكافآت للموظفين:

تنــص المــادة )76( مــن نظــام الشــركات الســعودي علــى أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى بيــان شــامل 
لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء المجلــس خــالل الســنة الماليــة مــن رواتــب، ونصيــب فــي األربــاح، وبــدل حضــور، ومصروفــات، وغيــر ذلــك مــن المزايــا. 

ويحــوي التقريــر بيانــا بمــا تــم صرفــه ألعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن، أو مــا تــم صرفــه لألعضــاء نظيــر حضــور االجتماعــات.

تقــوم الشــركة بدفــع تعويضــات الموظفيــن طبقــًا لنظــام العمــل والعمــال الســعودي وسياســة الشــركة. وقــد بلــغ رصيــد تعويضــات نهايــة الخدمــة 
للموظفيــن فــي نهايــة عــام 2021م ) 1.288.945 ( ريــااًل ســعوديًا. 
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الرصيد االفتتاحي 
2021/01/01م

حركة العام
الرصيد كما في 2021/12/31م

المسددقيمة المبيعات

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

4.540.25448.225.53748.091.9524.673.839إجمالي الحركة العام

هـ- معامالت مع جهات ذات عالقة:
كانت حركة المعامالت المتمثلة في بيع الغاز ألطراف ذات العالقة على النحو التالي:
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توزيع األرباح
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أ - سياسة توزيع األرباح:
لتكويــن  األربــاح  صافــي  مــن   )%10( ُيجنــب 
أن  ويجــوز  للشــركة،  الِنَظامــّي  االحتياطــي 
َهــَذا  وقــف  العادّيــة  العاّمــة  الجمعّيــة  ُتقــرر 
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )%30( 

المــال المدفــوع.  مــن رأس 

علــى  بنــاًء  العادّيــة  العاّمــة  للجمعيــة  يجــوز 
اقتــراح مجلــس االدارة أن ُتجنــب نســبة )%5( 
مــن صافــي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقّي 

لمواجهــة الحــاالت الهامــة المســتعجلة.

تكويــن  ُتقــرر  أن  العادّيــة  العاّمــة  للجمعيــة 
احتياطيــات ُأخــرى وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق 
مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــه 
قــدر اإلمــكان علــى الُمســاهمين. وللجمعّيــة 
صافــي  مــن  تقتطــع  أن  كذلــك  المذكــورة 
ــة  ــغ إلنشــاء ُمؤسســات اجتماعّي ــاح مبال األرب
لعاملــي الشــركة أو لُمعاونــة مــا يكــون قائمــًا 

مــن َهــِذه الُمؤسســات.  

ــاًء علــى  ــة أن ُتقــرر بن ــة العاّمــة العادّي للجمعّي
الباقــي  توزيــع  اإلدارة  مــن مجلــس  اقتــراح 
بعــد مــا تقــدم )إن وجــد( علــى المســاهمين 
بنســبة ال تقــل عــن )5%( خمســة بالمائــة مــن 

رأس مــال الشــركة المدفــوع.

مــع ُمراعــاة األحــكام الُمقــررة فــي المــاّدة )21( 
مــن َهــَذا الِنَظــام، للجمعّيــة العاّمــة تخصيــص 
الباقــي  مــن   )%  10( نســبة  تقــدم  مــا  بعــد 

لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة. 

ــاًء علــى  ــة أن ُتقــرر بن ــة العاّمــة العادّي للجمعّي
الباقــي  توزيــع  اإلدارة  مــن مجلــس  اقتــراح 
بعــد مــا تقــدم )إن وجــد( علــى المســاهمين 

كحصــة إضافّيــة مــن األربــاح. 

علــى  مرحلّيــة  أربــاح  توزيــع  للشــركة  يجــوز 
ربــع ســنوّي  أو  ُمســاهميها بشــكل نصــف 
الجهــة  مــن  الصــادرة  للضوابــط  وفقــًا 
الُمختصــة، وذلــك بنــاًء علــى تفويــض صــادر 
ــة لمجلــس  ــة العاّمــة العادّي ــل الجمعّي مــن ِقَب

مرحلّيــة. أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة 
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المبلغ بالريالالـــبـــــــيـــــان

2.481.353صافي ربح السنة بعد خصم الزكاة الشرعية

)80.621(الخسائر الشاملة األخرى للسنة

2.400.732إجمالي الدخل الشامل للسنة2021

)248.135(خصم )10%( احتياطي نظامي

791,692الرصيد المرحل من األرباح المبقاه ألعوام سابقة

2,944,289األرباح المبقاه القابلة للتوزيع

)2.500,000(توزيعات أرباح 5% من راس المال

444,289الباقي يضاف إلى رصيد األرباح المبقاه

ب - التوصيات:
بناًء على النتائج التي تم تحقيقها خالل عام 2021م، يوصي المجلس بتوزيع األرباح حسب التالي: 

خصم )10%( من صافي الربح يضاف لالحتياطي النظامي.

توزيعات أرباح على المساهمين للعام 2021 بنسبة 5% من راس المال وتبلغ )2,500,000( ريال.
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يتشــرف مجلــس إدارة شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي برفــع أســمى عبارات الشــكر والتقدير 
لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو 
ولــي عهــده األميــن وحكومتنــا الرشــيدة لمــا يبذلونــه مــن جهــد ودعــم متواصــل لالرتقــاء 
بصناعتنــا الوطنيــة، ودفــع مســيرة التنميــة االقتصاديــة، وتشــجيع االســتثمارات الوطنيــة 
لتمكينهــا مــن مجــاراة ومنافســة الشــركات العالميــة. وكذلــك نتقــدم بالشــكر إلــى وزارة 
الطاقــة ووزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة ولــكل القطاعــات الحكوميــة علــى دعمهــم 
المتواصــل. ويعــرب مجلــس اإلدارة عــن شــكره لكافــة مســاهمي الشــركة علــى ثقتهــم 
ــن  ر المجلــس إدارة الشــركة وكافــة العاملي ــدِّ فــي الشــركة ودعمهــم المســتمر لهــا. وُيَق

بهــا ويشــكرهم علــى مجهوداتهــم المميــزة.

الخاتمة

والله الموفق،،،

مجلس إدارة الشركــة
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