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مًعــا ســنكمل بنــاء بالدنــا لتكــون 
مزدهــرًة   .. جميًعــا  نتمناهــا  كمــا 

قويــًة

خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

بالدنــا  تكــون  أن  األول  هدفــي 
نموذجــًا ناجحــًا ورائــدًا فــي العالــم 
ــدة، وســأعمل  ــة األصع ــى كاف عل

معكــم علــى تحقيــق ذلــك
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د. عبد الكريم حمد النجيدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبد الكريم إبراهيم النافع
عضو مجلس اإلدارة

أ. عبد اللطيف عمر العبد اللطيف
عضو مجلس اإلدارة

أ. ماجد عبد الرحمن العسيالن
عضو مجلس اإلدارة

د. أحمد محمد السديري
عضو مجلس اإلدارة

م. عبد العزيز محمد النملة
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إدارة  مجلــس  باســم  ويشــرفني  يســعدني 
بيــن  أضــع  أن  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة 
أيديكــم التقريــــر الســــنوي لشــــركة توزيــع الغــاز 
الطبيعــي لعــــام 2019م، حيــث يمثل هــذا التقرير 
فرصــة مهمــة لتســليط الضــوء علــى الجهــود و 
اإلنجــازات المتحققــة خــال عــام كامــل، والــذي 
رؤيتهــا،  تحقيــق  فــي  الشــركة  فيــه  اســتمرت 
ورســالتها، وأهدافهــا، ومــا تمثلــه مــن أهميــة 
اســتراتيجية بالنســبة للقطــاع الصناعــي وآفاقــه 
التنمويــة، متمثليــن الــدور الريــادي الــذي نقــوم 
فــي  للمصانــع  الطبيعــي  الغــاز  إمــداد  فــي 
المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض؟، والعمــل 
وفــي  العاقــة،  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
الصناعــة،  وزارة  و  الطاقــة،  وزارة  مقدمتهــا: 
وكذلــك أثــر الثــروة المعدنيــة علــى التوســع فــي 
المــدن الصناعيــة األخــرى فــي بادنــا، تماشــًيا 
المباركــة، ومشــروع  المملكــة 2030  رؤيــة  مــع  
التحــّول الوطنــي الهــادف لجعــل الغــاز الطبيعــي 
العنصــر الرئيــس فــي المســاعدة علــى تنويــع 
المداخيــل االقتصاديــة للدولــة، مــن خــال تطويــر 
القطاعــات الصناعيــة، وخلــق قــوة تنافســية لهــا 
االنبعاثــات  وتقليــل  العالميــة،  األســواق  فــي 
لخطــة  تحقيًقــا  بالبيئــة؛  المضــرة  الكربونيــة 
البرنامــج الهــادف بخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربــون بحــدود 2% بحلــول عــام 2020م. 

 ومــن منطلــق المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 
2030م وبرنامــج التحــول الوطنــي، وكذلــك نمــو 
تــم  فقــد  المالــي،  مركزهــا  وتقويــة  الشــركة 
وصيانــة  تشــغيل  عقــد  علــى  مؤخــًرا  التوقيــع 
الملــك  مدينــة  فــي  الطبيعــي  الغــاز  لشــبكة 
عبــد اللــه االقتصاديــة، كمــا تــم التوســع للعــام 
الثانــي علــى التوالــي فــي قاعــدة عمــاء الشــركة 

بالريــاض. الثانيــة  الصناعيــة  بالمدينــة 

بــأن  اإلدارة  مجلــس  فــي  الكامــل  إيماننــا  إن 
م مســيرة  الموظــف هــو اللبنــة األولــى فــي تقــدُّ
واإلنجــازات  النجاحــات  وأن  ونجاحــه،  العمــل 
ثــم  أواًل،  اللــه  توفيــق  دون  لتتــم  تكــن  لــم 
ــادات  ــاء هــذا الوطــن مــن قي ــوادر أبن ســواعد وك
خلــق  فــي  دائمــًا  حرصنــا  الشــركة،  وموظفــي 
بيئــة عمــل محفــزة وجاذبــة، مــن خــال العمــل 
الوطــن، واالســتمرار  اســتقطاب شــباب  علــى 
 %46 بلغــت  التــي  التوطيــن  نســبة  زيــادة  فــي 
مقارنــة  الشــركة  موظفــي  عــدد  إجمالــي  مــن 
بـــ 38% فــي عــام 2017م، وكذلــك العمــل علــى 
للتدريــب  متميــزة  برامــج  خــال  مــن  تطويرهــم 

المملكــة. وخــارج  داخــل 

مــرًة ُأخــرى، ال َيَســُعني إال أن أتقــدم باســمي 
بأســـــمى  المجلــس  أعضــاء  زمائــي  وباســم 
ــن  ــر لمقــام خــادم الحرمي ــكر والتقديــ ــات الشــ آيـــ
آل  العزيــز  عبــد  بــن  الملــك ســلمان  الشــريفين 
األميــر  األميــن  عهــده  ولــي  ولســمو  ســعود، 
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود؛ 
الطاقــة،  لقطاعــي:  المســتمر  الدعــــم  علــــى 
والصناعــة، والــذي يســــهم فــي النهــــوض بهــــذا 
ــا بالشــكر  الوطــــن وتطويــــره. كمـــــا أتقــدم أيضـً
لــوزارة الطاقــة والجهــات الحكوميــة ذات العاقة؛ 
شــركة  ألنشــطة  المتواصــل  دعمهــم  علــى 
»توزيــع الغــاز الطبيعــي«. كمـــا أود أن أشــكر كافة 
ودعمهــم  ثقتهــم  علــى  الشــركة؛  مســاهمي 
وأشــكر  الشــركة،  قيــادة  فــي  لنــا  المســتمرين 
زمائــي أعضــاء مجلــس اإلدارة؛ لحرصهــم علــى 
ــة ألجــل  تكريــس كافــة جهودهــم وخبراتهــم الثري
تطويــر الشــركة واســتمرار تقدمهــا، كمــا أزجــي 
موظفــي  وجميــع  التنفيــذي  للرئيــس  الشــكر 
ــة،  ــزة والمتصل ــر عطاءاتهــم المتمي الشــركة؛ نظي
مــن  عمائنــا  إلــى  االمتنــان  بجزيــل  وأتوّجــه 

بخدماتنــا. الكبيــرة  ثقتهــم  علــى  الشــركات؛ 

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

م. عبد العزيز بن محمد النملة
رئيس مجلس اإلدارة

كلمـــــة رئيــس
مجلس اإلدارة
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المملكــة  »رؤيــة  فــي  الرئيســية  المحــاور  أحــد 
2030« هــو أن تمضــي المملكــة قدمــا لمضاعفــة 
إنتــاج الغــاز الطبيعــي )الجــاف( وذلــك بهــدف أن 
المداخــل  لتنويــع  أساســيًا  عنصــرًا  الغــاز  يكــون 
االقتصاديــة للدولــة مــن خــال تطويــر القطاعــات 
الصناعيــة وكذلــك زيــادة نســبة الغــاز فــي خليــط 
الوقــود المنتــج للكهربــاء وتقليــل انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون المضــرة للبيئــة حيــث يعــد الغــاز 
األكثــر  مقارنــة  تلوثــُا  األقــل  المــادة  الطبيعــي 
نظافــًة قياســًا بالنفــط ومشــتقاته. ونحــن فــي 
دائمــًا  نســـعى  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة 
ــاز الطبيعــي  ــة المصانــع مــن الغـ ــة حاجـ إلــى تلبيـ
كوقــود بديــل للمشــتقات البتروليــة المســتخدمة 
لمســاعدتها فــي خفــض التكاليــف والحفــاظ على 
ــتوى األمــن  ــع مسـ البيئــة وخفــض التلــوث ولرفـ
العامــة  والطرقــات  المصانــع  فــي  والســامة 

فــي مملكتنــا الحبيبــة حماهــا اللــه ورعاهــا.
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كلمـــــة
الرئيــس التنفـيـذي
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البيئــة  شــهدتها  التــي  التحديــات  مــن  بالرغــم 
اســتمرار  بجانــب  العالميــة،  االقتصاديــة 
االضطرابــات فــي مشــهد التجــارة الدوليــة، نجحنا 
وللــه الحمــد فــي تحقيــق نتائــج جيــدة جــدًا خــال 
الســنة الماليــة 2019م ونمــو متواصــل للســنة 
الثانيــة علــى التوالــي، وذلــك بفضــل اللــه ثــم 
الفعالــة  النمــو  باســتراتيجية  المســتمر  التزامنــا 
2017م  عــام  منــذ  تنفيذهــا  فــي  بدأنــا  التــي 
مستفيدين مــن جودة خدماتنا والكفــاءات التــي 
نملكهــــا، ممــا أثمــر عــن تحســن أدائنــا التشــغيلي 
تحقيــق  مــن  مكننــا  ممــا  عــام،  بوجــه  والمالــي 
اســتثمارات مســاهمينا.  وتعزيــز  كبيــرة  قيمــة 

ويســعدني أن ألقــي الضــوء فيمــا يلــي علــى 
بعــض أبــرز اإلنجــازات التــي تحققــت خــال العــام 
2019م، وهــي إنجــازات ُتمثــل نجاحــًا لــكل أبنائهــا 
النهضــة  مــن  جــزءًا  تكــون  أن  قبــل  وكوادرهــا، 
وطننــا  يشــهدها  التــي  الشــاملة  االقتصاديــة 

الغالــي:

بدايــة، تمكنــا مــن الوصــول للمراحــل النهائيــة 
مــن إكمــال مشــروع اســتبدال العــّداد الرئيســي 
مــن  حيــث  الســعودية،  أرامكــو  شــركة  مــع 
المتوقــع البــدء بتشــغيله خــال الربــع األول مــن 
2020م ليضيــف للشــركة طاقــة اســتيعابية تبلــغ 

أي  باليــوم  قياســي  قــدم مكعــب  مليــون   100
مــا يعــادل تقريبــًا ضعفــي االســتهاك اليومــي 
الحالــي وذلــك ليخــدم خطــط الشــركة التوســعية 

المســتقبلية.

وثانًيــا، إتمــام ربــط ثمــان )8( عمــاء جــدد بشــبكة 
الغــاز، بــدأ اثنــان منهــم فعليــًا فــي اســتهاك 
قاعــدة  فــي  النمــو  نســبة  بلغــت  حيــث  الغــاز، 
العمــاء الناتجــة مــن هــذا المشــروع علــى أســاس 
ســنوي تقريبــًا 14% كمــا بلغــت أطــوال الشــبكة 
حوالــي 41 كلــم بزيــادة 5% عمــا كانــت عليــه قبــل 

هــذا المشــروع. 

وثالًثــا، تحقيــق أعلــى معــدل مبيعــات تاريخيــة 
متوســط  بلــغ  حيــث  انشــائها،  منــذ  للشــركة 
اســتهاك الغــاز مــن قبــل العماء حوالــي 42،18 
مليــون قــدم مكعــب قياســي باليــوم وبارتفــاع 
قــدره 7،7% عــن العــام 2018م و 2،5% عــن أعلــى 
معــدل تاريخــي ســابق حــدث فــي عــام 2016م.

ورابًعــا، التوقيــع مــع شــركة ABB العالميــة وذلك 
للشــبكة  والتحكــم  اإلشــراف  نظــام  لتحديــث 
)SCADA( والــذي يربــط الشــبكة وجميــع عمائهــا 
بغرفــة التحكــم بالشــركة لمراقبتهــا ولتســهيل دور 

ــة والطــوارئ. أعمــال التشــغيل والصيان

وصيانــة  تشــغيل  اتفاقيــة  توقيــع  وخامًســا، 
الملــك  لمدينــة  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــبكة 
عبــد اللــه االقتصاديــة برابــغ لتكــون باكــورة توســع 
ــة  ــة الصناعي ــًا خــارج نطــاق المدين الشــركة جغرافي
الثانيــة، ومهنيــًا بالعمــل فــي تشــغيل وصيانــة 

شــبكات الغــاز.

الحمــد،  وللــه  الشــــركة،  وأخيًرا،واصلــت 
ازدهارهـا ونموهـا للعام الثاني على التوالي 
هــذا  حققتهــا  التـــي  االربـــاح  تعكـــس  حيــث 
العــام اســتراتيجية العمــــل المدروســة التــــي 
تنتهجهــــا الشــــركة ســواء مــن اســتراتيجيات 
المــدروس.  التوســع  او  التكلفــة  خفــض 
ــة للعــام المنتهــي  ــج المالي ــرزت النتائ حيــث أب
الشــركة  تســجيل  ديســمبر 2019م   31 فــي 
لصافــي ربــح بلــغ حوالــي 4,9 ماييــن ريــال 
ســعودي وبارتفــاع قــدره 26% تقريبــًا عــن أربــاح 

الماضــي. العــام 

إن األمثلــة الســابقة مــن اإلنجــازات الماليــة 
ــه عــز  ــم تكــن لتتــم لــوال توفيــق الل ــة ل والفني
والدعــم  المتواصلــة  المســاندة  ثــم  وجــل 
القــوي مــن ســعادة رئيــس وأعضــاء مجلــس 
إدارة الشــركة، وإيمانهــم الكبيــر بقــدرة كــوادر 

م. سامي علي الحجيالن
الرئيس التنفيذي

كلمـــــة الرئيــس
التنفـيــــــــــــــذي

وكفــاءات الشــركة علــى الُمضــي ُقدمــًا فــي 
مواصلــة مســيرة نجــاح تنمــو وتتطــور علــى 

ــر مــن 19 عامــًا. مــدار أكث

أتقــدم باســمي  المنطلــق، فإننــي  ومــن هــذا 
الشــكر  بخالــص  الشــركة  منســوبي  وباســم 
والتقديــر لســعادة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
علــى مــا قدمــوه مــن توجيــه ودعــم ومســاندة 
فــي كافــة خطواتنــا نحــو تحقيــق تلــك اإلنجــازات، 
التــي نفخــر بهــا جميعــًا. كمــا أتوجــه إلــى زمائــي 
ــى  ــكل الشــكر والعرفــان عل منســوبي الشــركة ب
مــا قدمــوه فــي العــام الماضــي، والــذي بفضــل 
اللــه - عــز وجــل - ثــم بفضــل جهودهــم المخلصــة 
نحصــد  العمــل،  مراحــل  كافــة  فــي  ومثابرتهــم 
ثمــاره اليــوم ونخطــو معهــم بثقــة وثبــات نحــو 
غــٍد أفضــل، ومســتقبل أكثــر ازدهارًاومثابرتهــم 
فــي كافــة مراحــل العمــل-، نحصــد ثمــاره اليــوم 
ونخطــو معهــم بثقــة وثبــات نحــو غــٍد أفضــل، 

ومســتقبل أكثــر ازدهــاًرا.
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مــن  الخامســة  المرحلــة  إتمــام 
شــبكة توزيــع الغــاز وإيصــال الغــاز 
إلــى )8( عمــاء. ليصبــح إجمالــي 
العمــاء )65( عمًيــا. 59 منهــم 

فعليــًا. الغــاز  يســتهلكون 

إطــاق الغــاز لـــ )4( عمــاء وإلغــاء ربــط 
عميــل مــن الشــبكة ليصبــح عــدد العمــاء 
مــن  عميــًا   )57( للغــاز  المســتهلكين 

الغــاز. )57( متصــًا بشــبكة  أصــل 

إتمــام المرحلــة الرابعــة مــن شــبكة 
إلــى     الغــاز  وإيصــال  الغــاز  توزيــع 
)7( عمــاء. ليصبــح إجمالــي العمــاء 
)58( عميــًا. 53 منهــم يســتهلكون 

ــا. الغــاز فعلًي

2019م 2018م 2016م 2009م 2005م 2002م 2000م

إتمــام المرحلــة الثالثــة من شــبكة 
توزيــع الغــاز وإيصــال الغــاز إلــى 
إجمالــي  ليصبــح  عميــًا.   )14(

العمــاء 51 عميــًا.

مــن  الثانيــة  المرحلــة  إتمــام 
وإيصــال  الغــاز  توزيــع  شــبكة 
الغــاز إلــى )16( عميــًا. ليصبــح 
عميــًا.  37 العمــاء  إجمالــي 

إتمــام المرحلــة األولــى مــن 
شــبكة توزيــع الغــاز وإيصــال 

الغــاز إلــى 21 عميــًا.

تأســيس الشــركة فــي 
بمدينــة  2000/07/17م 
الريــاض بســجل تجــاري 

)1010160762( رقــم 

الخط الزمني
لشركة توزيع الغاز الطبيعي
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1421/04/15هـــ  فــي  الشــركة  تأســيس  تــم 
الريــاض،  بمدينــة  2000/07/17م  الموافــق 
كشــركة   )1010160762( رقــم  تجــاري  بســجل 
ذات مســؤولية محــدودة. وتحولــت إلــى شــركة 
مســاهمة ســعودية مقفلــة طبًقــا ألحــكام نظــام 
وفــق  األساســي  والنظــام  ولوائحــه  الشــركات 
قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة 

1431/07/16هـــ.  فــي 

َد رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره خمســون  ُحــدِّ
مليــون ريــال ســعودّي فقــط )50،000،000 ريــال(، 
ســهم  ماييــن  خمســة  إلــى  تقســيمه  وجــرى 
اســمي ُمتســاوية القيمــة )5،000،000 ســهم(؛ 
قيمة كل منها عشرة رياالت سعودّية ) 10 ريال(. 
وقــد ُدِفــَع مــن قيمتهــا فقــط خمســة وعشــرون 
مليــون ريــال ســعودي )25،000،000 ريــال(؛ علــى 
أن يتــم دفــع باقــي قيمــة األســهم فــي المواعيــد 

ــي يحددهــا مجلــس اإلدارة. الت

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 العماء. 

االستثمار في مختلف مجاالت الطاقة.

المعامــات  فــي  الشــركة  أمــوال  اســتثمار 
الشــرعية. الماليــة  االســتثمارية 

الازمــة  والمنقــوالت  العقــارات  امتــاك 
الشــركة. ألنشــطة 

امتاك حقوق الُملكية الصناعّية.

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

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

والمجتمعيــة.   

المســاهمة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة، من خال 
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 العاقــة.
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األداء المالي 
والتشغيلـــي
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4،958،169 ريال
صافي أرباح الشركة

87,332.505 ريال
إجمالي المبيعات

65 عمياًل
متصًل بالشبكة

أواًل: أداء الشركة خالل العام المالي 2019م:

العــام  خــال  جيــد  بشــكل  الشــركة  أداء  ســار 
2019م؛ حيــث كان الوضــع االقتصــادي امتــداًدا 
لمــا كان عليــه الربــع األخيــر مــن عــام 2018م مــن 
لتحّســن  نتيجــًة  تحّســن للمبيعــات واســتقرارها 
المنــاخ االقتصــادي للملكــة خــال هــذه الفتــرة 
ممــا انعكــس إيجاًبــا علــى العديــد مــن القطاعــات 
الصناعيــة، خاصــة قطــاع التشــييد والبنــاء؛ والــذي 
الشــركة. ومــع  الرئيــس لعمــاء  القطــاع  يعتبــر 
مطلــع الربــع الرابــع مــن العــام 2019م ظهــر ارتفاع 
عــام،  بشــكل  االســتهاك  علــى  جّيــد  نســبي 
ــن  ــل عميلي ــدء اســتهاك الغــاز مــن قب ــك ب وكذل
جديديــن ممــا أّدى إلــى ارتفــاع مبيعــات الشــركة 

ــع.  خــال هــذا الرب

كميــات  فــي  التحّســن  هــذا  إلــى  وإضافــة   
اســتهاك عمائنــا للغــاز، نجحــت الشــركة فــي 
االســتمرار فــي أعمالهــا بمســتوى جيــد وبمنــأى 
عن أي مشــكات جوهرية، ســواًء كانت تشــغيلية 
- وواصلــت  عــّز وجــّل  اللــه  - بفضــل  أم ماليــة 
التكلفــة والتوّســع فــي  جهودهــا فــي خفــض 
خدمــة العمــاء؛ حيــث يقــوم اآلن )59( مصنًعــا 
باالســتهاك الفعلــي للغــاز الطبيعــي، وتتوقــع 
ــع المســتهلكة للغــاز  ــدد المصان ــادة ع الشــركة زي

الطبيعــي خــال عــام 2020م إلــى )66( مصنًعــا. هــذا وقــد بلــغ متوســط االســتهاك اليومــي مــن 
الغــاز للمصانــع مجتمعــة خــال عــام 2019 م حوالــي )42.18( مليــون قــدم مكعــب قياســي باليــوم، 
وهــو مــا يمثــل )%82،84( مــن الكميــات اإلجماليــة المخصصــة لهــذه المصانــع مــن قبــل مقــام الــوزارة 
وقدرهــا )50.92( مليــون قــدم مكعــب قياســي باليــوم، بارتفــاع حوالي )7.7%( عن متوســط اســتهاك 

العــام الماضــي.

أ( كمية استهالك الغاز الطبيعي من قبل العمالء:-

2019 في أرقام

42.18 مليون 
قدم مكعب قياسي

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

  %14
عن عام 2018م

  %8
عن عام 2018م

%26
عن عام 2018م

  %7.7   
عن عام 2018م
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الغــاز  مبيعــات  فــي  كبيــر  ارتفــاع  أيًضــا  ياحــظ 

ابتــداًء مــن العــام 2016م؛ وذلــك نظــًرا الرتفــاع 

الــوزراء  ســعر بيــع الغــاز بموجــب قــرار مجلــس 

بيــع  ســعر  بذلــك  ليعــدل  2015/12/28م  بتاريــخ 

الغــاز الطبيعــي للعمــاء 5.835 ريــال بــداًل مــن 

ــة  ــة بريطاني ــون وحــدة حراري ــكل ملي ــال ل 3.961 ري

للشــركة  المخصصــة  التعرفــة  ســعر  ثبــات  مــع 

والبالغــة 1.1475 ريــال لــكل مليــون وحــدة حراريــة 

بريطانيــة. كمــا ناحــظ ارتفاع مبيعــات عام 2019م 

عــن عــام 2018م، وذلــك نتيجــة للتحســن النســبي 

ــاخ االقتصــادي فــي المملكــة ممــا انعكــس  للمن

إيجاًبــا فــي اســتهاك العمــاء للغــاز وكذلــك بــدء 

اســتهاك الغــاز مــن قبــل عميليــن جديديــن.

يوجــد كذلــك ارتفــاع فــي صافــي أربــاح العــام المالــي 2019 م بنســبة )26%( عــن صافــي أربــاح عــام 
2018م؛ بســبب ارتفــاع المبيعــات خــال العــام وزيــادة الحصــة الســوقية للشــركة وللتقنيــن فــي 

المصروفــات اإلداريــة والتشــغيلية.

مــن الماحــظ أنــه يوجــد ارتفــاع نســبي فــي كميــات الغــاز الطبيعــي المباعــة لهــذا العــام مقارنــة 
بالعــام الماضــي؛ نتيجــة إلــى تحســن أداء االســتهاك خــال العــام وخاصــة العمــاء األساســيون 

ــدء اســتهاك الغــاز مــن قبــل عميليــن جديديــن فــي أواخــر الســنة. باإلضافــة إلــى ب

ب( مبيعات الشركة خالل الخمس سنوات الماضية:-

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 2019م، ونرجــو مــن المســاهمين الكــرام 
الرجــوع إلــى هــذه النتائــج للتفاصيــل كأســاس 

ومرجعيــة. 

حقائق ماليــة

21،832،927 ريال
إجمالي الموجودات المتداولة

11،369،861ريال
إجمالي المطلوبات المتداولة

+

+

+

=

=

=

=

=

55،889،197 ريال
إجمالي الموجودات غير المتداولة

9،637،894 ريال
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

77،722،124 ريال
إجمالي الموجودات 

21،007،755 ريال
إجمالي المطلوبات  

56،714،369 ريال
إجمالي حقوق المساهمين  

77،722،124 ريال
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2015 البنـد
)ريال سعودي(

2016
)ريال سعودي(

 2017
)ريال سعودي(

 2018
)ريال سعودي(

 2019
)ريال سعودي(

14.088.98417.608.55619.401.38423.475.31021.832.927مجموع الموجـودات المتـداولة0

45.447.43846.806.53344.969.86646.662.09955.889.197مجموع الموجـودات غير المتـداولة0

59.536.42264.415.08964.371.25070.137.40977.722.124مجموع الموجـودات0

4.583.6147.651.3608.526.1468.509.66111.369.861مجموع المطلوبات المتـداولة0

1.160.9111.405.459738.0835،332.7519،637.894مجموع المطلوبات غير المتـداولة0

9،056،8199,264,22913،842،41221.007.755 5,744,525إجمالي المطلوبات0

53.791.89755.358.27055.107.02156.294.99756.714.369إجمالي حـقـوق المساهـميـن0

59.536.42264.442.08964.372.25070.137.40977.722.124مجموع المطلوبات وحـقـوق المساهميـن0

ويختصر الجدول التالي المركز المالي للسنة الحالية ومقارنته باألعوام السابقة:

ويبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة:

المدفوعات النظامية المستحقة في 2019/12/31مالجهة
)ريال سعودي(

295،116الهيئة العامة للزكاة والدخل0

54،618الهيئة العامة للزكاة والدخل )ضريبة القيمة المضافة(0

34،394الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية0
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ولقــد تحصلــت الشــركة خــال 2018 م على قرض 
مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي 
مشــاريع  لتمويــل  ريــال؛   )20،500،000( قــدره 
العــداد  اســتبدال  وأهمهــا:  الحاليــة  الشــركة 

الرئيــس بعــداد أكبــر الســتيعاب عمــاء جــدد.

لاســتمرار  عــام  بشــكل  الشــركة  وتخطــط  هــذا 
فــي تحســين أدائهــا وتعزيــز مكتســباتها وتطويــر 
ممــا  المحتملــة،  للمخاطــر  والتهيــؤ  قدراتهــا 
يســاعد- بمشــيئة اللــه- علــى زيــادة األربــاح ونمــو 
عوائــد المســاهمين قــدر اإلمــكان. ويــود مجلــس 
اإلدارة إحاطــة المســاهمين الكــرام بأهــم المخاطر 
والمشــاكل التــي قــد تؤثــر علــى خطــط وعائــدات 

الشــركة االســتثمارية، ومنهــا: 

التغيــرات التــي قــد تطال االقتصــاد العالمي 
والمحلــي، مــن حيــث االنكمــاش والركــود، 
والتــي قــد تــؤدي بدورهــا إلى خفــض الطلب 

علــى الغــاز الطبيعــي.

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

األخيــرة. الســنوات  فــي 

أســواق  فــي  حالًيــا  الحاصلــة  التقلبــات 
عمائنــا. علــى  ســلبًيا  أثــر  ممــا  العمــات 

ثالثــــــًا: األداء التشغيلــــي ومؤشرات األمن 
والسالمة:

تقــوم الشــركة بتزويــد الغــاز لـــ ) 59(عميــًا بــكل 
أريحيــة؛ حيــث لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع للغاز عن 
هــؤالء العمــاء، وتجــري خطــط الصيانــة الدوريــة 
كمــا هــو مرســوم لهــا وبحســب الخطــة الســنوية 
المعتمــدة، حيــث لــم تســجل شــركة توزيــع الغــاز 
خــال  الحمــد-  -وللــه  حــوادث  أي  الطبيعــي 
ــه الحمــد- أي  العــام 2019م، كذلــك ال توجــد -ولل
مشــاكل تشــغيلية وانقطاعــات مــن قبــل الشــركة 
أو أرامكــو. ويوجــد لــدى الشــركة ســجل لشــكاوى 
)Customer’s Complaint Report(؛  العمــاء 
بالخدمــات  المتعلقــة  العمــاء  باغــات  لرصــد 

والتشــغيل. والعمليــات 

وتنفيــذ  وتوريــد  بتصميــم  الشــركة  تقــوم 
لمعاييــر ومواصفــات شــركة  وفًقــا  مشــاريعها 
الدوليــة  والمواصفــات  الســعودية  أرامكــو 
ومكاتــب  مقاوليــن  مــن  وذلــك  المعتمــدة، 

معتمــدة.  هندســة 

ولــم تســجل الشــركة -وللــه الحمــد- أي حــوادث 
أمــن وســامة أو إصابــة عمــل منــذ تأسيســها. 
ويعــود ذلــك -بعــد توفيــق اللــه- إلــى إجــراءات 
الصرامــة  العاليــة  والســامة  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 

توزيــع الغــاز.

 رابعـــــــًا: شهـــــادة نظـــام إدارة الجــــــــودة 
)أيزو 2015-9001( 

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

والفنيــة.  اإلداريــة  األنشــطة  كافــة 

لــذا تــم تجديــد شــهادة نظــام إدارة الجــودة )أيــزو 
ــد الجهــة المانحــة للشــهادة  2015-9001( بعــد تأك
نظــام  متطلبــات  لجميــع  الشــركة  تطبيــق  مــن 

الجــودة.

إحصائيات األمن والسالمة خالل العام 2019م

تصاريح أعمال الحفر الصادرة

الوقت المسّجل لالستجابة لتجارب نداء الطوارئ

تصاريح الطوارئ الصادرة

67

دقيقة واحدة

372

16

8 دقائق

تصريح لمناطق 
ال يوجد بها أنابيب غاز       

إخاء مبنى الشركة 
بعد إنذار الطوارئ     

تصريح 

تصريح لمناطق 
يوجد بها أنابيب غاز 

الوصول لموقع الطوارئ 
عند عداد العميل



مشاريع الشركة
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مشاريع تم تنفيذها
ــدد مــع  ــد الشــبكة لـــ 8 عمــالء ج أواًل: تمدي

عداداتهــم:

تــــوسعة  علــى  الشــــركة  حــرص  مــن  انطاقــًا 
قـاعدة الـعماء لــزيــادة حصتـهـا السوقيــة، وبناًء 
علــى موافقــة وزارة الطاقــة علــى إمــداد الغــاز 
لمجموعــة مــن المصانــع فــي المدينــة الصناعيــة 
الثانيــة بالريــاض. قامــت الشــركة بمشــروع إمــداد 
التنفيــذ  بــدأ  حيــث  جــدد،  عمــاء   8 إلــى  الغــاز 
مــن  االنتهــاء  وتــم  2018م  العــام  نهايــة  فــي 
تنفيــذ هــذا المشــروع فــي نهايــة الربــع الرابــع 
مــن عــام 2019م وبــدأ اثنــان مــن العمــاء فعليــًا 
فــي اســتهاك الغــاز، حيــث بلغــت نســبة النمــو 
فــي قاعــدة العمــاء الناتجــة مــن هــذا المشــروع 
علــى أســاس ســنوي تقريبــًا 14% كمــا بلــغ طــول 
شــبكة توزيــع الغــاز حوالــي 41 كلــم بزيــادة %5 
عمــا كانــت عليــه قبــل هــذا المشــروع. وبلغــت 
إجمالــي تكلفــة المشــروع حوالــي 10.6 مليــون 
ريــال شــاملة عميــل تاســع ســيتم إضافتــه خــال 

الربــع األول مــن عــام 2020م.

ثانيًا: دورة أساسيات اإلسعافات األولية:

الســـامة  لتعزيـــز  الشــركة  جهــود  إطـــار  فــي 
المهنيــة داخــل المنشــأة وفــي مواقــع العمــل 
وتثقيــف الموظفيــن فــي التعامــل مــع إصابــات 

اللــه-.  العمــل حــال حدوثهــا -ال ســمح 

قامــت شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي بعقــد دورة 
أساســيات اإلســعافات األولية لجميع منسوبيها 
بالتعاقــد مــع واحــدة مــن أهــم الشــركات الرائــدة 

فــي مجــال التدريــب المهنــي. 

هــي  األوليــة  اإلســعافات  أساســيات  دورة 
دورة معتمــدة فــي تثقيــف وتعليــم الموظفيــن 
مهــارات اإلســعافات األوليــة األساســية والتــي 
األضــرار  تقليــل  فــي  اللــه  لطــف  بعــد  تســاعد 
الناتجــة عــن إصابــات العمــل حتــى يتــم التعامــل 

معهــا مــن قبــل المختصيــن. 

ــز المبــادئ  وكانــت الــدورة تهــدف إلــى تعزي
ــدى المشــاركين: ــة ل والمهــارات التالي

التعرف على أنواع اإلصابات المهنية.

معرفــة أنــواع الظــروف المحيطــة قبــل اتخــاذ 
قــرار مباشــرة اإلصابــة مــن عدمــه.

تمكيــن المشــاركين مــن المهــارات األساســية 
الشــائعة  لإلصابــات  األوليــة  لإلســعافات 

ــات العمــل. فــي بيئ

التــي  الــدورة  فعاليــات  اختتمــت  وقــد  هــذا 
اســتمرت ليوميــن بتجربــة عمليــة إلجــراء عمليــة 
اإلنعــاش القلبــي والتنفــس الصناعــي شــارك 
مــدرب  مــن  بإشــراف  الموظفيــن  جميــع  فيهــا 

المعتمــد. الــدورة 
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ثالثًا: المراقب الداخلي للشركة:

وتحديــد  المخاطــر  بتقييــم  الشــركة  ُتْعَنــى 
المهــددات الرئيســة لهــا، والوصــول إلــى حلــول 
لتقليــل أثرهــا علــى تحقيــق أهدافهــا المرجــوة. 
أحــد  مــع  الشــركة  تعاقــدت  ذلــك  ســبيل  فــي 
أتعــاب  بإجمالــي  المعتمــدة  المراجعــة  مكاتــب 
قدرهــا )69،000( ريــال للقيــام بأعمــال المراجعــة 
الداخليــة للشــركة ابتــداًء مــن النصــف الثانــي لعام 
2018م، قــّدم خالهــا تقريــره األول والــذي شــمل 
المطبقــة  الرقابيــة  والضوابــط  المخاطــر  تقييــم 
أتبعهــا  كمــا  والمشــاريع،  العمليــات  إدارة  فــي 

ببقيــة التقاريــر خــال عــام 2019م التــي شــملت 
المطبقــة  الرقابيــة  والضوابــط  المخاطــر  تقييــم 
فــي إدارة المــوارد البشــرية والخدمــات المســاندة 
بعــض  وقــّدم  والحوكمــة،  الماليــة  واإلدارة 
الماحظــات التــي تجاوبــت معهــا الشــركة باعتمــاد 
وتــم  واإلجــراءات.  السياســات  بعــض  وتعديــل 
تجديــد التعاقــد مــع ذات المكتــب للقيــام بأعمــال 
أخــرى  تعاقديــة  ســنة  لمــدة  الداخليــة  المراجعــة 
ــم مــن خالهــا  ــال، يت بأتعــاب قدرهــا )50،000( ري
متابعــة تنفيــذ الماحظــات الســابقة باإلضافــة 

إلــى تقديــم ماحظــات جديــدة إن وجــدت.

رابعًا: تدريب الموظفين:

اللبنــة  هــو  الموظــف  بــأن  الشــركة  مــن  إيمانــًا 
ونجاحــه،  العمــل  مســيرة  م  تقــدُّ فــي  األولــى 
علــى  االعتمــاد  علــى  حرصهــا  مــن  وانطاقــًا 
ســواعد وكــوادر أبنــاء هــذا الوطــن مــن قيــادات 
بيئــة عمــل محفــزة  الشــركة، وخلــق  وموظفــي 
والعمــل  الوطــن،  شــباب  الســتقطاب  وجاذبــة 
متميــزة  برامــج  خــال  مــن  تطويرهــم  علــى 
2019م  العــام  خــال  الشــركة  قامــت  للتدريــب. 
تدريبيــة  بــدورات  موظفيــن   6 عــدد  بإلحــاق 
تخصصيــة داخــل وخــارج المملكــة فــي مجاالتهــم 
الوظيفيــة، بهــدف زيــادة معــارف وصقــل مهارات 
الموظفيــن، الســعوديين منهــم خاصــة، وذلــك 
امتــدادًا لخطــة التدريــب التــي وضعتهــا الشــركة 
ابتــداًء مــن العــام 2018م، وغطــت منــذ انطاقتها 
أكثــر مــن 10 موظفيــن والذين يمثلــون 35% تقريبًا 
لهــذه  وكان  الشــركة،  موظفــي  إجمالــي  مــن 
الخطــوة الحكيمــة مــردود ملحــوظ علــى تحســن 
أداء الموظفيــن المســتفيدين منهــا وعلــى أداء 
ــات  ــن فــي طّي الشــركة بشــكل عــام كمــا هــو مبّي

هــذا التقريــر.

نسبة السعودة  
% 46

حاالت الحوادث
"0"  ولله الحمد

طول شبكة الغاز
حوالي 41 كم

سيارات الشركة
7 سيارات

حقائق وأرقام في 

2019م
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2020 2019 2018 البند م

استبدال العداد الحالي بالجديد )أرامكو(0 1

إصاح شبكة الغاز من الفقاعات0 2

مشروع نظام مراقبة الشبكة )سكادا(0 3

مشروع تمديد الشبكة لـ3 عماء جدد0 4

المبلغالبندم
أساس التكلفة )الف ريال سعودي(

عقود موقعة وتحت التنفيذ25.862استبدال العداد الحالي بالجديد )أرامكو(10

عقود موقعة وتحت التنفيذ )حسب المسافة بالـمتر(2.644إصاح شبكة الغاز من الفقاعات20

عقود موقعة وتحت التنفيذ2.439مشروع نظام مراقبة الشبكة )سكادا(30

بناًء على عروض سابقة1.580مشروع تمديد الشبكة لـ3 عماء جدد40

32.525المجموع الكلي0

بيان بالمشاريع الجاري تنفيذها

ويوضح الجدول التالي الجدول الزمني للمشاريع:

مشاريع جاري تنفيذها
تفاصيل المشاريع الجاري تنفيذها:

أواًل: استبدال العداد الرئيس:

بنــاًء علــى موافقــة وزارة الطاقــة علــى تخصيــص 
لعمــاء  )الجــاف(  الطبيعــي  الغــاز  مــن  كميــات 
مجمــوع  ليصبــح  والجــدد  الحالييــن  الشــركة 
مليــون   )58،74( حوالــي  المخصصــة  الكميــات 
قــدم مكعــب قياســي باليــوم، تمكنــت الشــركة 
مــن الوصــول إلــى المراحــل النهائيــة مــن إكمــال 
مــن  حيــث  الرئيــس  العــّداد  اســتبدال  مشــروع 
ــع األول مــن  ــدء بتشــغيله خــال الرب المتوقــع الب
عــام 2020م ليضيــف للشــركة طاقــة اســتيعابية 
تبلــغ 100 مليــون قــدم مكعــب قياســي باليوم أي 
مــا يعــادل تقريبــًا ضعفــي االســتهاك اليومــي 
الحالــي وذلــك ليخــدم بــكل أريحيــة خطــط الشــركة 
التوســعية المســتقبلية بإجمالــي تكلفــة تقــارب 

26 مليــون ريــال. 
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ثانيـــًا: مشــروع مدينــــة الملـك عبد اللـه 
االقتصادية:

رؤيــة  تحقيــق  فــي  المســاهمة  منطلــق  مــن 
المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي وكذلــك 
نمــو الشــركة وتقويــة مركزهــا المالــي، فقــد تــم 
خــال العــام 2019م التوقيــع علــى عقــد تشــغيل 
مدينــة  فــي  الطبيعــي  الغــاز  شــبكة  وصيانــة 
ــد  ــغ بعقــد يمت ــة براب ــه االقتصادي ــد الل ــك عب المل
لمــدة ثــاث ســنوات، حيــث مــن المتوقــع أن تبــدأ 
ــع  ــداًء مــن الرب أعمــال الشــركة فــي المشــروع ابت
الشــركة  توســع  باكــورة  لتكــون  2020م،  الثانــي 
جغرافيــًا خــارج نطــاق المدينــة الصناعيــة الثانيــة 
بالريــاض، ومهنيــًا بالعمــل فــي تشــغيل وصيانــة 

شــبكات الغــاز. 

ثالثًا: إصالح شبكة الغاز من الفقاعات والتآكل:

بنــاًء علــى النتائــج التــي أظهرتهــا عمليات الكشــف 
علــى صاحيــة الشــبكة )Validation Project( مــن 
ــع فــي شــبكة الغــاز  ــرر بعــض المواضـ مــدى تضـ
بظهــور بعــض الفقاعــات علــى الطــاء الواقــي 
ــع عقــد مشــروع  لألنابيــب، قامــت الشــركة بتوقي
نهايــة  المنّفــذة  الشــركة  مــع  الشــبكة  اصــاح 
ــه مــن أحــد  العــام 2018م، ولكــن الشــركة وبتوجي
طبيعــة  بتغييــر  قامــت  الفنييــن  المستشــارين 
العمــل فــي العقــد حيــث قامــت بوضــع غطــاء 
األنابيــب  علــى   )STOPAQ( خــاص  باســتيكي 
التــي يتــم اصاحهــا 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( للطــاء 
 5 كل  تحقــق  لعمــل  للصيانــة وال  حاجتــه  بعــدم 
ســنوات كمــا هــو متعــارف عليــه فــي حالــة إعــادة 
الطــاء. علــى أن يتــم عمــل خطــة ســنوية إلجــراء 
ــك بإضافــة الغطــاء  ــة للشــبكة وذل ــة احترازي صيان
العــازل علــى المســارات الرئيســية للشــبكة وعلــى 

المســارات التــي ســتتضرر. 

رابعًا: مشروع نظام مراقبة الشبكة )سكادا(:

إلكترونــي  مراقبــة  نظــام  وجــود  لضــرورة  نظــرًا 
علــى شــبكة الغــاز يســاعد علــى كشــف التســربات 
واألعطــال ال ســمح اللــه، تعاقــدت الشــركة مــع 
والخبــرات  الطويــل  البــاع  ذات  الشــركات  أحــد 
العاليــة فــي هــذا المجــال للقيــام بأعمــال تركيــب 
نظــام مراقبــة شــبكة الغــاز )ســكادا( جديــد بــداًل 
مــن الحالــي بأتعــاب وقدرهــا )2.439.000( ريــال.

خامسًا: إعداد الئحة الحوكمة:

انطاقــًا مــن اهتمــام الشــركة علــى وضــع إطــار 
وقراراتهــا  إجراءاتهــا  لجميــع  فّعــال  قانونــي 
واتبــاع  والخارجيــة  منهــا  الداخليــة  وتعاماتهــا 
أنظمــة  مــع  تتوافــق  التــي  واألنظمــة  اللوائــح 
وتحقيــق  المســاهمين  دور  وتفعيــل  الدولــة 
وبيئــة  التعامــات  فــي  والنزاهــة  الشــفافية 
األعمــال، وتجاوبــًا مــع ماحظــة المراجــع الداخلــي 
للشــركة؛ قامــت  دليــل حوكمــة  بإعــداد  الخاصــة 
وفقــًا  للحوكمــة  دليــل  بصياغــة  داخليــًا  الشــركة 
لمســودة الئحــة الحوكمــة للشــركات غيــر المدرجــة 
الموضوعــة مــن قبــل وزارة التجــارة وموائمتهــا 
بمــا يتماشــى مــع الشــركة ونظامهــا األساســي. 

وتــم عرضهــا بعــد ذلــك علــى المراجــع الداخلــي 
ولجنــة المراجعــة الذيــن قامــوا بدورهــم بمراجعتها 
النهائيــة  صيغتهــا  علــى  لتصبــح   . وتنقيحهــا 
قبــل  مــن  اعتمادهــا  علــى  للتصويــت  الجاهــزة 

للمســاهمين. العامــة  الجمعيــة 

سادسًا: 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 
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مجلس اإلدارة
واللجان التابعة
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االجتماع 
الخامس

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
األول الصفة االســـــــــــــــــــــــم

√ √ √ √ √ غير تنفيذي م / عبد العزيز محمد النملة )رئيس المجلس( 

√ √ √ √ √ غير تنفيذي د / عبد الكريم حمد النجيدي )نائب الرئيس(

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

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

√ √ √ √ √ مستقل أ / ماجد عبد الرحمن العسيلن

x √ x x x غير تنفيذي د/ محمد أحمد السديري

√ x x x x غير تنفيذي أ/ عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان

االجتماع 
السادس

االجتماع 
الخامس

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
األول االســـــــــــــــــــــــم

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

√ √ √ √ √ √ أ / عبداللطيف عمر العبداللطيف

√ √ √ √ √ √ أ / ماجد عبدالرحمن العسيلن

ب  - اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:أ - مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن ســتة أعضــاء تــم انتخــاب أربعــة منهــم خــال الجمعيــة العامة العاديــة للمســاهمين والمنعقدة بتاريــخ 2018/01/17م 
وهــم: المهنــدس/ عبدالعزيــز محمــد النملــة، واألســتاذ/ عبدالكريــم إبراهيــم النافــع، واألســتاذ/ عبداللطيــف عمــر العبداللطيــف، واألســتاذ/ ماجــد 
عبدالرحمــن العســيان لدورتــه الحاليــة التــي تمتــد لثــاث ســنوات تبــدأ مــن 2018/02/03م، وقــد تــم -بحســب النظــام األساســي للشــركة- تعييــن 
الدكتــور/ عبــد الكريــم حمــد النجيــدي بموجــب خطــاب شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة بتاريــخ 2018/01/09م كممثــل لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة 
فــي عضويــة مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة، ثــم تــم تعييــن الدكتــور/ محمــد أحمــد الســديري بديــًا لألســتاذ/ أحمــد الحقبانــي كممثــل لشــركة الغــاز 
والتصنيــع األهليــة فــي عضويــة مجلــس اإلدارة بموجــب خطابهــم بتاريــخ 2019/02/10م. وفــي أواخــر العــام 2019م، تــم تعييــن األســتاذ/ عبــد 
الرحمــن عبــد العزيــز بــن ســليمان بديــًا للدكتــور/ عبدالكريــم حمــد النجيــدي كممثــل لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة فــي عضويــة مجلــس اإلدارة 

بموجــب خطابهــم بتاريــخ 2019/12/18م. وقــد عقــد مجلــس اإلدارة )5( اجتماعــات خــال عــام 2019م وكان حضــور أعضــاء المجلــس كالتالــي:

هــي لجنــة منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة للمشــاركة فــي وضــع 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 اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة أعضــاء وهــم: الدكتــور/ عبــد الكريم حمــد النجيدي، واألســتاذ/ عبداللطيف 
عمــر العبداللطيــف، واألســتاذ/ ماجــد عبدالرحمــن العســيان بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم )36/2018/01/02(، وقــد تــم اختيــار الدكتــور/ عبــد الكريــم 
النجيــدي كرئيــس للجنــة بقــرار اللجنــة رقــم )20/2018/02/01(. وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة )6( اجتماعــات خــال العــام 2019م وكان جــدول حضــور 

أعضــاء اللجنــة كالتالــي:

1-  اللجنة التنفيذية:.

* تم إعادة تعيين الدكتور عبد الكريم النجيدي كعضو مستقل في اللجنة ورئيسًا لها بقرار المجلس رقم )45/2019/5/3( 
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االجتماع الرابع االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
األول الصفة االســـــــــــــــــــــــم

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

√ √ √ √ مستقل أ/ عبدالعزيز عمير العمير 

√ √ √ √ مستقل أ/ أديب محمد أبانمي 

المبلغ ) ريال سعودي ( البيان

290،000 مكافآت أعضاء المجلس عن أرباح عام 2018م0

320،000 مكافآت اللجان عن العام 2019م0

171،000 بدالت حضور اجتماعات اللجان والمجلس العام 2019م0

791،000 اإلجمالي0

2-  لجنة المراجعة:

ــد  ــة أعضــاء وهــم: األســتاذ/ عب ــة للمســاهمين المنعقــدة فــي 2018/04/11م، مــن ثاث ــر العادي ــة العامــة غي ــة تكونــت بموافقــة الجمعي هــي لجن
ــع  ــة الرب ــم المالي ــة بدراســة القوائ ــع اللجن ــب محمــد أبانمــي. وتضطل ــر، واألســتاذ/ أدي ــر العمي ــز عمي ــم النافــع، واألســتاذ/ عبدالعزي ــم إبراهي الكري
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 للماحظــات الــواردة فيهــا، ودراســة نظــام الرقابــة 
الداخليــة إلعــداد تقريــر مكتــوب عنهــا وتوصياتهــا بشــأنها، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســب القانونــي بعــد التأكــد مــن اســتقاليته، 
والتوصيــة بفصــل المحاســب القانونــي، وتحديــد أتعابــه، ودراســة ماحظاتــه 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 2019م؛ وهــي تتكــون مــن عضــو مــن مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى عضويــن 
مســتقلين مــن خــارج المجلــس، وأعضاؤهــا وبيانــات حضورهــم علــى النحــو التالــي:

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 خــال 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 2019م ) 1.166.770 ( ريــااًل ســعوديًا، كمــا تــم صــرف مبلــغ و قــدره )521.421( ريــال كمكافــأة ســنوية للرئيــس التنفيــذي 

و جميــع موظفــي الشــركة عــن العــام 2018م. 
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الرصيد االفتتاحي 
2019/01/01م

حركة العام
الرصيد كما في 2019/12/31م

المسددقيمة المبيعات

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

5،590،10462،031،79261،522،1836،099،713إجمالي الحركة العام

هـ- معامالت مع جهات ذات عالقة:
كانت حركة المعامات المتمثلة في بيع الغاز ألطراف ذات العاقة على النحو التالي:

توزيع األرباح
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المبلغ بالريالالـــبـــــــيـــــان

4،958،169صافي ربح العام بعد خصم الزكاة الشرعية.

)1،250،000(يخصم توزيع »أولي« للمساهمين للعام 2019م بواقع )5%( من رأس المال المدفوع.* 

3،708،169المتبقي من صافي الربح.

)370،817(يخصم مكافأة مجلس اإلدارة بواقع )10%( من صافي أرباح العام حسب النظام األساسي.                                                                                                               

)5،000،000(يخصم توزيع »ثاني« للمساهمين للعام 2019م بواقع )20%( من رأس المال المدفوع.**

)1،662،648(المخصوم من رصيد األرباح المبقاة.

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 

ب - التوصيات:
بناًء على النتائج التي تم تحقيقها خالل عام 2019م، يوصي المجلس بتوزيع األرباح حسب التالي: 

توزيع أرباح أولي على المساهمين للعام 2019م بنسبة )5%( من رأس المال المدفوع؛ ويبلغ مجموعها )1،250،000( ريال.

صــرف )10%( مــن األربــاح المتبقيــة بعــد التوزيــع األولــي للمســاهمين ألعضــاء مجلــس اإلدارة؛ والتــي تبلــغ )370،817( ريــال، حســب النظــام 
األساســي للشــركة.

توزيــع أربــاح ثانــي علــى المســاهمين للعــام 2019م بنســبة )20%( مــن رأس المــال المدفــوع؛ ويبلــغ مجموعهــا )5،000،000( ريــال، علــى أن يعــوض 
النقــص مــن رصيــد األربــاح المبقــاة.

*    تم توزيعه بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم )43/2019/3/5( وبناًء على تفويض الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2019/03/27م.

**  تم توزيع 5% من أصل 20% بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم )43/2019/3/5( وبناًء على تفويض الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2019/03/27م.
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الشــكر  عبــارات  أســمى  برفــع  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة  إدارة  مجلــس  يتشــرف 
والتقديــر لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
وســمو ولــي عهــده األميــن وحكومتنــا الرشــيدة لمــا يبذلونــه مــن جهــد ودعــم متواصــل 
لارتقــاء بصناعتنــا الوطنيــة، ودفــع مســيرة التنميــة االقتصاديــة، وتشــجيع االســتثمارات 
الوطنيــة لتمكينهــا مــن مجــاراة ومنافســة الشــركات العالميــة. وكذلــك نتقــدم بالشــكر إلى 
وزارة الطاقــة والصناعــة 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

ــزة. بهــا ويشــكرهم علــى مجهوداتهــم الممي

الخاتمة

والله الموفق،،،

مجلس إدارة الشركــة
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