


1

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه ا�)

صاحب السمو الملكي
ا"مير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه ا�)

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،
ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
ا"مير محمد بن  سلمان بن عبد العزيز آل سعود ( حفظه ا� )

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع في المملكة العربية  السعودية 



المحتوى

كلمة رئيس مجلس ا-دارة  5
5 كلمة الرئيس التنفيذي

7 ا7داء المالي للشركة للخمس سنوات الماضية
8 التحليل الجغرافي -يرادات الشركة

9 ا-ستثمارات
10 الجمعية العامة العادية للمساهمين

12 الخطط وا7هداف ا-ستراتيجية
13 أهم ا7نشطة التشغيلية في الشركة :

14 خدمات الغاز المعبأ
15 خدمات الغاز غير المعبأ

16 خدمات مركز ا-تصال
17 خدمات قطاع النقل

18 خدمات قطاع العمليات

19 خدمات ا7من والسالمة الصناعية
20 أهم المشاريع في الشركة

21 مواردنا البشرية
22 البرامج ا-جتماعية الخاصة بالموظفين

23 ا-ستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة
24 العالقات العامة والمسؤولية ا-جتماعية

25 ا]ليات المتبعة في حوكمة الشركة والشفافية
26 تقرير مراجع الحسابات

27 قائمة المركز المالي
28 قائمة الدخل

29 قائمة التدفقات النقدية
30 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

31 إيضاحات حول القوائم المالية

23



سلمان محمد حسن الجشي
رئيس مجلس ا-دارة

عبد العزيز عمير العمير
عضو مجلس ا-دارة

د محمد علي إخوان 
عضو مجلس ا-دارة

د.محمد حمد الكثيري
عضو مجلس ا-دارة

غدران سعيد غدران 
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إبراهيم فهد المعيقل
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د.رائد عبدا� الحقيل
نائب رئيس مجلس االدارة

سلمان محمد حسن الجشي
رئيس مجلس ا-دارة

بسم ا� الرحمن الرحيم 
إخواني مساهمي شركة الغاز  و التصنيع ا"هلية والزمالء ا"عزاء 

السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته،،،

نطالق_ من ا-ستراتيجية التي  اعتمدها  مجلس 
ا-دارة في عام ٢٠١٤ م واستمرار`  في السير   

قدم_ نحو  التطوير في أعمال الشركة بهدف 
تحسين  خدماتها ومنتجاتها للوصول إلى 

تطلعات عمالئنا الكرام  ولتحقيق  العائد ا7كبر  
وفق  أعلى معايير  السالمة وبأفضل مقاييس 

الكفاءة والمهنية العالمية شرعت الشركة  
في   تنفيذ الخطة ا-ستراتيجية التطويرية 

التي وضعناها كمجلس إدارة  ويعتبر عام ٢٠١٥ 
م  المحطة الثانية في مسيرتنا نحو تحقيق  

ا7هداف المرسومة والتي  تم من خاللها مراجعة 
شاملة 7نشطة الشركة المختلفة وتحديث 

الهيكل التنظيمي وتطوير العمليات والخدمات 
المقدمة لكافة شرائح عمالء الشركة سعي_ 

إلى رسم مستقبل مشرق للشركة وبناء ميزة 
تنافسية مستدامة.

إن التركيز على العميل يعتبر الركيزة ا7ولى 
الستراتيجية الشركة حيث نسعى من خاللها 

على تلبية حاجات العمالء من غاز البترول 
المسال وتنويع قاعدة العمالء من خالل توفير 

خدمات أكبر تلبي احتياجاتهم المختلفة ، أما 
الركيزة ا7خرى فتركز على التوسع في المجال 
وهو ما يتيح للشركة توفير خدمات متكاملة 

لعمالء الغاز المسال والتنوع في النشاط 
بتوفير حلول الطاقة المختلفة ،   ولرفع مستوى 

الجودة والخدمة في الشركة  على الوجه الذي 
يرضي عمالئنا قمنا بإنشاء مركز لخدمة العمالء 

والعناية بهم ، ومتابعة طلباتهم حتى يتم 
توصيلها لهم بما يواكب تطلعاتهم ، و يعمل 

المركز على مدار ٢٤ ساعة يومي_ طيلة أيام 
ا7سبوع لخدمة العمالء ،كما تقوم الشركة 

على تحسين مجموعة ا7نظمة التي لها ارتباط 
بالعميل يأتي في مقدمتها أنظمة عالقات 

العمالء والرد ا]لي بهدف التسهيل والتيسير 
على العميل -جراء الخدمات بشكل آلي مما 

يوفر الوقت والجهد،

و7ن الشركة تهتم  بكافة شرائح المجتمع فقد 
أنشأت مركز نسائي لuتصال لخلق قيمة مضافة 

ودعم_ في مجال خدمات العمالء، با-ضافة إلى 
إشراك بعض الكوادر النسائية في وظائف 
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من شاحنات الغاز  التي تعمل بكفاءة عالية 
على تلبية حاجات العمالء لغاز البترول المسال 

،  ورغم أن الشركة  تواجه تحديا  كبير`  في هذا 
المجال إال أنها سعت بخطى حثيثة لمواجهة 

نطالق_ من ا-ستراتيجية التي  اعتمدها  مجلس 
ا-دارة في عام ٢٠١٤ م واستمرار`  في السير   

قدم_ نحو  التطوير في أعمال الشركة بهدف 
تحسين  خدماتها ومنتجاتها للوصول إلى 

تطلعات عمالئنا الكرام  ولتحقيق  العائد ا7كبر  
وفق  أعلى معايير  السالمة وبأفضل مقاييس 

الكفاءة والمهنية العالمية شرعت الشركة  
في   تنفيذ الخطة ا-ستراتيجية التطويرية 

التي وضعناها كمجلس إدارة  ويعتبر عام ٢٠١٥ 
م  المحطة الثانية في مسيرتنا نحو تحقيق  

ا7هداف المرسومة والتي  تم من خاللها مراجعة 
شاملة 7نشطة الشركة المختلفة وتحديث 

الهيكل التنظيمي وتطوير العمليات والخدمات 
المقدمة لكافة شرائح عمالء الشركة سعي_ 

إلى رسم مستقبل مشرق للشركة وبناء ميزة 
تنافسية مستدامة.

إن التركيز على العميل يعتبر الركيزة ا7ولى 
الستراتيجية الشركة حيث نسعى من خاللها 

على تلبية حاجات العمالء من غاز البترول 
المسال وتنويع قاعدة العمالء من خالل توفير 
خدمات أكبر تلبي احتياجاتهم المختلفة ، أما 
الركيزة ا7خرى فتركز على التوسع في المجال 
وهو ما يتيح للشركة توفير خدمات متكاملة 

لعمالء الغاز المسال والتنوع في النشاط 

بتوفير حلول الطاقة المختلفة ،   ولرفع مستوى 
الجودة والخدمة في الشركة  على الوجه الذي 

يرضي عمالئنا قمنا بإنشاء مركز لخدمة العمالء 
والعناية بهم ، ومتابعة طلباتهم حتى يتم 

توصيلها لهم بما يواكب تطلعاتهم، و يعمل 
في هذه الشركة و ا-لتزام بمعايير الحوكمة 

وتعزيز` لمبادئ ا-فصاح والشفافية ،آملين 
أن نكون وفقنا في تقديم الصورة الواضحة 

والوافية بما يخدكم في اتخاذ قراراتكم 
ا-ستثمارية.

ختام_ ، فإني أتقدم نيابة عن مجلس ا-دارة  
بالشكر الجزيل وا-متنان إلى مقام خادم 

الحرمين الشريفين وسمو  ولي عهده 
ا7مين وولي ولي العهد حفظهم ا{ ، على 
الدعم المستمر والمساندة المتواصلة لكافة 

القطاعات  التجارية والصناعية و ا-قتصادية في 
المملكة العربية السعودية.

سلمان بن محمد حسن الجشي
رئيس مجلس ا-دارة في  شركة الغاز
والتصنيع ا7هلية
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لقد شهدت قطاعات شركة الغاز  والتصنيع 
ا7هلية (غازكو) نجاحات متميزة في ا7داء 

وا7عمال خالل العام ٢٠١٥ م  ويعود هذا بعد 
ا{ سبحانه وتعالى إلى ا7هداف ا-ستراتيجية 
التي وضعتها (غازكو) لتحسين اداءها  ورفع 

مستوى انتاجيتها ،  و يتمثل  نشاطها 
الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول 
المسال،و تسويق ا7سطوانات والخزانات الفارغة 

والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل وتخزين 
تلك الغازات، و من انشطتها تنفيذ التمديدات 

وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، 
حيث تخدم  الشركة  عمالئها في جميع 

القطاعات (الحكومية، والتجارية، و الصناعية، 
والسكنية، والزراعية  وغيرهم من العمالء).

 كما نعمل من خالل خططنا  االستراتيجية على 
استحداث رؤية جديدة ومختلفة للشركة عن 
طريق االنتقال من مرحلة تقديم  غاز البترول 

المسال إلى خدمات اكثر شموال من خالل توفير 
خدمات الطاقة المتقدمة المتنوعة والمبتكرة.

ومن أبرز  وأهم  ا7هداف التي تسعى إليها 
الشركة هو ا-لتزام بالوفاء باحتياجات عمالئنا 

ومتابعة طلباتهم حتى يتم  تحقيق الرضا لهم 

، ففي عام ٢٠١٥م  عززت (غازكو) اسطول نقل 
غاز البترول المسال (LPG) الخاص بها بشراء 

خمسين ناقلة جديدة تم تصنيعها في شركات 
عالمية أوربية وفق أعلى معايير ا7من والسالمة 
العالمية ومطابقة الشتراطات ومتطلبات نقل 

المواد الخطرة على الطرق البرية (ADR)، وتبلغ 
حمولة كل ناقلة خمسين الف لتر، وذلك لزيادة 

الِسعات المحمولة وتعزيز مستويات الغاز في 
محطاتها لمواكبة الطلب على الغاز وتوفير 

كميات احتياطية كافية،

با-ضافة إلى تقليل عدد الناقالت التي تسير 
على الطرق، كل هذا نابع من رسالتنا في 

تقديم خدمات مالئمة وآمنة وموثوقة ومرضية 
لعمالئنا الكرام.

من باب التزامنا باالهتمام بموظفينا واالستثمار 
بالموارد البشرية على المدى الطويل.

ختام_، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للسادة 
المساهمين والعمالء، وجميع القطاعات 

الحكومية على دعمهم الالمحدود ،  كما 
يسعدني أن أشكر  مجلس ا-دارة على ثقته 

بنا، وأشكر  كافة المسؤولين والموظفين في  
شركة الغاز  و التصنيع ا7هلية على ما قدموه 

من جهود مستمرة ومتميزة والتي كانت سبب_ 
في تحقيق نتائج مميزة خالل عام ٢٠١٥م  متمني_ 

لهم دوام التوفيق والنجاح.

د .إياس بن سمير الهاجري
الرئيس التنفيذي
لشركة الغاز والتصنيع ا7هلية

رؤيتنا:
أن نكون محل ثقة عمالئنا كمصدر آمن لخدمات الطاقة المتقدمة،

رسالتنا:
أن نقدم منتجات وخدمات مالئمة، آمنة، موثوفة ومرضية لعمالئنا في مجال الطاقة، ونعتني بمو ظفينا ومجتمعنا، 

لخلق قيمة مستدامة لمساهمينا د .إياس بن سمير الهاجري
الرئيس التنفيذي
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ا"داء المالي للشركة خالل العام المالي ٢٠١٥م:

بلغت ا-يرادات خالل الفترة من ٢٠١٥/١/١   •
إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م  (١,٩٠٧,٠٢٠,٤٣١) ريال 

مقابل (١,٧٩٨,١٦٠,١٠٠) عن نفس الفترة من 
عام ٢٠١٤م، وتفاصيلها – بعد خصم 

المردودات - على النحو التالي:

كمية الغاز المباع ١,٤١١,٢٢٦,٥٥٩ كغم بقيمة    •
إجمالية قدرها ١,٧٣٨,٢١٤,٨٧٥ ريال, وهو     

النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال    
الشركة الرئيسية ونتائجها وبنسبة   

تصل إلى ٩١٫١٥ ٪ . 

بلغت كمية االسطوانات المباعة ٦٧٨,٢٢٥     •
اسطوانة بقيمة إجمالية بلغت ٩٠,٢٩٢,٦٣٠    

ريال , وهو المورد الثاني في المبيعات ويؤثر    
في حجم أعمال الشركة بنسبة ٤٫٧٣ ٪ من  

إجمالي المبيعات.

بلغت كمية الخزانات المباعة ٩,٧٧٣ خزان     •
وبأحجام مختلفة بلغت قيمتها ٥٨,٢١٢,٤٨١    
ريال وهو المورد الثالث في المبيعات ويؤثر    

في حجم أعمال الشركة بنسبة ٣٫٠٥٪ من 
إجمالي المبيعات.

بيع قطع التمديدات وا7عمال ا7خرى بلغت    •
قيمتها ٢٠,٣٠٠,٤٤٥ريال, وهو مورد إضافي     

ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ١٫٠٧٪ .  
بلغت مردودات المبيعات (٧,٩٢١,٢١٦) ريا ل.  
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الفروقات الجوهرية في قائمة الدخل لعام ٢٠١٥م  مقارنة بالعام السابق (بآالف الرياالت):

نسبة التغيرالتغير (+) و (-) ٢٠١٤م٢٠١٥مالبنود 

1,907,0201,798,160108,8606.05المبيعات 

6.31(101,676)(1,611,139)(1,712,815)تكلفة المبيعات 

194,205187,0217,1853.84مجمل ربح النشاط

 21.92(11,558)(52,721)(64,279)المصروفات ا-دارية 

(3.26)(4,373)129,926134,299صافي ربح النشاط

(19.46)(6,623)27,40334,026إيرادات أخرى

 5.03(478.35)(9,517)(9,995)مصروفات أخرى

(7.23)(11,475)147,334158,809صافي الدخل ربح ( خسارة ) قبل الزكاة الشرعية 

(17) 1,105(6,548)(5,443)الزكاة الشرعية 

(6.81)(10,369)141,891152,260صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية 

الربح (الخسارة) بعد حسم الزكاة الشرعية:
تحققت خالل الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية

قدرها ١٤١,٨٩١,٠٠١ ريال مقابل أرباح قدرها ١٥٢,٢٦٠,٣٠٤ ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠١٤م

عود سبب االرتفاع في صافي الربح للربع الحالي 
مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 
هو زيادة في المبيعات بــ ٨٫٥٣ مليون ريال 

وا-نخفاض في المصاريف ا7خرى نتيجة بيع 
ا7سطوانات التالفة وتحقيق إيرادات بـــ ٤ مليون 

ريال وا7نخفاض في الزكاة الشرعية بــ ٧٨٤ 
ألف ريال على الرغم من أنخفاض في ا-يرادات 
ا7خرى بــ ٤٫٤ مليون ريال وزيادة في المصاريف 

العمومية وا-دارية بــ ٥ مليون ريال.

 يعود سبب ا7نخفاض في صافي الربح للفترة 
الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

السابق إلى الزيادة في المصاريف العمومية 
وا-دارية بـــ ١١٫٥ مليون ريال ، وتمثل الزيادة في 
التأمين بــ ١٫١ مليون ريال وا7ستشارات الفنية 
وا-دارية بـــ ٢ مليون ريال والرخص وتأشيرات 

والعموالت البنكية بــ ٢ مليون ريال والتدريب 
وا-نتدابات بــ ١٫١ مليون ريال وصرف راتب مكافأة 
بـــ ١ مليون ريال والمصاريف ا7خرى بــ ٣٫٨ مليون 
ريال وإنخفاض في ا-يرادات ا7خرى بــ ٦٫٦ مليون 
ريال وذلك بسبب انخفاض إيرادات ا7ستثمارات 

العقارية والشركات المستثمر فيها.

ا"داء المالي للشركة للخمس سنوات الماضية رأس العامل (بماليين الرياالت):

20152014201320122011البيان 

274262262224258أ) أصول متداولة

19٤182194198252ب) خصوم متداولة

8٠8068266رأس المال العامل (أ)- (ب)
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2015 2014 2013 2012 2011

200,000
٠

٤00,000

١,356,785
١,490,008 ١,488,703

١,028,960
997,983

1,091,780

١,٣٥4,263

339,589 358,892 398,230 459,742

1,014,674

٦00,000
٨00,000
١,٠00,000

١,٢00,000
١,٤00,000
١,٦00,000 ا7صول

الخصوم

حقوق الملكية
1,052,602

353,628

١,406,231

مقارنة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية (بآالف الرياالت):

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١البنود

52,83048,07624,47611,89942,552إجمالي النقدية

40,30739,01426,13331,28017,900إجمالي ا7رصدة المدينة

74,31271,69456,22927,87628,987إجمالي ا7رصدة المدينة ا7خرى

106,588104,153155,507153,279169,001إجمالي المخزون

٢٧٤,٠٣٦٢٦٢,٩٣٧٢٦٢,٣٤٥٢٢٤,٣٣٤٢٥٨,٤٤٠إجمالي ا"صول المتداولة

00737701,702المصروفات المؤجلة

598,263573,481622,340504,802460,302ا7صول الثابتة (صافي)

134,432117,09894,119165,297151,654المشروعات تحت التنفيذ

34,49434,49434,49434,49434,494استثمارات عقارية

301,664303,785280,674466,599482,880االستثمارات طويلة ا7جل

63,34062,46862,83093,71299,231االستثمارات وفق حقوق الملكية

١,٤٠٦,٢٣١١,٣٥٤,٢٦٣١,٣٥٦,٨٧٥١,٤٩٠,٠٠٨١,٤٨٨,٧٠٣إجمالي ا"صول

86,98676,05485,023133,757156,649ا7رصدة الدائنة

45,71443,45144,75439,03377,426ا7رصدة الدائنة ا7خرى

8,3809,0127,5696,3085,941مخصص الزكاة الشرعية

52,92853,64856,75619,35611,750مخصصات أخرى

194,009182,164194,102198,455251,765إجمالي الخصوم المتداولة

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١البنود

159,620157,425164,790199,775207,977مخصص مكافأة نهاية الخدمة

353,628339,589358,892398,230459,742إجمالي الخصوم

750,000750,000750,000750,000750,000رأس المال المدفوع

256,018241,828226,602215,209201,270االحتياطي النظامي

20,65620,65620,65620,65620,656االحتياطي ا7تفاقي

22,0111,109725105,91557,034ا7رباح المبقاة

---3,9181,081مكاسب (خسائر) غير محققة

1,052,6021,014,674997,9831,091,7801,028,960إجمالي حقوق المساهمين

1,406,2311,354,2631,356,8751,490,0081,488,703إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

خالصة "صول و خصوم الشركة و حقوق المساهمين  للسنوات المالية الخمس  ا"خيرة  
(بآالف الرياالت) :
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مقارنة قائمة الدخل المالي للسنوات الخمس الماضية (بآالف الرياالت):

20152014201320122011البنود

1,798,1601,787,7821,751,7091,671,476 1,907,020المبيعات 

(1,527,421)(1,565,365)(1,606,021)(1,611,139)(1,712,815)تكلفة المبيعات 

187,021181,761186,344144,055 194,205مجمل ربح النشاط 

(62,088)(53,207)(87,407)(52,721)(64,279)المصروفات ا-دارية 

134,29994,354133,13781,967 129,926صافي ربح النشاط 

34,02640,08831,01147,384 27,403إيرادات أخرى

(20,420)(11,069)(14,181)(9,517)(9,995)مصروفات أخرى

االنخفاض غير المؤقت في ا7وراق المالية 
-----المتاحة للبيع

أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة 
1,006(9,565)---حقوق الملكية

صافي الدخل ربح (خسارة) قبل الزكاة 
158,809120,261143,514109,937 147,334الشرعية 

(3,598)(4,127)(6,323)(6,548)(5,443)الزكاة الشرعية 

152,260113,938139,387106,339 141,891صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية 

المبيعات

تكلفة المبيعات

المصروفات العمومية وا-دارية

إيرادات ومصروفات أخرى

الزكاة الشرعية

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠

٠
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المؤشرات المالية للخمس سنوات الماضية:

٪١٤

٪١٩

٪١٠
٪١٣

٪١١ ٪١١

٪٩٪٨
٪٧

٪١٥٪١٥

٪٢٠ ٪٢٠

٪٢٥

٪٢٠

٪١٥

٪١٠

٪٥

٪٠
٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

العائد على حقوق الملكيةالعائد على رأس المال العائد على ا7صول

٪١٠

٪١٤

٢.٥٠

٢.٠٠

١.٥٠

١.٠٠

٠.٥٠

٠.٠٠
٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

التوزيع للسهم ربحية السهم

١

١.٥٠
١.٤٢

١.٨٦
١.٧٥

٢.٠٣ ١.٩٦

١.٥٢ ١.٨٠

١.٤٠

2011

2012

2013

2014

2015

13.72

14.56

13.31

13.53

14.06

القيمة الدفترية للسهم

2011

2012

2013

2014

2015

14

10

17

16

13

مكرر الربحية

قائمة التدفقات النقدية ( بآالف الرياالت):

20152014201320122011البنود

234,834238,227118,056180,260217,728صافي التدفق النقدي التشغيلي

(133,414)(98,413)102,254(77,977)(123,280)صافي التدفق النقدي االستثماري

(52,500)(112,500)(207,733)(136,650)(106,800)صافي التدفق النقدي التمويلي

31,814(30,653)4,75423,60012,577صافي التدفق النقدي

48,07624,47611,89942,55210,738النقد والنقد المماثل أول الفترة

52,83048,07624,47611,89942,552النقد والنقد المماثل آخر الفترة

المؤشرات المالية للخمس سنوات الماضية:
هامش إجمالي و صافي الدخل

هامش إجمالي

صافي الدخل

المؤشرات

٪٩

٪٦

٪٨

٪٦

٪٨

٪٧

٪١١
٪١٠ ٪١٠ ٪١٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٪١٢

٪١٠

٪٨

٪٦

٪٤

٪٢

٪٠
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التحليل الجغرافي rيرادات الشركة:

إجمالي اrيرادات (بآالف الرياالت)الفرع

455,890الرياض

422,134جده

84,665الطائف

317,039الشرقية

164,478المدينة

42,921ينبع

195,870القصيم

224,024الجنوب

 1,907,020ا-جمالي

المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:
الجدول  أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة  لجهات حكومية نظامية أو رقابية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م:

٢٠١٤م٢٠١٥مالبيان 

6,074,5055,105,317الزكاة والضريبة

50,131,87432,055,642المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

56,206,37937,160,958ا-جمالي

١ - االستثمارات:
١)  االستثمارات في شركات:

المصنع السعودي "سطوانات الغاز

شركة مساهمة مقفلة، مسجلة بالسجل 
التجاري لمدينة الرياض طبقا لنظام الشركات 

بالمملكة العربية السعودية تحت رقم 
(١٠١٠٠٢٩٥٦١) بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٠٠هـ ، ويتمثل نشاط 

المصنع في صناعة اسطوانات الغاز بموجب 
الترخيص الصناعي رقم (٦٨٢/ص) بتاريخ 

١٥/٠٥/١٤١٨هـ ، بتمويل إجمالي ٩٢,١٣ مليون ريال 
سعودي المدفوع منه ال يقل عن ٢٥٪ وذلك 

-نتاج اسطوانات وخزانات الغاز وطفايات حريق 
بودرة جافة.

 تم تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة بناء` على القرار 

الوزاري رقم (٢٣٩/ق) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٠هـ  ، برأس 
مال و قدرهـ ٢٣ مليون ريال مقسم إلى ٢,٣٠٠,٠٠٠) 
) سهم قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي، و تبلغ 
عدد ا7سهم المملوكة لشركة الغاز و التصنيع 
ا7هلية ( ( ٨٦٣,٩٩٥سهم  أي ما نسبته ٣٧,٥٧٪ 

من رأسمال الشركة.

٢)  شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض:

تأسست بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٦٠٧٦٢ 
وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٢١هـ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠٠٠م بمدينة 

الرياض.
يتمثل نشاط الشركة في شراء الغاز الجاف 

من شركة ارامكو السعودية ، وإنشاء 
شبكة لتوزيعه على جميع المصانع الحالية 
والمستقبلية في المدينة الصناعية الثانية 

بالرياض. 

تقوم الشركة بتشغيل وصيانة هذه الشبكة 
لخدمة العمالء بموجب ترخيص وزارة البترول 

والثروة المعدنية رقم (١) لسنة ١٤٢٣هـ 
والترخيص الصناعي رقم ٥٣٥٨/ص وتاريخ 

١٤٣٢/٧/٢٣هـ. ، في عام ١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠م 
تمت الموافقة على إعالن تحول الشركة إلى 
شركة مساهمة مقفلة ، يتكون رأس المال 

المصرح والمكتتب به من ٥٠ مليون ريال 
سعودي مقسم إلى ٥ مليون سهم قيمة كل 

سهم ١٠ ريال سعودي وقد بلغ  المدفوع منه 
(٢,٥٠٠,٠٠٠ ) سهم بقيمة ٢٥ مليون ريال سعودي 

تمتلك شركة الغاز و التصنيع ا7هلية عدد ( 
١,٧٥٠,٠٠٠ ) سهم أي ما نسبته ٣٥٪ من رأسمال 

الشركة المصر ح و البالغ ٥٠ مليون ريال . 

٣)  شركة غاز الشرق:

شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها 
بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٤٨١٥٣ الصادر 
من الدمام في ١٠/٠٥/٢٠٠٥م ، ويتمثل نشاطها 

في صيانة وتشغل المنشآت الصناعية ، إنشاء 
وتملك وتشغل شبكة لتوزيع الغاز الجاف 

في المدينة الصناعية الثانية بالدمام ، شراء 
الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية أو 
غيرها من الموردين وذلك بموجب ترخيص 

وزارة البترول والثروة المعدنية رقم (٥/ت/ص)
بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٠٥م وتجارة الجملة في 

المعدات وا]الت الخاصة بالغاز ، لدى الشركة 
اتفاقيتين من شركة الزيت العربية السعودية 

(أرامكو) لمدة عشرين عام_ تنظم بموجبها 
إمداد غاز البيع لشبكة توزيع الغاز الجاف 

في مدينة الدمام الصناعية الثانية وكذلك 
تشغيل وصيانة مرفق عداد نقل العهدة لغاز 
البيع وذلك طبق_ للشروط والتحديدات الواردة 

باالتفاقيتين، يتكون رأس مال الشركة من 
(٤ مليون حصة) و إجمالي و قدرهـ (٤٠ مليون 

ريال سعودي) ، تمتلك شركة الغاز و التصنيع 
ا7هليةما نسبته ٣٥٪ بعدد حصص و قدرها 

(١,٤٠٠,٠٠ حصة).
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٤)  شركة الغازات الصناعية (غاز):

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة 
في المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠١١٧١ وتاريخ ٢٤ رجب ١٤٠٣هـ 
الموافق ٧ مايو ١٩٨٣م. وقد بدأت الشركة 

تشغيلها التجاري بتاريخ ١ أغسطس ١٩٨٥م.
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج 
وتوزيع الغازات الصناعية لصناعات رئيسية 

متعددة.

يبلغ رأس مال الشركة ٢٤٨ مليون ريال مكون 
من (٢٤٨,٠٠٠ حصة)  ، و هي أحدى الشركات 

التابعة للشركة السعودية للصناعات ا7ساسية 
(سابك) حيث تمتلك فيها ما نسبته ٧٠٪ من 

رأس المال ، في حين تمتلك شركة الغاز  و 
التصنيع ا7هلية ٩٪ بعدد حصص و قدرها ( 

٢٢,٣٢٠) حصة.

٥) الشركة العربية المتحدة للزجاج 
المسطح:

سجلت الشركة العربية المتحدة للزجاج 
المسطح كشركة مساهمة سعودية 

مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (١٥٧) بتاريخ 
١٤٢٧/٠٦/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٨م، والشركة 

مسجلة في المملكة العربية السعودية 
بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٢١٣٦٩ والصادر من 

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٢٠هـ الموافق 
٢٠٠٦/٠٧/١٦م. 

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة 
في منتجات الشركة والقيام بأعمال االستيراد 

والتصدير واقتناء المباني والعقارات وإنشاء 
المباني للقيام بعملية تصنيع الزجاج المسطح 
والقيام بأعمال البحث وا-نتاج الحتياجات صناعة 
الزجاج ، يبلغ رأس مال الشركة ٢٦٣ مليون ريال 
مكون من (٢٦,٣٠٤,٨٤١) سهم ، و تمتلك شركة 
الغاز و التصنيع ا7هلية عدد (٣,٠٨٣,١٣٨) سهم 

أي ما نسبته ١١,٧٢٪ من رأس المال.

االستثمارات العقارية:

القيمة الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥مالمساحة م²المدينةبيان العقار

14,91225,164,160الرياضعقار طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير

7902,021,692الرياضعقار طريق الملك فهد تقاطع شارع ا-مام فيصل بن تركي

6,7503,510,001الرياضعقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي

7141,427,321الرياضعقار حي المربع

800820,001الرياضعقار حي البطحاء

3,760900,000جدهعقار جده كيلو ١٠ طريق مكة المكرمة

20,000441,000القصيمأرض حي الضاحي - بريدة

90,000210,000حائلأرض حائل / جنوب ضبع

34,494,175ا-جمالي

قامت الشركة بدراسة القيمة العادلة ل�راضي 
المستثمرة باستخدام جهة مستقلة للتقييم و 
بإتباع طرق التقييم المهنية المتعارف عليها و 

أخذ في االعتبار المعامالت التي تمت في السوق 
للعقارات المشابهة و قد بلغت القيمة العادلة 

ل�راضي ٣٩٩ مليون ريال.

٦)  االستثمارات ا"خرى:
تتركز استثمارات الشركة ا"خرى في:

االستثمار في صناديق النقد و المرابحات في 
بضائع طويلة ا7جل .

االستثمار في محافظ االكتتابات ا7ولية ل�سهم 
، حيث أعلنت الشركة لمساهميها عبر موقع 

تداول بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٧م عن فتح محفظة 
استثمارية مدارة بواسطة شركة السعودي 

الفرنسي كابيتال ، بموجب اتفاقية إدارة 
المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق 

المالية برقم ٣٩٤٠/٤ و تاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٤م 
بغرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة 

للمساهمة في الشركات التي يتم طرحها 
لالكتتاب العام فقط . ويتم معالجة هذا النوع 
من االستثمار وفقا لمعيار االستثمار في ا7وراق 

المالية لuتجار الذي يسجل في قائمة المركز 
المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات 
المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل 

الفترة المالية ، وسوف ينعكس ا7ثر المالي على 
قائمة الدخل عند بدء االستثمار في نهاية كل 

فترة مالية. 
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   الجمعية العامة العادية للمساهمين:

عقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة 
واحدة خالل عام ٢٠١٥م ، بناء` على دعوة مجلس 
إدارة الشركة حسب ما تم ا-عالن عنه في تداول 
بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٢م  و تاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٣م و كذلك 

الصحف الرسمية و المحلية.

االجتماع ا7ول بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٥م – لم   @
يعقد لعدم اكتمال النصاب.  

االجتماع الثاني بتاريخ ٠٧ مايو ٢٠١٥م – تم   @
عقد االجتماع بمقر ا-دارة العامة للشركة.  

جدول ا"عمال:

االطالع على ما جاء بتقـرير مجلس ا-دارة عن    (١
نشاط الشركة خالل عام ٢٠١٤م.  

المصادقة على الحسابات الختامية للعام   (٢
المالي ٢٠١٤م ، وتقرير مراجع الحسابات   

القانونـي.  

إبـراء ذمـة أعضاء مجلس ا-دارة عـن الفترة    (٣
من ٢٠١٤/٠١/٠١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١م.  

المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح ربع     (٤
سنوية عن عام ٢٠١٤م بمبلغ إجمالي و قدرهـ    
 ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠ريال بواقع ١٫٨٠ ريال للسهم بنسبة 

 ١٨٪ من رأس المال.

الموافقة على صرف مبلغ (١,٦٥٠,٠٠٠) ريال     (٥
كمكافأة 7عضاء مجلس ا-دارة ، عن السنة    

المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، وفق الضوابط    
المعتمدة في الشركة .   

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات     (٨
القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة     

لمراجعة حسابات الشركة للعام    
المالي ٢٠١٥م والتقارير الربع سنوية بما     
فيها الربع ا7ول من العام التالي ٢٠١٦م أو     

اختيار غيره وتحديد أتعابـه.  

نتائج االجتماع:

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغاز 
والتصنيع ا7هلية اجتماعها في مقر الشركـــة 

بمدينة الريـــاض وذلك في تمام الساعة الرابعة 
من عصر يوم الخميس ١٤٣٦/٠٧/١٨هـ الموافق 

٢٠١٥/٠٥/٠٧م حيــث قررت الجمعية ما يلي:

١)  الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس ا-دارة  
عن نشاط الشركة خالل عام ٢٠١٤م.  

المصادقة على الحسابات الختامية للعام   (٢
المالي ٢٠١٤م ، وتقرير مراجع الحسابات   

القانونـي.  

إبـراء ذمـة أعضاء مجلس ا-دارة عـن الفترة    (٣
من ٢٠١٤/٠١/٠١م حتى ٢٠١٤/١٢/٣١م.  

الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح ربع     (٤
سنوية عن عام ٢٠١٤م بمبلغ إجمالي و قدرهـ    

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠ريال بواقع ١٫٨٠ ريال للسهم   
بنسبة ١٨٪ من رأس المال.  

الموافقة على صرف مبلغ (١,٦٥٠,٠٠٠) ريال     (٥
كمكافأة 7عضاء مجلس ا-دارة ، عن السنة    
المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، وفق الضوابط    

المعتمدة في الشرك.  

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات   (٦
القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة   

لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي   
٢٠١٥م  والتقارير الربع سنوية بما    

فيها الربع ا7ول من العام التالي ٢٠١٦م   
أو اختيـار غيـره وتحديد أتعابـه..  

سياسة توزيع ا"رباح:
بناًء على المادة رقم ٤٢ من النظام ا7ساسي 

للشركة, يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد 
خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف 

ا7خرى على الوجه التالي:

يخصم (١٠٪) عشرة في المائة من ا7رباح     (١
الصافية لتكوين احتياطي نظامي , ويجوز    

للجمعية العامة العادية وقف هذا   
الخصم متى بلغ االحتياطي المذكور   

نصف رأس المال.  

يخصم من الباقي بعد ذلك دفعة أولى   (٢
للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة بالمائة من  

رأس المال المدفوع.

يخصم بعد ذلك (١٠٪) عشرة بالمائة من   (٣
الباقي, مكافأة أعضاء مجلس ا-دارة, مع   

مراعاة التعليمات التي تصدر من وزارة   
التجارة بهذا الشأن.  

يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم (٥٪)   (٤
خمسة بالمائة من الباقي لتكوين   

احتياطي اتفاقي لمواجهة الحاالت الهامة    
المستعجلة.  

يوزع الباقي من ا7رباح الصافية بعد ذلك   (٥
على النحو الذي يقترحه مجلس ا-دارة   

وتوافق عليه الجمعية العامة.  

كما أوصى مجلس ا-دارة في اجتماعه 
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٠١/١٨م 

على انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية 
على المساهمين ابتداء من الربع ا7ول من 

العام المالي ٢٠١٤م ، حيث تم عرض السياسة 
على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 

٢٠١٤/٠٣/٢٦م و تمت الموافقة على ذلك ، إذ 

تؤكد الشركة على أهمية تحقيق مصالح 
المساهمين و تطلعاتهم أخذ` باالعتبار أداء 
الشركة 7عمالها و استثماراتها المستقبلية.

وانسجامx مع ما ورد فقد اعتمد مجلس اrدارة خالل عام ٢٠١٥م التوزيعات التالية:

اجمالي المبلغ الموزعتاريخ االعالنالربع السنوي
(بماليين الرياالت)

حصة السهم 
الواحد

نسبة التوزيع من
تاريخ التوزيعتاريخ ا"حقيةالقيمة ا"سمية للسهم

٣٫٥٢٠١٥/٠٣/٣١٢٠١٥/٠٤/١٥٪٢٠١٥/٠٣/١٧٢٦٫٢٥٠٫٣٥ا7ول

٣٫٥٢٠١٥/٠٦/٣٠٢٠١٥/٠٧/١٦٪٢٠١٥/٠٦/١٦٢٦٫٢٥٠٫٣٥الثاني

٣٫٥٢٠١٥/١٠/٠٤٢٠١٥/١٠/١٥٪٢٠١٥/٠٩/١٥٢٦٫٢٥٠٫٣٥الثالث

٣٫٥٢٠١٥/١٢/٢٠٢٠١٥/١٢/٢٨٪٢٠١٥/١٢/١٥٢٦٫٢٥٠٫٣٥الرابع

و عليه يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن 
العام المالي ٢٠١٥م مبلغ و قدرهـ ١٠٥ مليون ريال 
حيث تبلغ حصة السهم الواحد ١٫٤ ريال بنسبة 

١٤٪ من القيمة االسمية للسهم.

الخطط وا"هداف اrستراتيجية: 

شهد االقتصاد في المملكة تطور` إيجابيُا  خالل 
عام ٢٠١٥م ، ولم تكن شركة الغاز والتصنيع 

ا7هلية  بعيدة عن ذلك حيث واصلت الشركة 
تحقيق رؤيتها ا-ستراتيجية في أن تكون محل 

ثقة عمالئها كمصدر آمن لخدمات الطاقة 
المتقدمة فاستمرت في أعمالها على ضوء 

النتائج التي تحققت في العام الماضي على 
نحو يلبي تطلعات المساهمين والعمالء 
والموظفين فمن أهم الخطط وا7هداف 
االستراتيجية للشركة التركيز على رضاء 

العميل والعمل على تطوير برنامج خبرات 

العمالء، كما تسعى الشركة إلى تطوير 
وتحسين بيئة العمل الداخلية  ، و زيادة السعة 

التخزينية في فروع الشركة لرفع كفاءة ا-نتاج 
وضمان استمرارية تزويد الخدمة، وتطوير 

برنامج إدارة ا7داء المؤسسي لزيادة الفاعلية 
التشغيلية ، وتطوير البنية التحتية لتقنية 

المعلومات واستحداث أنظمة جديدة تسهم 
في رفع كفاءة  ا7عمال ، إضافة إلى تحسين  
وسائل البيع واستحداث منتجات ونقاط بيع 
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جديدة  و تفعيل دور التسويق والمبيعات ، و 
التحول من شركة تعنى بتوزيع الغاز المسال 
الى شركة رائدة في حلول الطاقة. و من هذا 
المنطلق و وفق_ لخطط الشركة و توجهاتها 

فإننا نتوقع بمشيئة ا{ ا-ستمرار في النمو و 
تطوير ا7عمال في عام ٢٠١٦م من خالل تحسين 
كفاءة العمليات التشغيلية و استهداف عمالء 

جدد و التوسع في عمليات البيع و التسويق 
مما ينعكس ايجاب_ على النمو في المبيعات 
بنسب تتماشى مع النمو في المبيعات خالل 

السنتين الماضيتين أخذ` في االعتبار الظروف 
االعتيادية للتشغيل و دون أي ظروف خارجية 

خارجة عن إرادة الشركة ، بهدف تعزيز الثقة
لدى المستثمرين و تحقيق آمال المساهمين

و تطلعاتهم.

   هم ا"نشطة التشغيلية في الشركة:

خدمات قطاع الغاز المعبأ:   (١

تولي إدارة الشركة اهتمامَا كبيرا بقطاع الغاز 
المعبأ  حيث تمثل  مبيعاته ما يقارب ٨٠٪ من 

إجمالي مبيعات الشركة ، وقد خطت ا-دارة 
العليا بالشركة خطوات إي¬جابية لتطوير 

القطاع من خالل تطوير ا-جراءات واالنظمة 
التي تساهم في  زيادة المبيعات ويتمثل 

نشاط قطاع الغاز المعبأ في تلبية حاجة 
السوق المحلي وتوفيراحتياجات المستهلك 
من ا7سطوانات من خالل تنظيم عمليات بيع 

االسطوانات عن طريق موزعي الغاز والذين 
يغطون جميع مناطق المملكة بجميع أصناف 

ا7سطوانات  ( ١١ك أفقي و١١ك رأسي و٢٢ك أفقي) 
على مدار الساعة ، ويقوم قطاع الغاز المعبأ 

بخدمة الموزعين ومتابعتهم من خالل محطات 
التعبئة ، حيث يتم تزويدهم بأكثر من (٩٤) 

مليون أسطوانة سنوي_ لتصل ليد المستهلك 
بكل يسر وسهولة ويوضح الشكل التالي 

مدى انتشار  موزعي الغاز  المعبأ  في مناطق 
المملكة العربية السعودية: 

الجوف

٧٥

٢٨٩

١٧٦

٣٦١

٨٠

١٠٢

٣٠٩

٢٤٥

٢١٥

٣٥

٢١٦

٤٩

٦٩

٦٠

تبوك الحدود
الشمالية

حائل

القصيم

المدينة
المنورة

الرياض

المنطقة الشرقية

جيزاننجران

أبها
الطائف

جدة
مكة

المكرمة

خدمات قطاع الغاز غير المعبأ:  (٢

يعمل قطاع الغاز غير المعبأ على توفير خدمات 
الغاز المركزي لجميع فئات العمالء ا7فراد ، 

والتجاريين ، وكذلك الصناعيين بمستويات 
أمان عالية وبمستوى جودة مميز يضمن توفر 
المنتج لدى العمالء بشكل  دائم ، كما يقدم 

القطاع من خالل إداراته المعنية الدراسات 
با-ضافة إلى تنفيذ التصاميم الالزمة للمشاريع 

الضخمة والمتوسطة والصغيرة ، كما يهدف 
القطاع أيضا إلى توفير المنتجات المالئمة 

الحتياجات السوق حيث تقوم ادارة التسويق 
والمبيعات في القطاع بتطوير  أنظمة المبيعات 

وتخطيط المخزون الخاص بالخزانات وضمان 
توافرها لخدمة العمالء والرقي بها ووضع خطط 
المبيعات والعروض البيعية لخدمة المستهلك 
النهائي ، وتقوم إدارة الحلول والتوصيل بإدارة 

ا-مداد لغاز البترول المسال ومنتجات الغاز 
ا7خرى وإدارة الحركة لشاحنات توزيع الغاز  ، 
كما تعمل على التخطيط وتنفيذ التعبئة 

لمختلف قطاعات العمالء سواء كانت ( سكنية 
، تجارية ، صناعية، زراعية وغيرها من القطاعات 

)   ، كما يوجد في القطاع خدمات التركيبات 
الصناعية والتي تختص بدراسة ومعاينة مواقع 

العمالء وتقديم خدمات الصيانة لخزانات العمالء 
والرد على استفساراتهم الفنية با-ضافة إلى 
دراسة كافة المواصفات الفنية المتعلقة في 

تصنيع الخزانات وتركيبها للمشاريع المنزلية 
والتجارية والصناعية ، ومباشرة حاالت الطوارئ  

والمساعدة في متطلبات الدفاع المدني 
والسالمة العامة، ويوفر قطاع الغاز غير المعبأ 

قسم لخدمة العمالء يعمل على المراجعة 
اليومية لجميع البالغات والشكاوي والتأكد من 

معالجتها خالل أقل من ٢٤ ساعة بما يحقق 
الرضا لكافة العمالء كما يتلقى القسم الرد 
على جميع االستفسارات بما يخص الخدمات 

المقدمة والعمل على التأكد من تطبيق فروع 
الشركة لuجراءات المعتمدة والمعممة والعمل 
على تحسينها وإعادة تصميمها با-ضافة إلى 
رفع مستوى أداء الخدمات ورضا العمالء ، كما 

سعت الشركة إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع 
بإداراته وأقسامه، والعمل على تحديث قواعد 

بيانات العمالء با-ضافة إلى إعادة هيكلة شرائح 
العمالء وتصنيفاتهم وفئاتهم لتسهيل 

وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

خدمات مركز اrتصال  :  (٣

إن من أهم ا7هداف التي تسعى لها الشركة 
هو تسخير  ا-مكانات البشرية والمادية وا-دارية 
المتاحة لخدمة عمالئها الحاليين وكسب عمالء 
جدد  ولهذا يعد مركز  االتصال من أكبر  و أهم 

المنافذ البيعية  والخدمية للشركة حيث تم 
انشاء المركز  في بداية ٢٠١٣م بهدف  تقديم 

خدمة أفضل للعمالء وزيادة في المبيعات 
وعكس انطباعات العمالء عن الشركة وتحقيق 

رضاهم، كما يعتبر حلقة الوصل بين متلقي 
الخدمة والشركة ويعمل مركز االتصال على 

مدار الساعة وطيلة أيام االسبوع كي  يتم 
استالم مكالمات العمالء ومنها االستفسارات 
العامة عن المنتجات والخدمات التي تقدمها  
الشركة  ومتابعة طلبات العمالء ويندرج تحت 
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مركز االتصال ثالث أقسام  قسم ا-تصال الذي 
يعمل على  استالم  اتصاالت العمالء وتسجيل 
الطلبات ،  و قسم الجودة الذي  يقوم بمتابعة 

جودة المكالمات الواردة و تحقيق معايير الجودة 
للموظفين وكذلك التواصل مع العمالء بعد 

تقديم الخدمة ومسح رضاهم وتسجيل 
مالحظاتهم ووضع حلول مع الجهات المختصة 

وكذلك انشاء التقارير اليومية  7داء المركز  
والموظفين ، كما يعمل قسم المتابعة 
والشكاوي على استالم شكاوي العمالء 

والتواصل مع ا-دارات المعنية وحل مشكلة 
العميل والبقاء على تواصل مع العميل حتى 

يتم تنفيذ الخدمة واغالق الشكوى.

وخالل  عام ٢٠١٥ م تم زيادة أعداد الكوادر 
البشرية في المركز بنسبة (٦٢٪)  وأصبح عدد 

موظفي مركز  ا-تصال ما يقارب ( ٣٧  ) موظف 
وموظفة  ، حيث زادت الطاقة ا-ستيعابية 

بنسبة  ٢٣٪ عن عام ٢٠١٤ م  وبلغ عدد 
المكالمات المستلمة( ٤٨٤٤٨٥ )مكالمة ، كما 

أصبحت  الفترة الزمنية لمتوسط انتظار العميل 
قبل الرد على المكالمة ال تتجاوز  (٠٠:٠١:٢١)دقيقة 
وإحدى وعشرون ثانية مقارنة بعام ٢٠١٤ م التي  

كان متوسط الفترة الزمنية النتظار العميل 
ال تتجاوز ( ٠٠:٠٢:٣٢ ) دقيقتين واثنان وثالثون 
ثانية ، كما التزال الشركة  تعمل على تطوير 

خدماتها وتحديث ا7ساليب ووسائل ا-جراءات 
-دارة مركز االتصال بهدف تنظيم ا7عمال ووضع 

أحدث ا7نظمة التقنية وأجودها لجعل سير 
ا7عمال والعمليات تسير بطريقة آلية ميسرة 

لعمالء الشركة.

 في عام ٢٠١٥م
 زادت الطاقة
 االستيعابية

 للمكالمات
 الواردة  بنسبة

 ٢٣ عن عام
٢٠١٤م

خدمات قطاع نقل الغاز:  (٤

يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات الحيوية 
في الشركة، وقد أولت الشركة هذا القطاع 

أهمية كبيرة من خالل سعيها الدائم لتطوير 
كافة موارد القطاع من ناحية الموارد البشرية 

و تحديث وزيادة ا7سطول وا-ستثمار  في 
التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة 

كفاءة قطاع النقل، وذلك لما يقوم به من دور 
كبير في إمداد محطات الشركة بغاز البترول 

المسال من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو 
السعودية ، ويتمثل عمل قطاع النقل في 
توفير غاز البترول المسال من مصادر الغاز 

التابعة 7رامكو السعودية الى فروع الشركة 
السبعة من خالل إدارتي النقل بالرياض وينبع 

و بأسطول يتجاوز (٥٥٠) ناقلة، و تماشيا مع 
خطط واستراتيجيات الشركة بشأن توفير 

أسطول على مستوي عال من الكفاءة ويفي 
بمتطلبات الشركة ولتلبية ا-حتياج المتزايد 
على غاز البترول المسال فقد قامت الشركة 
خالل عام ٢٠١٥ م  بتحديث أسطولها بشراء 

عدد (١٠٠) رأس شاحنة  و (٥٠) صهريج وفق أعلى 
المواصفات والمتطلبات المحلية والعالمية ، كما 
حرصت الشركة على حصول هذه المعدات على 

شهادة (ADR) والخاصة بنقل المواد الخطرة 
على الطرق البرية والتي تتبناها هيئة النقل  

البري (IUR) المنبثقة من ا7مم المتحدة  ، و من 
منطلق حرص الشركة على تطبيق التقنيات 
الحديثة ونظرا 7همية مراقبة ا7سطول والذي 
يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل 

وتحسين خدمة المقدمة للعمالء وكذلك 
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خفض النفقات التشغيلية وتعظيم الربحية 
ورفع مستوى االداء فقد قامت خالل عام ٢٠١٥ 

م  بتركيب نظام تتبع المركبات (AVL) على 
أسطولها  ، كما قامت بإنشاء غرفة تحكم 

مركزية لمراقبة ا7سطول،

و تتم صيانة أسطول الشركة بصفة دورية 
وبشكل عالي المستوى على يد أفضل 

الخبراء في المجال التقني من المهندسين 
والميكانيكيين من خالل ورشتين متكاملتين 

للنقل بفرع نقل الرياض ونقل ينبع با-ضافة الى 
ورشة فرعية بالدمام وتحتوى هذه الورش على 
أحدث ا7جهزة والمعدات المستخدمة في مجال 
صيانة الشاحنات لدعم أسطول الشركة في أي 

وقت وفي أي مكان بالمملكة. 

ويولي القطاع  أهمية كبيرة لسالمة ناقالت 
الشركة حيث يسعى  لدراسة مسببات 

الحوادث والعمل على تفاديها من خالل توعية 
وتدريب السائقين ، وتعديل بعض ا-جراءات 
والسياسات ا-دارية للحد من الحوادث و رفع 

معايير السالمة في الصهاريج الجديدة حيث 
تم تصنيعها وفقا 7على المواصفات ا7وربية 

التي يتم فيها مراعاة أحدث التقنيات في مجال 
السالمة.

كذلك  عمل قطاع النقل بالتنسيق مع ادارة 
الموارد البشرية و إدارة ا7من الصناعي خالل 

عام ٢٠١٥ م على عقد  برنامج تدريبي لعدد (١٠٢) 
سائق خالل عام ٢٠١٥ م شملت دورات نظرية 

وعملية وكذلك إلحاق عدد (٣٣) سائق بدورة 
.(ADR ) نقل المواد الخطرة على الطرق البرية

كما بلغت كمية الغاز المنقولة من المصدر 
الرئيسي إلى بقية فروع الشركة عام ٢٠١٥م ما 

يقارب  ١,١٨٠مليون كجم بزيادة قدرها (  ٤٫٤  ٪ 
) عن العام الماضي   ، وبلغ إجمالي المسافات 
التي تقطعها الناقالت محملة بالغاز  المسال 

في عام ٢٠١٥م ما يقارب خمسة وستون مليون 
كيلومتر  بانخفاض وقدره  ( ٤٫٢٪ ) عن العام 

الماضي إضافة إلى ذلك بلغ عدد الردود ما بين 
الفروع ما يقارب ( ٦٧,٩٤٩ ) رد.

خدمات قطاع العمليات:  (٥

يبرز دور القطاع في تنفيذ عمليات التشغيل 
والصيانة في محطات الشركة المنتشرة في 

كافة مناطق المملكة بأفضل صورة وأعلى 

جودة بهدف تأمين منتجات الشركة بما 
يتناسب مع السوق  المحلي من خالل متابعة 

مستويات الطاقة التخزينية وتنفيذ عمليات 
استالم وتسليم الغاز بين قطاعات الشركة 
والتحكم بالطاقة ا-نتاجية بما يضمن توفير 

الكميات المناسبة من الغاز و االسطوانات 
المعبأة ،وخالل عام ٢٠١٥ م زادت نسبة ا-نتاج 

في جميع محطات التعبئة التابعة للشركة 
حيث تم إنتاج أكثر من ٩٤ مليون اسطوانة من 
كال النوعين١١كيلوجرام و ٢٢ كيلوجرام وهو ما 

يمثل زيادة قدرها ٤٫٧٪ مقارنة مع سنة ا-نتاج 
٢٠١٤ م  وهذا ما يوضحه الرسم البياني التالي: 
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    كما يوضح الرسم البياني التالي نسبة الزيادة في انتاج  ا"سطوانات في محطات التعبئة   
   السبعة  للشركة  في المملكة العربية السعودية. 

كما أنشأت الشركة خالل السنوات الماضية ورشة مركزية تعنى بصيانة وتأهيل جميع اسطوانات الشركة بفئتيها (١١كجم ، ٢٢ كجم ) طبق_ 
للمواصفات السعودية ومعايير الجودة العالمية حيث تعمل على إخضاع كافة ا-سطوانات التي تمت استعادتها من العمالء إلى اختبارات دقيقة تحدد 
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وبناء على ذلك فقد بلغ عدد ا-سطوانات التي 
تمت صيانتها خالل عام ٢٠١٥م  (١٫٢) مليون 

اسطوانة وبالتالي بلغ إجمالي ما تم صيانته 
بنهاية عام ٢٠١٥م  اكثر من ٩ مليون اسطوانة 

. إضافة إلى ذلك يقوم القطاع على مشروع  
تحديث خطوط ا-نتاج و الذي يهدف إلى زيادة 
الطاقة ا-نتاجية لدوائر التعبئة وذلك بتغيير 

النظام المستخدم سابق_ من نظام ميكانيكي 
إلى نظام إلكتروني وكذلك تحويل استخدام 

الصمامات ا7فقية إلى رأسية لزيادة الطاقة 
ا-نتاجية لكل دائرة  وبنهاية عام ٢٠١٥ م تم 

تشغيل ٢٤ خط انتاج من أصل ٢٧ كما تم إنجاز 
ما نسبته ٩٤٪ من الخطوط المتبقية ويتوقع 

ا-نتهاء من المشروع خالل عام ٢٠١٦م.

خدمات ا"من والسالمة الصناعية  :  (٦

تسعى  شركة الغاز والتصنيع ا7هلية إلى 
االرتقاء دوم_  بأسـس ا7من و السالمة حتى 

تصل إلى المعايير التي تضمن سالمة العاملين 
والمنشأة والبيئة المحيطة حيث تتولى إدارة 

ا7من الصناعي في الشركة مهام توفير ظروف 
العمل ا]منة الصحية للعاملين من خالل دراسة 
كافة المخاطر التي قد تنشأ من جميع المراحل 

المختلفة التي تمر بها العملية ا-نتاجية مع 
وضع كافة تدابير ا7من والسالمة الوقائية 
والتي تستهدف بالدرجة ا7ولى منع وقوع 

المخاطر والحد من انعكاساتها عند حدوثها 
ال قدر ا{ لتوفير الحماية لكل عناصر ا-نتاج 

وفي مقدمتها العنصر البشري والذي يعتبر 
المحور ا7ساسي في العملية الصناعية ،وتلتزم  

انخفاض نسبة 
إصابات العمل 

٢٣٪ في عام ٢٠١٥ م

الشركة بمعايير الهيئة العليا ل�من الصناعي 
بوزارة الداخلية  ومعايير الجمعية الوطنية 
ا7مريكية لمكافحة الحريق       فيما يخص 

ا-طفاء، ومعايير إدارة السالمة والصحة المهنية 
التابعة لوزارة العدل ا7مريكية – االوشا     فيما 

يخص السالمة ، وتقوم إدارة ا7من الصناعي 
بمتابعة جميع أنظمة السالمة وا-نذار وا-طفاء 

وا7من وإعداد التقارير الالزمة واتخاذ ا-جراءات 
المطلوبة وتنظيم إجراءات دخول شاحنات 

الموزعين للمحطات  فهي تعتبر حلقة وصل 
بين إدارة الشركة والجهات ا7منية ا7خرى.

إضافة إلى ذلك تقوم إدارة ا7من الصناعي 
بتقديم التوعية وتدريب العاملين والسائقين 
على إجراءات ا7من والسالمة ومكافحة الحريق 

وا-سعافات ا7ولية و تدريب الجهات ا7منية 
متمثلة بالدفاع المدني وأمن الطرق على 

مخاطر الغاز وكيفية التعامل مع الغاز وكذلك 
مواجهة حوادث الشاحنات على الطرق في 

جميع مناطق المملكة حيث زادت  نسبة 
التدريب الداخلي بنسبة  ٢٧٪ وارتفعت نسبة 

التدريب الخارجي بنسبة ٢٤٪  ، كما تعمل ا-دارة 
على المشاركة مع الجهات الحكومية والمعارض 

الرسمية فيما يخص ا7من والسالمة  في جميع 
المناطق، با-ضافة لمباشرة حوادث شاحنات 

الغاز ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات داخل 
وخارج الشركة ، وفي عام ٢٠١٥م  انخفضت 

نسبة إصابات العمل ٢٣٪ ، كما انخفضت نسبة 
الحوادث ٢٠٫٨٪.
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أهم المشاريع في الشركة:  (٧

تسعى الشركة لتطوير  و تنظيم سير أعمالها 
ومتابعة مشاريعها حسب الخطط المرسومة 

ومن هذا المنطلق قامت  الشركة بتطوير 
إدارة المشاريع  من خالل إنشاء مكتب -دارة 

  (PMO )  Project Management المشروعات
 بما يتناسب مع الرؤية  االستراتيجية 

للشركة لكي يعمل على رسم المنهجية 
-دارة مشاريع الشركة و متابعتها والتأكد من 

اكتمالها وانتهائها  وفقا للخطة المرسومة  
وضمن الجدول الزمني والتكلفة المحددة 

إضافة إلى  تحقيق الجودة المرجوة. ومن أهم 
المشاريع  القائمة التي تعمل الشركة على 

إنجازها حالي_ مشروع نظام تتبع المركبات وادارة 
االساطيل الذييهدف إلى  تتبع أسطول الشركة 
وحركة الناقالت وشاحنات التوزيع وضبط عملية 

النقل حيث تم إنجاز ما نسبته ١٠٠٪ من المرحلة 
ا7ولى للمشروع ، كذلك تعمل الشركة على 

مشروع تحديث مناطق أذرعة التحميل والتفريغ 
وأجهزة قياس الخزانات بهدف زيادة طاقة ا-نتاج 

و  تحقيق درجة أعلى من ا7مان وتحسين إدارة 
ومراقبة مستوى المخزون من الغاز و الحصول 

على بيانات بشكل دقيق وقد تم إنجاز ما 
نسبته ٧٪ من المشروع  ويتوقع االنتهاء منه 

بنهاية عام ٢٠١٨م.

مواردنا البشرية:  (٨

يعد ا-ستثمار في الكوادر  البشرية  من أبرز 
اهتمامات غازكو حيث تؤمن بأن رأس المال 

البشري هو الثروة الحقيقية التي يقوم عليها 
عمل المنظمات ، ولهذا واصلت غازكو عملية  

االستقطاب لكوادر مؤهلة  تأهيًال  عالي_ بناًء 

إجمالي الموظفين=  ٢٢١٦ موظف

التوظيف النسوي  = ٣٠ موظف

التوظيف خالل ٢٠١٥ م = ٥٥٠ موظف

غير

السعويين

على معايير  قياسية وضعتها غازكو  تواكب 
احتياجاتها العملية ، وقد بلغ موظفو  الشركة 

بنهاية عام ٢٠١٥ م حوالي ( ٢٢١٦)  موظف،  
منهم  (١٣٠٢ )  موظف_ سعوديا   ، كما أن جميع 
الوظائف القيادية والتنفيذية تشغلها كفاءات 

سعودية مؤهلة ،  و لقد بدأت غازكو بتوفير 
فرص وظيفية لكفاءات نسائية سعودية بعدة 

مجاالت رئيسية في الشركة كالموارد البشرية و 
التدريب و المالية وخدمات العمالء ، إذا بلغ عدد 

التوظيف النسوي في الشركة خالل عام ٢٠١٥ م  
(٣٠) موظفة ، كما حرصت الشركة على تقديم 

الفرص التدريبية المتخصصة لتلك الكفاءات 
لالرتقاء بمهاراتهن المهنية و العملية ، ونظر`  

إلى زيادة خطوط ا-نتاج با-ضافة إلى زيادة أعداد 
ناقالت ومركبات توزيع الغاز الجديدة  أدى ذلك 

إلى زيادة عدد العمالة ا7جنبية خالل عام ٢٠١٥ م.

) مالحظة : ترجع انخفاض نسبة التوطين  عن العام ٢٠١٤ م بسبب تغيير  )
سياسة الشركة في الوظائف المتعلقة بتشغيل خطوط ا-نتاج من خالل التعيين 

والتوظيف المباشر بدالً من التعاقد مع شركات تشغيل إضافة إلى الزيادة في عدد 
الناقالت وشاحنات التوزيع.

(٤  مليون) 
رياال خصصتها 
غازكو  لتدريب 

كوادرها 
البشرية في 

٢٠١٥م

 التدريب والتطوير:
إن سر استمرارية التطور والتقدم في الشركات 

يعتمد بشكل جوهري على وجود كفاءات 
مؤهلة ومدربة  تسعى على تحقيق ا7هداف 

والخطط المرسومة لها ، ومن هذا المنطلق  
فإن الشركة تسير  بخطى واسعة حثيثة في 
هذا الجانب ، حيث خصصت الشركة مبلغ  ما 
يقارب ٤ مليون ريال لتدريب كوادرها البشرية 
، كما تعاقدت مع جهة استشارية ذات خبرات 

عالمية و دولية  لتقديم أفضل البرامج التدريبية 
لموظفي غازكو  بما يسهم في تطوير كوادرها 

البشرية وخالل العام ٢٠١٥ م قامت الشركة 
ضمن سياستها التدريبية بتقديم ( ٦١ )دورة 

تدريبية استفاد منها ما يقارب ( ( ١١٥٣ موظف 
وموظفة، حيث أنجزت الشركة ما يفوق ( ١٢٥٠٠ 

) ساعة تدريبية في مجاالت متعددة منها 
دورات في المهارات ا-دارية ا7ساسية و دورات 

متخصصة في إدارة التغيير و الصحة و السالمة 
المهنية و شملت أيضا دورات تدريبية لسائقي 

الناقالت لتدريبهم على كيفية التعامل مع 
نقل المواد الخطرة على الطرق البرية وفق 

.(ADR) المواصفات القياسية الدولية

3637



ومن أهم البرامج التي عقدت خالل عام 
٢٠١٥م  ما يلي:

برنامج «إتقان وتمكين – فريق العمل   (١
المنتج بفاعلية»:  

يكسب البرنامج المتدربين مهارات التواصل 
والتأثير  وتحمل مسؤولية التطوير الشخصي 
وبناء الثقة لدى المتدربين  وتعظيم أداء فرق 

العمل.

برنامج «أساسيات القيادة الفعالة -   (٢
تسيير و تهيئة التغيير»:  

يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين روح 
القيادة  وجوهرياتها  وطرق التغلب والتعامل 

مع  االختالفات والصراعات داخل فريق العمل 
الواحد و التدريب على إدارة مشاكل  ا7داء  

والعمل على حلها.

برنامج « قيادة التغيير الجذري- عندما     (٣
يذوب جبل الثلج» :  

يسعى البرنامج إلى تقبل معنى  التغيير  و 
تدريب الموظفين على تعلم عدة جدارات 

من أهمها التوجيه وا-رشاد وإنجاز الرؤية و 
ا-ستراتيجية للتغيير.

برنامج «الصحة والسالمة المهنية»:  (٤

 يقدم البرنامج للمتدربين الفنيين مهارات 
إجراءات الصحة والسالمة المهنية وأهمية 

أدواتها ، كما يقوم بإكسابهم طرق تحليل 
الحوادث  و التصرف الصحيح في حال حدوث 

الحوادث.

برنامج «  الشهادة الدولية في نقل   (٥
:«ADR المواد الخطرة بر�  

 يقدم البرنامج للسائقين ا-عتماد الدولي لنقل 
المواد الخطرة برٌا  ويكسب السائقين المعارف 

التالية التي من اهماه اشتراطات التغليف 
والعبوات ومتطلبات بناء وفحص  العبوات 

والصهاريج ومتطلبات طاقم المركبة وغيرها .

برنامج  « اrسعافات ا"ولية»:  (٦

تهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المتدربين 
معرفة كيفية الحافظة على اساسيات الحياة 

للمصابين ، كما تكسبهم مهارات الفحص 
ا7ولي وا-نعاش القلبي و الطوارئ  البيئية 

كالغرق والحروق والتسمم والنزيف والكسور.

وإضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بالتعاون مع 
الجامعات السعودية لتدريب كوادرها الطالبية 

في منظومتها بهدف دعم عملية التدريب 
التعاوني لالرتقاء بمهارات الطالب المهنية كل 

في تخصصه الذي يناسبه.
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البرامج 
االجتماعية 

الخاصة 
بالموظفين:

 البرامج االجتماعية الخاصة  
  بالموظفين:
ملتقى الموظفين:   ( ١

تقوم الشركة بعقد ملتقيات لموظفيها 
خالل العام خارج الدوام الرسمي منها ا-فطار 

الرمضاني وملتقى الموظفين بهدف خلق 
روح من ا7لفة والتواصل وتوثيق الروابط بين 

الموظفين في الشركة.

أبناؤنا والعمل:   (٢

تولي الشركة اهتمام_ كبيرا في موظفيها 
وأطفالهم ومن باب خلق روح من ا-يجابية 
والترفيه وتزامنا مع اليوم العالمي للطفل 

عقدت الشركة حفل 7طفال منسوبيها بمقر 
الشركة خالل عام ٢٠١٥ م.
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اrستثمارات التي تم  
إنشاؤها لموظفي الشركة:

البيانالمبلغ

الرصيد في ٠١/٠١ /٢٠١٥م ٤٠٤,٠٣٦٫٨٣

المضاف خالل العام --

المستبعد خالل العام ١٥٩,٦٧١٫٤٥

الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١م ٢٤٤,٣٦٥٫٣٨

وهي عبارة عن عملية مرابحة بين الشركة 
والموظفين ، تقوم الشركة بشراء سيارات 

وإعادة بيعها على الموظفين بنسبة مرابحة 
كميزة تنافسية مقارنة بالسوق خدمة 

لموظفيها.

الصندوق الخيري لتكافل الموظفين:

 تعتني شركة الغاز و التصنيع ا7هلية بكافة 
موظفيها وهذ الصندوق يهدف لتوفير 

المساعدة للموظفين في الدرجات الوظيفية 
ا7قل من غير المديرين الذين تواجههم 

بعض الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة 
بهم وبعائالتهم، مما يجعلهم في حاجة 

ماسة إلي مساعدة مالية عاجلة ،كما يعتمد 
هذا البرنامج في تمويله على المساهمات 

الذاتية من الموظفين التطوعية الرمزية 
التي يتم استقطاعها شهري_ من موظفي 

المجموعة بجميع الدرجات الوظيفية الراغبين 

في المشاركة في هذا العمل الخيري بجانب 
مساهمة صندوق الحسومات التي يتم 

تحصيلها من الموظفين شهري_.

 العالقات العامة 
  والمسؤولية اrجتماعية:

تهتم شركة الغاز والتصنيع ا7هلية متمثلة 
بإدارة ا-تصال المؤسسي والعالقات العامة 

بإبراز صورة الشركة المشرقة والفاعلة بالعمل 
بشكل وثيق لضمان وصول الرسائل  للعمالء 

ووسائل ا-عالم المختلفة بشكل واضح وبما 
يعكس حجم االنجاز ومراحل التطوير التي 
يتم العمل عليها بشكل مستمر لتحقيق 

أعلى مستويات الرضى لديهم, وتعزيز التعاون 
االيجابي مع الجمهور الخارجي, إضافة إلى 

رسم الصورة الذهنية المثلى عن الشركة 
والمساهمة في صياغتها ورسم مالمحها 
المستقبلية ومن أبرز المهام التي يعمل 

عليها ا-تصال المؤسسي والعالقات العامة 
بناء عالقات مميزة مع وسائل ا-عالم الداخلي 

والخارجي, رصد التغطية ا-عالمية واتجاهات 
الطاقة والصناعة و إعداد تقرير إعالمي 

يستخدم فيه كل أدوات التحليل لقياس 
مستوى وفاعلية حضور الشركة في وسائل 
ا-عالم ووسائل التواصل االجتماعية وتطوير 

مستوى وفاعلية التواصل (ا7هداف والمبادرات) 
،  كما تعمل الشركة عن طريق إدارة ا-تصال 

المؤسسي والعالقات العامة على التركيز 
على آلية العمل التي تختص بالعالمة التجارية 

للشركة وا-عالنات والمشاركة في الفعاليات 
كالمؤتمرات والمنتديات والرعايات والمسؤولية 

ا-جتماعية فخالل عام ٢٠١٥ م استطاعت الشركة 
المشاركة بعدة فعاليات ورعاية عدد من 

المناسبات  ومنها: 

الرعايات والمسؤولية اrجتماعية:

معرض وظائف ٢٠١٥م:

شاركت الشركة  كراعي ذهبي في معرض 
وظائف ٢٠١٥م  الذي عقدته غرفة الشرقية 

بهدف تقديم الدعم لهذه  المبادرة الوطنية 
وتقديم الرعاية التي تصب في مصلحة  أبناء 

وبنات الوطن.

برنامج جرب

تزامنا مع اليوم العالمي لuعاقة في عام 
٢٠١٥م، استضافت شركة الغاز والتصنيع 

ا7هلية (غازكو) بالتعاون مع جمعية ا7طفال 
المعوقين فعالية برنامج ”جرب الكرسي“  والذي 

يهدف هذا البرنامج الذي ابتكرته الجمعية 
إلى التعريف بقضية ا-عاقة وحشد الدعم 
المجتمعي لها، والحد من آثارها السلبية 

على المعوقين و كل أفراد المجتمع، وفي 
نهاية الفعالية تم تكريم الرئيس التنفيذي 

لشركة الغاز والتصنيع ا7هلية الدكتور إياس 
الهاجري  من قبل ا7مين العام المساعد 

لشؤون المشاريع بجمعية ا7طفال المعوقين 
المهندس أحمد العييري نظير استضافتهم 

للبرنامج ومشاركتهم للبرنامج بشكل يعكس 
دورها الفاعل في خدمة المجتمع ،وتعد 

مشاركة شركة الغاز والتصنيع ا7هلية جزء`  من 
برامج المسؤولية االجتماعية التي رسمت لها 
غازكو استراتيجية تغطي الكثير من الجوانب 

االجتماعية الهامة في المملكة  . 

برنامج ا� يعطيك خيرها : 

بادرت شركة الغاز والتصنيع ا7هلية برعاية 
كتيب برنامج   ”ا{ يعطيك خيرها“ للسياقة 

ا]منة  و الذي نظمته جمعية االطفال المعوقين 
حيث وجه لقائدي السيارات بهدف توعية 

السائقين بمخاطر السرعة والقيادة غير ا]منة 
التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة أو ينتج عنها 

إصابات تتسبب في إعاقات دائمة.
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الجوائز  والتكريم:

حازت شركة الغاز والتصنيع ا7هلية على عدة 
جوائز  خالل عام ٢٠١٥ م نظير ` للجهود المبذولة 
و التي قدمتها  في مجال الرعايات  والمسئولية  

ا-جتماعية، إنطالق_ من حرصها والتزامها 
الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع 
.انطالق_ من حرص شركة الغاز على تعزيز 

عالقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها 
وعمالئها ، وإيمان_ منها بمبدأ ا-فصاح 

والشفافية وأهمية المعلومات للمستثمرين 
فإن الشركة  تفصح  عن جانب أدائها 

ونتائجها المالية وأعمالها ا-دارية  السابقة 
من خالل المعلومات التالية التي تهم جمهور 

المستثمرين، وهي كما يلي:
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القسم الثاني
ا�ليات المتبعة 

في حوكمة 
الشركة
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حقوق المساهمين وآليات التواصل  أ) 
معهم:  

تولي شركة الغاز اعتبار` خاص_ لحقوق 
 (Stakeholders) مساهميها وأصحاب المصالح
وذلك بتضمينها في النظام ا7ساسي للشركة 

ودليل حوكمة الشركة  الذي قامت الشركة 
بتطويره ، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق 

المساهمين التي تنص عليها القوانين 
وا7نظمة والتي يمكن ا-طالع عليها بالرجوع 

إلى موقع الشركة  ا-لكتروني 
(WWW.GASCO.COM.SA) . با-ضافة إلى 

التزامها بنشر التقارير المالية وغير المالية 
وا-عالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع 

تداول والصحف ونشرة أخبار شركة الغاز التي 
تصدر بصفة ربع سنوية . كما توجد «إدارة 

االلتزام و الحوكمة  « لمتابعة ذلك.

رأس مال الشركة وا"سهم الحرة كما في ٢٠١٦/٠١/٠١م: ب) 

750,000,000رأس المال المصرح به ( ريال سعودي )

75,000,000عدد ا7سهم المصدرة ( جميع أسهم الشركة أسهم عادية ) .

50,541,564عدد ا7سهم الحرة  (Float Shares) وفق_ لسجل الشركة بتداول

750,000,000رأس المال المدفوع ( ريال سعودي )

10القيمة االسمية للسهم

10القيمة المدفوعة للسهم

@ ملحوظة عدد ا7سهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفق_ لحركة تداول أسهم الشركة بيع_ 
وشراء في سوق ا7سهم.

ج -  قائمة المالك الرئيسيين:

بيان بأسماء ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون (٥٪) فما فوق تحديث ٢٠١٥/١٢/٣١.

نسبة التملكاالسم

١١٫٩ ٪سعيد علي غدران الغامدي

١٠٫٩ ٪صندوق االستثمارات العامة

٦٫١ ٪المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ملحوظة : فيما يتعلق با-خطارات المتعلقة بتغير نسبة ملكية المساهمين بالزيادة أو النقصان 
والمشار إليها في المادة (٤٥) من قواعد التسجيل وا-دراج ، تود الشركة ا-فادة بأنها لم تتلق أي 

إخطار من كبار المالك بتغيير  ملكيتهم أقل أو أكثر من (٥٪)بنهاية عام ٢٠١٥م ، وقد اعتمدت في 
رصيد البيانات أعاله بناء` على السجالت المالية السعودية ( تداول ).

د- اrفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس 
اrدارة وكبار التنفيذيين:

ُيعد مجلس ا-دارة في الشركة الجهاز 
ا-داري ا7على المسؤول أمام الجمعية العامة 

للمساهمين عن إدارة الشركة وذلك وفقا 
للقانون والنظام ا7ساسي للشركة ، ومن أبرز 

مهام المجلس:

رسم واعتماد التوجهات ا-ستراتيجية     (١
وا7هداف الرئيسية للشركة ووضع ومتابعة    

إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر     
وضمان كفاءتها وفاعليتها.  

اعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات   (٢
المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة   

وأعمال ا-دارة التنفيذية بها.  

وضع السياسات التي تنظم العالقة مع   (٣
أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم،   

بجانب وضع واعتماد السياسات التـي   
تؤكد وتضمن تطبيق وتنفيذ ا7نظمة   

واللوائح الرسمية وااللتزام با-فصاح   
عن المعلومات الجوهرية عن الشركة   

وأدائها والتـي من شأنها أن تساعد   
مساهمي الشركة وجمهور مستثمريها   

في تقييم أصول وخصوم أو مطلوبات   
الشركة،  

با-ضافة إلى المهام ا7خرى التي ورد تفصيلها 
في النظام ا7ساسي للشركة وا-طار العام 

للحوكمة واللجان المنبثقة والسياسات 
والتعهدات.

د-١) تكوين مجلس اrدارة وتصنيف أعضائه 
والشركات المساهمة التي اليزالون يتولون 

عضويتها

حددت المادة السابعة عشر من النظام 
ا7ساسي لشركة الغاز و التصنيع ا7هلية 
عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بعشرة 
أعضاء وهو ما يتوافق مع الفقرة  )أ(  من 

المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 
بقرارها رقم  ٢٠٠٦-٢١٢-١وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١هـ 
الموافق٢٠٠٦/١١/١٢م بخصوص عدد ا7عضاء 

بحيث ال يقل عن ثالثة و ال يزيد على أحد عشر. 
وقدتم في العام المالي ٢٠١٣م انتخاب مجلس 

إدارة جديد للدورة التي بدأت في٢٠١٣/١١/٠٨م 
ولمدة ثالث سنوات ، ويبين الجدول التالي 
قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة، 

وعضويتهم في مجالس ا-دارة في الشركات 
المساهمة ا7خرى.
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الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في شركة الغازتصنيف العضويةاسم العضوم

المصنع السعودي السطوانات الغاز - شركة الخبر لتطوير المشاريع - مجموعة الرجاء االستثماريةغير تنفيذيسلمان بن محمد حسن الجشي١

الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح -  شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض - الشركة الوطنية غير تنفيذيرائد عبدا{ الحقيل٢
لuنتاج الثالثي للطاقة - شركة جلف ون كابيتال

شركة سروات للطباعة و النشرمستقلعلي بن محمد آل سفالن٣

-مستقلغدران سعيد غدران٤

-غير تنفيذيمحمد بن ابراهيم الشبنان٥

عبدالعزيز بن عمير العمير – ممثل ٦
شركة توزيع الغاز الطبيعي غير تنفيذيصندوق االستثمارات العامة

٧
سطام بن عامر الحربي – ممثل 

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شركة اسمنت اليمامةغير تنفيذي

ابراهيم بن فهد آل معيقل – ممثل ٨
شركة تكامل لخدمات ا7عمال القابضة – شركة تمكين للتقنيات – شركة المقاييس السعودية مستقلصندوق تنمية الموارد البشرية

للمواصفات – شركة كليات التميز

محمد بن حمد الكثيري – ممثل بنك ٩
-مستقلالتسليف و ا-دخار العام

شركة مجموعة فتيحي القابضة- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة البحر ا7حمر مستقلمحمد بن علي اخوان١٠
لخدمات ا-سكان

في ٢٠١٥/٠١/٠٦م أعلنت الشركة أن عضو مجلس 
ا-دارة محمد بن إبراهيم الشبنان قد تقدم 

مساء يوم االثنين ٢٠١٥/٠١/٠٥م باستقالته من 
مجلس إدارة الشركة و قبل المجلس استقالته 

بالتمرير اعتبار` من تاريخ تقديمها ، على أن 
تسري االستقالة  اعتبار` من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٦م و 

ذلك لظروف شخصية خاصة.

في ٢٠١٥/٠٢/٠١م تم تعيين د.إياس بن سمير 
الهاجري رئيس تنفيذي للشركة و إنهاء تكليف 

أ. سلمان بن محمد حسن الجشي كعضو 
منتدب و ذلك وفق ما أعلنته الشركة بموقع 

تداول بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨م. 

و عليه تؤكد الشركة بأن الجمع بين وظيفة 
رئيس المجلس و العضو المنتدب كان بهدف 

تسيير أعمال الشركة بشكل مؤقت لحين 

تعيين رئيس تنفيذي جديد وفق_ للمادة 
(٢٢) من النظام ا7ساسي للشركة التي تجيز 

الجمع بين الوظيفتين ، علم_ بأن الفقرة ( د 
) من المادة (١٢) من الئحة حوكمة الشركات 

تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس ا-دارة 
و أي منصب تنفيذي آخر مثل منصب العضو 
المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

د-٢) سجل حضور اجتماعات مجلس اrدارة: 

تعزيز` لدوره فقد عقد مجلس ا-دارة (١٢) اجتماع خالل العام ٢٠١٥م:
يوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس ا-دارة الجتماعات المجلس خالل العام ٢٠١٥ م.

اسم العضو
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 ١٥
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١٢                     سلمان محمد حسن الجشي ( رئيس المجلس)

١٢                     رائد عبدا{ الحقيل (نائب رئيس المجلس)

١٢                     ابراهيم فهد ال معيقل ممثل صندوق الموارد البشرية

١٢                     سطام عامر الحربي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

١٢                     عبدالعزيز عمير العمير ممثل صندوق االستثمارات العامة

١٢                     علي محمد ال سفالن

١٢                     غدران سعيد غدران

٨                     محمد حسن اخوان

١٢                     محمد حمد الكثيري ممثل بنك التسليف و االدخار العام
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د-٣) الفريق التنفيذي بالشركة: 

المنصباالسم

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي للشئون الماليةعبدالرحمن إبراهيم الجالل

عامر صالح آل خشيل

فهد ابراهيم السليم

خالد محمد المعيوف

مدير ا-دارة الماليةأحمد عبدا{ الحربي

في ٢٠١٥/٠٢/٠١م تم تعيين د.إياس بن سمير الهاجري رئيس تنفيذي وفق ما أعلنته الشركة بموقع تداول بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨م

د-٤) مكافآت أعضاء مجلس اrدارة وكبار التنفيذيين: 

تقوم شركة الغاز بدفع مكافآت ومصاريف 
وبدل حضور الجلسات 7عضاء مجلس ا-دارة 
وأعضاء المجالس الفرعية واللجان المنبثقة 

من المجلس ، استناد` إلى أنظمة وزارة التجارة 

والصناعة والنظام ا7ساسي للشركة ، كما 
تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات 

كبار التنفيذيين حسب عقود العمل المبرمة 
معهم ، وفيما يلي تفاصيل المكافآت والرواتب 

د– ٤ – ١ ) مكافآت أعضاء مجلس اrدارة واللجان لعام ٢٠١٥م:

االجماليأعضاء اللجان من خارج  مجلس اrدارةا"عضاء المستقلينا"عضاء غير التنفيذيينالبيان
١,٨٠٠,٠٠٠-٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠مكافأة عضوية مجلس ا-دارة 

2,190,7981,079,064223,9803,493,842البدالت و التعويضات

2,990,7982,079,064223,9805,293,842ا-جمالي

د– ٤ – ٢ ) مكافآت ومخصصات كبار 
التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠١٥م:

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة:

5,146,413الرواتب و البدالت

٠المكافآت الدورية و السنوية

5,146,413ا-جمالي

و) لجان مجلس اrدارة: 

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس ا-دارة 
وعددها (٤) لجان هي : ( لجنة المراجعة ،  اللجنة 

التنفيذية ، و لجنة االستثمار ،  لجنة المكافآت 
والترشيحات ) تم تشكيل عضويتها من قبل 

أعضاء المجلس ولهذه اللجان ميثاق عمل 
معتمد من قبل مجلس ا-دارة يحدد صالحيتها 

وإجراءات عملها .

و– ١ ) لجنة المراجعة: 

تتكون لجنة المراجعة من (٤) أعضاء ، (٢) من 
أعضاء مجلس ا-دارة (غير تنفيذي و مستقل) و 
(٢) من خارج مجلس ا-دارة و من بينهم مختص 

بالشؤون المالية والمحاسبية.

عقدت اللجنة خالل العام ٢٠١٥ عدد (١٣) 
اجتماع وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام 

في مساعدة مجلس ا-دارة للوفاء بواجباته 

النظامية وقد قامت اللجنة خالل عام ٢٠١٥م 
، با-شراف والتنسيق على عمليات المراجعة 

الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف 
التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة 

وإجراءات الرقابة الداخلية.

أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور 
اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس 
ا-دارة ومن ابرز مهامها ا-شراف على التقارير 

المحاسبية والمالية والتأكد من االلتزام 
بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة 

، ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة 
وإبداء المرئيات ورفع التوصيات لمجلس 

ا-دارة, وا-شراف على أعمال المراجعة الداخلية 
والمحاسب القانوني.

أعضاء لجنة المراجعة

مرات الحضورالمنصباسم العضوم

١٣عضو من خارج مجلس ا-دارة - رئيس اللجنةفهد محمد الفواز١

١٣عضو مجلس ا-دارة – نائب رئيس اللجنةسطام عامر الحربي٢

١٣عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةعلي محمد ال سفالن٤

١٢عضو من خارج مجلس ا-دارة - عضو اللجنةمحمد سعيد الشماسي٣
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أعمال المراجعة الخارجية والداخلية: 

أوصت لجنة المراجعة الداخلية لمجلس   
ا-دارة  على تعيين مراجع الحسابات 

القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام 
المالي ٢٠١٦م والتقارير الربع سنوية ، بما 

فيها الربع ا7ول من العام التالي ٢٠١٧م  ، أو 
اختيار غيره ، وتحديد أتعابه لعرضها على 

الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها 
السنوي الذي سيعقد في شهر مارس 

٢٠١٦م. 

قامت اللجنة بمراجعة الحسابات الربع   
سنوية والختامية لعام ٢٠١٥م ،  والتأكد 
من سالمة التقارير المالية واستيفائها 
للمتطلبات وفق_ للمعايير المحاسبية 

المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها 
لمجلس ا-دارة في هذا الخصوص.

تقوم لجنة المراجعة الداخلية بفحص أنظمة   
الرقابة الداخلية بالشركة وفاعليتها من 

خالل التقارير التي يتم رفعها للجنة من قبل 
المراجع الداخلي، وفي ضوء ما تم دراسته 

أظهرت نتائج الفحص التي تمت 7نظمة 
الرقابة الداخلية في القطاعات الرئيسة أنه 

ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة 
الداخلية وسالمتها يقتضي ا-فصاح عنه، 

كما أن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى 
مزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر، وقد 

اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك.

و– ٢ ) لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون  لجنة المكافآت والترشيحات من   
(٤) أعضاء ، (١) أعضاء غير تنفيذيين و (٣) 

أعضاء مستقلين.

عقدت اللجنة (٣) اجتماعات خالل العام   
٢٠١٥م ، قامت من خاللها بالوقوف على 
تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها .

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وسجل 
حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز 

مهامها : 

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس ا-دارة 
ومن مهامها رفع التوصيات عن المرشحين 

لعضوية مجلس ا-دارة , كذلك وضع سياسة 
واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس 

ا-دارة بما يتوافق مع النظام ا7ساسي 
للشركة, كذلك إعداد تقرير سنوي مفصل 
عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار 

التنفيذيين , وتقديم المشورة للمجلس فيما 
يخص السياسات والخطط التي تنظم برامج 

التعويضات بالشركة, وتحديد نقاط القوة 
والضعف لدى المجلس والتوصية بمعالجتها 

بما يتوافق مع مصلحة الشركة 

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

مرات الحضورالمنصباسم العضوم

٣عضو مجلس ا-دارة - رئيس اللجنةعلي محمد آل سفالن١

١رئيس مجلس ا-دارة - عضو اللجنةسلمان بن محمد حسن الجشي٢

٢عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةابراهيم فهد ال معيقل٣

١عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةمحمد بن حمد الكثيري٤

في ٢٠١٥/٠١/٠٦م أعلنت الشركة أن عضو   
مجلس ا-دارة محمد بن إبراهيم الشبنان 

قد تقدم مساء يوم االثنين ٢٠١٥/٠١/٠٥م 
باستقالته من مجلس إدارة الشركة و قبل 

المجلس استقالته بالتمرير اعتبار` من 
تاريخ تقديمها ، على أن تسري االستقالة  

اعتبار` من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٦م و ذلك لظروف 
شخصية خاصة.

في ١٩ أكتوبر٢٠١٥م تم إعادة تشكيل لجنة   
الترشيحات و المكافآت بدخول كل من 

أ.سلمان الجشي و د. محمد الكثيري و خروج 
د. محمد اخوان.

و– ٣ ) اللجنة  التنفيذية: 

تتكون اللجنة التنفيذية من (٥) أعضاء من   
مجلس ا-دارة من بينهم رئيس المجلس و 

نائبه.

عقدت اللجنة(٦) اجتماعات خالل عام   
٢٠١٥م،قامت من خاللها بالوقوف على 
تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها.

أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور 
اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس ا-دارة 
وتختص بمساعدة مجلس ا-دارة في ا-شراف 

على ا-دارة التنفيذية للشركة و مراجعة و 
مراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة و عمل 

التوصيات الالزمة للمجلس ، كما تقوم بدراسة 
الميزانية التقديرية و البت في ا7عمال الموكلة 
لها من مجلس ا-دارة إضافة إلى متابعة خطط 

الشراء ا-ستراتيجية و مراجعة المصاريف 
الرأسمالية المعتمدة للشركة ودراسة ا7نظمة 

والتعديالت المقترحة على لوائح الشركة ، 
وتقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس 

ا-دارة.

أعضاء اللجنة التنفيذية

عدد مرات الحضورالمنصباسم العضوم

٦رئيس مجلس ا-دارة - رئيس اللجنةسلمان محمد حسن الجشي١

٦نائب رئيس مجلس ا-دارة – عضو اللجنةرائد بن عبدا{ الحقيل٢

٤عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةعبدالعزيز عمير العمير٣

٦عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةمحمد حمد الكثيري٤

٢عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةابراهيم فهد ال معيقل٥
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 و– ٤ ) لجنة االستثمار: 

تتكون لجنة االستثمار من (٥) أعضاء  ، (٤)   
من مجلس ا-دارة و (١) من خارج المجلس.

عقدت اللجنة  (١١) اجتماع خالل العام ٢٠١٥م   
، قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق 

وتنفيذ مهامها المناطة بها.

أعضاء لجنة االستثمار  وسجل حضور 
اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس ا-دارة 
وتختص بإعداد و صياغة سياسة االستثمار 

و متابعة تنفيذها و عرضها على مجلس 
ا-دارة لمراجعتها و الموافقة عليها قبل 

تنفيذها ، و تحديد نقاط القوة و الضعف في 

ا7داء االستثماري للشركة و تقديم التوصيات 
لمعالجتها و رفع كفاءتها ، كما تقوم بمراجعة 

و تقييم المحفظة االستثمارية للشركة ،  إضافة 
إلى تقييم و متابعة حدود المخاطر المتعلقة 
باالستثمار ، كما تقدم اللجنة محاضر أعمالها 

إلى مجلس ا-دارة.

أعضاء لجنة اrستثمار

عدد مرات الحضورالمنصباسم العضوم

١١عضو مجلس ا-دارة - رئيس اللجنةسطام عامر الحربي١

١٠عضو مجلس ا-دارة – عضو اللجنةعبدالعزيز عمير العمير٢

٨عضو مجلس ا-دارة - عضو اللجنةغدران سعيد غدران٣

١١نائب رئيس مجلس ا-دارة - عضو اللجنةرائد بن عبدا{ الحقيل٤

٣عضو من خارج مجلس ا-دارة - عضو اللجنةأحمد بن علي الجنوبي٥

تم تعيين عضو أ. أحمد بن علي الجنوبي كعضو باللجنة من خارج مجلس ا-دارة بناًء على قرار مجلس ا-دارة المنعقد بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٥م.  

 ز)  بيان بعدد ا"سهم المملوكة "عضاء مجلس اrدارة وتغيرها خالل عام ٢٠١٥ ، و وصف "ي   
  مصلحة تعود "عضاء مجلس اrدارة وأزواجهم وأوالدهم  القصر في أسهم أو أدوات دين   

  الشركة أو أي من الشركات التابعة

اسم من تعودم
له المصلحة

نهاية العامبداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

ملكية ا"قرباء (الزوجة و 
ا"والد القصر) و تغيرها عدد ا"سهم

أدوات 
الدين

عدد ا"سهم
أدوات 
الدين غير مباشرة

غير مباشرةمباشرة
غير مباشرةمباشرة

غير مباشرةمباشرة
مباشرة

١

سلمان محمد 
حسن الجشي 
رئيس مجلس 

ا-دارة

(١٠٠٪)(٩٩٫٨٪)(٥٠٠٠)(٣٠٧,٢٥٣)--١٠٠٠-٣٠٨,٢٥٣٥٠٠٠

٢

رائد عبدا{ 
الحقيل نائب 

رئيس مجلس 
ا-دارة

١٠٠٠-١٠٠٠------

علي محمد علي ٣
------١٠٠٠-١,٠٠٠ال سفالن

غدران سعيد علي ٤
------١٠٠٠-١,٠٠٠غدران

محمد بن ابراهيم ٥
استقال من مجلس ا-دارة بتاريخ ٠٦ يناير ٢٠١٥م-١,٠٠٠الشبنان

٦

صندوق تنمية 
------٢,٥٠٠,٠٠٠-٢,٥٠٠,٠٠٠الموارد البشرية

ابراهيم فهد ال 
---------معيقل
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٧

المؤسسة العامة 
------٤,٦٠٣,٥٠٠-٤,٦٠٣,٥٠٠للتأمينات

سطام عامر 
الحربي ممثل 

المؤسسأة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

---------

٨

صندوق 
------٨,١٨٦,٤٥٥-٨,١٨٦,٤٥٥االستثمارات العامة

عبدالعزيز عمير 
---------العمير

٩

البنك السعودي 
------٢,٦٥٠,٠٠٠٢,٦٥٠,٠٠٠للتسليف و االدخار

محمد حمد 
الكثيري ممثل 

بنك التسليف و 
االدخار

١٠٠٠-١٠٠٠------

------٥٠٠٠-٥٠٠٠محمد علي اخوان١٠

بيان بعدد ا"سهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وتغيرها خالل العام ٢٠١٥م: 

اسم من تعود لهم
المصلحة

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير

ملكية ا"قرباء (الزوجة و ا"والد 
القصر) و تغيرها عدد 

ا"سهم
أدوات 
الدين

عدد
أدوات الدينا"سهم

-------إياس سمير الهاجري١

-------عبدالرحمن ابراهيم الجالل٢

-------عامر صالح ال خشيل٣

-------فهد ابراهيم السليم٤

-------خالد محمد المعيوف٥

-------أحمد عبدا{ الحربي٦

ط )  معامالت مع أطراف ذوي عالقة: 

ك ) أهم  المخاطر  التي تواجه الشركة:

إن شركة الغاز و التصنيع ا7هلية ككافة 
الكيانات االقتصادية المتنوعة التي عادة ما 
تكون عرضة لبعض المخاطر وفق_ لطبيعة 

ا7عمال و ا7نشطة التي تقوم بها ، حيث تعمل 
الشركة على إدارة هذه المخاطر و مراقبتها من 
خالل مجلس ا-دارة و لجنة المراجعة إضافة إلى 
ا-دارة التنفيذية عبر سياسات و إجراءات تعنى 

بهذا الجانب ، كما تعمل حالي_ على تنمية و 
تطوير نظام فعال -دارة مخاطر الشركة بما 

يحقق الهدف المنشود من ذلك ، و عليه يمكن 
تسليط الضوء على عدد من المخاطر التي قد 

تتعرض لها الشركة وفق ا]تي:

مخاطر التشغيل: 

أقرت الشركة في منتصف العام ٢٠١٤م   
خطة استراتيجية للسنوات القادمة تهدف 

من خاللها إلى رسم خارطة طريق تمكن 
الشركة من االرتقاء بالمنتجات و الخدمات 
و تعظيم العوائد و المنافع للمساهمين 
و ذلك من خالل مكتب عالمي متخصص 

في هذا المجال أخذ` في االعتبار الرؤية 

المستقبلية للشركة و تحليل مواطن 
الضعف و القوة للعمل على رفع كفاءة 

العمليات التشغيلية و تقليل حجم المخاطر 
الناتجة عن ذلك بما يضمن استمرار و تطوير 
ا7عمال و ا7نشطة و تحسينها وفق_ 7فضل 

الممارسات الرائدة.

تعاقدت الشركة خالل السنوات الماضية مع   
مكاتب محاسبة قانونية معتمدة للقيام 
بمهام المراجعة الداخلية و لعمل تقييم 

لمخاطر الشركة ، عبر خطط سنوية تهدف 
من  خاللها إلى مراجعة أعمال الشركة في 

قطاعاتها المختلفة لمعالجة المالحظات  
و تقويم ا7داء حيث يتم مراجعة تلك 

التقارير دوري_ من قبل لجنة المراجعة -صدار 
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توصياتها إلى  مجلس إدارة الشركة التخاذ 
الالزم بشأنها.

إشارة إلى  ما أقره مجلس الوزراء  بتاريخ   
٢٦ /٢٠١٥/١٠ م  لعدد من الترتيبات، من 

بينها التأكيد على شركة الغاز والتصنيع 
ا7هلية بتنفيذ الفقرة (١) من البند (أوالً) 

من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس 
الوزراء رقم  (٧٧) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢ه 

،التي قضت بإنشاء خط أنابيب من محطة 
أرامكو السعودية إلى الرياض و الفقرة (٢) 
من البند (ثاني_) من تلك التوصيات ،التي 

قضت بإنشاء محطات جديدة في مناطق 
االستهالك البعيدة عن المحطات الحالية، 

واالحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع 
محطاتها يفي بما يعادل استهالك عشرين 

يوم_ كحد أدنى وتوفير العدد الكافي من 
الشاحنات لنقل الغاز، وفق_ للوائح الفنية 

الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة 
العليا ل�من الصناعي ، قامت الشركة 

بتحديث وزيادة أسطول نقلها برؤوس 
ناقالت وصهاريج  وفق أعلى المواصفات و 
المعايير العالمية والمحلية لتوفير مخزون 

الغاز في كافة فروع الشركة تلبية الحتياجات 
العمالء والمستهلكين با-ضافة  لتطوير  

استراتيجيات النقل وتحسين الكفاءة 
التشغيلية و ا7داء وا-ستفادة من الموارد 

المتاحة ، كما عملت الشركة التوسع في 
إيصال خدماتها إلى كافة مواقع العمالء 

المنتشرة في جميع مناطق المملكة من 

خالل الترخيص للعديد من الموزعين لديها 
بهدف إيصال االسطوانات للمستهلكين 

إضافة إلى زيادة عدد شاحنات التوزيع 
لتعبئة الخزانات في مواقعهم بكل يسر 
و سهولة و في الوقت المناسب ، وتوافق_ 

مع التطورات التقنية وضعت غازكو 
أنظمة لتتبع الشاحنات وأنشأت غرفة 

تحكم مركزية لمراقبة أسطول النقل لها 
لتقليل الفقد وسرعة إيصال الخدمات 

للمستفيدين.

فيما يخص المخاطر المترتبة على انفجار   
الغاز المتسرب من الناقلة رقم ٨٤٥ التابعة 

لشركة الغاز والتصنيع ا7هلية  الذي وقع 
صباح يوم الخميس ١٦ ذو الحجة ١٤٣٣هـ 

ا7ول من نوفمبر ٢٠١٢ م ، نتيجة حادث مروري 
، وفق_ للمعطيات القائمة كما في ١٠ فبراير 

٢٠١٤م ، ترى إدارة الشركة أنها لن تتحمل 
أي مسئولية نتيجة لحادث الناقلة ، علم_ 

بأنه لم يحدث أي تطورات بهذا الخصوص 
من جانب الشركة حتى تاريخه ، كما أن 

محامي الشركة المتعاقد معه كمختص في 
تقديم االستشارات القانونية لتقييم الوضع 
بخصوص الحادث من الناحية القانونية يرى 

بأن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق 
بحادث ناقلة الغاز قوي ، كما أن فرصتها 

قوية أيض_ في رد الدعاوي المحتملة التي قد 
تقام عليها مستقبًال من أي طرف متضرر 

من الحادث ، علما بأن اللجنة المشكلة من 
إمارة منطقة الرياض المختصة في تحديد 

ا7طراف المسئولة عن الحادث لم تنتهي من 

أعمالها حتى تاريخه.

حرصت  الشركة  على  حصول  معداتها    
على شهادة (ADR) والخاصة بنقل المواد 

الخطرة على الطرق البرية كذلك تعمل 
الشركة على تدريب وتوعية سائقيها  

وإلحاقهم بدورات نقل المواد الخطرة على 
الطرق البرية.

تطبق الشركة أحدث المعايير الخاصة   
بالسالمة و الصحة المهنية و تلتزم 

بمتطلبات الهيئة العليا ل�من الصناعي 
بوزارة الداخلية ، و معايير الجمعية الوطنية 

لمكافحة الحريق فيما يخص ا-طفاء و 
معايير إدارة السالمة و الصحة المهنية 
التابعة لوزارة العدل ا7مريكية (ا7وشا) 

فيما يخص السالمة ، و ذلك بهدف تفادي 
المخاطر الناتجة عن ذلك

 مخاطر المنافسة: 

وفق_ لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٢ وتاريخ ٥/ 
١٤٣٤/٦هـ  بالموافقة  على استمرار الشركة في 

توزيع تسويق الغاز و مشتقاته في المملكة 
لمدة خمس سنوات ابتداًء من ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ 

الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٦م ،  على أن يتم خاللها 
فتح خدمة توزيع غاز البترول المسال في مدن 

المملكة في المنافسة كما أن إدارة الشركة 
قد قطعت خطوات جيدة في تأهيل الشركة 

للمنافسة عن طريق تطوير أجهزة ومعدات 
الشركة المختلفة ومن أهمها تطوير دوائر 

التعبئة من الوضع اليدوي إلى الوضع ا]لي مما 

يتوقع معه رفع كفاءة وجودة التعبئة باعتماد 
التقنيات االلكترونية في ا-نتاج والمتابعة 

والتقارير مما سيؤدي إلى خفض تكلفة 
التعبئة وزيادة الطاقة ا-نتاجية ، كما خطت 

الشركة خطوات في زيادة المخزون االحتياطي» 
التشغيلي « من الغاز لمواجهة توقف المصافي 

الدوري أو المفاجئ ، كما تعمل الشركة حالي_ 
على آليات محددة للتوسع و ا-نتشار لتغطية 
بعض مناطق االستهالك في المملكة حسب 
توجيهات الدولة مما سيدعم موقف الشركة 

التمويني لكافة مناطق المملكة.

 المخاطر المالية: 

تتخذ الشركة كافة االحتياطات و   (١
المخصصات المالية الالزمة لمواجهة 

المخاطر المتعلقة بالمخزون و المديونيات و 
الذمم و حقوق العاملين إضافة إلى المخاطر 
المتعلقة باستثماراتها المتنوعة و القضايا –

إن وجدت.

حتى ال تواجه الشركة مخاطر اختالف    (٢
العمالت ا7جنبية في عمليات الشراء  فإنها 

تعمد الستخدام العقود ا]جلة لتغطية 
مخاطر  اختالف العمالت ا7جنبية.

تقوم الشركة بالتأمين على ممتلكاتها و    (٣
معداتها و منتجاتها إضافة إلى شاحناتها 

و ناقالتها ، كما تقوم بالتأمين على 
ا7موال و البضائع المنقولة ، و كذلك 

تأمين المسئولية المدنية من خالل غطاء 
تأميني يتناسب مع حجم و أعمال الشركة ، 
إضافة إلى ذلك تعمل سنوي_ على تحسين 

غطاءها التأميني من خالل دراسة المخاطر 
المتوقعة في أعمالها عبر مستشاري 

التأمين المعتمدين لديها.

تخضع الشركة للزكاة وفق_ 7نظمة مصلحة    (٤
الزكاة والدخل في المملكة العربية 

السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة 
المستحقة سنوي_ وتحميله على قائمة 

الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند 
الربط النهائي للزكاة – إن وجد- في الفترة 

التي يتم فيها الربط  علما بأن الشركة 
قد استلمت الربوط الزكوية عن ا7عوام 

٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م والتي أظهرت 
وجود فروقات زكوية بمبلغ ٥٩,٧١٨,١٥٧ 

ريال لصالح مصلحة الزكاة والدخل ، و قد 
قامت الشركة باالعتراض على تلك الربوط 
و تقديم المستندات التي تؤيد ذلك و قد 

قامت مصلحة الزكاة و الدخل بتعديل تلك 
الربوط و إعادة احتسابها ليصبح مبلغ 

الفروقات ٣٨,٨٥١,١٧٥ وفق_ لخطاب المصلحة 
المرسل بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ الموافق 

٢٠١٣/١٠/٠٩م و بناء` عليه فقد تم تعزيز 
مخصص المطالبات بمبلغ ٣٠ مليون ريال ، و 
اتضح أثر ذلك مالي_ على نتائج العام المالي 

الماضي ٢٠١٣م ، مما يعزز قدرة الشركة على 
الوفاء بكامل االلتزامات المستقبلية ، كما 
قرر المجلس االستمرار في االعتراض على 

الربوط الزكوية لدى اللجان المختصة وفق_ 
للنظام الصادر بذلك ، حيث ال زالت القضية 

مرفوعة لدى اللجان المختصة حتى تاريخ 
إعداد هذا التقرير.

المخاطر المتعلقة بالحوكمة  واrفصاح و 
الشفافية: 

تلقت الشركة خالل عام ٢٠١٥م مخالفتين من 
هيئة السوق المالية ، حيث صدر قرار مجلس 

الهيئة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٣م القاضي بفرض 
غرامة مالية مقدارها (٣٠,٠٠٠) ثالثون ألف ريال 

على شركة الغاز والتصنيع ا7هلية، لمخالفتها 
الفقرة (أ) من المادة الرابعة و الثالثين من قواعد 
التسجيل وا-دراج، و ذلك لعدم تحديث الشركة 

لنموذج ا-فصاح رقم (٦) المتعلق بانتهاء 
عضوية مساعد المدير العام لشئون النقل فور 

حدوث التغيير ، كما صدر قرار مجلس الهيئة 
بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢١م القاضي بفرض غرامة مالية 
مقدارها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، على شركة 

الغاز والتصنيع ا7هلية، لمخالفتها الفقرة 
(أ) من المادة الرابعة و الثالثين من قواعد 

التسجيل وا-دراج، و ذلك لتأخر الشركة في 
تحديث نموذج ا-فصاح رقم (٦) المتعلق بانتهاء 

عالقة عمل نائب المدير العام للعمليات (أحد 
كبار التنفيذيين) فور حدوث التغيير وتفادي_ 
لذلك وتعزيز` لمبدأ الحوكمة وآليات ا-فصاح 

 KPMG والشفافية فقد تعاقدت الشركة مع
في بداية عام ٢٠١٥ م -عداد دليل / الئحة ]ليات 

وممارسات ا-فصاح والشفافية كما تم على 
ضوء ذلك عقد عدد من ورش العمل بمشاركة 

عدد من المسؤولين والموظفين ذوي العالقة . 
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ل)  التحول من معايير المحاسبة السعودية 
 :(IFRS) للمعايير الدولية (SOCPA)

بناًء على قرار مجلس إدارة الھیئة السعودیة 
للمحاسبين القانونیین لتطبيق معاییر 

المحاسبة الدولیة دفعة واحدة بعد استكمال 
اعتمادها من الھیئة على أن یكون أقرب تاريخ 

للتطبيق ھو٢٠١٧ م ، وذلك باعتماد ٢٨معيار` 
للتطبيق في المملكة العربية السعودية بعد 

إضافة تعديالت محدودة على بعض المعايير 
تمثلت في مجملها في إفصاحات إضافية على 
أن يتم التطبيق اعتبار` من ٢٠١٧/١/١م للشركات 

المدرجة بسوق المال السعودي، فقد قامت 
الشركة بعمل خطة للبدء في تطبيق المعايير 

الدولية بدء` من ٢٠١٦/١/١م 7غراض المقارنة من 
خالل ا]تي:

مراجعة السياسات وا-جراءات المالية الحالية    (١
وتحديد جوانب االختالف مع المعايير الدولية.

إعادة صياغة السياسات وا-جراءات حسب    (٢
المعايير الدولية.

تدريب وتوعية موظفي ا-دارة المالية    (٣
وا-دارات ذات العالقة على التغييرات في 

السياسات وا-جراءات والفروق بين المعايير 
المحلية والدولية، وانعكاسات التحول على 

مخرجات االدارة المالية.

البدء بتطبيق المعايير الدولية إلى جانب    (٤
المعايير المحاسبية السعودية في الربع 

ا7ول من عام ٢٠١٦.

إصدار التقارير المالية المقارنة في عام ٢٠١٧م.   (٥
وبناء على هذا قامت الشركة بالتعاقد   

مع المكتب ا-ستشاري إيرنست أند يونج 
لتنفيذ خطة التحول للمعايير الدولية.

م )  إقرارات مجلس اrدارة وفقx "نظمة هيئة 
السوق المالية ونتائج تطبيق الئحة الحوكمة 

للعام ٢٠١٤م:

يود مجلس إدارة الشركة أن يشير إلى أن 
الشركة قد قامت في هذا التقرير با-فصاح 
عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت 

بتطبيقها من الئحة حوكمة الشركات ، إال أن 
هناك بعض البنود ال تنطبق عليها ، كما أن 

هناك بعض البنود لم يتم تطبيقها من قبل 
الشركة خالل العام ٢٠١٥م وانطالق_ من مبدأ 

االلتزام بمتطلبات الحوكمة . فيما يلي ا-قرارات 
المطلوبة وفقا قواعد التسجيل وا-دراج  والئحة 

حوكمة الشركات.

م – ا)  إقرارات المجلس:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل    (١
الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس    (٢
سليمة ونفذ بفاعلية.

انه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة    (٣
على مواصلة نشاطها.

انه ال توجد أي اختالفات عن معايير المحاسبة    (٤
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين كما ال توجد أي مالحظات 
جوهرية من المحاسب القانوني عن القوائم 
المالية للشركة للعام ٢٠١٥م ، كما أن مراجع 
حسابات الشركة قد أدرج ضمن تقريره عن 

القوائم المالية السنوية المراجعة لعام 
٢٠١٥م لفت انتباه : ( دون التحفظ في تقريرنا 

نلفت االنتباه الى ا-يضاح رقم (٢٩) فيما 
يخص حادث ناقلة الغاز وفقا للمعطيات 

القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، ترى إدارة 
الشركة أنها لن تتحمل أي مسؤولية 

نتيجة للحادث، وفي هذا الصدد قامت إدارة 
الشركة بالتعاقد مع مكتب محاماة مختص 

لتقديم االستشارات القانونية لتقييم الوضع 
بخصوص الحادث من الناحية القانونية، وقد 

أفاد مكتب المحاماة بأن موقف الشركة 
القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي، 

كما ان فرصتها قوية أيضا في رد الدعاوى 
المحتملة التي قد تقام عليها مستقبال من 
أي طرف متضرر من الحادث، علما بأن اللجنة 

المشكلة من إمارة منطقة الرياض المختصة 
في تحديد ا7طراف المسئولة عن الحادث لم 

تنتهي من أعمالها حتى تاريخه).

يلتزم مجلس ا-دارة بتزويد هيئة السوق    (٥
المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في 

أي وقت في حالة إبداء المراجع 7ي تحفظات 
حول القوائم المالية السنوية.

يقر المجلس بأنه لم يوصي خالل العام    (٦
٢٠١٥م باستبدال المحاسب القانوني، 

حيث ظل مكتب (البسام ) مراجع_ خارجي_ 

لحسابات الشركة ، وسيتم التوصية على 
تعيين مراجع الحسابات القانوني لمراجعة 

حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م 
والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع ا7ول 
من العام التالي ٢٠١٧م نظر` لتوصية لجنة 
المراجعة بذلك وفق_ لنظام وزارة  التجارة 

والصناعة.

لم تستلم الشركة إشعار أو وصف 7ي    (٧
مصلحه في فئة ا7سهم ذات أحقية في 

التصويت من أي شخص (عدا أعضاء مجلس 
إدارة الشركة) -فادة الشركة بهذه ا7سهم 
طبقا 7حكام المادة (٤٥) من قواعد ا-دراج 

الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٨)  ال يملك أي من أعضاء مجلس إدارة شركة 
الغاز حصة في رأسمال الشركات الزميلة 
و التابعة لشركة الغاز ، ولم تقم الشركة 

بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة 
جوهرية 7عضاء مجلس ا-دارة وكبار 

التنفيذيين بما فيهم المدير العام  و المدير 
المالي أو 7ي شخص ذي عالقة بهم .

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع    (٩
7عضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي 

قرض يعقده واحد منهم مع الغير .

ال تقوم شركة الغاز حالي_ بتطبيق خطط    (١٠
.(Share options schemes) لحقوق خيار

ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل    (١١
7سهم.

لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من    (١٢
المساهمين أو أحد التنفيذيين بالشركة 
أو موظفيها أو إحدى شركاتها التابعة أو 
الزميلة  تم بموجبه التنازل عن حقه في 

ا7رباح أو رواتب أو تعويضات. او أي مصلحة 
جوهرية أخرى.

١٣)  ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم 
تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء 

للمساهمين أو أعضاء مجلس ا-دارة أو 
منسوبيها ، وان كل أسهم الشركة عبارة 
عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية 

ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من 
الحقوق حسب النظام.

ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى    (١٤
أسهم ، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق 

اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها 
الشركة خالل السنة المالية ٢٠١٥م ، وال يوجد 
أي تعويضات حصلت عليها الشركة مقابل 

ذلك.

١٥)  ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من 
جانب الشركة 7ي أدوات دين قابلة لالسترداد 

١٦) ال يوجد خالل عام ٢٠١٥م  أي قروض على 
الشركة.
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م – ٢)  البنود المطبقة جزئيx والتي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:

رقم المقارنة وفق الئحة حوكمةم
الشركات

عدد 
البنود

عبد البنود 
المطبقة 
بالكامل

عدد البنود 
المطبقة 

xجزئي

عدد البنود 
الغير 
مطبقة

عدد البنود 
التي ال تطبق

أسباب عدم التطبيق أو التطبيق 
الجزئي

١١الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين١

الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين ٢
٢٢لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة  ٣
١٠١٠باجتماع الجمعية العامة

٥٤السادسة : حقوق التصويت٤

٢٢السابعة : حقوق المساهمين في أرباح ا7سهم٥

الثامنة : السياسات وا-جراءات المتعلقة ٦
١١با-فصاح

٧٧التاسعة : ا-فصاح في تقرير مجلس ا-دارة٧

١٧١٧العاشرة : الوظائف ا7ساسية لمجلس ا-دارة٨

٨٨الحادية عشرة : مسؤوليات مجلس ا-دارة٩

٩٩الثانية عشرة : تكوين مجلس ا-دارة١٠

تؤكد الشركة بأن الجمع بين وظيفة 
رئيس المجلس و العضو المنتدب كان 
بهدف تسيير أعمال الشركة بشكل 

مؤقت حيث تم تعيين  رئيس تنفيذي 
بتاريخ ١/ ٢ / ٢٠١٥م علم_ بأن المادة  (٢٢) 

من النظام ا7ساسي للشركة تجيز الجمع 
بين الوظيفتين ، كما أن الفقرة ( د ) من 

المادة (١٢) من الئحة حوكمة الشركات تحظر 
الجمع بين منصب رئيس مجلس ا-دارة و 

أي منصب تنفيذي آخر مثل منصب العضو 
المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير 

العام.

الثالثة عشرة : لجان مجلس ا-دارة ١١
٣٣واستقالليتها

١١١١الرابعة عشرة :  لجنة المراجعة١٢

٨٨الخامسة عشرة : لجنة الترشيحات والمكافآت١٣

السادسة عشرة : اجتماعات مجلس ا-دارة ١٤
٤٤وجدول ا7عمال

السابعة عشرة : مكافآت أعضاء مجلس ا-دارة ١٥
١١وتعويضاتهم

الثامنة عشرة : تعارض المصالح في مجلس ١٦
٣٣ا-دارة

٩١٩٠١مجموع البنود

١٫١٠٪٩٨٫٩٠٪١٠٠٪النسبة المئوية
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