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والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد،، 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 إخواين مساهمي شركة الغاز والتصنيع األهلية

ــر الســنوي جمللــس اإلدارة لعــام 2014م والــذي يهــدف إىل تزويدكــم باملعلومــات حــول أداء  يســرين نيابــة عــن إخــواين أعضــاء جملــس اإلدارة أن نرحــب بكــم ونضــع بــن أيديكــم التقري
وأنشــطة الشــركة، كمــا نســلط فيــه الضــوء علــى آخــر التطــورات واملســتجدات التــي طــرأت علــى الشــركة يف خمتلــف قطاعاتهــا، إميانــا منــا بــأن الفضــل يف حتقيــق اجنازاتنــا بعــد 

اهلل يعــود إىل ثقتكــم واســتثماركم يف هــذه الشــركة والتزامــا مبعايــر احلوكمــة وتعزيــزًا ملبــادئ اإلفصــاح والشــفافية.

إننــا ومنــذ أن تولينــا املســؤولية كمجلــس إدارة للشــركة وضعنــا مــن أهــم أولوياتنــا عمــل خطــة إســراتيجية تطويريــة تعتــر خارطــة طريــق يتــم مــن خاللهــا دراســة نقــاط القــوة 
والضعــف وحتديــد االحتياجــات واملتطلبــات ســعيًا إىل رســم مســتقبل مشــرق للشــركة وبنــاء ميــزة تنافســية مســتدامة، حيــث بدأنــا وهلل احلمــد منــذ الوهلــة األوىل علــى التعاقــد 
مــع كــرى الشــركات العامليــة املتخصصــة لبنــاء اســراتيجية الشــركة حيــث مت االنتهــاء مــن مرحلــة الدراســة واإلعــداد بنهايــة شــهر يوليــو املاضــي ونعمــل حاليــًا علــى تنفيذهــا 
وتطبيقهــا مــن خــالل مراجعــه شــامله ألنشــطة الشــركة اخملتلفــة وحتديــث الهيــكل التنظيمــي وتطويــر العمليــات واخلدمــات املقدمــة لكافــة شــرائح عمــالء الشــركة الكــرام 

بحيــث تتمحــور كافــة جمهــودات وأنشــطة الشــركة ومنســوبيها حــول تقــدمي األفضــل لهــم بأعلــى مقاييــس الســالمة وبأفضــل معايــر الكفــاءة واملهنيــة العامليــة.

ويف هــذا الصــدد، فإننــا ومــن خــالل عملنــا هــذا نكــرس جهودنــا علــى رســم الرؤيــة املســتقبلية للشــركة بحيــث نكــون حمــل ثقــة لعمالئنــا مــن خــالل التوســع يف نطــاق اخلدمــات 
املقدمــة مــن غــاز البــرول املســال إىل حلــول الطاقــة املتقدمــة املتنوعــة منهــا واملبتكــرة.

كمــا أننــا يف الوقــت ذاتــه نضــع مــن أهــم أولويــات عملنــا يف الشــركة بــذل العنايــة الفائقــة يف رفــع مســتوى األمــن والســالمة بالشــركة مــن خــالل اخلدمــات التــي نقدمهــا أو مــن 
خــالل أمــن وســالمة العاملــن لدينــا واملنشــآت التابعــة لنــا، حيــث نقــوم بتطبيــق أحــدث املعايــر العامليــة اخلاصــة بالســالمة والصحــة املهنيــة إضافــة إىل التزامنــا التــام مبعايــر 

ومتطلبــات الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي، كمــا نســعى دومــًا علــى توفــر أحــدث الرامــج التدريبيــة ملنســوبينا يف جمــال األمــن والســالمة الصناعيــة.

ــة  ــات الراهن ــة والتحدي ــل االقتصادي ــار العوام ــن االعتب ــذًا بع ــتدام أخ ــن ومس ــاء مت ــس بن ــب أن نؤس ــل، يج ــدى الطوي ــى امل ــاح عل ــق النج ــة حتقي ــل مواصل ــن أج ــه م ــا أن ــد تعلمن لق
ــي  ــرية وللرق ــا البش ــر طاقاته ــرات لتطوي ــل اخل ــتقطاب أفض ــل واس ــة إلدارة العم ــة اإللكروني ــدث األنظم ــتخدام أح ــى اس ــتقباًل عل ــركة مس ــتعتمد الش ــث س ــتقبلية، حي واملس

مبســتوى أداء الشــركة إىل مســتوى الشــركات العامليــة املتقدمــة يف هــذا اجملــال.

إن القيــم التــي نســعى إليهــا هــي قيــم مشــركة ومتكاملــة تتمثــل يف رضــا العميــل واحملافظــة علــى املــوارد البشــرية الوطنيــة املتميــزة وتدريبهــا وتطويرهــا فضــاًل عــن تعظيــم 
العائــد واملنفعــة للمســاهم مــن خــالل مركــز مــايل قــوي ومنــو دائــم يف النتائــج التشــغيلية لضمــان متويــل املتطلبــات املاليــة للشــركة ومشــاريعها الرأســمالية، حيــث انتهجــت 

الشــركة يف مطلــع العــام امليــالدي 2014م سياســة لتوزيــع أربــاح ربــع ســنوية تســعى مــن خاللهــا إىل حتقيــق أهــداف املســاهمن وتطلعاتهــم.

وبفضــل مــن اهلل متكنــت الشــركة مــن حتقيــق أربــاح صافيــة لعــام 2014م قدرهــا )152 مليــون ريــال ( بارتفــاع وقــدره )33,6%( عــن العــام املاضــي، حيــث ميثــل مــا نســبته )88 %( 
مــن هــذه األربــاح أربــاح تشــغيلية وهلل احلمــد، يف حــن بلغــت ربحيــة الســهم لعــام 2014م )2,03 ريــال(، كمــا قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة ربــع ســنوية بحيــث أصبــح إجمــايل 

مــا مت توزيعــه )135 مليــون ريــال(. 

ونحــن إذ نحمــد اهلل تعــاىل علــى مــا حققتــه شــركتكم مــن أداء ونتائــج متميــزة يف عــام 2014م يعكــس اهتمامنــا بتقليــص التكاليــف واملصروفــات واالهتمــام بتعظيــم اإليــرادات وتطويــر 
اخلدمــات، والتــي ســتجدون تفاصيلهــا ضمــن األجــزاء اخملتلفــة لهــذا التقريــر والــذي نأمــل أن نكــون قــد قدمنــا لكــم فيــه صــورة واضحــة وكافيــة، مبــا يســاعدكم يف اتخــاذ قراراتكــم 
االســتثمارية بالكيفيــة املثلــى وفهــم واضــح لعمليــات الشــركة وتوجههــا االســراتيجي، ســائلن اهلل عــز وجــل أن يوفقنــا للعمــل الصــادق واخمللــص لتحقيــق مزيــد مــن الســبق 

والتميــز وصــواًل ألهــداف شــركتكم ومبــا يكفــل اســتمرارية نهجهــا يف حتقيــق أعلــى عائــد ربحــي ملســاهميها وخدمــة اقتصادنــا الوطنــي وتنميــة اجملتمــع.

إن كل هــذه املســاعي، بعــد توفيــق اهلل ســبحانه وتعــاىل ومــن ثــم دعــم حكومتنــا الرشــيدة ومســاندتكم الدائمــة لنــا، جتعلنــا أكــر اطمئنانــًا ويقينــًا علــى االســتمرار يف األداء املتميــز 
وحتقيــق مــا وعدناكــم بــه.

وعليــه يتقــدم جملــس اإلدارة ببالــغ االمتنــان والشــكر إىل مقــام خــادم احلرمــن الشــريفن وســمو ويل عهــده األمــن، وســمو ويل ويل العهــد حفظهــم اهلل، علــى الدعــم املســتمر 
واملســاندة املتواصلــة لقطــاع التجــارة والصناعــة والنهضــة الصناعيــة واالقتصاديــة يف مملكتنــا العزيــزة.

واهلل ويل التوفيق،،،
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ــاض وجــدة مــع شــركة الغــاز  ــك باندمــاج شــركة الغــاز األهليــة بالدمــام وفرعيهــا يف كل مــن الري تأسســت شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة يف عــام 1383هـــ )1963م( وذل
والتصنيــع الســعودية بالريــاض وفرعهــا بالدمــام، ويف بدايــة التســعينات الهجريــة تأسســت عــدة شــركات ومؤسســات صغــرة لتعبئــة وتوزيــع الغاز، إال أن املنافســة الشــديدة 
بينهــا قــد أدت إىل تــدين مســتوى اخلدمــة وعــدم انتظــام توفــر الغــاز ممــا اضطــر احلكومــة إىل التدخــل واتخــاذ قــرار بدمــج تلــك الشــركات واملؤسســات مــع شــركة الغــاز والتصنيــع 

األهليــة )غازكــو( وذلــك يف نهايــة عــام 1395هـــ )1975م(. 

يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي يف نقــل وتعبئــة وتســويق غــاز البــرول املســال كخليــط مكــون مــن غــازي البيوتــان والروبــان أو مــن غــاز البيوتــان أو الروبــان بشــكل منفصــل، 
باإلضافــة إىل تســويق األســطوانات واخلزانــات الفارغــة والقطــع اخلاصــة بهــا واملعــدة لنقــل وتخزيــن تلــك الغــازات، وكذلــك القيــام بتنفيــذ التمديــدات وتركيــب اخلزانــات يف مواقــع 
املســتهلكن، ويشــمل هــذا النشــاط جميــع اســتخدامات الغــاز املتعــددة ســواء مــا كان منهــا لالســتعمال املنــزيل أو األغــراض الصناعيــة أو الزراعيــة أو التجاريــة، ولتحقيــق 
ذلــك فــإن الشــركة متتلــك حمطــات عديــدة للتعبئــة وأســطوال كبــرا للنقــل والتوزيــع، وللشــركة القيــام بجميــع االعمــال املتعلقةبصناعــة ونقــل وتســويق املــواد البروليــة 
والكيميائيــة والزجــاج وقطــع غيــار الســيارات واملعــدات وإنشــاء مراكــز اخلدمــة البروليــة وصيانــة املعــدات والســيارات، كمــا يجــوز لهــا متلــك العقــارات وشــراء األراضــي إلقامــة 

املبــاين عليهــا واســتثمارها بالبيــع واإليجــار لصالــح الشــركة.

تهــدف الشــركة مــن خــالل اخلطــة االســراتيجية التــي تعمــل بهــا علــى اســتحداث رؤيــة جديــدة وخمتلفــة للشــركة عــن طريــق االنتقــال مــن مرحلــة تقــدمي خدمــات غــاز البــرول 
املســال إىل خدمــات أكــر شــمواًل مــن خــالل توفــر خدمــات الطاقــة املتقدمــة املتنوعــة منهــا واملبتكــرة.

ويســر جملــس إدارة الشــركة أن يقــدم للمســاهمن الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء الشــركة، ونتائــج أعمالهــا للعــام املــايل 2014 م، والــذي يعكــس التطــور املســتمر يف أداء 
الشــركة يف خمتلــف أوجــه أنشــطتها، ويظهــر دورهــا يف تعزيــز وتطويــر قطــاع الطاقــة واملرافــق اخلدميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية مبــا يخــدم اجملتمــع الســعودي 

ويحقــق خطــط التنميــة الوطنيــة ويســاهم بفاعليــة يف تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ويحقــق عوائــد جمزيــة ملســاهميها.

السادة مساهمي شركة الغاز والتصنيع األهلية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

٦ التقرير السنوي ٥201٤
غازكو
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رؤية الشركة:
أن نكون حمل ثقة عمالئنا كمصدر آمن خلدمات الطاقة املتقدمة.

رسالة الشركة:
أن نقــدم منتجــات وخدمــات مالئمــة، اَمنة،موثوقــة، ومرضيــة لعمالئنــا يف جمــال الطاقــة، ونعتـــني مبوظفينــا وجمتمعنــا، خللــق قيمــٍة مســتدامة 

ملساهمينا.

التقرير السنوي 201٤
غازكو
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أداء وأنشطة الشركة 
خالل العام املايل 201٤م

10 التقرير السنوي 9201٤
غازكو



بلغت اإليرادات خالل الفرتة من 201٤/1/1 إىل 201٤/12/31م )1,798,1٦0,100( ريال مقابل )1,787,782,2٤7( ريال عن نفس الفرتة من عام 
2013م، وتفاصيلها - بعد خصم املردودات - على النحو التايل:

ــال  ــم أعم ــى حج ــر عل ــي واملؤث ــاط الرئيس ــو النش ــال. وه ــا 1.659.926.242 ري ــة قدره ــة إجمالي ــم بقيم ــاع 1.342.893.194 كغ ــاز املب ــة الغ كمي  •
الشــركة الرئيســية ونتائجهــا وبنســبة تصــل إىل 92.5 %. 

ــر يف  ــات ويؤث ــاين يف املبيع ــورد الث ــو امل ــال. وه ــت 72.764.140 ري ــة بلغ ــة إجمالي ــطوانة بقيم ــة 557.307 أس ــطوانات املباع ــة األس ــت كمي بلغ  •
ــات. ــايل املبيع ــن إجم ــبة 4 % م ــركة بنس ــال الش ــم أعم حج

ــر يف  ــال وهــو املــورد الثالــث يف املبيعــات ويؤث ــات املباعــة 8.743 خــزان وبأحجــام خمتلفــة بلغــت قيمتهــا 45.194.434 ري بلغــت كميــة اخلزان  •
ــات. ــايل املبيع ــن إجم ــبة 2.5% م ــركة بنس ــال الش ــم أعم حج

بيع قطع التمديدات واألعمال األخرى بلغت قيمتها 20.275.284 ريال. وهو مورد إضايف ويؤثر يف حجم أعمال الشركة بنسبة %1.  •
بلغت مردودات املبيعات )6.676.258( ريا ل.  •

الفروقات اجلوهرية يف قائمة الدخل لعام 201٤م مقارنة بالعام السابق 
)بآالف الرياالت(:

نسبة التغري التغري )+( و )-( 2013م 2014م البنود

0,58 10,378 1,787,782 1,798,160 املبيعات

0,32 -5,118 )1,606,021( )1,611,139( تكلفة املبيعات

2,89 5,260 181,761 187,021 جممل ربح النشاط

-39,68 34,686 )87,407( )52,721( املصروفات اإلدارية

42,34 39,946 94,354 134,299 صايف ربح النشاط

-15,12 -6,062 40,088 34,026 إيرادات أخرى

-32,89 4,664 )14,181( )9,517( مصروفات أخرى

32,05 38,548 120,261 158,809 صايف الدخل ربح )خسارة( قبل الزكاة الشرعية

3,56 -225 )6,323( )6,548( الزكاة الشرعية

33,63 38,322 113,938 152,260 صايف الدخل بعد الزكاة الشرعية

الربح )اخلسارة( بعد حسم الزكاة الشرعية:
حتققــت خــالل الفــرة املذكــورة أرباحــا صافيــة بعــد حســم الــزكاة الشــرعية قدرهــا 152,260,304 ريــال مقابــل أربــاح قدرهــا 113,937,597 ريــال 

عــن نفــس الفــرة مــن عــام 2013م.
يعــود ســبب االرتفــاع خــالل الربــع احلــايل مقارنــة مــع الربــع املماثــل مــن العــام الســابق إىل الزيــادة يف املبيعــات خــالل الربــع احلــايل بــــ 3,5 مليــون   •
ــة  ــات بقيم ــن خمصص ــبب تكوي ــايل بس ــع احل ــة للرب ــة واإلداري ــف العمومي ــاض يف املصاري ــابق وانخف ــام الس ــن الع ــل م ــع املماث ــع الرب ــة م مقارن
37,5 مليــون للربــوط الزكويــة املعــرض عليهــا مــن قبــل الشــركة باإلضافــة للقضايــا األخــرى للربــع املماثــل مــن العــام الســابق، وانخفــاض يف 

ــع املماثــل مــن العــام الســابق. ــة مــع الرب ــع احلــايل مقارن املصاريــف األخــرى وذلــك بســبب عــدم إتــالف األســطوانات للرب
يعــود ســبب االرتفــاع خــالل الفــرة احلاليــة مقارنــة مــع الفــرة املماثلــة مــن العــام الســابق إىل الزيــادة يف املبيعــات خــالل الفــرة احلاليــة بــــ 10مليــون   •
مقارنتــًا مــع الفــرة املماثــل مــن العــام الســابق وانخفــاض يف املصاريــف العموميــة واإلداريــة للفــرة احلاليــة بســبب تكويــن خمصصــات بقيمــة 
37,5 مليــون للربــوط الزكويــة املعــرض عليهــا مــن قبــل الشــركة باإلضافــة للقضايــا األخــرى للفــرة املماثلــة مــن العــام الســابق، وانخفــاض يف 

املصاريــف األخــرى وذلــك بســبب انخفــاض يف إتــالف األســطوانات للفــرة احلاليــة مقارنــة مــع الفــرة املماثلــة مــن العــام الســابق.
ــع  ــة مــع الرب ــع احلــايل مقارن ــرادات للرب ــادة يف تكلفــة اإلي ــع الســابق مــن العــام احلــايل إىل الزي ــع احلــايل مــع الرب يعــود ســبب ) االنخفــاض ( خــالل الرب  •
الســابق مــن العــام احلــايل والزيــادة يف املصاريــف العموميــة واإلداريــة للربــع احلــايل بــــ 5 مليــون مقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام احلــايل والزيــادة 

يف الــزكاة الشــرعية للربــع احلــايل بــــ 1,9 مليــون مقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام احلــايل. 

األداء املايل للشركة للخمس سنوات املاضية:
رأس املال العامل )مباليني الرياالت(: 

2010 2011 2012 2013 2014 البيان 

228 258 224 262 262 أ( أصول متداولة

215 252 198 194 182 ب( خصوم متداولة

13 6 26 68 80 رأس املال العامل )أ(- )ب(
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مقارنة املركز املايل للسنوات اخلمس املاضية )بآالف الرياالت(:
20142013201220112010البنود

48,07624,47611,89942,55210,738إجمايل النقدية 

39,01426,13331,28017,90015,823إجمايل األرصدة املدينة 

71,69456,22927,87628,98760,951إجمايل األرصدة املدينة األخرى

104,153155,507153,279169,001140,774إجمايل اخملزون

262,937262,345224,334258,440228,286إجمايل األصول املتداولة 

0737701,7023,599املصروفات املؤجلة

573,481622,340504,802460,302395,295األصول الثابتة )صايف(

117,09894,119165,297151,654147,293املشروعات حتت التنفيذ

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

303,785280,٦7٤466,599482,880568,490االستثمارات طويلة األجل

62,468٦2,83093,71299,23181,756االستثمارات وفق حقوق امللكية 

1,354,2631,356,8751,490,0081,488,7031,424,753إجمايل األصول

76,05485,023133,757156,649130,754األرصدة الدائنة

43,45144,75439,03377,42673,056األرصدة الدائنة األخرى

9,0127,5696,3085,94110,685خمصص الزكاة الشرعية

53,64856,75619,35611,7501,000خمصصات أخرى

182,164194,102198,455251,765215,495إجمايل اخلصوم املتداولة

157,425164,790199,775207,977207,449خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

339,589358,892398,230459,742422,944إجمايل اخلصوم

750,000750,000750,000750,000750,000رأس املال املدفوع

241,828226,602215,209201,270190,636االحتياطي النظامي

20,65620,65620,65620,65620,656االحتياطي االتفاقي

1,109725105,91557,03415,609األرباح املبقاة

24,908---1,081مكاسب )خسائر( غري حمققة

1,014,674997,9831,091,7801,028,9601,001,809إجمايل حقوق املساهمني

1,354,2631,356,8751,490,0081,488,7031,424,753إجمايل اخلصوم وحقوق املساهمني

خالصة ألصول وخصوم الشركة وحقوق املساهمني للسنوات املالية 
اخلمس األخرية )بآالف الرياالت(:

2014 2013 2012 2011 2010

200,000

٠

٤00,000

١,490,008 ١,488,703 ١,424,753

١,011,809١,091,780 ١,028,960

١,٣٥6,875

358,892 398,230 459,742 422,944

997,983
٦00,000

٨00,000

١,٠00,000

١,٢00,000

١,٤00,000

١,٦00,000 ا
صول

اخلصوم

حقوق امللكية

١,014,674

339,589

١,٣٥٤,٢٦٣

مقارنة قائمة الدخل املايل للسنوات املالية اخلمس املاضية
)بآالف الرياالت(:

2010 2011 2012 2013 2014 البنود

1,581,331 1,671,476 1,751,709 1,787,782 1,798,160 املبيعات

)1,434,843( )1,527,421( )1,565,365( )1,606,021( )1,611,139( تكلفة املبيعات

146,488 144,055 186,344 181,761 187,021 جممل ربح النشاط

)59,322( )62,088( )53,207( )87,407( )52,721( املصروفات اإلدارية

87,166 81,967 133,137 94,354 134,299 صايف ربح النشاط

25,931 47,384 31,011 40,088 34,026 إيرادات أخرى

)19,555( )20,420( )11,069( )14,181( )9,517( مصروفات أخرى

- - - - - االنخفاض غري املؤقت يف األوراق املالية املتاحة للبيع

4,962 1,006 )9,565( - - أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق امللكية

98,504 109,937 143,514 120,261 158,809 صايف الدخل ربح )خسارة( قبل الزكاة الشرعية

)8,342( )3,598( )4,127( )6,323( )6,548( الزكاة الشرعية

90,162 106,339 139,387 113,938 152,260 صايف الدخل بعد الزكاة الشرعية
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العائد على رأس املال العائد على حقوق امللكية العائد على ا�صول
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٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

التوزيع للسهم ربحية السهم

2010

2011

2012

2013

2014

13

14

15

13

14

القيمة الدف�ية للسهم

2010

2011

2012

2013

2014

16

14

10

17

16

مكرر الربحية

2014 2013 2012 2011 2010

200,000

٠

٤00,000

٦00,000

٨00,000

١,٠00,000

١,٢00,000

١,٤00,000

١,٦00,000

١,800,000

2,000,000

املبيعات

تكلفة املبيعات

املصروفات العمومية وا�دارية

إيرادات ومصروفات أخرى

الزكاة الشرعية

قائمة التدفقات النقدية )باآلف الرياالت(:
2010 2011 2012 2013 2014 البنود

162,891 217,728 180,260 118,056 238,227 صايف التدفق النقدي التشغيلي

)118,316( )133,414( )98,413( 102,254 )77,977( صايف التدفق النقدي االستثماري

)37,500( )52,500( )112,500( )207,733( )136,650( صايف التدفق النقدي التمويلي

7,076 31,814 )30,653( 12,577 23,600 صايف التدفق النقدي

3,662 10,738 42,552 11,899 24,476 النقد والنقد املماثل أول الفرتة

10,738 42,552 11,899 24,476 48,076 النقد والنقد املماثل آخر الفرتة

املؤشرات املالية للخمس سنوات املاضية:

2010 2011 2012 2013 2014
٪٠

٪٢

٪٤

٪٦

٪٨

٪١٠ ٪٩

٪٦
٪٦ ٪٦

٪٨
٪٩٪٨

٪١١
٪١٠ ٪١٠

٪١٢

هامش إجما� وصا� الدخل

هامش إجما�

صا� الدخل
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التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة:
إجمايل اإليرادات )بآالف الرياالت( الفرع

423,347 الرياض

407,083 جدة

79,460 الطائف

317,063 الشرقية

158,591 املدينة

24,531 ينبع

181,085 القصيم

207,000 اجلنوب

1,798,160 اإلجمايل

حيث تتنوع إيرادات الشركة من خالل قطاعاتها اخملتلفة وهي:
أ- الغاز املعبأ.

يعــد الغــاز املعبــأ يف أســطوانات مــن منتجــات الشــركة الهامــة حيــث تــرز هــذه األهميــة كــون أن املبيعــات املتحققــة منــه متثــل مــا يقــارب %80   
مــن إجمــايل مبيعــات الشــركة، ووفقــًا لذلــك فقــد أولــت الشــركة اهتمامــًا كبــرًا بهــذا القطــاع حيــث حرصــت علــى تنظيــم عمليــات بيــع األســطوانات 
مــن خــالل عــدة موزعــن مرخصــن مــن قبــل الشــركة لتغطيــة احتياجــات املســتهلكن مــن املواطنــن يف كافــة أنحــاء اململكــة، كمــا تلــزم 
الشــركة موزعيهــا مــن مبــدأ احلــرص علــى أمــن وســالمة املواطنــن احلصــول علــى الراخيــص الالزمــة مــن اجلهــات املعنيــة بالدولــة مبــا يضمــن 

حتقــق اشــراطات الســالمة واالشــراطات النظاميــة األخــرى يف مواقــع البيــع والتوزيــع. 

ــدن  ــن امل ــدد م ــرة يف ع ــركة واملنتش ــة للش ــاج التابع ــر اإلنت ــة ودوائ ــات التعبئ ــق حمط ــن طري ــم ع ــن ومتابعته ــة املوزع ــركة بخدم ــوم الش تق  
واملناطــق، وتســعى إىل توفــر االســطوانات للمــوزع بشــكل يومــي لتمكينــه مــن خدمــة العميــل علــى أكمــل وجــه ومبــا يضمــن عــدم انقطــاع 

االســطوانات يف تلــك املناطــق.

ب- الغاز غري معبأ.
يهتــم هــذا القطــاع مــن الشــركة بتوفــر خدمــة تعبئــة الغــاز للعمــالء يف مواقعهــم بواســطة أســطول مــن شــاحنات التوزيــع تصــل إىل موقــع   
العميــل مــن خــالل طلبــات التعبئــة الــواردة عــن طريــق قنــوات اخلدمــة املتعــددة، حيــث تتــم خدمــة العميــل بتعبئــة اخلــزان بعــد التأكــد مــن ســالمة 

موقــع اخلــزان وحتقيقــه لالشــراطات املطلوبــة.

كمــا تقــوم الشــركة بتوفــر جمموعــة مــن خزانــات الغــاز ذات ســعات خمتلفــة لتحقــق رغبــات ومتطلبــات جميــع العمــالء مــن حيــث احلجــم واملــكان   
ــًا فضــاًل عــن تســهيل اخلدمــة للعميــل يف موقعــه إضافــة إىل ضمــان اســتمرار توفــر الغــاز باملوقــع نتيجــة  إضافــة إىل متيزهــا كونهــا أكــر أمان

وجــود مقيــاس إليضــاح نســبة الغــاز املوجــود بتلــك اخلزانــات تالفيــًا لالنقطــاع املفاجــئ.

ــد مــن العمــالء املتمثلــن يف القطــاع احلكومــي والقطــاع التجــاري والقطــاع الصناعــي والقطــاع  تخــدم الشــركة مــن خــالل هــذا القطــاع العدي  
الســكني إضافــة إىل القطــاع الزراعــي والعمــالء اآلخريــن.

املدفوعات النظامية املستحقة جلهات حكومية:
اجلدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة على الشركةجلهات حكومية نظامية أو رقابية كما يف 2014/12/31م:

2013م 2014م البيان

٦,323,0٥٤ ٥,10٥,31٦ الزكاة والضريبة

30,٤80,223 32,0٥٥,٦٤2 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

3٦,803,277 37,1٦0,9٥8 اإلجمايل

االستثمارات: 
أ- االستثمارات يف شركات:

1- املصنع السعودي ألسطوانات الغاز:
شــركة مســاهمة مقفلــة، مســجلة بالســجل التجــاري ملدينة الريــاض طبقًا لنظام الشــركات باململكة العربية الســعودية حتــت رقــم )1010029561(   
بتاريــخ 1400/04/30هـــ، ويتمثــل نشــاط املصنــع يف صناعــة أســطوانات الغــاز مبوجــب الرخيــص الصناعــي رقــم )682/ص( بتاريــخ 1418/05/15هـ، 

بتمويــل إجمــايل 92,13 مليــون ريــال ســعودي املدفــوع منــه ال يقــل عــن 25% وذلــك إلنتــاج اســطوانات وخزانــات الغــاز وطفايــات حريــق بــودرة جافــة.

مت حتويل الشركة من ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة مساهمة مقفلة بناًء على القرار الوزاري رقم )239/ق( وتاريخ 1430/07/14هـ.  

متتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية ما نسبته 37,57% من رأسمال الشركة البالغ 23 مليون ريال.   

2- شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض:
تأسست مبوجب السجل التجاري رقم 1010160762 وتاريخ 1421/05/02هـ املوافق 2000/08/20م مبدينة الرياض.  

يتمثــل نشــاط الشــركة يف شــراء الغــاز اجلــاف مــن شــركة ارامكــو الســعودية، وإنشــاء شــبكة لتوزيعــه علــى جميــع املصانــع احلالية واملســتقبلية   
يف املدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض. 

تقــوم الشــركة بتشــغيل وصيانــة هــذه الشــبكة خلدمــة العمــالء مبوجــب ترخيــص وزارة البــرول والــروة املعدنيــة رقــم )1( لســنة 1423هـــ   
والرخيــص الصناعــي رقــم 5358/ص وتاريــخ 1432/7/23هـــ، يف عــام 1431هـــ املوافــق 2010م متــت املوافقــة علــى إعــالن حتــول الشــركة إىل 

شــركة مســاهمة مقفلــة.

متتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية ما نسبته 35% من رأسمال الشركة املدفوع والبالغ 25مليون ريال.   

3- شركة غاز الشرق:
شــركة ذات مســؤولية حمــدودة متــارس نشــاطها مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 2050048153 الصــادر مــن الدمــام يف 2005/05/10م،   
ويتمثــل نشــاطها يف صيانــة وتشــغل املنشــآت الصناعيــة، إنشــاء ومتلــك وتشــغل شــبكة لتوزيــع الغــاز اجلــاف يف املدينــة الصناعيــة الثانيــة 
بالدمــام، شــراء الغــاز اجلــاف مــن شــركة أرامكــو الســعودية أو غرهــا مــن املورديــن وذلــك مبوجــب ترخيــص وزارة البــرول والــروة املعدنيــة رقــم 
)5/ت/ص( بتاريــخ 13 ســبتمر 2005م وجتــارة اجلملــة يف املعــدات واآلالت اخلاصــة بالغــاز، لــدى الشــركة اتفاقيتــن مــن شــركة الزيــت العربيــة 
الســعودية )أرامكــو( ملــدة عشــرين عامــًا تنظــم مبوجبهــا إمــداد غــاز البيــع لشــبكة توزيــع الغــاز اجلــاف يف مدينــة الدمــام الصناعيــة الثانيــة وكذلــك 

تشــغيل وصيانــة مرفــق عــداد نقــل العهــدة لغــاز البيــع وذلــك طبقــًا للشــروط والتحديــدات الــواردة باالتفاقيتــن. 

متتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية ما نسبته 35% من رأسمال الشركة البالغ 40 مليون ريال.   

٤- شركة الغازات الصناعية )غاز(:
شــركة ســعودية ذات مســؤولية حمــدودة مســجلة يف اململكــة العربيــة الســعودية مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 2055001171 وتاريــخ 24 رجــب   

1403هـــ املوافــق 7 مايــو 1983م. وقــد بــدأت الشــركة تشــغيلها التجــاري بتاريــخ 1 أغســطس 1985م. 
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ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية لصناعات رئيسية متعددة.   

وهــي أحــدى الشــركات التابعــة للشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( حيــث متتلــك فيهــا مــا نســبته 70% مــن رأســمال الشــركة   
ــبته %9. ــا نس ــة م ــع األهلي ــاز والتصني ــركة الغ ــك ش ــن متتل ــال، يف ح ــون ري ــغ 284 ملي البال

٥- الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح:
بتاريــخ   )157( رقــم  الــوزاري  القــرار  مبوجــب  مقفلــة  ســعودية  مســاهمة  كشــركة  املســطح  للزجــاج  املتحــدة  العربيــة  الشــركة  ســجلت   
1427/06/02هـــ املوافــق 2006/06/28م، والشــركة مســجلة يف اململكــة العربيــة الســعودية بالســجل التجــاري رقــم 1010221369 والصــادر مــن 

بتاريــخ 1427/06/20هـــ املوافــق 2006/07/16م.  الريــاض  مدينــة 

يتمثــل نشــاط الشــركة يف جتــارة اجلملــة والتجزئــة يف منتجــات الشــركة والقيــام بأعمــال االســتراد والتصديــر واقتنــاء املبــاين والعقــارات وإنشــاء   
ــاج الحتياجــات صناعــة الزجــاج. ــام بأعمــال البحــث واإلنت ــع الزجــاج املســطح والقي ــة تصني ــام بعملي ــاين للقي املب

متتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية ما نسبته 11,27% من رأسمال الشركة البالغ 263 مليون ريال.  

ب-االستثمارات العقارية:

القيمة الدفرتية كما يف 31 ديسمرب 2014م املساحة م2 املدينة بيان العقار

25,164,160 14,912 الرياض عقار طريق امللك فهد تقاطع شارع موسى بن نصري

2,021,692 790 الرياض عقار طريق امللك فهد تقاطع شارع اإلمام فيصل بن تركي

3,٥10,001 ٦,7٥0 الرياض عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي

1,٤27,321 71٤ الرياض عقار حي املربع

820,001 800 الرياض عقار حي البطحاء

900,000 3,7٦0 جده عقار جده كيلو 10 طريق مكة املكرمة

٤٤1,000 20,000 القصيم أرض حي الضاحي - بريدة

210,000 90,000 حائل أرض حائل / جنوب ضبع

3٤,٤9٤,17٥ اإلجمايل

قامــت الشــركة بدراســة القيمــة العادلــة لألراضــي املســتثمرة باســتخدام جهــة مســتقلة للتقييــم وباتبــاع طــرق التقييــم املهنيــة املتعــارف عليهــا 
وأخــذ يف االعتبــار املعامــالت التــي متــت يف الســوق للعقــارات املشــابهة وقــد بلغــت القيمــة العادلــة لألراضــي 399 مليــون ريــال.

ج- االستثمارات األخرى:

ترتكز استثمارات الشركة األخرى يف:
االستثمار يف صناديق النقد واملرابحات يف بضائع طويلة األجل.  •

االســتثمار يف حمافــظ االكتتابــات األوليــة لألســهم، حيــث أعلنــت الشــركة ملســاهميها عــر موقــع تــداول بتاريــخ 2014/04/27م عــن فتح حمفظة   •
اســتثمارية مــدارة بواســطة شــركة الســعودي الفرنســي كابيتــال، مبوجــب اتفاقيــة إدارة احملفظــة املعتمــدة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة 
برقــم 3940/4 وتاريــخ 23 أبريــل 2014م بغــرض تنــوع اســتثمارات ومصــادر دخــل الشــركة للمســاهمة يف الشــركات التــي يتــم طرحهــا لالكتتــاب 
العــام فقــط. ويتــم معاجلــة هــذا النــوع مــن االســتثمار وفقــا ملعيــار االســتثمار يف األوراق املاليــة لإلجتــار الــذي يســجل يف قائمــة املركــز املــايل 
ــر املــايل علــى  علــى أســاس القيمــة العادلــة ويتــم إثبــات املكاســب واخلســائر غــر احملققــة ضمــن دخــل الفــرة املاليــة، وســوف ينعكــس األث

قائمــة الدخــل عنــد بــدء االســتثمار يف نهايــة كل فــرة ماليــة.

اجلمعية العامة العادية للمساهمني:
عقــدت اجلمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمن مــرة واحــدة خــالل عــام 2014م، بنــاًء علــى دعــوة جملــس إدارة الشــركة حســب مــا مت اإلعــالن عنــه يف 

تــداول بتاريــخ 2014/02/20م وتاريــخ 2014/03/20م وكذلــك الصحــف الرســمية واحملليــة.
االجتماع األول بتاريخ 18 مارس 2014م – مل يعقد لعدم اكتمال النصاب.  •

االجتماع الثاين بتاريخ 26 مارس 2014م – مت عقد االجتماع مبقر اإلدارة العامة للشركة.   •

جدول األعمال:
االطالع على ما جاء بتقـرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام 2013م.  -1

املصادقة على احلسابات اخلتامية للعام املايل 2013م، وتقرير مراجع احلسابات القانونـي.  -2

3- إبـراء ذمـة أعضاء جملس اإلدارة عـن الفرة من 2013/01/01م حتى 2013/12/31م.

4- املوافقــة علــى مــا مت توزيعــه مــن أربــاح عــن النصــف األول مــن عــام 2013م مببلــغ 56,250,000ريــال بواقــع 0.75 ريــال للسهــــــم بنســبة %7.5 
مــن رأس املــــــال، وأربـــــاح عــن الربـــــــــع الثالـــث مــن عـــــــــــــام 2013م مببلــــــــــغ 75,000,000ريــال بواقــع 1.00 ريــال للســهم بنســبة 10% مــن رأس 
املــال، وبذلــك يكــون مــا مت توزيعــــه مـــــــن أربــاح عــن العــام املــايل 2013م )1.75( ريــال للســهم الواحــد متثــل نســبة 17.5% مــن رأس مــال الشــركة 

ليكـــــون توزيعــات األربــاح عــن العــام املــايل 2013م مبلــغ 131,250,000ريــال.

5- املوافقة على قرار جملس اإلدارة عن انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية اعتبارًا من الربع األول من العام املايل 2014م.

6- املوافقــــــة على استخــــــــدام االحتياطـــــــي االتفاقـــي لتمويـــــل مشاريــــع الشركـــة املستقبليـــة والبــالــــغ مـــقـــداره 20,655,557 ريال.

7- املوافقــة علــى صــرف مبلــغ )1,483,332( ريــال كمكافــأة ألعضــاء جملــس اإلدارة، عــن الســنة املنتهيــة يف 2013/12/31 م، وفــق الضوابــط 
املعتمــدة يف الشــركة.

8- املوافقــة علــى تعيــن مراجــع احلســابات القانــوين املرشــح مــن قبــل جلنــة املراجعــة ملراجعــة حســابات الشــركة للعــام املــايل 2014م والتقاريــر 
ربــع الســنوية مبــا فيهــا الربــع األول مــن العــام التــايل 2015م أو اختيـــار غيـــره وحتديــد أتعابـــه.

نتائج االجتماع:
عقــدت اجلمعيــة العامــة العاديــة لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة اجتماعهــا يف مقــر الشركـــــة مبدينــة الريـــــاض وذلــك يف متــام الســاعة الثامنــة 

والنصــف يــوم األربعــاء 1434/5/25هـــ املوافــق 2014/3/26م حيــــث قــررت اجلمعيــة مــا يلــي:
املوافقة على ما جاء بتقـرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام 2013م.  -1

املصادقة على احلسابات اخلتامية للعام املايل 2013م، وتقرير مراجع احلسابات القانونـي.  -2

3- إبـراء ذمـة أعضاء جملس اإلدارة عـن الفرة من 2013/01/01م حتى 2013/12/31م.

4- املوافقــة علــى مــا مت توزيعــه مــن أربــاح عــن النصــف األول مــن عــام 2013م مببلــغ 56,250,000ريــال بواقــع 0,75 ريــال للســهم بنســبة %07,5 
مــن رأس املــال، وأربــاح عــن الربــع الثالــث مــن عــام 2013م مببلــغ 75,000,000ريــال بواقــع 1,00 ريــال للسهـــم بنســبة 10% مــن رأس املــال، وبذلــك 
يكــون مــا مت توزيعــه مــن أربــاح عــن العــام املــايل 2013م )1.75( ريــال للســهم الواحــد متثــل نســبة 17,5% مــن رأس مــال الشــركة ليكــون توزيعــات 

األربــاح عــن العــام املــايل 2013م مبلــغ 131,250,000ريــال.

ــع األول مــن العــام املــايل 2014 م،وســيكون  ــارًا مــن الرب ــع ســنوية اعتب ــاح رب ــع أرب 5- املوافقــة علــى قــرار جملــس اإلدارة عــن انتهــاج سياســة لتوزي
ــاه: ــح أدن ــع املوض ــب التوزي ــخ 18/03/2014م حس ــا بتاري ــن عنه ــوم 2014/03/31م املعل ــداول ي ــة ت ــهم نهاي ــي األس ــاح ملالك ــة األرب أحقي

   أ- إجمايل املبلغ املوزع 30,00 مليون ريال.
  ب- حصة السهم الواحد 0,40 ريال.

 ج- نسبة التوزيع من القيمة االسمية للسهم %4.

6- املوافقة على استخدام االحتياطــي االتفاقي لتمويــل مشاريـــع الشركـــة املستقبليـــة والبالـــغ مقــداره 20,655,557 ريال.
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7- املوافقة على صـــرف مبلــــــغ )1,483,332( ريال كمكافأة ألعضــــــاء جملــــس اإلدارة. عن السنـــــة املنتهية يف 2013/12/31 م، وفق الضوابط 
املعتمدة يف الشــركة.

8- املوافقــة علــى تعيــن مراجــع احلســابات القانــوين )البســام حماســبون قانونيــون واستشــاريون ( ملراجعــة حســابات الشــركة للعــام املــايل 2014م 
والتقاريــر ربــع الســنوية مبــا فيهــا الربــع األول مــن العــام التــايل 2015م.

سياسة توزيع األرباح:
بنــاًء علــى املــادة رقــم 42 مــن النظــام األساســي للشــركة. يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة بعــد خصــم جميــع املصاريــف العموميــة والتكاليــف 

األخــرى علــى الوجــه التــايل :
يخصــم )10%( عشــرة يف املائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا اخلصــم متــى بلــغ   -1

االحتياطــي املذكــور نصــف رأس املــال.

يخصم من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمن تعادل )5%( خمسة باملائة من رأس املال املدفوع.  -2

3- يخصم بعد ذلك )10%( عشرة باملائة من الباقي، مكافأة أعضاء جملس اإلدارة، مع مراعاة التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بهذا الشأن.

4- يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم )5%( خمسة باملائة من الباقي لتكوين احتياطي اتفاقي ملواجهة احلاالت الهامة املستعجلة.

5- يوزع الباقي من األرباح الصافية بعد ذلك على النحو الذي يقرحه جملس اإلدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة.

كمــا أوصــى جملــس اإلدارة يف اجتماعــه املنعقــد يــوم الســبت املوافق 2014/01/18م على انتهاج سياســة لتوزيع أرباح ربع ســنوية على املســاهمن 
ابتــداء مــن الربــع األول مــن العــام املــايل 2014م، حيــث مت عــرض السياســة علــى اجلمعيــة العموميــة املنعقــدة بتاريــخ 2014/03/26م ومتــت املوافقــة 
علــى ذلــك، إذ تؤكــد الشــركة علــى أهميــة حتقيق مصالــح املســاهمن وتطلعاتهم أخــذة باالعتبار أداء الشــركة ألعمالها واســتثماراتها املســتقبلية. 

وانسجامًا مع ما ورد فقد اعتمد جملس اإلدارة خالل عام 201٤م التوزيعات التالية: 

تاريخ التوزيع تاريخ األحقية
نسبة التوزيع 

لقيمة السهم

حصة السهم 

الواحد

إجمايل املبلغ املوزع 

“مباليني الرياالت”
تاريخ اإلعالن الربع السنوي

201٤/0٤/1٥ 201٤/03/31 %٤ 0,4 30 201٤/03/18 األول

201٤/07/1٥ 201٤/07/7 %٤ 0,4 30 201٤/07/1 الثاين

201٤/10/1 201٤/09/20 %٤,٥0 0,45 33,75 201٤/09/1٦ الثالث

201٤/12/28 201٤/12/21 %٥,٥0 0,55 41,25 201٤/12/1٦ الرابع

وعليــه يكــون إجمــايل مــا مت توزيعــه مــن أربــاح عــن العــام املــايل 2014م مبلــغ وقــدره 135 مليــون ريــال حيــث تبلــغ حصــة الســهم الواحــد 1.8 ريــال بنســبة 
18% مــن القيمــة االســمية للســهم.

اسرتاتيجية الشركة:
منــذ بــدء دورة جملــس اإلدارة احلــايل، ســعى اجمللــس إىل وضــع خطــة عمــل اســراتيجية تطويريــة يتــم مــن خاللهــا رســم خارطــة طريــق متكــن   
الشــركة مــن االرتقــاء باملنتجــات واخلدمــات، وتعظيــم العوائــد واملنافــع للمســاهمن، فقــد مت التعاقــد يف بدايــة عــام 2014م مــع مكتــب عاملــي 
متخصــص يف هــذا اجملــال، لبنــاء اســراتيجية جديــدة وتخطيــط بعيــد املــدى أخــذًا يف االعتبــار الرؤيــة املســتقبلية، وعالقــة االرتبــاط والتكامــل بــن 
ــاًء علــى املتغــرات الداخليــة واخلارجيــة ودراســة نقــاط القــوة  جوانــب املنظمــة واألنشــطة اخملتلفــة بهــا، والعالقــة بــن املنظمــة وبيئتهــا بن

والضعــف، لتحســن الفعاليــة والكفــاءة التشــغيلية.

حيــث أقــر جملــس إدارة الشــركة يف اجتماعــه املنعقــد مســاء يــوم االثنــن املوافــق 2014/07/21م البــدء يف تنفيذ االســراتيجية اجلديدة للشــركة   

والتــي تتضمــن مراجعــه شــامله ألنشــطة الشــركة اخملتلفــة وحتديــث الهيــكل التنظيمــي وتطويــر العمليــات واخلدمــات املقدمــة لكافــة شــرائح 
عمــالء الشــركة الكــرام بحيــث تتمحــور كافــة جمهــودات وأنشــطة الشــركة ومنســوبيها حــول تقــدمي األفضــل لهــم بأعلــى مقاييــس الســالمة 

والكفــاءة واملهنيــة العامليــة.

ســتركز اســراتيجية الشــركة حــول حموريــن رئيســن، أولهــا هــو الركيــز علــى العميــل، حيــث تســعى الشــركة مــن خاللــه بتلبيــة حاجات العمــالء من   
غــاز البــرول املســال، وتنويــع قاعــدة العمــالء مــن خــالل توفــر خدمــات أكــر تلبــي احتياجاتهــم اخملتلفــة، أمــا احملــور اآلخــر فهــو التوســع يف اجملال، 

وهــو مــا يتيــح للشــركة توفــر خدمــات متكاملــة لعمــالء غــاز البــرول املســال، والتنــوع يف النشــاط بتوفــر حلــول الطاقــة اخملتلفــة واملتنوعــة.

هذيــن احملوريــن الرئيســين ســيزيدان مســتقباًل إيــرادات الشــركة مــن خــالل العمــالء احلاليــن والعمــالء اجلــدد بتقــدمي خدمــات متكاملــة لهــم،   
وبالتــايل ســيتم رفــع مســتوى اخلدمــة بشــكل كامــل عــر إيصــال املنتجــات يف الوقــت املناســب للعمــالء، حيــث تســعى الشــركة إىل حتقيــق ذلــك 

ــدة يف هــذا اجملــال. ــات الشــركة وحتســينها بشــكل مســتمر وفقــًا ألفضــل املمارســات الرائ مــن خــالل العمــل علــى رفــع كفــاءة عملي

نقل الغاز:
يعتــر قطــاع النقــل يف الشــركة الشــريان الرئيســي والــذي يقــوم بإمــداد حمطــات الشــركة بغــاز البــرول املســال مــن مصــادر الغــاز التابعــة لشــركة   

أرامكــو الســعودية. حيــث متتلــك الشــركة أســطواًل مــن شــاحنات الغــاز تعمــل بكفــاءة عاليــة لتلبيــة االحتيــاج املتزايــد لغــاز البــرول املســال.

وبرغم التطور امللموس يف جمال النقل إال إن هناك حتديات كبرة تواجه الشــركة منها حتديد املســارات وعدم الســماح بدخول الناقالت للمدن   
الرئيســية إضافــة إىل ارتفــاع تكاليــف النقــل املرتبة على إيصال خدمة تعبئة الغاز وتوفرهــا للعمالء واملواطنن يف كافة أنحاء اململكة على حد 
ســواء لتتوافق مع التوجيهات الكرمية حلكومتنا الرشــيدة التي تعمل على توفر ســبل الراحة واالســتقرار واألمان للمواطنن، ولذلك كان ال بد من 

تطوير اســراتيجيات النقل كنقطة انطالق من خالل تطبيق مبدأ )LEAN( لتقليل الفقد وحتســن أداء العمل واالســتفادة من املوارد املتاحة. 

ويهــدف هــذا املشــروع بشــكل رئيســي إىل حتديــد مواطــن الهــدر يف اإلجــراءات والعمليــات التــي تتــم بــإدارة النقــل ووضــع التوصيــات الالزمــة ملنــع   
هــذا الهــدر أو احلــد منــه. 

وقد مت االنتهاء من املشروع خالل عام 2014م وخلصت الدراسة بعدد من التوصيات والتي يجري حاليًا العمل على تطبيقها بقطاع النقل.  

الورشة املركزية ألسطوانات الغاز:
يف ســبيل حــرص الشــركة علــى تقــدمي منتجاتهــا وخدماتهــا بأفضــل صــورة ممكنــة تعكــس اهتمامهــا الدائــم بخدمــة العميــل وفــق أفضــل املعاير 
العامليــة للجــودة فضــاًل عــن مقومــات األمــن والســالمة يف تلــك املنتجــات، فقــد أنشــأت الشــركة خــالل الســنوات املاضيــة ورشــة مركزيــة تعنــى 
بصيانــة وتأهيــل جميــع أســطوانات الشــركة بفئتيهــا )11كجم،22كجــم( طبقــًا للمواصفــات الســعودية ومعايــر اجلــودة العامليــة حيــث تعمــل علــى 
إخضــاع كافــة اإلســطوانات املعــادة مــن العمــالء إىل اختبــارات دقيقــة حتــدد مــدى ســالمة وجــودة االســطوانات وفــق أجهــزة عامليــة خمصصــة لذلــك 
بهــدف توفــر أســطوانات تلبــي احتياجــات العميــل ورغباتــه، ووفقــًا لذلــك فقــد بلــغ عــدد األســطوانات املصانــة بفئتيهــا 11كجــم و 22 كجــم خــالل العــام 

املــايل 2014م )1,4 مليــون أســطوانة ( بزيــادة قدرهــا )45%( عــن العــام املاضــي.

األمن والسالمة الصناعية:
تــويل الشــركة األمــن والســالمة الصناعيــة عنايــة فائقــة حيــث تعتــر أحــد القطاعــات احليويــة بالشــركة والــذي يتــوىل مهــام توفــر ظــروف العمــل اآلمنــة 
والصحيــة للعاملــن بالشــركة مــن خــالل دراســة كافــة اخملاطــر التــي قــد تنشــأ مــن جميــع املراحــل اخملتلفــة التــي متــر بهــا العمليــة اإلنتاجيــة مــع 
وضــع كافــة تدابــر األمــن والســالمة الوقائيــة والتــي تســتهدف بالدرجــة األوىل منــع وقــوع اخملاطــر واحلــد مــن انعكاســاتها عنــد حدوثهــا ال قــدر اهلل 
لتوفــر احلمايــة لــكل عناصــر اإلنتــاج ويف مقدمتهــا العنصــر البشــري والــذي يعتــر احملــور األساســي يف العمليــة الصناعيــة. يعمــل األمــن الصناعــي 
بالشــركة حتــت إشــراف الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي حيــث تتــوىل الهيئــة مهــام وضــع السياســات واخلطــط املناســبة حلمايــة تلــك املرافــق يف 

جمــاالت األمــن والســالمة والوقايــة مــن احلريــق لضمــان اســتمرارية العمــل واإلنتــاج حتــت كل الظــروف.

ــر  ــوزارة الداخليــة ومعاي ــا لألمــن الصناعــي ب ــة العلي ــر الهيئ ــة والتزامهــا مبعاي ــر اخلاصــة بالســالمة والصحــة املهني تطبــق الشــركة أحــدث املعاي

اجلمعيــة الوطنيــة األمريكيــة ملكافحــة احلريــق  فيمــا يخــص اإلطفــاء، ومعايــر إدارة الســالمة والصحــة املهنيــة التابعــة لــوزارة العــدل األمريكيــة 

– االوشــا  فيمــا يخــص الســالمة. 

22 التقرير السنوي 21201٤
غازكو



كمــا تلتــزم الشــركة بإقامــة الرامــج التدريبيــة ملوظفيهــا يف جمــال األمــن والســالمة ومكافحــة احلريــق واإلســعافات األوليــة، إضافــة إىل عقــد دورات 
تدريبيــة لــكل مــن الدفــاع املــدين والقــوات اخلاصــة ألمــن الطــرق للتعــرف علــى طــرق التعامــل مــع حــوادث ناقــالت الغــاز وكيفيــة إتبــاع إجــراءات الســالمة 
الصحيحــة، وتعمــل الشــركة دوريــًا علــى تقــدمي برامــج توعيــة للمســتهلكن جلوانــب الســالمة الواجــب إتباعهــا يف حالــة التعامــل مــع غــاز البــرول 
املســال مــن خــالل املشــاركة يف النــدوات واملعــارض اخلاصــة باألمــن والســالمة، كمــا ســاهمت إدارة األمــن الصناعــي خالل عــام 2014م يف تســهيل 
عالقــات الشــركة باجلهــات احلكوميــة األمنيــة الرئيســية وإقامــة خطــط الطــوارئ الوهميــة يف خمتلــف فــروع الشــركة، ولقــد اســتمر بنــاء القــدرات يف 
إدارة األمــن الصناعــي خــالل عــام 2014 م والركيــز علــى حتقيــق رؤيــة اإلدارة ملســاعدة الشــركة وضمــان تهيئــة البيئــة املثاليــة لــدى جميــع منســوبي 

الشــركة وبــذل اجلهــود نحــو التفــوق يف جمــال األمــن الصناعــي والســالمة.

واســتمرارا للتعــاون القائــم بــن اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين وشــركة الغــاز تقــوم الشــركة باملشــاركة الســنوية يف فعاليــات الدفــاع املــدين وبراجمهــا 
التوعويــة متثــل ذلــك يف مســاهمة الشــركة يف فعاليــات اليــوم العاملــي للدفــاع املــدين عــن طريــق املشــاركة يف املعــارض املصاحبــة لذلــك يف 

خمتلــف مــدن اململكــة.

الدورات التدريبية:
 .)ADR( سائق على كيفية التعامل مع نقل املواد اخلطرة على الطرق الرية )تدريب عدد )90  •

تدريب عدد )41( من أفراد الدفاع املدين على كيفية التعامل مع غاز البرول املسال.   •

تدريب عدد ) 105 ( من أفراد القوات اخلاصة لألمن الطرق على كيفية التعامل مع حوادث ناقالت الغاز.   •

 .)OSHA( من أفراد األمن الصناعي والعاملن بالفروع على الصحة والسالمة املهنية ) تدريب عدد ) 72  •

القوى العاملة وتوطني الوظائف:
تظــل برامــج توظيــف وتطويــر الكــوادر الوطنيــة الســعودية علــى قمــة اهتمــام شــركة الغــاز ووفقــًا خلططهــا يف هــذا اخلصــوص، حيــث بلــغ متوســط 
العــدد الكلــي للقــوى العاملــة يف أعمــال الشــركة 2014م حــوايل 1833 موظفــًا، منهــم 1286 موظفــًا ســعوديا وبنســبة توطــن بلغــت أكــر مــن %70، 

كمــا أن كل الوظائــف القياديــة والتنفيذيــة تشــغلها كفــاءات ســعودية مؤهلــة وخملصــة بفضــل اهلل.

االستثمارات التي مت إنشاؤها ملوظفي الشركة:
البيان املبلغ

الرصيد يف 201٤/1/1م 1,202,303

املضاف خالل العام -

املستبعد خالل العام 798,2٦٦

الرصيد يف 201٤/12/31م ٤0٤,03٦

وهــي عبــارة عــن عمليــة مرابحــة بــن الشــركة واملوظفــن، تقــوم الشــركة بشــراء ســيارات وإعــادة بيعهــا علــى املوظفــن بنســبة مرابحــة مابــن 
4% إىل 12.66% مــن ســنة إىل خمــس ســنوات ثــم حتســم علــى املوظــف بأقســاط شــهرية.

الصندوق اخلريي لتكافل املوظفني:
يهــدف هــذا الرنامــج إىل مســاعدة املوظفــن يف الدرجــات الوظيفيــة األقــل مــن غــر املديريــن الذيــن تواجههــم بعــض الظــروف واملشــاكل الطارئــة 
اخلاصــة بهــم وبعائالتهــم، ممــا يجعلهــم يف حاجــة ماســة إىل مســاعدة ماليــة عاجلــة، كمــا يعتمــد هــذا الرنامــج يف متويلــه علــى املســاهمات 
الذاتيــة مــن املوظفــن التطوعيــة الرمزيــة التــي يتــم اســتقطاعها شــهريًا مــن موظفــي اجملموعــة بجميــع الدرجــات الوظيفيــة الراغبــن يف 
املشــاركة يف هــذا العمــل اخلــري بجانــب مســاهمة صنــدوق احلســومات التــي يتــم حتصيلهــا مــن املوظفــن شــهريًا، حيــث قــام الصنــدوق بدعــم 

كافــة احلــاالت التــي تقدمــت لــه خــالل العــام 2014 م واســتوفت الشــروط يف هــذا اخلصــوص.

املسؤولية االجتماعية:
انطالقــًا مــن حــرص شــركة الغــاز والتزامهــا الوطنــي بخدمــة وتلبيــة احتياجــات اجملتمــع، واصلــت الشــركة جهودهــا مــن خــالل مســاهمتها وتزويدهــا 
اجلمعيــات اخلريــة ومراكــز توعيــة اجلاليــات يف بعــض مناطــق اململكــة خــالل شــهر رمضــان بالغــاز وكذلــك ســاهمت الشــركة يف تركيــب اخلزانــات 

لبعــض املنظمــات والهيئــات غــر الهادفــة للربــح.

التدريب والتطوير:
تنتهــج إدارة املــوارد البشــرية بالشــركة إســراتيجية قوامهــا التخطيــط التكاملــي مــن حيــث التدريــب الداخلــي واخلارجــي والتدريــب علــى رأس العمــل 
ــادة  ــة القي ــان فعالي ــة لضم ــاكل اإلداري ــم الهي ــل وتصمي ــة العم ــيخ ثقاف ــركة وترس ــرية يف الش ــب البش ــر املواه ــة تطوي ــراء ثقاف ــر وإث ــدف تطوي به
اإلداريــة  يف جميــع إدارات الشــركة، وقــد التحــق برامــج التدريــب والتطويــر يف شــركة الغــاز علــى مســتوى اململكــة  عــام 2014م مــا يقــارب 450 متدربــا، 
ــالمة،  ــة، والس ــة االجنليزي ــج اللغ ــة إىل برام ــاب، باإلضاف ــة باالنتس ــية الداخلي ــح الدراس ــا املن ــج منه ــن الرام ــدد م ــى ع ــب عل ــط التدري ــتملت خط واش
واإلحــالل الوظيفــي، والــدورات التدريبيــة الفنيــة التخصصيــة والتطويــر اإلداري وبرامــج رفــع مهــارات القيــادات اإلداريــة بالشــركة، ومت أيضــا تدريــب طــالب 
ــن  ــدد م ــب ع ــا مت تدري ــم، كم ــع تخرجه ــة املتوق ــاوين  للطلب ــي والتع ــب الصيف ــج التدري ــالل برام ــن خ ــز املهنية م ــة واملراك ــات التقني ــات والكلي اجلامع
الطــالب يف )الفــرة الصيفيــة( بالتعــاون مــع صنــدوق املــوارد البشــرية )هــدف(، إضافــة إىل التدريــب علــى رأس العمــل أو عــن طريــق أحــد املعاهــد 

املعتمــدة لــدى صنــدوق املــوارد البشــرية، ومــن الرامــج التــي قدمــت علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:

برنامج التخطيط االسرتاتيجي وإدارة التغيري:
مت إنشــاء هــذا الرنامــج الســتهداف اإلدارة العليــا للشــركة وفــق خطــة عمــل الشــركة يف تطويــر وتنفيــذ اســراتيجيتها املســتقبلية، فقــد مت التعاقــد 
مــع إحــدى اجلامعــات املرموقــة بالشــرق األوســط يف جمــال املــال واألعمــال لتقــدمي الرنامــج الــذي يعنــى بــإدارة التغيــر والتخطيــط االســراتيجي يف 

املنظمــات ومفاهيمــه ومبادئــه ليســهم يف رفــع كفــاءة وفاعليــة املشــاركن يف هــذا اجملــال وعلــى رفــع اإلنتاجيــة العامــة للمنظمــة.

برنامج خطط التغلب على الضغوط- والكفاءات اخلمس حلل املشكالت:
يتمحــور هــذا الرنامــج يف تنميــة وتطويــر املهــارات الســلوكية واملعرفيــة وهــي مناســبه جلميــع املســتويات مــن االدارة العليــا واملتوســطة والذيــن 

يتخــذون العديــد مــن القــرارات اليوميــة.

املهارات التسويقية:
ــر  ــة إىل توف ــل إضاف ــت يف العم ــرق اإلتيكي ــويقية وط ــارات التس ــة امله ــن لتنمي ــل املدرب ــتقطاب أفض ــة مت اس ــريان أي منظم ــويق ش ــا أن التس كم

ــويق.  ــي التس ــالء واختصاص ــة العم ــي خدم ــة ملوظف ــج املتخصص الرام

:ADR – الشهادة الدولية لنقل املواد اخلطرة برًا
تســمى هــذه االتفاقيــة - الشــهادة الدوليــة لنقــل املــواد اخلطــرة بــرًا – ADR وهــي إحــدى االتفاقيــات الدوليــة املنبثقــة عــن اللجنــة االقتصاديــة يف 

األمم املتحــدة وبتوكيــل وتطويــر مــن خــالل االحتــاد الــدويل للنقــل الــرى. ومت اســتهداف وتدريــب )90( ســائق لهــذا العــام.

وتهــدف الشــركة خــالل عــام 2015م إىل زيــادة برامــج التدريــب  والتطويــر للموظفــن بالشــركة وفــق االحتياجــات التدريبيــة ومبــا يتناســب مــع املســتوى 
والــدور الوظيفــي.

أهم مشاريع الشركة:
حتديث خطوط اإلنتاج :

الهــدف مــن املشــروع : زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لدوائــر التعبئــة وذلــك بتغيــر النظــام املســتخدم ســابقًا مــن نظــام ميكانيكــي إىل نظــام الكــروين   •
ــرة. ــكل دائ ــة ل ــة اإلنتاجي ــادة الطاق ــية لزي ــات رأس ــة إىل صمام ــات األفقي ــتخدام الصمام ــل اس ــك حتوي وكذل

ينفــذ املشــروع يف  جميــع فــروع الشــركة احلاليــة : )الريــاض – جــدة – املنطقــة الشــرقية – املنطقــة اجلنوبيــة – املدينــة املنــورة  – الطائــف   •
– القصيــم(.
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مت إجناز ما نسبته  95%  من املشروع.  •

من املتوقع أن يتم االنتهاء من املشروع خالل الربع األول من عام 2016م.  •

التكلفة اإلجمالية للمشروع : 194,8 مليون ريال.  •

مشروع نظام التأريض ومانعات الصواعق:
الهدف من املشروع :

التأريــض : ضمــان أقصــى درجــات الســالمة مــن أخطــاء النظــام الكهربائــي حلمايــة املوظفــن وهيــاكل املبــاين واملعــدات واملوصــالت األخــرى مــن   -
ــق اســتقرار اجلهــد مــع  ــة مــن خــالل توفــر مســار مقاومــة منخفــض لتحقي ــط بــن املعــدات املعدني ــة والراب االتصــال مــع اخلطــوط الكهربائي

ــاء التشــغيل العــادي. األرض أثن

مانعــات الصواعــق : توفــر حمايــة ضــد التلــف مــن التأثــرات التــي تنجــم عــن الصواعــق كاحلرائــق والتفجــر والصعــق الكهربائــي مــن خــالل الســيطرة   -
علــى ضربــة الصاعقــة ونقــل هــذه الطاقــة إىل األرض وتبديــد الطاقــة يف نظــام التأريــض.

ينفذ املشروع يف جميع فروع مناطق الشركة وإدارتي النقل بينبع والرياض والورشة املركزية بالرياض.  •

التكلفة اإلجمالية للمشروع: 9,8 مليون ريال سعودي.  •

من املتوقع االنتهاء من االستالم االبتدائي للمشروع قبل نهاية الربع األول للعام احلايل 2015م.  •

ناقالت الغاز:
الهدف من املشاريع : زيادة أسطول الناقالت وفق أعلى املعايري العاملية واحمللية لتوفري خمزون الغاز يف كافة فروع الشركة وتلبية 

احتياجات العمالء واملستهلكني، حيث تتمثل هذه املشاريع فيما يلي:
تصنيع عدد )80( ناقلة غاز مت استالم عدد 48 ناقلة ويتم العمل حاليًا على إنهاء استالم املتبقي منها.  -1

تصنيع عدد )50( ناقلة حيث من املتوقع االنتهاء من املشروع مع نهاية الربع الثاين من عام 2015م.  -2

3-توريد عدد )100( رأس شاحنة من نوع مرسيدس حيث من املتوقع االنتهاء من املشروع خالل الربع الثاين من عام 2015م.

تبلغ القيمة اإلجمالية ملشاريع التصنيع والتوريد 84 مليون ريال.  •

مركز عالقات العمالء:
إن مــن األهــداف التــي تســعى لهــا إدارة الشــركة  تســخر جميــع اإلمكانيــات املاديــة والفنيــة واإلداريــة والبشــرية املتاحــة خلدمــة عمالئهــا احلاليــن 
ــارات  ــى االستفس ــرد عل ــة وال ــاء اململك ــع أنح ــن جمي ــاالت م ــتقبال االتص ــالء الس ــات العم ــز عالق ــر مرك ــاء وتطوي ــالل إنش ــن خ ــدد م ــالء ج ــب عم وكس

ــر العمــل وخدمــة العمــالء باعتبارهــم شــركاء يف جنــاح الشــركة وتقدمهــا. وتقبــل املقرحــات يف كل مــا مــن شــأنه تطوي

فقــد عملــت الشــركة منــذ تدشــن مركــز عالقــات العمــالء عــام 2013م علــى تطويــر وحتســن جــودة اخلدمــات املقدمــة لعمالئهــا عــن طريــق تقــدمي 
الرامــج التطويريــة والتأهيليــة ملوظفــي الشــركة العاملــن يف املركــز مــع املتابعــة والتقييــم املســتمر للتأكــد مــن مســتوى جــودة اخلدمــة املقدمة 

للعميــل مبــا يتناســب مــع رؤيــة ورســالة الشــركة التــي تهــدف لهــا.

 يعمــل مركــز عالقــات العمــالء علــى مــدار 24 ســاعة يوميــًا طيلــة أيــام األســبوع خلدمــة عمــالء الشــركة، إضافــة إىل تدشــن حســاب عالقــات العمــالء 
ــرد علــى استفســاراته، كمــا قامــت علــى  يف مواقــع التواصــل االجتماعــي لتبقــى الشــركة باســتمرار علــى اتصــال مــع العميــل لتلبيــة احتياجاتــه وال
حتســن جمموعــة األنظمــة التــي لهــا ارتبــاط بالعميــل يأتــي يف مقدمتهــا أنظمــة عالقــات العمــالء والــرد الصوتــي اآليل بهــدف التســهيل والتيســر 
علــى العميــل لتمكينــه مــن إجــراء وتنفيــذ اخلدمــات بشــكل آيل، حيــث يتــم حاليــًا جدولــة املواعيــد تلقائيــًا عــن طريــق النظــام ممــا يوفــر علــى العميــل 

الكثــر مــن اجلهــد والوقــت، وإلتاحــة الفرصــة بخدمــة أكــر قــدر ممكــن مــن العمــالء يف كافــة أنحــاء اململكــة.

ــزًا  ــام 2014م مرك ــة ع ــع نهاي ــأت م ــد أنش ــا، فق ــا لعمالئه ــي تقدمه ــالة الت ــمول الرس ــع وش ــرائح اجملتم ــة ش ــركة بكاف ــام الش ــد اهتم ــى صعي وعل
لالتصــال النســائي خللــق قيمــة مضافــة يف جمــال خدمــات العمــالء، كمــا عملــت يف اآلونــة األخــرة علــى إنشــاء قســم خــاص باجلــودة يعمــل علــى 

تقييــم مســتوى خدمــات الشــركة وتقوميهــا بنــاًء علــى مالحظــات العمــالء ومــدى رضاهــم عــن مــا يقــدم لهــم مــن خدمــات إضافــة إىل تدويــن الشــكاوى 
واملقرحــات ومتابعتهــا والعمــل علــى تصحيحهــا ومعاجلتهــا.

يف إطــار االســراتيجية اجلديــدة تســعى الشــركة إىل اســتمرار العمــل علــى تطويــر خدماتهــا يف خمتلــف مناطــق اململكــة وحتديــث أســاليب ووســائل 
إدارة عالقــات العمــالء بهــدف تنظيــم أعمالهــا وتطويرهــا مــن خــالل وضــع العديــد مــن اخلطــط املســتجدة لتنفيــذ أحــدث النظــم التقنيــة وأفضــل 
نظــم امليكنــة اآلليــة علــى مســتوى األعمــال جلعــل عمليــات النشــاط تســر بطريقــة آليــة ولتحقيــق التكامــل بــن الوظائــف يف الشــركة ورفــع اجلــودة 
وحتســن مســتوى خدمــات العمــالء، إضافــة إىل توفــر بنيــة حتتيــة متكاملــة مــن األنظمــة واملعلومــات لدعــم النمــو املســتقبلي وخطــط العمــل 

للشــركة.

آليات حوكمة الشركات والشفافية:
انطالقــًا مــن حــرص شــركة الغــاز علــى تعزيــز عالقتهــا مــع مســاهميها وكافــة مســتثمريها وعمالئهــا، وإميانــًا منهــا مببــدأ اإلفصــاح والشــفافية 
وأهميــة املعلومــات للمســتثمرين عليــه تفصــح الشــركة بجانــب أدائهــا ونتائجهــا املاليــة وأعمالهــا اإلداريــة الســابقة عــن املعلومــات التاليــة التــي 

تهــم جمهــور املســتثمرين، وهــي كمــا يلــي:

أ- حقوق املساهمني وآليات التوصل معهم :
تــويل شــركة الغــاز اعتبــارًا خاصــًا حلقــوق مســاهميها وأصحــاب املصالــح )Stakeholders( وذلــك بتضمينهــا يف النظــام األساســي للشــركة ودليــل 
ــي  ــة والت ــن واألنظم ــا القوان ــص عليه ــي تن ــاهمن الت ــوق املس ــق حق ــذه الوثائ ــت ه ــث تضمن ــره، حي ــركة بتطوي ــت الش ــذي قام ــركة ال ــه الش حوكم
ميكــن اإلطــالع عليهــا بالرجــوع إىل موقــع الشــركة اإللكــروين )WWW.GASCO.COM.SA(. باإلضافــة إىل التزامهــا بنشــر التقاريــر املاليــة وغــر املاليــة 
واإلعالنــات واملعلومــات اجلوهريــة عــر موقــع تــداول والصحــف ونشــرة أخبــار شــركة الغــاز التــي تصــدر بصفــة ربــع ســنوية. كمــا توجــد »إدارة االلتــزام 

واحلوكمــة ملتابعــة ذلــك. 

ب- رأس مال الشركة واألسهم احلرة كما يف 201٥/01/01م :

750,000,000 رأس املال املصرح به ) ريال سعودي (

75,000,000 عدد األسهم املصدرة ) جميع أسهم الشركة أسهم عادية (.

50,541,564 عدد األسهم احلرة )Float Shares( وفقًا لسجل الشركة بتداول

750,000,000 رأس املال املدفوع ) ريال سعودي (

10 القيمة االسمية للسهم

10 القيمة املدفوعة للسهم

* ملحوظة عدد األسهم احلرة يتغر من فرة إىل أخرى وفقًا حلركة تداول أسهم الشركة بيعًا وشراء يف سوق األسهم.

2٦ التقرير السنوي 2٥201٤
غازكو
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ج- قائمة املالك الرئيسيني:

بيان بأسماء ونسبة ملكية املساهمن الرئيسين الذين ميلكون )5%( فما فوق حتديث 2014/12/31.

نسبة التملك االسم

11,9% سعيد علي غدران الغامدي

10,9% صندوق االستثمارات العامة

6,1% املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ملحوظــة: فيمــا يتعلــق باإلخطــارات املتعلقــة بتغــر نســبة ملكيــة املســاهمن بالزيــادة أو النقصــان واملشــار إليهــا يف املــادة )45( مــن قواعــد 
التســجيل واإلدراج، تــود الشــركة اإلفــادة بأنهــا مل تتلــق أي إخطــار مــن كبــار املــالك بتغيــر ملكيتهــم أقــل أو أكــر مــن )5%( بنهايــة عــام 2014م، وقــد 

اعتمــدت يف رصيــد البيانــات أعــاله بنــاًء علــى الســجالت املاليــة الســعودية ) تــداول(.

د- اإلفصاحات املتعلقة بأعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
ُيعــد جملــس اإلدارة يف الشــركة اجلهــاز اإلداري األعلــى املســؤول أمــام اجلمعيــة العامــة للمســاهمن عن إدارة الشــركة وذلــك وفقا للقانــون والنظام 
األساســي للشــركة، ومــن أبــرز مهــام اجمللــس رســم واعتمــاد التوجهــات االســراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة ووضــع متابعــة إجــراءات الرقابــة 
الداخليــة وإدارة اخملاطــر وضمــان كفاءتهــا وفاعليتهــا، واعتمــاد املوازنــات الرئيســية والسياســات املاليــة ومتابعــة ومراقبــة أداء الشــركة وأعمــال 
ــي  ــة بهــا، ووضــع السياســات التــي تنظــم العالقــة مــع أصحــاب املصالــح وحتمــي حقوقهــم، بجانــب وضــع واعتمــاد السياســات التـ اإلدارة التنفيذي
تؤكــد وتضمــن تطبيــق وتنفيــذ األنظمــة واللوائــح الرســمية وااللتــزام باإلفصــاح عــن املعلومــات اجلوهريــة عــن الشــركة وأدائهــا والتـــي مــن شــأنها 
أن تســاعد مســاهمي الشــركة وجمهــور مســتثمريها يف تقييــم أصــول وخصــوم أو مطلوبــات الشــركة، هــذا باإلضافــة إىل املهــام األخــرى التــي ورد 

تفصيلهــا يف النظــام األساســي للشــركة واإلطــار العــام للحوكمــة واللجــان املنبثقــة والسياســات والتعهــدات.

د-1( تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات املساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها: 
حــددت املــادة الســابعة عشــر مــن النظــام األساســي لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة عــدد أعضــاء جملــس إدارة الشــركة بعشــرة أعضــاء. وهــو 
مــا يتوافــق مــع الفقــرة( أ )مــن املــادة الثانيــة عشــرة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة بقرارهــا رقــم 2006-212- أو 
تاريــخ 1427/10/21هـــ املوافــق2006/11/12م بخصــوص عــدد األعضــاء بحيــث ال يقــل عــن ثالثــة وال يزيــد علــى أحــد عشــر. وقــد مت يف العــام املــايل 2013 
م انتخــاب جملــس إدارة جديــد للــدورة التــي بــدأت يف 2013/11/08م وملــدة ثــالث ســنوات، ويبــن اجلــدول التــايل قائمــة بأســماء أعضــاء جملــس إدارة 

الشــركة، وعضويتهــم يف جمالــس اإلدارة يف الشــركات املســاهمة األخــرى.

اسم العضوم
تصنيف 

العضوية
الشركات املساهمة التي يتوىل عضويتها بجانب عضويته يف شركة الغاز

سلمان بن حممد حسن اجلشي – 1
املصنع السعودي ألسطوانات الغاز - شركة اخلرب لتطوير املشاريع - جمموعة الرجاء تنفيذيرئيس جملس اإلدارة

االستثمارية

رائد عبداهلل احلقيل – نائب رئيس 2
الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح - شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض - الشركة غري تنفيذياجمللس

الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة - شركة جلف ون كابيتال

شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض - شركة سروات للطباعة والنشرغري تنفيذيعلي بن حممد آل سفالن3

-مستقلغدران سعيد غدران4

-غري تنفيذيحممد بن ابراهيم الشبنان5

عبدالعزيز بن عمري العمري – ممثل 6
-غري تنفيذيصندوق االستثمارات العامة

7
سطام بن عامر احلربي – ممثل 

املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شركة اسمنت اليمامةغري تنفيذي

إبرهيم بن فهد آل معيقل – ممثل 8
شركة تكامل خلدمات األعمال القابضة – شركة متكني للتقنيات – شركة املقاييس السعودية مستقلصندوق تنمية املوارد البشرية

للمواصفات – شركة كليات التميز

حممد بن حمد الكثريي – ممثل بنك 9
-مستقلالتسليف واإلدخار العام

شركة جمموعة فتيحي القابضة- الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين - شركة البحر مستقلحممد بن علي إخوان10
األحمر خلدمات اإلسكان

يف 2015/01/06م أعلنــت الشــركة أن عضــو جملــس اإلدارة حممــد بــن إبراهيــم الشــبنان قــد تقدم مســاء يوم االثنــن 2015/01/05م باســتقالته من   -
جملــس إدارة الشــركة وقبــل اجمللــس اســتقالته بالتمريــر اعتبــارًا مــن تاريــخ تقدميهــا، علــى أن تســري االســتقالة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2015/01/06م 

وذلــك لظــروف شــخصية خاصــة.

يف 2014/12/18م أعلنــت الشــركة وبنــاءًا علــى قــرار جملــس إدارة الشــركة املنعقــد يف 2014/12/15م إنهــاء تكليــف ســلمان بــن حممــد حســن   -
ــن 2015/02/01م( ــذي م ــر تنفي ــو غ ــن 2015/02/01م. )عض ــارًا م ــك اعتب ــركة وذل ــد للش ــذي جدي ــس تنفي ــن رئي ــدب وتعي ــو منت ــي كعض اجلش

يف 2014/07/22م أعلنــت الشــركة بنــاءًا علــى قــرار جملــس اإلدارة املنعقــد مســاء يــوم االثنــن 2014/07/21م تعيــن ســلمان بــن حممــد حســن   -
اجلشــي كعضــو منتــدب باإلضافــة إىل رئاســته جمللــس إدارة الشــركة وحتــى تعيــن رئيــس تنفيــذي جديــد للشــركة.

وعليــه تؤكــد الشــركة بــأن اجلمــع بــن وظيفــة رئيــس اجمللــس والعضــو املنتــدب كان بهــدف تســير أعمــال الشــركة بشــكل مؤقــت حلــن تعيــن 
رئيــس تنفيــذي جديــد وفقــًا للمــادة )22( مــن النظــام األساســي للشــركة التــي جتيــز اجلمــع بــن الوظيفتــن، علمــًا بــأن الفقــرة ) د ( مــن املــادة )12( مــن 
الئحــة حوكمــة الشــركات حتظــر اجلمــع بــن منصــب رئيــس جملــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي آخــر مثــل منصــب العضــو املنتــدب أو الرئيــس التنفيــذي 

أو املديــر العــام.

التقرير السنوي 27201٤
غازكو



د-2( تسجل حضور اجتماعات جملس اإلدارة: 
تعزيزًا لدوره فقد عقد جملس اإلدارة )12( اجتماعًا خالل العام 2014م:

يوضح اجلدول أدناه سجل حضور أعضاء جملس اإلدارة الجتماعات اجمللس خالل العام 2014 م.
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PPPPPPPPPPPPسلمان حممد حسن اجلشي ) رئيس اجمللس(

PPPPPPPPPPPPرائد عبداهلل احلقيل )نائب رئيس اجمللس(

POOPOOOOPOPPغدران سعيد غدران

PPPPPOPOPPPPعلي حممد ال سفالن

PPPPOPPPPOOPحممد إبراهيم الشبنان

سطام عامر احلربي
PPPPPPPPPOPPممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عبدالعزيز عمري العمري
PPPPOPPPPPPPممثل صندوق االستثمارات العامة

إبراهيم فهد ال معيقل
POPPOPPPOPOPممثل صندوق املوارد البشرية

حممد حمد الكثريي
PPPPPPPPPPOPممثل بنك التسليف واالدخار العام

PPPPPPOPOPPPحممد حسن إخوان

د-3( الفريق التنفيذي بالشركة: 

ــات  ــة عملي ــوم مبتابع ــك يق ــس اإلدارة،وكذل ــا جمل ــي يقره ــط الت ــراتيجيات واخلط ــذ االس ــركة بتنفي ــام الش ــر ع ــادة مدي ــذي بقي ــق التنفي ــوم الفري يق
الشــركة ومتابعــة حتقيــق مؤشــرات األداء املرســومة.

املنصباالسم

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املاليةعبدالرحمن إبراهيم اجلالل

مساعد املدير العام لشـؤون النقل املكلفخالد حممد املعيوف

أعلنــت الشــركة بتاريــخ 2014/12/18م عــن تعيــن إيــاد بــن ســمر الهاجــري كرئيــس تنفيــذي للشــركة وإنهــاء تكليــف ســلمان بــن حممــد حســن   •
ــن 2015/02/01م.  ــارًا م ــدب اعتب ــو املنت ــام العض ــي مبه اجلش

متت استقالة عبداهلل بن علي احلميد نائب املدير العام للعمليات يف 2014/09/30م.  •

مت إنهــاء تكليــف عبــداهلل بــن علــي احلميــد نائــب املديــر العــام للعمليــات بعمــل مديــر عــام الشــركة اعتبــارًا مــن 2014/07/21م، ومت تعيــن رئيــس   •
جملــس اإلدارة ســلمان بــن حممــد حســن اجلشــي كعضــو منتــدب حلــن تعيــن رئيــس تنفيــذي للشــركة.

يف 2014/06/01م مت تعيــن عبدالرحمــن اجلــالل كنائــب للرئيــس التنفيــذي للشــؤون املاليــة، وإنهــاء تكليــف كل مــن عبدالعزيــز الوهيبــي كمســاعد   •
للمديــر العــام لــإلدارة واملــوارد البشــرية وموســى املوســى كمســاعد للمديــر العــام للشــؤون املاليــة.

د-٤( مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني: 

تقــوم شــركة الغــاز بدفــع مكافــآت ومصاريــف وبــدل حضــور اجللســات ألعضــاء جملــس اإلدارة وأعضــاء اجملالــس الفرعيــة واللجــان املنبثقــة مــن 
ــار  ــات كب ــآت وتعويض ــب ومكاف ــع روات ــركة بدف ــوم الش ــا تق ــركة، كم ــي للش ــام األساس ــة والنظ ــارة والصناع ــة وزارة التج ــتنادًا إىل أنظم ــس، اس اجملل
التنفيذيــن حســب عقــود العمــل املرمــة معهــم، وفيمــا يلــي تفاصيــل املكافــآت والرواتــب واملصروفــات املدفوعــة ألعضــاء جملــس اإلدارة وكبــار 

التنفيذيــن يف الشــركة مبــا فيهــم املديــر العــام واملديــر املــايل للشــركة عــن العــام 2014م علــى النحــو التــايل : 

د– ٤ – 1 ( مكافآت أعضاء جملس اإلدارة لعام 201٤م: 

األعضاء التنفيذينيالبيان
األعضاء غري 

التنفيذيني
االجمايلاألعضاء املستقلني

200,000883,333566,6671,650,000مكافأة عضوية اجمللس عن أرباح العام 2014م

500,000--500,000مكافأة سنوية

233,030414,378258,400905,808البدالت والتعويضات

933,0301,297,711825,0673,055,808اإلجمايل

30 التقرير السنوي 29201٤
غازكو



د– ٤ – 2 ( مكافآت وخمصصات كبار التنفيذيني بالشركة لعام 201٤م: 

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذين بالشركة:

2,284,188الرواتب والبدالت

-املكافآت الدورية والسنوية

2,284,188اإلجمايل

و( جلان جملس اإلدارة: 

للشــركة جلــان فرعيــة منبثقــة عــن جملــس اإلدارة وعددهــا )4( جلــان هــي : ) جلنــة املراجعــة،  اللجنــة التنفيذيــة، وجلنــة االســتثمار،  جلنــة املكافــآت 
والرشــيحات ( مت تشــكيل عضويتهــا مــن قبــل أعضــاء اجمللــس ولهــذه اللجــان ميثــاق عمــل معتمــد مــن قبــل جملــس اإلدارة يحــدد صالحيتهــا 

وإجــراءات عملهــا.

و– 1 ( جلنة املراجعة: 

تتكــون جلنــة املراجعــة مــن )4( أعضــاء، )2( مــن أعضــاء جملــس اإلدارة وجميعهــم غــر تنفيذيــن و )2( مــن خــارج جملــس اإلدارة ومــن بينهــم   •
ــبية. ــة واحملاس ــؤون املالي ــص بالش خمت

عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2014م عــدد )12( اجتماعــًا وتقــوم هــذه اللجنــة بــدور أســاس وهــام يف مســاعدة جملــس اإلدارة للوفــاء بواجباتــه   •
النظاميــة وقــد قامــت اللجنــة خــالل عــام 2014م باإلشــراف والتنســيق علــى عمليــات املراجعــة الداخليــة واخلارجيــة للشــركة وذلــك بهــدف التحقــق 

ــة الداخليــة. مــن مــدى فاعليــة وكفــاءة أنظمــة وإجــراءات الرقاب

أعضاء جلنة املراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتــم تعيــن جلنــة املراجعــة مــن قبــل جملــس اإلدارة ومــن أبــرز مهامهــا اإلشــراف علــى التقاريــر احملاســبية واملاليــة والتأكــد مــن االلتــزام باملتطلبــات 
القانونيــة والتنظيميــة للشــركة، ومراجعــة السياســات احملاســبية للشــركة وإبــداء املرئيــات ورفــع التوصيــات جمللــس اإلدارة، واإلشــراف علــى أعمــال 

املراجعــة الداخليــة واحملاســب القانوين.

أعضاء جلنة املراجعة للفرتة من 201٤/0٥/0٥م وحتى تاريخ إعداد التقرير، حيث مت عقد )9( اجتماعات:

مرات احلضوراملنصباسم العضوم

9عضو من خارج جملس اإلدارة - رئيس اللجنةفهد حممد الفواز1

5عضو جملس اإلدارة – نائب رئيس اللجنةسطام عامر احلربي2

8عضو من خارج جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد سعيد الشماسي3

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةعلي حممد ال سفالن4

1عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد علي أخوان5

يف 2014/09/15م قــدم عضــو اجمللــس حممــد إخــوان اعتــذاره عــن االســتمرار باللجنــة لظروفــه اخلاصــة، كمــا مت تعيــن كل مــن ســطام احلربــي   -
وعلــي ال ســفالن كأعضــاء يف اللجنــة.

ــث مت  ــة، حي ــم اخلاص ــدي لظروفه ــدران الغام ــي وغ ــطام احلرب ــن س ــذار كل م ــرًا العت ــة نظ ــة املراجع ــكيل جلن ــادة تش يف 2014/05/05م مت إع  -
تعيــن فهــد الفــواز وحممــد الشماســي كأعضــاء مــن خــارج اجمللــس إضافــة إىل حممــد إخــوان عضــو جملــس اإلدارة كعضــو مســتمر مــن اللجنــة 

الســابقة.

أعضاء جلنة املراجعة للفرتة من 2013/11/08م وحتى 201٤/٥/٥م، حيث مت عقد )3( اجتماعات:

مرات احلضوراملنصباسم العضوم

3عضو جملس اإلدارة - رئيس اللجنةسطام احلربي1

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد علي إخوان2

-عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةغدران سعيد الغامدي3

أعمال املراجعة اخلارجية والداخلية: 

أوصــت جلنــة املراجعــة الداخليــة جمللــس اإلدارة علــى تعيــن مراجــع احلســابات القانــوين ملراجعــة حســابات الشــركة للعــام املــايل 2015 م والتقارير   •
ــة العامــة للمســاهمن يف  ــه لعرضهــا علــى اجلمعي ــد أتعاب ــار غــره، وحتدي ــايل 2016م، أو اختي ــع األول مــن العــام الت ــع الســنوية، مبــا فيهــا الرب رب

اجتماعهــا الســنوي الــذي ســيعقد يف شــهر مــارس 2015م. 

ــًا  ــات وفق ــتيفائها للمتطلب ــة واس ــر املالي ــالمة التقاري ــن س ــد م ــام 2014م، والتأك ــة لع ــنوية واخلتامي ــع الس ــابات رب ــة احلس ــة مبراجع ــت اللجن قام  •
للمعايــر احملاســبية املتعــارف عليهــا ومــن ثــم رفــع توصياتهــا جمللــس اإلدارة يف هــذا اخلصــوص.

ــل  ــن قب ــة م ــا للجن ــم رفعه ــي يت ــر الت ــالل التقاري ــن خ ــا م ــركة وفاعليته ــة بالش ــة الداخلي ــة الرقاب ــص أنظم ــة بفح ــة الداخلي ــة املراجع ــوم جلن تق  •
املراجــع الداخلــي، ويف ضــوء مــا مت دراســته أظهــرت نتائــج الفحــص التــي متــت ألنظمــة الرقابــة الداخليــة يف القطاعــات الرئيســة أنــه ال يوجــد 
قصــور جوهــري يف أنظمــة الرقابــة الداخليــة وســالمتها يقتضــي اإلفصــاح عنــه، كمــا أن هنــاك بعــض اجلوانــب حتتــاج إىل مزيــد مــن التطويــر لضمــان 

فاعليــة أكــر، وقــد اتخــذت اللجنــة التدابــر الالزمــة حيــال ذلــك.

و– 2 ( جلنة املكافآت والرتشيحات: 

تتكون جلنة املكافآت والرشيحات من )4( أعضاء، )2( أعضاء غر تنفيذين و )2( أعضاء مستقلن.  •

عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام 2014م، قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة بها.  •

أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتــم تعيــن هــذه اللجنــة مــن قبــل جملــس اإلدارة ومــن مهامهــا رفــع التوصيــات عــن املرشــحن لعضويــة جملــس اإلدارة، كذلــك وضــع سياســة 
واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء جملــس اإلدارة مبــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة، كذلــك إعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن املكافــآت 
والتعويضــات املدفوعــة لكبــار التنفيذيــن، وتقــدمي املشــورة للمجلــس فيمــا يخــص السياســات واخلطــط التــي تنظــم برامــج التعويضــات بالشــركة، 

وحتديــد نقــاط القــوة والضعــف لــدى اجمللــس والتوصيــة مبعاجلتهــا مبــا يتوافــق مــع مصلحــة الشــركة.
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مرات احلضوراملنصباسم العضوم

٤عضو جملس اإلدارة - رئيس اللجنةعلي حممد آل سفالن1

2عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد علي إخوان2

٤عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةإبراهيم فهد ال معيقل 3

٤عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد إبراهيم الشبنان4

و– 3 ( اللجنة التنفيذية: 

تتكون اللجنة التنفيذية من )5( أعضاء من جملس اإلدارة من بينهم رئيس اجمللس ونائبه.  •

عقدت اللجنة)5( اجتماعات خالل عام 2014م،قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة بها.  •

أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتــم تعيــن هــذه اللجنــة مــن قبــل جملــس اإلدارة وتختــص مبســاعدة جملــس اإلدارة يف اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومراجعــة ومراقبة 
أعمــال الشــركة بصفــة منتظمــة وعمــل التوصيــات الالزمــة للمجلــس، كمــا تقــوم بدراســة امليزانيــة التقديريــة والبــت يف األعمــال املوكلــة لهــا مــن 
جملــس اإلدارة إضافــة إىل متابعــة خطــط الشــراء االســراتيجية ومراجعــة املصاريــف الرأســمالية املعتمــدة للشــركة ودراســة األنظمــة والتعديــالت 

املقرحــة علــى لوائــح الشــركة، وتقــدم اللجنــة حماضــر أعمالهــا إىل جملــس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة التنفيذية:

عدد مرات احلضوراملنصباسم العضوم

5رئيس جملس اإلدارة - رئيس اللجنةسلمان حممد حسن اجلشي1

5نائب رئيس جملس اإلدارة – عضو اللجنةرائد بن عبداهلل احلقيل2

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةعبدالعزيز عمري العمري3

5عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد حمد الكثريي4

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةإبراهيم فهد ال معيقل5

و– ٤ ( جلنة االستثمار: 

تتكون جلنة االستثمار من )4( أعضاء من جملس اإلدارة.  •

عقدت اللجنة )3( اجتماعات خالل العام 2014م، قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة بها.  •

أعضاء جلنة االستثمار وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتــم تعيــن هــذه اللجنــة مــن قبــل جملــس اإلدارة وتختــص بإعــداد وصياغــة سياســة االســتثمار ومتابعــة تنفيذهــا وعرضهــا علــى جملــس اإلدارة 
ــات ملعاجلتهــا ورفــع  ــد نقــاط القــوة والضعــف يف األداء االســتثماري للشــركة وتقــدمي التوصي ملراجعتهــا واملوافقــة عليهــا قبــل تنفيذهــا، وحتدي
كفاءتهــا، كمــا تقــوم مبراجعــة وتقييــم احملفظــة االســتثمارية للشــركة، إضافــة إىل تقييــم ومتابعــة حــدود اخملاطــر املتعلقــة باالســتثمار، كمــا تقــدم 

اللجنــة حماضــر أعمالهــا إىل جملــس اإلدارة.

عدد مرات احلضوراملنصباسم العضوم

3عضو جملس اإلدارة - رئيس اللجنةسطام عامر احلربي1

3عضو جملس اإلدارة – عضو اللجنةعبدالعزيز عمري العمري2

-عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةغدران سعيد غدران3

1نائب رئيس جملس اإلدارة - عضو اللجنةرائد بن عبداهلل احلقيل4

مت تعين عضو اجمللس رائد بن عبداهلل احلقيل كعضو بلجنة االستثمار اعتبارًا من 2014/12/15م.   •
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ز ( بيان بعدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة وتغريها خالل عام 201٤م، ووصف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس اإلدارة وأزواجهم 
وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.

اسم من تعود له املصلحةم

نهاية العامبداية العام

نسبة التغيريصايف التغيري
ملكية األقرباء )الزوجة 
واألوالد القصر( وتغريها عدد األسهم

أدوات 
الدين

عدد األسهم
أدوات 
الدين

غري مباشرةمباشرةغري مباشرةمباشرةغري مباشرةمباشرةغري مباشرةمباشرة

سلمان حممد حسن اجلشي1
100O%29٤%307,208٥000-308,253٥000--1,0٤٥رئيس جملس اإلدارة

رائد عبداهلل احلقيل2
0O%--1000-1000نائب رئيس جملس اإلدارة

0O%--1,000-1,000علي حممد علي ال سفالن3

0O%--1,000-1,000غدران سعيد علي غدران٤

0O%--1,000-1,000حممد بن إبراهيم الشبنان٥

٦

صندوق تنمية املوارد 
0O%--2,٥00,000-2,٥00,000البشرية

0O%-----إبراهيم فهد ال معيقل

7

0O%--٤,٦03,٥00-٤,٦03,٥00املؤسسة العامة للتأمينات

سطام عامر احلربي ممثل 
املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
-----%0O

8

0O%--8,18٦,٤٥٥-8,18٦,٤٥٥صندوق االستثمارات العامة

0O%-----عبدالعزيز عمري العمري

9

البنك السعودي للتسليف 
0O%--2,٦٥0,0002,٦٥0,000واالدخار

حممد حمد الكثريي ممثل بنك 
100O%--1000-1000التسليف واالدخار

٤O%٤,000-٥000-1000حممد علي إخوان10

بيان بعدد األسهم اململوكة لكبار التنفيذيني بالشركة وتغريها خالل العام 201٤م: 

اسم من تعود له املصلحةم

نهاية العامبداية العام

ملكية األقرباء )الزوجة واألوالد القصر( وتغريهانسبة التغيريصايف التغيري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-------عبدالرحمن إبراهيم اجلالل1

متت االستقالة يف 30 سبتمرب 201٤م--عبداهلل علي احلميد2

-------خالد حممد املعيوف3

مت إنهاء التكليف يف 1 يونيو 201٤م--عبدالعزيز صالح الوهيبي٤

مت إنهاء التكليف يف 1 يونيو 201٤م--موسى عبداهلل املوسى٥

ط ( معامالت مع أطراف ذوي عالقة: 

ــايل أو أي  ــر امل ــام أو املدي ــر الع ــس اإلدارة أو املدي ــاء جمل ــن أعض ــو م ــة ألي عض ــح خاص ــا مصال ــد فيه ــي يوج ــام والت ــالل الع ــود خ ــل أي عق ــم عم مل يت
ــأي منهــم. ــه عالقــة ب شــخص ل

ك ( إقرارات جملس اإلدارة وفقًا ألنظمة هيئة السوق املالية ونتائج تطبيق الئحة احلوكمة للعام 201٤م: 

يــود جملــس إدارة الشــركة أن يشــر إىل أن الشــركة قــد قامــت يف هــذا التقريــر باإلفصــاح عــن املتطلبــات التــي تنطبــق عليهــا وقامــت بتطبيقهــا مــن 
الئحــة حوكمــة الشــركات، إال أن هنــاك بعــض البنــود ال تنطبــق عليهــا، كمــا أن هنــاك بعــض البنــود مل يتــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة خــالل العــام 2014م 

وانطالقــًا مــن مبــدأ االلتــزام مبتطلبــات احلوكمــة. فيمــا يلــي اإلقــرارات املطلوبــة وفــق قواعــد التســجيل واإلدارج والئحــة حوكمــة الشــركات.

ك – ا( إقرارات اجمللس : 

أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.   -1

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  -2

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -3

أنــه ال توجــد أي اختالفــات عــن معايــر احملاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن كمــا ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن   -4
احملاســب القانــوين عــن القوائــم املاليــة للشــركة للعــام 2014م، كمــا أن مراجــع حســابات الشــركة قــد أدرج ضمــن تقريــره عــن القوائــم املاليــة 
الســنوية املراجعــة لعــام 2014م لفــت انتبــاه: ) دون التحفــظ يف تقريرنــا نلفــت االنتبــاه إىل اإليضــاح رقــم )29( فيمــا يخــص حــادث ناقلــة الغــاز وفقــا 
للمعطيــات القائمــة كمــا يف 31 ديســمر 2014، تــرى إدارة الشــركة أنهــا لــن تتحمــل أي مســؤولية نتيجــة للحــادث، ويف هــذا الصــدد قامــت إدارة 
الشــركة بالتعاقــد مــع مكتــب حمامــاة خمتــص لتقــدمي االستشــارات القانونيــة لتقييــم الوضــع بخصــوص احلــادث مــن الناحيــة القانونيــة، وقــد أفاد 
مكتــب احملامــاة بــأن موقــف الشــركة القانــوين فيمــا يتعلــق بحــادث ناقلــة الغــاز قــوي، كمــا أن فرصتهــا قويــة أيضــًا يف رد الدعــاوى احملتملــة التــي 
قــد تقــام عليهــا مســتقبال مــن أي طــرف متضــرر مــن احلــادث، علمــًا بــأن اللجنــة املشــكلة مــن إمــارة منطقــة الريــاض اخملتصــة يف حتديــد 

األطــراف املســؤولة عــن احلــادث مل تنتهــي مــن أعمالهــا حتــى تاريخــه(.

ــول  ــات ح ــع ألي حتفظ ــداء املراج ــة إب ــت يف حال ــا يف أي وق ــة تطلبه ــات إضافي ــأي معلوم ــة ب ــوق املالي ــة الس ــد هيئ ــس اإلدارة بتزوي ــزم جمل يلت  -5
القوائــم املاليــة الســنوية.

3٦ التقرير السنوي 3٥201٤
غازكو



يقــر اجمللــس بأنــه مل يــوص خــالل العــام 2014م باســتبدال احملاســب القانــوين، حيــث ظــل مكتــب )البســام ( مراجعــًا خارجيــًا حلســابات الشــركة،   -6
وســيتم التوصيــة علــى تعيــن مراجــع احلســابات القانــوين ملراجعــة حســابات الشــركة للعــام املــايل 2015 م والتقاريــر ربــع الســنوية، مبــا فيهــا 

الربــع األول مــن العــام التــايل 2016م نظــرًا لتوصيــة جلنــة املراجعــة بذلــك وفقــًا لنظــام وزارة التجــارة والصناعــة.

مل تســتلم الشــركة إشــعار أوصــف ألي مصلحــه يف فئــة األســهم ذات أحقيــة يف التصويــت مــن أي شــخص )عدا أعضــاء جملس إدارة الشــركة(   -7
إلفــادة الشــركة بهــذه األســهم طبقــًا ألحــكام املــادة )45( مــن قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة.

ــرام أي  ال ميلــك أي مــن أعضــاء جملــس إدارة شــركة الغــاز حصــة يف رأســمال الشــركات الزميلــة والتابعــة لشــركة الغــاز، ومل تقــم الشــركة بإب  -8
أعمــال أو عقــود فيهــا مصلحــة جوهريــة ألعضــاء جملــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن مبــا فيهــم املديــر العــام واملديــر املــايل أو ألي شــخص ذي 

عالقــة بهــم.

مل تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء جملس إدارتها، كما مل تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغر.  -9

.)Share options schemes( ال تقوم شركة الغاز حاليًا بتطبيق خطط حلقوق خيار  -10

ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل ألسهم.  -11

مل يتــم عقــد أي اتفــاق أو تنــازل مــع أي مــن املســاهمن أو أحــد التنفيذيــن بالشــركة أو موظفيهــا أو إحــدى شــركاتها التابعــة أو الزميلــة مت   -12
مبوجبــه التنــازل عــن حقــه يف األربــاح أو رواتــب أو تعويضــات. أو أي مصلحــة جوهريــة أخــرى.

ليــس لــدى الشــركة أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة يف التصويــت – ســواء للمســاهمن أو أعضــاء جملــس اإلدارة أو منســوبيها،   -13
وأن كل أســهم الشــركة عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية يف حقــوق التصويــت وغرهــا مــن احلقــوق حســب 

النظــام.

ــزكاة املســتحقة  ــزكاة والدخــل يف اململكــة العربيــة الســعودية وتقــوم بقيــد خمصــص ال تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة ال  -14
ســنويًا وحتميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة – إن وجــد- يف الفــرة التــي يتــم فيهــا الربــط 
علمــًا بــأن الشــركة قــد اســتلمت الربــوط الزكويــة عــن األعــوام 2005م و 2006م و 2007م والتي أظهــرت وجود فروقــات زكوية مببلــغ 59,718,157 
ــت  ــد قام ــك وق ــد ذل ــي تؤي ــتندات الت ــدمي املس ــوط وتق ــك الرب ــى تل ــراض عل ــركة باالع ــت الش ــد قام ــل، وق ــزكاة والدخ ــة ال ــح مصلح ــال لصال ري
ــل  ــة املرس ــاب املصلح ــًا خلط ــات 38,851,175 وفق ــغ الفروق ــح مبل ــابها ليصب ــادة احتس ــوط وإع ــك الرب ــل تل ــل بتعدي ــزكاة والدخ ــة ال مصلح
بتاريــخ 1434/12/4هـــ املوافــق 2013/10/09م وبنــاًء عليــه فقــد مت تعزيــز خمصــص املطالبــات مببلــغ 30 مليــون ريــال، واتضــح أثــر ذلــك ماليــًا 
علــى نتائــج العــام املــايل املاضــي 2013م، ممــا يعــزز قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بكامــل االلتزامــات املســتقبلية، كمــا قــرر اجمللــس االســتمرار 
يف االعــراض علــى الربــوط الزكويــة لــدى اللجــان اخملتصــة وفقــًا للنظــام الصــادر بذلــك، حيــث ال زالــت القضيــة مرفوعــة إىل اللجنــة االبتدائيــة حتــى 

تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

ال يوجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إىل أســهم، أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة خــالل الســنة   -15
املاليــة 2014م، وال يوجــد أي تعويضــات حصلــت عليهــا الشــركة مقابــل ذلــك.

ال يوجد أي اسرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرداد.  -16

ال يوجد خالل عام 2014م أي قروض على الشركة.   -17

تلقــت الشــركة خــالل عــام 2014م خمالفتــن مــن هيئــة الســوق املاليــة، حيــث صــدر قــرار جملــس الهيئــة بتاريــخ 2014/06/18م القاضــي بفــرض   -18
غرامــة ماليــة مقدارهــا )30,000( ثالثــون ألــف ريــال، علــى شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة، خملالفتهــا الفقــرة )ب( مــن املــادة األربعن مــن قواعد 
التســجيل واإلدراج، لتأخرهــا يف اإلفصــاح للجمهــور يف الوقــت النظامــي احملــدد عــن قــرار جملــس اإلدارة امُلتخــذ بتاريــخ 2014/01/18م يف شــأن 
تعزيــز خمصــص املطالبــات مببلــغ )30,000,000( ثالثــن مليــون ريــال، إذ مل تعلــن عــن ذلــك إال يف متــام الســاعة )10:45:23( بتاريــخ 2014/01/19م، 
ــركة  ــى ش ــال، عل ــف ري ــرون أل ــا )20,000( عش ــة مقداره ــة مالي ــرض غرام ــي بف ــخ 2014/07/07م القاض ــة بتاري ــس الهيئ ــرار جمل ــدر ق ــا ص كم
الغــاز والتصنيــع األهليــة، خملالفتهــا الفقــرة )9( مــن التعليمــات اخلاصــة بإعالنــات الشــركات نتائجهــا املاليــة مــن التعليمــات اخلاصــة بإعالنــات 

الشــركات املســاهمة امُلدرجــة أســهمها يف الســوق املاليــة الســعودية، لعــدم ذكرهــا لفــت االنتبــاه الــوارد يف تقريــر املراجــع اخلارجــي يف 
إعــالن النتائــج املاليــة الســنوية للفــرة املنتهيــة يف 2013/12/31م.

اســتلمت الشــركة قــرار موافقــة جملــس الــوزراء رقــم 182 بتاريــخ 1434/07/05هـــ املوافــق 2013/05/15م علــى اســتمرار الشــركة يف توزيــع   -19
تســويق الغــاز ومشــتقاته يف اململكــة ملــدة خمــس ســنوات ابتــداًء مــن 1434/05/14هـــ املوافــق 2013/03/26م، كمــا أن إدارة الشــركة قــد 
قطعــت خطــوات جيــدة يف تأهيــل الشــركة للمنافســة عــن طريــق تطويــر أجهــزة ومعدات الشــركة اخملتلفــة ومن أهمهــا تطوير دوائــر التعبئة 
مــن الوضــع اليــدوي إىل الوضــع اآليل ممــا يتوقــع معــه رفــع كفــاءة وجــودة التعبئــة باعتمــاد التقنيــات اإللكرونيــة يف اإلنتــاج واملتابعــة والتقاريــر 
ممــا ســيؤدي إىل خفــض تكلفــة التعبئــة وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة، كمــا خطــت الشــركة خطــوات يف زيــادة اخملــزون االحتياطــي« التشــغيلي » مــن 
الغــاز ملواجهــة توقــف املصــايف الــدوري أو املفاجــئ، كمــا تعمــل الشــركة حاليــًا علــى آليــات حمــددة للتوســع واالنتشــار لتغطيــة بعــض مناطــق 

االســتهالك يف اململكــة حســب توجيهــات الدولــة ممــا ســيدعم موقــف الشــركة التموينــي لكافــة مناطــق اململكــة.

اخملاطــر املرتبــة علــى انفجــار الغــاز املتســرب مــن الناقلــة رقــم 845 التابعــة لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة الــذي وقــع صبــاح يــوم اخلميــس   -20
16 ذو احلجــة 1433هـــ األول مــن نوفمــر 2012 م، نتيجــة حــادث مــروري، وفقــًا للمعطيــات القائمــة كمــا يف 10 فرايــر 2014م، تــرى إدارة الشــركة 
أنهــا لــن تتحمــل أي مســؤولية نتيجــة حلــادث الناقلــة، علمــًا بأنــه مل يحــدث أي تطــورات بهــذا اخلصــوص مــن جانــب الشــركة حتــى تاريخــه، كمــا 
أن حمامــي الشــركة املتعاقــد معــه كمختــص يف تقــدمي االستشــارات القانونيــة لتقييــم الوضــع بخصــوص احلــادث مــن الناحيــة القانونيــة يــرى 
بــأن موقــف الشــركة القانــوين فيمــا يتعلــق بحــادث ناقلــة الغــاز قــوي، كمــا أن فرصتهــا قويــة أيضــًا يف رد الدعــاوي احملتملــة التــي قــد تقــام عليهــا 
مســتقباًل مــن أي طــرف متضــرر مــن احلــادث، علمــًا بــأن اللجنــة املشــكلة مــن إمــارة منطقــة الريــاض اخملتصــة يف حتديــد األطــراف املســؤولة 

عــن احلــادث مل تنتهــي مــن أعمالهــا حتــى تاريخــه.

ك – 2( البنود املطبقة جزئيًا والتي مل يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية:

ــأن الشــركة قــد قامــت خــالل عــام 2014م، بتطبيــق كافــة الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة خــالل عــام  يقــر اجمللــس ب
2014م، عــدا البنــد املتعلــق بأســلوب التصويــت الراكمــي ب/6 مــن املــادة السادســة، حيــث مل يتــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة لألســباب املذكــورة 
لــكل منهمــا واملوضحــة يف جــدول نتائــج املقارنــة الســنوية ملــدى التــزام الشــركة بالئحــة احلوكمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة الســعودية 

للعــام 2014م التــايل :
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رقم املقارنة وفق الئحة حوكمة م
عدد البنودالشركات

عدد البنود 
املطبقة 

بالكامل

عدد البنود 
املطبقة 

جزئيًا

عدد البنود 
غري املطبقة

عدد البنود 
أسباب عدم التطبيق أو التطبيق اجلزئيالتي ال تطبق

11الثالثة : احلقوق العامة للمساهمني1

٢
الرابعة : تسهيل ممارسة 

املساهمني حلقوقهم وحصولهم 
على املعلومات

٢٢

اخلامسة : حقوق املساهمني 3
1010املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

بند واحد وهو 5٤السادسة : حقوق التصويت٤
6/ب

بالنسبة لبند 6/ب مل تقم الشركة بتطبيق نظام 
التصويت كآلية النتخاب أعضاء جملس اإلدارة 

ويعتزم جملس اإلدارة االلتزام بتطبيقه بعد قرار 
إلزاميه التصويت الرتاكمي أو تصويت اجلمعية 

العمومية عليه 

السابعة : حقوق املساهمني يف 5
٢٢أرباح األسهم

الثامنة : السياسات واإلجراءات 6
11املتعلقة باإلفصاح

التاسعة : اإلفصاح يف تقرير جملس 7
77اإلدارة

العاشرة : الوظائف األساسية 8
1717جمللس اإلدارة

احلادية عشرة : مسؤوليات جملس 9
88اإلدارة

99الثانية عشرة : جلان جملس اإلدارة10

الثالثة عشرة : جلان جملس اإلدارة 11
33واستقالليتها

1111الرابعة عشرة : جلنة املراجعة1٢

اخلامسة عشرة : جلنة الرتشيحات 13
88واملكافآت

السادسة عشرة : اجتماعات جملس 1٤
٤٤اإلدارة وجدول األعمال

السابعة عشرة : مكافآت أعضاء 15
11جملس اإلدارة وتعويضاتهم

الثامنة عشرة : تعارض املصالح يف 16
33جملس اإلدارة

91901جمموع البنود

1.10%98.90%100%النسبة املئوية

٤0 39

شركة الغاز والتصنيع األهلية

)شركة مساهمة سعودية(
القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31  ديسمرب 201٤

مع تقرير مراجع احلسابات

تقريـر مراجع احلسابات
إىل السادة املساهمني

شركة الغاز والتصنيع األهلية

الرياض، اململكة العربية السعودية

نطاق املراجعة:

لقــد راجعنــا قائمــة املركــز املــايل املرفقــة لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة )شــركة مســاهمة ســعودية( كمــا يف  31 ديســمر 2014 وقوائــم الدخــل 
والتدفــق النقــدي والتغــرات يف حقــوق املســاهمن للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ  واإليضاحــات املرفقــة املعتــرة جــزءا ال يتجزأ من هــذه القوائم 
املاليــة واملعــدة مــن قبــل الشــركة وفقــًا لنــص املــادة )123( مــن نظــام الشــركات واملقدمــة لنــا مــع كافــة املعلومــات والبيانــات التــي طلبناهــا. إن 

هــذه القوائــم املاليــة هــي مســؤولية إدارة الشــركة وأن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأينــا علــى هــذه القوائــم املاليــة بنــاًء علــى املراجعــة التــي أجريناهــا. 

ــن  ــدف م ــون اله ــر إن يك ــذه املعاي ــب ه ــعودية. وتتطل ــة الس ــة العربي ــا يف اململك ــارف عليه ــة املتع ــر املراجع ــا ملعاي ــة وفق ــا باملراجع ــد قمن لق
تخطيطنــا وتنفيذنــا للمراجعــة هــو التوصــل إىل درجــة معقولــة مــن القناعــة بــأن القوائــم املاليــة ال تتضمــن أيــة أخطــاء جوهريــة. واشــتملت إجــراءات 
ــم املاليــة،  ــواردة ضمــن القوائ ــغ واملعلومــات ال ــدة للمبال ــاري للمســتندات املؤي تنفيــذ املراجعــة علــى فحــص الســجالت احملاســبية وفحــص اختب
كمــا اشــتملت علــى تقييــم للمبــادئ احملاســبية املتبعــة والتقديــرات الهامــة التــي اســتندت إليهــا اإلدارة، باإلضافــة إىل تقييــم لعــرض القوائــم املاليــة 

بصفــة عامــة. ويف اعتقادنــا أن مــا قمنــا بــه مــن مراجعــة يشــكل أساســا معقــوال نســتند إليــه يف إبــداء رأينــا.

رأي مطلق:

ويف رأينا، إن القوائم املالية املذكورة أعاله ككل:

تظهــر بعــدل، مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة، املركــز املــايل لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة كمــا يف  31 ديســمر 2014 ونتائــج أعمالهــا   -1
وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ ، يف ضــوء العــرض واإلفصــاح للمعلومــات التــي حتتــوي عليهــا القوائــم املاليــة ووفقــا 

ملعايــر احملاســبة املتعــارف عليهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.  -2
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٤2 ٤1

تقريـر مراجع احلسابات )تتمة(
إىل السادة املساهمني

شركة الغاز والتصنيع األهلية

الرياض، اململكة العربية السعودية

لفت إنتباه:

دون التحفــظ يف تقريرنــا نلفــت االنتبــاه اىل اإليضــاح رقــم )29( فيمــا يخــص حــادث ناقلــة الغــاز وفقــًا للمعطيــات القائمــة كمــا يف 31 ديســمر 2014، تــرى 
إدارة الشــركة أنهــا لــن تتحمــل أي مســؤولية نتيجــة للحــادث، و يف هــذا الصــدد قامــت إدارة الشــركة بالتعاقــد مــع مكتــب حمامــاة خمتــص لتقــدمي 
اإلستشــارات القانونيــة لتقييــم الوضــع بخصــوص احلــادث مــن الناحيــة القانونيــة، وقــد أفــاد مكتــب احملامــاة بــأن موقــف الشــركة القانــوين فيمــا يتعلــق 
بحــادث ناقلــة الغــاز قــوي، كمــا أن فرصتهــا قويــة أيضــا يف رد الدعــاوي احملتملــة التــي قــد تقــام عليهــا مســتقباًل مــن أي طــرف متضــرر مــن احلــادث، 
علمــا بــان اللجنــة املشــكلة مــن امــارة منطقــة الريــاض اخملتصــة يف حتديــد االطــراف املســؤولة عــن احلــادث مل تنتهــي مــن اعمالهــا حتــى تاريخــه .

PKF البسام و النمر

احملاسبون املتحالفون

صندوق بريد 28355

الرياض 11437

اململكة العربية السعودية

عبد احملسن منر النمر

ترخيص رقم ) 399 (

الرياض  -- ربـيع االول  1436

الــمــوافــق - يــنــايــر  2015

31 ديسمرب ٢013   31 ديسمرب 201٤ ايضاح

املوجودات

املوجودات املتداولة

48,076,29524,475,822 4النقد واألرصدة لدى البنوك

39,013,83726,133,042 5ذمم مدينة، صايف

104,153,428155,506,782 6اخملزون 

71,693,56156,228,693 7مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

262,937,121262,344,339إجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري متداولة

303,784,516280,674,228 8إستثمارات متاحة للبيع

62,468,29662,830,008 9إستثمارات يف شركات زميلة

1034,494,17534,494,175إستثمارات عقارية

11573,481,177622,339,858موجودات ثابتة، صايف

117,097,87594,118,787 12مشاريع حتت التنفيذ

73,039-13مصاريف إيرادية مؤجلة

1,354,263,1601,356,874,434إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني

املطلوبات املتداولة

76,054,00385,022,702 14ذمم دائنة

1543,450,85444,753,893مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

169,011,6047,568,717خمصص الزكاة

53,647,65356,756,261خمصصات اخرى

194,101,573 182,164,114إجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة 

157,424,697164,789,755 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة 

358,891,328 339,588,811إجمايل املطلوبات 

حقوق املساهمني

750,000,000750,000,000 رأس املال 

241,828,424226,602,394 17إحتياطي نظامي

1820,655,55720,655,557إحتياطي إتفاقي

1,109,429725,155 األرباح املبقاة

-1,080,939 ارباح غري حمققه من استثمارات متاحه للبيع

1,014,674,349997,983,106صايف حقوق املساهمني

1,354,263,1601,356,874,434إجمايل املطلوبات وصايف حقوق املساهمني
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٤٤ ٤3

للسنة املنتهية يفايضاح
  31 ديسمرب 201٤  

للسنة املنتهية يف 
 31 ديسمرب ٢013

1,787,78٢,٢٤7    191,798,1٦0,100اإليرادات

)1,606,0٢1,333(   )1,٦11,139,٤10(20تكلفة اإليرادات

187,020,٦90181,760,91٤إجمايل الدخل 

 

)87,٤07,056()٥2,721,283(21مصاريف عمومية وادارية

9٤,353,858 13٤,299,٤07دخل السنة من أنشطة األعمال الرئيسية

)1٤,181,079()9,٥1٦,77٥(22مصاريف أخرى

23٤,8٤٤,2٦٦7,1٤3,737أرباح من استثمارات يف شركات زميلة

2٤12,٥83,٤٤07,5٤1,757عوائد / )خسائر( استثمارات مرابحة يف بضائع ومتاحة للبيع

2٥1٦,٥98,1٦7٢5,٤0٢,378إيرادات أخرى

1٥8,808,٥0٥1٢0,٢60,651صايف دخل السنة قبل الزكاة

)6,3٢3,05٤()٦,٥٤8,20٤(الزكاة

1٥2,2٦0,301113,937,597صايف دخل السنة  

ربحية السهم العادي من دخل السنة من أنشطة   

271.781.٢6األعمال الرئيسية

27٢.031.51ربحية السهم العادي من صايف دخل السنة

للسنة املنتهية يف
31 ديسمرب 201٤

للسنة املنتهية يف
31 ديسمرب ٢013

التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية

1٥8,808,٥0٥1٢0,٢60,651صايف دخل الفرتة قبل الزكاة

تعديالت لتسوية صايف الدخل 

82,797,8٥٦76,959,9٤٤إستهالكات وإطفاءات

58,٤٢5,6٤8 19,2٥3,٤82خمصصات مكونة خالل الفرتة

  )8,070,1٤٢()٥3٦,087(أرباح بيع موجودات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

5,1٤7,٤٢6)12,880,79٥(الذمم املدينة 

)٢,٢٢7,970(٥1,3٥3,3٥٤اخملزون 

)٢8,35٢,8٤9()1٥,٤٦٤,8٦8(مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة اخرى

)٤8,73٤,673()8,9٦8,٦99(الذمم الدائنة 

5,7٢0,٤16)1,303,039(مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)55,910,519()2٦,٦18,٥37(املسدد من خمصص نهاية اخلدمة 

)5,06٢,000()٥,10٥,317(املسدد ملصلحة الزكاة والدخل 

)100,000()3,108,٦07(املسدد من خمصصات أخرى

238,227,2٤8118,055,93٢صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

٢13,718,788)22,029,3٥3(إستثمارات متاحة للبيع 

3٦1,7123,087,93٢إستثمارات يف شركات زميلة

)185,730,376()33,330,0٤٦(شراء وإستبعادات موجودات ثابتة 

71,178,106)22,979,088(مشاريع حتت التنفيذ

10٢,٢5٤,٤50)77,97٦,77٥(صايف النقد )املستخدم يف( / من  األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)٢07,733,333()13٦,٦٥0,000(األرباح املوزعة

)٢07,733,333()13٦,٦٥0,000(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

23,٦00,٤731٢,577,050صايف الزيادة يف النقد واألرصده لدى البنوك

2٤,٤7٥,82211,898,77٢النقد واألرصدة لدى البنوك  يف بداية السنة

٤8,07٦,29٥٢٤,٤75,8٢٢النقد واألرصدة لدى البنوك  يف نهاية السنة

معلومات إضافية غري نقدية

-1,080,939 التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

التقرير السنوي 201٤
غازكو



٤٦ ٤٥

اإلجمايلارباح غري حمققه أرباح مبقاةاإلحتياطي اإلتفاقياإلحتياطي النظاميرأس املال

1,091,778,8٤2-7٥0,000,00021٥,208,٦3٤20,٦٥٥,٥٥710٥,91٤,٦٥1الرصيد يف 1 يناير 2013 

)20٦,2٥0,000(-)20٦,2٥0,000(--توزيعات ارباح للسنة السابقة )إيضاح 18(

113,937,٥97-113,937,٥97--صايف دخل السنة

--))11,393,7٦0-11,393,7٦0-احملول إىل االحتياطي النظامي

)1,٤83,333(-)1,٤83,333(--مكافأة اعضاء جملس اإلدارة املقرتحة

997,983,10٦-7٥0,000,00022٦,٦02,39٤20,٦٥٥,٥٥772٥,1٥٥الرصيد يف 31 ديسمرب 2013 

997,983,10٦-7٥0,000,00022٦,٦02,39٤20,٦٥٥,٥٥772٥,1٥٥الرصيد يف 1 يناير 201٤ 

)135,000,000(-)135,000,000(---توزيعات ارباح للسنة السابقة )إيضاح 18(

15٢,٢60,30٤-15٢,٢60,30٤--صايف دخل السنة

0-)15,٢٢6,030(-1٥,22٦,030-احملول إىل االحتياطي النظامي

)1,650,000(-)1,650,000(---مكافأة اعضاء جملس اإلدارة املقرتحة

1,080,9381,080,938----ارباح غري حمققه من استثمارات متاحه للبيع

7٥0,000,0002٤1,828,٤2٤20,٦٥٥,٥٥71,109,٤291,080,9381,01٤,٦7٤,3٤8الرصيد يف 31 ديسمرب 201٤
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1( التكوين والنشاط
شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة –شــركة مســاهمة ســعودية- تأسســت مبوجــب املرســوم امللكــي الكــرمي رقــم 713 بتاريــخ 1380/12/3هـــ 
والقاضــي بدمــج شــركة الغــاز والتصنيــع الســعودية وشــركة الغــاز األهليــة وذلــك مبوجــب موافقــة اجلمعيــة العموميــة لكلتــا الشــركتن، ومبوجــب 
خطــاب معــايل وزيــر التجــارة رقــم 2943/ش وتاريــخ 1381/1/8هـــ، وقــد مت االندمــاج الفعلــي عــام 1383هـــ ثــم صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم 820 
وتاريــخ 1394/6/13هـــ بدمــج كافــة املؤسســات التــي متــارس نشــاط الغــاز باململكــة يف شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة ، وقــد حــدد قــرار جملــس 
الــوزراء رقــم 1615 وتاريــخ 1395/11/14هـــ راس مــال الشــركة وبدايــة عملهــا بتاريــخ 1396/1/1هـــ وقــد بــدات الشــركة ممارســة عملهــا بعــد الدمــج 
يف ذلــك التاريــخ وقــد مت قيدهــا مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 101/000/2664 بتاريــخ 1383/7/22هـــ مبدينــة الريــاض وكذلــك مبوجــب الرخيــص 
الصناعــي الصــادر مــن وزارة الصناعــة والكهربــاء برقــم 659/ص وتاريــخ 1417/7/9هـــ املوافــق 1996/11/20م ، كمــا صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم 
182 يف 1429/7/18هـــ باملوافقــة علــى اســتمرار شــركة الغــاز والتصنيــع االهليــة يف توزيــع وتســويق الغــاز ومشــتقاته يف اململكــة وذلــك ملــدة 

خمــس ســنوات ابتــداء مــن 1434/5/14هـــ.

ويتمثــل النشــاط االساســي للشــركة يف القيــام بجميــع االعمــال املتعلقــة باســتغالل وتصنيــع وتســويق الغــاز بأنواعــه ومشــتقاته والغــازات الصناعيــة 
داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا وشــراء وبيــع وتصنيــع وصيانــة االقفــاص واالســطوانات واخلزانــات وملحقاتهــا وانشــاء وصيانــة شــبكات 
ووحــدات الغــاز وملحقاتهــا وللشــركة القيــام بجميــع االعمــال املتعلقــة بصناعــة ونقــل وتســويق املــواد البروليــة والكيميائيــة والبروكيميائيــة والزجــاج 
ــاين عليهــا  ــاة واخلدمــات البيئيــة كمــا يجــوز لهــا متلــك العقــارات وشــراء االراضــي القامــة املب ــاج الطاقــة ومعاجلــة املي وانشــاء او املشــاركة يف انت

واســتثمارها بالبيــع وااليجــار لصالــح الشــركة.

2( أسس اإلعداد 
مت إعداد القوائم املالية  وفقا للمعاير احملاسبية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين.

3( ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة 
العرف احملاسبي

مت إعداد القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة بإستثناء القياس بالقيمة العادلة لإلستثمارات متاحة للبيع.

النقدية وشبه النقدية

ــغ نقديــة معروفــة تســتحق  ــدى البنــوك واالســتثمارات قصــرة األجــل القابلــة للتحويــل إىل مبال ــة والبنــود شــبه النقديــة يف األرصــدة ل تتكــون النقدي
خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل عنــد شــرائها.

الذمم املدينة 

يتــم اإلعــراف أساســا بالــذمم املدينــة بقيمــة امتــام العمليــة. ويتــم الحقــًا قيــاس القيمــة احملققــة واعتمــاد خمصــص إنخفــاض يف القيمــة عندمــا 
تكــون هنــاك أدلــة موضوعيــة )متضمنــة عمــالء لديهــم صعوبــات ماليــة أو متأخــرة عــن الدفــع(، بــإن هــذه املبالــغ لــن يتــم حتصيلهــا وفقــًا لشــروط 
االتفــاق األصلــي. يتــم تخفيــض القيمــة الدفريــة للــذمم املدينــة مــن خــالل اســتخدام حســاب خمصــص وأيــة خســارة إنخفــاض يف القيمــة حيــث يتــم 

إثباتهــا يف قائمــة الدخــل.

3( ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة - تتمة
اخملزون 

يتم تقييم خمزون الغاز بالتكلفة وفقا السعار الشراء الثابتة واحملددة من قبل شركة ارامكو السعودية.   •

يتــم تقييــم اخملــزون مــن االســطوانات واخلزانــات واملــواد االخــرى بالتكلفــة او الســوق ايهمــا اقــل ، ويتــم تســعر املنصــرف خــالل العــام وفقــا لطريقة   •
املتوســط املرجــح .

يتــم تقييــم خمــزون قطــع الغيــار بالتكلفــة وفقــا لطريقــة املتوســط املرجــح ، وتقــوم االدارة بتكويــن خمصــص للمخــزون الراكــد وبطــئ احلركــة بعــد   •
دراســتها لعناصــر اخملــزون .

إستثمارات متاحة للبيع

تقــاس اإلســتثمارات املصنفــة كـــ »إســتثمارات متاحــة للبيــع« بعــد اقتنائهــا بالقيمــة العادلــة. اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع هــي اإلســتثمارات التــي ال 
يتــم إقتناؤهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق وليــس بغــرض املتاجــرة. بالنســبة لإلســتثمارات املتاحــة للبيــع التــي مل يتــم تغطيــة خماطــر قيمتهــا العادلــة، 
تــدرج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن التغــرات يف قيمتهــا العادلــة مباشــرًة يف قائمــة التغــرات يف حقــوق املســاهمن حلــن بيعهــا أو اســتبعادها 
ــة  ــاهمن يف قائم ــوق املس ــرات يف حق ــة التغ ــن قائم ــابقًا ضم ــة س ــة املثبت ــارة املراكم ــح واخلس ــات الرب ــم إثب ــٍذ يت ــا، وعندئ ــاض قيمته أو إنخف
الدخــل / اخلســارة للفــرة. تســجل اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع والتــي ال ميكــن حتديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه بالتكلفــة املطفــأة ناقصــا 

أي إنخفــاض يف القيمــة، إن وجــد.

إستثمارات يف شركات زميلة

الشــركة الزميلــة هــي منشــأة بحيــث الشــركة متتلــك أكــر مــن 20% مــن صــايف حقــوق الشــركة املســتثمر بهــا والشــركة يف وضــع ميكنهــا مــن 
ممارســة نفــوذ مؤثــر لكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــركة مــن خــالل مشــاركة يف القــرارات املاليــة والتشــغيلية املتعلقــة بسياســات الشــركة 

املســتثمر بهــا. يتــم تســجيل هــذه االســتثمارات علــى اســاس طريقــة حقــوق امللكيــة.

املوجودات الثابتة 

تظهــر املوجــودات الثابتــة  حســب التكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك املراكــم, ويجــري احتســاب االســتهالك عليهــا مبوجــب طريقــة القســط الثابــت على 
الفــرة املقــدرة للعمــر االنتاجــي لهــا باعتمــاد النســب الســنوية التالية:

%10 اآلالت ومعدات احملطات 

%20 معدات وأجهزة حاسب آيل 

%10 عدد وادوات 

%10 أثاث ومفروشات 

%5 مباين وانشاءات 

%20 -%10 سيارات وشاحنات 

%20 اقفاص 

%2.5 إسطوانات الغاز 

إنخفاض يف قيمة املوجودات امللموسة 

تقــوم الشــركة مبراجعــة القيمــة الدفريــة ملوجــودات الشــركة امللموســة يف تاريــخ كل قائمــة مركــز مــايل للتحقــق ممــا إذا كان هنالــك مؤشــر إىل أن 
هــذه املوجــودات تأثــرت بخســائر اإلنخفــاض يف القيمــة ويف حالــة وجــود مثــل ذلــك املؤشــر يتــم تقديــر القيمــة املمكــن اســردادها لتلــك املوجــودات 
لتحديــد مــدى خســائر االنخفــاض يف القيمــة، إن القيمــة املســردة ضمــن القيمــة احملققــة ناقــص تكاليــف البيــع وقيمــة االســتخدام إيهمــا أعلــى. 
إذا كان القيمــة املســردة للموجــودات مقــدرة بإقــل مــن القيمــة الدفريــة فيتــم تخفيــض القيمــة الدفريــة للموجــودات إىل القيمــة املســردة. يتــم 

حتميــل خســائر اإلنخفــاض الدائــم يف قيمــة املوجــودات قائمــة الدخــل.
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3( ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة – تتمة
خمصص الزكاة 

ــط  ــد الرب ــزكاة علــى قائمــة الدخــل وأي فروقــات تنتــج عن ــزكاة الســعودي ويتــم حتميــل التزامــات ال ــزكاة الشــرعية وفقــًا لنظــام ال يجنــب خمصــص لل
النهائــي يتــم تســويتها يف الفــرة التــي يتــم الربــط بهــا.

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة 

ــل  ــة العم ــب انظم ــك مبوج ــم وذل ــة خدمته ــد نهاي ــركة عن ــى الش ــة عل ــن واملرتب ــتحقة للموظف ــة املس ــة اخلدم ــأة نهاي ــتدراك ملكاف ــم االس يت
ــعودية. ــة الس ــة العربي باململك

االيرادات

يتم اثبات مبيعات الغاز عند تسليم الكميات املباعة للعمالء واملوزعن واصدار فاتورة البيع .

ايراد االستثمارات

يتم اثبات االيرادات الناجتة عن االستثمار يف رؤؤس اموال الشركات االخرى عند اقرار التوزيع من قبل هذه الشركات واصدار قوائمها املالية.

ترجمة العمالت االجنبية

تظهــر القوائــم املاليــة املرفقــة بالريــال الســعودي، ويتــم اســتخدام اســعار التحويــل الســائدة لرجمــة العمليــات وقــت حدوثهــا واألرصــدة بالعمــالت 
االجنبيــة اىل الريــال الســعودي. امــا ارصــدة املوجــودات واملطلوبــات املســجلة بالعمــالت االجنبيــة  فيجــري حتويلهــا اىل الريــال الســعودي علــى اســاس 

اســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ القوائــم املاليــة ، وحتمــل فــروق حتويــل العمــالت االجنبيــة علــى نتائــج اعمــال الســنة.

املصاريف العمومية واالدارية 

يتم قياس واثبات املصاريف العمومية واالدارية كمصاريف للفرة وفقًا لنظام االستحقاق .

٤( النقد واألرصدة لدى البنوك
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

٤8,07٦,29٥٢٤,٤75,8٢٢رصيد لدى البنك

٤8,07٦,29٥٢٤,٤75,8٢٢اإلجمايل

٥( الذمم املدينة، صايف
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

٤1,2٦9,837٢8,389,0٤٢ذمم مدينة

)٢,٢56,000( )2,2٥٦,000( خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

39,013,837٢6,133,0٤٢

٦( اخملزون
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

 7,193,06٢ ٦,090,1٤٤غاز

٤1,83٥,٥328٢,977,809إسطوانات

٤,٦٥0,32٥9,٤16,516خزانات

٥7,3٦2,30261,70٤,٢70قطع غيار ومواد أخرى

)5,78٤,875( )٥,78٤,87٥( خمصص مواد راكدة وبطيئة احلركة

10٤,1٥3,٤28155,506,78٢
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7( مصاريف مدفوعة مقدمًا وإرصدة مدينة أخرى
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

 ٤1,9٥8,9٦٥39,607,177دفعات مقدمة للموردين واملقاولني

٤0٤,0371,٢0٢,303ذمم املوظفني – عقود املرابحة

٤,٦0٦,02٤٤,6٢1,175سلف عاملني وعهد مؤقتة

2,٦8٥,809٤,٤٤7,396إعتمادات مستندية

2,٦19,3٤21,٢٤0,301مطالبات تأمني

٥,1٦٥,081٤,15٤,٤66مصروفات مدفوعة مقدمًا

-13,791,0٥7 ضمانات بنكية مقابل اعتمادات مستندية

٤٦3,2٤٦955,875أخرى

71,٦93,٥٦156,٢٢8,693

8( إستثمارات متاحة للبيع
أ- ارصدة االستثمارات املتاحة للبيع

31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

-101,793,339إستثمارات  يف صناديق )ب(

-1,1٤3,897االستثمار يف اكتتابات األسهم )ب(

-101,198,322حمفظة استثمارية بادارة دراية )ب(

-18,97٤,730حمفظة استثمارية بادارة عودة كابيتال )ب(

٥2,880,0005٢,880,000إستثمار يف أسهم الشركة الوطنية للغازات الصناعي )ج(

27,79٤,228٢7,79٤,٢٢8الشركة املتحدة للزجاج املسطح )د(

٢00,000,000- استثمارات مرابحة يف بضائع

303,78٤,٥1٦٢80,67٤,٢٢8

ب – حركة االستثمارات يف صناديق واسهم خالل السنة كما يلي:

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف  31 ديسمرب 201٤

--الرصيد االفتتاحي

-222,029,3٥3 اضافات خالل السنة

--استبعادات

-1,080,937 ارباح غري حمققه

 223,110,290-

8( إستثمارات متاحة للبيع - تتمة
)ج( لعــدم توفــر القيمــة العادلــة، فــإن اإلســتثمار يف الشــركة املذكــوره أعــاله قــد مت إدراجهــا بالتكلفــة ناقــص أي إنخفــاض جوهــري إن وجــد، وقــد 
ــال  ــمر 2014: 302.491.890 ري ــا يف 31 ديس ــا كم ــتثمر به ــركة املس ــة للش ــة املراجع ــم املالي ــع القوائ ــن واق ــتثمار م ــة لإلس ــة الدفري ــت القيم بلغ

ــعودي(. ــال س ــمر 2013: 291.214.710 ري ــعودي )31 ديس س

)د( قــررت الشــركة املتحــدة للزجــاج املســطح زيــادة رأس مالهــا مببلــغ )75.000.000( ريــال ســعودي بــداًل مــن )100.000.000( ريــال ســعودي كمــا كان 
ــة  ــع األهلي ــاز والتصني ــركة الغ ــة ش ــادة حص ــك زي ــن ذل ــج ع ــعودي، ونت ــال س ــل )275.000.000( ري ــد التعدي ــا بع ــا به ــح رأس ماله ــابقًا، ليصب ــرر س مق
يف رأس املــال الشــركة املســتثمر بهــا مــن 25% إىل 27.2% مــن قيمــة رأس مــال الشــركة املتحــدة للزجــاج املســطح، كمــا قــررت الشــركة 
ــركة  ــائر الش ــاء خس ــخ 2013/5/25م. إطف ــدة بتاري ــام 2013 واملنعق ــة لع ــر العادي ــة غ ــة العمومي ــاع اجلمعي ــطح يف اجتم ــاج املس ــدة للزج املتح
البالغــة 161.951.590 ريــال ســعودي كمــا يف 2012/12/31م حســب القوائــم املاليــة املدققــة مــن املراجــع القانــوين للشــركة يف نفــس التاريــخ، وكذلــك 
ــدار 15  ــك بإص ــاب، وذل ــق اإلكتت ــن طري ــعودي ع ــال س ــعودي إىل 263.048.410 ري ــال س ــن 113.045.841 ري ــركة م ــمال الش ــادة رأس ــى زي ــة عل املوافق
ــاري  ــجل التج ــل الس ــة لتعدي ــراءات النظامي ــن اإلج ــاء م ــد مت اإلنته ــال، وق ــون ري ــة 150 ملي ــن بقيم ــاهمن احلالي ــة للمس ــوق أولوي ــهم حق ــون س ملي
وعقــد تأســيس الشــركة ونتــج عــن هــذا التغــر انخفــاض حصــة شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة يف رأس مــال الشــركة املتحــدة للزجــاج مــن %27.2 

اىل %11.72.

9( اإلستثمارات يف شركات زميلة 
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤نسبة امللكية

٢8,٤08,390 37.572٦,٤29,1٤3%املصنع السعودي إسطوانات الغـاز

19,68٢,0٢1 3519,1٦٥,818%شركة توزيع الغـاز الطبــيعي احملدودة

1٤,739,597 351٦,873,33٥%شركة غاز الشرق احملدودة

٦2,٤٦8,29٦6٢,830,008
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10( إستثمارات عقارية
)أ( التكلفة

اإلجمايلمباينأراضي

13,676,16٤٤8,170,336 3٤,٤9٤,17٢ الرصيد فى 1 يناير ٢01٤

13,٦7٦,1٦٤٤8,170,33٦ 3٤,٤9٤,172الرصيد يف 31  ديسمرب 201٤

اإلستهالك املرتاكم

13,676,161 13,676,161-الرصيد فى 1 يناير ٢01٤

13,٦7٦,1٦113,٦7٦,1٦1-الرصيد يف 31  ديسمرب  201٤

صايف القيمة الدفرتية

313٤,٤9٤,17233٤,٤9٤,17٥  ديسمرب  201٤

313٤,٤9٤,17٢33٤,٤9٤,175  ديسمرب  ٢013

)ب( القيمة العادلة

خــالل عــام 2012 قامــت الشــركة بدراســة القيمــة العادلــة لالراضــي املســتثمرة بإســتخدام جهــة مســتقلة للتقييــم، وبإتبــاع طــرق التقييــم املهنيــة 
املتعــارف عليهــا وأخــذ يف اإلعتبــار املعامــالت التــي متــت يف الســوق للعقــارات املشــابهة. وقــد بلغــت القيمــة العادلــة لالراضــي كمــا يف 31 ديســمر 
2012: 399.644.188 ريــال ، علمــًا أن الشــركه مل تقــوم باعــداد مثــل هــذه الدراســه خــالل عــام 2013 وان هــذا التقييــم املعــد ســابقا ال يؤثــر علــى القوائــم 
املاليــة للشــركة كمــا يف 31 ديســمر 2014 حيــث أن الشــركة تتبــع منــوذج التكلفــة التاريخيــة للمحاســبة علــى هــذه األراضــي، وفقــًا ملــا تتطلبــه 

املعايــر احملاســبية املطبقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي ال تســمح بإســتخدام القيمــة العادلــة لقيــاس هــذه األراضــي.
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٥٦ ٥٥

11( املوجودات الثابتة
اإلجمايلاسطوانات الغازعدد وأدوات أقفاصاجهزة ومعدات أثاث ومفروشاتاالت ومعدات احملطاتسيارات وشاحناتمباين وانشاءات أراضي 

التكلفة

٢٤,83٤,٤5٤٤39,96٢,061397,٢19,990518,٤٢8,51019,763,8873٤,877,67011٢,111,606٤,506,٢٢6135,718,٢٤01,687,٤٢٢,6٤٤الرصيد فى 1 يناير ٢01٤

٢0٢,00٤033,888,٤٢٤-٢,158,38٤19,79٤,9395,775,1٢0511,55٤5,٤٤6,٤٢3-اإلضافات

)9٤1,366(0)٤6,097()3٤6,153()190,٤69()1٢5,885()56,56٢()16٤,600()11,600(-إستبعادات

2٤,83٤,٤٥٤٤٤2,108,8٤٥٤1٦,8٥0,329٥2٤,1٤7,0٦820,1٤9,٥٥٦٤0,133,٦2٤111,7٦٥,٤٥3٤,٦٦2,13313٥,718,2٤01,720,3٦9,702الرصيد يف 31  ديسمرب 201٤ 

اإلستهالك املرتاكم

٢٤9,66٢,٢15٢83,٢09,667371,878,06515,518,603٢7,059,٤9997,85٢,0663,163,٢8٤16,739,3871,065,08٢,786-الرصيد فى 1 يناير ٢01٤

13,630,6693٢,5٤3,891٢3,305,601865,7063,٢60,91٤5,٤15,001310,0793,39٢,9568٢,7٢٤,817-إستهالك 

)919,078(0)٤5,876()3٤6,15٢()189,8٤7()107,975()56,557()16٤,600()8,071(-إستبعادات

2٦3,28٤,81331٥,٥88,9٥839٥,127,1091٦,27٦,33٤30,130,٥٦٦102,920,91٥3,٤27,٤8720,132,3٤31,1٤٦,888,٥2٥-الرصيد يف 31  ديسمرب  201٤

صايف القيمة الدفرتية

312٤,83٤,٤٥٤178,82٤,032101,2٦1,371129,019,9٥93,873,22210,003,0٥88,8٤٤,٥381,23٤,٦٤٦11٥,٥8٥,897٥73,٤81,177  ديسمرب  201٤ 

31٢٤,83٤,٤5٤190,٢99,8٤511٤,010,3٢31٤6,550,٤٤5٤,٢٤5,٢8٤7,818,1711٤,٢59,5٤01,3٤٢,9٤٢118,978,8536٢٢,339,858  ديسمرب  ٢013 
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12( مشاريع حتت التنفيذ
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

71,2٦7,8786٤,878,٤13مشروع حتديث خطوط االنتاج

19,710,378,901,636مشروع التاريض ومانعات الصواعق

3,755,717-مشروع خدمات العمالء

3٦,119,٦2٥16,583,0٢1مشروعات متنوعة أخرى

117,097,87٤9٤,118,787

13( مصاريف إيرادية مؤجلة
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

٤,161,831 ٤,1٦1,831الرصيد يف بداية السنة

--االستبعادات

٤,161,831 ٤,1٦1,831الرصيد يف نهاية السنة

ناقصًا :

٤,088,7923,391,718جممع االطفاء يف بداية السنة

73,039697,07٤إطفاء السنة

--جممع إطفاء االستبعادات

٤,1٦1,831٤,088,79٢جممع االطفاء يف نهاية السنة

073,039

1٤( الذمم الدائنة
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

1٥,٤90,7٥318,3٤9,851شركة ارامكو السعودية – مستحقات املصايف

2٤,792,1283٤,770,1٢8دائنون وموردون

1,728,819٢,5٤7,1٢5دفعات مقدمة من العمالء

3٤,0٤2,303٢9,355,598مبالغ حمصلة حتت التسوية

7٦,0٥٤,00385,0٢٢,70٢

1٥( مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

1,1٦3,9001,155,500تأمني أقفاص

٥,٦٥9,٤9٦7,56٢,٤57مصروفات مستحقة

2,٥83,٤88٢,600,593الصندوق اخلريي وصندوق اجلزاءات للموظفني

32,393,97031,95٢,010دائنو توزيعات أرباح املساهمني

1,٦٥0,0001,٤83,333مكافاة اعضاء جملس اإلدارة

٤3,٤٥0,8٥٤٤٤,753,893 
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٦0 ٥9

1٦( خمصص الزكاة الشرعية
)أ( صايف الدخل املعدل

31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

178,0٦1,990178,686,٢99 صايف الدخل املعدل

ب( الوعاء الزكوي

31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

178,0٦1,990178,686,٢99 صايف الدخل املعدل

1,219,91٥,78٦1,٢16,696,7٤5 العناصر اخلاضعة للزكاة

يحسم منه:

)1,1٤٢,٤60,903()1,13٦,0٤9,٦1٤(العناصر الغري خاضعة للزكاة

2٦1,928,1٦2٢5٢,9٢٢,1٤1الوعاء الزكوي

٦,٥٤8,20٤6,3٢3,053الزكاة بنسبة ٢.5% من )أ( أو )ب( إيهما اكرب

أن حركة خمصص الزكاة الشرعية هي كما يلي:

31 ديسمرب 31٢013 ديسمرب 201٤

7,٥٦8,7176,307,663 رصيد بداية السنة

٦,٥٤8,20٤6,3٢3,05٤ املكون خالل السة

)5,06٢,000()٥,10٥,317(املسدد خالل السنة

 9,011,٦0٤7,568,717

قامــت الشــركة بإنهــاء وضعهــا الزكــوي حتــى نهايــة عــام 2004، كمــا قامــت الشــركة بتقــدمي إقراراتهــا الزكويــة عــن األعــوام 2005 وحتى 2013 وســددت 
الــزكاة املســتحقة مبوجــب تلــك اإلقــرارات، وقــد ورد مــن املصلحــة ربــوط زكويــة معدلــة عــن األعــوام مــن 2005 ولغايــة 2007 والتــي تفيــد بــإن هنــاك 

فروقــات زكويــة مببلــغ 39 مليــون ريــال ســعودي، حيــث قامــت الشــركة باإلعــراض علــى هــذه الفروقــات  لــدى اللجــان اخملتصــه وفقــا للنظــام.

17( االحتياطي النظامي
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة، يجــب حتويــل 10% مــن صــايف دخــل الســنة إىل االحتياطــي النظامــي . ويجــوز للشــركة التوقــف عــن إجــراء مثــل هــذا 

التحويــل عندمــا يبلــغ االحتياطــي 50% مــن رأس املــال . إن االحتياطــي النظامــي غــر قابــل للتوزيــع.

18( االحتياطي االتفاقي وتوزيعات أرباح السنة السابقة
ــم  ــد خص ــي بع ــي االتفاق ــنة إىل االحتياط ــل الس ــايف دخ ــن ص ــم )5%( م ــرر خص ــة أن تق ــة العام ــوز للجمعي ــركة، يج ــي للش ــام األساس ــا للنظ وفق  •

االحتياطــي النظامــي وتوزيعــات االربــاح.

قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح للمســاهمن عــن نصــف الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمر 2012 مببلــغ 75,000,000 ريــال ســعودي وهــو مــا يعــادل   •
ــراح  ــى إق ــة عل ــث مت املوافق ــارس 2013 حي ــخ 30 م ــدة بتاري ــة املنعق ــة العمومي ــة اجلمعي ــب موافق ــك مبوج ــركة وذل ــال الش ــن رأس م 10% م

ــاح . جملــس إدارة الشــركة بشــأن توزيــع هــذه االرب

ــال  ــن رأس م ــادل 10 % م ــا يع ــو م ــعودي وه ــال س ــغ 75.000.000 ري ــام 2013 مببل ــث لع ــع الثال ــن الرب ــاهمن ع ــاح للمس ــع أرب ــركة بتوزي ــت الش قام  •
ــجلن  ــاهمن املس ــة للمس ــون االحقي ــى ان تك ــمر2013م عل ــد يف 23 ديس ــه املنعق ــس االدارة يف اجتماع ــرر جمل ــب ق ــك مبوج ــركة وذل الش

ــوم 2013/12/23م  ــداول ي ــة ت ــداول نهاي ــجالت ت بس

قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح للمســاهمن عــن النصــف االول مــن العــام املــايل 2013م  مببلــغ 56.250.000 ريــال ســعودي وهــو مــا يعــادل 7.5% من   •
رأس مــال الشــركة وذلــك مبوجــب قــرر جملــس االدارة يف اجتماعــه املنعقــد يف 26 /2013/8م علــى ان تكــون االحقيــة للمســاهمن املســجلن 

بســجالت تــداول نهايــة تــداول يــوم 2013/9/9م 

توزيعات االرباح للفرتة احلالية :

بنــاء علــى قــرار جملــس ادارة الشــركة بتاريــخ 2014/3/17 مت اقــراح توزيــع  اربــاح مببلــغ اجمــايل قــدره 30 مليــون ريــال ســعودي اي مــا يعــادل 40   •
هللــه لــكل ســهم . بعــد اعتمــاد اجلمعيــة العموميــة لسياســة توزيــع االربــاح عــن كل ربــع اعتبــارًا مــن الربــع االول مــن عــام 2014 ومت اعتمــاد هــذه 
السياســة يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة املنعقــده يف تاريــخ 2014/3/26 وبنــاء علــى ذالــك . قامــت الشــركة بتوزيــع اربــاح عــن الربــع االول يف 

2014/4/15 . علــى ان تكــون االحقيــه ملســاهمي الشــركة املســجلن بســجالت تــداول بنهايــة تــداول  يــوم 2014/3/31

ــع الثــاين يف 2014/7/15 علــى ان تكــون االحقيــة ملســاهمي الشــركة املســجلن  ــاح ميبلــغ 30 مليــون عــن الرب ــع ارب كمــا قامــت  الشــركة بتوزي  •
ــوم 2014/7/7 ــداول ي ــة ت ــداول بنهاي ــجالت ت بس

و قامــت  الشــركة بتوزيــع اربــاح مببلــغ  33,750,000 عــن الربــع الثالــث  يف 2014/10/1 علــى ان تكــون االحقيــة ملســاهمي الشــركة املســجلن   •
ــوم 2014/9/21. ــداول ي ــة ت ــداول بنهاي ــجالت ت بس

و قامــت  الشــركة بتوزيــع اربــاح مببلــغ  41,250,000 عــن الربــع الرابــع  يف 2014/12/28 علــى ان تكــون االحقيــة ملســاهمي الشــركة املســجلن   •
ــوم 2014/12/21. ــداول ي ــة ت ــداول بنهاي ــجالت ت بس

19( اإليرادات
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

1,٦٦7,200,8021,637,7٢5,00٢مبيعات الغاز

130,377,٦781٤7,8٤٢,539مبيعات إسطوانات وخزانات وقطع

7,2٥7,8788,305,350إيرادات اخلدمة والنقل والرتكيب

)6,090,6٤٤()٦,٦7٦,2٥8(مردودات املبيعات

1,798,1٦0,1001,787,78٢,٢٤7
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20( تكلفة اإليرادات
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

1,08٦,87٤,8881,067,10٢,307قيمة الغاز

2٥٦,٥23,٥0٤٢60,189,61٤رواتب وأجور

109,3٥9,٦391٢0,959,193قيمة شراء إسطوانات وخزانات وقطع

٤9,020,٥٦7٤7,7٤6,809قطع غيار وأخرى

78,1٦٤,8٦173,٢38,٢85إستهالك موجودات ثابتة

22,309,939٢8,609,731مصروفات إدارية للتشغيل

7,323,٦٦36,3٢9,387تأمني

٤٥,339183,517إطفاء مصروفات إيرادية مؤجلة

1,٥17,0101,66٢,٤90إصالح وصيانة

1,٦11,139,٤101,606,0٢1,333

21( املصاريف العمومية واإلدارية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

29,7٤1,30733,٤70,509رواتب واجور

2,29٥,٦3٥1,61٤,٢7٢بدالت ومصاريف اعضاء جملس االدارة 

٤,٥٥9,9٥73,0٢٤,586استهالك اصول ثابتة

27,700513,557اطفاء مصروفات ايرادية مؤجلة

1,382,٤٦11,٢3٤,078 هاتف وكهرباء ومياه

1,801,7171,٤19,٤68 دعاية واعالن

1,839,٦78703,1٢٤ رسوم وتاشريات ورخص

3,233,3٦٦1,911,979اصالح وصيانة

2,٥٦3,02٥٢,053,909تامني

1,9٥2,9٦21,٤60,050 استشارات فنية وادارية

37,500,000-خمصصات

3,323,٤7٥٢,501,5٢٤اخرى

٥2,721,28387,٤07,056

22( مصاريف أخرى
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

)1٤,181,079( )9,٥1٦,77٥(خسارة األسطوانات التالفة

)9,٥1٦,77٥( )1٤,181,079(

23( أرباح من إستثمارات يف شركات زميلة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

3,37٢,٢86 1,٤7٦,732املصنع السعودي إسطوانات الغـاز

٢,685,961 1,233,797شركة توزيع الغـاز الطبــيعي احملدودة

1,085,٤90 2,133,737شركة غاز الشرق احملدودة

٤,8٤٤,2٦٦7,1٤3,737

2٤( عوائد  / )خسائر( إستثمارات مرابحة يف بضائع ومتاحة للبيع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

3,٦٥٥,٤٤053,٢01,9٤استثمارات مرابحة يف بضائع

8,928,0008,9٢8,000إستثمار يف أسهم الشركة الوطنية للغازات الصناعي 

)٤,588,188(-الشركة املتحدة للزجاج املسطح 

12,٥83,٤٤07,5٤1,757

2٥( إيرادات أخرى
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢013للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 201٤

٤,999,38٤٤,910,٢8٢ إيجار حمالت التوزيع واالقفاص

7,850,0007,705,000 إيراد استثمارات عقارية

536,0878,070,1٤٢ ارباح رأسماليه بالصايف

3,٢1٢,696٤,716,95٤متنوعـه

16,598,167٢5,٤0٢,378
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2٦( أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
31 ديسمرب 312013 ديسمرب 201٤

الرصيدمبلغ املعاملةالرصيدمبلغ املعاملةطبيعة املعاملةاسماء الشركات

116,59٤,5٢810,881,٤09-٥0,383,87٥مشرتياتاملصنع السعودي ألسطوانات الغاز )نسبة املشاركة %37 ( 

٥0,383,87٥-116,59٤,5٢810,881,٤09

فيما يلي مكافآت جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها وكذلك مكافأة أعضاء اجمللس املقرحة خالل السنة، مزايا اإلدارة العليا للشركة

ومصاريف أخرى وأرصدتها يف نهاية السنة:

مبلغ املعامالت للسنةطبيعة املعامالتاجلهة ذات العالقة
يف 31 ديسمرب 201٤

مبلغ املعامالت للسنة املنتهية
الرصيد كما يف 31 ديسمرب 2013الرصيد كما يف 31 ديسمرب 201٤يف 31 ديسمرب 2013

2,7٤3,83٤2,997,٦0٦1,٦٥0,0001,٤83,333مكافآت ) أ (مكافاة اعضاء جملس واللجان املنبثقة عنها

--298,9201٥٦,880مصاريف

129,888100,000129,888100,000 متثيل يف جملس ادارة شركات زميلة

- 2,28٤,1882,883,90٦مزايا قصرية األجلاإلدارة العليا 

1,092,0٦7٤,10٤,٦٤٦2٥7,٥0٦1,3٤٤,018مكافأة نهاية اخلدمة اإلدارة العليا

) أ ( وفقــًا لقــرار جملــس اإلدارة رقــم 291/2013/1 و تاريــخ 2013/1/12م فقــد مت صــرف مكافــأة رمزيــة مببلــغ )مليــون( ريــال باإلضافــة إىل تنــازل الشــركة 
عــن ملكيــة الســيارة )مرســيدس( موديــل 2011م وذلــك ملعــايل رئيــس جملــس اإلدارة الســابق عبــداهلل بــن علــي النعيــم و الــذي تقــدم بإســتقالته مــن 

رئاســة وعضويــة جملــس إدارة الشــركة بتاريــخ 2013/01/01م علمــًا بــأن األثــر املــايل لهــذا القــرار انعكــس علــى القوائــم املاليــة للعــام 2013م

27( ربحية السهم
مت إحتســاب ربحيــة الســهم للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمر 2014 و 2013 وذلــك بتقســيم دخــل الســنة مــن أنشــطة األعمــال الرئيســية وتقســيم 

صــايف دخــل الســنة علــى متوســط عــدد االســهم املصــرح بهــا واملصــدرة خــالل الســنة والبالغــة 75 مليــون ســهم.

28( اإلرتباطات الرأسمالية و اإللتزامات احملتملة
ــال  ــمر 2014 )171,662,494 ري ــا يف 31 ديس ــعودي كم ــال س ــغ 160,139,437 ري ــمالية مبل ــال الرأس ــود األعم ــن عق ــة ع ــات الناجت ــت االرتباط )أ( بلغ

ســعودي كمــا يف 31 ديســمر 2013(.
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)ب( ضمــان الشــركة لبعــض الشــركات األخــرى املســتثمر فيهــا لــدى صنــدوق التنميــة الصناعيــة )بنكيــة وأعتباريــة( بنســبة مســاهمتها يف رؤوس 
أمــوال هــذه الشــركات وقــد بلــغ إجمــايل هــذه الضمانــات كمــا يلــي:

مبلغ الضماننسبة املساهمة

972,٤٦0,٤٤0%الشركة الوطنية للغازات الصناعية

11.72٦3,77٥,000%شركة العربية للزجاج املسطح

13٦,23٥,٤٤0

خطابــات ضمــان بنكيــة واعتمــادات مســتندية قائمــة يف القوائــم املاليــة لــدى البنــك األهلــي التجــاري والبنــك الســعودي الهولنــدي وبنــك اخلليــج الــدويل 
مببلــغ 314,706,705 ريــال ســعودي )288,424,548 ريــال ســعودي كمــا يف 31 ديســمر 2013(

29( حادث ناقلة الغاز
وفقــًا للمعطيــات القائمــة كمــا يف 31 ديســمر 2014، تــرى إدارة الشــركة أنهــا لــن تتحمــل أي مســؤولية نتيجــة حلــادث ناقلــة الغــاز، و يف هــذا الصــدد 
قامــت إدارة الشــركة بالتعاقــد مــع مكتــب حمامــاة خمتــص لتقــدمي االستشــارات القانونيــة لتقييــم الوضــع بخصــوص احلــادث مــن الناحيــة القانونيــة، 
وقــد أفــاد مكتــب احملامــاة بــأن موقــف الشــركة القانــوين فيمــا يتعلــق بحــادث ناقلــة الغــاز قــوي، كمــا أن فرصتهــا قويــة أيضــا يف رد الدعــاوي احملتملــة 
التــي قــد تقــام عليهــا مســتقباًل مــن أي طــرف متضــرر مــن احلــادث، علمــا بــإن اللجنــة املشــكلة مــن إمــارة منطقــة الريــاض اخملتصــة يف حتديــد 

األطــراف املســؤولة عــن احلــادث مل تنتهــي مــن اعمالهــا حتــى تاريخــه.

30( أرقام املقارنة
مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة املنتهية يف 31 ديسمر 2013 لتتفق مع العرض للسنة احلالية بدون أي تأثر على القوائم املالية.

31( إعتماد القوائم املالية
إعتمدت القوائم املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ -- ربيع االول 1436هـ املوافق -- يناير 2014.
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