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  المحترمين الغازشركة  ومساھمات مساھمي السادة

  ،،، وبركاته � ورحمة عليكم الس�م

  للع����ام  ا!دارة  لمجل����س  الس����نوي  التقري����ر  عب����ر  بك����م  أرح����ب  أن س����روري دواع����ي لم����ن أن����ه

 بخ���الص مجل���س ا!دارة أعض���اء زم�ئ���ي وع���ن ع���نكم نياب���ة أتق���دم أن أود الب���دء وف���ي  م ،  ٢٠١٢

ال��ذي وق��ع  الناقل��ة م��ن المتس��رب الغ��از انفج��ارح��ادث ف��ي   المت��وفين ل��ذوي القلبي��ةالع��زاء والمواس��اة 

 ذويھ���م ويلھ���م كش���ھداء ربھ���م يتق���بلھم وأن م، ٢٠١٢ ن���وفمبر م���ن ا7ول الخم���يس ي���وم ف���ي ص���باح

  . المصابين يشفي وأن والسلوان الصبر

ش��كر لك��ل م��ن مع��الي بال أتق��دم أن مجل��س ا!دارة أعض��اء زم�ئ��ي وع��ن ع��نكم نياب��ة ب ل��يي��كم��ا يط

عام��اً  ٤٠خ���ل للش��ركة  هقدم�� العل��ي النع��يم عل��ى م��ا عب��دا = أ7س��تاذ ا>دارة الس��ابقمجل��س رئ��يس 

ب����دًء م����ن تكوينھ����ا إل����ى أن غط����ت أرج����اء المملك����ة باحتياج����ات الم����واطن والمق����يم م����ن الغ����از دون 

عل���ى م���ا إب���راھيم الخض���ير  :ال���دكتور مجل���س ا>دارة الس���ابقنائ���ب رئ���يس بالش���كر لوك���ذلك  انقط���اع

  .خ�ل عضويته لمجلس إدارتھا وسة بذله من جھود ملم

 متمي���زة بش���رية ق���وي وق���درات م���الي بمرك���ز � تتمت���ع بفض���ل ش���ركتكم أن إل���ى أش���ير أن أود كم���ا

عملياتھ����ا  تموي����ل م����ن � ب����إذن المس����تقبل ف����ي وس����يمكنھا مّكنھ����ا راس����خة، أخ�قي����ة وق����يم وثقاف����ة

  . المستقبلية ومشاريعھا التوسعية ا>ستثمارية وخططھا القائمة وأنشطتھا

ق���د حقق���ت ش���ركتكم أرباح���اً ص���افية  وتع���الى س���بحانه � توفي���ق ث���م عليھ���ا الق���ائمين لجھ���ود ونتيج���ة

مقارن����ة بالع����ام الماض����ي، %  ٣١ق����درھا  وبزي����ادةملي����ون L ) ١٣٩(م أكث����ر م����ن  ٢٠١٢للع����ام 

  زيادة المبيعات مقارنة مع العام الماضي إلى التشغيلية ا7رباح في ا>رتفاع سبب ويعود

  مس���اھميھا >س���تثمارات مض���افة وقيم���ة عوائ���د تحقي���ق ف���ي اس���تمرارھا فخ���راً  ش���ركتكم يزي���د ومم���ا

 أرب����اح بتوزي����ع أوص����ى مجل����س ا!دارة  للش����ركة ا7ساس����ي النظ����ام ف����ي م����ا ورد م����ع وانس����جاما

 بمبل����غ) القيم����ة ا>س����مية للس����ھم  م����ن% ٥ ( تش����كل للس����ھم ) ھلل����ه خمس����ين ( بواق����ع للمس����اھمين

 م ٢٠١٢م����ن الع����ام الم����الي  النص����ف ا>ول  ع����ن ذل����ك و L ملي����ون ) ٣٧,٥(  ق����دره و أجم���الي

 الس�����بت ي�����وم ت�����داول نھاي�����ة ت�����داول بس�����ج�ت المس�����جلين للمس�����اھمين ا7حقي�����ة تك�����ون أن عل�����ى

  .ھـ ٠٩/٠٩/١٤٣٣ الموافق م٢٨/٠٧/٢٠١٢

وذل���ك للنص���ف  بص���رف أرب���اح نقدي���ة للمس���اھمينللجمعي���ة العام���ة  مجل���س ا!دارة  وث���م أوص���ى 

القيم����ة ا>س����مية  عش����رة بالمائ����ة م����ن% ١٠(   بنس����بة  م ٢٠١٢للث����اني م����ن الع����ام الم����الي  

بقيم����ة أجمالي����ه ق����درھا  الص����افية ا7رب����اح للس����ھم م����ن) L واح����د  (أي م����ا يع����ادل ) للس����ھم 
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)٧٥ ( L س���ھم نھاي���ة ت���داول عل���ى أن تك���ون أحقي���ة ا7رب���اح للمس���اھمين الم���الكين ملي���ونUل

ليك���ون إجم���الي الم���وزع  للمس���اھمين ع���ن ع���ام ، ي���وم انعق���اد الجمعي���ة العام���ة العادي���ة القادم���ة

 )من القيمة ا>سمية للسھم %  ١٥( L أي بنسبة ) ١.٥(م مبلغ ٢٠١٢

بلغ���ت  ت���وطينوبنس���بة   موظف���اً س���عوديا١٤٥٤ لح���والي بتوظيفھ���ا ك���ذلك ش���ركة الغ���از تفخ���ر كم���ا. 

 ا!دارة أغلبي����ة أن كم����ا ، العامل����ة الق����وى إجم����الي م����ن العام����ل ض����من كادرھ����ا %٧٦أكث����ر م����ن 

 ف���ي الممارس���ات 7فض���ل وتعزي���زاً  .والمخلص���ة الوطني���ة الم���اھرة الكف���اءات م���ن للش���ركة التنفيذي���ة

 فق���د المص���الح، أص���حاب و مس���اھميھا كاف���ة م���ع ش���ركتكم تتبناھ���ا الت���ي والش���فافية الحوكم���ة مج���ال

 ف���ي تش���غيلي رب���ح وص���افي تحقي���ق تتوق���ع حي���ث م، ٢٠١٣ للع���ام ع���ن توقعاتھ���ا ش���ركتكم أفص���حت

  .تعالى � بمشيئة م ٢٠١٣ العام من ا7ول للربع Lمليون ) ٣٢( حدود

 م، ٢٠١٢ ع���ام ع���ن متمي���زة ونت���ائج أداء م���ن ش���ركتكم حققت���ه م���ا عل���ى تع���الى � نحم���د إذ ونح���ن 

 ق���دمنا ق���د نك���ون أن نأم���ل وال���ذي لھ���ذا لتقري���ر المختلف���ة ا7ج���زاء تفاص���يلھا ض���من س���تجدون والت���ي

 وفھ��م المثل��ى بالكيفي��ة ا>س��تثمارية ق��راراتكم اتخ��اذ ف��ي يس��اعدكم بم��ا وكافي��ة، وافي��ة في��ه ص��ورة لك��م

 للعم����ل يوفقن����ا أن وج����ل ع����ز � س����ائلين أ>س����تراتيجي وتوجھھ����ا لعملي����ات ش����ركة الغ����از واض����ح

 وبم����ا يكف����ل ش����ركتكم 7ھ����داف وص����و>ً  والتمي����ز الس����بق م����ن مزي����د لتحقي����ق والمخل����ص الص����ادق

 وتنمي���ة ال���وطني اقتص���ادنا وخدم���ة لمس���اھميھا ربح���ي عائ���د أعل���ى تحقي���ق ف���ي نھجھ���ا اس���تمرارية

   .المجتمع

 الرش����يدة حكومتن����ا دع����م ث����م وم����ن وتع����الى س����بحانه � بتوفي����ق مقرون����ة المس����اعي، ھ����ذه ك����ل إن

 وتحقي���ق المتمي���ز ا7داء ف���ي عل���ى ا>س���تمرار ويقين���اً  اطمئنان���اً  أكث���ر تجعلن���ا لن���ا، الدائم���ة ومس���اندتكم

  .وتوفيقه � بإذن به وعدناكم ما

 ول���ي وس���مو الش���ريفين الح���رمين خ���ادم مق���ام والش���كر إل���ى ا>متن���ان بب���الغ ا!دارة مجل���س يتق���دم كم���ا

 لقط���اع التج���ارة والص���ناعة المتواص���لة والمس���اندة المس���تمر ال���دعم عل���ى حفظھ���م �، ا7م���ين، عھ���ده

  .العزيزة مملكتنا في وا>قتصادية الصناعية والنھضة

                                                         والنجاح،، التوفيق ولي و�

  سعد حمدان الحمدان / م
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  :نبذة تاريخية عن الشركة

وذل�������ك ) م١٩٦٣(ھ�������ـ ١٣٨٣تأسس�������ت ش�������ركة الغ�������از والتص�������نيع ا7ھلي�������ة ف�������ي ع�������ام       
بان�����دماج ش�����ركة الغ�����از ا7ھلي�����ة بال�����دمام وفرعيھ�����ا ف�����ي ك�����ل م�����ن الري�����اض وج�����دة م�����ع ش�����ركة 

وف������ي بداي������ة التس������عينات الھجري������ة , الغ������از والتص������نيع الس������عودية بالري������اض وفرعھ������ا بال������دمام
إ> أن المنافس��������ة , ي�������ع الغ�������ازتأسس�������ت ع�������دة ش��������ركات ومؤسس�������ات ص�������غيرة لتعبئ��������ة وتوز

الش����ديدة بينھ����ا ق����د أدت إل����ى ت����دني مس����توى الخدم����ة وع����دم انتظ����ام ت����وفر الغ����از مم����ا اض����طر 
الحكوم�����ة إل�����ى الت�����دخل واتخ�����اذ ق�����رار ب�����دمج تل�����ك الش�����ركات والمؤسس�����ات م�����ع ش�����ركة الغ�����از 

  ). م١٩٧٥(ھـ ١٣٩٥وذلك في نھاية عام ) غازكو(والتصنيع ا7ھلية 

   

  :نشاط الشركة

يتمث������ل نش������اط الش������ركة الرئيس������ي ف������ي نق������ل وتعبئ������ة وتس������ويق غ������از البت������رول المس������ال       
كخل�����يط مك�����ون م�����ن غ�����ازي البيوت�����ان و البروب�����ان أو م�����ن غ�����از البيوت�����ان أو البروب�����ان بش�����كل 

با!ض�����افة إل�����ى تس������ويق ا>س�����طوانات والخزان�����ات الفارغ������ة والقط�����ع الخاص�����ة بھ������ا , منفص�����ل
لك القي��������ام بتنفي��������ذ التمدي��������دات وتركي��������ب وك��������ذ, والمع��������دة لنق��������ل وتخ��������زين تل��������ك الغ��������ازات

ويش�������مل ھ�������ذا النش�������اط جمي�������ع اس�������تخدامات الغ�������از , الخزان�������ات ف�������ي مواق�������ع المس�������تھلكين
المتع�����ددة س�����واء م�����ا ك�����ان منھ�����ا ل�س�����تعمال المنزل�����ي أو ا7غ�����راض الص�����ناعية أو الزراعي������ة 

ولتحقي�������ق ذل�������ك ف�������ان الش�������ركة تمتل�������ك محط�������ات عدي�������دة للتعبئ�������ة وأس�������طو> , أو التجاري�������ة 
وللش�������ركة القي�������ام بجمي�������ع ا!عم�������ال المتعلق�������ة بص�������ناعة ونق�������ل , لنق�������ل والتوزي�������عكبي�������را ل

وتس�������ويق الم�������واد البترولي�������ة والكيميائي�������ة والزج�������اج وقط�������ع غي�������ار الس�������يارات والمع�������دات 
كم�����ا يج�����وز لھ�����ا تمل�����ك , وإنش�����اء مراك�����ز الخدم�����ة البترولي�����ة وص�����يانة المع�����دات والس�����يارات 

واس������تثمارھا ب�����البيع وا!يج�����ار لص������الح العق�����ارات وش�����راء ا7راض�����ي !قام������ة المب�����اني عليھ�����ا 
  .الشركة

  

 رؤية الشركة

  .أن نكون شركة رائدة في مجالھا وداعمة ل�قتصاد الوطني 

  

  رسالة الشركة

نسعى لخدمة المس�تھلك م�ن خ��ل ت�وفير غ�از البت�رول المس�ال ب�أعلى كف�اءة م�ع ا>لت�زام بحماي�ة البيئ�ة 
  .والمحافظة عليھا 
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        ادةادةادةادةــــــــــــــــــــالسالسالسالس    إلــــــىإلــــــىإلــــــىإلــــــى

  مساھمي شركة الغاز والتصنيع ا0ھلية  

  يـسـر مجـلس ا3دارة

  أن يـقـدم تـقـريـره الـسـنوي عـن نـشاط الشركة

  م٢٠١٢/  ١٢/  ٣١م إلى ٢٠١٢/  ١/  ١للفترة من 
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  م ٢٠١٢لعام  ملخص ا0داء الكلي للشركة والتحلي8ت المالية

  

  :ا3يرادات

  

) ١.٧٥١.٧٠٨.٦٨٥(م ٣١/١٢/٢٠١٢إل�����������ى  ١/١/٢٠١٢الفت�����������رة م�����������ن بلغ�����������ت ا�ي�����������رادات خ������������ل 

م ، وتفاص���������يلھا عل���������ى ٢٠١١لایر ع���������ن نف���������س الفت���������رة م���������ن ع���������ام ) ١.٦٧١.٤٧٦.١٥٥(لایر مقاب���������ل 
  :النحو التالي

 ١.٥٨٥.٤٧٢.٢٠٢كغ���������م بقيم���������ة إجمالي���������ة ق���������درھا  ١.٢٨٢.٥٣٤.٣٨٣كمي���������ة الغ���������از المب���������اع  -

ونتائجھ�������ا الرئيس�������ية وھ�������و النش�������اط الرئيس�������ي والم�������ؤثر عل�������ى حج�������م أعم�������ال الش�������ركة , لایر
 %. ٩١وبنسبة تصل إلى 

اس�����������طوانة بقيم�����������ة إجمالي�����������ة بلغ�����������ت  ٥٨٥.٢٢٥بلغ�����������ت كمي�����������ة اMس�����������طوانات المباع�����������ة  -
وھ������و الم������ورد الث������اني ف������ي المبيع������ات وي������ؤثر ف������ي حج������م أعم������ال الش������ركة , لایر  ٨٠.٤١٧.٣٢٥

 .عاتمن إجمالي المبي% ٥بنسبة 
خ���������زان وبأحج���������ام مختلف���������ة بلغ���������ت قيمتھ���������ا  ١٢.٠٧٣بلغ���������ت كمي���������ة الخزان���������ات المباع���������ة  -

لایر وھ������و الم������ورد الثال������ث ف������ي المبيع������ات وي������ؤثر ف������ي حج������م أعم������ال الش������ركة  ٥٧.٠٣٩.٥٨٩
 .من إجمالي المبيعات% ٣.٢٥بنسبة 

وھ�������و م�������ورد , لایر٢٣.٣١٢.٢٣٣بي�������ع قط�������ع التمدي�������دات واWعم�������ال اWخ�������رى بلغ�������ت قيمتھ�������ا  -
 %.١,٣٣ر في حجم أعمال الشركة بنسبة إضافي ويؤث

  

  :بعد حسم الزكاة الشرعية) الخسارة(الربح 

 قدرھا أرباح مقابل L ١٣٩.٣٨٥.٥٩٣ قدرھا الشرعية الزكاة حسم بعد صافية أرباحا المذكورة الفترة خ�ل تحققت            

١٠٦.٣٣٩.٢٢٧L م٢٠١١ عام من الفترة نفس عن.  

 الع�����ام م�����ع مقارنت�����اً  المبيع�����ات زي�����ادة لتحقي�����ق الماض�����ي الع�����ام م�����ع مقارنت�����اً  ال�����ربح ص�����افي ف�����ي ا>رتف�����اع س�����بب ويع�����ود

  الماضي

  م ٢٠١٢لعام للنتائج المالية ل توقعات الشركة

 مم ٣١/١٢/٢٠١٣ المنتھية المالية السنة بنھاية سعودي L مليون ) ١٤٧.٥( قدرھا  صافية أرباح تحقيق � بمشيئة الشركة تتوقع

  للش�ركة الرئيس�ة ا7نش�طة م�ن النت�ائج ھ�ذه تحقي�ق ي�تم أن يتوق�ع كم�ا. م ٢٠١٢ الع�ام ع�ن تحقيقھ�ا تم L) ١٣٩.٣٨٥.٥٩٣( مقابل

 ا7ول الرب��ع بنھاي��ة  ملي��ون L  )٣٤(   إل��ى تص��ل  ص��افية أرباح��اً  تحق��ق أن  الش��ركة تتوق��ع ك��ذلك. ا!س��تراتيجية  واس��تثماراتھا

  .� بمشيئة م ٢٠١٣ مارس ٣١ في المنتھي

  

  

  

  

  

  



�  

  :خ8صة 0صول وخصوم الشركة ونتائج أعمالھا للسنوات المالية الخمس ا0خيرة
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  م ٢٠١٢قائمة المركز المالي 

 ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  العام/ بيان

 ١١.٨٩٨.٧٧٢ ٤٢.٥٥١.٨٩٣ ١٠,٧٣٨,١١٣ ٣,٦٦٢,٣٣٨ ٥٧,٤٨٣,٥٣٨  إجمالي النقدية

 ٠ ٠ ٢٢٩,٠٦٥,٤٥٤ ٢٥٨,٠٠٢,٢٢٠ ٧٥,٢٤١,٥٠٦  ا>ستثمارات قصيرة ا7جل

 ٣١.٢٨٠.٤٦٨ ١٧.٨٩٩.٩٧٠ ٤٧,٥٤٦,٦٠٨ ٥١,٨٣١,٣٦٢ ٣٢,٧٨٢,١٠٥ إجمالي ا7رصدة المدينة

إجمالي ا7رصدة المدينة 
 ا7خرى

٢٧.٨٧٥.٨٤٤ ٢٨.٩٨٦.٩٩١ ١٩,١٣٨,٢٩٠ ٨,٣٠١,٧٢٣ ٤٢,٤١١,١٨٩ 

 ١٥٣.٢٧٨.٨١٢ ١٦٩.٠٠٠.٦٠٥ ٢٦٩,٩٣١,٤١٢ ٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦ ٢٤٣,٨٩٦,٤٨٩  إجمالي المخزون

 ٢٢٤.٣٣٣.٨٩٦ ٢٥٨.٤٣٩.٤٥٩ ٥٧٦,٤١٩,٨٧٧ ٥٨٩,٥٠٤,٠٣٩ ٤٥١,٨١٤,٨٢٧  إجمالي ا7صول المتداولة

 ٧٧٠.١١٤ ١.٧٠٢.١٢٨ ٣,٥٩٨,٩٣٣ ٧,٦٥٣,١١٩ ١٠,٠٤٨,٧٩٤ المصروفات المؤجلة

 ٥٣٩.٢٩٦.٣٨٤ ٣٩٤.٧٩٥.٩٢٩ ٣٠٠,٦٣١,٥٥٠ ٢٦٠,٣٥٣,٨٣١ ٢٣٨,٠٦١,٣١٩ )صافي(ا7صول الثابتة 

 ١٦٥.٢٩٦.٨٩٣ ١٥١.٦٥٤.١٨٥ ١٤٧,٢٩٢,٦٢٧ ٨٤,٦٨٠,٠٣٨ ٥٦,٥٩٠,٢٣٣ المشروعات تحت التنفيذ

 ٤٦٦.٥٩٨.٧٨٨ ٤٨٢.٨٨٠.٠٠٠ ٣١٥,٦٥٤,١٠٧ ٢٩٢,٤٨٨,٩٥٦ ٥٤٠,٦٤٣,٧٤٢ ا>ستثمارات طويلة ا7جل

ا>ستثمارات وفق حقوق 
  الملكية

- ٩٣.٧١٢.١٦٨ ٩٩.٢٣٠.٥٢٩ ٨١,١٥٥,٨٣٤ ٨١,٧٤٩,٨٥٢ 

مجموع ا7صول غير 
 المتداولة 

١.٢٦٥.٦٧٤.٣٤٧ ١.١١٩.٦٦٩.٩٠٢ ٨٤٨,٣٣٣,٠٥١ ٧٢٦,٩٢٥,٧٩٦ ٨٤٥,٣٤٤,٠٨٨ 

 ١,٤٩٠,٠٠٨,٢٤٣ ١.٤٨٨.٧٠٢.٢٣٠ ١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨ ١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥ ١,٢٩٧,١٥٨,٩١٥ إجمالي ا7صول

 ١٣٣.٧٥٧.٣٧٥ ١٥٦.٦٤٨.٥٢٦ ١٣٠,٧٥٤,٠٧٨ ١٢٠,١٣٤,٠٠٨ ١٠٢,١٦٧,١٠٥ ا7رصدة الدائنة

 ٥٨.٣٨٩.٧٣٨ ٨٩.١٧٥.٨٧١ ٧٣,٠٥٦,١٧٩ ٢٥,٠١٢,١٦٠ ٦٣,١٠٩,٧٠٦ ا7رصدة الدائنة ا7خرى

 ٦.٣٠٧.٦٦٣ ٥.٩٤٠.٧٣٣ ١١,٦٨٤,٦٣١ ١١,٤٠٥,٧٧٠ ١٠,٦٩٤,٨٣٣  مخصص الزكاة الشرعية

 ١٩٨.٤٥٤.٧٧٦ ٢٥١.٧٦٥.١٣٠ ٢١٥,٤٩٤,٨٨٨ ١٥٦,٥٥١,٩٣٨ ١٧٥,٩٧١,٦٤٤  لمتداولةا إجمالي الخصوم

مخصص مكافأة نھاية 
 الخدمة

١٩٩.٧٧٤.٦٢٥ ٢٠٧.٩٧٧.١٨٥ ٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥ ١٩٦,٣٨٠,٢١٧ ١٨٠,٢٥٨,٢٢٦ 

إجمالي الخصوم الغير 
 متداولة 

١٩٩.٧٧٤.٦٢٥ ٢٠٧.٩٧٧.١٨٥ ٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥ ١٩٦,٣٨٠,٢١٧ ١٨٠,٢٥٨,٢٢٦ 

 ٣٩٨.٢٢٩.٤٠١ ٤٥٩.٧٤٢.٣١٥ ٤٢٢,٩٤٤,٣٦٣ ٣٥٢,٩٣٢,١٥٥ ٣٥٦,٢٢٩,٨٧٠ إجمالي الخصوم 

 ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس  المال المدفوع 

 ٢١٥.٢٠٨.٦٣٤ ٢٠١.٢٧٠.٠٧٤ ١٩٠,٦٣٦,١٥١ ١٨١,٦١٩,٨٥٠ ١٨١,٦١٩,٨٥٠ ا>حتياطي النظامي 

 ٢٠.٦٥٥.٥٥٧ ٢٠,٦٥٥,٥٥٧ ٢٠,٦٥٥,٥٥٧ ١٨,٥٦١,٢٢٢ ١٨,٥٦١,٢٢٢ ا>حتياطي أ>تفاقي 

 ١٠٥.٩١٤.٦٥١ ٥٧.٠٣٤.٢٨٤ ١٥,٦٠٨,٩٨٠ ١٣,٣١٦,٦٠٨ ١٧٥,٠٧٥,٨٤٦  ا7رباح المبقاة 

غير )خسائر(مكاسب 
 محققه

-٠ ٠ ٢٤,٩٠٧,٨٧٧ - ١٨٤,٣٢٧,٨٧٣ 

 ١,٠٩١,٧٧٨,٨٤٢ ١.٠٢٨.٩٥٩.٩١٥ ١,٠٠١,٨٠٨,٥٦٥ ٩٦٣,٤٩٧,٦٨٠ ٩٤٠,٩٢٩,٠٤٥ إجمالي حقوق المساھمين

إجمالي الخصوم وحقوق 
  المساھمين

١.٤٩٠.٠٠٨.٢٤٣ ١٤٨٨.٧٠٢.٢٣٠ ١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨ ١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥ ١,٢٩٧,١٥٨,٩١٥ 

  



	  

٢٠١٢ ٢٠١١ 

١.٧٥١.٧٠٨.٦٨٥ ١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢١.٦٧١.٤٧٦.١٥٥ 

-١.٥٦٥.٣٦٥.٢٠٩- ١.٥٢٧.٤٢٠.٥١٥-١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤ 

١٨٦.٣٤٣.٤٧٦ ١٤٤.٠٥٥.٦٤٠ 

-٥٣.٢٠٧.٤٠٧- ٦٢.٠٨٨.٠٨٩ 

١٣٣.١٣٦.٠٦٩ ٨١.٩٦٧.٥٥١ 

٣١.٠١٠.٨٥٧ ٤٧.٣٨٣.٥٤٤ 

-١١.٠٦٨.٩٧٢- ٢٠.٤١٩.٥٦٦ 

- - 

٩.٥٦٤.٨٨١- ١.٠٠٥.٦٧٥ 

١٤٣.٥١٣.٠٧٣ ١٠٩.٩٣٧.٢١٤ 

-٤.١٢٧.٤٨٠- ٣.٥٩٧.٩٨٧ 

١٣٩.٣٨٥.٥٩٣ ١٠٦.٣٣٩.٢٢٧ 

  

1

1,751,709

2012

 إيرادات  الشركة  لخمس سنوات بآBف الرياBت

  م ٢٠١٢ قــائــمــة الــدخــــــل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢ ١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥ ١,٤٧١,٣٣٣,٢٢٢ 

-١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤ ١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧- ١,٣٥٩,٠٨٢,٤٨٥ 

١٤٦,٤٨٨,٦٨٨ ١٢٦,٤٩٩,٣٠٨ ١١٢,٢٥٠,٧٣٧ 

-٥٩,٣٢١,٦٠٥- ٤١,٤٥١,٣٣٣- ٣٨,٨٢٩,٤٠٠ 

٨٧,١٦٧,٠٨٣ ٨٥,٠٤٧,٩٧٥ ٧٣,٤٢١,٣٣٧ 

٢٥,٩٣٠,٥٧١ ٣٧,٣٠٥,٣٣٠ ١٠٣,١٨٠,٦٥٥ 

-١٩,٥٥٤,٧٢٣- ٢٤,٤٧٠,٧٤٢- ١٦,٩١٩,٠٤١ 

 - ١٥٤,٧٤٣,٩٤٦- -  اBنخفاض غير المؤقت في ا0وراق المالية المتاحة للبيع

 ٤,٩٦١,٩٦٢ ٦,٧١٢,٢٣٣- -  أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية

  ٩٨,٥٠٤,٨٩٣ ٦٣,٥٧٣,٦١٦- ١٥٩,٦٨٢,٩٥١ 

-٨,٣٤١,٨٨٥- ٩,٠٦٣,٠٢٤- ١٠,٦٩٤,٨٣٣ 

٩٠,١٦٣,٠٠٨ ٧٢,٦٣٦,٦٤٠- ١٤٨,٩٨٨,١١٨ 

  

  

  

  

  

1,546,107

1,581,331

1,671,476

200920102011

إيرادات  الشركة  لخمس سنوات بآBف الرياBت/ المبيعات 

 

  

  

 العام/ بيان

 المبيعات

 تكلفة المبيعات

 مجمل ربح النشاط

 المصروفات ا3دارية

 صافي ربح النشاط

 إيرادات أخرى

  مصروفات أخرى

اBنخفاض غير المؤقت في ا0وراق المالية المتاحة للبيع

أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية

  قبل الزكاة الشرعية) خسارة(صافي الدخل ربح

 الزكاة الشرعية

 صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

  

  

1,471,333

2008
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  مقارنة بالعام السابق  م ٢٢٠١قائمة الدخل للعام  الجوھرية في  الفرو قات

  

     

  .  الماضي العام مع مقارنة المبيعات زيادة  إلى التشغيلية ا7رباح في الزيادة  سبب يعود -

إل������ى انخف������اض تكلف������ة  الماض������ي الع������ام م������ع مقارنت������اً  ال������ربح ص������افي ف������ي الزي������ادة  س������بب ويع������ود -

  .المبيعات والمصاريف ا!دارية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

 نسبة التغير   )- (أو + التغير   ٢٠١٢   ٢٠١١  الــعـــــام/ بـيــــان 

 %٥ ٨٠.٢٣٢.٥٣٠ ٧٠٨.٦٨٥ .١.٧٥١ ١.٦٧١.٤٧٦.١٥٥ المبيعات

 %٢ ٣٧.٩٤٤.٦٩٤ ١.٥٦٥.٣٦٥.٢٠٩- ١.٥٢٧.٤٢٠.٥١٥- تكلفة المبيعات

 %٢٩ ٤٢.٢٨٧.٨٣٦ ١٨٦.٣٤٣.٤٧٦ ١٤٤.٠٥٥.٦٤٠ مجمل ربح النشاط

 %١٤- ٨.٨٨٠.٦٨٢- ٥٣.٢٠٧.٤٠٧- ٦٢.٠٨٨.٠٨٩- المصروفات ا3دارية

 %٦٢ ٥١.١٦٨.٥١٨ ١٣٣.١٣٦.٠٦٩ ٨١.٩٦٧.٥٥١ صافي ربح النشاط

 %٥٥- ٢٦.٩٤٣.٢٥٣- ٢١.٤٤٥.٩٧٦ ٤٨.٣٨٩.٢٢٩ إيرادات أخرى

 %٤٥- ٩.٣٥٠.٥٩٤- ١١.٠٦٨.٩٧٢- ٢٠.٤١٩.٥٦٦- مصروفات أخرى

 %٣٠ ٣٣.٥٧٥.٨٥٩ ١٤٣.٥١٣.٠٧٣ ١٠٩.٩٣٧.٢١٤ قبل الزكاة الشرعية)الخسارة(صافي الدخل 

 %١٤ ٥٢٩.٤٩٣ ٤.١٢٧.٤٨٠- ٣.٥٩٧.٩٨٧- الزكاة الشرعية

 %٣١ ٣٣.٠٤٦.٣٦٦ ١٣٩.٣٨٥.٥٩٣ ١٠٦.٣٣٩.٢٢٧ صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية
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  :٢٢٠١لعام 3يرادات الشركةالتحليل الجغرافي 

داخل المملكة العربية السعودية  الرئيسي  تتحقق إيرادات الشركة من نشاطھا
  -:على النحو التالي  ونقل ينبع  فروع للشركة ٧بواسطة 

  م٢٠١٢ لعام الشركة 3يرادات الجغرافي التحليل

 الفروع

 نـوع الـنـشــــــــــــــاط

 مبيعات الخزانات ا>سطوانات مبيعات )كغم ( مبيعات الغاز 
مبيعات قطع 
 وإعمال أخرى

إجمالي قيمة 
 المبيعات

 القيمة القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية

 الرياض
٤٤٢,٤٤٧,٥٢٠ ٧,٣٢٥,٩٨٧ ٢٠,٩٥٣,٢٠٠ ٤,٨٩٦ ٢٤,٤٠٦,٤٢٥ ١٧١,٩٦٥ ٣٨٩,٧٦١,٩٠٩ ٣١٦,٨٦٥,١٤٣ 

 جدة
٤٠٧,٣٧٩,٨٩٧ ٦,٧٤٣,٧٩١ ٩,٨٤٣,٤٢٢ ١,٦٦٧ ١٥,٠١٥,٧٧٥ ١١٠,٦٨٨ ٣٧٥,٧٧٦,٩٠٩ ٣٠٢,٢٣٨,٣٥٠ 

 الطائف
٨٠,٧١٠,٢٥٣ ١,٣٣٦,٠٨٢ ٣,٠٢٩,٣١٩ ٦٠٨ ٢,٩٤٠,٣٥٥ ٢١,٧٣٨ ٧٣,٤٠٤,٤٩٦ ٦٠,٢١٧,٠٣٦ 

 الشرقية
٢٨٦,٩٦٨,٧٥٠ ٤,٧٥٠,٤٩٨ ٥,٦٤٦,٩٧٥ ٧٧٤ ١٠,٧١٣,٩٢٥ ٧٩,١٤٧ ٢٦٥,٨٥٧,٣٥٢ ٢١١,٩١٧,٥٢٨ 

 المدينة
١٥١,٩٥٥,٧٩٩ ٢,٥١٥,٤٨٥ ٤,٦٤٨,٠٨٣ ٩٩٤ ٧,٣٧٣,٦٦٠ ٥٤,٣٦٢ ١٣٧,٤١٨,٥٧١ ١١٢,٧٦٤,١٢٨ 

 ينبع
١٣,٢٩٠,١١٨ - - - - - ١٣,٢٩٠,١١٨ ٧,٩٧٥,٤٥١ 

 القصيم
١٧٠,٩٧١,٤٧٣ ٢,٨٣٠,٢٧٢ ٦,٥٠٨,٢٥٩ ١,٨٣٣ ٨,٧١٣,١٠٥ ٦٤,٣٣١ ١٥٢,٩١٩,٨٣٧ ١٢٥,١٩٠,٩٢٣ 

 الجنوب
١٩٧,٩٨٤,٨٧٥ ٣,٢٧٧,٤٥٤ ٦,٤١٠,٣٣١ ١,٣٠١ ١١,٢٥٤,٠٨٠ ٨٢,٩٩٤ ١٧٧,٠٤٣,٠١١ ١٤٥,٣٦٥,٨٢٣ 

 ا!جمالي
١,٧٥١,٧٠٨,٦٨٥ ٢٨,٧٧٩,٥٧٠ ٥٧,٠٣٩,٥٨٩ ١٢,٠٧٣ ٨٠,٤١٧,٣٢٥ ٥٨٥,٢٢٥ ١,٥٨٥,٤٧٢,٢٠١ ١,٢٨٢,٥٣٤,٣٨٣ 

     

  :حكومية لجھات المستحقة النظامية المدفوعات

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة  لجھات حكومية نظامية أو رقابية كما في 

  :م ٣١/١٢/٢٠١٢

 م ٢٠١١م  م ٢٠١٢م  البيان بآ>ف الريا>ت

 الزكاة والضريبة
٣.٥٩٧.٩٨٧ ٤.١٢٧.٤٨٠ 

  ا>جتماعية للتأميناتالمؤسسة العامة 
٣٠.٤١٠.٩١٢ ٣١.٨٥٤.٠٤٢ 

 أخرى
٠ ٠ 

 ا!جمالي
٣٤.٠٠٨.٨٩٩ ٣٥.٩٨١.٥٢٢ 
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   :سياسة توزيع ا0رباح

  

ي���تم توزي���ع أرب���اح الش���ركة الص���افية بع���د خص���م , م���ن النظ���ام ا7ساس���ي للش���ركة ٤٢بن���اءا عل���ى الم���ادة رق���م 

  :جميع المصاريف العمومية والتكاليف ا7خرى على الوجه التالي

ويج���وز للجمعي���ة , المائ���ة م���ن ا7رب���اح الص���افية لتك���وين احتي���اطي نظ���امي عش���رة ف���ي %) ١٠(ـ��� يخص���م ١

  .العامة العادية وقف ھذا الخصم متى بلغ ا>حتياطي المذكور نصف رأس المال 

خمس���ة بالمائ���ة م���ن رأس الم����ال %) ٥(ـ��� يخص���م م���ن الب���اقي بع���د ذل���ك دفع���ة أول���ى للمس���اھمين تع���ادل ٢

  .المدفوع

م���ع مراع���اة , مكاف���أة أعض���اء مجل���س ا!دارة , بالمائ���ة م���ن الب���اقي عش���رة %) ١٠(ـ��� يخص���م بع���د ذل���ك ٣

  .التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بھذا الشأن 

خمس����ة بالمائ����ة م����ن الب����اقي لتك����وين احتي����اطي اتف����اقي %) ٥(ـ���� يج����وز للجمعي����ة العام����ة أن تق����رر خص����م ٤

  لمواجھة الحا>ت الھامة المستعجلة 

افية بع���د ذل���ك عل���ى النح���و ال���ذي يقترح���ه مجل���س ا!دارة وتواف���ق علي���ه ـ��� ي���وزع الب���اقي م���ن ا7رب���اح الص���٥

  .الجمعية العامة

 أرب����اح بتوزي����ع أوص����ى مجل����س ا!دارة  للش����ركة ا7ساس����ي النظ����ام ف����ي ورد م����ا م����ع وانس����جاما

 بمبل����غ) القيم����ة ا>س����مية للس����ھم  م����ن% ٥ ( تش����كل للس����ھم ) ھلل����ه خمس����ين (بواق����ع  للمس����اھمين

 حت�������ى م٠١/٠١/٢٠١٢ م�������ن الفت�������رة ع�������ن ذل�������ك و L ملي�������ون ) ٣٧,٥(  ق�������دره و أجم�������الي

 ي���وم ت���داول نھاي���ة ت���داول بس���ج�ت المس���جلين للمس���اھمين ا7حقي���ة تك���ون أن عل���ى م٣٠/٠٦/٢٠١٢

  .ھـ ٠٩/٠٩/١٤٣٣ الموافق م٢٨/٠٧/٢٠١٢ السبت

وذل����ك للنص����ف  أرب����اح نقدي����ة للمس����اھمين بتوزي����ع للجمعي����ة العام����ة وث����م أوص����ى مجل����س ا!دارة   

) القيم���ة ا>س���مية للس���ھم  عش���رة بالمائ���ة م���ن% ١٠(   بنس���بة  م ٢٠١٢للث���اني م���ن الع���ام الم���الي  

ملي���ون L ) ٧٥(بقيم���ة أجمالي���ه ق���درھا  الص���افية ا7رب���اح للس���ھم م���ن) L واح���د  (أي م���ا يع���ادل 

د الجمعي����ة عل����ى أن تك����ون أحقي����ة ا7رب����اح للمس����اھمين الم����الكين لUس����ھم نھاي����ة ت����داول ي����وم انعق����ا

L ) ١.٥(م مبل���غ ٢٠١٢،وليك���ون إجم���الي الم���وزع  للمس���اھمين ع���ن ع���ام  العام���ة العادي���ة القادم���ة

 )من القيمة ا>سمية للسھم %  ١٥( أي بنسبة 
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  :لشركات التابعة

  .  مستثمر فيھا وبنسب مختلفة حسب البيان الموضح أدناهوال زميلةال شركاتال 

  

  الرئيسيالنشاط   اسم الشركة أو المصنع
المحل الرئيسي 

  لعملياتھا

محل 
  التأسيس

  المال مليون Y رأس  النسبة

المصنع السعودي 
 >سطوانات الغاز

تصنيع اسطوانات 
وخزانات الغاز 

وطفايات حريق بودرة 
 جافة

 ٢٨.٤٩٢.٠٨٥ %٣٧.٥٧ السعودية الرياض

الشركة الوطنية للغازات 
 الصناعية

تصنيع وتسويق 
 الغازات الصناعية

 ٥٢.٨٨٠.٠٠٠ %٩ السعودية الجبيل و ينبع

شركة توزيع الغاز 
 الطبيعي

تسويق وتوزيع الغاز 
الطبيعي في المدينة 
الصناعية الثانية 

 بالرياض

 ١٩.١٨٣.٥٦٠ %٣٥ السعودية الرياض

الشركة العربية المتحدة 
 للزجاج

 ٣٢.٣٨٢.٤١٦ %٢٧.٢ السعودية ينبع تصنيع الزجاج المسطح

شركة غاز الشرق 
 المحدودة

تسويق وتوزيع الغاز 
الطبيعي في المدينة 

 الصناعية الثانية بالدمام

 ١٣.٦٥٤.١٠٧ %٣٥ السعودية الدمام

  

  

 من استثمارات في شركات زميلة أرباح
 م٢٠١١عام  م٢٠١٢عام  بيان

 ٣,٩٠٢,٥٤٠.٣٢ ٣,٣٤٦,٨٣٦.٧٨ ايراد ا>سـتثمار فى مصنع ا>سطوانات

 ٢,٧٦١,٦٣٣.٧٠ ١,٨٢٤,٦٣٧.٥٠ الغازالطبيعيايراد ا!ستثمارفي 

 ٨٩٢,٦٣٠.٩٠ ٥٢٧,٩٧٨.٨٥ ايراد غاز الشرق

 (٦,٥٥١,١٣٠.٠٠) (١٢,٣٢٤,٣٣٤.٥٠) ايراد ا>سـتثمار فى زجاج

 - -٢,٩٤٠,٠٠٠.٠٠ خسارة اجھزة الغاز المحدودة

 ١,٠٠٥,٦٧٤.٩٢ (٩,٥٦٤,٨٨١.٣٧) ا!جمالي
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  الصناعية الس8مةا0من و

  

وكذلك في جمي�ع  تولي الشركة عناية فائقة بأمن وس�مة العاملين بھا والمنشآت التابعة لھا والمواد التي تقوم بإنتاجھا      

 والص�حة المھني�ة بالس��مة  وذل�ك بتطبي�ق أح�دث المع�ايير الخاص�ة عمليات ا!نتاج التشغيلية التي تجري داخ�ل محطاتھ�ا

ومع�ايير الجمعي�ة الوطني�ة ا7مريكي�ة لمكافح�ة الحري�ق    ب�وزارة الداخلي�ة لص�ناعيوالتزامھا بمعايير الھيئ�ة العلي�ا لUم�ن ا

ا>وش��ا      –فيم��ا يخ��ص ا!طف��اء، ومع��ايير إدارة الس���مة والص��حة المھني��ة التابع��ة ل��وزارة الع��دل ا7مريكي��ة      

ومكافحة الحريق  ن والس�مةوإقامة البرامج التدريبية لموظفيھا سواًء في مجال ا7م.  فيما يخص الس�مة     

 ، ولق�د إص�ابة عم�ل مقع�دة أي  ونتيجة ذل�ك وبفض�ل م�ن � فان�ه ل�م تس�جل خ��ل الع�ام المنص�رم وا!سعافات ا7ولية ، 

الش�ركة   لمس�اعدة ا!دارة رؤي�ة تحقي�ق عل�ى والتركي�ز م ٢٠١٢ عام خ�ل الصناعي ا7من إدارة في القدرات بناء استمر

 والس��مة ، الص�ناعي ا7م�ن مج�ال ف�ي التفوق نحو الجھود وبذلالشركة  منسوبي جميع لدى المثالية البيئة تھيئة وضمان

وقد تمثل ذل�ك ف�ي إج�راء بع�ض التع�دي�ت الت�ي تمثل�ت ف�ي أن تتب�ع أقس�ام  الشركة ربحية تحقيق في البارزة إسھاماته مع

عامة إدارياً وفني�اً بع�د أن كان�ت تتب�ع لھ�ا فني�اً فق�ط ف�ي ا7من الصناعي في الفروع إلى إدارة ا7من الصناعي في ا!دارة ال

خ��ل الع��ام المنص�رم تمث��ل  ف��ي التنس�يق م��ع قس��م  ملحوظ��اً  جھ��داً  والس��مة ناعيص��ال ا7م��ن إدارة ب�ذلت ولق��د .  الس�ابق

كم��ا س��اھمت إدارة ا7م��ن  . الت��دريب لت��دريب الع��املين ف��ي الش��ركة عل��ى الس���مة ومكافح��ة الحري��ق وا!س��عافات ا7ولي��ة

الرئيس�ية وإقام�ة خط�ط الط�وارئ الوھمي�ة ف�ي مختل�ف  ا7مني�ة الحكومي�ة بالجھ�ات الش�ركة ع�ق�ات تس�ھيلالصناعي في 

  .فروع الشركة

وش�ركة الغ�از تق�وم الش�ركة بالمش�اركة الس�نوية ف�ي فعالي�ات استمرارا للتع�اون الق�ائم ب�ين ا!دارة العام�ة لل�دفاع الم�دني و

مدني وبرامجھ�ا التوعوي�ة تمث�ل ذل�ك ف�ي مس�اھمة الش�ركة ف�ي فعالي�ات الي�وم الع�المي لل�دفاع الم�دني ع�ن طري�ق الدفاع ال

  .المشاركة في المعارض المصاحبة لذلك في مختلف مدن المملكة 

  م ٢٠١٢خ8ل علم  المھنيةملخص احصائي للحوادث وا3صابات 

 إصابات العمل

٦٢ 

 حوادث شاحنات نقل وتوزيع الغاز

٣٤  

 حوادث الحريق

٤ 

 حوادث التسرب

١ 

  

.  
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  :القوى العاملة وتوطين الوظائف

وفق�����اً لخططھ�����ا ف�����ي و تظ�����ل ب�����رامج توظي�����ف وتط�����وير الك�����وادر الوطني�����ة الس�����عودية عل�����ى قم�����ة اھتم�����ام ش�����ركة الغ�����از
 ١٩٠١ح�����والي  م ٢٠١٢ ھ�����ذا الخص�����وص ، حي�����ث بل�����غ متوس�����ط الع�����دد الكل�����ي للق�����وى العامل�����ة ف�����ي أعم�����ال الش�����ركة 

كم�������ا أن ك�������ل الوظ�������ائف  ،% ٧٦.٤٨بلغ�������ت أكث�������ر م�������ن  ت�������وطينوبنس�������بة   موظف�������اً س�������عوديا١٤٥٤موظف�������اً، م�������نھم 
  سعودية مؤھلة ومخلصة بفضل �  القيادية والتنفيذية تشغلھا كفاءات

  

  

  

  

  

  :اBستثمارات التي تم إنشاؤھا لموظفي الشركة

  :بلغت ا>ستثمارات التي تم إنشاؤھا كالتالي     

  البيان  المبلغ

 م١/١/٢٠١٢الرصيد في  ٥.٥٣٥.٢٥٦

 المضاف خ8ل العام ـ

 المستبعد خ8ل العام ٢٠٧٩٠١٠

 م٣١/١٢/٢٠١٢الرصيد في  ٣.٤٥٦.٢٤٦

  

تقوم الشركة بشراء سيارات وإعادة بيعھا علي الموظفين بنسبة مرابحة , وھي عبارة عن عملية مرابحة بين الشركة والموظفين     
  .من سنة إلى خمس سنوات ثم تحسم على الموظف بأقساط شھرية% ١٢.٦٦إلى % ٤مابين 

  

  

2007, 83%

2008, 82%

2009, 81%

2010, 80%

2011, 78%

2012, 78%

2013, 76%

 أعوام ٦نسبة توطين الوظائف خ8ل 
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  :الموظفين الخيري لتكافل  الصندوق

 ت�����واجھھم ال�����ذين الم�����ديرين غي�����ر ا7ق�����ل م�����ن الوظيفي�����ة ال�����درجات ف�����ي الم�����وظفين مس�����اعدة إل�����ى البرن�����امج ھ�����ذا يھ�����دف

 مالي�����ة مس�����اعدة إل�����ي ماس�����ة حاج�����ة ف�����ي يجعلھ�����م مم�����ا وبع�����ائ�تھم، بھ�����م الخاص�����ة الطارئ�����ة اكلش�����والم الظ�����روف بع�����ض

 الت�����ي الرمزي�����ة التطوعي�����ةم�����ن الم�����وظفين  الذاتي�����ة اھماتس�����الم عل�����ى تمويل�����ه ف�����ي البرن�����امج ھ�����ذا يعتم�����د اكم�����. عاجل�����ة

 ھ������ذا ف������ي المش������اركة ف������ي ال������راغبين الوظيفي������ة ال������درجات بجمي������ع المجموع������ة م������وظفي م������ن ش������ھرياً  اس������تقطاعھا ي������تم

 ق������ام حي������ث. ش������ھرياً  الم������وظفين م������ن تحص������يلھا ي������تم الت������يص������ندوق الحس������ومات  مس������اھمة بجان������ب الخي������ري العم������ل

 الخص�����وص، ھ�����ذا ف�����ي الش�����روط واس�����توفت م ٢٠١٢ الع�����ام خ������ل ل�����ه تق�����دمت الت�����ي الح�����ا>ت كاف�����ة ب�����دعم الص�����ندوق

  .من قيمة ا>شتراك % ٥٠الرياضة للموظفين بواقع  ا7ندية اشتراكاتوكذلك دعم 

  

  :اBجتماعية المسؤولية 

 الش������ركة  واص������لت المجتم������ع، احتياج������ات وتلبي������ة بخدم������ة ال������وطني والتزامھ������اش������ركة الغ������از  ح������رص م������ن انط�ق������اً 

م������ن خ�������ل مس������اھمتھا وتزوي������دھا الجمعي������ات الخيري������ة ومراك������ز توعي������ة الجالي������ات ف������ي بع������ض من������اطق  جھودھ������ا
م������ات ظوك������ذلك س������اھمت الش������ركة  ف������ي تركي������ب الخزان������ات ل������بعض المنالمملك������ة  خ�������ل ش������ھر رمض������ان بالغ������از 

  .الغير ھادفة للربح والھيئات 

  

  :والتطوير التدريب

  

 الت�������دريب حي�������ث م�������ن التك�������املي التخط�������يط قوامھ�������ا إس�������تراتيجية الغ�������از  بش�������ركة البش�������رية الم�������وارد إدارة تن�������تھج

 ف������ي البش������رية المواھ������ب تط������وير ثقاف������ة إث������راء و تط������وير بھ������دف العم������ل رأس عل������ى والت������دريب ال������داخلي والخ������ارجي

 إدارات جمي������ع ف������ي القي������ادة ا!داري������ة  فعالي������ة لض������مان الھياك������ل ا!داري������ة وتص������ميم العم������ل ثقاف������ة وترس������يخ الش������ركة

 م م������ا٢٠١٢ع������ام   المملك������ة مس������توى الغ������از عل������ى ش������ركة ف������ي والتط������وير الت������دريب بب������رامج التح������ق ،وق������د  الش������ركة

الداخلي�������ة  الدراس�������ية الم�������نح منھ�������ا الب�������رامج م�������ن ع�������دد عل�������ى الت�������دريب خط�������ط واش�������تملت مت�������دربا، ٣٥٠ يق�������ارب

 التدريبي�������ة وال�������دورات ال�������وظيفي، وا!ح��������ل ، والس��������مة ، ا>نجليزي�������ة اللغ�������ة ب�������رامج إل�������ى با!ض�������افة ، با>نتس�������اب

 ت������دريب أيض������ا ت������م و .والتط������وير ا!داري وب������رامج رف������ع مھ������ارات القي������ادات ا!داري������ة بالش������ركة   التخصص������ية فني������ةال

 للطلب������ة الص������يفي والتع������اوني  الت������دريب ب������رامج خ�������ل م������ن ط�������ب الجامع������ات والكلي������ات التقني������ة والمراك������ز المھني������ة 

  . تخرجھم المتوقع

م������وظفي م������ن ع������دد % ٢٠تحقي������ق نس������بة للم������وظفين لوتھ������دف الش������ركة إل������ي زي������ادة ب������رامج الت������دريب  والتط������وير 

التدريبي�������ة وبم�������ا وف�������ق ا>حتياج�������ات موظف�������ا " ٤٢٠" بم�������ا يش�������كل ت�������دريب م ب�������أذن � ٢٠١٣خ��������ل ع�������ام  الش�������ركة

    الوظيفييتناسب مع المستوى والدور 
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  أھم مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية  

 فرع جدة – المدفونة الخزانات

 .جدة  فرع ينفذ المشروع في  •

 .  من المشروع % ٩١حيث تم انجاز ما نسبته   ٣١/٥/٢٠١٠تم توقيع العقد بتاريخ   •

شھراً و من المتوقع أن يتم اMنتھاء من المشروع نھاية الربع اWول من العام الحالي    ٢٩مدة تنفيذ المشروع  •
 .   م٢٠١٣

 . لایر ٧٧,٤٥٢,٠٠٠ ا�جمالية للمشروع قدرھا التكلفة  •

 .شركة والتر تستو ا�يطالية : بتنفيذ المشروع يقوم  •

 .للقيام بأعمال اMستشارة إنمات البريطاني  تستعين الشركة بمكتب •

إلى زيادة الطاقة اMستيعابية لغاز البترول المسال  حيث  ستصل الطاقة اMستيعابية  يھدف ھذا  المشروع •
    .ألف متر مكعب من غاز البترول المسال)  ١٥( للفرع إلى 

  
  ا3نتاج خطوط تحديث

 – الجنوبية المنطقة – المنطقة الشرقية – جدة – الرياض( :فروع الشركة الحالية  جميع ينفذ المشروع في  •

 . ) القصيم – الطائف – المدينة المنورة 

 . من المشروع % ٧٥حيث تم انجاز ما نسبته   ٣٠/١/٢٠١٠تم توقيع العقد بتاريخ   •

 .   م٢٠١٣سنوات و من المتوقع أن يتم اMنتھاء من المشروع نھاية العام الحالي    مدة تنفيذ المشروع ث�ث •

 . لایر   ١٩٤,٨٢٦,٨٦٠ ا�جمالية للمشروع قدرھا التكلفة  •

 :يقوم بتنفيذ المشروع كل من   •
  

  ) . القصيم – المدينة المنورة  – الشرقية المنطقة - الرياض(للفروع   كوسان شركة   -١

  )  الطائف – الجنوبية المنطقة - جدة(للفروع   سيراقا شركة   -٢

 اMستشاري للقيام بأعمال اMستشارة  زيشان تستعين الشركة بمكتب •

يھدف ھذا المشروع إلى زيادة الطاقة ا!نتاجية لدوائر التعبئة و ذلك بتغيير النظام المستخدم سابقاً من   •
استخدام الصمامات ا7فقية إلى صمامات رأسية لزيادة نظام ميكانيكي إلى نظام الكتروني و كذلك تحويل 

    . الطاقة ا!نتاجية لكل دائرة

  

 . بالفروع الجديدة المناولة مناطق

 – الجنوبية المنطقة – المنطقة الشرقية – جدة – الرياض( :فروع الشركة الحالية  جميع ينفذ المشروع في  •

 . ) القصيم – الطائف – المدينة المنورة 

 .  مدة تنفيذ المشروع سنتين •

 . لایر   ١٣٥,٣٥١,٦٥٦ ا�جمالية للمشروع قدرھا التكلفة  •

 .شركة كوسان كرسب�نت الفرنسية: مقاول المشروع   •

من المتوقع اختيار استشاري المشروع قبل نھاية الربع اWول من العام الحالي : استشاري المشروع  •
 .م٢٠١٣

 ا�نذار نظام مناولة و تجھيزھا بأحدث أنظمة التفريع والتعبئة وكذلكيھدف المشروع إلى تطوير مناطق ال •

التوزيع و مراقبة مخزون  وايتات إلى با�ضافة الغاز ناق�ت تفريغ/تعبئة وحدات وبالتالي زيادة  واWمان
 .الخزانات الكروية  
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        ةةةةآليات حوكمة الشركات والشفافيآليات حوكمة الشركات والشفافيآليات حوكمة الشركات والشفافيآليات حوكمة الشركات والشفافي

ع�قتھ���ا م���ع مس���اھميھا وكاف���ة مس���تثمريھا وعم�ئھ���ا ، وإيمان���اً منھ���ا بمب���دأ انط�ق���اً م���ن ح���رص ش���ركة الغ���از عل���ى تعزي���ز 
ا!فص���اح والش���فافية وأھمي���ة المعلوم���ات للمس���تثمرين علي���ه تفص���ح الش���ركة بجان���ب أدائھ���ا ونتائجھ���ا المالي���ة وأعمالھ���ا ا!داري���ة  

  :السابقة عن المعلومات التالية التي تھم جمھور المستثمرين ، وھي كما يلي 

  :ق المساھمين وآليات التوصل معھم حقو - أ

وذل���ك بتض���مينھا ف���ي النظ���ام  (Stakeholders)ت���ولي ش���ركة الغ���از اعتب���اراً خاص���اً لحق���وق مس���اھميھا وأص���حاب المص���الح 
بتط���ويره ، حي���ث تض���منت ھ���ذه الوث���ائق حق���وق المس���اھمين  الش���ركة ال���ذي قام���ت حوكم���ه الش���ركة ا7ساس���ي للش���ركة ودلي���ل 

الت�����ي ت�����نص عليھ�����ا الق�����وانين وا7نظم�����ة والت�����ي يمك�����ن ا!ط������ع عليھ�����ا ب�����الرجوع إل�����ى موق�����ع الش�����ركة  ا!لكترون������ي 
(WWW.GASCO.COM.SA)   . با!ض�����افة إل�����ى التزامھ�����ا بنش�����ر التق�����ارير المالي�����ة وغي�����ر المالي�����ة وا!ع�ن�����ات

كم��ا توج��د . موق��ع ت��داول والص��حف ونش��رة أخب��ار ش��ركة الغ��از الت��ي تص��در بص��فة رب��ع س��نوية والمعلوم��ات الجوھري��ة عب��ر 
  .لمتابعة ذلك  " ا>لتزام والحوكمة   إدارة"

  :م ٣١/١٢/٢٠١٢مال الشركة وا0سھم الحرة كما في  رأس - ب

 ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) L سعودي ( المال المصرح به  رأس

 ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ) .الشركة أسھم عادية جميع أسھم ( عدد ا7سھم المصدرة 

 ٥٠,٥٤١,٥٦٤ وفقاً لسجل الشركة بتداول) Float Shares(عدد ا7سھم الحرة  

 ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) L سعودي ( رأس المال المدفوع 

 ١٠ القيمة ا>سمية للسھم

 ١٠ القيمة المدفوعة للسھم
  .الشركة اليومية بيعاً وشراء في سوق ا7سھم أسھم ملحوظة عدد ا7سھم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول 

  :قائمة الم8ك الرئيسيين  - ج

  .١١/٠٢/٢٠١٣تحديث  فما فوق%) ٥(بيان بأسماء ونسبة ملكية المساھمين الرئيسيين الذين يملكون 

 نسبة التملك  اBسم

 % ١١.٩ سعيد علي غدران الغامدي 

 % ١٠.٩  العامة أ>ستثماراتصندوق 

 % ٦.١  ا>جتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

  

ف���ي الم���ادة  افيم���ا يتعل���ق با!خط���ارات المتعلق���ة بتغي���ر نس���بة ملكي���ة المس���اھمين بالزي���ادة أو النقص���ان والمش���ار إليھ���: ملحوظ���ة 
م���ن قواع���د التس���جيل وا!دراج ، ت���ود الش���ركة ا!ف���ادة بأنھ���ا ل���م تتل���ق أي إخط���ار م���ن نوع���ه م���ن كب���ار الم����ك بتغيي���ر  ) ٤٥(

( س���ج�ت المالي���ة الس���عودية البن���اءاً عل���ى  هق���د اعتم���دت ف���ي رص���يد البيان���ات أع����و.  م ٢٠١٢ملكي���تھم خ����ل الع���ام الم���الي 

  ) .تداول 

  :وكبار التنفيذيين ا3دارة مجلس بأعضاء  المتعلقة اتا3فصاح - دـ

أم���ام الجمعي���ة العام���ة للمس���اھمين ع���ن إدارة الش���ركة وذل���ك  المس���ئولُيع���د مجل���س ا!دارة ف���ي الش���ركة الجھ���از ا!داري ا7عل���ى 
وم����ن أب����رز مھ����ام المجل����س رس����م واعتم����اد التوجھ����ات ا!س����تراتيجية وا7ھ����داف . وفق����ا للق����انون والنظ����ام ا7ساس����ي للش����ركة 

ض�����ع متابع�����ة إج�����راءات الرقاب�����ة الداخلي�����ة وإدارة المخ�����اطر وض�����مان كفاءتھ�����ا وفاعليتھ�����ا ، واعتم�����اد الرئيس�����ية للش�����ركة وو
مراقب����ة أداء الش����ركة وأعم����ال ا!دارة التنفيذي����ة بھ����ا ، ووض����ع السياس����ات و الموازن����ات الرئيس����ية والسياس����ات المالي����ة ومتابع����ة

اعتم���اد السياس���ات الت���ي تؤك���د وتض���من تطبي���ق وبجان���ب وض���ع . الت���ي ت���نظم الع�ق���ة م���ع أص���حاب المص���الح وتحم���ي حق���وقھم 
وتنفي���ذ ا7نظم���ة والل���وائح الرس���مية وا>لت���زام با!فص���اح ع���ن المعلوم���ات الجوھري���ة ع���ن الش���ركة وأدائھ���ا والت���ي م���ن ش���أنھا أن 

ھ���ذا با!ض���افة إل���ى المھ���ام . طلوب���ات الش���ركة متس���اعد مس���اھمي الش���ركة وجمھ���ور مس���تثمريھا ف���ي تقي���يم أص���ول وخص���وم أو 
  .لتي ورد تفصيلھا في النظام ا7ساسي للشركة وا!طار العام للحوكمة واللجان المنبثقة والسياسات والتعھدات ا7خرى ا
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  : تكوين مجلس ا3دارة  وتصنيف أعضائه والشركات المساھمة التي B يزالون يتولون عضويتھا ) ١-دـ

دة الت���ي ب���دأت ف���ي أعض��اء ت���م انتخ���ابھم لل���دورة الجدي��) ٩(يتك��ون مجل���س إدارة الش���ركة م���ن  -
   سنوات ٣لمدة ث�ث م ١٨/١١/٢٠١٠

اس���تقال م���ن عض���وية المجل���س  عب���د� العل���ي النع���يم الش���يخ)رئ���يس مجل���س ا!دارة (مع���الي  -
 م ١/١/٢٠١٣اعتبار من تاريخ 

اس����تقال م����ن عض����وية  )ا!دارةنائ����ب رئ����يس مجل����س ( إب����راھيم العل����ي الخض����يرال����دكتور  -
 م١٤/٠٣/٢٠١٢اعتبار من تاريخ المجلس 

اعتب����ار م����ن ت����اريخ  ا!دارةرئيس����ا لمجل����س  س����عد حم����دان الحم����دانت����م تعي����ين المھن����دس  -
 م ١٢/١/٢٠١٣

اعتب���ار م���ن  ا!دارةنائ���ب ل���رئيس مجل���س  عل���ي محم���د عل���ي ال س���ف�نت���م تعي���ين ا>س���تاذ  -
  م١٢/١/٢٠١٣تاريخ 

  

  اسم العضو  م
تصنيف 
  العضوية

الشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا بجانب 
  الغاز عضويته في شركة

١  
 صندوق اBستثمارات العامة/ سعد حمدان الحمدان ممثل 

  رئيس مجلس ا3دارة
  ------   غير تنفيذي

٢  

  علي محمد علي ال سف8ن

  نائب للرئيس

  ------   مستقل

  ------   مستقل  عبد` العلي النعيم  ٣

  ------   مستقل  سلمان محمد حسن الجشي  ٤

  ------   مستقل  إبراھيم العلي الخضير  ٥

  ------   غير تنفيذي  غدران سعيد علي غدران  ٦

٧  

  محمد بن ابراھيم الشبنان

  المدير العام

  ------   تنفيذي

٨  
صندوق تنمية الموارد / خالد عبد العزيز الغنيم ممثل  د

  البشرية
  ------   مستقل

٩  
المؤسسة العامة للتأمينات /سطام عامر الحربي ممثل 

  اBجتماعية
  ------   غير تنفيذي

  

  

  

  

  

  

  : سجل حضور اجتماعات مجلس ا3دارة ) ٢- دـ

م ، ويوض��ح الج��دول أدن��اه س�جل حض��ور أعض��اء مجل��س ٢٠١٢اجتم��اع خ���ل الع�ام ) ١٢(تعزي�زاً ل��دوره فق��د عق�د مجل��س ا!دارة 
  .م  ٢٠١٢ا!دارة >جتماعات المجلس خ�ل العام 
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تاريخ ا>جتماع 
 م٢٠١٢لعام 

  إجمالي  ٢٢/١٢ ٤/١٢ ٥/١١ ٣/٩ ٢٣/٧ ٥/٥ ٢٦/٣ ١٧/٣ ١٨/٢ ١٨/٢ ١٧/١ ١٦/١

            مساء صباح   اسم العضو

سعد حمدان 
/ الحمدان ممثل 

صندوق 
ا>ستثمارات 

رئيس   العامة
 "مجلس ا!دارة

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ١٢ 

علي محمد علي 
نائب " ال سف�ن

 "للرئيس

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ١٢ 

عبد� العلي 
 النعيم

���� ���� × 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

× ���� ١٠ 

إبراھيم العلي 
 الخضير

���� ���� ���� ���� × × × × × × × × ٤ 

لمان محمد س
 حسن الجشي

���� ���� 
× ���� ���� ���� ���� ���� ���� × ���� ���� ١٠ 

غدران سعيد علي 
 غدران

���� ���� ×  ���� ���� × ���� ���� ���� ���� ���� × ٩ 

حمد بن ابراھيم م
المدير "الشبنان 

 "العام

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ١٢ 

خالد عبد . د
العزيز الغنيم 

صندوق / ممثل 
تنمية الموارد 

 البشرية

���� ���� × ���� ���� × ���� ���� ���� ���� ���� × ٩ 

طام عامر س
الحربي ممثل 

المؤسسة العامة //
للتأمينات 
 ا>جتماعية

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ١٢ 

  

  : الفريق التنفيذي بالشركة ) ٣- دـ

وكذلك يق�وم بمتابع�ة عملي�ات ،يقوم الفريق التنفيذي بقيادة مدير عام الشركة بتنفيذ ا!ستراتيجيات والخطط التي يقرھا مجلس ا!دارة 
  .الشركة ومتابعة تحقيق مؤشرات ا7داء المرسومة 

  المنصب  اMسم

  المدير العام  محمد ابراھيم الشبنان / م 

  نائب المدير العام للعمليات  عبدهللا علي الحميد / م

  مساعد المدير العام لشـؤون النقل  خالد المؤذن/ م 

  مساعد المدير العام للشـؤون المالية المكلف  الفراج  ناصرسليمان /  اWستاذ

  مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير  الفراج  ناصرسليمان /  اWستاذ

  مساعد المدير العام لsدارة والموارد البشرية  عبدالرحمن الماجد/اWستاذ

  .م ٢/٢/٢٠١٣في  البشرية والموارد لiدارة العام المديرتمت استقالة مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير ومساعد 

 اعب�دالرحمن ب�ن س�ليمان مس�اعد /م خال�د م�ؤذن مستش�ار للم�دير الع�ام وت�م تكلي�ف / تم تعيين م م ٢٠١٣خ�ل الربع ا7ول من عام 
  للمدير العام للشؤن النقل 

  : مكافآت أعضاء مجلس ا3دارة وكبار التنفيذيين ) ٤-د

الجلس���ات 7عض���اء مجل���س ا!دارة وأعض���اء المج���الس الفرعي���ة  ز ب���دفع مكاف���آت ومص���اريف وب���دل حض���ورتق���وم ش���ركة الغ���ا
التج��ارة والص��ناعة والنظ��ام ا7ساس��ي للش��ركة ، كم��ا تق��وم الش��ركة واللج��ان المنبثق��ة م��ن المجل��س ، اس��تناداً إل��ى أنظم��ة وزارة 

ب���دفع روات����ب ومكاف����آت وتعويض����ات كب����ار التنفي����ذيين حس����ب عق���ود العم����ل المبرم����ة معھ����م ، وفيم����ا يل����ي تفاص����يل المكاف����آت 
ر الع���ام  والروات���ب والمص���روفات المدفوع���ة 7عض���اء مجل���س ا!دارة وخمس���ه م���ن كب���ار التنفي���ذيين ف���ي الش���ركة بم���ا ف���يھم الم���دي

  : م على النحو التالي ٢٠١٢والمدير المالي للشركة عن العام 
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  : م ٢٠١٢لعام مكافآت أعضاء مجلس ا3دارة )  ١ – ٤ –ـد

 اسم العضو م
بدل الحضور لجلسات مجلس ا!دارة 
واللجان المنبثقة عنه والبد>ت ا7خرى 

)L( 

المكافأة السنوية لعضوية المجلس 
 للسنةألف L ٢٠٠بواقع 

 ا!جمالي

١ 

رئيس  صندوق اBستثمارات العامة
  ٢٠٠,٠٠٠  ٣٦,٠٠٠  مجلس ا3دارة

٢٥٧,٠٠٠  
صندوق / سعد حمدان الحمدان ممثل 

 ٠ ٢١,٠٠٠  رئيس مجلس ا3دارة اBستثمارات العامة

٢ 
 ٣١٢,٥٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ١١٢,٥٠٠  نائب للرئيس: علي محمد علي ال سف8ن

٣ 
 ٣٣٩,٣٣٣ ١٨٣,٣٣٣ ١٥٦,٠٠٠  سلمان محمد حسن الجشي

٤ 
 ٨٤,٦٦٧ ٦٦,٦٦٧ ١٨,٠٠٠  إبراھيم العلي الخضير

٥ 
 ٢٢٨,١٦٧ ١٦٦,٦٦٧ ٦١,٥٠٠  غدران سعيد علي غدران

٦ 
 ٢٨٤,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٨٤,٠٠٠  المدير العام:  محمد بن ابراھيم الشبنان

٧ 
صندوق / خالد عبد العزيز الغنيم ممثل  د

 ١٩٩,٦٦٧ ١٦٦,٦٦٧ ٣٣,٠٠٠  تنمية الموارد البشرية

٨ 
المؤسسة /سطام عامر الحربي ممثل 

 ٣٠٢,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ١٠٢,٠٠٠  العامة للتأمينات اBجتماعية

٩ 
 ٥٧٠,٣٣٣ ١٨٣,٣٣٣ ٣٨٧,٠٠٠  عبد` العلي النعيم

  

وبع���د اس���تعراض المجل���س م ١٢/١/٢٠١٣وت���اريخ  ١/٢٠١٣/٢٩١ف���ي اجتماع���ه رق���م  ا�دارةق���رر مجل���س  •

عب����دهللا العل����ي النع����يم / الس����ابق مع����الي الش����يخ  ا�دارةم����ن انج����ازات مع����الي رئ����يس مجل����س  قص����يرةلنب����ذه 

 لصالح الشركة خ�ل فترة عمله مع الشركة وتقديرا من المجلس لسعادته قرر مايل

•  

  ي  •

 لایر مكافئة رمزيه لسعادته ) مليون (صرف مبلغ  .١

وتحويلھ���ا  معالي���هم والت���ي تح���ت اس���تخدام ٢٠١١مودي���ل ) مرس���يدس ( الس���يارةع���ن ملكي���ة  الش���ركةتتن���ازل  .٢

 باسمة 

  .م ٢٠١٣سوف ينعكس على القوائم المالية للعام المالي  القراراتالمالي لھذه  ا7ثرعلما بان 

  : م ٢٠١٢مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة لعام )  ٢ – ٤ –ـد

) ٥( تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددھم  البيان
  أعضاء بما فيھم المدير العام و المدير المالي للشركة

   ٣,٤٦٨,٢٢٥.٠٠     البد>تو الرواتب 

  ٠   والسنويةالدورية  المكافآت
  ٠   أخرى

   ٣,٤٦٨,٢٢٥.٠٠      ا!جمالي
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  : لجان مجلس ا3دارة  ) و

تش���كيل عض���ويتھا م���ن قب���ل أعض���اء المجل���س لج���ان فرعي���ة ت���م ) ٣(للش���ركة لج���ان فرعي���ة منبثق���ة ع���ن مجل���س ا!دارة وع���ددھا 
معتم���د م���ن قب���ل مجل���س ا!دارة يح���دد  لوالتخصص���ات ولھ���ذه اللج���ان ميث���اق عم���م���ن ذوي الخب���رات  خ���ارجي وتنفي���ذيعض���و و

  .عملھا  ص�حيتھا وإجراءات

 و تنفيذي����ةال اللجن����ة  لجن����ة المراجع����ة ،: ( تش����كيل اللج����ان المنبثق����ـة ع����ن مجل����س ا!دارة وھ����ـي بمجل����س ا!دارة  ق����اموحي����ث  
  : عـلى النحــو التالـي ) والترشيحات  المكافآتلجنة   ، ا>ستثمار

  : لجنة المراجعة  )  ١ –و

عق���دت . أعض���اء جم���يعھم غي���ر تنفي���ذيين وم���ن بي���نھم مخ���تص بالش���ؤون المالي���ة والمحاس���بية ) ٣(تتك���ون لجن���ة المراجع���ة م���ن 
وتق���وم ھ���ذه اللجن���ة ب���دور أس���اس وھ���ام ف���ي مس���اعدة مجل���س ا!دارة للوف���اء  اجتماع���ا) ١١(م ع���دد ٢٠١٢اللجن���ة خ����ل الع���ام 

م با!ش���راف والتنس���يق عل���ى عملي���ات المراجع���ة الداخلي���ة والخارجي���ة ٢٠١٢بواجبات���ه النظامي���ة وق���د قام���ت اللجن���ة خ����ل ع���ام 
  .للشركة وذلك بھدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية 

  : نة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مھامھا أعضاء لج

  المنصب  اسم العضو  م
مرات 
  الحضور

  ملخص 7برز مھام اللجنة

١  

  سلمان محمد حسن الجشي:ا7ستاذ 

  

رئيس  - ا!دارةعضو مجلس 
  اللجنة

يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس ا!دارة ومن ابرز   ١١
التقارير المحاسبية والمالية والتأكد من مھامھا ا!شراف على 

ومراجعة , ا>لتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة 
السياسات المحاسبية للشركة وإبداء المرئيات ورفع التوصيات 

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

  سطام عامر الحربي :ا7ستاذ  ٢
عضو  - ا!دارةعضو مجلس 

  اللجنة
١١  

  ١١ عضو اللجنة -من خارج الشركة   الدكتور رائد عبد� الحقيل  ٣

  

  

  

  : أعمال المراجعة الخارجية والداخلية 

 حس����ابات لمراجع����ة الق����انوني الحس����ابات مراج����ع تعي����ين عل����ى لمجل����س ا!دارة أوص����ت لجن����ة المراجع����ة الداخلي����ة  -
 أو ، ، م٢٠١٤ الت����الي الع���ام م���ن ا7ول الرب����ع بم���ا فيھ���ا ، س����نوية الرب���ع والتق���ارير م ٢٠١٣ الم����الي للع���ام الش���ركة

عقد ف���ي س���يف���ي اجتماعھ���ا الس���نوي ال���ذي العام���ة للمس���اھمين الجمعي���ة لعرض���ھا عل���ى  أتعاب���ه وتحدي���د ، اختي���ار غي���ره
 م ٢٠١٢مارس شھر 

والتأك����د م����ن س�����مة التق����ارير المالي����ة  م ٢٠١٢قام����ت اللجن����ة بمراجع����ة الحس����ابات الرب����ع س����نوية والختامي����ة لع����ام   -
واس���تيفائھا للمتطلب���ات وفق���اً للمع���ايير المحاس���بية المتع���ارف عليھ���ا وم���ن ث���م رف���ع توص���ياتھا لمجل���س ا!دارة ف���ي ھ���ذا 

 .الخصوص 
م ي���تي ت���رير الابفح���ص أنظم���ة الرقاب���ة الداخلي���ة بالش���ركة وفاعليتھ���ا م���ن خ����ل التق��� لجن���ة المراجع���ة الداخلي���ةتق���وم  -

ة م���ن قب���ل المراج���ع ال���داخلي، وف���ي ض���وء م���ا ت���م دراس���ته أظھ���رت نت���ائج الفح���ص الت���ي تم���ت 7نظم���ة للجن��� ارفعھ���
الرقاب���ة الداخلي���ة وس����متھا  أنظم���ةالرقاب���ة الداخلي���ة ف���ي القطاع���ات الرئيس���ة أن���ه > يوج���د قص���ور ج���وھري ف���ي 

ة أكث���ر، وق���د يقتض���ي ا!فص���اح عن���ه، كم���ا أن ھن���اك بع���ض الجوان���ب تحت���اج إل���ى مزي���د م���ن التط���وير لض���مان فاعلي���
 .اتخذت اللجنة التدابير ال�زمة حيال ذلك
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  : لجنة المكافآت والترشيحات )  ٢ –و

اجتماع�ات  )٩(  أعضاء جميعھم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ، وقد عقدت اللجنة) ٣(تتكون  لجنة المكافآت والترشيحات من 
  .م ، قامت من خ�لھا بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مھامھا المناطة بھا ٢٠١٢خ�ل العام 

  : أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مھامھا 

  ملخص 7برز مھام اللجنة  مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م

  علي محمد آل سف�ن :7ستاذ  ١
 - ا!دارةعضو مجلس 

  اللجنة رئيس
٩  

يتم تعيين ھذه اللجنة من قبل مجلس ا!دارة ومن مھامھا رفع 
كذلك , التوصيات عن المرشحين لعضوية مجلس ا!دارة 

وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس 
كذلك إعداد , ا!دارة بما يتوافق مع النظام ا7ساسي للشركة

تقرير سنوي مفصل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة 
وتقديم المشورة للمجلس فيما يخص , كبار التنفيذيين ل

, السياسات والخطط التي تنظم برامج التعويضات بالشركة

وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المجلس والتوصية بمعالجتھا 
  .بما يتوافق مع مصلحة الشركة

  الحربي عامر سطام :ا7ستاذ  ٢
 - ا!دارةعضو مجلس 

  عضو اللجنة
٩  

٣  
سلمان محمد حسن : ا7ستاذ 

   الجشي

 - ا!دارةعضو مجلس 

 عضو اللجنة
٩  

  

  

  : اBستثمار  والتنفيذية لجنة  ال)  ٣ –و

م ٢٠١٢مجل�س ا!دارة وق�د عق�دت اللجن�ة خ��ل الع�ام م�ن أعض�اء ) ٣(لجنة ا>ستثمار منبثقة عن مجلس إدارة الشركة  تتكون من 
  اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ ا!ستراتيجية فيما يتعلق بالفرص ا>ستثمارية للشركة )  ٤(عدد 

  : وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مھامھا اBستثمار  ولجنة  التنفيذية الأعضاء 

  ملخص 7برز مھام اللجنة  مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م

١  
سعـد بن حمدان ا7ستاذ 

   الحمدان 

 -ا!دارةمجلس  رئيس

  رئيس اللجنة
٤  

يتم تعيين ھذه اللجنة من قبل مجلس ا!دارة وتختص بما يتعلق 
باستثمارات الشركة المختلفة وتقديم الرأي والمشورة 7فضل 
الطرق ل�ستفادة من الوسائل المتاحة في مجال ا>ستثمار بما 

  .يعود بالفائدة على الشركة

دراسة الميزانية التقديرية للشركة والبت في عمليات الشراء و
L واعتماد التعيينات والترقيات , التي تزيد عن ث�ثة م�يين

ودراسة ا7نظمة والتعدي�ت المقترحة على لوائح , والنقل
واعتماد المساھمات ا>جتماعية والوطنية والرعاية , الشركة

L قدم اللجنة محاضر أعمالھا وت, وا!ع�نات حتى مائة ألف
  .      إلى مجلس ا!دارة

٢  
ا7ستاذ غـدران سعيد 

          غدران

 - ا!دارةعضو مجلس 

  عضو اللجنة
٤  

  علي محمد آل سف�ن :7ستاذ  ٣
 ا!دارةعضو مجلس 

  عضو اللجنة -
٤  
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وصف 0ي مصaلحة تعaود 0عضaاء مجلaس م و٢٠١٢خ8ل عام بيان بعدد ا0سھم المملوكة 0عضاء مجلس ا3دارة وتغيرھا )  ز 
  ا3دارة وأزواجھم وأوBدھم  القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة 

 اسم من تعود له المصلحة م
 نھاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
ملكية ا7قرباء 
من الدرجة 

 ا7ولى وتغيرھا
 أدوات الدين عدد ا7سھم أدوات الدين ا7سھمعدد 

 > يوجد %٠ - - ١٣,٥٠٠ - ١٣,٥٠٠ عبد� العلي النعيم  ١

 > يوجد %٠ - - ١,٠٠٠ - ١,٠٠٠ إبراھيم العلي الخضير  ٢

 > يوجد %٠ - - ١,٠٤٥ - ١,٠٤٥ سلمان محمد حسن الجشي ٣

٤ 
 علي محمد علي ال سف�ن

 "نائب للرئيس"
 > يوجد %٠ - - ١,٠٠٠ - ١,٠٠٠

 > يوجد %٠ - - ١,٠٠٠ - ١,٠٠٠ غدران سعيد علي غدران ٥

٦ 
محمد بن ابراھيم الشبنان 

 "المدير العام"
 > يوجد %٠ - - ١,٠٠٠ - ١,٠٠٠

٧ 

صندوق تنمية الموارد 
 البشرية

٠ - - ٢,٥٠٠,٠٠٠ - ٢,٥٠٠,٠٠٠%   

خالد عبد العزيز الغنيم . د
صندوق تنمية / ممثل 

 الموارد البشرية
- - 

 
 > يوجد - - -

٨ 

 > يوجد %٠ - - ٤,٦٠٣,٥٠٠ - ٤,٦٠٣,٥٠٠ المؤسسة العامة للتأمينات 

سطام عامر الحربي ممثل 
المؤسسة العامة للتأمينات //

 ا>جتماعية
- - 

 
 > يوجد - - -

٩ 

صندوق ا>ستثمارات 
 العامة 

 > يوجد %٠ - - ٨,١٨٦,٤٥٥ - ٨,١٨٦,٤٥٥

حمدان الحمدان ممثل سعد 
صندوق ا>ستثمارات / 

رئيس مجلس " العامة
 "ا!دارة

- - 
 

 > يوجد - - -

  

  : م  ٢٠١٢بيان بعدد ا0سھم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وتغيرھا خ8ل العام   

  اسم من تعود له المصلحة  م

  نھاية العام  بداية العام

  ا7قرباء من الدرجة ا7ولى وتغيرھاملكية   نسبة التغيير  صافي التغيير

  أدوات الدين  عدد ا0سھم  أدوات الدين  عدد ا0سھم

 > يوجد  %٠  -  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  محمد ابراھيم الشبنان/ م   ١

 > يوجد  %٠  -  -  -  -  -  عبد� علي الحميد/ م  ٢

٣  

 > يوجد  %٠  -  -  -  -  --   خالد المؤذن/ م 

 > يوجد  %٠  -  -  ١٠٠  -  ١٠٠  الفراج ناصرسليمان /  ا7ستاذ

 > يوجد  %٠  -  -  ٤٥٠  -  ٤٥٠  الماجدعبدالعزيز  عبدالرحمن /  ا7ستاذ  ٤

  

�ف�ادة الش�ركة بھ�ذه اWس�ھم طبق�ا ) ع�دا أعض�اء مجل�س إدارة الش�ركة(لم تستلم الشركة أي إشعار من أي ش�خص  -
 .من قواعد ا�دراج الصادرة عن ھيئة السوق المالية )٤٥(Wحكام المادة 

  :   معام8ت مع أطراف ذوي ع8قة)  ط 

ل�����م ي�����تم عم�����ل أي عق�����ود خ������ل الع�����ام والت�����ي يوج�����د فيھ�����ا مص�����الح خاص�����ة 7ي عض�����و م�����ن أعض�����اء مجل�����س ا!دارة أو 

  .المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص له ع�قة بأي منھم
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ا3دارة وفقaaaaaaaاً 0نظمaaaaaaaة ھيئaaaaaaaة السaaaaaaaوق الماليaaaaaaaة ونتaaaaaaaائج تطبيaaaaaaaق Bئحaaaaaaaة الحوكمaaaaaaaة للعaaaaaaaام إقaaaaaaaرارات مجلaaaaaaaس )  ك 

  : م  ٢٠١٢

ي�����ود مجل�����س إدارة الش�����ركة أن يش�����ير إل�����ى أن الش�����ركة ق�����د قام�����ت ف�����ي ھ�����ذا التقري�����ر با!فص�����اح ع�����ن المتطلب�����ات الت�����ي 

نطب�����ق عليھ�����ا ، كم�����ا تنطب�����ق عليھ�����ا وقام�����ت بتطبيقھ�����ا م�����ن >ئح�����ة حوكم�����ة الش�����ركات ، إ> أن ھن�����اك بع�����ض البن�����ود > ت

م وانط�ق������اً م������ن مب������دأ ا>لت������زام ٢٠١٢أن ھن������اك بع������ض البن������ود ل������م ي������تم تطبيقھ������ا م������ن قب������ل الش������ركة خ�������ل الع������ام 

     و>ئحة حوكمة الشركات التسجيل وا>دارج  قواعدفيما يلي ا!قرارات المطلوبة وفقا . بمتطلبات الحوكمة 

  : إقرارات المجلس )  ا –ك 

  .بالشكل الصحيح تأعدسج�ت الحسابات  أن .١

  بفاعلية نفذنظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة و أن .٢

  .شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا أيانه > يوجد  .٣

> توج�����د أي اخت�ف�����ات ع�����ن مع�����ايير المحاس�����بة الص�����ادرة ع�����ن الھيئ�����ة الس�����عودية للمحاس�����بين الق�����انونيين ان�����ه  .٤

المحاس�������ب الق�������انوني ع�������ن الق�������وائم المالي�������ة للش�������ركة للع�������ام كم�������ا > توج�������د أي م�حظ�������ات جوھري�������ة م�������ن 

م ويلت������زم مجل������س ا!دارة بتزوي������د ھيئ������ة الس������وق المالي������ة ب������أي معلوم������ات إض������افية تطلبھ������ا ف������ي أي ٢٠١٢

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

الق������انوني ، حي������ث ظ������ل مكت������ب  م باس������تبدال المحاس������ب٢٠١٢يق������ر المجل������س بأن������ه ل������م ي������وص خ�������ل الع������ام  .٥

 الحس�������ابات مراج�������ع تعي�������ين عل�������ىالتوص�������ية مراجع�������اً خارجي�������اً لحس�������ابات الش�������ركة ، وس�������يتم ) البس�������ام (

 الرب������ع بم������ا فيھ������ا ، س������نوية الرب������ع م والتق������ارير ٢٠١٣ الم������الي للع������ام الش������ركة حس������ابات لمراجع������ة الق������انوني

وفق�������اً لنظ�������ام وزارة  التج�������ارة ب�������ذلك  توص�������ية لجن�������ة المراجع�������ةلنظ�������راً  م٢٠١٤ الت�������الي الع�������ام م�������ن ا7ول

 والصناعة 

وص�����ف Wي مص�����لحه ف�����ي فئ�����ة اWس�����ھم ذات Mحقي�����ه ف�����ي التص�����ويت ل�����م تس�����تلم الش�����ركة إش�����عار أ      .٦

�ف�����ادة الش�����ركة بھ�����ذه اWس�����ھم طبق�����ا Wحك�����ام ) ع�����دا أعض�����اء مجل�����س إدارة الش�����ركة(م�����ن أي ش�����خص 

 من قواعد ا�دراج الصادرة عن ھيئة السوق المالية )٤٥(المادة 

التابع������ة  الزميل������ة ومل������ك أي م������ن أعض������اء مجل������س إدارة ش������ركة الغ������از حص������ة ف������ي رأس������مال الش������ركات > ي .٧

لش�����ركة الغ�����از ، ول�����م تق�����م الش�����ركة ب�����إبرام أي أعم�����ال أو عق�����ود فيھ�����ا مص�����لحة جوھري�����ة 7عض�����اء مجل�����س 

 و المدير المالي أو 7ي شخص ذي ع�قة بھم  المدير العام ا!دارة وكبار التنفيذيين بما فيھم 

تق�����دم الش�����ركة أي ق�����رض نق�����دي م�����ن أي ن�����وع 7عض�����اء مجل�����س إدارتھ�����ا ، كم�����ا ل�����م تض�����من أي ق�����رض ل�����م  .٨

 .يعقده واحد منھم مع الغير 

 .) Share options schemes(> تقوم شركة الغاز حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار  .٩

 .> توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل 7سھم  .١٠

أي م������ن المس������اھمين أو أح������د التنفي������ذيين بالش������ركة أو موظفيھ������ا أو  ل������م ي������تم عق������د أي اتف������اق أو تن������ازل م������ع .١١

روات�������ب أو  ت�������م بموجب�������ه التن�������ازل ع�������ن حق�������ه ف�������ي ا7رب�������اح أو التابع�������ة اوالزميل�������ة إح�������دى ش�������ركاتھا 

 .أي مصلحة جوھرية أخرى  او. تعويضات

 س�����واء للمس�����اھمين أو –ل�����يس ل�����دى الش�����ركة أس�����ھم امتي�����از أو أس�����ھم تتمت�����ع بأولوي�����ة خاص�����ة ف�����ي التص�����ويت  .١٢

أعض�����اء مجل�����س ا!دارة أو منس�����وبيھا ، وان ك�����ل أس�����ھم الش�����ركة عب�����ارة ع�����ن أس�����ھم عادي�����ة متس�����اوية القيم�����ة 

 .ا>سمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرھا من الحقوق حسب النظام 

تخض�����ع الش������ركة للزك�����اة وفق������اً 7نظم������ة مص�����لحة الزك������اة وال�����دخل ف������ي المملك������ة العربي�����ة الس������عودية وتق������وم  .١٣

بقي�����د مخص�����ص الزك�����اة المس�����تحقة س�����نوياً وتحميل�����ه عل�����ى قائم�����ة ال�����دخل وي�����تم قي�����د التع�����دي�ت الت�����ي تط�����رأ 

ف�����ي  علم�����ا ان�����ه ت�����م الب�����دء ف�����ي الفت�����رة الت�����ي ي�����تم فيھ�����ا ال�����ربط  -إن وج�����دت –عن�����د ال�����ربط النھ�����ائي للزك�����اة 
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م والت���������ي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥إج���������راءات ا>عت���������راض عل���������ى الرب���������وط الزكوي���������ه ع���������ن ا7ع���������وام 

ق�����دمتھا مص������لحة الزك�����اة و ال������دخل للش�����ركة حي������ث أظھ�����رت تل������ك الرب�����وط وج������ود فروق�����ات زكوي������ة بمبل������غ 

حس�������ب L لص�������الح مص�������لحة الزك�������اة وال�������دخل و ج�������اري ا>عت�������راض م�������ن قب�������ل الش�������ركة  ٥٩,٧١٨,١٥٧

عل����ى م����ا ورد ف����ي تل����ك الرب����وط وفق����اً للنظ����ام الص����ادر ب����ذلك ، علم����اً ب����أن تل����ك ن����ه ا!ع�����ن ال����ذي ت����م ف����ي حي

الفروق������ات س������تؤثر عل������ى الق������وائم المالي������ة ف������ي حين������ه ح������ال ص������دور ق������رار نھ������ائي م������ن اللج������ان المختص������ة 

 .بالزكاة باعتماد تلك الربوط

أو , ابأو أي حق������وق خي������ار أو م������ذكرات ح������ق اكتت������, > يوج������د أي أدوات دي������ن قابل������ة للتحوي������ل إل������ى أس������ھم .١٤

و> يوج�������د أي تعويض�������ات حص�������لت , م٢٠١٢حق�������وق مش�������ابھة أص�������درتھا الش�������ركة خ��������ل الس�������نة المالي�������ة 

  .عليھا الشركة مقابل ذلك

 .ـ  > يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة 7ي أدوات دين قابلة ل�سترداد .١٥

  . م  أي قروض على الشركة٢٠١٢> يوجد خ�ل عام  .١٦

ول�����ذلك , ھ�����ـ١٤/٥/١٤٣٤المنافس�����ة وذل�����ك بع�����د انتھ�����اء ا>متي�����از الممن�����وح للش�����ركة ف�����ي  س�����تواجه الش�����ركة خط�����ر .١٧

فق������د قطع������ت الش������ركة خط������وات جي������دة ف������ي تط������وير أجھ������زة ومع������دات الش������ركة المختلف������ة وم������ن أھمھ������ا تط������وير 

دوائ�����ر التعبئ�����ة م�����ن الوض�����ع الي�����دوي إل�����ى الوض�����ع اkل�����ي مم�����ا يتوق�����ع مع�����ه رف�����ع كف�����اءة وج�����ودة التعبئ�����ة باعتم�����اد 

لكتروني�����ة ف�����ي ا!نت�����اج والمتابع�����ة والتق�����ارير مم�����ا س�����يؤدي إل�����ى خف�����ض تكلف�����ة التعبئ�����ة وزي�����ادة الطاق�����ة التقني�����ات ا>

م�����ن الغ�����از لمواجھ�����ة  "التش�����غيلي " كم�����ا خط�����ت الش�����ركة خط�����وات ف�����ي زي�����ادة المخ�����زون ا>حتي�����اطي, ا!نتاجي�����ة

وس�������يتم إنش�������اء أرب�������ع محط�������ات جدي�������دة لتغطي�������ة بع�������ض من�������اطق , توق�������ف المص�������افي ال�������دوري أو المف�������اجئ

مم������ا س������يدعم موق������ف الش������ركة التم������ويني لكاف������ة حس������ب توجيھ������ات الدول������ة ف������ي حيين������ه س�����تھ�ك ف������ي المملك������ة ا>

 مناطق المملكة

التابع������ة لش������ركة الغ������از والتص������نيع  ٨٤٥رق������م  م������ن الناقل������ة بالغ������از المتس������رعل������ى انفج������ار  المترتب������ةمخ������اطر ال .١٨

نتيج�������ة م،  ٢٠١٢ا7ول م�������ن ن�������وفمبر ھ�������ـ ١٤٣٣ذو الحج�������ة  ١٦ص�������باح ي�������وم الخم�������يس ال�������ذي وق�������ع   ا7ھلي�������ة

7س�����باب > زال�����ت تح�����ت التحقي�����ق م�����ن قب�����ل الجھ�����ات المختص�����ة نج�����م ع�����ن الح�����ادث انق������ب   ح�����ادث م�����روري

جس����ر تق�����اطع طري����ق خ����ريص م����ع طري�����ق الش����يخ ج����ابر، مم�����ا أدى  بجس�����م ثاب����ت عل����ىالناقل����ة وارتط����ام مق����دمتھا 

قل�����ة ، أدى إل�����ى تس�����رب الغ�����از إل�����ى ش�����رخ ف�����ي أعل�����ى الخ�����زان بط�����ول ح�����والي مت�����ر ج�����راء ارتط�����ام جس�����م النا

الس�����ائل م�����ن الناقل�����ة الت�����ي كان�����ت محمل�����ة بالغ�����از المس�����ال وقادم�����ة م�����ن محط�����ة القطي�����ف التابع�����ة لش�����ركة أرامك�����و 

ول إليھ�����ا عب�����ور ش�����رق مدين�����ة الس�����عودية ومتجھ�����ة إل�����ى محط�����ة الري�����اض بطري�����ق الخ�����رج وال�����ذي يل�����زم الوص�����

عل������ى دفعھ������ا باتج������اه الش������مال  تكون������ت س������حابة ض������خمة م������ن الغ������از المتس������رب، س������اعد الھ������واءحي������ث  الري������اض

ومص�����ادر اش�����تعال قريب�����ه  والھ�����واء وخ������ل دق�����ائق ولت�����وفر الظ�����روف لخل�����يط الغ�����از, الغرب�����ي م�����ن موق�����ع الح�����ادث

، اش�����تعلت الس�����حابة وم�����ن ث�����م انفج�����رت مم�����ا أدى إل�����ى خس�����ائر بش�����رية ووفي�����ات وإص�����ابات بينھ�����ا إص�����ابات بليغ�����ة 

حتراق العدي�����د م�����ن الس�����يارات وتھش�����م كم�����ا نج�����م ع�����ن ذل�����ك أض�����رار مادي�����ة ب�����ا. حس�����ب بيان�����ات وزارة الص�����حة

بعض�����ھا مم�����ا ك�����ان متواج�����داً ح�����ول موق�����ع الح�����ادث وف�����وق الجس�����ر، إض�����افة إل�����ى ت�����دمير لموق�����ع ورش�����ة ومع�����رض 

علم�����ا ب�����أن الش�����ركة .س�����يارات ومع�����دات وت�����أثر المح������ت القريب�����ة م�����ن تحط�����م لج�����دران وتھش�����م للزج�����اج والنواف�����ذ

زارة النق��������ل ومتطلب��������ات التش��������غيل ال�زم��������ة تلت��������زم بالمواص��������فات الس��������عودية للش��������احنات وحمولتھ��������ا ول��������وائح و

 ةأنھ������ا ل������ن تتحم������ل أي مس������ؤوليم ت������رى أدارة الش������ركة ٢٠١٢ديس������مبر  ٣١وفق������ا للمعطي������ات القائم������ة كم������ا ف������ي و

راش����د الغن����يم تلق����ت الش����ركة م����ن مكت����ب المح����امي م����ن الناقل����ة وف����ي ھ����ذا الص����دد  بنتيج����ة لح����ادث الغ����از المتس����ر

وفرص�����تھا قوي�����ه ف�����ي رد ال�����دعاوى المحتمل�����ة الت�����ي ق�����د  ق�����وي يالق�����انونب�����ان موق�����ف الش�����ركة ) مح�����امي الش�����ركة (

تم رف����ع أي دع����وى قض����ائية عل����ى الش����ركة ل����م ي���� بأن����ه،علم����ا م����ن الح����ادث متض����رر  فتق����ام مس����تقب� م����ن أي ط����ر

  م ٢/٢٠١٣/ ١١ھـ الموافق ١١/٤/١٤٣٤بھذا الخصوص حتى تاريخ 
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: البنaaود المطبقaaة جزئيaaاً والتaaي لaaم يaaتم تطبيقھaaا مaaن Bئحaaة حوكمaaة الشaaركات الصaaادرة مaaن ھيئaaة السaaوق الماليaaة  )  ٢ –ك 

م بتطبي���ق كاف���ة >ئح���ة حوكم���ة الش���ركات الص���ادرة م���ن ھيئ���ة الس���وق ٢٠١٢يق���ر المجل���س ب���أن الش���ركة ق���د قام���ت خ����ل ع���ام 

م���ن الم���ادة السادس���ة  ، حي���ث ل���م ي���تم  ٦/التص���ويت التراكم���ي بم  ع���دا البن���د المتعل���ق بأس���لوب ٢٠١٢المالي���ة  خ����ل ع���ام 

تطبيقھ��ا م��ن قب��ل الش��ركة لUس��باب الم��ذكورة لك��ل منھم��ا والموض��حة ف��ي ج��دول نت��ائج المقارن��ة الس��نوية لم��دى الت��زام الش��ركة 

  : م التالي ٢٠١٢ب�ئحة الحوكمة الصادرة من ھيئة السوق المالية السعودية للعام 

 م
رقم المقارنة وفق 

>ئحة حوكمة 
 الشركات

عدد 
 البنود

عبد البنود 
المطبقة 
 بالكامل

عدد 
البنود 

المطبقة 
 جزئياً 

عدد البنود 
الغير 
 مطبقة

عدد 
البنود 
التي > 
 تطبق

 أسباب عدم التطبيق أو التطبيق الجزئي

١ 
الحقوق : الثالثة 

 العامة للمساھمين
١ ١ 

    

٢ 

تسھيل : الرابعة 
ممارسة المساھمين 

وحصولھم لحقوقھم 
 على المعلومات

٢ ٢ 
    

٣ 

حقوق : الخامسة 
المساھمين المتعلقة  

باجتماع الجمعية 
 العامة

١٠ ١٠ 
    

٤ 
حقوق : السادسة 

 التصويت
٤ ٥ 

 
بند واحد 

  ب/٦وھو 

ب لم تقم الشركة بتطبيق نظام التصويت كآلية /٦بالنسبة لبند 
>نتخاب أعضاء مجلس ا!دارة  ويعتزم مجلس ا!دارة ا>لتزام 

او تصويت بتطبيقه بعد قرار الزاميه التصويت التراكمي 
 عليه  العموميهالجمعية 

٥ 
حقوق : السابعة 

المساھمين في أرباح 
 ا7سھم

٢ ٢ 
    

٦ 
السياسات : الثامنة 

وا!جراءات المتعلقة 
 با!فصاح

١ ١ 
    

٧ 
ا!فصاح : التاسعة 

في تقرير مجلس 
 ا!دارة

٧ ٧ 
    

٨ 
الوظائف : العاشرة 

ا7ساسية لمجلس 
 ا!دارة

١٧ ١٧     

٩ 
: الحادية عشرة 

مسؤوليات مجلس 
 ا!دارة

٨ ٨ 
    

١٠ 
لجان : الثانية عشرة 

 مجلس ا!دارة
٩ ٩     

١١ 
لجان : عشرة الثالثة 

مجلس ا!دارة 
 واستق�ليتھا

٣ ٣     

١٢ 
:  الرابعة عشرة 
 لجنة المراجعة

١١ ١١     

١٣ 
: الخامسة عشرة 

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

٨ ٨     

١٤ 

: السادسة عشرة 
اجتماعات مجلس 
ا!دارة وجدول 

 ا7عمال

٤ ٤     

١٥ 

: السابعة عشرة 
مكافآت أعضاء 
مجلس ا!دارة 
 وتعويضاتھم

١ ١     

١٦ 
: الثامنة عشرة 

تعارض المصالح في 
 مجلس ا!دارة

٣ ٣     

 ٩٠ ٩١ مجموع البنود
 

١ 
  

 %٩٨.٩٠ %١٠٠ النسبة المئوية
 

١.١٠% 
  

  


