ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ٢٠١٢ﻡ
للفترة من ٢٠١٢ / ١ / ١م إلى ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١م

المقدم للجمعية العمومية

العادية
بتاريخ ١٤٣٤ /٠٥ /١١ھـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٣م
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السادة مساھمي ومساھمات شركة الغاز المحترمين
السالم عليكم ورحمة  وبركاته ،،،
أنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم عبر التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام
 ٢٠١٢م  ،وفي البدء أود أن أتقدم نيابة عنكم وعن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بخالص
العزاء والمواساة القلبية لذوي المتوفين في حادث انفجار الغاز المتسرب من الناقلة الذي وقع
في صباح يوم الخميس األول من نوفمبر  ٢٠١٢م ،وأن يتقبلھم ربھم كشھداء ويلھم ذويھم
الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين .
كما يطي ب لي نيابة عنكم وعن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أتقدم بالشكر لكل من معالي
رئيس مجلس االدارة السابق أألستاذ عبدا = العلي النعيم على ما قدمه للشركة خالل  ٤٠عاما ً
بد ًء من تكوينھا إلى أن غطت أرجاء المملكة باحتياجات المواطن والمقيم من الغاز دون
انقطاع وكذلك بالشكر لنائب رئيس مجلس االدارة السابق الدكتور :إبراھيم الخضير على ما
بذله من جھود ملموسة خالل عضويته لمجلس إدارتھا .
كما أود أن أشير إلى أن شركتكم تتمتع بفضل  بمركز مالي قوي وقدرات بشرية متميزة
وثقافة وقيم أخالقية راسخة ،م ّكنھا وسيمكنھا في المستقبل بإذن  من تمويل عملياتھا
وأنشطتھا القائمة وخططھا االستثمارية ومشاريعھا التوسعية المستقبلية.
ونتيجة لجھود القائمين عليھا ثم توفيق  سبحانه وتعالى قد حققت شركتكم أرباحا ً صافية
للعام  ٢٠١٢م أكثر من ) (١٣٩مليون  Lوبزيادة قدرھا  % ٣١مقارنة بالعام الماضي،
ويعود سبب االرتفاع في األرباح التشغيلية إلى زيادة المبيعات مقارنة مع العام الماضي
ومما يزيد شركتكم فخراً استمرارھا في تحقيق عوائد وقيمة مضافة الستثمارات مساھميھا
وانسجاما مع ما ورد في النظام األساسي للشركة أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
للمساھمين بواقع ) خمسين ھلله( للسھم تشكل )  %٥من القيمة االسمية للسھم ( بمبلغ

أجمالي و قدره ) (٣٧,٥مليون  Lو ذلك عن النصف االول من العام المالي  ٢٠١٢م
على أن تكون األحقية للمساھمين المسجلين بسجالت تداول نھاية تداول يوم السبت
٢٠١٢/٠٧/٢٨م الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٩ھـ .

وثم أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة بصرف أرباح نقدية للمساھمين وذلك للنصف
للثاني من العام المالي  ٢٠١٢م بنسبة )  %١٠عشرة بالمائة من القيمة االسمية
للسھم ( أي ما يعادل )  Lواحد ( للسھم من األرباح الصافية بقيمة أجماليه قدرھا
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) (٧٥مليون  Lعلى أن تكون أحقية األرباح للمساھمين المالكين لألسھم نھاية تداول
يوم انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة ،ليكون إجمالي الموزع للمساھمين عن عام
٢٠١٢م مبلغ ) L (١.٥أي بنسبة )  %١٥من القيمة االسمية للسھم (
 .كما تفخر شركة الغاز كذلك بتوظيفھا لحوالي ١٤٥٤موظفا ً سعوديا وبنسبة توطين بلغت
أكثر من  %٧٦ضمن كادرھا العامل من إجمالي القوى العاملة  ،كما أن أغلبية اإلدارة
التنفيذية للشركة من الكفاءات الوطنية الماھرة والمخلصة .وتعزيزاً ألفضل الممارسات في
مجال الحوكمة والشفافية التي تتبناھا شركتكم مع كافة مساھميھا و أصحاب المصالح ،فقد
أفصحت شركتكم عن توقعاتھا للعام  ٢٠١٣م ،حيث تتوقع تحقيق وصافي ربح تشغيلي في
حدود ) (٣٢مليون  Lللربع األول من العام  ٢٠١٣م بمشيئة  تعالى.
ونحن إذ نحمد  تعالى على ما حققته شركتكم من أداء ونتائج متميزة عن عام  ٢٠١٢م،
والتي ستجدون تفاصيلھا ضمن األجزاء المختلفة لھذا لتقرير والذي نأمل أن نكون قد قدمنا
لكم فيه صورة وافية وكافية ،بما يساعدكم في اتخاذ قراراتكم االستثمارية بالكيفية المثلى وفھم
واضح لعمليات شركة الغاز وتوجھھا أالستراتيجي سائلين  عز وجل أن يوفقنا للعمل
الصادق والمخلص لتحقيق مزيد من السبق والتميز وصوالً ألھداف شركتكم وبما يكفل
استمرارية نھجھا في تحقيق أعلى عائد ربحي لمساھميھا وخدمة اقتصادنا الوطني وتنمية
المجتمع.
إن كل ھذه المساعي ،مقرونة بتوفيق  سبحانه وتعالى ومن ثم دعم حكومتنا الرشيدة
ومساندتكم الدائمة لنا ،تجعلنا أكثر اطمئنانا ً ويقينا ً على االستمرار في األداء المتميز وتحقيق
ما وعدناكم به بإذن  وتوفيقه.
كما يتقدم مجلس اإلدارة ببالغ االمتنان والشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي
عھده األمين ،حفظھم  ،على الدعم المستمر والمساندة المتواصلة لقطاع التجارة والصناعة
والنھضة الصناعية واالقتصادية في مملكتنا العزيزة.
و ولي التوفيق والنجاح،،
م /سعد حمدان الحمدان
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نبذة تاريخية عن الشركة:
تأسست شركة الغاز والتصنيع األھلية في عام ١٣٨٣ھـ )١٩٦٣م( وذلك
باندماج شركة الغاز األھلية بالدمام وفرعيھا في كل من الرياض وجدة مع شركة
الغاز والتصنيع السعودية بالرياض وفرعھا بالدمام ,وفي بداية التسعينات الھجرية
تأسست عدة شركات ومؤسسات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز ,إال أن المنافسة
الشديدة بينھا قد أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر
الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات والمؤسسات مع شركة الغاز
والتصنيع األھلية )غازكو( وذلك في نھاية عام ١٣٩٥ھـ )١٩٧٥م(.

نشاط الشركة:
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال
كخليط مكون من غازي البيوتان و البروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل
منفصل ,باإلضافة إلى تسويق االسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بھا
والمعدة لنقل وتخزين تلك الغازات ,وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب
الخزانات في مواقع المستھلكين ,ويشمل ھذا النشاط جميع استخدامات الغاز
المتعددة سواء ما كان منھا لالستعمال المنزلي أو األغراض الصناعية أو الزراعية
أو التجارية  ,ولتحقيق ذلك فان الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطوال
كبيرا للنقل والتوزيع ,وللشركة القيام بجميع اإلعمال المتعلقة بصناعة ونقل
وتسويق المواد البترولية والكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات
وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات  ,كما يجوز لھا تملك
العقارات وشراء األراضي إلقامة المباني عليھا واستثمارھا بالبيع واإليجار لصالح
الشركة.

رؤية الشركة
أن نكون شركة رائدة في مجالھا وداعمة لالقتصاد الوطني .

رسالة الشركة
نسعى لخدمة المستھلك من خالل توفير غاز البترول المسال بأعلى كفاءة مع االلتزام بحماية البيئة
والمحافظة عليھا .
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ﺇﻟــــــﻰ ﺍﻟﺴـــــﺎﺩﺓ

مساھمي شركة الغاز والتصنيع األھلية
يـسـر مجـلس اإلدارة
أن يـقـدم تـقـريـره الـسـنوي عـن نـشاط الشركة
للفترة من ٢٠١٢ / ١ / ١م إلى ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١م
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ملخص األداء الكلي للشركة والتحليالت المالية لعام ٢٠١٢م

اإليرادات:

بلغت اإليرادات خالل الفترة من  ٢٠١٢/١/١إلى ٢٠١٢/١٢/٣١م )(١.٧٥١.٧٠٨.٦٨٥
﷼ مقابل ) (١.٦٧١.٤٧٦.١٥٥﷼ عن نفس الفترة من عام ٢٠١١م  ،وتفاصيلھا على
النحو التالي:
-

-

-

كمية الغاز المباع  ١.٢٨٢.٥٣٤.٣٨٣كغم بقيمة إجمالية قدرھا ١.٥٨٥.٤٧٢.٢٠٢
﷼ ,وھو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال الشركة الرئيسية ونتائجھا
وبنسبة تصل إلى .%٩١
بلغت كمية االسطوانات المباعة  ٥٨٥.٢٢٥اسطوانة بقيمة إجمالية بلغت
 ٨٠.٤١٧.٣٢٥﷼  ,وھو المورد الثاني في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة
بنسبة  %٥من إجمالي المبيعات.
بلغت كمية الخزانات المباعة  ١٢.٠٧٣خزان وبأحجام مختلفة بلغت قيمتھا
 ٥٧.٠٣٩.٥٨٩﷼ وھو المورد الثالث في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة
بنسبة  %٣.٢٥من إجمالي المبيعات.
بيع قطع التمديدات واألعمال األخرى بلغت قيمتھا ٢٣.٣١٢.٢٣٣﷼ ,وھو مورد
إضافي ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة .%١,٣٣

الربح )الخسارة( بعد حسم الزكاة الشرعية:
تحققت خالل الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرھا  L ١٣٩.٣٨٥.٥٩٣مقابل أرباح قدرھا
 L١٠٦.٣٣٩.٢٢٧عن نفس الفترة من عام ٢٠١١م.
ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح مقارنتا ً مع العام الماضي لتحقيق زيادة المبيعات مقارنتا ً مع العام
الماضي

توقعات الشركة للنتائج المالية للعام ٢٠١٢م
تتوقع الشركة بمشيئة  تحقيق أرباح صافية قدرھا ) (١٤٧.٥مليون  Lسعودي بنھاية السنة المالية المنتھية ٢٠١٣/١٢/٣١م م
مقابل ) L (١٣٩.٣٨٥.٥٩٣تم تحقيقھا عن العام  ٢٠١٢م .كما يتوقع أن يتم تحقيق ھذه النتائج من األنشطة الرئيسة للشركة
واستثماراتھا اإلستراتيجية .كذلك تتوقع الشركة أن تحقق أرباح ا ً صافية تصل إلى ) (٣٤مليون  Lبنھاية الربع األول
المنتھي في  ٣١مارس  ٢٠١٣م بمشيئة .
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خالصة ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالھا للسنوات المالية الخمس األخيرة:

التغير في حقوق المساھمين بآالف الرياالت
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قائمة المركز المالي ٢٠١٢م
بيان /العام

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠١٠

٢٠١٢

٢٠١١

إجمالي النقدية

٥٧,٤٨٣,٥٣٨

٣,٦٦٢,٣٣٨

١٠,٧٣٨,١١٣

٤٢.٥٥١.٨٩٣

١١.٨٩٨.٧٧٢

االستثمارات قصيرة األجل

٧٥,٢٤١,٥٠٦

٢٥٨,٠٠٢,٢٢٠

٢٢٩,٠٦٥,٤٥٤

٠

٠

إجمالي األرصدة المدينة

٣٢,٧٨٢,١٠٥

٥١,٨٣١,٣٦٢

٤٧,٥٤٦,٦٠٨

١٧.٨٩٩.٩٧٠

٣١.٢٨٠.٤٦٨

إجمالي األرصدة المدينة
األخرى

٤٢,٤١١,١٨٩

٨,٣٠١,٧٢٣

١٩,١٣٨,٢٩٠

٢٨.٩٨٦.٩٩١

٢٧.٨٧٥.٨٤٤

إجمالي المخزون

٢٤٣,٨٩٦,٤٨٩

٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦

٢٦٩,٩٣١,٤١٢

١٦٩.٠٠٠.٦٠٥

١٥٣.٢٧٨.٨١٢

إجمالي األصول المتداولة

٤٥١,٨١٤,٨٢٧

٥٨٩,٥٠٤,٠٣٩

٥٧٦,٤١٩,٨٧٧

٢٥٨.٤٣٩.٤٥٩

٢٢٤.٣٣٣.٨٩٦

المصروفات المؤجلة

١٠,٠٤٨,٧٩٤

٧,٦٥٣,١١٩

٣,٥٩٨,٩٣٣

١.٧٠٢.١٢٨

٧٧٠.١١٤

األصول الثابتة )صافي(

٢٣٨,٠٦١,٣١٩

٢٦٠,٣٥٣,٨٣١

٣٠٠,٦٣١,٥٥٠

٣٩٤.٧٩٥.٩٢٩

٥٣٩.٢٩٦.٣٨٤

المشروعات تحت التنفيذ

٥٦,٥٩٠,٢٣٣

٨٤,٦٨٠,٠٣٨

١٤٧,٢٩٢,٦٢٧

١٥١.٦٥٤.١٨٥

١٦٥.٢٩٦.٨٩٣

االستثمارات طويلة األجل

٥٤٠,٦٤٣,٧٤٢

٢٩٢,٤٨٨,٩٥٦

٣١٥,٦٥٤,١٠٧

٤٨٢.٨٨٠.٠٠٠

٤٦٦.٥٩٨.٧٨٨

االستثمارات وفق حقوق
الملكية

-

٨١,٧٤٩,٨٥٢

٨١,١٥٥,٨٣٤

٩٩.٢٣٠.٥٢٩

٩٣.٧١٢.١٦٨

مجموع األصول غير
المتداولة

٨٤٥,٣٤٤,٠٨٨

٧٢٦,٩٢٥,٧٩٦

٨٤٨,٣٣٣,٠٥١

١.١١٩.٦٦٩.٩٠٢

١.٢٦٥.٦٧٤.٣٤٧

١,٢٩٧,١٥٨,٩١٥

١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥

١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨

١.٤٨٨.٧٠٢.٢٣٠

١,٤٩٠,٠٠٨,٢٤٣

األرصدة الدائنة

١٠٢,١٦٧,١٠٥

١٢٠,١٣٤,٠٠٨

١٣٠,٧٥٤,٠٧٨

١٥٦.٦٤٨.٥٢٦

١٣٣.٧٥٧.٣٧٥

األرصدة الدائنة األخرى

٦٣,١٠٩,٧٠٦

٢٥,٠١٢,١٦٠

٧٣,٠٥٦,١٧٩

٨٩.١٧٥.٨٧١

٥٨.٣٨٩.٧٣٨

مخصص الزكاة الشرعية

١٠,٦٩٤,٨٣٣

١١,٤٠٥,٧٧٠

١١,٦٨٤,٦٣١

٥.٩٤٠.٧٣٣

٦.٣٠٧.٦٦٣

إجمالي الخصوم المتداولة

١٧٥,٩٧١,٦٤٤

١٥٦,٥٥١,٩٣٨

٢١٥,٤٩٤,٨٨٨

٢٥١.٧٦٥.١٣٠

١٩٨.٤٥٤.٧٧٦

مخصص مكافأة نھاية
الخدمة

١٨٠,٢٥٨,٢٢٦

١٩٦,٣٨٠,٢١٧

٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥

٢٠٧.٩٧٧.١٨٥

١٩٩.٧٧٤.٦٢٥

إجمالي الخصوم الغير
متداولة

١٨٠,٢٥٨,٢٢٦

١٩٦,٣٨٠,٢١٧

٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥

٢٠٧.٩٧٧.١٨٥

١٩٩.٧٧٤.٦٢٥

إجمالي الخصوم

٣٥٦,٢٢٩,٨٧٠

٣٥٢,٩٣٢,١٥٥

٤٢٢,٩٤٤,٣٦٣

٤٥٩.٧٤٢.٣١٥

٣٩٨.٢٢٩.٤٠١

رأس المال المدفوع

٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠

االحتياطي النظامي

١٨١,٦١٩,٨٥٠

١٨١,٦١٩,٨٥٠

١٩٠,٦٣٦,١٥١

٢٠١.٢٧٠.٠٧٤

٢١٥.٢٠٨.٦٣٤

االحتياطي أالتفاقي

١٨,٥٦١,٢٢٢

١٨,٥٦١,٢٢٢

٢٠,٦٥٥,٥٥٧

٢٠,٦٥٥,٥٥٧

٢٠.٦٥٥.٥٥٧

األرباح المبقاة

١٧٥,٠٧٥,٨٤٦

١٣,٣١٦,٦٠٨

١٥,٦٠٨,٩٨٠

٥٧.٠٣٤.٢٨٤

١٠٥.٩١٤.٦٥١

مكاسب )خسائر(غير
محققه

-١٨٤,٣٢٧,٨٧٣

-

٢٤,٩٠٧,٨٧٧

٠

٠

إجمالي حقوق المساھمين

٩٤٠,٩٢٩,٠٤٥

٩٦٣,٤٩٧,٦٨٠

١,٠٠١,٨٠٨,٥٦٥

١.٠٢٨.٩٥٩.٩١٥

١,٠٩١,٧٧٨,٨٤٢

١,٢٩٧,١٥٨,٩١٥

١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥

١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨

١٤٨٨.٧٠٢.٢٣٠

١.٤٩٠.٠٠٨.٢٤٣

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم وحقوق
المساھمين
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قــائــمــة الــدخــــــل ٢٠١٢م
٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

بيان /العام
المبيعات

١,٤٧١,٣٣٣,٢٢٢

١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥

١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢

١.٦٧١.٤٧٦.١٥٥

١.٧٥١.٧٠٨.٦٨٥

تكلفة المبيعات

-١,٣٥٩,٠٨٢,٤٨٥

-١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧

-١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤
١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤

-١.٥٢٧.٤٢٠.٥١٥

-١.٥٦٥.٣٦٥.٢٠٩

مجمل ربح النشاط

١١٢,٢٥٠,٧٣٧

١٢٦,٤٩٩,٣٠٨

١٤٦,٤٨٨,٦٨٨

١٤٤.٠٥٥.٦٤٠

١٨٦.٣٤٣.٤٧٦

المصروفات اإلدارية

-٣٨,٨٢٩,٤٠٠

-٤١,٤٥١,٣٣٣

-٥٩,٣٢١,٦٠٥

-٦٢.٠٨٨.٠٨٩

-٥٣.٢٠٧.٤٠٧

صافي ربح النشاط

٧٣,٤٢١,٣٣٧

٨٥,٠٤٧,٩٧٥

٨٧,١٦٧,٠٨٣

٨١.٩٦٧.٥٥١

١٣٣.١٣٦.٠٦٩

إيرادات أخرى

١٠٣,١٨٠,٦٥٥

٣٧,٣٠٥,٣٣٠

٢٥,٩٣٠,٥٧١

٤٧.٣٨٣.٥٤٤

٣١.٠١٠.٨٥٧

مصروفات أخرى

-١٦,٩١٩,٠٤١

-٢٤,٤٧٠,٧٤٢

-١٩,٥٥٤,٧٢٣

-٢٠.٤١٩.٥٦٦

-١١.٠٦٨.٩٧٢

االنخفاض غير المؤقت في األوراق المالية المتاحة للبيع

-

-١٥٤,٧٤٣,٩٤٦

-

-

-

أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية

-

-٦,٧١٢,٢٣٣

٤,٩٦١,٩٦٢

١.٠٠٥.٦٧٥

-٩.٥٦٤.٨٨١

صافي الدخل ربح)خسارة( قبل الزكاة الشرعية

١٥٩,٦٨٢,٩٥١

-٦٣,٥٧٣,٦١٦

٩٨,٥٠٤,٨٩٣

١٠٩.٩٣٧.٢١٤

١٤٣.٥١٣.٠٧٣

الزكاة الشرعية

-١٠,٦٩٤,٨٣٣

-٩,٠٦٣,٠٢٤

-٨,٣٤١,٨٨٥

-٣.٥٩٧.٩٨٧

-٤.١٢٧.٤٨٠

صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

١٤٨,٩٨٨,١١٨

-٧٢,٦٣٦,٦٤٠

٩٠,١٦٣,٠٠٨

١٠٦.٣٣٩.٢٢٧

١٣٩.٣٨٥.٥٩٣

المبيعات  /إيرادات الشركة لخمس سنوات بآالف الرياالت

1,751,709
1
1,671,476
1,581,331
1,546,107
1,471,333

2008

2009

2010

2011

2012

الفرو قات الجوھرية في قائمة الدخل للعام ٢٠١٢م مقارنة بالعام السابق

بـيــــان  /الــعـــــام
المبيعات

٢٠١١

٢٠١٢

التغير  +أو )(-

نسبة التغير

١.٦٧١.٤٧٦.١٥٥

١.٧٥١. ٧٠٨.٦٨٥

٨٠.٢٣٢.٥٣٠

٥%

تكلفة المبيعات

-١.٥٢٧.٤٢٠.٥١٥

-١.٥٦٥.٣٦٥.٢٠٩

٣٧.٩٤٤.٦٩٤

٢%

مجمل ربح النشاط

١٤٤.٠٥٥.٦٤٠

١٨٦.٣٤٣.٤٧٦

٤٢.٢٨٧.٨٣٦

٢٩%

المصروفات اإلدارية

-٦٢.٠٨٨.٠٨٩

-٥٣.٢٠٧.٤٠٧

-٨.٨٨٠.٦٨٢

-١٤%

صافي ربح النشاط

٨١.٩٦٧.٥٥١

١٣٣.١٣٦.٠٦٩

٥١.١٦٨.٥١٨

٦٢%

إيرادات أخرى

٤٨.٣٨٩.٢٢٩

٢١.٤٤٥.٩٧٦

مصروفات أخرى

-٢٠.٤١٩.٥٦٦

-١١.٠٦٨.٩٧٢

صافي الدخل )الخسارة(قبل الزكاة الشرعية

١٠٩.٩٣٧.٢١٤

-٢٦.٩٤٣.٢٥٣

-٥٥%

-٩.٣٥٠.٥٩٤

-٤٥%

٣٣.٥٧٥.٨٥٩

٣٠%

الزكاة الشرعية

-٣.٥٩٧.٩٨٧

-٤.١٢٧.٤٨٠

٥٢٩.٤٩٣

١٤%

صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

١٠٦.٣٣٩.٢٢٧

١٣٩.٣٨٥.٥٩٣

٣٣.٠٤٦.٣٦٦

٣١%

١٤٣.٥١٣.٠٧٣

-

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

-

ويعود سبب الزيادة في صافي الربح مقارنتا ً مع العام الماضي إلى انخفاض تكلفة
المبيعات والمصاريف اإلدارية .
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركةلعام :٢٠١٢

تتحقق إيرادات الشركة من نشاطھا الرئيسي داخل المملكة العربية السعودية
بواسطة  ٧فروع للشركة ونقل ينبع على النحو التالي -:
التحليل الجغرافي إليرادات الشركة لعام ٢٠١٢م
نـوع الـنـشــــــــــــــاط
الفروع

الرياض
جدة
الطائف
الشرقية
المدينة
ينبع
القصيم
الجنوب
اإلجمالي

الكمية

القيمة

الكمية

القيمة

الكمية

القيمة

مبيعات قطع
وإعمال أخرى
القيمة

إجمالي قيمة
المبيعات

٣١٦,٨٦٥,١٤٣

٣٨٩,٧٦١,٩٠٩

١٧١,٩٦٥

٢٤,٤٠٦,٤٢٥

٤,٨٩٦

٢٠,٩٥٣,٢٠٠

٧,٣٢٥,٩٨٧

٤٤٢,٤٤٧,٥٢٠

٣٠٢,٢٣٨,٣٥٠

٣٧٥,٧٧٦,٩٠٩

١١٠,٦٨٨

١٥,٠١٥,٧٧٥

١,٦٦٧

٩,٨٤٣,٤٢٢

٦,٧٤٣,٧٩١

٤٠٧,٣٧٩,٨٩٧

٦٠,٢١٧,٠٣٦

٧٣,٤٠٤,٤٩٦

٢١,٧٣٨

٢,٩٤٠,٣٥٥

٦٠٨

٣,٠٢٩,٣١٩

١,٣٣٦,٠٨٢

٨٠,٧١٠,٢٥٣

٢١١,٩١٧,٥٢٨

٢٦٥,٨٥٧,٣٥٢

٧٩,١٤٧

١٠,٧١٣,٩٢٥

٧٧٤

٥,٦٤٦,٩٧٥

٤,٧٥٠,٤٩٨

٢٨٦,٩٦٨,٧٥٠

١١٢,٧٦٤,١٢٨

١٣٧,٤١٨,٥٧١

٥٤,٣٦٢

٧,٣٧٣,٦٦٠

٩٩٤

٤,٦٤٨,٠٨٣

٢,٥١٥,٤٨٥

١٥١,٩٥٥,٧٩٩

٧,٩٧٥,٤٥١

١٣,٢٩٠,١١٨

-

-

-

-

-

١٣,٢٩٠,١١٨

١٢٥,١٩٠,٩٢٣

١٥٢,٩١٩,٨٣٧

٦٤,٣٣١

٨,٧١٣,١٠٥

١,٨٣٣

٦,٥٠٨,٢٥٩

٢,٨٣٠,٢٧٢

١٧٠,٩٧١,٤٧٣

١٤٥,٣٦٥,٨٢٣

١٧٧,٠٤٣,٠١١

٨٢,٩٩٤

١١,٢٥٤,٠٨٠

١,٣٠١

٦,٤١٠,٣٣١

٣,٢٧٧,٤٥٤

١٩٧,٩٨٤,٨٧٥

١,٢٨٢,٥٣٤,٣٨٣

١,٥٨٥,٤٧٢,٢٠١

٥٨٥,٢٢٥

٨٠,٤١٧,٣٢٥

١٢,٠٧٣

٥٧,٠٣٩,٥٨٩

٢٨,٧٧٩,٥٧٠

١,٧٥١,٧٠٨,٦٨٥

مبيعات الغاز ) كغم (

مبيعات الخزانات

مبيعات االسطوانات

المدفوعات النظامية المستحقة لجھات حكومية:
الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لجھات حكومية نظامية أو رقابية كما في
٢٠١٢/١٢/٣١م :
البيان بآالف الرياالت
الزكاة والضريبة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
أخرى
اإلجمالي

م  ٢٠١٢م
٤.١٢٧.٤٨٠

م  ٢٠١١م
٣.٥٩٧.٩٨٧

٣١.٨٥٤.٠٤٢

٣٠.٤١٠.٩١٢

٠

٠

٣٥.٩٨١.٥٢٢

٣٤.٠٠٨.٨٩٩
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سياسة توزيع األرباح:

بناءا على المادة رقم  ٤٢من النظام األساسي للشركة ,يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم
جميع المصاريف العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:
١ـ يخصم ) (%١٠عشرة في المائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي  ,ويجوز للجمعية
العامة العادية وقف ھذا الخصم متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال .
٢ـ يخصم من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل ) (%٥خمسة بالمائة من رأس المال
المدفوع.
٣ـ يخصم بعد ذلك ) (%١٠عشرة بالمائة من الباقي  ,مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ,مع مراعاة
التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بھذا الشأن .
٤ـ يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم ) (%٥خمسة بالمائة من الباقي لتكوين احتياطي اتفاقي
لمواجھة الحاالت الھامة المستعجلة
٥ـ يوزع الباقي من األرباح الصافية بعد ذلك على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتوافق عليه
الجمعية العامة.

وانسجاما مع ما ورد في النظام األساسي للشركة أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
للمساھمين بواقع ) خمسين ھلله( للسھم تشكل )  %٥من القيمة االسمية للسھم ( بمبلغ
أجمالي و قدره ) (٣٧,٥مليون  Lو ذلك عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١م حتى
٢٠١٢/٠٦/٣٠م على أن تكون األحقية للمساھمين المسجلين بسجالت تداول نھاية تداول يوم
السبت ٢٠١٢/٠٧/٢٨م الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٩ھـ .
وثم أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساھمين وذلك للنصف
للثاني من العام المالي  ٢٠١٢م بنسبة )  %١٠عشرة بالمائة من القيمة االسمية للسھم (
أي ما يعادل )  Lواحد ( للسھم من األرباح الصافية بقيمة أجماليه قدرھا ) (٧٥مليون L
على أن تكون أحقية األرباح للمساھمين المالكين لألسھم نھاية تداول يوم انعقاد الجمعية
العامة العادية القادمة ،وليكون إجمالي الموزع للمساھمين عن عام ٢٠١٢م مبلغ )L (١.٥
أي بنسبة )  %١٥من القيمة االسمية للسھم (
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لشركات التابعة:
الشركات الزميلة والمستثمر فيھا وبنسب مختلفة حسب البيان الموضح أدناه.

اسم الشركة أو المصنع

النشاط الرئيسي

المحل الرئيسي
لعملياتھا

المصنع السعودي
السطوانات الغاز

محل
التأسيس

النسبة

رأس المال مليون Y

تصنيع اسطوانات
وخزانات الغاز
وطفايات حريق بودرة
جافة

الرياض

السعودية

%٣٧.٥٧

٢٨.٤٩٢.٠٨٥

الشركة الوطنية للغازات
الصناعية

تصنيع وتسويق
الغازات الصناعية

الجبيل و ينبع

السعودية

%٩

٥٢.٨٨٠.٠٠٠

شركة توزيع الغاز
الطبيعي

تسويق وتوزيع الغاز
الطبيعي في المدينة
الصناعية الثانية
بالرياض

الرياض

السعودية

%٣٥

١٩.١٨٣.٥٦٠

الشركة العربية المتحدة
للزجاج

تصنيع الزجاج المسطح

ينبع

السعودية

%٢٧.٢

٣٢.٣٨٢.٤١٦

شركة غاز الشرق
المحدودة

تسويق وتوزيع الغاز
الطبيعي في المدينة
الصناعية الثانية بالدمام

الدمام

السعودية

%٣٥

١٣.٦٥٤.١٠٧

أرباح من استثمارات في شركات زميلة
بيان

عام ٢٠١٢م

عام ٢٠١١م

ايراد االسـتثمار فى مصنع االسطوانات

٣,٣٤٦,٨٣٦.٧٨
١,٨٢٤,٦٣٧.٥٠
٥٢٧,٩٧٨.٨٥
)(١٢,٣٢٤,٣٣٤.٥٠
٢,٩٤٠,٠٠٠.٠٠-

٣,٩٠٢,٥٤٠.٣٢
٢,٧٦١,٦٣٣.٧٠
٨٩٢,٦٣٠.٩٠
)(٦,٥٥١,١٣٠.٠٠
-

اإلجمالي

)(٩,٥٦٤,٨٨١.٣٧

١,٠٠٥,٦٧٤.٩٢

ايراد اإلستثمارفي الغازالطبيعي
ايراد غاز الشرق
ايراد االسـتثمار فى زجاج
خسارة اجھزة الغاز المحدودة
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األمن والسالمة الصناعية

تولي الشركة عناية فائقة بأمن وسالمة العاملين بھا والمنشآت التابعة لھا والمواد التي تقوم بإنتاجھا وكذلك في جميع
عمليات اإلنتاج التشغيلية التي تجري داخل محطاتھا وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسالمة والصحة المھنية
والتزامھا بمعايير الھيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية ومعايير الجمعية الوطنية األمريكية لمكافحة الحريق
فيما يخص اإلطفاء ،ومعايير إدارة السالمة والصحة المھنية التابعة لوزارة العدل األمريكية – االوشا
فيما يخص السالمة .وإقامة البرامج التدريبية لموظفيھا سوا ًء في مجال األمن والسالمة ومكافحة الحريق
واإلسعافات األولية  ،ونتيجة ذلك وبفضل من  فانه لم تسجل خالل العام المنصرم أي إصابة عمل مقعدة  ،ولقد
استمر بناء القدرات في إدارة األمن الصناعي خالل عام  ٢٠١٢م والتركيز على تحقيق رؤية اإلدارة لمساعدة الشركة
وضمان تھيئة البيئة المثالية لدى جميع منسوبي الشركة وبذل الجھود نحو التفوق في مجال األمن الصناعي والسالمة ،
مع إسھاماته البارزة في تحقيق ربحية الشركة وقد تمثل ذلك في إجراء بعض التعديالت التي تمثلت في أن تتبع أقسام
األمن الصناعي في الفروع إلى إدارة األمن الصناعي في اإلدارة العامة إداريا ً وفنيا ً بعد أن كانت تتبع لھا فنيا ً فقط في
السابق  .ولقد بذلت إدارة األمن الصناعي والسالمة جھداً ملحوظا ً خالل العام المنصرم تمثل في التنسيق مع قسم
التدريب لتدريب العاملين في الشركة على السالمة ومكافحة الحريق واإلسعافات األولية .كما ساھمت إدارة األمن
الصناعي في تسھيل عالقات الشركة بالجھات الحكومية األمنية الرئيسية وإقامة خطط الطوارئ الوھمية في مختلف
فروع الشركة.
واستمرارا للتعاون القائم بين اإلدارة العامة للدفاع المدني وشركة الغاز تقوم الشركة بالمشاركة السنوية في فعاليات
الدفاع المدني وبرامجھا التوعوية تمثل ذلك في مساھمة الشركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني عن طريق
المشاركة في المعارض المصاحبة لذلك في مختلف مدن المملكة .
ملخص احصائي للحوادث واإلصابات المھنية خالل علم ٢٠١٢م
إصابات العمل
٦٢
حوادث شاحنات نقل وتوزيع الغاز
٣٤
حوادث الحريق
٤
حوادث التسرب
١

.
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القوى العاملة وتوطين الوظائف:
تظل برامج توظيف وتطوير الكوادر الوطنية السعودية على قمة اھتمام شركة الغاز ووفقا ً لخططھا في
ھذا الخصوص  ،حيث بلغ متوسط العدد الكلي للقوى العاملة في أعمال الشركة ٢٠١٢م حوالي ١٩٠١
موظفاً ،منھم ١٤٥٤موظفا ً سعوديا وبنسبة توطين بلغت أكثر من  ، %٧٦.٤٨كما أن كل الوظائف
القيادية والتنفيذية تشغلھا كفاءات سعودية مؤھلة ومخلصة بفضل 

نسبة توطين الوظائف خالل  ٦أعوام

2007, 83%

2013, 76%

2012, 78%

2008, 82%

2011, 78%
2009, 81%

2010, 80%

االستثمارات التي تم إنشاؤھا لموظفي الشركة:
بلغت االستثمارات التي تم إنشاؤھا كالتالي:
المبلغ

البيان

٥.٥٣٥.٢٥٦

الرصيد في ٢٠١٢/١/١م

ـ

المضاف خالل العام

٢٠٧٩٠١٠

المستبعد خالل العام

٣.٤٥٦.٢٤٦

الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١م

وھي عبارة عن عملية مرابحة بين الشركة والموظفين  ,تقوم الشركة بشراء سيارات وإعادة بيعھا علي الموظفين بنسبة مرابحة
مابين  %٤إلى  %١٢.٦٦من سنة إلى خمس سنوات ثم تحسم على الموظف بأقساط شھرية.
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الصندوق الخيري لتكافل الموظفين:
يھدف ھذا البرنامج إلى مساعدة الموظفين في الدرجات الوظيفية األقل من غير المديرين الذين تواجھھم
بعض الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة بھم وبعائالتھم ،مما يجعلھم في حاجة ماسة إلي مساعدة مالية
عاجلة .كما يعتمد ھذا البرنامج في تمويله على المساھمات الذاتية من الموظفين التطوعية الرمزية التي
يتم استقطاعھا شھريا ً من موظفي المجموعة بجميع الدرجات الوظيفية الراغبين في المشاركة في ھذا
العمل الخيري بجانب مساھمة صندوق الحسومات التي يتم تحصيلھا من الموظفين شھريا ً .حيث قام
الصندوق بدعم كافة الحاالت التي تقدمت له خالل العام  ٢٠١٢م واستوفت الشروط في ھذا الخصوص،
وكذلك دعم اشتراكات األندية الرياضة للموظفين بواقع  %٥٠من قيمة االشتراك .

المسؤولية االجتماعية:
انطالقا ً من حرص شركة الغاز والتزامھا الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع ،واصلت الشركة
جھودھا من خالل مساھمتھا وتزويدھا الجمعيات الخيرية ومراكز توعية الجاليات في بعض مناطق
المملكة خالل شھر رمضان بالغاز وكذلك ساھمت الشركة في تركيب الخزانات لبعض المنظمات
والھيئات الغير ھادفة للربح .

التدريب والتطوير:

تنتھج إدارة الموارد البشرية بشركة الغاز إستراتيجية قوامھا التخطيط التكاملي من حيث التدريب
الداخلي والخارجي والتدريب على رأس العمل بھدف تطوير و إثراء ثقافة تطوير المواھب البشرية في
الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الھياكل اإلدارية لضمان فعالية القيادة اإلدارية في جميع إدارات
الشركة ،وقد التحق ببرامج التدريب والتطوير في شركة الغاز على مستوى المملكة عام ٢٠١٢م ما
يقارب  ٣٥٠متدربا ،واشتملت خطط التدريب على عدد من البرامج منھا المنح الدراسية الداخلية
باالنتساب  ،باإلضافة إلى برامج اللغة االنجليزية  ،والسالمة  ،واإلحالل الوظيفي ،والدورات التدريبية
الفنية التخصصية والتطوير اإلداري وبرامج رفع مھارات القيادات اإلدارية بالشركة  .و تم أيضا تدريب
طالب الجامعات والكليات التقنية والمراكز المھنية من خالل برامج التدريب الصيفي والتعاوني للطلبة
المتوقع تخرجھم .
وتھدف الشركة إلي زيادة برامج التدريب والتطوير للموظفين لتحقيق نسبة  %٢٠من عدد موظفي
الشركة خالل عام ٢٠١٣م بأذن  بما يشكل تدريب " " ٤٢٠موظفا وفق االحتياجات التدريبية وبما
يتناسب مع المستوى والدور الوظيفي
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أھم مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية
الخزانات المدفونة – فرع جدة
•
•
•
•
•
•
•

ينفذ المشروع في فرع جدة .
تم توقيع العقد بتاريخ  ٢٠١٠/٥/٣١حيث تم انجاز ما نسبته  %٩١من المشروع .
مدة تنفيذ المشروع  ٢٩شھراً و من المتوقع أن يتم االنتھاء من المشروع نھاية الربع األول من العام الحالي
٢٠١٣م .
التكلفة اإلجمالية للمشروع قدرھا ٧٧,٤٥٢,٠٠٠﷼ .
يقوم بتنفيذ المشروع  :شركة والتر تستو اإليطالية .
تستعين الشركة بمكتب إنمات البريطاني للقيام بأعمال االستشارة .
يھدف ھذا المشروع إلى زيادة الطاقة االستيعابية لغاز البترول المسال حيث ستصل الطاقة االستيعابية
للفرع إلى )  ( ١٥ألف متر مكعب من غاز البترول المسال.

تحديث خطوط اإلنتاج
•
•
•
•
•

•
•

ينفذ المشروع في جميع فروع الشركة الحالية ) :الرياض – جدة – المنطقة الشرقية – المنطقة الجنوبية –
المدينة المنورة – الطائف – القصيم ( .
تم توقيع العقد بتاريخ  ٢٠١٠/١/٣٠حيث تم انجاز ما نسبته  %٧٥من المشروع.
مدة تنفيذ المشروع ثالث سنوات و من المتوقع أن يتم االنتھاء من المشروع نھاية العام الحالي ٢٠١٣م .
التكلفة اإلجمالية للمشروع قدرھا  ١٩٤,٨٢٦,٨٦٠﷼ .
يقوم بتنفيذ المشروع كل من :
-١

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

-٢

شركة سيراقا للفروع )جدة  -المنطقة الجنوبية – الطائف (

تستعين الشركة بمكتب زيشان االستشاري للقيام بأعمال االستشارة
يھدف ھذا المشروع إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لدوائر التعبئة و ذلك بتغيير النظام المستخدم سابقا ً من
نظام ميكانيكي إلى نظام الكتروني و كذلك تحويل استخدام الصمامات األفقية إلى صمامات رأسية لزيادة
الطاقة اإلنتاجية لكل دائرة .

مناطق المناولة الجديدة بالفروع .
•
•
•
•
•
•

ينفذ المشروع في جميع فروع الشركة الحالية ) :الرياض – جدة – المنطقة الشرقية – المنطقة الجنوبية –
المدينة المنورة – الطائف – القصيم ( .
مدة تنفيذ المشروع سنتين.
التكلفة اإلجمالية للمشروع قدرھا  ١٣٥,٣٥١,٦٥٦﷼ .
مقاول المشروع  :شركة كوسان كرسبالنت الفرنسية.
استشاري المشروع  :من المتوقع اختيار استشاري المشروع قبل نھاية الربع األول من العام الحالي
٢٠١٣م.
يھدف المشروع إلى تطوير مناطق المناولة و تجھيزھا بأحدث أنظمة التفريع والتعبئة وكذلك نظام اإلنذار
واألمان وبالتالي زيادة وحدات تعبئة/تفريغ ناقالت الغاز باإلضافة إلى وايتات التوزيع و مراقبة مخزون
الخزانات الكروية .

1

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
انطالقا ً من حرص شركة الغاز على تعزيز عالقتھا مع مساھميھا وكافة مستثمريھا وعمالئھا  ،وإيمانا ً منھا بمبدأ
اإلفصاح والشفافية وأھمية المعلومات للمستثمرين عليه تفصح الشركة بجانب أدائھا ونتائجھا المالية وأعمالھا اإلدارية
السابقة عن المعلومات التالية التي تھم جمھور المستثمرين  ،وھي كما يلي :
أ -حقوق المساھمين وآليات التوصل معھم :
تولي شركة الغاز اعتباراً خاصا ً لحقوق مساھميھا وأصحاب المصالح ) (Stakeholdersوذلك بتضمينھا في النظام
األساسي للشركة ودليل حوكمه الشركة الذي قامت الشركة بتطويره  ،حيث تضمنت ھذه الوثائق حقوق المساھمين
التي تنص عليھا القوانين واألنظمة والتي يمكن اإلطالع عليھا بالرجوع إلى موقع الشركة اإللكتروني
) . (WWW.GASCO.COM.SAباإلضافة إلى التزامھا بنشر التقارير المالية وغير المالية واإلعالنات
والمعلومات الجوھرية عبر موقع تداول والصحف ونشرة أخبار شركة الغاز التي تصدر بصفة ربع سنوية  .كما توجد
"إدارة االلتزام والحوكمة " لمتابعة ذلك .
ب -رأس مال الشركة واألسھم الحرة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م :
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المصرح به )  Lسعودي (
٧٥,٠٠٠,٠٠٠
عدد األسھم المصدرة ) جميع أسھم الشركة أسھم عادية ( .
٥٠,٥٤١,٥٦٤
عدد األسھم الحرة ) (Float Sharesوفقا ً لسجل الشركة بتداول
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المدفوع )  Lسعودي (
١٠
القيمة االسمية للسھم
١٠
القيمة المدفوعة للسھم
ملحوظة عدد األسھم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقا ً لحركة تداول أسھم الشركة اليومية بيعا ً وشراء في سوق األسھم .
ج -قائمة المالك الرئيسيين :
بيان بأسماء ونسبة ملكية المساھمين الرئيسيين الذين يملكون ) (%٥فما فوق تحديث .٢٠١٣/٠٢/١١
االسم
سعيد علي غدران الغامدي
صندوق أالستثمارات العامة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

نسبة التملك
% ١١.٩
% ١٠.٩
% ٦.١

ملحوظة  :فيما يتعلق باإلخطارات المتعلقة بتغير نسبة ملكية المساھمين بالزيادة أو النقصان والمشار إليھا في المادة
) (٤٥من قواعد التسجيل واإلدراج  ،تود الشركة اإلفادة بأنھا لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المالك بتغيير
ملكيتھم خالل العام المالي ٢٠١٢م  .وقد اعتمدت في رصيد البيانات أعاله بناءاً على السجالت المالية السعودية )
تداول ( .
دـ -اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :
يُعد مجلس اإلدارة في الشركة الجھاز اإلداري األعلى المسئول أمام الجمعية العامة للمساھمين عن إدارة الشركة وذلك
وفقا للقانون والنظام األساسي للشركة  .ومن أبرز مھام المجلس رسم واعتماد التوجھات اإلستراتيجية واألھداف
الرئيسية للشركة ووضع متابعة إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان كفاءتھا وفاعليتھا  ،واعتماد
الموازنات الرئيسية والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة التنفيذية بھا  ،ووضع السياسات
التي تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقھم  .بجانب وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق
وتنفيذ األنظمة واللوائح الرسمية وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوھرية عن الشركة وأدائھا والتي من شأنھا أن
تساعد مساھمي الشركة وجمھور مستثمريھا في تقييم أصول وخصوم أو مطلوبات الشركة  .ھذا باإلضافة إلى المھام
األخرى التي ورد تفصيلھا في النظام األساسي للشركة واإلطار العام للحوكمة واللجان المنبثقة والسياسات والتعھدات .
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دـ (١-تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساھمة التي ال يزالون يتولون عضويتھا :

-

يتكون مجلس إدارة الشركة من ) (٩أعضاء تم انتخابھم للدورة الجديدة التي بدأت في
٢٠١٠/١١/١٨م لمدة ثالث ٣سنوات
معالي )رئيس مجلس اإلدارة (الشيخ عبد العلي النعيم استقال من عضوية المجلس
اعتبار من تاريخ ٢٠١٣/١/١م
الدكتور إبراھيم العلي الخضير) نائب رئيس مجلس اإلدارة( استقال من عضوية
المجلس اعتبار من تاريخ ٢٠١٢/٠٣/١٤م
تم تعيين المھندس سعد حمدان الحمدان رئيسا لمجلس اإلدارة اعتبار من تاريخ
٢٠١٣/١/١٢م
تم تعيين االستاذ علي محمد علي ال سفالن نائب لرئيس مجلس اإلدارة اعتبار من
تاريخ ٢٠١٣/١/١٢م

م

اسم العضو

تصنيف
العضوية

الشركات المساھمة التي يتولى عضويتھا بجانب
عضويته في شركة الغاز

١

سعد حمدان الحمدان ممثل  /صندوق االستثمارات العامة
رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

------

مستقل

------

علي محمد علي ال سفالن
٢
نائب للرئيس
٣

عبد` العلي النعيم

مستقل

------

٤

سلمان محمد حسن الجشي

مستقل

------

٥

إبراھيم العلي الخضير

مستقل

------

٦

غدران سعيد علي غدران

غير تنفيذي

------

تنفيذي

------

محمد بن ابراھيم الشبنان
٧
المدير العام
٨

د خالد عبد العزيز الغنيم ممثل  /صندوق تنمية الموارد
البشرية

مستقل

------

٩

سطام عامر الحربي ممثل /المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

غير تنفيذي

------

دـ (٢-سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة :
تعزيزاً لدوره فقد عقد مجلس اإلدارة ) (١٢اجتماع خالل العام ٢٠١٢م  ،ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس
اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام  ٢٠١٢م .

1

تاريخ االجتماع
لعام ٢٠١٢م
اسم العضو
سعد حمدان
الحمدان ممثل /
صندوق
االستثمارات
العامة رئيس
مجلس اإلدارة"
علي محمد علي
ال سفالن "نائب
للرئيس"
عبد العلي
النعيم
إبراھيم العلي
الخضير
سلمان محمد
حسن الجشي
غدران سعيد علي
غدران
محمد بن ابراھيم
الشبنان "المدير
العام"
د .خالد عبد
العزيز الغنيم
ممثل  /صندوق
تنمية الموارد
البشرية
سطام عامر
الحربي ممثل
//المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

١/١٦

١/١٧

٢/١٨

٢/١٨

صباح

مساء

٣/١٧

٣/٢٦

٥/٥

٧/٢٣

٩/٣

١١/٥

١٢/٤

١٢/٢٢

إجمالي

























١٢

























١٢





×















×



١٠









×

×

×

×

×

×

×

×





×













×





١٠





×





×











×

٩

























١٢





×





×











×

٩

























١٢

٤

دـ (٣-الفريق التنفيذي بالشركة :
يقوم الفريق التنفيذي بقيادة مدير عام الشركة بتنفيذ اإلستراتيجيات والخطط التي يقرھا مجلس اإلدارة ،وكذلك يقوم بمتابعة عمليات
الشركة ومتابعة تحقيق مؤشرات األداء المرسومة .
المنصب

االسم
المدير العام
م  /محمد ابراھيم الشبنان
نائب المدير العام للعمليات
م /عبدﷲ علي الحميد
مساعد المدير العام لشـؤون النقل
م  /خالد المؤذن
األستاذ  /سليمان ناصر الفراج مساعد المدير العام للشـؤون المالية المكلف
األستاذ  /سليمان ناصر الفراج مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير
مساعد المدير العام لإلدارة والموارد البشرية
األستاذ/عبدالرحمن الماجد
تمت استقالة مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير ومساعد المدير العام لإلدارة والموارد البشرية في ٢٠١٣/٢/٢م .
خالل الربع األول من عام ٢٠١٣م تم تعيين م  /خالد مؤذن مستشار للمدير العام وتم تكليف م  /عبدالرحمن بن سليمان مساعدا
للمدير العام للشؤن النقل
د (٤-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :
تقوم شركة الغاز بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجالس الفرعية
واللجان المنبثقة من المجلس  ،استناداً إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام األساسي للشركة  ،كما تقوم الشركة
بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب عقود العمل المبرمة معھم  ،وفيما يلي تفاصيل المكافآت
والرواتب والمصروفات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسه من كبار التنفيذيين في الشركة بما فيھم المدير العام
والمدير المالي للشركة عن العام ٢٠١٢م على النحو التالي :
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دـ–  ( ١ – ٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٢م :
اسم العضو

بدل الحضور لجلسات مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه والبدالت األخرى
)(L

المكافأة السنوية لعضوية المجلس
بواقع ٢٠٠ألف  Lللسنة

صندوق االستثمارات العامة رئيس
مجلس اإلدارة

٣٦,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

سعد حمدان الحمدان ممثل  /صندوق
االستثمارات العامة رئيس مجلس اإلدارة

٢١,٠٠٠

٠

علي محمد علي ال سفالن :نائب للرئيس

١١٢,٥٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٣١٢,٥٠٠

سلمان محمد حسن الجشي

١٥٦,٠٠٠

١٨٣,٣٣٣

٣٣٩,٣٣٣

إبراھيم العلي الخضير

١٨,٠٠٠

٦٦,٦٦٧

٨٤,٦٦٧

غدران سعيد علي غدران

٦١,٥٠٠

١٦٦,٦٦٧

٢٢٨,١٦٧

محمد بن ابراھيم الشبنان  :المدير العام

٨٤,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٨٤,٠٠٠

٧

د خالد عبد العزيز الغنيم ممثل  /صندوق
تنمية الموارد البشرية

٣٣,٠٠٠

١٦٦,٦٦٧

١٩٩,٦٦٧

٨

سطام عامر الحربي ممثل /المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية

١٠٢,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٣٠٢,٠٠٠

عبد` العلي النعيم

٣٨٧,٠٠٠

١٨٣,٣٣٣

٥٧٠,٣٣٣

م

١

٢
٣
٤
٥
٦

٩

•

اإلجمالي

٢٥٧,٠٠٠

قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  ٢٩١/٢٠١٣/١وتاريخ ٢٠١٣/١/١٢م وبعد استعراض المجلس
لنبذه قصيرة من انجازات معالي رئيس مجلس اإلدارة السابق معالي الشيخ  /عبدﷲ العلي النعيم
لصالح الشركة خالل فترة عمله مع الشركة وتقديرا من المجلس لسعادته قرر مايل

•
•

ي

 .١صرف مبلغ )مليون ( ﷼ مكافئة رمزيه لسعادته
 .٢تتنازل الشركة عن ملكية السيارة )مرسيدس ( موديل ٢٠١١م والتي تحت استخدام معاليه وتحويلھا
باسمة
علما بان األثر المالي لھذه القرارات سوف ينعكس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣م .
دـ–  ( ٢ – ٤مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠١٢م :
البيان
الرواتب و البدالت
المكافآت الدورية والسنوية
أخرى
اإلجمالي

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددھم )(٥
أعضاء بما فيھم المدير العام و المدير المالي للشركة
٣,٤٦٨,٢٢٥.٠٠

٠
٠
٣,٤٦٨,٢٢٥.٠٠
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و( لجان مجلس اإلدارة :
للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددھا ) (٣لجان فرعية تم تشكيل عضويتھا من قبل أعضاء المجلس
وعضو خارجي وتنفيذي من ذوي الخبرات والتخصصات ولھذه اللجان ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يحدد
صالحيتھا وإجراءات عملھا .
وحيث قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان المنبثقـة عن مجلس اإلدارة وھـي  ) :لجنة المراجعة  ،اللجنة التنفيذية و
االستثمار  ،لجنة المكافآت والترشيحات ( عـلى النحــو التالـي :
و–  ( ١لجنة المراجعة :
تتكون لجنة المراجعة من ) (٣أعضاء جميعھم غير تنفيذيين ومن بينھم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية  .عقدت
اللجنة خالل العام ٢٠١٢م عدد ) (١١اجتماعا وتقوم ھذه اللجنة بدور أساس وھام في مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء
بواجباته النظامية وقد قامت اللجنة خالل عام ٢٠١٢م باإلشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية
للشركة وذلك بھدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية .
أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مھامھا :
المنصب

مرات
الحضور

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس
اللجنة

١١

٢

األستاذ :سطام عامر الحربي

عضو مجلس اإلدارة  -عضو
اللجنة

١١

٣

الدكتور رائد عبد الحقيل

من خارج الشركة  -عضو اللجنة

١١

م

اسم العضو
األستاذ :سلمان محمد حسن الجشي

١

ملخص ألبرز مھام اللجنة

يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة ومن ابرز
مھامھا اإلشراف على التقارير المحاسبية والمالية والتأكد من
االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة  ,ومراجعة
السياسات المحاسبية للشركة وإبداء المرئيات ورفع التوصيات
لمجلس اإلدارة ,واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية
والمحاسب القانوني.

أعمال المراجعة الخارجية والداخلية :
 أوصت لجنة المراجعة الداخلية لمجلس اإلدارة على تعيين مراجع الحسابات القانوني لمراجعة حساباتالشركة للعام المالي  ٢٠١٣م والتقارير الربع سنوية  ،بما فيھا الربع األول من العام التالي ٢٠١٤م  ، ،أو
اختيار غيره  ،وتحديد أتعابه لعرضھا على الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھا السنوي الذي سيعقد في
شھر مارس ٢٠١٢م
قامت اللجنة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام ٢٠١٢م والتأكد من سالمة التقارير المالية
واستيفائھا للمتطلبات وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا ومن ثم رفع توصياتھا لمجلس اإلدارة في ھذا
الخصوص .
 تقوم لجنة المراجعة الداخلية بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفاعليتھا من خالل التقارير التي يتمرفعھا للجنة من قبل المراجع الداخلي ،وفي ضوء ما تم دراسته أظھرت نتائج الفحص التي تمت ألنظمة
الرقابة الداخلية في القطاعات الرئيسة أنه ال يوجد قصور جوھري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتھا
يقتضي اإلفصاح عنه ،كما أن ھناك بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر ،وقد
اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك.
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و–  ( ٢لجنة المكافآت والترشيحات :
تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ) (٣أعضاء جميعھم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين  ،وقد عقدت اللجنة ) (٩اجتماعات
خالل العام ٢٠١٢م  ،قامت من خاللھا بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مھامھا المناطة بھا .
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مھامھا :
م

اسم العضو

المنصب

مرات الحضور

١

ألستاذ :علي محمد آل سفالن

عضو مجلس اإلدارة -
رئيس اللجنة

٩

٢

األستاذ :سطام عامر الحربي

عضو مجلس اإلدارة -
عضو اللجنة

٩

٣

األستاذ  :سلمان محمد حسن
الجشي

عضو مجلس اإلدارة -
عضو اللجنة

٩

ملخص ألبرز مھام اللجنة
يتم تعيين ھذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ومن مھامھا رفع
التوصيات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة  ,كذلك
وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة ,كذلك إعداد
تقرير سنوي مفصل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة
لكبار التنفيذيين  ,وتقديم المشورة للمجلس فيما يخص
السياسات والخطط التي تنظم برامج التعويضات بالشركة,
وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المجلس والتوصية بمعالجتھا
بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

و–  ( ٣اللجنة التنفيذية واالستثمار :
لجنة االستثمار منبثقة عن مجلس إدارة الشركة تتكون من ) (٣أعضاء من مجلس اإلدارة وقد عقدت اللجنة خالل العام ٢٠١٢م
عدد ) (٤اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ اإلستراتيجية فيما يتعلق بالفرص االستثمارية للشركة
أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مھامھا :
المنصب

مرات الحضور

م

اسم العضو

١

األستاذ سعـد بن حمدان
الحمدان

رئيس مجلس اإلدارة-
رئيس اللجنة

٤

٢

األستاذ غـدران سعيد
غدران

عضو مجلس اإلدارة -
عضو اللجنة

٤

٣

ألستاذ :علي محمد آل سفالن

عضو مجلس اإلدارة
 -عضو اللجنة

٤

ملخص ألبرز مھام اللجنة
يتم تعيين ھذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وتختص بما يتعلق
باستثمارات الشركة المختلفة وتقديم الرأي والمشورة ألفضل
الطرق لالستفادة من الوسائل المتاحة في مجال االستثمار بما
يعود بالفائدة على الشركة.
ودراسة الميزانية التقديرية للشركة والبت في عمليات الشراء
التي تزيد عن ثالثة ماليين  ,Lواعتماد التعيينات والترقيات
والنقل ,ودراسة األنظمة والتعديالت المقترحة على لوائح
الشركة ,واعتماد المساھمات االجتماعية والوطنية والرعاية
واإلعالنات حتى مائة ألف  ,Lوتقدم اللجنة محاضر أعمالھا
إلى مجلس اإلدارة.
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ز ( بيان بعدد األسھم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وتغيرھا خالل عام ٢٠١٢م ووصف ألي مصaلحة تعaود ألعضaاء مجلaس
اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة

م

بداية العام

اسم من تعود له المصلحة

نھاية العام

صافي التغيير

نسبة التغيير

ملكية األقرباء
من الدرجة
األولى وتغيرھا

%٠

ال يوجد
ال يوجد

عدد األسھم

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

١

عبد العلي النعيم

١٣,٥٠٠

-

١٣,٥٠٠

-

-

٢

إبراھيم العلي الخضير

١,٠٠٠

-

١,٠٠٠

-

-

%٠

٣

سلمان محمد حسن الجشي
علي محمد علي ال سفالن
"نائب للرئيس"
غدران سعيد علي غدران

١,٠٤٥

-

١,٠٤٥

-

-

%٠

ال يوجد

١,٠٠٠

-

١,٠٠٠

-

-

%٠

ال يوجد

١,٠٠٠

-

١,٠٠٠
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٤,٦٠٣,٥٠٠

-
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ال يوجد

-
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ال يوجد

٨,١٨٦,٤٥٥

-

-

-

%٠

ال يوجد

٤
٥

محمد بن ابراھيم الشبنان
"المدير العام"
صندوق تنمية الموارد
البشرية
د .خالد عبد العزيز الغنيم
ممثل  /صندوق تنمية
الموارد البشرية
المؤسسة العامة للتأمينات
سطام عامر الحربي ممثل
//المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

٦

٧

٨

صندوق االستثمارات
العامة
سعد حمدان الحمدان ممثل
 /صندوق االستثمارات
العامة "رئيس مجلس
اإلدارة"

٩

-

٤,٦٠٣,٥٠٠

٨,١٨٦,٤٥٥

-
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ال يوجد

بيان بعدد األسھم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وتغيرھا خالل العام ٢٠١٢م :
بداية العام
م

اسم من تعود له المصلحة

نھاية العام
صافي التغيير

عدد األسھم

أدوات الدين

عدد األسھم

أدوات الدين

نسبة التغيير

ملكية األقرباء من الدرجة األولى وتغيرھا

١

م  /محمد ابراھيم الشبنان

١٠٠٠

-

١٠٠٠

-

-

%٠

ال يوجد

٢

م /عبد علي الحميد

-

-

-

-

-

%٠

ال يوجد

م  /خالد المؤذن

--

-

-

-

-

%٠

ال يوجد

٣

٤

-

األستاذ  /سليمان ناصر الفراج

١٠٠

-

١٠٠

-

-

%٠

ال يوجد

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالعزيز الماجد

٤٥٠

-

٤٥٠

-

-

%٠

ال يوجد

لم تستلم الشركة أي إشعار من أي شخص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة( إلفادة الشركة بھذه األسھم طبقا
ألحكام المادة ) (٤٥من قواعد اإلدراج الصادرة عن ھيئة السوق المالية.

ط ( معامالت مع أطراف ذوي عالقة :
لم يتم عمل أي عقود خالل العام والتي يوجد فيھا مصالح خاصة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو
المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص له عالقة بأي منھم.
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ك ( إقaaaaaaaرارات مجلaaaaaaaس اإلدارة وفقaaaaaaaا ً ألنظمaaaaaaaة ھيئaaaaaaaة السaaaaaaaوق الماليaaaaaaaة ونتaaaaaaaائج تطبيaaaaaaaق الئحaaaaaaaة الحوكمaaaaaaaة للعaaaaaaaام
٢٠١٢م :
يود مجلس إدارة الشركة أن يشير إلى أن الشركة قد قامت في ھذا التقرير باإلفصاح عن المتطلبات التي
تنطبق عليھا وقامت بتطبيقھا من الئحة حوكمة الشركات  ،إال أن ھناك بعض البنود ال تنطبق عليھا  ،كما
أن ھناك بعض البنود لم يتم تطبيقھا من قبل الشركة خالل العام ٢٠١٢م وانطالقا ً من مبدأ االلتزام
بمتطلبات الحوكمة  .فيما يلي اإلقرارات المطلوبة وفقا قواعد التسجيل واالدارج والئحة حوكمة الشركات
ك – ا( إقرارات المجلس :
 .١أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 .٢أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
 .٣انه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.
 .٤انه ال توجد أي اختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
كما ال توجد أي مالحظات جوھرية من المحاسب القانوني عن القوائم المالية للشركة للعام
٢٠١٢م ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد ھيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبھا في أي
وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات حول القوائم المالية السنوية .
 .٥يقر المجلس بأنه لم يوص خالل العام ٢٠١٢م باستبدال المحاسب القانوني  ،حيث ظل مكتب
)البسام ( مراجعا ً خارجيا ً لحسابات الشركة  ،وسيتم التوصية على تعيين مراجع الحسابات
القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي  ٢٠١٣م والتقارير الربع سنوية  ،بما فيھا الربع
األول من العام التالي ٢٠١٤م نظراً لتوصية لجنة المراجعة بذلك وفقا ً لنظام وزارة التجارة
والصناعة
.٦

لم تستلم الشركة إشعار أوصف ألي مصلحه في فئة األسھم ذات الحقيه في التصويت
من أي شخص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة( إلفادة الشركة بھذه األسھم طبقا ألحكام
المادة ) (٤٥من قواعد اإلدراج الصادرة عن ھيئة السوق المالية

 .٧ال يملك أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الغاز حصة في رأسمال الشركات الزميلة و التابعة
لشركة الغاز  ،ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيھا مصلحة جوھرية ألعضاء مجلس
اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيھم المدير العام و المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بھم
 .٨لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا  ،كما لم تضمن أي قرض
يعقده واحد منھم مع الغير .
 .٩ال تقوم شركة الغاز حاليا ً بتطبيق خطط لحقوق خيار ). (Share options schemes
 .١٠ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل ألسھم .
 .١١لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين أو أحد التنفيذيين بالشركة أو موظفيھا أو
إحدى شركاتھا التابعة اوالزميلة تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو رواتب أو
تعويضات .او أي مصلحة جوھرية أخرى .
 .١٢ليس لدى الشركة أسھم امتياز أو أسھم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساھمين أو
أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيھا  ،وان كل أسھم الشركة عبارة عن أسھم عادية متساوية القيمة
االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرھا من الحقوق حسب النظام .
 .١٣تخضع الشركة للزكاة وفقا ً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتقوم
بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنويا ً وتحميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ
عند الربط النھائي للزكاة – إن وجدت -في الفترة التي يتم فيھا الربط علما انه تم البدء في
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إجراءات االعتراض على الربوط الزكويه عن األعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م والتي
قدمتھا مصلحة الزكاة و الدخل للشركة حيث أظھرت تلك الربوط وجود فروقات زكوية بمبلغ
 L ٥٩,٧١٨,١٥٧لصالح مصلحة الزكاة والدخل و جاري االعتراض من قبل الشركة حسب
اإلعالن الذي تم في حينه على ما ورد في تلك الربوط وفقا ً للنظام الصادر بذلك  ،علما ً بأن تلك
الفروقات ستؤثر على القوائم المالية في حينه حال صدور قرار نھائي من اللجان المختصة
بالزكاة باعتماد تلك الربوط.
 .١٤ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم ,أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ,أو
حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة خالل السنة المالية ٢٠١٢م ,وال يوجد أي تعويضات حصلت
عليھا الشركة مقابل ذلك.
 .١٥ـ ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
 .١٦ال يوجد خالل عام ٢٠١٢م أي قروض على الشركة.
 .١٧ستواجه الشركة خطر المنافسة وذلك بعد انتھاء االمتياز الممنوح للشركة في ١٤٣٤/٥/١٤ھـ ,ولذلك
فقد قطعت الشركة خطوات جيدة في تطوير أجھزة ومعدات الشركة المختلفة ومن أھمھا تطوير
دوائر التعبئة من الوضع اليدوي إلى الوضع اآللي مما يتوقع معه رفع كفاءة وجودة التعبئة باعتماد
التقنيات االلكترونية في اإلنتاج والمتابعة والتقارير مما سيؤدي إلى خفض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة
اإلنتاجية ,كما خطت الشركة خطوات في زيادة المخزون االحتياطي" التشغيلي " من الغاز لمواجھة
توقف المصافي الدوري أو المفاجئ ,وسيتم إنشاء أربع محطات جديدة لتغطية بعض مناطق
االستھالك في المملكة حسب توجيھات الدولة في حيينه مما سيدعم موقف الشركة التمويني لكافة
مناطق المملكة
 .١٨المخاطر المترتبة على انفجار الغاز المتسرب من الناقلة رقم  ٨٤٥التابعة لشركة الغاز والتصنيع
األھلية الذي وقع صباح يوم الخميس  ١٦ذو الحجة ١٤٣٣ھـ األول من نوفمبر  ٢٠١٢م ،نتيجة
حادث مروري ألسباب ال زالت تحت التحقيق من قبل الجھات المختصة نجم عن الحادث انقالب
الناقلة وارتطام مقدمتھا بجسم ثابت على جسر تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر ،مما أدى
إلى شرخ في أعلى الخزان بطول حوالي متر جراء ارتطام جسم الناقلة  ،أدى إلى تسرب الغاز
السائل من الناقلة التي كانت محملة بالغاز المسال وقادمة من محطة القطيف التابعة لشركة أرامكو
السعودية ومتجھة إلى محطة الرياض بطريق الخرج والذي يلزم الوصول إليھا عبور شرق مدينة
الرياض حيث تكونت سحابة ضخمة من الغاز المتسرب ،ساعد الھواء على دفعھا باتجاه الشمال
الغربي من موقع الحادث ,وخالل دقائق ولتوفر الظروف لخليط الغاز والھواء ومصادر اشتعال قريبه
 ،اشتعلت السحابة ومن ثم انفجرت مما أدى إلى خسائر بشرية ووفيات وإصابات بينھا إصابات بليغة
حسب بيانات وزارة الصحة .كما نجم عن ذلك أضرار مادية باحتراق العديد من السيارات وتھشم
بعضھا مما كان متواجداً حول موقع الحادث وفوق الجسر ،إضافة إلى تدمير لموقع ورشة ومعرض
سيارات ومعدات وتأثر المحالت القريبة من تحطم لجدران وتھشم للزجاج والنوافذ.علما بأن الشركة
تلتزم بالمواصفات السعودية للشاحنات وحمولتھا ولوائح وزارة النقل ومتطلبات التشغيل الالزمة
ووفقا للمعطيات القائمة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢م ترى أدارة الشركة أنھا لن تتحمل أي مسؤولية
نتيجة لحادث الغاز المتسرب من الناقلة وفي ھذا الصدد تلقت الشركة من مكتب المحامي راشد الغنيم
)محامي الشركة ( بان موقف الشركة القانوني قوي وفرصتھا قويه في رد الدعاوى المحتملة التي قد
تقام مستقبال من أي طرف متضرر من الحادث ،علما بأنه لم يتم رفع أي دعوى قضائية على الشركة
بھذا الخصوص حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/١١ھـ الموافق ٢٠١٣/٢/ ١١م
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ك –  (٢البنaaود المطبقaaة جزئيaaا ً والتaaي لaaم يaaتم تطبيقھaaا مaaن الئحaaة حوكمaaة الشaaركات الصaaادرة مaaن ھيئaaة السaaوق الماليaaة :
يقر المجلس بأن الشركة قد قامت خالل عام ٢٠١٢م بتطبيق كافة الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق
المالية خالل عام ٢٠١٢م عدا البند المتعلق بأسلوب التصويت التراكمي ب ٦/من المادة السادسة  ،حيث لم يتم
تطبيقھا من قبل الشركة لألسباب المذكورة لكل منھما والموضحة في جدول نتائج المقارنة السنوية لمدى التزام الشركة
بالئحة الحوكمة الصادرة من ھيئة السوق المالية السعودية للعام ٢٠١٢م التالي :

م

١
٢

٣

٤

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

١٤

١٥

١٦

رقم المقارنة وفق
الئحة حوكمة
الشركات
الثالثة  :الحقوق
العامة للمساھمين
الرابعة  :تسھيل
ممارسة المساھمين
لحقوقھم وحصولھم
على المعلومات
الخامسة  :حقوق
المساھمين المتعلقة
باجتماع الجمعية
العامة
السادسة  :حقوق
التصويت
السابعة  :حقوق
المساھمين في أرباح
األسھم
الثامنة  :السياسات
واإلجراءات المتعلقة
باإلفصاح
التاسعة  :اإلفصاح
في تقرير مجلس
اإلدارة
العاشرة  :الوظائف
األساسية لمجلس
اإلدارة
الحادية عشرة :
مسؤوليات مجلس
اإلدارة
الثانية عشرة  :لجان
مجلس اإلدارة
الثالثة عشرة  :لجان
مجلس اإلدارة
واستقالليتھا
الرابعة عشرة :
لجنة المراجعة
الخامسة عشرة :
لجنة الترشيحات
والمكافآت
السادسة عشرة :
اجتماعات مجلس
اإلدارة وجدول
األعمال
السابعة عشرة :
مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة
وتعويضاتھم
الثامنة عشرة :
تعارض المصالح في
مجلس اإلدارة
مجموع البنود
النسبة المئوية

عدد
البنود
المطبقة
جزئيا ً

عدد البنود
الغير
مطبقة

عدد
البنود

عبد البنود
المطبقة
بالكامل

١

١

٢

٢
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١٠

٥

٤

٢

٢

١

١

٧

٧

١٧

١٧

٨

٨

٩

٩

٣

٣

١١

١١

٨

٨

٤

٤

١

١

٣

٣

٩١

٩٠

١

%١٠٠

%٩٨.٩٠

%١.١٠

بند واحد
وھو /٦ب

عدد
البنود
التي ال
تطبق

أسباب عدم التطبيق أو التطبيق الجزئي

بالنسبة لبند /٦ب لم تقم الشركة بتطبيق نظام التصويت كآلية
النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ويعتزم مجلس اإلدارة االلتزام
بتطبيقه بعد قرار الزاميه التصويت التراكمي او تصويت
الجمعية العموميه عليه
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