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رسالة رئيس المجلس
ً
ً
ً
آمنا
مصدرا
انطالقا من رؤية شركتكم الوطنية ،شركة الغاز والتصنيع األهلية «غازكو» ،في أن نكون محل ثقة عمالئنا
لخدمات الطاقة المتقدمة وتوفير خدمات مالئمة وآمنة ومرضية لعمالئنا ,حرصت الشركة على تقديم منظومة آمنة
ً
بدءا من القدرات التشغيلية ,والوحدات التخزينية في محطات الشركة ومطابقتها ألعلى معايير
ومتكاملة من الخدمات
السالمة واألمان العالمية ,والكوادر التشغيلية التي تسخر كل إمكاناتها وتأهيلها المتميز في االلتزام بتقديم الخدمة من
ً
سعيا
المحطة إلى العمالء وفق تطبيق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال،
منا لبناء ميزة تنافسية مستدامة ،وتعزيز قدرات األمن الصناعي وتنمية الحس األمني لديهم للمحافظة على سالمة
وأمن الوطن ،وذلك باستخدام أحدث التقنيات واألنظمة التي من شأنها اإلسهام في تحقيق رؤيتنا ورفع مستوى الوعي
بشروط ومتطلبات السالمة لدى المجتمع والوقاية من المخاطر وسوء استخدامات الغاز.
ً
ونظرا لما تتمتع به الشركة من كونها صاحبة االمتياز في تعبئة وتوزيع الغاز المسال بالمملكة العربية السعودية ,فقد
حرصت الشركة على خلق استثمارات متنوعة ومستدامة مكنّ تها من توسيع نطاق مشاريعها الحيوية والعوائد الربحية
بشكل أكبر ,ما أسهم في أن تكون الشركة إحدى أهم الشركات االستثمارية بالمملكة .
وقد عملت الشركة ضمن استراتيجيتها على تطوير إمكاناتها كافة من خالل العمل على خطة تسويقية ،الستهداف شرائح
متنوعة من األفراد والشركات والجهات األخرى في القطاعين العام والخاص لتنويع قائمة منتجاتها والخدمات المقدمة
للعمالء ,ورفع كفاءة المحطات لضمان استمرارية العمل بطاقة تشغيلية أعلى ,ورفع مستوى األمن والسالمة في جميع
عملياتها ،وزيادة أسطول ناقالتها التي تهدف إلى تعزيز القدرات وتنمية الربحية والتميز في خدمة العميل.
كما ستستمر الشركة في تسخير اإلمكانات كافة لمواجهة التحديات التي طرأت على السوق المحلية ،من خالل إدراج
العديد من التغيرات ضمن منهجيتها واستراتيجيتها في العمل لتحسين حزمة األنظمة ذات الصلة بالعمالء ,وإضفاء جملة
من التعديالت على الهيكل التنظيمي للشركة ،بهدف ضمان تقديم خدمات متنوعة ومتميزة تلبي حاجة العمالء ،وتوفير
هذه الخدمات والمنتجات بجودة عالية ومالئمة لمعايير السالمة واألمان.
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ً
وإيمانا منا بأهمية العنصر البشري واالستثمار فيه ,قامت الشركة باستقطاب عدد من القيادات والكفاءات المتميزة للعمل
على رفع مستوى الكفاءة واألداء في قطاعاتها المختلفة .كما قامت بتأهيل الكوادر البشرية وإعدادها وفق معايير قياسية
لتطوير بيئة العمل التنظيمية وتحقيق سرعة في األداء لتحقيق أثر إيجابي في بيئة العمل وتنمية الربحية على المديين
القصير والبعيد.
ونحمد المولى عزّ وجل ,على ما حققناه من أداء ونتائج متميزة في عام 2016م الذي يعكس االهتمام بتقليص التكاليف
والمصروفات ،واالهتمام بزيادة اإليرادات وتطوير الخدمات التي ستجدون تفاصيلها ضمن هذا التقرير ،والذي نأمل أن
نكون قد قدمنا لكم فيه صورة واضحة لعمليات الشركة وخططها االستراتيجية ،سائلين الله عزّ وجل ،أن يوفقنا للعمل
وصوال ألهداف الشركة ،ما يكفل استمرارية نهجها في تحقيق القيمة المأمولة
في سبيل تحقيق مزيد من السبق والتميز
ً
لعمالئها ،والربحية لمساهميها ودعم االقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
ً
جميعا (رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة) ،أن نتقدم ببالغ االمتنان والشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
كما يسعدنا
وسمو ولي عهده األمين ،وسمو ولي ولي العهد ،حفظهم الله ،على الدعم المستمر والمساندة المتواصلة لقطاع
الطاقة والصناعة والنهضة الصناعية واالقتصادية في مملكتنا العزيزة.
ً
وختاما ،يسعدني وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة في شركة الغاز والتصنيع األهلية أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي
ً
إيمانا منا بأن ما تحقق من إنجازات يعود فيها الفضل ،بعد الله ،إلى ثقتكم ومساهمتكم في هذه الشركة,
لعام 2016م،
وااللتزام بمعايير الحوكمة ومبادئ اإلفصاح والشفافية .آملين أن نكون قد قدمنا ما يرقى إلى مستوى التطلعات.
والله ولي التوفيق،
الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة الرئيس التنفيذي
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني مساهمي شركة الغاز والتصنيع األهلية الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد عملت «غازكو» على أسس استراتيجية تركز على إثراء تجربة العميل ،مع االلتزام بتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير
السالمة لكل عميل سواء كان من األفراد أو المنشآت من القطاعين العام والخاص .كما بنت الشركة خططها لتحقيق
استراتيجياتها متبنيه أفضل الممارسات الرائدة ،بما يحقق تنمية الربحية في ظل التطور والتغلب على التحديات والتواؤم
مع متغيرات هذه الصناعة الحيوية ،والبحث عن فرص مجدية لتنويع االستثمار.
ً
حاليا ،برامج عدة إلحداث نقلة نوعية ،ستؤتي ثمارها بنمو األعمال والخدمات ،معتمدة على إحداث تغيير
وتفعل الشركة
ّ
أوال ،عبر تطوير كادر الموارد البشرية باستقطاب أفضل الممارسين لألعمال،
للثقافة الداخلية تهدف إلى خدمة العميل ً
ورفع كفاءة الموظفين من خالل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة ،وتطبيق أفضل األنظمة التقنية على نشاطات
الشركة كافة ،وتوثيق السياسات واإلجراءات التي تكفل تناغم العمل بين قطاعات األعمال كافة في الشركة ،وتطوير
آليات العمل ،ورفع مستوى السالمة في منشآت الشركة العاملة ،بالتنسيق المتواصل مع الهيئة العليا لألمن الصناعي
وقوات أمن المنشآت والمديرية العامة للدفاع المدني ،وتطبيق المعايير القياسية على خدمات ومنتجات الشركة وفق
تنسيق كثيف مع هيئة المواصفات والمقاييس ووكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة واالستثمار ،لتكفل تحقيق هدفنا
في خدمة العميل بجودة أفضل وموثوقية أعلى.
وتفخر «غازكو» في 2016م ،بتحقيق إنجازات كبيرة وقياسية على مستوى اإلنتاج ،حيث تجاوز إجمالي إنتاجها أكثر من 100
مليون أسطوانة بزيادة قدرها  %6مقارنة بعام 2015م في جميع محطاتها .كما شهدت الورشة المركزية في الرياض
هذا العام تحقيق رقم قياسيي جديد بتأهيل ما يزيد على  10ماليين أسطوانة وإعادتها للسوق وفق معايير السالمة
ً
كيلومترا ،ناقلة أكثر
المتبعة .إضافة إلى ذلك ،أنجز أسطول الشركة نحو  67949رحلة ،قطعت فيها مسافة 65,051,472
ً
كيلوغراما.
من 1,180,913,594
ً
ألعبر عن خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة ،لما لمسناه من دعم و توجيه دائم نحو
وأخيرا ،أغتنم هذه المناسبة،
ّ

وتفان خالل عام 2016م.
تميز أفضل ،ولجميع العاملين بالشركة لما أبدوه من مهنية
ٍ

م .منصور بن علي الوعلة
الرئيس التنفيذي المكلف

التقرير السنوي  -شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) 2016م

رؤيتنا

أن نكون محل ثقة عمالئنا كمصدر آمن لخدمات الطاقة
المتقدمة.

رسالتنا

أن نقدم منتجات وخدمات مالئمة ،آمنة ،موثوقة ومرضية
لعمالئنا في مجال الطاقة ،ونعتـني بموظفينا و مجتمعنا،
لخلق قيمة مستدامة لمساهمينا.

نبذة تاريخية عن «غازكو»

تأسست شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) في عام 1383هـ (1963م) ،وذلك عبر اندماج شركة الغاز األهلية بالدمام
وفرعيها في كل من الرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض وفرعها بالدمام .وفي بداية التسعينيات
الهجرية ،تأسست شركات ومؤسسات صغيرة عدة لتعبئة وتوزيع الغاز ،إال أن المنافسة الشديدة بينها أدت إلى تدني
مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز ،ما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات والمؤسسات مع
شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) ،وذلك في نهاية عام 1395هـ (1975م).

نشاط الشركة
يتمثل نشاط الشركة القيام بجميع األعمال المتعلقة باستغالل وتصنيع وشراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز
بأنواعه ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،وشراء وبيع وتصنيع وصيانة األقفاص
واألسطوانات ،وشراء وبيع وصيانة األسطوانات والخزانات وملحقاتها ،وصيانة شبكات ووحدات الغاز وملحقاتها.
ً
أيضا ،القيام بنقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية في المملكة ،وجميع األعمال المتعلقة باالستيراد.
وللشركة
كذلك صناعة وشراء وبيع ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية ،والزجاج ،وقطع غيار السيارات
فضال عن إنشاء أو المشاركة في إنتاج الطاقة
والمعدات ،وإنشاء مراكز الخدمات البترولية ،وصيانة المعدات والسيارات.
ً
ومعالجة المياه والخدمات البيئية وأية أنشطة أخرى ،شرط الحصول على التـراخيص الالزمة .كما يجوز لها تملك العقارات
و شراء األراضي وإقامة المباني واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح الشركة.
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القسم األول

األداء المالي
واألنشطة الرئيسة
لـ «غازكو» 2016م

والتصنيع األهلية (غازكو) 2016م
2016م
(غازكو)الغاز
األهلية شركة
السنوي -
والتصنيع
التقرير السنوي  -شركة الغاز التقرير
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 lاألداء المالي للشركة خالل العام المالي 2016م:
رياال ،مقابل ( )1,907,020,431ريال عن الفترة نفسها
بلغت اإليرادات خالل الفترة من  2016/1/1إلى 2016/12/31م ()1,975,971,897
ً
من عام 2015م ،وتفاصيلها ،بعد حسم المردودات ،على النحو التالي:
ً
رياال ،وهو النشاط الرئيس والمؤثر
كيلوغراما بقيمة إجمالية قدرها 1,829,576,524
•كمية الغاز المباعة 1,476,093,359
ً
على حجم أعمال الشركة الرئيسة ونتائجها ,بنسبة تصل إلى .%93
رياال ،وهي المورد الثاني
•بلغت كمية األسطوانات المباعة  733,202أسطوانة بقيمة إجمالية بلغت 77,769,110
ً
ضمن المبيعات التي تؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة  %4من إجمالي المبيعات.
ً
رياال ،وهو المورد الثالث ضمن
خزانا وبأحجام مختلفة بلغت قيمتها 55,937,702
•بلغت كمية الخزانات المباعة 9840
ً
المبيعات الذي يؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة  %3من إجمالي المبيعات.
رياال ,وهو مورد إضافي يؤثر في حجم أعمال الشركة
•بلغ إجمالي بيع قطع التمديدات واألعمال األخرى 19,364,523
ً
بنسبة .%1
رياال.
•بلغت مردودات المبيعات ()6,675,962
ً

 lالربح (الخسارة) بعد حسم الزكاة الشرعية:
ً
رياال
رياال بعد حسم الزكاة الشرعية ،مقابل أرباح قدرها 141,891,001
أرباحا صافية قدرها 145,337,404
تحقق للشركة خالل عام 2016م،
ً
ً
عن الفترة نفسها من عام 2015م.
•يعود سبب االرتفاع في صافي األرباح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق إلى الزيادة في مجمل
الدخل بمقدار  21مليون ريال تمثل زيادة في مبيعات الغاز ،على الرغم من الزيادة في المصاريف العمومية واإلدارية
بمقدار  8,3مليون ريال والزيادة في المصاريف األخرى بنحو  8,9مليون ريال نتيجة إتالف أسطوانات الغاز .
•بلغ إجمالي إيرادات الفترة الحالية  1,975مليون ريال مقابل  1,907مليون ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام
السابق ،وبزيادة نسبتها  .%3.6كما بلغ مجموع حقوق المساهمين (ال يوجد حقوق أقلية) كما في نهاية الفترة الحالية
مبلغ  1,135مليون ريال مقابل  1,052مليون ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وبزيادة نسبتها .%7.8

lاألداء المالي للشركة للخمس سنوات الماضية رأس المال العامل
(بماليين الرياالت):
البيان

2016

2015

2014

2013

2012

(أ) أصول متداولة

324

261

262

262

224

(ب) حسومات متداولة

184

194

182

194

198

رأس المال العامل (أ) ( -ب)

140

67

80

68

26
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والتصنيع األهلية (غازكو) 2016م
2016م
(غازكو)الغاز
األهلية شركة
السنوي -
والتصنيع
التقرير السنوي  -شركة الغاز التقرير

 lمقارنة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية (بآالف الرياالت):
2016

2015

2014

2013

2012

البنود
إجمالي النقدية

58,272

52,830

48,076

24,476

11,899

إجمالي األرصدة المدينة

44,791

40,307

39,014

26,133

31,280

إجمالي األرصدة المدينة األخرى

26,683

31,349

71,694

56,229

27,876

إجمالي المخزون

149,731

106,588

104,153

155,507

153,279

استثمارات قصيرة األجل

45,000

30,000

0

0

0

إجمالي األصول المتداولة

324,477

261,074

262,937

262,345

224,334

0

0

0

73

770

األصول الثابتة (صافي)

571,699

598,263

573,481

622,340

504,802

المشروعات تحت التنفيذ

144,529

177,395

117,098

94,119

165,297

استثمارات عقارية

34,494

34,494

34,494

34,494

34,494

االستثمارات طويلة األجل

340,311

271,664

303,785

280,674

466,599

االستثمارات وفق حقوق الملكية

64,216

63,340

62,468

62,830

93,712

إجمالي األصول

1,479,727

1,406,231

1,354,263

1,356,875

1,490,008

األرصدة الدائنة

38,717

41,298

76,054

85,023

133,757

األرصدة الدائنة األخرى

87,219

45,714

43,451

44,754

39,033

مخصص الزكاة الشرعية

9,886

8,380

9,012

7,569

6,308

مخصصات أخرى

48,428

52,928

53,648

56,756

19,356

إجمالي الحسومات المتداولة

184,250

194,009

182,164

194,102

198,455

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

160,429

159,620

157,425

164,790

199,775

إجمالي الحسومات

344,679

353,628

339,589

358,892

398,230

رأس المال المدفوع

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

االحتياطي النظامي

270,551

256,018

241,828

226,602

215,209

االحتياطي االتفاقي

20,656

20,656

20,656

20,656

20,656

األرباح المبقاة

83,479

22,011

1,109

725

105,915

أرباح مقترح توزيعها

26,250

0

0

0

0

مكاسب (خسائر) غير محققة

10,362

3,918

1,081

-

-

إجمالي حقوق المساهمين

1,135,047

1,052,602

1,014,674

997,983

1,091,780

إجمالي الحسومات وحقوق المساهمين

1,479,727

1,406,231

1,354,263

1,356,875

1,490,008

المصروفات المؤجلة
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lخالصة األصول وحسومات الشركة وحقوق المساهمين للسنوات المالية الخمس األخيرة
(بآالف الرياالت)
100٪
90٪
1,135,047

1,052,602

1,014,674

997,983

1,091,780

344,679

353,628

339,589

358,892

398,230

1,479,727

1,406,231

1,354,263

1,356,875

1,490,008

2016

2015

2013

2012

80٪
70٪
60٪
50٪
40٪
30٪
20٪
10٪

		2014
إجمالي الخصوم

إجمالي حقوق المساهمين

0٪

إجمالي األصول

 lمقارنة قائمة الدخل المالي للسنوات الخمس الماضية (بآالف الرياالت):
2016

2015

2014

2013

2012

البنود
المبيعات

1,975,972

1,907,020

1,798,160

1,787,782

1,751,709

تكلفة المبيعات

()1,760,537

()1,712,815

()1,565,365( )1,606,021( )1,611,139

مجمل ربح النشاط

215,435

194,205

187,021

181,761

186,344

المصروفات اإلدارية

()72,634

()64,279

()52,721

()87,407

()53,207

صافي ربح النشاط

142,800

129,926

134,299

94,354

133,137

إيرادات أخرى

26,928

27,403

34,026

40,088

31,011

مصروفات أخرى

()18,928

()9,995

()9,517

()14,181

()11,069

االنخفاض غير المؤقت في األوراق المالية المتاحة للبيع

-

-

-

-

-

أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية

-

-

-

-

()9,565

صافي الدخل ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية

150,800

147,334

158,809

120,261

143,514

الزكاة الشرعية

()5,463

()5,443

()6,548

()6,323

()4,127

صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

145,337

141,891

152,260

113,938

139,387
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lإجمالي المصاريف اإلدارية واإليرادات األخرى للسنوات الخمس الماضية (بآالف الرياالت):

8,000
2016

24,509

17,408

40,000

25,907
10,377

2014

2015

2012

2013

20,000
0
-20,000

()52,721

()64,279

()53,207

-40,000
-60,000
-80,000

()72,634
()87,407
المصروفات اإلدارية

-100,000

إيردات أخرى ومصروفات

 lإجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات للسنوات الخمس الماضية (بماليين الرياالت):

3,000
1,976

1,907

2016

2015

1,798

1,788

1,752

2014

2013

2012

1,611

1,606

2,000

1,000

0

-1,000

1,761

1,713

1,565

-2,000
المبيعات

تكلفة المبيعات
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 lقائمة التدفقات النقدية (بآالف الرياالت):
2016

2015

2014

2013

2012

البنود
صافي التدفق النقدي التشغيلي

179,723

218,762

238,227

118,056

180,260

صافي التدفق النقدي االستثماري

()59,982

()105,408

()77,977

102,254

()98,413

صافي التدفق النقدي التمويلي

()69,300

()108,600

()136,650

()207,733

()112,500

صافي التدفق النقدي

50,441

4,754

23,600

12,577

()30,653

النقد والنقد المماثل أول الفترة

52,830

48,076

24,476

11,899

42,552

النقد والنقد المماثل آخر الفترة

103,272

52,830

48,076

24,476

11,899

 lالمؤشرات المالية للسنوات الخمس الماضية:
10.90%

10.40%

10.18%

10.64%

10.16%

%10.0

8.46%

7.44%

7.97%
6.39%

7.36%

%12.0

%8.0
%6.0

هامش اإلجمالي
هامش صافي
الدخل

%4.0
%2.0

2016

2015

2014

2012

2013

%0.0

 lالمؤشرات المالية للسنوات الخمس الماضية:
%25.00
%25.00

18.92%

%25.00

13.48%

%25.00

12.87%

2016

		2015

20.29%

15.00%

19.38%
15.24%

11.24%

		
العائد على حقوق الملكية

%15.00

%10.00
12.87%

العائد على األصول

12.80%

11.45%

		2014

%25.00

		2013

13.00%
%5.00

		2012

العائد على رأس المال

%0.00
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 lالمؤشرات المالية للسنوات الخمس الماضية:
%25

20%
19%

19%

13%

13%

13%

13%

19%
%20

15%

%15

15%

11%

%10

9%

%5

8%
%0
		2015

2016

العائد على األصول

		2014

		2013

		
العائد على حقوق الملكية

		2012
العائد على رأس المال

القيمة الدفترية للسهم بالريال

13

15.

2016

03

14.

			2015

53

13.

			2014

31

13.

			2013

56

14.

			2012

مكرر الربحية بالريال

13.4
154

18
1 3 . 73

2016

			2015

16.
1405

			2014

17
1 3 . 45

			2013

9.78
14

			2012
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

المبيعات لعام 2016م بعد حسم المردودات
(بآالف الرياالت)

اإلجمالي1,975,972 :

نقل ينبع

42,753

الرياض

المدينة

478,485

172,231

الشرقية

317,643
جدة

437,097

الطائف

88,284

القصيم

الجنوب

204,820

234,659

 mالمدفوعات النظامية لجهات حكومية:
الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية على الشركة لجهات حكومية نظامية أو رقابية خالل عام 2016م:
البيان

2015

2016

الزكاة الشرعية

6,074,505

3,957,213

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

50,131,874

36,375,003

اإلجمالي

56,206,379

40,332,216
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االستثمارات
االستثمارات في شركات
 - 1المصنع السعودي ألسطوانات الغاز:
ً
طبقا لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية تحت رقم ()1010029561
شركة مساهمة مقفلة ،مسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض
بتاريخ 1400/04/30هـ .ويتمثل نشاط المصنع في صناعة أسطوانات الغاز بموجب الترخيص الصناعي رقم (/682ص) بتاريخ 1418/05/15هـ،
بتمويل إجمالي  92.13مليون ريال سعودي ،المدفوع منه ال يقل عن  %25وذلك إلنتاج اسطوانات وخزانات الغاز وطفايات حريق بودرة جافة.
بناء على القرار الوزاري رقم (/239ق) بتاريخ 1430/07/14هـ،
وتم تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ً

برأس مال بلغ  23مليون ريال مقسم إلى  2,300,000سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية .وتبلغ عدد األسهم المملوكة لشركة
ً
سهما ,أي ما نسبته  %37.57من رأسمال الشركة.
الغاز والتصنيع األهلية 863,995

 - 2شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض:
تأسست بموجب السجل التجاري رقم  1010160762بتاريخ 1421/05/02هـ ،الموافق 2000/08/20م في مدينة الرياض .ويتمثل نشاط
الشركة في شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية ،وإنشاء شبكة لتوزيعه على جميع المصانع الحالية والمستقبلية في المدينة
الصناعية الثانية بالرياض.
وتقوم الشركة بتشغيل وصيانة هذه الشبكة لخدمة العمالء بموجب ترخيص وزارة البترول والثروة المعدنية رقم ( )1لسنة 1423هـ
والترخيص الصناعي رقم /5358ص بتاريخ 1432/07/23هـ .في عام 1431هـ ،الموافق 2010م تمت الموافقة على إعالن تحول الشركة
إلى شركة مساهمة مقفلة ،حيث يتكون رأس المال المصرح والمكتتب به من  50مليون ريال سعودي مقسم إلى  5ماليين سهم ،قيمة
كل سهم  10رياالت سعودية .وقد بلغ المدفوع منه ( )2.500.000سهم بقيمة  25مليون ريال سعودي تمتلك شركة الغاز والتصنيع
ً
سهما ،أي ما نسبته  %35من رأسمال الشركة المصرح والبالغ  50مليون ريال.
األهلية عدد ()1.750.000

 - 3شركة غاز الشرق:
شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  2050048153الصادر من الدمام في 2005/05/10م .ويتمثل
نشاطها في صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية ،وإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام،
وشراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الموردين وذلك بموجب ترخيص وزارة البترول والثروة المعدنية رقم (/5ت/ص)
بتاريخ 2005/09/13م ،وتجارة الجملة في المعدات واآلالت الخاصة بالغاز.
ً
عاما ,تنظم بموجبها إمداد غاز البيع لشبكة توزيع الغاز
ولدى الشركة اتفاقيتان من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لمدة عشرين
ً
طبقا للشروط والتحديدات الواردة
الجاف في مدينة الدمام الصناعية الثانية .إضافة إلى تشغيل وصيانة مرفق عداد نقل العهدة لغاز البيع،
باالتفاقيتين.
يتكون رأس مال الشركة من ( 5ماليين حصة) وإجمالي وقدره ( 50مليون ريال سعودي) ،تمتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية ما نسبته
 %35بعدد حصص وقدرها ( 1.750.000حصة).

 - 4شركة الغازات الصناعية (غاز):
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  2055001171وتاريخ
1403/07/24هـ الموافق 1983/05/07م .وقد بدأت الشركة تشغيلها التجاري بتاريخ 1985/08/01م.
ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية لصناعات رئيسية متعددة .يبلغ رأس مال الشركة  248مليون ريال
مكون من ( 248,000حصة) ،وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) حيث تمتلك فيها ما نسبته
 70%من رأس المال ،في حين تمتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية  9%بعدد حصص وقدرها( )22.320حصة.
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 - 5الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح:
ُس ِّجلت الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ( )157بتاريخ 1427/06/02هـ

الموافق 2006/06/28م .والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010221369والصادر من مدينة الرياض
بتاريخ 1427/06/20هـ الموافق 2006/07/06م.
ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة والقيام بأعمال االستيراد والتصدير واقتناء المباني والعقارات
وإنشاء المباني للقيام بعملية تصنيع الزجاج المسطح وأعمال البحث واإلنتاج الحتياجات صناعة الزجاج.
ً
ً
سهما
سهما .وتمتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية عدد ()2,677,819
يبلغ رأس مال الشركة  243مليون ريال مكون من ()24,325,147
أي ما نسبته  %11.01من رأس المال.

االستثمارات العقارية
بيان العقار

المدينة

المساحة م²

القيمة الدفترية كما في
 31ديسمبر 2016م

عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير

الرياض

14,912

25,164,160

عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع اإلمام فيصل بن تركي

الرياض

790

2,021,692

عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي

الرياض

6,750

3,510,001

عقار حي المربع

الرياض

714

1,427,321

عقار حي البطحاء

الرياض

800

820,001

جده

3,760

900,000

القصيم

20,000

441,000

حائل

90,000

210,000

عقار جدة كيلو  10طريق مكة المكرمة
أرض حي الضاحي  -بريدة
أرض حائل  /جنوب ضبع
اإلجمالي

34,494,175

االستثمارات األخرى
تتركز استثمارات الشركة األخرى في:
•االستثمار في صناديق النقد والمرابحات واالستثمار في أدوات مالية مهيكلة ،إضافة إلى صناديق االستثمار في
االكتتابات األولية لألسهم.
•االستثمار في محافظ االكتتابات األولية لألسهم ،حيث أعلنت الشركة لمساهميها عبر موقع تداول بتاريخ 2014/04/27م
عن فتح محفظة استثمارية تُ دار بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،بموجب اتفاقية إدارة المحفظة المعتمدة من
قبل هيئة السوق المالية برقم  3940/4وتاريخ 2014/04/23م بغرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة للمساهمة
ً
وفقا لمعيار االستثمار في
في الشركات التي يتم طرحها لالكتتاب العام فقط .ويتم معالجة هذا النوع من االستثمار
األوراق المالية لالتجار الذي يسجل في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ،ويتم إثبات المكاسب والخسائر
غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية ،وسوف ينعكس األثر المالي على قائمة الدخل عند بدء االستثمار في نهاية كل
فترة مالية.
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الجمعية العامة العادية للمساهمين:
عقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين مرتين خالل عام 2016م ،بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة حسب إعالن الشركة في تداول
وكذلك في الصحف الرسمية والمحلية.

اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2016/04/07م:
•لم يعقد االجتماع األول للجمعية العامة المحدد بتاريخ 2016/03/30م لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب
ً
سهما من أصل
( %50من أسهم رأس المال) ،حيث بلغت نسبة الحضور  %17.06ويمثلون 12,792,230
ً
سهما.
75,000,000
صحيحا ً
ً
أيا
•تم عقد االجتماع الثاني للجمعية العامة بتاريخ 2016/04/07م في مقر الشركة بالرياض (يعتبر االجتماع
ً
سهما من أصل
كان عدد األسهم الممثلة فيه) ،حيث بلغت نسبة الحضور  %22.96ويمثلون 17,222,895
ً
سهما.
75,000,000

نتائج االجتماع:
1 .1الموافقة بنسبة  %99.95على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام 2015م.
2 .2المصادقة بنسبة  %100على الحسابات الختامية للعام المالي 2015م.
3 .3الموافقة بنسبة  %100على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
4 .4الموافقة بنسبة  %100على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من 2015/01/01م حتى 2015/12/31م.
5 .5الموافقة بنسبة  %100على ما تم توزيعه من أرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة عن األرباع السابقة.
6 .6الموافقة بنسبة  %99.94على صرف مبلغ ( )1,800,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
7 .7الموافقة بنسبة  %99.94على تعيين مراجع الحسابات القانوني شركة الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه
(المحاسبون المتحدون) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع األول من
العام التالي 2017م.

اجتماع الجمعية العامة الثاني بتاريخ 2016/11/29م ،بالمقر الرئيس للشركة:
•لم يعقد االجتماع األول للجمعية العامة المحدد بتاريخ 2016/10/30م لعدم اكتمال النصاب القانوني
ً
سهما من
المطلوب ( %50من أسهم رأس المال) ،حيث بلغت نسبة الحضور  %11.21ويمثلون 8,406,890
ً
سهما.
أصل 75,000,000
ً
صحيحا
•تم عقد االجتماع الثاني للجمعية العامة بتاريخ 2016/11/29م في مقر الشركة بالرياض (يعتبر االجتماع
ً
ً
سهما من أصل
أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه) ،حيث بلغت نسبة الحضور  %62.07ويمثلون 46,549,736
ً
سهما.
75,000,000

نتائج االجتماع:
1 .1الموافقة بنسبة  %94.63على إجازة أعمال مجلس اإلدارة للفترة من 2016/11/08م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة
العادية الثانية.
2 .2الموافقة بنسبة  %94.71على تعيين سعادة الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي (عضو مستقل) في مجلس
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بديال عن األستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل من تاريخ 2016/05/12م
ممثال لصندوق تنمية الموارد البشرية
اإلدارة
ً
ً
واستكماال لدورة المجلس التي تنتهي في 2016/11/07م.
ً
لمدة ثالث سنوات ،بحسب
3 .3انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ 2016/11/29م وعددهم عشرة أعضاء ّ
نتائج التصويت أدناه:

اسم المرشح

عدد األسهم

1

رائد بن عبدالله الحقيل

6,367,030,00

2

محمد بن حمد الكثيري

5,337,392,00

3

أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

5,102,580,50

4

عبدالله بن فهد العبدالجبار

5,101,796,50

5

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

4,943,405,00

6

عبدالكريم بن حمد النجيدي

4,912,249,85

7

سطام بن عامر الحربي

4,908,373,15

8

غدران بن سعيد غدران

4,720,000,00

9

علي بن محمد آل سفالن

4,307,466,00

10

محمد بن عمير العتيبي

827,906,00
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الخطط واألهداف االستراتيجية
ً
أخذا
قامت الشركة خالل السنوات الماضية بوضع خطة عمل استراتيجية تطويرية تهدف إلى رسم خريطة طريق وتخطيط بعيد المدى
بناء
باالعتبار الرؤية المستقبلية ،وعالقة االرتباط والتكامل بين جوانب المنظمة واألنشطة المختلفة بها ،والعالقة بين المنظمة وبيئتهاً ،
على المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة نقاط القوة والضعف لتعزيز وتحسين الفاعلية والكفاءة التشغيلية ،بهدف االرتقاء بمنتجاتها

وخدماتها وزيادة العوائد والمنافع لمساهميها.
ً
بدءا من تحديث
وعملت الشركة في اآلونة األخيرة ،على مراجعة شاملة ألنشطتها المختلفة وتطوير األنظمة واللوائح واإلجراءات
وتطوير الهيكل التنظيمي للشركة بما يتواءم والخطط واألهداف المستقبلية .كما قامت بتطوير أنظمة الموارد البشرية وسياساتها
واستقطاب العديد من الكوادر والكفاءات البشرية في مجاالت مختلفة.
وقد تبنت الشركة العديد من المبادرات ،حيث وضعت في ُس ّلم أولوياتها رفع مستوى األمن والسالمة والحد من المخاطر ،من خالل

تقييم أنظمة األمن والسالمة الحالية وتطويرها ورفع كفاءتها بما يتناسب ومتطلبات الهيئة العليا لألمن الصناعي وأفضل المعايير
فضال عن االهتمام برفع كفاءة أداء عمليات الشركة لتحقيق التميز المؤسسي وتنفيذ العديد من المشاريع المتمثلة في تطوير
العالمية،
ً

عال من
البنية التحتية ألنظمة تقنية المعلومات من خالل استراتيجية شاملة تهدف إلى أتمته األعمال واستمراريتها ،لتقديم مستوى
ٍ
الخدمات .كما تبنت استراتيجية التحول التجاري لقطاعي الغاز المعبأ والغاز غير المعبأ للتنوع في النشاط وتحسين الخدمات وتوفير خيارات
متعددة ومتكاملة من المنتجات تلبي احتياجات وتطلعات العمالء.
واعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/09/19م مجموعة من المشروعات االستراتيجية والرأسمالية التي
من شأنها تحسين وتطوير أعمال وخدمات ومنتجات الشركة المقدمة لعمالئها بمبلغ قدره  330مليون ريال ،حيث شملت المشروعات
االستراتيجية على:
•مشروع زيادة السعة التخزينية من غاز البترول المسال في فرع الرياض من  3400متر مكعب إلى  12600متر مكعب
بنسبة زيادة  %300من الطاقة التخزينية الحالية وبتكلفة قدرها 100مليون ريال.
•مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية ألنظمة األمن والسالمة في فروع ومعامل الشركة بتكلفة قدرها  55مليون
ريال .وتوزعت بقية الميزانية المرصودة بمبلغ  175مليون ريال على المشروعات الرأسمالية التحسينية والتطويرية
ألعمال الشركة التي تمثلت في:
1 .1زيادة أسطول الناقالت وشاحنات التوزيع.
2 .2تطوير أنظمة تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
وعلى صعيد االستثمارات األخرى ،قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي (مفيك كابيتال
 شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها بمزاولة أعمال األوراق المالية من هيئة السوق المالية بموجب الرقم  ،)0602937بشأنً
ً
(جنوبا) ،للبدء
(غربا) ،تقاطع موسى بن نصير
استثمار وتطوير أرض الشركة الواقعة في مدينة الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد
ً
الحقا ،حيث سيتم
في مرحلة إعداد دراسة الجدوى والتصاميم النهائية المقترحة ،وعرضها على الشركة التخاذ القرار النهائي في المشروع
اإلعالن عن أي تطورات أو مستجدات في حينه وذلك عبر موقع تداول.
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أهم األنشطة التشغيلية في الشركة
 - 1خدمات قطاع الغاز المعبأ:
تتمثل أهمية نشاط قطاع الغاز المعبأ في توفير طلب السوق المحلي وتلبية حاجة المستهلك من األسطوانات من خالل موزعي الغاز
الذين يغطون جميع مناطق المملكة بجميع أصناف األسطوانات ( 11كيلوغرام أفقي و 11كيلوغرام رأسي و 22كيلوغرام أفقي) .ويقوم
القطاع بخدمة الموزعين ومتابعتهم من خالل محطات التعبئة ،ويتم تزويدهم باألسطوانات إليصالها إلى يد المستهلك بكل سهولة ويسر
ً
أيضا ،خطوات إيجابية لتطوير القطاع بأكمله
وأمان .وتشمل مبيعات القطاع ما نسبته  %80من إجمالي مبيعات الشركة .واتخذت الشركة
من خالل تطوير اإلجراءات واألنظمة التي تساعد على زيادة محال البيع والتوزيع.
كما استطاعت الشركة خالل عام 2016م بيع غاز معبأ في أسطوانات بما يعادل  100أسطوانة بنسبة زيادة  %6.1عن عام 2015م،
إضافة إلى تنفيذ خطة لتحويل األسطوانات من الصمام األفقي إلى الصمام الرأسي ،بنسبة  %100في فرع الرياض و %70من
األسطوانات بفرع المنطقة الشرقية ،حيث تم االنتهاء من تحويل األسطوانات بشكل كامل في كل من فرع المدينة المنورة وفرع القصيم
مستقبال في كل من فرع جدة وأبها بإذن الله تعال .كما تم العمل على منح تصريح منافذ
وفرع الطائف خالل العام السابق .وسيتم العمل
ً

ً
موزعا في جميع مناطق المملكة .عالوة على ذلك ،تم تحديث وتعديل إجراءات فتح منافذ بيع الغاز لتسهيل العملية
بيع جديدة لعدد 33
ورفع كفاءتها.

 - 2خدمات قطاع الغاز غير المعبأ:
يتولى قطاع الغاز غير المعبأ توفير خدمات الغاز المركزي لجميع فئات العمالء بمستويات أمان عالية وجودة متميزة تضمن توفير المنتج لدى
العمالء بشكل آمن ودائم .كما يوفر القطاع العديد من الخدمات الفعالة والمشاريع المهمة التي تختص بعمليات البيع والتسويق لمنتجات
الشركة من الغاز والخزانات ،إضافة إلى المتابعة اليومية لجميع البالغات والشكاوى واالستفسارات ومراجعتها لضمان رفع مستوى أداء
الخدمة ورضا العميل .ويختص هذا القطاع بدراسة ومعاينة مواقع العمالء وتقديم الصيانة الالزمة ،ومعالجة حاالت الطوارئ والمساعدة
في متطلبات الدفاع المدني واألمن العام .كما يعمل على إعداد الدراسات وتنفيذ التصاميم الالزمة للمشاريع الضخمة والمتوسطة
والصغيرة ،إضافة إلى توفير خيارات متعددة من المنتجات المالئمة لالحتياجات.
لقد عمل هذا القطاع خالل عام 2016م ،على تخفيض متوسط مدة خدمة تعبئة خزانات الغاز وخدمة العمالء إلى معدل  3 - 2أيام
في مناطق المملكة وتخفيض متوسط مدة تركيب الخزانات والخدمات األخرى إلى معدل  6 - 5أيام ،إلى جانب تحسين وتطوير آليات
االستجابة للبالغات والشكاوى بما يحقق رضا العميل ويضمن دقة اإلفادات .عالوة على ذلك ،يعمل القطاع على تطوير مهارات وقدرات
السائقين ومستوى االلتزام بمعايير السالمة من خالل التدريب والتطوير المستمر وعقد دورات السالمة المختلفة .كما يمارس أعماله من
فضال عن دعم أسطول نقل الغاز داخل المدن بأجهزة تتبع رفع
خالل أنظمة تحديد المواقع وبرامج الخرائط لتسهيل تحديد مواقع العمالء.
ً
مستوى األمن واألمان لألسطول وحركته داخل المدن.

تولي الشركة األمن والسالمة عناية فائقة من خالل االلتزام بالمواصفات والمقاييس
ً
وطبقا لتعليمات وزارة الداخلية
العالمية الصادرة من الجمعية األميركية للوقاية من الحريق ،NFPA
والمديرية العامة للدفاع المدني.
 - 3خدمات قطاع نقل الغاز:
يمثل قطاع النقل أحد أبرز القطاعات الحيوية بالشركة لما يقوم به من دور كبير في إمداد الغاز المسال لمحطات الشركة عبر مصادر الغاز
ً
دوريا وفق المعايير والمتطلبات المحلية
التابعة لشركة أرامكو .وتعمل الشركة على تحديث أسطولها الذي يتضمن ما يزيد على  576ناقلة،
والعالمية والحصول على شهادات  ADRالخاصة بنقل المواد الخطرة ،كما تعمل الشركة على الصيانة الدورية المتعددة بشكل عالي
المستوى على يد أفضل الخبراء في المجال التقني من المهندسين والميكانيكيين من خالل ورشتين متكاملتين للنقل ،بفرع نقل الرياض
ونقل ينبع ،إضافة إلى ورشة الدعم الفرعية المتواجدة في فرع الدمام.

24

التقرير السنوي  -شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) 2016م

كما يولي القطاع أهمية كبيرة لسالمة ناقالت الشركة من خالل دراسة مسببات الحوادث والعمل على تفاديها ،إضافة الى توعية
وتدريب السائقين ،وتطوير اإلجراءات والسياسات اإلدارية للحد من الحوادث والمخاطر الناجمة عنها.

قامت الشركة بتركيب نظام تتبع المركبات ( )AVLعلى أسطولها ،كما قامت بإنشاء مركز تحكم لمراقبة
األسطول بهدف تتبع أسطول الشركة وحركة الناقالت وشاحنات التوزيع وضبط عمليات النقل ورفع مستوى
األمن والسالمة.
وألهمية األمن والسالمة فيما يتعلق بناقالت الغاز ،حرصت الشركة على تطبيق أعلى المواصفات والمعايير
ً
وفقا للمواصفات والمعايير
العالمية في تصنيع أسطولها ،حيث إن جميع ناقالت الشركة تم تصنيعها
ً
علما بأن هذا
األميركية واألوروبية ،منها المعيار األميركي لتصنيع أوعية الضغط (،)ASME sec. VIII Div. 1
المعيار هو من المواصفات المعتمدة لتصنيع الصهاريج من قبل الجمعية األميركية للحماية من الحريق
ً
وفقا للمواصفات السعودية رقم
( .)NFPA58أما أسطول الشركة الجديد من الناقالت فقد تم تصنيعها
( )SASO EN 14334:2012و(،)SASO EN 12493:2012حيث إن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة تبنت المواصفات األوروبية المشار إليها أعاله مواصفات سعودية لتصنيع صهاريج الغاز ،وهو ما
ً
ً
وحرصا من الشركة على زيادة متطلبات األمن والسالمة في صهاريج وناقالت الغاز
حاليا.
تطبقه الشركة
فقد اعتمدت إضافة متطلبات نقل المواد الخطرة على الطرق البرية ( )ADRالمعتمد من االتحاد الدولي للنقل
البري ( )IRUالتابع لألمم المتحدة ضمن متطلبات تصنيع ناقالتها.

إجمالي المسافات المقطوعة

72M km

إجمالي كمية الغاز المنقولة

1.208M kg

نسبة ارتفاع مستوى نقل الغاز 2016م
مقارنة بعام 2015م

%4.49+

نسبة انخفاض الحوادث في  2016مقارنة
بعام 2015م

%14.29 -

نسبة ارتفاع مقدار المسافات المقطوعة
2016م مقارنة بعام 2015م

%10.64+

نسبة زيادة في مستوى عدد السائقين
2016م مقارنة بعام 2015م

%8.16+
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 - 4خدمات قطاع العمليات:
يتولى قطاع العمليات مهام التشغيل والصيانة بمحطات الشركة ،من خالل متابعة مستويات الطاقة اإلنتاجية وتنفيذ عمليات استالم
وتسليم الغاز والتحكم بالطاقة اإلنتاجية وضمان توفير الكميات المناسبة من الغاز واألسطوانات المعبأة لتلبية احتياجات السوق المحلي
ً
ً
كيلوجراما) عبر الورشة
كيلوجراما22 ،
وفق أعلى معايير األداء والجودة .كما ُيعنى القطاع بصيانة وتأهيل األسطوانات بفئتيها (11

ً
وفقا للمواصفات السعودية ومعايير الجودة العالمية ،حيث يتم عمل اختبارات دورية وقائية بهدف التأكد من مدى سالمة وجودة
المركزية
األسطوانات المستلمة من العمالء .وبلغ عدد األسطوانات التي تمت صيانتها منذ تأسيس الورشة في عام 2004م نحو  10ماليين
أسطوانة ،كما تم خالل عام 2016م صيانة  1,3مليون أسطوانة ،أي بزيادة مقدارها  %9عن العام الماضي .إضافة إلى ذلك ،قامت
الشركة بتعبئة ما يزيد على 100مليون أسطوانة وبزيادة قدرها  %6عن عام 2015م ،إلى جانب رفع الطاقة اإلنتاجية بنسبة  %9عن العام
الماضي.
ً
أيضا ،على تنفيذ ومتابعة عدد من المشاريع ،من أهمها تحديث وتطوير خطوط اإلنتاج لتعزيز وزيادة الطاقة
ويعمل هذا القطاع
اإلنتاجية لدوائر التعبئة ،وذلك عن طريق تحويل استخدام الصمامات األفقية إلى صمامات رأسية لرفع مستوى الطاقه اإلنتاجية في جميع
المحطات ،حيث تم اإلنتهاء من تحديث وتشغيل  24خط إنتاج من أصل  .27باإلضافه إلى مشروع تحديث منطقة أذرعة التحميل والتفريغ
وأجهزة قياس الخزانات ،إذ تم إنجاز ما نسبته  %20من المشروع ،على أن يتم استكمال المشروع واالنتهاء منه في نهاية عام 2018م.

األداء التشغيلي لعام 2016م
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 - 5األمن الصناعي:
تولي الشركة األمن والسالمة الصناعية عناية فائقة ،إذ يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات الحيوية الذي يتولى مهام توفير ظروف العمل
اآلمنة والصحية للعاملين من خالل دراسة جميع المخاطر التـي قد تنشأ في جميع المراحل المختلفة ،والتي تمر بها العملية اإلنتاجية
قدر الله .كما
ووقت إيصال الغاز للعميل ،حيث تضع تدابير األمن والسالمة الوقائية كافة لمنع وقوعها والحد من انعكاساتها عند حدوثها ال ّ
تعمل إدارة األمن الصناعي بمتابعة ومباشرة حوادث الشاحنات على الطرق في جميع مناطق المملكة ،وتقديم التوعية وتدريب العاملين

والسائقين على إجراءات األمن والسالمة ومكافحة الحريق واإلسعافات األولية.
ومن أهم البرامج التي عقدت لهذا العام برنامج «الصحة والسالمة المهنية» ،حيث يقدم البرنامج للمتدربين الفنيين مهارات إجراءات
الصحة والسالمة المهنية ،كما يقوم بإكسابهم طرق تحليل الحوادث والتصرف الصحيح في حال حدوثها .وبرنامج «اإلسعافات األولية»
الذي يهدف إلى إكساب المعرفة في كيفية المحافظة على أساسيات الحياة للمصابين ،كما تضيف مهارات الفحص األولي واإلنعاش
القلبي والطوارئ البيئية كالغرق والحروق والتسمم والنزيف والكسور.
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تطبق الشركة أحدث المعايير الخاصة باألمن والسالمة والصـحة المهنية وتعمل تحت مظلة
الهيئة العليا لألمن الصناعي وتلتزم بالمعايير والسياسات الصادرة منها.

تطبق الشركة معايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق .NFPA

تطبق الشركة معايير إدارة السالمة والصـحة المهنية التابعة لوزارة العدل األميركية .OSHA

•فرضية إخالء
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مشاريع الشركة لعام 2016م
 - 1مشروع نظام حساسات خزانات غاز العميل:
أطلقت «غازكو» خالل عام 2016م نظام مراقبة الخزانات ( )Tank Monitoringفي إطار سعيها الدائم لرفع مستوى الخدمات المقدمة
وتعزيز جميع اإلمكانات بما يضمن تعزيز تجربة العميل وضمان سالمة منتجاتها من خالل القراءة اللحظية لمستوى التعبئة بالخزان ،وتحليل
معدل استهالك العميل ،وتقديم تقارير تفصيلية توضح حاجة العميل الحقيقية ،إضافة إلى معرفة حاالت الخلل في تشغيل أجهزة
االستشعار .ومن خالل تحليل بيانات العميل يتم التأكد من ضمان التعبئة ضمن المستويات المطابقة لألمن والسالمة .كما يتيح النظام
مستقبال إمكانية إرسال رسائل للتنبيه عند الحاجة إلى إعادة التعبئة ،ما يعزز تقديم خدمات التعبئة لعمالء الشركة بسالسة تامة ويضمن
ً
رفع مستوى الجودة والوصول إلى مواقع العمالء من خالل تطبيقات الخرائط اإللكترونية.

 - 2مشروع تتبع الناقالت:
من برامج رفع مستوى السالمة وأمن الوطن والمواطن تم تطبيق نظام تتبع
أسطول ناقالت الغاز ( )AVLحول المملكة وداخل المدن الرئيسة والمحافظات
لضمان القيادة اآلمنة وتوفير الغاز في الوقت المناسب .وأنشأت الشركة غرفة
تحكم مركزية لمراقبة األسطول ،بهدف تتبع سلوك السائقين عند نقل الغاز
المسال ومدى التزامهم بالقوانين واإلجراءات المرورية المعمول بها ،األمر الذي
يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل ومستوى السالمة .كما عملت الشركة
على توفير عدد من سيارات الدعم ،تُ سند إليها متابعة ومباشرة حوادث وأعطال
أسطول ناقالتها.

 - 3المشروع األمنـي للفروع:
تم التعاقد مع استشاري معتمد لدى الهيئة العليا لألمن الصناعي للقيام بأعمال التصاميم الالزمة لمشروع النظام األمنـي بناء على
التعليمات الصادرة عنها.

 - 4أنظمة السالمة والحماية من الحريق:
تم التعاقد مع استشاري معتمد لدى الهيئة العليا لألمن الصناعي لتصميم نظام اإلنذار والحماية من الحريق في فرعي القصيم وأبها.
كما تم التعاقد مع شركة متخصصة معتمدة لدى الهيئة لصيانة األنظمة في الفروع.

 - 5قسم تقنية المعلومات:
يختص قسم تقنية المعلومات بتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني والمراقبة المستمرة ألنظمة وأجهزة الشبكات واالتصاالت وخوادم
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ووحدات التخزين في غرفة مركز البيانات (غازكو) ،إضافة إلى إعداد الدراسات واإلشراف على تطوير مشروعات البنية التحتية لتقنية
المعلومات والدعم الفني ألنظمة أمن وسرية المعلومات في الشركة .كما تشمل خدمات الدعم الفني الحلول الفنية والتقنية والتحليلية
لجميع تطبيقات وأنظمة أوراكل.
•مشروع تطبيق غازكو لخدمات العمالء على األجهزة الذكية
تلتزم «غازكو» بتوفير الغاز المسال لخدمة المستهلكين من خالل قنوات متنوعة ،ومن تلك القنوات تطبيق األجهزة الذكية
ً
أيضا مع آخر
لخدمات العمالء ،حيث نسعى إلى تطوير تطبيق للشركة بما يتناسب وحجم الخدمات المقدمة ويتوافق
مستجدات تطوير التطبيقات في العالم وفق تصميمات عصرية ومراعاة سهولة االستخدام ،بهدف إضافة قناة جديدة
لخدمة العمالء بجانب بوابة الشركة ومركز عالقات العمالء.

 - 6راس المال البشري:
يعد االستثمار في الكوادر البشرية من أبرز اهتمامات «غازكو» ،حيث تؤمن الشركة بأن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية التي يقوم
ً
بناء على معايير قياسية وضعتها الشركة لتواكب
تأهيال
عليها عمل المنظمات ،ولهذا واصلت «غازكو» عملية استقطاب كوادر مؤهلة
ً
عالياً ،

ً
ً
ً
سعوديا.
موظفا
موظفا ،منهم 1276
احتياجاتها العملية .وقد بلغ موظفو الشركة في نهاية عام 2016م نحو 2362

الجدير بالذكر أن جميع الوظائف القيادية والتنفيذية تشغلها كفاءات سعودية مؤهلة .عالوة على ذلك ،بدأت «غازكو» بتوفير فرص
وظيفية لكفاءات نسائية سعودية في مجاالت رئيسة عدة بالشركة ،مثل الموارد البشرية والتدريب والمالية وخدمات العمالء ،إذ بلغ عدد
النساء ضمن أفراد طاقم العمل لدى الشركة خالل عام 2016م نحو  31موظفة.

ً
موظفا
إجمالي الموظفين = 2362

ً
موظفا
التوظيف خالل 2016م = 395

التوظيف النسوي = 31موظفة
السعوديون
الوافدون

ً
تقريبا
بلغت نسبة توطين الوظائف في نهاية 2016م %54
*مالحظة  :تعود نسبة انخفاض التوطين عن العام  2016م بسبب تغيير سياسة الشركة في الوظائف المتعلقة بتشغيل خطوط اإلنتاج من خالل
بدال من التعاقد مع شركات تشغيل إضافة إلى الزيادة في عدد الناقالت وشاحنات التوزيع.
التعيين والتوظيف المباشر
ً
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البرامج االجتماعية الخاصة بالموظفين:
ملتقى الموظفين:
قامت الشركة بعقد ملتقيات لموظفيها خالل العام خارج أوقات الدوام الرسمي ،بهدف خلق روح من األلفة والتواصل وتوثيق الروابط بين
الموظفين في الشركة ،منها اإلفطار الرمضاني ،وتكريم عضو مجلس اإلدارة السابق سعادة األستاذ إبراهيم آل معيقل ،والرئيس التنفيذي
السابق سعادة الدكتور إياس الهاجري ،على ما قدموه من جهود متميزه ومثمرة في تحقيق نتائج إيجابية خالل مسيرتيهما مع «غازكو».

االستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة:
هي عبارة عن عملية مرابحة بين الشركة والموظفين ،حيث تقوم الشركة بشراء سيارات وإعادة بيعها على الموظفين بنسبة مرابحة
المبلغ

البيان

244.363

الرصيد في 2016/01/01م

-

المضاف خالل العام

129.531

المستبعد خالل العام

114.834

الرصيد في 2016/12/31م

ميزة تنافسية مقارنة بالسوق خدمة لموظفيها.
الصندوق الخيري لتكافل الموظفين:
تعتني شركة الغاز والتصنيع األهلية بجميع موظفيها ،حيث يهدف الصندوق إلى توفير المساعدة للموظفين في الدرجات الوظيفية
األقل من غير المديرين الذين تواجههم بعض الظروف والمشكالت الطارئة الخاصة بهم وبعائالتهم ،ما يجعلهم في حاجة ماسة
إلى مساعدة مالية عاجلة .ويعتمد هذا البرنامج في تمويله على المساهمات الذاتية من الموظفين التطوعية الرمزية التي يتم
ً
شهريا من موظفي المجموعة بجميع الدرجات الوظيفية الراغبين بالمشاركة في هذا العمل الخيري إلى جانب مساهمة
استقطاعها
ً
شهريا وفق أنظمة وتعليمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
صندوق الحسومات التي يتم تحصيلها من الموظفين

 - 7التدريب والتطوير:
تسعى «غازكو» إلى تدريب وتطوير العاملين لديها بغرض تحقيق أهدافها في النمو والتطور ،إذ يعد األفراد العاملون الوسيلة لبلوغ
المنظمة أهدافها ،لذلك رصدت ما يقارب  4ماليين ريال خالل 2016م لتنمية وتطوير مهارات وقدرات العاملين لديها ورفع مستوى
أدائهم ،لمواكبة التطورات واالتجاهات الحديثة في مجال عملهم واختصاصهم ،قدمت خاللها الشركة ما ال يقل عن  62دورة تدريبية
ً
ً
تقريبا في مجاالت متعددة ،من أهمها دورات
موظفا وموظفه ،حيث أنجزت الشركة نحو  11600ساعة تدريبية
استفاد منها ما يقارب 725
في المهارات اإلدارية والقيادية ودورات متخصصة في دعم التغيير والصحة والسالمة في مجال العمل .كما اشتملت على دورات تدريبية
لسائقي الناقالت لتدريبهم على كيفية التعامل مع نقل المواد الخطرة على الطرق البرية وفق المواصفات القياسية الدولية (.)ADR

في ما يلي أهم البرامج التي عقدت خالل عام 2016م:
 - 1برنامج التيراتيو االستشاري المستوى األول والثاني:
يسعى البرنامج في المستوى األول إلى تقديم مهارات خدمة العمالء ومهارات الكتابة الفنية وكتابه التقارير .كما يكشف
البرنامج عن قدرات ومهام الباوربوينت للموظفين.

30

التقرير السنوي  -شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) 2016م

ويهدف البرنامج في المستوى الثاني إلى دعم اآلخرين وتدريب رؤساء األقسام نحو النجاح والتطور والتنمية وأساسيات إدارة
الوقت.
 - 2برنامج أوبنتو االستشاري المستوى األول والثاني:
يهدف البرنامج في المستوى األول إلى إكساب المتدربين مهارات التواصل مع اآلخرين بطريقة مؤثرة وبناء مناخ من الثقة.
ً
أيضا ،من المهارات الشخصية واالحتراف في التعامل مع األشخاص صعبي المراس والتوصل إلى حل
ويعزز هذا البرنامج
المشكالت بأسهل الطرق.
ويعمد هذا البرنامج في المستوى الثاني إلى إكساب رؤساء األقسام لمهارات التأثير على اآلخرين ودعم التغيير والقدرة على
اتخاذ القرارات المناسبة.
 - 3برنامج البيئة والصحة والسالمة الخاص بمجال العمل:
دورة تخصصية تم تصميمها لتفي بحاجة المهندسين والفنيين والموظفين في شركة غازكو ،حيث تُ كسبهم مهارات إجراءات
الصحة والسالمة المهنية ،كما تقوم بإكسابهم طرق الوقاية من مخاطر العمل ،وحماية العنصر البشري والمحافظة عليه من
مخاطر األعمال.
 - 4برنامج حجر األساس للقيادة النسائية المستوى األول:
يهدف إلى اكتشاف المهارات القيادية ،والمساهمة في تطوير هذه المهارات وتنمية القدرات.
 - 5برنامج الشهادة الدولية في نقل المواد الخطرة ً
برا (:)ADR
ويكسبهم المعارف والتأكد من تعزيز جوانب األمن والسالمة
يقدم هذا البرنامج للسائقين االعتماد الدولي لنقل المواد الخطرة ُ

أثناء نقلها ،حيث تركز على رفع كفاءة السائقين وتعزيز مستوى السالمة عند القيادة ،إضافة إلى تكثيف مهاراتهم تجاه القدرة
على تحليل واستخدام العالمات الدولية للمواد الخطرة ،واتقان استخدام اللوحات التحذيرية ،بما فيها من ألوان عدة ،للداللة
على أنواع المواد وتحديد مدى خطورتها ،وكذلك التعرف إلى تصنيفات المواد الخطرة ،ومعرفة المواد وخصائصها من خالل
األرقام الدولية ،والتعرف إلى وسائل الوقاية المطلوبة ،والتعامل في حاالت الخطر.
 - 6برنامج مركز االتصال:
ينقسم هذا البرنامج الى ثالث مستويات كالتالي :
 المستوى األول «أساسيات مراكز االتصال». المستوى الثاني «المهارات األساسية لموظف خدمة العمالء». -المستوى الثالث «الجودة في مراكز االتصال».

التدريب التعاوني:
تتيح «غازكو» التعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومية في تدريب الطالب على ممارسة مهمات التخصص خالل فترات
الدراسة في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة .وقد كان للشركة دور فعال في تدريب الطالب وتقديم أفضل الخدمات

لهم أثناء فترة تدريباتهم.

التدريب الخاص بصندوق تنميه الموارد البشرية (هدف):
يحرص الصندوق على خدمة قطاع األعمال بتدريب القوى البشرية الباحثة عن العمل ليكونوا مؤهلين لشغل الوظائف التي تطرحها
الشركات والمؤسسات .ويتيح هذا البرنامج لمنشآت القطاع الخاص االستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة في تسيير أعمالها
بتكاليف تشغيل منخفضة ،واإلسهام في تنمية أخالقيات المهنة للقوى العاملة الوطنية وإكسابها المهارات األساسية الالزمة
لدخول سوق العمل.
كل من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ،ومؤسسات التدريب األهلي ومراكز خدمة
يتشارك في تنفيذ هذا البرنامج ٌ
المجتمع ،ومنشآت القطاع الخاص ،وكان لشركة غازكو دور فعال في تدريب مجموعة من الطالب التدريب الصيفي الالزم لتأهيلهم
لسوق العمل.
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مبادرات غازكو التدريبية:
شاركت غازكو في تدريب بعض للجهات األمنية كالدفاع المدني وأمن الطرق على مخاطر الغاز وكيفية التعامل معها ومواجهة
أية حوادث ناشئة عنها (ال سمح الله).

 - 8العالقات العامة والمسؤولية االجتماعية:
تهتم «غازكو» بإبراز صورة الشركة المشرقة والفاعلة بالعمل بشكل وثيق لضمان وصول الرسائل للعمالء ووسائل اإلعالم المختلفة
بشكل واضح وبما يعكس حجم اإلنجاز ومراحل التطوير وتعزيز التعاون اإليجابي مع الجمهور ،إضافة إلى رسم الصورة الذهنية المثلى
عن الشركة .ومن أبرز المهام التي يعمل عليها االتصال المؤسسي تتمثل في بناء عالقات مميزة مع وسائل اإلعالم الداخلي والخارجي،
وإعداد تقارير إعالمية .كما تعمل على تقوية وتهيئة البيئة المثلى داخل الشركة ودعم روح العمل بحس الفريق الواحد .وتقوم إلى جانب
ً
أيضا في جميع الفعاليات المختلفة ،منها:
ذلك بتنظيم معارض ومؤتمرات وفعاليات تتعلق بأعمال ونشاطات الوزارة ،والمشاركة

اليوم العالمي للدفاع المدني وشمل مشاركة الشركة في مدن الرياض وجدة والظهران:
ترسيخ مفاهيم السالمة العامة واألمان ،من خالل مشاركة الشركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان «اإلعالم..
سيما في
وقاية» الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الدفاع المدني في المحافظة على مكتسبات الوطن والمشروعات التنموية ،ال ّ
مجال نشر ثقافة السالمة بين فئات المجتمع السعودي كافة ,وذلك من خالل المعارض الرئيسة التي أقيمت بهذه المناسبة

في مدن الرياض وجدة والظهران ،للتعريف بالغاز المسال واستخداماته المنزلية والتجارية وأهمية التقيد بمعايير األمان لتعزيز

جانب السالمة والتوعية وتجنب المخاطر الناجمة عن اإلهمال وسوء االستخدام ،وذلك عبر تقديم عدد من البرامج التوعوية التي
جرى استعراضها بهذه المناسبة.

المسؤولية االجتماعية:
وضعت الشركة نصب أعينها االهتمام بالمسؤولية االجتماعية بطريقة تهدف نحو مجتمع معرفي ،حيث قامت الشركة بتقديم مبادراتها
بشكل مغاير من خالل اآلتي:
 - 1مبادرة دعم أبناء شهداء الواجب في الحد الجنوبي.
أطلقت شركة الغاز والتصنيع األهلية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة مبادرة وطنية عبر الوسم «في_يوم_الوطن_ما_نسيناكم،»#
ً
ً
ً
عاما).
تعليميا طوال مراحلهم التعليمية العامة (12
طالبا وطالبة من أبناء شهداء الواجب ،ودعمهم
تتمثل في احتضان 150
ً
دفاعا عن تراب وطنهم وعزته وكرامته في الحد
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم أبناء جنود الوطن البواسل ،الذين استُ شهدوا
الجنوبي من القطاعات العسكرية المشاركة كافة والمنبثقة من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
 - 2المشاركة في توزيع  11ألف كسوة على طالب وطالبات تكافل.
دعم الطالب والطالبات المحتاجين بالمملكة بتوفير احتياجاتهم من كساء وحقائب ووجبات غذائية وأدوات تعليمية ورعاية عدد من
المبادرات التي تشرف عليها وتقوم بتنفيذها مؤسسة تكافل الخيرية.
 - 3دعم الجمعية السعودية الضطراب الحركة وتشتت االنتباه «افتا»
دعم البرامج النوعية التي تقدمها الجمعية لالهتمام بذوي االضطراب والبرامج الموجهة لألهالي والعمل التكاملي مع التربويين
والمختصين في الجانب الطبي والنفسي.

القسم الثاني

اآلليات المتبعة
في حوكمة الشركة
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اآلليات المتبعة في حوكمة الشركة
ً
انطالقا من حرص شركة الغاز والتصنيع األهلية على االلتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات وضمان تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز
عالقتها مع مساهميها ومستثمريها وعمالئها كافة .وكجزء أساسي من هذا االلتزام ،عملت «غازكو» على تحديث لوائح االلتزام والحوكمة
ً
وإيمانا منها بمبدأ اإلفصاح والشفافية وأهمية المعلومات
بما يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على المدى الطويل.
للمستثمرين فإن الشركة ،تفصح عن جانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها اإلدارية السابقة من خالل المعلومات التالية التي تهم جمهور
المستثمرين ،وهي كما يلي:

أ  -حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:
ً
ً
خاصا لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح ( ،)Stakeholdersوذلك بتضمينها في النظام األساسي للشركة
اعتبارا
تولي شركة الغاز
ودليل حوكمة الشركة الذي قامت الشركة بتطويره ،حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين واألنظمة،
والتي يمكن االطالع عليها بالرجوع إلى موقع الشركة اإللكتروني ( .)WWW.GASCO.COM.SAبما في ذلك:
•الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها.
•الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة.
•حق حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.
•حق التصرف في األسهم.
•حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
•حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يعارض نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.
باإلضافة إلى التزامها بنشر التقارير المالية وغير المالية واإلعالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع تداول والصحف المحلية .كما تعمل
«إدارة اإللتزام والحوكمة» على ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة جميع ااإلجراءات الالزمة لذلك.

ب  -رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في 2016/12/31م:
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)

750.000.000

عدد األسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)

75.000.000

ً
وفقا لسجل الشركة بتداول
عدد األسهم الحرة ()Float Shares

54.089.584

رأس المال المدفوع (ريال سعودي)

750.000.000

القيمة االسمية للسهم

10

القيمة المدفوعة للسهم

10

ً
ً
بيعا وشراء في سوق األسهم.
وفقا لحركة تداول أسهم الشركة
* ملحوظة عدد األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى
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ج  -قائمة المالك الرئيسيين:
بيان بأسماء ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ( )%5فما فوق ,كما في آخر تحديث 2016/12/31م.
8%

11.9

%

سعيد علي غدران الغامدي

10.91

صندوق االستثمارات العامة

قائمة المالك الرئيسيين كما في 2016/12/31م:
6.01
1

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%

10.91

صندوق االستثمارات العامة

8%

11.9

سعيد علي غدران الغامدي

د  -اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
ً
وفقا للقانون
ُيعد مجلس اإلدارة في الشركة الجهاز اإلداري األعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة وذلك

والنظام األساسي للشركة ،ومن أبرز مهام المجلس:

د  )1 -تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي اليزالون يتولون عضويتها:
تقوم الجمعية العامة بتعيين عشرة اعضاء لمجلس االدارة عن طريق التصويت التراكمي وذلك من بين المتقدمين لعضوية
المجلس الذين تم التوصية بهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت الى مجلس االدارة ،ويتعين االخذ بعين االعتبار اإلطار
التشريعي واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية ،وعلى وجه الخصوص ما يلي:
 .1نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ .

 .1المادة السادسة عشر من النظام األساسي لشركة الغاز والتصنيع األهلية.

 .2الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بقرارها رقم
 2006-212-1وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م.

من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يلي:
 - 1اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها.
 - 2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.

- 3وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
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- 4وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية
العامة لها.

 - 5وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

- 6وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين.

يتكون مجلس اإلدارة من  9أعضاء للدورة المنتهية في 2016/11/29م .وقد تم
في 2016/11/29م انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من  10أعضاء ولمدة ثالث سنوات.
أ  -مجلس االدارة للدورة الجديدة 2016/11/29م:
م اسم العضو
1

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي

المسمى الوظيفي

تصنيف العضوية

الشركات المساهمة التي يتولى

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

العربية لألنابيب  -تكامل لخدمات االعمال القابضة

ممثل صندوق تنمية الموارد

عضويتها بجانب عضويته في شركة الغاز

هدف القابضة  -تمكين للتقنيات

البشرية*

2

أ .علي بن محمد آل سفالن

نائب رئيس مجلس

عضو غير تنفيذي

شركة سروات للطباعة والنشر – شركة غاز الشرق

اإلدارة

3

د .رائد عبدالله الحقيل

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

4

أ .سطام بن عامر الحربي

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة  -بنك جلف ون
لالستثمار  -شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض

ممثل المؤسسة العامة للتأمينات

إسمنت اليمامة  -المصنع السعوي
ألسطوانات الغاز

االجتماعية

5

م .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

سليمان

شركة سمنان للتجارة والصيانة  -الشركة العربية
المتحدة للزجاج المسطح

6

أ .غدران بن سعيد غدران

عضو مجلس إدارة

عضو مستقل

-

7

د .محمد بن حمد الكثيري

عضو مجلس إدارة

عضو مستقل

-

8

أ .احمد بن عبدالعزيز الحقباني

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

شركة مركز إيداع األوراق المالية  -الشركة السعودية

9

ممثل لصندوق االستثمارات

لتبادل المعلومات اإللكترونية  -شركة توزيع الغاز

العامة

الطبيعي بالرياض

أ .عبدالله بن فهد العبدالجبار

عضو مجلس إدارة

عضو غير تنفيذي

-

ممثل لصندوق االستثمارات
العامة
 10أ .محمد بن عمير العتيبي

عضو مجلس إدارة

عضو مستقل

شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات  -بنك
الرياض
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ب  -مجلس اإلدارة للدورة المنتهية في 2016/1129م:
م

اسم العضو

المسمى الوظيفي

تصنيف العضوية

الشركات المساهمة التي يتولى
عضويتها بجانب عضويته في شركة
الغاز

1

أ .سلمان بن محمد حسن الجشي

رئيس مجلس االدارة

غير تنفيذي

المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
شركة الخبر لتطوير المشاريع
مجموعة الرجاء االستثمارية

2

د .رائد عبدالله الحقيل

نائب رئيس مجلس
االدارة

غير تنفيذي

الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة
بنك جلف ون لالستثمار

3

أ .علي بن محمد آل سفالن

عضو مجلس ادارة

مستقل

شركة سروات للطباعة و النشر

4

أ .غدران سعيد غدران

عضو مجلس ادارة

مستقل

-

5

أ .عبدالعزيز بن عمير العمير – ممثل
صندوق االستثمارات العامة

عضو مجلس ادارة

غير تنفيذي

شركة توزيع الغاز الطبيعي

6

أ .سطام بن عامر الحربي – ممثل
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس ادارة

غير تنفيذي

شركة اسمنت اليمامة

7

د .محمد بن حمد الكثيري – ممثل بنك
التسليف واالدخار العام

عضو مجلس ادارة

مستقل

-

8

د .محمد بن علي اخوان

عضو مجلس ادارة

مستقل

شركة مجموعة فتيحي القابضة -الشركة
الخليجية العامة للتأمين التعاوني
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

9

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي – ممثل
صندوق تنمية الموارد البشرية*

عضو مجلس ادارة

كمستقل

العربية لألنابيب  -تكامل لخدمات االعمال
القابضة هدف القابضة  -تمكين للتقنيات

د  )2 -سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة :

أ .دورة المجلس للفترة من 2016/11/29م ولمدة ثالث سنوات ميالدية قادمة:

األعضاء
د .عبدالكريم النجيدي -ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية  -رئيس المجلس
أ .علي ال سفالن -نائب رئيس المجلس
د .رائد الحقيل
أ .سطام الحربي  -ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
م .عبدالرحمن بن سليمان
أ .غدران سعيد غدران
د .محمد الكثيري
أ .أحمد الحقباني  -ممثل صندوق االستثمارات العامة
أ .عبدالله العبدالجبار  -ممثل صندوق االستثمارات العامة
أ .محمد العتيبي

 13ديسمبر

 28ديسمبر
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ب.دورة المجلس للفترة من 2013/11/8م وحتى 2016/11/29م عقد مجلس اإلدارة ( )13اجتماع خالل العام2016م.

 18يناير

 08فبراير

 21مارس

 26أبريل

 02مايو

 16مايو

 15يونيو

 28يونيو

 13يوليو

 20يوليو

 24يوليو

 19سبتمبر

 17أكتوبر

األعضاء
أ .سلمان الجشي  -رئيس المجلس
د .رائد الحقيل  -نائب رئيس المجلس
أ .علي آل سفالن
أ .عبدالعزيز العمير  -ممثل صندوق االستثمارات
العامة
أ .إبراهيم آل معيقل  -ممثل صندوق تنمية
الموارد البشرية
د .عبدالكريم النجيدي  -ممثل صندوق تنمية
الموارد البشرية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أ .غدران سعيد غدران
د .محمد الكثيري  -ممثل بنك التسليف واالدخار
العام
د .محمد إخوان
أ.سطام الحربي  -ممثل المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

بديال عنه لبقية دورة
•انتهت عضوية أ .إبراهيم آل معيقل بتاريخ 2016/05/12م .وتم تعيين الدكتور عبدالكريم النجيدي
ً
المجلس وتم عرض التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة وتمت الموافقة على ذلك في اجتماعها
المنعقد مساء يوم الثالثاء 2016/11/29م.
•تمت إجازة أعمال مجلس اإلدارة للفترة من 2016/11/08م وحتى 2016/11/29م من قبل الجمعية العامة العادية
المنعقدة مساء يوم الثالثاء 2016/11/29م.
د  )3 -الفريق التنفيذي بالشركة:
يقوم الفريق التنفيذي بقيادة الرئيس التنفيذي بتنفيذ االستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارة ،وكذلك يقوم بمتابعة
عمليات الشركة ومتابعة تحقيق مؤشرات األداء المرسومة.
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االسم

المنصب

منصور بن علي الوعلة

الرئيس التنفيذي (المكلف)

عبدالرحمن إبراهيم الجالل

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

عامر صالح آل خشيل

نائب الرئيس لقطاع الغاز غير المعبأ

فهد إبراهيم السليم

نائب الرئيس لقطاع العمليات

أحمد عبدالله الحربي

مدير اإلدارة المالية

ً
نائبا لرئيس الموارد البشرية.
•في 2016/05/01م تم تعيين األستاذ بندر بن عبدالعزيز الضبعان
ً
ً
تنفيذيا ،وفق ما أعلنته الشركة بموقع تداول
رئيسا
•في 2016/05/02م قدم د .إياس بن سمير الهاجري استقالته
بدال عنه في 2016/06/08م وفق ما تم إعالنه بموقع
بتاريخ 2016/05/03م وتم تعيين المهندس أيمن منشئ ً
تداول بتاريخ 2016/06/08م.
ً
نائبا أعلى للعمليات.
•في 2016/06/28م تم تعيين المهندس منصور بن علي الوعلة
ً
ً
تنفيذيا وفق ما أعلنته الشركة بموقع تداول بتاريخ
رئيسا
•في 2016/07/20م قدم المهندس أيمن منشئ استقالته
ً
ً
تنفيذيا في 2016/07/20م وفق ما تم
رئيسا
بدال عنه
2016/07/20م وتم تكليف المهندس منصور بن علي الوعلة ً
إعالنه بموقع تداول بتاريخ 2016/07/20م.
ً
نائبا لرئيس الموارد البشرية.
•في 2016/07/24م قدم األستاذ بندر بن عبدالعزيز الضبعان استقالته
ً
نائبا للرئيس التنفيذي لقطاع النقل.
•في 2016/11/01م تم إنهاء تكليف المهندس خالد المعيوف
د  )4 -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
تقوم شركة الغاز بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجالس الفرعية واللجان
ً
استنادا إلى أنظمة وزارة التجارة واالستثمار والنظام األساسي للشركة وأدلة ولوائح الحوكمة .كما تدفع
المنبثقة من المجلس،
الشركة رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب عقود العمل المبرمة معهم ،وفيما يلي تفاصيل المكافآت والرواتب
والمصروفات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة
عن عام 2016م على النحو التالي:
د –  )1 – 4مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان لعام 2016م:
البيان

األعضاء غير

األعضاء

المستقلين

مجلس اإلدارة

مكافأة عضوية مجلس اإلدارة

1,018,033

818,033

0

1,836,066

البدالت والتعويضات

2,399,044

616,603

203,984

3,219,631

اإلجمالي

3,417,077

1,434,636

203,984

5,055,697

التنفيذيين

أعضاء اللجان من خارج

االجمالي
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د–  ) 2 – 4مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2016م:
تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة:
الرواتب والبدالت

4,424,906

المكافآت الدورية والسنوية

0

اإلجمالي

4,424,906

هـ  -لجان مجلس اإلدارة:
للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددها ( )4لجان ،هي( :لجنة المراجعة ،واللجنة التنفيذية ،ولجنة االستثمار،
ولجنة المكافآت والترشيحات) ،وتم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس .ولهذه اللجان ميثاق عمل معتمد يحدد صالحيتها
وإجراءات عملها.
هـ –  ) 1لجنة المراجعة:
•تتكون لجنة المراجعة من ( )4أعضاء )2( ،من أعضاء مجلس اإلدارة (غير تنفيذيين) و( )2من خارج مجلس اإلدارة ومن
بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ً
اجتماعا .وتقوم هذه اللجنة بدور رئيس ومهم في مساعدة مجلس اإلدارة
•عقدت اللجنة خالل عام  2016عدد ( )12
ً
أيضا خالل عام 2016م ،باإلشراف والتنسيق على عمليات المراجعة
للوفاء بواجباته النظامية وقد قامت اللجنة
الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.
 أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص بأبرز مهامهايتم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة.وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
.1اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ،من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 .2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

 .3دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

.4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ،ومتابعة اعمالهم واعتماد أي
عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

 .5دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 .6دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

 .أدورة المجلس للفترة من 2016/11/29م ولمدة ثالث سنوات ميالدية قادمة :تم عقد جمعية عامه غير عادية بتاريخ 2017/02/14م،
وتم التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وذلك حسب التالي:

األعضاء
أ .سطام الحربي -رئيس اللجنة
أ .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان
أ .فهد الفواز (عضو من خارج المجلس)
أ .محمد الشماسي (عضو من خارج المجلس)
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 .أدورة المجلس للفترة من 2013/11/08م و حتى 2016/11/29م:
 18يناير

 7فبراير

 25فبراير

 20مارس

 24مارس

 13أبريل

 03مايو

 14يونيو

 25يوليو

 02أكتوبر

 17أكتوبر

أ .فهد الفواز  -رئيس اللجنة (عضو من
خارج المجلس)

أ .علي آل سفالن
أ .سطام الحربي
أ .محمد الشماسي (عضو من خارج المجلس)
أعمال المراجعة الخارجية والداخلية:
•أوصت لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة على تعيين مراجع الحسابات القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي
2017م والتقارير الربع سنوية ،بما فيها الربع األول من العام التالي 2018م ،أو اختيار غيره ،وتحديد أتعابه لعرضها
على الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي القادم.
ً
نظرا لعدم
•قامت اللجنة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام 201٦م عدا الربع الرابع من عام 2016م
تشكيل اللجنة بسبب عدم انعقاد الجمعية العامة ولذلك تمت مراجعتها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،بهدف
ً
وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
التأكد من سالمة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات
•تقوم لجنة المراجعة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفاعليتها من خالل التقارير التي يتم رفعها للجنة من
قبل المراجع الداخلي ،وفي ضوء ما تم دراسته أظهرت نتائج الفحص التي تمت ألنظمة الرقابة الداخلية في
القطاعات الرئيسة أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها يقتضي اإلفصاح عنه .كما أن
هناك بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر ،وقد اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك.
هـ –  )2لجنة المكافآت والترشيحات:
•تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ( )4أعضاء )2( ،أعضاء غير تنفيذيين و( )2أعضاء مستقلين.
ً
اجتماعا خالل عام 2016م ،قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ المهام المناطة بها.
•عقدت اللجنة ()11
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص بأبرز مهامها:
يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
ً
وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي
•التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس
شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
•المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال
مجلس اإلدارة.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

 26اكتوبر

األعضاء
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•التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
•وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك
السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
 .أدورة المجلس للفترة من 2016/11/29م ولمدة ثالث سنوات ميالدية قادمة:
 18ديسمبر

األعضاء

 28ديسمبر

أ .أحمد الحقباني-رئيس اللجنة
د .عبدالكريم النجيدي
أ .علي ال سفالن
د .محمد الكثيري

.بدورة المجلس للفترة من 2013/11/08م وحتى 2016/11/29م
 17يناير

 02فبراير

 24فبراير

 11مايو

 15يونيو

 24يوليو

 18سبتمبر

 25أكتوبر

 28نوفمبر

األعضاء
أ .علي آل سفالن  -رئيس اللجنة
أ .سلمان الجشي
أ .إبراهيم آل معيقل
د .محمد الكثيري
د .عبدالكريم النجيدي

•بتاريخ 2016/03/21م وافق مجلس اإلدارة على اعتذار األستاذ إبراهيم فهد آل معيقل عن االستمرار في عضوية
اللجنة الرتباطه وظروفه العملية.
ً
عضوا بلجنة الترشيحات والمكافآت.
•بتاريخ 2016/06/15م قرر مجلس اإلدارة تعيين د .عبدالكريم حمد النجيدي
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هـ –  ) 3اللجنة التنفيذية:
•تتكون اللجنة التنفيذية من ( )3أعضاء من مجلس اإلدارة من بينهم رئيس المجلس ونائبه.
•عقدت اللجنة ( )5اجتماعات خالل عام 2016م ،قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ المهام المناطة بها.
أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص بأبرز مهامها:
يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وتختص بمساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية للشركة
ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات الالزمة للمجلس ،كما تقوم بدراسة الميزانية التقديرية والبت
في األعمال الموكلة لها من مجلس اإلدارة إضافة إلى متابعة خطط الشراء االستراتيجية ومراجعة المصاريف الرأسمالية
المعتمدة للشركة ودراسة األنظمة والتعديالت المقترحة على لوائح الشركة ،وتقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس اإلدارة.
 .أدورة المجلس للفترة من 2016/11/29م ولمدة ثالث سنوات ميالدية قادمة:
 27ديسمبر

األعضاء
د .عبدالكريم النجيدي  -رئيس اللجنة
أ .علي ال سفالن
د .رائد الحقيل

.بدورة المجلس للفترة من 2013/11/08م و حتى 2016/11/29م:
 06يناير

األعضاء

 02فبراير

 20سبتمبر

 17أكتوبر

أ .سلمان الجشي -رئيس اللجنة
د .رائد الحقيل
أ .عبدالعزيز العمير
أ .إبراهيم ال معيقل
د .محمد الكثيري
أ .غدران سعيد غدران
•بتاريخ 2016/03/21م وافق مجلس اإلدارة على اعتذار األستاذ إبراهيم فهد آل معيقل عن االستمرار في عضوية
اللجنة الرتباطه وظروفه العملية.
•بتاريخ 2016/06/15م قرر مجلس اإلدارة دمج لجنة االستثمار مع اللجنة التنفيذية لتكون اللجنة التنفيذية واالستثمار
ً
عضوا باللجنة التنفيذية واالستثمار إضافة إلى اعضاء اللجنة التنفيذية السابقين.
وتعيين األستاذ غدران سعيد غدران
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هـ –  ) 4لجنة االستثمار:
•تتكون لجنة االستثمار من ( )3أعضاء من مجلس اإلدارة.
•عقدت اللجنة ( )5اجتماع خالل عام 2016م ،قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ المهام المناطة بها.
أعضاء لجنة االستثمار وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها:
يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة وتختص بإعداد وصياغة سياسة االستثمار ومتابعة تنفيذها وعرضها على مجلس
اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها قبل تنفيذها ،وتحديد نقاط القوة والضعف في األداء االستثماري للشركة وتقديم التوصيات
لمعالجتها ورفع كفاءتها .كما تقوم بمراجعة وتقييم المحفظة االستثمارية للشركة ،إضافة إلى تقييم ومتابعة حدود المخاطر
المتعلقة باالستثمار .كما تقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس اإلدارة.
 .أدورة المجلس للفترة من 2016/11/29م ولمدة ثالث سنوات ميالدية قادمة:
األعضاء

 21ديسمبر

 25ديسمبر

أ .محمد العتيبي-رئيس اللجنة

✓

✓

أ .غدران سعيد غدران

✓

✓

أ .عبدالله العبدالجبار

✓

✓

.بدورة المجلس للفترة من 2013/11/08م و حتى 2016/11/29م:
23فبراير

 27مارس

 12أبريل

األعضاء
أ .سطام الحربي – رئيس اللجنة

✓

✓

✓

د .رائد الحقيل

✓

✓

✓

أ .عبدالعزيز العمير

✓

✓

أ .غدران سعيد غدران

✓

✓

أ .أحمد الجنوبي

✓

✓

✓

•بتاريخ 2016/06/15م قرر مجلس اإلدارة دمج لجنة االستثمار مع اللجنة التنفيذية لتكون اللجنة التنفيذية واالستثمار
ً
عضوا باللجنة التنفيذية واالستثمار إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين.
وتعيين أ .غدران سعيد غدران
و -بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وتغيرها خالل عام 2016م ،ووصف ألي مصلحة تعود
لهم وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.

 .أأعضاء مجلس اإلدارة:

44
م
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اسم من تعود له المصلحة

بداية العام

نهاية العام

عدد األسهم أدوات عدد األسهم
الدين

أدوات
الدين

2,500,000

-

2,500,000

-

-

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي
رئيس مجلس اإلدارة – ممثل
صندوق الموارد البشرية

1000

-

1000

-

بدأت عضويته بتاريخ
12/05/2016م

أ .علي بن محمد آل سفالن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

1000

-

1000

-

-

-

صندوق االستثمارات العامة

8,186,455

-

8,186,455

-

-

-

أ .أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
ممثل صندوق

-

-

1175

-

بدأت عضويته بتاريخ
29/11/2016م

أ .عبدالله بن فهد العبدالجبار
ممثل صندوق

-

-

391

-

بدأت عضويته بتاريخ
29/11/2016م

1000

-

1000

-

-

-

4،603,500

-

468,141

-

-

-

أ .سطام بن عامر الحربي – ممثل
مؤسسة

-

-

-

-

-

6

م .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن
سليمان

1

2

3

4

5

صندوق تنمية الموارد البشرية

صافي التغيير

نسبة
التغيير

د .رائد عبدالله الحقيل
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

-

-

-

1000

-

بدأت عضويته بتاريخ
29/11/2016م

7

أ .غدران بن سعيد غدران

1,000

-

1000

-

-

-

8

د .محمد بن حمد الكثيري

1000

-

1000

-

-

-

9

أ .محمد بن عمير العتيبي

-

-

1000

-

بدأت عضويته بتاريخ
29/11/2016م

 10بنك التنمية االجتماعية (البنك
السعودي للتسليف واالدخار)
ً
سابقا د .محمد بن حمد الكثيري
يمثله
 11أ .سلمان محمد حسن الجشي

انتهت مدة العضوية بتاريخ ١1/2016/٢٩م

2,650,000

1,000

-

انتهت مدة عضويته بانتهاء دورة المجلس بتاريخ 29/11/2016م

 12أ .ابراهيم فهد آل معيقل (ممثل
صندوق تنمية الموارد البشرية)

-

-

انتهت مدة عضويته بتاريخ 2016/٠٥/١٢م

 13أ .عبدالعزيز عمير العمير (صندوق
االستثمارات العامة)

-

-

انتهت مدة عضويته بانتهاء دورة المجلس بتاريخ 29/11/2016م

5000

-

انتهت مدة عضويته بانتهاء دورة المجلس بتاريخ 29/11/2016م

 14د .محمد علي اخوان
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.بكبار التنفيذيين:
م

اسم من تعود له المصلحة

بداية العام

عدد

صافي

نهاية العام

التغيير

األسهم

أدوات
الدين

عدد

األسهم

الدين

نسبة

التغيير

(الزوجة واألوالد
القصر) وتغيرها

أدوات

1

م .منصور بن علي الوعلة (الرئيس

-

-

-

-

-

-

2

أ .عبدالرحمن بن ابراهيم الجالل (نائب

-

-

-

-

-

-

3

أ .عامر بن صالح آل خشيل (نائب الرئيس

4

أ .فهد بن إبراهيم السليم (نائب الرئيس

ّ
المكلف)
التنفيذي

ملكية األقرباء

الرئيس للشؤون المالية)

-

-

-

-

-

-

لقطاع الغاز غير المعبأ والمعبأ بالتكليف)
-

-

-

-

-

-

لقطاع العمليات)

5

أ .أحمد بن عبدالله الحربي (المدير المالي)

-

-

6

د .إياس بن محمد الهاجري

-

-

استقال بتاريخ 2016/06/08م

7

م .أيمن بن منصور منشيء

-

-

استقال بتاريخ 2016/07/20م

8

أ .بندر بن عبدالعزيز الضبعان

-

-

استقال بتاريخ 2016/07/24م

9

أ .خالد بن محمد المعيوف

-

-

تم انهاء التكليف بتاريخ 2016/11/01م

-

-

-

-

ز  -معامالت مع أطراف ذوي عالقة:
تبين سياسة الحوكمة لدى «غازكو» نظام التعامالت مع االطراف ذوي العالقة ،حيث يتم اإلفصاح عن أية تعامالت أو عقود التي
يوجد فيها حاالت تعارض مصالح ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية والمساهمين.
تقتصر المعامالت مع أطراف ذوي عالقة ،في التعامالت مع شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز من خالل شراء
األسطوانات والخزانات من المصنع وذلك بحسب التالي:
األرصدة والمعامالت:
أسماء الشركات

المصنع السعودي ألسطوانات
الغاز (نسبة المشاركة )37%
اإلجمالي

طبيعة المعاملة

مشتريات

2016/12/31م

2016/12/31م
مبلغ المعاملة

الرصيد

مبلغ المعاملة

الرصيد

128,473,628

0

105,985,932

3,389,510

128,473,628

0

105,985,932

3,389,510
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تنويه:
ممثال عن شركة الغاز والتصنيع األهلية أ .سطام الحربي ،وذلك للفترة من 2016/11/29م
يشغل عضوية مجلس إدارة المصنع السعودي
ً
وال يملك أي أسهم في المصنع.
ممثال عن شركة الغاز والتصنيع األهلية أ .سلمان الجشي ،وذلك خالل دورة المجلس
يشغل عضوية مجلس إدارة المصنع السعودي
ً
السابقة المنتهية في 2016/11/29م ،وال يملك أي أسهم في المصنع.
ح  -سياسة توزيع األرباح:
بناء على المادة رقم  44من النظام األساسي للشركة ,يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف العمومية
ً

والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

•يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
•للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  %5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي
لمواجهة الحاالت المهمة المستعجلة.
•للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح
ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات
ً
قائما من هذه المؤسسات.
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
•يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%5خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
ً
متناسبا
•يخصص بعد ما تقدم نسبة ( )10%من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافاة
مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
•يوزع الباقي بعد ذلك على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتوافق عليه الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس اإلدارة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية خالل العام المالي.
كما أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 2014/01/18م على انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية
على المساهمين ابتداء من الربع األول من العام المالي 2014م ،حيث تم عرض السياسة على الجمعية العمومية المنعقدة
ً
أخذا باالعتبار
بتاريخ  2014/03/26وتمت الموافقة على ذلك ،إذ تؤكد الشركة على أهمية تحقيق مصالح المساهمين وتطلعاتهم
أداء الشركة ألعمالها واستثماراتها المستقبلية.
ً
وانسجاما مع ما ورد فقد اعتمد مجلس اإلدارة خالل عام 2016م التوزيعات التالية:
الربع السنوي

تاريخ االعالن

اجمالي المبلغ الموزع

حصة السهم

(بماليين الرياالت)

الواحد

نسبة التوزيع من
القيمة األسمية

تاريخ األحقية

تاريخ التوزيع

للسهم

األول

2016/03/22

22.50

0.30

%3

2016/03/31

2016/04/17

الثاني

2016/06/16

22.50

0.30

%3

2016/06/20

2016/06/29

الثالث

2016/09/30

22.50

0.30

%3

2016/09/29

2016/10/17

كما أصدر مجلس هيئة سوق المال بموجب القرار رقم  8-127-2016وتاريخ 2016/10/17م الضوابط واإلجراءات التنظيمية
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ،حيث نصت المادة التاسعة والثالثين من الباب السابع على
الصادرة
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أنه يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ،إذا نص نظامها األساس على جواز
ذلك ،بعد استيفاء المتطلبات التالية:
ً
سنويا.
•أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد
•أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
•أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
ً
وفقا آلخر قوائم مالية مراجعة ،كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها ،بعد
•أن يتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع
حسم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
وبناء عليه فقد اعتمدت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/02/14م بناء على توصية مجلس اإلدارة توزيع األرباح للربع الرابع
 2016كالتالي:
الربع السنوي

تاريخ االعالن

الرابع

2016/02/14

اجمالي المبلغ

حصة السهم

الموزع (بماليين

الواحد

26.25

0.35

الرياالت)

نسبة التوزيع من
القيمة األسمية

تاريخ األحقية

تاريخ التوزيع

للسهم
%3.5

2017/02/14

2016/02/28

وعليه يصبح إجمالي االرباح النقدية الموزعة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م هو مبلغ  93,75مليون ريال بواقع
 1,25ريال للسهم الواحد ،تعادل نسبة  %12.5من القيمة االسمية للسهم.
ط  -أهم المخاطر التي تواجه الشركة:

ً
وفقا
إن شركة الغاز والتصنيع األهلية مثل جميع الكيانات االقتصادية المتنوعة التي عادة ما تكون عرضة لبعض المخاطر

لطبيعة األعمال واألنشطة التي تقوم بها ،حيث تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خالل مجلس اإلدارة ولجنة
ً
حاليا على تنمية وتطوير نظام فعال
المراجعة إضافة إلى اإلدارة التنفيذية عبر سياسات وإجراءات تعنى بهذا الجانب ،كما تعمل
إلدارة مخاطر الشركة و وضع سياسات مثلى محددة للتوصل إلى وسائل للتحكم في الخطر ،والحد من وقوعه أو تكرار حدوثه،
والتقليل من حجم الخسائر التي تترتب على ذلك ،ما يترتب عليه تخفيض درجة الخطر بأقل تكلفة ممكنة.
وعليه يمكن تسليط الضوء على عدد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وفق اآلتي:
مخاطر التشغيل:
•عملت الشركة على خطة استراتيجية للسنوات القادمة تهدف من خاللها إلى رسم خريطة طريق تمكّن الشركة من االرتقاء
بالمنتجات والخدمات وتعظيم العوائد والمنافع للمساهمين وذلك من خالل االستعانة باستشاريين متخصصين في هذا
ً
ً
أخذا باالعتبار الرؤية المستقبلية للشركة وتحليل مواطن
واعتمادا على الكفاءات والكوادر البشرية العاملة لديها،
المجال
الضعف والقوة ،للعمل على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل حجم المخاطر الناتجة عن ذلك بما يضمن استمرار
ً
وفقا ألفضل الممارسات الرائدة.
وتطوير األعمال واألنشطة وتحسينها
•إشارة إلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2015/10/26م لعدد من الترتيبات ،من بينها التأكيد على شركة الغاز والتصنيع
(أوال) من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( )77وتاريخ 1422/03/05هـ
األهلية بتنفيذ الفقرة ( )1من البند
ً

ً
(ثانيا) من تلك التوصيات التي
التي قضت بإنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض والفقرة ( )2من البند
قضت بإنشاء محطات جديدة في مناطق االستهالك البعيدة عن المحطات الحالية ،واالحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع
ً
ً
وفقا للوائح الفنية
يوما كحد أدنى وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز،
محطاتها يفي بما يعادل استهالك عشرين
الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا لألمن الصناعي ،قامت الشركة
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بتحديث وزيادة أسطول نقلها برؤوس ناقالت وصهاريج وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية والمحلية لتوفير مخزون
الغاز في فروع الشركة كافة تلبية الحتياجات العمالء والمستهلكين ،إضافة إلى تطوير استراتيجيات النقل وتحسين الكفاءة
التشغيلية واألداء واالستفادة من الموارد المتاحة .كما عملت الشركة التوسع في إيصال خدماتها إلى جميع مواقع العمالء
المنتشرة في جميع مناطق المملكة من خالل الترخيص للعديد من الموزعين لديها ،بهدف إيصال األسطوانات للمستهلكين
ً
وتوافقا مع
إضافة إلى زيادة عدد شاحنات التوزيع لتعبئة الخزانات في مواقعهم بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب.
التطورات التقنية وضعت «غازكو» أنظمة لتتبع الشاحنات وأنشأت غرفة تحكم مركزية لمراقبة أسطول النقل لتقليل الفقد
وسرعة إيصال الخدمات للمستفيدين.
•وفي مجال تقييم وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة أعمال الشركة ومدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات تعاقدت
الشركة خالل السنوات الماضية مع مكاتب محاسبة قانونية معتمدة للقيام بمهام المراجعة الداخلية وعمل تقييم لمخاطر
الشركة ،عبر خطط سنوية تهدف من خاللها إلى مراجعة أعمال الشركة في قطاعاتها المختلفة لمعالجة المالحظات
ً
دوريا من قبل لجنة المراجعة إلصدار توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة التخاذ
وتقويم األداء ،حيث يتم مراجعة تلك التقارير
الالزم بشأنها.
•كما تشتمل مخاطر التشغيل على المخاطر التقنية ،حيث تعمل الشركة على تحديث مستمر للبرامج وإدارة تقنية المعلومات
وتوفير الدعم الفني الالزم لضمان استمرارية األعمال وتوفير حماية عالية وأمن للمعلومات للمحافظة على بيانات
الشركة وسريتها.
•كما تتجنب الشركة مخاطر نقص المهارات بتوفير البيئة الفعالة والملهمة للموظفين وتقديم دورات تخصصية وعامة تزيد
من كفاءة العاملين ،إضافة إلى تقديم الحوافز والمكافآت لتكوين عالقة جيدة مع العاملين.
•وفي مجال األمن والسالمة والمخاطر المتعلقة تطبق الشركة أحدث المعايير الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وتلتزم
بمتطلبات الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية ،ومعايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق فيما يخص اإلطفاء
ومعايير إدارة السالمة والصحة المهنية التابعة لوزارة العدل األميركية (األوشا) فيما يخص السالمة ،وذلك بهدف تفادي
المخاطر الناتجة عن ذلك .كما حرصت الشركة على حصول معداتها على شهادة ( ،)ADRالخاصة بنقل المواد الخطرة على
الطرق البرية .كذلك تعمل الشركة على تدريب وتوعية سائقيها وإلحاقهم بدورات نقل المواد الخطرة على الطرق البرية.
مخاطر المنافسة:

ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  182وتاريخ 1434/06/05هـ بالموافقة على استمرار الشركة في توزيع تسويق الغاز ومشتقاته
ابتداء من  1434/05/14الموافق 2013/03/26م ،على أن يتم خاللها فتح خدمة توزيع غاز البترول
في المملكة لمدة خمس سنوات
ً

المسال في مدن المملكة في المنافسة .كما أن إدارة الشركة قطعت خطوات جيدة في تأهيل الشركة للمنافسة عن طريق تطوير
أجهزة ومعدات الشركة المختلفة ،ومن أهمها تطوير دوائر التعبئة من الوضع اليدوي إلى الوضع اآللي ،ما يتوقع معه رفع كفاءة
وجودة التعبئة باعتماد التقنيات اإللكترونية في اإلنتاج والمتابعة والتقارير ،ما سيؤدي إلى خفض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة
اإلنتاجية .كما خطت الشركة خطوات في زيادة المخزون االحتياطي «التشغيلي» من الغاز لمواجهة توقف المصافي الدوري أو
ً
حاليا على آليات محددة للتوسع واالنتشار لتغطية بعض مناطق االستهالك في المملكة حسب توجيهات
المفاجىء وتعمل الشركة
الدولة ،ما سيدعم موقف الشركة التمويني لمناطق المملكة كافة .ولتجنب مخاطر خسارة العمالء فهناك دورات لتطوير العمل
ورفع االحترام والتقدير للعميل والتعامل باحترافية مع العمالء لتالفي الشكاوى ومتابعتها.
المخاطر المالية:
•تتخذ الشركة االحتياطات كافة والمخصصات المالية الالزمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمخزون والمديونيات والذمم
وحقوق العاملين ،إضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتها المتنوعة والقضايا ،إن وجدت .
•حتى ال تواجه الشركة مخاطر اختالف العمالت األجنبية في عمليات الشراء فإنها تعمد إلى استخدام العقود اآلجلة لتغطية
مخاطر اختالف العمالت األجنبية.
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•ومن المخاطر األخرى ،مخاطر السيولة ،وهي عدم القدرة على سداد االلتزامات المالية المترتبة عند استحقاقها ،حيث تعمل
ً
دوريا لتحقيق عوائد مجدية مع
الشركة على سداد التزاماتها في آجالها المحددة .كما تعمل على استثمار الفوائض النقدية
المحافظة على نسبة سيولة مثالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
•تقوم الشركة بالتأمين على ممتلكاتها ومعداتها ومنتجاتها ،إضافة إلى شاحناتها وناقالتها .كما تقوم بالتأمين على األموال
والبضائع المنقولة ،وكذلك تأمين المسؤولية المدنية من خالل غطاء تأميني يتناسب مع حجم وأعمال الشركة .إضافة إلى
ً
سنويا على تحسين غطائها التأميني من خالل دراسة المخاطر المتوقعة في أعمالها عبر مستشاري التأمين
ذلك ،تعمل
المعتمدين لديها.
ً
وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،وتقوم بقيد مخصص الزكاة
•تخضع الشركة للزكاة
ً
سنويا وتحميله على قائمة الدخل .ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة ،إن وجد ،في
المستحقة
ً
علما بأن الشركة قد استلمت الربوط الزكوية عن األعوام 2005م و2006م و2007م التي
الفترة التي يتم فيها الربط،
رياال لصالح مصلحة الزكاة والدخل .وقد قامت الشركة باالعتراض
أظهرت وجود فروقات زكوية بمبلغ 59,718,157
ً
على تلك الربوط وتقديم المستندات التي تؤيد ذلك ،وقامت مصلحة الزكاة والدخل بتعديل تلك الربوط وإعادة
ً
وفقا لخطاب المصلحة المرسل بتاريخ 1434/12/04هـ الموافق 2013/10/09م.
احتسابها ليصبح مبلغ الفروقات 38,851,175
ً
ماليا على نتائج العام المالي 2013م،
وبناء عليه فقد تم تعزيز مخصص المطالبات بمبلغ  30مليون ريال ،واتضح أثر ذلك
ً
ما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بكامل االلتزامات المستقبلية .كما قرر المجلس االستمرار في االعتراض على الربوط
ً
وفقا للنظام الصادر بذلك ،حيث ما زالت القضية مرفوعة لدى اللجان المختصة حتى تاريخ
الزكوية لدى اللجان المختصة
إعداد هذا التقرير.
•فيما يخص المخاطر المترتبة على انفجار الغاز المتسرب من الناقلة رقم  845التابعة لشركة الغاز والتصنيع األهلية الذي
ً
وفقا للمعطيات القائمة كما في
وقع صباح يوم الخميس 1433/12/16هـ الموافق 2012/11/01م ،نتيجة حادث مروري.
ً
علما بأنه لم يحدث أي تطورات بهذا
2016/12/31م ،ترى إدارة الشركة أنها لن تتحمل أية مسؤولية نتيجة لحادث الناقلة،
ً
مختصا في تقديم االستشارات القانونية
الخصوص من جانب الشركة حتى تاريخه .كما أن محامي الشركة المتعاقد معه
لتقييم الوضع بخصوص الحادث من الناحية القانونية ،يرى أن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي.
ً
ً
علما
مستقبال من أي طرف متضرر من الحادث،
أيضا ،في رد الدعاوي المحتملة التي قد تقام عليها
كما أن فرصتها قوية
ً
تنته من أعمالها حتى
ِ
بأن اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض المختصة في تحديد األطراف المسؤولة عن الحادث لم
تاريخه.
المخاطر المتعلقة بالحوكمة واإلفصاح والشفافية:
تلقت الشركة خالل عام 2016م ثالثة مخالفات من هيئة السوق المالية ،وهي كالتالي:
•صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 2016/01/18م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ( )20,000عشرون ألف ريال على الشركة،
لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج ،والفقرات الفرعية ( )2و( )5و( )6من التعليمات الخاصة
بإعالنات الشركات نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركة المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية
ً
استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية .وذلك لعدم إعالن الشركة
السعودية
في موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 2014/05/18م جميع المعلومات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )182وتاريخ
1434/06/105هـ بشأن الموافقة على استمرار الشركة بتوزيع وتسويق الغاز ومشتقاته ،حيث لم تفصح الشركة أنه سيتم
فتح خدمة توزيع الغاز للمنافسة.
•صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 2016/01/18م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ( )40,000أربعون ألف ريال ،على الشركة،
لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة واألربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية واألربعين من
قواعد التسجيل واإلدراج ،وذلك لعدم إبالغ الشركة الهيئة والجمهور في موقع السوق المالية (تداول) عن تصفية جزء من
حساب استثمارات مرابحة في بضائع وذلك خالل الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
•صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 2016/04/06م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها ( )40,000أربعون ألف ريال على
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الشركة ،لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج ،والفقرة الفرعية ( )8من التعليمات الخاصة
بإعالنات الشركات نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركة المساهمة المدرجة أسهمها في السوق
ً
استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية .وذلك إلفصاح الشركة
المالية السعودية
عن معلومات غير صحيحة في إعالنها المنشور في موقع شركة السوق المالية (تداول) اإللكتروني بتاريخ 2016/01/19م
عن نتائجها المالية األولية للفترة المنتهية في 2015/12/31م ،تتعلق بارتفاع صافي الربح للربع الحالي من عام 2015م
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ،وعند مقارنة صافي الربح للربع الحالي من عام 2015م مع الربع الثالث من عام
2015م.
ً
ً
وتعزيزا لمبادئ الحوكمة وآليات اإلفصاح والشفافية فقد قامت الشركة بالعمل على تحديث أنظمتها ولوائحها
وتفاديا لذلك
واإلجراءات المتعلقة بذلك واالستعانة بمستشارين مختصين في هذا المجال لتحسين آلية العمل وضمان عدم تكرار هذه
مستقبال.
المخالفات
ً
ي  -التحول من معايير المحاسبة السعودية ( )SOCPAللمعايير الدولية (:)IFRS
بناء على قرار مجلس إدارة الھیئة السعودیة للمحاسبين القانونیین لتطبيق معاییر المحاسبة الدولیة دفعة واحدة بعد استكمال
ً
ً
معيارا للتطبيق في المملكة العربية
اعتمادها من الھیئة على أن یكون أقرب تاريخ للتطبيق ھو 2017م ،وذلك باعتماد 28

السعودية بعد إضافة تعديالت محدودة على بعض المعايير تمثلت في مجملها في إفصاحات إضافية على أن يتم التطبيق
ً
اعتبارا من 2017/01/01م للشركات المدرجة بسوق المال السعودي ،فقد قامت الشركة بعمل خطة للبدء في تطبيق المعايير
ً
بدءا من 2016/01/01م ألغراض المقارنة ،وقد قامت الشركة بتعيين مكتب الخراشي وشركاه للقيام بمشروع التحول
الدولية
للمعايير الدولية ،حيث تضمن مشروع التحول الخطوات التالية:
•تم إعداد القوائم المالية الربعية لعام 2016م وفق معايير المحاسبة الدولية ،باإلضافة الى الرصيد االفتتاحي لقائمة المركز
المالي بتاريخ الحول في 2017/01/01م.
•تم اعتماد السياسات المالية والمحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية من قبل مجلس اإلدارة ليتم تطبيقها في الربع
األول من العام .2017
•تم تدريب وتوعية الموظفين على التغييرات التي ستطرأ على السياسات المالية والمحاسبية وإصدار القوائم المالية
عن طريق عمل ورش عمل تدريبية للموظفين وحضور بعض الدورات التدريبية المتخصصة في تطبيقات التحول للمعايير
الدولية .كما تمت المشاركة في ورش العمل التي تم تنظيمها عن طريق هيئة السوق المالية.
•تم إصدار القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث للعام  2016حسب المعايير الدولية .وتم اعتمادها من قبل مجلس
اإلدارة .وجاري تطبيق المعايير الدولية على اصدار القوائم النهائية.
•سيتم إصدار القوائم المالية المقارنة حسب المعايير الدولية في الربع األول من عام .2017
ً
وفقا ألنظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق الئحة الحوكمة للعام 2016م:
ك  -إقرارات مجلس اإلدارة
يود مجلس إدارة الشركة أن يشير إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير باإلفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها
ً
جزئيا من قبل الشركة خالل
وقامت بتطبيقها من الئحة حوكمة الشركات .كما أن هناك بعض البنود لم يتم تطبيقها
ً
ً
وفقا لقواعد التسجيل واإلدراج
وانطالقا من مبدأ االلتزام بمتطلبات الحوكمة .في ما يلي اإلقرارات المطلوبة
عام 2016م,
والئحة حوكمة الشركات.
ك  )1 -إقرارات المجلس:
1 .1أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2 .2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
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3 .3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4 .4أنه ال توجد أية اختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما ال توجد أية
مالحظات جوهرية من المحاسب القانوني عن القوائم المالية للشركة لعام 2016م .وأن مراجع حسابات الشركة قد
أدرج ضمن تقريره عن القوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2016م .لفت انتباه( :دون التحفظ في تقريرنا نلفت
ً
وفقا للمعطيات القائمة كما في 2016/12/31م ،ترى إدارة
االنتباه إلى اإليضاح رقم ( )29فيما يخص حادث ناقلة الغاز

الشركة أنها لن تتحمل أية مسؤولية نتيجة للحادث ،وفي هذا الصدد قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع مكتب محاماة
مختص لتقديم االستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص الحادث من الناحية القانونية .وقد أفاد مكتب المحاماة
ً
أيضا ،في رد الدعاوي المحتملة
أن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي ،وأن فرصتها قوية

ً
علما أن اللجنة المشكّلة في إمارة منطقة الرياض
مستقبال من أي طرف متضرر من الحادث،
التي قد تقام عليها
ً

تنته من أعمالها حتى تاريخه).
ِ
المختصة بتحديد األطراف المسؤولة عن الحادث لم

5 .5يلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأية معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي
تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
يوص خالل عام 2016م باستبدال المحاسب القانوني ،حيث ظل مكتب (شركة عبدالقادر محمد
ِ
6 .6يقر المجلس بأنه لم
ً
ً
خارجيا لحسابات الشركة ،وسيتم التوصية على تعيين مراجع الحسابات
مراجعا
بانقا وشركاه المحاسبون المتحدون)
القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية ،بما فيها الربع األول من العام التالي
ً
ً
وفقا لنظام وزارة التجارة واالستثمار.
نظرا لتوصية لجنة المراجعة بذلك
2018م،
7 .7لم تستلم الشركة إشعار أو وصف ألية مصلحه في فئة األسهم ذات أحقية في التصويت من أي شخص (عدا
ً
طبقا ألحكام المادة ( )45من قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة
أعضاء مجلس إدارة الشركة) إلفادة الشركة بهذه األسهم
السوق المالية.
8 .8ال يملك أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الغاز حصة في رأسمال الشركات الزميلة والتابعة لشركة الغاز ،ولم تقم
الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس
التنفيذي والمدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بهم.
9 .9لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها .كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم
مع الغير.
ً
حاليا بتطبيق خطط لحقوق خيار (.)Share options schemes
1010ال تقوم شركة الغاز
1111ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
1212لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالشركة أو موظفيها أو إحدى شركاتها التابعة
أو الزميلة تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو رواتب أو تعويضات ،أو أية مصلحة جوهرية أخرى.
1313ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت ،سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس
اإلدارة أو منسوبيها ،وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية ومتساوية في حقوق
التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
1414ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها
الشركة خالل السنة المالية 2016م .وال توجد أية تعويضات حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.
1515ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد.
1616ال يوجد خالل عام 2016م أي قروض على الشركة.
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ً
جزئيا التي لم يتم تطبيقها ضمن الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:
م –  )2البنود المطبقة
يقر المجلس أن الشركة قد قامت خالل عام 2016م ،بتطبيق الئحة حوكمة الشركات كافة الصادرة من هيئة السوق المالية خالل
عام 2016م ،عدا بعض البنود ،حيث لم يتم تطبيقها من قبل الشركة لألسباب المذكورة والموضحة في جدول نتائج المقارنة
السنوية لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية لعام 2016م التالي:
رقم المقارنة وفق الئحة حوكمة
الشركات

عدد
البنود

عبد
البنود
المطبقة
بالكامل

1

الثالثة :الحقوق العامة للمساهمين

1

1

2

الرابعة :تسهيل ممارسة المساهمين
لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

2

2

3

الخامسة :حقوق المساهمين المتعلقة
باجتماع الجمعية العامة

10

10

4

السادسة :حقوق التصويت

4

3

5

السابعة :حقوق المساهمين في أرباح
األسهم

2

2

6

الثامنة :السياسات واإلجراءات
المتعلقة باإلفصاح

1

1

7

التاسعة :اإلفصاح في تقرير مجلس
اإلدارة

7

7

8

العاشرة :الوظائف األساسية لمجلس
اإلدارة

6

6

9

الحادية عشرة :مسؤوليات مجلس
اإلدارة

8

8

10

الثانية عشرة :تكوين مجلس اإلدارة

9

9

3

3

3

3

م

11
12

الثالثة عشرة :لجان مجلس اإلدارة
واستقالليتها

الرابعة عشرة :لجنة المراجعة

عدد
البنود
المطبقة
ً
جزئيا

1

عدد
البنود
الغير
مطبقة

بند /6د

عدد
البنود
التي ال
تطبق

أسباب عدم
التطبيق أو
التطبيق الجزئي

ال يوجد في
النصوص
النظامية ما يخول
الشركة في إلزام
المستثمرين من
االشخاص ذوي
الصفة االعتبارية
بتطبيق أحكام
هذه الفقرة.
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13

الخامسة عشرة :لجنة الترشيحات
والمكافآت

3

3

14

السادسة عشرة :اجتماعات مجلس
اإلدارة وجدول األعمال

4

4

15

السابعة عشرة :مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة وتعويضاتهم

1

1

16

الثامنة عشرة :تعارض المصالح في
مجلس اإلدارة

3

3

مجموع
البنود

91

90

1

النسبة
المئوية

%100

%98.90

%1.10
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ل  -إفصاحات الشركة للسوق المالية (تداول):
تهتم «غازكو» بتوفير جميع المعلومات الالزمة التي تمكن المساهمين والجمهور باالطالع على التطورات المهمة واألحداث
والقرارات االستراتيجية للشركة .فقد تم اإلعالن على موقع السوق المالية (تداول) عن أهم األحداث والتطورات خالل هذه
ً
وفقا لما يلي:
السنه
تاريخ االعالن

نوع االعالن

عنوان االعالن

الرقم
1

12/01/2016م

إعالن إلحاقي

إعالن إلحاقي بتاريخ 2015/12/29م من «غازكو» بخصوص األثر المالي الزيادة أسعار
الطاقة.

2

19/01/2016م

نتائج مالية

ً
شهرا).
تعلن «غازكو» النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2015/12/31م (اثنا عشر

3

19/01/2016م

إعالن تصحيحي

إعالن تصحيحي من «غازكو» بخصوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في
ً
شهرا).
2015/12/31م (اثنا عشر

4

09/02/2016م

نتائج مالية

تعلن «غازكو» النتائج المالية السنوية المنتهية في 2015/12/31م.

5

03/03/2016م

دعوة جمعية
عامة

تدعو «غازكو» مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)
2016/03/30م.

6

22/03/2016م

توزيع أرباح

تعلن «غازكو» عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع األول من السنة المالية
2016م.

7

31/03/2016م

إعالن إلحاقي

تعلن «غازكو» عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول).

8

31/03/2016م

دعوة جمعية
عامة

تدعو «غازكو» مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع الثاني)
2016/04/07م.

9

10/04/2016م

نتائج جمعية عامة

تعلن «غازكو» نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع الثاني).

10

14/04/2016م

نتائج مالية

تعلن «غازكو» النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2016/03/31م (ثالثة أشهر).
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11

2016/05/03م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

12

2016/05/15م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» استقالة عضو في مجلس اإلدارة وتعيين عضو جديد.

13

2016/06/08م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» عن تعيين رئيس تنفيذي.

14

2016/06/16م

توزيع أرباح

تعلن «غازكو» عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني من السنة المالية
2016م.

15

2016/07/20م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي مؤقت للشركة.

16

2016/07/25م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.

17

2016/07/26م

نتائج مالية

تعلن «غازكو» النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2016/06/30م (ستة أشهر).

18

2016/08/25م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة األولى).

19

2016/09/20م

توزيع أرباح

تعلن «غازكو» عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثالث من السنة المالية
2016م.

20

2016/09/20م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» عن اعتماد عدد من المشروعات االستراتيجية والرأسمالية.

21

2016/10/03م

دعوة جمعية
عامة

تدعو «غازكو» مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول
والثاني) 2016/10/30م.

22

2016/10/05م

إعالن تصحيحي

اعالن تصحيحي من «غازكو» بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(االجتماع االول واالجتماع الثاني)

23

2016/10/18م

نتائج مالية

تعلن «غازكو» النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2016/09/30م (تسعة أشهر).

24

2016/10/30م

إعالن إلحاقي

تعلن «غازكو» عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثاني).

25

2016/10/31م

إعالن إلحاقي

تعلن «غازكو» عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول).

26

2016/11/03م

دعوة جمعية
عامة

تدعو «غازكو» مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع الثاني)
2016/11/29م.

27

2016/11/06م

برامج استثمار

تعلن «غازكو» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
(ميفك كابيتال).

28

2016/11/30م

نتائج جمعية عامة

تعلن «غازكو» نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع الثاني).

29

2016/12/14م

إشعار مساهمين

تعلن «غازكو» عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن
المجلس للدورة الجديدة.

30

2016/12/14م

توزيع أرباح

تعلن «غازكو» عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من السنة المالية
2016م.

31

2016/12/29م

إعالن إلحاقي

إعالن إلحاقي بخصوص مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة
الثانية).

