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كلمـــــة رئيس
مجلس اإلدارة
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تعــــد «رؤيــــة المملكــــة  »2030منارة الطريق الذي يسير فيه وطننا الغالي نحو مجتمع اكثر ازدهارا واقتصادا اسرع
نموا ويتمتع باالستدامة .وشركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) هي أحد مكونات هذا االقتصاد الواعد ..حيث ســارت
على نفس النهج حتى تســهم في خدمة الوطن من خالل تنمية مجال عملها واالهتمام بالمحيط الذي تنشط فيه.
وفــي إطــار ســــعيها إلى أن تكون رائــدة لحلول الغاز في المنطقــة ،اتخذت غازكو عدة خطوات تهــــدف إلى تحقيق
التكامل بين االســــتثمار الفاعــــل في قطاع الغاز والحفاظ علــى البيئة ..وأن تقود نمو القطاع واالبتكار فيه ،ولتحقيق
ذلك دشــنت الشــركة خطة تطوير شــاملة ترتكز على ثالث مبادرات أساســية وهي :برنامج التميز التشغيلي ،وبرنامج
التحول التجاري ،وبرنامج التحول الرقمــي(آفــاق).
إن إطــاق برنامــج آفــاق في هذا العام 2018م يمثل اللبنة االساســية في البنية الرقمية للشــركة ويســتهدف جميع

ً
وفقا
قطاعات وخدمات الشــــركة مع التركيز على التحســــينات الجوهريــــة في تجربة العمالء والكفاءة التشــــغيلية،
ألفضل الممارســــات العالمية في نقل وتوزيع غاز البتــــرول المســــال ،ومن المنتظر أن تكون هناك فوائد ملموســــة
ابتداء من النصف الثاني عام 2019م بإذن الله وذلك فيما يتعلق برفع مســتوى الخدمــات المقدمة للعمالء واالرتقــاء
بمحفظة منتجات الشــركة وخدماتها ،وتعظيم العوائد وتحســين جودة األصول وإنتاجيتها ،والمســاعدة بالحفاظ على
البيئة.
يهدف برنامج التميز التشغيلي تحسين كفاءة اإلنتاج واالستثمار في جميع مرافق الشركة من خزانات الغاز ومحطــات
التعبئــة وأسطول النقل ،وكذلك تطبيــق أفضل معاييــر األمن والســالمة.
أما برنامج التحول التجاري فيهدف الى تعزيز العالقة مع عمالء الشركة وتسهيل تقديم الخدمة لهم وتحسين نوعيتها
وتطوير منتجات الشركة حسب رغبات العمالء المختلفة.
ً
ختامــا أتقــدم نيابــة عن زمالئي أعضــاء مجلس اإلدارة بوضــع هذا التقرير أمامكــم ..والذي قمنا فيه باســــتعراض كل
مــا يتصــل بالشــــركة من نواحــي الوضع القائــم والتطلعات المســــتقبلية ..مؤكدين علــى التزامنا لشــركائنا وعمالئنا
بالمزيد من التطوير والتقدم ..والعمل على كل ما فيه المصلحة العامــــة ..والمســــاهمة الفاعلة في النهضة الصناعية
واالقتصاديــة التي تتقدم إليها بالدنا بكل ثبــات وثقة..
كما أتوجه بالشــكر والتقدير لألخوة أعضاء مجلس اإلدارة وجميع الزمالء موظفي وموظفات الشركة على مايقومون
بــه من إنجاز اعمال تحظى بقبول ورضاء عمالء الشــركة ومســتثمريها الكرام حفظهم الله وبــارك في دعمهم ووفقنا
لتحقيق األفضل.

محمد عمير العتيبي
رئيس مجلس االدارة
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كلمة الرئيس
التنفيذي

9

منذ انطالق تنفيذ مبادرات «رؤية المملكة  »2030وشــركة «غازكو» تســير في االتجاه الذي يؤدي إلى دعم توجهات
الدولة في الرفع من نسبة االستفادة من الغاز لتعزيز الناتج المحلي ..كما تسعى الشركة لإلسهام في أن تتبوأ المملكة
ً
إقليميا في مجال الخدمات اللوجســتية ..وذلك بتطبيق برنامج تحول
مكانــة عاليــة بين دول العالم  ،وأن تحتل الصدارة
شــامل في هيكل الشــركة وأقســامها وفروعها وخدماتها ..وقد شــهد عامي ( 2017و2018م) تطبيق االســتراتيجية
ً
ً
وواسعا على المستويات كافة.
عميقا
التشغيلية واإلدارية الجديدة للشركة ..حيث كان التحول الهيكلي للشركة
ركزت شركة غازكو عام (2018م) على استكمال تنفيذ الخطة االستراتيجية ..برفع قدراتها التشغيلية من خالل تطوير
خطــوط التعبئة ،ومناطق مناولة الغــاز ،ورفع الطاقة التخزينية ،وتطبيق النظام األمني ،وتطوير وتحديث نظام اإلنذار
المبكــر ومكافحــة الحريق لمحطات الشــركة فــي جميع مناطق المملكــة ..كما تم تطويــر أنظمة اإلجــراءات ،والموارد
البشــرية ،واإلدارة الدقيقة لسلســلة اإلمداد ..مما أدى إلى انتظام اإلمدادات وكفاءة التشــغيل ..كما نجحت الشــركة
خالل نفس العام في رفع كفاءة االستثمارات وتنويع مصادر االستثمار فيها.
ً
أيضا ســخرت الشــركة جميع إمكاناتها المادية والفنية والبشــرية للتركيز على خدمة العميل من خالل تســهيل وصول
الخدمة إليه ،ورفع مستوى األداء في خدمته ،وقياس مدى الرضا لديه ،وتوفير منتجات وحلول تخدم العمالء وتوفير
أسطوانات غاز (وذفة) الخفيفة الوزن العالية األمان.
أما فيما يخص خدمة المجتمع والمحيط الذي تنشــط فيه الشــركة ،فقد أولت غازكو أهمية بالغة لبرامج المســؤولية
االجتماعيــة ،مــن خــال العديد مــن المبادرات الخاصة بالشــركة والمشــاركة في مبــادرات عدة جهات معتمــدة ..ولعل
االســتمرار فــي مبادرة دعم برنامــج المنح التعليمية ألبناء شــهداء الواجب في الحد الجنوبي تعــد هي األهم ..إضافة
إلى المشــاركة في برامج المسؤولية االجتماعية لكل من جامعة الملك سعود ،وجمعية األطفال المعوقين ،وعدد من
الجمعيات الخيرية.
ً
اســتكماال ألدائها عام (2017م) ..حيث تم تعزيز البناء الداخلي للشــركة ،ومراجعة
لقد كان أداء الشــركة عام (2018م)
أنظمتها وإجراءاتها التشغيلية واإلدارية والمالية ،ودراسة أنظمة االتصال الداخلي في الشركة وأنشطتها وفعالياتها
ووضــع الخطط لتطبيقها ..كما انتهجت غازكو سياســة اســتقطاب كــوادر إدارية وفنية عالية الكفاءة ،واســتمرت في
االهتمام بالتدريب وتطوير الموارد البشرية من خالل برامج تدريب نوعيه وتخصصية ،والسعي للتطوير وتوطين اإلبداع
واالبتــكار ..أمــا على مســتوى خدمة العمــاء فقد تم االرتقــاء بها من خالل أتمتــة العديد من الخدمــات المقدمة من
الشــركة ،وإطــاق تطبيق “غازكــو” على األجهزة الذكيــة الذي يتيح للعمــاء الحصول على خدمــات التعبئة ،ومتابعة
رأي العمالء في خدماتنا ،وتقييم مســتوى رضاهم عنها وتوفير جميع المنصات االلكترونية المتاحة والتي كان اخرها
اطالق خدمة الواتساب لخدمة العمالء.
ً
ختاما ،تدرك غازكو أن هذا التطوير في الخدمات والتحول االســتراتيجي للشــركة لن يؤتي ثماره المرجوة إال من خالل
تضافر جهود منسوبيها من أجل تحقيق رسالتها ،وتقديم حلول متكاملة تسهم في تنمية القطاع.

عبدالكريم حمد النجيدي
الرئيس التنفيذي
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رؤيتنا

من نحن

أن نكــون الشــركة الرائــدة لحلــول الغــاز

نقــدم حلول غــاز آمنــة ،موثوقــة وعالية

فــي المنطقة ،التــي تقود نمــو القطاع

الجــودة لعمالئنــا ،ونهتــم بتوفيــر قيمــة
ً
دائما
مســتدامة لمســاهمينا ،ونســعى

واالبتكار فيه.

لرعايــة البيئــة والمجتمــع ،ونجتهــد
للمســاهمة الفاعلة فــي اقتصاد وطننا،
في بيئة عمل صحية لمنسوبينا.

11

ما نمثله
ً
أوال ،ثم
معتمديــن علــى اللــه عــز وجــل
على قدراتنــا ومواردنا المميزة ،وعملياتنا
الفعالة ،مركزين على عمالئنا لنكون في
ً
ً
راســخا بالتطوير
إيمانا
الريــادة .كما نؤمن
المســتمر مــن خــال تشــكيل شــراكات
فاعلة في بيئة تنافسية عادلة.

قيمنا
•
•التميز
•االبتكار
•النزاهة
•التركيز على العميل
•المسؤولية والمبادرة
•العمل بروح الفريق
ً
أوال
السالمة
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تاريخ غازكو
نشاط غازكو
يتمثل نشــاط الشركة في القيام بجميع األعمال المتعلقة باستغالل وتصنيع وشراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز
بأنواعه ومشتقاته ،والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،ويتضمن ذلك ما يلي:

•
•صيانة شبكات ووحدات الغاز وملحقاتها.
•نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة وجميع األعمال المتعلقة باالستيراد.
•صناعة وشــراء وبيع ونقل وتســويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية ،والزجاج ،وقطع غيار الســيارات
شراء وبيع وصيانة األسطوانات والخزانات وملحقاتها.

والمعدات.

•
•إنتاج أو المشاركة في إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية.
ً
وشراء.
بيعا
•االستثمار في القطاع العقاري
ً
إنشاء مراكز الخدمات البترولية ،وصيانة المعدات والسيارات.

شركة الغاز والتصنيع
األهلية هي

حصيلة اندماج
شركة الغاز والتصنيع
السعودية وشركة
الغاز األهلية

13

تأسيس غازكو
تأسست شركة الغاز والتصنيع السعودية بناء على األمر الملكي رقم  168/5/5وتاريخ 1377/01/12هـ ،كما تأسست
شركة الغاز األهلية بناء على األمر الملكي رقم ( )10440وتاريخ  1372/09/11هـ ،وقد تم اندماج الشركتين بناء على
موافقة مســاهمي الشــركتين ،وأيد ذلك بموجب قرار مجلــس الوزراء الموقر رقم ( )713وتاريــخ 1380/12/03هـ ،وتم
االندماج الفعلي بتاريخ 1383/05/29هـ بإشراف وزارة التجارة واالستثمار.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )820وتاريخ  1394/06/13-12هـ القاضي بدمج المؤسســات التي تمارس
نشــاط توزيــع الغاز بالمملكة في شــركة الغــاز والتصنيع األهلية وهي( :شــركة الغاز الســعودية -مؤسســة إبراهيم
العجاجي وإخوانه) فرع الغاز (ومؤسسة عبدالمحسن المرشد).
ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )1615وتاريخ 1395/11/14هـ بشأن تحديد رأسمال الشركة وتحديد بداية عمل
الشركة بعد االندماج األخير بتاريخ 1396/01/01هـ.
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محطات من تاريخ غازكو

1963

1988
311

1963

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻧﺪﻣﺎج ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻧﺪﻣﺎج ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻷﻫﻠﻴﺔ

1978

اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺛﻼث
ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ واﻟﻘﺼﻴﻢ
وأﺑﻬﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
ﺳﺒﻊ ﻣﺤﻄﺎت

ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

1981
300
1978

1981
1998
300
986

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺒﺎع ﺗﺘﺠﺎوز

ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺠﻢ

إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻠﻐﺖ
ﻛﺠﻢ
ﻣﻠﻴﻮن

1983

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﺎﺑﻚ وﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ
إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎزات
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ )ﻏﺎز(

1975

دﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺒﺎع ﺗﺘﺠﺎوز

اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺛﻼث
ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ واﻟﻘﺼﻴﻢ
وأﺑﻬﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
ﺳﺒﻊ ﻣﺤﻄﺎت

1975

دﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻫﻠﻴﺔ

1980

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﺳﻄﻮاﻧﺎت
وﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻐﺎز

1988
311

ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ

1980

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﺳﻄﻮاﻧﺎت
وﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻐﺎز

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

1983
850
2000

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺒﺎع ﺗﺘﺠﺎوز

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﺎﺑﻚ وﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ
اﻟﻐﺎزاتﻛﺠﻢ
إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ )ﻏﺎز(

1993

ﺑﻠﻎ أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت

300

ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻏﺎز

1998
986

ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺒﺎع ﺗﺘﺠﺎوز

850
2000
ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺠﻢ

1993

ﺑﻠﻎ أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت

300

ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻏﺎز

15

2000

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

2016
10

ﻣﻼﻳﻴﻦ
أﺳﻄﻮاﻧﺔ

ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء
اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز ﻋﺎم
2004

2014

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺒﺎع ﺗﺘﺠﺎوز

2010

1.3

اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج
اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺠﻢ

2018

2005

إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺮﻗﻤﻲ ورأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ
ﻏﺎز اﻟﺸﺮق ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم

2017

2004

إﻧﺸﺎء ورﺷﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت

إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺞ وذﻓﺔ
)أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ(

2011
1,67

ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

2009

اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺑﻔﺮع ﺟﺪة

2015

ﺑﻠﻎ أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﻗﻼت

550
ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻏﺎز

األداء المالي
واألنشطة الرئيسية

17

األداء المالي لغازكو خالل العام المالي 2018م:

•

بلغت اإليرادات خالل الفترة من  2018/1/1م إلى  2018/12/31م  1,896,443,376ريال مقابل  1,985,134,194ريال

عن نفس الفترة من عام 2017م.

•

كما تحققت خالل الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها  117,147,979مقابل أرباح قدرها

 127,346,773ريال عن نفس الفترة من عام 2017م.

•

يعود سبب االنخفاض بصافي الربح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى االنخفاض
في إجمالي الربح بـ  38.4مليون ريال بسبب انخفاض في مبيعات الغاز واألسطوانات ،والزيادة في مصاريف البيع

والتســويق بـــ  4.8مليون ريــال والزيادة في مصاريف العمومية واالدارية بـ 7.9مليــون واالنخفاض في حصة نتائج
الشــركات الزميلة بـ  ، 16.9على الرغم من الزيادة في ايرادات االســتثمارات االخرى بـ  5.3مليون ريال  ،واالنخفاض
في خســارة اســتبعاد واستبدال األسطوانات الغاز بـ  49.25مليون ريال واالنخفاض في الزكاة الشرعية بـ 3مليون
ريال .

األداء المالي للشركة للسنوات الخمس الماضية:
رأس المال العامل (بماليين الرياالت):
البيان

2018

2017

2016

2015

2014

أ) أصول متداولة

318

367

324

304

262

ب) خصوم متداولة

174

182

184

194

182

رأس المال العامل (أ)( -ب)

144

185

140

110

80

نفذت «غازكو» خالل عام  2018م
ً
عددا من المشاريع االستراتيجية

لتطوير خطوط اإلنتاج
مواكبة التقنية الحديثة
لتلبية حاجة السوق
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مقارنة األصول والخصوم (بآالف الرياالت):
البنود

2018

2017

2016

2015

2014

الموجودات
الموجودات غير متداولة
660,688

631,810

716,228

732,696

690,579

ممتلكات واآلت ومعدات
استثمارات عقارية

34,494

34,494

34,494

34,494

34,494

استثمارات في شركات زميلة

78,946

81,896

64,216

63,340

62,468

1,017,286

855,923

340,311

271,664

303,785

0

0

0

0

0

1,791,414

1,604,124

1,155,250

1,102,194

1,091,326

استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
المصروفات المؤجلة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات متداولة
إجمالي اإلرصدة المدينة

15,276

22,345

44,791

40,307

39,014

إجمالي اإلرصدة المدينة األخرى

34,346

24,718

26,683

74,312

71,694

إجمالي المخزون

230,100

210,418

149,731

106,588

104,153

إجمالي النقدية

38,436

69,995

58,272

52,830

48,076

0

40,000

45,000

30,000

0

318,158

367,476

324,477

304,036

262,937

2,109,572

1,971,599

1,479,727

1,406,231

1,354,263

إستثمارات قصيرة األجل
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

االحتياطي النظامي

270,551

270,551

270,551

256,018

241,828

االحتياطي األتفاقي

0

20,656

20,656

20,656

20,656

88,910

59,617

57,229

22,011

1,109

0

0

26,250

األرباح المبقاة
أرباح مقترح توزيعها
مكاسب (خسائر) غير محققة

637,968

508,131

10,362

3,918

1,081

إجمالي حقوق المساهمين

1,747,429

1,608,954

1,135,047

1,052,602

1,014,674

مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

188,400

180,506

160,429

159,620

157,425

إجمالي المطلوبات غير متداولة

188,400

180,506

160,429

159,620

157,425

المطلوبات المتداولة
األرصدة الدائنة

34,087

36,200

38,717

86,986

76,054

األرصدة الدائنة األخرى

84,620

80,502

87,219

45,714

43,451

مخصص الزكاة الشرعية

11,020

11,916

9,886

8,380

9,012

مخصصات أخرى

44,016

53,520

48,428

52,928

53,648

إجمالي المطلوبات المتداولة

173,742

182,139

184,250

194,009

182,164

إجمالي المطلوبات

362,142

362,645

344,679

353,628

339,589

2,109,572

1,971,599

1,479,727

1,406,231

1,354,263

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

19
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مقارنة نتائج أعمال الشركة (بآالف الرياالت):
						
البنود

وفق المعايير السعودية

		
وفق المعايير الدولية
2018

2017

2016

2015

2014

المبيعات

1,896,443

1,985,134

1,975,972

1,907,020

1,798,160

تكلفة المبيعات

()1,655,685

()1,705,906

()1,725,033

()1,712,815

()1,611,139

مجمل ربح النشاط

240,758

279,228

250,939

194,205

187,021

المصروفات اإلدارية

()84,929

()76,964

()61,410

()64,279

()52,721

مصروفات بيع وتسويق

()56,748

()51,904

()45,343

0

0

صافي ربح النشاط

99,081

150,360

144,186

129,926

134,299

إيرادات استثمارات

4,180

21,147

3,063

3,902

4,844

28,545

23,236

8,665

14,052

12,583

()25,653

()74,912

()18,928

()9,995

()9,517

إيرادات أخرى

15,105

14,625

15,200

9,449

16,598

صافي الدخل ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية

121,258

134,457

152,186

147,334

158,809

الزكاة الشرعية

()4,110

()7,110

()5,463

()5,443

()6,548

صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

117,148

127,347

146,723

141,891

152,260

-

-

-

-

-

إيرادات استثمارات أخرى  -بالصافي
خســارة اســتبعاد واســتبدال أســطوانات الغــاز
وتسويات أخرى

الدخل الشامل اآلخر السنة
بنــود لن يعــاد تصنيفهــا الحقا في قائمــة الربح أو
الخسارة :
أربــاح إعــادة قيــاس خطــط مكافــأة نهايــة خدمة
العاملين

13,022

2,758

6,444

-

-

بنــود قد يعــاد تصنيفها الحقــا من قائمــة الربح أو
الخسارة :
الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات

129,838

300

0

-

-

الدخل الشامل اآلخر للسنة

142,860

3,057

6,444

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

260,008

130,404

153,167

-

-

حقوق الملكية من خالل الربح الشامل اآلخر

21
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قائمة التدفقات النقدية (بآالف الرياالت):
2018

2017

2016

2015

2014

البنود
صافي التدفق النقدي التشغيلي

163,384

242,111

179,723

234,834

238,227

صافي التدفق النقدي االستثماري

()112,986

()102,302

()89,982

()123,280

()77,977

صافي التدفق النقدي التمويلي

()121,957

()133,086

()69,300

()106,800

()136,650

صافي التدفق النقدي

()71,559

6,723

20,441

4,754

23,600

النقد والنقد المماثل أول الفترة

109,995

103,272

82,830

48,076

24,476

النقد والنقد المماثل آخر الفترة

38,436

109,995

103,272

52,830

48,076

المؤشرات المالية:
هامش إجمالي وصافي الدخل

هامش صافي الدخل

هامش إجمالي الدخل

23

العائد على حقوق الملكية

العائد على األصول

القيمة الدفترية للسهم
2014
2015
2016
2017
2018

مكرر الربحية
2014

13.53

23.30

14.03

21.45
15.13

16

2015
2016
2017

18

13

18
19

2018

ارتفعت نسبة األسطوانات المعاد تأهليلها

بمقدار %24.8

كما انخفضت تكلفة صيانة األسطوانات

بنسبة %7
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اإليرادات:
إيرادات األنشــطة الرئيسية لغازكو والشركات التابعة لها والتحليل الجغرافي وتأثير ذلك على حجم
أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:
البيان

ايرادات النشاط

النسبة

بيع الغاز

1,794,442

95%

بيع األسطوانات

27,027

1%

بيع الخزانات

54,906

3%

بيع قطع التمديدات واألعمال األخرى

20,068

1%

االجمالي

1,896,443

100%

المبيعات لعام 2018م بعد خصم المردودات باآلف رياالت
م

الفرع

اإلجمالي

1

الرياض

456,514

2

جدة

419,365

3

الطائف

85,195

4

الشرقية

300,455

5

المدينة

164,670

6

نقل ينبع

37,042

7

القصيم

193,026

8

الجنوب

240,177

اإلجمالي

1,896,443

25

الشركات التي تمتلك فيها غازكو ما نسبته  30%أو أكثر من رأس المال بحسب اآلتي:

 -1المصنع السعودي ألسطوانات الغاز – شركة مساهمة سعودية مقفلة:
ً
طبقا لنظام
•تأسســت شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
الشركات وفق السجل التجاري رقم ( )1010029561وتاريخ 1400/04/30هـ.
•يتمثل نشاط المصنع في صناعة أسطوانات الغاز بموجب الترخيص الصناعي رقم (/682ص) بتاريخ 1418/05/15هـ،
وبتمويل إجمالي  92.13مليون ريال سعودي المدفوع منه ال يقل عن  25%وذلك إلنتاج أسطوانات وخزانات الغاز
وطفايات حريق بودرة جافة.
بناء على القرار الوزاري رقم (/239ق)
• تم تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ً
وتاريخ 1430/07/14هـ.
•يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من  23مليون ريال مقسم إلى  2,300,000سهم عادي
قيمة كل سهم  10ريال سعودي ،في حين تبلغ عدد األسهم المملوكة لشركة الغاز والتصنيع األهلية 863,995
ً
سهما أي ما نسبته  37.57%من رأس مال الشركة ،كما لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين.

شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
م

وصف النشاط

ايرادات النشاط

النسبة

المركز الرئيسي

1

إنتاج اسطوانات الغاز

66,508,951

72%

الرياض

2

انتاج خزانات الغاز

26,038,009

28%

92,546,960

100%

االجمالي
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 -2شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض– شركة مساهمة سعودية مقفلة:
•تأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،بموجب السجل التجاري رقم
 1010160762وتاريخ 1421/05/02هـ الموافق 2000/08/20م.
•يتمثل نشــاط الشــركة في شــراء الغاز الجاف من شــركة أرامكو الســعودية ،وإنشــاء شــبكة لتوزيعه على جميع
المصانع الحالية والمستقبلية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
•تقوم الشــركة بتشــغيل وصيانة هذه الشبكة لخدمة العمالء بموجب ترخيص وزارة البترول والثروة المعدنية رقم
( )1لســنة 1423هـ والترخيص الصناعي رقم /5358ص وتاريخ 1432/7/23هـ ،في عام 1431هـ الموافق 2010م
تمت الموافقة على إعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.
• يتكون رأس المال المصرح والمكتتب به من  50مليون ريال سعودي مقسم إلى  5مليون سهم عادي قيمة كل
سهم  10ريال سعودي ،وقد بلغ المدفوع منه  2,500,000سهم بقيمة  25مليون ريال سعودي ،في حين تمتلك
شركة الغاز والتصنيع األهلية عدد  1,750,000سهم أي ما نسبته  35%من رأس مال الشركة المصرح والبالغ 50
مليون ريال ،إضافة لذلك لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين.

شركة توزيع الغاز الطبيعي
م

وصف النشاط

ايرادات النشاط

النسبة

المركز الرئيسي

1

بيع غاز طبيعي

80,749,075

100%

الرياض
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 -3شركة غاز الشرق -شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة:
تأسست شركة غاز الشرق في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2050048153
وتاريخ 2005/05/10م.
يتمثل نشاط الشركة في:
•صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية.
•إنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
•شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الموردين.
•تجارة الجملة في المعدات واآلالت الخاصة بالغاز.

ً
عاما ،تنظم بموجبها إمداد غاز
•لدى الشــركة اتفاقيتان من شــركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لمدة عشــرين
البيــع لشــبكة توزيــع الغاز الجــاف في مدينة الدمــام الصناعية الثانية ،وكذلك تشــغيل وصيانــة مرفق عداد نقل
ً
طبقا للشروط والتحديدات الواردة باالتفاقيتين.
العهدة لغاز البيع وذلك
يتكون رأس مال الشــركة من  50مليون ريال ســعودي مقســم إلى  5مليون حصة ،كما تمتلك شــركة الغاز والتصنيع
األهلية عدد حصص قدرها  1,750,000حصة ،بنسبة  35%من رأس مال الشركة ،في حين قامت الشركة بإصدار ضمان
بنكي صادر من الشــركة عن طريق البنك األهلي لصندوق التنمية الصناعية مقابل تســهيالت مالية لشركة غاز الشرق
بقيمة  4,200,000ريال فقط.

شركة غاز الشرق
م

وصف النشاط

1

صيانة وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف

ايرادات النشاط

النسبة

68,221,066

100%

المركز الرئيسي
الدمام
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استثمارات الشركة:
 -1شركة الغازات الصناعية (غاز):
•شــركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  2055001171وتاريخ  24رجب
1403هـ الموافق  7مايو 1983م .وقد بدأت الشركة تشغيلها التجاري
بتاريخ  1أغسطس 1985م.
•يتمثل نشــاط الشــركة الرئيســي في إنتاج وتوزيع الغــازات الصناعية
لصناعــات رئيســية متعــددة .يبلغ رأس مال الشــركة  248مليون ريــال مكون من  248,000حصــة ،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

 -2الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح:
سجلت كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ( )157بتاريخ
• ُ
1427/06/02هـــ الموافــق 2006/06/28م ،والشــركة مســجلة فــي المملكة
العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010221369الصادر من مدينة الرياض
بتاريخ 1427/06/20هـ الموافق 2006/07/16م.
•يتمثل نشــاط الشــركة في تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشــركة والقيام
بأعمــال االســتيراد والتصدير واقتناء المباني والعقارات وإنشــاء المباني ،والقيام
بعمليــة تصنيــع الزجــاج المســطح والقيــام بأعمــال البحــث واإلنتــاج الحتياجــات
صناعة الزجاج.
ً
ً
عاديا ،وتمتلك شركة الغاز والتصنيع األهلية
سهما
•يبلغ رأس مال الشركة  243مليون ريال مكون من 24,325,147
ً
سهما أي ما نسبته  % 11.01من رأس المال.
عدد 2,677,819
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 -3العقارات المستثمرة:
القيمــة الدفتريــة كما

بيان العقار

المدينة

المساحة م²

عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير

الرياض

14,912

25,164

عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع اإلمام فيصل بن تركي

الرياض

790

2,022

عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي

الرياض

6,750

3,510

عقار حي المربع

الرياض

714

1,427

عقار حي البطحاء

الرياض

800

820

عقار جده كيلو  10طريق مكة المكرمة

جده

3,760

900

أرض حي الضاحي  -بريدة

القصيم

20,000

441

أرض حائل  /جنوب ضبع

حائل

90,000

210

اإلجمالي

في  31ديسمبر 2018

34,494

 -4االستثمارات األخرى:
تتركز اســتثمارات الشــركة األخرى في االســتثمار في صناديق النقد والمرابحات واالســتثمار في أدوات مالية مهيكلة
إضافة إلى صناديق االستثمار في االكتتابات األولية لألسهم وخالفها.
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قطاع العمليات
يتولى قطاع العمليات إدارة وتشغيل محطات التعبئة المنتشرة بالمملكة (الرياض ،جدة ،الدمام ،أبها ،القصيم ،المدينة
المنورة ،الطائف) إضافة إلى محطة إعادة تأهيل وصيانة األسطوانات في الرياض .يتم إعادة تعبئة األسطوانات في
ً
يوميا وفق أعلى معايير الجودة واألداء.
محطات التعبئة بمتوسط إنتاجية  450ألف أسطوانة
كما يتوافر في محطات التعبئة خزانات لتخزين غاز البترول المســال بســعة إجمالية  39.900متر مكعب ،باإلضافة إلى
مناطق لمناولة الغاز والتي من خاللها يتم استقبال غاز البترول المسال عن طريق ناقالت لنقل الغاز من المصافي إلى
ً
أيضا.
المحطات إضافة إلى تعبئة ناقالت (وايتات) التوزيع المخصصة لذلك عن طريق منطقة مناولة الغاز
وقــد قامــت الشــركة خالل العام  2018بتعبئــة أكثر من  100مليون أســطوانة بنوعيها  11كجــم و 22كجم ،كما بلغت
األسطوانات المصانة خالل عام  1.7 2018مليون أسطوانة.
ويولــي قطاع العمليــات أهمية قصوى إلجراء أعمــال الصيانة المبرمجة واالحترازية لخطــوط اإلنتاج ومرافق محطات
ً
وتأكيدا اللتزام الشــركة بتطبيق أعلى معاييــر الجودة فقد تم
التعبئــة ،وتطبيــق معايير الســامة في موقع العمــل.
الحصول على شهادة معايرة ألجهزة فحص وزن األسطوانات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

تعبئة األسطوانات

األسطوانات المصانة في الورشة المركزية

100
80
60

1,600
1,400

مليون أسطوانة

2018

2017

120

1,200
1,000
800
600

40

400

20

200
2018

2017

مليون أسطوانة

101

103

1,704

1,362

1,800
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أهم المبادرات خالل عام 2018
 -1مشروع تحسين األداء والكفاءة التشغيلية لخطوط اإلنتاج (:)Lean
ً
وحرصا من الشــركة على
تهــدف هــذه المبادرة إلى إنتاج األســطوانات بأقل تكلفة وبأعلــى معايير الجودة لعمالئها،
متابعة أداء المحطات التابعة لها ،يتم احتساب الكفاءة التشغيلية للمحطات بشكل يومي ،بحيث يتم التأكد من تطور
ً
وفقا لألهداف المخطط لها من الشركة ،وقد انخفضت األسطوانات المعيبة بنسبة ( )57%مقارنة
أداء خطوط اإلنتاج
بالعام السابق.

الكفاءة التشغيلية لعام 2018
85%

85%
85%

86%

84%

84%

83%

82%
80%

80%
78%
75%

77%

78%

75%

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

76%

74%
72%
70%
68%

75%

أبريل

78%

مارس

فبراير

يناير

 -2برنامج تطوير األسطوانات:
أطلقت الشــركة مشــروع تنظيف األسطوانات ،وهو أحد مشــاريع برنامج تطوير األسطوانات ،حيث تم توفير المعدات
ً
مســتمرا حتى الوصول الى مرحلة
الالزمة واختبارها لتنظيف األســطوانات المتداولة في المملكة وال يزال المشــروع
الكفاءة التشغيلية المستهدفة.
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 -3برنامج تحسين األداء للمعدات:
ألهمية االســتدامة ورفع درجة الموثوقية في أعمال الشــركة ،شــرعت غازكو بتحديث المعــدات في محطاتها وزيادة
معدل الجاهزية لها ،وذلك من خالل:

•
•توفير مولدات طوارئ.
•استبدال مضخات وضواغط الغاز.
•تحديث نظام الحماية الكاثودية لخزانات الغاز المدفونة.
•استبدال خط نقل الغاز.
استبدال وحدات الهيدروليك لخزانات الغاز.

 -4مشاريع الشركة التشغيلية
اسم المشروع
تحديث خطوط اإلنتاج في
المحطات (المرحلة األخيرة)

قيمة المشروع
(ريال سعودي)

•تطوير خطوط اإلنتاج ( 27خط إنتاج)
194,411,663

•تحقيق درجة أعلى من األمان.
160,533,470

قياس الخزانات
برنامج تطوير األسطوانات
استبدال وحدات الربط لتعبئة
ناقالت الغاز

•تلبية حاجة السوق

الربع األول 2019

•مواكبة التقنية الحديثة

مشروع تجديد وتحديث
منطقة مناولة الغاز وأجهزة

نبذة عن المشروع

التاريخ المستهدف

•اإلدارة الفعالة ومراقبة مستوى المخزون من الغاز

الربع األول 2021

•الحصول على بيانات بشكل أدق حتى تاريخ اليوم
1,200,000
4,000,000

•تصنيع جهاز لتنظيف األسطوانات من عدة مراحل
للحصول على تنظيف فعال
•استبدال وحدات الربط لتعبئة ناقالت الغاز
البترولي المسال بوحدات متقدمة

الربع الثالث 2019
الربع الثالث 2019

 -5الخطط المستقبلية:
ً
نظرا للطلب المتزايد لألســطوانات ،وحرصا منا على الحفاظ على ســامة عمالئنا ،بادرت الشــركة بوضع خطط تهدف
إلى زيادة متوسط إنتاج الورشة المركزية من األسطوانات المصانة ،مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة.

33

قطاع نقل الغاز
تعتبر العمليات اللوجستية التي يقوم بها قطاع النقل من

أهم المبادرات خالل عام  2018م:

أهم أعمال الشركة في سلسلة اإلمداد القائمة على نقل

•

السبع وبعض العمالء في القطاع الصناعي .وتمتلك غازكو
ً
ً
ً
ومتطورا يتجاوز عدد الناقالت العاملة فيه
حديثا
أسطوال

•

 570ناقلــة .يعمل هذا األســطول من الناقالت على مدار

•
•تطويــر مراكــز الصيانــة ومواقــف الناقــات في فرع

غاز البترول المسال من مصادر التعبئة إلى محطات الشركة

الســاعة طوال العام دون أي انقطــاع لتأمين غاز البترول
المسال بشكل دائم لكافة عمالء الشركة .وقد حرصت الشركة
على أن تكون جميع الناقالت في أســطولها متوافقة مع
معايير الجهات ذات العالقة داخل المملكة ،وأعلى المعايير

شــراء  100شاحنة جديدة من نوع مرسيدس بتكلفة
تتجاوز  35مليون ريال.
شراء  100صهريج من نوع ( )SILVA MATOSبتكلفة 29
ً
تقريبا.
مليون ريال

نقل وتطوير موقع إدارة النقل بينبع.

الشــركة بالدمــام لتكــون محطــة اســتقبال وصيانة

للناقالت.

•

الدولية للســامة واألمان الخاصة بنقل المــواد البترولية.

االستمرار في تدريب السائقين للحصول على شهادة

ويتميز القطــاع بوجود مراكز لصيانة الناقالت في كل من

نقل البضائع الخطرة .ADR

الرياض وينبع لتأمين استمرار عملها بكل كفاءة وأمان ،ونفخر
بأن تلك األعمال تدار بكوادر وطنية مؤهلة.

1326
ألف طن كميات
الغاز المنقولة

مليون كيلومتر إجمالي
المسافات التي قطعها
أسطول ناقالت الشركة

مشاريع مستقبلية:

•

تطوير وتحديث نظام تتبع الناقالت.

693

عدد ناقالت
أسطول الشركة
في عام

2018

100

%

تدريب سائقي النقل في
الشركة للحصول على
شهادة نقل البضائع الخطرة

ً
ً
ً
ومتطورا يتجاوز عدد
حديثا
أسطوال
تمتلك غازكو
الناقالت العاملة فيه

 693ناقلة

تعمل على مدار الساعة وقامت

بما يقرب من  300ألف رحلة

لتعبئة خزانات العمالء وتوفير الغاز في محطات
الشركة في مناطق المملكة كافة
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القطاع التجاري
المبيعات
ً
ً
قدما باتجــاه تطبيق وتنفيــذ اســتراتيجياتها الطموحة ورؤيتها
حاليــا للمضي
ضمــن التطــورات التي تشــهدها غازكو
ً
إقليميا والتي تقود نمو القطاع واالبتكار فيه
المستمدة من رؤية المملكة  2030أن نكون الشركة الرائدة لحلول الغاز
وذلك من خالل تطبيق برامج ومشاريع التحول:

•
•التحول الرقمي.
•التحول في رأس المال البشري.
التحول التجاري.

الخزانات والتعبئة:
يهــــدف إلــــى توفيــــر خدمــــات الغــــاز لجميــــع القطاعات التجارية والصناعية واألفــــراد بمســتويات أمــــان عاليــة
وبمســــتوى جــــودة مميــــز لضمــــان توافــر المنتــــج لــدى العمــــاء بشــكل دائــم ،كمــــا يقــدم مــن خــــال إداراتــه
الهندسية الدراســات وتنفيــذ التصاميــم الالزمــة للمشــاريع الضخمــة والمتوســطة والصغيــرة.
ً
وحرصا من الشركة على تحقيق ذلك
كما تولي شركة الغاز والتصنيع األهلية توفير الغاز وجودة الخدمة أهمية كبيرة،
قامــت بتوفيــر مجموعة من خزانات الغــاز (هي عبارة عن حاويات صممــت بموجب مواصفات خاصــة لتخزين غاز البترول
المســال ،وتســتخدم ألغراض مختلفة في المصانع والمطاعم والمنازل وغيرها من األماكن التي تتطلب التزود بالغاز
بطريقــة ســهلة وســريعة ،وتعبأ بالغاز بنســبة  %80مــن حجمها) .ذات ســمات مختلفة تحقق رغبــات ومتطلبات جميع
المستهلكين ،حيث يتوافر لدى الشركة خزانات بأنواع وأحجام مختلفة كالتالي:
خزانات الغاز فوق سطح األرض
أحجام  450لتر  1000 ،لتر 2000 ،لتر 4000 ،لتر،
 7000لتر

خزانات الغاز تحت سطح األرض
أحجام  1000لتر  1750 ،لتر 5000 ،لتر

المتحقق في عام 2018

•
ً
خزانا من مختلف األحجام إلى عمالء الشركة.
•تم توصيل 11,214
•تزويد العمالء بما يزيد على ( )314مليون كيلو جرام من الغاز المسال.
•القيام بأكثر من  300,000رحلة تعبئة غاز في خزانات العمالء عبر مواقعهم المنتشرة في أنحاء المملكة من خالل
تم تنفيذ  12,935طلب معاينة مواقع لخزانات العمالء في مختلف مناطق المملكة.

أسطول من شاحنات التوزيع.

•

تطويــــر مهـــارات وقــدرات الســائقين ومســتوى االلتــــزام بمعاييـــــر الســالمة مــن خــــــال التدريــب والتطويــر
المستمـر وعقد دورات السالمة المختلفــة.

•
•الية اعتماد معاينة موقع الخزان على المخطط في المراحل األولية للبناء.
•أجهزة تتبع لشــاحنات التوزيع بهدف المراقبة المســتمرة لألسطول وضمان مستوى تحقيق االلتزام باألنظمة ذات
إطالق حملتي تخفيضات للخزانات في الربع األول والربع الثاني من السنة.

العالقة لألسطول وحركته داخل المدن.

•
•تم مباشرة  1,689حالة خدمة طوارئ على مستوى المملكة.

تحديث أسطول الشركة من شاحنات التوزيع بإضافة عدد  17شاحنة تم تشغيلها في الربع الثاني والثالث.
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األسطوانات
توفيــر حاجــة الســوق المحلي وتلبية حاجة المســتهلك من األســطوانات من خالل موزعي الغــاز الذين يغطون جميع
مناطق المملكة بجميع أصناف األسطوانات على مدار الساعة،كما تقوم بخدمة الموزعين ومتابعتهم من خالل محطات
ً
ســنويا لتصل ليد المســتهلك بكل يسر وسهولة ،وتولي
التعبئة ،حيث يتم تزويدهم بأكثر من ( )100مليون أســطوانة
ً
اهتماما بقطاع الغاز المعبأ في أســطوانات ،من خالل تطوير اإلجراءات واألنظمة التي تساعد على فتح
إدارة الشــركة

العديد من محالت التوزيع والمبيعات للوصول إلى المستهلك النهائي بكل يسر وسهولة.

المتحقق في عام 2018
 1 .1تحويل األسطوانات األفقية بفرع جدة إلى رأسية بنسبة .100%
2 .2إحــال ما يقــارب  90%من األســطوانات ذات الصمام األفقي باألســطوانات ذات الصمام الرأســي حول المملكة
و سحب جميع األسطوانات فئة  22كجم من مدينة جدة بنسبة .100%
3 .3إطالق منظم  90ملي بار مما ساهم في نمو مبيعات المنظمات الى اكثر من الضعف.
4 .4إطالق عروض ترويجية على أسطوانة وذفة والمنظم فئة  50و  90ملي بار.
5 .5إطــاق أســطوانة وذفة في  3فروع جديدة :الشــرقية ،القصيم ،جدة والمدن التاليــة( :الرياض ،الخرج ،بريدة ،عنيزة،
الدمام ،الخبر ،األحساء ،جدة ،مكة ،حائل).
6 .6تخفيض المردودات خالل عام  2018بنسبة  48%مقارنة بعام .2017
7 .7إضافة إحداثيات منافذ بيع وذفة على موقع الشركة لتسهيل وصول المستهلك للمحل.
8 .8البدء بتطبيق خدمة سداد للموزعين وتم تحقيق نسبة .69%
9 .9تم إضافة عدد  37منفذ بيع جديد في عام  2018في عدد من مدن المملكة.

برنامج التحول التجاري
جذور قوية ،نمو متســارع نحو مســتقبل أفضل لعمالئنا وموظفينا ومســاهمينا .يهدف برنامج التحول
التجــاري لشــركة غازكو إلــى الحفاظ على العمالء ،وتحســين الخدمات المقدمة ،مــع تحقيق نمو في
اإليرادات.
األهداف

المبادرات

تحسين مستوى الخدمة

الحفاظ على العمالء

نمو اإليرادات

تطوير إدارة الموزعين

برنامج الوالء واإلحالة

قنوات مبيعات جديدة

تعزيز المنتجات والتسويق الرقمي

تطوير فريق المبيعات والحوافز

تصنيف المبيعات والخدمات حسب
الفئات المستهدفة

التسويق
عززت الشركة حضورها من خالل عدد من المبادرات التوعوية واألخبار الصحفية والتواجد في شبكات التواصل االجتماعي
والتي تسعى من خاللها إلى إبراز صورة الشركة المشرقة والفاعلة بالعمل بشكل وثيق لضمان وصول رسائلها لجميع
وسائل اإلعالم المختلفة بشكل واضح وبما يعكس حجم اإلنجاز ومراحل التطوير وتعزيز التعاون اإليجابي مع الجمهور.
إضافة إلى رسم الصورة الذهنية المثلى عن الشركة عبر بناء عالقات مميزة مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة
ووســائل اإلعالم الداخلي والخارجي ،عالوة على المشــاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تتعلق بأعمال
ونشاطات الشركة.
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ً
عاما على شركة الغاز والتصنيع األهلية
االحتفال بمرور 55

ً
عاما على تأســيس شــركة الغاز والتصنيع األهلية ،حضر
احتفلت غازكو في منتصف مارس 2018م بمناســبة مرور 55
الحفل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأشاد بإنجازات وعطاء شركة الغاز
والتصنيع األهلية ،غازكو ،ووصف سموه الشركة بأنها (فخر للوطن)..

فعاليات التسويق
.1

1أطلقت غازكو حمالت تخفيضات شــملت جميع أنواع الخزانات بناء على رغبة عمالئها وبمناســبات عديدة كمرور 55
ً
عاما واليوم الوطني ،وذلك والء منها للوطن وللعمالء.

2 .2وقعــت غازكو اتفاقية مع وزارة اإلســكان «برنامج اســتدامة» للعمل والتنســيق المشــترك في مجــاالت إمدادات
الغاز وما يتعلق بذلك لألحياء الســكنية المرتبطة بمشــاريع وزارة اإلســكان ،إضافة إلى العمل المشــترك لتقديم
أفضل الطرق الفنية والممارسات لتوصيالت الشبكة الداخلية للغاز في الوحدات السكنية في المشاريع المرتبطة
بالوزارة.
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3 .3بدأت الشركة في التسويق للجيل الجديد من األسطوانات الحديثة «أسطوانة وذفة» في عدد من مدن المملكة
شــملت ً
كال من المدن والمحافظات التالية( :الرياض والدمام والخبر واألحســاء وجدة ومكة وبريدة وعنيزة وحائل
والخرج) ،وقد تضمن ذلك حملة ترويجية وإعالنية شاملة ضمن نطاق المدن التي تتوافر بها األسطوانات للتعريف
بمزايا األسطوانات وصناعتها األوروبية عالية الجودة.
4 .4أطلقت الشركة حملة تخفيضات واسعة مع إمكانية التقسيط بسعر البيع النقدي على جميع خزانات الغاز بعنوان
#خفضناها_ وقســطناها ،من خالل البنوك المحلية التالية :البنك الســعودي البريطاني «ســاب» بنك الراجحي _
البنــك الفرنســي _ بنك الرياض _ بنك الجزيرة .وتهدف الشــركة من إطالقها إلى تســخير كافــة اإلمكانات لخدمة
ً
دوما لكســب عمالء جدد من خالل طرح برامج تتيح لهم
عمالئها الحاليين والوصول لمســتوى رضاهم ،والســعي
االستفادة من منتجات الشركة بيسر وسهولة.
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5 .5شــاركت الشــركة في معرض «ســكني إكســبو» الذي تنظمه وزارة اإلســكان وصندوق التنمية العقارية لخدمة
مستفيدي برنامج «سكني» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ،وتشرفت غازكو بزيارة صاحب السمو
الملكــي األميــر فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لجناح الشــركة في المعرض،يرافقــه عدد من أصحاب المعالي
الوزراء.
6 .6شــاركت الشــركة فــي معرض البنــاء الســعودي الدولي لمــواد ومعــدات وتقنيات البنــاء في المملكــة العربية
الســعودية ،الــذي تنظمه «شــركة معارض الرياض المحدودة» فــي مركز الرياض الدولــي للمؤتمرات والمعارض.
والذي افتتحه نيابة عن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ.
7 .7أقامــت غازكو في مبنــى اإلدارة العامة احتفالية بحلول اليوم الوطني الثامن والثمانيــن لمملكتنا الحبيبة ،وبهذه
المناســبة تم تمديد حملة التخفيضات المقامة ،ومن مبدأ مشــاركة الموظفين فرحة اليوم الوطني قامت الشركة
ً
أيضا.
بتجهيز عربات (فود تراك) متنوعة لتقديم العصائر والقهوة واإلفطار وتقديم وجبة الغداء
8 .8زيــارة اإلعالمــي فيصــل العبدالكريــم للورشــة المركزية واالطــاع على أعمــال الورشــة المركزية إلعــادة تأهيل
األسطوانات لمالءمة معايير األمن والسالمة.
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المسؤولية االجتماعية
ً
ً
وإبرازا لســجلها في دعم رواد العمل التطوعي ،شــاركت غازكو في المنتدى السعودي
إيمانا بأهمية العمل التطوعي
األول ألعمــال التطــوع والذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بمشــاركة عدد مــن الجهات الحكومية واألهلية
وأصحاب المبادرات التطوعية.
كما شاركت «غازكو» في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في عدد من مناطق المملكة شملت الرياض وجدة
ً
استشعارا ألهمية الدور الذي تقوم به المديرية العامة للدفاع المدني لرفع مستوى
والظهران وعسير والطائف ،وذلك
الوعي بالســامة واألمان ،واتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لمنع وقوع الحوادث والكوارث ،ومنها الحرائق وتســربات غاز
الطبخ والتي قد تحدث نتيجة لإلهمال وعدم التقيد بإرشادات السالمة.

•

شاركت غازكو بصور ترحيبية بزيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -للمناطق وذلك من منطلق كونها إحدى
الشركات الوطنية الرائدة في غاز البترول المسال.

•

ســاهمت الشــركة في رعاية برنامج إفطار صائم للســنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع جامعة الملك ســعود،

والذي يهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم عند اإلشــارات وفي الطرقات لإلســهام في الحد من الحوادث

قبيل وقت اإلفطار.
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•

ً
إيمانا منها بأن
للســنة الثالثــة على التوالــي تقدم غازكو دعمها لبرنامج رســومات وإبداعــات األطفال المعاقيــن،
ً
مشــاركتهم فــي هــذا البرنامج يتجاوز قيمته المادية إلى آفاق أرحب وأرقى تتمثل في كونه تشــجيعا ومســاندة
ً
ورفعا لمعنويات هؤالء األطفال المبدعين ،ومعاضدة ألســرهم في جهودهم لدمج أبنائهم في
لرســالة الجمعية،

المجتمع ومساعدتهم على تجاوز ظروف اإلعاقة.

•

أطلقــت غازكــو حملة تبــرع بالدم لموظفيها باإلدارة العامــة ،وذلك من منطلق المبــادرة االجتماعية ،حيث إنه عمل

إنســاني نبيل يســهم في إنقاذ حيــاة آالف المرضى الذين يكونون في أمس الحاجة لنقــل الدم ،وقد أتت الحملة
ً
تزامنا مع ذكرى البيعة.

•

قامت غازكو بإطالق مبادرة وطنية الحتضان  150من أبناء وبنات شهداء الواجب لمدة  12عاماً ،حيث سلم الرئيس
التنفيــذي د.عبدالكريــم النجيدي شــيك الدعم المالي ألبنــاء وبنات شــهداء الوطن لمدير إدارة الشــؤون الدينية
بالقــوات البريــة اللــواء الركن صالح العمري ،ضمن مبادرة الشــركة للتكفل بتعليم عدد من أبناء الشــهداء بمختلف
المراحل التعليمية.
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األمن والسالمة الصناعية
يتركز عمل إدارة الســامة و األمن الصناعي في حماية منشــآت الشــركة من المخاطر الداخلية والخارجية وذلك بتوفير
كافــة وســائل ومتطلبات األمن والســامة وجعــل بيئة العمل خالية من المخاطر والخســائر البشــرية و المادية وفق
ً
دائما إلى بحث ســبل الســامة المثالية في
معاييــر المنظمــات المحلية والعالمية لألمن والســامة ،وتســعى غازكو
جوانب التشغيل والصيانة لضمان جودة األعمال واستمرار اإلنتاج بأقل التكاليف الممكنة.

السالمة واألمن
تلتزم شــركة غازكو بتطبيق أفضل المعايير األمنية ومعايير الســامة التشــغيلية والشخصية لحماية األصول والموارد،
ً
وترســيخ مفهوم الســامة ً
وفقا لرؤية واضحة ،لتحديد وإدارة المخاطر ،وتشــجيع منسوبي
أوال ،من مبدأ دعم التوعية،
الشركة والمقاولين على التعاون لتفادي وقوع الخسائر المادية والبشرية.

تشريعات السالمة واألمن
ً
وفقــا لألنظمة العالميــة والمحلية تحت مظلــة الهيئة العليا لألمــن الصناعي بوزارة
تطبــق إجــراءات الســامة واألمن
ً
استنادا لهذه األنظمة.
الداخلية ،كما تنفذ مشاريع السالمة واألمن

الصحة المهنية
ُت ْعنــى غازكو باالهتمــام بالصحة المهنية والحد من اإلصابات واألمراض لضمان ســامة الموظفين والتشــغيل لتوفير
بيئة عمل آمنة وصحية ،حيث تمكنت من خفض معدل اإلصابات في العمل وخفض معدل الحوادث المرورية عن العام
ً
فضال عن تدريب المنسوبين على اإلسعافات األولية.
الماضي،
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السالمة الشخصية
تمثل الموارد البشــرية قيمة جوهرية للمنشــأة وتركز الشركة على ســامة العاملين والمقاولين والزوار وذلك بتطبيق
االلتزام باســتخدام معدات الحماية الشــخصية وتوفير المالبس المالئمة لطبيعة المنشــأة والعمل بروح القيادة لدعم
تطوير ثقافة السالمة بما يتناسب مع األهداف المستقبلية.

إدارة الطوارئ
تطبق احتياطات الســامة بإشــراف الهيئة العليا لألمن الصناعي ومشــاركة الدفاع المدني والقطاعات الحكومية عبر
التبادل المعرفي بتنفيذ خطط اإلخالء التجريبية بشكل دوري ،وتقييم العناصر والتدريب على مواجهة حاالت الطوارئ،
بما يحقق سياسة الشركة في حماية أصولها والبيئة المجاورة بكل عناية ومسؤولية.

األهداف المأمولة
ً
دائمــا لتطويــر األداء ورفع مســتوى األمن والســامة ،وتطوير ثقافــة أفراد المنظومــة وتعزيز مفهوم
تتطلــع اإلدارة
الســامة ً
أوال ،والمســاهمة فــي نقــل التوعية لجميع أفراد المجتمع في شــتى مجاالت الســامة والصحــة للحد من
المخاطر واألضرار من خالل تحقيق األهداف التالية:

•
•تنفيذ مشروع نظام اإلنذار واإلطفاء.
•استكمال برنامج ثقافة السالمة.
•استمرار تحسين بيئة العمل.

تنفيذ مشروع النظام األمني المتكامل.
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تقنية المعلومات
 -1برنامج التحول الرقمي (برنامج آفاق)
عملت الشركة على االستفادة من التقنيات الرائدة ألتمتة المهام األساسية
لألعمــال اليومية في مختلف قطاعات الشــركة ،فانتقلت في وقت ســابق
لنظــام تخطيــط موارد المؤسســات لدعم العمليات واألنشــطة الرئيســية
لقطاعات المالية والمشــتريات والنقل ،مع السعي لتطبيق التقنيات الرائدة
لتنفيــذ األعمــال بطريقة أكثر كفــاءة وفاعليــة لمواجهة التحديــات الحالية
ً
انطالقا من ذلك فقد تم إطالق برنامج التحول الرقمي الذي
والمســتقبلية.
يســتهدف جميــع قطاعات وخدمات الشــركة مــع التركيز على التحســينات
ً
وفقا ألفضل الممارسات
الجوهرية في تجربة العمالء والكفاءة التشغيلية،

ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ رﻗﻤﻲ أﻓﻀﻞ ...

العالمية في نقل وتوزيع غاز البترول المســال ،ومن المنتظر أن تكون هناك
فوائد ملموسة سواء على صعيد العمالء الخارجيين أو العمالء الداخليين.
تم بحمد الله إطالق برنامج آفاق في بداية جمادى اآلخرة  1439هـ الموافق  22فبراير 2018م.

أهداف البرنامج

•
•تحسين تجربة العمالء وتقديم خدمات إلكترونية نوعية ترقى لتطلعاتهم.
•زيادة الكفاءات التشغيلية من خالل أتمتة العمليات واإلجراءات.
•تطوير مهارات جميع الموظفين في التعامل مع األنظمة الحديثة.
•دعم اتخاذ القرار من خالل تصميم نظام حوكمة للبيانات يضمن صحتها ودقتها.
تطوير إجراءات العمل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

 -2تطبيق مسؤول تعبئة الغاز

تلتــزم شــركة غازكو بخدمة المســتهلكين عبر توفير غاز البترول المســال من خــال قنوات مختلفة ،ومــن تلك القنوات
تطبيــق األجهــزة الذكية لخدمات العمالء ،حيث قامت الشــركة بتطويــر تطبيق «خدمة توصيل طلبــات العمالء» ،ومن
مميزاته على سبيل المثال ال الحصر:

•
•معرفة رصيد العميل وموقعه وأرقامه بشكل مباشر.
•تحديد آلية الدفع سواء كانت :نقدي ،مقدم ،آجل أو نقاط بيع.
•تحديد الكمية التي تم تعبئتها للعميل ومبلغ التعبئة واحتساب الضريبة بشكل آلي.
•البحث عن موقع العميل وتحديث بيانات الموقع في النظام األساسي.
استعراض جميع الطلبات المجدولة للسائق.

و قد ساعد التطبيق في سرعة إنجاز مراجعة وترحيل التسويات (الفواتير).

يهدف برنامج التحول الرقمي

«آفاق»

إلى أتمتة جميع
اإلجراءات والعمليات في
قطاعات الشركة كافة
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سلسلة اإلمداد
ً
انطالقا من حرص الشركة على رفع مستوى وكفاءة منتجاتها ،فقد تم تأسيس إدارة سلسلة اإلمداد التي من خاللها
ً
وفقا للجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة،
يمكن ضمان توفير المواد والخدمات التي تحتاجها الشركة
وذلــك من خالل عمليات شــراء تضمن نزاهة المنافســة ،ومن خــال إدارة تأهيل الموردين التي تتــم وفق معايير تتيح
ً
تماشــيا مع رؤية
للمتقدميــن الفرصــة الكافية والمتســاوية ،عالوة على ما تقوم به الشــركة من دعم المنتج الوطني
ً
ســعيا لرفع مســتوى األداء
المملكــة  ،2030وكذلــك ما تقوم به اإلدارة من متابعة المقاولين والموردين أثناء عملهم
لكافة الشركاء.
إن تفعيل إدارة الشراء االستراتيجي كان له دور مهم في تطوير أعمال التوريد للشركة ،وذلك من خالل توقيع العديد
مــن االتفاقيات مع شــركات عالمية ومحلية تم توطين الصناعة مــن خاللها ،مما كان له األثر اإليجابي في التحول إلى
طرق أكثر عملية في تأمين احتياج الشــركة .وما يجب اإلشــارة إليه هو قيام الشركة بتطوير األعمال اللوجستية ،وذلك
مــن خــال إعــادة ترتيب نقل المنتجــات بطريقة أكثــر فاعلية تضمن من خاللها االســتفادة القصوى مــن هذه الخدمة
لكافــة المواقــع ،وقد وضعــت نصب عينيها توفير المقــدرات الوطنية من خالل تقليل اســتهالك الوقود والحفاظ على
بيئة نظيفة.

أبرز المتحقق من إدارة سلسلة اإلمداد

•
•توطيــن الصناعة المحلية لعدد كبير من المنتجات ،وذلك لتحقيق أحد مســتهدفات رؤية  2030لتعظيم المحتوى
حصول عدد من المنتجات على عالمة الجودة.
المحلي.

•
•التخلص من كافة الرواكد والخردة (الســكراب) على مســتوى الشــركة لتحقيق معايير الجــودة في الحفاظ على
رفع كفاءة المقاولين والموردين وذلك من خالل التأهيل ومتابعة األداء.

•

البيئة.

تطبيق معايير هندسة القيمة لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية.

خصصت غازكو هذا العام ميزانية

بقيمة  4مليون ريال
بهدف تدريب موظفيها
على البرامج الخاصة
التي تهتم بمجال العمل
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رأس المال البشري
تحــرص غازكــو على اســتقطاب الكفاءات البشــرية المؤهلة ،وخلق البيئــة المالئمة لها ،بحيث يســهم ذلك في تطوير
وتحديث سياساتها بما يخدم تحقيق أهداف ونمو الشركة .ومن أبرز المبادرات واإلنجازات في هذا القطاع خالل العام
2018م:

•

اســتحداث إدارات وأقســام جديدة في الهيكل التنظيمي ،باإلضافة إلى فصل بعض اإلدارات عن بعضها ألســباب
ً
ً
وتوافقا مع التحول التجاري لمواكبة احتياجاتها العملية ،ومواجهة التحديات
تحقيقا الستراتيجية الشركة
تنظيمية،

•

ً
وسعيا لتحقيق أهدافها ،إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية.
المستقبلية

ً
حديثا وسلم الرواتب الجديد بالتزامن مع
تنفيذ مشروع تسكين موظفي الشركة على الهيكل التنظيمي المعتمد

تحديثات برنامج التحول الرقمي «آفاق» وبرنامج التحول التجاري.

•

إطالق بوابة التوظيف على الموقع اإللكتروني بهدف إتاحة الفرصة لموظفي الشركة لالرتقاء الوظيفي ،وكذلك
لجذب المؤهلين من الباحثين عن العمل للتقديم على الوظائف المناسبة.

•

توطيــن الكثير من الوظائف الفنية والهندســية والوظائــف المتعلقة بتوزيع ونقل غاز البترول المســال خالل هذا

•

العام.

وضــع برنامــج لتأهيــل الموظفين الجدد لضمان ســرعة اندماجهم وتكيفهــم في بيئة العمل الجديــدة وتأهيلهم
ألعمالهم.

ومــن جانــب التدريــب والتطوير ،خصصت غازكو هــذا العام ميزانية بقيمــة  4مليون ريال بهدف تدريــب موظفيها على
البرامــج الخاصة التي تهتم بمجال العمــل ،والبرامج العامة التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم العملية وذلك ضمن خطة
ً
موظفا خالل عــام 2018م من خالل إقامة ()9
التدريــب والتطويــر المعتمدة للكوادر البشــرية ،حيث دربــت غازكو ()511
دورات تدريبية.

2249
1401

848

141

2018م
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أهم البرامج التدريبية المقامة خالل عام 2018م:
•إدارة المشاريع االحترافية Project Management Professional - PMP
•الشهادة الدولية لنقل المواد الخطرة ADR
•برنامج األمير نايف لإلسعافات األولية

•المهارات االحترافية لمركز االتصال Call Center Improvements
•الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الواليات المتحدة األمريكية NFPA
•شهادة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ()VAT
•Six Sigma Green Belt
•برامج تعليم اللغة اإلنجليزية
•إدارة التغيير
وفــي خطوة جديدة عام  2018م بدأت غازكو باالســتفادة من برنامــج «تمهير» وهو أحد البرامج التدريبية الرائدة التي
ّ
َّ
يمكن المتدرب
موجه للخريجين والخريجات الســعوديين ،بحيث
يقدمها ويشــرف عليها صندوق الموارد البشــرية ،وهو
من التقدم للفرص الوظيفية الشاغرة لدى غازكو ليتم صقل مهاراته وإكسابه مفاهيم العمل الخاص في بيئة عملية
تعليمية لتؤهله بعد ذلك للمنافسة في سوق العمل.
من جانب آخر أتاحت غازكو من خالل برنامج التدريب التعاوني تدريب عدد من الطلبة والطالبات خالل عام 2018م ،من
خالل التعاون مع المؤسســات التعليمية لتدريب طالبها على ممارســة مهام ومواضيع التخصص خالل فترات الدراســة
في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة.

الخطط المستقبلية:

•
•تفعيل نظام التدريب عبر اإلنترنت على الهيكل التنظيمي الجديد من خالل نظام .SAP
•البدء ببرنامج إعداد الصف الثاني للقيادات اإلدارية.
•البدء بتنفيذ خطط التعاقب الوظيفي.
•استكمال برامج التدريب على األمن والسالمة للموظفين والعمالء.
•البدء بتطبيق نظام تقييم األداء لموظفي الشركة.
استكمال مشروع تسكين الموظفين.
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برامج اجتماعية للموظفين:
اللقاءات االجتماعية:
تقوم غازكو بعقد لقاءات دورية في أوقات المناســبات واألعياد في كافة فروعها في المملكة بهدف توثيق الروابط
بين العاملين وقيادات الشركة.

إعانات الزواج:
ً
برنامجا لتقديم إعانات لموظفيها السعوديين المقبلين على الزواج حيث بلغت قيمة اإلعانات  130ألف
خصصت غازكو
ريال بنهاية عام .2018

السلة الغذائية:
من مبدأ التكافل والمســؤولية االجتماعية لموظفي الشركة ،قامت الشركة بتوزيع  160سلة غذائية وذلك خالل شهر
رمضان المبارك 1439هـ..

الصندوق الخيري لتكافل الموظفين:
يهــدف هــذا الصنــدوق إلى توفيــر الدعم المادي للموظفيــن ممن تنطبق عليهم الشــروط عبر مســاهمات ذاتية يتم
ً
شهريا من زمالئهم الراغبين في المشاركة مما يقدم صورة جميلة لمبدأ التكافل بين الزمالء.
استقطاعها
كما تتم االستفادة كذلك من حساب الجزاءات والخصومات وفق أنظمة وأبواب الصرف المعتمدة من قبل وزارة العمل
والتنمية االجتماعية.

االستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة:
عملية مرابحة بين الشــركة والعاملين حيث تقوم الشــركة بشراء ســيارات وإعادة بيعها على العاملين بنسبة مرابحة
كميزة تنافسية مقارنة بالسوق خدمة للعاملين وفق ضوابط وشروط محددة.
المبلغ

البيان

69,972.78

الرصيد في 2018/1/1

-

المضاف خالل العام

30,984.00

المستبعد خالل العام

38,988,78

الرصيد في 2018/12/31
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االستراتيجية
أطلقت (غازكو) عام  2017خطة عمل استراتيجية وتطويرية

وتعمل غازكو اليوم على حزمة من المشاريع التي تهدف

شــاملة آخذة بعين االعتبار تحقيق التكامل بين االستثمار

إلى تطوير أنظمة األمن والســامة وفــق أحدث المعايير

ســعيا إلى
الفاعــل في قطاع الغاز والحفاظ على البيئة،
ً

المعتمدة من الهيئة العليا لألمن الصناعي وبإشراف مباشر منها،

تحقيــق رؤيتها في أن تكون الشــركة الرائدة لحلول الغاز

وبالعمل مع أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة،

في منطقة الشــرق األوسط ،التي تقود نمو القطاع نحو

وحزمة من المشاريع التي تستهدف تحسين وتطوير البنية

التميز واالبتكار .ورســالتها لتقديم حلول غاز آمنة ،موثوقة

التحتية وزيادة السعة التخزينية إضافة إلى تحديث وتطوير

وعالية الجودة لعمالئنا ،وتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا،

أســطول شاحنات النقل والتوزيع .حيث فاقت ميزانية تلك

ورعاية البيئة والمجتمع ،والمساهمة الفاعلة في اقتصاد
ً
إيمانا
وطننا ،في بيئة عمل صحية لمنســوبينا ،كمــا نؤمن

المشاريع النصف مليار ريال.

ً
راســخا بالتطوير المستمر من خالل تشكيل شراكات قوية
في بيئة تنافسية عادلة .وقد أطلقت غازكو لتحقيق ذلك
خطة تحول شاملة ترتكز على ثالث مبادرات أساسية وهي:
ً
أول :برنامج التميز التشغيلي الذي يستهدف أن تكون غازكو
مركز التميز في المنطقة والداعم للتطوير واالبتكار وتوفير
حلول ذكية تضمن استدامة اإلمدادات وكفاءة التشغيل.

ً
رابعا :برنامج التحول في رأس المال البشري والذي يهدف
الى رفع كفاءة وقدرات موظفي الشــركة بما يكفل أداء
المهام والمسؤليات بفاعلية وجودة عالية .كما يهدف البرنامج
إلى اســتقطاب الكفاءات الوطنية ليســهموا في عملية
التطوير باتباع أفضل الممارسات المهنية.
كما عملت الشركة على خطة تسويقية مفصلة تستهدف
األفراد والمنشآت في القطاعين العام والخاص ،وتتضمن

ثانيً ــا :برنامج التحول التجاري الذي يســتهدف توفير أفضل

تنفيذ مجموعة من المبادرات واإلجراءات التي تهدف لرفع

الخدمــات والحلول التي يتطلبها ســوق الغاز في المملكة،

مستوى الخدمة ورضا العميل بتوفير منتجات عالية القيمة،

والعمل في سوق تنافسية تحقق أعلى درجات رضا العميل.

وحلول تقنية توفر الخدمة بسهولة وسرعة ،وتحقق التواصل

ً
ثالثا :برنامج التحول الرقمي (آفاق) الذي يهدف إلى أتمتة

المباشر بعمالئنا والتركيز على صوت العميل لالرتقاء بمنتجاتنا

جميع اإلجراءات والعمليات في جميع قطاعات الشركة.

وخدماتنا.

أطلقت «غازكو» عام  2017خطة
عمل استراتيجية

تستهدف تحقيق
التكامل

بين االستثمار الفاعل في
قطاع الغاز والحفاظ على البيئة
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الشراكات
والتحالفات
المحاور
االستراتيجية

االستثمار
في األصول

تعظيم القيمة
المضافة للعمالء

التميز في التشغيل

استغالل الفرص
المتاحة في
مجال الغاز

األهداف
االستراتيجية

تطوير الخدمات
واألعمال المرتبطة
بتوزيع الغاز

القيم
ً
أوال
السالمة
التركيز على العميل
التميز

الصحة،
السالمة،
البيئة
والجودة

الحفاظ على
األعمال األساسية

المشاركة
الفاعلة في
تشكيل
السوق

التميز التشغيلي
«تخفيض
التكلفة» و «زيادة
الكفاءة»

التحول الرقمي
برنامج آفاق
أتمتة العمليات

بناء القدرات
البشرية
األسس
وعوامل
التمكين

توظيف التقنية

مبادرات غازكو
االستراتيجية

التحول في
رأس المال
البشري

التحول التجاري «توفير
أفضل الخدمات والحلول
التي يتطلبها العمل

ماذا تعني لشركة الغاز والتصنيع األهلية
ً
أوال وقبل كل شيء منتجنا هو السالمة .ال نساوم على سالمة منسوبينا وعمالئنا والبيئة
المحيطة بنا في كل وقت .يتحقق ذلك من خالل الحذر وااللتزام التام باإلجراءات
نفخر بالتركيز على خدمة عمالئنا من خالل توقع احتياجاتهم والعمل على تحقيقها.
ونقدم خدمة ذات جودة عالية يعتمد عليها وبابتسامة
نسعى للتفوق على أنفسنا في كل مهمة .ونعتمد على إجراءاتنا لتقديم منتجات وخدمات
عالية الجودة لترسيخ مفهوم االحترافية في العمل
نسعى البتكار على طرق جديدة لتحقيق قيمة مضافة لمن يعملون معنا ،وتحسين

االبتكار

ً
دائما .والعمل على تحسين وتطوير جودة عملياتنا بكفاءة
السبل التي نخدم فيها عمالءنا
وفعالية

العمل بروح الفريق
المسؤولية والمبادرة
النزاهة

نحقق المزيد من خالل التعاون مع بعضنا البعض .ومن خالل التعاون ،سيصبح من السهل
التغلب على كل تحد نواجهه
نحن شغوفون بما نفعله .نلتزم ونتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج عملنا ،ونبادر للقيام
بالحلول الصحيحة
نؤمن بالثقة ،بالتعامالت العادلة ،واحترام اآلخرين ،وبناء العالقات ورعايتها على المدى
ً
ً
واحدا ضد السلوك والمعاملة السيئة
صفا
الطويل ونقف
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المخاطر
ً
وفقا
إن شركة الغاز والتصنيع األهلية ككافة الكيانات االقتصادية المتنوعة التي عادة ما تكون عرضة لبعض المخاطر
لطبيعة األعمال واألنشطة التي تقوم بها .وقد اعتمدت الشركة بالتعاون مع مكتب أيون لالستشارات وجهات عالمية
متخصصــة منهجيــة خاصة لتقييم المخاطر وتخفيف أثرها ،ويتم العمل على نتائــج مراجعة وتقييم المخاطر ومراقبتها
بشكل دوري وتخفيف أثر تلك المخاطر واحتمالية حدوثها.

المخاطر االستراتيجية:
ً
وفقــا لقــرار مجلس الوزراء رقم ( )711وتاريخ 1438/11/30ه والخاص بالموافقــة على لوائح وأنظمة نظام توزيع الغاز
ً
حاليا مرحلة قطف ثمار كثير من مشــاريع
الجاف وغاز البترول المســال لألغراض الســكنية والتجارية  ،تعيش الشــركة
البنيــة التحتية التي شــرعت بها الســنوات الماضية ،كمشــاريع تحديث وترقيــة أجهزة ومعدات الشــركة المختلفة في
جميــع محطات الشــركة بالمملكة ،ومــن أهمها تطوير جميع خطوط اإلنتــاج من التعبئة بالوضع اليــدوي إلى التعبئة
بالوضع اآللي ،مما نتج عنه رفع كفاءة وجودة التعبئة باعتماد التقنيات اإللكترونية في اإلنتاج والمتابعة والتقارير ،مما
ً
ً
وأيضا تحديث أســطول شــاحنات توزيع الغاز لعمالء
أيضا على خفــض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة اإلنتاجية،
ســاعد
الخزانــات بإدراج عدد من الشــاحنات الحديثة ،مما أضاف ســرعة في الخدمة وتقليل مدة االنتظــار وزيادة عدد العمالء،
هذا باإلضافة إلى أن الشــركة قد قطعت خطوات كبيرة في زيادة المخزون االســتراتيجي االحتياطي «التشــغيلي»
مــن الغــاز لمواجهة توقف المصافــي الدوري أو المفاجئ أو أي حالة طارئة خالف ذلك لضمان اســتمرارية واســتدامة
تقديم الخدمات لجميع العمالء  ،وفي ذات الشــأن فالعمل متواصل بتحديث أســطول ناقالت الغاز على آليات محددة
للتوسع واالنتشار لتغطية بعض مناطق االستهالك في المملكة حسب توجيهات الدولة ،مما سيدعم موقف الشركة
التمويني لكافة مناطق المملكة األمر الذي يجعل الشــركة في مكانة كبيرة ممكنة في خلق شــكل سوق غاز البترول
السائل بالمملكة.
ولتجنب مخاطر خسارة العمالء فهناك دورات لتطوير العمل ورفع مستوى االحترافية في التعامل مع العمالء وتالفي
الشــكاوى ومتابعتها .مع إطالق الشــركة مبادرة تطوير األعمال من خالل برنامج التحول التجاري الذي يؤهل الشــركة
ً
ً
ً
ً
عاما .
واستثمارا لخبرات الشركة الفريدة الممتدة ألكثر من ()55
وتنافسيا خالل الفترة القادمة
تسويقيا

مخاطر التشغيل:
تتالفــى الشــركة مخاطــر انقطاع اإلمداد من شــركة أرامكو للصيانــة الطارئة أو المجدولة من خالل خطط مشــتركة
تســاعد على اســتغالل اإلمكانات التخزينية للشركتين لضمان اســتمرار إمداد الغاز للعمالء ،كما تتجنب الشركة مخاطر
انقطــاع الطــرق الرئيســية المعتمــدة بين محطات الشــركة ومصفاتي أرامكــو بالقطيف وينبع (ال ســمح الله)  ،وذلك
باستخدام طرق بديلة عند الحاجة بالتنسيق مع الهيئة العليا لألمن الصناعي لوزارة الداخلية ،وهذا ناتج عن تراكم كبير
في الخبرة العملية على أرض الواقع .
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كما تعمل على تالفي الحوادث الفنية المسببة لنقص اإلمداد أو االنقطاع المفاجئ عبر تحديث وزيادة أسطول النقل
والتوزيــع بــرؤوس ناقالت وصهاريج وفق أعلى المواصفات والمعايير العالميــة والمحلية لتوفير مخزون الغاز ،باإلضافة
إلى تحســين الكفاءة التشــغيلية واألداء واالســتفادة من الموارد المتاحة والقيام بعمليات الصيانة الدورية والوقائية.
كما قامت غازكو على تطوير خطوط تعبئة األسطوانات بجميع محطاتها بأنظمة حديثة ومميزة في سوق غاز البترول
ً
أمانا وذلك لضمان اســتمرارية الوفــاء بالطلب و تطبيق أعلى
المســال ،باإلضافــة إلى تزويد األســطوانات بصمام أكثر
مستويات الجودة .
وفيما يتعلق بالمخاطر التقنية تعمل الشركة على تحديث مستمر للبرامج وإدارة تقنية المعلومات وتوفير الدعم الفني
الالزم لضمان اســتمرارية األعمال ،وتوفير حماية عالية وأمن للمعلومات للحفاظ على بيانات الشــركة وســريتها ،وبهذا
فقد اطلقت الشركة برنامج التحول الرقمي «آفاق».
كما تتجنب الشركة المخاطر المتعلقة بالكوادر البشرية من خالل وضع خطط للتعاقب الوظيفي وتوفير البيئة الفعالة
والملهمة للعاملين وتقديم الدورات التخصصية والعامة التي تزيد من كفاءة العاملين وقدراتهم ،إضافة إلى عدد من
البرامج التحفيزية لدعم االستقرار الوظيفي.
وفي مجال األمن والسالمة تطبق الشركة أحدث المعايير الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وتلتزم بمتطلبات الهيئة
العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية ،ومعايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق ( )NFPAفيما يخص اإلطفاء ،ومعايير
إدارة الســامة والصحــة المهنيــة التابعة لــوزارة العدل األمريكية ( )OSHAفيما يخص الســامة ،وذلــك بهدف تفادي
المخاطر الناتجة عن ذلك ،كما حرصت الشركة على حصول معداتها على شهادة ( )ADRوالخاصة بنقل المواد الخطرة
علــى الطــرق البرية ،كذلك تعمل الشــركة على تدريــب وتوعية ســائقيها وإلحاقهم بدورات نقل المــواد الخطرة على
الطرق البرية.
وفي مجال تقييم وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة أعمال الشركة فيوجد لدى الشركة إدارة مختصة بالمراجعة
الداخلية ،تقوم بتقييم دوري لمخاطر الشركة ومدى االلتزام باألنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة ،من خالل خطط
سنوية تهدف إلى مراجعة مستمرة ألعمال الشركة في كافة قطاعاتها المختلفة لمعالجة المالحظات وتقويم األداء،
ً
دوريا إلى لجنة المراجعة إلصدار توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة التخاذ الالزم بشأنها.
ويتم رفع تلك التقارير

 | 52التقرير السنوي |

2018

المخاطر المالية:
تتخذ الشركة كافة االحتياطات والمخصصات المالية الالزمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمخزون والمديونيات والذمم
وحقوق العاملين ،إضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتها المتنوعة والقضايا –إن وجدت.
حتــى ال تواجــه الشــركة مخاطر اختالف العمــات األجنبية في عمليات الشــراء فإنهــا تعمد اســتخدام العقود اآلجلة
لتغطية مخاطر اختالف العمالت األجنبية.
و فيما يتعلق بمخاطر الســيولة وعدم القدرة على ســداد االلتزامات المالية المترتبة عند استحقاقها تعمل غازكو على
ً
دوريا لتحقيق عوائد مجدية ،مع الحفاظ
سداد التزاماتها في آجالها المحددة ،كما تعمل على استثمار الفوائض النقدية
على نسبة سيولة مثالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
تقوم الشــركة بالتأمين على ممتلكاتها ومعداتها ومنتجاتها إضافة إلى شــاحناتها وناقالتها ،كما تقوم بالتأمين على
األمــوال والبضائــع المنقولة وكذلك المســؤولية المدنية من خالل غطاء تأميني يتناســب مع حجم وأعمال الشــركة،
ً
ســنويا على تحســين غطائهــا التأميني من خالل دراســة المخاطر المتوقعة فــي أعمالها عبر
إضافــة إلــى ذلك تعمل
مستشاري التأمين المعتمدين لديها.
ً
وفقــا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية الســعودية ،وتقوم بقيد مخصص
تخضــع الشــركة للزكاة
ً
سنويا وتحميله على قائمة الدخل ،ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة .
الزكاة المستحقة
قدمــت الشــركة اإلقــرار الزكوي لألعوام من  2011حتــى  2017إلى الهيئة العامة للزكاة والدخــل وقامت بدفع مبلغ
الزكاة  ،وحصلت على شهادة زكاة مقيدة يسري مفعولها حتى  30أبريل  2019م.
وقد قامت الشركة بإجراءات االعتراض على فروقات الربوط الزكوية عن األعوام 2005م و2006م و2007م ,2008
 2009و  2010وفقــا للنظــام الصــادر بذلك ،وال زالــت القضية مرفوعة لــدى اللجان المختصة حتــى تاريخ إعداد هذا
التقرير.
ً
أسبابا قوية صالحة لتقديم اعتراض للهيئة
وبناء على مراجعة مستشار الزكاة للشركة لهذا الربط الزكوي  ،فإن للشركة
ً
لمراجعة الربط الزكوي لصالحها  ،بحيث ال يترتب عليه أي التزامات جوهرية.
فيما يخص المخاطر المترتبة على انفجار الغاز المتســرب من الناقلة رقم ( )845التابعة لشــركة الغاز والتصنيع األهلية
ً
وفقا للمعطيات
الــذي وقــع صباح يوم الخميس  16ذو الحجة 1433هـ األول من نوفمبر  2012م ،نتيجة حادث مروري،

ً
حاليــا فقد صدر حكــم الدائرة المروريــة الثانية بالمحكمــة العامة بالريــاض بتاريــخ 1439/08/10هـ الموافق
القائمــة
ً
ً
ً
وخاضعا لالســتئناف  ،وال يمكن
ابتدائيا
متضمنــا رد الدعــوى المقامة ضد الشــركة  ،وال يــزال الحكم
2018/04/26م
تحديــد مــدى قوة الموقــف القانوني مــن ضعفه في الوقــت الحالي فيما يخــص الحكم الذي ســيصدر من محكمة
االستئناف.
ومــن تبعيــات المخاطــر المترتبة على هذا الحــادث ،أن أقامت وزارة النقــل دعوى أمام المحكمة العامــة بالرياض ضد
الشركة بطلب التعويض عن األضرار المترتبة على الحادث  ،وحضر محامي الشركة في الدعوى ودفع بعدم اختصاص

المحكمــة العامــة بنظــر الدعــوى  ،وبتاريخ جلســة 1440/07/04هـــ الموافــق 2019/03/11م قــررت المحكمة بعث
ً
خصوصا
المعاملة للدوائر المرورية المختصة بالحادث ،ويرى المحامي ان الشركة تتمتع بموقف قوي في هذه القضية،
مع صدور الحكم االبتدائي في دعوى تركيز المســؤولية في الحادث والمقامة من المدعي العام الذي قرر رد دعوى
ً
ً
ً
وخاضعا لالستئناف.
ابتدائيا
علما بأن الحكم ال يزال
مسؤولية الشركة عن الحادث.
تركز

رسالة «غازكو»

على تقديم حلول غاز آمنة
وموثوقة وعالية الجودة لعمالئها
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أرقام غازكو

62.2%
62.2%

1458
1458

أﻟﻒ ﻃﻦ
أﻟﻒ ﻃﻦ

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

أﻳﺎم

2249
2249

3.8
3.8

ﻣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

أﻳﺎم

التميز

101
101

ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺪد اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺒﺌﺔ
ﻋﺪد اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺒﺌﺔ

اﻟﺘــﻤــﻴــﺰ
اﻟﺘــﻤــﻴــﺰ

13.8
13.8

ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺪد اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎﻧﺔ
ﺣﺘﻰ 2018
ﻋﺪد اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎﻧﺔ
ﺣﺘﻰ 2018

80
80

ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ
ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت
اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت
اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ
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تقرير الحوكمة
تحرص غازكو على االتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات وضمان تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز عالقتها مع مساهميها
وكافة مســتثمريها وعمالئها ،وكجزء أساســي من هذا االلتزام فقد عملت غازكو على تحديث لوائح االلتزام والحوكمة
بما يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على المدى الطويل.
ً
وإيمانا منها بمبدأ اإلفصاح والشــفافية وأهمية المعلومات للمســتثمرين ،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:
ً
ً
خاصا لحقوق مســاهميها وذلك بتضمينها في النظام األساســي ودليل الحوكمة الخاص بالشركة،
اعتبارا
تولي غازكو
حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين واألنظمة بما في ذلك:

•
•الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
•حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.
•التصرف في األسهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
•االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ،ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة
ً
نقدا أو بإصدار أسهم.
الحصول على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق

المالية ولوائحها التنفيذية.

•
•مســاءلة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية فــي مواجهتهــم ،والطعن ببطــان قــرارات جمعيات
مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.

المساهمين العامة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.

•

أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديدة التي تصــدر مقابل حصص نقدية ،ما لــم توقف الجمعية العامــة غير العادية

العمل بحق األولوية.

•
•طلب االطالع على نســخة من عقد تأســيس الشــركة ونظامها األســاس ما لم تنشــرهما الشــركة في موقعها
تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.

•

اإللكتروني.

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.
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كما تســعى الشــركة إلى التواصل المباشــر مع مســاهميها من خالل اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية،
ونشــر إعالنات الشــركة في موقع شــركة الســوق المالية الســعودية (تداول) ،وتوفير المعلومــات الكاملة والواضحة
ً
(متضمنا تقرير
والصحيحة وغير المضللة ،وتقديمها في الوقت المناســب ،إضافة إلى إصدار التقرير الســنوي للشــركة
مجلــس اإلدارة وتقريــر لجنــة المراجعة) والــذي يقدم من خاللــه اإلفصاحات المطلوبــة بما يتفق مع نظام الشــركات
ونظام الســوق المالية ولوائحهما التنفيذية واإلقرارات الالزمة ،كما تمكن الشــركة المساهمين من التواصل عبر البريد
أو البريد اإللكتروني للشركة لتقديم استفساراتهم ومالحظاتهم ،واالطالع على مستندات ووثائق الشركة عبر الموقع
اإللكترونــي ( ،)WWW.GASCO.COM.SAوذلــك بهــدف ضمــان ممارســة جميع المســاهمين لحقوقهــم النظامية
ومتابعة كافة اإلجراءات الالزمة لذلك.

رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في  31ديسمبر 2018م:
ليس لدى الشــركة أســهم ممتازة أو أســهم تتمتع بحقوق أولوية في التصويت ســواء للمساهمين أو أعضاء مجلس
اإلدارة أو منســوبيها ،وأن كل أســهم الشركة أسهم عادية متساوية القيمة االســمية ومتساوية في حقوق التصويت
وغيرها من الحقوق بحسب النظام األساسي.
عدد األسهم الحرة الموضحة أدناه بحسب موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) في يوم  31ديسمبر 2018م،
ً
ً
ً
بيعا وشــراء في ســوق
وفقا لحركة تداول أســهم الشــركة اليومية
علما بأن عدد هذه األســهم يتغير من فترة ألخرى
األسهم.
رأس المال المصرح
به

عدد األسهم
المصدرة

عدد األسهم الحرة

رأس المال
المدفوع

القيمة االسمية
للسهم

القيمة المدفوعة
للسهم

750,000,000

75,000,000

55,145,064

750,000,000

10

10

ب -معلومات المساهمين:
المساهمون الذين يملكون
( )% 5فأكثر
(بتاريخ  31ديسمبر 2017م)

المساهمون الذين يملكون
( )% 5فأكثر
(بتاريخ  31ديسمبر 2018م)

11.98%
10.91%

ً
وفقا
المساهمون
لجنسياتهم
(بتاريخ  31ديسمبر 2018م)

10.91%
0.35%

99.65%

11.98%
6.13%

70.98%

سعيد علي غدران الغامدي

المساهمون اآلخرون الذين
تقل نسبة ملكية الواحد
عن % 5

صندوق االستثمارات العامة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن
عبدالعزيز المحسن

ج -أسهم الخزينة:
ً
حاليا.
ال يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة

77.11%
جنسيات أخرى

السعوديون
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د -توزيع األرباح:
ً
ً
اعتمادا على نتائج الشركة التشغيلية وتدفقاتها النقدية واحتياجات رأس المال
وفقا لسياسة غازكو يتم توزيع األرباح
العامل وكذلك احتياجاتها من االستثمارات الرأسمالية ،وعليه يقدم مجلس اإلدارة التوصيات المناسبة لتوزيعات األرباح،
ً
آخذا في االعتبار نص المادة ( )45من النظام األساسي للشركة:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

•

يجنب ( )10%من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف

هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور( )30%من رأس المال المدفوع.

•

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  5%من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي

•

لمواجهة الحاالت الهامة المستعجلة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع

أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المســاهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشــاء
ً
قائما من هذه المؤسسات.
مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون

•
•مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الحادية والعشــرين) من النظام األساســي ،والمادة السادســة والســبعين
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة ال تقل عن ( )1%واحد بالمائة من رأس المال المدفوع.

من نظام الشــركات يخصص بعد ما تقدم نســبة ( )10%من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،بعد توزيع أرباح على
ً
متناسبا مع
المســاهمين ال تقل عن ( )5%من رأس مال الشــركة المدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة
عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

•
•

بناء على اقتراح مجلس اإلدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من األرباح بما ال يتعارض
للجمعية العامة العادية ً
مع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

كمــا يجــوز لمجلس اإلدارة بعد اســتيفاء الضوابــط الموضوعة توزيع أرباح نصف ســنوية وربع ســنوية خالل العام
المالي.
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باإلضافة إلى ما ذكر ،اشتملت سياسة توزيع األرباح للشركة على:

•
•اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
ً
وفقا لنص المادة ( )45من النظام
•يجوز لمجلس اإلدارة توزيع أرباح نصف ســنوية وربع ســنوية خالل العام المالي
مراعاة التسلسل واالنتظام في كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانات والسيولة المتوافرة لدى الشركة.

ً
سنويا بتوزيع أرباح
األساســي للشــركة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة للشركة بموجب قرار يجدد

مرحلية ،مع مراعاة وجود ربحية منتظمة ،وأن يتوافر لدى الشركة سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى
ً
وفقا آلخر قوائم مالية مراجعة ،كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها،
أرباحها ،إضافة إلى وجود أرباح قابلة للتوزيع

•

بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

التــزام مجلــس اإلدارة عند اتخاذ قــرار توزيع األرباح المرحلية أو عنــد التوصية للجمعية العامة بمقتــرح توزيع أرباح،
ً
فورا ،وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.
باإلفصاح واإلعالن عن ذلك

•

يكــون اســتحقاق األرباح للمســاهمين المالكين لألســهم نهاية تداول يــوم تاريخ األحقية ،والمقيدين في ســجل
الشركة لدى مركز اإليداع «تداول» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ األحقية.

•

ً
يوما
يقوم مجلس اإلدارة بتنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح على المساهمين المقيدين خالل 15

من تاريخ اســتحقاق هذه األرباح المحدد في قرار الجمعية العامة ،أو في قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح

•

مرحلية.

يقوم مجلس اإلدارة باإلفصاح في تقريره الســنوي المقدم للجمعية العامة للشــركة عن وصف لسياسة الشركة
في توزيع أرباح األسهم ،ونسب األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالل الفترات المختلفة من السنة،ونسبة

األربــاح المقترح توزيعها في نهاية الســنة المالية وإجمالي هذه األربــاح ،وبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه
أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
ً
وانســجاما مع ما ورد ،وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية
ً
وفقا للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة
بشــكل نصف ســنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م
وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ  8مارس 2018م ،فقد أوصى مجلس اإلدارة خالل عام 2018م بالتوزيعات التالية:

59

تاريخ قرار

الربع
السنوي
األول
الثاني
الثالث
الرابع

مجلس
اإلدارة

حصة

نسبة التوزيع

السهم

من القيمة

الواحد

االسمية للسهم
4%

تاريخ

عدد األسهم

إجمالي المبلغ

اإلعالن

المستحقة

الموزع

75.000.000

30.000.000

0.40

75.000.000

30.000.000

0.40

4%

75.000.000

30.000.000

0.40

4%

75.000.000

30.000.000

0.40

4%

 10مايو

 13مايو

2018

2018

 10مايو

 13مايو

2018

2018

 10مايو

 13مايو

2018

2018

 10مايو

 13مايو

2018

2018

تاريخ

األحقية*

تاريخ التوزيع

 15مايو 2018

 27مايو 2018

 01أغسطس

 12أغسطس

2018

2018

 14أكتوبر

 24أكتوبر

2018

2018

 09ديسمبر

 19ديسمبر

2018

2018

* تاريخ األحقية للمساهمين المالكين لألسهم نهاية تداول يوم تاريخ األحقية والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز
اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.
* بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:
لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

حصة السهم من صافي الدخل
(ريال سعودي) خالل الخمس
سنوات الماضية

حصة السهم من األرباح الموزعة
(ريال سعودي) خالل الخمس
سنوات الماضية

1.6

1.8

1.4

1.94

2.03

1.8
1.2

2018

1.56

1.89
1.70

2017

2016

2015

2014
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جمعيات المساهمين:
عقدت الشركة خالل العام 2018م جمعيتين عموميتين بحسب التالي:

الجمعيــة األولــى :الجمعية العامة غيــر العادية (االجتمــاع الثالث) المنعقدة يــوم األربعاء 7
مارس 2018م.

بنــاء علــى دعوة مجلس اإلدارة الموجهة لمســاهمي الشــركة لحضور اجتمــاع الجمعية العامة غيــر العادية والتي تم
ً
إعالنها بموقع الســوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ 2018/02/07م ،ونشرها بالصحيفة اليومية (جريدة الرياض)
الصادرة في 2018/02/08م.
مساء ،في مقر الشركة بمدينة الرياض ،برئاسة محمد بن عمير
و عليه فقد انعقد االجتماع في تمــــام الساعة ()6:30
ً
العتيبــي رئيــس مجلــس اإلدارة وبحضور أعضــاء مجلس اإلدارة ،علي محمد ال ســفالن ،ومحمد حمــد الكثيري ،ورائد
عبداللــه الحقيــل ،وعبداللــه فهد العبدالجبــار ،وعبدالكريم حمد النجيــدي ،وقد اعتذر عن الحضور ســطام عامر الحربي،
وأحمد عبدالعزيز الحقباني ،وغدران سعيد الغامدي ،وعبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان.
افتتــح رئيــس الجمعية االجتماع بالترحيب بالســادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالــة ووكالة والمصوتين ً
آليا)
ً
ً
سهما أي بنســبة ( )% 18.31من إجمالي عدد
مســاهما من مســاهمي الشركة ،يمثلون ()13.729.668
وعددهم ()56

ً
صحيحا ً
ً
طبقا
أيا كان عدد األســهم الممثلة فيه
أســهم الشــركة البالغ ( )75.000.000ســهم ،ويعتبر االجتماع الثالث
لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة.
حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:
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موافقون

غير
موافقين

ممتنعون

13.717.789
% 99.91

8.266
% 0.06

3.613
% 0.03

13.654.346
% 99.45

36.252
% 0.26

39.070
% 0.28

13.662.144
% 99.51

36.225
% 0.26

31.299
% 0.23

التصويــت على تعديــل المادة (الرابعــة واألربعين) من النظام األساســي الحالي

13.718.348
% 99.92

10.673
% 0.08

647
%0

التصويــت علــى إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام األساســي بمــا يتفق مع إضافة

13.717.123
% 99.91

9.260
% 0.07

3.285
% 0.02

13.691.134
% 99.72

37.772
% 0.28

762
% 0.01

التصويــت على اعتماد تحديث سياســات ومعايير وإجــراءات العضوية في مجلس

13.690.944
% 99.72

35.772
% 0.26

2.952
% 0.02

التصويت على اعتماد سياســة مكافآت مجلــس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

13.726.328
% 99.60

48.044
% 0.35

6.810
% 0.05

13.726.328
% 99.98

2.250
% 0.02

1.090
% 0.01

13.729.478
% 100

150
%0

40
%0

13.699.987
% 99.78

2.102
% 0.02

27.579
% 0.20

البند
التصويت على إضافة مادة للنظام األساسي للشركة برقم (المادة الثانية عشرة)
1

ضمن الباب الثاني (رأس المال واألسهم) والخاصة بشراء الشركة ألسهمها أو بيعها
أو رهنها.

2

التصويت على تعديل المادة (العشــرين) من النظام األساســي الحالي للشــركة
والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس ،بعد التعديل المادة (الحادية والعشرون).
التصويــت على تعديل المادة (الحادية والعشــرين) من النظام األساســي الحالي

3

للشــركة والخاصة بصالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر،
بعد التعديل المادة (الثانية والعشرون).

4

5

6

7

8

للشركة والخاصة بتوزيع األرباح ،بعد التعديل المادة (الخامسة واألربعون).
البنود أعاله.
التصويت على اعتماد تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

اإلدارة.
ً
اعتبارا من 2017/12/31م.
واعتماد تطبيقها

التصويــت علــى إيقاف نســبة التجنيــب والبالغة عشــرة بالمائــة ()10%من صافي
9

األرباح لتكوين احتياطي نظامي للشــركة ،لبلــوغ االحتياطي النظامي ( )36%من
ابتداء من نتائج الشركة المالية للعام 2017م.
رأس المال وذلك
ً
التصويــت على مــا تم توزيعه من أرباح عن الربــع األول والثاني والثالث والرابع من

10

العام المالي 2017م البالغ مجموعه  1.4ريال للسهم الواحد ،وبما نسبته  % 14من
رأسمال الشركة ،وبمبلغ إجمالي  105مليون ريال.
التصويــت علــى تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشــكل نصف ســنوي

11

أو ربع ســنوي عن العــام المالي 2018م وفقــا للمتطلبات النظاميــة الصادرة عن
الجهات المختصة.
التصويــت علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة المصنــع
الســعودي ألســطوانات الغاز  -طرف ذي عالقة تمتلك فيها شركة الغاز والتصنيع
األهليــة نســبة  37.57%مــن رأس المال  -والذي يشــغل عضوية مجلــس إدارتها

12

األســتاذ /ســطام الحربــي (عضــو مجلــس إدارة الشــركة) ممثــا عن شــركة الغاز
والتصنيع األهلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن تمديد اتفاقية تصنيع

13.608.289
% 99.12

36.731
% 0.27

84.648
% 0.62

ً
علمــا بأن مبلــغ االتفاقية
خزانــات وأســطوانات لتاميــن احتياجــات عمالء الشــركة
59.275.400ريــال وعليــه تؤكد الشــركة أن هــذه االتفاقية ضمن ســياق األعمال
االعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.

وبذلــك يكــون قــرار اجتماع الجمعيــة على جدول أعمــال الجمعية المذكور أعاله هــو الموافقة بأغلبيــة األصوات على
كافــة بنــود جــدول األعمال ،هذا وقــد انتهى االجتماع الســاعة ( )7:00مســاء نفس اليوم حيث قــدم رئيس الجمعية
باســم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا
االجتماع.
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الجمعية الثانية :الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس  31مايو 2018م.
بناء على دعوة مجلس اإلدارة الموجهة لمســاهمي الشــركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعالنها
ً
بموقع السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ 2018/04/25م ،ونشرها بالصحيفة اليومية (جريدة الرياض) الصادرة
بتاريخ 2018/04/27م.
ـاء لعــدم حضــور النصــاب القانونــي
فقــد تقــرر عــدم انعقــاد االجتمــاع األول المحــدد فــي تمــام الســاعة ( )10:00مسـ ً
م ــن المس ــاهمين الذي ــن يمثل ــون  25%م ــن رأس الم ــال ،وت ــم إش ــعار المس ــاهمين الحاضري ــن بعق ــد االجتم ــاع الثان ــي
بع ــد س ــاعة وف ــق م ــا أعلنت ــه الش ــركة ف ــي دعوته ــا للجمعي ــة.
مســاء ،في فندق هوليدي إن االزدهار بمدينة الرياض،
وعليه فقد انعقد االجتماع الثاني في تمــــام الســاعة ()11:00
ً
برئاسة محمد بن عمير العتيبي رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة رائد عبدالله الحقيل ،وسطام عامر
الحربــي ،وعبدالرحمن عبدالعزيز بن ســليمان ،وعبدالكريم حمد النجيدي ،ومحمد حمــد الكثيري ،وقد اعتذر عن الحضور
علي محمد آل سفالن ،وأحمد عبدالعزيز الحقباني ،وعبدالله فهد العبد الجبار ،وغدران سعيد الغامدي.
ً
أعلن رئيس الجمعية أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة والمصوتين ً
مساهما من مساهمي الشركة،
آليا) وعددهم ()55
ً
سهما أي بنسبة ( )% 18.26من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ( )75.000.000سهم ،ويعتبر
يمثلون ()13.696.249

ً
صحيحا ً
ً
طبقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة.
أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه
االجتماع الثاني
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حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:
موافقون

البند
 - 1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2017م.

 - 2التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2017م.

 - 3التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في  31ديسمبر 2017م.
 - 4التصويــت علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الفتــرة مــن  1ينايــر 2017م وحتــى
31ديسمبر2017م.
 - 5التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة من بيــن المرشــحين بناء علــى توصية لجنة
المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والســنوي من
العام المالي 2018م والربع األول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
 - 6التصويــت علــى المكافآت والتعويضــات ألعضاء مجلس اإلدارة نظيــر عضويتهم والمضمنة في
تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 1يناير2017م وحتى 31ديسمبر2017م.
ً
رياال
 - 7التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتحويل رصيد االحتياطي االتفاقي البالغ 20.355.557
إلى حساب األرباح المبقاة النتفاء الغرض من تكوينه.

غير
موافقين

ممتنعون

13.693.250

41

2.958

% 99.98

%0

% 0.02

13.684.250

9.041

2.958

% 99.91

% 0.07

0.02%

13.684.250

9.041

2.958

% 99.91

% 0.07

0.02%

13.586.275

75.407

32.567

% 99.21

% 0.55

% 0.24

13.530.512
% 98.79

-

165.711
% 1.21

13.538.874

13.878

141.497

% 98.87

% 0.10

% 1.03

13.638868

3.601

53.780

% 99.58

% 0.03

% 0.39

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو الموافقة بأغلبية األصوات على كافة
ً
علما بأنه لــم يصوت أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون على البند المتعلق بإبراء ذمتهم عن الســنة
بنــود جــدول األعمال،
الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م وبند صــرف المكافآت والتعويضات ،كمــا تمت الموافقة علــى تعيين مراجعي
ابتداء
الحســابات السادة شركة عبدالقادر محمد بانقا وشركاه المحاســبون المتحدون لمراجعة حسابات الشركة وذلك
ً
من بداية الربع الثاني للعام 2018م وحتى نهاية الربع األول للعام 2019م.
هذا وقد انتهى االجتماع الســاعة ( )11:30مســاء نفس اليوم ،حيث قدم رئيس الجمعية باســم مجلس إدارة الشــركة
وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا االجتماع.

سجل المساهمين:
طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ ذلك واألسباب:

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ الطلب

 1فبراير
2018

 6مارس
2018

 7مارس
2018

 17مايو
2018

 31مايو
2018

 5يونيو
2018

 16أكتوبر
2018

 11ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2018

لعقد جمعية
عامة غير
عادية

إجراءات
الشركة

لعقد جمعية
عامة غير
عادية

لتوزيع أرباح
عن الربع األول

لعقد جمعية
عامة عادية

لتوزيع أرباح
الربع الثاني

لتوزيع أرباح
الربع الثالث

لتوزيع أرباح
الربع الرابع

إجراءات
الشركة
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تكوين مجلس اإلدارة ولجان الشركة:
أ .تكوين مجلس اإلدارة:
يتولــى إدارة الشــركة مجلس إدارة مؤلف من عشــرة أعضاء ،انتخبتهــم الجمعية العامة العادية للمســاهمين بطريقة
التصويت التراكمي وذلك يوم الثالثاء الموافق  29نوفمبر 2016م ولمدة ثالث سنوات.

األعضاء
المستقلون

األعضاء غير
التنفيذيين

األعضاء
التنفيذيون

محمد عمير العتيبي – رئيس المجلس

بصفته الشخصية

علي محمد السفالن – نائب رئيس المجلس

بصفته الشخصية

رائد عبدالله الحقيل – عضو

بصفته الشخصية

محمد حمد الكثيري – عضو

بصفته الشخصية

محمد أحمد السديري – عضو

ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية

أحمد عبدالعزيز الحقباني – عضو

ممثل عن صندوق االستثمارات العامة

عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان  -عضو

بصفته الشخصية

سطام عامر الحربي  -عضو

ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عبدالله فهد العبدالجبار  -عضو

ممثل عن صندوق االستثمارات العامة

غدران سعيد غدران  -عضو

بصفته الشخصية

عبدالكريم حمد النجيدي – عضو  -الرئيس التنفيذي*

ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية

* انتهاء عضوية عبدالكريم حمد النجيدي بتاريخ  23أكتوبر  2018وتم تعيين محمد أحمد السديري.

ب -تكوين لجان الشركة:
لجنة المراجعة

لجنة االستثمار

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

 -تتكون اللجنة من  4أعضاء  2من

 -تتكون اللجنة من  4أعضاء من

 -تتكون اللجنة التنفيذية من 4

 -تتكون لجنة االستثمار من 4

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة من بينهم

أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة

و 2أعضاء من خارج مجلس اإلدارة

ثالثة أعضاء غير مستقلين وعضو

وهم:

وهم:

من بينهم مختص بالشؤون المالية

واحد غير تنفيذي وهم:

ً
رئيسا
 - 1محمد عمير العتيبي -

ً
رئيسا
 - 1محمد عمير العتيبي -

والمحاسبية وهم:

ً
رئيسا
 - 1علي محمد السفالن -

ً
عضوا
 - 2علي محمد السفالن -

ً
عضوا
 - 2عبدالله فهد العبدالجبار -

 - 1سطام عامر الحربي  -رئيس

 - 2أحمد عبدالعزيز الحقباني -

 - 3عبدالرحمن عبدالعزيز بن

ً
عضوا
 - 3غدران سعيد غدران -

اللجنة

ً
عضوا

ً
عضوا
سليمان -

ً
عضوا
 - 4محمد أحمد السديري -

 - 2عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان

ً
عضوا
 - 3رائد عبدالله الحقيل-

ً
عضوا
 - 4رائد عبدالله الحقيل -

ً
عضوا
-

ً
عضوا
 - 4محمد حمد الكثيري -

 - 3فهد محمد الفواز  -عضو من
خارج مجلس اإلدارة
 - 4محمد سعيد الشماسي  -عضو
من خارج مجلس اإلدارة
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التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس اإلدارة ولجان الشركة خالل العام 2018م:
م

اسم العضو

طبيعة التغير

تاريخ التغير

طبيعة عضوية اللجنة

1

عبدالكريم حمد النجيدي

الخروج من اللجنة

 17ديسمبر 2018

التنفيذية

2

رائد عبدالله الحقيل

االنضمام إلى اللجنة

 17ديسمبر 2018

طبيعة عضويــة لجنة

1

عبدالكريم حمد النجيدي

الخروج من اللجنة

 17ديسمبر 2018

االستثمار

2

محمد أحمد السديري

االنضمام إلى اللجنة

 17ديسمبر 2018

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان الشركة:
 - 1محمد بن عمير العتيبي  -رئيس مجلس اإلدارة
المؤهــات :حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ويســترن
ميتشــغان ،والبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة اإلمام محمد بن ســعود ،كما
حصــل على عدد من البرامج المتقدمة منهــا برنامج اإلدارة المتقدمة من جامعة هارفرد
وبرنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة ميتشغان وبرنامج اإلدارة االستراتيجية البنكية من

()IRELAND DEVELOPMENT INTERNATIONAL
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة زمين للتسويق اإللكتروني.
ً
عاما شــغل منصب نائب الرئيس التنفيذي
الخبرات والوظائف الســابقة :يتمتع بخبرة عملية واســعة تمتد ألكثر من 33
للمالية للشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري ومساعد مدير عام إدارات المصرفية التجارية اإلسالمية لبنك سامبا
ومدير إدارة المصرفية اإلسالمية للبنك الهولندي.
عضويات لجان الشركة
رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة االستثمار

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

بنك الرياض

داخل

شركة مساهمة مدرجة

2

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

داخل

شركة مساهمة مدرجة

3

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية

داخل

شركة مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

الشرق االوسط إلدارة السفن بدبي

خارج

شركة ذات مسؤولية محدودة

2

شركة  NSCSA Americaبالتيمور أمريكا

خارج

شركة ذات مسؤولية محدودة

3

شركة البحري لنقل البضائع السائبة

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

4

الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

5

شركة  West of Englandللتأمين

خارج

شركة ذات مسؤولية محدودة

6

شركة  ISReللتأمين في لوكسمبورج

خارج

شركة ذات مسؤولية محدودة

7

شركة عبدالله سعد ابو معطي للمكتبات

داخل

شركة مساهمة مدرجة
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 - 2علي بن محمد السفالن – نائب رئيس المجلس
المؤهــات :حاصــل على برنامــج إدارة األعمال من جامعة كولومبيــا (الواليات المتحدة
األمريكيه) ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
ودرجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة وإدارة األعمــال مــن جامعة رايــدر (الواليات
المتحده األمريكيه).
الوظائف الحالية :أعمال حرة
ً
عاما من العمل في العديد من الوظائف آخرها النائب
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة واسعة على مدى 44
األعلى للرئيس للعالقات الصناعية والشؤون بأرامكو.
عضويات لجان الشركة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو اللجنة التنفيذية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة السروات للطباعة والنشر

داخل

شركة مساهمة مقفلة

2

شركة قبس البالد القابضة

داخل

شركة مساهمة مقفلة

3

شركة مصنع طاقات الشرق السعودي

داخل

شركة مساهمة مقفلة

4

مجموعة سعيد غدران

داخل

شركة مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة  s-oilالكورية

خارج

شركة مساهمة مدرجة

2

شركة قبس البالد القابضة

داخل

شركة مساهمة مقفلة

3

شركة غولف ساف السعودية

داخل

شركة مساهمة مقفلة

4

شركة توزيع الغاز الطبيعي

داخل

شركة مساهمة مقفلة

5

شركة غاز الشرق المحدودة

داخل

شركة مساهمة مقفلة

67

 - 3أحمد بن عبدالعزيز الحقباني – عضو مجلس اإلدارة
المؤهــات :حاصل على درجة الماجســتير في إدارة األعمال من كلية أنســياد بفرنســا.
ودرجة البكالوريوس لنظم المعلومات الحاسوبية من جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية :محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية.
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ  18سنة عمل خاللها كـ وكيل
للتجــارة الخارجيــة فــي وزارة التجارة واالســتثمار واألمين العام لهيئــة تنمية الصادرات
ومستشــار وكيل الوزارة لشــؤون المعلومــات والتقنية ومدير عام تقنيــة المعلومات بوزارة الخارجية ومستشــار وكيل
وزارة التعليم العالي للتخطيط والتقنية ومدير لتطوير األعمال في شــركة سيسكو لتقنية المعلومات ومدير مشاريع
في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ومدير حسابات فني في شركة مايكروسوفت.
عضويات لجان الشركة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

ً
إلكترونيا
الشركة السعودية لتبادل المعلومات

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

2

شركة توزيع الغاز الطبيعي

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

3

المؤسسة العامة للخطوط السعودية

داخل

مؤسسة حكومية

4

شركة فالي أديل

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

مركز إيداع األوراق المالية

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

 - 4رائد بن عبدالله الحقيل – عضو مجلس اإلدارة
المؤهــات :حاصل علــى الدكتوراه بــاإلدارة المالية من جامعة جورج واشــنطن ودرجة
الماجستير في المالية من جامعة دنفر ودرجة البكالوريوس في العلوم تخصص اإلدارة
الصناعية (مالية ومحاسبة) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
الوظائف الحالية :المدير العام لشركة المصادر السريعة.
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من  30سنة ،شغل خاللها
عــدة مناصــب منها نائــب الرئيس التنفيذي للخدمات المســاندة في الشــركة الوطنية لإلنتاج الثالثــي للطاقة وعمل
كأستاذ مساعد في التمويل واالستثمار بجامعة الملك سعود.
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عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها :
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

بنك جلف ون لالستثمار

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

2

الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

3

صندوق التعليم العالي

داخل

صندوق حكومي مستقل

4

كوشمان اند ويكفيلد() CUSHMAN&WAKEFIELD

داخل

ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة توزيع الغاز الطبيعي

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

2

الشركة العربية للزجاج المسطح

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

3

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء)

داخل

شركة مساهمة عامة مدرجة

 - 5سطام بن عامر الحربي – عضو مجلس اإلدارة
المؤهــات :حاصل علــى شــهادة ( )Business Excellenceمن جامعــة كولومبيا في
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وعلى درجة الماجســتير في إدارة األعمــال من الجامعة
الســعودية اإللكترونيــة ،والماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة (CASE Western
 )Reserve Universityفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ودرجــة البكالوريوس في
القانون من جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية :وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل.
الخبــرات والوظائــف الســابقة :يتمتع بخبرة واســعة تمتــد ألكثر من  15ســنة في مجــال البحث التأمينــي والقانوني
واإلداري ،حيث عمل كباحث ومستشار تأميني وقانوني ،ومدير عام للمتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
إضافة إلى المشاركة وقيادة عدد من اللجان الداخلية والخارجية ،وكذلك خبرة في مجالس إدارة الشركات المساهمة
واللجان المنبثقة منها ،إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية التخصصية في معاهد متقدمة مثل  IMDفي سويسرا،
وكذلك school

London Businessفي بريطانيا  ،وجامعتي هارفرد و كولومبيا في الواليات المتحدة االمريكية.

عضويات لجان الشركة
رئيس لجنة المراجعة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

المصنع السعودي ألسطوانات الغاز

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة الصحراء للبتروكيماويات

داخل

شركة مساهمة مدرجة

2

أسمنت اليمامة

داخل

شركة مساهمة مدرجة
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 - 6عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان – عضو مجلس اإلدارة
المؤهــات :حاصــل على درجة الماجســتير في هندســة البترول من جامعة الملك ســعود
وماجســتير فــي إدارة األعمال من جامعة هال البريطانيــة وحاصل على البكالوريوس في
هندسة البترول من جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة سمنان للتجارة والصيانة.
الخبرات والوظائف الســابقة :يتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من  17سنة ،حيث شغل عدة
مناصب منها المدير العام لشــركة أبيات والعضو المنتدب لشــركة جازان للتنمية كما عمل في عدة مناصب في غازكو
منها مدير إدارة المشاريع ومساعد المدير العام ومدير إدارة التخطيط.
عضويات لجان الشركة
عضو لجنة المراجعة
عضو اللجنة التنفيذية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

2

شركة سمنان للتجارة والصيانة

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

3

شركة أسماك تبوك

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة جازان للتنمية

داخل

شركة مساهمة مدرجة

2

شركة جنان للزراعة

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

 - 7عبدالله بن فهد العبدالجبار – عضو مجلس اإلدارة
المؤهالت :حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة كالفورنيا.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة صدى لالستثمارات واالستشارات.
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبره واسعة تمتد لـ  20سنة ،حيث شغل عدة مناصب
منها مدير قســم االســتراتيجية وتطوير األعمــال لبنك البالد ومديــر العالقات والمنظمات
الدولية لهيئة السوق المالية ،كما عمل في لجنة األوراق المالية والبورصات في الواليات المتحدة.
عضويات لجان الشركة
عضو لجنة االستثمار

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال)

داخل

شركة مساهمة مغلقة

2

الشركة السعودية للشحن الجوي

داخل

شركة مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة المالحة الجوية

داخل

ذات مسؤولية محدودة
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 - 8غدران بن سعيد غدران– عضو مجلس اإلدارة
المؤهالت :حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة .middle estate
الوظائف الحالية :أعمال حرة
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من  15سنة حيث شغل منصب
الرئيــس التنفيذي لمجموعة شــركات ســعيد على غــدران وأوالده المحــدودة وعضويات
العديد من الشركات.
عضويات لجان الشركة
عضو لجنة االستثمار

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

مجموعة شركات غدران سعيد غدران

داخل

شركة مساهمة مقفلة

2

شركة غاز الشرق

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

3

شركة ابتكارات الصناعة

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

4

الشركة الوطنية للتوزيع

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

المؤسسة الوطنية للكبريت الزراعي والصناعي

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

2

الشركة المتحدة للزجاج المسطح

داخل

شركة مساهمة مقفلة

3

الشركة الشرقية للطباعة والصحافة واإلعالم

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

4

الشركة السعودية للترفيه

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

5

شركة كاسكو القابضة

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

3

شركة ابتكارات الصناعة

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

4

الشركة الوطنية للتوزيع

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

71

 - 9محمد أحمد السديري – عضو مجلس اإلدارة
المؤهالت :حاصل على دراســات ما بعد الدكتوراه في التعليم والتدريس من جامعة كينج
كولــج في بريطانيا إضافة إلى درجة الدكتوراه فــي إدارة األعمال – نظم معلومات إدارية
من جامعة لستر ببريطانيا  ،و درجة الماجستير في نظم معلومات إدارية ودرجة الماجستير
فــي االقتصاد من جامعة كالفورنيا الحكومية فــي الواليات المتحدة األمريكية كما حصل
على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز .
الوظائف الحالية :مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـأكثر من  30عاما ،حيث عمل وكيال بجامعة الملك سعود لتطوير
ً
وعميــدا لتطويــر المهارات بجامعة الملك ســعود ،إضافة إلى عمله كأســتاذ إدارة االعمــال ونظم المعلومات
األعمــال،
اإلداريــة بكليــة إدارة األعمال بجامعة الملك ســعود ،كما شــغل منصب مديــر عام فرع المنطقة الغربيــة لمركز األعمال
السعودي الدولي.
عضويات لجان الشركة
عضو لجنة االستثمار

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة تكامل لخدمات األعمال القابضة

داخل

شركة مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة وادي الرياض

داخل

مغلقة /حكومية

 - 10محمد بن حمد الكثيري – عضو مجلس اإلدارة
المؤهالت :حاصل على دكتوراه في إدارة األعمال تخصص إدارة استراتيجية من كلية إدارة
األعمــال في جامعة مانشســتر في المملكة المتحدة ،وماجســتير فــي إدارة األعمال من
جامعة أوتاوا في كندا ،ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية :أعمال حرة واستشارات إدارية
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـأكثر من  25عاما ،حيث عمل أمينا عاما للغرفة التجارية الصناعية
بالرياض ووكيال لوزارة التجارة واالســتثمار للتجارة الخارجية ووكيال للوزارة للشــؤون الفنية ،كما عمل أمينا عاما لمنتدى
الرياض االقتصادي ومديرا عاما إلحدى شــركات القطاع الخاص كما عمل أســتاذا في قسم في إدارة األعمال بجامعة
الملك سعود ،باإلضافة إلى بعض األعمال االستشارية في مجال التخطيط والتطوير االستراتيجي للمنشآت.
عضويات لجان الشركة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة كابالت الجودة

داخل

ذات مسؤولية محدودة
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م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

2

شركة مكانة لالستثمار التجاري والصناعي

داخل

ذات مسؤولية محدودة

3

شركة المسافر المحترف

داخل وخارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

4

شركة سيبكو للبيئة

داخل

شركة مساهمة مغلقة

5

الشركة الوطنية للغازات الصناعية

داخل

ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

الشركة السعودية لالستثمار الزراعي والحيواني

داخل

شركة مساهمة غير مدرجة

أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة
 - 1فهد بن محمد الفواز  -عضو لجنة المراجعة
المؤهــات :حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال (( MBAمــن جامعــة ()SURREYالبريطانية وشــهادة
البكالوريــوس فــي علوم اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعــادن ،إضافة إلى دورات تدريبية مكثفة
ومتخصصــة علــى رأس العمــل فــي مجــال المالية والمحاســبة والعمــل المصرفي لــدى معاهد وبنــوك دولية مثل
( )CITIBANK NEW YORKو( )EUROMONY LONDON) (CHASE MANHATTAN NEW YORKولــدى صنــدوق
التنمية الصناعية الســعودي ( )SIDFإضافة إلى دورة متخصصة في حوكمة الشــركات وتحســين أداء مجالس اإلدارة
في الشركات المساهمة لدى جامعة ( )IMDسويسرا.
الوظائف الحالية :رجل أعمال وعضو عدد من مجالس اإلدارة ولجان المراجعة لدى عدة شركات مساهمة.
الوظائــف الســابقة :يتمتــع بخبــرة عملية عميقة ومتنوعة ألكثر من  27ســنة شــغل خاللها عدد مــن المناصب اإلدارية
القيادية كعضو منتدب وكرئيس تنفيذي وكمدير عام وكمحاسب لدى عدد من الشركات المساهمة وغيرها كشركة
ســابك وشــركة مصنع واحة األلياف الزجاجية وشــركة الفنادق وشــركة رحالة وشــركة الشــراء الموحد ومركز غرناطة
االســتثماري وفي المجال المصرفي لدى صندوق التنمية الصناعية الســعودي وكشــريك مؤســس مطور لمشــروع
صناعي لصناعة األلياف الزجاجية.
صفة العضوية

ً
ممثال عن جهة اعتبارية
بصفته الشخصية  /أو

عضو من خارج اللجنة

بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها :
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة واحة األلياف الزجاجية

داخل

شركة مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

شركة طيبة القابضة

داخل

شركة مساهمة مدرجة

2

شركة العقيق للتنمية العقارية

داخل

شركة مساهمة

3

شركة مركز غرناطة االستثماري

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

4

شركة مكة للفنادق

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 - 2محمد بن سعيد الشماسي  -عضو لجنة المراجعة
المؤهالت :حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
وعمــل علــى تطويــر إمكاناته عبر حضور عدد من الدورات فــي اإلدارة والقيادة وبرامج االســتثمار ذات الصلة في أهم
كليــات العالمية المختصة بــاإلدارة واألعمال ،بما في ذلك كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد ،وجامعة دوك وكلية
إنسياد لألعمال.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية.
الوظائف الســابقة :شــغل عدة مناصب منها الرئيس االســتثماري بشــركة دراية المالية ورئيس إدارة االســتثمار لدى
األهلي كابيتال كما عمل كمدير محفظة في إدارة قسم األصول لبنك الرياض.
صفة العضوية

ً
ممثال عن جهة اعتبارية
بصفته الشخصية  /أو

عضو من خارج اللجنة

بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:
م

اسم الشركة

داخل  /خارج المملكة

الكيان القانوني

1

المركز التشيكي للعالج الطبيعي والتأهيلي

داخل

شركة ذات مسؤولية محدودة

مهام واختصاصات مجلس اإلدارة واللجان:
أ -مهام واختصاصات مجلس اإلدارة:
يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ويبذل واجبــي العناية والــوالء في إدارة الشــركة وكل ما من شــأنه صون
مصالحهــا وتنميتها وتعظيــم قيمتها ،وبمراعاة ما للجمعية العامة من اختصاصات مقررة ،يكون لمجلس اإلدارة أوســع
الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها ،ومن أبرز مهام المجلس واختصاصاته ما يلي:
.1

1وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها
بشكل دوري ،والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها.

.2

2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.

.3

3إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة -بما ال يتعارض مع األحكام
اإللزامية الواردة في األنظمة واللوائح ،-ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

.4

4وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح.

.5

5وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات
الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح ،والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

.6

6إعداد القوائم المالية األولية والســنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها ،واإلشراف على إدارة مالية الشركة
وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.

.7

7االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشــركة أو تخفيضه ،أو حل الشــركة قبل
األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.

.8

8االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من
قبــل الجمعيــة العامة غيــر العادية وعدم تخصيصه لغــرض معين ،أو تكوين احتياطــات أو مخصصات مالية
إضافية للشركة ،باإلضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

.9

9إرســاء قنوات اتصال فعال تتيح للمســاهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة
للشركة أو أي تطورات جوهرية.

 | 74التقرير السنوي |

2018

1010وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
إلى غير ذلك من المهام واالختصاصات األخرى المقررة للمجلس وفق نظام الشركات ونظام الشركة األساس والئحة
حوكمة الشركات.

ب .مهام واختصاصات لجان الشركة
لجنة الترشيحات والمكافآت
تشمل أبرز مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤوليتها ما يلي:
•إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن
ً
تمهيدا
المجلــس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها

لجنة المراجعة
•تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك
حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة

العتمادها من الجمعية العامة.

دعوة الجمعية العامة للشــركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو

•التوصيــة لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة
ً
وفقا للسياسة المعتمدة.
عنه وكبار التنفيذيين بالشركة

تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة  ،ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:
•دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضها على

•اقتــراح سياســات ومعايير واضحــة للعضوية فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة

مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها

التنفيذية.
ً
وفقــا
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم

وشفافيتها.
•دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطر في

للسياسات والمعايير المعتمدة.

الشركة.

•مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديــم التوصيات في

•التوصيــة لمجلس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهم وتحديد

شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

أتعابهــم وتقييــم أدائهــم ،بعــد التحقق مــن اســتقاللهم ومراجعة نطاق

•التحقق بشــكل سنوي من اســتقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي

عملهم وشروط التعاقد معهم.

تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلس إدارة في شــركة

•مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات

أخرى.

الالزمة بشأنها.

•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها

•التحقــق من التزام الشــركة باألنظمــة واللوائح والسياســات والتعليمات

بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ذات العالقة.

لجنة االستثمار

اللجنة التنفيذية

•تختــص بإعــداد وصياغــة سياســة االســتثمار ومتابعــة تنفيذهــا وعرضها

•تختص بمســاعدة مجلــس اإلدارة في اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذية

علــى مجلــس اإلدارة لمراجعتهــا والموافقــة عليها قبل تنفيذهــا .وتحديد

للشــركة ومراجعــة ومراقبــة أعمــال الشــركة بصفــة منتظمــة وعمــل

نقــاط القوة والضعف في األداء االســتثماري للشــركة وتقديم التوصيات

التوصيــات الالزمة للمجلس ،كما تقوم بدراســة الميزانية التقديرية والبت

لمعالجتها ورفع كفاءتها ،كما تقوم بمراجعة وتقييم المحفظة االستثمارية

فــي األعمــال الموكلة لها مــن مجلس اإلدارة إضافة إلــى متابعة خطط

للشــركة ،إضافة إلــى تقييم ومتابعة حدود المخاطر المتعلقة باالســتثمار،

الشــراء واالســتراتيجية ومراجعــة المصاريــف الرأســمالية المعتمــدة من

كما تقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس اإلدارة.

الشركة.

تدريب وتطوير أعضاء مجلس اإلدارة:
قامــت الشــركة خالل عام 2018م بإلحاق أعضاء مجلس اإلدارة بعدد مــن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة
في الحوكمة وتحسين فاعلية المجلس والمهام والتحديات إلدارة المجلس واللجان التابعة لها.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان:
أ .اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2018م:
عقد مجلس إدارة الشركة خالل العام 2018م عدد ( )7اجتماعات بحسب اآلتي:
4
فبراير

15
مارس

27
مارس

10
مايو

17
سبتمبر

22
أكتوبر

17
نوفمبر

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
û
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
û
ü
ü

ü

ü

ü

ü

-

م

اسم العضو

1

محمد بن عمير العتيبي

ü

2
3
4
5
6
7
8
9
10

علي بن محمد السفالن
أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
رائد بن عبدالله الحقيل
سطام بن عامر الحربي
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان
عبدالله بن فهد العبدالجبار
غدران بن سعيد غدران
محمد أحمد السديري
محمد بن حمد الكثيري

ü
ü
ü
ü
ü
û
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

11

عبدالكريم حمد النجيدي

ü

ü

* تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية  31مايو 2018
ً
بــدال عــن عبدالكريــم النجيــدي فــي
* تــم تعييــن محمــد الســديري كممثــل عــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية
تاريخ  23أكتوبر 2018م.

ب .اجتماعات لجنة المراجعة:
عقدت لجنة المرجعة خالل العام 2018م عدد ( )10اجتماعات بحسب اآلتي:
1
فبراير

27
فبراير

11
مارس

20
مارس

8
أبريل

6
مايو

29
يوليو

2
أكتوبر

30
أكتوبر

2
ديسمبر

ü
ü
ü

ü
û
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

û

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

م

اسم العضو

1
2
3

سطام عامر الحربي – رئيس اللجنة
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان
فهد محمد الفواز

ü
ü
ü

4

سعيد محمد الشماسي

ü

ج .اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
ً
اجتماعا بحسب اآلتي:
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2018م عدد ()11
25
يناير

4
فبراير

11
فبراير

28
فبراير

15
مارس

27
مارس

10
مايو

4
يوليو

3
سبتمبر

15
أكتوبر

12
ديسمبر

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

2

أحمد عبدالعزيز الحقباني

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

3

رائد عبدالله الحقيل

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

4

محمد حمد الكثيري

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

م
1

اسم العضو
علي محمد السفالن
 -رئيس اللجنة
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د .اجتماعات اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام 2018م عدد ( )10اجتماعات بحسب اآلتي:
م

اسم العضو

1
2
3
4
5

محمد عمير العتيبي  -رئيس اللجنة
علي محمد السفالن
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان
رائد عبدالله الحقيل
عبدالكريم حمد النجيدي

4

28

24

20

27

17

3

22

19

5

فبراير

فبراير

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
û
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ً
بدال عن عبدالكريم النجيدي في تاريخ  17ديسمبر 2018م.
* تم تعيين رائد الحقيل

هـ .اجتماعات لجنة االستثمار:
عقدت لجنة االستثمار خالل العام  2018عدد ( )6اجتماعات بحسب اآلتي:
 2يناير

 21فبراير

 9أبريل

 7مايو

 15يوليو

 4ديسمبر

م

اسم العضو

ü
û
ü
-

ü
ü
ü
-

ü
ü
ü
-

ü
ü
û
-

ü
ü
û
-

1
2
3
4

محمد عمير العتيبي  -رئيس اللجنة
عبدالله فهد العبدالجبار
غدران سعيد غدران
محمد أحمد السديري

ü
ü
ü
-

ü

ü

ü

ü

ü

5

عبدالكريم حمد النجيدي

ü

ً
بدال عن عبدالكريم النجيدي في تاريخ  17ديسمبر 2018م.
* تم تعيين محمد السديري

اإلدارة التنفيذية:
يتولى مجلس اإلدارة تشــكيل اإلدارة التنفيذية للشــركة ،وتنظم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق من
أدائهــا المهــام الموكولة ،ومع مراعــاة االختصاصات المقررة لمجلــس اإلدارة ،تختص اإلدارة التنفيذيــة بتنفيذ الخطط
والسياســات واالســتراتيجيات واألهداف الرئيســية للشــركة بما يحقق أغراضها .ومن أبرز اختصاصات اإلدارة التنفيذية
ومهامها ما يلي:

•
•اقتراح اســتراتيجية شــاملة للشــركة وخطط العمل الرئيســية والمرحلية وسياسات وآليات االســتثمار ،والتمويل،
تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.

وإدارة المخاطر وااللتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التشــريعية واإلشــرافية ,وخطط إدارة الظروف
اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

•

ً
فضال عن إدارة مواردها بالشــكل األمثل وبما يتفق مع أهداف
إدارة العمل اليومي للشــركة وتســيير أنشــطتها،
الشركة واستراتيجيتها.

•

تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخلية وإدارة المخاطــر ،والتحقق من فعالية تلــك النظم وكفايتها ،والحــرص على االلتزام
بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

•

تنفيــذ قواعــد الحوكمة الخاصة بالشــركة بفعالية .والسياســات واإلجــراءات التي تضمن تقيد الشــركة باألنظمة
واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

•

إعــداد التقاريــر الدورية المالية وغير المالية بشــأن التقدم المحرز في نشــاط الشــركة في ضــوء خطط وأهداف
الشركة االستراتيجية ،وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
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أ .كبار التنفيذيين:
 - 1عبدالكريم بن حمد النجيدي – الرئيس التنفيذي
المؤهــات :حاصل على شــهادة الدكتوراه في الفلســفة في تخصص اللغويــات وتعليم اللغة
االنجليزية من جامعة والية اوكالهوما ،ماجســتير إدارة األعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد
للبتــرول والمعــادن وماجســتير اآلداب في تعليم اللغــة االنجليزية كلغة ثانيــة من جامعة والية
كولورادو ،وحصل على البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة االمام محمد بن سعود.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع األهلية.
الخبرات والوظائف السابقة :الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة تمتد لـ  31سنة ،حيث شغل منصب المدير العام
لصنــدوق تنمية الموارد البشــرية والنائب التنفيذي للمدير العام ونائب المدير العــام للتدريب والتوظيف كما كان قبل
ذلك مدير ألكاديمية الشركة السعودية للتطوير والتدريب ،أحد شركات التوازن االقتصادي.
 - 2صالح بن مفلح ال صقر – نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
المؤهــات :حاصــل علــى درجة الدكتوراه فــي الهندســة الزراعية من جامعة واليــة أوكالهوما
والماجســتير في الهندســة الزراعيــة من جامعة والية أوكالهوما وحصــل على بكالوريوس في
الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
الخبرات والوظائف الســابقة :يتمتع بخبرة واســعة في مجال اإلدارة والهندســة تمتد لـ 20سنة ،حيث تدرج خاللها في
العمل كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود وعميد شؤون القبول والتسجيل وعميد الدراسات العليا فيها.
 - 3فهد بن سليمان الجريش – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة
المؤهالت :حاصل على شهادة البكالوريوس حاسب ومعلومات من جامعة الملك سعود ،وحصل
على الدبلوم العالي في إدارة األعمال من جامعة لستر البريطانية.
الوظائف الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.
الخبرات والوظائف السابقة :يتمتع بخبرة إدارية واسعة تمتد ل  20سنة في عدد من القطاعات،
كمدير إدارة في شركة االتصاالت السعودية ومدير تطوير التطبيقات في بنك البالد كما شغل منصب المدير التنفيذي
لتقنية المعلومات في شركة المياه الوطنية.
 - 4هشام بن عبدالله الحصين – نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق
المؤهــات :حاصل علىالماجســتير فــي إدارة األعمــال من جامعة نبراســكا لينكولــن بالواليات
المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبد العزيز
الوظائف الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق.
الخبــرات والوظائــف الســابقة :يتمتــع بخبــرة تتجاوز  23ســنة فــي مجــاالت اإلدارة والمبيعات
والتســويق والجودة تدرج خاللها بالعمل في عدد من الجهات الخاصة مثل شــركة الجزيرة للســيارات ،دلة البركة ،شركة
ً
وأخيرا شركة المتحدة للسيارات.
عبد اللطيف جميل،
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 - 5هيثم بن علي مالئكه – الرئيس التنفيذي للمالية
المؤهالت :حاصل على الماجستير في إدارة األعمال من جامعة فرجينيا وحصل على بكالوريوس
في الهندسة الكيميائية من جامعة كالفورنيا.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي للمالية.
الخبرات والوظائف الســابقة :يتمتع بخبرة واســعة تمتد لـ  25ســنة ،حيث شــغل منصب رئيس
قســم األعمال والتمويل في بنك رصد لالســتثمار والمدير المالي لمجموعة الراشــد ،كما كان قبل ذلك المدير المالي
لشركة أثيل القابضة.
ب .التغيرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خالل العام 2018م:
م

االسم

طبيعة التغير

تاريخ التغير

1

هشام بن عبدالله الحصين

تعيين بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق

 11سبتمبر 2018

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:
ً
استنادا إلى أحكام المواد
تقوم غازكو بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان،
الواردة في نظام الشركات السعودي بوزارة التجارة واالستثمار ولوائحه التنفيذية والنظام األساسي للشركة ونظام
الســوق الماليــة (الهيئــة) ولوائحه التنفيذية ،كما تقوم الشــركة بدفع رواتــب ومكافآت وتعويضــات اإلدارة التنفيذية
بحسب عقود العمل المبرمة معهم.
أ .المعايير العامة للمكافآت:

•

تختــص لجنة الترشــيحات والمكافآت بالتوصية لمجلــس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة
واإلدارة التنفيذية مع مراعاة:

•
•حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
•تحــدد المكافــآت بنــاء على مســتوى الوظيفة ،والمهام والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها ،والمؤهــات العلمية،
أن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة ألدائها وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

والخبرات العملية ،والمهارات ،ومستوى األداء.

•
• األخذ في االعتبار ممارســات الشــركات األخرى في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشــأ عن ذلك من ارتفاع
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

•
• إيقاف صرف المكافأة أو اســتردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس
أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم المبالغة فيها.

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

•

إذا قــررت الجمعية إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بســبب عــدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية
للمجلــس دون عذر مشــروع ،فال يســتحق هذا العضــو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخــر اجتماع حضره ،ويجب
عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

•

في جميع األحوال ؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية -أو عينية مبلغ
ً
سنويا.
خمسمائة ألف ريال

•

اإلفصــاح فــي التقرير الســنوي لمجلــس اإلدارة عن تفاصيل السياســات المتعلقــة بالمكافآت وآليــات تحديدها
والمبالــغ والمزايــا الماليــة والعينيــة المدفوعة لــكل عضو من أعضاء مجلــس اإلدارة مقابل أي أعمــال أو مناصب
تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.
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ب .مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

•

ً
طبقــا للمــادة ( )21من النظام األساســي للشــركة ،تتكون مكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة من مبلــغ معين أو بدل

حضــور عــن الجلســات أو مزايا عينية أو نســبة معينة من صافي األربــاح ،وفي حال كانت نســبة معينة من صافي

األرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة ( )5من المادة ( )45من النظام األساســي للشــركة ،ويجوز الجمع بين اثنين أو
أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكملة له ،باإلضافة إلى ما يقرره
مجلس اإلدارة من مصروفات السفر واإلقامة واإليواء لكل جلسة لألعضاء غيـر المقيمين وفق األنظمة والقرارات
والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

•

يجــب أن يشــتمل تقرير مجلــس االدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شــامل لكل مــا حصل عليه أعضاء

مجلــس االدارة خالل الســنة المالية من رواتب وبــدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا ،كما يشــتمل التقرير
علــى بيــان ما قبضــه أعضاء المجلــس بوصفهم موظفيــن أو اداريين أو ما قبضــوه نظير اعمال فنيــة أو ادارية أو
استشارات سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة العادية.

•

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية

بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

•
ً
ووفقا لمدة عضويته.
•يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس
•تعــرض توصيــة مجلس اإلدارة بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن الســنة المالية المنتهية في بند مســتقل في
ً
متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

الجمعية العامة ،وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عليه.

•
•يجوز صرف بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة بنهاية كل ربع سنة ميالدية.

تصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك.

ج .مكافأة اللجان المنبثقة من المجلس:

•

تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مكافأة ســنوية (مبلغ مقطوع) عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن الجلســات
ً
معا باإلضافة إلى ما يقرره مجلس اإلدارة من مصروفات الســفر واإلقامة واإليواء لكل جلســة لألعضاء
أو االثنين
غيـر المقيمين وفق األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

•
•تصرف مكافآت أعضاء اللجان وبدالت الحضور بنهاية كل ربع سنة ميالدية.
ً
وفقا
•وبنــاء على ما ســبق فقد حدد مجلــس اإلدارة مكافأة مجلس اإلدارة للعام 2018م بمبلــغ معين لكل عضو
ً
ووفقا لمدة عضويته.
يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة

للسياســة أعاله ،إضافة إلى مكافأة لممثلي الشــركة في عضويات مجالس إدارات الشــركات الزميلة والتابعة ال

تتجــاوز  100ألــف ريــال لألعضــاء الذين ال يتم صــرف مكافآت عن عضويتهــم في تلك الشــركات أو ال تصل مبالغ
ً
اخذا في االعتبار أال
مكافآتهــم فــي تلك الشــركات مبلغ  100ألف ريال فيتــم صرف كامل المكافأة أو ما يكملهــا،
يتجــاوز فــي جميع األحوال مجموع ما يحصل عليــه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايــا مالية -أو عينية مبلغ
ً
ســنويا  -عــدا مكافأة وبدالت لجنــة المراجعة ، -وســيتم صرف هذه المكافــآت بعد موافقة
خمســمائة ألــف ريال

•

الجمعية العامة للشركة على ذلك.

أمــا فيمــا يخص بــدالت حضور المجلس واللجــان فقد حدد مبلغ  3000ريال لكل جلســة إضافة إلــى مكافأة عن

عضوية كل لجنة بمبلغ  50ألف ريال لكل عضو ،عدا لجنة المراجعة فتم تحديد مكافأة اللجنة بمبلغ  100ألف ريال
لكل عضو ،وقد تم صرف هذه البدالت والمكافآت بشكل ربع سنوي.
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ه  .سياسة مكافأة اإلدارة التنفيذية:
تتكون مكافآت اإلدارة التنفيذية من:

•

مكافآت ثابتة وتشتمل على رواتب أساسية  -تدفع على أساس شهري في نهاية كل شهر ميالدي ،-بدالت ومنها

(بدل السكن ،بدل النقل....الخ) ،المزايا األخرى ومنها (التأمين الطبي ،اشتراكات التأمينات االجتماعية المدفوعة وفق

•

األنظمة ،اإلجازات السنوية...الخ)

مكافــآت متغيــرة – إن وجدت -ومنها المكافــآت الدورية ،األرباح ،الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة األجل ،األســهم
الممنوحة.

و .مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب:
تتكــون مكافــأة رئيــس المجلس والعضو المنتدب – إن وجدت  -من مكافأة ســنوية (مبلغ مقطــوع) باإلضافة إلى ما
يقــرره مجلــس اإلدارة من بدل مصروفات الســفر واإلقامة واإليواء وما من شــأنه تأدية االختصاصــات المقررة له وفق
األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.
تصرف مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب – إن وجدت  -بنهاية كل ربع سنة ميالدية.
ز .مكافأة نهاية الخدمة:
يختص مجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة الترشــيحات والمكافآت باعتماد هيكل المكافآت لمختلف مســتويات
العاملين في الشركة.
وبناء عليه ال يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة والسياسات المعمول بها.
وفيما يلي تفاصيل المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشــركة
بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة عن العام 2018م على النحو التالي:

81

أ .أعضاء مجلس اإلدارة:
األعضاء

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

الزميلة والتابعة

عضويات مجالس ادارات الشركات

مكافــأة تمثيــل الشــركة فــي

المجموع

بدل المصروفات

األعضاء المستقلين
محمد عمير العتيبي – رئيس

325,000

21,000

54,000

-

400,000

10.728

266,000

21,000

60,000

-

347,000

91,342

رائد عبدالله الحقيل – عضو

293,962

21,000

33,000

-

347,962

5,802

محمد حمد الكثيري – عضو

296,000

21,000

33,000

46,301

396,301

41,366

54,281

3,000

-

-

57,281

-

المجموع:

1,235,243

87,000

180,000

46,301

1,548,544

149,238

المجلس
علي محمد السفالن – نائب رئيس
المجلس

محمد احمد السديري – عضو

األعضاء غير التنفيذيين
أحمد عبدالعزيز الحقباني – عضو

296,000

21,000

33,000

50,000

400,000

84,796

سطام بن عامر الحربي  -عضو

329,000

21,000

30,000

45,333

425,333

86,030

299,000

21,000

57,000

100,000

477,000

4,367

عبدالله فهد العبدالجبار  -عضو

266,571

18,000

15,000

-

299,571

44,842

غدران سعيد غدران  -عضو

222,143

15,000

12,000

50,000

299,143

27,800

المجموع

1,412,714

96,000

147,000

245,333

1,901,047

247,835

عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان
 -عضو

األعضاء التنفيذيين
عبدالكريم حمد النجيدي – عضو -
الرئيس التنفيذي
المجموع:

228,757

18,000

48,000

50,000

344,757

106,481

228,757

18,000

48,000

50,000

344,757

106,481

مكافــات وبــدالت الحضــور عن عضوية مجلس االدارة لعضــو المجلس احمد الحقباني و عضــو المجلس عبدالله العبد
الجبار يتم دفعها لحساب صندوق االستثمارات العامة لكونهم ممثلين عن هذه الجهة االعتبارية
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ب .أعضاء اللجان
اسماء االعضاء

م
م

أعضاء لجنة المراجعة

المكافآت الثابتة (عدا
حضور الجلسات)

بدل حضور
جلسات

المجموع

1

سطام بن عامر الحربي

88,889

30,000

118,889

2

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

88,889

27,000

115,889

3

فهد بن محمد الفواز

95,139

30,000

125,139

4

محمد بن سعيد الشماسي

95,139

27,000

122,139

5

محمد بن عمير العتيبي

-

3000

3,000

368,056

117,000

485,056

المجموع
م

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

1

علي بن محمد آل سفالن

50,000

33,000

83,000

2

احمد بن عبدالعزيز الحقباني

50,000

33,000

83,000

3

رائد عبدالله الحقيل

50,000

33,000

83,000

4

محمد بن حمد الكثيري

50,000

33,000

83,000

5

محمد بن عمير العتيبي

-

3000

3,000

200,000

135,000

335,000

المجموع
م

أعضاء لجنة االستثمار

مالحظات

بناء على دعوة من اللجنة
حضر االجتماع المنعقد
بتاريخ  2ديسمبر

بناء على دعوة من اللجنة
حضر االجتماع المنعقد
بتاريخ  10مايو

1

محمد بن عمير العتيبي

50,000

18,000

68,000

2

عبدالله بن فهد العبدالجبار

50,000

15,000

65,000

3

غدران بن سعيد غدران

50,000

12,000

62,000

4

محمد بن احمد السديري

2,038

-

2,038

بدأت عضويته باللجنة
بتاريخ  17ديسمبر 2018

5

عبدالكريم بن حمد النجيدي*

47,962

18,000

65,962

انتهت عضويته باللجنة
بتاريخ  17ديسمبر 2018

200,000

63,000

263,000

المجموع
م

أعضاء اللجنة التنفيذية

1

محمد بن عمير العتيبي

50,000

30,000

80,000

2

علي بن محمد آل سفالن

50,000

27,000

77,000

3

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

50,000

30,000

80,000

4

رائد بن عبدالله الحقيل

2,038

-

2,038

بدأت عضويته باللجنة
بتاريخ  17ديسمبر 2018

5

عبدالكريم بن حمد النجيدي*

47,962

30,000

77,962

انتهت عضويته باللجنة
بتاريخ  17ديسمبر 2018

200,000

117,000

317,000

المجموع
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ج .كبار التنفيذيين:
الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذون (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والبدالت

5,778,348

المكافآت الدورية والسنوية

325,462

نهاية الخدمة

279,146.92

اإلجمالي

6,382,956.92

المكافات الدورية والسنوية المفصح عنها اعاله تمثل مكافاة عن العام  2017والتي اقرت من المجلس خالل العام 2018

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

بيــان بعدد األســهم المملوكة ألعضاء مجلــس اإلدارة وكبار التنفيذيين وتغيرهــا خالل عام 2018م،
ووصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقربائهم في أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في
تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 2018م.
أ .أعضاء مجلس اإلدارة:
بداية العام
م

اسم من تعود له المصلحة

1

محمد عمير العتيبي  -رئيس المجلس

2

علــي بــن محمــد آل ســفالن  –-نائــب رئيــس
المجلس

نهاية العام

صا في
التغيير

نســبة
التغيير
-

عدد األسهم

أدوات
الدين

عدد األسهم

أدوات
الدين

-

-

-

-

-

1,000

-

1,000

-

-

-

1,000

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

رائد عبدالله الحقيل

4

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

5

غدران بن سعيد غدران

1,000

6

محمد بن حمد الكثيري

1,000

-

6

صندوق االستثمارات العامة

8,186,455

-

8,186,455

7

أحمد بن عبدالعزيز الحقباني – ممثل

1,175

-

1,175

-

8

عبدالله بن فهد العبدالجبار – ممثل

391

-

391

-

9

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

10

سطام بن عامر الحربي – ممثل

-

-

-

-

-

-

11

صندوق تنمية الموارد البشرية

2,500,000

-

2,500,000

-

-

-

12

محمد أحمد السديري – ممثل

-

-

-

-

-

-

13

عبدالكريم بن حمد النجيدي – ممثل

-

-

انتهاء العضوية
بتاريخ 23

-

-

-

أكتوبر 2018

* ال يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشــركة وأقربائهم في أســهم
أو أدوات دين الشركة التابعة ،وال يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
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كبار التنفيذيين:
بداية العام
م

اسم من تعود له المصلحة

نهاية العام

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

أدوات
الدين

صافي
التغيير

نســبة
التغيير

1

عبدالكريم بن حمد النجيدي

-

-

-

-

-

-

2

هيثم بن علي مالئكه

-

-

-

-

-

-

3

فهد بن سليمان الجريش

-

-

-

-

-

-

4

صالح بن مفلح آل صقر

-

-

-

-

-

-

5

هشام بن عبدالله الحصين

-

-

-

-

-

-

* ال يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة التابعة ،وال يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

ً
علما بمقترحات
اإلجــراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائــه – وبخاصة غير التنفيذيين –
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
لم تستلم الشركة خالل العام 2018م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها ،سوى ما
تم مناقشــته في الجمعيات المنعقدة خالل العام والرد على استفســارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور
أعضاء مجلس اإلدارة ،أو من خالل إطالعهم على محضر الجمعية.

العقوبــات أو الجــزاءات أو التدابير االحترازيــة أو القيود االحتياطية المفروضة على الشــركة من قبل
الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية:
م

العقوبة/الجزاء/التدبير
االحترازي/القيد االحتياطي

أسباب المخالفة

الجهة الموقعة للمخالفة

سبل عالجها وتفادي
وقوعها في المستقبل

1

غرامة 2,385.41

تعديل على اقرار شهر
سبتمبر لعام 2018م

الهيئة العامة للزكاة والدخل

االلتزام بإجراءات المراجعة
الشاملة

نتائــج المراجعة الســنوية لفعالية إجــراءات الرقابة الداخليــة ،ورأي لجنة المراجعة فــي مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
قامــت لجنــة المراجعــة بمراجعــة الحســابات الربــع ســنوية والختاميــة لعــام 2018م  ،والتأكــد مــن ســامة التقاريــر
ً
وفقــا للمعايير المحاســبية المتعــارف عليها ومن ثم رفــع توصياتهــا لمجلس اإلدارة
الماليــة واســتيفائها للمتطلبــات
في هذا الخصوص.
كمــا قامت اللجنة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشــركة وفاعليتها من خــال التقارير التي يتم رفعها للجنة من قبل
المراجــع الداخلــي ،وفي ضوء ما تم دراســته أظهرت نتائج الفحص التي تمت ألنظمــة الرقابة الداخلية في القطاعات
الرئيسة أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها يقتضي اإلفصاح عنه.
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توصية لجنة المراجعة بشان مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية وعدد من المراجعين الداخليين باإلضافة إلى استعانة الشركة في السنوات
الســابقة بشــركات المحاســبة القانونية المتخصصة في مســاعدة الشــركة على تقييم مخاطر الشــركة وإعداد خطة
المراجعة السنوية باإلضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات المراجعة على قطاعات الشركة المختلفة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس
األخذ بها بشــأن تعيين مراجع حسابات الشــركة وعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع
الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها:
ال يوجــد توصيــات للجنــة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلــس اإلدارة أو رفض المجلس األخذ بها بشــأن تعيين مراجع
حســابات الشــركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشــأن عزل
مراجع حسابات الشركة.

االختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ً
طرفا فيها ،أو كانت فيهــا مصلحة ألحد أعضاء
معلومــات تتعلــق بأي أعمــال أو عقود تكون الشــركة
مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذيين فيها أو ألي شــخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشــمل
أســماء المعنييــن باألعمال أو العقود وطبيعــة هذه األعمال أو العقود وشــروطها ومدتها ومبلغها،
وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل:
تبيــن سياســة الحوكمــة لدى غازكو نظام التعامالت مع األطراف ذوي العالقة حيــث يتم اإلفصاح عن أي تعامالت أو
عقود 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:
أسماء الشركات
المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
(نسبة التملك )37.57%

طبيعة المعاملة

مشتريات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

مبلغ المعاملة

الرصيد

مبلغ المعاملة

الرصيد

86,904,721

3,843,420

114,352,350

0

تــم تمديد اتفاقية مع المصنع الســعودي ألســطوانات الغاز (شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة)(،طــرف ذو عالقة -
تمتلك فيها شركة الغاز والتصنيع األهلية نسبة  37.57%من رأسمالها) والذي يشغل عضوية مجلس إدارتها األستاذ/
ســطام الحربي (عضو مجلس إدارة الشــركة) وذلك بتاريخ 2018-04-03م (لمدة ســنة ميالدية واحدة) بغرض تصنيع
خزانــات وأســطوانات الغاز لتأمين احتياجات عمالء الشــركة ،تبدأ بتاريخ 2018-04-03م علمــا بأن قيمة االتفاقية تبلغ
 59.275.400ريــال ،كمــا تضمنــت االتفاقيــة حق الشــركة فــي التعديل علــى الكميات خالل الســنة بمــا ال يزيد على
 20%مــن الكميــة المعتمــدة .وســوف يظهر األثــر المالي لذلــك على النتائــج المالية للشــركة خالل فتــرة االتفاقية.
علمــا بأنــه تمت الموافقة على تمديد االتفاقية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018-03-07م ،وعليه
تؤكد الشركة أن هذه االتفاقية ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.
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المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشــركة (ســواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)،
ً
سدادا لقروض
وكشف المديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة
خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

اسم الشركة التابعة

اسم الجهة
المانحة للقرض

مبلغ أصل القرض

مدة
القرض

المبالغ
المدفوعة
ً
سدادا للقرض

شركة الغاز والتصنيع األهلية

-

-

-

-

المبلغ المتبقي

المديونية
اإلجمالية
للشركة
والشركات
التابعة

-

-

خالل السنة

المصنع السعودي
ألسطوانات الغاز (نسبة

-

-

-

-

-

-

التملك )37.57%
توزيع الغاز الطبيعي

صندوق التنمية

(نسبة التملك )35%

الصناعية

غاز الشرق

صندوق التنمية

(نسبة التملك )35%

الصناعية

غاز الشرق
(نسبة التملك )35%
غاز الشرق
(نسبة التملك )35%

20,500,000

34,000,000

بنك محلي

8,775,000

بنك محلي

5,000,000

8

-

20,500,000

20,500,000

4,000,000

-

-

3,250,000

-

-

-

5,000,000

5,000,000

سنوات
10
سنوات
2.25
سنة
6
شهور

وقعت الشــركة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعي بتاريخ  17محرم 1440هـ الموافق  27ســبتمبر 2018م للحصول
على قرض بمبلغ  203مليون ريال ســعودي  ،بغرض إنشــاء خطوط ومناطق مناولة لتعبئة وتوزيع الغاز بطاقة انتاجية
تبلغ  750ألف طن في جميع فروع الشــركة  ،وذلك مقابل رهن ســبعة من أراضي الشــركة ومحطتها بالدمام وتقديم
ســندات األمــر  ،كذلــك تحتوي االتفاقية علــى تعهدات من ضمنها الحفاظ على نســب مالية معينــة  .يقوم الصندوق
باســتقطاع تكاليف تقييم المشــروع والبالغة  16,2مليون ريال ســعودي مقدما حســب العقد  .وتمت جدولة ســداد
ً
اعتبارا من  15صفر 1441هـ الموافق  14أغسطس لعام 2019م  .بتاريخ
القرض على أقساط سنوية غير متساوية القيم
2018/12/31م ولم تستلم الشركة أي مبلغ من القرض  ،وما تم اإلشارة إليه أعاله هي قروض على إحدى الشركات
التابعة لـ (غازكو) والتي تمتلك فيها نسبة  30%من رأس مال الشركة التابعة
ً
ســدادا لقروض خالل الســنة،
ال يوجد على شــركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو) أي قروض أو مبالغ دفعتها الشــركة
وما تم اإلشــارة إليه أعاله هي قروض على إحدى الشــركات التابعة لـ (غازكو) والتي تمتلك فيها نسبة  30%من رأس
مال الشركة التابعة.
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فئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقدية أو مذكرات حــق اكتتاب أو
حقــوق مشــابهة أصدرتها أو منحتها الشــركة خالل الســنة المالية مع إيضاح أي عــوض حصلت عليه
الشركة مقابل ذلك:
ال يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

أي حقــوق تحويــل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويــل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات
حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:
ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء من جانب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلة لالســترداد ،وقيمة األوراق
المالية المتبقية ،مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشــترتها الشــركة وتلك التي اشترتها
شركاتها التابعة:
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية المتبقية.

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام 2018م:
البيان

المسدد

المستحق

الزكاة

5,005,862

4,109,994

الضريبة

25,646,388

0

164,322

0

29,539,398

2,746,001

8,650,510

0

ضريبــة مــن المورديــن ليــس لديهــم
مكاتب بالمملكة
المؤسســة

العامــة

للتأمينــات

االجتماعية
تكاليــف تأشــيرات وجــوازات وغرامات
حكومية و رسوم مكتب العمل

الوصف
ما يتم سداده أو تحميله على السنة
ً
وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة

ما يتم سداده او تحميله على السنة
وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة
ما يتم سداده او تحميله على السنة
وفقا لنظام ضريبة الدخل
ما يتم سداده او تحميله على السنة
وفقا ألحكام نظام العمل

متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي

ما يتم سداده خالل السنة كرسوم
تاشيرات وجوازات بناء على األنظمة

إقرارات بما يلي:
.

األسباب

أأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 .بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 .جأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

المتعلقة بها

متطلب حكومي
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تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:
ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانوني عن القوائــم المالية للشــركة للعام 2018م ،كمــا أن مراجع
حســابات الشــركة قد أدرج ضمن تقريره عن القوائم المالية الســنوية المراجعة لعام 2018م لفت انتباه( :دون التحفظ
في تقريرنا نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم (/29أ) بالقوائم المالية المرفقة  ،بوجود دعوى قضائية مقامة ضد الشركة
بواســطة المدعي العام فيما يخص حادث أنفجار الناقلة الخاصة بالشــركة الذي وقع بالرياض في العام 2012م  .إن
نتائج هذه القضية وااللتزامات المالية المترتبة عنها ( إن وجدت ) اليمكن تحديدها في الوقت الحالي  ،ولم يتم تعديل
بناء على هذا األمر .
رأينا ً

توصية مجلس اإلدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:
لم يقدم مجلس اإلدارة أي توصية خالل العام 2018م بشأن تغيير المحاسب القانوني.
تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات:
تطبق الشــركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،باستثناء األحكام
الواردة أدناه:
رقم المادة/الفقرة

نص المادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

المادة الحادية واألربعون

التقييم

مادة استرشادية

المادة الرابعة والخمسون/ب

ً
ً
مستقال
عضوا
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة

مادة استرشادية

المادة السبعون

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشادية

المادة الحادية والسبعون

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشادية

المادة الثانية والسبعون

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشادية

المادة الخامسة والثمانون

تحفيز العاملين

مادة استرشادية

المادة السابعة والثمانون

المسؤولية االجتماعية

مادة استرشادية

المادة الثامنة والثمانون

مبادرات العمل االجتماعي

مادة استرشادية

المادة الخامسة والتسعون

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

مادة استرشادية

إفصاحات غازكو في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول):
تهتــم غازكــو بتوفير جميع المعلومات الالزمــة التي تمكن المســاهمين والجمهور من االطالع علــى التطورات الهامة
ً
وفقا
واألحداث والقرارات االستراتيجية للشركة ،وعليه فقد تم اإلعالن عن أهم األحداث والتطورات خالل هذه السنه
لآلتي:
م

تاريخ اإلعالن
للعام 2018

1

 3يناير

2

 9يناير

3

 23يناير

4

 24يناير

5

 25يناير

عنوان اإلعالن
تدعو شركة الغاز والتصنيع األهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)
إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص استالمها الئحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة
العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز
تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن تغير موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)
تعلن شــركة الغاز والتصنيع األهلية عن إلغاء تمديد االتفاقية مع المصنع الســعودي ألســطوانات الغاز (طرف
ذو عالقة)
تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (االجتماع
األول)
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م

تاريخ اإلعالن
للعام 2018

عنوان اإلعالن
تعلن شــركة الغــاز والتصنيع األهلية عدم انعقــاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشــركة (االجتماع األول

6

 5فبراير

7

 7فبراير

تدعو شركة الغاز والتصنيع األهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع الثالث)

8

 8مارس

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(االجتماع الثالث)

9

 22مارس

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية

10

 28مارس

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية السنوية المنتهية في 2017-12-31

11

 3أبريل

12

 25أبريل

13

 26أبريل

14

 7مايو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 31-03-2018ثالثة أشهر)

15

 9مايو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن تأجير أرض طريق الملك فهد

16

 13مايو

17

 28مايو

18

 3يونيو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(االجتماع الثاني)

19

 19يوليو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية

20

 30يوليو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2018-06-30ستة أشهر)

21

 8أغسطس

22

 9أغسطس

32

 27سبتمبر

24

 14أكتوبر

25

 24أكتوبر

26

 25أكتوبر

27

 7نوفمبر

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2018 - 9 - 30تسعة أشهر)

28

 9ديسمبر

إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية (عمان)

29

 12ديسمبر

والثاني)

تعلن شــركة الغاز والتصنيع األهلية عن توقيع تمديد اتفاقية مع المصنع الســعودي ألســطوانات الغاز (طرف
ذو عالقة)
تدعو شركة الغاز والتصنيع األهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)
إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص استالمها الئحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة
العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

تعلن شــركة الغــاز والتصنيع األهلية عن توصية مجلــس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين عن الربع
األول والثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2018م
تدعــو شــركة الغاز والتصنيع األهلية مســاهميها إلى حضور اجتمــاع الجمعية العامة العاديــة (االجتماع األول)
(إعالن تذكيري)

تعلــن شــركة الغاز والتصنيع األهلية عن اســتالمها تبليغ بحضور جلســة بالدعوى المقامة مــن وزارة النقل ضد
الشركة
إعالن إلحاقي من شــركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص اســتالمها تبليغ بحضور جلسة بالدعوى المقامة من
وزارة النقل ضد الشركة
تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية حصولها على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
إعالن إلحاقي من شــركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص اســتالم تبليغ بحضور جلســة بالدعوى المقامة من
وزارة النقل ضد الشركة
تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة وتعيين عضو جديد
إعــان إلحاقي من شــركة الغــاز والتصنيع األهلية بخصــوص انتهاء عضوية عضو مجلــس اإلدارة وتعيين عضو
جديد

إعالن إلحاقي من شــركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص حضور جلســة بالدعوى المقامة من وزارة النقل ضد
الشركة

المملكة العربية السعودية  -الرياض
الهاتف+966114664999 :
الرقم الموحد920009911 :
الفاكس+966112508397 :
صندوق البريد564 :
الرمز البريدي :الرياض 11421
واصل 378 :الرياض 12221
تويتر@gasco :
البريد اإللكترونيinfo@gasco.com.sa :
www.gasco.com.sa

