أعضاء مجلس اإلدارة

أ .محمد عمير العتيبي

أ .علي محمد السفالن

رئيس مجلس اإلدارة  -عضو مستقل

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -عضو مستقل

معالي.أ .أحمد عبدالعزيز الحقباني

د .رائد عبدالله الحقيل

عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

أ .عبدالله فهد العبد الجبار

عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

أ .سطام عامر الحربي

عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة  -عضو مستقل

م .عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان
عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

أ .غدران سعيد غدران

عضو مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

د .عبدالكريم حمد النجيدي

عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

د .محمد حمد الكثيري
عضو مجلس اإلدارة  -عضو مستقل

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أ.محمد عمير العتيبي
رئيس مجلس اإلدارة  -عضو مستقل

ُ
ً
ً
ـوات
ـة ،وخطـ
ـاز
ٍ
ـة «غازكــو» بــرؤى واضحـ ٍ
ـع األهليـ ِ
علــى مــدى خمسـ ٍ
والتصنيـ ِ
ـة وخمســين عامــا عملــت شــركة الغـ ِ
َ
ُ
َ
ُ
تاريخهــا المديــد يلمســها جميــع عمالئنــا.
مدروســة ،علــى تحقيــق اإلنجــاز ِتلــو اآلخــر ،حتــى باتــت إنجازاتهــا خــال
ِ
وقــد شــهد العــام 2017م نقلــة نوعيــة فــي مســار شــركة الغــاز والتصنيــع األهلية (غازكــو) بتبني رؤيــة جديدة بأن
تكــون الشــركة الرائــدة لحلــول الغــاز فــي المنطقــة التــي تقــود نمــو القطــاع واالبتكار فيــه هادفة الــى تعزيز ثقة
ً
عمالئنــا الكــرام .، .وانطالقــا مــن هــذه الرؤية فقد اســتثمرت الشــركة في بناء الطاقات البشــرية وتحديث وتطوير
البنــى التحتيــة لمواكبــة التطــور فــي القطــاع فــي ظــل احتياجــات الســوق المتغيــرة وتنظيمــات القطــاع الجديــدة.
ً
وإيمانــا مــن (غازكــو) بأهميــة التوافــق مــع توجهــات رؤيــة المملكــة  2030فقــد أطلقــت الشــركة خطــة عمــل
اســتراتيجية وتطويريــة شــاملة تأخــذ بعيــن االعتبــار تحقيــق التكامــل بين االســتثمار الفاعل في الطاقــة والحفاظ
ّ
علــى البيئــة وأعــدت فــي ســبيل ذلك خطة تســويقية مفصلة تســتهدف األفراد والمنشــآت فــي القطاعين العام
والخــاص ،وتتضمــن تلــك الخطــط العمــل علــى تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات واألنشــطة بهــدف رفــع مســتوى
خدمــة العمــاء بمــا يضمــن اســتدامة االرتقــاء بمنتجــات الشــركة وخدماتهــا وتعظيــم العوائــد المســتقبلية
لمســاهميها بمشــيئة اللــه؛ وكان مــن النتائــج الملموســة لهــذه الخطــط بفضــل اللــه اســتمرار (غازكــو) فــي
توســيع نطــاق مشــاريعها الحيويــة لتشــمل تملــك المزيــد مــن األصــول  ،وتنويــع ايراداتهــا مــن خالل االســتثمارات
األخــرى عــن طريــق رســم سياســات واعيــة تهــدف إلــى تحقيــق عوائــد ربحيــة مجزيــة ذات مخاطــر مقبولــة.
لقــد تمكنــت شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة (غازكــو) ،بفضــل اللــه عــز وجــل ثــم بســواعد أبنائهــا مــن تحقيــق
أداء متميــز فــي عــام 2017م مــن خــال النمــو فــي ايــرادات الشــركة مــن بيــع الغــاز والمنتجــات لتصــل إلــى
1,98مليــار ريــال ،وتعبئــة أكثــر مــن  103مليــون اســطوانة غــاز بفئتيهــا 11ك و 22ك ،وإعــادة تأهيــل أكثــر مــن 11,5
مليــون أســطوانة منــذ انشــائها ،إضافــة إلــى صيانــة مــا يقــارب  1,3مليــون أســطوانة فــي العــام الحالــي ،كمــا
تمتلــك الشــركة اليــوم أســطوالً مــن الناقــات و الشــاحنات يصــل إلــى  576ناقلــة ســاعدها فــي نقــل  1,3مليــار
كجــم مــن الغــاز  ،قطعــت مــن خاللهــا مــا يقــارب  80ألــف كيلــو متــر لخدمــة عمالئهــا فــي كافــة أنحــاء المملكــة.
واســتطاعت الشــركة تزويــد العمــاء بمــا يزيــد عــن  300مليــون كيلوجــرام مــن الغــاز المســال وتجــاوز  300ألــف
رحلــة تعبئــة غــاز خزانــات فــي انحــاء المملكــة مــن خــال اســطول شــاحنات التوزيــع ،وبحمــد اللــه تــم إطــاق (وذفــة)
ً
كمنتــج ذو قيمــة إضافيــة ووزن خفيــف لعمــاء األســطوانات .وإيمانــا مــن الشــركة بــأن رأســمالها البشــري هــو
ً
الثــروة الحقيقيــة فقــد واصلــت عمليــة االســتقطاب لكــوادر إداريــة مؤهلــة تأهيـاً عاليــا لتواصــل مســيرة النجــاح
والريــادة ،فقــد بلــغ حجــم القــوى العاملــة فــي الشــركة اليــوم حوالــي  2300موظــف وموظفــة تبلــغ نســبة
المواطنيــن منهــم  %58مقارنــة ب  %٥٤فــي العــام ٢٠١٦م وتــم تدريــب مــا يزيــد عــن  %22منهــم فــي برامــج
تدريبيــة متعــددة ونفخــر بــأن جميــع الوظائــف القياديــة فــي الشــركة تشــغلها كفــاءات ســعودية مؤهلــة .كمــا
تــم فــي ســبيل تطويــر العالقــة مــع العمــاء وأتمتــة الخدمــات ،إطــاق تطبيــق غازكــو علــى األجهــزة الذكيــة
ّ
والــذي يمكــن العمــاء مــن فــي الوقــت الحالــي مــن الحصــول علــى خدمــات التعبئــة  ،وتقييــم مســتوى رضــى
العميــل بعــد تقديــم الخدمة.وتســعى الشــركة الــى توســعة خدمــات تطبيــق غازكــو لتشــمل جميــع الخدمــات.
وفــي ســبيل تحقيــق رؤيــة ورســالة الشــركة فقــد تــم إطــاق حزمــة مــن البرامــج االســتراتيجية التــي تشــمل
ً
برنامــج المشــاريع الــرأس ماليــة بقيمــة تجــاوزت  500مليــون ريــال هادفــة الــى رفــع مســتوى الخــزن وتطبيــق
اعلــى معاييــر وإجــراءات األمــن والســامة ،وبرنامــج التحــول الرقمــي (آفــاق) ألتمتــة المهــام األساســية ألعمــال
الشــركة ،وبرنامــج التحــول التجــاري الــذي يهــدف الــى زيــادة المبيعــات وتحســين الخدمــات عــن طريــق التركيــز
ً
علــى العميــل ومعرفــة احتياجاتــه ،وأخيــرا برنامــج التميــز التشــغيلي الســاعي الــى رفــع الكفــاءة التشــغيلية.
ومــن هنــا ،فإنــه يســعدني نيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم هــذا التقريــر والــذي
ً
ً
نقــدم لكــم مــن خاللــه تصــورا واضحــا عــن بيئــة األعمــال فــي (غازكــو) وتطلعاتهــا المســتقبلية ،مؤكديــن التزامنــا
لشــركائنا وعمالئنــا بتحقيــق مزيــد مــن التطــور والتميــز وتعزيــز القــدرات التنافســية وصــوالً لتحقيــق األهــداف
االســتراتيجية للشــركة ودعم النهضة الصناعية واالقتصادية في وطننا الحبيب واالســهام في تنمية المجتمع.

س :1كيــف تقييمــون أداء شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة (غازكــو) خــال

مقابلة الرئيس التنفيذي

العــام 2017م؟
ً
ً
كان عــام 2017م عامــا زاخــرا باألنشــطة المتعــددة (تشــغيلية ،تطويريــة،
واســتثمارية) وحصيلتــه إيجابيــة ،فرغــم إنحســار الطلــب علــى بعــض المنتجــات
إال أن إيــرادات الشــركة لــم تتأثــر ،وللــه الحمــد ،نتيجــة للخطــة االســتراتيجية
التطويريــة التــي وضعتهــا (غازكــو) بهــدف اإلرتقــاء بمنتجــات وخدمــات الشــركة
ً
لعمالئهــا ،وتحقيقــا لتطلعــات مســاهميها .تســتمر «غازكــو» فــي توســيع
نطــاق أعمالهــا مــن خــال االســتثمار فــي مشــاريع حيويــة تهــدف لالرتقــاء
ً
َ
ُ
ُ
أتمــت الشــركة خاللــه ـ وللــه الحمــد ـ عــددا مــن
مســتوى القطــاع حيــث
ِ
ـق مناولــة
ـوط التعبئـ ِ
ـة بتطويـ ِـر خطـ ِ
المشــاريع االســتراتيجية المتعلقـ ِ
ـة ومناطـ ِ
ً
ـاز ،إضافــة إلــى اســتمرار المشــروع االســتراتيجي برفــع الطاقــة التخزينــة ،
الغـ ِ
و الــذي إبتــدأ مــن المدينــة المنــورة ثــم جــدة و اآلن يمتــد إلــى الريــاض كأكبــر
مشــروع للخــزن فــي تاريــخ الشــركة فــي محطــة الريــاض .كمــا تــم البــدء
ٍ
بالمرحلــة األولــى بمشــروع النظــام األمنــي المتكامــل لمحطتــي الريــاض
وخميــس مشــيط والمرحلــة األولــى لمشــروع تحديــث وتطويــر نظــام اإلنــذار
ومكافحــة الحريــق لمحطتــي القصيــم وخميــس مشــيط .وال يســعني إال أن
أشــكر كل مــن ســاهم مــن هــذه الجهــات قــي مســاندة «غازكــو» وتســهيل
مهمتهــا فــي تلبيــة حاجــة عمالئهــا.
س :2كيف تطورت (غازكو) وفي أي القطاعات خالل العام 2017م؟
عمليــة التطويــر وتحســين الخدمــات المقدمــة للعمــاء ال تتوقــف فــي
(غازكــو) ،وفــي عــام  2017تــم تطويــر أنظمــة االجــراءات ،وأنظمــة المــوارد
البشــرية ،وكذلــك اإلدارة الدقيقــة لسلســلة اإلمــدأد للتأكــد مــن توفيــر جميــع
المنتجــات التــي يطلبهــا العميــل فــي الوقــت المناســب ،إضافــة إلــى اســتقطاب
العديــد مــن الكــوادر والكفــاءات فــي مجــاالت مختلفــة .كمــا دشــنت الشــركة
مشــروع التحــول التجــاري ،والتعاقــد إلطــاق مشــروع التحــول التقنــي «آفــاق»
لالرتقــاء بمســتوى خدمــة العميــل ،وتوفيــر المعلومــة ودعــم اتخــاذ القــرار
داخــل الشــركة لرفــع كفــاءة عمليــات الشــركة لتوفيــر الخدمــات والمنتجــات
لعمالئنــا بالجــودة والســرعة المأمولــة.
س :3ترتبــط (غازكــو) بعــدد مــن الجهــات الرســمية المنظمــة لقطــاع الغــاز،
كيــف تقيمــون التعــاون بينكــم؟
تعمــل (غازكــو) بشــكل وثيــق وفاعــل مــع الجهــات الرســمية المنظمــة لقطــاع
الغــاز واألمــن الصناعــي والنقــل ،والتــي تدعــم الشــركة فــي كل مــا مــن
شــأنه ضمــان اإلمــدادات ورفــع مســتوى األمــن والســامة مثــل وزارة الطاقــة
والصناعــة والثــروة المعدنيــة والهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي ،والتأكــد مــن أن
جميــع عملياتهــا ومنتجاتهــا مطابقــة للمواصفــات والمعاييــر المطلوبــة مــن
خــال التنســيق الدائــم مــع هيئــة المواصفــات والمعاييــر الســعودية ،كمــا
تعمــل الشــركة بتنســيق عالــي مــع هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج المــزدوج
ً
فيمــا يتعلــق باللوائــح واإلجــراءات المنظمــة لســوق الغــاز فــي المملكــة ســعيا
منــا لتحقيــق متطلبــات العمــاء علــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة .كمــا تعمــل

د.عبدالكريم حمد النجيدي

الشــركة بالتنســيق الكامــل والمباشــر مــع شــركة أرامكــو الســعودية لتوفيــر
إمــدادات الغــاز فــي كل محطــات الشــركة.

عضو مجلس اإلدارة  -الرئيس التنفيذي
س :4كيــف تعاملــت (غازكــو) مــع المخاطــر التــي واجهتهــا الشــركة خــال
العــام 2017م؟

ً
كان عــام  ،2017عامــا حافــاً باإلنجــازات والتحديــات ،واجهتهــا
«غازكــو» وفريــق عملهــا بحزمــة مــن المبــادرات ضمــن خطــة

عملــت الشــركة خــال عــام 2017م علــى وضــع خطــط إســتراتيجية إلدارة
المخاطــر ومراقبتهــا مــن خــال مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة ،إضافــة إلــى
اإلدارة التنفيذيــة عبــر سياســات وإجــراءات تعنــى بوســائل للتحكــم فــي

تحــول شــاملة أثمــرت وللــه الحمــد بنتائــج ماليــة وتشــغيلية

المخاطــر ،والحــد مــن وقوعهــا أو عــدم تكــرار حدوثهــا ،والتقليــل مــن حجــم

مميــزة .وفيمــا يلــي لقــاء مــع د .عبــد الكريــم بــن حمــد النجيــدي

الخســائر التــي تترتــب علــى ذلــك .حيــث ســجل عــام  2017نقــل مــا يزيــد عــن
ٍّ
ُّ
المقطوعــة
المســافات
إجمالــي
ألــف طــن مــن الغــاز ،و بلــغ
مليــون و300
ِ
ِ
ِ

الرئيــس التنفيــذي لـ»غازكــو» لتوضيــح جوانــب تلــك الخطــة.

الغــاز أكثــر مــن  80مليــون كيلــو متــر ،مــن خــال مــا يزيــد
ناقــات
ألســطول
ِ
ِ
عــن  150ألــف رحلــة .وقــد تمكنــت «غازكــو» ،بعــد توفيــق اللــه ،مــن التقليــل مــن
مخاطــر حــوادث الســير لهــذا العــام حيــث تــم رفــع معاييــر تغييــر اإلطــارات بمــا
ـاحنات
ناقالتهــا وشـ
يضمــن الســامة العامــة علــى الطريــق ،وتحديــث أســطول
ِ
ِ
َ
ُ
عددهــا اإلجمالـ ِّ
ـة وشــاحنة غــاز تعمــل
ـة خــال العــام ليبلــغ
ـي ( )693ناقلـ ِ
التعبئـ ِ
لخدمــة عمالئنــا فــي شــتى أنحــاء المملكــة ممــا يجعــل
الســاعة
مــدار
علــى
ِ
ِ
ِ
أســطولها األكبــر علــى مســتوى المنطقــة.

س :5كيف طورت (غازكو) عالقات العمالء خالل العام 2017م؟
مــن األهــداف التــي ســعت إدارة الشــركة لتحقيقهــا خالل عام 2017م ،تســخير
جميــع اإلمكانيــات الماديــة والفنيــة واإلداريــة والبشــرية المتاحــة للتركيــز علــى
العميــل وتســهيل وصــول الخدمــة مــن خــال إنشــاء وتطويــر قنــوات التواصــل
المتنوعــة مــع فريــق عالقــات العمــاء ومركــز االتصــال الــذي يعمــل علــى
َ
اســتقبال وخدمــة العمــاء مــن جميــع أنحــاء المملكــة .تقــوم «غازكــو» بتنفيــذ
ُ
الخدمــة ورضــى
لرفــع مســتوى
واإلجــراءات تهــدف
المبــادرات
مجموعــة مــن
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َّ
ـهولة
ـة توفــر الخدمــة بسـ
ٍ
ـول ِتق ِنيـ ٍ
ـات عاليـ ِ
ـل بتوفيــر منتجـ ٍ
ـة القيمــة ،وحلـ ٍ
العميـ ِ
العميــل
صــوت
والتركيــز علــى
المباشــر بعمالئنــا
التواصــل
وســرعة ،وتحقــق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وخدماتنــا ،حيــث تــم إطــاق التطبيــق اإللكترونــي لغازكــو
بمنتجاتنــا
لالرتقــاء
ِ
ِ
علــى الهواتــف المحمولــة لتقديــم جميــع الخدمــات دون الحاجــة لالتصــال ،كمــا
تــم إطــاق منتجــات عاليــة القيمــة مثــل اســطوانة «وذفــة» خفيفــة الــوزن
ً
المصنوعــة مــن الفايبرجــاس .وحرصــا علــى االســتماع لصــوت العميــل ،تقــوم
إدارة عالقــات العمــاء بقيــاس مــدى رضــى العميــل عــن الخدمــات المقدمــة لــه
بعــد الخدمــة مباشــرة مــن خــال مؤشــر قيــاس رضــى العميــل ورصــد مالحظاتــه
للعمــل علــى تحســينها وتطويرهــا.
س :6مــا أهميــة الــدور الــذي اضطلعــت بــه (غازكــو) فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة خــال العــام 2017؟
أولــت (غازكــو) عنايــة خاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة ووضعتهــا فــي مقدمــة
أولوياتهــا خــال عــام 2017م ،حيــث حرصــت الشــركة علــى تقديــم مبادراتهــا
المجتمعيــة فــي هــذا القطــاع بشــكل إبداعــي ،إضافــة إلــى المشــاركة فــي
مبــادرات أخــرى مــع جهــات معتمــدة ومــن أهــم المبــادرات لهــذا العــام)1 :
اســتمرار دعــم برنامــج المنــح التعليميــة أبنــاء شــهداء الواجــب في الحــد الجنوبي
للعــام الثانــي .حيــث أطلقــت «غازكــو» بمناســبة اليــوم الوطنــي للمملكــة
مبــادرة وطنيــة «#في_يوم_الوطن_ما_نســيناكم» ،تمثلــت فــي احتضــان 150
ًّ
ً
طالبــا وطالبــة مــن أبنــاء شــهداء الواجــب ،ودعمهــم تعليميــا طــوال مراحلهــم
ً
التعليميــة العامــة ( 12عامــا) )2 .العمــل مــع جامعــة الملــك ســعود فــي برنامــج
تفطيــر الصائميــن علــى الطــرق )3 .شــاركت «غازكــو» ضمــن عــدد مــن الشــركات
التــي قدمــت دعمهــا لبرنامــج ابداعــات ورســومات األطفــال لعــام 2017م تحــت
رعايــة جمعيــة األطفــال المعوقيــن )4 .نفــذت الشــركة مبــادرة دعــم خيــري
ألربــع امســيات يقيمهــا مركــز تأصيــل الفكــر للتدريــب ،والتــي يذهــب فيهــا ريــع
هــذه األمســيات إلــى عــدد مــن الجهــات الخيريــة.
س :7ما هي الخطط واالستراتيجيات المستقبلية لـ (غازكو)؟
َ
ـاملة
ـة شـ
ـل اسـ
ٍ
ـتراتيجية وتطويريـ ٍ
ٍ
أطلقــت «غازكــو» بدايــة هــذا العــام خطــة عمـ ٍ
َ
ُ
ـاع الغــاز ِ
ـل بيــن االســتثمار الفاعـ ِ
تأخــذ بعيــن االعتبــار تحقيــق التكامـ ِ
ـل فــي قطـ ِ
َ
َ
رؤيتنــا فــي أن نكون الشــركة
ـاظ علــى البيئــة ،ســاعين بذلــك إلــى تحقيــق
ِ
والحفـ ِ
َ
َّ
ُ
ـاع واالبتــكار فيــه.
الرائــدة لحلــول الغــاز فــي المنطقــة ،التــي تقــود نمــو القطـ ِ
َ
ـاث
ـول شـ
ـاملة ترتكــز علــى ثـ ِ
ٍ
وقــد أطلقــت «غازكــو» لتحقيــق ذلــك خطــة تحـ ٍ
ـية وهــي:
مبـ
ـادرات أساسـ ٍ
ٍ
ُ
ِّ
التشغيلي.
التميز
أوالً  :برنامج
ِ
ً
ُ
ِّ
التجاري.
التحول
ثانيا  :برنامج
ِ
ً
َ
َّ
ُ
الرقم ِّ
ي «آفاق».
ثالثا  :برنامج التحول
ِ
تهــدف تلــك المبــادرات إلــى أن تكــون غازكــو واجهــة اقتصاديــة مشــرفة للوطــن
وقطــاع الغــاز وتحقــق رؤيــة الوطــن التنمويــة فــي المرحلــة القادمــة.
س :8إلــى أي مــدى ســاهمت (غازكــو) فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030خــال
العام 2017م؟
رؤيــة
تطلــع «غازكــو» إلــى المســتقبل بعيــن طموحــة وتســتمد رؤيتهــا مــن
ِ
َ
ً
ً
َ ْ
ِّ
ـق للقطاعيــن العــام
المملكــة  ، 2030التــي أصبحــت نموذجــا حيــا وخارطــة طريـ ِ
ُ
ِّ
ـة ،حيث حــددت أهداف
ـق أهـ
ـة الوطنيـ ِ
ـداف التنميـ ِ
ِ
والخــاص للمشــاركة فــي تحقيـ ِ
َ
َ َ
ً
ـة منهجــا نرســم بــه خططنــا االســتراتيجية ،وتعمــل «غازكــو» علــى
هــذه الرؤيـ ِ
الخاص
ـاع
برفع مسـ
ـن
ِ
ـق رؤيـ ِ
ِ
ـة الوطـ ِ
ـاهمة القطـ ِ
ِ
أن يكــون لهــا دور بــارز فــي تحقيـ ِ
ِّ
ِّ
ـط
ـاع النفـ ِ
ـع نسـ ِ
ـبة المحتــوى المحلــي فــي قطـ ِ
ـج المحلــي ،ورفـ ِ
فــي إجمالــي الناتـ ِ
ً
ُ
ِّ
َ
الــدول المتقدمــة عالميــا واألولــى
والغــاز ،وأن تكــون المملكــة فــي مصــاف
ِ
ً
ـات اللوجســتية.
ـال الخدمـ ِ
إقليميــا فــي مجـ ِ

رؤيتنا
أن نكــون الشــركة الرائــدة لحلــول الغــاز فــي
المنطقــة ،التــي تقــود نمــو القطــاع واالبتــكار فيــه.

رسالتنا
من نحن
نقــدم حلــول غــاز آمنــة ،موثوقــة وعاليــة الجــودة
لعمالئنــا ،ونهتــم بتوفيــر قيمــة مســتدامة
ً
لمســاهمينا ،ونســعى دائمــا لرعايــة البيئــة
والمجتمــع ،ونجهــد للمســاهمة الفاعلــة فــي
اقتصــاد وطننــا ،فــي بيئــة عمــل صحيــة لمنســوبينا.

ما نمثله
معتمديــن علــى اللــه عــز وجــل أوالً ،ثــم علــى
قدراتنــا ومواردنــا المميــزة ،وعملياتنــا الفعالــة،
مركزيــن علــى عمالئنــا لنكــون فــي الريــادة .كمــا
ً
ً
نؤمــن إيمانــا راســخا بالتطويــر المســتمر مــن خــال
تشــكيل شــراكات فاعلــة فــي بيئــة تنافســية
عادلــة.

قيمنا
السالمة أوالً

التركيز على العميل

التميز

المسؤولية والمبادرة

االبتكار

العمل بروح الفريق

النزاهة

تأسيس
غازكو
تأسســت شــركة الغــاز والتصنيــع الســعودية بنــاء علــى االمــر الملكــي رقــم  168/5/5وتاريــخ 1377/1/12هـــ وبرقيــة جاللــة الملــك رقــم 4859
وتاريــخ 1377/2/14هـــ ألميــن مدينــة الريــاض ،كمــا تأسســت شــركة الغــاز األهليــة بنــاء علــى األمــر الملكــي رقــم  10440وتاريــخ 1372/9/11هـــ.
ثــم تــم اندمــاج الشــركتين بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة لشــركة الغــاز االهليــة المنعقــدة بتاريــخ 1379/6/12هـــ بالدمــام والجمعيــة
العامــة لشــركة الغــاز والتصنيــع الســعودية المنعقــدة بتاريــخ 1380/1/20هـــ بالريــاض وتــم ذلــك بنــاء علــى موافقــة مســاهمي الشــركتين
المندمجتيــن وايــد ذلــك بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم  713وتاريــخ 1380/12/3هـــ المبلــغ للشــركة بموجــب خطــاب معالــي وزيــر
التجــارة رقــم /2943ش وتاريــخ 1381/1/8هـــ وتــم االندمــاج الفعلــي بتاريــخ 1383/5/29هـــ وذلــك بإشــراف وزارة التجــارة واالســتثمار.
وصــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ( )820وتاريــخ 1394/6/13،12هـــ القاضــي بدمــج المؤسســات التــي تمــارس نشــاط توزيــع الغــاز
بالمملكــة فــي شــركة الغــاز والتصنيــع االهليــة وهــي( :شــركة الغــاز الســعودية ) – مؤسســة ابراهيــم العجاجــي واخوانــه ( فــرع الغــاز) –
مؤسســة عبدالمحســن المرشــد .ثــم صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم (  ) 1615وتاريــخ 1395/11/14هـــ بشــأن تحديــد رأســمال الشــركة
وتحديــد بدايــة عمــل الشــركة بعــد االندمــاج االخيــر بتاريــخ 1396/1/1هـــ.

نشاط
غازكو
يمثــل نشــاط الشــركة القيــام بجميــع األعمــال المتعلقــة باســتغالل وتصنيــع وشــراء وبيــع وتســويق وتوزيــع ونقــل الغــاز بأنواعه ومشــتقاته
والغــازات الصناعيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا ،وشــراء وبيــع وتصنيــع وصيانــة األقفــاص واألســطوانات ،وشــراء وبيــع
وصيانــة األســطوانات والخزانــات وملحقاتهــا ،وصيانــة شــبكات ووحــدات الغــاز وملحقاتهــا.
وللشــركة القيــام بنقــل البضائــع والمهمــات بأجــر علــى الطــرق البريــة بالمملكــة وجميــع األعمــال المتعلقــة باالســتيراد وكذلــك صناعــة وشــراء
وبيــع ونقــل وتســويق المــواد البتروليــة والكيميائيــة والبتروكيميائيــة ،والزجــاج ،وقطــع غيــار الســيارات والمعــدات ،وإنشــاء مراكــز الخدمــات
البتروليــة ،وصيانــة المعــدات والســيارات .وإنشــاء أو المشــاركة فــي إنتــاج الطاقــة ومعالجــة الميــاه والخدمــات البيئيــة وأيــة أنشــطة أخــرى
بشــرط الحصــول علــى التـــراخيص الالزمــة .كمــا يجــوز لهــا تملــك العقــارات وشــراء األراضــي وإقامــة المبانــي واســتثمارها بالبيــع وااليجــار لصالــح
الشركة.

الشركات التابعة لغازكو:

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

المصنع السعودي ألسطوانات الغاز – شركة مساهمة سعودية مقفلة:
تأسســت شــركة المصنــع الســعودي ألســطوانات الغــاز فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية طبقــا لنظــام الشــركات وفــق الســجل التجــاري رقــم
( )1010029561وتاريــخ 1400/04/30هـــ .يتمثــل نشــاط المصنــع فــي صناعــة اســطوانات الغــاز بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم (/682ص) بتاريــخ 1418/05/15هـــ،
وبتمويــل إجمالــي  92.13مليــون ريــال ســعودي المدفــوع منــه ال يقــل عــن  %25وذلــك إلنتــاج اســطوانات وخزانــات الغــاز وطفايــات حريــق بــودرة جافــة .تــم تحويــل
ً
الشــركة مــن ذات مســئولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بنــاء علــى القــرار الــوزاري رقــم (/239ق) وتاريــخ 1430/07/14هـــ .يتكــون رأس مــال الشــركة
المصــرح والمكتتــب بــه والمدفــوع مــن  23مليــون ريــال مقســم إلــى  2,300,000ســهم عــادي قيمــة كل ســهم  10ريــال ســعودي ،فــي حيــن تبلــغ عــدد األســهم
المملوكــة لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة  863,995ســهم أي مــا نســبته  %37.57مــن رأس مــال الشــركة ،كمــا لــم تقــم الشــركة بإصــدار أي أدوات ديــن.

شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض– شركة مساهمة سعودية مقفلة:
تأسســت شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ،بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010160762وتاريــخ 1421/05/02هـــ
الموافــق 2000/08/20م .يتمثــل نشــاط الشــركة فــي شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة ارامكــو الســعودية ،وإنشــاء شــبكة لتوزيعــه علــى جميــع المصانــع الحاليــة
والمســتقبلية فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض .تقــوم الشــركة بتشــغيل وصيانــة هــذه الشــبكة لخدمــة العمــاء بموجــب ترخيــص وزارة البتــرول والثــروة
المعدنيــة رقــم ( )1لســنة 1423هـــ والترخيــص الصناعــي رقــم /5358ص وتاريــخ 1432/7/23هـــ ،فــي عــام 1431هـــ الموافــق 2010م تمــت الموافقــة علــى إعــان
تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة .يتكــون رأس المــال المصــرح والمكتتــب بــه مــن  50مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى  5مليــون ســهم عــادي
قيمــة كل ســهم  10ريــال ســعودي وقــد بلــغ المدفــوع منــه  2,500,000ســهم بقيمــة  25مليــون ريــال ســعودي ،فــي حيــن تمتلــك شــركة الغــاز والتصنيــع
األهليــة عــدد  1,750,000ســهم أي مــا نســبته  %35مــن رأس مــال الشــركة المصــرح والبالــغ  50مليــون ريــال ،إضافــة لذلــك لــم تقــم الشــركة بإصــدار أي أدوات ديــن.

شركة غاز الشرق -شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة:
تأسست شركة غاز الشرق في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  2050048153وتاريخ 2005/05/10م.
يتثمــل نشــاط الشــركة فــي صيانــة وتشــغل المنشــآت الصناعيــة ،إنشــاء وتملــك وتشــيغل شــبكة لتوزيــع الغــاز الجــاف فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام،
شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة أرامكــو الســعودية أو غيرهــا مــن المورديــن وذلــك بموجــب ترخيــص وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة رقــم (/5ت/ص)بتاريــخ 13
ســبتمبر 2005م وتجــارة الجملــة فــي المعــدات واآلالت الخاصــة بالغــاز .لــدى الشــركة اتفاقيتيــن مــن شــركة الزيــت العربيــة الســعودية (أرامكــو) لمــدة عشــرين
ً
عامــا تنظــم بموجبهــا إمــداد غــاز البيــع لشــبكة توزيــع الغــاز الجــاف فــي مدينــة الدمــام الصناعيــة الثانيــة وكذلــك تشــغيل وصيانــة مرفــق عــداد نقــل العهــدة
ً
لغــاز البيــع وذلــك طبقــا للشــروط والتحديــدات الــواردة باالتفاقيتيــن ،يتكــون رأس مــال الشــركة مــن  50مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى  5مليــون حصــة،
كمــا تمتلــك شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة عــدد حصــص وقدرهــا  1,750,000حصــة ،بنســبة  %35مــن رأس مــال الشــركة ،فــي حيــن لــم تقــم الشــركة بإصــدار أي
أدوات ديــن.

ايرادات األنشطة الرئيسية لغازكو والشركات التابعة لها وتأثير ذلك على حجم أعمال الشركة
وإسهامه في النتائج:

ايرادات النشاط

النسبة

البيان

1,854,574,751

%93,42

بيع االسطوانات

51,168,339

%2,58

بيع الخزانات

61,166,703

%3,08

18,224,401

%0,92

1,985,134,194

%100

بيع الغاز

بيع قطع التمديدات واألعمال األخرى

االجمالي

المبيعات لعام 2017م بعد خصم المردودات باآلف رياالت
م

الفرع

اإلجمالي

1

الرياض

480,169

2

جدة

431,398

3

الطائف

89,697

4

الشرقية

319,315

5

المدينة

173,081

6

نقل ينبع

40,523

7

القصيم

207,225

8

الجنوب

243,726

اإلجمالي

1،985،134

شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز

م

وصف النشاط

ايرادات النشاط

النسبة

المركز الرئيسي

1

إنتاج اسطوانات الغاز

95,922,577ريال

%77.25

الرياض

2

انتاج خزانات الغاز

28,242,793ريال

%22.75

الرياض

 124,165,370ريال

%100

االجمالي

شركة توزيع الغاز الطبيعي

وصف النشاط

ايرادات النشاط

النسبة

المركز الرئيسي

صيانة وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز
الجاف

77,794,937ريال

%100

الرياض

شركة غاز الشرق

وصف النشاط

ايرادات النشاط

النسبة

المركز الرئيسي

صيانة وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف

 66,726,273ريال

%100

الدمام

األداء المالي لغازكو خالل العام المالي 2017م:
بلغت اإليرادات خالل الفترة من 2017/1/1م إلى 2017/12/31م ريال  1.985.134.194ريال مقابل  1.975.971.897عن نفس الفترة من عام 2016م.
كمــا تحققــت خــال الفتــرة المذكــورة أربــاح صافيــة بعــد حســم الــزكاة الشــرعية قدرهــا  127.346.773ريــال مقابــل أربــاح قدرهــا  146.723.328ريــال عــن نفــس
الفتــرة مــن عــام 2016م.
يعــود ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح للفتــرة الحاليــة مقارنــة مــع الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق إلــى تكويــن مخصصــات بـــ 45مليــون لمخــزون
االســطوانات والزيــادة فــي مصاريــف اســتبدال االســطوانات فئــة 22ك بـــ 13مليــون والزيــادة فــي مصاريــف العموميــة واإلداريــة بـــ 15.5مليــون والزيــادة فــي
مصاريــف البيــع والتســويق بـــ 6.5مليــون والزيــادة فــي مصاريــف الــزكاة الشــرعية بـــ  1.6مليــون ريــال علــى الرغــم مــن الزيــادة في المبيعــات بـ 9مليــون واالنخفاض
فــي تكلفــة المبيعــات بـــ  18مليــون ,،والزيــادة فــي ايــرادات االســتثمارات بـــ 32.6مليــون ريــال (منهــا  7.4مليــون ريــال غيــر متكــررة )والزيــادة فــي االيــرادات االخــرى
ارباح بيع أصول بـ 2.9مليون ريال.

			

وبلــغ إجمالــي إيــرادات الفتــرة الحاليــة  1.985مليــون ريــال مقابــل  1.975مليــون ريــال مــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق وبزيــادة بنســبة  ،%0.5كمــا بلــغ
مجمــوع حقــوق المســاهمين (ال يوجــد حقــوق أقليــة )كمــا فــي نهايــة الفتــرة الحاليــة مبلــغ 1.116مليــون ريــال مقابــل  1.119مليــون ريــال مــن الفتــرة المماثلــة مــن
العــام الســابق بانخفــاض . %0.26
وبلــغ اجمالــي الدخــل الشــامل خــال الفتــرة الحاليــة مبلــغ  130مليــون ريــال مقابــل  153مليــون ريــال بانخفــاض بـــ %15مــع العلــم بــأن المخصصــات التــي تــم
تكوينهــا خــال هــذا العــام بقيمــة  56مليــون لــن تتكــرر إنمــا كان حرصــا مــن الشــركة علــى الحفــاظ علــى مركزهــا المالــي .

االداء المالي للشركة للسنوات الخمس الماضية:

2017

2016

2015

2014

2013

البيان
أ) أصول متداولة

٣١٦

324

304

262

262

ب) خصوم متداولة

١٩٧

184

194

182

194

رأس المال العامل (أ)( -ب)

١١٩

140

110

80
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المركز المالي للسنوات الخمس الماضية:

2017

2016

2015

2014

2013

البنود
إجمالي النقدية

69،995

58,272

52,830

48,076

24,476

إجمالي األرصدة المدينة

37،73

44,791

40,307

39,014

26,133

إجمالي األرصدة المدينة األخرى

24،718

26,683

74,312

71,694

56,229

إجمالي المخزون

144،99

149,731

106,588

104,153

155,507

استثمارات قصيرة األجل

40،000

45,000

30,000

0

0

إجمالي األصوال المتداولة

315،885

324,477

304,036

262,937

262,345

المصروفات المؤجلة

0

0

0

0
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األصوال الثابته (صافي)

504،952

571,699

598,263

573,481

622,340

المشروعات تحت التنفيذ

198,322

144,529

134,432

117,098

94,119

استثمارات عقارية

34,494

34,494

34,494

34,494

34,494

358,454

340,311

271,664

303,785

280,674

االستثمارات وفق حقوق الملكية

81,896

64,216

63,340

62,468

62,830

إجمالي األصوال

1،494،004

1,479,727

1,406,231

1,354,263

1,356,875

األرصدة الدائنة

36,200

38,717

86,986

76,054

85,023

األرصدة الدائنة األخرى

95,230

87,219

45,714

43,451

44,754

11،916

9,886

8,380

9,012

7,569

مخصصات أخرى

53،520

48,428

52,928

53,648

56,756

إجمالي الخصوم المتداولة

196،867

184,250

194,009

182,164

194,102

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

180,506

160,429

159,620

157,425

164,790

373-،377

344,679

353,628

339,589

358,892

رأس المال المدفوع

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

االحتياطي النظامي

270,551

270,551

256,018

241,828

226,602

االحتياطي األتفاقي

20،656

20,656

20,656

20,656

20,656

األرباح المبقاة

64،762

57,229

22,011

1,109

725

0

26,250

-

-

-

10,661

10,362

3,918

1,081

-

إجمالي حقوق المساهمين

1،116،631

1,135,047

1,052,602

1,014,674

997,983

إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

1،494،004

1,479,727

1,406,231

1,354,263

1,356,875

االستثمارات طويلة األجل

مخصص الزكاة الشرعية

إجمالي الخصوم

أرباح مقترح توزيعها
مكاسب (خسائر) غير محققة

قائمة الدخل المالي للسنوات الخمس الماضية:

2017

2016

2015

2014

2013

البنود
المبيعات

1,985,134

1,975,972

1,907,020

1,798,160

1,787,782

تكلفة المبيعات

()1,725,717

()1,743,961

()1,712,815

()1,611,139

()1,606,021

مجمل ربح النشاط

259,417

232,011

194,205

187,021

181,761

المصروفات اإلدارية

()76,964

()61,410

()64,279

()52,721

()87,407

مصروفات بيع وتسويق

()51,904

()45,343

0

0

0

صافي ربح النشاط

130,549

125,259

129,926

134,299

94,354

مخصص وفرق أستبدال أسطوانات غير
مستخدمة

()58,600

-

-

-

-

إيرادات أخرى

18,125

15,200

27,403

34,026

40,088

44,383

11,728

0

0

0

-

-

()9,995

()9,517

()14,181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134,457

152,186

147,334

158,809

120,261

()7,110

()5,463

()5,443

()6,548

()6,323

127,347

146,723

141,891

152,260

113,938

إيرادات إستثمارات
مصروفات أخرى
االنخفاض غير المؤقت في األوراق المالية
المتاحة للبيع
أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة
حقوق الملكية
صافي الدخل ربح (خسارة) قبل الزكاة
الشرعية
الزكاة الشرعية
صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

قائمة التدفقات النقدية (باالف الرياالت):

2017

2016

2015

2014

2013

البنود
صافي التدفق النقدي التشغيلي

239,138

178,405

234,834

238,227

118,056

صافي التدفق النقدي االستثماري

()99,328

()60,464

()123,280

()77,977

102,254

صافي التدفق النقدي التمويلي

()133,086

()67,500

()106,800

()136,650

()207,733

صافي التدفق النقدي

6,723

50,441

4,754

23,600

12,577

النقد والنقد المماثل أول الفترة

103,272

52,830

48,076

24,476

11,899

النقد والنقد المماثل آخر الفترة

109,995

103,272

52,830

48,076

24,476

الشركات الزميلة األخرى:

 .1شركة الغازات الصناعية (غاز):
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  2055001171وتاريــخ  24رجــب 1403هـــ
الموافــق  7مايــو 1983م .وقــد بــدأت الشــركة تشــغيلها التجــاري بتاريــخ  1أغســطس 1985م .ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي إنتــاج وتوزيــع الغــازات
الصناعيــة لصناعــات رئيســية متعــددة .يبلــغ رأس مــال الشــركة  248مليــون ريــال مكــون مــن  248,000حصــة وهــي أحــدى الشــركات التابعــة للشــركة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك) حيــث تمتلــك فيهــا مــا نســبته  %70مــن رأس المــال ،فــي حيــن تمتلــك شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة .%9

 .٢الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح:
ســجلت الشــركة العربيــة المتحــدة للزجــاج المســطح كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم ( )157بتاريــخ 1427/06/02هـــ الموافــق
2006/06/28م ،والشــركة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالســجل التجــاري رقــم  1010221369والصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1427/06/20هـــ
الموافــق 2006/07/16م .يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي منتجــات الشــركة والقيــام بأعمــال االســتيراد والتصديــر واقتنــاء المبانــي
والعقــارات وإنشــاء المبانــي للقيــام بعمليــة تصنيــع الزجــاج المســطح والقيــام بأعمــال البحــث واإلنتــاج الحتياجــات صناعــة الزجــاج ،يبلــغ رأس مــال الشــركة 243
مليــون ريــال مكــون مــن  24,325,147ســهم عــادي ،وتمتلــك شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة عــدد  2,677,819ســهم أي مــا نســبته  % 11.01مــن رأس المــال.

االستثمارات األخرى:
تتركز استثمارات الشركة األخرى في االستثمار في اكتتابات الصناديق العقارية و صناديق أدوات الدين (المحلية والدولية) والمرابحات وربط ودائع بنكية
باالإضافة إلى صناديق االستثمار في االكتتابات األولية لألسهم وخالفها.

قطاع
العمليات

يتولــى قطــاع العمليــات إدارة وتشــغيل محطــات التعبئــة المنتشــرة بالمملكــة ( 7محطــات) ومحطــة إعــادة تأهيــل وصيانــة
االســطوانات .تتــم إعــادة تعبئــة االســطوانات لفئــة  11كجــم وفئــة  22كجــم وتصــل اإلنتاجيــة لمحطــات إعــادة التعبئــة إلــى
أكثــر مــن  450الــف اســطوانة يوميــا وفــق اعلــى معاييــر الجــودة واالداء .كمــا يتوفــر فــي محطــات التعبئــة مناطــق لمناولــة
الغــاز والتــي مــن خاللهــا يتــم اســتقبال غــاز البتــرول المســال عــن طريــق ناقــات مخصصــة لذلــك .ويولــي قطــاع العمليــات
أهميــة قصــوى ألجــراء أعمــال الصيانــة المبرمجــة لخطــوط اإلنتــاج ومرافــق محطــات التعبئــة وتطبيــق معاييــر الســامة فــي
موقــع العمــل .وتأكيــدا اللتــزام الشــركة بتطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة فقــد تــم الحصــول علــى شــهادة معايــرة ألجهــزة
فحــص وزن االســطوانات مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة.
واســتمرارا لجهــود الشــركة خــال العــام  2017بأعمــال التحــول ورفــع مســتوى الســامة للمنتــج وذلــك باســتبدال اســطوانات
فئــة  22كجــم بأســطوانات فئــة  11كجــم ،فقــد تــم االنتهــاء مــن اســتبدال جميــع االســطوانات فئــة  22كجــم بمحطــة التعبئــة
بالريــاض اضافــة الــى ماتــم ســابقا فــي محطــات التعبئــة (الشــرقية ،القصيــم ،الطائــف ،المدينــة المنــورة ،أبهــا) وجــاري العمــل
علــى اســتبدال االســطوانات فئــة  22كجــم بمحطــة جــدة.
وبهــدف التأكــد مــن مــدى ســامة وجــودة االســطوانات المســتخدمة ،يعنــى القطــاع بصيانــة وتأهيــل االســطوانات مــن خــال
تطبيــق أعلــى معاييــر الفحــص واالختبــار حســب المواصفــات العالميــة مــن خــال محطــة إعــادة تأهيــل وصيانــة االســطوانات.
حيــث تــم االنتهــاء مــن صيانــة وإعــادة تأهيــل ألكثــر مــن  11.5مليــون اســطوانة حتــى نهايــة العــام .2017
يتولــى قطــاع العمليــات مهــام التشــغيل والصيانــة بمحطــات الشــركة ،مــن خــال متابعة مســتويات الطاقة اإلنتاجيــة وتنفيذ
عمليــات اســتالم وتســليم الغــاز والتحكــم بالطاقــة اإلنتاجيــة لضمــان توفيــر الكميــات المناســبة مــن الغــاز واالســطوانات
المعبــأة لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي وفــق أعلــى معاييــر األداء والجــودة.
يتــم تأميــن غــاز البتــرول المســال ( )LPGمــن شــركة ارامكــو الســعودية وذلــك عــن طريــق ناقــات مخصصــه إضافــة إلــى أنبــوب
يربــط بيــن مصفــاة أرامكــو بالريــاض ومحطــة الشــركة بالريــاض بغــرض تعبئــة خزانــات الغــاز بالمحطــات لتغذيــة مناطــق تعبئــة

االســطوانات المختلفــة فــي أحجامهــا مــا بيــن  11كيلوجــرام و 22كيلوجــرام ،كمــا تقــوم الشــركة بتعبئــة خزانــات العمــاء
المنزليــة والتجاريــة والصناعيــة مــن خــال أســطول مــن الشــاحنات المتنقلــة لتوزيــع الغــاز.
ً
كمــا يعنــى القطــاع بصيانــة وتأهيــل االســطوانات  11كجــم مــن خــال محطــة إعــادة تأهيــل وصيانــة االســطوانات وفقــا
للمواصفــات الســعودية ومعاييــر الجــودة العالميــة حيــث يتــم عمــل اختبــارات دوريــة وقائيــة مــن خــال فحــص وفرز االســطوانات
وتحديــد التالــف منهــا بهــدف التأكــد مــن مــدى ســامة وجــودة االســطوانات المســتلمة مــن العمــاء .كمــا أنــه قــد بــدأت
عمليــة التحــول مــن االســطوانات 22كجــم إلــى االســطوانات 11كجــم فــي عــام 2004م
قامــت الشــركة خــال العــام  2017بتعبئــة اكثــر مــن  103مليــون اســطوانة بنوعيهــا  11كيلوجــرام و 22كيلوجــرام وذلــك بزيــادة
تقــدر تقريبــا بـــــ  %4عــن العــام الماضــي ،فيمــا بلغــت نســبة المعيــب مــن االســطوانات المعبــأة للعــام الحالــي مقارنــة باإلنتــاج
 .%0.29بينمــا تقــدر نســبة المعيــب مــن االســطوانات المعبــأة لعــام  2016تقريبــا بــــ  %0.30مــن اجمالــي إنتــاج العــام الماضــي.
ويجــري حاليــا العمــل علــى ايجــاد حلــول مناســبة مــن ضمنهــا جهــاز لتنظيــف االســطوانات كمــا ان الورشــة المركزيــة بصــدد
العمــل علــى اليــة تســهل التعــرف الســريع علــى االســطوانات التــي تحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل حتــى يتــم فرزهــا فــي خطــوط
االنتــاج .
كمــا بلغــت االســطوانات المصانــة منــذ تأســيس الورشــة بعــام ٢٠٠٤م عــدد  11,5مليــون أســطوانة ،حيــث تمــت صيانــة1.3
مليــون اســطوانة خــال عــام 2017م وبنســبة نمــو  %2عــن العــام الماضــي.
كمــا يعمــل القطــاع علــى عــدد مــن المشــاريع أهمهــا تحديــث وتطويــر دوائــر االنتــاج عــن طريــق تحويــل اســتخدام الصمامــات
األفقيــة إلــى صمامــات رأســية بهــدف رفــع مســتوى الطاقــه االنتاجيــة وتحســين كفــاءة التشــغيل ،تــم إنجــاز مــا نســبته
 %93مــن المشــروع وســيتم اســتكمال المتبقــي منــه خــال النصــف األول مــن العــام 2018م.
ً
باإلضافــه إلــى ذلــك يتــم العمــل حاليــا علــى تحديــث منطقــة أذرعــة التحميــل والتفريــغ وأجهــزة قيــاس الخزانــات بهــدف مراقبــة
مســتويات مخــزون الغــاز ورفــع مســتوى األمــان ،أنجــزت الشــركة مــا نســبته  %62مــن المشــروع وســوف يتــم االنتهــاء مــن
المشــروع فــي الربــع الثالــث عــام 2019م.

قطاع نقل
الغاز

يمثــل قطــاع النقــل أحــد أبــرز القطاعــات الحيويــة بالشــركة لمــا يقــوم بــه مــن دور كبيــر فــي إمــداد الغــاز المســال
لمحطــات الشــركة مــن خــال مصــادر الغــاز التابعــة لشــركة أرامكــو ،حيــث تمتلــك الشــركة أســطوال يتجــاوز 576
ً
ناقلــة ،وتعمــل علــى تحديــث أســطولها دوريــا وفــق المعاييــر والمتطلبــات المحليــة والعالميــة والحصــول علــى
شــهادات  ADRالخاصــة بنقــل المــواد الخطــرة ،كمــا تعمــل الشــركة علــى الصيانــة الدوريــة المتعــددة بشــكل
عالــي المســتوى علــى يــد أفضــل الخبــراء فــي المجــال التقنــي مــن المهندســين والميكانيكييــن مــن خــال
ورشــتين متكاملتيــن للنقــل بفــرع نقــل الريــاض ونقــل ينبــع إضافــة إلــى ورشــة الدعــم الفرعيــة المتواجــدة فــي
فــرع الدمــام.

قامــت الشــركة خــال الســنوات الماضيــة بتطبيــق نظــام تتبــع أســطول ناقــات الغــاز ( )AVLحــول المملكــة
وداخــل المــدن الرئيســية والمحافظــات لضمــان القيــادة اآلمنــة وتوفيــر الغــاز فــي الوقــت المناســب ،مــن خــال
غرفــة تحكــم مركزيــة لمراقبــة األســطول ،بهــدف تتبــع ســلوك الســائقين عنــد نقــل الغــاز المســال ومــدى
االلتــزام بالقوانيــن واإلجــراءات المروريــة المعمــول بهــا ،وهــو األمــر الــذي يســهم بشــكل كبيــر فــي رفــع كفــاءة
التشــغيل ومســتوى الســامة وأمــن الوطــن والمواطــن .كمــا أمنــت الشــركة عــددا مــن ســيارات الدعــم تســند
إليهــا متابعــة ومباشــرة حــوادث وأعطــال أســطول ناقالتهــا.

وألهميــة األمــن والســامة فيمــا يتعلــق بناقــات الغــاز ،حرصت الشــركة على تطبيق أعلــى المواصفــات والمعايير
العالميــة فــي تصنيــع أســطولها ،حيــث أن جميــع ناقــات الشــركة تــم تصنيعهــا وفقــا للمواصفــات والمعاييــر
األمريكيــة واألوربيــة والتـــي منهــا المواصفــة األمريكيــة لتصنيــع أوعيــة الضغــط ،علمــا بــان هــذه المواصفــة هــي
المواصفــة المعتمــدة لتصنيــع الصهاريــج مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة للحمايــة مــن الحريــق (.)NFPA58
أمــا أســطول الشــركة الجديــد مــن الناقــات فقــد تم تصنيعــه وفقــا للمواصفة الســعودية رقــم (SASO 14334:2012
 )ENو(،)SASO EN 12493:2012حيــث أن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة قــد تبنــت المواصفــات
ً
األوربيــة المشــار إليهــا أعــاه كمواصفــة ســعودية لتصنيــع صهاريــج الغــاز وهــو مــا تطبقــه الشــركة حاليــا.
وحــرص مــن الشــركة علــى زيــادة متطلبــات األمــن والســامة فــي صهاريــج وناقــات الغــاز فقــد اعتمــدت إضافــة
متطلبــات نقــل المــواد الخطــرة علــى الطــرق البريــة ( )ADRوالمعتمــد مــن االتحــاد الدولــي للنقــل البــري ()IRU
التابــع لألمــم المتحــدة ضمــن متطلبــات تصنيــع ناقالتهــا.

قطاع التسويق
والمبيعات

يختــص قطــاع التســويق والمبيعــات بــإدارة العمليــة التســويقية والبيعيــة فــي كافــة مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث يعمــل
علــى بنــاء االســتراتيجيات التســويقية والبيعيــة ووضــع الخطــط الالزمــة لتنفيذهــا ،وتطويــر أنظمــة البيــع والتســويق لرفــع مســتوى خدمــة
العمــاء وتعريفهــم بالخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــال االتــي:

أ .غاز الخزانات :
يهــدف إلــى توفيــر خدمــات الغــاز المركــزي لجميــع فئــات العمــاء األفــراد والتجارييــن وكذلــك الصناعييــن بمســتويات أمــان عاليــة وبمســتوى
جــودة مميــز لضمــان توفــر المنتــج لــدى العمــاء بشــكل دائــم ،كمــا يقــدم مــن خــال إداراتــه المعنيــة الدراســات وتنفيــذ التصاميــم الالزمــة
للمشــاريع الضخمــة والمتوســطة والصغيــرة .وتوفيــر تشــكيلة مــن المنتجــات المالئمــة الحتياجــات الســوق والعمــل علــى توفيرهــا.

عالقات العمالء:
إن مــن األهــداف التــي تســعى لهــا إدارة الشــركة تســخير جميــع اإلمكانيــات الماديــة والفنيــة واإلداريــة والبشــرية المتاحــة لخدمــة عمالئهــا
الحالييــن والمحافظــة عليهــم وكســب عمــاء جــدد مــن خــال إنشــاء وتطويــر قنــوات التواصــل المتنوعــة التــي يقــوم بهــا قســم عالقــات
العمــاء ومركــز االتصــال والــذي يعمــل علــى اســتقبال وخدمــة العمــاء مــن جميــع أنحــاء المملكــة والــرد علــى االستفســارات وتقبــل
المقترحــات فــي كل مــا مــن شــأنه تطويــر العمــل وخدمــة العمــاء باعتبارهــم شــركاء فــي نجــاح الشــركة وتقدمهــا حيــث يتــم خدمتهــم
مــن خــال فــروع الشــركة والموقــع اإللكترونــي وتطبيــق األجهــزة الذكيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي وكذلــك مركــز االتصــال والــذي يعــد
مــن أكبــر وأهــم المنافــذ البيعيــة والخدميــة للشــركة والــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام االســبوع و يتــم اســتالم مكالمــات
العمــاء ومنهــا االستفســارات العامــة عــن المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا غازكــو ومتابعــة الطلبــات الســابقة حيــث يصــل متوســط عــدد
ً
المكالمــات الــواردة لمركــز االتصــال تصــل الــى  2000مكالمــة يوميــا مــن جميــع انحــاء المملكــة.

دليل الخدمة:

ً
ً
ً
ً
امتــدادا اللتــزام شــركة الغــاز والتصنيــع بتقديــم خدماتهــا لكافــة عمالئهــا مســتخدمي غــاز البتــرول المســال اســتخداما منزليــا وتجاريــا
ً
وصناعيــا .والطــاع مســاهميها علــى آخــر أخبارهــا .طــورت الشــركة هــذا الدليــل لتســهيل التواصــل معهــم وإظهــار خدماتهــا ومــا يســتجد
ً
ً
مــن تطويــر لهــا بــدءا بتوفيــر الغــاز فــي كافــة مناطــق المملكــة وارتقــاء إلــى تقديــم الخدمــة بســرعه وســهولة للمســتخدمين .كمــا

يهــدف هــذا الدليــل الــى تنظيــم العالقــة بيــن المســتهلك وشــركة الغــاز والتصنيــع االهليــة وضبــط االجــراءات المتعلقــة بتقديــم الخدمــة
للمســتفيدين بكافــة فئاتهــم بشــكل يحقــق الموازنــة الدقيقــة بيــن مصالــح كل مــن المســتهلك ومصالــح الشــركة علــى حــد ســواء.

خالل العام 2017م:
تزويد العمالء بما يزيد عن ( )300مليون كيلو جرام من الغاز المسال.
 300,000رحلة تعبئة غاز في خزانات العمالء عبر مواقعهم المنتشرة في أنحاء المملكة من خالل أسطول من شاحنات التوزيع.
تطويــر مهــارات وقــدرات الســائقين ومســتوى االلتــزام بمعاييــر الســامة مــن خــال التدريــب والتطويــر المســتمر وعقــد دورات الســامة
المختلفــة.
إطالق حملة تخفيضات الخزانات.
أنظمة وبرامج للخرائط لتحديد مواقع العمالء والوصول لهم في الوقت المناسب.
أجهزة تتبع لشاحنات التوزيع بهدف رفع مستوى األمن واالمان لألسطول وحركته داخل المدن.
تحديث اسطول الشركة من شاحنات التوزيع بعدد  23سيتم إستالمها خالل الربع الثاني من عام 2018م.
رفع مستوى خدمة الطوارئ عن طريق خط ساخن لكل منطقة على مدار  24ساعة  7ايام في االسبوع.
ارتفاع مستوى الخدمة بمركز االتصال بنسبة ( )4%مقارنة بالسنة الماضية.
انخفاض متوسط انتظار العميل بنسبة ( )43%مقارنة بالسنة الماضية.

ب .غاز االسطوانات :
يهــدف إلــى توفيــر حاجــة الســوق المحلــي وتلبيــة حاجــة المســتهلك مــن األســطوانات مــن خــال موزعــي الغــاز والذيــن يغطــون جميــع مناطــق
المملكــة بجميــع أصنــاف االســطوانات علــى مــدار الســاعة ،كمــا يقــوم بخدمــة الموزعيــن ومتابعتهــم مــن خــال محطــات التعبئــة ،حيــث يتــم
َ
ً
تزويدهــم بأكثــر مــن ( )100مليــون أســطوانة ســنويا لتصــل ليــد المســتهلك بــكل يســر وســهولة ،وتولــي إدارة الشــركة اهتمامــا بقطــاع الغــاز
المعبــأ فــي أســطوانات ،مــن خــال تطويــر اإلجــراءات واألنظمــة التــي تســاعد علــى فتــح العديــد مــن محــات التوزيــع والمبيعــات للوصــول إلــى
المســتهلك النهائــي بــكل يســر وســهولة.

إدارة عالقات الشركاء:
تقــوم إدارة عالقــات الشــركاء بقطــاع الغــاز المعبــأ باإلشــراف العــام علــى منافــذ بيــع االســطوانات بالمملكــة ومتابعــة نشــاط محــات
التوزيــع ،وتذليــل أي عقبــات قــد تحــد مــن توســع وانتشــار الموزعيــن مــن خــال تســهيل إجراءاتهــم والتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة ،كمــا
تعمــل علــى ضمــان اســتمرارية الموزعيــن فــي تأديــة عملهــم ،وتوصيــل الخدمــة لكافــة المناطــق وألكبــر شــريحة ممكنــة مــن المســتهلكين
بمــا يخــدم الشــركة والمواطنيــن بــكل يســر وســهولة.

خالل العام 2017م:

إطالق االسطوانات الخفيفة (وذفة) كمنتج ذو قيمة إضافية لعمالء االسطوانات.
تحويل األسطوانات من الصمام األفقي الى الصمام الرأسي لعام  2017م بفرع المنطقة الشرقية بنسبة .%100
البد في تحويل األسطوانات من الصمام األفقي الى الصمام الرأسي بفرع جده.
استبدال اسطوانات  22كجم بأسطوانات  11كجم في فرع الرياض خالل  2017بنسبة .%100
تحديث قاعدة بيانات الموزعين.
ً
 28تصريحا للموزعين لفتح منافذ بيع جديدة .
ً
إطالق تطبيق الخارطة الرقمية مبدئيا وجاري إضافة وتحديث باقي الموزعين.
ً
ـد ســواء تــم انشــاء الخارطــة الرقميــة فــي تطبيــق
حرصــا مــن الشــركة علــى تطويــر العالقــة مــع شــركائها الموزعيــن والعمــاء علــى حـ ٍ
الشــركة وهــو يحتــوي علــى بيانــات الموزعيــن ومواقعهــم والتــي مــن خاللهــا يســتطيع العميــل الحصــول علــى مــكان تواجــد أقــرب مــوزع
لموقعــه دون عنــاء ليتمكــن مــن الحصــول علــى جميــع الخدمــات المقدمــة مــن الموزعيــن بــكل يســر وســهوله.

االتصال المؤسسي
عــززت الشــركة حضورهــا مــن خــال عــدد مــن المبــادرات التوعويــة واألخبــار الصحفيــة والتواجــد في شــبكات التواصــل االجتماعي
والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى إبــراز صــورة الشــركة المشــرقة والفاعلــة بالعمــل بشــكل وثيــق لضمــان وصــول رســائلها
لجميــع وســائل اإلعــام المختلفــة بشــكل واضــح وبمــا يعكــس حجــم االنجــاز ومراحــل التطويــر وتعزيــز التعــاون االيجابــي
مــع الجمهــور ،إضافــة إلــى رســم الصــورة الذهنيــة المثلــى عــن الشــركة عبــر بنــاء عالقــات مميــزة مــع الجهــات الحكوميــة
والقطاعــات الخاصــة ووســائل اإلعــام الداخلــي والخارجــي ،عــاوة علــى المشــاركة فــي المعــارض والمؤتمــرات والفعاليــات
التــي تتعلــق بأعمــال ونشــاطات الشــركة.

إطالق تطبيق غازكو على األجهزة الذكية
اطلقــت الشــركة تطبيــق غازكــو علــى األجهــزة الذكيــة والــذي يدعــم أنظمــة أندرويــد وابــل وذلــك فــي إطــار الخطــة التــي تنتهجهــا الشــركة
لتطويــر خدماتهــا ومواكبــة أحــدث التطــورات مــن خــال التقنيــة الحديثــة لالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء ،وتحقيــق أعلــى
مســتويات الرضــى وتقديــم الخدمــة بســهولة ويســر .لتبقــى الشــركة باســتمرار علــى اتصــال مــع العميــل لتلبيــة احتياجاتــه والــرد علــى
استفســاراته ،وإلتاحــة الفرصــة لخدمــة أكبــر قــدر ممكــن مــن العمــاء فــي كافــة أنحــاء المملكــة .ويهــدف تطبيــق « غازكــو» علــى األجهــزة
الذكيــة إلــى تقديــم عــدد مــن الخدمــات النوعيــة لشــريحة واســعة مــن عمــاء خزانــات الغــاز حيــث تشــمل الخدمــات إمكانيــة (طلــب خــزان جديــد،
طلــب إعــادة تعبئــة خــزان الغــاز ،طلــب صيانــة الخــزان ،ســجل يحتــوي علــى جميــع طلبــات العميــل عــن طريــق التطبيــق ،باإلضافــة إلــى خيــار آخــر
يمكــن العمــاء مــن تحديــد أقــرب محــات توزيــع أســطوانات الغــاز) ،وذلــك حرصــا مــن الشــركة علــى توفيــر وقــت وجهــد العمــاء باإلضافــة إلــى
تمكينهــم مــن تقديــم طلــب الخدمــة واســتكمال رفــع الطلــب فــي النظــام وإتمــام الجدولــة خــال وقــت قياســي.

إنشاء نظام لتقييم مستوى رضى العميل
علــى صعيــد اهتمــام الشــركة بتحســين تجربــة العميــل قامــت بإنشــاء نظــام لتقييــم مســتوى رضــى العميــل علــى الخدمــات المقدمــة بعــد
ً
إتمامهــا عــن طريــق الرســائل النصيــة وذلــك ســعيا منهــا لمعرفــة مالحظــات العمــاء ومــدى رضاهــم عــن مايقــدم لهــم مــن خدمــات إضافــة
إلــى تدويــن الشــكاوى والمقترحــات ومتابعتهــا والعمــل علــى تصحيحهــا ومعالجتهــا لرفــع الجــودة وتحســين مســتوى الخدمــة.

إطالق اسطوانات فايبرجالس «وذفة»
تــم اطــاق إســطوانة وذفــة والمصنعــة مــن الفايبرجــاس ،والتــي تتميــز بخفــة الــوزن والقــوة واالمــان .وكمرحلــة أولــى تــم
الطــاق وذفــة لــدى الموزعيــن المعتمديــن لــدى الشــركة فــي مناطــق الريــاض وجــده والقصيــم .وتعتبــر اســطوانات وذفــة
هــي الجيــل الجديــد مــن اســطوانات غــاز البتــرول المســال لالســتخدام المنزلــي .ويســتخدم فــي الغالــب فــي القطــاع الســكني
(وخاصــة حجــم  11كجــم).

حساسات خزانات غاز العميل:
فــي إطــار ســعيها الدائــم لرفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة وتعزيــز جميــع اإلمكانيــات بمــا يضمــن تحســين تجربــة العميــل وضمــان
ســامة منتجاتهــا تعمــل غازكــو علــى تطبيــق أنظمــة لمراقبــة خزانــات العمــاء ( )Tank Monitoringعبــر قــراءة لحظيــة لمســتوى التعبئــة
بالخــزان ،وتحليــل لمعــدل اســتهالك العميــل ،وتقديــم تقاريــر تفصيليــة توضــح حاجــة العميــل الحقيقيــة ،باإلضافــة إلــى معرفــة حــاالت الخلــل
فــي تشــغيل أجهــزة االستشــعار .ومــن خــال تحليــل بيانــات العميــل يتــم التأكــد مــن ضمــان التعبئــة ضمــن المســتويات المطابقــة لألمــن
والســامة .كمــا يتيــح النظــام مســتقبال إمكانيــة إرســال رســائل للتنبيــه فــي حــال الحاجــة إلعــادة التعبئــة ممــا يعــزز تقديــم خدمــات
التعبئــة لعمــاء الشــركة بسالســة تامــة ويضمــن رفــع مســتوى الجــودة ويتــم الوصــول الــى مواقــع العمــاء مــن خــال تطبيقــات الخرائــط
االلكترونيــة

حملة تخفيضات الخزانات:
اســتهدفت حملــة التخفيضــات دعــم المواطــن مــن خــال تخفيــض أســعار الخزانــات ودعــم مبيعــات الشــركة وتخفيــض المخــزون وإعــادة
تدويــره،

االتصال المؤسسي
عــززت الشــركة حضورهــا مــن خــال عــدد مــن المبــادرات التوعويــة واألخبــار الصحفيــة والتواجــد في شــبكات التواصــل االجتماعي

األمن
والسالمة
الصناعية

ً
ً
ً
يعــد قطــاع األمــن والســامة قطاعــا حيويــا ومهمــا للوقايــة مــن الحــوادث أو التقليــل
مــن وقوعهــا والحــد مــن انعكاســاتها عنــد حدوثهــا ال قــدر اللــه ،والمحافظــة علــى االوراح
والممتلــكات وتوفيــر ظــروف العمــل اآلمنــة والصحيــة للعامليــن ،األمــر الــذي يتطلــب وضــع
الخطــط والبرامــج واالشــتراطات الالزمــة لتحقيــق الغايــات المنشــودة ،والتعــرف علــى مواطــن
الخطــر فــي بيئــة العمــل والبيئــة المحيطــة بأعمــال الشــركة ،واالرتقــاء بأســـس ومعاييــر األمــن
والســامة لتتوائــم مــع المعاييــر العالميــة ،فضــاً عــن تكثيــف نشــرات الوعــي الوقائــي
وترســيخ مفهــوم الســامة المهنيــة والتثقيــف والتدريــب حــول تدابيــر ومتطلبــات األمــن
ً
ً
والســامة ،باإلضافــة إلــى حمايــة منشــآت الشــركة الصناعيــة باعتبارهــا رافــدا حيويــا لالقتصــاد
الوطنــي.
و فــي ســبيل ذلــك تعمــل الشــركة على سياســات وإجــراءات تضمــن حماية منشــآتها الصناعية
ً
علــى مــدار  24ســاعة يوميــا وتأميــن دخــول المنشــآت أو مناطــق العمليــات اإلنتاجيــة مــن قبــل
األشــخاص المصــرح لهــم ،والتأكــد مــن تطبيــق إجــراءات األمــن ووســائل الســامة خــال ســير
العمــل ،باإلضافــة إلــى تطبيــق خطــط طــوارئ وهميــة دوريــة بمشــاركة الجهــات الحكوميــة
المعنيــة ،كمــا تعمــل الشــركة علــى متابعــة الرحــات اليوميــة ألســطولها مــن الناقــات
والشــاحنات عبــر نظــام  AVLومباشــرة األعطــال والحــوادث علــى الطــرق بالتنســيق مــع الجهات
المســاندة فــي جميــع مناطــق المملكــة والتدريــب علــى نقــل المــواد الخطــرة  ،ADRإلــى غيــر
ذلــك مــن المهــام التــي تعنــى بهــا بالشــركة مــن حيــث األمــن والســامة الصناعيــة.

قامــت الشــركة خــال العــام 2017م بالتعاقــد علــى عــدد مــن المشــاريع المتعلقــة باألمــن
والســامة ،كمشــروع النظــام األمنــي المتكامــل لفرعــي الريــاض وأبهــا ،ومشــروع تحديــث
نظــام اإلنــذار واإلطفــاء بفــرع القصيــم وفــق متطلبــات الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي بــوزارة
الداخليــة ،حيــث مــن المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي منصــف عــام .2019
تهــدف غازكــو إلــى دعــم أهــداف ومبــادرات الشــركة التجاريــة والتشــغيلية والتخطيــط للحلول

تطبــق الشــركة أحــدث المعاييــر الخاصــة باألمــن والســامة والصـــحة
المهنيــة وتعمــل تحــت مظلــة الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي وتلتــزم
بالمعاييــر والسياســات الصــادرة منهــا.

تطبق الشركة معايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق .NFPA

تطبــق الشــركة معاييــر إدارة الســامة والصـــحة المهنيــة التابعــة لوزارة
العــدل األمريكيــة .OSHA

تقنية
المعلومات

التقنيــة المطلوبــة التــي تدعــم دور الشــركة الرائــد فــي خدمــة العمــاء والرفــع مــن كفــاءة
التشــغيل وتقديــم الدعــم والمســاندة الفنيــة لعمــاء الشــركة وموظفيهــا.
كمــا تعمــل علــى تعزيــز حوكمــة عمليــات تقنيــة المعلومات بما يتماشــى مع ممارســات تقنية
المعلومــات الرائــدة والمحافظــة علــى منصــات وبنيــة تحتيــة آمنــة وموثــوق بهــا ومســتدامة
لبيئــة غازكــو.
تقــدم إدارة تقنيــة المعلومــات خدمــات الدعــم لكافــة قطاعــات الشــركة مــن خــال تطويــر
مشــروعات البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات ،وإدارة وتشــغيل وصيانــة أنظمــة وأجهــزة
الشــبكات واالتصــاالت وخــوادم ووحــدات التخزيــن فــي غرفــة مركــز البيانــات (غازكــو) ،وتقديــم
خدمــات الدعــم الفنــي والصيانــة ألنظمــة واجهــزة الشــركة باإلضافــة إلــى خدمــات الدعــم
الفنــي لموظفــي الشــركة فــي جميــع الفــروع ،إضافــة إلــى إدارة وتشــغيل وصيانــة أنظمــة
أمــن وســرية المعلومــات فــي الشــركة.
باإلضافــة إلــى ذلــك تعمــل علــى االعــداد واالشــراف لكافــة مشــروعات تطبيقــات األعمــال،
وتقديــم الدراســات التطويريــة ألي مشــروع لتحســين االنظمــة والتطبيقــات الحاليــة ،عــاوة
علــى تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي مثــل الحلــول الفنيــة والتقنيــة والتحليليــة لكافــة تطبيقات
وأنظمــة أوراكل علــى ســيبل المثــال تطبيقات المالية والمشــتريات والمخازن والموارد البشــرية
والتصنيــع والصيانــة والمبيعــات باالضافــة الــى انظمــة تطبيقــات خدمــات عالقــات العمــاء،
وتكويــن وتطويــر كافــة التقاريــر واإلحصائيــات علــى أنظمــة الشــركة لالســتفادة منهــا مــن
قبــل االدارات المختصــة.

برنامج التحول الرقمي

عملــت الشــركة لالســتفادة مــن التقنيــات الرائــدة ألتمتــة المهــام األساســية لألعمــال
اليوميــة للعامليــن ،فانتقلــت الشــركة فــي وقــت ســابق لنظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات
لدعــم بعــض العمليــات الرئيســية للماليــة والمشــتريات والنقــل.
وفقــا لرؤيــة الشــركة المســتقبلية وتوافقــا مــع رؤيــة المملكــة  ،2030تحتــاج الشــركة
للتوســع فــي التقنيــات المطبقــة لتنفيــذ األعمــال بطريقــة أكثــر كفــاءة وأكثــر ذكاء لمواجهــة
التحديــات الحاليــة والمســتقبلية .ولذلــك تــم تطويــر اســتراتيجية تقنيــة وانشــاء برنامــج باســم
«برنامــج التحــول الرقمــي» الخــاص والــذي يســتهدف جميــع قطاعــات وخدمــات الشــركة مــع
التركيــز علــى التحســينات الجوهريــة فــي تجربــة العمــاء والكفــاءة التشــغيلية وفقــا ألفضــل
الممارســات العالميــة فــي نقــل وتوزيــع غــاز البتــرول المســال .ســيكون هنــاك فوائــد ملموســة
ســواء علــى صعيــد العمــاء مــن خــال توحيــد القنــوات لزيــادة رضــا العمــاء ومشــاركتهم أو
العمــاء الداخلييــن مــن خــال تحســين الكفــاءة التشــغيلية عــن طريــق أتمتــة اجــراءات العمــل
التــي تســاعد علــى تحســين كفــاءة العامليــن وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرارات.

رأس المال
البشري

يعــد االســتثمار فــي الكــوادر البشــرية مــن أبــرز اهتمامــات غازكــو حيــث تؤمــن الشــركة بــأن رأس المــال البشــري هــو الثــروة
الحقيقيــة التــي تمكنهــا مــن أداء أعمالهــا بإحترافيــة تتوافــق مــع البيئــة التنافســية ،ولهــذا واصلــت غازكــو عملية اســتقطاب
ً
الكــوادر المؤهلــة تأهيــا عالــي بنــاء علــى معاييــر قياســية وضعتهــا غازكــو لتواكــب احتياجاتهــا العمليــة ومواجهــة التحديات
ً
القادمــة ،حيــث ضــم فريــق عمــل غازكــو خــال العــام  2017عــددا مــن كبــار القيادييــن واإلدارييــن والمهندســين الســعوديين
الــذي يملكــون الخبــرات الواســعة فــي المجــاالت الصناعيــة والتقنيــة واإلداريــة والماليــة والهندســية.
عملــت غازكــو خــال الفتــرة الماضيــة بالتعــاون مــع أحــد بيــوت الخبــرة فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة لمراجعــة وتطويــر
الهيــكل التنظيمــي بمــا يتوائــم مــع ســوق العمــل وفــق أفضــل الممارســات الســائدة ،إضافــة إلــى تحديــث وتطويــر سياســات
وإجــراءات المــوارد البشــرية بهــدف تحســين ســير األعمــال وكفاءتهــا.
و مــن جانــب آخــر فقــد حرصــت غازكــو علــى توطيــن وظائفهــا فــي مجــاالت عــدة منهــا اإلداريــة والهندســية والفنيــة ،كمــا
ســعت إلــى توطيــن الوظائــف المتعلقــة بتوزيــع ونقــل الغــاز المســال ممــا ســاهم فــي رفــع نســبة التوطيــن لتصــل إلــى
 %58.5مقارنــة بـــ %54للعــام الســابق.
تشــغل وظائــف غازكــو القياديــة والتنفيذيــة كفــاءات ســعودية مؤهلــة ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة اهتمــت بإســتقطاب
الكفــاءات النســائية الســعودية حيــث ســعت لإلتاحــة الفــرص الوظيفيــة لهــن فــي عــدة مجــاالت رئيســية فــي الشــركة
كالمــوارد البشــرية والتدريــب واالدارة االســتراتيجية وخدمــات العمــاء إذ بلــغ عــدد الســيدات ضمــن فريــق العمــل لــدى
الشــركة خــال عــام  2017م نحــو (  ) 29موظفــة .

التدريب والتطوير:
إيمانــا مــن غازكــو بأهميــة تدريــب وتأهيــل القــوى الوطنيــة العاملــة ،وإســهاما منهــا فــي دعــم وتنميــة قــدرات العامليــن
فــي الشــركة ،وتجســيدا لمــا تضمنتــه إســتراتيجيتها بالتخطيــط لتنميــة المــوارد البشــرية لمواجهــة االحتياجــات التدريبيــة
بغــرض إعــداد كــوادر قــادرة علــى مواجهــة التحديــات ومواكبــة متطلبــات العصــر مســتخدمه كافــة أســاليب التدريــب التقليديــة
والحديثــة والمتطــورة.
اســتثمرت غازكــو خــال العــام 2017م ،مبلــغ  4مليــون ريــال ،إلقامــة(  ) 113دورة تدريبيــة اســتفاد منهــا (  ) 526موظــف
شــملت برامــج متعــددة ،كالبرامــج العامــة التطويريــة فــي مجــاالت الحاســب اآللــي والنظــم ،وبرامــج تخصصيــة فــي الماليــة
والهندســة وكيفيــة التعامــل مــع نقــل المــواد الخطــرة علــى الطــرق البريــة وفــق المواصفــات القياســية الدوليــة (.)ADR

من أهم البرامج التي عقدت خالل عام 2017

ما يلي:

 المالية لغير الماليين. الشهادة الدولية لنقل المواد الخطرة ADR المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS برامج األوفيس (( :))Excel – Power Point – Outlook – Ms Projectو علــى صعيــد آخــر فقــد عملــت غازكــو علــى التنســيق مــع الجمعيــة الوطنيــة للحمايــة مــن الحرائــق  ( NFPAفــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة) لتدريــب عــدد مــن العامليــن فــي مجــاالت النقــل واألمــن والســامة والتســويق والمبيعــات واإلدارة
ً
ً
االســتراتيجية ومكتــب إدارةالمشــاريع باإلضافــة إلــى إدارة العمليــات بهــدف تدريبهــم نظريــا وعمليــا لتعميــق مفهــوم األمــن
ً
ً
والســامة الصناعيــة لجعــل اإللتــزام بــه ســلوكا ومنهجــا أثنــاء العمــل لإلرتقــاء بمســتوى األمــن والســامة بمــا يتوائــم مــع
المعاييــر العالميــة ومتطلبــات الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي .وســيتم تقديــم التدريــب خــال عــام 2018م.

التدريب التعاوني:
تعمــل غازكــو علــى التعــاون الدائــم مــع الجامعــات والمؤسســات التعليميــة فــي تدريــب الطــاب والطالبات المتوقــع تخرجهم
لتهيئتهــم وإعدادهــم لســوق العمــل مــن خــال التطبيــق العملــي وممارســة تخصصاتهــم فــي بيئــة تفاعليــة وفــق ضوابــط
محددة.

البرامج االجتماعية الخاصة بالعاملين:
تقــوم الشــركة بإقامــة حفــات المعايــدة الدوريــة خــال مواســم األعيــاد فــي كافــة فروعهــا المنتشــرة بالمملكــة العربيــة
الســعودية بهــدف إيجــاد روح مــن األلفــة والتواصــل وتوثيــق الروابــط بيــن العامليــن وقيــادات الشــركة.

الصندوق الخيري لتكافل العاملين:
يهــدف الصنــدوق إلــى توفيــر المســاعدة للعامليــن فــي الدرجــات الوظيفيــة األقــل مــن غيــر المديريــن والذيــن تواجههــم بعــض
الظــروف والمشــاكل الطارئــة الخاصــة بهــم وبعائالتهــم ،ممــا يجعلهــم فــي حاجــة ماســة إلــى مســاعدات ماليــة لظــروف
متنوعــة.
ً
يعتمــد هــذا البرنامــج فــي تمويلــه علــى المســاهمات الذاتيــة مــن العامليــن التطوعيــة الرمزيــة التي يتم إســتقطاعها شــهريا
بجميــع الدرجــات الوظيفيــة مــن الراغبيــن فــي المشــاركة فــي هــذا العمــل الخيــري بجانــب مســاهمة صنــدوق الحســومات التــي
ً
يتــم تحصيلهــا مــن العامليــن شــهريا وفــق انظمــة وتعليمــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية.

اإلستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة:

المبلغ

114.834.18

البيان

الرصيد في 2017/ 1 / 1

-

المضاف خالل العام

44،861.40

المستبعد خالل العام

69،972.78

الرصيد في 2017/ 12/ 31

عمليــة مرابحــة بيــن الشــركة والعامليــن حيــث تقــوم الشــركة بشــراء ســيارات وإعــادة بيعهــا علــى العامليــن بنســبة مرابحــة
كميــزة تنافســية مقارنــة بالســوق خدمــة للعامليــن وفــق ضوابــط وشــروط محــددة.

االستراتيجية

رؤيــة المملكــة
تتطلــع «غازكــو» إلــى المســتقبل بعيــن طموحــة مســتمدة رؤيتهــا مــن
ِ
َ ْ
ِّ
ِّ
أهداف
تحقيق
ـق للقطاعيــن العــام والخاص للمشــاركة فــي
ـذج حيــا وخارطــة طريـ
ِ
ِ
2030م ،كأنمـ ٍ
َ
َ َ
ً
ٍ ُ
ـة منهجــا نرســم بــه خططنــا االســتراتيجية،
ـة ،حيــث حــددت أهــداف هــذه الرؤيـ ِ
ـة الوطنيـ ِ
التنميـ ِ
ِّ
ورفــع
المحلــي،
الناتــج
الخــاص فــي إجمالــي
القطــاع
مســاهمة
برفــع
الوطــن
رؤيــة
لتحقيــق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
َ
ِّ
ـدول
ـط والغــاز ،وأن تكــون المملكــة فــي مصــاف الـ
ـاع النفـ ِ
نسـ ِ
ِ
ـبة المحتــوى ًالمحلــي فــي قطـ ً ِ
ـات اللوجســتية.
المتقدمــة عالميــا واألولــى إقليميــا فـ
ـال الخدمـ ِ
ـي مجـ ِ
َ
ُ
ـاملة تأخــذ بعيــن
ـة شـ
ـل اسـ
ٍ
ـتراتيجية وتطويريـ ٍ
ٍ
أطلقــت «غازكــو» بدايــة هــذا العــام خطــة عمـ ٍ
َ
والحفــاظ علــى البيئــة،
قطــاع الغــاز
فــي
الفاعــل
االســتثمار
بيــن
التكامــل
تحقيــق
االعتبــار
ِ
ِ
ِ
َ
َِ
ً
ســعيا إلــى تحقيــق رؤيتهــا فــي أن تكــون الشــركة الرائــدة لحلــول الغــاز فــي المنطقــة ،التــي
َ
َّ
ُ
ـاع نحــو التميـ ِـز واالبتــكار.
تقــود نمــو القطـ
ِ
َ
ـية
ـاث مبـ
ـول شـ
ـادرات أساسـ ٍ
ٍ
ـاملة ترتكــز علــى ثـ ِ
ٍ
كمــا أطلقــت «غازكــو» لتحقيــق ذلــك خطــة تحـ ٍ
وهي:
َ
ُ
َ
ُ
ِّ
المنطقة
التميز فــي
ـغيلي الــذي يســتهدف أن تكــون «غازكــو» مركــز
أوال :برنامــج التميـ ِـز التشـ
ِ
ِ
َ
َ
اإلمــدادات وكفــاءة
ذكيــة تضمــن اســتدامة
حلــول
وتوفيــر
واالبتــكار
للتطويــر
والداعــم
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
التشــغيل
ِ
ً
ُ
ُ
َ َ
َ
ُ
ِّ
والحلول التــي يتطلبها
ـات
ـ
م
د
الخ
أفضل
ـر
ـ
توفي
ـتهدف
ـ
يس
ـذي
ـ
وال
ـاري
ـ
التج
ـول
ـ
التح
ـج
ـ
برنام
:
ـا
ثانيـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
العميل
درجات رضــى
ـية تحقق أعلــى
ِ
ـوق تنافسـ ٍ
ِ
ـاز فــي المملكــة ،والعمــل فــي سـ ٍ
ســوق الغـ ِ

ً
ُ
َّ
ُ
الر َقمـ ِّ
ـع اإلجــراءات والعمليــات
ـ
جمي
ـة
ـ
أتمت
ـى
ـ
إل
ـدف
ـ
يه
ـذي
ـ
وال
ـاق»
ـ
«آف
ـي
ـول
ـ
التح
ـج
ـ
برنام
:
ـا
ثالثـ
ِ
ِ
ِ

فــي جميــع قطاعــات الشــركة  ،مــن خــال التركيــز علــى الخدمــات المقدمــة العميــل ،وتطويــر
ُ
ـل المعاييـ ِـر والممارســات العالميــة فــي قطــاع توزيــع الغــاز،
اإلجــراءات بمــا يتوافــق مــع أفضـ ِ
َ َ
ـة ،وتمكيــن العامليــن فــي
ـة نوعيـ ٍ
ـات الكترونيـ ٍ
ـاء مــن خــال توفيــر خدمـ ٍ
وتحســين تجربــة العمـ ِ
َّ َ
ـغيل.
ـاءة التشـ
ـع كفـ ِ
الشــركة مــن التعامــل مــع األنظمــة التقنيـ ِ
ِ
ـة لرفـ ِ
ْ ً
َ
ُ
ـالِ ،حزمة من
ـار ريـ ٍ
تعمــل «غازكــو» علــى عــدد مــن المشــاريع التــي فاقــت ميزانيتهــا َالنصــف مليـ ِ
ـدث المعاييـ ِـر المعتمــدة
ـن والسـ
ـامة وفــق أحـ ِ
ِ
ـاريع التــي تهــدف إلــى تطويـ ِـر أنظمـ ِ
ـة األمـ ِ
المشـ ِ
ـة العليــا لألمــن الصناعـ ِّ
ـركات
ـل الشـ
ـراف
ِ
ِ
ـي وبإشـ ٍ
مــن الهيئـ ِ
مباشـ ٍـر منهــا  ،وبالعمــل مــع أفضـ ِ
ِ
المتخصصــة ،و حــزم مــن المشــاريع التــي تســتهدف تحســين وتطويــر
والمحليــة
العالميــة
ِ
ِ
ِ
البنيــة التحتيــة و زيــادة الســعة التخزينيــة إضافــة إلــى تحديــث و تطويــر أســطول شــاحنات
النقــل والتوزيــع.
ُ
َ
والمنشــآت فــي
مفصلــة تســتهدف األفــراد
تســويقية
خطــة
كمــا تعمــل الشــركة علــى
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ـع
ـادرات واإلجـ
ـة مــن المبـ
ِ
ِ
القطاعيــن العــام والخــاص ،وتتضمــن تنفيــذ مجموعـ ٍ
ـراءات تهــدف لرفـ َ ِ
ُ
َ َّ
ـة توفــر الخدمــة
ـول ِتق ِنيـ ٍ
ـات عاليـ ِ
ـل بتوفيــر منتجـ ٍ
مســتوى الخدمـ ِ
ـة القيمــة ،وحلـ ٍ
ـة ورضــى العميـ ِ
ـل لالرتقــاء
بسـ
ـل المباشـ ِـر بعمالئنــا والتركيـ ِـز علــى صـ ِ
ٍ
ـوت العميـ ِ
ـهولة وســرعة ،وتحقــق التواصـ ِ
وخدماتنــا.
بمنتجاتنــا
ِ
ِ

االهداف االستراتيجية

استغالل الفرص المتاحة في مجال الغاز.
تطوير الخدمات واألعمال المرتبطة بتوزيع الغاز.
المحافظة على األعمال األساسية.
المحاور االستراتيجية

الشراكات والتحالفات.

االستثمار في األصول.

التميز في التشغيل.

تعظيم القيمة المضافة للعمالء.

األسس وعوامل التمكين

الصحة ،السالمة ،البيئة والجودة.
بناء القدرات البشرية.
المشاركة الفاعلة في تشكيل السوق.
توظيف التقنية.

المسؤولية
اإلجتماعية

وضعــت الشــركة نصــب عينيهــا االهتمــام بالمســؤولية اإلجتماعيــة عــام 2017م بطريقــة
تهــدف نحــو مجتمــع معرفــي ،فقامــت الشــركة بتقديــم مبادراتهــا بشــكل مغايــر ولفئــة عزيزة
ً
ً
علينــا جميعــا وايضــا المشــاركة فــي مبــادرات اخــرى مــع جهــات معتمــدة ومــن أهــم المبــادرات
لهــذا العــام:
استمرار دعم أبناء شهداء الواجب في الحد الجنوبي للعام الثاني على التوالي:

أطلقــت غازكــو خــال العــام الماضــي وبمناســبة اليوم الوطنــي للمملكــة مبادرةوطنية(#في_
ً
يوم_الوطن_ما_نســيناكم) ،تمثلــت فــي احتضــان  150طالبــا وطالبــة مــن أبنــاء شــهداء الواجب،
ًّ
ً
ودعمهــم تعليميــا طــوال مراحلهــم التعليميــة العامــة (12عامــا) .وتهــدف هــذه المبــادرة
ُ
ً
إلــى دعــم أبنــاء جنــود الوطــن البواســل ،الذيــن استشــهدوا دفاعــا عــن تــراب وطنهــم وعزتــه
وكرامتــه فــي الحــد الجنوبــي مــن القطاعــات العســكرية المشــاركة كافــة والمنبثقــة مــن
وزارات الدفــاع والداخليــة والحــرس الوطنــي
ألف كسوة شتوية لطالب وطالبات تكافل بمشاركة غازكو:

مشــروع كســوة الشــتاء والمخصــص لبعــض مــدن وقــرى المناطــق الشــمالية بالمملكــة مــن
خــال تقديــم الدعــم المــادي حيــث تأتــي هــذه المشــاركة فــي أطــار حــرص واهتمــام شــركة

الغــاز والتصنيــع األهليــة لدعــم مثــل هــذه المبــادرات الخيريــة والتــي تشــكل أهميــة بــارزة
كونهــا تالمــس النــشء فــي المراحــل التعليميــة المختلفة وتوفــر لهم احتياجاتهــم بما يضمن
تحقيــق األثــر االيجابــي عليهــم فــي مســتقبلهم العلمــي و بنــاء االنســان الســعودي الــذي
يســهم مســاهمة ايجابيــة فــي تكويــن مجتمــع معرفــي يكــون الرأفــد األول فــي المملكــة
العربيــة الســعودية بأعتبــار الطالــب هــو اللبنــة األولــى فــي التنمية ولمــا لمبــادرات تكافــل مــن
دور تســعى لــه مــن خــال توفيــر مــا يســاعد الطالــب والطالبــة المحتاجيــن علــى االســتمرار
بالتعليــم والتفــوق الدراســي وبنــاء شــخصيته اإليجابيــة والطموحــة ،ومــن هــذه المبــادرات
مشــروع كســوة الشــتاء وهــي مبــادرة بــدأت بهــا تكافــل منــذ ثــاث ســنوات موجهــه للقــرى
والهجــر فــي المناطــق النائيــة  ،لتوزيــع أكثــر مــن  11000كســوة شــتوية.
دعم امسيات مركز تأصيل الفكر الخيرية :مركز ابطال المعرفة:

مبــادرة الشــركة بدعــم خيــري ألربــع أمســيات يقيمهــا مركــز تأصيــل الفكــر للتدريــب ،و يذهــب
فيهــا ريــع هــذه األمســيات إلــى عــدد مــن الجهــات الخيريــة منهــا جمعيــة (إنســان) لأليتــام
ومركــز أبطــال المعرفــة الخيــري وجمعيــة صعوبــات التعلــم.
دعم الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:

ً
ً
قدمــت الشــركة دعمــا ماديــا للجمعيــة الســعودية الضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه
وذلــك ضمــن اســتراتيجية الشــركة ومســؤوليتها تجــاه هــذه الفئــة التــي تســتحق الدعــم
واالهتمــام ،و ضمــن عــدد مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تطلقهــا الشــركة علــى
مــدار العــام.
جمعية األطفال المعوقين:

شــاركت غازكــو ضمــن عــدد مــن الشــركات التــي قدمــت دعمهــا لبرنامــج إبداعــات ورســومات
األطفــال لعــام 2017م تحــت رعايــة جمعيــة األطفــال المعوقيــن.

المخاطر

إن شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة ككافــة الكيانــات االقتصاديــة المتنوعــة التــي عــادة مــا تكــون عرضــة لبعــض المخاطــر
ً
وفقــا لطبيعــة األعمــال واألنشــطة التــي تقــوم بهــا ،حيــث تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا مــن خــال
ً
مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة إضافــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة عبــر سياســات وإجــراءات تعنــى بهــذا الجانــب ،كمــا تعمــل دائمــا
علــى تنميــة وتطويــر نظــام فعــال إلدارة مخاطــر الشــركة ووضــع سياســات مثلــى محــددة للتوصــل إلــى وســائل للتحكــم
فــي الخطــر ،والحــد مــن وقوعــه أو تكــرار حدوثــه ،والتقليــل مــن حجــم الخســائر التــي تترتــب علــى ذلــك ،ممــا يترتــب عليــه
تخفيــض درجــة الخطــر بأقــل تكاليــف ممكنــة.

وعليه يمكن تسليط الضوء على عدد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وفق اآلتي:
المخاطر االستراتيجية:
وفقــا لقــرار مجلــس الــوزارء رقــم ( )711وتاريــخ 1438/11/30ه والخــاص بالموافقــة علــى لوائــح وأنظمــة نظــام توزيــع الغــاز
ً
الجــاف وغــاز البتــرول المســال لألغــراض الســكنية والتجاريــة  ،تعيــش الشــركة حاليــا مرحلــة قطــف ثمــار كثيــر مــن مشــاريع
البنيــة التحتيــة التــي شــرعت بهــا الســنوات الماضيــة كمشــاريع تحديــث وترقيــة أجهــزة ومعــدات الشــركة المختلفــة فــي
جميــع محطــات الشــركة بالممكلــة ومــن أهمهــا تطويــر جميــع خطــوط االنتــاج مــن التعبئــة بالوضــع اليــدوي إلــى التعبئــة
بالوضــع اآللــي ممــا نتــج عنــه رفــع كفــاءة وجــودة التعبئــة باعتمــاد التقنيــات االلكترونيــة فــي اإلنتــاج والمتابعــة والتقاريــر
ً
ً
ممــا ســاعد أيضــا علــى خفــض تكلفــة التعبئــة وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة وأيضــا تحديــث أســطول شــاحنات توزيــع الغــاز لعمــاء
الخزانــات بــإدراج عــدد مــن الشــاحنات الحديثــة ممــا أضــاف فــي ســرعة الخدمــة وتقليــل مــدة االنتظــار وزيــادة عــدد العمــاء،
هــذا باإلضافــة إلــى أن الشــركة قــد قطعــت خطــوات كبيــرة فــي زيــادة المخــزون االســتراتيجي االحتياطــي» التشــغيلي « مــن
الغــاز لمواجهــة توقــف المصافــي الــدوري أو المفاجــئ أو أي حالــة طارئــة خــاف ذلــك لضمــان اســتمرارية واســتدامة تقديــم
الخدمــات لجميــع العمــاء  ،وفــي ذات الشــأن فالعمــل متواصــل بتحديــث أســطول ناقــات الغــاز علــى آليــات محــددة للتوســع
واالنتشــار لتغطيــة بعــض مناطــق االســتهالك فــي المملكــة حســب توجيهــات الدولــة ممــا ســيدعم موقــف الشــركة
التموينــي لكافــة مناطــق المملكــة األمــر الــذي يجعــل الشــركة فــي مكانــة كبيــرة ممكنــة فــي خلــق شــكل ســوق غــاز
البتــرول الســائل بالمملكــة.

ولتجنــب مخاطــر خســارة العمــاء فهنــاك دورات لتطويــر العمــل ورفــع االحتــرام والتقديــر للعميــل وللتعامــل باحترافيــة مــع
العمــاء وتالفــي الشــكاوي ومتابعتهــا .مــع اطــاق الشــركة مبــادرة تطويــر االعمــال مــن خــال برنامــج التحــول التجــاري الــذي
ً
ً
يؤهــل الشــركة تســويقيا وتنافســيا خــال الفتــرة القادمــة واســثمارا لخبــرات الشــركة الفريــدة الممتــدة ألكثــر مــن  55عامــا.

مخاطر التشغيل:
تتالفــى الشــركة مخاطــر انقطــاع االمــداد مــن شــركة أرامكــو للصيانــة الطارئــة أو المجدولــة مــن خــال خطــط مشــتركة
تســاعد علــى اســتغالل االمكانيــات التخزينيــة للشــركتين لضمــان اســتمرار امــداد الغــاز للعمــاء كمــا تتجنــب الشــركة مخاطــر
إنقطــاع الطــرق الرئيســية المعتمــدة بيــن محطــات الشــركة ومصفاتــي أرامكــو (ال ســمح اللــه) وذلــك باســتخدام طــرق بديلــة
عنــد الحاجــة بالتنســيق مــع الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي لــوزارة الداخليــة وهــذا ناتــج عــن تراكــم كبيــر فــي الخبــرة العمليــة
علــى أرض الواقــع .
كمــا تعمــل علــى تالفــي الحــوادث الفنيــة المســببة لنقــص االمــداد أو االنقطــاع المفاجــئ عبــر تحديــث وزيــادة أســطول النقــل
والتوزيــع بــرؤوس ناقــات وصهاريــج وفــق أعلــى المواصفــات والمعاييــر العالميــة والمحليــة لتوفيــر مخــزون الغــاز باإلضافــة
إلــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية واألداء واالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة والقيــام بعمليــات الصيانــة الدوريــة والوقائيــة.
كمــا قامــت غازكــو علــى تطويــر خطــوط تعبئــة االســطوانات بجميــع محطاتهــا بأنظمــة حديثــة ومميــزة فــي ســوق غــاز
ً
البتــرول المســال باإلضافــة إلــى تزويــد االســطوانات بصمــام أكثــر أمانــا وذلــك لضمــان اســتمرارية الوفــاء بالطلــب و تطبيــق
أعلــى مســتويات الجــودة .
وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر التقنيــة تعمــل الشــركة علــى تحديــث مســتمر للبرامــج وإدارة تقنيــة المعلومــات وتوفيــر الدعــم
الفنــي الــازم لضمــان اســتمرارية األعمــال وتوفيــر حمايــة عاليــة وأمــن للمعلومــات للحفــاظ علــى بيانــات الشــركة وســريتها
وبهــذا فقــد شــرعت الشــركة بالمضــي ببرنامــج التحــول الرقمــي «آفــاق» .باإلضافــة إلــى اســتحداث مركــز التميــز المؤسســي
بهــدف رفــع مســتوى الجــودة مــن خــال تحديــث السياســات واالجــراءات.
كمــا تتجنــب الشــركة المخاطــر المتعلقــة بالكــوادر البشــرية مــن خــال وضــع خطــط للتعاقــب الوظيفــي وتوفيــر البيئــة
الفعالــة والملهمــة للعامليــن وتقديــم الــدورات التخصصيــة والعامــة التــي تزيــد مــن كفــاءة العامليــن وقدراتهــم ،إضافــة إلــى
عــدد مــن البرامــج التحفيزيــة لدعــم االســتقرار الوظيفــي.
وفــي مجــال األمــن والســامة تطبــق الشــركة أحــدث المعاييــر الخاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة وتلتــزم بمتطلبــات
الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي بــوزارة الداخليــة ،ومعاييــر الجمعيــة الوطنيــة لمكافحــة الحريــق ( )NFPAفيمــا يخــص اإلطفــاء
ومعاييــر إدارة الســامة والصحــة المهنيــة التابعــة لــوزارة العــدل األمريكيــة ( )OSHAفيمــا يخــص الســامة ،وذلــك بهــدف
تفــادي المخاطــر الناتجــة عــن ذلــك ،كمــا حرصــت الشــركة علــى حصــول معداتهــا علــى شــهادة ( )ADRوالخاصــة بنقــل المــواد
الخطــرة علــى الطــرق البريــة كذلــك تعمــل الشــركة علــى تدريــب وتوعيــة ســائقيها وإلحاقهــم بــدورات نقــل المــواد الخطــرة
علــى الطــرق البريــة.
وفــي مجــال تقييــم وتقويــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومراجعــة أعمــال الشــركة فيوجــد لــدى الشــركة إدارة مختصــة
بالمراجعــة الداخليــة تقــوم بتقييــم دوري لمخاطــر الشــركة ومــدى االلتــزام باألنظمــة واللوائــح والسياســات المعتمــدة مــن
خــال خطــط ســنوية تهــدف إلــى مراجعــة مســتمرة ألعمــال الشــركة فــي كافــة قطاعاتهــا المختلفــة لمعالجــة المالحظــات
ً
وتقويــم األداء ،يتــم رفــع تلــك التقاريــر دوريــا إلــى لجنــة المراجعــة إلصــدار توصياتهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة التخــاذ
الــازم بشــأنها.

المخاطر المالية:
تتخــذ الشــركة كافــة االحتياطــات والمخصصــات الماليــة الالزمــة لمواجهــة المخاطــر المتعلقــة بالمخــزون والمديونيــات
والذمــم وحقــوق العامليــن إضافــة إلــى المخاطــر المتعلقــة باســتثماراتها المتنوعــة والقضايــا –إن وجــدت.
حتــى ال تواجــه الشــركة مخاطــر اختــاف العمــات األجنبيــة فــي عمليــات الشــراء فإنهــا تعمــد اســتخدام العقــود اآلجلــة
لتغطيــة مخاطــر اختــاف العمــات األجنبيــة.
و فيمــا يتعلــق بمخاطــر الســيولة وعــدم القــدرة علــى ســداد االلتزامــات الماليــة المترتبــة عنــد اســتحقاقها تعمــل غازكــو
ً
علــى ســداد التزاماتهــا فــي اجالهــا المحــددة ،كمــا تعمــل علــى اســتثمار الفوائــض النقديــة دوريــا لتحقيــق عوائــد مجديــة مــع
الحفــاظ علــى نســبة ســيولة مثاليــة تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا.
تقــوم الشــركة بالتأميــن علــى ممتلكاتهــا ومعداتهــا ومنتجاتهــا إضافــة إلــى شــاحناتها وناقالتهــا ،كمــا تقــوم بالتأميــن
علــى األمــوال والبضائــع المنقولــة وكذلــك المســئولية المدنيــة مــن خــال غطــاء تأمينــي يتناســب مــع حجــم وأعمــال الشــركة،
ً
إضافــة إلــى ذلــك تعمــل ســنويا علــى تحســين غطاءهــا التأمينــي مــن خــال دراســة المخاطــر المتوقعــة فــي أعمالهــا عبــر
مستشــاري التأميــن المعتمديــن لديهــا.
ً
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــا ألنظمــة هيئــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتقــوم بقيــد مخصــص
ً
الــزكاة المســتحقة ســنويا وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة .
قدمــت الشــركة اإلقــرار الزكــوي لألعــوام مــن  2008م حتــى  2016إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وقامــت بدفــع مبلــغ
الــزكاة  ،وحصلــت علــى شــهادة زكاة مقيــدة يســري مفعولهــا حتــى 30أبريــل  2018م.

وقــد قامــت الشــركة بإجــراءات االعتــراض علــى فروقــات الروبــوط الزكويــه عــن األعــوام 2005م و2006م و2007م 2009 ,2008
و  2010وفقــا للنظــام الصــادر بذلــك ،وال زالــت القضيــة مرفوعــة لــدى اللجــان المختصــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.
ً
وبنــاء علــى مراجعــة مستشــار الــزكاة للشــركة لهــذا الربــط الزكــوي  ،فــإن للشــركة أســباب قويــة صالحــة لتقديــم إعتــراض
للهيئــة لمراجعــة الربــط الزكــوي لصالحهــا  ،بحيــث ال يترتــب عليــه أي إلتزامــات جوهريــة
فيمــا يخــص المخاطــر المترتبــة علــى انفجــار الغــاز المتســرب مــن الناقلــة رقــم  845التابعــة لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة
ً
الــذي وقــع صبــاح يــوم الخميــس  16ذو الحجــة 1433هـــ األول مــن نوفمبــر  2012م ،نتيجــة حــادث مــروري ،وفقــا للمعطيــات
ً
القائمــة حاليــا فقــد تقــدم المدعــي العــام بالئحــة دعــوى ضــد شــركة الغــاز والتصنيــع االهليــة وخمســة اطــراف أخــرى
ً
ومنظــورة حاليــا أمــام الدائــرة المروريــة الثانيــة بالمحكمــة العامــة بالريــاض وقــد حضــر محامــي الشــركة عــدة جلســات وال
ً
زالــت متداولــة حاليــا  ،ويــرى محامــي الشــركة بأنــه اليمكــن تحديــد مــدى قــوة الموقــف القانونــي مــن ضعفــه فــي الوقــت
الحالــي .

المخاطر المتعلقة بالحوكمة واإلفصاح والشفافية:

ً
تعزيــزا لمبــادئ الحوكمــة وآليــات االفصــاح والشــفافية فقــد عملــت غازكــو علــى إعــداد وتحديــث أنظمتهــا ولوائحهــا
وسياســاتها بمــا يتوافــق مــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار
رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ 1438/05/16هـــ ،الموافــق 2017/02/13م ،إلــى جانــب ذلــك يوجد لدى الشــركة إدارة مختصة باإللتزام
والحوكمــة تعنــى بمراقبــة تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركة والتحقــق مــن فعاليتهــا وتعديلهــا عنــد الحاجــة باإلضافــة إلــى
مســاعدة الشــركة فــي تقديــم ومتابعــة اإلفصاحــات الالزمــة.

تقرير
الحوكمة

تحــرص غازكــو علــى اإلتــزام بأعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات وضمــان تنفيــذ أفضــل الممارســات لتعزيــز عالقتهــا مــع
مســاهميها وكافــة مســتثمريها وعمالئهــا ،وكجــزء أساســي مــن هــذا االلتــزام فقــد عملــت غازكــو علــى تحديــث لوائــح
اإللتــزام والحوكمــة بمــا يضمــن حمايــة حقــوق المســاهمين واصحــاب المصالــح علــى المــدى الطويــل.
ً
وإيمانــا منهــا بمبــدأ اإلفصــاح والشــفافية وأهميــة المعلومــات للمســتثمرين فــإن الشــركة ،تفصــح عــن جانــب أدائهــا ونتائجهــا
الماليــة وأعمالهــا اإلداريــة الســابقة مــن خــال المعلومــات التاليــة التــي تهــم جمهــور المســتثمرين ،وهــي كمــا يلــي:

حقوق المساهمين:

ً
ً
تولــي شــركة الغــاز اعتبــارا خاصــا لحقــوق مســاهميها وذلــك بتضمينهــا فــي النظــام األساســي للشــركة ودليــل الحوكمــة
الخــاص بالشــركة ،حيــث تضمنــت هــذه الوثائــق حقــوق المســاهمين التــي تنــص عليهــا القوانيــن واألنظمــة بمــا فــي ذلــك:
ً
الحصول على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا أو بإصدار أسهم.
الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.
التصرف في االسهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
االستفســار وطلــب االطــاع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا ،ويشــمل ذلــك البيانــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة
واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام الشــركات ونظــام الســوق
الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة.
مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.
مســائلة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية فــي مواجهتهــم ،والطعــن ببطــان قــرارات جمعيــات المســاهمين
العامــة وفــق الشــروط والقيــود الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس.
أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة ،مــا لــم توقــف الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة العمــل
بحــق األولوية.
تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
طلــب االطــاع علــى نســخة مــن عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األســاس مــا لــم تنشــرهما الشــركة فــي موقعهــا
االلكترونــي.
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.
كمــا تســعى الشــركة إلــى التواصــل المباشــر مــع مســاهميها مــن خــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة،
ونشــر إعالنــات الشــركة فــي موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،وتوفيــر المعلومــات الكاملــة والواضحــة
ً
والصحيحــة وغيــر المضللــة ،وتقديمهــا فــي الوقــت المناســب ،إضافــة إلــى إصــدار التقريــر الســنوي للشــركة (متضمنــا تقريــر
مجلــس اإلدارة وتقريــر لجنــة المراجعــة) والــذي تقــدم مــن خاللــه اإلفصاحــات المطلوبــة بمــا يتفــق مــع نظــام الشــركات
ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة واإلقــرارات الالزمــة ،كمــا تمكــن الشــركة المســاهمين مــن التواصــل عبــر البريــد
الرســمي أو البريــد اإللكترونــي للشــركة لتقديــم استفســاراتهم ومالحظاتهــم ،واالطــاع علــى مســتندات ووثائــق الشــركة
عبــر الموقــع اإللكترونــي ( ،)WWW.GASCO.COM.SAوذلــك بهــدف ضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة
ومتابعــة كافــة االجــراءات الالزمــة لذلــك.

رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في  31ديسمبر 2017م:

ليــس لــدى الشــركة أســهم ممتــازة أو أســهم تتمتــع بحقــوق أولويــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس
اإلدارة أو منســوبيها ،و كل أســهم الشــركة أســهم عاديــة متســاوية القيمــة األســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت
وغيرهــا مــن الحقــوق بحســب النظــام األساســي.
عــدد األســهم الحــرة الموضحــة أعــاه بحســب موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) فــي يــوم  31ديســمبر
ً
ً
ً
2017م ،علمــا بــأن عــدد هــذه األســهم يتغيــر مــن فتــرة ألخــرى وفقــا لحركــة تــداول أســهم الشــركة اليوميــة بيعــا وشــراء
فــي ســوق األســهم.

معلومات المساهمين:

فيمــا يتعلــق باإلخطــارات المتعلقــة بتغيــر نســبة ملكيــة المســاهمين بالزيــادة أو النقصــان والمشــار إليهــا فــي المــادة ()45
مــن قواعــد التســجيل واإلدراج ،تــود الشــركة اإلفــادة بأنهــا لــم تتلــق أي إخطــار مــن كبــار المــاك بتغييــر ملكيتهــم أقــل
ً
أو أكثــر مــن ( )%5بنهايــة عــام 2017م ،وقــد اعتمــدت فــي رصيــد البيانــات أعــاه بنــاء علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول).

أسهم الخزينة:

ال يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة.

توزيع األرباح:
ً
ً
وفقــا لسياســة غازكــو يتــم توزيــع األربــاح اعتمــادا علــى نتائــج الشــركة التشــغيلية وتدفقاتهــا النقديــة واحتياجــات رأس
المــال العامــل وكذلــك احتياجاتهــا مــن االســتثمارات الرأســمالية ،وعليــه يقــدم مجلــس اإلدارة التوصيــات المناســبة لتوزيعــات
ً
األربــاح ،آخــذا فــي االعتبــار نــص المــادة ( )45مــن النظــام األساســي للشــركة:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

 -1يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور( )%30مــن رأس المــال المدفــوع.
 -2للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب  %5مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي
لمواجهــة الحــاالت الهامــة المســتعجلة.
 -3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل
توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء
مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه المؤسســات.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد بالمائة من رأس المال المدفوع.
 -5مــع مراعــاة االحــكام الــواردة فــي المــادة (الحاديــة والعشــرين) مــن هــذا النظــام ،والمــادة السادســة والســبعين مــن
نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ( )%10مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،بعــد توزيــع أربــاح علــى المســاهمين
ً
ال تقــل عــن ( )%5مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــاة متناســبا مــع عــدد الجلســات
التــي يحضرهــا العضــو.
ً
 -6للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة اتخــاذ القــرار المناســب حــول الباقــي مــن األربــاح بمــا ال يتعــارض
مــع القــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.
كما يجوز لمجلس اإلدارة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية خالل العام المالي.

باإلضافة إلى ما ذكر ،فقد اشتملت سياسة توزيع األرباح للشركة على:
مراعاة التسلسل واالنتظام في كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة.
اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
ً
يجــوز لمجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نصــف ســنوية وربــع ســنوية خــال العــام المالــي وفقــا لنــص المــادة ( )45مــن النظــام
ً
األساســي للشــركة بعــد الحصــول علــى تفويــض مــن الجمعيــة العامــة للشــركة بموجــب قــرار يجــدد ســنويا بتوزيــع أربــاح
مرحليــة ،مــع مراعــاة وجــود ربحيــة منتظمــة ،وأن يتوفــر لــدى الشــركة ســيولة كافيــة وتســتطيع التوقــع بدرجــة معقولــة
ً
بمســتوى أرباحهــا ،إضافــة إلــى وجــود أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــا آلخــر القوائــم الماليــة المراجعــة ،كافيــة لتغطيــة األربــاح
المقتــرح توزيعهــا ،بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة.
إلتــزام مجلــس اإلدارة عنــد اتخــاذ قــرار توزيــع األربــاح المرحليــة أو عنــد التوصيــة للجمعيــة العامــة بمقتــرح توزيــع أربــاح،
ً
باإلفصــاح واإلعــان عــن ذلــك فــورا ،وتزويــد الهيئــة بنســخة منــه فــور صــدوره.
يكــون اســتحقاق االربــاح للمســاهمين المالكيــن لألســهم نهايــة تــداول يــوم تاريــخ األحقيــة ،والمقيديــن فــي ســجل
الشــركة لــدى مركــز االيــداع «تــداول» فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ األحقيــة.
ً
يقــوم مجلــس اإلدارة بتنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــال  15يومــا مــن
تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامــة ،أو فــي قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة.
يقــوم مجلــس اإلدارة باإلفصــاح فــي تقريــره الســنوي المقــدم للجمعيــة العامــة للشــركة عــن وصــف لسياســة الشــركة
فــي توزيــع أربــاح األســهم ،ونســب األربــاح التــي تــم توزيعهــا علــى المســاهمين خــال الفتــرات المختلفــة مــن السنة،ونســبة
األربــاح المقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة وإجمالــي هــذه األربــاح ،وبيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد
مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح.
ً
وانســجاما مــع مــا ورد ،وبنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة
ً
بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 2017م وفقــا للمتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة
وذلــك فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  30أبريــل 2017م ،فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة خــال عــام 2017م بالتوزيعــات التاليــة:

الربع
السنوي

تاريخ قرار مجلس
اإلدارة

تاريخ االعالن

عدد األسهم
المستحقة

اجمالي المبلغ
الموزع

حصة
السهم
الواحد

نسبة التوزيع من
القيمة األسمية
للسهم

تاريخ األحقية*

تاريخ التوزيع

األول

 02مايو 2017

 3مايو 2017

75،000،000

26،250،000

0.35

٪3.5

 9مايو 2017

 22مايو 2017

الثاني

 25يوليو 2017

 26يوليو 2017

75،000،000

26،250،000

0.35

٪3.5

 30يوليو 2017

 10أغسطس 2017

الثالث

 1نوفمبر2017

 2نوفمبر2017

75،000،000

26،250،000

0.35

٪3.5

 5نوفمبر2017

 19نوفمبر 2017

الرابع

 1نوفمبر2017

 2نوفمبر2017

75،000،000

26،250،000

0.35

٪3.5

 17ديسمبر2017

 28ديسمبر2017

*تاريــخ األحقيــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم نهايــة تــداول يــوم تاريــخ األحقيــة والمقيديــن فــي ســجل الشــركة لــدى
مركــز االيــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ االســتحقاق.
مصادقة الجمعية العامة على التوزيعات التي تمت خالل العام 2017م:
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ  07مــارس 2018م علــى مــا تــم توزيعــه مــن أربــاح عــن الربــع األول
والثانــي والثالــث والرابــع مــن العــام المالــي 2017م البالــغ مجموعــه  1.4ريــال للســهم الواحــد ،وبمــا نســبته  % 14مــن رأســمال
الشــركة ،وبمبلــغ إجمالــي  105مليــون ريــال.

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزوﻋﺔ
)رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

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

1.4

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻨﺸﺎط
)رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

1.93

1.25

1.75

1.94

1.97

1.51

2017
2016

1.9

1.26

2015
2014

1.4

1.8

1.89

2.03

1.73

1.78

2013

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في االرباح:
لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في االرباح.

جمعيات المساهمين:

عقدت الشركة خالل العام 2017م جمعيتين عامين بحسب التالي:
الجمعية األولى:

الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثالثاء  14فبراير 2017م.

ً
بنــاء علــى دعــوة مجلــس اإلدارة الموجهــة لمســاهمي الشــركة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة والتــي تــم إعالنهــا

بموقــع الســوق الماليــة الســعودية «تــداول» بتاريــخ 2017/01/19م ،ونشــرها بالصحيفــة اليوميــة (جريــدة الريــاض) الصــادرة
فــي 2017/01/20م.
ً
فقــد تقــرر عــدم انعقــاد االجتمــاع األول المحــدد فــي تمــام الســاعة ( )06:30مســاء لعــدم حضــور النصــاب القانونــي مــن
المســاهمين الذيــن يمثلــون  %50مــن رأس المــال ،وتــم إشــعار المســاهمين الحاضريــن بعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة
وفــق مــا أعلنتــه الشــركة فــي دعوتهــا للجمعيــة.
ً
و عليــه فقــد انعقــد االجتمــاع الثانــي فــي تمــــام الســاعة ( )7:30مســاء ،فــي مقــر الشــركة بمدينــة الريــاض ،برئاســة الدكتور/
عبدالكريــم حمــد النجيــدي رئيــس مجلــس اإلدارة وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ،األســتاذ علــي محمــد الســفالن ،والدكتــور
رائــد بــن عبداللــه الحقيــل ،واألســتاذ ســطام بــن عامــر الحربــي ،واألســتاذ عبداللــه بــن فهــد العبدالجبــار ،واألســتاذ غــدران ســعيد
غــدران ،واألســتاذ محمــد بــن عميــر العتيبي،والدكتــور محمــد بــن حمــد الكثيــري.

ً
افتتــح رئيــس الجمعيــة االجتمــاع بالترحيــب بالســادة الحضــور وأعلــن أن بيانــات الحاضريــن (أصالــة ووكالة) وعددهم ( )11مســاهما
ً
مــن مســاهمي الشــركة ،يمثلــون ( )23,191,103ســهما أي بنســبة ( )% 30.92مــن إجمالــي عــدد أســهم الشــركة البالــغ
ً
ً
( )75,000,000ســهما ،ويعتبــر االجتمــاع الثانــي صحيحــا اذا كان نصــاب الحضــور أكثــر مــن  %25وبذلــك يكــون انعقــاد االجتمــاع
ً
ً
الثانــي صحيحــا طبقــا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة.

حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

البنـــــد

غير
موافقون موافقون ممتنعون

 -1التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

301،191،32
٪ ١٠٠

0
٪0

٢٠
٪0

 -2التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث الئحة لجنة المراجعة المحددة
لقواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ،وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة
الحالية التي بدأت بتاريخ  ٢٩نوفمبر ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات ميالدية ،علم ًا بأن
المرشحون هم:
األستاذ  /سطام عامر الحربي
المهندس /عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان
األستاذ  /فهد بن محمد الفواز
األستاذ  /محمد سعيد الشماسي

301،191،32
٪ ١٠٠

0
٪0

٢٠
٪100.0

 -3التصويت على اعتماد تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

301،191،32
٪ ١٠٠

0
٪0

٢٠
٪0

 -4التصويت عـلى توصية مجلس اإلدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك عن
الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٦م على النحو التالي:
إجمالي المبلغ الموزع  ٢٦،٢٥مليون ريال
حصة السهم الواحد  ٠،٣٥ريال
نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم ٪٣،٥
عدد االسهم المستحقة لألرباح ٧٥،٠٠٠،٠٠٠
أحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع االوراق المالية
(مركز االيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيتم توزيع األرباح على
المساهمين خالل  ١٥يوم ًا من تاريخ االستحقاق

301،191،32
٪ ١٠٠

0
٪0

٢٠
٪0

وبذلــك يكــون قــرار اجتمــاع الجمعيــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة المذكــور أعــاه هــو الموافقــة بأغلبيــة األصــوات علــى
ً
كافــة بنــود جــدول األعمــال ،هــذا وقــد انتهــى االجتمــاع الســاعة ( )09:00مســاء نفــس اليــوم حيــث قــدم رئيــس الجمعيــة
باســم مجلــس إدارة الشــركة وكافــة منســوبيها الشــكر لجميــع الحاضريــن والمشــاركة الفعالــة للمســاهمين بحضورهــم
هــذا االجتمــاع.

الجمعية الثانية:

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم االحد  30أبريل 2017م.

ً
بنــاء علــى دعــوة مجلــس اإلدارة الموجهــة لمســاهمي الشــركة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة والتــي تــم إعالنهــا

بموقــع الســوق الماليــة الســعودية «تــداول» بتاريــخ 2017/04/02م ،ونشــرها بالصحيفــة اليوميــة (جريــدة الجزيــرة) الصــادرة
بتاريــخ 2017/04/04م.
ً
فقــد تقــرر عــدم انعقــاد االجتمــاع األول المحــدد فــي تمــام الســاعة ( )07:30مســاء لعــدم حضــور النصــاب القانونــي مــن
المســاهمين الذيــن يمثلــون  %25مــن رأس المــال ،وتــم إشــعار المســاهمين الحاضريــن بعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة
وفــق مــا أعلنتــه الشــركة فــي دعوتهــا للجمعيــة.
ً
و عليــه فقــد انعقــد االجتمــاع الثانــي فــي تمــــام الســاعة ( )8:30مســاء ،فــي مقــر الشــركة بمدينــة الرياض ،برئاســة األســتاذ/
محمــد بــن عميــر العتيبــي رئيــس مجلــس اإلدارة وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة األســتاذ أحمــد عبدالعزيــز الحقبانــي ،والدكتــور
رائــد بــن عبداللــه الحقيــل ،واألســتاذ ســطام بــن عامــر الحربــي،و األســتاذ عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز بــن ســليمان ،واألســتاذ
عبداللــه بــن فهــد العبدالجبــار ،واألســتاذ غــدران ســعيد غــدران ،والدكتــور محمــد بــن حمــد الكثيــري ،والدكتــور عبدالكريــم بــن
حمــد النجيــدي.
ً
افتتــح رئيــس الجمعيــة االجتمــاع بالترحيــب بالســادة الحضــور وأعلــن أن بيانــات الحاضريــن وعددهــم ( )7مســاهما باألصالــة مــن
ً
مســاهمي الشــركة ،يمثلــون ( )10,948,140ســهما أي بنســبة ( )% 14.60مــن إجمالــي عــدد أســهم الشــركة البالــغ ()75,000,000
ً
ً
ً
ً
ســهما ،وبذلــك يكــون انعقــاد الجمعيــة صحيحــا أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه طبقــا لنظــام الشــركات والنظــام
األساســي للشــركة.

حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

البنــــــد

غير
موافقون موافقون ممتنعون

10،948،140
-1التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م.
٪100

0
٪0

0
٪0

-2التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م.

10،948،140
٪ 99.999

0
٪0

20
٪ 0.001

-3التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م.

10،948،140
٪ 100

0
٪0

0
٪0

-4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من  ٠١يناير وحتى  ٣١ديسمبر
٢٠١٦م.

10،836،985
٪ 98.98

0
٪0

111،155
٪ 1.02

بناء على اقتراح مجلس اإلدارة عن الثالثة
-5التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية
ً
أرباع األولى من عام ٢٠١٦م بمبلغ ( )٦٧،٥٠٠،٠٠٠سبعة وستون مليون ًا وخمسمائة ألف ريال بواقع
( )٠،٩٠ريال للسهم وبما نسبته  ٪9من رأس المال ،علم ًا بأنه سبق للجمعية العامة غير
10،948،140
العادية المنعقدة بتاريخ  ١٤فبراير ٢٠١٧م وأن وافقت على توزيع أرباح عن الربع الرابع بمبلغ
٪ 100
( )٢٦،٢٥٠،٠٠٠ستة وعشرون مليون ًا ومائتان وخمسون ألف ريال بواقع ( )٠،٣٥ريال للسهم وبما
نسبته  ٪٣،٥من رأس المال ،ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي ٢٠١٦م
مبلغ ًا وقدره ( )٩٣،٧٥٠،٠٠ثالثة وتسعون مليون ًا وسبعمائة وخمسون ألف ريال بواقع ()١،٢٥
ريال للسهم وبما نسبته  ٪١٢،٥من رأس المال.

0
٪0

0
٪0

-6التصويت على صرف مبلغ ( )١،٨٣٦،٠٦٦ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع (10،836،985 )٢٠٠،٠٠٠
٪ 98.98
ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م.

0
٪0

111،155
٪ 1.02

-7التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة
المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والتقارير الربع سنوية بما فيها
الربع األول من العام التالي ٢٠١٨م ،وتحديد اتعابه.

1،837،005
٪ 98.98

0
٪0

111،135
٪1.02

-8التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع
سنوي عن العام المالي ٢٠١٧م وفق ًا للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

10،948،140
٪ 100

0
٪0

0
٪0

وبذلــك يكــون قــرار اجتمــاع الجمعيــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة هــي الموافقــة بأغلبيــة األصوات علــى كافة
ً
بنــود جــدول األعمــال ،علمــا بأنــه لــم يصــوت أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضــرون علــى البنــد الرابــع والمتعلــق بإبــراء ذمتهــم عــن
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2016/12/31م وبنــد صــرف المكافــآت ،كمــا تمــت الموافقــة علــى تعييــن مراجعــي الحســابات
ً
الســادة شــركة الدكتــور عبدالقــادر محمــد بانقــا وشــركاه المحاســبون المتحــدون لمراجعــة حســابات الشــركة وذلــك ابتــداء
مــن بدايــة الربــع الثانــي للعــام 2017م وحتــى نهايــة الربــع األول للعــام 2018م .هــذا وقــد انتهــى االجتمــاع الســاعة ()09:30
ً
مســاءا نفــس اليــوم حيــث قــدم رئيــس الجمعيــة باســم مجلــس إدارة الشــركة وكافــة منســوبيها الشــكر لجميــع الحاضريــن
والمشــاركة الفعالــة للمســاهمين بحضورهــم هــذا االجتمــاع.

أعضاء
مجلس
اإلدارة

أ .محمد بن عمير العتيبي
رئيس مجلس اإلدارة مستقل
المؤهالت:
حصل على درجة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة
ويسترن ميتشغان ،والبكالوريوس في اللغة االنجليزية من
جامعة االمام محمد بن سعود ،كما حصل على عدد من
البرامج المتقدمة منها برنامج االدارة المتقدمة من جامعة
هارفرد وبرنامج االدارة التنفيذية من جامعة ميتشغان وبرنامج
االدارة االستراتيجية البنكية من
()DEVELOPMENT IRELAND INTERNATIONAL
الوظائف الحالية :أعمال حرة
الخبرات والوظائف السابقة:
ً
يتمتع بخبرة عملية واسعة تمتد ألكثر من  31عاما شغل
خاللها منصب نائب للرئيس التنفيذي للمالية للشركة الوطنية
السعودية للنقل البحري ومساعد مدير عام إدارات المصرفية
التجارية االسالمية لبنك سامبا ومدير اإلدارة المصرفية
اإلسالمية للبنك األول.
عضويات لجان الشركة

رئيس اللجنة التنفيذية.
رئيس لجنة االستثمار

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 بنك الرياض ( -داخل المملكة  -شركة مساهمة مدرجة). شركة اليمامة للصناعات الحديدية ( -داخل المملكة -شركة مساهمة مدرجة).
 الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية ( -داخلالمملكة  -شركة مساهمة مدرجة).
 شركة عبداهلل سعد ابو معطي للمكتبات ( -داخلالمملكة  -شركة مساهمة مدرجة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 -الشرق االوسط إلدارة السفن بدبي ( -خارج  -االمارات -

شركة ذات مسئولية محدودة).
 شركة  NSCSA Americaبالتيمور أمريكا ( -خارج  -شركة ذاتمسئولية محدودة).
 شركة البحري لنقل البضائع السائبة ( -داخلية  -شركةذات مسئولية محدودة).

 الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح شركة west of Englandللتأمين ( -داخلية  -شركة ذات مسئولية محدودة).
 شركة  ISReللتأمين في لوكسمبورج ( -خارجية  -شركةذات مسئولية محدودة).

أ .علي بن محمد السفالن
نائب رئيس المجلس مستقل
المؤهالت:
حاصل على برنامج ادارة االعمال من جامعة كولومبيا ودرجة
الماجستير في إدارة االعمال من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ودرجة البكالوريوس في االدارة المالية وإدارة
االعمال من جامعة رايدر.
الوظائف الحالية :أعمال حرة

معالي  .أ .أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي
المؤهالت:
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية
انسياد بفرنسا .ودرجة البكالوريوس لنظم المعلومات
الحاسوبية من جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية :مدير عام الجمارك السعودية.
الخبرات والوظائف السابقة:
ً
يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ  18عاما عمل خاللها كـ وكيل

الخبرات والوظائف السابقة:
ً
يتمتع بخبرة واسعة على مدى  44عاما من العمل في

للتجارة الخارجية في وزارة التجارة واالستثمار واالمين العام

العديد من الوظائف اخرها النائب االعلى لرئيس العالقات

لهيئة تنمية الصادرات ومستشار وكيل الوزارة لشؤون

الصناعية والشئون بأرامكو.

المعلومات والتقنية ومدير عام تقنية المعلومات بالوزارة

عضويات لجان الشركة

الخارجية ومستشار وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط
ً
والتقنية ومديرا لتطوير األعمال في شركة سيسكو لتقنية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
عضو اللجنة التنفيذية.

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 شركة السروات للطباعة والنشر ( -داخل المملكة -شركة مساهمة مقفلة)

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 شركة  s-oilالكورية  ( -خارج  -كوريا  -شركة مساهمةمدرجة خارج المملكة).
 شركة قبس البالد القابضة ( -داخل المملكة  -شركةمساهمة مقفلة ).
 شركة غولف ساف السعودية ( -داخل المملكة  -شركةمساهمة مقفلة ).

المعلومات ومدير مشاريع في هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات ومدير حسابات فني في شركة مايكروسوفت.

عضويات لجان الشركة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 -بالشركة السعودية لتبادل المعلومات الكتروني ًا  ( -داخل

 شركة مساهمة غير مدرجة). شركة توزيع الغاز الطبيعي  ( -داخل  -شركة مساهمة غيرمدرجة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:

 مركــز ايــداع االوراق الماليــة  ( -داخــل  -شــركة مســاهمة غيــرمدرجــة).

أ .سطام بن عامر الحربي
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي

د .رائد بن عبدالله الحقيل
عضو مجلس اإلدارة مستقل
المؤهالت:

المؤهالت:

حاصــل علــى الدكتــوراه بــاإلدارة الماليــة مــن جامعــة جــورج

حاصــة علــى شــهادة ( ) ecnellecxe ssenisubمــن جامعــة

واشــنطن ودرجــة الماجســتير فــي الماليــة مــن جامعــة دنفــر

كولومبيــا فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،وعلــى درجــة

ودرجــة البكالوريــوس فــي العلــوم تخصــص االدارة الصناعيــة

الماجســتير فــي إدارة االعمــال مــن الجامعــة الســعودية

(ماليــة ومحاســبة) مــن جامعــة الملــك فهد للبتــرول والمعادن.

االلكترونيــة ،والماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة (ESAC

الخبرات :يتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من  30سنة

 )ytisrevinU evreseR nretseWفــي الواليــات المتحــدة
االمريكيــة ،ودرجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة

الوظائف الحالية :المدير العام لشركة المصادر السريعة.
الخبرات والوظائف السابقة:
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن  30ســنة ،شــغل

الملــك ســعود
الوظائف الحالية :مدير عام المتابعة بمؤسسة التـأمينات
االجتماعية.

خاللهــا عــدة مناصــب منهــا نائــب الرئيــس التنفيــذي للخدمــات
المســاندة فــي الشــركة الوطنيــة لإلنتــاج الثالثــي للطاقــة
وعمــل كأســتاذ مســاعد فــي التمويــل واالســتثمار بجامعــة
الملك ســعود.

الخبرات والوظائف السابقة:
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن  51ســنة فــي مجــال
البحــث التأمينــي والقانونــي واإلداري ،حيــث عمــل كباحــث
ومستشــار تأمينــي وقانونــي بالمؤسســة العامــة للتأمينــات

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مديريهــا :
 بنــك جلــف ون لالســتثمار  ( -داخــل المملكــة  -شــركةمســاهمة غيــر مدرجــة).

 الشــركة الوطنيــة لإلنتــاج الثالثــي للطاقــة  ( -داخــلالمملكــة  -شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة).
 صنــدوق التعليــم العالــي  ( -داخــل المملكــة  -صنــدوق حكومــيمستقل).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا أو لجــان تابعــه للمجلــس:
 شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي  ( -داخــل المملكــة -شركةمســاهمة غيــر مدرجــة).

الشــركة العربيــة للزجــاج المســطح  ( -داخــل المملكــة -
شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة).
الشــركة الســعودية المتحــدة للتأميــن التعاونــي (والء) ( -
داخــل المملكــة  -شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة).

االجتماعيــة ،إضافــة إلــى المشــاركة وقيــادة عــدد مــن
اللجــان الداخليــة والخارجيــة ،وكذلــك خبــرة فــي مجالــس إدارة
الشــركات المســاهمة واللجــان المنبثقــة منهــا.

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 المصنــع الســعودي ألســطوانات الغــاز ( -داخــل  -شــركةمســاهمة غيــر مدرجــة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 شــركة الصحــراء للبتروكيماويــات  ( -داخــل  -شــركةمســاهمة مدرجــة)

 -اسمنت اليمامة  ( -داخل  -شركة مساهمة مدرجة).

أ .عبدالله بن فهد العبدالجبار
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي

م .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي
المؤهالت:

المؤهالت:
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي هندســة البتــرول مــن
جامعــة الملــك ســعود .وماجســتير فــي إدارة االعمــال مــن

كاليفورنيــا.

جامعــة هــال البريطانيــة .وحاصــل علــى البكالوريــوس فــي
الوظائف

الحالية:

الرئيس

التنفيذي

لشركة

صدى

هندســة بتــرول مــن جامعــة الملــك ســعود.

لالستثمارات واالستشارات.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة سمنان للتجارة
الخبرات والوظائف السابقة:

والصيانة.

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ  20سنة ،حيث شغل عدة مناصب
منها مدير قسم االستراتيجية وتطوير االعمال لبنك البالد

الخبرات والوظائف السابقة:

ومدير العالقات والمنظمات الدولية لهيئة السوق المالية

يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد الكثــر مــن  17ســنة ،حيــث شــغل

كما عمل في لجنة االوراق المالية والبورصات في الواليات

عــدة مناصــب منهــا المديــر العــام لشــركة أبيــات والعضــو

المتحدة.

المنتــدب لشــركة جــازان للتنميــة كمــا عمــل فــي عــدة مناصــب

عضويات لجان الشرك

عضو لجنة االستثمار ة

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 شــركة خدمــات المالحــة الجويــة الســعودية  ( -دخــل  -ذاتمســئولية محــدودة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 الشــركة الســعودية للشــحن ( -داخــل  -ذات مســئوليةمحــدودة)

فــي غازكــو منهــا مديــر ادارة المشــاريع ومســاعد المديــر
العــام ومديــر إدارة التخطيــط.

عضويات لجان الشركة
عضو لجنة المراجعة
عضو اللجنة التنفيذية

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 -الشــركة العربيــة المتحــدة للزجــاج المســطح  ( -داخــل -

شــركة مســاهمة غيــر مدجــة).
 شــركة ســمنان للتجــارة والصيانــة  ( -داخــل  -شــركةمســاهمة غيــر مدجــة).
 شــركة أســماك تبــوك  ( -داخــل  -شــركة مســاهمة غيــرمدجــة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 شركة جازان للتنمية ( -داخل  -شركة مساهمة مدرجة). -شركة جنان للزراعة ( -داخل  -شركة مساهمة مدرجة). .

د .محمد بن حمد الكثيري
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي

أ.غدران بن سعيد غدران
عضو مجلس اإلدارة مستقل
المؤهالت:

المؤهالت:

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي ادارة االعمــال مــن

حاصــل علــى دكتــوراه فــي ادارة األعمــال تخصــص إدارة

جامعــة .estate middle

اســتراتيجية مــن كليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة مانشســتر
فــي المملكــة المتحــدة ،وماجســتير فــي إدارة االعمــال مــن

الوظائف الحالية :أعمال حرة

جامعــة اوتــاوا فــي كنــدا ،ودرجــة البكالوريــوس فــي ادارة
االعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود.

الخبرات والوظائف السابقة:
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن  15ســنة حيــث شــغل

الوظائف الحالية :اعمال حرة واستشارات إدارية

منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات ســعيد علــى
غــدران وأوالده المحــدودة وعضويــة العديــد مــن الشــركات.

الخبرات والوظائف السابقة:
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد لـــأكثر مــن  25عامــا ،حيــث عمــل

عضويات لجان الشركة

عضو لجنة االستثمار ة

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 رئيــس مجلــس ادارة مجموعــة شــركات غــدارن ســعيدغــدران ( -داخــل  -شــركة مســاهمة مقفلــة).
 شركة غاز الشرق ( -داخل  -شركة مساهمة محدودة). شركة ابتكارات الصناعة ( -داخل  -شركة مساهمةمحدودة).
الشركة الوطنية للتوزيع ( -داخل  -شركة مساهمة محدودة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 -المؤسســة الوطنيــة للكبريــت الزراعــي والصناعــي ( -

داخــل  -شــركة ذات مســئولية محــدودة).
 الشــركة المتحــدة للزجــاج المســطح  ( -داخــل  -شــركةمســهامة مقفلــة).
 الشــركة الشــرقية للطباعــة والصحافــة واالعــام ( -داخــل  -شــركة ذات مســهامة مقفلــة).
 الشــركة الســعودية للترفيــه  ( -داخــل  -شــركة ذاتمســئولية محــدودة).
 شــركة كاســكو القابضــة  ( -داخــل -شــركة ذات مســئوليةمحــدودة).

أمينــا عامــا للغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض ووكيــا
لــوزارة التجــارة واالســتثمار للتجــارة الخارجيــة ووكيــا للــوزارة
للشــئون الفنيــة ،كمــا عمــل أمينــا عامــا لمنتــدى الريــاض
االقتصــادي ومديــرا عامــا إلحــدى شــركات القطــاع الخــاص
كمــا عمــل أســتاذا فــي قســم إدارة االعمــال بجامعــة الملــك
ســعود ،باإلضافــة الــى بعــض األعمــال االستشــارية فــي
مجــال التخطيــط والتطويــر االســتراتيجي للمنشــآت.

عضويات لجان الشركة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 شــركة كابــات الجــودة  (-داخــل المملكــة  -ذات مســؤوليةمحــدودة).

 شــركة مكانــة لالســتثمار التجــاري والصناعي (-داخــلالمملكــة  -ذات مســؤولية محــدودة).
 شــركة المســافر المحتــرف  (-داخــل وخــارج المملكــة  -ذاتمســؤولية محــدودة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 الشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعــي والحيوانــي -(داخــل  -شــركة مســاهمة غيــر مدرجــة).

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
المؤهالت:
حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة فــي تخصــص
اللغويــات وتعليــم اللغــة االنجليزيــة مــن جامعــة واليــة
اوكالهومــا ،والماجســتير إلدارة االعمــال التنفيــذي مــن
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن وماجســتير اآلداب
فــي تعليــم اللغــة االنجليزيــة كلغــة ثانيــة مــن جامعــة واليــة
كولــورادو ،وحصــل علــى البكالوريــوس للغــات والترجمــة مــن
جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع
األهلية.
الخبرات والوظائف السابقة:
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد لـــ  31ســنة ،حيــث شــغل منصــب
المديــر العــام فــي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية والنائــب
التنفيــذي للمديــر العــام ونائــب المديــر العــام للتدريــب
ً
والتوظيــف كمــا كان قبــل ذلــك مديــرا ألكاديميــة الشــركة
الســعودية للتطويــر والتدريــب.

عضويات لجان الشركة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة االستثمار

عضويــات في مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
 -شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي ( -داخــل  -شــركة مســاهمة

غيــر مدرجــة).
 الشــركة العربيــة لألنابيــب ( -داخــل  -شــركة مســاهمةمدرجــة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 تكامل القابضة  ( -داخل  -شركة ذات مسؤولية محدودة). هدف القابضة  ( -داخل  -شركة ذات مسؤولية محدودة). -تمكين للتقنية  ( -داخل  -شركة ذات مسؤولية محدودة).

أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة

أ .فهد بن محمد الفواز
عضو لجنة المراجعة
المؤهالت:
حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة االعمــال ((MBAمــن
جامعــة ()SURREYالبريطانيــة وشــهادة البكالوريــوس فــي
علــوم االدارة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن ،إضافــة الــي دورات تدريبيــة مكثفــة ومتخصصــة
علــى رأس العمــل فــي مجــال الماليــة والمحاســبة والعمــل
المصرفــي لــدى معاهــد وبنــوك دوليــة مثــل (CITIBANK

أ .محمد بن سعيد الشماسي
عضو لجنة المراجعة
المؤهالت:
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االدارة الماليــة مــع
مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن،
وعمــل علــى تطويــر إمكاناتــه عبــر حضــور عــدد مــن الــدورات
فــي اإلدارة والقيــادة وبرامــج االســتثمار ذات الصلــة فــي أهــم
الكليــات العالميــة المختصــة بــاإلدارة واألعمــال ،بمــا فــي ذلــك
كليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة هارفــارد ،وجامعــة دوك

 )YORK NEWو(CHASE( )LONDON EUROMONY

وكليــة إنســياد لألعمــال.

الصناعيــة الســعودي.

الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية.

الوظائف الحالية :رجل أعمال وعضو عدد من مجالس اإلدارة

الوظائف السابقة:

 )YORK NEW MANHATTANولــدى صنــدوق التنميــة

ولجان المراجعة لدى عدة شركات مساهمة.
الوظائف السابقة:

شــغل عــدة مناصــب منهــا الرئيــس االســتثماري بشــركة
درايــة الماليــة ورئيــس ادارة االســتثمار لــدى االهلــي كابيتــال
كمــا عمــل كمديــر محفظــة فــي ادارة قســم االصــول لبنــك

يتمتــع بخبــرة عمليــة عميقــة ومتنوعــة ألكثــر مــن  27ســنة

الريــاض.

منتــدب وكرئيــس تنفيــذي وكمديــر عــام وكمحاســب لــدى

صفة العضوية

وشــركة مصنــع واحــة األليــاف الزجاجيــة وشــركة الفنــادق

بصفته الشخصية  /أو ممثل عن جهة اعتبارية

شــغل خاللهــا عــدد مــن المناصــب اإلداريــة القياديــة كعضــو
عــدد مــن الشــركات المســاهمة وغيرهــا كشــركة ســابك

عضو من خارج اللجنة

وشــركة رحالــة وشــركة الشــراء الموحــد ومركــز غرناطــة

بصفته الشخصية

الصناعيــة الســعودي وكشــريك مؤســس مطــور لمشــروع

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مديريهــا :

اإلســتثماري وفــي المجــال المصرفــي لــدى صنــدوق التنميــة
صناعــي لصناعــة األليــاف الزجاجيــة.

صفة العضوية

عضو من خارج اللجنة

بصفته الشخصية  /أو ممثل عن جهة اعتبارية
بصفته الشخصية

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مديريهــا :
 شــركة واحــة األليــاف الزجاجيــة ( -داخــل  -شــركة مســاهمةمقفلــة).
عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا :
 شركة طيبة القابضة ( -داخل  -شركة مساهمة مدرجة). شــركة العقيــق للتنميــة العقاريــة  (-داخــل  -شــركةمســا همة ) .

 عضو مجلس إدارة شركة المركز التشيكي للعالج الطبيعيوالتأهيلي  ( -داخل  -شركة ذات مسئولية محدودة).

عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا :

مهام واختصاصات مجلس اإلدارة واللجان:

مهام واختصاصات مجلس اإلدارة:
يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ويبــذل واجبــي العنايــة والــوالء فــي إدارة الشــركة وكل مــا مــن شــأنه صــون
مصالحهــا وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا ،وبمراعــاة مــا للجمعيــة العامــة مــن اختصاصــات مقــررة ،يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع
الصالحيــات فــي إدارة الشــركة وتوجيــه أعمالهــا بمــا يحقــق أغراضهــا ،ومــن أبــرز مهــام المجلــس واختصاصاتــه مــا يلــي:
 -١وضــع الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراجعتهــا بشــكل
دوري ،والتأكــد مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيقهــا.
 -٢وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.
 -٣إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة – بمــا ال يتعــارض مــع االحــكام
اإللزاميــة الــواردة فــي األنظمــة واللوائــح– ،ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد إقــرار الجمعيــة العامــة لهــا.
 -٤وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح.
 -٥وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن تقيــد الشــركة باألنظمــة واللوائــح والتزاماهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات
الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح ،والتحقــق مــن تقيــد اإلدارة التنفيذيــة بهــا.
 -٦إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة واعتمادهــا قبــل نشــرها ،واإلشــراف علــى إدارة ماليــة الشــركة
وتدفقاتهــا النقديــة ،وعالقاتهــا الماليــة واالئتمانيــة مــع الغيــر.
 -٧االقتــراح للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بمــا تــراه حيــال زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه ،أو حــل الشــركة قبــل األجــل
المعيــن فــي نظــام الشــركة األســاس أو تقريــر اســتمرارها.
 -٨االقتــراح للجمعيــة العامــة العاديــة بمــا يــراه حيــال اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكوينــه مــن قبــل
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وعــدم تخصيصــه لغــرض معيــن ،أو تكويــن احتياطــات أو مخصصــات ماليــة إضافيــة للشــركة،
باإلضافــة إلــى طريقــة توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة.
 -٩إرســاء قنــوات اتصــال فعــال تتيــح للمســاهمين االطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه األنشــطة المختلفــة للشــركة
أو أي تطــورات جوهريــة.
 -١٠وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
إلــى غيــر ذلــك مــن المهــام واالختصاصــات األخــرى المقــررة للمجلــس وفــق نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس والئحــة
حوكمة الشــركات.

مهام واختصاصات لجان الشركة

تدريب وتطوير أعضاء مجلس االدارة:
قامــت الشــركة خــال عــام 2017م بألحــاق كافــة اعضــاء مجلــس االدارة بعــدد مــن ورش العمــل والــدورات التدريبيــة المتخصصــه
فــي الحوكمــة وتحســين فاعليــة المجلــس والمهــام والتحديــات إلدارة المجلــس واللجــان التابعــة لها.

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان:

اجتماعاتجلس اإلدارة خالل العام 2017م:
عقد مجلس إدارة الشركة خالل العام 2017م عدد ( )8اجتماعات بحسب االتي:
7
يناير

14
فبراير

14
مارس

30
أبريل

25
يوليو

1
نوفمبر

7
نوفمبر

21
ديسمبر

1

أ.محمد بن عمير العتيبي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

أ .علي بن محمد السفالن

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

معالي  .أ  .أحمد بن عبدالعزيز الحقباني

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

4

د .رائد بن عبداهلل الحقيل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

أ .سطام بن عامر الحربي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

م.عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

أ .عبداهلل بن فهد العبدالجبار

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

8

أ .غدران بن سعيد غدران

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

9

د .محمد بن حمد الكثيري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اسم العضو

م

تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية 30 :أبريل 2017م
اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المرجعة خالل العام 2017م عدد ( )9اجتماعات بحسب االتي:

م

اسم العضو

21
فبراير

12
مارس

22
مارس

8
مايو

16
مايو

24
يوليو

27
يوليو

22
أكتوبر

30
أكتوبر

1

أ .سطام عامر الحربي  -رئيس اللجنة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

م.عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

3

أ .فهد محمد الفواز

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

أ .سعيد محمد الشماسي

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✓

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2017م عدد ( )14اجتماع بحسب االتي:
10
يناير

11
يناير

15
يناير

21
يناير

✓

✓

✓

✗

✓

 2معالي .أ.أحمد
عبدالعزيز الحقباني

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 3د.رائد عبداهلل الحقيل

-

-

-

-

-

-

✓

 4د.محمد حمد الكثيري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 ٥د.عبدالكريم حمد
النجيدي

✓

✓

✓

✓

✓

✗

-

-

م

اسم العضو

1

أ .علي محمد السفالن
رئيس اللجنة

14
27
30
10
فبراير مارس أبريل ابريل

20
نوفمبر

21
ديسمبر

29
مايو

12
20
19
يونيو سبتمبر أكتوبر

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام 2017م عدد ( )10اجتماعات بحسب االتي:
15
يناير

13
فبراير

27
فبراير

6
مارس

10
أبريل

18
سبتمبر

17
أكتوبر

20
نوفمبر

13
ديسمبر

20
ديسمبر

م

اسم العضو

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 2أ.علي محمد السفالن

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 3م.عبدالرحمن عبدالعزيز بن
سليمان

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

 4د .عبدالكريم حمد النجيدي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 ٥د.رائد عبداهلل الحقيل

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

أ .محمد عمير العتيبي – رئيس
اللجنة

1

اجتماعات لجنة االستثمار:

عقدت لجنة االستثمار خالل العام 2017م عدد ( )7اجتماع بحسب االتي:
اسم العضو

م

/13فبراير

1

أ .محمد عمير العتيبي – رئيس اللجنة

✓

/21فبراير
✓

/30أبريل
✓

/13يونيو
✓

/25يوليو
✓

/07أغسطس
✓

/17أكتوبر
✓

2

أ.عبداهلل فهد العبدالجبار

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

3

أ.غدران سعيد غدران

✗

✓

✓

✗

✓

✓

✗

4

د .عبدالكريم حمد النجيدي

-

-

-

-

-

✓

✓

اإلدارة التنفيذية:
يتولــى مجلــس اإلدارة تشــكيل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ،وتنظــم كيفيــة عملهــا ،والرقابــة واإلشــراف عليهــا ،والتحقــق
مــن أدائهــا المهــام الموكولــة ،ومــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة لمجلــس اإلدارة ،تختــص اإلدارة التنفيذيــة بتنفيــذ الخطــط
والسياســات واالســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية للشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا .ومــن أبــرز اختصاصــات اإلدارة التنفيذيــة
ومهامهــا مــا يلــي:
 -١تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.
 -٢اقتــراح االســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية والمرحليــة وسياســات وآليــات االســتثمار ،والتمويــل،
وإدارة المخاطــر ،وخطــط إدارة الظــروف اإلداريــة الطارئــة وتنفيذهــا.
 -٣إدارة العمــل اليومــي للشــركة وتســيير أنشــطتها ،فض ـاً عــن إدارة مواردهــا بالشــكل األمثــل وبمــا يتفــق مــع أهــداف
الشــركة واســتراتيجيتها.
 -٤تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر ،والتحقــق مــن فعاليــة تلــك النظــم وكفايتهــا ،والحــرص علــى االلتــزام
بمســتوى المخاطــر المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.
 -٥تنفيــذ قواعــد الحوكمــة الخاصــة بالشــركة بفعاليــة .والسياســات واإلجــراءات التــي تضمــن تقيــد الشــركة باألنظمــة
واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح.
 -٦إعــداد التقاريــر الدوريــة الماليــة وغيــر الماليــة بشــأن التقــدم المحــرز فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف
الشــركة االســتراتيجية ،وعــرض تلــك التقاريــر علــى مجلــس اإلدارة.

كبار التنفيذيين:

د .صالح بن مفلح ال صقر
نائب الرئيس
التنفيذي للعمليات

أ .فهد بن سليمان الجريش
نائب الرئيس التنفيذي
للخدمات المشتركة

المؤهالت:
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة الزراعيــة مــن

المؤهالت:

جامعة والية اوكالهوما والماجســتير في الهندســة الزراعية

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الحاســب اآللــي

مــن جامعــة واليــة اوكالهومــا وحصــل علــى بكالوريــوس فــي

ومعلومــات مــن جامعــة الملــك ســعود ،وحصــل علــى دبلــوم

الهندســة الزراعيــة مــن جامعــة الملــك ســعود.

عالــي فــي إدارة االعمــال مــن جامعــة لســتر البريطانيــة.

الوظائف الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

الوظائف الحالية :نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.

الخبرات والوظائف السابقة:

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال اإلدارة والهندســة تمتــد

يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد لـــ  20ســنة ،حيــث شــغل منصــب

لـــ  20ســنة ،حيــث تــدرج خاللهــا فــي العمــل كعضــو هيئــة

المديــر التنفيــذي لتقنيــة المعلومــات فــي شــركة الميــاه

تدريــس فــي جامعــة الملــك ســعود وعميــد شــؤون القبــول

الوطنيــة ومديــر إدارة فــي شــركة االتصــاالت الســعودية،

والتســجيل وعميــد الدراســات العليــا فيهــا .

كمــا كان قبــل ذلــك مديــر تطويــر التطبيقــات فــي بنــك البــاد.

عضويــات في مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:

عضويــات في مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:

م .هيثم بن علي مالئكة
الرئيس التنفيذي للمالية
المؤهالت:
حاصــل علــى الماجســتير فــي ادارة االعمــال مــن جامعــة
فرجينيــا وحصــل علــى بكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة
مــن جامعــة كاليفورنيــا.
الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي للمالية.
الخبرات والوظائف السابقة:
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد لـــ  25ســنة ،حيــث شــغل منصــب
رئيــس قســم األعمــال والتمويــل فــي بنــك رصــد لالســتثمار
والمديــر المالــي لمجموعــة الراشــد ،كمــا كان قبــل ذلــك
المديــر المالــي لشــركة أثيــل القابضــة.

عضويــات في مجالــس إدارات شــركات حاليــة أو مــن
مد ير يهــا :
عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات ســابقة أو مــن
مديريهــا:
 عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أمــوال الخليــج لالســتثمار ( -داخــل  -شــركة ذات مســؤولية محــدودة).

 عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة األولــى للتطويــر العقــاري ( داخــل  -شــركة ذات مســؤولية محــدودة). -عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة بــوان  ( -داخــل  -شــركة ذات

مســؤولية محــدودة).
 عضــو مجلــس إدارة فــي دامــاس  ( -داخــل  -شــركة ذاتمســؤولية محــدودة).

التغيرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خالل العام 2017م:

م

طبيعة التغير

االسم

تاريخ التغير

أ .عبدالرحمن بن ابراهيم الجالل

استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

 13مارس 2017م

م .منصور بن علي الوعلة

إنهاء تكليف كرئيس تنفيذي

 14مارس 2017م

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي

تعيين كرئيس تنفيذي

 14مارس 2017م

أ .عامر بن صالح الخشيل

استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الغاز غير المعبأ

 30مارس 2017م

أ .أحمد بن حمد الحربي

االستقالة من منصب مدير االدارة المالية

 20ابريل 2017م

أ .عبداهلل بن عبدالرحمن االحمد

تكليف كمدير االدارة المالية

 23ابريل 2017م

أ.عصام بن يوسف صبر

تعيين بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات

 7مايو 2017م

أ .فهد بن سليمان الجريش

تعيين بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة

 9اغسطس 2017م

أ .عبداهلل بن عبدالرحمن االحمد

انهاء تكليف كمدير االدارة المالية

 10سبتمبر 2017م

أ .هيثم بن علي مالئكة

تعيين بمصب الرئيس التنفيذي للمالية

 10سبتمبر 2017م

أ .عصام بن يوسف صبر

نقل من منصب نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات إلى
منصب آخر

 10ديسمبر 2017م

أ .فهد بن ابراهيم السليم

نقل من نائب الرئيس التنفيذي للعمليات إلى إلى منصب آخر

 20نوفمبر 2017

د .صالح بن مفلح ال صقر

تعيين بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

 20نوفمبر 2017

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:
ً
تقــوم غازكــو بدفــع مكافــآت ومصاريــف وبــدل حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان ،اســتنادا إلــى أنظمــة وزارة
التجــارة واالســتثمار والنظــام األساســي للشــركة ،كمــا تقــوم الشــركة بدفــع رواتــب ومكافــآت وتعويضــات اإلدارة التنفيذيــة
بحســب عقــود العمــل المبرمــة معهــم.

ووفقــ ًا لسياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة
للمســاهمين ،والتــي نصــت علــى مــا يلــي:
(أ) المعايير العامة للمكافآت:

ـ

تختــص لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة

التنفيذيــة مــع مراعــاة:

ـ
ـ
ـ تحــدد المكافــآت بنــاء علــى مســتوى الوظيفــة ،والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها ،والمؤهــات العلميــة ،والخبرات
أن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة ألدائها وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.

العمليــة ،والمهارات ،ومســتوى األداء.

ـ
ـ

انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت ،مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر

مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

ـ
ـ إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس
أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم المبالغة فيها.

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة ،وذلــك لمنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

ـ

اذا قــررت الجمعيــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره ثالثــة اجتماعــات متتاليــة

للمجلــس دون عــذر مشــروع ،فــا يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره ،ويجــب عليــه
إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة.

ـ فــي جميــع األحــوال ؛ ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة -أو عينيــة مبلــغ
ً
خمســمائة ألــف ريــال ســنويا.

ـ

اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن تفاصيــل السياســات المتعلقــة بالمكافــآت وآليــات تحديدهــا والمبالــغ

والمزايــا الماليــة والعينيــة المدفوعــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو
إداريــة أو استشــارية.

(ب) سياسة مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة:

ـ

ً
طبقــا للمــادة ( )21مــن النظــام األساســي للشــركة ،تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور

عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح ،وفــي حــال كانــت نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح فيجــب
مراعــاة أحــكام الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )45مــن النظــام األساســي للشــركة ،ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه
المزايــا وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات أو أي أنظمــة أخــرى مكملــة لــه ،باإلضافــة إلــى مــا يقــرره مجلــس اإلدارة
مــن مصروفــات الســفر واإلقامــة لــكل جلســة لألعضــاء غيـــر المقيميــن وفــق األنظمــة والقــرارات والتعليمــات المرعيــة فــي
المملكــة الصــادرة مــن الجهــات المختصــة.

ـ يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس االدارة الــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس

االدارة خــال الســنة الماليــة مــن رواتــب وبــدل حضــور ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا ،كمــا يشــتمل التقريــر علــى بيــان مــا
قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو ادارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر اعمــال فنيــة أو اداريــة أو استشــارات ســبق أن
وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة العاديــة.

ـ

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.
ً
ـ يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
ً
ـ يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقا لمدة عضويته.

ـ

تعــرض توصيــة مجلــس اإلدارة بصــرف مكافــآت أعضــاء المجلــس عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي بنــد مســتقل فــي

الجمعيــة العامــة ،وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت عليــه.

ـ
ـ

تصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك.
يجوز صرف بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة بنهاية كل ربع سنة ميالدية.

(ج) سياسة مكافأة اللجان:

ـ تتكــون مكافــأة أعضــاء اللجــان مــن مكافــأة ســنوية (مبلــغ مقطــوع) عــن عضويــة كل لجنــة أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو
ً
االثنيــن معــا باإلضافــة إلــى مايقــرره مجلــس اإلدارة مــن مصروفــات الســفر واإلقامــة لــكل جلســة لألعضــاء غيـــر المقيميــن

وفــق األنظمــة والقــرارات والتعليمــات المرعيــة فــي المملكــة الصــادرة مــن الجهــات المختصــة.
ً
ـ يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقا لمدة عضويته.

ـ

تصرف مكافآت أعضاء اللجان وبدالت الحضور بنهاية كل ربع سنة ميالدية.

(د) سياسة مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب:

ـ

تتكــون مكافــأة رئيــس المجلــس والعضــو المنتــدب – إن وجــدت  -مــن مكافــأة ســنوية (مبلــغ مقطــوع) باإلضافــة إلــى مــا

يقــرره مجلــس اإلدارة مــن بــدل مصروفــات الســفر واإلقامــة ومــا مــن شــأنه تأديــة االختصاصــات المقــررة لــه وفــق األنظمــة
والقــرارات والتعليمــات المرعيــة فــي المملكــة الصــادرة مــن الجهــات المختصــة.

ـ

تصرف مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب – إن وجدت  -بنهاية كل ربع سنة ميالدية.

(هـ) سياسة مكافأة اإلدارة التنفيذية:
تتكون مكافآت اإلدارة التنفيذية من:
مكافــآت ثابتــة وتشــتمل علــى رواتــب أساســية –تدفــع علــى أســاس شــهري فــي نهايــة كل شــهر ميــادي  ،-بــدالت ومنهــا
(بــدل الســكن ،بــدل النقــل ....الــخ ) ،المزايــا األخــرى ومنهــا (التأميــن الطبــي ،اشــتراكات التأمينــات االجتماعيــة المدفوعــة وفــق
االنظمــة ،اإلجــازات الســنوية ...الــخ)
مكافــآت متغيــرة – إن وجــدت -ومنهــا المكافــآت الدوريــة ،األربــاح ،الخطــط التحفيزيــة قصيــرة وطويلــة األجــل ،األســهم
الممنوحــة.
مكافأة نهاية الخدمة.
يختــص مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بإعتمــاد هيــكل المكافــآت لمختلــف مســتويات
العامليــن فــي الشــركة.
و بناء على ما سبق ،اليوجد أي انحراف جوهري بين المكافات الممنوحة والسياسة المعمول بها.

وفيمــا يلــي تفاصيــل المكافــآت والرواتــب والمصروفــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا
فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي للشــركة عــن العــام 2017م علــى النحــو التالــي:

أعضاء مجلس اإلدارة:

أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ معين

بدل حضور
جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

المجموع

بدل مصروفات

أوال :االعضاء المستقلين
أ .محمد عمير العتيبي – رئيس المجلس

344,139

24,000

42,000

410,139

51,704

أ .علي محمد السفالن – نائب رئيس المجلس

254,000

24,000

69,000

347,000

105,280

د .رائد عبداهلل الحقيل – عضو

287,000

24,000

39,000

350,000

40,013

د .محمد حمد الكثيري  -عضو

247,111

24,000

42,000

313,111

28,028

المجموع:

1,095,361

96,000

192,000

1,383,361

٢٢٥،٢٥

ثانياً :االعضاء غير التنفيذيين

معالي  .أ .أحمد عبدالعزيز الحقباني – عضو

334,000

21,000

42,000

٣٩٧،٠٠٠

م .عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان  -عضو

317,828

24,000

39,000

٣٨٠،٨٢٨

أ .سطام عامر الحربي  -عضو

355,111

24,000

27,000

٤٠٦،١١١

أ .عبداهلل فهد العبدالجبار  -عضو

305,000

21,000

18,000

٣٤٤،٠٠٠

أ .غدران سعيد غدران  -عضو

355,000

18,000

12,000

٣٨٥،٠٠٠

48,160

المجموع

1,666,939

108,000

138,000

١،٩١٢،٩٣٩

٨٨،١٧٣

ثالثاً :االعضاء التنفيذين
د .عبدالكريم حمد النجيدي – عضو  -الرئيس التنفيذي 292,578

24,000

51,000

٣٦٧،٥٧٨

292,578

24,000

51,000

٣٦٧،٥٧٨

المجموع:

40,013

أعضاء اللجان:
المكافآت الثابتة (عدى حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
أ .سطام بن عامر الحربي

43,889

27,000

70,889

م .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

43,889

24,000

67,889

أ .فهد بن محمد الفواز

65,702

27,000

92,702

أ .محمد بن سعيد الشماسي

65,702

18,000

83,702

219,182

96,000

315,182

أ .علي بن محمد آل سفالن

50,000

39,000

89,000

معالي  .أ .احمد بن عبدالعزيز الحقباني

50,000

42,000

92,000

د .رائد عبداهلل الحقيل

39,861

24,000

63,861

د .محمد بن حمد الكثيري

50,000

42,000

92,000

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي*

10,139

15,000

25,139

200,000

162,000

362,000

المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المجموع
أعضاء لجنة االستثمار
أ .محمد بن عمير العتيبي

50,000

21,000

71,000

أ .عبداهلل بن فهد العبدالجبار

50,000

18,000

68,000

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي

22,283

6,000

28,283

أ .غدران بن سعيد غدران

50,000

12,000

62,000

172,283

57,000

229,283

أ .محمد بن عمير العتيبي

39,861

21,000

60,861

أ .علي بن محمد آل سفالن

50,000

30,000

80,000

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي

50,000

30,000

80,000

م .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

22,283

15,000

37,283

د .رائد بن عبداهلل الحقيل*

10,139

15,000

25,139

162,144

96,000

258,144

المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموع

بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار التنفيذييــن عــن أي
مكافــآت:
لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
بيــان بعــدد األســهم المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وتغيرهــا خــال عــام 2017م ،ووصــف ألي مصلحــة
وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم
أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ،وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة
األخيــرة.

أعضاء مجلس اإلدارة:
م

بداية العام

اسم من تعود له المصلحة

صايف التغيير

نهاية العام

عدد األسهم

أدوات الدين

عدد األسهم

أدوات الدين

نسبة التغيير

1

أ.محمد عمير العتيبي  -رئيس المجلس

١،٠٠٠

-

-

-

()١،٠٠٠

()٪١٠٠

2

أ .علي بن محمد آل سفالن  -نائب رئيس
المجلس

١،٠٠٠

-

١،٠٠٠

-

-

-

3

د .رائد عبداهلل الحقيل

١،٠٠٠

-

١،٠٠٠

-

-

-

4

م .عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

١،٠٠٠

-

-

-

()١،٠٠٠

()٪١٠٠

5

أ .غدران بن سعيد غدران

١،٠٠٠

-

١،٠٠٠

-

-

-

6

د .محمد بن حمد الكثيري

١،٠٠٠

-

١،٠٠٠

-

-

-

صندوق االستثمارات العامة

٨،١٨٦،٤٤٥

-

٨،١٨٦،٤٥٥

-

-

-

 7معالي .أ .أحمد بن عبدالعزيز الحقباني -
ممثل

١،١٧٥

-

١،١٧٥

-

-

-

 8أ .عبداهلل بن فهد العبدالجبار  -ممثل

٣٩١

-

٣٩١

-

-

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

١،٠٠٠

-

١،٠٠٠

-

-

-

أ .سطام بن عامر الحربي  -ممثل

-

-

-

-

-

-

٢،٥٠٠،٠٠٠

-

٢،٥٠٠،٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

صندوق تنمية الموارد البشرية
١٠

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي  -الرئيس
التنفيذي

* ال يوجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة التابعــة ،وال يوجــد
تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة.

كبار التنفيذيين:
م

اسم من تعود له المصلحة

١

د .عبدالكريم بن حمد النجيدي

بداية العام
عدد األسهم

نهاية العام

أدوات الدين

عدد األسهم

صايف التغيير

نسبة التغيير

أدوات الدين

٢

م .هيثم بن علي مالئكة

-

-

-

-

-

٣

أ .فهد بن سليمان الجرئيش

-

-

-

-

-

٤

د .صالح بن مفلح ال صقر

-

-

-

-

-

٥

أ .عبدالرحمن بن ابراهيم الجالل

-

-

استقال بتاريخ  ١٣مارس ٢٠١٧م

٦

م .منصور بن علي الوعلة

-

-

استقال بتاريخ  ١٤سبتمبر ٢٠١٧م

٧

أ .عامر بن صالح ال خشيل

-

-

استقال بتاريخ  ٣٠مارس ٢٠١٧م

٨

أ .أحمد بن حمد الحربي

-

-

استقال بتاريخ  ٢٠ابريل ٢٠١٧م

٩

أ .عبداهلل بن عبدالرحمن االحمد

-

-

تم إنهاء التكليف بتاريخ  ٢٣ابريل ٢٠١٧م

١٠

أ.عصام بن يوسف صبر

-

-

نقل من منصب نائب الرئيس التنفيذي
للتسويق والمبيعات إلى منصب آخر بتاريخ
 ١٠ديسمبر ٢٠١٧م

١١

م .فهد بن ابراهيم السليم

-

-

نقل من نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
إلى منصب آخر بتاريخ  ٢٠نوفمبر ٢٠١٧م

* ال يوجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة التابعــة ،وال يوجــد تغييــر فــي تلــك
المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة.

 -٩اإلجــراءات التــي أتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمـ ًا بمقترحــات المســاهمين
وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا:
لــم تســتلم الشــركة خــال العــام 2017م أي مقترحــات أو ملحوظــات مــن قبــل المســاهمين حيــال الشــركة وأدائهــا ،ســوى
مــا تــم مناقشــته فــي الجمعيــات المنعقــدة خــال العــام والــرد علــى استفســارات وملحوظــات المســاهمين فــي حينــه
وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو مــن خــال إطالعهــم علــى محضــر الجمعيــة.

 - ١٠العقوبــات أو الجــزاءات أو التدابيــر االحترازيــة أو القيــود االحتياطيــة المفروضــة علــى الشــركة مــن قبــل الهيئــة أو مــن
أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة:
م

العقوبة/الجزاء/التدبير
االحترازي/القيد االحتياطي

أسباب المخالفة

الجهة الموقعة للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها يف
المستقبل

1

غرامة  ٢٠،٠٠٠ريال

عدم التزام محطة الشركة بجدة
بمتطلبات حماية البيئة

الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة

تم التعاقد مع استشاري لمعالجة
المخالفة

2

غرامة  ١٠،٠٠ريال

عدم التزام محطة الشركة بالمدينة
المنورة بمتطلبات حماية البيئة

الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة

تم التعاقد مع استشاري لمعالجة
المخالفة

 - ١١نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة ،ورأي لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة
الداخليــة فــي الشــركة:
قامــت لجنــة المراجعــة بمراجعــة الحســابات الربــع ســنوية والختاميــة لعــام 2017م ،والتأكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة
ً
واســتيفائها للمتطلبــات وفقــا للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا ومــن ثــم رفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة فــي هــذا
الخصــوص.
كمــا قامــت اللجنــة بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة وفاعليتهــا مــن خــال التقاريــر التــي يتــم رفعهــا للجنــة مــن قبــل
المراجــع الداخلــي ،وفــي ضــوء مــا تمــت دراســته أظهــرت نتائــج الفحــص التــي تمــت ألنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي القطاعــات
الرئيســة أنــه ال يوجــد قصــور جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة وســامتها يقتضــي اإلفصــاح عنــه ،كمــا أن هنــاك بعــض
الجوانــب تحتــاج إلــى مزيــد مــن التطويــر لضمــان فاعليــة أكثــر ،وقــد اتخــذت اللجنــة التدابيــر الالزمــة حيــال ذلــك.

الرواتب والمكافات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذين ( من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والبدالت

٤،٤٢٤،٩٠٦

المكافآت الدورية والسنوية

-

نهاية الخدمة

١٢٢،٢٣٤

اإلجمالي

٤،٥٤٧،١٤٠

 -١٢توصية لجنة المراجعة بشان مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
يوجــد لــدى الشــركة إدارة للمراجعــة الداخليــة وعــدد مــن المراجعيــن الداخلييــن باإلضافــة إلــى اســتعانة الشــركة فــي الســنوات
الســابقة بشــركات المحاســبة القانونيــة المتخصصــة فــي مســاعدة الشــركة فــي تقييــم مخاطــر الشــركة وإعــداد خطــة
المراجعــة الســنوية باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد مــن عمليــات المراجعــة علــى قطاعــات الشــركة المختلفــة ،كمــا أوصــت لجنــة
المراجعــة لمجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  14مــارس 2017م بتفويــض اللجنــة فــي تعييــن مديــر للمراجعــة
الداخليــة ،وقــد وافــق مجلــس اإلدارة علــى ذلــك ،حيــث قامــت اللجنــة بمقابلــة المرشــحين وتعييــن مديــر للمراجعــة الداخليــة.

 -١٣توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ،أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا
بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــة وتحديــد اتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي ،ومســوغات تلــك
التوصيــات ،وأســباب عــدم األخــذ بهــا.
ال يوجــد توصيــات للجنــة المراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة أو رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع
حســابات الشــركة وتحديــد اتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي ،كمــا لــم تقــدم اللجنــة أي توصيــات بشــأن عــزل
مراجــع حســابات الشــركة.

 -١٤االختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

-١٥معامــات مــع اطــراف ذات عالقــة  ،معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفـ ًا فيهــا ،أو كانــت فيهــا
مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم ،بحيــث
تشــمل أســماء المعنييــن باألعمــال أو العقــود وطبيعــة هــذه االعمــال أو العقــود وشــروطها ومدتهــا ومبلغهــا ،وإذا لــم
توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل:

أسماء الشركات

طبيعة المعاملة

المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
(نسبة التملك )٪٣٧،٥٧

مشتريات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017
مبلغ المعاملة

مبلغ المعاملة

مبلغ المعاملة

الرصيد

١١٤،٣٥٢،٣٥٠

-

١٢٨،٤٧٣،٦٢٨

-

 -تــم تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة أ .ســطام بــن عامــر الحربــي ممثــاً عــن غازكــو فــي عضويتهــا بمجلــس إدارة المصنــع

ً
الســعودي الســطوانات الغــاز بموجــب قــرار مجلــس إدارة غازكــو المــؤرخ فــي  13ديســمبر 2016م ،علمــا بــأن األســتاذ ســطام
عامــر الحربــي ال يملــك أي أســهم فــي المصنــع.
 تمــت الموافقــة علــى االعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة المصنــع الســعودي ألســطوانات الغــاز  -طــرفذو عالقــة تمتلــك فيهــا شــركة الغــاز و التصنيــع األهليــة نســبة  %37.57مــن رأس المــال  -والــذي يشــغل عضويــة مجلــس
ادارتهــا األســتاذ /ســطام الحربــي (عضــو مجلــس ادارة الشــركة) ممثــا عــن شــركة الغــاز والتصنيــع االهليــة والترخيــص بهــا
ً
لعــام قــادم وهــي عبــارة عــن تمديــد اتفاقيــة تصنيــع خزانــات واســطوانات لتاميــن احتياجــات عمــاء الشــركة علمــا بــأن مبلــغ
االتفاقيــة 59.275.400ريــال وعليــه تؤكــد الشــركة أن هــذه االتفاقيــة ضمــن ســياق األعمــال االعتياديــة ولــم يتــم بموجبهــا
منــح أيــة مزايــا تفضيليــة.

 - ١٦المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة (ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أم غيــر ذلــك) ،وكشــف
المديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا وأي مبالــغ دفعتهــا الشــركة ســداداً لقــروض خــال الســنة ومبلــغ
أصــل القــرض وأســم الجهــة المانحــة لهــا ومدتــه والمبلــغ المتبقــي:
اسم الجهة المانحة
للقرض

مبلغ أصل القرض

مدة القرض

اسم الشركة التابعة

شركة الغاز والتصنيع
األهلية

-

-

-

المبالغ المدفوعة سدادا ً المبلغ المتبقي
للقرض خالل السنة
-

-

المديونية اإلجمالية
للشركة والشركات
التابعة
-

المصنع السعودي
ألسطوانات الغاز
(نسبة التملك
)٪٣٧،٥٧

-

-

-

-

-

-

توزيع الغاز الطبيعي
(نسبة التملك )٪٣٥

-

-

-

-

-

-

صندوق التنمية
الصناعية

٣٤،٠٠٠،٠٠ 

١٠سنوات

٨،٠٠٠،٠٠٠ 

٤،٠٠٠،٠٠٠ 

-

٢،٢٥سنة

٣،٩٠٠،٠٠٠

٣،٢٥٠،٠٠٠

٧،٢٥٠،٠٠٠

غاز الشرق
(نسبة التملك )٪٣٥
غاز الشرق
(نسبة التملك )٪٣٥

بنك محلي٨،٧٧٥،٠٠٠                

ً
ال يوجــد علــى شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة (غازكــو) أي قــروض أو مبالــغ دفعتهــا الشــركة ســدادا لقــروض خــال الســنة،
ومــا تــم اإلشــارة إليــه أعــاه هــي قــروض علــى احــد الشــركات التابعــة لـــ (غازكــو) والتــي تمتلــك فيهــا نســبة  %30رأس مــال
الشــركة التابعــة.

 - ١٧فئــات واعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة
أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك:
ال يوجــد فئــات واعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة

أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة أو أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.

 - ١٨أي حقــوق تحويــل أو اكتتابــات بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة:
ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتابــات بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة

 - ١٩أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد ،وقيمــة األوراق المالــة المتبقيــة،
مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها شــركاتها التابعــة:
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية المتبقية.

 - ٢٠المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام 2017م:
المسدد

المستحق

الوصف

األسباب

البيان
الزكاة

٥،٠٨٠،٢٥٣،٨١

٥،٣٢٥،٤٧٨،١٠

مايتم سداده او تحميلة على السنة وفقا
الحكام وقواعد فريضة الزكاة

متطلب حكومي

ضريبة الجهات الغير
مقيمة(من الموردين)

٣٩٠،٨٦٦،٣١

١١٠،٠٠٠،٠٠

مايتم سداده اوتحميلة على السنة وفقا
لنظام ضريبة الدخل

متطلب حكومي

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

٢٧،٧٢١،٤٢٢،٢٠

٢،٥٤٠،٦٩٩،٧٢

مايتم سداده او تحميلة على السنة وفقا
الحكام نظام العمل

متطلب حكومي

تكاليف تأشيرات وجوازات
وغرامات حكومية و رسوم
مكتب العمل

١،٥٥٣،٤٤٥،٩٣

0

مايتم سداده خالل السنة كرسوم
تاشيرات وجوازات بناء على االنظمة
المتعلقة بها

متطلب حكومي

 - ٢١إقرارات بما يلي:
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

 - ٢٢تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:
بــدون التحفــظ فــي رأينــا  ،نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم ( )29بالقوائــم الماليــة المرفقــة ،بوجــود دعــوى قضائيــة مقامــه
ضــد الشــركة بواســطة المدعــى العــام فيمــا يخــص حــادث انفجــار الناقلــة الخاصــة بالشــركة الــذي وقــع بالريــاض فــي العــام
 2012م .إن نتائــج هــذه القضيــة وااللتزامــات الماليــة المترتبــة عنهــا (إن وجــدت) ال يمكــن تحديدهــا فــي الوقــت الحالــي  ،ولــم
ً
يتــم تعديــل رأينــا علــى بنــاء علــى هــذا األمــر .

 - ٢٣توصية مجلس اإلدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:
لم يقدم مجلس اإلدارة أي توصية خالل العام 2017م بشأن تغيير المحاسب القانوني.

 - ٢٤تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات:
تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،باســتثناء األحكام
الــواردة أدناه:

نص المادة/الفقرة

اسباب عدم التطبيق

رقم المادة/الفقرة

التقييم

مادة استرشادية

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا ً مستق ً
ال

مادة استرشادية

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 الرابعة والثمانون

االبالغ عن الممارسات المخالفة

تم اعداد السياسة وفي طور االعتماد

المادة الخامسة والثمانون

تحفيز العاملين

مادة استرشادية

المادة السابعة والثمانون

المسؤولية االجتماعية

مادة استرشادية

المادة الثامنة والثمانون

مبادرات العمل االجتماعي

مادة استرشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

مادة استرشادية

اإلفصاح عن المكافآت

مادة استرشادية

المادة الحادية واألربعون
المادة الرابعة والخمسون /ب
المادة السبعون

المادة الخامسة و التسعون
المادة الثالثة والتسعون  /أ  / ٤ /ب

 - ٢٥افصاحات غازكو في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول):
تهتــم غازكــو بتوفيــر جميــع المعلومــات الالزمــة التــي تمكــن المســاهمين والجمهــور باالطــاع على التطــورات الهامــه واالحداث
والقــرارات االســتراتيجية للشــركة ،وعليــه فقــد تــم االعــان عــن اهــم االحــداث والتطــورات خــال هــذه الســنه وفقــا لالتي:

عنوان اإلعالن

م

تاريخ اإلعالن للعام
2017

1

 ١٨يناير

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( ٢٠١٦-١٢-٣١اثنا عشر شهراً)

2

 ١٩يناير

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

3

 ٣٠يناير

تعلن شركة الغاز والتصنيع االهلية عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة)

4

 ١٥فبراير

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

5

 ١٥مارس

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١

6

 ١٥مارس

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن استقالة رئيس مجلس اإلدارة وتعيين رئيس مجلس ادارة جديد

7

 ١٥مارس

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي جديد

8

 ١٥مارس

اعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع االهلية بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق األوسط
لالستثمار المالي (ميفك كابيتال)

9

 ٢٨مارس

إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية
(المرحلة الثالثة)

١٠

 2أبريل

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

11

 1مايو

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

١٢

 3مايو

تعلن شركة الغاز والتصنيع االهلية عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع االول من السنة المالية 7102م

١٣

 9مايو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( ٢٠١٧-٣٠-٣١ثالثة اشهر)

١٤

 ٢٤مايو

تعلن شركة الغاز والتصنيع االهلية عن استالمها الئحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء
العام ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

١٥

 ٢٥يوليو

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( ٢٠١٧-٠٦-٣٠ستة اشهر)

١٦

 ٢٦يوليو

تعلن شركة الغاز والتصنيع االهلية عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني من السنة المالية 7102م

١٧

 ٢٠أغسطس

إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص استالمها الئحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة
التحقيق واالدعاء العام ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

١٨

 ١٧أكتوبر

إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص استالمها الئحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة
العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

١٩

 ٣١أكتوبر

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( ٢٠١٧ -٠٩-٣٠تسعة اشهر)

٢٠

 2نوفمبر

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث
والرابع من السنة المالية ٢٠١٧م

٢١

 5نوفمبر

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن توقيع تمديد اتفاقية مع المصنع السعودي ألسطوانات الغاز (طرف ذو
عالقة)

٢٢

 ٢٨نوفمبر

إعالن إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع األهلية بخصوص استالمها الئحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة
العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

