


2

مضمون

التقرير السنوي 12015

القوى العاملة وتوطني الوظائفكلمة رئيس جملس اإلدارة 3٢١

أهم مشاريع الشركة واملستقبليةأعضاء جملس اإلدارة ٤٢٢

 أداء و أنشطة الشركة خالل العام
آليات حوكمة الشركات والشفافيةاملايل ٢0١٤م ٧٢٤

 األداء املايل للشركة للخمس سنوات
املاضية ١0

التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة ١٥

الشركات التابعة واملستثمر بها ١٦

غازكو



و الصالة و السالم على رسول اهلل، أما بعد ،،                    

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 إخواين مساهمي شركة الغاز و التصنيع األهلية

يسرين نيابة عن إخواين أعضاء جملس اإلدارة أن نرحب بكم و نضع بني أيديكم التقرير السنوي جمللس اإلدارة لعام 2014م و الذي يهدف إىل تزويدكم باملعلومات حول أداء و أنشطة 
الشركة، كما نسلط فيه الضوء على آخر التطورات و املستجدات التي طرأت على الشركة يف خمتلف قطاعاتها، إميانا منا بأن الفضل يف حتقيق اجنازاتنا بعد اهلل يعود إىل ثقتكم 

و استثماركم يف هذه الشركة و التزاما مبعايري احلوكمة و تعزيزًا ملبادئ اإلفصاح و الشفافية.

إننا و منذ أن تولينا املسئولية كمجلس إدارة للشركة وضعنا من أهم أولوياتنا عمل خطة إسرتاتيجية تطويرية تعترب خارطة طريق يتم من خاللها دراسة نقاط القوة و الضعف و 
حتديد االحتياجات و املتطلبات سعيًا إىل رسم مستقبل مشرق للشركة و بناء ميزة تنافسية مستدامة، حيث بدأنا و هلل احلمد منذ الوهلة األوىل على التعاقد مع كربى الشركات 

العاملية املتخصصة لبناء إسرتاتيجية الشركة حيث مت االنتهاء من مرحلة الدراسة و اإلعداد بنهاية شهر يوليو املاضي و نعمل حاليًا على تنفيذها و تطبيقها من خالل 
مراجعه شامله ألنشطة الشركة اخملتلفة وحتديث الهيكل التنظيمي وتطوير العمليات واخلدمات املقدمة لكافة شرائح عمالء الشركة الكرام بحيث تتمحور كافة جمهودات 

وأنشطة الشركة ومنسوبيها حول تقدمي األفضل لهم بأعلى مقاييس السالمة و بأفضل معايري الكفاءة واملهنية العاملية.

و يف هذا الصدد، فإننا و من خالل عملنا هذا نكرس جهودنا على رسم الرؤية املستقبلية للشركة بحيث نكون حمل ثقة لعمالئنا من خالل التوسع يف نطاق اخلدمات املقدمة 
من غاز البرتول املسال إىل حلول الطاقة املتقدمة املتنوعة منها و املبتكرة.

كما أننا يف الوقت ذاته نضع من أهم أولويات عملنا يف الشركة بذل العناية الفائقة يف رفع مستوى األمن و السالمة بالشركة من خالل اخلدمات التي نقدمها أو من خالل أمن 
و سالمة العاملني لدينا و املنشآت التابعة لنا، حيث نقوم بتطبيق أحدث املعايري العاملية اخلاصة بالسالمة و الصحة املهنية إضافة إىل التزامنا التام مبعايري و متطلبات الهيئة 

العليا لألمن الصناعي، كما نسعى دومًا على توفري أحدث الربامج التدريبية ملنسوبينا يف جمال األمن و السالمة الصناعية.

لقد تعلمنا أنه من أجل مواصلة حتقيق النجاح على املدى الطويل، يجب أن نؤسس بناء متني و مستدام أخذًا بعني االعتبار العوامل االقتصادية و التحديات الراهنة و املستقبلية، 
حيث ستعتمد الشركة مستقباًل على استخدام أحدث األنظمة اإللكرتونية إلدارة العمل و استقطاب أفضل اخلربات لتطوير طاقاتها البشرية و للرقي مبستوى أداء الشركة إىل 

مستوى الشركات العاملية املتقدمة يف هذا اجملال.

إن القيم التي نسعى إليها هي قيم مشرتكة و متكاملة تتمثل يف رضا العميل و احملافظة على املوارد البشرية الوطنية املتميزة و تدريبها و تطويرها فضاًل عن تعظيم العائد 
و املنفعة للمساهم من خالل مركز مايل قوي و منو دائم يف النتائج التشغيلية لضمان متويل املتطلبات املالية للشركة و مشاريعها الرأسمالية ، حيث انتهجت الشركة يف 

مطلع العام امليالدي 2014م سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية تسعى من خالله إىل حتقيق أهداف املساهمني و تطلعاتهم .

و بفضل من اهلل متكنت الشركة من حتقيق أرباحًا صافية لعام 2014م قدرها )152 مليون ريال ( بارتفاع و قدره )33,6%( عن العام املاضي ، حيث ميثل ما نسبته )88 %( من 
هذه األرباح أرباح تشغيلية و هلل احلمد، يف حني بلغت ربحية السهم لعام 2014م )2,03 ريال(، كما قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية بحيث أصبح إجمايل ما مت توزيعه 

)135 مليون ريال(. 

ونحن إذ نحمد اهلل تعاىل على ما حققته شركتكم من أداء ونتائج متميزة يف عام 2014م يعكس اهتمامنا بتقليص التكاليف و املصروفات و االهتمام بتعظيم اإليرادات و تطوير 
اخلدمات، والتي ستجدون تفاصيلها ضمن األجزاء اخملتلفة لهذا التقرير والذي نأمل أن نكون قد قدمنا لكم فيه صورة واضحة وكافية ، مبا يساعدكم يف اتخاذ قراراتكم 

االستثمارية بالكيفية املثلى وفهم واضح لعمليات الشركة وتوجهها االسرتاتيجي، سائلني اهلل عز وجل أن يوفقنا للعمل الصادق واخمللص لتحقيق مزيد من السبق والتميز 
وصواًل ألهداف شركتكم و مبا يكفل استمرارية نهجها يف حتقيق أعلى عائد ربحي ملساهميها وخدمة اقتصادنا الوطني وتنمية اجملتمع.

إن كل هذه املساعي ، بعد توفيق اهلل سبحانه وتعاىل ومن ثم دعم حكومتنا الرشيدة ومساندتكم الدائمة لنا ، جتعلنا أكرث اطمئنانًا ويقينًا على االستمرار يف األداء املتميز وحتقيق 
ما وعدناكم به.

و عليه يتقدم جملس اإلدارة ببالغ االمتنان والشكر إىل مقام خادم احلرمني الشريفني وسمو ويل عهده األمني، وسمو ويل ويل العهد حفظهم اهلل ، على الدعم املستمر 
واملساندة املتواصلة لقطاع التجارة والصناعة والنهضة الصناعية واالقتصادية يف مملكتنا العزيزة .

واهلل ويل التوفيق ،،،

                                                                            رئيس جملس اإلدارة

                                                                       سلمان بن حممد حسن اجلشي

بسم اهلل 
الرحمن الرحيم
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 تأسست شركة الغاز والتصنيع األهلية يف عام 1383هـ )1963م( وذلك باندماج شركة الغاز األهلية بالدمام وفرعيها يف كل من الرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع 
السعودية بالرياض وفرعها بالدمام، ويف بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات ومؤسسات صغرية لتعبئة وتوزيع الغاز، إال أن املنافسة الشديدة بينها قد أدت 

إىل تدين مستوى اخلدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر احلكومة إىل التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات واملؤسسات مع شركة الغاز والتصنيع األهلية )غازكو( وذلك 
يف نهاية عام 1395هـ )1975م(. 

 يتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف نقل وتعبئة وتسويق غاز البرتول املسال كخليط مكون من غازي البيوتان و الربوبان أو من غاز البيوتان أو الربوبان بشكل منفصل، 
باإلضافة إىل تسويق االسطوانات واخلزانات الفارغة والقطع اخلاصة بها واملعدة لنقل وتخزين تلك الغازات، وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب اخلزانات يف مواقع 

املستهلكني، ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز املتعددة سواء ما كان منها لالستعمال املنزيل أو األغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ولتحقيق ذلك فان 
الشركة متتلك حمطات عديدة للتعبئة وأسطوال كبريا للنقل والتوزيع، وللشركة القيام بجميع اإلعمال املتعلقة بصناعة ونقل وتسويق املواد البرتولية والكيميائية والزجاج 

وقطع غيار السيارات واملعدات وإنشاء مراكز اخلدمة البرتولية وصيانة املعدات والسيارات، كما يجوز لها متلك العقارات وشراء األراضي إلقامة املباين عليها واستثمارها 
بالبيع واإليجار لصالح الشركة.

تهدف الشركة من خالل اخلطة اإلسرتاتيجية التي تعمل بها على استحداث رؤية جديدة و خمتلفة للشركة عن طريق االنتقال من مرحلة تقدمي خدمات غاز البرتول 
املسال إىل خدمات أكرث شمواًل من خالل توفري خدمات الطاقة املتقدمة املتنوعة منها و املبتكرة.

ويسر جملس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمني الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة، ونتائج أعمالها للعام املايل 2014 م، والذي يعكس التطور املستمر يف أداء الشركة 
يف خمتلف أوجه أنشطتها، ويظهر دورها يف تعزيز وتطوير قطاع الطاقة و املرافق اخلدمية يف اململكة العربية السعودية مبا يخدم اجملتمع السعودي ويحقق خطط 

التنمية الوطنية ويساهم بفاعلية يف تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق عوائد جمزية ملساهميها.

رؤية الشركة:
أن نكون حمل ثقة عمالئنا كمصدر آمن خلدمات الطاقة املتقدمة.

رسالة الشركة:
أن نقدم منتجات و خدمات مالئمة، اَمنة،موثوقة، ومرضية لعمالئنا يف جمال الطاقة، ونعتـني مبوظفينا و جمتمعنا، خللق قيمٍة مستدامة 

ملساهمينا .

السادة مساهمي شركة الغاز والتصنيع األهلية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

٦التقرير السنوي 201٤م 5
غازكو



التقرير السنوي 201٤م06

أداء وأنشطة الشركة 
خالل العام املايل

201٤م

٨ ٧
غازكو



التقرير السنوي 201٤م

بلغت اإليرادات خالل الفرتة من 2014/1/1 إىل 2014/12/31م )1.798.160.100( ريال مقابل )1,787,782,247( ريال عن نفس الفرتة من عام 2013م، 
وتفاصيلها - بعد خصم املردودات - على النحو التايل:

كمية الغاز املباع 1.342.893.194 كغم بقيمة إجمالية قدرها 1.659.926.242 ريال. وهو النشاط الرئيسي واملؤثر على حجم أعمال الشركة 
الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إىل 92.5 % . 

بلغت كمية االسطوانات املباعة 557.307 اسطوانة بقيمة إجمالية بلغت 72.764.140 ريال. وهو املورد الثاين يف املبيعات ويؤثر يف حجم أعمال 
الشركة بنسبة 4 % من إجمايل املبيعات.

بلغت كمية اخلزانات املباعة 8.743 خزان وبأحجام خمتلفة بلغت قيمتها 45.194.434 ريال وهو املورد الثالث يف املبيعات ويؤثر يف حجم أعمال 
الشركة بنسبة 2.5% من إجمايل املبيعات.

بيع قطع التمديدات واألعمال األخرى بلغت قيمتها 20.275.284 ريال. وهو مورد إضايف ويؤثر يف حجم أعمال الشركة بنسبة %1 .
بلغت مردودات املبيعات )6.676.258( ريا ل.

الفروقات اجلوهرية يف قائمة الدخل لعام 201٤م مقارنة بالعام السابق 
)بآالف الرياالت(:

نسبة التغري التغري )+( و )-( 2013م 2014م البنود

0,58 10,378 1,787,782 1,798,160 املبيعات

0,32 -5,118 )1,606,021( )1,611,139( تكلفة املبيعات

2,89 5,260 181,761 187,021 جممل ربح النشاط

-39,68 34,686 )87,407( )52,721( املصروفات اإلدارية

42,34 39,946 94,354 134,299 صايف ربح النشاط

-15,12 -6,062 40,088 34,026 إيرادات أخرى

-32,89 4,664 )14,181( )9,517( مصروفات أخرى

32,05 38,548 120,261 158,809 صايف الدخل ربح )خسارة( قبل الزكاة الشرعية

3,56 -225 )6,323( )6,548( الزكاة الشرعية

33,63 38,322 113,938 152,260 صايف الدخل بعد الزكاة الشرعية

الربح )اخلسارة( بعد حسم الزكاة الشرعية:
حتققت خالل الفرتة املذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها 152,260,304 ريال مقابل أرباح قدرها 113,937,597 ريال عن 

نفس الفرتة من عام 2013م.
يعود سبب االرتفاع خالل الربع احلايل مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إىل الزيادة يف املبيعات خالل الربع احلايل بــ 3,5 مليون مقارنتًا مع   •

الربع املماثل من العام السابق وإنخفاض يف املصاريف العمومية واإلدارية للربع احلايل بسبب تكوين خمصصات بقيمة 37,5 مليون للربوط 
الزكوية املعرتض عليها من قبل الشركة باإلضافة للقضايا األخرى للربع املماثل من العام السابق ، وإنخفاض يف املصاريف األخرى وذلك 

بسبب عدم إتالف األسطوانات للربع احلايل مقارنتًا مع الربع املماثل من العام السابق.
يعود سبب االرتفاع خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام السابق إىل الزيادة يف املبيعات خالل الفرتة احلالية بــ 10مليون مقارنتًا   •

مع الفرتة املماثل من العام السابق وإنخفاض يف املصاريف العمومية واإلدارية للفرتة احلالية بسبب تكوين خمصصات بقيمة 37,5 مليون 
للربوط الزكوية املعرتض عليها من قبل الشركة باإلضافة للقضايا األخرى للفرتة املماثلة من العام السابق ، وإنخفاض يف املصاريف األخرى 

وذلك بسبب إنخفاض يف إتالف األسطوانات للفرتة احلالية مقارنتًا مع الفرتة املماثلة من العام السابق .

يعود سبب ) األنخفاض ( خالل الربع احلايل مع الربع السابق من العام احلايل إىل الزيادة يف تكلفة اإليرادات للربع احلايل مقارنتًا مع الربع السابق من   •
العام احلايل والزيادة يف املصاريف العمومية واإلدارية للربع احلايل بــ 5 مليون مقارنتًا مع الربع السابق من العام احلايل والزيادة يف الزكاة الشرعية 

للربع احلايل بــ 1,9 مليون مقارنتًا مع الربع السابق من العام احلايل .  

األداء املايل للشركة للخمس سنوات املاضية:
رأس العامل )مباليني الرياالت(: 

2010 2011 2012 2013 2014 البيان 

228 258 224 262 262 أ( أصول متداولة

215 252 198 194 182 ب( خصوم متداولة

13 6 26 68 80 رأس املال العامل )أ(- )ب(

مقارنة املركز املايل للسنوات اخلمس املاضية )بآالف الرياالت(:
20142013201220112010البنود

48,07624,47611,89942,55210,738إجمايل النقدية 

39,01426,13331,28017,90015,823إجمايل األرصدة املدينة 

71,69456,22927,87628,98760,951إجمايل األرصدة املدينة األخرى

104,153155,507153,279169,001140,774إجمايل اخملزون

262,937262,345224,334258,440228,286إجمايل األصول املتداولة 

0737701,7023,599املصروفات املؤجلة

573,481622,340504,802460,302395,295األصول الثابتة )صايف(

117,09894,119165,297151,654147,293املشروعات حتت التنفيذ

34,49434,49434,49434,49434,494استثمارات عقارية

303,785252,880466,599482,880568,490االستثمارات طويلة األجل

62,46890,62493,71299,23181,756االستثمارات وفق حقوق امللكية 

1,354,2631,356,8751,490,0081,488,7031,424,753إجمايل األصول

76,05485,023133,757156,649130,754األرصدة الدائنة

43,45144,75439,03377,42673,056األرصدة الدائنة األخرى

9,0127,5696,3085,94110,685خمصص الزكاة الشرعية

53,64856,75619,35611,7501,000خمصصات أخرى
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182,164194,102198,455251,765215,495إجمايل اخلصوم املتداولة

157,425164,790199,775207,977207,449خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

339,589358,892398,230459,742422,944إجمايل اخلصوم

750,000750,000750,000750,000750,000رأس املال املدفوع

241,828226,602215,209201,270190,636االحتياطي النظامي

20,65620,65620,65620,65620,656االحتياطي األتفاقي

1,109725105,91557,03415,609األرباح املبقاة

24,908---1,081مكاسب )خسائر( غري حمققة

1,014,674997,9831,091,7801,028,9601,001,809إجمايل حقوق املساهمني

1,354,2631,356,8751,490,0081,488,7031,424,753إجمايل اخلصوم وحقوق املساهمني

خالصة ألصول وخصوم الشركة وحقوق املساهمني للسنوات املالية 
اخلمس األخرية )بآالف الرياالت(:
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حقوق امللكية

خالصة ألصول وخصوم الشركة وحقوق املساهمني للسنوات املالية 
اخلمس األخرية )بآالف الرياالت(:

2010 2011 2012 2013 2014 البنود

1,581,331 1,671,476 1,751,709 1,787,782 1,798,160 املبيعات

)1,434,843( )1,527,421( )1,565,365( )1,606,021( )1,611,139( تكلفة املبيعات

146,488 144,055 186,344 181,761 187,021 جممل ربح النشاط

)59,322( )62,088( )53,207( )87,407( )52,721( املصروفات اإلدارية

87,166 81,967 133,137 94,354 134,299 صايف ربح النشاط

25,931 47,384 31,011 40,088 34,026 إيرادات أخرى

)19,555( )20,420( )11,069( )14,181( )9,517( مصروفات أخرى

- - - - - األنخفاض غري املؤقت يف األوراق املالية املتاحة للبيع

4,962 1,006 )9,565( - - أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق امللكية

98,504 109,937 143,514 120,261 158,809 صايف الدخل ربح )خسارة( قبل الزكاة الشرعية

)8,342( )3,598( )4,127( )6,323( )6,548( الزكاة الشرعية

90,162 106,339 139,387 113,938 152,260 صايف الدخل بعد الزكاة الشرعية

2010

2011

2012

2013

2014

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,000,0001,800,0000

املبيعات تكلفة املبيعات املصروفات العمومية وا�دارية إيرادات ومصروفات أخرى الزكاة الشرعية
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قائمة التدفقات النقدية )باآلف الرياالت(:
2010 2011 2012 2013 2014 البنود

162,891 217,728 180,260 118,056 238,227 صايف التدفق النقدي التشغيلي

)118,316( )133,414( )98,413( 102,254 )77,977( صايف التدفق النقدي االستثماري

)37,500( )52,500( )112,500( )207,733( )136,650( صايف التدفق النقدي التمويلي

7,076 31,814 )30,653( 12,577 23,600 صايف التدفق النقدي

3,662 10,738 42,552 11,899 24,476 النقد والنقد املماثل أول الفرتة

10,738 42,552 11,899 24,476 48,076 النقد والنقد املماثل آخر الفرتة

املؤشرات املالية للخمس سنوات املاضية:

2010 2011 2012 2013 2014
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التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة:
إجمايل اإليرادات )بآالف الرياالت( الفرع

423,347 الرياض

407,083 جده

79,460 الطائف

317,063 الشرقية

158,591 املدينة

24,531 ينبع

181,085 القصيم

207,000 اجلنوب

1,798,160 اإلجمايل

حيث تتنوع إيرادات الشركة من خالل قطاعاتها اخملتلفة وهي:
أ- الغاز املعبأ.

يعد الغاز املعبأ يف اسطوانات من منتجات الشركة الهامة حيث تربز هذه األهمية كون أن املبيعات املتحققة منه متثل ما يقارب 80% من   
إجمايل مبيعات الشركة، و وفقًا لذلك فقد أولت الشركة اهتمامًا كبريًا بهذا القطاع حيث حرصت على تنظيم عمليات بيع االسطوانات من خالل 

عدة موزعني مرخصني من قبل الشركة لتغطية احتياجات املستهلكني من املواطنني يف كافة أنحاء اململكة، كما تلزم الشركة موزعيها 
من مبدأ احلرص على أمن و سالمة املواطنني احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املعنية بالدولة مبا يضمن حتقق اشرتاطات 

السالمة و االشرتاطات النظامية األخرى يف مواقع البيع و التوزيع. 

تقوم الشركة  بخدمة املوزعني و متابعتهم عن طريق حمطات التعبئة و دوائر اإلنتاج التابعة للشركة و املنتشرة يف عدد من املدن   
و املناطق ، و تسعى إىل توفري االسطوانات للموزع بشكل يومي لتمكينه من خدمة العميل على أكمل وجه و مبا يضمن عدم انقطاع 

االسطوانات يف تلك املناطق.

ب- الغاز الغري معبأ.
يهتم هذا القطاع من الشركة بتوفري خدمة تعبئة الغاز للعمالء يف مواقعهم بواسطة أسطول من شاحنات التوزيع تصل إىل موقع العميل   

من خالل طلبات التعبئة الواردة عن طريق قنوات اخلدمة املتعددة ، حيث تتم خدمة العميل بتعبئة اخلزان بعد التأكد من سالمة موقع اخلزان و 
حتقيقه لالشرتاطات املطلوبة.

كما تقوم الشركة بتوفري جمموعة من خزانات الغاز ذات سعات خمتلفة لتحقق رغبات ومتطلبات جميع العمالء من حيث احلجم واملكان إضافة   
إىل متيزها كونها أكرث أمان فضاًل عن تسهيل اخلدمة للعميل يف موقعه إضافة إىل ضمان استمرار توفر الغاز باملوقع نتيجة وجود مقياس 

إليضاح نسبة الغاز املوجود بتلك اخلزانات تالفيًا لالنقطاع املفاجئ.

تخدم الشركة من خالل هذا القطاع العديد من العمالء املتمثلون يف القطاع احلكومي و القطاع التجاري و القطاع الصناعي و القطاع السكني   
إضافة إىل القطاع الزراعي و العمالء اآلخرين.

املدفوعات النظامية املستحقة جلهات حكومية:
اجلدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة على الشركة  جلهات حكومية نظامية أو رقابية كما يف 2014/12/31م:

2013م 2014م البيان

٦,323,05٤ 5,105,31٦ الزكاة والضريبة

30,٤٨0,223 32,055,٦٤2 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

3٦,٨03,2٧٧ 3٧,1٦0,٩5٨ اإلجمايل

االستثمارات: 
االستثمارات يف شركات:

1- املصنع السعودي ألسطوانات الغاز:
شركة مساهمة مقفلة، مسجلة بالسجل التجاري ملدينة الرياض طبقا لنظام الشركات باململكة العربية السعودية حتت رقم )1010029561(   
بتاريخ 1400/04/30هـ ، ويتمثل نشاط املصنع يف صناعة اسطوانات الغاز مبوجب الرتخيص الصناعي رقم )682/ص( بتاريخ 1418/05/15هـ ، 

بتمويل إجمايل 92,13 مليون ريال سعودي املدفوع منه ال يقل عن 25% وذلك إلنتاج اسطوانات وخزانات الغاز وطفايات حريق بودرة جافة.

مت حتويل الشركة من ذات مسئولية حمدودة إىل شركة مساهمة مقفلة بناءًا على القرار الوزاري رقم )239/ق( وتاريخ 1430/07/14هـ .  

متتلك شركة الغاز و التصنيع األهلية ما نسبته 37,57% من رأسمال الشركة البالغ 23 مليون ريال.   

2- شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض:
تأسست مبوجب السجل التجاري رقم 1010160762 وتاريخ 1421/05/02هـ املوافق 2000/08/20م مبدينة الرياض.  

يتمثل نشاط الشركة يف شراء الغاز اجلاف من شركة ارامكو السعودية ، وإنشاء شبكة لتوزيعه على جميع املصانع احلالية واملستقبلية يف   
املدينة الصناعية الثانية بالرياض. 

تقوم الشركة بتشغيل وصيانة هذه الشبكة خلدمة العمالء مبوجب ترخيص وزارة البرتول والرثوة املعدنية رقم )1( لسنة 1423هـ والرتخيص   
الصناعي رقم 5358/ص وتاريخ 1432/7/23هـ. ، يف عام 1431هـ املوافق 2010م متت املوافقة على إعالن حتول الشركة إىل شركة 

مساهمة مقفلة.

متتلك شركة الغاز و التصنيع األهلية ما نسبته 35% من رأسمال الشركة املدفوع و البالغ 25مليون ريال.   

3- شركة غاز الشرق:
شركة ذات مسؤولية حمدودة متارس نشاطها مبوجب السجل التجاري رقم 2050048153 الصادر من الدمام يف 2005/05/10م ، ويتمثل   

نشاطها يف صيانة وتشغل املنشآت الصناعية، إنشاء ومتلك وتشغل شبكة لتوزيع الغاز اجلاف يف املدينة الصناعية الثانية بالدمام ، شراء 
الغاز اجلاف من شركة أرامكو السعودية أو غريها من املوردين وذلك مبوجب ترخيص وزارة البرتول والرثوة املعدنية رقم )5/ت/ص( بتاريخ 13 

سبتمرب 2005م وجتارة اجلملة يف املعدات واآلالت اخلاصة بالغاز ، لدى الشركة اتفاقيتني من شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( ملدة 
عشرين عامًا تنظم مبوجبها إمداد غاز البيع لشبكة توزيع الغاز اجلاف يف مدينة الدمام الصناعية الثانية وكذلك تشغيل وصيانة مرفق عداد 

نقل العهدة لغاز البيع وذلك طبقًا للشروط والتحديدات الواردة باالتفاقيتني.  

متتلك شركة الغاز و التصنيع األهلية ما نسبته 35% من رأسمال الشركة البالغ  40 مليون ريال.   

٤- شركة الغازات الصناعية )غاز(:
شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 2055001171 وتاريخ 24 رجب   

1403هـ املوافق 7 مايو 1983م. وقد بدأت الشركة تشغيلها التجاري بتاريخ 1 أغسطس 1985م. 
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ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية لصناعات رئيسية متعددة.   

و هي أحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( حيث متتلك فيها ما نسبته 70% من رأسمال الشركة البالغ   
284 مليون ريال ، يف حني متتلك شركة الغاز و التصنيع األهلية ما نسبته %9.

5- الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح:
سجلت الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح كشركة مساهمة سعودية مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم )157( بتاريخ 1427/06/02هـ   

املوافق 2006/06/28م ، والشركة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010221369 والصادر من مدينة الرياض بتاريخ 
1427/06/20هـ املوافق 2006/07/16م. 

يتمثل نشاط الشركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات الشركة والقيام بأعمال االسترياد والتصدير واقتناء املباين والعقارات وإنشاء املباين   
للقيام بعملية تصنيع الزجاج املسطح والقيام بأعمال البحث واإلنتاج الحتياجات صناعة الزجاج.

متتلك شركة الغاز و التصنيع األهلية ما نسبته 11,27% من رأسمال الشركة البالغ 263 مليون ريال.  

االستثمارات العقارية:
القيمة الدفرتية كما يف 31 ديسمرب 2014م املساحة م2 املدينة بيان العقار

25,164,160 14,912 الرياض عقار طريق امللك فهد تقاطع شارع موسى بن نصري

2,021,692 790 الرياض عقار طريق امللك فهد تقاطع شارع اإلمام فيصل بن تركي

3,510,001 ٦,٧50 الرياض عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي

1,٤2٧,321 ٧1٤ الرياض عقار حي املربع

٨20,001 ٨00 الرياض عقار حي البطحاء

٩00,000 3,٧٦0 جده عقار جده كيلو 10 طريق مكة املكرمة

٤٤1,000 20,000 القصيم أرض حي الضاحي - بريدة

210,000 ٩0,000 حائل أرض حائل / جنوب ضبع

3٤,٤٩٤,1٧5 اإلجمايل

قامت الشركة بدراسة القيمة العادلة لألراضي املستثمرة باستخدام جهة مستقلة للتقييم و بإتباع طرق التقييم املهنية املتعارف عليها و أخذ 
يف االعتبار املعامالت التي متت يف السوق للعقارات املشابهة و قد بلغت القيمة العادلة لألراضي 399 مليون ريال.

ج- االستثمارات األخرى:
ترتكز استثمارات الشركة األخرى يف:

االستثمار يف صناديق النقد و املرابحات يف بضائع طويلة األجل.  •

االستثمار يف حمافظ االكتتابات األولية لألسهم ، حيث أعلنت الشركة ملساهميها عرب موقع تداول بتاريخ 2014/04/27م عن فتح حمفظة   •
استثمارية مدارة بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال ، مبوجب اتفاقية إدارة احملفظة املعتمدة من قبل هيئة السوق املالية برقم 

3940/4 و تاريخ 23 أبريل 2014م بغرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة للمساهمة يف الشركات التي يتم طرحها لالكتتاب العام فقط 
. ويتم معاجلة هذا النوع من االستثمار وفقا ملعيار االستثمار يف األوراق املالية لإلجتار الذي يسجل يف قائمة املركز املايل على أساس القيمة 

العادلة ويتم إثبات املكاسب واخلسائر غري احملققة ضمن دخل الفرتة املالية ، وسوف ينعكس األثر املايل على قائمة الدخل عند بدء االستثمار 
يف نهاية كل فرتة مالية.

اجلمعية العامة العادية للمساهمني:
عقدت اجلمعية العامة العادية للمساهمني مرة واحدة خالل عام 2014م ، بناءًا على دعوة جملس إدارة الشركة حسب ما مت اإلعالن عنه يف تداول 

بتاريخ 2014/02/20م  و تاريخ 2014/03/20م و كذلك الصحف الرسمية و احمللية.
االجتماع األول بتاريخ 18 مارس 2014م – مل يعقد لعدم اكتمال النصاب.  •

االجتماع الثاين بتاريخ 26 مارس 2014م – مت عقد االجتماع مبقر اإلدارة العامة للشركة.   •

جدول األعمال:
االطالع على ما جاء بتقـرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام 2013م.  -1

املصادقة على احلسابات اخلتامية للعام املايل 2013م ، وتقرير مراجع احلسابات القانونـي.  -2

3- إبـراء ذمـة أعضاء جملس اإلدارة عـن الفرتة من 2013/01/01م حتى 2013/12/31م.

4- املوافقة على ما مت توزيعه من أرباح عن النصف األول من عام 2013م مببلغ 56,250,000ريال بواقع 0.75 ريال للسهــــم بنسبة 7.5% من 
رأس املــــال ، و أربـــاح عن الربـــــــع الثالـث من عـــــــــــام 2013م مببلــــــــغ 75,000,000ريال بواقع 1.00 ريال للسهم بنسبة 10% من رأس املال 
، و بذلك يكون ما مت توزيعــه مـــــن أرباح عن العام املايل 2013م )1.75( ريال للسهم الواحد متثل نسبة 17.5% من رأس مال الشركة ليكـــون 

توزيعات األرباح عن العام املايل 2013م مبلغ 131,250,000ريال.

5- املوافقة على قرار جملس اإلدارة عن انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية اعتبارا من الربع األول من العام املايل 2014م.

6- املوافقــــــة على استخــــــــدام االحتياطـــــــي أالتفاقـــي لتمويـــــل مشاريــــع الشركـــة املستقبليـــة والبــالــــغ مـــقـــداره 20,655,557 ريال.

7- املوافقة على صرف مبلغ )1,483,332( ريال كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة ، عن السنة املنتهية يف 2013/12/31 م ، وفق الضوابط 
املعتمدة يف الشركة.

8- املوافقة على تعيني مراجع احلسابات القانوين املرشح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل 2014م والتقارير الربع 
سنوية مبا فيها الربع األول من العام التايل 2015م أو اختيـار غيـره وحتديد أتعابـه.

نتائج االجتماع:
عقدت اجلمعية العامة العادية لشركة الغاز والتصنيع األهلية اجتماعها يف مقر الشركـــة مبدينة الريـــاض وذلك يف متام الساعة الثامنة 

والنصف يوم األربعاء 1434/5/25هـ املوافق 2014/3/26م حيــث قررت اجلمعية ما يلي :
املوافقة على ما جاء بتقـرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام 2013م.  -1

املصادقة على احلسابات اخلتامية للعام املايل 2013م ، وتقرير مراجع احلسابات القانونـي.  -2

3- إبـراء ذمـة أعضاء جملس اإلدارة عـن الفرتة من 2013/01/01م حتى 2013/12/31م.

4- املوافقة على ما مت توزيعه من أرباح عن النصف األول من عام 2013م مببلغ 56,250,000ريال بواقع 0,75 ريال للسهم بنسبة 07,5% من 
رأس املال, و أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م مببلغ 75,000,000ريال بواقع 1,00 ريال للسهـم بنسبة 10% من رأس املال، وبذلك يكون ما 

مت توزيعه من أرباح عن العام املايل 2013م )1.75( ريال للسهم الواحد متثل نسبة 17,5% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات األرباح عن العام 
املايل 2013م مبلغ 131,250,000ريال.

5- املوافقة على قرار جملس اإلدارة عن انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية اعتبارا من الربع األول من العام املايل 2014 م ،وسيكون أحقية 
األرباح ملالكي األسهم نهاية تداول يوم 2014/03/31م املعلن عنها بتاريخ 18/03/2014م حسب التوزيع املوضح أدناه:

             أ-    إجمايل املبلغ املوزع 30,00 مليون ريال.
            ب- حصة السهم الواحد 0,40 ريال.

           ج-  نسبة التوزيع من القيمة االسمية للسهم  %4 .

6- املوافقة على استخدام االحتياطــي أالتفاقي لتمويــل مشاريـــع الشركـــة املستقبليـــة والبالـــغ مقــداره 20,655,557 ريال.
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7- املوافقة على صـرف مبلــــغ )1,483,332( ريال كمكافأة ألعضــــاء جملــس اإلدارة . عن السنـــة املنتهية يف 2013/12/31 م، وفق الضوابط 
املعتمدة يف الشركة.

8- املوافقة على تعيني مراجع احلسابات القانوين )البسام حماسبون قانونيون واستشاريون ( ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل 2014م 
والتقارير الربع سنوية مبا فيها الربع األول من العام التايل 2015م.

سياسة توزيع األرباح:
بناءا على املادة رقم 42 من النظام األساسي للشركة. يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع املصاريف العمومية والتكاليف األخرى 

على الوجه التايل :
يخصم )10%( عشرة يف املائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا اخلصم متى بلغ   -1

االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

يخصم من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل )5%( خمسة باملائة من رأس املال املدفوع.  -2

3- يخصم بعد ذلك )10%( عشرة باملائة من الباقي، مكافأة أعضاء جملس اإلدارة، مع مراعاة التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بهذا الشأن.

4- يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم )5%( خمسة باملائة من الباقي لتكوين احتياطي اتفاقي ملواجهة احلاالت الهامة  املستعجلة.

5- يوزع الباقي من األرباح الصافية بعد ذلك على النحو الذي يقرتحه جملس اإلدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة.

كما أوصى جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد يوم السبت املوافق 2014/01/18م على انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية على املساهمني 
ابتداء من الربع األول من العام املايل 2014م ، حيث مت عرض السياسة على اجلمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 2014/03/26م و متت املوافقة 
على ذلك ، إذ تؤكد الشركة على أهمية حتقيق مصالح املساهمني و تطلعاتهم أخذًا باالعتبار أداء الشركة ألعمالها و استثماراتها املستقبلية. 

وانسجامًا مع ما ورد فقد اعتمد جملس اإلدارة خالل عام 201٤م التوزيعات التالية: 

تاريخ التوزيع تاريخ األحقية
نسبة التوزيع 
لقيمة السهم

حصة السهم 
الواحد

إجمايل املبلغ املوزع 
“مباليني الرياالت”

تاريخ اإلعالن الربع السنوي

201٤/0٤/15 201٤/03/31 %٤ 0,4 30 201٤/03/1٨ األول

201٤/0٧/15 201٤/0٧/٧ %٤ 0,4 30 201٤/0٧/1 الثاين

201٤/10/1 201٤/0٩/20 %٤,50 0,45 33,75 201٤/0٩/1٦ الثالث

201٤/12/2٨ 201٤/12/21 %5,50 0,55 41,25 201٤/12/1٦ الرابع

و عليه يكون إجمايل ما مت توزيعه من أرباح عن العام املايل 2014م مبلغ و قدرهـا 135 مليون ريال حيث تبلغ حصة السهم الواحد 1.8 ريال بنسبة %18 
من القيمة االسمية للسهم.

اسرتاتيجية الشركة:
منذ بدء دورة جملس اإلدارة احلايل، سعى اجمللس إىل وضع خطة عمل إسرتاتيجية تطويرية يتم من خاللها رسم خارطة طريق متكن الشركة   
من االرتقاء باملنتجات واخلدمات ، و تعظيم العوائد و املنافع للمساهمني ، فقد مت التعاقد يف بداية عام 2014م مع مكتب عاملي متخصص يف 

هذا اجملال، لبناء إسرتاتيجية جديدة و تخطيط بعيد املدى أخذًا يف االعتبار الرؤية املستقبلية ، و عالقة االرتباط و التكامل بني جوانب املنظمة 
و األنشطة اخملتلفة بها، و العالقة بني املنظمة و بيئتها بناءًا على املتغريات الداخلية واخلارجية ودراسة نقاط القوة و الضعف، لتحسني 

الفعالية و الكفاءة التشغيلية.

حيث أقر جملس إدارة الشركة يف اجتماعه املنعقد مساء يوم االثنني املوافق 2014/07/21م البدء يف تنفيذ اإلسرتاتيجية اجلديدة للشركة   

والتي تتضمن مراجعه شامله ألنشطة الشركة اخملتلفة وحتديث الهيكل التنظيمي وتطوير العمليات واخلدمات املقدمة لكافة شرائح 
عمالء الشركة الكرام بحيث تتمحور كافة جمهودات وأنشطة الشركة ومنسوبيها حول تقدمي األفضل لهم بأعلى مقاييس السالمة والكفاءة 

واملهنية العاملية.

سترتكز إسرتاتيجية الشركة حول حمورين رئيسني ، أولها هو الرتكيز على العميل ، حيث تسعى الشركة من خالله بتلبية حاجات العمالء من غاز   
البرتول املسال ، وتنويع قاعدة العمالء من خالل توفري خدمات أكرب تلبي احتياجاتهم اخملتلفة ، أما احملور اآلخر فهو التوسع يف اجملال ، وهو ما 

يتيح للشركة توفري خدمات متكاملة لعمالء غاز البرتول املسال ، والتنوع يف النشاط بتوفري حلول الطاقة اخملتلفة واملتنوعة.

هذين احملورين الرئيسيني سيزيدان مستقباًل إيرادات الشركة من خالل العمالء احلاليني والعمالء اجلدد بتقدمي خدمات متكاملة لهم ، وبالتايل   
سيتم رفع مستوى اخلدمة بشكل كامل عرب إيصال املنتجات يف الوقت املناسب للعمالء ، حيث تسعى الشركة إىل حتقيق ذلك من خالل 

العمل على رفع كفاءة عمليات الشركة وحتسينها بشكل مستمر وفقًا ألفضل املمارسات الرائدة يف هذا اجملال.

نقل الغاز:
يعترب قطاع النقل يف الشركة الشريان الرئيسي والذي يقوم بإمداد حمطات الشركة بغاز البرتول املسال من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو   

السعودية. حيث متتلك الشركة أسطواًل من شاحنات الغاز تعمل بكفاءة عالية لتلبية االحتياج املتزايد لغاز البرتول املسال.

وبرغم التطور امللموس يف جمال النقل إال إن هناك حتديات كبرية تواجه الشركة منها حتديد املسارات وعدم السماح بدخول الناقالت للمدن   
الرئيسية إضافة إىل ارتفاع تكاليف النقل املرتتبة على إيصال خدمة تعبئة الغاز و توفريها للعمالء و املواطنني يف كافة انحاء اململكة على حد 

سواء لتتوافق مع التوجيهات الكرمية حلكومتنا الرشيدة التي تعمل على توفري سبل الراحة و  االستقرار و األمان للمواطنني ، و لذلك كان ال بد من 
تطوير إسرتاتيجيات النقل كنقطة انطالق من خالل تطبيق مبدأ )LEAN( لتقليل الفقد وحتسني أداء العمل واالستفادة من املوارد املتاحة. 

ويهدف هذا املشروع بشكل رئيسي إىل حتديد مواطن الهدر يف اإلجراءات والعمليات التي تتم بإدارة النقل ووضع التوصيات الالزمة ملنع هذا   
الهدر أو احلد منه. 

وقد مت االنتهاء من املشروع خالل عام 2014م وخلصت الدراسة بعدد من التوصيات والتي يجري حاليًا العمل على تطبيقها بقطاع النقل.  

الورشة املركزية ألسطوانات الغاز:
يف سبيل حرص الشركة على تقدمي منتجاتها و خدماتها بأفضل صورة ممكنة تعكس اهتمامها الدائم بخدمة العميل وفق أفضل املعايري 

العاملية للجودة فضاًل عن مقومات األمن و السالمة يف تلك املنتجات ، فقد أنشئت الشركة خالل السنوات املاضية ورشة مركزية تعنى بصيانة 
وتأهيل جميع اسطوانات الشركة بفئتيها )11كجم،22كجم( طبقًا للمواصفات السعودية و معايري اجلودة العاملية حيث تعمل على إخضاع كافة 

االسطوانات املعادة من العمالء إىل اختبارات دقيقة حتدد مدى سالمة و جودة االسطوانات وفق أجهزة عاملية خمصصة لذلك بهدف توفري 
اسطوانات تلبي احتياجات العميل و رغباته، و وفقًا لذلك فقد بلغ عدد االسطوانات املصانة بفئتيها 11كجم و 22 كجم خالل العام املايل 2014م )1,4 

مليون اسطوانة ( بزيادة قدرها )45%( عن العام املاضي.

األمن والسالمة الصناعية:
تويل الشركة األمن و السالمة الصناعية عناية فائقة حيث تعترب أحد القطاعات احليوية بالشركة والذي يتوىل مهام توفري ظروف العمل اآلمنة 

والصحية للعاملني بالشركة من خالل دراسة كافة اخملاطر التي قد تنشأ من جميع املراحل اخملتلفة التي متر بها العملية اإلنتاجية مع وضع 
كافة تدابري األمن والسالمة الوقائية والتي تستهدف بالدرجة األوىل منع وقوع اخملاطر واحلد من انعكاساتها عند حدوثها ال قدر اهلل لتوفري احلماية 
لكل عناصر اإلنتاج ويف مقدمتها العنصر البشري والذي يعترب احملور األساسي يف العملية الصناعية. يعمل األمن الصناعي بالشركة حتت إشراف 
الهيئة العليا لألمن الصناعي حيث تتوىل الهيئة مهام وضع السياسات واخلطط املناسبة حلماية تلك املرافق يف جماالت األمن والسالمة والوقاية 

من احلريق لضمان استمرارية العمل واإلنتاج حتت كل الظروف.

تطبق الشركة أحدث املعايري اخلاصة  بالسالمة والصحة املهنية والتزامها مبعايري الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية  ومعايري اجلمعية 

الوطنية األمريكية ملكافحة احلريق       فيما يخص اإلطفاء، ومعايري إدارة السالمة والصحة املهنية التابعة لوزارة العدل األمريكية – االوشا     

     فيما يخص السالمة. 
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كما تلتزم الشركة بإقامة الربامج التدريبية ملوظفيها يف جمال األمن والسالمة ومكافحة احلريق واإلسعافات األولية ، إضافة إىل عقد دورات 
تدريبية لكل من الدفاع املدين و القوات اخلاصة ألمن الطرق للتعرف على طرق التعامل مع حوادث ناقالت الغاز و كيفية إتباع إجراءات السالمة 

الصحيحة ، و تعمل الشركة دوريًا على تقدمي برامج توعية للمستهلكني جلوانب السالمة الواجب إتباعها يف حالة التعامل مع غاز البرتول املسال 
من خالل املشاركة يف الندوات واملعارض اخلاصة باألمن والسالمة ، كما ساهمت إدارة األمن الصناعي خالل عام 2014م يف تسهيل عالقات 

الشركة باجلهات احلكومية األمنية الرئيسية وإقامة خطط الطوارئ الوهمية يف خمتلف فروع الشركة ، ولقد استمر بناء القدرات يف إدارة األمن 
الصناعي خالل عام 2014 م والرتكيز على حتقيق رؤية اإلدارة ملساعدة الشركة  وضمان تهيئة البيئة املثالية لدى جميع منسوبي الشركة وبذل 

اجلهود نحو التفوق يف جمال األمن الصناعي والسالمة.

واستمرارا للتعاون القائم بني اإلدارة العامة للدفاع املدين وشركة الغاز تقوم الشركة باملشاركة السنوية يف فعاليات الدفاع املدين وبراجمها 
التوعوية متثل ذلك يف مساهمة الشركة يف فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين عن طريق املشاركة يف املعارض املصاحبة لذلك يف 

خمتلف مدن اململكة.

الدورات التدريبية:
 .)ADR( سائق على كيفية التعامل مع نقل املواد اخلطرة على الطرق الربية )تدريب عدد )90  •

تدريب عدد )41( من أفراد الدفاع املدين على كيفية التعامل مع غاز البرتول املسال.   •

تدريب عدد ) 105  ( من أفراد القوات اخلاصة لألمن الطرق على كيفية التعامل مع حوادث ناقالت الغاز.   •

 .)OSHA( من أفراد األمن الصناعي والعاملني بالفروع على الصحة والسالمة املهنية ) تدريب عدد ) 72  •

القوى العاملة وتوطني الوظائف:
تظل برامج توظيف وتطوير الكوادر الوطنية السعودية على قمة اهتمام شركة الغاز ووفقًا خلططها يف هذا اخلصوص ، حيث بلغ متوسط العدد 
الكلي للقوى العاملة يف أعمال الشركة  2014م  حوايل 1833 موظفًا، منهم 1286 موظفًا سعوديا  وبنسبة توطني بلغت أكرث من 70% ، كما أن كل 

الوظائف القيادية والتنفيذية تشغلها كفاءات سعودية مؤهلة وخملصة بفضل اهلل.

االستثمارات التي مت إنشاؤها ملوظفي الشركة:
البيان املبلغ

الرصيد يف 201٤/1/1م 1,202,303

املضاف خالل العام -

املستبعد خالل العام ٧٩٨,2٦٦

الرصيد يف 201٤/12/31م ٤0٤,03٦

وهي عبارة عن عملية مرابحة بني الشركة واملوظفني، تقوم الشركة بشراء سيارات وإعادة بيعها علي املوظفني بنسبة مرابحة مابني 4% إىل 
12.66% من سنة إىل خمس سنوات ثم حتسم على املوظف بأقساط شهرية.

الصندوق  اخلريي لتكافل املوظفني:
يهدف هذا الربنامج إىل مساعدة املوظفني يف الدرجات الوظيفية األقل من غري املديرين الذين تواجههم بعض الظروف واملشاكل الطارئة 

اخلاصة بهم وبعائالتهم ، مما يجعلهم يف حاجة ماسة إيل مساعدة مالية عاجلة ،كما يعتمد هذا الربنامج يف متويله على املساهمات الذاتية 
من املوظفني التطوعية الرمزية التي يتم استقطاعها شهريًا من موظفي اجملموعة بجميع الدرجات الوظيفية الراغبني يف املشاركة يف هذا 

العمل اخلريي بجانب مساهمة صندوق احلسومات التي يتم حتصيلها من املوظفني شهريًا ، حيث قام الصندوق بدعم كافة احلاالت التي تقدمت 
له خالل العام 2014 م واستوفت الشروط يف هذا اخلصوص.

املسؤولية االجتماعية:
انطالقًا من حرص شركة الغاز والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات اجملتمع، واصلت الشركة  جهودها من خالل مساهمتها وتزويدها 

اجلمعيات اخلريية ومراكز توعية اجلاليات يف بعض مناطق اململكة خالل شهر رمضان بالغاز وكذلك ساهمت الشركة  يف تركيب اخلزانات لبعض 
املنظمات والهيئات الغري هادفة للربح.

التدريب والتطوير:
تنتهج إدارة املوارد البشرية بالشركة  إسرتاتيجية قوامها التخطيط التكاملي من حيث التدريب الداخلي واخلارجي والتدريب على رأس العمل 

بهدف تطوير و إثراء ثقافة تطوير املواهب البشرية يف الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الهياكل اإلدارية لضمان فعالية القيادة اإلدارية  
يف جميع إدارات الشركة  ،وقد التحق بربامج التدريب والتطوير يف شركة الغاز على مستوى اململكة  عام 2014م ما يقارب450  متدربا، واشتملت 

خطط التدريب على عدد من الربامج منها املنح الدراسية الداخلية باالنتساب، باإلضافة إىل برامج اللغة االجنليزية ، والسالمة ، واإلحالل الوظيفي 
، والدورات التدريبية الفنية التخصصية والتطوير اإلداري وبرامج رفع مهارات القيادات اإلدارية بالشركة ، و مت أيضا تدريب طالب اجلامعات والكليات 

التقنية واملراكز املهنية من خالل برامج التدريب الصيفي والتعاوين  للطلبة املتوقع تخرجهم، كما مت تدريب عدد من الطالب يف )الفرتة الصيفية 
( بالتعاون مع صندوق املوارد البشرية )هدف( ، إضافة إىل التدريب على رأس العمل أو عن طريق احد املعاهد املعتمدة لدى  صندوق املوارد 

البشرية ، ومن الربامج التي قدمت  على سبيل املثال ال احلصر:

برنامج التخطيط االسرتاتيجي وإدارة التغيري:
مت إنشاء هذا الربنامج الستهداف اإلدارة العليا للشركة وفق خطة عمل الشركة يف تطوير و تنفيذ إسرتاتيجيتها املستقبلية، فقد مت التعاقد 

مع إحدى اجلامعات املرموقة بالشرق األوسط يف جمال املال واألعمال لتقدمي الربنامج الذي يعنى بإدارة التغيري  و التخطيط االسرتاتيجي يف 
املنظمات ومفاهيمه ومبادئه ليسهم يف رفع كفاءة وفاعلية املشاركني يف هذا اجملال و  على رفع اإلنتاجية العامة للمنظمة.

برنامج خطط التغلب على الضغوط- والكفاءات اخلمس حلل املشكالت:
يتمحور  هذا الربنامج  يف تنمية  وتطوير املهارات  السلوكية  واملعرفية وهي مناسبه جلميع املستويات من االدارة العليا واملتوسطة  والذين 

يتخذون العديد من القرارات اليومية.

املهارات التسويقية:
كما  أن التسويق شريان أي منظمة مت استقطاب  أفضل املدربني لتنمية املهارات التسويقية وطرق اإلتيكيت يف العمل إضافة إىل توفري الربامج  

املتخصصة  ملوظفي خدمة العمالء و اختصاصي التسويق. 

:ADR – الشهادة الدولية لنقل املواد اخلطرة  برًا
تسمى هذه االتفاقية - الشهادة الدولية لنقل املواد اخلطرة  برًا – ADR  وهي إحدى االتفاقيات الدولية املنبثقة عن اللجنة االقتصادية يف األمم 

املتحدة وبتوكيل وتطوير من خالل االحتاد الدويل للنقل الربي .ومت استهداف و تدريب )90( سائق لهذا العام.

وتهدف الشركة خالل عام 2015م إىل زيادة برامج التدريب  والتطوير للموظفني بالشركة وفق االحتياجات التدريبية ومبا يتناسب مع املستوى والدور 
الوظيفي .

أهم مشاريع الشركة:
حتديث خطوط اإلنتاج :

الهدف من املشروع : زيادة الطاقة اإلنتاجية لدوائر التعبئة و ذلك بتغيري النظام املستخدم سابقًا من نظام ميكانيكي إىل نظام الكرتوين و كذلك   •
حتويل استخدام الصمامات األفقية إىل صمامات رأسية لزيادة الطاقة اإلنتاجية لكل دائرة.

ينفذ املشروع يف  جميع فروع الشركة احلالية : )الرياض – جدة – املنطقة الشرقية – املنطقة اجلنوبية – املدينة املنورة  – الطائف –   •
القصيم(.
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مت اجناز ما نسبته  95%  من املشروع.  •

من املتوقع أن يتم االنتهاء من املشروع خالل الربع األول من عام 2016م .  •

التكلفة اإلجمالية للمشروع : 194,8 مليون ريال.  •

مشروع نظام التأريض ومانعات الصواعق:
الهدف من املشروع :

التأريض : ضمان أقصى درجات السالمة من أخطاء النظام الكهربائي حلماية املوظفني وهياكل املباين و املعدات واملوصالت األخرى من   -
االتصال مع اخلطوط الكهربائية والرتابط بني املعدات املعدنية من خالل توفري مسار مقاومة منخفض لتحقيق استقرار اجلهد مع األرض أثناء 

التشغيل العادي .

مانعات الصواعق : توفر حماية ضد التلف من التأثريات التي تنجم عن الصواعق كاحلرائق والتفجري والصعق الكهربائي من خالل السيطرة على   -
ضربة الصاعقة ونقل هذه الطاقة إىل األرض وتبديد الطاقة يف نظام التأريض.

ينفذ املشروع يف جميع فروع مناطق الشركة وإدارتي النقل بينبع والرياض والورشة املركزية بالرياض.  •

التكلفة اإلجمالية للمشروع: 9,8 مليون ريال سعودي.  •

من املتوقع االنتهاء من االستالم االبتدائي للمشروع قبل نهاية الربع األول للعام احلايل 2015م.  •

ناقالت الغاز:
الهدف من املشاريع : زيادة أسطول الناقالت و فق أعلى املعايري العاملية و احمللية لتوفري خمزون الغاز يف كافة فروع الشركة و تلبية 

احتياجات العمالء و املستهلكني ، حيث تتمثل هذه املشاريع فيما يلي:
تصنيع عدد )80( ناقلة غاز مت استالم عدد 48 ناقلة و يتم العمل حاليًا على إنهاء استالم املتبقي منها.  -1

تصنيع عدد )50( ناقلة حيث من املتوقع االنتهاء من املشروع مع نهاية الربع الثاين من عام 2015م.  -2

3-توريد عدد )100( رأس شاحنة من نوع مرسيدس حيث من املتوقع االنتهاء من املشروع خالل الربع الثاين من عام 2015م.

تبلغ القيمة اإلجمالية ملشاريع التصنيع و التوريد 84 مليون ريال.  •

مركز عالقات العمالء:
إن من األهداف التي تسعى لها إدارة الشركة  تسخري جميع اإلمكانيات املادية والفنية واإلدارية والبشرية املتاحة خلدمة عمالءها احلاليني وكسب 

عمالء جدد من خالل إنشاء وتطوير مركز عالقات العمالء الستقبال االتصاالت من جميع أنحاء اململكة و الرد على االستفسارات و تقبل املقرتحات 
يف كل ما من شأنه تطوير العمل و خدمة العمالء باعتبارهم شركاء يف جناح الشركة و تقدمها.

فقد عملت الشركة منذ تدشني مركز عالقات العمالء عام 2013م على تطوير و حتسني جودة اخلدمات املقدمة لعمالئها عن طريق تقدمي 
الربامج التطويرية و التأهيلية ملوظفي الشركة العاملني يف املركز مع املتابعة والتقييم املستمر للتأكد من مستوى جودة اخلدمة املقدمة 

للعميل مبا يتناسب مع رؤية و رسالة الشركة التي تهدف لها.

 يعمل مركز عالقات العمالء على مدار 24 ساعة يوميًا طيلة أيام األسبوع خلدمة عمالء الشركة ، إضافة إىل  تدشني حساب عالقات العمالء يف 
مواقع التواصل االجتماعي لتبقى الشركة باستمرار على اتصال مع العميل لتلبية احتياجاته و الرد على استفساراته، كما قامت على حتسني 

جمموعة األنظمة التي لها ارتباط بالعميل يأتي يف مقدمتها أنظمة عالقات العمالء و الرد الصوتي اآليل بهدف التسهيل و التيسري على العميل 
لتمكينه من إجراء و تنفيذ اخلدمات بشكل آيل ، حيث يتم حاليًا جدولة املواعيد تلقائيًا عن طريق النظام مما يوفر على العميل الكثري من اجلهد و 

الوقت ، وإلتاحة الفرصة بخدمة أكرب قدر ممكن من العمالء يف كافة أنحاء اململكة .

و على صعيد اهتمام الشركة بكافة شرائح اجملتمع و شمول الرسالة التي تقدمها لعمالئها ، فقد انشئت مع نهاية عام 2014م مركزًا لالتصال 

النسائي خللق قيمة مضافة يف جمال خدمات العمالء ، كما عملت يف اآلونة األخرية على إنشاء قسم خاص باجلودة يعمل على تقييم مستوى 
خدمات الشركة و تقوميها بناءًا على مالحظات العمالء و مدى رضاهم عن ما يقدم لهم من خدمات إضافة إىل تدوين الشكاوى و املقرتحات و 

متابعتها و العمل على تصحيحها و معاجلتها.

يف إطار االسرتاتيجية اجلديدة تسعى الشركة إىل استمرار العمل على تطوير خدماتها يف خمتلف مناطق اململكة و حتديث أساليب و وسائل إدارة 
عالقات العمالء بهدف تنظيم أعمالها و تطويرها من خالل وضع العديد من اخلطط املستجدة لتنفيذ أحدث النظم التقنية و أفضل نظم امليكنة 

اآللية على مستوى األعمال جلعل عمليات النشاط تسري بطريقة آلية و لتحقيق التكامل بني الوظائف يف الشركة و رفع اجلودة و حتسني مستوى 
خدمات العمالء ، إضافة إىل توفري بنية حتتية متكاملة من األنظمة و املعلومات لدعم النمو املستقبلي و خطط العمل للشركة.

آليات حوكمة الشركات والشفافية:
انطالقًا من حرص شركة الغاز على تعزيز عالقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وعمالئها ، وإميانًا منها مببدأ اإلفصاح والشفافية وأهمية 

املعلومات للمستثمرين عليه تفصح الشركة بجانب أدائها ونتائجها املالية وأعمالها اإلدارية  السابقة عن املعلومات التالية التي تهم جمهور 
املستثمرين ، وهي كما يلي :

أ- حقوق املساهمني وآليات التوصل معهم :
تويل شركة الغاز اعتبارًا خاصًا حلقوق مساهميها وأصحاب املصالح )Stakeholders( وذلك بتضمينها يف النظام األساسي للشركة ودليل 

حوكمه الشركة  الذي قامت الشركة بتطويره ، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق املساهمني التي تنص عليها القوانني واألنظمة والتي ميكن 
اإلطالع عليها بالرجوع إىل موقع الشركة  اإللكرتوين )WWW.GASCO.COM.SA( . باإلضافة إىل التزامها بنشر التقارير املالية وغري املالية واإلعالنات 

واملعلومات اجلوهرية عرب موقع تداول والصحف ونشرة أخبار شركة الغاز التي تصدر بصفة ربع سنوية . كما توجد »إدارة االلتزام و احلوكمة  » 
ملتابعة ذلك. 

ب- رأس مال الشركة واألسهم احلرة كما يف 2015/01/01م :

750,000,000 رأس املال املصرح به ) ريال سعودي (

75,000,000 عدد األسهم املصدرة ) جميع أسهم الشركة أسهم عادية ( .

50,541,564 عدد األسهم احلرة  )Float Shares( وفقًا لسجل الشركة بتداول

750,000,000 رأس املال املدفوع ) ريال سعودي (

10 القيمة االسمية للسهم

10 القيمة املدفوعة للسهم

* ملحوظة عدد األسهم احلرة يتغري من فرتة إىل أخرى وفقًا حلركة تداول أسهم الشركة بيعًا وشراء يف سوق األسهم .
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ج- قائمة املالك الرئيسيني:

بيان بأسماء ونسبة ملكية املساهمني الرئيسيني الذين ميلكون )5%( فما فوق حتديث 2014/12/31 .

نسبة التملك االسم

11,9% سعيد علي غدران الغامدي

10,9% صندوق االستثمارات العامة

6,1% املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ملحوظة: فيما يتعلق باإلخطارات املتعلقة بتغري نسبة ملكية املساهمني بالزيادة أو النقصان واملشار إليها يف املادة )45( من قواعد التسجيل 
واإلدراج ، تود الشركة اإلفادة بأنها مل تتلق أي إخطار من كبار املالك بتغيري  ملكيتهم أقل أو أكرث من )5%( بنهاية عام 2014م ، وقد اعتمدت يف 

رصيد البيانات أعاله بناءًا على السجالت املالية السعودية ) تداول (.

د- اإلفصاحات املتعلقة بأعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:
ُيعد جملس اإلدارة يف الشركة اجلهاز اإلداري األعلى املسئول أمام اجلمعية العامة للمساهمني عن إدارة الشركة وذلك وفقا للقانون والنظام 
األساسي للشركة ، ومن أبرز مهام اجمللس رسم واعتماد التوجهات اإلسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة ووضع متابعة إجراءات الرقابة 

الداخلية وإدارة اخملاطر وضمان كفاءتها وفاعليتها ، واعتماد املوازنات الرئيسية والسياسات املالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة 
التنفيذية بها، ووضع السياسات التي تنظم العالقة مع أصحاب املصالح وحتمي حقوقهم، بجانب وضع واعتماد السياسات التـي تؤكد وتضمن 

تطبيق وتنفيذ األنظمة واللوائح الرسمية وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية عن الشركة وأدائها و التـي من شأنها أن تساعد مساهمي 
الشركة وجمهور مستثمريها يف تقييم أصول وخصوم أو مطلوبات الشركة، هذا باإلضافة إىل املهام األخرى التي ورد تفصيلها يف النظام 

األساسي للشركة واإلطار العام للحوكمة واللجان املنبثقة والسياسات والتعهدات.

د-1( تكوين جملس اإلدارة  وتصنيف أعضائه والشركات املساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها: 
حددت املادة السابعة عشر من النظام األساسي لشركة الغاز و التصنيع األهلية عدد أعضاء جملس إدارة الشركة بعشرة أعضاء. وهو ما يتوافق 

مع الفقرة (أ) من املادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية بقرارها رقم  2006-212-1وتاريخ 1427/10/21هـ 
املوافق2006/11/12م بخصوص عدد األعضاء بحيث ال يقل عن ثالثة و ال يزيد على أحد عشر. وقد مت يف العام املايل 2013 م انتخاب جملس إدارة 

جديد للدورة التي بدأت يف 2013/11/08م م وملدة ثالث سنوات، ويبني اجلدول التايل قائمة بأسماء أعضاء جملس إدارة الشركة ، وعضويتهم يف 
جمالس اإلدارة يف الشركات املساهمة األخرى .

اسم العضوم
تصنيف 
العضوية

الشركات املساهمة التي يتوىل عضويتها بجانب عضويته يف شركة الغاز

سلمان بن حممد حسن اجلشي – 1
املصنع السعودي السطوانات الغاز - شركة اخلرب لتطوير املشاريع - جمموعة الرجاء تنفيذيرئيس جملس اإلدارة

االستثمارية

رائد عبداهلل احلقيل – نائب رئيس 2
الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح -  شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض - الشركة غري تنفيذياجمللس

الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة - شركة جلف ون كابيتال

شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض  - شركة سروات للطباعة و النشرغري تنفيذيعلي بن حممد آل سفالن3

-مستقلغدران سعيد غدران4

-غري تنفيذيحممد بن ابراهيم الشبنان5

عبدالعزيز بن عمري العمري – ممثل 6
-غري تنفيذيصندوق االستثمارات العامة

7
سطام بن عامر احلربي – ممثل 

املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شركة اسمنت اليمامةغري تنفيذي

ابرهيم بن فهد آل معيقل – ممثل 8
شركة تكامل خلدمات األعمال القابضة – شركة متكني للتقنيات – شركة املقاييس السعودية مستقلصندوق تنمية املوارد البشرية

للمواصفات – شركة كليات التميز

حممد بن حمد الكثريي – ممثل بنك 9
-مستقلالتسليف و اإلدخار العام

شركة جمموعة فتيحي القابضة- الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين - شركة البحر مستقلحممد بن علي اخوان10
األحمر خلدمات اإلسكان

يف 2015/01/06م أعلنت الشركة أن عضو جملس اإلدارة حممد بن إبراهيم الشبنان قد تقدم مساء يوم االثنني 2015/01/05م باستقالته من   -
جملس إدارة الشركة و قبل اجمللس استقالته بالتمرير اعتبارًا من تاريخ تقدميها ، على أن تسري االستقالة  اعتبارًا من تاريخ 2015/01/06م 

وذلك لظروف شخصية خاصة.

يف 2014/12/18م أعلنت الشركة و بناءًا على قرار جملس إدارة الشركة املنعقد يف 2014/12/15م إنهاء تكليف سلمان بن حممد حسن   -
اجلشي كعضو منتدب و تعيني رئيس تنفيذي جديد للشركة وذلك اعتبارًا من 2015/02/01م. )عضو غري تنفيذي من 2015/02/01م(

يف 2014/07/22م  أعلنت الشركة بناءًا على قرار جملس اإلدارة املنعقد مساء يوم االثنني 2014/07/21م تعيني سلمان بن حممد حسن   -
اجلشي كعضو منتدب باإلضافة إىل رئاسته جمللس إدارة الشركة وحتى تعيني رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وعليه تؤكد الشركة بأن اجلمع بني وظيفة رئيس اجمللس والعضو املنتدب كان بهدف تسيري أعمال الشركة بشكل مؤقت حلني تعيني رئيس تنفيذي 
جديد وفقًا للمادة )22( من النظام األساسي للشركة التي جتيز اجلمع بني الوظيفتني ، علمًا بأن الفقرة ) د ( من املادة )12( من الئحة حوكمة الشركات 

حتظر اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر مثل منصب العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام.
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د-2( تسجل حضور اجتماعات جملس اإلدارة: 
تعزيزًا لدوره فقد عقد جملس اإلدارة )12( اجتماع خالل العام 2014م :

يوضح اجلدول أدناه سجل حضور أعضاء جملس اإلدارة الجتماعات اجمللس خالل العام 2014 م .

اسم العضو
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PPPPPPPPPPPPسلمان حممد حسن اجلشي ) رئيس اجمللس(

PPPPPPPPPPPPرائد عبداهلل احلقبل )نائب رئيس اجمللس(

POOPOOOOPOPPغدران سعيد غدران

PPPPPOPOPPPPعلي حممد ال سفالن

PPPPOPPPPOOPحممد ابراهيم الشبنان

سطام عامر احلربي
PPPPPPPPPOPPممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عبدالعزيز عمري العمري
PPPPOPPPPPPPممثل صندوق االستثمارات العامة

ابراهيم فهد ال معيقل
POPPOPPPOPOPممثل صندوق املوارد البشرية

حممد حمد الكثريي
PPPPPPPPPPOPممثل بنك التسليف و االدخار العام

PPPPPPOPOPPPحممد حسن اخوان

د-3( الفريق التنفيذي بالشركة: 

يقوم الفريق التنفيذي بقيادة مدير عام الشركة بتنفيذ اإلسرتاتيجيات واخلطط التي يقرها جملس اإلدارة ،وكذلك يقوم مبتابعة عمليات الشركة 
ومتابعة حتقيق مؤشرات األداء املرسومة.

املنصباالسم

نائب الرئيس التنفيذي للشئون املاليةعبدالرحمن إبراهيم اجلالل

مساعد املدير العام لشـؤون النقل املكلفخالد حممد املعيوف

أعلنت الشركة بتاريخ 2014/12/18م عن تعيني إياد بن سمري الهاجري كرئيس تنفيذي للشركة و إنهاء تكليف سلمان بن حممد حسن اجلشي   •
مبهام العضو املنتدب اعتبارًا من 2015/02/01م . 

متت استقالة عبداهلل بن علي احلميد نائب املدير العام للعمليات يف 2014/09/30م .  •

مت إنهاء تكليف عبداهلل بن علي احلميد نائب املدير العام للعمليات بعمل مدير عام الشركة اعتبارًا من 2014/07/21م ، و مت تعيني رئيس جملس   •
اإلدارة سلمان بن حممد حسن اجلشي كعضو منتدب حلني تعيني رئيس تنفيذي للشركة.

يف 2014/06/01م مت تعيني عبدالرحمن اجلالل كنائب للرئيس التنفيذي للشئون املالية ، و إنهاء تكليف كل من عبدالعزيز الوهيبي كمساعد   •
للمدير العام لإلدارة و املوارد البشرية و موسى املوسى كمساعد للمدير العام للشئون املالية.

د-٤( مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني: 

تقوم شركة الغاز بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور اجللسات ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اجملالس الفرعية واللجان املنبثقة من اجمللس، 
استنادًا إىل أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام األساسي للشركة ، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيني حسب 

عقود العمل املربمة معهم ، وفيما يلي تفاصيل املكافآت والرواتب واملصروفات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة و كبار التنفيذيني يف الشركة 
مبا فيهم املدير العام  واملدير املايل للشركة عن العام 2014م على النحو التايل : 

د– ٤ – 1 ( مكافآت أعضاء جملس اإلدارة لعام 201٤م: 

األعضاء البيان
التنفيذيني

األعضاء غري 
التنفيذيني

االجمايلاألعضاء املستقلني

200,000883,333566,6671,650,000مكافأة عضوية اجمللس عن أرباح العام 2014م

500,000--500,000مكافأة سنوية

233,030414,378258,400905,808البدالت و التعويضات

933,0301,297,711825,0673,055,808اإلجمايل
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د– ٤ – 2 ( مكافآت وخمصصات كبار التنفيذيني بالشركة لعام 201٤م: 

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيني بالشركة:

2,284,188الرواتب و البدالت

-املكافآت الدورية و السنوية

2,284,188اإلجمايل

و( جلان جملس اإلدارة: 

للشركة جلان فرعية منبثقة عن جملس اإلدارة وعددها )4( جلان هي : ) جلنة املراجعة ،  اللجنة التنفيذية ، و جلنة االستثمار ،  جلنة املكافآت 
والرتشيحات ( مت تشكيل عضويتها من قبل أعضاء اجمللس ولهذه اللجان ميثاق عمل معتمد من قبل جملس اإلدارة يحدد صالحيتها وإجراءات 

عملها.

و– 1 ( جلنة املراجعة: 

تتكون جلنة املراجعة من )4( أعضاء ، )2( من أعضاء جملس اإلدارة و  جميعهم غري تنفيذيني و )2( من خارج جملس اإلدارة و من بينهم   •
خمتص بالشؤون املالية واحملاسبية.

عقدت اللجنة خالل العام 2014م عدد )12( اجتماع وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام يف مساعدة جملس اإلدارة للوفاء بواجباته النظامية   •
وقد قامت اللجنة خالل عام 2014م باإلشراف والتنسيق على عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى 

فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.

أعضاء جلنة املراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيني جلنة املراجعة من قبل جملس اإلدارة ومن ابرز مهامها اإلشراف على التقارير احملاسبية واملالية والتأكد من االلتزام باملتطلبات 
القانونية والتنظيمية للشركة ، ومراجعة السياسات احملاسبية للشركة وإبداء املرئيات ورفع التوصيات جمللس اإلدارة, واإلشراف على أعمال 

املراجعة الداخلية واحملاسب القانوين.

أعضاء جلنة املراجعة للفرتة من 201٤/05/05م و حتى تاريخ إعداد التقرير ، حيث مت عقد )٩( اجتماعات:

مرات احلضوراملنصباسم العضوم

9عضو من خارج جملس اإلدارة - رئيس اللجنةفهد حممد الفواز1

5عضو جملس اإلدارة – نائب رئيس اللجنةسطام عامر احلربي2

8عضو من خارج جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد سعيد الشماسي3

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةعلي حممد ال سفالن4

1عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد علي أخوان5

يف 2014/09/15م قدم عضو اجمللس حممد إخوان اعتذاره عن االستمرار باللجنة لظروفه اخلاصة ، كما مت تعيني كل من سطام احلربي و   -
علي ال سفالن كأعضاء يف اللجنة.

يف 2014/05/05م مت إعادة تشكيل جلنة املراجعة نظرًا العتذار كل من سطام احلربي و غدران الغامدي لظروفهم اخلاصة ، حيث مت تعيني   -
فهد الفواز  و حممد الشماسي كأعضاء من خارج اجمللس إضافة إىل حممد إخوان عضو جملس اإلدارة كعضو مستمر من اللجنة السابقة.

أعضاء جلنة املراجعة للفرتة من 2013/11/0٨م و حتى 201٤/5/5م ، حيث مت عقد )3( اجتماعات:

مرات احلضوراملنصباسم العضوم

3عضو جملس اإلدارة - رئيس اللجنةسطام احلربي1

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد علي اخوان2

-عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةغدران سعيد الغامدي3

أعمال املراجعة اخلارجية والداخلية: 

أوصت جلنة املراجعة الداخلية جمللس اإلدارة  على تعيني مراجع احلسابات القانوين ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل 2015 م والتقارير   •
الربع سنوية، مبا فيها الربع األول من العام التايل 2016م ، أو اختيار غريه ، وحتديد أتعابه لعرضها على اجلمعية العامة للمساهمني يف اجتماعها 

السنوي الذي سيعقد يف شهر مارس 2015م . 

قامت اللجنة مبراجعة احلسابات الربع سنوية واخلتامية لعام 2014م ،  والتأكد من سالمة التقارير املالية واستيفائها للمتطلبات وفقًا للمعايري   •
احملاسبية املتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها جمللس اإلدارة يف هذا اخلصوص.

تقوم جلنة املراجعة الداخلية بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفاعليتها من خالل التقارير التي يتم رفعها للجنة من قبل املراجع   •
الداخلي، ويف ضوء ما مت دراسته أظهرت نتائج الفحص التي متت ألنظمة الرقابة الداخلية يف القطاعات الرئيسة أنه ال يوجد قصور جوهري يف 
أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها يقتضي اإلفصاح عنه، كما أن هناك بعض اجلوانب حتتاج إىل مزيد من التطوير لضمان فاعلية أكرث، وقد اتخذت 

اللجنة التدابري الالزمة حيال ذلك.

و– 2 ( جلنة املكافآت والرتشيحات: 

تتكون  جلنة املكافآت والرتشيحات من )4( أعضاء ، )2( أعضاء غري تنفيذيني و )2( أعضاء مستقلني.  •

عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام 2014م ، قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة بها.  •

أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيني هذه اللجنة من قبل جملس اإلدارة ومن مهامها رفع التوصيات عن املرشحني لعضوية جملس اإلدارة , كذلك وضع سياسة واضحة 
لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة مبا يتوافق مع النظام األساسي للشركة, كذلك إعداد تقرير سنوي مفصل عن املكافآت والتعويضات 

املدفوعة لكبار التنفيذيني , وتقدمي املشورة للمجلس فيما يخص السياسات واخلطط التي تنظم برامج التعويضات بالشركة, وحتديد نقاط القوة 
والضعف لدى اجمللس والتوصية مبعاجلتها مبا يتوافق مع مصلحة الشركة.
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مرات احلضوراملنصباسم العضوم

٤عضو جملس اإلدارة - رئيس اللجنةعلي حممد آل سفالن1

2عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد علي اخوان2

٤عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةابراهيم فهد ال معيقل 3

٤عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد ابراهيم الشبنان4

و– 3 ( اللجنة  التنفيذية: 

تتكون اللجنة التنفيذية من )5( أعضاء من جملس اإلدارة من بينهم رئيس اجمللس و نائبه.  •

عقدت اللجنة)5( اجتماعات خالل عام 2014م،قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة بها.  •

أعضاء اللجنة  التنفيذية واالستثمار  وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيني هذه اللجنة من قبل جملس اإلدارة وتختص مبساعدة جملس اإلدارة يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية للشركة و مراجعة و مراقبة 
أعمال الشركة بصفة منتظمة و عمل التوصيات الالزمة للمجلس ، كما تقوم بدراسة امليزانية التقديرية و البت يف األعمال املوكلة لها من 
جملس اإلدارة إضافة إىل متابعة خطط الشراء اإلسرتاتيجية و مراجعة املصاريف الرأسمالية املعتمدة للشركة ودراسة األنظمة والتعديالت 

املقرتحة على لوائح الشركة ، وتقدم اللجنة حماضر أعمالها إىل جملس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة التنفيذية:

عدد مرات احلضوراملنصباسم العضوم

5رئيس جملس اإلدارة - رئيس اللجنةسلمان حممد حسن اجلشي1

5نائب رئيس جملس اإلدارة – عضو اللجنةرائد بن عبداهلل احلقيل2

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةعبدالعزيز عمري العمري3

5عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةحممد حمد الكثريي4

3عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةابراهيم فهد ال معيقل5

و– ٤ ( جلنة االستثمار: 

تتكون جلنة االستثمار من )4( أعضاء من جملس اإلدارة.  •

عقدت اللجنة  )3( اجتماعات خالل العام 2014م ، قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة بها .  •

أعضاء جلنة االستثمار  وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها: 

يتم تعيني هذه اللجنة من قبل جملس اإلدارة وتختص بإعداد و صياغة سياسة االستثمار و متابعة تنفيذها و عرضها على جملس اإلدارة 
ملراجعتها و املوافقة عليها قبل تنفيذها، و حتديد نقاط القوة و الضعف يف األداء االستثماري للشركة و تقدمي التوصيات ملعاجلتها و رفع 

كفاءتها، كما تقوم مبراجعة و تقييم احملفظة االستثمارية للشركة،  إضافة إىل تقييم و متابعة حدود اخملاطر املتعلقة باالستثمار، كما تقدم 
اللجنة حماضر أعمالها إىل جملس اإلدارة .

عدد مرات احلضوراملنصباسم العضوم

3عضو جملس اإلدارة - رئيس اللجنةسطام عامر احلربي1

3عضو جملس اإلدارة – عضو اللجنةعبدالعزيز عمري العمري2

-عضو جملس اإلدارة - عضو اللجنةغدران سعيد غدران3

1نائب رئيس جملس اإلدارة - عضو اللجنةرائد بن عبداهلل احلقيل4

مت تعيني عضو اجمللس رائد بن عبداهلل احلقيل كعضو بلجنة االستثمار اعتبارًا من 2014/12/15م .   •
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ز (  بيان بعدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة وتغريها خالل عام 201٤م ، و وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس اإلدارة وأزواجهم 
وأوالدهم  القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.

اسم من تعود له املصلحةم

نهاية العامبداية العام

نسبة التغيريصايف التغيري
ملكية األقرباء )الزوجة 
واألوالد القصر( و تغريها عدد األسهم

أدوات 
الدين

عدد األسهم
أدوات 
الدين

غري مباشرةمباشرةغري مباشرةمباشرةغري مباشرةمباشرةغري مباشرةمباشرة

سلمان حممد حسن اجلشي1
100O%2٩٤%30٧,20٨5000-308,2535000--1,0٤5رئيس جملس اإلدارة

رائد عبداهلل احلقيل2
0O%--1000-1000نائب رئيس جملس اإلدارة

0O%--1,000-1,000علي حممد علي ال سفالن3

0O%--1,000-1,000غدران سعيد علي غدران٤

0O%--1,000-1,000حممد بن ابراهيم الشبنان5

٦

صندوق تنمية املوارد 
0O%--2,500,000-2,500,000البشرية

0O%-----ابراهيم فهد ال معيقل

٧

0O%--٤,٦03,500-٤,٦03,500املؤسسة العامة للتأمينات

سطام عامر احلربي ممثل 
املؤسسأة العامة للتأمينات 

االجتماعية
-----%0O

٨

0O%--٨,1٨٦,٤55-٨,1٨٦,٤55صندوق االستثمارات العامة

0O%-----عبدالعزيز عمري العمري

٩

البنك السعودي للتسليف و 
0O%--2,٦50,0002,٦50,000االدخار

حممد حمد الكثريي ممثل بنك 
100O%--1000-1000التسليف و االدخار

٤O%٤,000-5000-1000حممد علي اخوان10

بيان بعدد األسهم اململوكة لكبار التنفيذيني بالشركة وتغريها خالل العام 201٤م: 

اسم من تعود له املصلحةم

نهاية العامبداية العام

ملكية األقرباء )الزوجة و األوالد القصر( و تغريهانسبة التغيريصايف التغيري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-------عبدالرحمن ابراهيم اجلالل1

متت االستقالة يف 30 سبتمرب 201٤م--عبداهلل علي احلميد2

-------خالد حممد املعيوف3

مت إنهاء التكليف يف 01 يونيو 201٤م--عبدالعزيز صالح الوهيبي5

مت إنهاء التكليف يف 01 يونيو 201٤م--موسى عبداهلل املوسى٦

ط (  معامالت مع أطراف ذوي عالقة: 

مل يتم عمل أي عقود خالل العام والتي يوجد فيها مصالح خاصة ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير العام أو املدير املايل أو أي شخص له 
عالقة بأي منهم .

ك (  إقرارات جملس اإلدارة وفقًا ألنظمة هيئة السوق املالية ونتائج تطبيق الئحة احلوكمة للعام 201٤م: 

يود جملس إدارة الشركة أن يشري إىل أن الشركة قد قامت يف هذا التقرير باإلفصاح عن املتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من الئحة 
حوكمة الشركات ، إال أن هناك بعض البنود ال تنطبق عليها ، كما أن هناك بعض البنود مل يتم تطبيقها من قبل الشركة خالل العام 2014م وانطالقًا 

من مبدأ االلتزام مبتطلبات احلوكمة . فيما يلي اإلقرارات املطلوبة وفقا قواعد التسجيل واالدارج والئحة حوكمة الشركات.

ك – ا(  إقرارات اجمللس : 

ن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.   -1

أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  -2

انه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -3

انه ال توجد أي اختالفات عن معايري احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من   -4
احملاسب القانوين عن القوائم املالية للشركة للعام 2014م ، كما أن مراجع حسابات الشركة قد أدرج ضمن تقريره عن القوائم املالية السنوية 

املراجعة لعام 2014م لفت انتباه: ) دون التحفظ يف تقريرنا نلفت االنتباه اىل اإليضاح رقم )29( فيما يخص حادث ناقلة الغاز وفقا للمعطيات 
القائمة كما يف 31 ديسمرب 2014، ترى إدارة الشركة أنها لن تتحمل أي مسؤولية نتيجة للحادث، ويف هذا الصدد قامت إدارة الشركة بالتعاقد 

مع مكتب حماماة خمتص لتقدمي االستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص احلادث من الناحية القانونية، وقد أفاد مكتب احملاماة بأن 
موقف الشركة القانوين فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي، كما ان فرصتها قوية أيضا يف رد الدعاوى احملتملة التي قد تقام عليها مستقبال 
من أي طرف متضرر من احلادث، علما بأن اللجنة املشكلة من إمارة منطقة الرياض اخملتصة يف حتديد األطراف املسئولة عن احلادث مل 

تنتهي من أعمالها حتى تاريخه(.

يلتزم جملس اإلدارة بتزويد هيئة السوق املالية بأي معلومات إضافية تطلبها يف أي وقت يف حالة إبداء املراجع ألي حتفظات حول القوائم   -5
املالية السنوية.
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يقر اجمللس بأنه مل يوص خالل العام 2014م باستبدال احملاسب القانوين ، حيث ظل مكتب )البسام ( مراجعًا خارجيًا حلسابات الشركة ،   -6
وسيتم التوصية على تعيني مراجع احلسابات القانوين ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل 2015 م والتقارير الربع سنوية ، مبا فيها الربع 

األول من العام التايل 2016م نظرًا لتوصية جلنة املراجعة بذلك وفقًا لنظام وزارة  التجارة والصناعة.

مل تستلم الشركة إشعار أوصف ألي مصلحه يف فئة األسهم ذات أحقية يف التصويت من أي شخص )عدا أعضاء جملس إدارة الشركة(   -7
إلفادة الشركة بهذه األسهم طبقا ألحكام املادة )45( من قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية.

ال ميلك أي من أعضاء جملس إدارة شركة الغاز حصة يف رأسمال الشركات الزميلة و التابعة لشركة الغاز ، ومل تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو   -8
عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني مبا فيهم املدير العام  و املدير املايل أو ألي شخص ذي عالقة بهم.

مل تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء جملس إدارتها ، كما مل تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري .  -9

. )Share options schemes( ال تقوم شركة الغاز حاليًا بتطبيق خطط حلقوق خيار  -10

ال توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل ألسهم.  -11

مل يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من املساهمني أو أحد التنفيذيني بالشركة أو موظفيها أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة  مت مبوجبه   -12
التنازل عن حقه يف األرباح أو رواتب أو تعويضات. او أي مصلحة جوهرية أخرى.

ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة يف التصويت – سواء للمساهمني أو أعضاء جملس اإلدارة أو منسوبيها ، وان   -13
كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية يف حقوق التصويت وغريها من احلقوق حسب النظام.

تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية وتقوم بقيد خمصص الزكاة املستحقة سنويًا   -14
وحتميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة – إن وجد- يف الفرتة التي يتم فيها الربط  علما بأن الشركة 
قد استلمت الربوط الزكويه عن األعوام 2005م و 2006م و 2007م والتي أظهرت وجود فروقات زكوية مببلغ 59,718,157 ريال لصالح مصلحة 

الزكاة والدخل ، و قد قامت الشركة باالعرتاض على تلك الربوط و تقدمي املستندات التي تؤيد ذلك و قد قامت مصلحة الزكاة و الدخل 
بتعديل تلك الربوط و إعادة احتسابها ليصبح مبلغ الفروقات 38,851,175 وفقًا خلطاب املصلحة املرسل بتاريخ 1434/12/4هـ املوافق 

2013/10/09م و بناءًا عليه فقد مت تعزيز خمصص املطالبات مببلغ 30 مليون ريال ، و اتضح أثر ذلك ماليًا على نتائج العام املايل املاضي 
2013م ، مما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بكامل االلتزامات املستقبلية، كما قرر اجمللس االستمرار يف االعرتاض على الربوط الزكوية لدى 

اللجان اخملتصة وفقًا للنظام الصادر بذلك ، حيث ال زالت القضية مرفوعة إىل اللجنة االبتدائية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم ، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خالل السنة   -15
املالية 2014م ، وال يوجد أي تعويضات حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.

ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.  -16

ال يوجد خالل عام 2014م  أي قروض على الشركة.   -17

تلقت الشركة خالل عام 2014م خمالفتني من هيئة السوق املالية، حيث صدر قرار جملس الهيئة بتاريخ 2014/06/18م القاضي بفرض   -18
غرامة مالية مقدارها )30,000( ثالثون ألف ريال ، على شركة الغاز والتصنيع األهلية، خملالفتها الفقرة )ب( من املادة األربعني من قواعد 

التسجيل واإلدراج، لتأخرها يف اإلفصاح للجمهور يف الوقت النظامي احملدد عن قرار جملس اإلدارة امُلتخذ بتاريخ 2014/01/18م يف شأن 
تعزيز خمصص املطالبات مببلغ )30,000,000( ثالثني مليون ريال ، إذ مل تعلن عن ذلك إال يف متام الساعة )10:45:23( بتاريخ 2014/01/19م، 

كما صدر قرار جملس الهيئة بتاريخ 2014/07/07م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها )20,000( عشرون ألف ريال، على شركة الغاز 
والتصنيع األهلية، خملالفتها الفقرة )9( من التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات نتائجها املالية من التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات 

املساهمة امُلدرجة أسهمها يف السوق املالية السعودية، لعدم ذكرها لفت االنتباه الوارد يف تقرير املراجع اخلارجي يف إعالن النتائج 
املالية السنوية للفرتة املنتهية يف 2013/12/31م .

استلمت الشركة قرار موافقة جملس الوزراء رقم 182 بتاريخ 1434/07/05هـ املوافق 2013/05/15م على استمرار الشركة يف توزيع   -19
تسويق الغاز و مشتقاته يف اململكة ملدة خمس سنوات ابتداءًا من 1434/05/14هـ املوافق 2013/03/26م ، كما أن إدارة الشركة قد 

قطعت خطوات جيدة يف تأهيل الشركة للمنافسة عن طريق تطوير أجهزة ومعدات الشركة اخملتلفة ومن أهمها تطوير دوائر التعبئة من 
الوضع اليدوي إىل الوضع اآليل مما يتوقع معه رفع كفاءة وجودة التعبئة باعتماد التقنيات االلكرتونية يف اإلنتاج واملتابعة والتقارير مما سيؤدي 

إىل خفض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة اإلنتاجية ، كما خطت الشركة خطوات يف زيادة اخملزون االحتياطي« التشغيلي » من الغاز ملواجهة 
توقف املصايف الدوري أو املفاجئ ، كما تعمل الشركة حاليًا على آليات حمددة للتوسع و االنتشار لتغطية بعض مناطق االستهالك يف 

اململكة حسب توجيهات الدولة مما سيدعم موقف الشركة التمويني لكافة مناطق اململكة.

اخملاطر املرتتبة على انفجار الغاز املتسرب من الناقلة رقم 845 التابعة لشركة الغاز والتصنيع األهلية  الذي وقع صباح يوم اخلميس 16   -20
ذو احلجة 1433هـ األول من نوفمرب 2012 م ، نتيجة حادث مروري ، وفقًا للمعطيات القائمة كما يف 10 فرباير 2014م ، ترى إدارة الشركة أنها 

لن تتحمل أي مسئولية نتيجة حلادث الناقلة ، علمًا بأنه مل يحدث أي تطورات بهذا اخلصوص من جانب الشركة حتى تاريخه ، كما أن حمامي 
الشركة املتعاقد معه كمختص يف تقدمي االستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص احلادث من الناحية القانونية يرى بأن موقف الشركة 

القانوين فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي ، كما أن فرصتها قوية أيضًا يف رد الدعاوي احملتملة التي قد تقام عليها مستقباًل من أي طرف 
متضرر من احلادث ، علما بأن اللجنة املشكلة من إمارة منطقة الرياض اخملتصة يف حتديد األطراف املسئولة عن احلادث مل تنتهي من 

أعمالها حتى تاريخه.

ك – 2(  البنود املطبقة جزئيًا والتي مل يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية:

يقر اجمللس بأن الشركة قد قامت خالل عام 2014م، بتطبيق كافة الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية  خالل عام 2014م ، 
عدا البند املتعلق بأسلوب التصويت الرتاكمي ب/6 من املادة السادسة  ، حيث مل يتم تطبيقها من قبل الشركة لألسباب املذكورة لكل منهما 

واملوضحة يف جدول نتائج املقارنة السنوية ملدى التزام الشركة بالئحة احلوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية للعام 2014م التايل :
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غازكو
التقرير السنوي 201٤م

رقم املقارنة وفق الئحة حوكمة م
عدد البنودالشركات

عبد البنود 
املطبقة 

بالكامل

عدد البنود 
املطبقة 

جزئيًا

عدد البنود 
الغري مطبقة

عدد البنود 
أسباب عدم التطبيق أو التطبيق اجلزئيالتي ال تطبق

١١الثالثة : احلقوق العامة للمساهمني١

٢
الرابعة : تسهيل ممارسة 

املساهمني حلقوقهم وحصولهم 
على املعلومات

٢٢

اخلامسة : حقوق املساهمني 3
١0١0املتعلقة  باجتماع اجلمعية العامة

بند واحد وهو ٥٤السادسة : حقوق التصويت٤
٦/ب

بالنسبة لبند ٦/ب مل تقم الشركة بتطبيق نظام 
التصويت كآلية النتخاب أعضاء جملس اإلدارة  

ويعتزم جملس اإلدارة االلتزام بتطبيقه بعد قرار 
الزاميه التصويت الرتاكمي او تصويت اجلمعية 

العموميه عليه 

السابعة : حقوق املساهمني يف ٥
٢٢أرباح األسهم

الثامنة : السياسات واإلجراءات ٦
١١املتعلقة باإلفصاح

التاسعة : اإلفصاح يف تقرير جملس ٧
٧٧اإلدارة

العاشرة : الوظائف األساسية 8
١٧١٧جمللس اإلدارة

احلادية عشرة : مسؤوليات جملس 9
88اإلدارة

99الثانية عشرة : جلان جملس اإلدارة١0

الثالثة عشرة : جلان جملس اإلدارة ١١
33واستقالليتها

١١١١الرابعة عشرة :  جلنة املراجعة١٢

اخلامسة عشرة : جلنة الرتشيحات ١3
88واملكافآت

السادسة عشرة : اجتماعات جملس ١٤
٤٤اإلدارة وجدول األعمال

السابعة عشرة : مكافآت أعضاء ١٥
١١جملس اإلدارة وتعويضاتهم

الثامنة عشرة : تعارض املصالح يف ١٦
33جملس اإلدارة

9١90١جمموع البنود

١.١0%98.90%١00%النسبة املئوية
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