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شركة الغاز والتصنيع األهلية )غازكو(

www.gasco.com
سنة التأسيس: 1963

عدد الموظفين: 2,249
القيمة السوقية: 2.28 مليار ريال سعودي

تعتبر شركـة الغاز والتصنيع األهلية )غازكو( إحدى 
الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية، 

حيث تقوم في بيع ونقل وتوزيع وتسويق غاز البترول 
المسال، باإلضافة إلى بيع ونقل وتوزيع وتسويق 

أسطوانات وخزانات الغاز المعبأة وغير المعبأة جملة 
أو تجزئة وبيع األنابيب الحديدية جملة وتجزئة.

تحقيق الريادة عبر الخدمات 
الممتازة

تعمل غازكو على تعبئة أكثر من 100 مليون أسطوانة غاز كل 
عام. وقد تحولت مبادراتها في اآلونة األخيرة إلى مبادرات 

تعكس نتائجها أهداف “رؤية المملكة 2030”، مثل زيادة معدل 
استخدام الغاز لتعزيز اإلنتاج المحلي، كما حصلت الشركة على 

الشهادة البالتينية )أعلى الشهادات الممنوحة( لنجاحها في 
توظيف المواطنين السعوديين.

يعزز إدراج غازكو في تداول السعودية التزامها بأعلى معايير 
حوكمة الشركات وتنفيذ أفضل الممارسات، ما يمكنها من 

حماية حقوق المساهمين وتعزيز العالقات معهم ومع أصحاب 
المصلحة اآلخرين.

تواصل الشركة العمل على بناء مستقبل أفضل، حيث تهدف 
برامجها الرقمية والتشغيلية والتجارية إلى ضمان تحقيق الريادة 

اإلقليمية وأعلى معايير الخدمة لسوق الغاز في المملكة، واتباع 
أفضل الممارسات في القطاعات التي تعتبر جوهرية لتجربة 
العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة أيضًا على تعزيز 

قدرات موظفيها وكفاءتهم من أجل دعم جودة خدماتها.

تضع الشركة المسؤولية االجتماعية على رأس أولوياتها، وقد 
تضمنت مبادراتها حملة للموظفين للتبرع بالدم ودعم البرامج 

اإلبداعية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

تعمل غازكو على تعبئة أكثر من 
100 مليون أسطوانة غاز كل عام

التقرير السنوي
أطلقت غازكو في العام 2017 خطة عمل استراتيجية وتطويرية 
شاملة أخذت باالعتبار تحقيق التكامل بين االستثمار الفاعل في 
قطاع الغاز والحفاظ على البيئة، سعيًا إلى تحقيق رؤيتها في أن 

تكون الشركة الرائدة لحلول الغاز في منطقة الشرق األوسط، 
التي تقود نمو القطاع نحو التميز واالبتكار. وتتمثل رسالتها 

في تقديم حلول غاز آمنة، موثوقة وعالية الجودة لعمالئها، 
وتوفير قيمة مستدامة لمساهميها، ورعاية البيئة والمجتمع، 

والمساهمة الفاعلة في اقتصاد المملكة، في بيئة عمل صحية 
لموظفيها، كما تؤمن إيمانًا راسخًا بالتطوير المستمر من خالل 
تشكيل الشراكات القوية في البيئة التنافسية العادلة. ولتعزيز 

جميع ركائز استراتيجيتها وتحقيق رؤيتها، وضعت غازكو أربعة 
برامج للتحول االستراتيجي، وتم اعتمادها وبدء تنفيذها في 

العام 2018، وأحرزت الشركة تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برامج 
التحول هذه في العام 2019، والتي كانت على النحو التالي:
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أواًل:
برنامج التميز التشغيلي الذي يستهدف أن تكون غازكو محور 
التميز في المنطقة والداعم للتطوير واالبتكار وتوفير حلول 

ذكية تضمن استدامة اإلمدادات وكفاءة التشغيل.

ثانيًا: 
برنامج التحول التجاري الذي يستهدف توفير أفضل الخدمات 
والحلول التي يتطلبها سوق الغاز في المملكة، والعمل في 

سوق تنافسية تحقق أعلى درجات رضا العميل.

ثالثًا: 
برنامج التحول الرقمي )آفاق( الذي يهدف إلى أتمتة جميع 

اإلجراءات والعمليات في مختلف قطاعات الشركة. وتعمل 
غازكو على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير 

أنظمة األمن والسالمة وفق أحدث المعايير المعتمدة من 
الهيئة العليا لألمن الصناعي وبإشراف مباشر منها، وبالعمل 

مع أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، إلى جانب 
مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحسين وتطوير البنية 

التحتية وزيادة السعة التخزينية إضافة إلى تحديث وتطوير 
أسطول شاحنات النقل والتوزيع. وقد فاقت ميزانية تلك 

المشاريع نصف مليار ريال.

رابعًا: 
برنامج التحول في رأس المال البشري والذي يهدف إلى 

رفع كفاءة وقدرات موظفي الشركة، بما يكفل أداء المهام 
والمسؤوليات بفاعلية وجودة عالية. ويهدف البرنامج كذلك إلى 
استقطاب الكفاءات الوطنية لإلسهام في عملية التطوير باتباع 

أفضل الممارسات المهنية.

وقــد وضعــت الشــركة كذلــك خطــة تســويقية مفصلــة تســتهدف 
األفــراد والمنشــآت فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وتتضمــن 
تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات واإلجــراءات التــي تهــدف لرفــع 

مســتوى الخدمــة ورضــا العميــل بتوفيــر منتجــات عاليــة القيمــة، 
وحلــول تقنيــة توفــر الخدمــة بســهولة وســرعة، وتحقــق التواصــل 

المباشــر مــع العمــالء والتركيــز علــى آراء العميــل لالرتقــاء بمنتجــات 
وخدمات الشــركة.

قطاع المرافق العامة
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الركائز
االستراتيجية

مبادرات 
غازكو 

االستراتيجية

المحاور 
االستراتيجية

األسس 
وعوامل 
التمكين

أبرز البرامج والمشاريع التي نفذتها غازكو:
برنامج التميز التشغيلي

يتضمن برنامج التميز التشغيلي رفع كفاءة وفعالية العمليات 
التشغيلية من خالل تبني برامج إدارة الموارد وتقليل إهدارها.

برنامج التحول التجاري
يهدف هذا البرنامج إلى تقديم أفضل الخدمات والحلول، وكذلك 

تحقيق أعلى مستويات رضا العمالء.

برنامج التحول الرقمي )آفاق(
تتم أتمتة جميع اإلجراءات والعمليات في كافة القطاعات 

واستكمالها وفقًا ألعلى المعايير الدولية الصادرة في قطاع الغاز.

برنامج التحول في رأس المال البشري
يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى األداء الوظيفي وزيادة 

اإلنتاجية، من خالل إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي وفقًا 
لمتطلبات العمل.

مشروع تطوير خطوط اإلنتاج
تطوير جميع خطوط اإلنتاج في فروع غازكو من أجل زيادة 
إنتاجية أسطوانات الغاز وتقليل التدخل البشري لرفع جودة 

وسالمة التعبئة.

مشروع تطوير مناطق المناولة
إنشاء محطات تعبئة وتفريغ ناقالت الغاز وفقًا ألعلى معايير 
السالمة واألمن، وأتمتة إجراءات وعمليات التعبئة، باإلضافة 

إلى تزويدها بأحدث تقنيات قياس مستويات الغاز.

مشروع خزانات الغاز تحت األرض )المدفونة(
تعزيز القدرات التخزينية االستراتيجية لشركة غازكو وفقًا 

للمواصفات العالمية وأفضل ممارسات إنشاء الخزانات تحت 
األرض )المدفونة(.

مشروع تطوير نظام األمن والسالمة
تطوير نظام األمن والسالمة المتكامل وفق أحدث اإلجراءات 
الصادرة عن الهيئة العليا لألمن الصناعي، لتعزيز معايير األمن 

والسالمة في كل فرع.

مشروع تطوير نظام مكافحة الحرائق
تحديث نظام مكافحة الحرائق وفقًا ألحدث المواصفات الصادرة 

عن الهيئة العليا لألمن الصناعي والمعايير الدولية ذات الصلة، 
وذلك لتعزيز معايير السالمة لألفراد والمعدات.
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قطاع المرافق العامة


