
م2021نتائج الربع الثاني .. النشــــرة المالــــية 

م2021أغسطس 

إدارة التخطيط والتقارير المالية  -قطاع الشؤون المالية 



.فيهأن نكون الشركة الرائدة لحلول الغاز في المنطقة، التي تقود نمو القطاع واالبتكار

الرؤيـــــــــــــــــة

الرسالـــــــــــــة

:من نحن 

سـتدامة نقدم حلول غاز أمنة، موثوقة وعالية الجودة لعمالئنا، ونهتم بتوفير قيمـة م

ة فــي لمســايمينا، ونســعئ دائمــا لرعايــة الميتــة والمجتمــع، ونجهــد للمســايمة ال اعلــ

.اقتصاد وطننا، في بيتة عمل صحية لمنسوبينا

:ما نمثله 

الـة مركـ ين معتمدين علئ الله أواًل ، ثم علئ قدراتنا ومواردنـا المميـ ة وعملياتنـا ال ع

ن خـالل علئ عمالئنا لنكون فـي الريـادة، كمـا نـؤمن إيمانـا راسـخا بـالتطوير المسـتمر مـ

.تشكيل شراكات فاعلة في بيتة تنافسية عادلة
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م2021لمحة عن أداء بعض القطاعات في المملكة خالل الربع الثاني من 

ــاء والغــاز بنســ ــا  فــي نشــات إمــدادات الكهرب مة انخ ــاا اتنت
ظـرًا مقارنة بن س ال ترة مـن العـام السـابو، ولكـن ن%( 10,9)

لـم يكـن %( 10,9)لتدني وزن يذا النشات في المؤشر إذ يملغ 
خـالل شـهر له تأثير كمير علئ الرقم القياسـي لننتـا  الصـناعي

2021يونيو

ـــرقم القياســـي لســـعار المســـتهل   معـــدل)ارت ـــاع مؤشـــر ال
مقارنـــة بالشـــهر % 6.2م، بنســمة 2021لشـــهر يونيـــو( التضــخم

م، ويـــو أعلـــئ مـــن معـــدل الشـــهر 2020المماثـــل مـــن العـــام 
%5.7السابو المالغ 

فـــي % 0.4ارت ـــاع الـــرقم القياســـي لســـعار العقـــارات بنســـمة 
م، مقارنــًة بـــالربع ن ســـه مـــن 2021الربــع الثـــاني     مـــن عـــام 

م ،  متـــــأثرًا بارت ـــــاع أســـــعار العقـــــارات 2020العـــــام الســـــابو 
كمــا ســايم انخ ــاا أســعار كــل مــن %( 0.8)الســكنية بنســمة 

فـي %( 0.2)وال راعية بنسمة %( 0.5)العقارات التجارية بنسمة 
.التقليل من نسمة ارت اع المؤشر العام

تنتا  الصناعيا

العقارات

التضخم

الناتج المحلي اتجمالي

الهيتة العامة لنحصاء: المصدر
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موظ ي الشركة

موظف1931:إجمالي الموظ ين
1142: السعوديين

789: السعوديينغير 
1885: الذكور
46: اتناث

8: المدن
اتدارة العامة
7: المحطات
2*: النقل

1**: الورشة المرك ية

التغطية الجغرافية

غازكـــــــــولمحة عن 

3
.محطات حول المملكة، يتم من خاللها استالم السطوانات المعمأة من ال روع ومن ثم ال حص والصيانة7تقدم الورشة المرك ية الخدمة الئ ** 

. والعمالءبين فروع الشركة والئ الموزعين( السطوانات والخ انات) يقوم قطاع النقل بإمداد فروع الشركة باحتياجها من غاز المترول المسال من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو، ونقل المواد * 

اتدارة العامة

المحطات

الورشة المرك ية

النقل



القيمة السمية للسهمعدد السهم%حصة المستثمر المستثمر

 81,825,000 10.918,182,500%ةصندوق االستثمارات العام

 49,950,000 6.664,995,000%نعمدالع ي  عمدالرحمن المحس

 618,225,000 82.4361,822,500%باقي المستثمرين

%10075,000,000 750,000,000 

رأس المال والمسايمين

أو أكثر من السهم المصدرة %( 5)شخص يمل  : مسايم كمير ❑
%5نسمة التمل  أقل من : باقي المستثمرين ❑
.قطف" إيداع " تعكس نسب الملكية أعاله النسمة كما يي مسجلة لدى شركة مرك  إيداع الوراق المالية ❑
م2021يونيو 27الميانات بتاريخ ❑
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10.91%

6.66%

82.43%

صندوق االستثمارات العامة

عمدالع ي  عمدالرحمن المحسن

باقي المستثمرين



االستثماريةغازكومح ظة 
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مح ظة صكوك  اليلي
صكوك المن  ال رنسي

8%

54%

25%

13%

صندوق جدوى 
*للمرابحة

عقاريةصناديو

أسهم

صكوك

2%
6%

0%

92%

ريتالخليجصندوق

ريتالمعذرصندوق ريتمشاركةصندوق

ة صندوق المالد للضياف

59%

25%

16%

جدوىمح ظة أسهم 

HSBC مح ظة أسهم

أسهم أرامكو

48%

14%

38%

HSBC مح ظة صكوك

القيمة السوقية

391
ريال مليون

مع بنكي الرياا والسعودي لالستثمارريالمليون 200لدى الشركة أيضا ودائع مرابحة قصيرة أجل بمملغ *
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المستثمرةغازكوعقارات 

73%

%2

%9

%4

%1

%11

* القيمة السوقية

290
ريال مليون

أبو سميلالمحطةأرا 
( الطائف)

عقار حي السليمانية
(الرياا)

10عقار جدة كيلو 
(جدة)

عقار شارع الخ ان
(الرياا)

أرا حي المربع
(الرياا)

عقار طريو المل  فهد 
(الرياا)

كوغازمن القيمة الدفترية لهذه العقارات في دفاتر % 840تمثل القيمة السوقية *
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احصص فيهغازكوالشركات التي تمتل  
(ةفي كل شركغازكوالنسب المذكورة تمثل حصة )

%37.57 %35 %35

%9%100 %11



(يونيو30يناير الئ نهاية ال ترة 3من بداية ال ترة )أداء السهم 
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التاريخاتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

Jun-21-202027تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن تاريخ توزيع الرباح النقدية للعام المالي ❑

Jun-21-23(االجتماع الثاني)تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ❑

العادية تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن موعد بدء التصويت اتلكتروني علئ بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة❑
(اعالن تذكيري)عن طريو وسائل التقنية الحديثة ( االجتماع الول)

17-Jun-21

May-21-25يةوإضافة بند لمنود الجمع( االجتماع الول)تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية ❑

May-21-23(ثالث أشهر) 31-03-2021تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن النتائج المالية الولية لل ترة المنتهية في❑

May-21-06لحديثةعمر وسائل التقنية ا( االجتماع الول)تدعو شركة الغاز والتصنيع مسايميها الئ حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ❑

Apr-21-202028تعلن غازكو عن توصية مجلس اتدارة بتوزيع أرباح نقدية علئ المسايمين عن العام المالي ❑

Apr-21-07تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن إطالق يويتها الجديدة ❑

ر في السوق تعلن شركة الغاز والتصنيع اليلية عن حصول إحدى الشركات المستثمر فيها علئ موافقة الهيتة علئ اتدرا  المماش❑
الموازية

01-Apr-21

(2021خالل الربع الثاني من عام )إفصاحات غازكو في تداول 



نسمة التغير 2020ديسممر 202131يونيو30السيولة

%3.6-%192.2%185.3(1)نسمة التداول 

%2.2%132.3%1. 135(2)عة نسمة السيولة السري

%46.2-%66%35(3)معدل السيولة 

النسب المالية

نسمة التغير 2020حتئ يونيو 2021حتئ يونيوالعوائد

العائد علئ حقوق 
الملكية

7.3%2.4%195.7%

%189.6%1.7%4.9العائد علئ الصول

%1.60.5222.2ربحية السهم

%53.1-26.456.4مكرر الربحية

نسمة التغير 2020حتئ يونيو 2021حتئ يونيوالربحية

%107.7%2.5%5.1يلينسمة الربح التشغ

%231.9%3.7%12.4نسمة صافي الربح

.عدد مرات تغطية الصول المتداولة للخصوم المتداولة: نسمة التداول 1.

ن أصولها مدى قدرة الشركة علئ تغطية الت اماتها المتداولة م: نسمة السيولة السريعة 2.
ــة للتســييل والتــي ال تشــمل المخــ ون والمصــروفات المدفوعــة م ــة القابل قــدمًا المتداول

.والمدينون

ضـافًا لـه كمية النقد المتوفر للشركة في رصيديا الجـاري فـي المنـوك م: معدل السيولة 3.
.الوراق المالية القابلة للتحويل إلئ نقد علئ خصوم الشركة المتداولة
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الربح التشغيلي
مليون ريال

صافي الربح
مليون ريال

ربحية السهم
ريال

0.50

222%

11

20212020

1.6

اتيرادات التشغيلية
مليون ريال

(يونيو30يناير الئ 1من)نتائج ال ترة 

25.0

37.8

1,008.5

50.4

121.7

978.9

102%

222%

-2.9%



التغير2020حتئ يونيو 2021حتئ يونيو المنتج

%12.8-611.8701.8(أسطوانات)الغاز المعمأ

%296.6209.641.5(خ انات)غير المعمأ الغاز 

%42.0-34.559.5أسطوانات الغاز ال ارغة

%5.7-23.725.1خ انات

%7.5-2.93.1قطع السطوانات والخ انات

%3.0-5.35.5إيرادات اخرى

%3.02.86.1إيجار أق اص 

%1.11.15.1مشاريع تجارية

%2.9-978.91,008.5اتجمالي 

اتيرادات التشغيلية

م2021إيراد من اتجمالي للربع الثاني لعام ( بند ) كل نسمة
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بماليين الرياالت

الغاز المعمأ

أسطوانات الغاز ال ارغة 

خ انات

مشاريع تجارية

قطع السطوانات والخ انات

62%
4%

2%

0%

30%

0%
0% 1%

الغاز غير المعمأ

أخرىإيرادات
أق اصايجار



التغير 2020حتئ يونيو 2021حتئ يونيو الميان

%0.2-8600.9 .599تكل ة الغاز

%28.9-54.276.2عتكل ة أسطوانات وخ انات وقط

%9.5-0.91.0تكل ة مشاريع تجارية

%3.4-654.8678.1اتجمالي 

بماليين الرياالتتكل ة اتيرادات

م2021تكل ة من اتجمالي للربع الثاني لعام ( بند ) كل نسمة

13

91.6%

8.3% 0.1%

ازتكل ة الغ

تكل ة أسطوانات وخ انات 
تكل ة مشاريع 



بماليين الرياالتقائمة الدخل

التغير 2020حتئ يونيو 2021حتئ يونيو الميان

%2.9-978.91,008.5اتيرادات 

%3.4-(678.1)(654.8)تكل ة اتيرادات 

%1.9-324.1330.4إجمالي الربح

%10.4-(305.4)(273.7)مصروفات إدارية وتشغيلية

%50.425.0101.6الربح التشغيلي 

%2.5%5.1نسمة الربح التشغيلي

%82.717.6369.3إيرادات االستثمارات وأخرى

%133.242.6212.3صافي الدخل قمل ال كاة

%135.8(4.9)(11.5)ال كاة

%121.737.8222.1صافي دخل ل ترة

%3.7%12.4نسمة صافي دخل ال ترة 
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مصروفات إدارية وتشغيلية
بماليين الرياالت

م2021مصروف من اتجمالي للربع الثاني لعام ( بند ) كل نسمة

15

.صيانةمحروقات غاز، محروقات دي ل، أجور نقل السطوانات، خسارة استمعاد أسطوانات، ياتف وكهرباء ومياه، ضيافة،: مصروفات تشغيل تشمل( 2)

.ياراتمصروفات ضمانات بنكية، دعاية وإعالن، تسويات سنوات سابقة، مخصص قضايا عمالية، تأشيرات ورخص، قطع غيار س: أخرى تشمل( 1)

,  الرواتب والجور

,  استهالك أصول ثابته58.6%

16.9%

,  أخرى

11.6%

, مصروفات تشغيل

7.5%

, دعم فني ورخص وتطميقات الحاسب 

1.7%

, تأمين

1.6%

,  استشارات فنية وإدارية

1.2%

بدالت ومصاريف 

,  أعضاء مجلس اتدارة

0.9%

التغير2020يونيوحتئ2021يونيوحتئالميان

%7-160.3172.7الرواتب والجور

%5-46.448.6استهالك أصول ثابته

(1)أخرى
31.540.8-23%

(2)مصروفات تشغيل 
20.526.1-21%

%34-4.87.2دعم فني ورخص وتطميقات الحاسب

%16-4.35.1تأمين

%3.32.533استشارات فنية وإدارية

%2.62.46بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اتدارة

%10-273.7305.4اتجمالي 
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قائمة المرك  المالي
بماليين الرياالت

التغيرم 2020يونيو30م 2021يونيو30المطلوبات وحقوق الملكية  

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

%4-152.3158.7الت امات عقود ايجار والت امات أخرى 

%11-129.0143.6قرا طويل أجل 

%7-281.4302.4إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة 

%3.52.334الج ء المتداول–الت امات عقود ايجار 

%377.8301.120ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

%34.032.06الج ء المتداول –قرا طويل أجل 

%1-84.485.3مخصص زكاة 

%499.8420.716إجمالي المطلوبات المتداولة 

حقوق الملكية

750.0750.0رأس مال 

225.0225.0احتياطي نظامي 

%124.144.464أرباح ممقاه 

يمة مكاسب غير محققة من استثمارات بالق
%577.7546.05العادلة من خالل الدخل الشامل الخر 

%1,676.91,565.57إجمالي حقوق الملكية 

2,458.02,288.5إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

التغيرم2020يونيو 30م2021يونيو 30الموجودات 

الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

%655.6633.53ممتلكات وآالت ومعدات 

%13-29.232.9موجودات غير ملموسة 

%34.434.40استثمارات عقارية 

%43-2.43.4حو استخدام الصول 

%83.280.33استثمارات في شركات زميلة 

ن موجودات مالية مقتناه بالقيمة العادلة م
خالل الدخل الشامل الخر 

696.9665.25%

%30.030.00أةموجودات مالية مقتناه بالتكل ة المط 

%1,531.61,479.63إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

موجودات مقتناه بالقيمة العادلة من خالل
%498.3279.544الربح والخسارة

%157.3157.70مخ ون 

%20-37.845.5ذمم مدينة 

%56.049.112مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

%57-177.0277.1النقدية وما في حكمها 

%926.3808.913إجمالي الموجودات المتداولة 

2,458.02,288.5إجمالي الموجودات 



شكـــــــــــرًا لكـــــم
لية إدارة التخطيط والتقارير الما


