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هــ 1394/ 6/ 12وتـاري  ( 820) تأسست غازكـــو بموجب قـرار جسـا الـوزرال المـوقر رقـ  ❖
.وطبقًا ألحكام نظام الشركات 

لك بيـع ونقـل يتمثل نشاط الشركة في بيع ونقل وتوزيع وتسويق غاز البترول المسال وكـ ❖
اتهــا وتوزيــع وتســويق اســطوانات و اانــات البــاز الم بــأ والبيــر ج بــأ جمقــة او تسائــة وجق ق

يـة جمقـة واكسسواراتها واألقفاص وصهاريج الباز، وك لك بيـع األنابيـب الم ينيـة وال ييي
.او تسائة 

:نب ة عن الشركة 
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:نظرة عاجة عن الممقكة ال ربية الس ودية

جقيون11.9( : سنة35/15) السكان الشباب 
%2.3: النمو السكاني

%4.4: إجمالي السكان جن ج و األجية
%12.6: ج يل البطالة

%5.3: التضخ 

جقيون نسمة35: الت ياد السكاني 

ريال س ودي: ال مقة
ريال س ودي3.75= $ 1

:االحتياطات النفطية المؤكية
%16جقيار برجيل ك صة جن اإلجمالي ال المي 267

:االقتصاد 

جقيون 20: ال كور
جقيون15: اإلناث

%34: نسبة الوافيين

:التركيبة السكانية 
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يوضح السيول التالي 
 الل  ما فترات 

رب ية ابتياًل جن الربع 
إلى2020األول ل ام 

الربع األول جن عام
2021.

:الناتج الم قي اإلجمالي 
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:لم ة عن غازكو 

جوظفين الشركة

جوظف1921:إجمالي الموظفين
1160: الس وديين

761: غير س وديين
1876: ال كور
45: اإلناث

تبطية السوق

8: المين
اإلدارة ال اجة

7: الفروع
2: النقل

1الورشة المركاية 

اإلدارة ال اجة

الفروع

الورشة المركاية

النقل
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:  جقف ت ريف راس المال والمساهمين:نب ة عن الشركة 

5

.او اكثر جن اسه  المصير%( 5)شخص يمقك : جساه  كبير❑
.%5نسبة التمقك اقل جن : باقي المستثمرين ❑
.قطف" إيياع"ت كا نسب المقكية اعاله النسبة كما هي جسسقة ليى شركة جركا إيياع األوراق المالية ❑
.م2021يونيو 10البيانات بتاري  ❑

صنيوق 

االستثمارات 

,  ال اجة

10.91%
عبيال ايا 

عبيالرحمن 

عبيال ايا 

,  الم سن

6.66%

باقي 

,  المستثمرين

82.43%

القيمة األسمية لقسه عيد األسه %حصة المستثمر المستثمر

 81,825,000 10.918,182,500%صنيوق االستثمارات ال اجة

 49,950,000 6.664,995,000%عبيال ايا عبيالرحمن عبيال ايا الم سن

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

%10075,000,000 750,000,000 



  :األسه  المتياولة
3

ر
ه
ش
أ

جقيون سه 22.1

الكمية المتياولة

س.جقيون ر690.2

القيمة المتياولة

34,055

عيد الصفقات

2080: رق  الشركة

يناير3: بياية الفترة
جارس31: نهاية الفترة
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:م 2021في تياول  الل الربع األول جن عام غازكوإفصاحات
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التاري اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

Mar-21-202031-12-31ت قن شركة الباز والتصنيع األهقية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ❑

Mar-21-31ت قن شركة الباز والتصنيع األهقية عن استالجها ارباحًا نقيية جن احيى الشركات المستثمر فيها❑

Mar-21-23ت قن شركة الباز والتصنيع األهقية عن آ ر تطورات اليعوى المقاجة جن وزارة النقل ضي الشركة❑

%(100)بة ت قن شركة الباز والتصنيع األهقية عن آ ر التطورات لتأسيا شركة تاب ة ذات جسؤولية ج يودة جمقوكة بنس❑
14-Mar-21

Mar-21-10ت قن شركة الباز والتصنيع األهقية عن آ ر تطورات اليعوى المقاجة جن وزارة النقل ضي الشركة❑

األولية لقفترة إعالن إل اقي جن شركة الباز والتصنيع األهقية بشأن اكتشاف شبهة اال تالس الم قن عنها في النتائج المالية❑
Feb-21-24(ستة اشهر ) 30-06-2020المنتهية في 

قوكة ت قن شركة الباز والتصنيع األهقية عن جوافقة جسقا اإلدارة عقى تأسيا شركة تاب ة ذات جسؤولية ج يودة جم❑
Feb-21-16%(100)بنسبة 



:النسب المالية 

ر نسبة التبي2020جارس 202131جارس 31ال وائي

%444.3%0.9%5.1ال ائي عقى حقوق المقكية

%444.7%0.6%3.4ال ائي عقى األصول

%1.10.2470رب ية السه 

%74.4-38.5150.5جكرر الرب ية

ر نسبة التبي2020جارس 202131جارس 31الرب ية

%6.4%14.0%14.9نسبة الربح اإلجمالي

%34.7%4.9%6.6نسبة الربح التشبيقي

%492.9%2.8%16.6نسبة صافي الربح

ر نسبة التبي2020ديسمبر 202131جارس 31السيولة

%1.2-%192.2%190(1)نسبة التياول 

%5.7%132.2%139.8(2)نسب السيولة السري ة 

%23.5%66%81(3)ج يل السيولة 

.عيد جرات تبطية األصول المتياولة لقخصوم المتياولة: نسبة التياول 1.

ولها جيى قيرة الشـركة عقـى تبطيـة التااجاتهـا المتياولـة جـن اصـ: نسبة السري ة 2.
وعـــة المتياولـــة القابقـــة لقتســـييل والتـــي ال تشـــمل المخـــاون والمصـــروفات الميف

.جقيجًا والميينون

نــو  كميــة النقــي المتــوفر لقشــركة فــي رصــييها الســاري فــي الب: ج ــيل الســيولة 3.
.المتياولةجضافًا له األوراق المالية القابقة لقت ويل إلى نقي عقى  صوم الشركة
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:م2021نتائج الربع األول ل ام 
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اإليرادات التشبيقية
مليون لاير

الربح التشبيقي
مليون لاير

صافي الربح
مليون لاير

رب ية السه 
لاير

33.9

85.2

1.14

528.6

26.4

14.7

0.20

-3.3%

28.4%

479.6%

470%

الربع األول 
م2021

الربع األول 
م2020

511.1



:م2021اإليرادات التشبيقية لقربع األول ل ام 

10

بماليين الرياالت

التبيرم2020الربع األول م2021الربع األول المنتج

%6-350.1371.5الباز الم بأ

%1- 120.5 118.7الباز غير الم بأ 

%22.118.420اسطوانات الباز الفارغة 

%13.411.813 اانات

%1.61.56قطع األسطوانات والخاانات

%2.62.48إيرادات ا رى 

%1.51.46ايسار اقفاص

%1.11.15جشاريع تسارية

%3-511.1528.6اإلجمالي 

%68.5, الباز الم بأ

, الباز غير الم بأ 

23.2%

اسطوانات الباز 

%4.3, الفارغة 

,   اانات

2.6%

قطع 

األسطوانات 

,  والخاانات

0.3%

%0.5, إيرادات ا رى 
,  ايسار اقفاص

0.3%

,  جشاريع تسارية

0.2%

م2021إيراد جن اإلجمالي الربع األول ل ام ( بني ) كل نسبة



:م2021قائمة الي ل لقربع األول ل ام 
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بماليين الرياالت

التبيرم2020الربع األول م2021الربع األول البيان

%3.3- 528.6 511.1اإليرادات  

%4.4-(454.6)(434.8)تكقفة اإليرادات  

%3.1 74.0 76.3اجمالي الربح

%14.0%14.9نسبة إجمالي الربح

%2.5(21.0)(21.5)جصروفات بيع وتوزيع

%21.8-(26.6)(20.8)جصروفات عموجيه وإدارية 

%11.1-(47.6)(42.4)اجمالي المصاريف

%28.6 26.4 33.9الربح التشبيقي

%663.2(9.5) 53.5إيرادات االستثمارات وا رى

%416.6 16.9 87.4صافي الي ل قبل الاكاة

%1.3-(2.2)(2.2)الاكاة

%479.6 14.7 85.2صـافــي د ل الفترة 

%2.8%16.6نسبة صافي د ل الفترة



:تكقفة اإليرادات 

التبيرم2020الربع األول م2021الربع األول ال ساب

%4- 312324.4تكقفة الباز 

%13 3228.2تكقفة اسطوانات و اانات والقطع

%10-0.91تكقفة جشاريع تسارية 

%6- 50.854.3الرواتب واألجور

%17-22.4تأجين تشبيقي

%4-18.919.7استهالكات جوجودات ثابتة

%67-0.10.2إصالحات  ارجية

%24-9.812.9قطع غيار وا رى

%88-0.32.8 سارة واستبيال األسطوانات 

%9-88.7جصروفات التشبيل

%4-454.6 434.8اإلجمالي 
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تكقفة الباز 

71.8%

تكقفة اسطوانات 

و اانات والقطع

7.4%

تكقفة جشاريع 

تسارية 

0.2%

واألجوررواتبال

11.7%

تأجين تشبيقي

0.5%

استهالكات 

جوجودات ثابتة

4.3%

إصالحات  ارجية

0.0%

…قطع غيار 

 سارة واستبيال 

األسطوانات 

0.1%
جصروفات 

التشبيل

1.8%

م2021جصروف جن اإلجمالي الربع األول ل ام ( بني ) كل نسبة

بماليين الرياالت



:جصروفات بيع وتوزيع

التبيرم2020الربع األول م2021الربع األول ال ساب

%2- 15.215.5الرواتب واألجور

%2-0.40.4تأجين عام

%16-0.40.5دعاية وإعالن

%0 3.33.3استهالكات اصول ثابتة

%64 2.21.3ا رى

%21.5213اإلجمالي
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, الرواتب واألجور

%1.7, تأجين عام71.1%

,  دعاية وإعالن

1.8%

استهالكات اصول 

%15.3, ثابته

%10.1, ا رى

م2021جصروف جن اإلجمالي الربع األول ل ام ( بني ) كل نسبة

بماليين الرياالت



:جصروفات عموجية وإدارية

التبيرم2020الربع األول م2021الربع األول ال ساب

الرواتب واألجور
13.414.5

-6%

بيالت وجصاريف اعضال جسقا 
1.21.2اإلدارة

2%

استهال  اصول ثابتة
1.11.0

2%

هاتف وكهربال وجياه
0.30.6

-54%

رسوم تأشيرات ور ص
0.10.1

-37%

تأجين
0.10.1

53%

استشارات فنية وإدارية
1.01.4

-31%

ديون جشكو  في ) جخصصات
2.4--(ت صيقها

-100%

جخصص قضايا عمالية
-0.1-

0%

جصاريف الضمانات البنكية 
0.40.2وال موالت األ رى

103%

ب دع  فني ور ص وتطبيقات ال اس
2.03.1اآللي 

-36%

ا رى
1.36.8

-81%

%22-20.826.6اإلجمالي
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, الرواتب واألجور

65.3%

بيالت وجصاريف 

اعضال جسقا 

%5.9, اإلدارة

استهال  اصول 

%5.1, ثابتة

, هاتف وكهربال وجياه

1.4%

رسوم تأشيرات 

%0.4, ور ص

%0.4, تأجين

استشارات فنية 

%4.6, وإدارية

ديون ) جخصصات

جشكو  في 

%0.0, (ت صيقها

جخصص قضايا 

%0.5-, عمالية

جصاريف الضمانات 

البنكية وال موالت 

%1.8, األ رى

دع  فني ور ص 

وتطبيقات ال اسب 

%9.6, اآللي 

%6.1, ا رى

م2021جصروف جن اإلجمالي الربع األول ل ام ( بني ) كل نسبة

بماليين الرياالت



:قائمة المركا المالي 
التبير 2020ديسمبر 202131جارس 31البيان

إجمالي الموجودات غير جتياولة
1,499 1,480 1%

إجمالي الموجودات جتياولة
939809 14%

%6 2,289 2,439إجمالي الموجودات

%6 1,565 1,669إجمالي حقوق المقكية 

إجمالي المطقوبات غير جتياولة
275 302 -10%

إجمالي المطقوبات المتياولة
494  421 15%

%7236 769إجمالي المطقوبات 

 2,289 2,439اجمالى حقوق المقكية والمطقوبات

15

بماليين الرياالت



:ال قارات المستثمرة

2المساحة مالميينةبيان ال قار 
31القيمة اليفترية كما في

م2021جارس 

عقار طريق المقك فهي تقاطع شارع جوسی

بن نصير
 14,91225,164,160الرياض 

عقار طريق المقك فهي تقاطع شارع االجام 

فيصل بن تركي 
 6,7503,510,001الرياض 

 7902,021,692الرياض عقار حي السقيمانية شارع ابو بكر الرازي 

 7141,427,321الرياض عقار حي المربع 

 3,760900,000الرياض عقار حي البط ال

 800679,000جيه طريق جكة المكرجة١٠عقار جية كيقو 

 20,000441,000القصي  بريية–ارض حي الضاحي 

 90,000210,000حائل جنوب ضبع/ ارض حائل 

34,353,174اإلجمالي
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شكـــــــــــرًا لكـــــ 
لية إدارة التخطيط والتقارير الما


