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والرسالةالرؤية

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

الرؤية

الرسالة
:من نحن 

رياياة الييةاة نقدم حلول غااز أمناة، موقو اة ويالياة ال اودة لام ئناا، ونواتر بتاوفير  يماة مساتدامة لمسااىمينا، ونساا  دائماا ل

.والم تمع، ون ود للمساىمة الفايلة في ا تصاد وطننا، في بيةة يمل صحية لمنسوبينا

:ما نمثله 

رياادة، كماا نا من ماتمدين يل  الله أواًل، قر يل   دراتنا ومواردنا الممياةة ويملياتناا الفاالاة مركاةين يلا  يم ئناا لنكاون فاي ال

.إيمانا راسخا بالتطوير المستمر من خ ل تشكيل شراكات فايلة في بيةة تنافسية يادلة
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م2022عامالثالثالربعخاللالمملكةفيالقطاعاتبعضأداءعنلمحة

اإلقتصاد السعودي يحقق النمو األعلى منذ الربع الثالث 
م 2022لعام % 12.02م وينمو بمقدار 2011

في الربع %1.5ارتفع الرقم القياسي ألسعار العقارات بنسبة 
م 2021م  مقارنة بالربع نفسه من عام 2022الثالث من عام 

وقد ساهم % 2.5متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 
والزراعية بنسبة %0.4انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 

في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام% 0.6

م ، و 2022لعام % 9.7انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 
% 5.8إلجمالي السكان إلى 

الاقارات

نسية التضخرالناتج المحلي

نسية اليطالة

هيئة االحصاء: المصدر 2
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لمحة عن غازكو

محطات حول المملكة، يتر من خ لوا است م األسطوانات 7تقدم الورشة المركةية الخدمة ال  *
.المايأة من الفروع ومن قر الفحص والصيانة

تاباة يقوم  طاع النقل بإمداد فروع الشركة باحتياجوا من غاز اليترول المسال من مصادر الغاز ال* 
.  ءبين فروع الشركة وال  الموزيين والام ( األسطوانات والخةانات) لشركة أرامكو، ونقل المواد 

7
المحطات

1778
موظف 

1
اإلدارة العامة 

1
الورشة المركزية

4
النقل
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رأس المال والمساهمين

أو أكثر من األسور المصدرة %( 5)شخص يملك : مساىر كيير •
%5نسية التملك أ ل من : با ي المستثمرين •
.فقط"إيداع " تاكس نسب الملكية أي ه النسية كما ىي مس لة لدى شركة مركة إيداع األوراق المالية •
م30/09/2022الييانات بتاريخ •

10.91%

6.66%

82.43%

صندوق االستثمارات الاامة

ييدالاةية ييدالرحمن المحسن

با ي المستثمرين

القيمة األسمية للسوريدد األسور%حصة المستثمر المستثمر

 81,825,000 10.918,182,500%ةالااماالستثماراتصندوق

 6.664,995,00049,950,000%نييدالاةية ييدالرحمن المحس

 618,225,000 82.4361,822,500%با ي المستثمرين

%10075,000,000 750,000,000 
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االستثماريةالشركةمحفظة
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صناديق ريت

9.91%

أسهم

24.08%

صكوك

42.15%

مرابحة

23.86%

السوقيةالقيمة
483.7

مليون ريال

92.39%

2.08%

5.40%

0.13%

شقق في جبل عمر

صندوق المعذر ريت

صندوق مشاركة ريت

صندوق الخليج 

56.81%

28.17%

15.02%

محفظة أسهم جدوى

HSBCمحفظة أسهم 

أسهم أرامكو

49.05%

36.24%

14.71%

صكوك البنك األهلي

HSBCمحفظة صكوك 

يصكوك البنك الفرنس



المستثمرةغازكوعقارات

فودالملكطريقيقار - الرياض

انيةمالياالسيااااااحارااقاي - الرياض

عااااااااربااااماااااليااااااحأرض - اضاالري

ةانااااااخااالارعاااااشيااقااااار - الرياض

سييلأبوالمحطةأرض - الطائف

10يااقااااار جاااادة كياالااااااااااااو -جدة

ةالقيمة السو ي

266.6

من القيمة الدفترية لهذه العقارات في دفاتر غازكو % 676تمثل القيمة السوقية *

ريالمليون

6



فيهاحصصغازكوتمتلكالتيالشركات

%37.6 %35 %35

%9 %11%100
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سبتمبر30الىيناير1منالسهمحركة
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م2022عاممنالثالثالربعخاللغازكوإفصاحات
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(ستة أشهر ) 30-06-2022عالن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في إ

2022إعالن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من العام المالي 

تعلن شركة الغاز والتصنيع األهلية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل 
.مصنع حديث لتصنيع أسطوانات األلياف الزجاجية



سبتمبر30يناير حتى 1من أرقام غازكو 

(كر 47,986,550)إجمالي المسافات المقطوية •

(لتر 1,718,565,490)المنقولة الغازكميةإجمالي•

(رحلة 95,848)الرح تيددإجمالي•

(لتر1,926,690,768)المشتراة الغازكميةإجمالي•
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الماليةالنسب

.يدد مرات تغطية األصول المتداولة للخصوم المتداولة: نسية التداول 1.

اولاة القابلاة مدى  درة الشركة يل  تغطية التةاماتوا المتداولة من أصاولوا المتد: نسية السيولة السرياة 2.
.للتسييل والتي ال تشمل المخةون والمصروفات المدفوية مقدمًا والمدينون

راق الماليااة كميااة النقااد المتااوفر للشااركة فااي رصاايدىا ال ااارا فااي الينااو  مضااافًا لااه األو: مااادل الساايولة 3.
القابلة للتحويل إل  نقد يل  خصوم الشركة المتداولة
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ر سية التغينم2021سيتمير 30م2022سيتمير 30الربحية 

%3.7-%14.1%13.6نسية الربح االجمالي 

%11.4%4.2%4.7نسية الربح التشغيلي 

%5.2-%11.1%10.6نسية صافي الربح 

ر نسية التغيم1202سيتمير 30م2022سيتمير 30الاوائد

1.0%%9.7%9.8ق الملكيةوالاائد يل  حق

%20.2%2.5%3.0يليالاائد يل  األصول من الربح التشغ

%2.9%6.8%7.0الاائد يل  األصول

%2.132.101.2ربحية السور

%4.7-26.527.8مكرر الربحية

نسية التغير م2021ديسمير 31م2022سيتمير 30السيولة

%4.7%156.6%164.0(1)نسية التداول 

%11.8-%99.9%88.1(2)نسية السيولة السرياة 

%10.0%31.9%35.1(3)مادل السيولة 



سبتمبر30حتىيناير1منالفترةنتائج

م2021م2022

58.2

1,423.7

70.1

159.4

1,501.7

20.3%

1.2%

%5.5

157.4

الربح التشغيلي
مليون ريال

صافي الربح
مليون ريال

ربحية السهم
ريال

التشغيليةاإليرادات
مليون ريال

2.10 2.13

1.2% 
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(الرياالتبماليين)التشغيليةاإليرادات

م2022إيراد من اإلجمالي لعام ( بند ) كل نسبة
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مبيعات غاز

93.8%

مبيعات أسطوانات غاز 

وخزانات وقطع توصيل

5.2%

إيرادات خدمات 

ونقل وتركيب

0.8% مشاريع تجارية أخرى

0.2%

التغيرم2021سبتمبر حتى م2022سبتمبر حتىالمنتج

%1,408.61,327.06.1مبيعات غاز

%4.9-77.781.6مبيعات أسطوانات غاز وخزانات وقطع

%12.312.11.9إيرادات خدمات ونقل وتركيب

%3.12.94.6مشاريع تجارية أخرى

%1,501.71,423.75.5اإلجمالي 



(الرياالتبماليين)اإليراداتتكلفة

م2022تكلفة من اإلجمالي لعام ( بند ) كل نسبة
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تكلفة الغاز

93.1%

تكلفة أسطوانات 

وخزانات وقطع

6.6%

تكلفة مشاريع تجارية

0.3%

التغير م2021حتى سبتمبر م2022حتى سبتمبر البيان

%931.5873.56.6تكلفة الغاز

%9.4-65.872.6تكلفة أسطوانات وخزانات وقطع

%3.12.240.9تكلفة مشاريع تجارية

%1000.4948.35.5اإلجمالي 



(الرياالتبماليين)وتشغيليةإداريةمصروفات

م2022مصروف من اإلجمالي لعام ( بند ) كل نسبة

.االسطواناتنظافةمصاريف،، إصالح وصيانةأجور نقل األسطوانات، محروقات: تشملالتشغيل مصروفات ( 1)

.ورخص ، خدمات بريدية ، ضيافةقضايا عمالية، تأشيرات مخصص مصروفات ضمانات بنكية، دعاية وإعالن، : أخرى تشمل( 2)
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الرواتب واألجور

استهالك أصول 55.5%

ثابته

18.9%

مصاريف تشغيلية

8.7%

دعم فني وتراخيص 

تطبيقات حاسب 

آلي

1.7%

.أخرى 

5.8% قطع غيار

7.2%

التأمين العام

1.4%

بدالت ومصاريف 

أعضاء مجلس 

اإلدارة

0.8%

التغيرم2021حتى سبتمبر م2022حتى سبتمبر البيان

%0.6 237.9 239.3الرواتب واألجور

%18.4 68.9 81.6استهالك أصول ثابته

%14.8 32.8 37.6(1)مصاريف تشغيلية 

%38.3- 11.5 7.1ليدعم فني وتراخيص تطبيقات حاسب آ

%4.2- 26.1 25.0(2)أخرى

%4.7 29.7 31.1قطع غيار

%6.0- 6.5 6.1التأمين العام

%7.5- 3.8 3.5بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

%3.4 417.2 431.3اإلجمالي 



(الرياالتبماليين)الدخلقائمة
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التغير 2021حتى سبتمبر 2022حتى سبتمبر البيان

%1,501.71,423.75.5اإليرادات 

%948.35.5-1,000.4-تكلفة اإليرادات 

%501.3475.45.4إجمالي الربح

%417.23.4-431.3-مصروفات إدارية وتشغيلية

%70.058.220.2الربح التشغيلي 

%25.0%4.0%5.0نسبة الربح التشغيلي

%11.6-100.1113.3إيرادات االستثمارات وأخرى

%0.8-170.2171.6صافي الدخل قبل الزكاة

%23.8-14.2-10.8-الزكاة

%159.4157.41.3صافي دخل لفترة

%11.1%10.6نسبة صافي دخل الفترة 



(الرياالتبماليين)الماليالمركزقائمة
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التغيرم2021ديسمبر 31م2022سبتمبر 30الموجودات 

الموجودات غير المتداولة

%758717.35.70ممتلكات وآالت ومعدات 

-32.332.3موجودات غير ملموسة 

-34.334.3استثمارات عقارية 

%20.91.51296.60حق استخدام األصول 

%88.487.90.60استثمارات في شركات زميلة 

%16.90-535643.6موجودات مالية مقتناه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

%42.60-84.1146.5موجودات مالية مقتناه بالتكلفة المطفأة

%6.60-1,553.001,663.30إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

%0.10-298.9299.2موجودات مقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

%10.40-145.2162مخزون 

%32.731.15.00ذمم مدينة 

%8559.742.40مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

%15363.4141.40النقدية وما في حكمها 

%714.8615.416.20إجمالي الموجودات المتداولة 

%0.50-2,267.802,278.70إجمالي الموجودات 

التغيرم2021ديسمبر 31م2022سبتمبر 30المطلوبات وحقوق الملكية  

المطلوبات غير المتداولة 

%17.20.72511.20التزامات عقود ايجار 

%35.70-72.3112.3قرض طويل أجل 

%15.80-118.4140.6التزامات منافع موظفين 

%18.00-207.9253.6إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة 

%156.3133.816.80ذمم دائنة تجارية  

%145.212516.20مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

-430الجزء المتداول –قرض طويل أجل 

%5.31.8191.80الجزء المتداول–التزامات عقود ايجار 

%1.90-86.187.7مخصص زكاة 

%435.9348.225.20إجمالي المطلوبات المتداولة 

حقوق الملكية

-750750رأس مال 

-225225احتياطي نظامي 

%233.2177.531.40أرباح مبقاه 

%20.70-415.8524.4مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

%3.20-1,624.001,676.90إجمالي حقوق الملكية 

%0.50-2,267.802,278.70إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 



نخدمكم ــ بعيوننا#

شكرًا لكم


