
م2021نتائج الربع الثالث -النشــــرة المالــــية 

م2021نوفمبر 

إدارة التخطيط والتقارير المالية  -القطاع المالي 



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

الرؤيـــــــــــــــــة

الرسالـــــــــــــة
:من نحن 

دائمــا  ى نقــدح ولــول آــاز ممنــة، مولوةــة وداليــة ال،ــودة لبموئنــا، ونمــتا بتــوفير ةيمــة م ــتدامة لم ــا مينا، ون ــب

.نالرداية البيئة والم،تمع، ون،مد للم ا مة الفادلة في اةتصاد وطننا، في بيئة دمل صحية لمن وبي

:ما نمثله 

ون فـي الريـادة، مبتمدين دلى الله أوال  ، لا دلى ةدراتنا ومواردنا المميزة ودملياتنا الفبالـة مركـزين دلـى دموئنـا لنكـ

.لةكما نؤمن إيمانا  راسخا  بالتطوير الم تمر من خول تشكيل شراكات فادلة في بيئة تناف ية داد

1



ح2021لمحة دن أداء ببض القطادات في المملكة خول الربع الثالث من 

البقارات

التضخااالةتصاد ال بودي

الناتج المحلي اإلجمالي

2021التقديرات السريعة للناتج المحلي اإلجمالي للربع الثالث 

6.8%

هيئة االحصاء: المصدر 2

الثالثالربعفي5.0%بنسبةالعقاراتألسعارالقياسيالرقمارتفع
متأثًرام،2020السابقالعاممننفسهبالربعمقارنةم2021عاممن

انخفاضساهم،كما1.1%بنسبة"السكنية"العقاراتأسعاربارتفاع
بنسبة"الزراعية"و7.0%بنسبة"التجارية"العقاراتمنكلأسعار

.العامالمؤشرارتفاعنسبةمنالتقليلفي%3.0

0.60.30.4

6.25.75.34.9
5.25.7

SEP AUG JUL JUNMAY APR MAR FEBJAN

2012عاممنذاألعلىالنمويحققالسعودياالقتصاد
على،2021عاممنالثالثالربعفي+6.8%بمقداروينمو
.ربعيأساسعلى5.8%وسنوي،أساس



.محطات وول المملكة، يتا من خولما استوح األسطوانات المبابة من الفروع ومن لا الفحص والصيانة7تقدح الورشة المركزية الخدمة إلى ** 

.  بين فروع الشركة وإلى الموزدين والبموء( األسطوانات والخزانات) يقوح ةطاع النقل بإمداد فروع الشركة باوتياجما من آاز البترول الم ال من مصادر الغاز التاببة لشركة أرامكو، ونقل المواد * 

7
المحطات

1931
موظف 

1
اإلدارة البامة 

1
**الورشة المركزية

4
*النقل

3

لمحة عن غازكو

الرياض

الدمام

القصيم

المدينة

الطائف
جدة

خميس 
مشيط



رأس المال والمساهمين

أو أكثر من األسما المصدرة %( 5)شخص يملك : م ا ا كبير •
%5ن بة التملك أةل من : باةي الم تثمرين •
.قطف" إيداع " تبكس ن ب الملكية أدوه الن بة كما  ي م ،لة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية •
ح9/302021/البيانات بتاريخ •

10.9%

6.7%

82.4%

صندوق االستثمارات البامة

دبدالبزيز دبدالرومن المح ن

نباةي الم تثمري

االقيمة األسمية لل مددد األسما%وصة الم تثمر الم تثمر

 81,825,000 10.98,182,500%البامةاالستثماراتصندوق

 6.74,995,00049,950,000%ندبدالبزيز دبدالرومن المح 

 618,225,000 82.461,822,500%باةي الم تثمرين

%10075,000,000 750,000,000 
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محفظة الشركة االستثمارية

مارمع الخبير والخير كابيتال و جدوى لوستثريالمليون 143لدى الشركة أيضا  ودائع مرابحة ةصيرة أجل بمبلغ *

5

صكوك
40.7%

*مرابحات
28.0%

أسما 
21.9%

ت صناديق ري
9.4%

511
مليون ريال

يةالقيمة ال وة

14.4%

37.5%

48.1%

صكوك البنك الفرن ي 

HSBCمحفظة صكوك 

صكوك البنك األ لي 

14.3%

26.8%

58.9%

أسما أرامكو 

HSBCمحفظة أسما 

محفظة أسما جدوى 

2.1%

5.8%

92.1%

صندوق المبذر ريت 

صندوق مشاركة ريت

افة صندوق البود للضي



فمدالملكطريقدقار - الرياض

انيةمـليـال يــــــوارــقـد - الرياض

عــــــــربــــمــــاليــــــوأرض - اضـالري

زانــــــخــالارعـــــشدــقــــار - الرياض

سبيلأبوالمحطةأرض - الطائف

10دــقــــار جــــدة كيــلــــــــــــو -جدة

عقارات غازكو المستثمرة

ةالقيمة ال وةي
286

من القيمة الدفترية لهذه العقارات في دفاتر غازكو% 824تمثل القيمة السوقية ❑
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ريالمليون



فيهاحصصغازكوتمتلكالتيالشركات

%37.6 %35 %35

%9 %11%100
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(سبتمبر30يناير الى نهاية الفترة 3من بداية الفترة )حركة السهم 

09/Sep04/Feb



(ستة أشمر ) 30-06-2021تبلن شركة الغاز والتصنيع األ لية دن النتائج المالية األولية للفترة المنتمية في •

 2021يتبلن شركة الغاز والتصنيع األ لية دن توزيع أرباح نقدية دلى الم ا مين دن النصف األول من الباح المال•
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(2021خالل الربع الثالث من عام)إفصاحات غازكو



(كا56,054,840)إجمالي الم افات المقطودة •

(لتر1,865,988,651)المنقولة الغازكميةإجمالي•

(رولة114,996)الرووتدددإجمالي•
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(سبتمبر30يناير الى 1من )أرقام غازكو 



النسب المالية

.ددد مرات تغطية األصول المتداولة للخصوح المتداولة: ن بة التداول 1.

ا المتداولـة مدى ةدرة الشركة دلى تغطية التزاماتما المتداولة مـن أصـولم: ن بة ال يولة ال ريبة 2.
.القابلة للت ييل والتي ال تشمل المخزون والمصروفات المدفودة مقدما  والمدينون

ه األوراق كميــة النقــد المتــوفر للشــركة فــي رصــيد ا ال،ــاري فــي البنــوك مضــافا  لــ: مبــدل ال ــيولة 3.
.المالية القابلة للتحويل إلى نقد دلى خصوح الشركة المتداولة

ن بة التغير 2020دي مبر 202131سبتمبر30ال يولة

%18.2-%192.2%157.3(1)ن بة التداول 

%24.0-%132.3%100.5(2)ة ن بة ال يولة ال ريب

%50.4-%65.9%32.7(3)مبدل ال يولة 

ن بة التغير 2020سبتمبر202130سبتمبر30الربحية 

%22.7%11.5%14.1ن بة الربح اإلجمالي

%188.3%1.4%4.2ين بة الربح التشغيل

%196.9%3.7%11.1ن بة صافي الربح

ن بة التغير 2020سبتمبر 202130سبتمبر30البوائد

%175.9%3.5%9.7البائد دلى وقوق الملكية

%187.3%2.4%6.8البائد دلى األصول

%2.110.73189.0ربحية ال ما

%33.2-27.9841.87مكرر الربحية
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(سبتمبر30يناير الى 1من )نتائج الفترة 

20212020

21.1

1,462.2

59.3

158.4

1,423.7

180.7%

189.0%

-2.6%

54.8

الربح التشغيلي
مليون ريال

صافي الربح
مليون ريال

ربحية السهم
ريال

التشغيليةاإليرادات
مليون ريال

0.37 2.11

189.0% 



م2021إيراد من اإلجمالي للربع الثالث لعام ( بند ) كل نسبة

التغير2020حتى سبتمبر 2021حتى سبتمبر المنتج

%1.2-1,330.01,346.7الغاز

اسطوانات الغاز الفارغة
44.765.3-31.6%

%7.6-32.535.2خزانات

%6.9-4.04.3قطع االسطوانات والخزانات

%8.67.317.8إيرادات اخرى

%4.54.35.7إيجار أقفاص 

%2.91.1176.6مشاريع تجارية

%87.5(2.0)(3.7)مردود مبيعات 

%2.6-1,423.71,462.2اإلجمالي 
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(بماليين الرياالت)ةاإليرادات التشغيلي

الغاز 

93.0%

اسطوانات الغاز

الفارغة

3.1%

خزانات

2.3%

قطع االسطوانات 

والخزانات

0.3%

إيرادات أخرى 

0.6% إيجار أقفاص

0.3%

ةمشاريع تجاري

0.2%

مردودات مبيعات

-0.3%



م2021تكلفة من اإلجمالي للربع الثالث لعام ( بند ) كل نسبة

التغير 2020حتى سبتمبر 2021حتى سبتمبر البيان

%1.4-873.5885.6تكلفة الغاز

%21.3-73.393.2تكلفة اسطوانات وخزانات وقطع

%2.01.0114.9تكلفة مشاريع تجارية

%3.2-948.8979.7اإلجمالي 
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تكلفة اإليرادات

غاز تكلفة ال

92.1%

ات تكلفة اسطوان

وخزانات وقطع

7.7%

ارية تكلفة مشاريع تج

0.2%

(بماليين الرياالت)



م2021مصروف من اإلجمالي للربع الثالث لعام ( بند ) كل نسبة

.يانةمحروقات غاز، محروقات ديزل، أجور نقل األسطوانات، خسارة استبعاد أسطوانات، هاتف وكهرباء ومياه، ضيافة، ص: مصروفات تشغيل تشمل( 2)

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

رواتب واألجور

56.9%

تهاستهالكات أصول ثاب

16.6%

أخرى 

12.4%

لمصروفات التشغي

7.8%

ت دعم فني ورخص وتطبيقا

الحاسب اآللي 

2.8%

تأمين

1.6%
ريةاستشارات فنية وإدا

1.0%

ء بدالت ومصاريف أعضا

مجلس اإلدارة

0.9%

التغير2020سبتمبرحتى2021سبتمبرحتىالبيان

%11.2-236.6266.4الرواتب واألجور

%2.5-68.970.7استهالك أصول ثابتة

%14.4-51.560.2(1)أخرى

%8.4- 32.635.6(2)مصروفات تشغيل 

%18.0- 11.514.0دعم فني ورخص وتطبيقات الحاسب

%12.8-6.57.4تأمين

%4.13.422.5استشارات فنية وإدارية

%3.1 3.83.7بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

%9.9-415.5461.4اإلجمالي 

(بماليين الرياالت)



التغير 2020حتى سبتمبر 2021حتى سبتمبر البيان

%2.6-1,423.71,462.2اإليرادات 

%3.2-(979.7)(948.8)تكلفة اإليرادات 

%1.6-474.8482.5إجمالي الربح

%9.9-(461.4)(415.5)مصروفات إدارية وتشغيلية

%59.321.1180.7الربح التشغيلي 

%1.4%4.2نسبة الربح التشغيلي

%158.1 43.9 113.3إيرادات االستثمارات وأخرى

%172.665.0165.4صافي الدخل قبل الزكاة

%38.8(10.2)(14.2)الزكاة

%158.454.8189.0صافي دخل لفترة

%3.7%11.1نسبة صافي دخل الفترة 
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(بماليين الرياالت)قائمة الدخل



التغيرم 2020ديسمبر31م 2021سبتمبر30المطلوبات وحقوق الملكية  

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

%71.0-2.2 0.6التزامات عقود ايجار 

%23.4-143.6 110.1قرض طويل أجل 

%6.4-156.5 146.5التزامات منافع موظفين 

%14.9-302.4 257.2إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة 

%111.138.3 153.6ذمم دائنة تجارية  

%14.4-192.4 164.7مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

%32.015.6 37.0الجزء المتداول –قرض طويل أجل 

%85.32.2 87.2مخصص زكاة 

%420.75.2 442.5إجمالي المطلوبات المتداولة 

حقوق الملكية

750.0 750.0رأس المال 

225.0 225.0احتياطي نظامي 

%44.4144.5 108.7أرباح مبقاه 

ل مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خال
%546.01.1 552.2الدخل الشامل األخر 

%1,565.44.5 1,635.9إجمالي حقوق الملكية 

2,288.5 2,335.6إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

التغيرم2020ديسمبر 31م2021سبتمبر 30الموجودات 

الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

%5.9-441.8 415.9ممتلكات وآالت ومعدات 

%191.735.0 258.8مشروعات تحت التنفيذ

%14.3-32.9 28.2موجودات غير ملموسة 

%34.40.0 34.4استثمارات عقارية 

%44.3-3.4 1.9حق استخدام األصول 

%80.32.9 82.6استثمارات في شركات زميلة 

موجودات مالية مقتناه بالقيمة العادلة من خالل
%665.20.9 671.4الدخل الشامل األخر 

%30.0388.3 146.5موجودات مالية مقتناه بالتكلفة المطفأة

%1,479.610.8 1,639.7إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

موجودات مقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح
%279.57.4 300.1والخسارة

%157.76.9 168.6مخزون 

%31.0-45.5 31.4ذمم مدينة 

%49.14.2 51.1مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

%47.8-277.1 144.7النقدية وما في حكمها 

%14.0-808.9 695.9إجمالي الموجودات المتداولة 

2,288.5 2,335.6إجمالي الموجودات 
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(بماليين الرياالت)قائمة المركز المالي



شكـــــــــــرًا لكـــــم
لية إدارة التخطيط والتقارير الما


