
التعقيب على نتائج قامكو
2021للعام



 قياسية بلغت حوالي 
ً
، وبلغ 2020أضعاف أرباح عام 8مليون ريال، أي بزيادة  تقترب من94.7مليون ريال  مقابل 834.5سجلت الشركة  أرباحا
.2020ريال للعام 0.017ريال مقارنة مع 0.149عائد السهم من الربح 

 بأن أربح الربع الثالث من 2020مليون ريال لنفس الربع من 82.4مليون ريال، نظير 313بلغت أرباح الربع الرابع حوالي 
ً
233وصلت الى 2021، علما

 من أرباح العام املنصرم % 38مليون ريال،بالتالي مانسبته 
ً
.في الربع األخيرُسجلت تقريبا

 لصعود أسعار خام باألرباح تدين الشركة في اإلرتفاع املميز 
ً
وحتى تاريخه بأكثر من 2020من أدنى مستوياتها في مارس قفزت ، والتي األملنيوم عامليا

 على نتائج 110%
ً
 بأن أسعار األملنيوم صعدت % 0.04على الرغم من تراجع حجم املبيعات  ولو هامشيا الشركة، ، األمر الذي أثر مباشرة

ً
، علما

.نتيجةتراجع املعروض في األسواق العاملية بفعل  نقص إمدادات الطاقة و زيادة تكاليف اإلنتاج% 42بنسبة 2021خالل العام 

  بلغت حصة الشركة من املشروع املشترك قبل الضرائب والفوائد واإلستهالكاتEBITDA   مقارنة % 44.1مليون ريال وبنسبة هامش 1,374حوالي ،
مقارنة مع عام % 32، تحسن هوامش الربحية ناجم عن زيادة اإليرادات  وتراجع تكاليف التمويل بنسبة %30.4مليون ريال وبنسبة هامش 667مع 

2020.

 مليار ريال، مع نسب مديونية شبه 1.2من إجمالي املوجودات ، وبإجمالي مبالغ تزيد عن % 19تتمتع الشركة بأرصدة نقدية جيدة، تشكل مانسبته
.صفرية



 ريال، ويتداول السهم على مكرر أرباح 1.14القيمة الدفترية للسهم تبلغ(PE) مرة13.6حوالي.

كتوزيعاتاملاللرأساإلسميةالقيمةمن%8.0مانسبتهبتوزيعالقادممارس6فيعقدهااملقرر العموميةجمعيتهالىالشركةإدارةمجلسأوص ى
 %4.0توزيععائد)2021عامعننقدية

ً
 العام،أرباحمن%55حواليأي،(تقريبا

ً
.2020عامأرباحعن%3.5وزعتقدكانتالشركةبأنعلما
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• The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. 
Wasata Financial Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information 
provided and Wasata Financial Securities does not represent that the information content of this document is complete, or free 
from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. This report document provides general information only. Neither 
the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities or 
other investment products related to such securities or investments.

• This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the 
information in this report document. 
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