
التعقيب على نتائج ناقالت
2021العام عن 



 صافية نهاية 
ً
بإرتفاع بلغت نسبته 2020للعام  مليون ريال 1,160.2مليون ريال مقارنة مع 1,353.5بنحو 2021العام حققت الشركة أرباحا

.ريال0.21ريال نظير 0.24مليون ريال، وبلغ عائد السهم 193.4وبمقدار % 16.7

 بأن أرباح الربع %.34.5وبنسبة نمو 2020للعام مليون ريال 260.7مليون ريال مقابل350.6حوالي الرابع  بلغت أرباح الربع 
ً
عام  من الثالث علما

.مليون ريال367.7الى وصلت 2021

 وبالتالي األرباح ناجم مليون ريال نهاية العام، تحسن اإليرادات 4,142مليون ريال،لتصل الى 125.4وبقيمة % 3.1إرتفعت إجمالي االيرادات بنسبة
، كذلك إنخفاض املصاريف التمويلية بمبل103بمبلغ ( مشاريع الشحن)عن زيادة حصة الشركة من نتائج املشاريع املشتركة 

ً
غ مليون ريال تقريبا

.مليون ريال نهاية العام88.5

 ريال، مليون 286.2بنحو للعام املاض ي ريال نظير خسارة مليون 776.8سجلت الشركة أرباح إعادة تقييم من خالل قائمة الدخل الشامل بحوالي
مليار ريال، األمر الذي يؤثر على حقوق املساهمين، إال أنه 2.02يظهر  رصيد اإلحتياطي بالسالب بمبلغ .الفوائدمعظمها يعود لعقود تحوط السعار 

 سينخفض الرصيد السالب لإلحتياطي
ً
.مع مرور الوقت وسداد القروض تدريجيا



 عند مكرر أرباح يبلغ 
ً
.مرة2.25القيمة الدفترية / مرة، ومضاعف السعر15.0يتداول السهم حاليا

 15.4القيمة الدفترية مبرر بإرتفاع نسبة العائد على حقوق املساهمين والتي تبلغ / املضاعف املرتفع للسعر.%

 2021ريال كتوزيعات نقدية عن عام0.12من القيمة اإلسمية للسهم وبواقع % 12أوص ى مجلس اإلدارة الى الجمعية العمومية توزيع مننسبته
.2020ريال عن 0.11مقابل 
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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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