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 ٢٠١٩تحقق كمية مبيعات قياسية عن النصف األول من عام مبكو 

 مؤشرات ال
ً
 بانخفاض أسعار الورق عالميا

ً
   المالية تتأثر سلبا

 

الورق "مبكو"، الشركة الرائدة وإنتاج أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة  | ٢٠١٩ أغسطس ١جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 
ً
 .٢٠١٩من عام / الربع الثاني  األولعن النصف المالية ، اليوم عن نتائجها في صناعة الورق اقليميا

شرات المالية تحت ؤت المأشهر في تاريخها بينما أت ٦معدالت تشغيل قياسية بتسجيل أعلى كمية مباعة في فترة حققت الشركة 

 على أثر تباطؤ الطلبالورق ضغط استمرار هبوط أسعار 
ً
 .عالميا

 أبرز المالمح االستراتيجية:

ظهر
ُ
الورق المستخدم في منتجات  عالميا علىتأثير ضعف الطلب  ٢٠١٩النصف األول / الربع الثاني من عام  نتائج ت

 المقاييس أدناه:، كما هو موضح في والتغليف التعبئة ناعاتص

مليون ريال سعودي عن  ٣٥٧٫٩مليون ريال سعودي و  ١٧٦٫١لتصل إلى  %١٩٬٣و  %٣٫٢إنخفضت بنسبة  –إيرادات المبيعات  •

 بارقام ٢٠١٩الربع الثاني و النصف األول من عام 
ً
 لنتيجة مباشرة النخفاض أسعار المنتج النهائي مقارنة

ً
الفترات ، تباعا

 .السابقة

عن الربع  مليون ريال سعودي ٧٢٫٤مليون ريال سعودي و  ٣٣٫١ليصل إلى  %٤٢٬٢و  %١٥٫٨انخفض بنسبة  - الربح إجمالي •

. انخفض هامش ٢٠١٩الثاني و النصف األول من عام 
ً
بينما  %٢٠٫٠دون مستوى ال  ٢٠١٩الربح للربع الثاني من  إجمالي، تباعا

 . ٢٠١٩للستة أشهر األول من عام  %٢٠٫٢حقق 

 ٦٣٫٥مليون ريال سعودي و  ٢٧٬٣عن الفترتين المالييتين لتبلغ انخفضت  - واالستهالكاالهالك  قبل الفوائد والضرائب و الربح •

 . ٢٠١٩عن النصف األول من عام  %١٧٫٧للربع الثاني و  %١٥٫٥مليون ريال سعودي تعكس هامش قدره 

ريال  ٠٫٠٨تمثل خسائر قدرها  مليون ريال سعودي ٤٫٠سجل الربع الثاني من العام خسائر قدرها  – الخسارة/صافي الربح •

ريال  ٠٫٠٤مليون ريال سعودي تمثل  ١٫٨سعودي للسهم الواحد بينما سجل النصف األول للعام صافي ربح قدره 

 سعودي للسهم الواحد.

 

 على هذه النتائج، قالو
ً
 نزول سعرتظهر النتائج استمرار اتجاه " لشركة مبكو:التنفيذي  الرئيسصفران، الالمهندس سامي  تعليقا

فقد  ومع ذلك  ،العالميبتباطؤ االقتصاد  تتأثر -كسلعة أساسية  -في الربع األول من هذا العام. أسعار الورق  ذكرناه، والذي الورق

 "كرافت" الورقلب  عجينة ال تزال أسعار ،التوازن. على جانب التكلفة اقتربت من نقطةويبدو أن األسعار  ،أقل حدة نزول األسعارأصبح 

 في فضلاألربحية الذات المنتجات بزيادة نسبة قد يسمح لنا  مما ،ولكن بمعدل أبطأ من سعر المنتج النهائي ،الدولية في انخفاض

٪ مما ٩٠تفوق ال تزال ما تبمعدالالتشغيلية و ا ن. نحن نعمل بكامل طاقت٢٠١٩النصف الثاني من عام  خاللمزيج المبيعات لدينا 

 قدرة تسويقية عالية،بتميز ن. كانت األعلى في تاريخ الشركة ٢٠١٩عن الستة أشهر األول من عام قياسية مبيعات إلى تحقيق كمية  إدى

 لها نمط رق أسعار الوإن على المستوى اإلقليمي. الريادة لنا احققتوميزاتنا اللوجستية  مقترنة بحجم اإلنتاج  
ً
دوري، مما قد عالميا

 ".لنا على جميع الجهاتالتحدي فرصة هذا نجعل لنعمل جاهدين ، ونحن يشكل تحدًيا، لكننا نرى فرصة في كل تحٍد 

  أداء المبيعات:
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 إل ١تحليل المبيعات
ً
 جمالي القيمة بالريال السعودينسبة

 

  

                                                            
 تشیر إلى مبیعات "مبكو" المستقلة ۱

٤٥.٩%
٥٤.١%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2019النصف األول 

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 

٥٧.٨%

٤٢.٢%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2018النصف األول 

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 

٧٣.٤%

٢٦.٦%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2019النصف األول 

تقليدي  غير تقليدي 

٦٢.٠%

٣٨.٠%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2018النصف األول 

تقليدي  غير تقليدي 
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 المراجعة المالية:

 ، ما لم ينص على خالف ذلكباأللف ريال، جميع األرقام ٢٠١٩الثاني / النصف األول من عام  للربعالنتائج المالية األولية 

 التغيير
 الفترة السابقة الفترة الحالية

 التغيير 
 الربع السابق الربع الحالي

 العنصر
 ٢٠١٩الربع األول  ٢٠١٩الربع الثاني  ٢٠١٨النصف األول  ٢٠١٩النصف األول 

 إيرادات المبيعات ١٨١٬٨٤٤ ١٧٦٬٠٨٦ %٣٫٢- ٤٤٣٬٥٧٩ ٣٥٧٬٩٣٠ %١٩٫٣-

  الربح إجمالي ٣٩٬٣٢٥ ٣٣٬١١٣ %١٥٫٨- ١٢٥٬٢٢٢ ٧٢٬٤٣٨ %٤٢٫٢-

 الربح (%) إجمالينسبة  %٢١٬٦ %١٨٬٨ ن.أ. ٢٬٨- %٢٨٬٢ %٢٠٬٢ ن.أ ٨٫٠-

األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب  ٣٦٬٢٠٨ ٢٧٬٢٩٩ %٢٤٬٦- ١١٤٬٧٠٤ ٦٣٬٥٠٧ %٤٤٫٦-

 )EBITDAواإلهالك واالستهالك (

قبل اقتطاع الفوائد والضرائب  الربحنسبة  %١٩٬٩ %١٥٬٥ ن.أ. ٤٬٤- %٢٥٬٩ %١٧٬٧ ن.أ ٨٫١-

 واإلهالك واالستهالك (%)

 الربحصافي  ٥٬٧٨٤ ٤٬٠٢٩- %١٦٩٬٧- ٥٦٬٩٩٣ ١٬٧٥٥ %٩٦٫٩-

 هامش صافي الربح  %٣٬٢ %٢٬٣- ن.أ ٥٬٥- %١٢٬٨ %٠٬٥ ن.أ ١٢٫٤-

 العائد على السهم، ر.س. .٠٬١٢  ٠٬٠٨-  ٠٬٢٠-  ١٬١٤  ٠٬٠٤ ١٫١٠-

 ن.ا. = نقطة أساس

  :للمجموعةالمالي رئيس ، الدرويش الدكتور محمد صالح من جهته، قال
ُ
البيع نتيجة  ظهر نتائج الربع الثاني تأثير انخفاض أسعار"ت

مع زيادة تعزيز تدفقاتنا  ،الكامل لهيكل التكلفة لدينا.. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان التحسين السعار العالميةالنخفاض ا

يتم تلبية معظم احتياجات رأس المال العامل من خالل . ٢٠١٨لقد قمنا بخفض تكلفة اإلنتاج بصورة جيدة مقارنة بعام  .ماليةال

تنفيذ خطط  و جارِ للدين، توليد النقد الداخلي. نعمل باستمرار على إعادة هيكلة وضع ديوننا للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة 

 ." ٢٠١٩ة في النصف الثاني من عام التكلف لترشيدأخرى 
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 قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك وصافي الربح الربحالربح و إجمالييرادات وتجاه اإلا

            

 

 قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك وهامش صافي الربح الربحالربح ونسبة  إجماليهامش اتجاه     

 

٣٩,٣٢٥
٣٣,١١٣

١٢٥,٢٢٢
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٢٠١٩الربع األول   ٢٠١٩الربع الثاني   ٢٠١٨النصف األول   ٢٠١٩النصف األول  

ي
ود

ع
 س

ال
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ف
ال

مجمل الربح األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  صافي الربح االيرادات

٢١.٦%

١٨.٨%
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٢٠١٩الربع األول   ٢٠١٩الربع الثاني   ٢٠١٨النصف األول   ٢٠١٩النصف األول  
-٥.%

.%

٥.%

١٠.%

١٥.%

٢٠.%

٢٥.%

٣٠.%

هامش مجمل الربح نسبة االرباح قبل الفوائد و الضرائب و االهالك و االستهالك هامش صافي الربح
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 تحليل الديون

 (ألف ريال سعودي) ٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

 

 التسهيالت المصرفية االسالمية (تورق) و اوراق دفع و نفقات تمويل مستحقة* تتضمن: 

 ** تتضمن: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

 -انتهى-

 نبذة عن "مبكو"

وإفريقيا، وتقدم مجموعة متنوعة  تعد شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق األوسط

من المنتجات الورقية للعمالء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق والتعبئة 

بيئية والتغليف، بما في ذلك البناء واألثاث على نطاق واسع. إن نهج الشركة المبتكر في ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع 

واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم شركة مبكو بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون 

 في جنوب آسيا واألميركتين وأوروبا.
ً
 الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، باإلضافة الى ذلك فقد توسعت منتجات الشركة تزايدا

لمواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة وذلك من خالل شركتها تحصل الشركة على ا

التابعة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات. يتيح 

م الطاقة والمياه لشركة مبكو لتقديم منتجات معاد تدويرها إلى السوق، في حين استخدام عمليات اإلنتاج ذات الكفاءة في استخدا

توفر المواد الخام المحلية مصدر فائدة قابل لقياس االقتصاد السعودي. شركة مبكو هي احدى الشركات المدرجة في هيئة سوق 

 .انقر هناقر هنا. لمزيد من المعلومات حول مبكو، للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات، ان ١٢٠٢المال السعودي برمز تداول مبكو 

   ٢٠١٩ يونيو ٢٠١٨ يونيو التغيير (ر.س.) التغيير %

 * القروض قصيرة األجل ١٣٩٬٦٦٢ ٢٤٧٬٩٩٥ ١٠٨٬٣٣٢- %٤٣٫٧-

 ** متوسطة األجلالقروض  ٥٣٩٬١٧٨ ٤٢٢٬٧٥٨ ١١٦٬٤٢٠ %٢٧٫٥

 إجمالي الدين ٦٧٨٬٨٤٠ ٦٧٠٬٧٥٣ ٨٬٠٨٨ %١٫٢

 حجم السيولة ٢٣٬١٠٢ ١٢٬٣١١ ١٢٤٬٥٠٨ %٨٧٫٦

 صافي الدين ٦٥٥٬٧٣٩ ٦٥٨٬٤٤٢ ٢٬٧٠٣- %٠٫٤-

 حقوق المساهمين ٧٢٨٬٠٦٨ ٧٣٥٬٠٥٧ ٦٬٩٨٩- %١٫٠-

 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين ٠٬٩٣ ٠٬٩١ ٠٬٠٢ -

 الدين إلى حقوق المساهمينصافي  ٠٬٩٠ ٠٬٩٠ ٠٬٠٠ -

http://mepco.biz/Website/Ar/
http://mepco.biz/Website/Ar/
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 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

 باسم الشاوي

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني

 6380111 12 966+: هاتف

 موقع عالقات المستثمرين

 

 

 

mailto:investors@mepco.biz
http://mepco-umb.azurewebsites.net/en/investor-relations/
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