
   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األولالربع  أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ۱صفحة   
 

 ٢٠٢٠مبكو تسجل نتائج قوية للربع األول من عام 
 في ايرادات المبيعات و هامش مجمل الربح يحقق  %١٤٬٠مقارنة بالربع السابق: 

ً
األرباح قبل الفوائد والضرائب و االهالك و نسبة  %٢٠٬٥إرتفاعا

 %٢٠٬٦تحقق  واالستهالك

 

 

 

في الورق "مبكو"، الشركة الرائدة وإنتاج أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة  | ٢٠٢٠ مايو ٤جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 
ً
 .٢٠٢٠الربع األول من عام عن المالية ، اليوم عن نتائجها صناعة الورق اقليميا

. تعكس نتائج الربع في ظل التحديات الراهنة االحتياطات الالزمة لضمان سالمة موظفيها واستمرارية العمليات مبكواتخذت 

  ٢٠٢٠األول من عام 
ً
 تعافيا

ً
 مستقبلية في األسعار، لكنها تظهر بسيطا

ً
 . أكثر إيجابيةفرصا

 أبرز المالمح االستراتيجية:

٪ على ٤٫٤بنسبة وانخفض ،  ٢٠١٩عن الربع الرابع لعام  ٪١٤٫٠ بارتفاع ،األول للربع ريال مليون ١٧٣٫٩ سجلت - المبيعات إيرادات •

 مدعومكان أساس سنوي. التحسن في المبيعات 
ً
 .٢٠١٩التعافي في الربع الرابع من عام بدأت بباألسعار التي  ا

 الربع من ٪٩٫٤ بنسبة أقل وهو ،الري مليون ٣٥٫٦ إلى لتصلمقارنة بالربع السابق  على ٪١٨٫٧ بنسبة ارتفع - الربح إجمالي •

 نسبة ٢٠٢٠ عام من األول للربع الهامش حقق. مستوًى أعلى من أسعار المنتج النهائي عكسالتي ت ٢٠١٩ لعام األول

ام ٪٢٠٫٥
ً
 نقطة أساس. ١٫١ السابق بالربع األول من العام المحقق في أقل من  ، ولكن٢٠١٩ لعام الرابع الربع نع تحسن

  يمثل ما وهو سعودي، ريال مليون ٣٥٫٨ حققت - واالستهالك واالستهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح •
ً
  تحسنا

ً
 فصليا

، لربع األولل ٪٢٠٫٦ الهامش سجل. مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪١٫٢ قدره طفيف وانخفاض ، ٪٨٫٧ بنسبة

ا بنسبة  ١بانخفاض 
ً
نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام  ٠٬٧نقطة أساس عن الربع السابق. ومع ذلك ، أظهر تحسن

 السابق. 

 ريال مليون ٤٫١ بلغ سعودي ريال رقم. ٪١٧٫٣ بنسبة زيادة ليسجل السابق الربع في ملحوظ بشكل تحسن -الربح صافي •

 .سعودي

 



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األولالربع  أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ۲صفحة   
 

: "علق المهندس سامي الصفران، 
ً
األوقات العصيبة ليست جديدة بالنسبة لنا. يسعدني أن أنقل الرئيس التنفيذي لشركة مبكو قائال

سالمة نضع وائح الصحة والسالمة المحلية. نحن بل ، مع كامل االتزاموبقدراتها الكاملةتامة تعمل بكفاءة  مبكوإليكم أن شركة 

 .اتناأولويعلى رأس  موظفينا وعمالئنا وشركائنا

 

 خاصة في سكن العمال و ،وشددنا قبضتنا على تدابير الصحة والسالمة والبيئة ،مارسشهر في أوائل  نا باتخاذ إجراءات فوريةبدأ

، ويتقاضى جميع موظفينا الموجودين أي من منسوبيهابتسريح مبكو مستوى المصنع. منذ تفشي الوباء، لم تقم شركة على 

 عملهم في مقر الشركة أو من المنزل.سواًء كان في المملكة العربية السعودية أجوًرا كاملة في 

 

مبكو تحدياته في التاريخ الحديث. تلعب أكبر يمر العالم بأحد  اآلن حيثلم يكن دور صناعة التعبئة والتغليف أكثر أهمية من 

ن األولوية للمبيعات المحلية لضما يناعطأين إمدادات ثابتة من مواد التعبئة والتغليف للسوق المحلية. لقد دوًرا حيوًيا في تأم

 ، مع تلبية طلبات العمالء الدوليين بشكل كامل في الوقت المناسب.توريد السلع األساسية دون عائق

 

التجزئة. تجدر اإلشارة إلى أن سلع مدفوًعا بزيادة استهالك ، نشهد طلًبا قوًيا ةغير المسبوق إجراءات حظر التجول الممتدةفي ظل 

نتوقع أداًء مجموعة النتائج هذه تعكس الطلبات التي تم التعاقد عليها خالل الربع السابق، عندما بدأت األسعار في االرتفاع. 

 في االعتبار زيادة ، ٢٠٢٠أفضل للربع الثاني من العام 
ً
 .٢٠٢٠في الربع األول لعام  بتطبيقهاالتي قمنا األسعار أخذا

 

شركة في جمع المواد الخام من خالل  بعض الصعوبات. نحن نواجه ايدينا، لدينا تحديات في متناول ذلك على الرغم من

ويؤثر على صناعة الورق في جميع أنحاء العالم. الدول . ال يقتصر هذا على سوقنا المحلي، ولكنه يظهر في معظم واسكو

 
ً
 لذلك، ارتفعت أسعار  نتيجة

ً
على الرغم من ذلك فإن مخزون الورق المسترجع بسبب العرض المحدود. الورق المسترجع نسبيا

 .المحددفي الوقت للوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالئها مستعدة الشركة  جيد و لدى مبكو في مستًو 

 

ا أؤكد اسمحوا لي أن  حداث.بسبب تسارع األما يكمن بعد يونيو يصعب التكهن بعلى صعيد المبيعات، 
ً

على أننا ال نتوقع انخفاض

 نهج أن نعتمد ، من الحكمةالتي تتسم بضبابية في الرؤيةوقات األ مثل تلك في األداء، ولكن في
ً
 محافظ ا

ً
إلى حد ما بينما  ا

 .ةالمناسبالتوقعات نسعى جاهدين لتقديم 

 

. كما أتوجه بخالص على جهودهم في إدارة هذا الوضع واحتواءهمبكو وواسكو ألشكر فريق إدارة مناسبة  كلماٍت ال أجد أخيًرا، 

. مفي مثل هذه األوقات العصيبة. شكرا لكالطارئة في مناوبات العمل تغييرات ال لمواكبةالذين بذلوا جهًدا كبيًرا عمال لل الشكر

 . نين"آمدمتم 



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األولالربع  أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ۳صفحة   
 

  أداء المبيعات:

 إل ١تحليل المبيعات
ً
 بالريال السعوديجمالي القيمة نسبة

 

 

                                                            
 تشیر إلى مبیعات "مبكو" المستقلة ۱
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 ٢٠٢٠من عام  األولالربع  أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ٤صفحة   
 

 المراجعة المالية:

 ، ما لم ينص على خالف ذلكباأللف ريال، جميع األرقام ٢٠١٩السنة المالية /  الرابعللربع النتائج المالية األولية 

 

 التغيير

 الفترة السابقة الفترة الحالية

 التغيير

 الربع السابق الربع الحالي

الربع األول  العنصر

٢٠٢٠ 
 ٢٠١٩ الربع األول

الربع األول 

٢٠٢٠ 
 ٢٠١٩الربع الرابع 

 إيرادات المبيعات ١٥٢٬٤٨٠ ١٧٣٬٨٦٦ %١٤٫٠ ١٨١٬٨٤٤ ١٧٣٬٨٦٦ %٤٫٤-

 مجمل األرباح  ٢٩٬٩٩٨ ٣٥٬٦١٣ %١٨٫٧ ٣٩٬٣٢٥ ٣٥٬٦١٣ %٩٫٤-

 نسبة مجمل الربح (%) %١٩٫٧ %٢٠٫٥ ن.أ. ٠٫٨ %٢١٫٦ %٢٠٫٥ ن.أ. ١٫١-

-٣٢٬٩١٠ ٣٥٬٧٥٨ %٨٫٧ ٣٦٬٢٠٨ ٣٥٬٧٥٨ %١٫٢ 
األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

)EBITDA( 

 %٢١٫٦ %٢٠٫٦ ن.أ. ١٫٠- %١٩٫٩ %٢٠٫٦ ن.أ. ٠٫٧
نسبة األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 

 واالستهالك (%)

 صافي األرباح ٣٬٥١٥ ٤٬١٢٤ %١٧٫٣ ٥٬٧٨٤ ٤٬١٢٤ %٢٨٫٧-

 هامش صافي الربح  %٢٫٣ %٢٫٤ ن.أ. ٠٫١ %٣٫٢ %٢٫٤ ن.أ. ٠٫٨-

 العائد على السهم، ر.س. ٠٫٠٧ ٠٫٠٨ ٠٫١٤  ٠٫١٢  ٠٫٠٨  ٠٫٣٣-
 ن.ا. = نقطة أساس

 

. Covid-19نحن نراقب عن كثب تطور حالة جائحة " :للمجموعةالمالي رئيس ، الدرويش الدكتور محمد صالح من جهته، قال

آثاًرا مالية سلبية. تحسنت التحصيالت من الذمم المدينة التجارية في مبكو لم تشهد شركة  ،٢٠٢٠الربع األول من عام حتى نهاية 

 س الفترة من العام الماضي بنفمقارنة   %١٦والتى انعكست على انخفاض رصيد الذمم المدينة بنسبة  . ٢٠٢٠الربع األول من عام 

 ٠٫٨٧مقارنة بـ مثل  ٠٫٨٣ملكية بنسبة الحقوق إلى دين الصافي  معامل٪، مما نتج عنه ٣٫٥لقد قمنا بخفض إجمالي الدين بنسبة 

 مع كافة شروط العام الماضي. نحن مثل، عن 
ً
 ".البنكية الديونملتزمون تماما

  



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األولالربع  أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ٥صفحة   
 

 

 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 
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مجمل الربح األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  صافي الربح االيرادات
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 ٢٠٢٠من عام  األولالربع  أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ٦صفحة   
 

 

 تحليل الديون

 (ألف ريال سعودي) ٢٠٢٠ مارس  ٣١في 

   ٢٠٢٠ مارس ٢٠١٩ مارس التغيير (ر.س.) التغيير %

 القروض قصيرة األجل ١٦٩٬٨٨٨ ١٧١٬٧٠١ ١٬٨١٣- %١٫١-

 القروض متوسطة األجل ٤٦٣٬٤٥٥ ٤٨٤٬٥٣٥ ٢١٬٠٨٠- %٤٫٤-

 إجمالي الدين ٦٣٣٬٣٤٣ ٦٥٦٬٢٣٦ ٢٢٬٨٩٣- %٣٫٥-

 حجم السيولة ٢٣٬١٣٤ ٢٣٬٢١٣ ٧٩- %٠٫٣-

 صافي الدين ٦١٠٬٢٠٩ ٦٣٣٬٠٢٣ ٢٢٬٨١٣- %٣٫٦-

 حقوق المساهمين ٧٣٥٬٦٠٢ ٧٣١٬٣٧٨ ٤٬٢٢٤ %٠٫٦

 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين ٠٫٨٦ ٠٫٩٠ ٠٫٠٤- -

 صافي الدين إلى حقوق المساهمين ٠٫٨٣ ٠٫٨٧ ٠٫٠٤- -
 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 من المنتجات الورقية  تعد شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق األوسط

ثاث على نطاق للعمالء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء واأل

بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم شركة مبكو بتصدير منتجاتها من واسع. إن نهج الشركة المبتكر في ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع 

 في جنوب المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون 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 التابعة تحصل الشركة على ا آسيا واألميركتين وأوروبا.

ت اإلنتاج ذات الكفاءة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات. يتيح استخدام عمليا

تصاد م الطاقة والمياه لشركة مبكو لتقديم منتجات معاد تدويرها إلى السوق، في حين توفر المواد الخام المحلية مصدر فائدة قابل لقياس االقفي استخدا

قر هنا. للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات، ان ١٢٠٢السعودي. شركة مبكو هي احدى الشركات المدرجة في هيئة سوق المال السعودي برمز تداول مبكو 

 .انقر هنالمزيد من المعلومات حول مبكو، 

 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

 باسم الشاوي

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني

 موقع عالقات المستثمرين      +966 12 6380111: هاتف
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