
   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األول نصفال أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ۱صفحة   
 

 إرتفاع كافة المؤشرات 
  %٢٢٬٥ و نسبة األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك %٢٣٬١: هامش مجمل الربح ٢٠٢٠ الربع الثاني

  %٢١٬٦نسبة األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك و  %٢١٫٩: هامش مجمل الربح ٢٠٢٠ النصف األول

 

 

أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، الشركة الرائدة  | ٢٠٢٠أغسطس  ١٩جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

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

ا إيجابًيا مقارنة بالفترات السابقة،
ً
حسن االداء كان ربع السنوي و السنوي. تالعلى الصعيدين   تظهر جميع المقاييس تحسن

 مدعوًما بارتفاع أسعار بيع المنتج النهائي مع زيادة في الطلب..

 أبرز المالمح االستراتيجية:

 ٣٦٧٫٥. و حققت ٢٠٢٠٪ عن الربع األول من عام ١١٫٤ قدره بارتفاع الثاني  مليون ريال للربع ١٩٣٫٦سجلت  - إيرادات المبيعات •

٪ على أساس سنوي. التحسن في ايرادات المبيعات كان ٢٫٧، بارتفاع قدره ٢٠٢٠ريال سعودي عن النصف األول من عام 

 نتيجة مباشرة الرتفاع سعر المنتج النهائي باإلضافة إلى زيادة الطلب.

٪ على أساس ١١٫٠مليون ريال سعودي ، و  ٤٤٫٨اس ربع سنوي ليصل إلى ٪ على أس٢٥٫٧ارتفع بنسبة  - إجمالي الربح •

٪ على التوالي. على الرغم من ٢١٫٩٪ و ٢٣٫١مليون ريال سعودي. وسجلت الهوامش  ٨٠٫٤سنوي للستة أشهر ليصل إلى 

 بشكل طفيف، إال أن عمليات شركة واسكو ساعدت بفعالية في استقرار الع
ً
رض خالل النصف ارتفاع أسعار األلياف محليا

 .٢٠٢٠األول من عام 

مليون ريال سعودي. وفي النصف األول  ٤٣٫٥٪ لتصل إلى ٢١٫٧ارتفعت بنسبة  -األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  •

 بنسبة  ٢٠٢٠من عام 
ً
 قويا

ً
٪ ٢١٫٦٪ و ٢٢٫٥مليون ريال سعودي. حققت الهوامش  ٧٩٫٣٪ لتصل إلى ٢٤٫٨، حققت الشركة نموا

 على التوالي. ٢٠٢٠والنصف األول من عام  الثاني  للربع

مليون ريال سعودي ، كما تضاعف على أساس سنوي  ١١٫٤تضاعف على أساس ربع سنوي ليصل إلى  -صافي الربح •

 ٪ على التوالي٤٫٢٪ و ٥٫٩مليون ريال سعودي. حققت الهوامش  ١٥٫٦ليصل إلى 

 



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األول نصفال أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ۲صفحة   
 

: "علق المهندس سامي الصفران، الرئيس التنفيذي 
ً
نحن فخورون بتحقيق نتائج ممتازة تعكس ما بذلناه من لشركة مبكو قائال

من االنخفاض الحاد في  تمكنا من اجتياز هذه األوقات العصيبة التي أتت بعد عاٍم لقد جهد في تلك الفترة المليئة بالتحديات. 

، أعددنا أنفسنا لتحقيق توازن حساس بين ٢٠٢٠خالل النصف األول من عام للتعافي األسعار اتجاه . مع المنتج النهائي أسعار

 بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة، مدأرباحنا تعظيم 
ً
 وضمان تحقيق أعلى مستويات الرضاء لعمالئنا. كان الطلب مرتفعا

ً
 فوعا

 على أثر إغالق المحال التجارية. و ذلك  األنسبديل باعتباره البااللكتروني التسوق بتزايد الشراء و تخزين السلع األساسية باإلضافة إلى 

 

مسبوقة  رنحن فخورون أننا تمكنا من تلبية هذا الطلب المتزايد بتحقيق كمية إنتاج قياسية. حققت شركة مبكو مستويات إنتاج غي

على ٪ و ذلك ١٤زيادة سنوية ب ٢٠٢٠ألف طن بنهاية النصف األول من عام  ٢٢٠خالل ذروة الوضع الحرج، حيث تجاوز مستوى اإلنتاج 

 . لى خطوط االنتاجعالعاملين  ةنسب إنخفاضالرغم من 

 

 منا بمسؤوليتنا الوطنية، ف
ً
مبيعاتنا كميات حيث زادت  ٢٠٢٠لسوق المحلية خالل النصف األول من عام لقد أعطينا األولوية إيمانا

 على منتجات الورق ، األمر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %٤٩المحلية بنسبة 
ً
الذي ترجم إلى مبيعات أكثر تركيزا

 . المقوى التقليدية

 

 
ٌ
  .على هذا اإلنجاز المتميزلفريقنا و شركائنا عرب عن خالص امتناني أ

 

 ، فقد ارتفعت األسعار خالل تلك الفترة المواد الخامعلى صعيد 
ً
 و عالميا

ً
و صعوبة تجميع و نقل  بسبب حظر التجوالمحليا

غير مسبوقة، مما بكفاءة  تلك الفترة و قمنا بإدارة انتاجيتناتمكنا من الحفاظ على إمدادات ثابتة طوال لكننا  الكميات المطلوبة،

 . برز الدور المحوري لـشركة واسكوأ

 

 لضبابية الرؤية المستق تأخذ الطابع الحذر ٢٠٢٠عام للنصف الثاني من توقعاتنا 
ً
بالرغم من توقعنا الستمرار الطلب على  بليةنظرا

 المواد الخام ر اسع. بالنسبة ألوجود ضغوطات سعريةمع احتمالية المنتجات وذلك بسبب اعادة فتح االقتصاد، 
ً
المزيد تتجه ، عالميا

 مع القوانين البيئية الصادرة في اللمن الدول 
ً
نتوقع أن تتجه أسعار  عليه، ٢٠١٧ين في عام صتبنى أنظمة بيئية أكثر صرامة اتساقا

ما لديناميكيات العرض و الطلب و خاضًعا هذه التوقعات يظل تأكيد  لكنو  .نحو االنخفاض على المدى المتوسطالمواد الخام 

 .على النطاقين المحلي و الدوليتشريعات يصدر من 

 

 للشك في انت القواعد االقنصادية لعملياتنا، و التي ال يثب نجاحات فيما حققناه من إن 
ً
  تدع مجاال

ً
المستقبل سيعكس أثرا

 على مساهمينا"
ً
 . ايجابيا

 



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األول نصفال أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ۳صفحة   
 

 

  أداء المبيعات:

 إلجمالي القيمة بالريال السعودي ١تحليل المبيعات
ً
 نسبة

 

 

  

                                                            
 تشیر إلى مبیعات "مبكو" المستقلة ۱

٤٥.٩%
٥٤.١%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2019النصف األول 

المبيعات المحلية المبيعات المصدرة

٧٣.٨%

٢٦.٢%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2020النصف األول 

تقليدي  غير تقليدي 

٧٣.٤%

٢٦.٦%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2019النصف األول 

تقليدي  غير تقليدي 

٥٧.٨%

٤٢.٢%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2020األول النصف

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األول نصفال أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ٤صفحة   
 

 المراجعة المالية:

 ينص على خالف ذلك، جميع األرقام باأللف ريال، ما لم ٢٠٢٠النتائج المالية األولية للربع الثاني / النصف األول 

 التغيير

الفترة 

 الحالية
 الفترة السابقة

 التغيير 

 الربع السابق الربع الحالي

 العنصر
النصف 

 ٢٠٢٠األول 

النصف األول 

٢٠١٩ 

الربع الثاني 

٢٠٢٠ 

االول الربع 

٢٠٢٠ 

 إيرادات المبيعات ١٧٣٬٨٦٦ ١٩٣٬٦٢٢ %١١٫٤ ٣٥٧٬٩٣٠ ٣٦٧٬٤٨٧ %٢٫٧

 مجمل األرباح  ٣٥٬٦١٣ ٤٤٬٧٧٢ %٢٥٫٧ ٧٢٬٤٣٨ ٨٠٬٣٨٦ %١١٫٠

 نسبة مجمل الربح (%) %٢٠٫٥ %٢٣٫١ ن.أ. ٢٫٦ %٢٠٫٢ %٢١٫٩ ن.أ. ١٫٦

٣٥٬٧٥٨ ٤٣٬٥١٣ %٢١٫٧ ٦٣٬٥٠٧ ٧٩٬٢٧١ %٢٤٫٨ 
األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب 

 )EBITDAواالستهالك (

 %٢٠٫٦ %٢٢٫٥ ن.أ. ١٫٩ %١٧٫٧ %٢١٫٦ ن.أ. ٣٫٨
اقتطاع الفوائد نسبة األرباح قبل 

 والضرائب واالستهالك (%)

 صافي األرباح ٤٬١٢٤ ١١٬٤٤٠ %١٧٧٫٤ ١٬٧٥٥ ١٥٬٥٦٤ %٧٨٦٫٩

 هامش صافي الربح  %٢٫٤ %٥٫٩ ن.أ. ٣٫٥ %٠٫٥ %٤٫٢ ن.أ. ٣٫٧

٠٫٢٧ 

 ر.س.
 ر.س. ٠٫٠٨ ر.س. ٠٫٢٣ ر.س. ٠٫١٥ ر.س. ٠٫٠٤ ر.س. ٠٫٣١

 العائد على السهم، ر.س.

 ن.ا. = نقطة أساس

من جهته، قال الدكتور محمد صالح درويش، الرئيس المالي للمجموعة: "إنه لمن دواعي سروري أن أرى جميع المقاييس 

٪ ٣١٫٠. إلى جانب األداء الممتاز، نجحنا في خفض وضع الدين قصير األجل بنسبة ٢٠٢٠إيجابية. حققنا العديد من اإلنجازات في عام 

ا من مليون ريال سعودي،  ١١٨٫٥ليصل إلى 
ً

مليون ريال سعودي، بينما ارتفعت القروض متوسطة األجل بشكل  ١٧١٫٧منخفض

 ٪. ١٫٩بنسبة 

على قدرة الشركة على توليد تدفق وهو مؤشر . ٢٠١٩٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٦٫٧بنسبة انخفض إجمالي الدين للشركة 

 نقدي قوي وثابت. 

أدى إلى خفض نسبة مما  ،٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي٢٠بنسبة  ،٢٠٢٠الدين للنصف األول من عام انخفضت خدمة 

مرة ، وهو مقياس ممتاز في صناعة الورق. هذا المستوى المنخفض للديون يطلق قدرة  ٠٫٨٢ديوننا إلى حقوق الملكية إلى 

 شركة مبكو على تعزيز النمو المستقبلي وتعزيزه".



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األول نصفال أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ٥صفحة   
 

 صافي الربح -إجمالي الربح والربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك  -اتجاه اإليرادات 

          

 

 اتجاه هامش إجمالي الربح ونسبة الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وهامش صافي الربح

 

 

  

٣٥,٦١٣

٤٤,٧٧٢

٧٢,٤٣٨ ٨٠,٣٨٦

٣٥,٧٥٨

٤٣,٥١٣

٦٣,٥٠٧
٧٩,٢٧١

٤,١٢٤
١١,٤٤٠

١,٧٥٥

١٥,٥٦٤

٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٣٥٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٢٠٢٠الربع األول  ٢٠٢٠الربع الثاني  ٢٠١٩النصف األول  ٢٠٢٠النصف األول 

ي
ود

ع
 س

ال
 ري

ف
ال

مجمل الربح األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  صافي الربح االيرادات

٢٠.٥%

٢٣.١%

٢٠.٢%

٢١.٩%
٢٠.٦%

٢٢.٥%

١٧.٧%

٢١.٦%

٢.٤%

٥.٩%

.٥%

٤.٢%

٢٠٢٠الربع األول   ٢٠٢٠الربع الثاني   ٢٠١٩النصف األول   ٢٠٢٠النصف األول  

.%

٥.%

١٠.%

١٥.%

٢٠.%

٢٥.%

هامش مجمل الربح نسبة االرباح قبل الفوائد و الضرائب و االستهالك هامش صافي الربح



   
 
 

 ٢٠٢٠من عام  األول نصفال أعمال نتائج / صحفي بيان

٦من  ٦صفحة   
 

 تحليل الديون

 (ألف ريال سعودي) ٢٠٢٠يونيو   ٣١في 

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

 القروض قصيرة األجل ١١٨٬٤٩٨ ١٧١٬٧٠١ ٥٣٬٢٠٢- %٣١٫٠-

 القروض متوسطة األجل ٤٩٣٬٧٠٩ ٤٨٤٬٥٣٥ ٩٬١٧٤ %١٫٩

 إجمالي الدين ٦١٢٬٢٠٨ ٦٥٦٬٢٣٦ ٤٤٬٠٢٨- %٦٫٧-

 حجم السيولة ١٧٬١٧٩ ٢٣٬٢١٣ ٦٬٠٣٤- %٢٦٫٠-

 صافي الدين ٥٩٥٬٠٢٨ ٦٣٣٬٠٢٣ ٣٧٬٩٩٤- %٦٫٠-

 حقوق المساهمين ٧٤٦٬٩٤٢ ٧٣١٬٣٧٨ ١٥٬٥٦٤ %٢٫١

 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين ٠٫٨٢ ٠٫٩٠ ٠٫٠٨- -

 صافي الدين إلى حقوق المساهمين ٠٫٨٠ ٠٫٨٧ ٠٫٠٧- -

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

 ** تتضمن: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

 -انتهى-

 نبذة عن "مبكو"

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

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

والتغليف، بما في ذلك البناء واألثاث على نطاق واسع. إن نهج الشركة المبتكر في ممارسة األعمال يتيح لها  ورق والتعبئة

تحقيق منافع بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم شركة مبكو بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية إلى 

 في جنوب دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األو
ً
سط وأفريقيا، باإلضافة الى ذلك فقد توسعت منتجات الشركة تزايدا

تحصل الشركة على المواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة  آسيا واألميركتين وأوروبا.

المملوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة  وذلك من خالل شركتها التابعة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو)

في مجال إدارة النفايات. يتيح استخدام عمليات اإلنتاج ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه لشركة مبكو لتقديم منتجات 

مبكو هي  معاد تدويرها إلى السوق، في حين توفر المواد الخام المحلية مصدر فائدة قابل لقياس االقتصاد السعودي. شركة

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

 .انقر هنالمزيد من المعلومات حول مبكو، 

 

 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني  باسم الشاوي

 موقع عالقات المستثمرين      +966 12 6380111: هاتف

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