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 ٢٠٢٠تسجل نتائج قوية عن التسعة أشهر من عام مبكو 

 خطة الشركة لترشيد التكلفة تحقق نتائج إيجابية
 

الورق "مبكو"، الشركة الرائدة وإنتاج أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة  | ٢٠١٩ أكتوبر ٢٨جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 
ً
 .٢٠٢٠من عام  التسعة أشهرالربع الثالث / عن المالية ، اليوم عن نتائجها في صناعة الورق اقليميا

االرتفاع ٪  عن التسعة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا ٥٠٠ فاقت بنسبةالربح سجلت مبكو نمًوا في صافي 

 مدفوعالملحوظ كان 
ً
. بلغ المصروفات التشغيلية بزيادة كميات االنتاج و المبيعات باالضافة لتحقيق خطة الشركة لترشيد ا

التسعة خالل الربح بلغ صافي  ، و٪ على التوالي٢٠٫٧٪ و ١٩٫٧األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك  هامش و ،الربح مجمل هامش

 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي. ٢٫٦ي ، مقابل مليون ريال سعود ١٦٫٠نحو  ٢٠٢٠أشهر لعام 

حيث توقف المستهلكون  ،بعد استقرار الطلبالبيع انخفاض أسعار بسبب المبيعات سلًبا إيرادات على أساس ربع سنوي ، تأثرت 

تكلفة المواد الخام ، والتي زادت بسبب ارتفاع سلًبا ب ٢٠٢٠. كما تأثرت هوامش الربع الثالث من عام الشراء بهدف التخزين عن

 خالل فترة اإلغالق.الورق المسترجع المواد الخام من انخفاض توافر 

 

 أبرز المالمح االستراتيجية:

٪ عن الربع السابق نتيجة ١٣٫٥مليون ريال سعودي ، بانخفاض نسبته  ١٦٧٫٥ ايرادات الربع الثالث  سجلت – إيرادات المبيعات •

مليون  ٥٣٥٫٠٪ لتسجل ٠٫٧دون تغيير بنسبة طفيفة تبلغ  ٢٠٢٠إيرادات التسعة أشهر من  أتتانخفاض نسبي في أسعار البيع. 

 ريال سعودي.

لتوالي. ساهم ارتفاع تكلفة المواد الخام ٪ على أساس ربع سنوي وعام على ا٥٫٥٪ و ٤٣٫٧انخفض بنسبة  - الربحمجمل  •

 ٪.١٩٫٧بلغ هامش مجمل الربح  فقدبشكل كبير في االنخفاض األكبر على أساس ربع سنوي. ومع ذلك ، 

األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك  تأثرت -EBITDA واالهالك األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب  •

)EBITDA زيادة بنسبة  ٢٠٢٠التسعة أشهر من  ت٪ ، بينما شهد٢٨٫٣ليون ريال سعودي ، بانخفاض قدره م ٣١٫٢) البالغة

حيث نطاق جيد في  واالهالكمليون ريال سعودي. تظل هوامش الربحية قبل احتساب الفائدة والضريبة  ١١٠٫٥٪ إلى ١٦٫٦

 ٪ للربع والتسعة أشهر على التوالي.٢٠٫٧٪ و ١٨٫٦سجلت 

ا حاًدا بنسبة الثالثتعرض لضغوط خالل الربع  - صافي الربح •
ً

 انخفاض
ً
٪ متأثًرا بشكل أساسي بانخفاض سعر ٩٦٫٧، مسجال

مليون ريال  ١٦٫٠األشهر التسعة ليصل إلى عن ارتفع  بينما مليون ريال سعودي ٠٫٤ الربحبلغ صافي  حيث  البيع.

 باألساس المنخفض قبل عام.
ً
 سعودي، مقارنة

 

: علق المهندس سام
ً
توقعات في ظل تلك المتغيرات التجاوز أداءا لقد حققنا  "ي الصفران، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو قائال

في السريعة الجذرية. كانت األشهر التسع من هذا العام مليئة بالتحديات، و اقترنت بمستويات غير مسبوقة من الضبابية والتحوالت 

 العديد من التحديات اللوجستية.  باإلضافة إلى سلوك المستهلك، واختالف مستويات أسعار المنتجات، 
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إلى زيادة المخزون لمعظم عمالئنا. اآلن، مع عودة  ٢٠٢٠. أدت موجة الطلب المفاجئة التي شهدتها الفترة من مارس إلى مايو 

 ما، ولكن مع مستويات أقل للطلب.الحياة إلى طبيعتها، عاد الطلب والعرض إلى طبيعته

إن هذا التحرك السعري هو تحرك تصحيحي لما حدث خالل فترة اإلغالق وقد وصل إلى نهايته. نشهد االن اتجاًها صعودًيا في 

. من المفترض أن يؤدي هذا إلى 
ً
مستوى األسعار العالمية، حيث أعلنت كبرى الشركات المنتجة للورق عن زيادة األسعار عالميا

رفع مستويات األسعار بصفٍة عامة، وهو ما يجب أن ينعكس جزئًيا في الربعين الرابع من العام الحالي و األول من العام القادم، 

 بإذن اهللا.

نواصل التركيز على المبيعات المحلية مع التأكد من تلبية طلبات عمالئنا الدوليين الرئيسيين بالكامل في الوقت المحدد. قلل هذا 

 ماليين ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي. ٤االستراتيجي في المبيعات تكلفة النقل بحوالي التحول 

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار التأثير الالحق لتغيرات أسعار الورق حيث تتأثر النتائج الربع سنوية بالعقود التي تم التعاقد عليها مع 

ي ذلك الوقت.عليه، يعكس هذا الربع انخفاض أسعار البيع الذي شهدناه أواخر العمالء خالل الربع السابق، و باألسعار السائدة ف

 . ٢٠٢٠الربع الثاني من عام 

٪ مقارنة ١٠منذ بداية العام وحتى االن، و على الرغم من أن إيرادات المبيعات تبدو ثابتة نسبًيا، فقد تمكنا من بيع كميات أكبر بنسبة 

 على محورين اساسيين: األولبالفترة نفسها من العام الماضي. و 
ً
تعويض انخفاض مستويات األسعار،  -قد استفدنا من ذلك ايجابيا

 تحقيق تكلفة أقل نسبًيا للطن.  -والثاني

المواد الخام، أثرت فترة اإلغالق في المملكة العربية السعودية سلًبا على توفر الورق المسترجع حيث أوقفت أما في ما يتعلق ب

والجامعات عملياتها. مع العرض المحدود، ارتفعت األسعار المحلية، و بمساعدة "واسكو"، تمكنا من جمع  المدارس والمكاتب

كميات كافية محلًيا. باإلضافة إلى ذلك ، استخدمنا المخزونات المتاحة ، وقمنا بتأمين مخزون المواد الخام لدينا من خالل استيراد 

 كميات إضافية.

 ." بمجموعة ممتازة من النتائج. نتطلع إلى إنهاء هذا العام
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  أداء المبيعات:

 إل ١تحليل المبيعات
ً
 جمالي القيمة بالريال السعودينسبة

 

 

  

                                                            
 تشیر إلى مبیعات "مبكو" المستقلة ۱

٥٨.٩%

٤١.١%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2020التسعة أشهر من عام 

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 

٤٥.٩%
٥٤.١%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2019التسعة أشهر من عام 

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 

٧٣.١%

٢٦.٩%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2020التسعة أشهر من عام 

تقليدي  غير تقليدي 

٧٣.١%

٢٦.٩%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2019التسعة أشهر من عام 

تقليدي  غير تقليدي 
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 المراجعة المالية:

 ، ما لم ينص على خالف ذلكباأللف ريال، جميع األرقام ٢٠٢٠التسعة أشهر من عام /  الثالثللربع  النتائج المالية

 التغيير

 الفترة السابقة الفترة الحالية

 التغيير

 العنصر الربع السابق الربع الحالي

التسعة أشهر 

 ٢٠٢٠من عام 

التسعة أشهر 

 ٢٠١٩من عام 

الربع الثالث 

٢٠٢٠ 

الربع الثاني 

٢٠٢٠ 

 إيرادات المبيعات ١٩٣٬٦٢٢ ١٦٧٬٤٨٠ %١٣٫٥- ٥٣٨٬٥٩٧ ٥٣٤٬٩٦٧ %٠٫٧-

 مجمل األرباح  ٤٤٬٧٧٢ ٢٥٬٢١٧ %٤٣٫٧- ١١١٬٧١٢ ١٠٥٬٦٠٣ %٥٫٥-

 نسبة مجمل الربح (%) %٢٣٫١ %١٥٫١ ن.أ. ٨٫١- %٢٠٫٧ %١٩٫٧ ن.أ. ١٫٠-

األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك  ٤٣٬٥١٣ ٣١٬٢٠٥ %٢٨٫٣- ٩٤٬٧٧٥ ١١٠٬٤٧٦ %١٦٫٦

 )EBITDAواالستهالك (

الفوائد والضرائب نسبة األرباح قبل اقتطاع  %٢٢٫٥ %١٨٫٦ ن.أ. ٣٫٨- %١٧٫٦ %٢٠٫٧ ن.أ. ٣٫١

 واإلهالك واالستهالك (%)

 صافي األرباح ١١٬٤٤٠ ٠٬٣٨٣ %٩٦٫٧- ٢٬٦١٣ ١٥٬٩٤٧ %٥١٠٫٢

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

 العائد على السهم، ر.س.  ٠٫٢٣  ٠٫٠١  ٠٫٢٢-  ٠٫٠٥  ٠٫٣٢  ٠٫٢٧

 ن.ا. = نقطة أساس

في مجال ترشيد فاعلة إنجازات  تحقيقأنا فخور ب" :للمجموعةالمالي رئيس ، الدرويش الدكتور محمد صالح من جهته، قال

٪ في متوسط تكلفة المبيعات ٥٫٦انخفاض بنسبة  ، على سبيل المثال ال الحصر:التكلفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

والمصاريف  % في مصاريف البيع والتوزيع ١٣٫١ شراء األلياف. انخفاض بنسبةللطن ، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض متوسط أسعار 

انخفاض  %١٨٣٫٢. والمصروفات الثابتة األخرى تكلفة الموظفينكما انخفضت  البيع بسبب انخفاض مصاريف  االدارية والعمومية 

في رسوم التمويل بسبب انخفاض مستوى االقتراض بنسبة 25.4% بنسبة . انخفاض  الذمم المدينة التجارية مخصص  في قيمة

تحصيل  تحسن مستوىفي قيمة الذمم المدينة التجارية حيث  %٦٫٩انخفاض بنسبة . SIBORو  LIBORباإلضافة إلى انخفاض  %٨٫١

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . ٢٠٢٠في التسعة اأشهر من عام  %٢٫٦العمالء بنسبة  

 بلغت نسبة الدين،  ٢٠٢٠ة. اعتباًرا من سبتمبر بأسعار مواتي تهامن خالل سداد الديون وإعادة هيكل مديونياتنانحن نواصل تقليص 

 مرة. ٠٫٧٥إلى حقوق الملكية الدين مرة ، بينما سجل صافي  ٠٫٧٩قياسي منخفض بلغ  إلى حقوق الملكية مستًو 

 ".تامة عزيز النمو المستقبلي بثقةشركة مبكو في وضع مالي مثالي يمكنها من ت
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 قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك وصافي الربح الربحالربح و إجمالييرادات وتجاه اإلا

         

 

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

 

 

 

٤٤,٧٧٢

٢٥,٢١٧

١١١,٧١٢
١٠٥,٦٠٣

٤٣,٥١٣ ٣١,٢٠٥

٩٤,٧٧٥

١١٠,٤٧٦

١١,٤٤٠
٣٨٣ ٢,٦١٣

١٥,٩٤٧ ١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

٢٠٢٠الربع الثاني   ٢٠٢٠الربع الثالث   ٢٠١٩التسعة أشهر   ٢٠٢٠التسعة أشهر  

ي
ود

ع
 س

ال
 ري

ف
ال

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

٢٣.١%

١٥.١%

٢٠.٧% ١٩.٧%

٢٢.٥%

١٨.٦%
١٧.٦%

٢٠.٧%

٥.٩%

.٢% .٥%
٣.%

٢٠٢٠الربع الثاني   ٢٠٢٠الربع الثالث   ٢٠١٩التسعة أشهر   ٢٠٢٠التسعة أشهر  

.%

٥.%

١٠.%

١٥.%

٢٠.%

٢٥.%

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) ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠في 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ** تتضمن: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

 -انتهى-

 نبذة عن "مبكو"

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

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

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

 في جنوب المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس الت
ً
عاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، باإلضافة الى ذلك فقد توسعت منتجات الشركة تزايدا

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

الكفاءة  دوير المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات. يتيح استخدام عمليات اإلنتاج ذاتشركة تجميع وت

ل لقياس االقتصاد في استخدام الطاقة والمياه لشركة مبكو لتقديم منتجات معاد تدويرها إلى السوق، في حين توفر المواد الخام المحلية مصدر فائدة قاب

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

 .انقر هنالمزيد من المعلومات حول مبكو، 

 :بالمستثمرينلالستفسارات المتعلقة 

 باسم الشاوي

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني

      6380111 12 966+: هاتف

 موقع عالقات المستثمرين

 

 

 

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

 القروض قصيرة األجل ٩٠٬٧٤٠ ١٢١٬٩٨٣ ٣١٬٢٤٣- %٢٥٫٦-

 القروض متوسطة األجل ٤٩٩٬٦٢٨ ٥٢٠٬٤٥٤ ٢٠٬٨٢٦- %٤٫٠-

 إجمالي الدين ٥٩٠٬٣٦٨ ٦٤٢٬٤٣٧ ٥٢٬٠٦٩- %٨٫١-

 السيولةحجم  ٢٩٬٧٣٥ ١٧٬٢٧٦ ٧٢٬٨٩٦- %٧٢٫١

 صافي الدين ٥٦٠٬٦٣٣ ٦٢٥٬١٦١ ٦٤٬٥٢٩- %١٠٫٣-

 حقوق المساهمين ٧٤٧٬٣٢٥ ٧٢٨٬٩٢٦ ١٨٬٣٩٩ %٢٫٥

 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين ٠٫٧٩ ٠٫٨٨ ٠٫٠٩- -

- -٠٫٧٥ ٠٫٨٦ ٠٫١١ 
صافي الدين إلى حقوق 

 المساهمين

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