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 الربع الرابع على أثر إرتفاع اسعار الورقصافي ربح تحسن 
 بعد تدنيها 

ً
  ٢٠١٩ عامأسعار الورق تتعافى عالميا

 

الورق "مبكو"، الشركة الرائدة وإنتاج أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة  | ٢٠٢٠ مارس ١٨جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 
ً
 .٢٠١٩السنة المالية عن المالية ، اليوم عن نتائجها في صناعة الورق اقليميا

  ٢٠١٩في الربع الرابع  المؤشرات المالية لشركة مبكو تتحسن
ً
 سعار الورق محليأل باالتجاه الصعودي مدعومة

ً
  ا

ً
. مع تعافي و عالميا

إستقر على مدار العام. المنفذة أفضل، مستفيدة من استراتيجيتها ربحية هوامش حققت مبكو ، ٢٠١٩األسعار قرب نهاية العام 

٪ وسجل صافي ١٨٫٥واالستهالك و االهالك ٪ ، وبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب ٢٠٫٥ عند ٢٠١٩إجمالي الربح للسنة المالية هامش 

 يون ريال سعودي لهذا العام.مل ٦٫١الربح 

 أبرز المالمح االستراتيجية:

ا حاًدا  ٢٠١٩في حين أظهرت نتائج السنة المالية 
ً

 ٢٠١٩، أظهر الربع الرابع المنخفضةبسبب أسعار البيع  ٢٠١٨السنة المالية ب مقارنةانخفاض

األسعار خالل الربع األخير من عام  الكامل الرتفاعينعكس التأثير عالمات واضحة على انتعاش أسعار الورق الدولية والمحلية. لم 

 . ٢٠٢٠أن ينعكس بشكل أفضل في الربع األول من عام  و من المتوقع ٢٠١٩

 الفصلية والسنوية تراجعالمؤشرات أظهرت  –إيرادات المبيعات  •
ً
مليون  ٦٩١٫١٪ على التوالي ، لتصل إلى ٨١٫٧٪ و ١٥٫٦بنسبة  ا

 .٢٠١٩ ريال سعودي للعام

  -الربح  إجمالي •
ً
ريال مليون   ١٤١٫٧مليون ريال سعودي و  ٣٠ انخفضت القيمة بالريال السعودي ربع سنوًيا وسنوًيا، مسجلة

 .٪ على التوالي٢٠٫٥٪ و ١٩٫٧هوامش سعودي ، وهو ما يعكس 

٪ لكنه انخفض على أساس سنوي بنسبة ٥٫٢تحسن ربع سنوي بنسبة  – واالستهالكاالهالك  قبل الفوائد والضرائب و الربح •

 .٪ للسنة١٨٫٥٪ للربع و ٢١٫٦٪. بلغت الهوامش ٨٤٫٧

مليون ريال سعودي.  ٣٫٥ليسجل  ٢٠١٩بشكل حاد مقارنة بالربع الثالث  ٢٠١٩ارتفع الربع الرابع  – الخسارة/صافي الربح •

 .انخفاض حاد على أساس سنويبمليون ريال سعودي ،  ٦٫١وسجلت األرباح السنوية 

 

" :
ً
مليئ بالتحديات و لكن انهينا العام  ٢٠١٩لقد كان عام  علق المهندس سامي الصفران، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو قائال

أسعارنا  برفع قمنا  .٢٠١٩الربع الرابع من عام  خاللفي التعافي  العالمية بحال أكثر صالبة و مرونة من ذي قبل.  بدأت األسعار

و نتوقع أن ينعكس ذلك على نتائجنا في الربع  استجابة إلرتفاع األسعار في جميع أنحاء العالم ٢٠٢٠في الربع األول من عام 

حققنا اكبر كمية مبيعات بالطن في  .٢٠٢٠وأوائل عام  ٢٠١٩تحسن الطلب المحلي قرب نهاية عام  و الفترات الالحقة. ٢٠٢٠الثاني من 

. على COVID-19االضطراب العالمي الحالي بسبب  حجماالستهانة بال يمكن ألف طن.  ٤٠٠تخطى االنتاج حاجز ال حيث  ٢٠١٩عام 

 خالل الربع الثاني من عام 
ً
. من ٢٠٢٠الرغم من أننا ما زلنا نشهد معدالت جيدة للطلب، إال أننا نتوقع أن يتأثر هذا الوضع سلبا

إجراءات صارمة لضمان سالمة موظفيها واستمرارية  MEPCOفي تغير مستمر. اتخذت الصعب تقدير التأثير نظًرا ألن األمور 

 MEPCOالعمليات خالل هذه األزمة. لقد قمنا بتشكيل فريق االستجابة للطوارئ الذي اتخذ خطوات جادة لحماية موظفي 

 اتصال مستمر بوزارة الصحة". وأصولها. يعمل الفريق على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لضمان سالمة الجميع وعلى 
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  أداء المبيعات:

 إل ١تحليل المبيعات
ً
 جمالي القيمة بالريال السعودينسبة

 

 

 المراجعة المالية:

                                                            
 المستقلةتشیر إلى مبیعات "مبكو"  ۱

٥٢.٧%
٤٧.٣%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2019السنة المالية 

المبيعات المصدرة  المبيعات المحلية 

٥٥.٧%

٤٤.٣%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2018السنة المالية 

المبيعات المحلية المبيعات المصدرة

٧١.٨%

٢٨.٢%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2019السنة المالية 

تقليدي  غير تقليدي 

٦٣.٧%

٣٦.٣%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2018السنة المالية 

تقليدي  غير تقليدي 
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 ، 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

السنة المالية  العنصر

٢٠١٩ 

السنة المالية 

٢٠١٨ 

الربع الرابع 

٢٠١٩ 

 ٢٠١٩الربع الثالث 

 إيرادات المبيعات ١٨٠٬٦٦٧ ١٥٢٬٤٨٠ %١٥٫٦- ٨٣٣٬٦١٤ ٦٩١٬٠٧٧ %٨١٫٧-

 مجمل األرباح  ٣٩٬٢٧٤ ٢٩٬٩٩٨ %٢٣٫٦- ٢٣٥٬٦٧٤ ١٤١٬٧١٠ %٨٧٫٣-

 نسبة مجمل الربح (%) %٢١٫٧ %١٩٫٧ ن.أ. ٢٫١- %٢٨٫٣ %٢٠٫٥ ن.أ. ٨٫٦-

األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  ٣١٬٢٦٩ ٣٢٬٩١٠ %٥٫٢ ٢١٥٬٠٢٨ ١٢٧٬٦٨٥ %٨٤٫٧-

)EBITDA( 

والضرائب واإلهالك نسبة األرباح قبل اقتطاع الفوائد  %١٧٫٣ %٢١٫٦ ن.أ. ٤٫٣ %٢٥٫٨ %١٨٫٥ ن.أ. ٤٫٢-

 واالستهالك (%)

 صافي األرباح ٨٥٨ ٣٬٥١٥ %٣٠٩٫٤ ٩٩٬٤٤٤ ٦٬١٢٨ %٩٦٫٥-

 هامش صافي الربح  %٠٫٥ %٢٫٣ ن.أ. ١٫٨ %١١٫٩ %٠٫٩ ن.أ. ٩٫٦-

 العائد على السهم، ر.س. ٠٫٠٢  ٠٫٠٧  ٢٫٥٠  ٢٫٠٠  ٠٫١٢  ٠٫٩٧-

 ن.ا. = نقطة أساس

 

في الحاد التراجع بعد مبكو نتائج يسعدني أن أرى " :للمجموعةالمالي رئيس ، الدرويش الدكتور محمد صالح من جهته، قال

 أداًء  ،٢٠١٩خالل عام  األسعار
ً
على الرغم من االنخفاض الحاد في التدفق النقدي التشغيلي  قوًيا وصافي ربح إيجابي.معلنة

انخفضت تكلفة  في حين ،يال سعودي فقطمليون ر ٣٩٫٢بمقدار  الديونمليون ريال سعودي، فقد ارتفع مستوى  ١٣٥٫٧بمقدار 

 بتحصيل المبالغ المستحقةقمنا مع البنوك. عالوة على ذلك ، الناجحة مليون ريال سعودي بسبب المفاوضات  ١٫٢التمويل بمقدار 

. تبقى مؤشراتنا . المال العامل ، حيث قمنا بتشديد قبضتنا على رأسمن هدف الموازنة المقررة %١٠٦من مديونيات العمالء بواقع 

 ".المالية قوية للغاية بعد هذه الفترة الصعبة، مما يشير إلى قدرة مالية قوية على جميع المستويات
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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 

 

 

٣٩,٢٧٤ ٢٩,٩٩٨

٢٣٥,٦٧٤

١٤١,٧١٠

٣١,٢٦٩
٣٢,٩١٠

٢١٥,٠٢٨

١٢٧,٦٨٥

٨٥٨

٣,٥١٥

٩٩,٤٤٤

٦,١٢٨

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٢٠١٩الربع الثالث  ٢٠١٩الربع الرابع  ٢٠١٨السنة المالية  ٢٠١٩السنة المالية 

ي
ود

ع
 س

ال
 ري

ف
ال

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

٢١.٧%
١٩.٧%

٢٨.٣%

٢٠.٥%

١٧.٣%

٢١.٦%

٢٥.٨%

١٨.٥%

.٥%
٢.٣%

١١.٩%

.٩%

٢٠١٩الربع الثالث   ٢٠١٩الربع الرابع   ٢٠١٨السنة المالية   ٢٠١٩السنة المالية  

.%

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) ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١في 

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

 القروض قصيرة األجل ١٧١٬٧٠١ ١٢٨٬٣٠١ ٤٣٬٤٠٠ %٣٣٫٨

 القروض متوسطة األجل ٤٨٤٬٥٣٥ ٤٨٨٬٧١٤ ٤٬١٧٩- %٠٫٩-

 إجمالي الدين ٦٥٦٬٢٣٦ ٦١٧٬٠١٥ ٣٩٬٢٢١ %٦٫٤

 حجم السيولة ٢٣٬٢١٣ ٢٨٬٨٤٣ ٣٥٬٠٤٣ %١٩٫٥-

 صافي الدين ٦٣٣٬٠٢٣ ٥٨٨٬١٧٢ ٤٤٬٨٥٠ %٧٫٦

 حقوق المساهمين ٧٣١٬٣٧٨ ٧٥١٬٣١٣ ١٩٬٩٣٥- %٢٫٧-

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

 صافي الدين إلى حقوق المساهمين ٠٫٨٧ ٠٫٧٨ ٠٫٠٨ -

 

 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

 

 

 

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/

	النتائج المالية الأولية للربع الرابع / السنة المالية 2019، جميع الأرقام بالألف ريال، ما لم ينص على خلاف ذلك
	* تتضمن: التسهيلات المصرفية الاسلامية (تورق) و اوراق دفع و نفقات تمويل مستحقة
	** تتضمن: الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
	-انتهى-

