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 مليون لاير   126مليون لاير و صافي األرباح يصل إلى   730تتجاوز للتسعة أشهر  إيرادات المبيعات 

 مؤشرات ربحية الربع الثالث تحقق معدالت قياسية: 

 هامش صافي الربح % 23.3 هامش الربح التشغيلي و % 25.1 و الربح االجمالي هامش %  41.5 

 

 

الورق "مبكو"، وإنتاج أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة   | 2021 أكتوبر 27جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

الشركة   سجلت. 2021السنة المالية من  أشهر  التسعةعن المالية ، اليوم عن نتائجها في صناعة الورق اقليميا  الشركة الرائدة 

المبيعات بأسعار السوق السائدة حاليا ، و التي ارتفعت بشكل ، حيث تواصل الشركة تحقيق قياسيةة و تشغيلية مالي اداءمؤشرات 

 .  االدارة في تفعيل مبادرات االستخدام االمثل للمواردنجاح . و أتت نسب الربحية المرتفعة لتأكيد 2020مقارنة  بالعام حاد 

 المؤشرات أبرز 

مليون لاير للربع   730.4مليون لاير و   280.0صل إلى ت٪ ل36.5٪ و  11.6بنسبة  تارتفع –إيرادات المبيعات  •

على التوالي. كان النمو الحاد في قيمة المبيعات مدفوع ا بشكل أساسي بالزيادة  لاير عن التسعة أشهر، مليون 9و  الثالث

من مختلف االنشطة طلب معدالت الالمدعومة بارتفاع و  لمنتجات ورق الكرتون  العالميةاألسعار مستوى في 

 .  الصناعية

 

نسب  مليون لاير بينما سجلت  247.2مليون لاير و  115.9٪ ليسجل 134.1٪ و 39.2ارتفع بنسبة  – الربحمجمل  •

، ارتفاع أسعار البيععزز على التوالي. أشهر، ٪ للربع األول والتسعة 33.8٪ و  41.5عند مذهلة مستويات الربحية 

 .مجمل الربحمستويات  و استقرار اسعار شرائها المواد الخاموزيادة كفاءة استخدام 

 

٪  360.4٪ و 40.6بنسبة األخرى الربحية  ارتفعت بالتوازي مع نسب  – (EBIT) قبل الفوائد والضرائب الربح •

٪. الجدير بالذكر  19.6٪ و 25.1 ربحية بلغت هوامشمليون لاير مع  143.0مليون لاير و  70.1لتسجل مستويات 

مليون لاير   10.3والتي تبلغ  تحفيز الموظفينأن األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب قد تأثرت بسداد خطة برنامج 

 سعودي.

 

عن التسعة  مليون لاير  125.9عن الربع الثالث و مليون لاير  65.0سجلت   – األم( ) منسوب للشركة صافي الربح •

تكلفة التمويل  انخفاض سابقا . إضافة إلى لألسباب المذكورة أشهر لتحقق مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشركة و ذلك 

 مقارنة بالعام السابق.٪ 25بنسبة 

 

  2021لتأكيد أن عام  األشهر التسعة األولى تأتي نتائج  التنفيذي لشركة مبكو قائال : " علق المهندس سامي الصفران، الرئيس 

ا  فإن قدرتنا  ،العالمية. على الرغم من الزيادة الملحوظة في أسعار المنتجات النهائية رحلة نجاحناقياسيا في تاريخ سيكون عام 

 تفوق  ، مكنتنا من الحفاظ على حصتنا في السوق المحلية بنسبةالتشغيلعمليات  و زيادة مرونة، معوقات االنتاجعلى القضاء على 
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ية  تصديرا  االستحواذ على حصة سوقية أكبر في بعض أسواق التصدير المختارة التي تقدم فرص. فضال  عن ذلك تمكنا من 30٪

و نشيد   األسعار العالمية مستويات لتالئم  2020زيادات في األسعار منذ الربع الرابع من عام   4عن   قمنا باالعالن.  بربح أعلى

مواصفات تحديد  تصدير نفايات الورق وتنظيم مثل الحكومية في مجال األنشطة التجارية  باألثر اإليجابي للعديد من القرارات

ي خالل العام مما  باالستفادة منه بشكل ايجاب –والعديد من الشركات المصنعة األخرى  -األمر الذي قمنا ، المقوىورق التغليف 

 نمو األعمال التجارية بطريقة أكثر كفاءة. وتيرة دفع أدى إلى 

النشاط  ءبد تم ، وقد " شركة إستدامة" تم تأسيس المشروع المشترك حديث ا مع أمانة جدة ، والذي تم تأسيسه رسمي ا تحت اسم 

هذه  تعظيم حجم عملياتتمبر. نتطلع بشغف إلى األسابيع األخيرة من شهر سبخالل  األساسيةالعمليات التجريبي، و تنظيم 

 الشراكة المحورية مع أمانة جدة والجهات الحكومية األخرى.

في  خبرة ثروة من بفانديكيركوف  السيد يأِت . واسكويسعدني أن أعلن عن تعيين السيد جان مارك فانديكيركوف كرئيس لشركة 

من  تماما   على مدى عقدين من الزمن. أنا واثق العالمية  Suezمجال إدارة النفايات. تولى العديد من المناصب العليا في مجموعة 

 . واسكوو  مبكولكل من  المستقبلية  ات النمورمباددفع واكتشاف   سيشكل ركيزة أساسية في فانديكيركوف أن السيد 

النمو لشركة مبكو وواسكو. أعطتنا   لتحديد مراكزنفايات والورق، شرعنا في اتجاه واضح  مع وفرة الفرص في صناعات إدارة ال

أسس ا ملموسة نبني عليها ركائز النمو في المستقبل. بينما يحتل تصنيع    - العام الماضي تشكيلهاالتي أعدنا  و - خطتنا االستراتيجية

جهد في مبادرات أخرى من  الوقت والالكثير من  نخصصلنا، فإننا مكان الصدارة في أعمالفات الجامبو رول من الروق المقوى 

 ."  لمساهمين إلى أقصى حد.على االستثمارلعوائد تعظيم نسب الشأنها تعزيز النمو المستقبلي ومساعدتنا على 

 

تظهر هذه المجموعة القوية من النتائج قدرة  الرئيس المالي للمجموعة على النتائج قائال : "   –كما علق السيد / يوهان فان فيورن 

لتحقيق   النفقاتبترشيد قمنا المنتجات، البيع لكافة من العمليات. بينما ارتفعت أسعارمسبوقة شركة مبكو على تحقيق أرباح غير 

انخفاض معدالت  إثر٪ مقارنة بالعام الماضي على  25التمويل بنسبة  قمنا بتخفيض تكلفةكما أفضل النتائج التي نقدمها اليوم.  

انخفاض إجمالي التزاماتنا المالية. تركز اإلدارة اآلن على حساب وتخطيط إستراتيجيتنا التمويلية للنمو  ، باإلضافة إلى  االقتراض

التغليف في السنوات حلول  في صناعة الورق و ةمتكامل ةإقليميشركة ، والتي نطمح إلى تحويلها إلى أكبر طويل األجل المستقبلي

 ."  للقيام به مثالي القادمة. سيتطلب دعم هذا النمو شبكة من الحلول التمويلية ، ونحن أكثر من في وضع 
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   أداء المبيعات:

 جمالي القيمة باللاير السعودينسبةً ل  1: تحليل المبيعات 
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 تشير إلى مبيعات "مبكو" المستقلة  1
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 المراجعة المالية:

 ، ما لم ينص على خالف ذلك باأللف لاير، جميع األرقام 2021السنة المالية   منللتسعة أشهر النتائج المالية األولية 

 الفترة الحالية  
الفترة  

 السابقة 
 العنصر  الربع السابق  الربع الحالي  

 التغيير 
  التسعة أشهر

2021 

  التسعة أشهر

2020 
 التغيير 

  الثالثالربع  

2021 

 الثانيالربع  

2021 
 

 إيرادات المبيعات   250,452  279,484 % 11.6  534,967  730,451 36.5%

 مجمل األرباح    83,290  115,942 % 39.2  105,603  247,242 134.1%

 نسبة مجمل الربح )%(  % 33.3 %41.5 ن.أ.  8.2 % 19.7 %33.8 ن.أ.   14.1

97.3% 217,966 110,476  27.4 % 94,052 73,840  
األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  

(EBITDA ) 

 نسبة األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(  % 29.5 %33.7 ن.أ.  4.2 % 20.7 %29.8 ن.أ.   9.1

360.4% 142,962  31,050  40.6 % 70,090  49,855  
  -( EBITاألرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب )

 األرباح التشغيلية

 نسبة األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب %  % 19.9 %25.1 ن.أ.  5.2 % 5.8 %19.6 ن.أ.   13.8

 صافي األرباح   43,086  65,044 % 51.0  15,947  125,851 689.2%

 هامش صافي الربح %  % 17.2 %23.3 ن.أ.  6.1 % 3.0 %17.2 ن.أ.   14.2

 العائد على السهم، ر.س.   0.87  1.31 0.44  0.32  2.53 2.21

 ن.ا. = نقطة أساس 

 قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وصافي الربح  الربح الربح وو مجمل يرادات  تجاه الا

لاير
ن 
يو
مل

إيرادات المبيعات و نسبة التغير

لاير
ن 
يو
مل

مجمل الربح و الهامش

لاير
ن 
يو
مل

األرباح التشغيلية و الهامش

لاير
ن 
يو
مل

صافي الربح و الهامش
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 تحليل الديون 
 )ألف لاير سعودي( 2021 سبتمبر  31في 

 
   2021 سبتمبر 2020 سبتمبر التغيير )ر.س.( )%(  التغيير

 القروض قصيرة األجل   99,459   90,740           8,719           9.6%

 القروض متوسطة األجل   417,782   499,628        (81,846)       16.4%-

 إجمالي الدين  517,242   590,368        (73,126)       12.4%-

 السيولة حجم    49,493   29,735           19,758         66.4%

 صافي الدين  467,749   560,633        (92,884)       16.6%-

 حقوق المساهمين  887,898   747,325         140,665       18.8%

 نسبة الديون إلى حقوق المساهمين  0.58   0.79  (0.21)   - 

 صافي الدين إلى حقوق المساهمين   0.53   0.75  (0.22)   - 

 

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

 ** تتضمن: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل  

 - انتهى-

 

 نبذة عن "مبكو" 
األوسط وإفريقيا، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات  تعد شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق 

ناء واألثاث  الورقية للعمالء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، بما في ذلك الب 
منافع بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم شركة مبكو بتصدير  على نطاق واسع. إن نهج الشركة المبتكر في ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق 

تجات الشركة  منتجاتها من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، باإلضافة الى ذلك فقد توسعت من
على المواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة وذلك من   تحصل الشركة تزايدا  في جنوب آسيا واألميركتين وأوروبا.

. يتيح استخدام  خالل شركتها التابعة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة )واسكو( المملوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات
استخدام الطاقة والمياه لشركة مبكو لتقديم منتجات معاد تدويرها إلى السوق، في حين توفر المواد الخام المحلية مصدر فائدة  عمليات اإلنتاج ذات الكفاءة في  

للحصول على قائمة   1202قابل لقياس االقتصاد السعودي. شركة مبكو هي احدى الشركات المدرجة في هيئة سوق المال السعودي برمز تداول مبكو 
 . انقر هناات، انقر هنا. لمزيد من المعلومات حول مبكو، كاملة بالمنتج

 
 

 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

 

 باسم الشاوي

 رئيس االستراتيحية و تطوير األعمال

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني

 موقع عالقات المستثمرين 6380111 12 966+: هاتف
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