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ي أر�احها تمبكو 
 مع ز�ادة إيرادات المب�عات شهر األو�أالتسعة عن ضاعف صا�ض

 
ائب واإلهالك واالستهالك% 26.34% هامش إجما�ي األر�اح و28.9  �سبة األر�اح قبل اقتطاع الفوائد وال�ض

 
 

ق األوسط: 2018 أ�ت��ر  30جدة، الممل�ة الع���ة السعود�ة،  كة ال�ش كة لصناعة و�نتاج ا أعلنت �ش الرائدة لورق "مبكو"، ال�ش

ي صناعة الورق
ي المال�ة ، نتائجها �ض

ة التسعة أشهر المنته�ة �ض  ، 2018سبتم�ب  30المرحل�ة لف�ت
�
 87.2 بق�مة صاف�ة محققة أر�احا

.  43.6مقارنة مع  %99.7 وا� بنسبةوهو ما �مثل نممليون ر�ال،  ي
ة العام الما�ض ي نفس الف�ت

 مليون ر�ال �ض

ات�ج�ة:   أبرز المالمح االس�ت

 يرادات بدعم من أسعار المنتجات النهائ�ةاإل ارتفاع  •

 تراجع تكال�ف التم��ل نت�جة إعادة ه�كلة الديون •

 داءألایجابي علی ل إبشکر لتأثیافي ا ن التكلفةتحسیتداب�ي ار ر ستما  •

 ع� هذە النتائج، قالو 
�
كة مبكو: التنف�ذي  الرئ�سصفران، الالمهندس سا�ي  تعل�قا  ل�ش

ي 
كة"��نا أن نعلن عن استمرار التحسن �ض ي أداء ال�ش

ة التسعة أشهر المنته�ة �ض .  30، سواء ع� أساس فص�ي أو لف�ت سبتم�ب

 قطاع تصنيع الورق المقوى�شهد . ات مب�عات محسنةداومنذ بدا�ة العام وحىت تار�خه، حقق األداء التشغ��ي والما�ي إير 

ات مؤثرة بعد بدء ��ان  ض البيئ�ة الجد�دةإالعال�ي تغ�ي ي من  جراءات الصني
ي النصف الثايض

. ومع استقرار األسعار 2017عام ال�ض

ض خالل ال��ع ي الثالث من  ني
ي نها�ة المطاف، ال بد من 2017عند مستوى أع� من مست��ات  إال أنها تب�ت ،  2018عام الالثايض

. �ض

 بعام أع� ول�ن ما زلنا نتوقع أن �ظل األداء العام  ،تصحيح األسعار 
ً
 . 2017مقارنة

 

ات ع� تراجع الطلب. ومع ذلك،  ، شهدنا مؤ�ش ات وع� المستوى المح�ي اجعاقت�ت تأث�ي فقط وال ع� الواردات  هذا ال�ت

ي مقارنة مع . وهذا ما �ف� ز�ادة �سبة المب�عات المحل�ة مب�عات المحل�ة لمستهل�ي الورق المقوىال تأث�ي ع� الصادرات الىت

 . ٪ من المب�عات لألسواق 60لقد خصصنا ما �قرب من  ،استجابة لطلب السوقو تحققت خالل األر�اع السابقة ع� التوا�ي

ة من العام55المحل�ة مقارنة بـ  ي نفس الف�ت
.  ٪ �ض ي

كة و الما�ض من  مناسبباالستفادة �شكل  مبكو �سمح النموذج التشغ��ي ل�ش

  ". المب�عات المحل�ة والصادرات

 

ي المجاالت  واختتم قائً�: 
ي أفضل الممارسات العالم�ة �ض ي تعظ�م الفائدة لمساهمينا مع الحرص ع� تبىض

امنا �ض ض "نؤكد ال�ت

 البيئ�ة، واالجتماع�ة والحوكمة."
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 التشغ�ل�ة: المراجعة 
 

 أداء المب�عات: 
مليون ر�ال  566، مقابل 2018مليون ر�ال سعودي خالل الشهور التسعة األو� من العام  659بلغ إجما�ي إيرادات المب�عات 

ة نفسها من العام    .% ع� أساس سنوي16.5، بارتفاع بلغ 2017سعودي للف�ت
 

ي ال��ــع الثالث من العام الجاري، ارتفع 
مليون ر�ال  213مليون ر�ال سعودي، مقابل  216إجما�ي إيرادات المب�عات إ� و�ض

ي ال��ــع الثالث من 
ي تع��ز اإليرادات �شكل أ��ب %  1.3 ، ب��ادة طف�فة بلغت2017سعودي �ض

وأسهمت المب�عات المحل�ة �ض
ض ع� الورق المقوى المستورد. وشكل م��ــــج المب�عات �سبة أ��ب من المنتجات غ�ي التقل�د�ة  نت�جة تراجع طلب المستهل�ني

ض تحقيق مست��ات أع� من ال��ح�ة  . لتحف�ي

  

59%

41%

ور خالل الشھالصادراتحجم المبیعات المحلیة مقابل 
(%)  2018من التسعة األولى

المبیعات المحلیة  المبیعات المصدرة 

55%

45%

ر خالل الشھوالصادراتحجم المبیعات المحلیة مقابل 
(%)  2017من التسعة أألولى

المبیعات المحلیة  المبیعات المصدرة 

69%

31%

حسب المنتج خالل الشھور التسعة حجم المبیعات 
(%)   2018األولى من العام 

تقلیدي  غیر تقلیدي 

75%

25%

حسب المنتج خالل الشھور التسعة حجم المبیعات 
(%)  2017األولى من العام 

تقلیدي  غیر تقلیدي 
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 :  األداء التشغ��ي

 
 المراجعة المال�ة: 

ي  للشهور النتائج المال�ة األول�ة 
 باأللف ر�ال، جميع األرقام 2018سبتم�ب  30التسعة المنته�ة �ض

 

 
 مليون ر�ال سعودي مقارنة  190% إ� 43.7، ارتفع إجما�ي األر�اح بنسبة 2018خالل الشهور التسعة األو� من العام 

ة  ، و�نسبة من بنفس الف�ت ي
ي األداء إ�% مقارنة بال��ــع السابق، 3.1العام الما�ض

أسعار المنتجات النهائ�ة  و�عود التحسن �ض

ة 2017بالنسبة للعام  ة وغ�ي المبا�ش مليون ر�ال  109 إ�% 68.3. وارتفعت األر�اح التشغ�ل�ة بنسبة وضوابط التكال�ف المبا�ش

ة نفسها من سعودي   مقارنة بال��ــع السابق. % 1.2العام السابق، و�نسبة خالل الشهور التسعة األو� مقارنة بالف�ت

 وحققت "مب 
�
ي الشهور التسعة األو� من سعودي مليون ر�ال  87.2صاف�ة بلغت  كو" أر�احا

، وهو تحسن كب�ي بنسبة 2018�ض

ي 99.7
ة نفسها �ض ي أر�اح ال��ــع الثالث بنسبة 2017 العام % عن الف�ت

ة الثالثة أشهر السابقة. بلغت 4.3، مع ارتفاع صا�ض % عن ف�ت

ائب  ي EBITDAواإلهالك واالستهالك (�سبة األر�اح قبل اقتطاع الفوائد وال�ض
ة التسعة أشهر المنته�ة �ض سبتم�ب  30) خالل ف�ت

ة من  %23.3مقارنة بـ % 26.3  . 2017 عاماللنفس الف�ت

ي �سعة أشهر من  1.75) إ� EPSوتحسنت ر�ح�ة السهم األساس�ة والمخفضة (
ر�ال للسهم  0.87، مقابل 2018ر�ال للسهم �ض

ة من  ي نفس الف�ت
 . 2017�ض

ال��ــع  % التغي�ي 
 السابق

ال��ــع 
 الحا�ي 

ة  % التغي�ي  نفسها من الف�ت
 العام السابق

ة الحال�ة  العن� الف�ت

 إیرادات المبیعات 659,169 565,957 16.5% 215,590 218,568 (1.4%)

 مجمل األرباح (الخسارة) 190,303 132,390 43.7% 65,081  63,118  3.1%

نسبة األرباح قبل اقتطاع  173,622 131,886 31.6% 59,818 50,507 16.65%
والضرائب واإلھالك الفوائد 

 واالستھالك

 األرباح التشغیلیة (الخسارة) 108,505 64,490 68.3% 36,924  36,495  1.2%

 صافي األرباح (الخسارة) 87,158 43,646 99.7% 30,165  28,917  4.3%

العائد على السھم، باللایر  1.75 0.87 101.1% 0.61 0.58 5.2%
 السعودي
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اض الموحد ب ي  سعودي مليون ر�ال 750، من سعودي مليون ر�ال 113ـ وتم تخف�ض مست��ات االق�ت
، لتصل 2017عام ال�ض

ي  سعودي مليون ر�ال 637إ� 
تدفقات النقد�ة لالعمال ال لالستفادة من، وذلك نت�جة 2018من  الشهور التسعة األو��ض

ي �س��ة القروض القائمة ذات التكلفة األع�، . باإلضافة إ� �شكل أفضل رأسمال�ةالخفض�ات التو 
كة �ض ذلك، نجحت ال�ش

ض �سه�الت تم��ل جد�دة أ��� تنافس�ة.   وتأمني

 

كةالما�ي رئ�س ، الدرو�ش الدكتور محمد صالح من جهته، قال  "مبكو":  ل�ش

ي اإلعالن عن تحقيق أداء ما�ي قوي خالل الشهور التسعة األو� من العام الجاري. " 
و�الرغم من استقرار حجم المب�عات ��يض

ض ق�مة مب�عاتنا. وف�ما يتعلق بالتكال�ف، ارتفع متوسط التكلفة  ي تحسني
ع� أساس سنوي، أسهم ارتفاع مست��ات األسعار �ض

ي ز�ادة إجما�ي األر�اح بنسبة 
ي حققت هوامش محسنة. وهذا أسهم �ض % ل�صل 44للطن الواحد بمعدل أقل من أسعار البيع الىت

 بأ��� من خمس نقاط أساس. بالنسبة لمستوى  ل% ع� أساس سنوي، وهو ما �مث23.4% مقارنة مع 28.9ش إ� الهام
�
تحسنا

ي الدخل، تضاعفت األر�اح خالل الشهور التسعة األو�. و 
ي تكلفة التم��ل والمكاسب ع� أدوات صا�ض

ساهمت التخف�ضات �ض

ة ع� أساس سنوي. و ي ز�ادة كب�ي
 لتسعةا ور بالشھ نةرمقا راضالقتا تیاومست خفض نم نفسه، تمكنا  تقولا فيالتحوط �ض

ي خفض تكلفة أوتح�ض هذە الخطوة ب. 2017من العام  لیوألا
ي ظل ارتفاع أسعار الفائدة. كما نجحنا �ض

ة بالنسبة لنا �ض هم�ة كب�ي

وط تم��ل أ��� تنافس�ة الديون األ��� تكلفةالتم��ل من خالل �س��ة  ارتفاع معدالت الفائدة  غم منع� الر  وحصولنا ع� �ش

ض البنوك  2.3٪ إ� 1.8من  بني
�
معدل ر�ــح عن ط��ق خفض هوامش البنك لدينا وعن ط��ق  ٪، وهذە ال��ادة تم تع��ضها جزئ�ا

ض السيولة، وهو ما يؤكدە تحسن صفقات. إن استبدال بعض  ي تحسني
ة األجل بقروض متوسطة األجل س�سهم �ض القروض القص�ي

ي  ونواصل العمل ع�ع� أساس سنوي.  1.2xإ�  1.1x المعدل الحا�ي من ، والىت ض ض �سبة الديون إ� حقوق المساهمني تحسني

ض عند  0.83تقف اآلن عند  ي �سبة الديون إ� حقوق المساهمني
 ".  0.80وصا�ض
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 تحل�ل الديون
ي 

2018سبتم�ب  30كما �ض  
 

2017سبتم�ب  التغي�ي (ر�ال سعودي) % التغي�ي  2018سبتم�ب      
ة األجل 170,685,587 240,724,217 (70,038,630) 29.1%-  القروض قص�ي

 القروض متوسطة األجل 465,982,819 508,869,795 (42,886,976) 8.4%-
 إجما�ي الدين 636,668,406 749,594,012 (112,925,606) 15.1%-

 حجم السيولة 27,631,913- 30,386,422- (2,754,509) 9.1%
ي الدين 609,036,493 719,207,590 (110,171,097) 15.3%-

 صا�ض
ض  765,221,675 699,611,642 65,610,033 9.4%  حقوق المساهمني

  x1.1 0.83x ض ن إ� و �سبة الدي  حقوق المساهمني
  1.0x 0.80x  �ي الدين إ

ض صا�ض  حقوق المساهمني
 

 

 -انت�-

 
 نبذة عن "مبكو"

ق األوسط لصناعة و�نتاج كة ال�ش ق األوسط و�ف��ق�ا، وتقدم مجموعة متنوعة من  تعد �ش ي منطقة ال�ش
الورق إحدى أ��ب مصانع الورق �ض

ي قطا�ي ورق والتعبئة والتغل�ف، 
كة مجموعة واسعة من الصناعات �ض ي جميع أنحاء العالم، ح�ث تخدم ال�ش

المنتجات الورق�ة للعمالء �ض
ي ذلك البناء واألثاث ع� نطاق واسع. إن نهج ال�ش 

ة لسوقها بما �ض ي ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع بيئ�ة واقتصاد�ة كب�ي
كة المبتكر �ض

ق األوسط  ي ومنطقة ال�ش كة مبكو بتصدير منتجاتها من الممل�ة الع���ة السعود�ة إ� دول مجلس التعاون الخل��ب المحل�ة، تقوم �ش
ي 
كة تزا�دا� �ض ض وأورو�ا. وأف��ق�ا، باإلضافة ا� ذلك فقد توسعت منتجات ال�ش كتني   جنوب آس�ا واألم�ي

 
كة  كتها التابعة �ش ي جميع أنحاء الممل�ة والدول المجاورة وذلك من خالل �ش

كة ع� المواد الخام الرئ�س�ة من عدة مواقع �ض تحصل ال�ش
ي مجال إدارة النفا�ات

كات الرائدة �ض . يتيح استخدام عمل�ات تجميع وتدو�ر المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بال�امل، إحدى ال�ش
ض توفر المواد الخام المحل ي حني

كة مبكو لتقد�م منتجات معاد تدو�رها إ� السوق، �ض ي استخدام الطاقة والم�اە ل�ش
�ة اإلنتاج ذات ال�فاءة �ض

ي هيئة سوق المال السعودي برمز ت
كات المدرجة �ض كة مبكو �ي احدى ال�ش داول مبكو مصدر فائدة قابل لق�اس االقتصاد السعودي. �ش

 . انقر هنا للحصول ع� قائمة كاملة بالمنتجات، انقر هنا. لم��د من المعلومات حول مبكو،  1202
 

 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرین

 باسم الشاوي

 investors@mepco.biz: البرید اإللكتروني

 6380111 12 966+: ھاتف

IR website 

 

 :اإلعالمیة لالستفسارات

 ریما علي

 انستنكتف بارتنرز

Rima.ali@instinctif.com 

+971 55 6421036 

 

 

http://mepco.biz/Website/Ar/
mailto:investors@mepco.biz
http://mepco-umb.azurewebsites.net/en/investor-relations/
mailto:Rima.ali@instinctif.com
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	النتائج المالية الأولية للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، جميع الأرقام بالألف ريال
	"يسرني الإعلان عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وبالرغم من استقرار حجم المبيعات على أساس سنوي، أسهم ارتفاع مستويات الأسعار في تحسين قيمة مبيعاتنا. وفيما يتعلق بالتكاليف، ارتفع متوسط التكلفة للطن الواحد بمعدل أقل من ...

