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ي عام  ٨٣٣٬٦ب�جما�ي ق�اس�ة تحقق ايرادات مبكو 
 ٢٠١٨مليون ر�ال �ف

 
ائب واإلهالك واالستهالكخصم �سبة األر�اح قبل النتائج الق��ة تتضمن  ي ال��ــح و  %٢٥٬٨بواقع  الفوائد وال�ض

  %١١٬٩ وهامش صا�ض

 
 

ق األوسط : ٢٠١٩ مارس ١٠جدة، الممل�ة الع���ة السعود�ة،  كة ال�ش كة "مبكو"لورق لصناعة و�نتاج ا أعلنت �ش الرائدة ، ال�ش

ي صناعة الورق
  �ض

�
 . ٢٠١٨السن��ة لعام  ، نتائجها اقل�م�ا

كة ي تار�خها ب�جما�ي  حققت ال�ش
بلغ . ٢٠١٧عام المقارنة ب %٨٬١ وهو ما �مثل نموا� بنسبة، مليون ر�ال ٨٣٣٬٦أع� ايرادات �ض

ي ال��ــح 
 أع� مستًو تم  مليون ر�ال ٩٩٬٤صا�ض

�
 ( �سج�لهمقار�ا

�
 ) ٢٠١٤عام  مليون ر�ال ١١١٫٣سابقا

�
 بذلك نموا� سن��ا

�
محققا

  . %٤٦٫٠قدرە 

ات�ج�ة  : أبرز المالمح االس�ت

كة  ات  ال��ح�ة  -من خالل وضعها ال��ادي  –استفادت ال�ش ي ح�ث أظهرت كافة مؤ�ش
من أرتفاع أسعار المنتج النهائئ

 السن��ة قوة النتائج السن��ة المحققة. 

 مليون ر�ال ٨٣٣٬٦لتبلغ  %٨٬١إرتفعت بنسبة  – يراداتاإل  •

 %٢٨٬٣ و�لغ هامشمليون ر�ال،  ٢٣٥٫٧ل�صل إ�  %٢٦٬٦ارتفع بنسبة  - مجمل ال��ــح •

ائب واإلهالك واالستهالك   • مليون  ٢١٥٫٠لتصل إ�  %١٥٬٣بنسبة  أرتفعت - األر�اح قبل خصم الفوائد وال�ف

 %٢٥٬٨ر�ال، و بلغ الهامش 

ي ال��ــح •
 %١١٬٩مليون ر�ال، و بلغ الهامش  ٩٩٬٤ل�حقق  %٤٦٬٠ارتفع بنسبة  - صا�ف

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

ي عام �شعر بالفخر "
ض أع� إيردات للمب�عات ٢٠١٨بتحقيق نتائج ق�اس�ة �ض كة محققني ي تار�ــــخ ال�ش

 لقد شهدنا ز�ادة الطلب. �ض

ي مخلتف الصناعات شاملة الصناعات الورق�ة واالستهال��ة ومواد  العال�ي 
ع� قطاع كب�ي من منتجات الورق وورق التغل�ف �ض

كات صناع�ة بصفة أساس�ة، عملنا جاهدين لتق��ة عالقتنا بعمالئنا، كما قمنا بدعم و تبس�ط  كة تتعامل مع �ش البناء، و�صفتنا �ش

ي وضع ج�د لالستفادة من دينام�ك�ات السوق، مدفوعة  . عمل�ات اإلمداد و التشغ�ل �شكل كب�ي 
تظهر هذە النتائج السن��ة أننا �ض

ون�ة، وتن��ــــع م��ــــج منتجاتنا غ�ي التقل�دي.   باتجاهات مثل التجارة اإلل��ت

 

ض األعمال ع� الجودة واالستدامة والمرونة  ٢٠١٨تمثل إنجازاتنا لعام  امنا المستمر بتقد� -دل�ً� ع� ترك�ي ض م ق�مة لحملة وال�ت

ض  األسهم.  �فني ض ال�ش ض و�ي عهد و  أُخٌص بالشكر خادم الحرمني كات القطاع الخاص، كما  –حفظهم هللا  –ە األمني ع� دعمهم �ش

كة   ي مبكواتوجه بالشكر لمجلس اإلدارة لدعمه المتواصل لل�ش
ا�ئنا كافة من عمالء وموردين وف��ق العمل �ض  ". ول�ش
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  أداء المب�عات: 

 
ق األوسط وشمال أف��ق�ا  "مبكو"    ب تعت�     منطقة ال� 

ي          ش                      أ��  مصدر للورق � 
ات�جيتها التجار�ة مع  -   ب             ض              ت                     ح�ث تتك�ف اس� 

ً                                دينام�ك�ات السوق وتحول الصادرات إ� األسواق الدول�ة المحل�ة والخاصة ��عة بناء  ع� الطلب. ساعد تط��ر المنتجات                                                                            
  قطاعات 

  السوق � 
ي        غ�  التقل�د�ة ع� ز�ادة حصتها � 

ي        ض
كة   ي                           ض دولة  ٤١صل إ� لت "مبكو"                                ش   جد�دة وتوسيع البصمة الجغراف�ة ل� 

  
ي � 
  عام  ٥ ض

ي     قارات � 
 . ٢٠١٨       ض

 
 الجما�ي الق�مة بال��ال السعودي ١تحل�ل المب�عات

ً
 �سبة

  

 

                                                            
 تشیر إلى مبیعات "مبكو" المستقلة ۱

٥٥.۷%

٤٤.۳%

(%)الصادراتالمبیعات المحلیة مقابل 
2018

المبیعات المحلیة  المبیعات المصدرة 

٤۳.٥%

٥٦.٥%

(%)الصادراتالمبیعات المحلیة مقابل 
2017

المبیعات المصدرة  المبیعات المحلیة 

٦۳.۷%

۳٦.۳%

(%)حسب المنتج حجم المبیعات 
2018

تقلیدي  غیر تقلیدي 

٦۹.۳%

۳۰.۷%

(%)حسب المنتج حجم المبیعات 
2017

تقلیدي  غیر تقلیدي 
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 : المراجعة المال�ة
 

ي لإلثىض ع�ش شهرا� النتائج المال�ة األول�ة 
 ، ما لم ينص ع� خالف ذلكر�الباأللف ، جميع األرقام ٢٠١٨د�سم�ب  ٣١المنته�ة �ض

 

الف�تة الحال�ة الف�تة السابقة ال��ــع الحا�ي ال��ــع السابق

2018 2017 ال��ــع الرابع ٢٠١٨ ال��ــع الثالث ٢٠١٨

%٨.١ ٨٣٣,٦١٤ ٧٧١,٠٠٨ %١٩.١- ١٧٤,٤٤٥ ٢١٥,٥٩٠ إيرادات المب�عات

%٢٦.٦ ٢٣٥,٦٧٤ ١٨٦,١١٠ %٣٠.٣- ٤٥,٣٧١ ٦٥,٠٨١ مجمل األر�اح

٤.١ نقطة أساس %٢٨.٣ %٢٤.١ -٤.٢ نقطة أساس %٢٦.٠ %٣٠.٢ �سبة مجمل ال��ــح (%)

%١٥.٣ ٢١٥,٠٢٨ ١٨٦,٤٨٤ %٢٩.٧- ٤١,٤٠٦ ٥٨,٩١٨ األر�اح قبل اقتطاع الفوائد وال�فائب 
(EBITDA) واإلهالك واالستهالك

١.٦ نقطة أساس %٢٥.٨ %٢٤.٢ -٣.٦ نقطة أساس %٢٣.٧ %٢٧.٣ �سبة األر�اح قبل اقتطاع الفوائد 
وال�فائب واإلهالك واالستهالك (%)

%٤٦.٠ ٩٩,٤٤٤ ٦٨,١٣١ %٥٩.٣- ١٢,٢٨٦ ٣٠,١٦٥ صا�في األر�اح

٣.١ نقطة أساس %١١.٩ %٨.٨ -٦.٩ نقطة أساس %٧.٠ %١٤.٠ هامش صا�في ال��ــح

٠.٦٤ ر.س. ٢.٠٠ ر�ال ١.٣٦ ر�ال - - - العائد ع� السهم، ر.س.

التغي�ي التغي�ي العن�

 

 
كة بارتفاع سنوي قدرە  • ي تار�ــــخ ال�ش

و كان ذلك نت�جة  %٨٫١بلغت ايرادات المب�عات السن��ة أع� مستوًي لها �ض

ة الرتفاع متوسط األسعار  ي   خالل العام. مبا�ش
 ٢٠١٧استقرت كم�ة االنتاج بالطن ع� مستًو مقارب للعام المنق�ض

ي نطاق من 
ي  ٢٠١٨التباطؤ الفص�ي الذي حدث خالل ال��ــع األخ�ي من عام  يرجع. %٥-٣بتغ�ي �س�ط �قع �ض لتبىض

كة) س�اسة تخف�ض المخزون قرب انتهاء السنة المال�ة.  كات تصنيع ال�رتون (عمالء ال�ش  �ش

ي عام  %٢٦٫٦فع مجمل ال��ــح بنسبة ارت •
. ذلك االرتفاع قد تم تحق�قه ع� الرغم من ز�ادة ٢٠١٧مقارنة بالمحقق �ض

ب الطب��ي 
�
كة ،رسوم العمالة و  سعر الل ي تصنعها ال�ش ي �شكل  و هو من مدخالت المنتجات غ�ي التقل�د�ة الىت ، و الىت

ي عام  %٣٦٫٣
 األخ�ي و الفصل�ة  عن ال��ــع  ٢٠١٨. ما زالت �سبة مجمل ال��ــح السن��ة عن عام ٢٠١٨من مب�عاتها �ض

ي النطاق المتوسط  ٢٠١٨من عام 
ي نطاق ج�د جدا� ل�ونها �ض

 . %٢٠الالمرتفع من  –�ض

ائب واإلهالك واالستهالك ( • نقطة  ١٫٦و  %١٥٫٣ بواقع) و �سبتها تحسنا EBITDAاألر�اح قبل اقتطاع الفوائد وال�ض

ائب واإلهالك واالستهالك ( ي ) EBITDAأساس، ع� التوا�ي بينما انخفضت األر�اح قبل اقتطاع الفوائد وال�ض
ال��ــع  �ض

  . لتأثرها بتكلفة وسائل الحما�ة المال�ة ٢٠١٨من العام  األخ�ي 

 حادا� بنسبة  •
�
ي ال��ــح السنوي ارتفاعا

ي  %٤٦٫٠ارتفع صا�ض
مليون ر�ال  ١٠٠مستوى ال ل�قارب مقارنة بالعام الما�ض

ي ال��ــح 
 .  %١١٬٩سعودي بينما بلغ هامش صا�ض
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 : للمجموعةالما�ي رئ�س ، الدرو�ش الدكتور محمد صالح من جهته، قال

ات المال�ةنفخر "  كة هذا العام. كافة المؤ�ش ع� السن��ة تدل ع� تحقق نمو قوي  بتحقيق أع� ايرادات سن��ة لمب�عات ال�ش

ي من عام  . االثىض ع�ش شهرا� المنقض�ةمدار 
 خالل النصف الثائض

�
 تصح�ح�ا

�
ي اتجاها

، استطعنا ٢٠١٨عند تحرك اسعار المنتج النهائئ

ي ال��ــع األخ�ي من عام 
ع� مؤثرا� . ع� الرغم من ذلك، لم �كن تأث�ي اداء ال��ــع األخ�ي ٢٠١٨أن نتوقع التباطؤ الذي حدث �ض

كة  لدينام�ات السوق العالم�ة تأث�ي كب�ي ع� النتائج السن��ة اإلجمال�ة. لم �كن  و  النتائج السن��ة جدير بالذكر أن تقي�م اداء ال�ش

 . �قوم بصفة أساس�ة ع� األداء السنوي و ل�س االداء الفص�ي 

ي تكنولوج�ا المعلومات ح�ث  ٢٠١٨شهد عام و
وعات هامة �ض وعات تضمنتاستكمال م�ش  Office 365و  SAPنظم  الم�ش

كة إ�  اإلضافة إ�ب لتجد�د طلب مدخالت  ERPتفع�ل نظام ال  و  Google Cloud Platformتح��ك قواعد ب�انات ال�ش

ات توقف االنتاج غ�ي المجدولةب كما قمنا   . االنتاج ي لتفادي حدوث ف�ت
  تفع�ل نظام الص�انة الوقائئ

�
تفع�ل ر�ط  و انتهينا منمسبقا

ا قمنا  و  SAPآل�ة ج� الوزن بنظام  إلضافة مست��ات أع� من االل�ة و الدقة.  إن سهولة االنتهاء من نظام الباركود ب اخ�ي

ي عمل�ة االنتاجالحصول ع� الب�انات و استخدامها قد نتج عنها ال�ث�ي من النتائج اإل�جاب�ة 
قمنا بالم��د من اعادة ه�كلة  . �ض

ي الدين إ� رأسا
كة لتصل �سبة صا�ض مستعدون بذلك  ٢٠١٢منذ عام  مستًو لها  و هو أدئض  ٠٫٧٨المال إ�  لوضع التم���ي لل�ش

ي المستقبل
 ". ع� الصع�دين المح�ي و العال�ي  لم��د من النمو �ض

 

ي ال��ــح
ائب واإلهالك واالستهالك و صا�ف  إتجاە األيرادات و مجمل ال��ــح و األر�اح قبل اقتطاع الفوائد وال�ف

 
 

٦٥,۰۸۱
٤٥,۳۷۱

۱۸٦,۱۱۰

۲۳٥,٦۷٤

٥۸,۹۱۸
٤۱,٤۰٦

۱۸٦,٤۸٤
۲۱٥,۰۲۸

۳۰,۱٦٥
۱۲,۲۸٦

٦۸,۱۳۱

۹۹,٤٤٤

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱٥۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۲٥۰,۰۰۰

۲۰۱۸الربع الثالث  ۲۰۱۸الربع الرابع   ۲۰۱۸ ۲۰۱۷

دي
عو

 س
لایر

ف 
ال

دي
عو

 س
لایر

ف 
ال

مجمل الربح األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك  صافي الربح االیرادات
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ي ال��ــحإتجاە هامش مجمل ال��ــح و �سبة 
ائب و االهالك و االستهالك و هامش صا�ف  األر�اح قبل الفوائد و ال�ف

 
 

 تحل�ل الديون
ي 

 (ألف ر�ال سعودي) ٢٠١٨د�سم�ب  ٣١كما �ض
 

التغي�ي % التغي�ي (ر.س.) د�سم�ب ٢٠١٧ د�سم�ب ٢٠١٨

%٤٢.٥- ٩٤,٩٥٢- ٢٢٣,٢٥٣ ١٢٨,٣٠١ القروض قص��ة األجل
%١.٢ ٦,٠٢٦ ٤٨٢,٦٨٨ ٤٨٨,٧١٤ القروض متوسطة األجل

%١٢.٦- ٨٨,٩٢٦- ٧٠٥,٩٤١ ٦١٧,٠١٥ إجما�ي الدين
%٧.٠- ٢,١٧٣- ٣١,٠١٦ ٢٨,٨٤٣ حجم السيولة

%١٢.٩- ٨٦,٧٥٣- ٦٧٤,٩٢٥ ٥٨٨,١٧٢ صا�في الدين
%٤.٠ ٢٨,٩٣٣ ٧٢٢,٣٨٠ ٧٥١,٣١٣ حقوق المساهم��ف

- ٠.١٦- ٠.٩٨ ٠.٨٢ �سبة الديون إ� حقوق المساهم��ف
- ٠.١٥- ٠.٩٣ ٠.٧٨  صا�في الدين إ� حقوق المساهم��ف

 

 -انت�-

 
  

۳۰.۲%

۲٦.%
۲٤.۱%

۲۸.۳%۲۷.۳%

۲۳.۷%
۲٤.۲%

۲٥.۸%

۱٤.%

۷.%
۸.۸%

۱۱.۹%

۲۰۱۸الربع الثالث  ۲۰۱۸الربع الرابع   ۲۰۱۷ ۲۰۱۸
.%

٥.%

۱۰.%

۱٥.%

۲۰.%

۲٥.%

۳۰.%

۳٥.%

ھامش مجمل الربح نسبة االرباح قبل الفوائد و الضرائب و االھالك و االستھالك ھامش صافي الربح
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 "مبكو"نبذة عن 
ق األوسط و�ف��ق�ا، وتقدم مجموعة متنوعة من  ي منطقة ال�ش

ق األوسط لصناعة و�نتاج الورق إحدى أ��ب مصانع الورق �ض كة ال�ش تعد �ش
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
ة لسوقها  بما �ض ي ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع بيئ�ة واقتصاد�ة كب�ي

كة المبتكر �ض البناء واألثاث ع� نطاق واسع. إن نهج ال�ش
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

ض وأورو�ا.  وأف��ق�ا، باإلضافة كتني ي جنوب آس�ا واألم�ي
 �ض

�
كة تزا�دا  ا� ذلك فقد توسعت منتجات ال�ش

 
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. يتيح استخدام عمل�ات تجميع وتدو�ر المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بال�امل، إ

كات الرائدة �ض حدى 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

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

 . انقر هنا للحصول ع� قائمة كاملة بالمنتجات، انقر هنا. لم��د من المعلومات حول مبكو،  ١٢٠٢
 

 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثم��ن

 باسم الشاوي

  
وئ  �د اإلل��  ي ال� 
 investors@mepco.biz:    ب        ت  ض

 6380111 12 966+: هاتف

IR website 
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