
   
 
 

 ٢٠١٩ التسعة أشهر من عام الربع الثالث / أعمال نتائج|  صحفي بيان

٥من  ۱صفحة   
 

 ٢٠١٩من عام  صافي ربح إيجابي للربع الثالثتحقق مبكو 
 ٢٠١٩للتسعة أشهر من عام  %١٧٫٦تحقق  األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكو  %٢٠٫٧الربح يصل إلى  إجماليهامش 

 

الورق "مبكو"، الشركة الرائدة وإنتاج أعلنت اليوم شركة الشرق األوسط لصناعة  | ٢٠١٩ أكتوبر ٢٩جدة ، المملكة العربية السعودية ، 

 
ً
 .٢٠١٩من عام  التسعة أشهرالربع الثالث / عن المالية ، اليوم عن نتائجها في صناعة الورق اقليميا

 بالربع الثاني من عام حافظت مبكو على مستويات األداء التشغيلية 
ً
، سجلت مبكو إيرادات مبيعات بقيمة  ٢٠١٩المرتفعة. مقارنة

مليون ريال سعودي، وارتفعت  ٣٩٫٣٪ ليسجل  ١٨٫٦٪. و تحسن إجمالي الربح بنسبة ٢٫٦مليون ريال سعودي ، بزيادة قدرها  ١٨٠٫٧

٪ حيث سجلت هوامش  ١٤٬٥مليون ريال سعودي بتحسن بنسبة  ٣١٫٣ إلى (ر.س.) األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

 ريال سعودي، ألف  ٨٥٨٪ على التوالي. سجل صافي ربح الربع الثالث  ١٧٫٣٪ و  ٢١٫٧ للربع الثالث الربحية
ً
 للربحية مقارنة

ً
خسائر ب عائدا

ال تزال أرقام المقارنة السنوية سلبية ، على الرغم من كمية االنتاج المرتفعةمليون ريال سعودي.  ٤٫٠الربع السابق التي بلغت 

 .العالميبسبب انخفاض أسعار المنتجات على المستوى 

 أبرز المالمح االستراتيجية:

ا عن الربع السابق، بينما ال تزال مؤشرات التسعة أشهر تحت ضغط إنخفاض  ٢٠١٩من عام  لثالربع الثاأظهرت نتائج 
ً
تحسن

 
ً
 المقاييس أدناه:، كما هو موضح في األسعار عالميا

. تظهر ٢٠١٩مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام  ١٨٠٫٧٪ ليصل إلى ٢٫٦تحسن ربع سنوي بنسبة  –إيرادات المبيعات  •

 قدره  المقارنة السنوية
ً
 .٢٠١٨٪ حيث بقيت األسعار عند مستوًى أدنى مقارنة بعام ١٨٫٣إنخفاضا

مليون ريال سعودي. سجل هامش الربح اإلجمالي للربع  ٣٩٫٣٪ ليصل إلى ١٨٫٦تحسن ربع سنوي بنسبة  -الربح  إجمالي •

٪ عن التسعة أشهر من  ٢٠٫٧نقطة أساس  عن الربع السابق. بلغ هامش إجمالي الربح  ٢٫٩بتحسن قدره ٪  ٢١٫٧الثالث 

 ٪. ٢٠فوق مستوى ال استقر كال الهامشين العام حيث 

٪ عن الربع السابق. ١٤٫٥مليون ريال سعودي مع تحسن بنسبة  ٣١٫٣بلغ  – واالستهالكاالهالك  د والضرائب وقبل الفوائ الربح •

 ٪ عن التسعة أشهر. ١٧٫٦ سجل و نقطة أساس ١٫٨بتحسن قدره  ٪ عن الربع الثالث ١٧٫٣ سجل الهامش 

 للربحية ريال سعودي للربع الثالثألف  ٨٥٨سجل  – الخسارة/صافي الربح •
ً
 ٢٫٦، و بلغ صافي الربح عن التسعة أشهر عائدا

 .مليون ريال سعودي

 

 :
ً
قدرتنا على العودة إلى  ٢٠١٩تؤكد نتائج الربع الثالث من عام "علق المهندس سامي الصفران، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو قائال

بيان األرباح السابق عن التميز التشغيلي. ما زلنا نحافظ  كما يؤكد ما ذكرناه في في ظل الكثير من التحديات العالمية،الربحية 

 على تعويض انخفاض أسعار المنتجات  مبكو، الذيعلى أعلى مستويات المبيعات بالطن في تاريخ 
ً
 ساعد جزئيا

ً
ال  التي عالميا

مقاييس الربحية الفصلية الخاصة بنا تحسنا جيدا مقارنة بالربع السابق ، مما يعطي إشارات أظهرت تزال عند مستويات منخفضة. 

يسرنا أن نرى المبادرات األخيرة التي . ٢٠١٩إيجابية. ال نتوقع حدوث تغييرات جوهرية في مستويات األسعار في الربع األخير من عام 

سنوات واإلعفاء من ضريبة العمل  ١٠تت مناقشة تحديد سعر الوقود لمدة اتخذتها الحكومة السعودية لدعم الصناعة المحلية. أثب

اتجاه الحكومة لدعم الصناعة السعودية. يمنحنا ذلك مزيًدا من الثقة في بيئة األعمال المحلية ، ويعمل كحافز لمزيد من التوسع 

 .في أعمالنا في اتجاهات متعددة"
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٥من  ۲صفحة   
 

  أداء المبيعات:

 إل ١تحليل المبيعات
ً
 جمالي القيمة بالريال السعودينسبة

 

 

 المراجعة المالية:

                                                            
 تشیر إلى مبیعات "مبكو" المستقلة ۱

٤٧.٧%
٥٢.٣%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2019التسعة أشهر من عام 

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 

٥٩.٠%

٤١.٠%

(%)الصادراتالمبيعات المحلية مقابل 

2018التسعة أشهر من عام 

المبيعات المحلية  المبيعات المصدرة 

٧٣.١%

٢٦.٩%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2019التسعة أشهر من عام 

تقليدي  غير تقليدي 

٦٣.٨%

٣٦.٢%

(%)حسب المنتج حجم المبيعات 

2018التسعة أشهر من عام 

تقليدي  غير تقليدي 
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٥من  ۳صفحة   
 

 ، ما لم ينص على خالف ذلكباأللف ريال، جميع األرقام ٢٠١٩للربع الثاني / النصف األول من عام النتائج المالية األولية 

 

 ن.ا. = نقطة أساس

 

تتحول إلى نتائج إيجابية في  مؤشراتنايسرني أن أرى " :للمجموعةالمالي رئيس ، الدرويش الدكتور محمد صالح من جهته، قال

 حيث  حاد في سعر المنتجالنخفاض إلهذا الربع. تمكنا من تعويض شدة ا
ً
أدت جهودنا الرامية إلى ترشيد التكلفة إلى عالميا

  %٩٫٠تمثل  ٢٠١٩على مستوى تكلفة المبيعات عن التسعة أشهر لعام ريال سعودي مليون  ٤٢توفير مبلغ يصل إلى 
ً
انخفاضا

ظهر و ، مما أثر بشكل إيجابي على هوامش الربح لدينا. تبقى الهوامش في نطاق جيد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
ُ
ت

على عناصر التكلفة. نحن نستفيد من انخفاض أسعار المواد الخام على المستوى الدولي والذي نتج عن  سيطرتنا التامة

ريال سعودي مليون  ١٠٦ ليف بشكل عام. من ناحية هيكل رأس المال، تمكنا من إعادة تمويل انخفاض الطلب على ورق التغ

ضريبة من عفاء المالي لإلتأثير إشارة إلى المنخفضة التكلفة. إعادة التمويل بقروض من قروضنا متوسطة األجل من خالل 

 عن الربع األخير من  ريال سعوديألف  ٥٠٠ ، فسوف ينتج عنها وفورات بقيمة الذي تم اإلعالن عنه مؤخًرا ةلاالعم
ً
 و  ٢٠١٩عام تقريبا

 ".لمدة سريان القرار مليون ريال سعودي سنوًيا ٢٫٠ما يقارب 

  

التغيُر الفترة الحالية الفترة السابقة التغيُر
الربع 

الحالي

الربع 

السابق
العنصر

التسعة أشهر من عام ٢٠١٩ ٢٠ التسعة أشهرمن عام ١٨ ٢٠ الربع الثالث ١٩ ٢٠ الربع الثاني ١٩

%١٨.٣- ٢.٦%                 ١٦٩ ٦٥٩            ٥٩٧ ٥٣٨ إيرادات المبيعات     ٠٨٦ ١٧٦   ٦٦٧ ١٨٠

%٤١.٣- ١٨.٦%                   ٣٠٣ ١٩٠                 ٧١٢ ١١١ مجمل األرباح        ١١٣ ٣٣    ٢٧٤ ٣٩

-٨.١ ن.أ. %٢٠.٧ %٢٨.٩ ٢.٩ ن.أ. %٢١.٧ %١٨.٨ نسبة مجمل الربح (%)
%٤٥.٤- ١٤.٥%                ٦٢٢ ١٧٣              ٧٧٥ ٩٤ ٢٩٩ ٢٧     ٢٦٩ ٣١      (EBITDA) األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

-٨.٧ ن.أ. %١٧.٦ %٢٦.٣ ١.٨ ن.أ. %١٧.٣ %١٥.٥ نسبة األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (%)

%٩٧.٠- ١٢١.٣%                 ١٥٨ ٨٧                 ٦١٣ ٢ صافي األرباح         -٠٢٩ ٤      ٨٥٨ 

-١٢.٧ ن.أ. %٠.٥ %١٣.٢ ٢.٨ ن.أ. %٠.٥ %٢.٣- هامش صافي الربح (%)
١.٧٠- ٠. ٠٥ ١.٧٥ ٠. ١٠ ٠. ٠٢ ٠.٠٨- العائد على السهم، ر.س.
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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 

 

 

٣٣,١١٣ ٣٩,٢٧٤

١٩٠,٣٠٣

١١١,٧١٢

٢٧,٢٩٩

٣١,٢٦٩

١٧٣,٦٢٢

٩٤,٧٧٥

-٤,٠٢٩ ٨٥٨

٨٧,١٥٨

٢,٦١٣

١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

-٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٢٠١٩الربع الثاني   ٢٠١٩الربع الثالث   ٢٠١٨التسعة أشهر   ٢٠١٩التسعة أشهر  

ي
ود

ع
 س

ال
 ري

ف
ال

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

١٨.٨%
٢١.٧%

٢٨.٩%

٢٠.٧%

١٥.٥%
١٧.٣%

٢٦.٣%

١٧.٦%

-٢.٣% .٥%

١٣.٢%

.٥%

٢٠١٩الربع الثاني   ٢٠١٩الربع الثالث   ٢٠١٨التسعة أشهر   ٢٠١٩التسعة أشهر   -٥.%

.%

٥.%

١٠.%

١٥.%

٢٠.%

٢٥.%

٣٠.%

٣٥.%

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) ٢٠١٩سبتمبر   ٣٠في 

 

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

 ** تتضمن: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

 -انتهى-

 نبذة عن "مبكو"

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

اق ثاث على نطللعمالء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء واأل

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 التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، باإلضافة الى ذلك فقد توسعت منت
ً
جات 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.

مجال إدارة النفايات. يتيح استخدام عمليات اإلنتاج ذات الكفاءة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة في 

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

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

 .انقر هنالمزيد من المعلومات حول مبكو، 

 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

 باسم الشاوي

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني

 موقع عالقات المستثمرين      +966 12 6380111: هاتف

 

 

 

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

القروض قصيرة األجل               ٩٨٣ ١٢١                ٦٨٦ ١٧٠                 ٧٠٣ ٤٨-                 %٢٨.٥-

١١.٧% القروض متوسطة األجل             ٤٥٤ ٥٢٠               ٩٨٣ ٤٦٥                  ٤٧١ ٥٤

٠.٩% إجمالي الدين             ٤٣٧ ٦٤٢               ٦٦٨ ٦٣٦                  ٧٦٩ ٥

حجم السيولة               ٢٧٦ ١٧                 ٦٣٢ ٢٧                  ٣٥٦ ١٠-                %٣٧.٥-

٢.٦% صافي الدين              ١٦١ ٦٢٥                 ٠٣٦ ٦٠٩                   ١٢٥ ١٦

حقوق المساهمين            ٩٢٦ ٧٢٨               ٢٢٢ ٧٦٥                 ٢٩٦ ٣٦-                  %٤.٧-

- ٠. ٠٥ ٠.٨٣ ٠.٨٨ نسبة الديون إلى حقوق المساهمين

- ٠. ٠٦ ٠.٨٠ ٠.٨٦ 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/
http://mepco-umb.azurewebsites.net/en/investor-relations/
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