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 2017مبكو تعلن عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام 

 السابق.٪ عن الربع 459بزيادة قدرها  2017عام المليون لاير للربع الثاني من  18.2بلغ صافي الربح  •

 ٪ مقارنة بالربع السابق.43ون لاير بتحسن قدره يمل 45.4بلغ إجمالي الربح  •

 الحالية. الماليةعن الفترة  لاير 0.43ربحية السهم الواحد  تبلغ •

ثاني أكبر  (1202أعلنت شركة الشرق األوسط للورق )مبكو( )رمز تداول:: 2017يوليو   31المملكة العربية السعودية، -جدة، 

ارتفع  حيث ،2017الثاني من العام  للربع الماليةعن نتائجها  الورقوإنتاج  لصناعة وأفريقياالشرق األوسط  في متكاملةشركة 

وهو ما  ،الربع الثاني فيمليون لاير سعودي  18.2إلى  من العام الحالي مليون لاير سعودي في الربع األول 3.2صافي الربح من 

مليون لاير بارتفاع  45.4 من العام الحالي بلغ إجمالي الربح للربع الثاني كما ،٪459 نسبته بلغت الربحية في كبير تحسن يُظهر

 .سابقال الربع مع% مقارنة 43 قدره وبارتفاع السابق العام من المماثل الربع مع٪ مقارنة 60نسبته 

  الرئيس التنفيذي لشركة مبكو قائال: -سامي الصفران  /المهندس أوضح اإلعالنوتعليقا على هذا 

كل  في ثابتا  حيث أظهرت النتائج تحقيق نموا  ،2017عام الالربع الثاني من  للشركة خاللالمتميز والمالي  األداءيسرنا أن نعلن عن 

من العام  الثانيالربع  فيويرجع السبب الرئيسي لنمو األرباح  ،سنوي وربع سنوي نصف أساسعلى  واألرباح اإليراداتمن 

متوسط أسعار ارتفاع  إلى أدى مماوتنويع المنتجات  األسواقتسويق تعتمد على التوسع في  ستراتيجيةال الشركة تبني إلى الحالي

البيع والتوزيع على  مصاريفنخفاض ا إلى باإلضافة األداء،رقابة  علىالعمل على تخفيض التكاليف والتركيز  إلى باإلضافة البيع

 الرغم من االرتفاع الطفيف في المصروفات العمومية واإلدارية. 

% 80بلغت  بنسبة السابق العام من المماثلة بالفترة مقارنة الحالية الفترة خالليعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح  كما

، 2016خالل الفترة المماثلة من العام  تعويض نزع ملكية قطعة ارض وما عليها من إنشاءات منبربح غير مكرر  العترافانتيجة 

 العام من المماثل الربع مع مقارنة% 305 قدرها بزيادة سعوديلاير  مليون 26 من العام الحالي بلغ الربح التشغيلي للربع الثانيو

 سنوي حتى تاريخه. نصف لاير على أساس 0.43بلغت ربحية السهم  كما .السابقالربع  مع مقارنة٪ 143 قدرها بزيادةو السابق

  .مبكوالرئيس المالي لشركة  -/ محمد صالح درويش  الدكتور أوضحومن جهته، 

لك المصاريف العمومية وكذ البيع والتوزيعانخفاض مصاريف خالل الفترة الحالية للشركة  التشغيلية األرباحأسباب تحسن من 

 بنسبة السابق العام من المماثلة بالفترة مقارنة الحالية الفترة خالليعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح كما  ،واإلدارية

تعويض نزع ملكية قطعة ارض وما عليها من إنشاءات خالل الفترة المماثلة من  منبربح غير مكرر  العترافانتيجة  %80بلغت 

 ،2016العام 

بارتفاع  2016مليون لاير في الربع الثاني من عام  164.8مليون لاير مقابل  186.7بلغت إيرادات المبيعات خالل الربع الثاني 

مليون لاير للربع المماثل من العام السابق. كما بلغ  88مليون لاير مقابل  18.2بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع  كما٪. 13.2قدره 
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لاير لنفس الفترة من العام  مليون 704.4مليون لاير مقابل  677.4م  2017يونيو  30إجمالي حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 

2016. 

 2017 يناير 01ر الدولية للتقارير المالية اعتبارا من تاريخ قامت الشركة بتطبيق المعايي

 - انتهى-

 

 واحد.رقم عشري  أقرب إلى األرقامتم تقريب  :األرقامتقريب 

  

 حول شركة مبكو:

الكرتون والورق الصناعي صناعة الورق في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا حيث تقدم مجموعة متنوعة من منتجات ورق  اتشركأكبر  واحدة من تُعد مبكو

ال  من السوق السعوي، التي تخدم صناعات التعبئة والتغليف والبناء واألثاث والورق واألنابيب الكرتونية في مختلف أنحاء العالم. تستهدف الشركة بمنتجاتها ك

ادة حصتها في األسواق محليا  وعالميا  قامت الشركة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وأفريقيا، وفى أطار استراتيجية الشركة للتوسع وزي

 بزيادة التواجد في كل من جنوب آسيا واألميركتين وأوروبا.

منافع بيئية واقتصادية إن نهج الشركة المتطور واستراتيجياتها الفعالة التي تتبني كفاءة التشغيل وترشيد النفقات وحماية الموارد الطبيعية تمكنها من تحقيق 

بيعية ومن ثم في السوق المحلي. أن االستخدام األمثل للطاقة وإعادة معالجة المياه وتدويرها يمكن الشركة من توفير الطاقة والحفاظ على الموارد الط كبيرة

 تقديم منتجات صديقة للبيئة. 

المواد الخام الالزمة لعملية اإلنتاج لضمان استدامة التشغيل وتعتبر شركة )واسكو( والمملوكة بالكامل لشركة مبكو الذراع االستراتيجي للشركة في تأمين 

 وتعظيم القيمة االقتصادية للورق المعاد تدويره بما يعود بالنفع على الشركة واالقتصاد الوطني ككل.

 

   .هنا اضغط شركة مبكو مدرجة في السوق المالي السعودي تحت رمز تداول "مبكو". لمزيد من المعلومات حول مبكو، 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 

 إبراهيم المغربل 

 انستنكتف بارتنرز 

Ibrahim.mougharbel@instinctif.com 

00971552468846 
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