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2018مبكو تعلن عن نتائجها المالية للرب  ع األول   

 
ي األ

 
مقارنة بالرب  ع السابق %12 بنسبة ، واألرباح التشغيلية%15ح بنسبة ربا ارتفاع صاف  

 

ي األ •
 
% مقارنة 15، و2017مع الرب  ع األول من العام مليون ريال سعودي مقارنة  28.1% إىل 763رباح نمو صاف

 مع الرب  ع السابق

 % مقارنة مع الرب  ع السابق16، و2017% مقارنة مع الرب  ع األول 96ارتفاع إجماىلي األرباح بنسبة  •

 % مقارنة مع الرب  ع السابق12، 2017% مقارنة مع الرب  ع األول 227رباح التشغيلية بنسبة ارتفاع األ •

 % مقارنة مع الرب  ع السابق10، و2017% مقارنة مع الرب  ع األول 35المبيعات يرادات إارتفاع  •

ق األوسط لصناعة و  : 2018مايو  9جدة، المملكة العربية السعودية،  كة الشر ي إأعلنت شر
 
كة الرائدة ف نتاج الورق )مبكو(، الشر

ي 
 
ة المنتهية ف % 35لنتائج ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة ظهرت اوأ. 2018مارس  31صناعة الورق، عن نتائجها المالية للفتر

مليون ريال سعودي. وتحسنت مستويات  225% مقارنة مع الرب  ع السابق لتصل إىل 10، و2017مقارنة بالرب  ع األول من العام 

% مقارنة مع الرب  ع 12مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها  35.1ىل إرباح التشغيلية الربحية بشكل ملحوظ حيث وصلت األ

 بنسبة 2017% مقارنة مع الرب  ع األول 227السابق، و
ً
مقارنة % 96% مقارنة مع الرب  ع السابق و16. وحقق إجماىلي األرباح نموأ

 للسهم  0.56% لتصل إىل 763مليون ريال سعودي. وارتفعت ربحية السهم بنسبة  62.1ليصل إىل 2017مع الرب  ع األول 
ً
رياال

 للسهم 0.07الواحد مقارنة مع 
ً
ي الرب  ع األول  رياال

 
 . 2017الواحد ف

  

كة مبكو:    عىل هذه النتائج، قال المهندس سامي الصفران، الرئيس التنفيذي لشر
ً
 وتعليقا

  2018لقد أظهرت نتائجنا المالية للرب  ع األول من العام "
ً
  تحسنا

ً
ا ة نفسها من العام كبتر كة مقارنة مع الفتر ي األداء الماىلي للشر
 
ف

ي هذه النتائج لتؤكد فعالية نهجنا المتبع وارصارنا عىل تحقيق المزيد من النجاحات. ولم تقترص جهودنا عىل  . 2017
مواءمة تأتر

 أعمالنا مع أفضل الممارسات العالمية، 
ً
قدراتنا التنافسية  لتعزيز تحديث البنية التحتية ألعمالنا التجارية والعمليات  بل أيضا

 ة". الكفاءة من حيث التكلف وضمان

 

كة مبكو:   من جهته، قال الدكتور محمد درويش، الرئيس الماىلي لشر

ي وإجماىلي األرباح واأل بتعود األسبا"
 
ارتفاع قيمة المبيعات سنوي إىل رب  ع ساس أرباح التشغيلية عىل الرئيسية لنمو صاف

ضة موالقيمة األ ومتوسط أسعار البيع وانخفاض تكاليف التمويل بسبب انخفاض  اض المرابحة عىل عدلوم المقتر   ". االقتر

 

ة نفسها  3.3مليون ريال سعودي مقارنة مع  28.1إىل  2018للرب  ع األول  الشاملالدخل ماىلي إجوصل  مليون ريال سعودي للفتر

، وهو ما يمثل زيادة قدرها  ي
%. 23، وبزيادة قدرها مليون ريال سعودي للرب  ع السابق 22.8مقارنة مع ، %763من العام الماض 
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 للرب  ع الحاىلي إىل إبلغ و 
ة  696.7مليون ريال سعودي مقارنة مع  750.5جماىلي حقوق المساهمير  مليون ريال سعودي للفتر

ي بزيادة قدرها  نفسها من
 وجد حقوق أقلية(. يال  )%7.7العام الماض 

ق األوسط حيث تقدم مجموعة متنوعة  ي منطقة الشر
 
ي تصنيع الورق المتكامل ف

 
كة مبكو الرائدة ف من منتجات الورق تعتتر شر

ي تخدم قطاعات الصناعات التحويلية، والبناء واألثاث والصناعات الورقية األ 
ساسية المقوى والمنتجات الورقية المتخصصة التر

ي السوق المالية السعودية "تداول". 
 
كة مدرجة ف ي جميع أنحاء العالم. الشر

 
 ف

ق األوسط لصناعة كة الشر  الورق )مبكو( وإنتاج النتائج المالية الموحدة لشر

ي 
 
 2018مارس  31لألشهر الثالثة المنتهية ف

 جميع األرقام بالريال السعودي

 
الرب  ع  % التغيير السابق

2017األخير   
2017الرب  ع األول  % التغيير الحاىلي   

 
2018األول الرب  ع   

 
 البند

15% ي األرباح )الخسارة( 28,076 3,253 763% 24,485 
 
 صاف

16%  إجماىلي األرباح )الخسارة( 62,104 31,670 96% 53,720 

12%  األرباح التشغيلية )الخسارة( 35,086 10,733 227% 31,343 

 ربحية السهم بالريال 0.56 0.07 763%  

 

 
-انتىه-  

 

 نبذة عن "مبكو"

ق األوسط وإفريقيا،  ي منطقة الشر
ق األوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكتر مصانع الورق ف  كة الشر وتقدم مجموعة متنوعة من تعد شر

ي قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، 
كة مجموعة واسعة من الصناعات ف  ي جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشر

المنتجات الورقية للعمالء ف 

ي ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع بيئية واقتص
كة المبتكر ف  ي ذلك البناء واألثاث عىل نطاق واسع. إن نهج الشر

ة لسوقها بما ف  ادية كبتر

ق األوسط  ي ومنطقة الشر كة مبكو بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية إىل دول مجلس التعاون الخليجر المحلية، تقوم شر

كتير  وأوروبا.  ي جنوب آسيا واألمتر
 ف 
ً
كة تزايدا  وأفريقيا، باإلضافة اىل ذلك فقد توسعت منتجات الشر

 

كة عىل المواد الخا كة تحصل الشر كتها التابعة شر ي جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة وذلك من خالل شر
م الرئيسية من عدة مواقع ف 

ي مجال إدارة النفايات. يتيح استخدام عمليات 
كات الرائدة ف  تجميع وتدوير المخلفات المحدودة )واسكو( المملوكة بالكامل، إحدى الشر

ي استخدام الطاقة و 
ي حير  توفر المواد الخام المحلية اإلنتاج ذات الكفاءة ف 

كة مبكو لتقديم منتجات معاد تدويرها إىل السوق، ف  المياه لشر

ي هيئة سوق المال السعودي برمز تداول مبكو 
كات المدرجة ف  كة مبكو هي احدى الشر مصدر فائدة قابل لقياس االقتصاد السعودي. شر

 . انقر هنا زيد من المعلومات حول مبكو، للحصول عىل قائمة كاملة بالمنتجات، انقر هنا. لم 1202

 
 :لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين

ي 
وت  يد اإللكتر  investors@mepco.biz: التر

 6380111 12 966+: هاتف
IR website 

 
 :اإلعالمية لالستفسارات

 ريما عىلي 
ز  انستنكتف بارتت 

ali@instinctif.comRima. 
+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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