
                                        
 

 خبر صحفي:

 2017تعلن شركة مبكو عن نمو الربح الصافي للربع الثالث من العام 

 %22بنسبة 

٪ عن 22، بزيادة قدرها 2017مليون لاير للربع الثالث من عام  22.2بلغ صافي الربح  •

 الربع السابق

٪ عن الربع الثالث من عام 92مليون لاير بنسبة نمو قدرها  55.3بلغ إجمالي الربح  •

2016 

٪ عن الربع 14مليون لاير بزيادة قدرها  212.7بلغت إيرادات المبيعات للربع الثالث   •

 السابق

 .لاير عن الفترة الحالية   0.87سهمحقق العائد على ال •

صناعة وإنتاج أعلنت شركة الشرق األوسط ل :2017أكتوبر  23جدة، المملكة العربية السعودية؛ 

الية * للربع الثالث من صناعة الورق في المنطقة عن نتائجها الملورق )مبكو( الشركة الرائدة في ا

مليون لاير  22.2مليون لاير في الربع الثاني إلى  18.2ارتفع صافي الربح من  ، حيث2017عام 

 55.3٪. كما بلغ إجمالي الربح للربع الثالث 22، بنسبة نمو قدرها 2017في الربع الثالث من عام 

٪ مقارنة 22٪ مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع قدره 92دره مليون لاير، بارتفاع ق

 بالربع السابق.

 قائال :   ، الرئيس التنفيذي لشركة مبكوالصفرانسامي مهندس ال أوضحوتعليقا على هذا اإلعالن، 

الرئيسية نت األسباب كاحيث  2017 خالل عامأداء الشركة المستمر في  نمو"يسرنا أن نعلن عن ال

البيع. وتحسين متوسط أسعار  كمية وقيمة المبيعات الزيادة في هىح إجمالي الربوالربح  صافي لنمو



                                        
ونحن اذ نعلن  ،والمصاريف التشغيليةتكلفة المبيعات للطن زيادة نتيجة النمو جزئيا تأثر ذلك في حين 

  األداء." بر عن امتناننا بالنمو المستمر فيذلك فاننا نع

٪ 198مليون لاير، بارتفاع قدره  27.7بلغ م 2017ي في الربع الثالث من عام الربح التشغيلبلغ كما 

٪ عن الربع السابق. وبلغ العائد على السهم 6 بارتفاع قدرهو مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

لاير سعودي على أساس سنوي حتى تاريخه. ويعزى انخفاض صافي ربح الفترة الحالية بنسبة  0.87

 2016مليون لاير سعودي في عام  92 ربح غير متكرر بلغ٪ على أساس سنوي إلى تسجيل 60

 مباني.أرض وما عليها من نزع ملكية لتعويض  نتيجة

 قائال:  لشركة مبكو مالي، الرئيس الدكتور محمد درويشال أوضحليقا على هذا اإلعالن، وتع

٪ عن الربع المماثل من 44مليون لاير بزيادة قدرها  212.7بلغت إيرادات المبيعات للربع الثالث "

مبيعات إيرادات أنذاك حققنا  حين 2017٪ عن الربع السابق من عام 14العام السابق وبنسبة زيادة 

مليون لاير  566تجاوزت عائدات مبيعاتنا  ليون لاير سعودي. وعلى أساس سنويم 186.7بلغت 

٪، 16بزيادة قدرها  2016سعودي لنفس الفترة من عام  مليون لاير 489.5سعودي مقارنة ب 

 ."النمو استراتيجيةوهي دليل واضح على استمرار نجاح 

مليون لاير سعودي.  699.6الحالية الفترة  خاللإجمالي حقوق المساهمين في شركة مبكو ولقد بلغ 

 .2017يناير  1المالية اعتبارا من  التقاريرإعداد  فيقامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية 

 

 :بكونبذة عن م

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

 ورق قطاعي في الصناعات من واسعة مجموعة الشركة تخدم حيث العالم، أنحاء جميع في للعمالء الورقية المنتجات من متنوعة

 واسع. نطاق على واألثاث البناء ذلك في بما والتغليف، والتعبئة

 مبكو شركة تقوم المحلية، لسوقها كبيرة واقتصادية بيئية منافع تحقيق لها يتيح األعمال ممارسة في المبتكر الشركة نهج إن

 الى باإلضافة وأفريقيا، األوسط الشرق ومنطقة الخليجي التعاون مجلس دول إلى السعودية العربية المملكة من منتجاتها بتصدير

 وأوروبا. واألمريكتين آسيا جنوب في تزايدا   الشركة منتجات توسعت فقد ذلك

 شركتها خالل من وذلك المجاورة والدول المملكة أنحاء جميع في مواقع عدة من الرئيسية الخام المواد على الشركة تحصل 

 .النفايات إدارة مجال في الرائدة الشركات إحدى بالكامل، المملوكة( واسكو) المحدودة المخلفات وتدوير تجميع شركة التابعة



                                        
 في معاد تدويرها إلى السوق، منتجات لتقديم مبكو لشركة والمياه الطاقة استخدام في الكفاءة ذات اإلنتاج عمليات استخدام يتيح

 .السعودي االقتصاد لقياس قابل فائدة مصدر المحلية الخام المواد توفر حين

للحصول على قائمة كاملة    1202 مبكو تداول برمز السعودي المال سوق هيئة في المدرجة الشركات احدى هي مبكو شركة

 .انقر هنابالمنتجات، انقر هنا. لمزيد من المعلومات حول مبكو، 
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