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  2017لعام  املاليةتعلن عن نتائجها  مبكو 
 % 182,8األرباح التشغيلية بنسبة و %، 21,5إرتفاع ايرادات املبيعات بنسبة 

 

 *الكميةفي  %5,8 قدرها يادةوز  2016عام  بإيرادات مقارنة% 21,5ترتفع بنسبة املبيعات  يراداتا •

 %24,1 هامش ربح قدرهوتحقيق  2016 بعام مقارنة% 41,8 بنسبة األرباح مجمل ارتفاع •

 %12,4يصل إلى هامش و ال% 182,8 بواقعالتشغيلية  ارتفاع األرباح •

 ملعايير املحاسبة الدولية  2017عالن النتائج املالية لعام ا •
ً
 وفقا

 

لورق )مبكو( الشركة الرائدة في صناعة الورق صناعة وإنتاج اأعلنت شركة الشرق األوسط ل :2018مارس  19جدة، المملكة العربية السعودية، 

 ملعايير املحاسبة الدولية 2017ديسمبر  31للسنة التي تنتهي في عن نتائجها املالية 
ً
 ب% 21,5بواقع إيرادات املبيعات  ارتفاع . وأظهرت النتائجوفقا

ً
 يراداتإمقارنة

  هامش تحسنقد  . واملبيعات أسعار و متوسطكمية كل من  ارتفاعك إلى لذ يرجع و 2016 عام
ً
 املعدلة  2016عام  بنتائجالربح بشكل ملحوظ مقارنة

ً
وفقا

 التشغيلية األرباح توارتفع%، 41,8قدرها بزيادة  (من إيرادات املبيعات % 24,1تمثلمليون ريال ) 186,1إلى  األرباحمل مجارتفع . كما ملعايير املحاسبة الدولية

 %.24.2 االستهالك وو اإلهالك والضرائب  الفوائد قبل األرباح نسبة وبلغت% 182,8قدرها بزيادة مليون ريال  95,8إلى 

 ان، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو سامي الصفر  املهندسأوضح  ،املالية لهذا العامنتائج العلى  وفي تعليقه
ً
 :  قائال

  التغييرات الهيكلية في نظام العملمن كبير إجراء عدد  2017مبكو في عام  استطاعت"
ً
 إلى من تحديث بدءا

ً
 ثمرة نجنيالكامل. ونحن اآلن  التوافق تبني سياسة األنظمة وصوال

 لهذه الجهود الكبيرة التي بذلناهاو تثمار في تجديد خطوط اإلنتاج االس
ً
اإلنتاج ما سيدعم  كفاءة فيتحقيق تحسينات جوهرية استطعنا  ،تحسين العمليات اإلنتاجية. ونتيجة

 .
ً
تها مبكو إلرساء أسس جديدة للعمل ضمن هذا القطاع العاملي لالتي بذ الكبيرةى الجهود لخير دليل ع 2017لعام  املميزةالنتائج املالية  وتعتبرنمو شركتنا املستدام مستقبال

 الذي يشهد درجة عالية من املنافسة".

" :
ً
فخورون بما . ونحن 2030االجتماعية مع برنامج رؤية اململكة العربية السعودية  باملسؤوليةاملتعلقة  وبرامجهاتجارية أنشطة مبكو ال جميعتتوافق وأردف الصفران قائال

 إلى جائزة أفضل حوكمة للشركات  2017جائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة لعام  بما فيها وبالجوائز التي حصدناها وصلنا إليه حتى اليوم
ً
في اململكة العربية إضافة

 ".2018مطلع عام في ة يالسعود

  الدكتور محمد درويش، الرئيس املالي لشركة مبكو  أوضح 
ً
 :قائال

 ملعايير املحاسبة كاملة لاإلعالن عن النتائج املالية لشركة مبكو في أول سنة تقدم فيها تقاريرها املالية ايسرنا "
ً
املنتجات نسبة مساهمة ارتفاع  2017. شهد عام الدوليةوفقا

 إرتفاع األرباح في األعوام املاضية. ويأتي بنسبة مساهمتها مقارنة املتخصصة بنسبة كبيرة 
ً
 سعرمتوسط  كذلك و %5,8  تهنسببارتفاع املبيعات كمية لتحُسن متوسط  نتيجة

  %11,7بنسبة املبيعات 
ً
لدخل من املطالبة اصافي  نتشمال صافي الدخل  و واالستهالكو االهالك والضرائب  وائدالف قبل األرباح تانسبأن  جدير بالذكر .2016عام بمقارنة

 بالحسبان عند مقارنة األرقام السنوية. امليون ريال والتي يجب أخذه 92بقيمة  باألرض و املرافق املصادرة

 في تحسين كما 
ً
 كبيرا

ً
انخفضت و  على صعيد املصروفات،. %21.5بنسبة املبيعات إيرادات ارتفعت  بينما% 16.3 بواقعارتفعت تكلفة املبيعات  كفاءة العمل حيثقطعنا شوطا

  %7,5بواقع  مليون ريال 91,3 إلىوالنفقات العامة واإلدارية املبيعات نفقات 
ً
نسبة الدين  ا جعلمممليون ريال  706ليصل إلى  يون الدالعام املاض ي. انخفض إجمالي بمقارنة

 املاليشركة الضع يظل و  وكأرباح نقدية للمساهمين، ريال لكل سهم  0,75بصرف توصية مجلس اإلدارة أصدر . 2016عام  نهاية في 1,07مقارنة مع  0,98تحقق إلى رأس املال 

 ".املستقبليةالنمو عمليات تمويل ل على قدرة كاملة

  ملعايير الدولية لإلبالغ املالي ا بما يتوافق مع 2016لعام  النتائج املعدلة حسبتم حساب التغييرات املذكورة بالنسبة املئوية في هذا اإلعالن 

 2017أحداث وأخبار عام 
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  2017مايو  23  سنويةلالجمعية العمومية ا اجتماع

 
 

 

  2017نوفمبر  27 جلسات تحليل أعمال شركة مبكوبدء 

 
 

 

 ملعرض بغداد الدولي 44مبكو تشارك في أعمال الدورة 

 جمعأكتوبر. وانضمت الشركة إلى وفد  31-21ملعرض بغداد الدولي املنعقد من  44شاركت شركة مبكو في أعمال الدورة 

 في جناح اململكة في املعرض. شاركتشركة رائدة على مستوى اململكة العربية السعودية  60حوالي 

 2017أكتوبر  23
 

  

 
 

 

 جائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة  تحصدشركة مبكو 

تقام هذه الجائزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين امللك و فازت شركة مبكو بجائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة. 

، ومعروف عن هذه الجائزة بأنها تكرم الشركات التي تحقق مزايا تنافسية من خالل آل سعود سلمان بن عبد العزيز

 االلتزام باالستدامة وباملسؤولية االجتماعية للشركات. 

 2017نوفمبر  30
 

  

   

 «Paper One Show» األوسطمبكو تشارك في املعرض الدولي لصناعة الورق والطباعة في الشرق 

. عقدت «Paper One Show» األوسطوالطباعة في الشرق  الورقالدولي لصناعة  املعرضمبكو بمشاركتها في  تشرفت

لشركة مبكو مواصلة  أتاحاإلمارات العربية املتحدة ما ب دورة الرابعة للمعرض الدولي في مركز إكسبو في مدينة الشارقةلا

بناء عالقات قوية في دولة اإلمارات العربية املتحدة أثناء لقائها عمالء جدد من الطراز الرفيع وعرضها ملجموعة كبيرة من 

 املنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

 2017ديسمبر  12
 

  

 

 -انتهى-
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 نبذة عن "مبكو"

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

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

ة املبتكر في ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها املحلية، تقوم شركة مبكو بتصدير منتجاتها من واسع. إن نهج الشرك

 فياململكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، باإلضافة الى ذلك فقد توسعت منتجات الشركة 
ً
جنوب  تزايدا

 آسيا واألميركتين وأوروبا.

 

يع وتدوير املخلفات تحصل الشركة على املواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء اململكة والدول املجاورة وذلك من خالل شركتها التابعة شركة تجم

يتيح استخدام عمليات اإلنتاج ذات الكفاءة في استخدام الطاقة واملياه  املحدودة )واسكو( اململوكة بالكامل، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات.

ة مبكو هي لشركة مبكو لتقديم منتجات معاد تدويرها إلى السوق، في حين توفر املواد الخام املحلية مصدر فائدة قابل لقياس االقتصاد السعودي. شرك

للحصول على قائمة كاملة باملنتجات، انقر هنا. ملزيد من املعلومات حول مبكو،  1202اول مبكو احدى الشركات املدرجة في هيئة سوق املال السعودي برمز تد

 .انقر هنا

 

 :لالستفسارات املتعلقة باملستثمرين

 investors@mepco.biz: البريد اإللكتروني

 6380111 12 966+: هاتف

IR website 

 

 :يةاإلعالم لالستفسارات

 جورج ألين

 زبارتنر انستنكتف

George.Allen@instinctif.com 
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