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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
وزارة النقل تستعرض خدماتها يف معرض دولي يف دبي
رئيس هيئة النقل العام يلتقي قطاع األعمال بغرفة الشرقية
"النقل اجلماعي" يربح  16مليون ريال خالل التسعة أشهر باخنفاض % 24
اخنفاض أرباح "النقل اجلماعي" إىل  1614مليون ريال ( )%24 -بنهاية
التسعة أشهر األوىل  ..4162وأرباح الربع الثالث  3.19مليون ريال (+
)%.6
أرباح "اجلماعي" ترتفع  %.6بالربع الثالث من 4162

اعالن الشركة السعودية للنقل اجلماعي عن النتائج املالية األولية املوحدة
للفرتة املنتهية يف  ( 91 -13 -4162تسعة أشهر )
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وزارة النقل تستعرض خدماتها يف معرض دولي يف دبي
أعلن معرض ومؤمتر "جلف ترافيك" الذي يقام يف الفرتة من  4إىل  2ديسمرب يف مركز دبي
التجاري العاملي ،وللمرة األوىل عن توقيع اتفاقية شراكة اسرتاتيجية مع وزارة النقل لتعزيز
ال عن منح وزارة النقل منصة دولية للرتويج لقائمة واسعة
التعاون بني مزودي خدمات النقل ،فض ً
من مشاريع النقل احلالية واملستقبلية.
وتسعى وزارة النقل ضمن حماور ,تركيز اسرتاتيجية النقل اخلاصة بها إىل دعم "رؤية اململكة
 "4191اليت تهدف إىل إضافة ما ال يقل عن مخس مدن عمالقة جديدة والعديد من املشاريع
الصغرية إىل اململكة على مدى العقد املقبل ،مع تطوير هذه املشاريع الكبرية واملتعددة األوجه
للرتكيز على صناعات حمددة يف املنطقة مثل التمويل العاملي ،واألعمال التجارية الزراعية،
والسياحة الدينية ،اليت سرتتبط عرب استثمارات النقل اجلديدة مثل السكك احلديدية عالية
السرعة على الساحل الغربي ومطار مركزي مطوّر يف العاصمة الرياض ،وجدّة ثاني أكرب مدينة
يف اململكة.
وأوضح املشرف العام على التسويق واالتصال املؤسسي يف وزارة النقل تركي بن عبداهلل الطعيميب,
أن هذه الشراكة تأتي يف وقت حيوي بالنسبة لوزارة النقل ،حيث مت اإلعالن مؤخرًا عن توقيع
سلسلة من املشاريع بقيمة  2.919مليون دوالر أمريكي ،إلنشاء  49طريقاً يف معظم مناطق اململكة
كجزء من خطة تطوير بنيتنا التحتية ,ومع تقدم خططنا الرامية إىل إشراك القطاع اخلاص يف
تنفيذ وتشغيل البنى التحتية املقررة اخلاصة بالنقل يف اململكة.
وأضاف أن الشراكة تهدف إىل العمل على حتقيق مبادرات رؤية اململكة  4191الرامية اىل رفع
مستوى السالمة على الطرق باململكة وختفيض نسبة احلوادث على الطرق ،فإن مشاركتنا يف
معرض ومؤمتر "جلف ترافيك" يف دبي سيتيح لنا التفاعل املباشر مع مزودي خدمات النقل مبا
يسهم يف حتقيق أهداف اسرتاتيجيتنا".
ويقام معرض "جلف باركينغ" ،الذي أطلق للمرة األوىل يف العام املاضي ،مرة أخرى بالتوازي مع
"جلف ترافيك" ،ليضيف من جديد قيمة جديدة إىل عروض العالمات التجارية من خالل توسيع
نطاق تركيز املعرض حنو دعم القطاعات الصناعية الرئيسية األخرى ,ومع تركيزه على طرح
أحدث حلول التحكّم الذكية من مجيع أحناء العامل ،سيوجد "جلف باركينغ" منصة جديدة أمام
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الشركات لعرض أحدث منتجاتها إىل صناعات املرور والنقل.
ويدعم "جلف ترافيك" هذا العام وزارة تطوير البنية التحتية يف اإلمارات ،ووزارة النقل يف اململكة
العربية السعودية ،واملديرية العامة للطرق السريعة يف تركيا ،فيما خيطط املعرض الستضافة
أكثر من  6.1عارضًا ،وجذب ما يقرب من  90111من الشركات الصناعية من  .1دولة من
كافة أحناء الشرق األوسط والعامل.
وللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتونيwww.gulftraffic.com . :

رابط اخلرب
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رئيس هيئة النقل العام يلتقي قطاع األعمال بغرفة الشرقية
تستضيف غرفة الشرقية األربعاء القادم ،رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن حممد الرميح،
لاللتقاء برجال وسيدات األعمال واملهتمني بقطاع النقل العام يف املنطقة الشرقية ،وذلك مبقر
الغرفة الرئيس بالدمام.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبداحلكيم بن محد العمار اخلالدي أن اللقاء يهدف إىل استعراض
أبرز القضايا والتحديات اليت تواجه القطاع اخلاص يف أنشطة النقل العام وإثراء احلوار حول
القطاع بشكل عام ،السيما يف ظل ما أصدره خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود  -حفظه اهلل  -مؤخرًا من أمرٍ ملكي بتنظيم مناطق خاصة لوجستية متكاملة يف
أراضي املطارات ،وما سينتج عنه من فتح للعديد من اجملاالت االستثمارية النوعية أمام قطاع
األعمال يف هذا الشأن.
وعدّ اخلالدي اللقاء مبثابة الفرصة إلدراك التطورات الكبرية اليت يشهدها قطاع النقل العام يف
اململكة وما تُقدمه هيئة النقل العام من قائمة خدمات للناقلني من رواد القطاع وما تُصدره أو
بصدد إصداره من إجراءات تنظيمية وتشريعية تُعزز من شراكة قطاع األعمال يف أنشطة النقل
العام.
من جانبه أكد عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر بن رفيع
اجلابري على أهمية اللقاء كونه يأتي يف الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل العام حالة من
احلراك التنظيمي والتشريعي ،يف حماولة جادة إلعادة صياغته مبا يواكب االستحقاقات
املستقبلية ،اليت تستهدفها رؤية  ،4191مشريًا إىل أن قطاع النقل العام ميثل األداة التكاملية اليت
تربط بني مجيع القطاعات التنموية األُخرى ،ويلعب دورًا إباابيًا يف االقتصاد الوطل  ملا يوفره من
تأمني وتيسري حلركة الركاب والبضائع ،وما يلعبه من دور رائد يف دفع حركة االقتصاد وتقديم
خدمة للقطاعات اإلنتاجية واخلدمية بأنواعها ،إضافة إىل ما يوفره من فرص استثمارية عدة أمام
القطاع اخلاص ،وكذلك إبااد فرص عمل أمام قوى العمل الوطنية.
وكانت هيئة النقل العام قد استعرضت يف ورشة عمل نظمتها اللجنة اللوجستية بالغرفة مؤخرًا،
آلية تطبيق وتنفيذ الالئحة اجلديدة املُنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجري
السيارات على الطرق الربية.
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"النقل اجلماعي" يربح  16مليون ريال خالل التسعة أشهر باخنفاض % 24
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" حتقيق صايف ربح بلغ  16مليون ريال
باخنفاض  % 24عن الفرتة نفسها من العام املاضي بسبب ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط و مصاريف
االستهالك بسبب تدعيم األسطول حبافالت جديدة بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط .وارتفاع
املصروفات التسويقية و العمومية واإلدارية .وتسجيل خسائر وهبوط يف قيمة موجودات وفقا ملعيار
احملاسبة الدولي رقم IAS 36.واخنفاض دخل التمويل واإليرادات األخرى.
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اخنفاض أرباح "النقل اجلماعي" إىل  1614مليون ريال ( )%24 -بنهاية التسعة أشهر األوىل
 ..4162وأرباح الربع الثالث  3.19مليون ريال ()%.6 +
اخنفضت أرباح الشركة السعودية للنقل اجلماعى "سابتكو" ،إىل  1614مليون ريال بنهاية التسعة
أشهر األوىل  4162بنسبة قدرها  ،% 24مقارنة بارباح  61119مليون ريال مت حتقيقها خالل نفس
الفرتة من عام 4162

قالت الشركة أن سبب اخنفاض األرباح خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام
السابق يعود إىل :

 ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط و مصاريف االستهالك بسبب تدعيم األسطول حبافالت جديدةبالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط.
 ارتفاع املصروفات التسويقية و العمومية واإلدارية. تسجيل خسائر و هبوط يف قيمة موجودات وفقا ملعيار احملاسبة الدولي رقم IAS 36.-اخنفاض دخل التمويل واإليرادات األخرى.
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بينما أرجعت الشركة سبب ارتفاع األرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع املماثل من العام
السابق إىل :

 ارتفاع إيرادات الشركة التابعة واإليرادات األخرى. اخنفاض حصة الشركة يف خسائر استثمار مشرتك . -اخنفاض مصاريف الزكاة.

فيما عزت الشركة سبب حتقيق األرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع السابق إىل :

 ارتفاع إيرادات النشاط حيث تضمن الربع احلالي إيرادات موسم احلج وكذلك ارتفاعاإليرادات األخرى.
 تضمن الربع السابق تسجيل خسائر نتيجة هلبوط يف قيمة أصول حمتجزة للبيع وفقا ملعياراحملاسبة الدولي رقم IAS ( 91اهلبوط يف قيمة األصول ).
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قالت الشركة أن إمجالي حقوق املساهمني (بعد استبعاد حقوق االقلية) كما يف  91سبتمرب
 4162قد بلغ 6194164مليون ريال.
رابط اخلرب
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أرباح "اجلماعي" ترتفع  %.6بالربع الثالث من 4162
ارتفعت أرباح الشركة السعودية للنقل اجلماعي؛ بنسبة  %.11.2خالل الربع الثالث من عام
4162؛ مقارنة بـالربع املماثل من العام  ،4162وحتولت الشركة للرحبية مقارنة بـالربع السابق.
ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" ،اليوم األحد ،فقد ارتفع صايف الربح بالربع الثالث من العام
احلالي إىل  3.192مليون ريال مقابل  19194مليون ريال للفرتة نفسها من العام املاضي.
وقالت الشركة إن ارتفاع صايف األرباح يعود إىل ارتفاع إيرادات الشركة التابعة واإليرادات األخرى،
إىل جانب اخنفاض حصة الشركة يف خسائر استثمار مشرتك؛ باإلضافة الخنفاض مصاريف
الزكاة.
وكشفت بيانات الشركة خالل التسعة أشهر األوىل من عام  ،4162تراجع صايف األرباح إىل
 1614مليون ريال؛ مقابل  61119مليون ريال بالفرتة املماثلة من 4162؛ برتاجع نسبته .%2412
وكانت الشركة ،قد أعلنت عن حتقيق خسائر صافية خالل الربع الثاني من عام 4162؛ بلغت
 4312مليون ريال؛ مقابل صايف أرباح بلغ  93121مليون ريال للفرتة نفسها من العام املاضي.
وأنهى السهم جلسة اخلميس املاضي مرتفعًا بنسبة  %.13إىل مستوى  69112ريال.

رابط اخلرب
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اعالن الشركة السعودية للنقل اجلماعي عن النتائج املالية األولية املوحدة للفرتة املنتهية يف
 ( 91 -13 -4162تسعة أشهر )
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