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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
تدعو الشركة السعودية للنقل اجلماعي مساهميها إىل حضور
اجتماع اجلمعية العامة العادية (االجتماع االول)
النقل اجلماعي تربح  721مليون يف 2172
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تدعو الشركة السعودية للنقل اجلماعي مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية
العامة العادية (االجتماع االول)
يسر جملس ادارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي  -سابتكو -دعوة مساهميها الكرام
حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة والثالثون (االجتماع األول) والذي سينعقد بإذن
اهلل الساعة السادسة والنصف مساء يوم االثنني 7342/12/22هـ املوافق 2171/14/21م ،وذلك
باملركز اإلعالمي لتداول أبراج التعاونية طريق امللك فهد الدور األرضي السفلي ( )LGحي العليا
مبدينة الرياض ،وذلك للنظر يف األمور املدرجة على جدول األعمال وهي :
 .7التصويت على ما ورد بتقرير جملس اإلدارة للعام املالي 2172م .
 .2التصويت على تقرير مراقب احلسابات للعام املالي املنتهي يف 2172/72/47م .
 .4التصويت على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للعام املالي املنتهي يف 2172/72/47م
.
 .3التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع مبلغ ( )225,115111ريال أرباح على
املساهمني بواقع( )15,1ريال وبنسبة ( )%,من رأس املال على أن تكون أحقية األرباح للمساهمني
املالكني ألسهم الشركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية  ،وسيتم حتديد توزيع األرباح الحقاً.
 .,التصويت على صرف مبلغ  752115111ريال (مليون ومثامنائة ألف ريال)  .مكافأة ألعضاء
جملس اإلدارة بواقع  211ألف ريال لكل عضو عن العام املالي 2172م .
 .2التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف 2172/72/47م .
 .1التصويت على إختيار مراقب احلسابات حسب ترشيح جلنة املراجعة وذلك ملراجعة القوائم
املالية للعام املالي 2171م والبيانات املالية الربع سنوية لعام 2171م  ،والربع األول لعام 2172م
وحتديد أتعابه .
علما بأنه يشرتط لصحة انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية حضور مساهمني ميثلون ربع رأس
املال على األقل  .ولكل مساهم حق حضور االجتماع طبقا لنظام الشركات  ،وعلى من يتعذر
حضوره من املساهمني يف املوعد احملدد  ،له احلق أن يوكل عنه شخصا آخر حلضور االجتماع من
غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة مبوجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية
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الصناعية أو من أحد البنوك املرخصة أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم  ،وتزويد
الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو الربيد االلكرتوني وذلك قبل يومني على األقل
من موعد انعقاد اجلمعية  ،وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب يف حضور االجتماع أن حيضر معه
أصل اهلوية وأصل التوكيل واحلضور قبل موعد االجتماع  ،وذلك إلنهاء إجراءات تسجيلهم
وسوف ينتهي التسجيل مع بداية االجتماع .ويف حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع ،
سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول  ،ويكون
االجتماع الثاني صحيحا آيًا كان عدد األسهم املمثلة فيه .وملزيد من املعلومات أو لالستفسار ،
يرجى االتصال على اهلاتف رقم ( )1772223311حتويلة  777/711/712خالل ساعات الدوام
الرمسية للشركة أو الفاكس رقم ( )1772223237أو التواصل عرب الربيد االلكرتوني
( )info@saptco.com.saأو العنوان الربيدي ص  .ب ( )71221الرياض ( . )77334واهلل ولي
التوفيق ،،،

رابط اخلرب
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النقل اجلماعي تربح  721مليون يف 2172
أعلنت الشركة السعودية للصناعات املتطورة النتائج املالية السنوية للعام املالي
 2172حيث حققت الشركة  721مليون ريال صايف أرباح باخنفاض قدره  %41عن
العام  .217,وبلغ إمجالي الربح  242مليون ريال للعام  2172يف ارتفاع قدره 254,
 %عن العام  .217,وبلغت رحبية السهم  7512ريال .يعود أسباب اخنفاض صايف الربح
خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام السابق إىل -:تضمنت
الفرتة املماثلة من العام السابق حتقيق ربح من نزع ملكية ارض مبقدار  77252مليون
ريال.ارتفاع تكاليف النشاط خالل الفرتة احلالية مبقدار 4153مليون ريال بسبب
تأثري ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.ارتفاع املصاريف العمومية و اإلدارية وكذلك
تكلفة التمويل خالل الفرتة احلالية مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق.
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