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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
الرئيس التنفيذي لـ"سابتكو" :أسطولنا يتكون من 0044
مركبة ..والسوق السعودي تغري كلياً يف تركيبته
واحتياجاته
جملس إدارة "النقل اجلماعي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية
بنسبة  % 0عن العام 6402
"سابتكو" تعلن عن عدم انعقاد اجتماعي اجلمعية العامة
غري العادية للشركة
سابتكو توصي بتوزيع  2620مليونا أرباحا
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الرئيس التنفيذي لـ"سابتكو" :أسطولنا يتكون من  0044مركبة ..والسوق السعودي
تغري كلياً يف تركيبته واحتياجاته
قال خالد بن عبد اهلل احلقيل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" ،إن
أسطول الشركة يتكون من  0044مركبة يف خمتلف أنشطة الشركة من احلافالت والشاحنات
والسيارات.
وأوضح يف تصريح لقناة سي إن بي سي عربية ،أن االسطول يتكون من  0444حافلة و 044شاحنة
و 004ليموزين فاخرة إضافة إىل املركبات والسيارات يف األنشطة األخرى للشركة.
هذا وأشار إىل جمموعة من املتغريات الكثرية اليت تنتظر عام  6402وجتعل الشركة جتزه
وتدرس الفرص ،مبيناً أن السوق أصبح كله متغريا يف تركيبته واحتياجاته.
وحسب البيانات املتوفرة يف "أرقام" اخنفضت أرباح "سابتكو" ،إىل  06221مليون ريال بنزهاية عام
 6402بنسبة قدرها  ،% 04مقارنة بأرباح  60421مليون ريال مت حتقيقزها خالل نفس الفرتة من

عام .6400
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جملس إدارة "النقل اجلماعي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  % 0عن العام 6402
أوصى جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" ،بتوزيع أرباح نقدية على
املساهمني بنسبة  % 0من رأس املال (ما يعادل  4204ريال لكل سزهم)  ،كأرباح عن العام املالي
 ، 6402كما يوضح اجلدول التالي:

رابط اخلرب

4

"سابتكو" تعلن عن عدم انعقاد اجتماعي اجلمعية العامة غري العادية للشركة
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي -سابتكو عن عدم انعقاد اجتماعي اجلمعية العامة
غري العادية (األول) و (الثاني) باملرك اإلعالمي لتداول أبراج التعاونية طريق امللك فزهد الدور
األرضي السفلي ( )LGحي العليا بالرياض بتاريخ 0001/40/60هـ املوافق 6402/40/60م
وذلك نظرًا لعدم اكتمال النصاب النظامي لالجتماعني  ،وعليه فقد تقرر تأجيل اجلمعية

والدعوة الجتماع ثالث بعد احلصول على موافقة اجلزهة املختصة.
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سابتكو توصي بتوزيع  2620مليونا أرباحا

أوصى جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) أمس األول اجلمعية العامة
العادية للمساهمني بتوزيع  2620مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام املالي
. 6402
على أن تكون حصة السزهم من التوزيع ( )4204ريال ،وبنسبة توزيع من القيمة االمسية للسزهم .%0
وقالت الشركة يف بيان نشر على موقع تداول أن عدد األسزهم املستحقة لألرباح  060مليون سزهم،
مشرية إىل أن أحقية األرباح ستكون ملساهمي الشركة املسجلني لدى شركة مرك إيداع األوراق
املالية (مرك اإليداع) بنزهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة اليت سيعلن عنزها الحقا ،متعزهدة
باإلعالن عن تاريخ التوزيع يف وقت الحق.
وكانت الشركة قد حققت أرباحا بلغت  06221مليون ريال يف  6402مقابل  604212ماليني
ريال يف  6400بنسبة تراجع  ،%0121فيما حققت صايف ربح بلغ  0212ماليني ريال بالربع الرابع
من  ،6402مقابل خسائر بقيمة  0020مليون ريال للربع املماثل من  6400لتتحول الشركة إىل
الرحبية بالربع الرابع  6402بدعم من منو اإليرادات.
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توصية توزيع األرباح
رأس املال احلالي
 0260مليار
عدد األسزهم
 060مليون سزهم
األرباح املوزعة
 2620مليون ريال
النسبة من رأس املال
0%
حصة السزهم
( )4204ريال
تاريخ االستحقاق
انعقاد اجلمعية العمومية
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