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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل 9.621
مليون ريال ( )%04 -بنهاية عام .. .496
وارباح الربع الرابع  921مليون ريال
حتول "سابتكو" للرحبية بالربع الرابع .496
بدعم من منو اإليرادات
تدعو الشركة السعودية للنقل اجلماعي
مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية (االجتماع االول)( إعالن تذكريي)
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اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  9.621مليون ريال ( )%04 -بنهاية عام .496
 ..وارباح الربع الرابع  921مليون ريال
اخنفضت ارباح الشركة السعودية للنقل اجلماعى "سابتكو" ،إىل  9.621مليون ريال بنهاية عام
 .496بنسبة قدرها  ،% 04مقارنة بارباح  .9421مليون ريال مت حتقيقها خالل نفس الفرتة من
عام  ، .499كما يوضح اجلدول التالي:

قالت الشركة ان سبب اخنفاض االرباح خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام
السابق يعود إىل :
 تضمن الفرتة املماثلة من العام السابق حتقيق ربح من نزع ملكية ارض مبقدار  99121مليونريال.
 ارتفاع تكاليف النشاط خالل الفرتة احلالية مبقدار .121مليون ريال أي مبعدل  %420متضمناتأثري ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.
 زيادة مصاريف استهالك األصول الثابتة مبقدار 91266مليون ريال أي مبعدل  %9020بسببزيادة األسطول.
 ارتفاع املصاريف العمومية و اإلدارية وكذلك األعباء املالية خالل الفرتة احلالية مقارنةبالفرتة املماثلة من العام السابق.
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بينما ارجعت الشركة سبب حتقيق االرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع املماثل من العام
السابق إىل :
 ارتفاع إيرادات النشاط خالل الربع احلالي مبقدار  02.مليون ريال أي مبعدل .%921 اخنفاض املصروفات التسويقية خالل الربع احلالي مبقدار  42.مليون ريال أي مبعدل %4429وذلك بسبب اخنفاض خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها مبقدار  .21مليون ريال.
 ارتفاع حصة الشركة يف أرباح مشروع مشرتك خالل الربع احلالي مبقدار  121مليون ريالمبعدل .%941
 ارتفاع اإليرادات األخرى خالل الربع احلالي مبقدار  921مليون ريال أي مبعدل .%94129 اخنفاض األعباء املالية مببلغ  929مليون ريال أي مبعدل  %4121بسبب انتهاء سداد أقساطبعض احلافالت.
 اخنفاض الزكاة خالل الربع احلالي مبقدار .424مليون ريال أي مبعدل.%1126فيما عزت الشركة سبب اخنفاض االرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع السابق إىل :
 اخنفاض إيرادات النشاط خالل الربع احلالي مبقدار  94129مليون ريال أي مبعدل %44مقارنة بالربع السابق من نفس العام وذلك بسبب أن الربع السابق تضمن إيرادات موسم احلج.
 ارتفاع املصاريف العمومية و اإلدارية وكذلك ارتفاع األعباء املالية خالل الربع احلالي مقارنةبالربع السابق من العام احلالي.
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حتول "سابتكو" للرحبية بالربع الرابع  .496بدعم من منو اإليرادات
حققت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" صايف ربح بلغ  9211مليون ريال
(9296مليون دوالر) بالربع الرابع من العام  ،.496مقابل خسائر بقيمة  49299مليون ريال
( 1201مليون دوالر) للربع املماثل من العام  ،.499ومقابل  1.204مليون ريال بالربع السابق.
ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" ،اليوم األربعاء ،فإن سبب االرتفاع يف صايف الربح يعود إىل ارتفاع
إيرادات النشاط خالل الربع األخري من  .496مبقدار  02.مليون ريال أي مبعدل .%921
كذلك الخنفاض املصروفات التسويقية مبقدار  42.مليون ريال أي مبعدل  %4429وذلك بسبب
اخنفاض خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها مبقدار  .21مليون ريال.
باإلضافة إىل ارتفاع حصة "سابتكو" يف أرباح مشروع مشرتك مبقدار  121مليون ريال ،وارتفاع
اإليرادات األخرى مبقدار  921مليون ريال ،واخنفاض األعباء املالية مببلغ  929مليون ريال،
واخنفاض الزكاة خالل الربع احلالي مبقدار  .4244مليون ريال.وعلى مستوى النتائج السنوية،
فقد حققت الشركة أرباحا بلغت  9.621مليون ريال يف  .496مقابل  .94216مليون ريال
بالعام  .499وبنسة تراجع .%4121
وعزت الشركة تراجع األرباح السنوية إىل أن الفرتة املماثلة من العام السابق تضمنت حتقيق ربح
من نزع ملكية أرض مبقدار  99121مليون ريال.
كذلك تعود إىل ارتفاع تكاليف النشاط خالل الفرتة احلالية مبقدار  .121مليون ريال أي
مبعدل  %420متضمنا تأثري ارتفاع أسعار الوقود والطاقة ،باإلضافة إىل زيادة مصاريف استهالك
األصول الثابتة مبقدار 9126مليون ريال أي مبعدل  %9020بسبب زيادة األسطول.
وحققت "سابتكو" صايف ربح خالل الربع الثالث من العام احلالي بلغ  1.20مليون ريال ،مقابل
 1920مليون ريال للربع املماثل من العام املاضي ،بنمو نسبته .%92.6
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تدعو الشركة السعودية للنقل اجلماعي مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية
العامة غري العادية (االجتماع االول)( إعالن تذكريي)
يسر جملس ادارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي ( سابتكو) دعوة مساهميها الكرام حلضور
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الرابعة عشر(االجتماع األول) والذي سينعقد بإذن اهلل الساعة
السادسة والنصف مساء يوم االثنني 9041/40/.9هـ املوافق .491/49/.4م ،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 :
.9التصويت على تعديل النظام األساس للشركة وذلك مبا يتفق مع نظام الشركات اجلديد
ومنوذج رقم ( )0الصادر بالقرار الوزاري رقم ( )91411وتاريخ 9041/46/49هـ (حسب املرفق).
..التصويت على املادة رقم ( )6واخلاصة مبدة الشركة ( .حيث مت تعديل املدة من  94سنة هجرية
إىل  11سنة هجرية) .
 .4التصويت على تشكيل جلنة املراجعة واعتماد حتديث قواعد اختيار أعضائها وحتديد مهامها ،
وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة احلالية (.496م .491 -م ) علماً بأن املرشحني هم :
أ -األستاذ  /عبد العزيز بن سعد الغامدي  -عضو جملس اإلدارة.
ب -األستاذ  /عبد اهلل بن علي العقيل -عضو جملس اإلدارة.
ج -األستاذ  /سليمان بن عبداهلل التوجيري -عضو جملس اإلدارة.
د -األستاذ  /صاحل بن عبد الرمحن الفضل  -عضو جملس اإلدارة.
هـ -األستاذ /مازن بن عبد اهلل الفريح  -من خارج أعضاء اجمللس.
.0التصويت على تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت واعتماد حتديث قواعد اختيار أعضائها
وحتديد مهامها  ،وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة احلالية (.496م .491 -م ).
علما بأنه يشرتط لصحة انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية حضور مساهمني ميثلون
نصف 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
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الغرفة التجارية 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 إذا حضره مساهمون ميثلون ربع رأس املال على األقل  .ويف حالة عدم
اكتمال نصاب االجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد احلصول على موافقة اجلهة
املختصة  .وملزيد من املعلومات أو لالستفسار  ،يرجى االتصال على اهلاتف رقم ()499.110044
حتويلة  999/941/941خالل ساعات الدوام الرمسية للشركة أو الفاكس رقم
( )499.110609أو التواصل عرب الربيد االلكرتوني ( )info@saptco.com.saأو العنوان
الربيدي ص  .ب ( )94661الرياض (. )99004
واهلل ولي التوفيق ،،،
جملس اإلدارة
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