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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
 6عوامل تهبط بأرباح "اجلماعي"  %83يف عام 7102
اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  3012مليون ريال (  )% 83 -بنهاية
عام  ..7102وخسائر الربع الرابع  7012مليون ريال
"سابتكو" تعلن عن إعادة تشكيل جلان جملس االدارة
سابتكو يعلن إعادة تشكيل جلان جملس االدارة
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 6عوامل تهبط بأرباح "اجلماعي"  %83يف عام 7102
أظهرت البيانات املالية للشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) ،خالل العام  ،7102اخنفاض
صايف األرباح بنحو  %8216مقارنة بعام .7106
وتراجعت أرباح الشركة وفقا لبيان هلا على "تداول" اليوم االثنني ،إىل  30128مليون ريال يف العام
املاضي ،مقارنة بـ  08112مليون ريال أرباح بالعام السابق.
وقالت الشركة ،إن اخنفاض صايف األرباح خالل العام  7102يعود إىل  6أسباب ،هي :اخنفاض
إيرادات النشاط مببلغ  78مليون ريال وبنسبة %7؛ الخنفاض الطلب على خدمات النقل ،وارتفاع
تكاليف النشاط مببلغ  84مليون ريال متثل %4؛ بسبب تدعيم أسطول الشركة حبافالت حديثة،
إىل جانب ارتفاع املصروفات العمومية واإلدارية مببلغ مليون ريال وبنسبة %0؛ بسبب اخنفاض دخل
التمويل بقيمة  412مليون ريال وبنسبة .%82
وخامسا الرتفاع تكاليف التمويل بـ  0112مليون ريال وبنسبة %08818؛ وذلك نتيجة للدخول يف
عقود مراحبة لتمويل شراء احلافالت ،باإلضافة إىل اخنفاض اإليرادات األخرى مبقدار  016مليون
ريال وبنسبة .%612
وبلغ إمجالي اإليرادات خالل العام املاضي  0108مليار ريال ،مقابل  0104مليار ريال للعام
السابق ،وذلك باخنفاض نسبته .%710
وتراجعت أرباح الشركة خالل التسعة أشهر األوىل من  7102إىل  01618مليون ريال ،مقابل
 072.43مليون ريال ،للفرتة نفسها من عام  7106بنسبة تراجع بلغت .%0612
وارتفع السهم هامشيا خبتام تعامالت اليوم بنسبة  ،%1116ملستوى  06123نقطة.
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اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  3012مليون ريال (  )% 83 -بنهاية عام  ..7102وخسائر
الربع الرابع  7012مليون ريال
اخنفضت ارباح الشركة السعودية للنقل اجلماعى "سابتكو" ،إىل  3012مليون ريال بنهاية عام
 ،7102بنسبة قدرها  % 83مقارنة بارباح  08112مليون ريال مت حتقيقها خالل نفس الفرتة من
عام 7106

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

 .0اخنفاض إيرادات النشاط مببلغ  78مليون ريال و ذلك بنسبة  %7بسبب اخنفاض الطلب على
خدمات النقل.
 .7ارتفاع تكاليف النشاط مببلغ  84مليون ريال وبنسبة  %4بسبب تدعيم أسطول الشركة
حبافالت حديثة.
 .8ارتفاع املصروفات العمومية واإلدارية مببلغ مليون ريال وبنسبة .%0
 .8اخنفاض دخل التمويل مبقدار  412مليون ريال وبنسبة .%82
 .4ارتفاع تكاليف التمويل مببلغ  0112مليون ريال وبنسبة  %08818وذلك نتيجة للدخول يف
عقود مراحبة لتمويل شراء احلافالت.
 .6اخنفاض اإليرادات األخرى مبقدار  016مليون ريال وبنسبة .%612
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قالت الشركة ان إمجالي حقوق املساهمني ( بعد استبعاد حقوق االقلية ) بنهاية الفرتة احلالية
قد بلغ  0602مليون ريال.
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"سابتكو" تعلن عن إعادة تشكيل جلان جملس االدارة
أعلن النقل اجلماعي  -سابتكو أن جملس إدارته قرر يف جلسته املنعقدة بتاريخ  72مارس 7103
م عن إعادة تشكيل جلان جملس اإلدارة وذلك على النحو التالي-:
أوال :جلنة املراجعة :

.0األستاذ /عبد العزيز بن سعد الغامدي  -مستقل  -رئيسا.

.7األستاذ  /عبد اهلل بن علي العقيل  -غري تنفيذي  -عضوا.

.8األستاذ  /عالء بن عبد اهلل الفدي -غري تنفيذي  -عضوا  ،وذلك حلني املوافقة النهائية
على تعينه يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املقبلة.

.8األستاذ  /صاحل بن عبد الرمحن الفضل  -مستقل -.عضوا.

.4األستاذ /مازن بن عبد اهلل الفريح -غري تنفيذي -عضوا من خارج اجمللس.
ثانيا :جلنة املكافآت و الرتشيحات :

.0األستاذ /حممد بن سليمان العنقري  -رئيسا.

.7املهندس /سعد بن عبد العزيز اخللب -عضوا.
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.8األستاذ /عبد اهلل بن علي العقيل  -عضوا.

.8اللواء /حممد بن عبد اهلل البسامي -عضوا.
ثالثا :جلنة االستثمار و االسرتاتيجية

.0املهندس /سعد بن عبد العزيز اخللب  -رئيسا.

.7األستاذ /حممد بن سليمان العنقري -عضوا.

 .8الدكتور /عبد الوهاب بن سعيد القحطاني  -عضوا.

.8املهندس /خالد بن عبد اهلل احلقيل  -عضوا.
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سابتكو يعلن إعادة تشكيل جلان جملس االدارة
اعلن النقل اجلماعي  -سابتكو أن جملس إدارته قرر يف جلسته املنعقدة بتاريخ  72مارس 7103
م عن إعادة تشكيل جلان جملس اإلدارة وذلك على النحو التالي -:أوال :جلنة املراجعة :
.0األستاذ /عبد العزيز بن سعد الغامدي  -مستقل  -رئيسا.7 .األستاذ  /عبد اهلل بن علي
العقيل  -غري تنفيذي  -عضوا.8 .األستاذ  /عالء بن عبد اهلل الفدي -غري تنفيذي  -عضوا
 ،وذلك حلني املوافقة النهائية على تعينه يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املقبلة.8 .األستاذ /
صاحل بن عبد الرمحن الفضل  -مستقل -.عضوا.4 .األستاذ /مازن بن عبد اهلل الفريح -غري
تنفيذي -عضوا من خارج اجمللس .ثانيا :جلنة املكافآت و الرتشيحات .0 :األستاذ /حممد بن
سليمان العنقري  -رئيسا.7 .املهندس /سعد بن عبد العزيز اخللب -عضوا.8 .األستاذ /عبد اهلل
بن علي العقيل  -عضوا.8 .اللواء /حممد بن عبد اهلل البسامي -عضوا .ثالثا :جلنة االستثمار
و االسرتاتيجية .0املهندس /سعد بن عبد العزيز اخللب  -رئيسا.7 .األستاذ /حممد بن سليمان
العنقري -عضوا .8 .الدكتور /عبد الوهاب بن سعيد القحطاني  -عضوا.8 .املهندس /خالد
بن عبد اهلل احلقيل –عضوا.
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