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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
"سابتكو" :اسرتاتيجية الشركة جتاوزت النقل باحلافالت إىل
اخلدمة املتكاملة
اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  3.601مليون ريال (-
 )%31بنهاية التسعة أشهر االوىل  .. 7.31وارباح الربع الثالث
 6101مليون ريال ()%72 -
 4عوامل تضغط على أرباح "اجلماعي" بالربع الثالث من 7.31
سابتكو تربح  61مليون ريال خالل  1أشهر
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"سابتكو" :اسرتاتيجية الشركة جتاوزت النقل باحلافالت إىل اخلدمة املتكاملة
أقامت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" لقاء لوكالئها يف خمتلف مناطق اململكة
وذلك حبضور الرئيس التنفيذي للشركة م .خالد بن عبداهلل احلقيل ومشاركة أكثر من 37.
ال لـ"سابتكو".
وكي ً
ويف بداية اللقاء ألقى م .خالد احلقيل كلمة أشاد فيها بالدور الذي يقوم به الوكالء ،منوهاً بأن
الشركة قد درجت على تنظيم مثل هذه اللقاءات بهدف ترسيخ وتطوير الشراكة اإلسرتاتيجية
ال عن التعرف
القائمة بني الشركة ووكالئها وتوطيد األساس لتعزيز التعاون القائم معهم ،فض ً
عن قرب وبشفافية عن التحديات اليت تواجههم وطرح وتبادل الرؤى واألفكار اليت من شأنها تطوير
منظومة اخلدمات املقدمة للعمالء وتطوير أعمال الوكالء.
وأشار احلقيل إىل أنه بلغ إمجالي عدد الركاب الذين متت خدمتهم عرب مكاتب الوكالء خالل
العام املاضي أكثر من  706مليون راكب وهو ما يعكس احلضور القوي للوكالء وثقة املسافرين
يف اخلدمات اليت يقدمونها ،مشدداً على ضرورة العمل املشرتك وبلورة رؤية اململكة  7.1.يف ظل
اجلهود اليت تقوم بها حكومتنا الرشيدة ملواكبة اخلطط الطموحة والواعدة لبناء مستقبل اململكة
وتعزيز دور الشركة الريادي.
عقب ذلك مت عرض فيلم حيكي مسرية وإجنازات الشركة خالل أربعة عقود ومنظومة حلول
النقل املتكاملة اليت تقدمها "سابتكو" ،ومن ثم قدم أمحد اجلهين نائب الرئيس التنفيذي
للشركة عرضاً عن إسرتاتيجية "سابتكو" واليت أسهمت خالل السنوات املاضية يف إجياد نقلة
نوعية يف خطط وبرامج الشركة وتطورًا وتنوعاً يف خدماتها وأدائها لتتجاوز نقل الركاب من
خالل احلافالت لتشمل خدمات "سابتكوليمو" و"سابتكو للشحن" و"سابتكو للنقل التعليمي"،
إضافة إىل ما حتقق من أثر إجيابي بعد تطبيق اإلسرتاتيجية يف التطور التقين على عمليات
احلجز وإصدار التذاكر وختصيص املقاعد للوكالء وأمتتة كافة مراحل العمل مبكاتبهم.
عقب ذلك قدم فراس أباخليل عرضّا تضمن جهود الشركة لتطوير أعمال الوكالء لتعظيم
دورهم ورفع مستوى اخلدمة اليت يقدمونها وبالتالي تقديم خدمة مميزة للعمالء جبانب ما تقدمه
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الشركة لوكالئها من مزايا تشجيعية لتحفيزهم على حتقيق األهداف املرجوة وتليب تطلعات
العمالء.
ثم بدأ اللقاء املفتوح بني الوكالء ومسؤولي "سابتكو" حيث تناول اللقاء مناقشة العديد من اآلراء
واملقرتحات والتحديات بهدف حتسني وتطوير اخلدمات املقدمة للعمالء ،عقب ذلك مت تكريم عدد
من الوكالء الذي حققوا متيزًا يف األداء خالل العام املاضي.

رابط اخلرب
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اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  3.601مليون ريال ( )%31 -بنهاية التسعة أشهر االوىل
 .. 7.31وارباح الربع الثالث  6101مليون ريال ()%72 -
اخنفضت ارباح الشركة السعودية للنقل اجلماعى "سابتكو" ،إىل  3.601مليون ريال بنهاية
التسعة أشهر االوىل  7.31بنسبة قدرها  ،% 31مقارنة بارباح  37106مليون ريال مت حتقيقها
خالل نفس الفرتة من عام 7.36

قالت الشركة ان سبب اخنفاض االرباح خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام
السابق يعود إىل:
 -3اخنفاض إيرادات النشاط خالل الفرتة احلالية بنسبة  %3مقارنة مع نفس الفرتة من العام
السابق .
 -7ارتفاع تكاليف النشاط خالل الفرتة احلالية بنسبة  %4مقارنة مع نفس الفرتة من العام
السابق .
 -1ارتفاع األعباء املالية خالل الفرتة احلالية بنسبة  %31مقارنة مع نفس الفرتة من العام
السابق نتيجة إلبرام عقود لتمويل احلافالت .
كما ارجعت الشركة سبب اخنفاض االرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع املماثل من العام
السابق إىل:
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 -3ارتفاع تكاليف النشاط خالل الربع احلالي بنسبة  %33مقارنة مع الربع املماثل من العام
السابق .
 -7حتقيق خسائر يف استثمار مشروع مشرتك خالل الربع احلالي أعلى من الربع املماثل من
العام السابق بنسبة .%7.2
 -1ارتفاع األعباء املالية خالل الربع بنسبة  %42مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق نتيجة
إلبرام عقود لتمويل احلافالت.
 -4اخنفاض اإليرادات األخرى خالل الربع احلالي بنسبة  %1.مقارنة مع الربع املماثل من العام
السابق .
فيما عزت الشركة سبب ارتفاع االرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع السابق إىل:
 -3زيادة إيرادات النشاط خالل الربع احلالي بنسبة  %13مقارنة مع الربع السابق حيث تأثرت
إيرادات الربع احلالي بإيرادات موسم احلج لعام 3412هـ.
 -7اخنفاض املصروفات التسويقية خالل الربع احلالي بنسبة  %2مقارنة مع الربع السابق .
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قالت الشركة ان إمجالي حقوق املساهمني ( بعد استبعاد حقوق امللكية غري املسيطرة ) بنهاية
الفرتة احلالية قد بلغ  3643مليون ريال.

كما قالت الشركة ان إمجالي الدخل الشامل خالل الربع احلالي قد بلغ ( )6.03مليون ريال
مقابل ( )1403مليون ريال للربع املماثل من العام السابق وذلك باخنفاض قدره ( ،)%33ومقابل
( )4601مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره ( .)%13بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الفرتة
احلالية ( )33304مليون ريال مقابل ( )33307مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق وذلك
بارتفاع قدره (.)%.07
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 4عوامل تضغط على أرباح "اجلماعي" بالربع الثالث من 7.31
أظهرت البيانات املالية للشركة السعودية للنقل اجلماعي (اجلماعي) خالل الربع الثالث من عام
 ،7.31تراجع صايف األرباح بنسبة  %7207مقارنة مع الربع املماثل من العام  ،7.36وارتفعت
األرباح  %6.02مقارنة بالربع السابق.
ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" ،اليوم األربعاء ،بلغ صايف األرباح  61073مليون ريال بالربع
الثالث من العام احلالي ،مقابل  22073مليون ريال للفرتة نفسها من العام املاضي.
وقالت الشركة إن سبب تراجع صايف الربح يعود إىل ارتفاع تكاليف النشاط بنسبة  ،%33حتقيق
خسائر يف استثمار مشروع مشرتك بنسبة  ،%7.2وارتفاع األعباء املالية بنسبة %42؛ نتيجة إلبرام
عقود لتمويل احلافالت ،باإلضافة إىل اخنفاض اإليرادات األخرى بنحو .%1.
وتراجعت أرباح الشركة خالل  3أشهر إىل  3.601مليون ريال ،مقابل  371022مليون ريال،
للفرتة نفسها من عام  7.36بنسبة تراجع بلغت .%3601
وأظهرت البيانات املالية للشركة خالل الربع الثاني من عام  7.31ارتفاع صايف األرباح بنسبة
 ،%22.07إىل  13046مليون ريال ،مقابل  60.1مليون ريال للربع الثاني من عام .7.36
وأنهى السهم جلسة اليوم األربعاء مرتفعا بنسبة  %302ليصل إىل مستوى  34011ريال.
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سابتكو تربح  61مليون ريال خالل  1أشهر
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي " سابتكو "النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف
 7.31 -.3 -1.حيث حققت  61مليون ريال خالل الربع الثالث بإخنفاض عن الربع املماثل
من العام السابق بنسبة  . % -72071أسباب اخنفاض صايف الربح خالل الربع احلالي مقارنة مع
الربع املماثل من العام السابق إىل -3 : :ارتفاع تكاليف النشاط خالل الربع احلالي بنسبة %33
مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق  -7 .حتقيق خسائر يف استثمار مشروع مشرتك خالل
الربع احلالي أعلى من الربع املماثل من العام السابق بنسبة  -1 .%7.2ارتفاع األعباء املالية
خالل الربع بنسبة  %42مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق نتيجة إلبرام عقود لتمويل
احلافالت -4 .اخنفاض اإليرادات األخرى خالل الربع احلالي بنسبة  %1.مقارنة مع الربع
املماثل من العام السابق
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