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تعلن "سابتكو" النتائج املالية األولية املوحدة للفرتة املنتهية يف ( 6302- 30- 03تسعة اشهر)

ارتفاع أرباح "سابتكو" لـ  4628مليون ريال
«لبيك اللهم عُـمْرَة إىل عَمّان»؟!!
منافسة نقل مواد االغاثه والتمور بني املناطق او اىل املطارات
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تعلن "سابتكو" النتائج املالية األولية املوحدة للفرتة املنتهية يف ( 6302- 30- 03تسعة اشهر)

الربع احلالي

الربع املماثل من العام السابق

التغري احلالي %

الربع السابق

التغري السابق %

بند
صايف الربح (اخلسارة)

724.28

704.1.

0421

0.4201

.8148

إمجالي الربح (اخلسارة)

0087870

02,7012

- .4,1

.1711,

0124.1

الربح (اخلسارة) التشغيلي

717711

717111

8421

017117

801411

مجيع األرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

الفرتة احلالية

الفرتة املماثلة من العام السابق

التغري %

بند
صايف الربح (اخلسارة)

0204181

2,2401.

- .8471

إمجالي الربح (اخلسارة)

01747.1

01172.1

.412

الربح (اخلسارة) التشغيلي

01.7.21

1,7710

00421

1418

0471

رحبية (خسارة) السهم بالريال
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- -

مجيع األرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

بند

يعود سبب االرتفاع (االخنفاض) خالل الربع احلالي
مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إىل

توضيح
تعود أسباب ارتفاع صايف الربح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إىل:
.0

اخنفاض املصروفات العمومية و اإلدارية.

.2

اخنفاض املصروفات التسويقية.

تعود أسباب اخنفاض صايف الربح خالل الفرتة احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام السابق
إىل:
يعود سبب االرتفاع (االخنفاض) خالل الفرتة
احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام السابق
إىل:

.0

ارتفاع تكاليف النشاط.

.2

ارتفاع املصروفات التسويقية.

.,

تضمنت الفرتة السابقة حتقيق أرباح نزع ملكية أرض.

..

اخنفاض حصة الشركة يف أرباح مشروع مشرتك.

.1

ارتفاع األعباء املالية.

.1

ارتفاع الزكاة.

تعود أسباب ارتفاع صايف الربح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع السابق إىل:
يعود سبب االرتفاع (االخنفاض) خالل الربع احلالي
مقارنة مع الربع السابق:

.0

ارتفاع إيرادات النشاط.

.2

اخنفاض املصروفات التسويقية.

.,

ارتفاع اإليرادات األخرى.

..

اخنفاض الزكاة.

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض أرقام الفرتة احلالية.

إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة


بلغ إمجالي اإليرادات خالل الربع احلالي  ,1241مليون ريال ،مقابل ,1.41مليون ريال
للربع املماثل من العام السابق ،وذلك باخنفاض قدره .% 141



بلغ إمجالي اإليرادات خالل الفرتة احلالية  10741مليون ريال،مقابل  01114,مليون
ريال للفرتة املماثلة من العام السابق ،وذلك باخنفاض قدره .% 742

مالحظات اضافية


بلغ إمجالي حقوق املساهمني (بعد استبعاد حقوق األقلية) خالل الفرتة احلالية
 011248مليون ريال  ،مقابل 011248مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق،
وذلك بارتفاع قدره .%141

رابط اخلرب
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ارتفاع أرباح "سابتكو" لـ  4628مليون ريال

سجلت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" منوا طفيفا بأرباحها لفرتة الربع الثالث من العام احلالي
بنسبة  %2.1إىل  41.8مليون ريال مقارنة مع  42.8مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق.
وذكرت الشركة يف بياناتها على موقع سوق األسهم السعودية أنها سجلت أرباحا بنحو  212مليون ريال لفرتة
األشهر التسعة األوىل من العام احلالي ،برتاجع نسبته  %8..4عن الفرتة املماثلة من العام السابق.
وأرجعت سابتكو منو أرباح الربع الثالث إىل اخنفاض املصروفات العمومية واإلدارية ،واخنفاض املصروفات
التسويقية.
وباملقارنة مع أرباح الربع الثاني البالغة  28.1مليون ريال ،فقد قفزت أرباح الربع الثالث بقوة بنحو  %8.4وهو
ما فسرته الشركة بـ "ارتفاع إيرادات النشاط ،واخنفاض املصروفات التسويقية ،وارتفاع اإليرادات األخرى
واخنفاض الزكاة".
وأشارت "النقل اجلماعي" إىل "إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض أرقام الفرتة احلالية".

رابط اخلرب
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«لبيك اللهم عُـمْرَة إىل عَمّان»؟!!

تصوروا أحد املواطنني السعوديني يقول( :لبيك اللهم عُـمْـرَة ،وهو متوجّـه إىل األُرْدُن) ،أرجوكم ال تعجبوا،
فالعديد من املواطنني السعوديني يف (اجلوف والقريات ،وغريها من مُـدن الشمال القريبة من الشقيقة اململكة
األردن ّيـة) أجربهم (بُـعْــد املسافة ،وقسوة الطّـرق الربيّـة ،إضافة إىل صعوبة احلصول على حجوزات طريان ،وغالء
تذاكرها) على االنتقال إىل عَـمّــان ،ومنها إىل مكة املكرمة عرب جـدّة ،والسيما وشركات السياحة والسفر
األردنية تُـقَـدّم هناك عروضاً وتسهيالت مغرية على السّـفَـر والسكن.
هذه القضية ناقشتها تقارير ومقاالت صحفية قبل سنوات ،وقد بَــرزت إىل الذاكرة (وصحيفة احلياة) تؤكد يف
تقرير نشرته االثنني املاضي عن تَـرقب املواطنني يف (مشَـالِـنَـا الغالي) لبدء التشغيل الفِـعْـلِـي ملشروع (قطار
الركاب) الذي يربط مُـدنهم بالرياض؛ لينقذهم يف ظل عدم توفر (تذاكر الطريان ،وارتفاع أسعارها) من معاناة
رحلة برية طويلة متتد لثالثة آالف كم ،ذهاباً وإياباً ،وتَـحَـمـل هلم الكثري من املخاطر؛ وهم مضطرون هلا من
أجل العمل أو الدراسة ،أو مراجعة اإلدارات احلكومية أو ألسباب عالجية!
فـذاك القطار املنتظر سيختصر زمن تلك الرحلة الشاقة إىل  6ساعات ،يف بيئة سفر عنوانها بإذن اهلل الراحة
واألمن والسالمة.
وهنا مع التقدير للجهود اليت أطلقت مشروع ( قطار الشمال) إال أن قيمة تذاكره اليت تبلغ ( 013رياالً) يف
االجتاه الواحد (غالية جداً) إذا ما عرفنا أنّ (القطارات) هي وسيلة النقل الشعبية واالقتصادية األوىل يف العامل.
فمثالً يف (مـصــر) القريبة منا قيمة التذكرة للكبينة املتميز ) (VIPمن القاهرة إىل اإلسكندرية ،اليت تصل
مسافتها إىل  033كم ( 233جنيه مصري ،أي  04رياالً) ،أما الدرجات األدنى فأقَ ـ ّل بكثري!!
فيا مجَـاعَـتنا إذا أردنا النجاح فعلينا أن نُـفِـيْــد من جتارب الدول اليت سبقتنا يف هذا اجملال ،فَـ ِفـي بريطانيا هناك
تذاكر مُـمَـغْـنَـطة مُـخَـفّـضَـة موحدة للـباصات والقطار أو» املرتو»؛ ألنهم يؤمنون بأهمية املواصالت العامة يف
حياة الناس ،وحياولون أن تكون أسعارها مناسبة هلم ،لكي تُـسهِــم يف تشجيعهم على استخدامهم له؛ فهل نفعلها
حتى التتكرر حكاية ذاك السعودي الذي يقول :لبيك عُـمْـرة وهو متجه إىل عَـمّــان؟ !.

رابط اخلرب
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منافسة نقل مواد االغاثه والتمور بني املناطق او اىل املطارات
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