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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
أرباح "اجلماعي" تقفز  %555بالربع الثاني الرتفاع اإليرادات
وتراجع املصروفات
اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  1414مليون ريال ()%5 -
بنهاية النصف االول  .. 7542وارباح الربع الثاني  7.12مليون
ريال

2

أرباح "اجلماعي" تقفز  %555بالربع الثاني الرتفاع اإليرادات وتراجع املصروفات
أظهرت البيانات املالية للشركة السعودية للنقل اجلماعي ( سابتكو) خالل الربع الثاني من عام
 7542ارتفاع صايف األرباح بنسبة  ،%55517مقارنة مع الربع املماثل من العام املاضي ،وقفزت
األرباح  %4574مقارنة بالربع السابق.
ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم االثنني ،بلغ صايف األرباح  74113مليون ريال بالربع
الثاني من العام اجلاري مقابل  3152مليون ريال للربع الثاني من عام .7543
وقالت الشركة إن سبب اإلرتفاع يف صايف الربح خالل الربع احلالي مقارنة بالربع املماثل من العام
السابق ،يعود إىل ارتفاع إيرادات النشاط بقيمة  45مليون ريال و بنسبة %1؛ نظرا لتضمني الفرتة
كامل إيرادات موسم رمضان والعيد 417.هـ ،وارتفاع حصة الشركة يف أرباح مشروع مشرتك
مببلغ  314مليون ريال ،إىل جانب ارتفاع اإليرادات األخرى مببلغ  312مليون ريال.
وأشار البيان إىل أن ارتفاع األرباح يعود كذلك إىل اخنفاض املصروفات العمومية واإلدارية مببلغ
 111مليون ريال و بنسبة  ،%74وتراجع املصروفات التسويقية مببلغ 3.1مليون ريال وبنسبة ،%15
إىل جانب اخنفاض الزكاة مببلغ  717مليون ريال.
وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع صايف األرباح خالل  3أشهر إىل  1714.مليون ريال مقابل 74172
مليون ريال خالل الفرتة املماثلة من عام  ،7543بارتفاع نسبته .%417
وبلغت إمجالي اإليرادات خالل الربع احلالي  74117مليون ريال ،مقابل  7.117مليون ريال للربع
املماثل من العام املاضي بارتفاع قدره  ،%715لتصل اإليرادت خالل  3أشهر إىل  57717مليون ريال
مقابل  51417مليون ريال للفرتة املماثلة من العام املاضي باخنفاض نسبته .%717
وأظهرت البيانات املالية للشركة ،تراجع صايف األرباح بنسبة  %.4117خالل الربع األول من
 ،7542إىل  7157مليون ريال ،مقابل  77174مليون ريال للفرتة نفسها من العام املاضي.
وأنهى السهم جلسة أمس األحد عند مستوى  471.4رياال بارتفاع نسبته .%5145
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اخنفاض ارباح "النقل اجلماعي" إىل  1414مليون ريال ( )%5 -بنهاية النصف االول .. 7542
وارباح الربع الثاني  7.12مليون ريال
اخنفضت ارباح الشركة السعودية للنقل اجلماعى "سابتكو" ،إىل  14مليون ريال بنهاية النصف
االول  7542بنسبة قدرها  ،% 5مقارنة بارباح  1711مليون ريال مت حتقيقها خالل نفس الفرتة من
عام 7543

قالت الشركة ان املصروفات العمومية واإلدارية قد اخنفضت مببلغ  555الف ريال ،كما
اخنفضت املصروفات التسويقية مببلغ  4511مليون ريال ومبعدل  .%74بينما ارتفعت حصة
الشركة يف إرباح مشروع مشرتك مببلغ  4715مليون ريال .وكذلك ارتفعت اإليرادات األخرى
مببلغ  4713مليون ريال.

كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع االرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع املماثل من العام
السابق إىل:

 -4ارتفاع إيرادات النشاط مببلغ  45مليون ريال و بنسبة  %1نظرا لتضمني الفرتة كامل
إيرادات موسم رمضان والعيد 417.هـ.
 -7اخنفاض املصروفات العمومية واإلدارية مببلغ  111مليون ريال و بنسبة .%74
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 -7اخنفاض املصروفات التسويقية مببلغ 311مليون ريال و بنسبة .%15
 -1ارتفاع حصة الشركة يف أرباح مشروع مشرتك مببلغ  314مليون ريال.
 -5ارتفاع اإليرادات األخرى مببلغ  312مليون ريال.
 -3اخنفاض الزكاة مببلغ  717مليون ريال.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع االرباح خالل الربع احلالي مقارنة مع الربع السابق إىل:

 -4ارتفاع إيرادات النشاط خالل الربع احلالي مببلغ  35مليون ريال و بنسبة  %7.وذلك
الشتمال الفرتة على إيرادات موسم رمضان والعيد 417.هـ.
 -7اخنفاض املصاريف العمومية واإلدارية مببلغ  714مليون ريال و بنسبة .%44
 -7ارتفاع اإليرادات األخرى مببلغ  511مليون ريال و بنسبة .%7
 -1اخنفاض الزكاة خالل الربع احلالي مببلغ  517مليون ريال و بنسبة .%4
قالت الشركة ان إمجالي حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة (بعد استبعاد حقوق امللكية غري
املسيطرة) كما يف  75يونيو 7542م قد بلغ  45.4مليون ريال

كما قالت الشركة ان إمجالي الدخل الشامل خالل الربع احلالي قد بلغ  1317مليون ريال
مقابل  4714مليون ريال للربع املماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره  ،%757ومقابل 71.
مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره  .%4557كما بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الفرتة
احلالية ( )5515مليون ريال مقابل  7317مليون ريال للفرتة املماثلة من العام السابق وذلك
بارتفاع قدره .%74
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