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رئيس "سابتكو" :اجلهات املعنية تدرس استثناء شركات النقل من زيادة أسعار الوقود
 ..وسندرب السعوديني على قيادة احلافالت
قال املهندس خالد احلقيل ،الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماع "اجلماع " ،إن
اجلهات املعنية تدرس استثناء شركات النقل من زيادة أسعار الوقود ،مما حيقق اهلد من توفري
شبكات النقل العام لتساعد على تقليص استهالك الوقود.
وأوضح احلقيل يف تصرحيات لتلفزيون "س إن ب س عربية" ،أنه مت عقد ورش عمل بني القطاع
اخلاص وزارة االقتصاد للنظر يف األمر بشكل أكثر دقة ،حيث إن دعم الوقود لشركات النقل
سيسهم يف تقليص استخدام السيارات اخلاصة.
وقال إنه لن يتم حتميل الزبون تكلفة رفع الدعم عن الوقود ،مشريا إىل أن الراكب له بدائل
وخيارات أخرى ،وأن هناك حدودا معينة لرفع األسعار.
وحول التوطني قال احلقيل إن هناك اشكاليات ال نستطيع أن نتجاهلها وجنامل بعضنا البعض،
الفتا إىل أن صناعة النقل تتأثر بالورديات اليت تتعارض مع الظرو االحتماعية أو التنقل بني
املدن الذي ال يوافق االستقرار.
وتابع" :حنن نبيث عن السعوديني وهم قادرون ،وجتاوزنا مرحلة أن يأنف السعودي العمل يف مهنة
أو حرفة إىل حد ما" ،كاشفا عن دراسة إنشاء أكادميية لتدريب السعوديني على قيادة احلافالت
واألعمال الفنية.
من ناحية أخرى أشار رئيس "سابتكو" إىل أن نشاط نقل الركاب عرب الشبكة العامة ميثل % 51
من إيرادات الشركة ،وأن احلج والعمرة والعقود األخرى متثل من  % 21إىل  ،% 22وأن نشاط
النقل الداخل حيتاج للدعم دائما ،وهو مسبب للخسارة وميثل حنو .% 2
وقال احلقيل إن حجم املديونية على الشركة يبلغ  033مليون ريال ،وهو مقبول يف ظل طبيعة
نشاط النقل ،وإن وضع الشركة حيد وليس لديها أي تعثر يف سداد القروض.
رابط اخلرب
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"سابتكو" حتصل على متويل بنظام املراةحة من مصر الراحي بقيمة  521مليون ريال سعودي
حصلت شركة السعودية للنقل اجلماع "سابتكو" على متويل بنظام املراةحة من مصر
الراحي بقيمة  521مليون ريال ،لتمويل شراء الدفعة األخرية من احلافالت متنوعة الطراز
موديل . 2352
وأوضيت الشركة إن التمويل بضمان توقيع سند ألمر ،وسيتم سداد التمويل على أقساط شهرية
ملدة  0سنوات ،وتستيق الدفعة األوىل منه بعد شهر من تاريخ أول سيب وحصلت الشركة يف
أبريل املاض على متويل بنيو  7562مليون ريال بنظام املراةحة من البنك السعودي الربيطان
 -ساب ،بضمان توقيع سند ألمر.

رابط اخلرب
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"سابتكو" حتصل على متويل مراةحة من "مصر الراحي " بقيمة  521مليون ريال
لتمويل شراء حافالت
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماع "سابتكو" ،عن حصوهلا اليوم على متويل بنظام املراةحة
من "مصر الراحي " بقيمة إمجالية قدرها  521مليون ريال لتمويل شراء الدفعة األخرية من
حافالت ختص عقدين كانت وقعتهما يف فرباير وديسمرب املاضيني.

وأوضيت الشركة يف بيان هلا اليوم على "تداول" ،أن التمويل بضمان توقيع سند ألمر ،مبينة أنه
سيتم سداد التمويل على أقساط شهرية ملدة ثالث سنوات وتستيق الدفعة األوىل منه بعد شهر من
تاريخ أول سيب ،مُشرية إىل أنه ال يوحد أطرا ذات عالقة.

وةحسب البيانات املتوفرة يف "أرقــام" ،كانت "سابتكو" قد وقعت يف فرباير املاض  ،عقدا لتوريد
عدد  513حافلة موديل 2352م بقيمة  15مليون ريال ،كما وقعت يف ديسمرب املاض تعميدا
بشراء  033حافلة متنوعة الطراز موديل  2352بقيمة  55262مليون ريال.

رابط اخلرب
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يعلن النقل اجلماع (سابتكو ) حصوله على متويل عن طريق املراةحة من مصر
الراحي
إحلاقاً إلعالن الشركة السعودية للنقل اجلماع ( سابتكو ) مبوقع تداول بتاريخ
2355/52/57م بشأن شراء عدد ( )033حافلة متنوعة الطراز موديل 2352م على دفعات
وكذلك إعالن الشركة بتاريخ 2352/32/22م لتوريد عدد  513حافلة موديل 2352م .يعلن
النقل اجلماع ( سابتكو) عن حصوله على متويل بنظام املراةحة من مصر الراحي بتاريخ
2352/1/20م بقيمة إمجالية قدرها ( )521مليون ريال لتمويل شراء الدفعة األخرية من تلك
احلافالت وذلك بضمان توقيع سند ألمر وسيتم سداد التمويل على أقساط شهرية ملدة ثالث
سنوات وتستيق الدفعة األوىل منه بعد شهر من تاريخ أول سيب .وال يوحد أطرا ذات عالقة.

رابط اخلرب
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"سابتكو" حتصل على متويل  521مليون ريال لشراء حافالت
حصلت شركة السعودية للنقل اجلماع (سابتكو) ،على متويل بنظام املراةحة من مصر
الراحي بقيمة  5211مليون ريال ،لتمويل شراء الدفعة األخرية من احلافالت متنوعة الطراز
موديل .2352
وقالت الشركة يف بيان على "تداول" ،اليوم الثالثاء ،إن التمويل بضمان توقيع سند ألمر ،وسيتم
سداد التمويل على أقساط شهرية ملدة  0سنوات ،وتستيق الدفعة األوىل منه بعد شهر من تاريخ
أول سيب.
وأعلنت "سابتكو" يف  57ديسمرب  ،2355نيتها شراء  033حافلة متنوعة الطراز موديل ،2352
على دفعات.
وأعلنت الشركة 22 ،فرباير املاض  ،توقيع عقد لتوريد عدد  513حافلة موديل 2352م لتدعيم
وحتديث أسطوهلا من احلافالت بقيمة  15مليون ريال.
وحصلت الشركة ،مطلع أبريل  ،2352على متويل بقيمة  75655مليون ريال بنظام املراةحة من
البنك السعودي الربيطان  -ساب ،بضمان توقيع سند ألمر.
ووقعت الشركة يف  52أبريل  ،2352عقدًا لشراء عدد  13حافلة مرسيدس فاخرة موديل ،2352
بقيمة  55مليون ريال.
وتراحع سهم الشركة بنسبة  %5627عند سعر  5760ريال ،بنهاية تعامالت اليوم.

رابط اخلرب
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