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ربط العزيزية باملسجد النبوي ينهي عزلة  %03من سكان املدينة

"النقل اجلماعي" تفوز بعقد من جامعة طيبة بـ 03.6مليون ريال

أخبار السوق
"سابتكو" تفوز بعقد قيمته  0376مليون ريال لنقل طالبات جامعة
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ربط العزيزية باملسجد النبوي ينهي عزلة  %03من سكان املدينة

بدأت هيئة تطوير املدينة املنورة يف تنفيذ مشروع امتداد طريق اإلمام مسلم الواقع غرب املدينة
املنورة لربط أحياء العزيزية وما جاورها بالطريق الدائري الثاني ،إضافة إىل ربطه بطريق اهلجرة
وحي األمري نايف وشوران ،ويأتي ذلك ضمن مشروعات هيئة تطوير املدينة املنورة التنموية
للمنطقة.
وسوف يربط طريق اإلمام مسلم بالطريق الدائري الثاني (طريق امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
رمحه اهلل) وذلك بطول (00033م) وعرض (46م) ،ومير الطريق جببل غرابة مقتطعا جزءا من
أرض وزارة احلرس الوطين مبساحة (0040333م )0وسيتم تنفيذ املشروع خالل  06شهرا.
ويأتي املشروع حلل االختناقات املرورية اليت تشهدها منطقة غرب املدينة املنورة واليت ال يربطها
بالدائري الثاني واملسجد النبوي سوى طريق السالم ،وتكمن أهمية طريق اإلمام مسلم يف ربط
أحياء العزيزية بالطريق الدائري الثاني وطريق اهلجرة وخمطط األمري نايف وشوران وما جاورها،
ويتكون املشروع من طريق رئي

وستة مسارات بااجاه ن وأربع مسارات خدمة باالاجاه ن وجزيرة

وسطية تستخدم مستقبال كمسارين خلدمة النقل العام (حافالت ،املرتو).
كما سينفذ املشروع على مرحلت ن ،حيث ستكون املرحلة األوىل تنفيذ امتداد طريق اإلمام مسلم
مع ربط طريق األمري نايف بن عبدالعزيز (اجلامعات سابقا) بطريق أمري املؤمن ن عمر بن
اخلطاب ،وتأتي املرحلة الثانية لتنفيذ جسور ودورانات على تقاطعي الطريق مع طريقي األمري
نايف بن عبدالعزيز (اجلامعات سابقا) وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لتصبح حرة احلركة.
رابط اخلرب
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"النقل اجلماعي" تفوز بعقد من جامعة طيبة بـ 03.6مليون ريال
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" أنها فازت بعقد نقل طالبات جامعة طيبة
باملدينة املنورة ملدة مخ

سنوات دراسية تبدأ من 8301/0/03هـ ،بقيمة  0376مليون ريال (83

مالي ن دوالر) ،وذلك وفقًا خلطاب الرتسية الذي تسلمته الشركة أم

الثالثاء  1نوفمرب.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" ،اليوم األربعاء ،فإنه من املتوقع أن يظهر األثر املالي هلذا العقد
اعتباراً من الربع الرابع من عام 0386م.
وأعلنت الشركة يف شهر أكتوبر املاضي :أن شركة املواصالت العامة ،التابعة هلا بنسبة ،%13
اليت فازت مبشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام ،لتشغيل حافالت بالرياض ،قد تسلمت إشعارًا من
اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،يوضح أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة احلافالت سيكون
خالل الربع الثاني من عام 0382م.
وكانت "سابتكو" قد أعلنت ،يف شهر يناير املاضي ،توقيع عقد بشراء  033حافلة مرسيدس موديل
 0383بقيمة إمجالية  002مليون ريال ،يتم توريد الدفعة األوىل وعددها  833حافلة خالل شهر
أغسط

 ،0386ويظهر أثرها املالي بالربع الرابع من العام نفسه ،على أن يتم توريد الدفعة

الثانية خالل الربع األول من0383م.
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أخبار السوق
أكدت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" ،أنها فازت بعقد نقل طالبات جامعة طيبة يف
املدينة املنورة بقيمة  0.04مليون ريال ملدة مخ
وقالت الشركة يف بيانها أم

سنوات دراسية تبدأ من  03صفر  0601هـ.

على موقع "تداول" ،إنها تسلمت أم

األول خطاب الرتسية من

اجلامعة ،متوقعة أن يظهر األثر املالي هلذا العقد اعتبارا من الربع الرابع من العام اجلاري.
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"سابتكو" تفوز بعقد قيمته  0376مليون ريال لنقل طالبات جامعة طيبة باملدينة
املنورة
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي  -سابتكو -عن فوزها بعقد نقل طالبات جامعة
طيبة باملدينة املنورة بقيمة  0376مليون ريال ملدة مخ سنوات دراسية تبدأ من  03صفر 8301
هـ.
وأوضحت الشركة يف بيان هلا على "تداول" أنها استلمت أم

خطاب الرتسية من اجلامعة،

متوقعة أن يظهر األثر املالي هلذا العقد اعتبارا من الربع الرابع من عام 0386

رابط اخلرب
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بالصور..شركة "كريم" تطلق خدمة "أمرية" املخصصة لتوصيل السيدات يف دبي

أطلقت شركة كريم خدمة توصيل خمصصة للسيدات يف مدينة دبي ،وذلك بعد إبرام اتفاقية
تعاون ب ن "شركة كريم" و"مؤسسة تاكسي دبي".
وأوضحت الشركة أن السيارات تتميز بنوافذ مظللة ،مع إمكانية استخدام الواي فاي وشحن
اهلاتف املتحرك داخل السيارة ،الفتة إىل أنه لن يسمح للرجال باستخدام هذه اخلدمة إال إذا
كانوا برفقة السيدات.
وأشارت أورا لوندي املدير العام لشركة كريم اإلمارات إىل أن اهلدف من إطالق هذه اخلدمة هو
تلبية احتياجات السيدات يف دبي سوا كان ذلك يتعلق بالسالمة واألمان ،أو عادات اجملتمع
وثقافته ،إضافة إىل توفري فرص عمل جديدة للنساء يف اإلمارات العربية املتحدة.
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