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"سابتكو" تشرتي  033حافلة بقيمة  ..211مليون ريال
وقعت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكـو" اليوم تعميدا بشراء  033حافلة متنوعة
الطراز موديل  23.1بقيمة إمجالية قدرها  ..211مليون ريال شاملة الدعم الفين وذلك
لتشغيلها يف خدمات النقل الداخلي والنقل بني املدن.
وأوضحت يف بيان هلا على "تداول" أنه سيتم توريد احلافالت على دفعات خالل النصف األول من
عام  ،23.1وسيبدأ ظهور أثرها املالي على النتائج املالية للشركة اعتبارا من الربع الثاني من عام
.23.1
وأشارت يف بيانها إىل أن هذه الصفقة تهدف لتدعيم أسطوهلا من احلافالت ،مبينة أنه الحقا
سيتم حتديد طريقة التمويل.

رابط اخلرب
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أخبار السوق
وقعت الشركة السعودية للنقل اجلماعي “سابتكو” أمس تعميد لشراء عدد  033حافلة متنوعة
الطراز موديل  23.1بقيمة إمجالية قدرها  ..211مليون ريال شاملة الدعم الفين وذلك
لتشغيلها يف خدمات النقل الداخلي والنقل بني املدن .وأوضحت الشركة يف بيانها أمس على
موقع “تداول” ،أنه سيتم توريد احلافالت على دفعات خالل النصف األول من عام  ،23.1وال يوجد
طرف ذو عالقة .وأشارت إىل أن ظهور أثرها املالي على النتائج املالية للشركة سيبدأ اعتبارا من
الربع الثاني من عام  .23.1وبينت الشركة أن الصفقة تأتي يف إطار تدعيم أسطوهلا من
احلافالت ،الفتة أنه سيتم حتديد طريقة متويل الصفقة يف وقت الحق.

رابط اخلرب
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"النقل اجلماعي" توقع عقدًا لشراء  033حافلة بـ ..0مليون ريال
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" أنها وقعت ،اليوم األربعاء  .1ديسمرب ،عقداً
لشراء  033حافلة متنوعة الطراز موديل 23.1م ،بقيمة إمجالية  ..211مليون ريال ( 03مليون
دوالر) شاملة الدعم الفين.
ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم األربعاء ،فإنه سوف يتم لتشغيل هذه احلافالت يف خدمات
النقل الداخلي والنقل بني املدن ،وسوف يتم توريد احلافالت على دفعات خالل النصف األول من
عام 23.1م.
وقالت الشركة ،حبسب البيان ،إنه سوف يبدأ ظهور األثر املالي على النتائج املالية للشركة
اعتباراً من الربع الثاني من عام 23.1م ،وسيتم الحقاً حتديد طريقة متويل الصفقة ،وأنه ال
يوجد أطراف ذات عالقة.
وأعلنت الشركة مؤخراً أنها وقعت عقدًا مع جامعة طيبة لنقل طالبات اجلامعة يف املدينة املنورة
واحملافظات التابعة هلا ،بعدد  03حافلة ،وذلك امتدادًا للخدمات اليت تقدمها الشركة للعديد
من املؤسسات التعليمية.
وكانت الشركة قد أعلنت ،يف شهر نوفمرب املاضي ،أنها فازت بعقد نقل طالبات جامعة طيبة
باملدينة املنورة ملدة مخس سنوات دراسية تبدأ من .100/2/23هـ ،بقيمة  0113مليون ريال (.3
ماليني دوالر) ،وذلك وفقًا خلطاب الرتسية الذي تسلمته الشركة يوم الثالثاء  0نوفمرب.
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"النقل اجلماعي" توقع عقدًا لنقل طالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة
أعلنت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" أنها وقعت عقدًا مع جامعة طيبة لنقل
طالبات اجلامعة يف املدينة املنورة واحملافظات التابعة هلا ،بعدد  03حافلة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماعي ،أمحد اجلهين ،حبسب بيان على
موقع الشركة ،إ ّن تقديم "سابتكو" هلذه اخلدمات يأتي امتداداً للخدمات اليت قدمتها للعديد من
املؤسسات التعليمية منذ سنوات طويلة ،مشريًا إىل أن لدى الشركة اإلمكانات املادية والبشرية
واخلربة اإلدارية والتنظيمية والتشغيلية يف تقديم خدمات النقل التعليمي على خمتلف األصعدة.
وأضاف اجلهين ،وفقًا للبيان ،أ ّن "سابتكو" تولي اهتماماً كبرياً بالنقل التعليمي باعتباره نشاطًا
مهمًا هلا ،مؤكداً أن الشركة لديها تقنيات حديثة وذكية يف أنظمة املتابعة ورسم املسارات،
وكذلك أنظمة العرض والتحكم املركزية.
وأشار البيان إىل أن "سابتكو" قد فازت بعقد لتقديم خدمات نقل متنوعة ملنسوبي جامعة امللك
عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا ملدة مثاني سنوات ،كما فازت الشركة بعقد تنفيذ وتشغيل خدمات
النقل التعليمي لطالبات جامعة امللك سعود بالرياض ملدة مخس سنوات.
وأعلنت الشركة ،يف شهر نوفمرب املاضي ،أنها فازت بعقد نقل طالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة
ملدة مخس سنوات دراسية تبدأ من .100/2/23هـ ،بقيمة  0113مليون ريال ( .3ماليني دوالر)،
وذلك وفقًا خلطاب الرتسية الذي تسلمته الشركة يوم الثالثاء  0نوفمرب.
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«سابتكو» توقع عقدًا لنقل طالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة
وقعت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" عقدا مع جامعة طيبة لنقل طالبات اجلامعة
يف املدينة املنورة واحملافظات التابعة هلا وذلك بعدد  03حافلة ،وقد وقع العقد من جانب "سابتكو"
أمحد اجلهين نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماعي ،ومن جانب جامعة
طيبة مدير عام اجلامعة د .عبدالعزيز السراني حبضور كبار املسؤولني لدى الطرفني.
وأوضح أمحد اجلهين نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل اجلماعي أ ّن اخلدمة
ستشمل نقل الطالبات من مجيع حمافظات منطقة املدينة املنورة من خالل حافالت حديثة من
طراز كنج لونج موديل 23.3م ،مؤكدا أ ّن فوز "سابتكو" بعقد نقل طالبات جامعة طيبة يعكس
ثقة إدارة اجلامعة عن مستوى اخلدمات اليت قدمتها "سابتكو" يف جمال نقل الطالبات ،مضيفاً أن
تقديم الشركة هلذه اخلدمات يأتي امتداداً للخدمات اليت قدمتها للعديد من املؤسسات
التعليمية منذ سنوات طويلة ،األمر الذي أكسب الشركة خربات كبرية يف هذا اجملال ،ومتيزت
الشركة بإدارتها بكفاءة عالية وما متتلكه من إمكانات كبرية وخربات يف جمال النقل ألكثر من
 00عاماً ،إضافة إىل متيزها بكوادر مدربة وعالية التأهيل للتعامل مع من تتشرف الشركة
خبدمتهم واكتسبت من خالله ثقة اجملتمع واجلهات احلكومية واألهلية يف اخلدمات اليت
تقدمها سابتكو.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لـ"سابتكو" أنّ لدى الشركة اإلمكانات املادية والبشرية واخلربة
اإلدارية والتنظيمية والتشغيلية العالية يف تقديم خدمات النقل التعليمي على خمتلف األصعدة
وهي تسعى إىل توظيفها يف خدمة ودعم وتطوير قطاع النقل التعليمي احلكومي واألهلي ،مبينا أ ّن
"سابتكو" تولي اهتماماً كبرياً بالنقل التعليمي باعتباره نشاطاً مهمًا ميكن أن تساهم فيه مساهمة
فعالة توفر فيه اخلدمة اجليدة والكفاءة العالية والسالمة املطلوبة من خالل تلك اإلمكانات
واستخدام تقنيات حديثة وذكية يف أنظمة املتابعة ورسم املسارات ،وكذلك أنظمة العرض
والتحكم املركزية مبا يضمن بيئة آمنة ومرحية لنقل الطالبات.

رابط اخلرب
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