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«سابتكو» تتعاقد مع «سبيدي موترز» لتقديم خدمات النقل بني اململكة والبحرين

«كريم» حتصل على متويالت جديدة بقيمة  06مليون دوالر

«سابتكو» تتعاقد مع «سبيدي موترز» لتقديم خدمات النقل بني اململكة والبحرين

uأنهت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" تعاقدها مع شركة سبيدي موتورز البحرينية لتكون
وكيالً معتمدًا لسابتكو يف مملكة البحرين ابتداء من  6نوفمرب اجلاري.
وقالت "سابتكو" يف بيان هلا إن الوكيل البحريين سيقدم خدمات احلجز وإصدار التذاكر ونقل الركاب
بواقع ست رحالت يوميًا بني البحرين واململكة من خالل حافالت حديثة.
وأضافت ان اختيار "سبيدي موتورز" كوكيل هلا يف البحرين يأتي يف إطار جهود الشركة لتطوير
وحتسني أعماهلا واالرتقاء باخلدمات على اخلطوط الدولية وفق أعلى وأفضل املستويات.

http://www.alyaum.com/article/4099727

«كريم» حتصل على متويالت جديدة بقيمة  06مليون دوالر

أعلنت «كريم» الشركة الرائدة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (مينا) يف خدمات تطبيقات
اهلواتف الذكية وتأجري السيارات عن اكتمال اجلولة «سي» من محلتها اجلديدة ،جلمع  06مليون دوالر من
االستثمارات بقيادة جمموعة أبراج (أبراج) كمستثمر رئيس يف احلملة.
وأوضحت الشركة أنها ستستخدم التمويل الذي قدمته هلا جمموعة أبراج لالستثمار يف توسعة نطاق أعماهلا
يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا وجنوب آسيا ،عرب توظيف الكفاءات املميزة اجلديدة ،وتسريع وترية دخوهلا
إىل أسواق جديدة وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة ،إذ تسعى الشركة اليت أنشأها االستشاريان السابقان يف
شركة ماكينزي آند كومباني ،ماغنوس أولسون ومُدثر شيخة ،والدكتور عبداهلل إلياس ،إىل التحول إىل
كربى شركات خدمات نقل األفراد يف املنطقة.
وشهدت اجلولة الثالثة لشركة «كريم» جلمع االستثمارات انضمام جمموعة أبراج إىل خنبة من املستثمرين
مبا فيها جمموعة الطيار للسفر ،وصندوق إس تي سي فِنتشرز لالستثمار ،وشركة بيكو كابيتال ،وشركة
إمبولس «اململوكة من قِبَل اهليئة العامة الكويتية لالستثمار» ،وشركة لوميا كابيتال وشركة ومضة
كابيتال .وتعترب جمموعة الطيار للسفر من أكرب املستثمرين حتى اآلن .ومنت عمليات الشركة يف السنوات
الثالث األخرية بأكثر من  % 06شهريًا يف أسواقها الرئيسة يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية ومصر ،إذ نقل عشرات اآلالف من سائقي سياراتها بنجاح ماليني الزبائن.

http://www.alsharq.net.sa/2015/11/11/1432803

