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الرؤية
أن نكون ناقالً رائدا ً ،معتزا ً بقيمه ،متميزا ً بأسطوله..
يهتم بعمالئه ،ويرعى موظفيه

الرسالة
تقديم خدمات النقل لعمالئنا وفق أعىل معايري السالمة ومتطلبات
الحفاظ عىل البيئة ومبا يواكب تطلعات العمالء
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سابتكو يف أرقام
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Bus

نقل الركاب داخل وبني مدن
اململكة ،النقل ال���دويل،
ال��ن��ق��ل يف م��واس��م الحج
وال��ع��م��رة وخ���دم���ات النقل
املميزة vip

Metro

ت��ش��غ��ي��ل خ���دم���ات امل�ت�رو
والقطارات

Limo

ت��أج�ير ال��س��ي��ارات ال��ف��اخ��رة
بسائق تشمل املطارات
والفنادق واملؤمترات

Cargo

نقل البضائع بالشاحنات
داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وال����دول
املجاورة

Educational

ن���ق���ل ط���ل��اب وط���ال���ب���ات
املدارس
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Metro

Bus

Bus

Metro

النقل داخل املدن

Cargo

Limo

Limo

Cargo

•  110خط يربط مختلف مناطق اململكة ومنها( :الرياض  -جده  -املدينة  -الدمام  -الخرب

Educational

 -األحساء  -حفر الباطن  -تبوك  -القصيم  -أبها  -جيزان  -نجران  -ضباء).

• شبكات تغطي النقل داخل  5مدن رئيسية (الرياض ،مكة املكرمة  ،املدينة املنورة  ،جدة  ،الدمام).
• تكثيف خدمة النقل خالل موسمي الحج والعمرة يف الحرمني.
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Educational

النقل بني املدن

 5مدن رئيسية

• أكرث من  1000رحلة مجدولة يومياً.
• الخدم���ة املمي���زة  VIPرح�ل�ات خاص���ة ورفيعة املس���توي بني املدن الرئيس���ية
مبارشة وبدون توقف.

النقل يف موسمي الحج والعمرة

 110خط داخل اململكة

 1000رحلة مجدولة يوميا

رحالت خاصة ورفيعة املستوي
بني املدن الرئيسية مبارشة
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Metro

Bus

Bus

Metro

Limo

Limo

Cargo

Educational

النقل الدويل
• شبكة خطوط دولية تشمل (قطر  -الكويت  -االمارات  -البحرين  -االردن  -مرص  -السودان).
• رحالت مجدولة تصل اىل  3900رحلة شهرياً.

Cargo

Educational

تأجري حافالت خاصة
• أسطول متنوع من الحافالت مع سائق مدرب.
• تقدم هذه الخدمة داخل املدن وخارجها محلياً ودولياً.

• الخدمة املميزة  VIPرحالت خاصة ورفيعة املستوي مبارشة وبدون توقف.
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Educational

Metro

Limo

Cargo

Educational

سابتكو تعليمي
• حافالت مبواصفات متوامئه مع متطلبات النقل التعليمي.
• يشمل النقل الجامعي واملدريس.
• سائقون مدربون لتقديم هذه النوعية من الخدمات.
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Cargo

Limo

Bus

Metro

Limo

Cargo

Educational

Educational

سابتكو ليمو
	•تقديم خ��دم��ة ليموزين ف��اخ��ر ب��أع�لى مستويات ال��راح��ة
والرفاهية واألمان.
	•أس���ط���ول م��ت��ن��وع م���ن ال���س���ي���ارات ال���ف���اخ���رة ،ال��ع��ائ��ل��ي��ة،
واالقتصادية.
	•تقدم ه��ذه الخدمة يف امل��ط��ارات الرئيسية والفنادق
وحسب طلب العميل.
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Cargo

Metro

Bus

Limo

Educational

Cargo

Educational

400

شاحنة

425

مقطورة

سابتكو شحن
• مركبات حديثة ذات مواصفات عالية لضامن جودة الخدمة.
• مقطورات متنوعة لنقل كافة انواع البضائع املربدة أو الجافة من اغذية ،ادوية ،مواد انشائية ،مواد للتصنيع .
• خدماتنا تغطي جميع مدن اململكة ودول الخليج.
• اسطولنا يتألف من  400شاحنه 425 ،مقطورة.
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Metro

Limo

سابتكو مرتو
Bus

Cargo

Metro

Limo

Cargo

Educational

Educational

• تم اس���تحداث نش���اط (س���ابتكو مرتو) ليكون أحد خدمات الرشكة وذلك يف إطار مرشوع التطوير اإلس�ت�راتيجي
الذي تبنته سابتكو منذ العام 2007م.

• تأيت هذه الخطوة االسرتاتيجية لتمثل استعدادا ً النطالق خدمات التشغيل والصيانة ملشاريع املرتو والقطارات والتي
تأيت ضمن مشاريع النقل العام مبدن اململكة وبشكل خاص يف املدن ذات الكثافة السكانية العالية.

• تش���مل خدمات س���ابتكو مرتو عددا ً من األنشطة املستهدفة مثل :خدمات املرتو ،والرتام ،التي تتطلع الرشكة
إىل تويل مهام تشغيلها وصيانتها باململكة وبدول الخليج األخرى مستقبالً.

• شكلت الرشاكة اإلسرتاتيجية مع رشكة  RATP Devنقطة االنطالق لهذا النشاط.

18

متيز سابتكو
شهادة األيزو 9001.2008

أكادميية سابتكو للتدريب

ورشة مركزية مرخصة
من قبل مرسيدس بنز
 5مواقع رئيسية
و 11موقع فرعي
 70ورشة متنقلة موزعة
يف مختلف أنحاء اململكة
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الخدمات اإللكرتونية

• نظام متطور لالستعالم والحجز.
• الوصول إىل خدمات سابتكو من خالل موقع الرشكة www.saptco.com.sa
• الوصول إىل خدمات سابتكو من خالل تطبيق سابتكو لألجهزة الذكية إلجراءات الحجز وتخطيط رحلتك.
• مركز خدمة عمالء عىل مدار  24ساعة.
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أكادميية سابتكو
• تدريب وتأهيل السائقني وفق برامج معتمدة.
• تطوير سلوكيات القيادة لتعزيز مستوى اآلمان والسالمة املرورية.
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مركز إدارة األسطول




املركبات  .
• نظام حي لتتبع 
واالرتقاء 
والس�لامة 
األمن 
لتحقي��ق 
األس��طول 
• نظ��اممراقبة 





العضويات

مبستويات الخدمة.

االتحاد العريب للنقل الربي
ALTU

الرابطة الوطنية لنقل الطالب
NAPT

االتحاد الدويل للنقل العام
UITP

SAR

االتحاد الدويل للنقل الربي
IRU
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الجوائز:

1

4
3

 .1جائزة مكة املكرمة للتميز يف خدمات الحج ملوسمي  1433هـ و  1434هـ من قبل صاحب السمو املليك
أمري منطقة مكة املكرمة.
5

2

 .2تكريم صاحب السمو املليك أمري الرياض للرشكة للتميز يف خدمة املجتمع.
 .3جائزة التميز للدور الرائد يف مجال النقل الربي من قبل االتحاد العريب للنقل الربي (عامن –االردن).

7

 .4امليدالية الذهبية للمساهمة يف نقل الحجاج يف مؤمتر الحج والعمرة الدويل (لندن).
 .5جائزة صاحب السمو املليك األمري نايف للسعودة يف االعوام  1418هـ  1422 ،هـ  1432 ،هـ .
 .6جائزة االتحاد العاملي للمواصالت العامة للتميز يف تقنيات النقل  -أبوظبي . 2012

6
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 .7جائزة الرشق األوسط ألفضل مركز اتصال (يف مجال النقل العام) للعامني  2014و . 2015
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رشكاؤونا
الحاليون

رشكة آر أي يت يب ديف

مؤسسة
مواصالت اإلمارات

الهيئة العامة للطريان
املدين

الخطوط الجوية
العربية السعودية

مطار امللك خالد الدويل

مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

مطار امللك فهد
الدويل

مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز
الدويل

الرشكة السعودية
للخطوط الحديدية
(سار)
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الهيئة العامة
لالستثامر

عمالؤنا
جامعة امللك عبدالله
للعلوم والتقنية

الهيئة العليا
لتطوير مدينة
الرياض

ارامكو

الهيئة امللكية
للجبيل وينبع

جامعة امللك
سعود

جامعة طيبة

هيئة تطوير
املدينة املنورة

الرشكة السعودية
للكهرباء

اعامر

املديرية العامة
للجوازات

مدينة امللك
عبدالله للطاقة
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الرشكات التابعة واملشاريع املشرتكة
مرشوع امللك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض

عدد املحطات الرئيسية

5

عدد الخطوط

100

مواقف نقل الركاب

4

الرشكة السعودية االماراتيه للنقل املتكامل
نقل
 200الف طالب

2380
مركب���ة

عدد املوظفني

4,500

 5مشاريع ( عقد 4
سنوات مع تطوير)

2416
مو ظف

 1.2مليار
قيمة
املشاريع

 99.8%نسبة
السعودة
سنة التدشني

2017
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مدة املرشوع

 12سنة

عدد الحافالت

1000

عدد املسافرين

120مليون

أكرث من
 5000مدرسة

 16ورشة
متنقلة

31

saptcoSA
www.saptco.com.sa
920000877

