
 
 

 خبر صحفي

لدعم  مع "هیغر باص" الصینیة للحافالتاستراتیجیة  شراكةتعلن عن  عبد اللطیف جمیل لآللیات
 تحسین النقل العام في المملكة العربیة السعودیة

 تزوید حافالت نقل كبیرة وحافالت نقل داخل المدن وحافالت مدرسیة وحافالت  االستراتیجیة تتضمن الشراكة
، باإلضافة إلى حافالت عالیة القدرة مصممة خصیصًا والطاقة النظیفةوالطاقة الهجینة تعمل على الكهرباء 

 )BRT أو Bus Rapid Transit Systemللتشغیل في نظام للنقل السریع بالباصات (
  ةتأمین خدمات نقل عالیة الجودو  2030دعم تحقیق رؤیة إلى تراتیجیة االستهدف الشراكة  

 
 2018مارس  xx –جدة، المملكة العربیة السعودیة 

، الشركة الصینیة الرائدة HIGER Bus جدیدة مع "هیغر باص" استراتیجیة عن شراكة عبد اللطیف جمیل لآللیاتأعلنت 
الشراكة إلى دعم تطویر ونمو قطاع النقل العام في المملكة العربیة في تصنیع الحافالت وباصات النقل. وتهدف 

 السعودیة.
 

"هیغر باص" للعمالء في المملكة العربیة  حافالت أنواع منخمسة  عبد اللطیف جمیل لآللیاتوبموجب الشراكة، ستوّفر 
یة، والحافالت التي تعمل على السعودیة، تتضمن الحافالت الكبیرة، وحافالت النقل داخل المدن، والحافالت المدرس

، باإلضافة إلى حافالت عالیة القدرة مصممة خصیصًا للتشغیل في نظام للنقل النظیفةالهجینة والطاقة الكهرباء والطاقة 
 ).BRT أو Bus Rapid Transit Systemالسریع بالباصات (

 
" في المملكة العربیة السعودیة، وٕالى تلبیة تطلعات المملكة العربیة باص وتمكین حضور "هیغروتهدف الشراكة إلى توسیع 

 .2030وهو أیضًا أحد أهداف رؤیة المملكة  –السعودیة في توفیر آلیات نقل عام آمنة ومتاحة 
 

ملیون  6.5 منوالمعتمرین الحجاج زیادة عدد  في السعي إلى 2030وفي السیاق نفسه، یتمثل أحد أهداف رؤیة المملكة 
هذه الشراكة  االعتماد علیها. وبموجبنقل یمكن لضیوف الرحمن ، وتقدیم خدمات وحلول ملیون سنویاً  30سنویًا إلى 

و"هیغر باص" ستساهمان في تحقیق هذا الهدف وتوفیر حافالت النقل  عبد اللطیف جمیل لآللیاتاالستراتیجیة، فإن 
 عربیة السعودیة.المناسبة للحجاج الذین یقصدون المملكة ال

 
في فعالیة خاصة أقیمت في قاعة حسین جمیل في جدة، بحضور مسؤولین من االستراتیجیة وأتى اإلعالن عن الشراكة 

، و"هیغر باص"، ومدراء تنفیذیون من شركات تشغیل الباصات في مكة. عبد اللطیف جمیل لآللیات، و والعمرة وزارة الحج
 بوزارة النقل قطاع على العام المشرفوكیل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل ( بسام غلمان، الحضور د.ان في طلیعة وك

، ود. حمزة غلمان، عمید كلیة الهندسة النقل لشؤون للسیارات العامة النقابة رئیس مساعدة)، وأسامة سمكري، والعمر  الحج
 ام فرع وزارة الحج والعمرة في محافظة جدة.والعمارة اإلسالمیة في جامعة أم القرى، ومروان سلیماني، مدیر ع
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عبد اللطیف جمیل  فخر“عن وأعرب حسن جمیل، نائب الرئیس ونائب رئیس مجلس اإلدارة في عبد اللطیف جمیل 
وهذا یثبت مجددًا  ، ثالث أكبر شركة مصّنعة للحافالت على مستوى العالم.’هیغر باص‘إلعالن عن هذه الشراكة مع با

المكانة المتمیزة لعبد اللطیف جمیل كشریك مفضل الستثمارات كبرى الشركات الدولیة والعالمیة في المملكة العربیة 
  السعودیة والمنطقة

 
لكننا وبالبناء على فیها في شراكة مع شركة متخصصة في صناعة الحافالت، "إنها المرة األولى التي ندخل  وأضاف قائًال:

". فنحن بحمد اهللا وتوفیقه وصلنا الى مستوى متتقدم نتمتع به من خبرة في تقدیم الدعم المتمیز في مثل هذه الشراكات،  ما
فى خدمات ما بعد البیع فى قطاع السیارات والمعدات الثقیلة خالل السبعون عاما  الماضیة و لن نتوقف عن التحسین 

ملموسة في تطویر النقل العام في و واثقون من قدرتنا على تحویل هذه الشراكة إلى مساهمة حقیقة والتطویر المستمر . 
 ."عدد الحجاج الذین یتوافدون سنویًا إلى المملكة زیادةهدف جهود تحقیق المملكة العربیة السعودیة، ودعم 

 
: "تتمّتع شركة هیغر للمعّدات جمیل عبداللطیف لشركة التنفیذي مدیرعارف شیشتي، المحمد من جهته، صّرح السید 

% من وسائل نقل الحجاج والمعتمرین. وبسبب 25بحضور قوي في المملكة العربیة السعودیة حالیًا، حیث توّفر حوالي 
الطبیعة الخاصة لظروف الحج والعمرة، والعدد الكبیر للحجاج والمعتمرین، فإن النقابة العامة للسیارات التابعة لوزارة شؤون 

حج والعمرة تحّدد معاییر صارمة لشركات النقل العاملة في هذا المجال، وهي معاییر تستوفیها بالكامل اآللیات التي ال
عبد ومن خالل هذا التعاون مع بكونها آلیات نقل عالیة الجودة والقیمة. عالوة على ذلك تصّنعها شركة هیغر، والتي تتمیز 

 . ضل طرح من حیث الجودة والقیمة والتنافسیة لهذه اآللیات، سنوفر للعمالء أفاللطیف جمیل لآللیات
 

، 1998وصّرح غاري جیانغ، المدیر العام لألعمال الدولیة (عبر البحار) في شركة "هیغر باص": "منذ تأّسسها في 
صّنعة ألف حافلة على مدار السنوات العشرین األخیرة، وهي الیوم ثالث أكبر شركة م 250صّنعت شركة هیغر أكثر من 

عبد اللطیف دولة. ونحن نتطلع قدمًا إلى هذه الشراكة مع  130للحافالت على مستوى العالم، حیث نصّدر حافالتنا إلى 
 ، والتي ستساهم في تعزیز حضور عالمتنا التجاریة وتوفیر راحة البال لعمالئنا".جمیل لآللیات

 
 -انتهى-

 

 عبد اللطیف جمیل لآللیاتنبذة عن 

لمتخصصة ألغراض االستخدامات التجاریة والصناعیة اهي الشركة الرائدة في تزوید اآللیات  جمیل لآللیاتعبد اللطیف 
 العربیة المملكة في البیع بعد وما البیع بخدمات األول المقام في الشركة وُتعنىوالمعدات الثقیلة في المملكة العربیة السعودیة. 

 ، وهیغر باص،الثقیلة للمعدات الیابانیة كوماتسو عالمة ذلك في بما الرائدة العالمیة التجاریة العالمات من لعدد السعودیة
 ومانیتو وتكسان للمولدات الكهربائیة.
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تشمل الحلول التمویلیة  شاملة عمالء خدمة للمعدات جمیل عبداللطیف تقدم والمنتجات، اتالمعدّ  بیع إلى وباإلضافة
كما تقّدم  .السعودیة العربیة المملكة أرجاء كافة ممتدة في دعم شبكةوالدعم الكلي ما بعد البیع من خالل  ،والمتكاملة

استشارات متخصصة للعمالء في عدد من القطاعات مثل اإلنشاءات والنقل والتعدین والمناجم والنفط والغاز، كما تقّدم 
 مجموعة واسعة من تطبیقات أنظمة الطاقة والتشغیل.

أو عبر الهاتف على  media@alj.aeمعلومات أو استفسارات إضافیة، یمكن التواصل معنا عبر البرید االلكتروني  ألي
 ).4غرینیتش + -+ (توقیت دبي 97144480906الرقم 

 

 


