
 

 

 یدرسون الصناعیة التجمعات لتطویر الوطني والبرنامج وتویوتا جمیل اللطیف عبد
 السعودیة العربیة المملكة في الغیار وقطع السیارات إنتاج إمكانیة

 
  2017 آذار/مارس 15 - السعودیة العربیة المملكة جدة،
 اختصاراً  إلیھا (ُیشار موتورز تویوتا وشركة الصناعیة التجمعات لتطویر الوطني البرنامج بین تفاھم مذكرة توقیع أمس یوم شھد

 السعودیة. العربیة المملكة في الغیار وقطع السیارات إلنتاج صناعي مشروع جدوى لدراسة تویوتا) باسم:
 

 إبراھیم الدكتور سعادة المعدنیة، والموارد والصناعة الطاقة وزیر الفالح، خالد المھندس ةسعاد عن نیابةً  التفاھم مذكرة وقّع وقد
 مجلس رئیس یامادا، یوشي تاكیشي والسید )،NICDP( الصناعیة التجمعات لتطویر الوطني البرنامج إدارة مجلس رئیس العساف،

 آل العزیز عبد بن سلمان الملك الشریفین، الحرمین خادم زیارة ھامش على طوكیو، في التوقیع جرى حیث تویوتا، شركة إدارة
 الیابان. إلى سعود

 المملكة في السیارات صناعة قطاع لتطویر الصناعیة التجمعات لتطویر الوطني البرنامج تخطیط إطار في التفاھم مذكرة توقیع یأتي
 السعودیة رؤیة من كجزء المشروع تقییم بمتابعة الطرفین تماماھ على وتأكیداً  العالمیة، المنافسة على قادراً  لیصبح السعودیة العربیة
2030. 

 كبرى تنتجتھا التي المواد باستخدام محلیة تورید قاعدة لتطویر واالستثماریة االقتصادیة الجدوى االعتبار بعین الدراسة وستأخذ
 ستتناول كما المملكة. في الصناعیة شركاتال كبرى من وغیرھا رابغ وبترو ومعادن سابك شركة مثل محلیاً، السعودیة الشركات
 التدریب برامج تطویر عن فضالً  واستقطابھا، والكفاءات، المواھب وبخاصة السعودیة العاملة القوى وتأھیل تطویر جوانب الدراسة

 المناسبة.

 المملكة. في تویوتا لسیارات المحلي الموزع بوصفھا الدراسة في جمیل اللطیف عبد شركة وستشارك

 التعاون مجلس ودول المملكة أسواق في السیارات قطاع في األول المركز تحتل تزال ال تویوتا شركة أن إلى اإلشارة جدروت
 .2016 العام خالل مركبة ألف 500 فاقت بمبیعات الخلیجي

 -انتھى-

 جمیل اللطیف عبد عن نبذة
 القطاعات من واسع عدد عبر وتعمل البعض بعضھا عن قانونیاً  المستقلة الشركات من مجموعة ھي جمیل اللطیف عبد مجموعة
 المتجددة، والطاقة المالیة، والخدمات والسیارات، لآللیات الغیار قطع وتصنیع السیارات، تجارة أبرزھا واالستثماریة، التجاریة

   اإلعالمیة. والخدمات بالتجزئة، الكھربائیات وتجارة اللوجتسیة، والخدمات العقارات، وتطویر اضياألر وتطویر البیئیة، والخدمات
 أفریقیا وشمال األوسط الشرق في الخارجیة االستثمارات لكبرى مثالي كشریك المتمیزة مكانتھا على جمیل اللطیف عبد وتحرص
    www.alj.com   اللكتروني:ا موقعھا عبر المجموعة عن المزید معرفة ویمكن  وتركیا.

  
 الرقم على الھاتف عبر أو  media@alj.ae االلكتروني البرید عبر معنا التواصل یمكن إضافیة، استفسارات أو معلومات ألي 
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