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 تویوتا تمنح (عبداللطیف جمیل) جائزتي التمیز في خدمة العمالء والمبیعات والتسویق 
 

  تویوتا موتور كوروبوریشنToyota Motor Corporation  تمنح عبد اللطیف جمیل جائزتین 
 ،تنال عبد اللطیف جمیل شرف الفوز بجوائز تكریمیة من تویوتا موتور كوربوریشن تقدیرًا  للسنة الثامنة على التوالي

 اللتزامها بأعلى مستویات الخدمة
 

 2018أبریل،  29 –طوكیو، الیابان 
الیابانیة منحت شركة تویوتا موتور كوربوریشن عبد اللطیف جمیل للسیارات اثنتین من أكثر الجوائز المرموقة التي تمنحها الشركة 

، لتكون هاتان الجائزتان وسامًا جدیدًا لشركة عبد اللطیف جمیل للسیارات للسنة الثامنة على التوالي، تقدیرًا على مستوى العالم
 إلنجازات الشركة بصفتها الموّزع المعتمد لتویوتا في المملكة العربیة السعودیة.

 
عامًا، "جائزة التمیز في المبیعات  60المملكة العربیة السعودیة منذ أكثر من  ومنحت تویوتا عبد اللطیف جمیل للسیارات، شریكتها في

المتمیزة"، والمعروفة أیضًا باسم "الجائزة الذهبیة"، وقد حازت عبد اللطیف جمیل  العمالءوالتسویق" و"جائزة األداء االستثنائي في خدمة 
 .2010على هذه الجائزة بصورة متتالیة سنویًا منذ 

 
الجائزة حسن محمد جمیل، نائب الرئیس ونائب رئیس مجلس إدارة عبد اللطیف جمیل، وذلك خالل فعالیة خاصة نّظمتها شركة  وتسّلم

وقّدم الجوائز كبیر المسؤولین اإلداریین في شركة تویوتا تویوتا موتور كوربوریشن في المقر الرئیسي للشركة في طوكیو، الیابان. 
 وهیكو موراكامي.موتور كوربوریشن، السید نوب

 
وفي تصریح له عن الجائزتین، عّبر حسن محمد جمیل عن "سعادة جمیع العاملین في عبد اللطیف جمیل للسیارات، على هذا التقدیر 

المشرف باستحقاق هاتین الجائزتین من تویوتا موتور كوربوریشن". ووصف جمیل الجائزتین بأنهما "شهادة على مدى التزام العاملین 
 ." ’أوالً  الضیوف‘والتركیز على مبدأ اللطیف جمیل للسیارات  تجاه االستمرار في تقدیم أفضل مستوى من الخدمات المتمیزة  في عبد

 
، مسترشدین بمبادئنا العامة وفي طلیعتها مبدأ األولویة   وأضاف حسن جمیل: "إننا نعمل بثبات على التطویر والتحسین المستمر

لما حققناه، وتحّفزنا على مزید من شركة تویوتا العالمیة وحرصنا الشدید على خدمتهم. وهذه الجوائز تأتي تقدیرًا - للضیوفالقصوى 
 من التطویر المستمر والسعي نحو التمیز الدائم في جمیع ما نقدمه في عبد اللطیف جمیل للسیارات".

 
سواء على مستوى جودة ومعاییر ستثنائیة في مجال السیارات، وتحرص عبد اللطیف جمیل للسیارات على توفیر تجربة متمیزة وا

خدمات الشراء والتملیك أو على مستوى خدمات ما بعد البیع في المملكة العربیة السعودیة. وكانت عبد اللطیف جمیل للسیارات قد 
كة العربیة السعودیة، كما أعلنت أكبر مركز لسیارات لكزس على مستوى العالم، وذلك في مدینة الریاض، الممل  2016افتتحت في 

مؤخرًا عن افتتاح مركز متطور لخدمة السیارات والمبیعات في الهفوف، بأحدث التقنیات، للعالمتین التجاریتین تویوتا ولكزس، وذلك 
 أوًال". الضیوفو "في سیاق التزام الشركة المستمر باالستثمار في المملكة العربیة السعودیة وتقدیم خدمات محورها األول والرئیسي ه

 
-انتهى-  

 نبذة عن عبد اللطیف جمیل 



 
 

 بیان صحفي

عبد اللطیف جمیل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونیًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات التجاریة 
والطاقة المتجددة، والخدمات البیئیة، واالستثماریة، أبرزها تجارة السیارات، وتصنیع قطع الغیار لآللیات والسیارات، والخدمات المالیة، 

وتطویر األراضي وتطویر العقارات، والخدمات اللوجتسیة، وتجارة الكهربائیات بالتجزئة، والخدمات اإلعالمیة. وتحرص عبد اللطیف 
ویمكن معرفة المزید  جمیل على مكانتها المتمیزة كشریك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا.

 www.alj.comعن المجموعة عبر موقعها االلكتروني: 
 

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

 
 

 


