
 

 بیان صحفي

 السوقفي موّزعي تویوتا بین شركات  مكانة رائدةتحّقق  في الصین عبد اللطیف جمیل للسیارات
 الصینیة

 
  أرفع جائزة  ضمنهاومن ، 2017العام في عن أدائها جوائز الالصین تحصل على عدد من  فيعبد اللطیف جمیل للسیارات

شركة التي تأسست بالشراكة ما بین ، ال)FAW-Toyota Motor Salesلمبیعات السیارات ( تویوتا-شركة فاو هامتقدّ 
 في البالد FAWشركة تویوتا وشركة فاو 

  ات، من الزبائن، والسیارات والقطع المستعملة، ومبیعات اإلكسسوار  رضافي مجاالت حّققت عملیات الشركة المرتبة األولى
 موزعًا في البالد 545بین 

 
 2018 مارس 11 –بكین، الصین 

في السوق بعد حصولها على عدد بین موّزعي تویوتا عبد اللطیف جمیل للسیارات في الصین مكانتها كإحدى الشركات الرائدة  عّززت
لمبیعات السیارات  تویوتا-شركة فاومها أرفع جائزة تقدّ  ضمنها، ومن 2017عن أدائها العام خالل سنة  المستوى من الجوائز رفیعة

)FAW-Toyota Motor Sales( ، الشركة التي تأسست بالشراكة ما بین شركة تویوتا وشركة فاوFAW في البالد. 
 

السیارات لشبكة موزعي سیارات تویوتا، أعلنت الشركة عن اختیار تویوتا لمبیعات -وبناء على التقییم السنوي الذي تجریه شركة فاو
في  2017) كأفضل شركة من حیث األداء العام لسنة Chengduشركة عبد اللطیف جمیل للسیارات في الصین في مدینة شینجدو (

تشینجداو لشركة في مدینة ُصّنفت عملیات امجاالت رضا الزبائن، والسیارات والقطع المستعملة، ومبیعات االكسسوارات. كما 
)Qingdao(  موزعًا في مجال رضا الزبائن. 545بین من ضمن المراتب الثالثة األولى 
 

على جوائز تویوتا من الفئتین الذهبیة والفضیة، وهي الجوائز األرفع حازت سابقًا في الصین وكانت عبد اللطیف جمیل للسیارات 
 لعمالئها، بناء على تقییم أدائهم العام.لمبیعات السیارات تویوتا -مستوى من بین الجوائز التي تمنحها شركة فاو

 
إننا فخورون بتمثیل إثنین من : "وصّرح محمد عبد اللطیف جمیل، رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي لمجموعة عبد اللطیف جمیل

، وأعني العالمتین التجاریتین تویوتا ولكزس. وٕاننا من في السوق الصینیة العالمات التجاریة األبرز في مجال السیارات في العالم
نا الحافل وحضورنا ة القیمة وعلى الخبرة المتخصصة، كما أن سّجلاالحترافیة والتي ترّكز على إضافخالل هذا التمثیل ملتزمون بقیمنا 
 هذه المكانة كشریك مفّضل في مجال السیارات". القوّي في البالد ساهما في تحقیق

 
یتمّتع "تحظى عبد اللطیف جمیل بمكانة رائدة على مستوى العالم كإحدى أكبر شركات موزعي سیارات تویوتا، وكشریك استراتیجي 

هذه الشراكة القویة والمستدامة مع تویوتا في القیم التي نرّكز علیها في عبد  عامًا. ویكمن سّر نجاح 60بثقة الشركة منذ أكثر من 
اللطیف جمیل وفي طلیعتها التركیز على العمالء وٕاعطاء األولویة للضیوف، باإلضافة إلى قیم فلسفة كایزن للتحسین والتطویر 

 المستمر".
 

یل في الصین: "إنه لشرف لنا أن نتلّقى مثل هذا العدد من الجوائز جورج وانغ، المدیر العام لشركة عبد اللطیف جم حمن جهته، صرّ 
 عبد اللطیف جمیل في الصین". عامًا على تواجد 20مرور لیمّثل لنا عام استحقاق رئیسي خالل هذا العام الذي 



 

 بیان صحفي

  
تنفیذ عدد من المبادرات  ما بوسعنا دائمًا لتحقیق أداء أفضل، ولهذا نعمل حالیًا على لوأضاف وانغ: "إننا حریصون على بذل ك

 إعطاء عمالئنا المكانة الرئیسیة المستحّقة من األولویة والتركیز".لضمان 
 

برنامج خاص لتثقیف وتوعیة للمستهلكین، باسم "تجربة عن  2017عام في بدایة  أعلنتوكانت عبد اللطیف جمیل في الصین قد 
) وهو برنامج موّجه إلى العمالء الذین ینوون صیانة سیارات تویوتا 1st Time Service Experience( "خدمات الصیانة ألول مرة

الخاصة بهم لدى عبد اللطیف جمیل في الصین للمرة األولى. ویهدف البرنامج إلى تعریف العمالء والزبائن بمعاییر الخدمة عالیة 
تویوتا. كما یسعى البرنامج إلى التأكید على " من موّزعي "الفئة الذهبیةمن شركات تها ى عبد اللطیف جمیل للسیارات بصفالجودة لد

أهمیة استخدام قطع غیار أصلیة في صیانة السیارات وتصلیحها، للحفاظ على أعلى مستویات أداء السیارة واإلبقاء علیها بالحالة التي 
 صّممتها لها الشركة المصّنعة.

 
 انتهى

 
 

 عبد اللطیف جمیل للسیارات
عبد اللطیف جمیل للسیارات هي وكالة عالمیة مستقلة رائدة في مجال توزیع وبیع السیارات واآللیات، وهي الموزع المعتمد لعدد من 

سیارات تویوتا في العالم، حیث تمتلك الشركة حق توزیع العالمة  توزیعكما أنها إحدى أكبر شركات ماركات السیارات العالمیة، 
 د من أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا، وفي دول من آسیا وأوروبا.التجاریة تویوتا في عد

  
وتقّدم عبد اللطیف جمیل للسیارات خدمات التمثیل الشاملة لهذه الوكاالت التجاریة، بما في ذلك خدمات البیع بالجملة والتجزئة، 

ومن العالمات التجاریة  على اآللیات والسیارات، وتصنیع قطع الغیار.وخدمات التسویق، والمبیعات، والصیانة، والتعدیالت الشخصیة 
 التي تمّثلها الشركة في مجال سیارات الركاب، سیارات تویوتا ولكزس وفورد.


