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 ‘كانو’شراكة مع  توقیع تعلن عن الثقیلة للمعداتعبداللطیف جمیل 
 توفیر أعلى معاییر الضمان وتعزیز خدمات ما بعد البیعبهدف 

 
  للمعدات الثقیلة، وهي موّزع  ‘كانو‘عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة تعلن عن توقیع شراكة استراتیجیة مع شركة

 إقلیمي رائد لشركة بیركینز
 لمستخدمي مولدات الضمان في المملكة العربیة السعودیة  معاییر خدماتتقدیم أفضل  الهدف من الشراكة هو

 ‘بیركینز’ التي تعمل بواسطة محركات ‘تكسان’
 وفرهاتقدیم خدمات ما بعد البیع لكافة المنتجات التي تباالستمراریة في شركة عبداللطیف جمیل للمعدات  تلتزم 

 

 2018نوفمبر  4جدة، السعودیة ــ 
 

 ‘كانو’أعلنت شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة عن توقیع شراكة استراتیجیة جدیدة مع شركة 
فئات الدعم لمولدات  على، لتقدیم أ‘بیركینز’للمعدات الثقیلة، وھي موّزع إقلیمي رائد لشركة محركات 

 .‘تكسان’
 

شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة لمستخدمیھا الصناعات الرائدة من مولدات تكسان، التي  وفروت
تیجیة اُتمّكن ھذه الشراكة االستریعمل معظمھا بواسطة محركات الدیزل التي تصنعھا شركة بیركینز. 

من  قطعاً لتشمل  ،الجدیدة شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة من تعزیز خدمات الضمان لدیھا
 محركات بیركینز.

 
 وتعمیقھ في المملكة العربیة السعودیة، وتھدف الشراكة إلى توسیع حضور شركتي تكسان وبیركینز

آمنة وجدیرة وبمتناول وللحصول على معدات قویة  متنامية الطلب الوتلبی ،وتوفیر خدمات ما بعد البیع
 الید.

 
شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة في جدة، في  مناسبة خاصة أُقیمت في اإلعالن عن الشراكة تمّ و

، وشركة كانو للمعدات الثقیلة، وشركة عبداللطیف مسؤولون من شركة محركات بیركینز احضرھ
 الثقیلة.جمیل للمعدات 

 
أن نھج كایزین  عارف شیشتي محمد وقال المدیر العام التنفیذي لشركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة

یكتسي أھمیة كبیرة  وعمالئناكائنا شر من خدمات الدعم للمستخدمین علىفي التحسین المستمر لتقدیم أ
عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة شركة. وأضاف، "إن إعالن الشراكة بین شركة البالنسبة لعملنا في 

الجودة من شركتي بضمان التزام  بوجودالمعدات  ؤمن الحصول علىیللمعدات الثقیلة  وشركة كانو
 "عن طریق شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة. العمالءمولدات تكسان ومحركات بیركینز إلى 

 
شركة ل العریق رثاإل یمتد: " كیروالصناعة فیرغوس بللطاقة وقال المدیر العام التنفیذي لشركة كانو 

إلى  في الشرق األوسط، وذات الجنسیات المتعددة وھي من أكبر الشركات العائلیة یوسف بن أحمد كانو،
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وھي فخورة بشراكة كانو للمعدات الثقیلة مع شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة أكثر من قرن، 
األصلیة لمحركات الدیزل المصنوعة  لتوفیر القطعواختیارھا وكیالً معتمداً في المملكة العربیة السعودیة 

 في شركة بیركینز."
 

دو فیلیرز أنھ لتلبیة الطلب على الجیل غرایم وأضاف المدیر اإلقلیمي للطاقة لشركة كانو للمعدات الثقیلة 
الجدید من محركات بیركینز عالیة التقنیة في السوق، قررت شركة كانو للمعدات الثقیلة عقد الشراكة مع 

واعتبارھا وكیالً معتمداً لتوفیر القطع األصلیة لضمان تلقي  ،شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة
محركات بیركینز أعلى معاییر الضمان في أرجاء المملكة العربیة مولدات تكسان التي تعمل بواسطة 

 السعودیة.
 

مولدات التي تعمل بالدیزل المجموعة من المولدات عالیة األداء، بما في ذلك  ‘تكسان’تصنع شركة 
الطاقة ، وتوفر حلول التولید المشترك للطاقة وتولید الطاقة البدیلة وأنظمة والغاز الحیوي والغاز الطبیعي

تختص بصناعة محركات و، ‘كاتربلر’ھي شركة فرعیة من شركة  ‘بیركینز’الھجینة. شركة محركات 
الدیزل لعدة قطاعات، بما في ذلك قطاعات تولید الطاقة والقطاعات الصناعیة. مولدات تكسان التي 

 .توفرھا شركة عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة تعمل معظمھا بواسطة محركات بیركینز
 

 -انتھى-

 
 

 لمحة عن عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة
عبداللطیف جمیل للمعدات الثقیلة هي شركة رائدة في توفیر المركبات التجاریة والمعدات الصناعیة والثقیلة في المملكة 

تي تقدمها شركات عالمیة رائدة في مجال وتوفر القطع والخدمات ال ،العربیة السعودیة. تقدم الشركة خدمات البیع والتأجیر
وتقدم شركة عبداللطیف جمیل للمعدات اآللیة أیضًا ‘. تكسان’ومولدات ‘ مانیتو’و‘ كوماتسو’الصناعة، بما في ذلك شركة 

خدمة  تخدم شبكةالحلول المالیة والحلول المتكاملة من البدایة إلى النهایة، والدعم الشامل للمشاریع وفترات ما بعد البیع. 
العمالء الواسعة لعبدللطیف جمیل للمعدات الثقیلة وتقدم االستشارات الخاصة لعدد من القطاعات، بما في ذلك القطاعات 

 .قدرةع من تطبیقات أنظمة الساإلنشائیة والمواصالت والتعدین والنفط والغاز، باإلضافة إلى توفیر طیف وا
 

 
 
 
 

أو عبر الهاتف على الرقم  media@alj.aeللمزید من المعلومات یرجى التواصل عبر البرید االلكتروني 
 ).4غرینیتش + -+ (توقیت دبي 97144480906
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