
 
 

Abdul Latif Jameel önümüzdeki 5 yıl boyunca Suudi 
Arabistan’da 2 milyar ABD$ yatırım yapacak 

 Yatırım Suudi Hükümetinin ekonomik vizyonuna uygun duruma getirilmiştir 
 Suudi Arabistan’da binlerce yeni iş yaratılacaktır  
 Cidde’de çevre dostu büyük bir yeni merkez inşa edilecektir 

Cidde, Suudi Arabistan –  3 Mart 2016 
Abdul Latif Jameel - Suudi Arabistan’ın önde gelen ticari kuruluşlarından birisi - bugün 
önümüzdeki beş yıl boyunca ülkede yaklaşık 2 milyar ABD$ yatırım yapma planlarını 
uygulamaya başladığını ve 2016 için 0,5 milyar ABD$ tahsis edildiğini açıkladı. Bu yeni 
yatırımlar dizisi bu şirketlerin Suudi Arabistan pazarında uzun vadeli genişleme planlarının 
ve bir dizi sektörde yerel ekonominin gelişmesine yaptığı katkının bir parçasını oluşturuyor. 
 
Abdul Latif Jameel bölgenin önde gelen otomotiv distribütörlerinden birisine ve Suudi 
Arabistan’da en köklü otomotiv finans şirketlerinden birisine sahip olan geniş çeşitliliğe sahip 
70 yaşında bir şirkettir. Abdul Latif Jameel Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı 
Mohammed Abdul Latif Jameel şunları belirtti: “Suudi Arabistan gelişmekte olan bir 
ekonomidir ve yeni yatırımlarımız gelecekte büyüme için sürekli bir fırsat ve potansiyel olarak 
gördüğümüz şeylere dayanmaktadır. Günümüzün ekonomisi önemli bir geçiş sürecinde 
bulunmaktadır ve hükümet tarafından bir dizi çeşitlendirme girişimi uygulanmaktadır. Bu 
durum dinamik bir tüketici pazarı ve büyüyen bir nüfus ile birlikte yerel ve uluslararası 
yatırımcılar için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.” 
 
Açıklanmış olan yatırımlar Abdul Latif Jameel tarafından dahili şekilde finanse edilmekte ve 
Suudi Arabistan’da otomotiv, gayrimenkul, lojistik ve finansal hizmetler sektörlerinde binlerce 
yeni iş yaratması beklenmektedir. 
 
Abdul Latif Jameel Motors kendi ağını yeni kentlere genişleterek müşteri temas yerlerinin 
sayısını arttıracak ve Toyota ile ilgili markalar için toplam servis kapasitesini büyütecektir. 
Mevcut perakende ve servis tesislerinin yenileştirilmesinin yanı sıra yeni oto-lojistik 
merkezleri de geliştirilecektir. 
 
Suudi Arabistan’ın büyüyen çağdaş konut talebini karşılamak için tasarlanan projelere 
odaklanan bir konut geliştirme şirketi olan Abdul Latif Jameel’in gayrimenkul bölümü Abdul 
Latif Jameel Land vasıtası ile de yatırımlar yapılacaktır. 
 
Bu genel yatırım planında ayrıca, imalat sektöründe yeni fırsatlar araştırılmasının yanı sıra 
finansal hizmetler alanında da yeni girişimler bulunmaktadır. 
 
Abdul Latif Jameel bunlardan başka Cidde’de 2.500 personele kadar kapasite ile 40.000 
metre kare alanı bulunacak olacak olan çevre dostu ve enerji verimliliğine sahip yeni bir 
merkez için de yatırım yapacaktır. Şirket bunların yanı sıra Riyad’da dünyanın en büyük 
Lexus perakende tesisinin inşaatını yakında tamamlayacaktır.  
 
 
 



 
 

Şirket Suudi Arabistan pazarında büyüme teşvikçilerini daha iyi belirleyebilmek için kısa süre 
önce Abdul Latif Jameel Investments şirketini de kurmuştur. Bu yeni bölüm doğrudan 
yatırım, ortaklık veya dahili yatırım vasıtası ile yeni fırsatlar belirlemek amacı ile Şirketin 
yerel bilgi ve deneyim olanaklarından yararlanacaktır. 


