
 

 بیان صحفي

تعلن عن افتتاح مركز جدید للمبیعات وخدمة العمالء في  عبد اللطیف جمیل للسیارات
 الھفوف

 
  سیارة في آن واحد  34یقّدم المركز الجدید تجربة عالمیة المستوى في خدمة العمالء، والقدرة على خدمة أكثر من 
 یضّم المركز صالة عرض ضخمة وورش صیانة لتلبیة كافة احتیاجات العمالء 

 
 2018 أبریل 3 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 

 
المعتمد لسیارات تویوتا في المملكة العربیة السعودیة، عن افتتاح منشأة جدیدة  أعلنت عبد اللطیف جمیل للسیارات، الموّزع

 اللطیف عبد إعالن سیاق في الخطوة هذه وتأتي. لسیارات تویوتا ولكزس في الهفوف، مجهزة بأحدث التقنیات والخدمات
 الخمس السنوات مدار على السعودیة العربیة المملكة أسواق في سعودي لایر ملیار 7.5 استثمار نّیتها عن سابقاً  جمیل

 .القادمة
 

صالة عرض مجهزة وفق أحدث وأعلى المستویات في خدمة وتضّم المنشأة، التي طوّرتها عبد اللطیف جمیل لألراضي، 
الضیوف والعمالء، وتتضّمن صالة عرض داخلیة وباحة خارجیة لعرض سیارات تویوتا ولكزس المستعملة والمعتمدة من 

 اللطیف جمیل، إلى جانب كامل خدمات المبیعات والصیانة وقطع الغیار.قبل عبد 
 

: "إننا في عبد اللطیف جمیل جمیل اللطیف عبد إدارة مجلس رئیس ونائب الرئیس نائب جمیل، محمد حسن وصّرح
شركة عبد اللطیف م أفضل الخدمات لعمالئنا. ویتمّیز هذا المركز الذي طّورته یللسیارات مستمرون في سعینا الدائم لتقد

خدمات رفیعة المستوى لالستمتاع بتجربة  جمیل لألراضي بتصمیمه اإلنشائي المبتكر والفّعال الذي یتیح للمستخدمین
 الخدمة المتمیزة".

 
 على للسیارات جمیل عبداللطیف شركة حرص مدى على مثال هي الهفوف مركز في الجودة عالیة المرافق إن" وأضاف:

 أنحاء معظم في المتوفرة والصیانة البیع مراكز من ممتدة شبكة عبر وذلك كانوا، أینما وعمالئها لضیوفها البال راحة توفیر
 .المملكة"

 
 صیانة، منفذ 34و سیارة، 12 تسع عرض صالة ویضم مربع، متر 11,931 بالهفوف الجدید المركز مساحة وتبلغ

 المستعملة للسیارات خارجیة منطقة جانب إلى ومخزن، الغیار، قطع ومبیعات عمل، وورشة لالستقبال، مخّصصة ومنطقة
 .ولكزس تویوتا سیارات من سیارة 22 لـ تتسع

 



 

 بیان صحفي

المطور الرئیسي لجمیع مشاریع عبداللطیف جمیل ومنشآتها المؤسسیة. وتشمل  شركة عبداللطیف جمیل لألراضي وتعدّ 
، 2016في مدینة الریاض، والذي تم افتتاحه في مایو عام  ،العالمعلى مستوى  ‘لكزس’أوسع مركز لسیارات إنشاء مشاریعها 

 متر مربع. 41,400ویقع على مساحة تبلغ 
 

 -انتهى-

 

 عن عبد اللطیف جمیل نبذة 

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

والخدمات البیئیة، وتطویر األراضي وتطویر العقارات، والخدمات اللوجتسیة، وتجارة الكهربائیات بالتجزئة، والخدمات 
كانتها المتمیزة كشریك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجیة في الشرق اإلعالمیة. وتحرص عبد اللطیف جمیل على م

 www.alj.comاألوسط وشمال أفریقیا وتركیا. ویمكن معرفة المزید عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني: 

الهاتف أو عبر  media@alj.aeألي معلومات أو استفسارات إضافیة، یمكن التواصل معنا عبر البرید االلكتروني 
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