
 
 

 

      
 

   2018 اغسطس 90التاريخ: 

 

اليابانية توّقعان مذّكرة تفاهم مع البرنامج  ألمنيوم" عبد اللطيف جميل و"كوزي
الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لتحفيز االستثمارات األجنبية في قطاع 

 في المملكة العربية السعودية المركبات تصنيع

 
 

  هدف بفي السعودية على نطاق واسع للسيارات تمهّد مذكرة التفاهم ألول تجربة من نوعها في تصنيع مكونات
 إلى األسواق العالميةتصدير ال

 لسعوديةالعربية االيابانية في المملكة ي ز كو  تتضّمن االتفاقية مخططًا لتأسيس مركز تصنيع عالمي لشركة 
   

  2018، أغسطس 9 –الرياض، المملكة العربية السعودية 
مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني  Kosei Aluminium "ألمنيوم يز كو "وّقعت عبد اللطيف جميل وشركة التصنيع اليابانية 

ي االستثمارات األجنبية في قطاع التصنيع ف بهدف تعزيز عية في المملكة العربية السعوديةلتطوير التجمعات الصنا
 المملكة.

 



 
 

وتعنى المذّكرة بإمكانيات تصنيع إطارات العجالت ومكوناتها من األلمنيوم في المملكة العربية السعودية، في مبادرة ستكون 
صدير إلى السعودية بهدف التاألولى من نوعها لتصنيع إحدى المكّونات الرئيسية للسيارات واآلليات في المملكة العربية 

 األسواق العالمية.
 

، يز كو  ، ليكون مركزًا عالميًا لشركةالمبادرة على المدى األبعد تأسيس مصنع في المملكة العربية السعودية ةوتتضّمن خط
 الميةالسوق الع مهمة من حصةإلنتاج  مستقبالً ويهدف المصنع  .شركة التعدين العربية السعودية )معادن(بمساهمة من 

 فرص العمل. أعداد كبيرة من ّفرسيو من اإلطارات ، كما 
 

وّقع مذكرة التفاهم عن التجمعات الصناعية، نائب رئيس التجّمعات، المهندس عبد اهلل الهزاني، ممثاًل لرئيس التجمعات 
، المدير التنفيذي للشركة ورئيسها، شنكيشي كاميا؛ وعن عبد يز كو الصناعية، المهندس حمود التويجري؛ وعن شركة 

 يز كو و اللطيف جميل، نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس، حسن جميل. وبموجب االتفاقية، تنّفذ عبد اللطيف جميل 
ليات في ات واآلالتجمعات الصناعية، دراسة جدوى فنية ومالية لتصنيع إطارات العجالت ومكوناتها من األلمنيوم للسيار و 

الرئيسية  بصفته أحد األولويات –المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذا أن يساهم في تنمية قطاع التصنيع في المملكة 
 .2030في رؤية المملكة 

 
بد ع، عن "السعادة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع التجمعات الصناعية و كوزيوأعرب شنكيشي كاميا، المدير التنفيذي لشركة 

اللطيف جميل بهدف استكشاف الفرص الهائلة والمتعددة في المملكة العربية السعودية وكذلك منطقة الشرق األوسط وشمال 
سّهل التقاء األطراف الثالثة في هذه المذكرة  2030ورؤية المملكة  2021 كوزيأفريقيا". وأضاف: "هذا التناغم بين رؤية 

مبادرة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لقيق األهداف. إنني مقّدر جدًا لتنفيذ دراسة الجدوى والعمل نحو تح
ننا نتطلع قدمًا لنجاح هذا المشروع  وكوزيلدعم عبد اللطيف جميل  في هذا المشروع من خالل التوقيع على هذه المذكرة. وا 

 نب التقنية والفنية، ونحن واثقون بأنه سيكونالذي يجمع بين امتيازات المملكة في الموارد ومساهمات اليابان في الجوا
 مساهمة إضافية في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة".

 
 وزيكمن جهته، أعرب المهندس عبد اهلل الهّزاني )التجمعات الصناعية( عن "السعادة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع 

يد قطع اآلليات، وعبد اللطيف جميل، الرائدة في قطاع األعمال ألمنيوم، إحدى الشركات اليابانية الرائدة عالميًا في تزو 
وبشكل بارز في قطاع اآلليات في المملكة العربية السعودية". وقال الهّزاني: "هذه المذّكرة جزء من خطط ومبادرات 

ضافة إلى يًا، باإلالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لتطوير قطاع آليات في المملكة قادر على المنافسة عالم
التي  2030تطوير قاعدة قوية لتزويد قطع السيارات واآلليات في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 

 تهدف إلى تنويع االقتصاد وتنمية القطاعات االقتصادية غير النفطية في المملكة".
 

الفرص الكبيرة المتمثلة في إمكانية نقل قدرات ومهارات التصنيع إلى هذه حجم مذكرة التفاهم كشفت  "وصّرح حسن جميل: 
ل أول مبادرة سعودية من نوعها لتصنيع قطع السيارات واآلليات في المملكة على المملكة العربية السعودية في تجربة ستمثّ 

ر لتجمعات الصناعية لتطوينطاق واسع بهدف التصدير إلى األسواق العالمية. وهذه االتفاقية خطوة مهمة ضمن جهود ا



 
 

، وهي جهد إضافي لإلسهام قدر اإلمكان في 2030قطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية في سياق رؤية المملكة 
 تطوير قطاع صناعات السيارات في المملكة العربية السعودية".

 
عودية، وذلك اني شينزو آبي إلى المملكة العربية السويأتي التوقيع على االتفاقية قبيل الزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء الياب

، حيث جرى االتفاق 2017بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى اليابان في مارس 
 .2030يابانية ال-على تعزيز العالقات الثنائية بين الدولتين وتأسيس شراكة استراتيجية متينة، كجزء من الرؤية السعودية 

 
-انتهى-  

 نبذة عن عبد اللطيف جميل 

عبد اللطيف جميل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونيًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات 
الطاقة المتجددة، و التجارية واالستثمارية، أبرزها تجارة السيارات، وتصنيع قطع الغيار لآلليات والسيارات، والخدمات المالية، 

والخدمات البيئية، وتطوير األراضي وتطوير العقارات، والخدمات اللوجتسية، وتجارة الكهربائيات بالتجزئة، والخدمات 
اإلعالمية. وتحرص عبد اللطيف جميل على مكانتها المتميزة كشريك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجية في الشرق 

 ccc.jla.wwwويمكن معرفة المزيد عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني:  األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

 

أو عبر الهاتف  em.jeaeaidemألي معلومات أو استفسارات إضافية، يمكن التواصل معنا عبر البريد االلكتروني 
 (4dغرينيتش + -+ )توقيت دبي 97144480906على الرقم 

 
 

 ألمنيوم يز كو نبذة عن 

هي شركة رائدة في تصنيع ومبيعات إطارات العجالت وغيرها من القطع المصبوبة  Kosei Aluminumألمنيوم  يز كو 
من خليط األلمنيوم مثل قطع المحركات وقطع الفرامل. وتتمتع الشركة بقاعدة واسعة من العمالء من كبار المصّنعين في 

يسوزو ود يع في ايهاتسو وغيرها. وتمتلك الشركة مرافق للتصنقطاع اآلليات مثل تويوتا وهوندا وسوزوكي ونيسان ورينو وا 
كل من اليابان والهند وتايالند والصين، كما تمتلك شركات في الواليات المتحدة األمريكية وهونغ كونغ، وهي تشهد توّسعًا 

ة حاليًا كمستمرًا من خالل المشاريع والشركات الفردية وتلك التي تتم بالشراكة مع جهات وشركات أخرى. وتخطط الشر 
لتأسيس قاعدة للتصنيع في أمريكا الشمالية وفي الشرق األوسط. ويمكن معرفة المزيد عن الشركة عبر موقعها االلكتروني: 

www.koseijp.co.jp 

من خالل البريد االلكتروني   KOSEI ALUMINUM Co,LTDألمنيوم شdمd  يز كو يمكن التواصل مع 
 info@koseijp.co.jp 0565-80-4492أو الهاتف 
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