
 
 

  السالمة والتميزو عامًا من الجودة  125 ميشالن تحتفل بـ
  حلبة مرسى ياس في أبوظبي على

  
 الرائدة في مجالتحتفل اليوم شركة ميشالن،  - 2015مارس  31أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 يتال حدث خاص في حلبة مرسى ياس، عامًا على تأسيسها، ضمن 125 صناعة اإلطارات، بذكرى مرور
ت شركة ميشالن، حبر  خاصة،المناسبة بهذه ال . واحتفاءً 1لفورموال ل لسباق جائزة أبوظبي الكبرىعتبر موطنًا ت

 Michelinصفحة الفيسبوك  في مسابقة من خاللالذين شاركوا  بالفائزينعمالق صناعة اإلطارات 
Arabia ،تثقيفي وترفيهيعبر نشاط  عريقالوتاريخها  الشركة نجاح قصة لتعرف عن كثب علىل.  

  
  ار من خالل برنامج سّلط الضوء على:االبتكمجال  فيتراثها الفرنسية األصل،  ، الشركةميشالنوشاركت 

  
  هوائيةالطارات اإل مستخدتطور وت األولى في العالم الشركةميشالن ت ناكفقد تاريخها الغني،  :رثاإل 

  .اإلطارات الحديثة اليوم اتستند عليهوهي التقنية لتي  ،1895في عام  على السيارات
 عزيز وتميشالن لتطوير اإلطارات شركة  هاستخدمت التي : التكنولوجيا الحديثة والمستدامةاالبتكار

  .أساليب التنقل
 على كل إطارات ميشالن إلبقائها آمنة على الطريق التي تطبق: عرض األساليب المعقدة سالمةال.  
 حلبة مرسى ياس، موطن سباق  تشهد عليه: تاريخ طويل في رياضة السيارات، رياضة السيارات

 1جائزة أبوظبي الكبرى للفورموال 
  
لحظة  إنها"ون، رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس "ميشالن" في أفريقيا والهند والشرق األوسط: قال نور بوحسّ و 

 إنجازاً  نالقد حقق. 125في عامها الـ ميشالن شركةالذين ساهموا في تسطير نجاح فخر لجميع العاملين 
 الـ للسنواتيادة القطاع ر في قدما لنبقى تطلع ونباستمرار  الشركة تطوير لىإ هادفين حتى هذا اليوم، عظيماً 
  ".المقبلة 125

 
، ولطالما ُعرفت باتباعها فرنسا - في مدينة كليرمون فيران 1889عام ال شركةال ن ميشالنااألخو  أسسوقد 
، عاليةذات الجودة البمعاييرها العالمة التجارية وُعرفت هذه تجربة العمالء.  عزيزستدامة وتلالمتناسقًا  اً نهج
 ، وهي اإلطاراتواستخدمتها على السيارات في العالم اإلطارات الهوائية تأول من أدخل تكان انهأ علماً 



 
 

في وقت  للركابالراحة  اً ر موف، ِتطامر يخفف أثر اإلالهواء المضغوط الذي ا التي تستخدم من نوعه ىاألول
  .ال تزال في مرحلة بداية انتشارهاكانت فيه السيارات 

 
لطريق وخرائط وٕاشارات طرق تحمل إرشاديًا ل ودعمًا لرغبتها المستمرة في التفوق، خلقت شركة ميشالن دليالً 

  .بشكل عامتحسين وضمان سهولة التنقل في كجزء من التزامها توقيعها، 
 

. ومن السالمةوتركز شركة ميشالن بشكل أولي ومن خالل ابتكاراتها، على تحقيق هدفها األساسي وهو: 
، تمكنت الشركة من خالل مساهماتها لقسم األبحاث والتطويرسنويًا مليون يورو  600ص يخالل تخص

طارات في اإلنعي ستخدم اآلن من قبل معظم مصتي توال، ذات الهيكل الشعاعي من اختراع اإلطار ،ةيدالعد
سالمة على الحين يتعلق األمر ب فعاالً  أداءً دم كبيرة ويق متانةيضمن  اجميع أنحاء العالم، وذلك ألن تصميمه

  الطرق.
    

حاضرة بقوة خالل  شركةلمنصة اختبار لالتي تعتبر رياضة السيارات كما كانت ابتكارات ميشالن في عالم 
بهدف  التي تتمتع بأداء عاليفي العالم  السياراتوأقوى أشهر بعض من  تشارك. وقد الحدث في أبوظبي

طارات ميشالن في المشاركين وفرصة اختبار األداء األقصى إلللعمالء ومدهشة  توفير تجربة قيادة فريدة
  .الظروف الصعبة

 
نت كان حاضرًا خالل الحدث: "لقد كاو  فاز بمسابقة ميشالن على فيسبوك الذي مصطفى فهمي داوودويقول 

السالمة والراحة على  هذه التجربة فعًال رائعة. لم أكن أدرك قبل اليوم األهمية الفعلية لإلطارات ومدى تأثيرها
. باختصار، لقد كانت طرقتناسب مع جميع أنواع التلت في القيادة. فقد صنعت شركة ميشالن هذه اإلطارا

    ".وشيقة فعًال تجربة غنية
  

  -انتهى-
  

  الصحفية، يرجى التواصل مع:لالستفسارات 
  بسام الصيفي

  أديلمان للعالقات العامة بالنيابة عن ميشالن
  +971 56 6696201متحرك: 

  Bassam.Saifi@Edelman.comبريد إلكتروني: 



 
 

  
  نبذة عن "ميشالن"

تكرس "ميشالن" جهودها لتحسين التنقل المستدام، وتعمل على تصميم وصناعة وبيع اإلطارات لمختلف أنواع وسائل النقل بما 
فيها الطائرات، والسيارات والدراجات الهوائية، والجّرافات أو ناقالت التربة، ومعّدات المزارع، والشاحنات الثقيلة، والدراجات 

ية األمريكية. من جهة أخرى، تنشر الشركة أدّلة سياحية، وخرائط، وأطلس الطرقات، وتوّفر دعمًا النارية، والمركبات الفضائ
. يقع مقر الشركة الرئيسي في كليرمون فيران، فرنسا، يبلغ عدد موّظفي ViaMichelin.comإلكترونيًا لخدمات النقل عبر 

  .دولة حول العالم 18موقع إنتاج في  69دولة، وتشّغل  170موّظف في أكثر من  113,400ميشالن حوالي 
  
يتولى المكتب اإلقليمي لشركة ميشالن الشرق األوسط، الذي يّتخذ من دبي مقّرًا له، إدارة المهّمات التجارية والتسويقية والتوزيع و 

مّو في تلك وذلك لتوفير دعم أفضل للعمالء وتحقيق طموح الشركة العالمي للن في بلدان أفريقيا والهند، والشرق األوسط
بينما تجري أعمال الشركة في  الكاميرون ونيجيرياو  في كل من الهند، وجنوب أفريقيا لشركةوكاالت تجارية ل 4ويوجد  المناطق.

  الدول األخرى من خالل شركاء استيراد محليين.
  

أو الصفحة الرسمية على  www.michelin.comللمزيد من المعلومات حول ميشالن، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني للشركة 
  .www.facebook.com/MichelinArabiaفيسبوك 

  
 

   



 
 

  األحداث البارزة لشركة ميشالن
  

  انتقال سائقي السيارات حول العالم.على مدار أكثر من قرن، كرست ميشالن كل خبراتها وابتكاراتها لتحسين 
  

 Michelin et Cieتأسيس  1889
  تسجل براءة اختراع اإلطارات القابلة للفك واإلصالح ميشالن 1891
  أول سيارة مزودة بإطارات هوائية Eclairميشالن تقدم السيارة  1895
  رجل ميشالن Bibendumوالدة  1898
  دليل لميشالننشر أول  1900
  ذات المسامير غليظة الرأس لتحسين كبح اإلطار ومتانته ”Smelle Michelin“طرح مداس  1905
  لفكلعجلة فوالذ قابلة الدوالب االحتياطي بشكل ميشالن تخترع   1913
  بار) 2.5أول إطار سيارة ذو ضغط منخفض ( 1923
  للسائحين صديق للبيئةميشالن تخترع أول دليل  1926
  ميشالن تسجل براءة اختراع اإلطار األنبوبي المتكامل 1930
  أو إطار شاحنة بغطاء فوالذي Metalicميشالن يقدم  1938
  الثوري Radialطار لإل تسّجل براءة اختراعميشالن   1946
  للمعدات الثقيلة Radialميشالن تطرح أول إطار  1959
 فيراريمع  Formula 1يربح بطولة  Radialإطار ميشالن  1979
1981 MICHELIN Air X  أول إطارRadial للطائرات  
  الموفر للوقود  ™MICHELIN ENERGYإطالق إطار  1992
  المكوك الفضائي األمريكي يهبط بإطارات ميشالن 1995
  المستدامةوهو الحدث الريادي العالمي للمركبات  Michelin Challenge Bibendum انعقاد الدورة األولى من 1998
  رجل ميشالن يحتفل بمئة عام على مولده 1998
  اختارت لجنة تحكيم دولية شعار رجل ميشالن كأفضل شعار على اإلطالق  2000
  ميشالن تقدم للسوق أكبر إطار للمعدات الثقيلة في العالم 2001
  ميشالن تطلق مجموعة من اكسسوارات السيارات تحمل عالمة ميشالن التجارية 2003
 MICHELIN Durable Technologiesورة في عالم إطارات الشاحنات بتقنيات ميشالن المستدامة ميشالن تقوم بث 2006
الجديد والذي يخفض من استهالك الوقود  MICHELIN ENERGY™ Saverإطالق إطار ميشالن الموفر للطاقة  2007

  الكربون لكل كم.جرام ثاني اكسيد  4 ومتر مما يمنع إنبعاث ما يقرب منكيل 100لتر لكل  0.2بـ
  ق العالميةافي األسو  MICHELIN Pilot Super Sportو MICHELIN Pilot Sport 3إطالق إطارات  2010
  .أول إطار مجمع مزدوج MICHELIN Pilot Road 3تقديم إطار  2011



 
 

ذا األداء عالي التميز في األسواق وهو اإلطار الوحيد المعتمد  MICHELIN Pilot Sport Cup2إطالق إطار  2013
بنز آي أم جي -مرسيدس وسيارةسبايدر  918بورشه  الجديدة وسيارةسبيسيال  458فيراري  لالستخدام في سيارة

  )Black Seriesالنسخة السوداء (
ذو المداس المتجدد ذاتيًا في معرض أمريكا الشمالية الدولي المقام في  MICHELIN Premier A/Sإطار  عرض 2014
  دترويت
  الجديدةبورشه َمكان  لسيارات الدفع الرباعي لالستخدام بسيارة  MICHELIN Latitude Sport 3اعتماد إطار  2014
  في أوروبا والذي يمكن استخدامه صيفًا وشتاءً  CrossClimateميشالن تطلق إطار  2015
  للشركة 125ميشالن تحتفل بالذكرى السنوية الـ 2015

  
  

  



 
 

  أرقام رئيسية لشركة ميشالن
 

  1889عام         تأسست
  دولة 17موقع إنتاج في  67      قاعدة اإلنتاج
  2013ديسمبر/ كانون األول  31 بتاريخعامل في جميع أنحاء العالم  111,200      عدد العاملين

ارات: أمريكا الشمالية وأوروبا مرفق في ثالث ق 25باحث يعملون في  6,600 أكثر من    البحث والتطوير
  سياآو 

  مليون يورو 600  2012ميزانية البحث والتطوير 
 170مليون خريطة ودليل في أكثر من  13مليون إطار، وبيع أكثر من  171 إنتاج    اإلنتاج السنوي

 ViaMichelin عبرمليار برنامج رحالت يتم حسابها  1.2دولة، و
  ليون يوروم 247مليار و 20  2013صافي المبيعات عام 

  
  
  


