
جي أيه سي تكشف عن أول سياراتها الكهربائية الذكية في معرض سيارات غوانغجو، عارضة االبتكار في 
 البحث والتطوير في الوصول العالمي

 
أطلقت الشركة الصينية الرائدة  –/ بي آر نيوزواير  2016كانون األول/ديسمبر،  7غوانغجو، الصين، 

تشرين الثاني/نوفمبر في  18سياراتها الكهربائية، إناليت، يوم المصنعة للسيارات جي أيه سي موتور أول 
 معرض سيارات غوانغجو الدولي الرابع عشر، محققة مفصال مهما في مشوار ابتكارها المتواصل.

 
يم أحدث التقنيات المتطورة، ومعظم مفاهلها تستخدم مثيل  فائقة التقدم الذكية ي سيارة كهربائية ه إناليت

مصممة على هيئة ال هاأبوابيارة السوبر الصغيرة الجسد بوتجربة القيادة الطبيعية. الس التصميم المستقبلية
بفضل ستقل موفير قيادة الدفع الرباعي الواليدوية مع تالمستقلة ذاتية الالقيادة تعمل بطريقتي  ،فراشةالجناح 

 .تعجالالالمحركات في 
 

تفكير تمثل أعلى ي سيارة مفهوم تقدمي اله إناليتموتور إن " جي أيه سي وقال تسنغ تشينغ هونغ، رئيس
، ال مثيل لهاالتي قدرات التكنولوجية الفضال عن موتور  جي أيه سيوتطوير مستقل من   مستوى أبحاث

اتجاه الوصول إلى بمتقدم تطوير للحصول على  اموتور ثقة قوية ودعم جي أيه سيل والتي سوف توفر أيضا
 ."ات من خالل االبتكار واإلبداعصناعة السيار مستوى في أعلى 

 
 7 ة ذات المقاعد الـالرائدسيارتها الرباعية الدفع موتور  جي أيه سي عرضتمعرض سيارات غوانغجو، في و 

محفظة منتجاتها البارزة التي تضم جي نب اإلى ج 4من سيارة الجي أس  2017وموديل العام  8جي أس 
جي أيه القوي ل االبتكار التكنولوجيتي، مبرزة  200أس  3سوبر وجي أيه  5وجي أس  6، جي أيه 8أيه 
 .في العقد الماضيالتي تم تطويرها رقى األومعايير التصنيع  موتور سي
 

ذ تتركز   عالميةتها الموتور شبك سي جي أيه ، وسعتجي أيه سيالتابع ل على معهد هندسة السياراتوا 
معا  التي شكلتموردين ومعاهد البحوث، وكبار المركز تكنولوجيا الشركة، للبحث والتطوير المدعومة من 

مج منصة مع دالمختلفة على نفس سيارات لتصميم وتصنيع نماذج ات، منصمتعددة ال ةهيكلية وحداتي
 الجوال. ة الجديدة واإلنترنت سيارة الطاقو مستقلة، الالتقنيات في مجاالت القيادة 

 



ي مجاالت البحث فلجي أيه سي معهد هندسة السيارات  واصليس، المتقدمةسيارة إناليت مع فوفقا لتسنغ، و 
يماتية بل ومنصة البيانات الكبيرة التلرافين، غمستقبلية مثل نظام الهيكل في سيارات الطاقة الجديدة، ومواد ال

لمتصلة االكهربائية الذكية الشبكة تقديم محاولة الواقع االفتراضي، األجهزة التي يمكن ارتداؤها من تى وح
 ة. نيساألقيادة التجربة و 
 
موتور أداء قويا هذا العام في السوق الدولية. وكانت الشركة  جي أيه سي أظهرت، نجاحللاالبتكار دفع مع و 

اكتوبر ل/تشرين األو يناير الى كانون الثاني/ثالث مرات عدد السيارات المباعة في البحرين من ب تقد ضاعف
في المئة من حصة  1بحصولها على حرين في البمبيعا السيارة الصينية األكثر اآلن وهي ، 2016عام ال

 .السوق
 

خاصة في  رائجة بصورةالرائدة هي سيارات  6سوبر وجي أيه  5أس، جي أس  3يذكر أن موديالت جي أيه 
 أيضا.  الثناء من اصحاب السيارات ووسائل اإلعالم المحليةازت على حإذ البحرين، 

 
، مع األرقىقد دخلت حقبة جديدة مع تطور أسرع نحو األسواق موتور  جي أيه سيوقال يو جون إن "

ع ، ومكاملالتصنيع إلى التعلى االبتكار وتحقيق طفرة تكنولوجية في جميع المجاالت من األساسي التركيز 
 " .تحقق المزيد من النجاح في السوق الدوليةالقوية أن منتجاتنا المتطورة للغاية و لشبكة اإلنترنت، يمكن 

 
سيارة جديدة في السنوات الخمس المقبلة، وسيتم إطالق  30الى  20إلطالق موتور  جي أيه سيتخطط و 

وكذلك ، 8، وجي أم 3، جي أس 7الجديدة كليا جي أس  اتالسيار  ، بما في ذلك2017عام الفي  منها تسع
ه سي موتور لجي أيالشركة األكثر مبيعا  بدء بيع سيارةسيتم موديلين محدثين. و جديدة و ثالث سيارات طاقة 

 في البحرين قريبا. 4الجي أس 
 

 نبذة عن شركة جي أيه سي موتور
غروب، وهي تطور وتصنع سيارات شركة جي أيه سي موتور هي شركة تابعة لشركة جي أيه سي 
في التسعة  %126، حققت نموا سنويا يبلغ ومحركات وقطع غيار وملحقات سيارات ذات جودة عالية ممتازة

، وهي نسبة النمو األعلى بين جميع السيارات الصينية الصنع في الفترة ذاتها. 2016أشهر األولى من العام 



جميع الماركات التجارية في دراسة جي دي باور آلسيا والمحيط جي أيه سي المرتبة رقم خمسة بين واحتلت 
 الصينية األولية، والشركة الصينية األولى للسنة الرابعة على التوالي. 2016الهادىء 

 
 اتصاالت اإلعالم:

 جون وانغ
+86-20-3920-6308  ، 

sukie_gacmotor@126.com ، 
 

 كي لي
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