
 2017جي أيه سي موتور تعرض ستة موديالت رئيسية في معرض السيارات شنغهاي 

شركات رئيسية مزودة لقطع  10السيارات الرئيسية المعرفة للشركة، استراتيجية الطاقة الجديدة والشراكة مع 
 السيارات ستساعد جي أيه سي موتور على توسيع سوقها العالمي 

اإلطالق األول موتور استضافت شركة جي أيه سي  --/ بي آر نيوزواير/  2017شنغهاي، نيسان/أبريل، 
)معرض سيارات شنغهاي  17لعدد من سياراتها الجديدة في الصين في معرض سيارات شنغهاي الدولي الـ 

لمؤتمرات نيسان/أبريل في المركز الوطني للمعارض وا 28-19( الذي انعقد في الفترة بين 2017
 )شنغهاي(.

وتم  .2.1 جناحفي ال" ىسعم"اإلبداع في العقل، التميز في ال شعارتحت جي أيه سي عرض وسيتم تنظيم م
شنغهاي معرض سيارات أبريل في نيسان/ 19يوم جديدة موديالت سيارات ما مجموعه ستة فيه إطالق 

، 8جي أيه  2017موديل العام و مقاعد،  ةذو الخمس 7موديل الدفع الرباعي جي أس ، بما في ذلك 2017
بي  4أس بي أتش إي في، وسيارة الدفع الرباعي الكهربائي جي أس  3سيارة الركاب الكهربائية جي أيه و 

 كونسيبت. بيريت سإن، وسيارة 3أتش إي في، والسيارة الكهربائية الكاملة جي إي 

ذ تم تصميمها على منصة جي أيه سي موتور جي و  هيكلية النموذج عبر المنصات( ) سي بي أم أيه –ا 
 7يارة جي أس س ورثتفقد ، يقو آلي ، ونظام ترفيه ذكي وتحكم مريحكبير حيز تمتع بو ، لتكون سيارة قوية

 ي للشركة.عالرباسيارات الدفع من جديد الجيل بصفتها اللحمل الشعلة جي أيه سي عائلة لممتازة الالجينات 

أحدث التقنيات الذكية تتمتع ب 2017، 8سي، وهي سيارة  جي أيه األحدث من جي أيه  ةالرائدوالسيارة 
 الصديق للبيئة. قوي و المريح و الاحتياجات الناس للتنقل لتوفير 

عن أول  إماطة اللثامبعد ففي صناعة سيارات الطاقة الجديدة.  جديدأيضا باختراق موتور  جي أيه سيوتقوم 
)نياس( في  2017ركا الشمالية الدولي للسيارات يي معرض أمف 3كاملة، سيارة الـ جي إي سيارة كهربائية 
أس  3جي أيه  الجديدة الهجين سيارة الركابموتور أيضا  جي أيه سيتطلق ، الماضي ينايركانون الثاني/

لسيارات هذا لغهاي بي أتش إي في في معرض شن 4جي أس الهجين بي أتش إي في وسيارة الدفع الرباعي 
 .العام



أس بي أتش إي في، محرك دورة  3الرائد لسيارة جي أيه وبفضل األداء الفائق والقيمة العالية، فإن المحرك 
ثة يسمح للسائقين بالتبديل بين ثالأم سي الكهربائي الميكانيكي -أيه تي كي وتزاوج جي 1.5أتكينسون 

 .الكهربائية البحتة، والمدى الموسع والهجينوضعيات سياقة: 

ي موتور ف جي أيه سيالبحرين: "أنا واثق من أداء أحد موزعي سيارات جي أم سي في د برير، وقال السي
شنغاي، ونأمل أن نتمكن من إيجاد المزيد معرض سيارات لشركة في الكبير لطالق اإلالسوق العالمية بعد 

 ."موتور في سوقنا جي أيه سيمن الفرص مع 

أبريل نيسان/ 22موتور في  جي أيه سيلشركة دولي للتوزيع  إلى أنه حضر أول مؤتمرأيضا كما أشار برير 
حيث شارك جميع مورديها وموزعيها العالميين في المناقشات حول التطوير المستقبلي  جوفي مدينة هانغ

 .موتور وصناعة السيارات جي أيه سيلشركة 

 الطاقة الجديدة بدعم منتستعمل نظم في السنوات الخمس المقبلة، سيتم إطالق أكثر من سبع سيارات و 
 تها الشتاملة للتطوير. للشركة وخطقوية اإلنجازات التكنولوجية ال

موردين  10موتور شراكة استراتيجية مع أكبر  جي أيه سي، وقعت شركة هاولتحقيق أفضل جودة لسيارات
أبريل خالل نيسان/ 19وفوريسيا في  كونتيننتالللسيارات في العالم بما في ذلك أيسين سيكي وميشالن و 

فوق ي يذالالصناعة من متوسط بالتمتع بمعدل قطع معيبة أقل شانغاي، مما يسمح للشركة معرض سيارات 
 .الرئيسيةالمشتركة للمشاريع العديد من العالمات التجارية 

، راتلهندسة السيا جي أيه سيمعهد إذ تستند إلى موتور: " جي أيه سيوقال يو جون، المدير العام لشركة 
شركة لل التابعن مركز التكنولوجيا مدعومة معالمية للبحث والتطوير تها الموتور شبك جي أيه سيوسعت 

عام نهاية المركبة بحلول  500،000نأمل في تحقيق مبيعات . العالمية وأكبر الموردين ومعاهد البحوث
طرح ، ومع الحكمة والجهود الدؤوبة، سوف نستمر في 2020عام المركبة بحلول  1،000،000و  2017

 ."مؤثرة للمستهلكين العالميينالقيمة و المنتجات ال

زيادة محققة سيارة في جميع أنحاء العالم،  380،000أكثر من موتور  جي أيه سي، باعت 2016عام في ال
تم بيع وقد ينية نموا. صناعة السيارات الصشركة في أسرع لتصبح على أساس سنوي  ٪96بنسبة 

 ٪68.4، بزيادة قدرها 2017عام الفي الربع األول من مبيعات الشركة سيارة من جميع خطوط  121،665
 .2019ركي في موعد أقصاه يالسوق األمإلى على أساس سنوي. وستدخل الشركة رسميا 



 نبذة عن شركة جي أيه سي موتور
جي أيه سي غروب، وهي تطور وتصنع سيارات شركة جي أيه سي موتور هي شركة تابعة لشركة 

جي أيه سي المرتبة رقم خمسة واحتلت . ومحركات وقطع غيار وملحقات سيارات ذات جودة عالية ممتازة
للصين، وهي  2016بين جميع الماركات التجارية في دراسة أولية لجي دي باور آلسيا والمحيط الهادىء 

 ة الرابعة على التوالي.األعلى بين جميع الشركات الصينية للسن
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