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الوكالة التجارية العاملية لل�سيارات تد�سن �سيارة »جيلي«
ت�سوير: حم�سن رحمة

جيلي  �سيارة  لل�سيارات،  العاملية  التجارية  الوكالة  د�سنت 

التنفيذي  الرئي�س  كانو  �سلمان  �سوزي  بح�سور  وذلك  ال�سينية 

لل�سركة وذلك مبجمع �سيتي �سنرت البحرين هي جزء ال يتجزاأ من 

لديها  جيلي   R&D على  واملت�سقة  امل�ستمرة  ال�سركة  ا�ستثمارات 

حاليا فريق R&D من اأكرث من 2000 ع�سو وقامت باإن�ساء خم�س 

من�سات تقنية 15 من�سة اإنتاج واطر من�سات ل 42 منوذج والتي 

تعزز ب�سكل كبري فعالية البحث والتطوير R&D، لزيادة حت�سني 

للت�سادم  جيلي  ان�ساء خمترب  يتم  مركباتها،  واالأمان يف  ال�سالمة 

اإجراء  على  قادراً  املخترب  �سيكون  االإنتهاء  و�ساق، وعند  قدم  على 

اإختبارات ت�سادم حوايل 200 لكل منوذج من �سيارات جيلي قبل 

تقدما مميزا يف  اإىل ذلك حققت جيلي  باالإ�سافة  باالأ�سواق،  الطرح 

قطع الغيار الهامة، جميع �سيارات جيلي �ستحمل AT/MTناقل 

بوا�سطة  م�ستقل  ب�سكل  تطويرها  مت  والتي  �سرعات  ب�ست  حركة 

جيلي، حمرك 1.3 تريبو امل�سحون �سيذهب اىل االنتاج العام املقبل. 

R&D لفريق  ال�سيارات  �سوق  يف  الكبري  جناحها  تعزو  جيلي 

القوي، وفريق R&Dقوي �سيكون دائماً جزءا ا�سا�سياً من اخلطة 

االإ�سرتاتيجية جليلي على املدى البعيد.

R&D حققت جيلي تقدما كبريا يف  املبيعات و  باالإ�سافة اىل 

خدمات عالية اجلودة لعمالئها ، جيلي الزالت م�ستمرة يف زيادة 

ا�ستثماراتها يف اخلدمات اللوج�ستية وتخطط االآن لبناء العديد من 

مراكز اخلدمات اللوج�ستية االإقليمية لقطع الغيار، مع هذه املراكز، 

اأن يتم ت�سليم 70 - 80 يف املائة من قطع غيار ال�سيارات  ميكن 

اإىل املخازن يف غ�سون 24 �ساعة و 90 يف املئة ميكن تو�سيلها 

ب 3 ايام، كما يف ال�سوق العاملية، اأعلنت جيلي يف وقت مبكر من 

اخلارج  يف  للتدريب  مركز  اأول  بتاأ�سي�س  �ستقوم  اأنها  ال�سهر  هذا 

الو�سطى  اأمريكا  مبيعاتها وجودة خدماتها يف  لتعزيز  ت�سيلي  يف 

اأوكرانيا مت ت�سغيل مركز اخلدمة  واجلنوبية، اىل جانب ذلك، يف 

الهاتفية جيلي بنجاح ملدة �سنتني متتاليتني و�سمنت بفعالية جودة 

اخلدمات املقدمة للعمالء املحليني.

البيع  بعد  ما  وخدمة  البيع  �سبكات  وتعزيز  اإن�ساء  من خالل 

اأكرث م�سوؤولية وموثوق بها يف �سناعة ال�سيارات  اأ�سبحت  جيلي 

عاملياً.

حالياً، رعت جيلي اورك�سرتا �سمفونية ت�ساينج يف جولة يف 

ال�سويد  املانيا  الت�سيك  النم�سا  ايطاليا  ت�سمل  اوروبية،  دول  �ست 

الثقافات  متكاملة  رائعة  مو�سيقى  فقط  تقدم  مل  اجلولة  وبلجيكا 

اأي�سا  �ساعدت  ولكن  االأوروبية  اجلماهري  اإىل  والغربية  ال�سرقية 

�سواء  حد  على  وفولفو  جيلي  �سيارات  اأن  مفادها  ر�سالة  باإر�سال 

ا�ستفادا من عملية االكت�ساب.

موؤ�س�سة  بني  بالتعاون  �سمح  لل�سيارات  فولفو  اكت�ساب  اإن 

مع  بال�سرق  ال�سوق  فعال  ب�سكل  وتربط  غربية  وموؤ�س�سة  �سرقية 

يف  جيلي  ادارة  جمل�س  رئي�س  �سوفو  يل  يقول  بالغرب،  ال�سوق 

مقابلة، من الوا�سح ان �سانعي ال�سيارات ال�سهريتني دجموا بنجاح 

موارهم الثقافية و الت�سويقية والتنظيمية اأعطت املجال كامال اىل 

مزايا كل منها يف املبيعات R&D واخلدمات، وقد اأر�سى ذلك ا�سا�سا 

متينا للنمو والتنمية امل�ستقبلية يف �سوق ال�سيارات املتغرية دوما 

با�ستمرار.


