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«مجموعة جلوبال أوتو» تعيد افتتاح مصنع BMW في مصر

أعلنــت مجموعــة جلوبــال 
الوكيــل  للســيارات،  أوتــو 
الرســمي اجلديــد لســيارات 
BMW وMINI فــي مصر، إحدى 
التابعة لشركة أوالد  الشركات 
علي الغامن للســيارات، رسميا 
إعــادة افتتاح مصنع BMW في 
جمهوريــة مصــر العربية، مع 
خــروج أول ســيارة BMW من 
خطــوط اإلنتاج بعــد فترة من 
التوقــف، وذلك بحضور م.فهد 
علي الغامن رئيس مجلس إدارة 
مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، 
ومحمد قنديل الرئيس التنفيذي 
ملجموعة جلوبال أوتو للسيارات، 
ولفيف من الشــخصيات املهمة 
في قطاع السيارات مبصر، إلى 
جانب رجال اإلعالم والصحفيني 
املتخصصني في قطاع السيارات.

كما حضر مراسم إعادة افتتاح 
مصنع BMW وفد عالي املستوى 
مــن مجموعــة BMW العاملية، 
يترأســه جــون فيليــب باران 
نائب الرئيــس األول ملجموعة 
BMW العاملية في منطقة آسيا 
واحمليط الهادئ وأوروبا الشرقية 
والشــرق األوســط وأفريقيــا، 
الذي شــهد بدوره افتتاح أولى 
صاالت العرض التي مت جتهيزها 
BMW Retail بالتوافق مع هوية

Next اجلديدة في مصر واملنطقة 
بأكملها، وهي صالة عرض مدينة 

العبور.
وكانــت مجموعــة جلوبال 
أوتو، قد استحوذت مؤخرا على 
الباڤارية للسيارات،  املجموعة 
الوكيــل الســابق للعالمتــني 
الفاخرتني، في صفقة تضمنت 
الشبكة احلالية من مراكز اخلدمة 
وصاالت العرض، وكذلك مصنع 
جتميــع ســيارات BMW الذي 
يضم ثالثة خطوط إنتاج بسعة 
إجمالية تصل إلى ١٠ آالف سيارة 

سنويا.
ويعد املصنع اململوك ملجموعة 
«جلوبال أوتو» للســيارات هو 
املصنع الوحيد اململوك لوكيل 
محلــي لعالمــة BMW وليــس 
للمجموعة األملانية كما هو احلال 
BMW مع باقي مصانع مجموعة
حول العالــم، بالضافة الى أنه 
يتضمن خطوط دهان للسيارات 
وأقســام حلام، بخالف األفران 
الفحــص والتجميع  ومحطات 
النهائــي للســيارات واالختبار 

املختلفة.
وجــرى اســتئناف عمليات 
BMW جتميع وإنتاج ســيارات

املجمعة محليا، باملصنع مؤخرا، 
Xعلى أن يتم إنتاج الطرازات ٣
اجلديــدة وX٤ اجلديدة وX٥ و

X٦ وقريبا X٧ اجلديدة به، وفقا 
جلدول زمني محدد. 

BMW X٥ أول سيارة
تخرج من خطوط اإلنتاج

BMW وخرجت أول ســيارة
مــن خطــوط اإلنتــاج مبصنع 
مدينــة الســادس مــن أكتوبر، 
بعد استئناف عمليات التجميع 
BMW Xواإلنتاج، وهي للطراز ٥

xDrive٤٠i. جاءت هذه السيارة الـ 
SUV الرياضية بامتياز مجهزة 
مبحرك من ست أسطوانات سعة 
٣ ليتــرات، يولــد ٣٤٠ حصانا 
مــع أقصــى عــزم دوران يبلغ 
٤٥٠ نيوتن متر، كما تســتعني 
بباقــة عريضــة مــن جتهيزات 
الراحة والترف، أبرزها املكيف 
األوتوماتيكــي رباعي املناطق، 
والشاشة عالية الوضوح بقياس 

١٢٫٣ بوصــة، اخلاصة بالنظام 
الترفيهي، وأخرى  املعلوماتــي 
بقيــاس ١٢٫٣ بوصــة للوحــة 

العدادات، فضال عن نظام صوتي 
من هارمان كاردون بقدرة ٤٦٤

واط، وعجالت بقياس ٢٠ بوصة، 

وأيضا فتحة سقف بانورامية، 
ومصابيح إضاءة أمامية تفاعلية 

فئة LED، وغيرها.

وتعليقا علــى إعادة افتتاح 
مصنــع BMW في مصر، صرح 
م.فهد علي الغامن، رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة جلوبــال أوتو 
للسيارات قائال: لدينا في مجموعة 
جلوبال أوتو للسيارات خطط 
وطموحــات ورؤى مســتقبلية 
كبيــرة ملصنع BMW في مصر، 
نضمن بها توفير سيارات عالية 
اجلــودة قــادرة على املنافســة 
ومواكبة التطــور التكنولوجي 
العاملي، وهو ما يتسق أيضا مع 
توجــه الدولة املصرية بتوطني 
صناعة الســيارات، لذا ستقوم 
أوالد علي الغامن للسيارات عبر 
شركتها مجموعة جلوبال أوتو 
للسيارات بضخ استثمارات هائلة 
تقدر بأكثر من ١٥٠ مليون دوالر 
أميركي بشكل تدريجي في جميع 
 ،BMW مرافــق العالمة الفاخرة

وسيكون ملصنع BMW نصيب 
األسد منها.

من جانبه، علق محمد قنديل 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
جلوبال أوتو للسيارات، بقوله: 
يسعدني اليوم اإلعالن عن إعادة 
افتتاح مصنع BMW في جمهورية 
العربيــة، واســتئناف  مصــر 
عمليات اإلنتــاج والتجميع به، 
وخــروج أول طراز من خطوط 
اإلنتاج قريبا بعد توقف طويل، 
ولدينا خطط إنتاج طموحة لهذا 
املصنع، حيث سنبدأ باستئناف 
 ،Xو٦ Xعمليات إنتاج طرازات ٥
وفي الربع الثاني من عام ٢٠٢٣

سنبدأ إنتاج سيارات X٣ اجلديدة 
وX٤ اجلديدة، والبدء في إنتاج 
السيارة X٧ اجلديدة قبل انتهاء 
النصف األول من العام احلالي.

وصممت صالة عرض مدينة 
العبور اجلديــدة، لتوفر أفضل 
جتربــة عمالء ممكنــة، بغرض 
تلبية أذواق واحتياجات عمالء 
BMW وMINI األوفياء في مصر، 
حيــث متتد صالة العرض على 
مساحة ٤٢٠ مترا مربعا، وتتسع 
لعــرض ٢٣ ســيارة للعالمتني 
BMW وMINI، فضال عن توافر 
BMW قســم خــاص مبجموعة

Premium Selection للســيارات 
املســتعملة املعتمــدة بضمــان 

 .BMW
منشأة متطورة

وســينضم لتلــك املنشــأة 
املتطــورة مركــز خدمة متكامل 
العــام، ميتــد ملســاحة  خــالل 
٧٠٠٠ متر مربع، كما سيشتمل 
علــى ٦٠ نقطة خدمــة لفحص 
األعطال واإلصالحات امليكانيكية 
والكهربائيــة املختلفة، مدعمة 
بأحدث األجهزة واملعدات املصنعة 
خصيصا لتتوافق مع الهندسة 
التقنية الفائقة لسيارات BMW و

MINI، ليكون أكبر مراكز اخلدمة 
املعتمدة للعالمتني الفارهتني في 

مصر.
صالة عرض صديقة للبيئة

وقد تبنــت صالــة العرض 
اجلديــدة طرق وآليــات تعزيز 
االستدامة التي تنتهجها مجموعة 
BMW عامليا، منها: توليد الكهرباء 
مــن األلــواح العاملــة بالطاقة 
الشمسية، وإعادة تدوير املياه في 
عمليات غسيل السيارات، وأيضا 
االستعانة مبستشعرات للحركة 
في أنظمة اإلنارة الداخلية لصالة 
العــرض، لدعم توفيــر الطاقة، 
وغيرهــا من الطرق املســتدامة 

الفعالة.

تفتتح أحدث صاالت عرض BMW وMINI في مدينة العبور

م.فهد علي الغامنم.فهد علي الغامن وجون فيليب باران م.فهد علي الغامن وجون فيليب باران خالل جولة في املصنع

جولة في املنشأة

أعضاء مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات مع فريق العمل

أول سيارة BMW X٥ من خطوط اإلنتاج مبصر

م.فهـد علي الغـامن: مصنع جتميع سـيارات BMW في مصـر يضم ٣ خطوط إنتاج بسـعة إجمالية تصل إلى ١٠ آالف سـيارة سـنويًا
صالـة مدينة العبـور هي أولى صاالت العـرض مبصر واملنطقة التـي مت جتهيزها بالتوافق مـع هويـة BMW Retail Next اجلديدة


