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كادیالك الكھربائیة بالكامل تفتتح عصر جدید من الرفاھیة والدقة في مصر 

القاھرة - 10 نوفمبر 2022 

• تعتزم كادیالك طرح خمسة مودیالت فاخرة من السیارات الكھربائیة في مصر بحلول عام 2025. 

• تدعم رؤیة كادیالك للسیارات الكھربائیة بالكامل رؤیة مصر المستدامة لعام 2030. 

• سیتم طرح كادیالك لیریك في األسواق أواخر عام 2023. 

تـعید كـادیـالك تـعریـف مـفھوم السـیارات الـفاخـرة فـي مـصر بسـیاراتـھا كـادیـالك لـیریـك بـدء مـن الـتصمیم الـمذھـل مـروًرا بـالـتكنولـوجـیا 

المتكاملة كما أعلنت الیوم كالً من جنرال موتورز وشركة المنصور للسیارات. 

وتـعتزم كـادیـالك أن تـقدم جـمیع مـودیـالت سـیاراتـھا إلـى كھـربـائـیة بـالـكامـل بحـلول عـام 2030 عـلى مسـتوى الـعالـم، حـیث تـتقدم لـیریـك 

المسـیرة لـتحول الـعالمـة الـتجاریـة الـمرادفـة لـلرفـاھـیة األمـریـكیة واالبـتكار، وقـد تـم اإلعـالن عـن ھـذا المسـتقبل الكھـربـائـي بـالـكامـل 

لـكادیـالك فـي مـصر فـي مـؤتـمر COP27 الـعالـمي لـالسـتدامـة فـي شـرم الشـیخ، حـیث كـانـت لـیریـك جـزء مـن أسـطول جـنرال مـوتـورز 

التجریبي الذي یستخدمھ الحاضرون والضیوف أثناء فعالیات المؤتمر. 

وقـال محـمد مـنصور، رئـیس مجـلس إدارة شـركـة الـمنصور للسـیارات: "كـان إطـالق كـادیـالك لـیریـك لـمحة مـثیرة عـن مسـتقبل أنـظف 

وأكـثر اخـضراًرا لـمصر، وذلـك خـالل مـشاركـة شـركـة الـمنصور للسـیارات وجـنرال مـوتـورز كشـریـكین رئیسـیین فـي أھـم مـؤتـمر لـلمناخ 

فـي الـعالـم COP27، وقـد دخـلت الشـركـتان الـعظیمتان فـي شـراكـة ألكـثر مـن 40 عـاًمـا، وھـذه لحـظة مـھمة أخـرى فـي عـالقـتنا طـویـلة 

األمد". 

بـینما قـال شـیلبان أمـین، رئـیس جـنرال مـوتـورز لـلعملیات الـدولـیة: "لـیس ھـناك شـك فـي أن مسـتقبل السـیارات فـي الـعالـم كھـربـائـي، 

واألسـئلة الـوحـیدة الـمتبقیة ھـي مـتى وكـیف؟" وأضـاف أمـین: "أن االبـتكار ھـو جـوھـر عـالمـة كـادیـالك، وبـفضل شـراكـتنا مـع شـركـة 

الـمنصور للسـیارات، فـإنـھ لـیس لـدیـنا أدنـى شـك بـأن كـادیـالك لـدیـھا اإلرث والـخبرة لـجعل ذلـك المسـتقبل حـقیقة فـي مـصر فـي أقـرب 

وقـت، وذلـك لـتحقیق الـوعـد الـذي قـطعناه عـلى أنـفسنا بـتقدیـم تجـربـة قـیادة جـدیـدة واسـتثنائـیة تـماًمـا، والـتي سـتعید تـعریـف مـا نـریـده 

ونحتاجھ من سیاراتنا الفاخرة".  

وصـرحـت شـارون نیشـي، الـمدیـرة الـتنفیذیـة لشـركـة جـنرال مـوتـورز فـي مـصر وشـمال افـریـقیا قـائـلة: "كـادیـالك لـھا تـاریـخ المـع فـي 

مـصر، وخـاصـة مـنذ الـعصر الـذھـبي للسـینما الـمصریـة، عـندمـا كـانـت كـادیـالك ھـي الـتعریـف األمـثل لـلفخامـة، ویـسعدنـا أن نـعلن عـن 

عـودة كـادیـالك إلـى مـصر بـتشكیلة سـیاراتـھا الجـدیـدة كـلًیا الـتي تـعمل بـالكھـربـاء بـالـكامـل اعـتباًرا مـن عـام 2023، وتـعد مـصر مـن أھـم 
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أسـواق جـنرال مـوتـورز فـي أفـریـقیا والشـرق األوسـط لـتقدیـم عـالمـتنا الـتجاریـة الـفاخـرة كـعالمـة تـجاریـة تـعمل بـالكھـربـاء بـالـكامـل فـي 

عامھا الـ120، حیث یمثل ذلك عالمة فارقة بالنسبة لنا، وال یسعنا االنتظار لبدء رحلتنا مع عمالء السیارات الفاخرة في مصر". 

وأضـاف السـید أنـكوش أرورا، الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة الـمنصور للسـیارات: "كـادیـالك مـلتزمـة بـتقدیـم تجـربـة عـمالء مـتطورة مـن 

الـدرجـة األولـى إلـى الـسوق الـمصري، وھـو مـا حـرصـت عـلیھ شـركـة الـمنصور للسـیارات مـنذ إنـشائـھا، حـیث تـواصـل الشـركـة الـرائـدة 

في السوق تقدیم منتجات وخدمات وتقنیات مبتكرة للمستھلكین المصریین الممیزین". 

تـعد كـادیـالك رمـًزا حـقیقًیا للسـیارات الـفاخـرة ذات الـتراث الـذي یـمتد إلـى 120 عـاًمـا، وسـیستمر مسـتقبلھا الكھـربـائـي بـالـكامـل فـي وضـع 

الـعالمـة الـتجاریـة فـي طـلیعة الـتقدم الـتكنولـوجـي والـرفـاھـیة لـلعمالء، حـیث تسـتثمر كـادیـالك فـي مسـتقبل الـنقل الـفاخـر مـن خـالل سـلسلة 

مـن السـیارات الكھـربـائـیة الجـدیـدة الـمثیرة، بـما فـي ذلـك كـادیـالك لـیریـك الـتي بـیعت بـالـكامـل فـي غـضون سـاعـتین مـن إطـالقـھا لـلعمالء فـي 

الوالیات المتحدة في وقت سابق من ھذا العام. 

وتـدعـم مـنصة بـطاریـات Ul*um الـمتطورة والـمرنـة بـالـكامـل الـتي تـقدمـھا جـنرال مـوتـورز رؤیـة كـادیـالك ولـیریـك الكھـربـائـیة 

المسـتقبلیة، حـیث تـقدم أداء ونـطاق قـیادة یـتجاوز الـعدیـد مـن السـیارات الـتي تـعمل بـالـبنزیـن، وسـتتوفـر كـادیـالك لـیریـك بـتقنیات رائـدة 

وقـدرات أداء مـثیرة بـفضل الـتصمیم الكھـربـائـي الـمخصص للسـیارة، حـیث تـوفـر حـزمـة الـبطاریـة الـمكونـة مـن 12 وحـدة و 102 

كـیلوواط / سـاعـة ونـظام Ul*um لـلدفـع الـربـاعـي بـالـكامـل السـیارة بـقوة 500 حـصان و610 نـیوتـن مـن عـزم الـدوران، بـاإلضـافـة إلـى 

مـدى یـصل إلـى 500 كـیلومـتر تـقریـًبا مـع الـشحن الـكامـل1، كـما تـوفـر لـیریـك أیـًضا شـحًنا عـالـي السـرعـة یـعتمد عـلى الـتیار المسـتمر، مـما 

یـتیح لـلعمالء السـیر لـحوالـي 125 كـیلومـتًرا مـن خـالل الـشحن الكھـربـائـي لـمدة 10 دقـائـق2، و265 كـیلومـتًرا مـن خـالل الـشحن 

الكھربائي لمدة 30 دقیقة3. 

تـصمیم السـیارة الـداخـلي أنـیق وبسـیط، مـع الـتركـیز عـلى عـناصـر الـتصمیم الـثانـویـة، بـما فـي ذلـك األنـماط الـمعقدة الـمحفورة بـالـلیزر فـي 

الخشـب فـوق الـدیـكور الـمعدنـي، وھـو مـا لـم یحـدث مـن قـبل، وتـعد شـاشـة LED الـكبیرة الـمنحنیة إلـى جـانـب الشـبكة الـكریسـتالـیة الـسوداء 

الـممیزة مـن الـعناصـر الـرئیسـیة الـتي تـوضـح قـدرة مـصممي السـیارة عـلى الـدمـج السـلس بـین الـتكنولـوجـیا الـمتقدمـة والـشكل الجـمالـي 

واإلضاءة الرائعة والدیكور. 

وقـد تـم الـكشف عـن الخـطط الجـریـئة لـإلعـالن عـن عـودة كـادیـالك إلـى مـصر خـالل مـؤتـمر صـحفي فـي فـندق الـنیل ریـتز كـارلـتون فـي 

القاھرة یوم 10 نوفمبر 2022. 

1 بـناء عـلى اخـتبار جـنرال مـوتـورز.. تـقدیـرات وكـالـة حـمایـة الـبیئة لیسـت مـتاحـة بـعد، وسـیختلف الـنطاق الـفعلي بـناء عـلى عـدة عـوامـل، 

بما في ذلك درجة الحرارة والتضاریس وعمر البطاریة وتحمیل السیارة واستخدامھا وصیانتھا. 

2 یتطلب شحًنا سریًعا للتیار المستمر ُمركًبا بشكل احترافي عبر محطة الشحن CCS-2 المتخصصة. 

3 ستختلف فترات الشحن الفعلیة بناء على حالة البطاریة وخارج الشاحن وإعدادات السیارة ودرجة الحرارة الخارجیة. 

-انتھى- 
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حول كادیالك 
كـادیـالك ھـي عـالمـة تـجاریـة رائـدة فـي مـجال السـیارات الـفاخـرة مـنذ عـام 1902، والـیوم تـنمو كـادیـالك عـلى مسـتوى الـعالـم، مـدفـوعـة 

بمجموعة منتجات واسعة النطاق، تتمیز بالتصمیم والتكنولوجیا المتمیزین. 

عن منصور 
الـمنصور للسـیارات ھـي شـركـة تـوزیـع سـیارات مـصریـة وإقـلیمیة رائـدة تـأسسـت عـام 1975 مـن قـبل السـید لـطفي مـنصور ومـملوكـة 

لـعائـلة مـنصور، ومـنذ إنـشائـھا، كـانـت الشـركـة رائـدة فـي ھـذه الـصناعـة، حـیث مھـدت الـطریـق لـتطویـر صـناعـة السـیارات فـي الـبلدان الـتي 

تـعمل فـیھا، وخـالل عـامـھا األول مـن الـتشغیل، دخـلت شـركـة مـنصور للسـیارات فـي شـراكـة مـع جـنرال مـوتـورز، لـتصبح واحـدة مـن 

أكـبر وكـالء السـیارات فـي الـدولـة خـالل خـمس سـنوات، وقـد تـم تـعزیـز ھـذه الشـراكـة فـي عـام 2001 عـندمـا تـم تـعیین الـمنصور 

للسـیارات مـوزًعـا حـصرًیـا لـجنرال مـوتـورز، وھـي نـقطة تـحول فـي تـاریـخ الشـركـة، وبـناء عـلى ھـذا الـنجاح، وسـعت شـركـة الـمنصور 

للسیارات عملیاتھا لتشمل العراق وأفریقیا، لتصبح واحدة من أكبر موزعي جنرال موتورز في العالم خارج الصین.
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