
ةمطحم ،200000 يريش تارداص تاعيبم تزواجت
ةيراجتلا تامالعلل يسايقلا مقرلا
ةينيصلا

ALGIERS, ALGERIA, November 23, 2021

/EINPresswire.com/ -- ةريخألا ةنوآلا يف،

ةهجاوم يف .اهتاعيبم ثدحأ يريش ةعومجم تردصأ

يف ةيملاعلا تايجولونكتلاو ةدقعملا تائيبلا

عرسأ ىلع ظافحلا يريش تلصاو ،تارايسلا ةعانص

ةققحم ،نيصلا يف تارايسلا ةعانص يف ومن لدعم

رياني نم ةرايس 739730 تغلب ةيمكارت تاعيبم

.يونس ساسأ ىلع ٪44.3 ةدايزب ،ربوتكأ ىلإ

يف يريش تردص دقف ،تارداصلل ةبسنلاب امأ

ةسداسلا ةرملل ةرايس 20000 نم رثكأ ربوتكأ

،ةرايس 25،049 تاعيبم يلامجإب ماعلا اذه

رياني نم .يونس ساسأ ىلع ٪92.7 اهردق ةدايزب

يمكارتلا تاعيبملا مجح غلب ،ربوتكأ ىلإ

.يونس ساسأ ىلع ٪145.7 ةدايزب ،ةبكرم 212،959

،اديدج ايخيرات ايسايق امقر اهقيقحت ءانثأ

يف ةدئارلا اهتناكم ىلع تابثب يريش تظفاح

ةيعفنلا تارايسلا عيمج نيب ريدصتلا

.ةينيصلا

يريش تناك يتلا ،ةيسورلا قوسلا يف امأ

اًمئاد يريش تناك ،اًماع 16 ذنم اهروطت

لامعألا ةطبار نع ةرداصلا تانايبلل اًقفو .نييلحملا ناكسلا رظن يف "سانلا ةليسو"

لتحتل ،يونس ساسأ ىلع ٪266 ةبسنب ربوتكأ ىلإ رياني نم يريش تاعيبم تداز ،ةيبوروألا

عفدلا تارايس تازارط رهشأ Tiggo 7 تحبصأو ،تارايسلا تاكرام عيمج نيب ىلوألا ةبترملا

  ..ربوتكا نيحل ايسور يف ةينيصلا يعابرلا

ةبترملا يريش تلتحا ،يليشتلا يف تابكرملل ةينطولا ةيعمجلا نع ةرداصلا تانايبلل اًقفو

Toyota لثم ةيراجتلا تامالعلا ةزواجتم ،ربوتكأ يف تارايسلا تاكرام عيمج نيب ةعبارلا

,Kia”  .”Volkswagen, ىلإ قوسلا يف تاعيبملا ةصح تلصو ،يعابرلا عفدلا تارايس قوس عاطق يف

Tiggo 2 ةلسلس تحبصأو ، ةيلاتتم رهشأ ةرشع ةدمل ىلوألا ةبترملا لتحتل ، ربوتكأ يف 15.3٪

.اًعيبم يعابرلا عفدلا تارايس زارط لضفأ

تداز ،ليزاربلا يف تارايسلا تارايس عيزوتل ينطولا داحتالا نع ةرداصلا تانايبلل اًقفو

عساتلا زكرملا لتحتل ناسين ةزواجتم ،يونس ساسأ ىلع ٪127 ةبسنب ربوتكأ يف يريش تاعيبم

رهشأ ةتس ةدمل .تاعيبملا يف ىلوألا ةرشعلا ةبترملا لتحتو ،باكرلا تارايس تاعيبم يف

http://www.einpresswire.com


جذامن و Tiggo 8 , Tiggo 3X , Tiggo 2 Pro ترمتسا ،يعابرلا عفدلا تارايس قوس عاطق يف ةيلاتتم

.ديج لكشب عيبلا يف قاوسألاب ىرخأ

يريش نأ طقف ينعت ال ىلوألا ةرشعلا رهشألا يف 200000 تزواجت يتلا ةيمكارتلا تاعيبملا

تلعج اًضيأ نكلو ،ددحملا دعوملا لبق ةبكرم 200000 غلابلا يونسلا ريدصتلا فده تلمكأ

.اًيونس ةبكرم 200000 نم رثكأ ردصت باكرلا تارايس عينصتل ةينيص ةكرش لوأ يريش

ةبترملا لتحتل ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ليمع نويلم 9.8 نم براقي ام Chery تدصح ،نآلا ىتح

.ةيلاتتم اًماع 18 ةدمل نيصلا نم ةردصملا باكرلا تارايس ددع يف ىلوألا

ةرايز وجرملا تامولعملا نم ديزمل
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