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قال مساعد املدير العام لقطاع 
اخلدم����ات املس����اندة عبدالعزيز 
اجلابر إنه سيتم تكرمي بيتك على 
هامش أعمال الدورة 26 الجتماعات 
وزراء العمل والشؤون االجتماعية 
ب����دول مجلس التعاون اخلليجي 
في مسقط في الثامن من نوفمبر 
املقبل لدوره املتميز في مجال إحالل 
وتوط����ن الوظائف مبا يعبر عن 
الرس����مية محليا  تقدير اجلهات 
وخليجي����ا لدور بيت����ك في دعم 
العنصر الوطني وتطوير قدراته 
وتأهيله، كأحد أشكال ريادة »بيتك« 
باعتباره هارفارد البنوك اإلسالمية 
والذي تخرج منه معظم قياديي 
العمل املالي االسالمي في الكويت 
وحول العالم، وتبلغ نسبة العمالة 
الوطنية فيه حاليا 63% من اجمالي 
العاملن، كما قدم منوذجا متميزا 
إلمكانية جناح مؤسسة مالية محليا 
وعامليا بقدرات وكفاءات وطنية 
على املس����توى القي����ادي وإعداد 
أجيال جدي����دة على درجة عالية 

من الكفاءة.
وأوضح اجلاب����ر في تصريح 
صحافي أنه ف����ي نطاق االحتفال 
اخلاص بتكرمي املنشآت املتميزة في 
مجال إحالل وتوطن الوظائف على 
مستوى دول مجلس التعاون سيتم 
تكرمي بيتك من الكويت، في احلفل 
املقام لهذا الغرض مبسقط بحضور 
وزراء العمل والشؤون اخلليجين، 

فترة إلى أخرى.
وأض����اف أن 
»بيت����ك« يدرك 
بش����كل حقيقي 
ومباشر دوره في دعم التوجهات 
ف����ي مج����ال توظيف  الرس����مية 
وتدري����ب العاملة الوطنية، حيث 
يعتبر »بيتك« م����ن اكبر اجلهات 
التي يتوجه إليه����ا عدد كبير من 

اخلريجن طالبي العمل.

ويعتبر هذا التكرمي عالمة مضيئة 
وشهادة مهمة في مسيرة بيتك نحو 
تدعيم وبن����اء قاعدة متميزة من 
القدرات والكفاءات الوطنية العاملة 
في جميع املجاالت واألنشطة التي 
ميارسها، خاصة ان »بيتك« ال ينظر 
إلى العملية باعتبارها مجرد توفير 
وظيفة لشريحة من أبناء الوطن، 
إمنا يعمل عل����ى تطوير قدراتهم 
وتنمية مهارتهم بحيث يصبحوا 

بالفعل إضافة مهمة إلى س����وق 
العمل ميكن أن تساهم بدور مهم في 
حتقيق تطلعات املجتمع وجهوده 
نح����و التنمية واالزده����ار وبناء 
قاعدة اقتصادية متقدمة. وأشار 
اجلابر إلى نظام استقطاب القدرات 
الوطني����ة للعمل في بيتك والذي 
يعتمد على فرز وحتديد القدرات 
ومن ثم الترتيب والتصنيف الذي 
يليه توجيه الطاقات الكامنة في 

ش����خصية كل 
إل����ى  موظ����ف 
املج����ال ال����ذي 
يجد فيه إطالقا 

لقدراته ومالءمة إلمكانياته وما 
اكتسبه من مهارات عبر برنامج 
تدريبي مكثف يعتمد على اجلانب 
النظري والعملي والتدريب على 
إلى قياس العمل باإلضافة   رأس 

معدالت التحصيل واالستيعاب من 

»سبائك«: وجه صناعة تأجير السيارات بدأ يتغيّر

»بيت إدارة السيولة« يطلق حملة
إلصدار صكوك إسالمية بقيمة 100 مليون دوالر

»المستشارون« تطرح
شهادة المدير المعتمد CM حصرياً

الرياض � كونا: أطلق بيت ادارة الس����يولة 
الكويتي حملة تسويقية في السعودية إلصدار 
صكوك اسالمية للمؤسس����ة الدولية للتمويل 
التابع����ة للبنك الدول����ي بقيمة مائ����ة مليون 

دوالر.
 وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لبيت ادارة السيولة الكويتي عماد املنيع ل�»كونا« 
امس ان البيت هو من يدير وينظم هذه احلملة 

التسويقية إلصدار الصكوك االسالمية.
واضاف أنه يشترك مع البيت في ادارة وتنظيم 
اصدار هذه الصكوك كل من بيت التمويل الكويتي 
البحرين وبنك )اتش اس بي س����ي( وبنك دبي 

االسالمي.

 واشار املنيع الى أن وفدا من الشركة يقوم 
لهذا الغرض بزيارة عدد من دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية »حيث قمنا بزيارة مدينة 
جدة يوم أمس واليوم نحن بالرياض وغدا في 

البحرين وبعد غد في أبوظبي ودبي«.
وتوقع جناح احلملة التس����ويقية الصدار 
الصكوك في دول مجل����س التعاون اخلليجي 

وانها ستؤتي ثمارها.
 واوضح املنيع ان س����وق اصدار الصكوك 
االس����المية قد عادت له احلياة بشكل قوي في 
الوقت احلالي مش����يرا الى ان هذا االصدار يعد 
من االصدارات السيادية احلائزة أعلى درجات 

التصنيف االئتماني.

صرحت رئيس قطاع التدريب 
واملؤمترات بشركة »املستشارون 
العامليون« منال محسن بأن الشركة 
تواصل رسالتها في إعداد جيل من 
احملترفن الذي����ن يضيفون قيمة 
لكيانات األعمال بالكويت وذلك من 
خالل شراكة استراتيجية مع معهد 
املديرين املعتمدين ICPM بالواليات 
املتحدة لتقدمي شهادة املدير املعتمد 
Certified Manager )CM(، وه����ي 
شهادة مهنية ذائعة الصيت على 
مس����توى العالم في مجال تأهيل 
القيادة،  املدراء الكتساب مهارات 
وتقدمه »املستشارون العامليون« 

بصفتها شريك ICPM بالكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي.

كما تستأنف الشركة عقد برنامج مراجعة الشهادة 
املهنية الدولية املمارس احملترف »احملترف األول في 
املوارد البشرية PHR/SPHR«، وهي من أرفع الشهادات 
املهنية الدولية في تأهيل كوادر إدارة املوارد البشرية 
على مستوى العالم، والتي مينحها معهد منح شهادات 

املوارد البشرية HRCI بالواليات املتحدة األميركية.
وقالت محس����ن »لقد أحدث برنامج CM ثورة في 
عالم اإلدارة ألنه يغير من مفهوم الكثيرين عن اإلدارة 
ودور املدير، ويضع األمور في نصابها بالنسبة للمدير 
احملترف. فقد أصبح الترقي ملنصب املدير يعتمد على 
مقاييس ومعايي����ر مهنية متخصصة ملنح القيادين 
املهارات الذاتية التي تؤهل املدير ألن ميأل مقعده بجدارة 
واس����تحقاق كمدير ناجح من النواحي التخصصية 
والقيادية واالس����تراتيجية، فلم يعد الترقي ملنصب 

مدير يعتمد فقط على األقدمية أو اخلبرة الفنية«.
وأكدت محسن أن منهج البرنامج قد مت تصميمه 
ليتناس����ب مع بيئة العمل بجميع املجاالت في جميع 
كيانات األعمال س����واء كانت بالش����ركات األهلية أو 
الدوائر الرسمية، أيا كان مجال نشاط املؤسسة ألنه 
يصلح للمديرين واإلش����رافين والقيادين ورؤساء 
الفرق واملجموعات ومن يطمحون إلى اعتالء منصب 

املدير، واملهنين الراغبن في تعزيز 
مهاراتهم اإلداري����ة والقيادية في 
ب����ل واملوظف  املج����االت،  جميع 
العادي ال����ذي يخطط ألن يصبح 

مديرا يوما ما.
 PHR/ وبالنس���بة لش���هادة
SPHR، أكدت أن هذه الش���هادة 
تض���ع أقدامك على أرض صلبة 
مهنيا حي���ث توجه أرباب مهنة 
إدارة املوارد البشرية إلى نوعية 
التي يجب  املعارف وامله���ارات 
إتقانها واملوضوعية في  عليهم 
قياسها، إضافة إلى مساعدتهم على 
الوفاء بشرط احلصول على هذه 
الشهادة كجواز مرور للعمل ببعض اجلهات التي 
تشترط التأهل لها، مبا مييزهم عن غير احلاصلن 

عليها عند التقدم لنيل فرص وظيفية متميزة.
كما أضافت أن الش���ركة تساعد مشاركيها على 
االس���تعداد خلوض االختبار امل���ؤدي ملنح هاتن 
الشهادتن، حيث تتمتع »املستشارون العامليون« 
بخبرات مشهودة في تقدمي أعلى مستويات االحترافية 
في برامج املراجعة، حيث تعمل على انتقاء محاضرين 
مؤهلن م���ن األجانب ومن الع���رب ثنائيي اللغة 
ممن يحملون أرفع الشهادات األكادميية في املجال 
ويتمتعون بخبرات عملية موثقة بالكويت ودول 
الشرق األوسط والعالم، ومن ثم ينقلون خالصة 
خبراتهم املهنية ملشاركينا أثناء شرح منهج املراجعة، 
باإلضافة إلى تدريبهم على أساليب أداء االختبار 

مبا يساعدهم على اجتيازه بنجاح.
املهتمن  واختتمت محسن تصريحها داعية 
من األفراد إلى التسجيل في برنامج املراجعة لكل 
من برنام���ج CM وبرنامج PHR/ SPHR مرحبة 
باجلميع لالتصال والتواصل مع الشركة في أي 
وقت من األوقات، كما نرح���ب بجميع املهتمن 
ح���ال رغبتهم في معرفة املزي���د من املعلومات 
عن هاتن الشهادتن لزيارة املوقع اإللكتروني 

.www.gckw.com للشركة

مجلس التعاون الخليجي يكرم »بيتك«
لدوره في إحالل وتوطين الوظائف

قدم نموذجاً وطنياً للمؤسسة المالية الناجحة

منال محسن 

حصص الشركات من السوق األميركي  )حسب اإليرادات من املطارات(تأجير السيارات أكبر قطاعات التأجير في أوروبا

أخرى 2.1%معدات صناعية وبناء  %21

دوالر – ثريفتي 11.2%أفيس – بدجت %31.5

انتر برايز / أالمو ناشيونال %28.6

املصدر: أفيس - بدجت هيرتز %26.6

أنواع أخرى من املعدات  %6

سفن، طائرات، سكك حديد %8

سيارات ركاب  %38

معدات بزنس وكمبيوترات %7

وسائل نقل تسير على الطرقات  %20

املصدر: ليزيوروب، أبحاث سبائك

تقــرير

عبدالعزيز اجلابر

عماد املنيع

تناول التقرير 
ال��ش����ه�ري 
لشركة سبائك 
لإلجارة واالستثمار سوق تأجير 
السيارات في العالم وتأثيرات 
األزم���ة املالية على هذا القطاع 
وف���رص النم���و املتاح���ة فيه 
على املدين املتوسط والبعيد، 
خصوصا في منطقة الش���رق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وبشكل عام، شهدت صناعة 
السيارات تباطؤا حادا خالل 
األش���هر ال� 12 املاضية بسبب 
شح االئتمان وديون الشركات 
املصنعة وضعف الطلب وتراجع 
ثقة املستهلكن، فاألزمة املالية 
الس���يارات  خفضت مبيعات 
اجلديدة في الواليات املتحدة 
األميركية مبعدل النصف، وفي 
كندا مبعدل الثلث، وفي اململكة 
املتحدة بنسبة 30% وفي منطقة 
آسيا الباسيفيك بنسبة %15، 
وقد زاد من الطن بلة ارتفاع 
مع���دل البطالة ح���ول العالم 
خصوصا في الدول الصناعية، 
حيث يتفادى املستهلكون إنفاق 
مبالغ كبيرة لش���راء مركبات 
جدي���دة، وبالتال���ي أثر ذلك 
بش���كل أو بآخر على صناعة 
العالم،  املركبات حول  تأجير 
فبع���د أن نعم���ت بنمو كبير 
خالل األعوام الثالثة املاضية 
الشمالية وأوروبا  أميركا  في 
ومنطقة الشرق األوسط، تواجه 
صناعة تأجير املركبات اليوم 
حتديات جمة بس���بب ركود 

االقتصاد العاملي.
لكن وعلى الرغم من توقعات 
النمو املنخفض���ة لالقتصاد 
العاملي، توقع التقرير أن ينمو 
السيارات %3.5  سوق تأجير 
سنويا حتى عام 2010، وهذا 
النمو يأتي بفضل األس���واق 
الناش���ئة مثل الصن والهند، 
وكذلك أس���تراليا والش���رق 
الواليات  األوس���ط، وتعتبر 
املتحدة واالحت���اد األوروبي 
أكبر س���وقن لصناعة تأجير 
السيارات في العالم، إذ بلغت 
الس���وق األميركي  إي���رادات 
حوالي 29.5 مليار دوالر في 
عام 2008، وفي أوروبا تخطى 
حجم سوق تأجير السيارات 
ووسائل النقل على الطرقات 
251 ملي���ار دوالر عام 2008، 
واحتل 50% من إجمالي سوق 
التأجير في القارة العجوز، وقد 
مت تأجي���ر أكثر من ثلثي عدد 
السيارات إلى القطاع اخلاص، 
بينما بلغت حصة األفراد من 
التأجير 12.2% وحصة  حجم 

السلطات الرسمية 3% فقط.

استقرار قبل االنتعاش

ولفت التقرير الى ان أسعار 
ارتفعت  الس���يارات اجلديدة 
املاضية  الثالثة  في األع���وام 

لذا  تصنعها جنرال موتورز، 
قررت هذه األخيرة العودة إلى 

سوق التأجير من جديد.
ثانيا: يبحث املشرعون في 
كندا اليوم في السماح للبنوك 
بدخول سوق تأجير السيارات، 
مما يسهل عمليات التأجير في 
ظل شح اإلقراض، فبعد أن واجه 
املصنعون صعوبات عدة خالل 
األشهر ال� 12 األخيرة، يبدو أن 
السوق متعطش لقوى تأجيرية 
أخرى، فحس���ب األرقام تبلغ 
حصة شركات تأجير السيارات 
94% من سوق التأجير في كندا، 
وهذه الشركات شكلت لفترة 
طويلة سدا منيعا في وجه أي 
محاوالت تشريع دخول البنوك 
إلى سوق تأجير املركبات، لكن 
يبدو أن الوضع اختلف اليوم، 
انتقادات عدة تالحق  غير أن 
الكندين،  خطوة املش���رعن 
خصوص���ا أن بعض احملللن 
يعتبرون أن املصارف قلصت 
م���ن متويل ش���ركات تأجير 
السيارات، بهدف دخول سوق 

التأجير.
وهذان احلدث���ان مينحان 
صورة ما عن تغير في سوق 
التأجير حول العالم خصوصا 
بعد مواجهة الشركات لصعوبات 

عدة بسبب األزمة املالية.

صعوبات الشركات العالمية

وقال »التزال شركتا هيرتز 
وأفي���س � بدجت االميركيتن 
تسيطران على أكبر حصة من 
السيارات حول  سوق تأجير 
العالم مع عمليات في أكثر من 
145 دولة، لكن شركة يوروب 
كار زادت حصته���ا أيضا من 
العاملي خالل األعوام  السوق 
القليلة املاضي���ة، ومن دون 
ش���ك، تأثرت جميع شركات 
التأجي���ر األميركية والعاملية 
 � باألزمة، فمجموع���ة أفيس 
العاملة  بدجت قلصت قوتها 
7%، كما هبطت أرباح هيرتز 
الصافية 94% في أول 9 أشهر 
من سنتها املالية، وجلأت شركة 
أدفانتج للفصل احلادي عشر 
من القانون األميركي حلمايتها 

شجعت األزمة وكالء السيارات 
في املنطقة إلى االهتمام أكثر 
بأعمال التأجير وتطويرها بعد 
انخفاض مبيع���ات املركبات 

اجلديدة 60% تقريبا.
وتعد دول مجلس التعاون 
اخلليجي أكبر أسواق املنطقة 
العربية وأكثرها حاجة لتأجير 
الس���يارات، الس���يما في ظل 
التنموية والنهضة  املشاريع 
الش���املة التي تعيش���ها في 
الفت���رة احلالي���ة، فصناعة 
تأجير السيارات ال تعتمد على 
السياحة فقط، بل على التأجير 
طويل األجل للشركات العاملة، 
وهذا النوع من التأجير محدود 
العربية األخرى.  ال���دول  في 
لذا ازدهرت هذه الصناعة في 
اخلليج والسعودية، خصوصا 
أن سوق اململكة يشكل حوالي 
60% من حجم سوق التأجير 

اخلليجي. 

أسواق الخليج

يلق���ي تقرير »س���بائك« 
الش���هري الضوء على بعض 

األسواق اخلليجية: 
العربي���ة  اململك���ة   -1
الس���عودية: منذ تسعينيات 
الق���رن املاض���ي، ارتفع عدد 
وكاالت تأجير الس���يارات في 
اململكة، وبات نش���اط  عموم 
التأجير يتس���م اليوم بكثرة 
الش���ركات احمللية الصغيرة 
مع عدد من الوكاالت العاملية 
الكبيرة، ويبلغ عدد شركات 
التأجير ف���ي الرياض وحدها 
حوالي 300، في حن يتخطى 
عدد الش���ركات في اململكة ال� 
1250، وتسيطر شركة )أفيس � 
بدجت( على حصة تتجاوز ال� 
35% من السوق، ويشهد السوق 
السعودي منوا مطردا خصوصا 
أن سوق السيارات يعد اليوم 
من أكبر احملافظ االستثمارية 
منوا في قطاع اخلدمات، لكن 
ارتفاع عدد الشركات واملكاتب 
املبال���غ فيه يؤثر س���لبا في 

اجلودة التي تقدم.
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املتحدة: أكثر من 1583 شركة 

الس���يارات مع منو  تأجي���ر 
األعمال واملش���اريع التنموية 
في املنطقة، ويعتبر الس���وق 
مربحا إذ قد يصل العائد فيه 
25% من رأس املال املستثمر، 
وقد بلغت نسبة منو القطاع في 
دول اخلليج حوالي 10% سنويا 
آخر 4 أع���وام، بفضل الطلب 
املتزايد على السيارات والنمو 

السكاني وعامل الهجرة.
لكن هل الص���ورة وردية 
بالكام���ل؟ بالطبع ال، إذ يبدو 
أن لألزمة املالية العاملية أيضا 
تداعياتها على القطاع في دول 
التعاون، فمن املتوقع أال يتعدى 
منو سوق التأجير اخلليجي في 
عام 2009م نسبة ال� 3%، كما أن 
بعض الالعبن الصغار بدأوا 
بالفعل مغادرة السوق لعدم 
قدرتهم على مواجهة الصعوبات 
التي اعترضت توسعهم غير 
امل���دروس ف���ي املاضي. وفي 
األداء واإلحجام  ظل تراج���ع 
عن ش���راء س���يارات جديدة، 
فإن مساهمة القطاع في دعم 
االقتصاد ستتقلص، إذ ستخفف 
العديد من الشركات من حجم 
أسطولها، ألن هبوط األرباح 

مينعها من جتديد مركباتها.
ففي دبي على سبيل املثال، 
تخوض بعض شركات تأجير 
السيارات معركة بقاء في ظل 
األزمة التي استنزفت مواردها، 
وقد تكدست أس���اطيلها أمام 
املكاتب بعد انحس���ار الطلب 
عليها، وبات أصحاب الشركات 
البنوك  محاصرين مبطالبات 
بتسديد أقساط س���ياراتهم، 
ويرس���م هؤالء ص���ورة غير 
مطمئنة للقطاع، بعد تراجع 
حج���م أعمالهم بنس���بة %60 

تقريبا منذ بداية األزمة.
وف���ي املنطق���ة � بش���كل 
عام � ته���دد الديون عددا من 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
باإلقفال، كما بات بعض الزبائن 
يتهرب من دفع قيمة استئجار 
السيارات، فعلى سبيل املثال 
قفز عدد األشخاص الذين دخلوا 
القائمة السوداء اخلاصة مبكاتب 
تأجير السيارات في السعودية 

بس���بب ارتفاع أسعار النفط 
والبتروكيماويات وبس���بب 
سعي الشركات املصنعة للمزيد 
من األرباح، وصحيح أن زيادة 
األسعار هذه لم تؤثر بقوة على 
سوق االستهالك لكن مع األزمة 
املالية العاملية بدأ املستهلكون 
يشعرون بثقلها، لذا حل سوق 
تأجير املركبات املستفيد األول 
من هذه احلالة، فأرقام أسواق 
التأجير العاملية في عام 2009 
تشبه نوعا ما األرقام في 2008 
أي ان االستقرار قبل االنتعاش 

متوافر.
وفي احلقيقة، قال التقرير 
ان خارط���ة أس���واق التأجير 
ح���ول العالم بدأت تتغير في 
إذ  القليلة املاضية،  األش���هر 
راحت شركات التأجير وغيرها 
تبحث عن فرص ولدتها األزمة، 
إلى حدثن  وتشير »سبائك« 
مهمن يدالن بطريقة أو بأخرى 
على تغير ما يطرأ على صناعة 

التأجير حول العالم:
أوال: عادت ش���ركة جنرال 
موت���ورز � العمالق األميركي 
لصناعة الس���يارات � لتلعب 
دورا في س���وق التأجير بعد 
أن توقفت عن تقدمي اخلدمات 
في هذا القطاع خالل أغسطس 
عام 2008 وذلك بسبب تدخل 
احلكوم���ة األميركي���ة إلنقاذ 
الش���ركة من اإلف���الس، ففي 
الفت���رة املاضية ب���ات قطاع 
تأجير املركبات يشكل حوالي 
20% من »بزنس« الس���يارات 
اجلديدة لدى جنرال موتورز 
الواليات املتحدة، مسببا  في 
خس���ائر للش���ركة، فالعديد 
من منافس���ي جنرال موتورز 
األساسين، مثل فورد وتويوتا 
وداميل���ر، قلصت من خدمات 
التأجير، لكنها لم تتخل عن هذا 
النوع من األعمال بتاتا، وعودة 
جن���رال موتورز إل���ى حلبة 
التأجير كانت مدفوعة بسبب 
رئيسي حسب الشركة: الكثير 
من عمالء التأجير في الشركة 
قرروا شراء سيارات مستعملة 
أو حتى مركبات جديدة لكن 
من ماركات مختلفة عن التي 

من اإلفالس والدائنن«.
وتواجه ش���ركات التأجير 
حتديات أخ���رى مثل احلاجة 
إلى التمويل لش���راء أساطيل 
جدي���دة في زم���ن باتت فيه 
الق���روض عزيزة، فحس���ب 
محللن أميركين وجدت شركتا 
)هيرت���ز وأفي���س � بدجت( 
بداية عام 2009م نفس���يهما 
أمام حاجة ملحة للتمويل من 
أجل جتديد سياراتهما، وكانت 
التأجير األميركية  ش���ركات 
س���عت للحصول على حصة 
من خطة التحفيز املالي التي 
وضعتها إدارة الرئيس باراك 
أوباما، والتي بلغت قيمتها 700 
مليار دوالر، لكنها لم تنجح 

في ذلك.
ل���ذا دفع���ت الصعوبات 
ه���ذه الش���ركات إل���ى اتباع 
استراتيجيات مختلفة للحفاظ 
على العم���الء وجذب آخرين، 
فعلى سبيل املثال ال احلصر، 
ستدشن شركة )هيرتز( أول 
مكتب للش���ركات في الشرق 
األوسط بداية س���نة 2010م، 
وسيكون املكتب في دبي ضمن 
البرنامج االستثماري اجلديد 

للشركة في املنطقة.

الوضع مختلف في المنطقة

لكن ماذا يحصل في سوق 
تأجير الس���يارات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا؟ يبدو 
أن الوض���ع مختل���ف بعض 
الش���يء هنا، فحسب تقرير 
ملجموع���ة )دوالر � ثريفتي( 
انعكس���ت األزمة املالية منوا 
في قطاع تأجير السيارات في 
املنطقة، فبعد أن شددت البنوك 
القيود عل���ى متويل املركبات 
يتجه الكثير من املس���تهلكن 
إلى شركات التأجير للحصول 
على وسيلة نقل، كما أن إعادة 
الهيكلة التي اتبعها العديد من 
الش���ركات دفعتها للجوء إلى 
االس���تئجار بدل التملك، وقد 
التأجير  ارتفع حجم عق���ود 
طويلة األجل بن 10% و15% في 
دبي وحدها على سبيل املثال، 
حسب أرقام )يوروب كار(، وقد 

تأجير سيارات تعمل في دولة 
اإلم���ارات، ووفقا إلحصاءات 
مجموعة دبي لتأجير السيارات 
في غرفة جتارة وصناعة دبي 
فإن شركات التأجير في اإلمارة 
تشتري 20 ألف سيارة سنويا 
بأكثر من ملياري درهم، ويبلغ 
الس���يارات في أساطيل  عدد 
أكثر  الش���ركات في اإلمارات 
من 100 ألف مركبة، منها %75 
حصة دبي وحدها، ويعمل في 
القطاع أكثر من 12 ألف عامل 
الدولة، وتؤكد  على مستوى 
املجموعة مساهمة هذه الشركات 
في دعم اقتصاد البالد من خالل 
دفع رسوم اإليجارات العقارية 
للشركات ورسوم استصدار 
رخ���ص مركب���ات التأجي���ر 
وتس���جيلها والتأمن عليها، 
ورسوم صيانتها وقطع غيارها 
واستهالك الوقود، وتأشيرات 
سائقيها وعمال القطاع ورسوم 
الدائرة االقتصادية والبلدية 
إلى جانب املخالفات املرورية 

التي تقدر باملالين.
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الرسمية،  اإلحصائيات شبه 
التأجير  يقدر عدد س���يارات 
في الكويت التي تعمل بنظام 
التأجير الطويل والقصير املدى 
بأكث���ر من 75 ألف���ا، ويعتبر 
السوق الكويتي من األسواق 
الكبيرة مقارنة بدول املنطقة 
الس���كاني،  التعداد  ونس���بة 
ف���ي اعتم���اده على  ويتميز 
احلرك���ة الداخلية للمواطنن 
واملقيمن، كما يتمتع بتطور 
مفه���وم التأجير طويل املدى 
واعتماد الشركات والوزارات 
العامة واخلاصة  والقطاعات 
على اس���تئجار حاجاتهم من 
املركبات ملدة متتد من س���نة 
حتى أربع س���نوات، وتعتبر 
املنافسة قوية في هذا السوق، 
حيث تعمل حوالي 12 شركة 
عاملية وعش���رات الش���ركات 

احمللية الصغيرة.

تداعيات األزمة 

وف���ي األع���وام اخلمس���ة 
ازدهر قطاع شركات  املاضية 

كمتعثرين عن السداد نحو 600 
ألف شخص، لذا جلأت بعض 
ش���ركات التأجير اململكة إلى 
استخدام نظام مراقبة الكتروني 
يس���مح بتعقب املركبات عبر 
األقمار الصناعي���ة، واألرقام 
املتوافرة تشير إلى تكبد سوق 
تأجير السيارات في الرياض 
فقط خسائر سنوية بحوالي 
500 مليون ريال بسبب تعثر 

عمالء أو تهربهم من السداد.
لذا تقدمت شركات تأجير 
الس���يارات في جدة بشكوى 
الوطنية للنقل  اللجن���ة  إلى 
املنبثق���ة عن مجلس  البري 
التجاري���ة الصناعية  الغرف 
الس���عودية، م���ن صعوب���ة 
مس���تحقاتهم  حتصيله���م 
املالية من املستأجرين وطول 

اإلجراءات في احملاكم.

توقعات وفرص

الرغم من مش���كلة  وعلى 
تعثر العم���الء وارتفاع حجم 
ديون الشركات، التزال هناك 
عوامل عدة تبش���ر  بإمكانية 
عودة السوق في املنطقة إلى 
االنتعاش، ومن بن هذه العوامل 
تش���دد البنوك في اإلقراض، 
خصوصا متويل الس���يارات، 
صحيح أن أس���واق اخلليج 
-خصوص���ا ف���ي اإلمارات- 
فقدت نسبة مهمة من الزبائن 
مع انخفاض أعداد السياح، لكن 
املواطنن  التعويض جاء من 
أزم���ة االئتمان  واملقيمن مع 
وع���دم ق���درة الكثيرين على 

االقتراض لتمويل سيارة. 
وتعتقد »سبائك« أن سوق 
تأجير السيارات في املنطقة 
مازال يقدم فرصا كثيرة ألسباب 

عدة أهمها: 
� التأجير يسمح للشركات 
في تخفيض النفقات والتركيز 
عل���ى إدارة حصيف���ة لرأس 

املال.
� االس���تغناء ع���ن متويل 
البنوك في هذا الصدد، والسعي 
للحصول على قروض لنشاطات 
أخرى تؤمن التدفقات النقدية 

املستقرة.
� تتجه الي���وم الكثير من 
شركات التأجير الصغيرة إلى 
االندماج���ات، وتعد مجموعة 
سامبا املالية على سبيل املثال 
مع عدد من املكاتب االستشارية 
في السعودية دراسة لدمج عدد 
التأجير لتشكيل  من شركات 

قوة في السوق.
وفي اخلتام، تعتبر »سبائك« 
أن األسواق الناشئة مثل الصن 
والبرازيل ودول مجلس التعاون 
اخلليجي تق���دم فرصا لنمو 
صناعة تأجير السيارات أكثر 
الدول املتقدمة، فبطبيعة  من 
احلال تشكل هذه األسواق أبرز 

أركان اقتصاد املستقبل.


