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الطرازات الخمسة األفضل مبيعاً
عدد السيارات المبيعة*الطراز

4620الفئة السابعة
X62559
X52334

1893الفئة الثالثة 
1807الفئة اخلامسة

أفضل خمسة أسواق من حيث نمو المبيعات مقارنة بعام 2008
عدد السيارات المبيعة*نسبة نمو المبيعاتالسوق
878+53%سورية
1001+48%لبنان

2555+27%اململكة العربية السعودية
2607+6%أبو ظبي
656+2%البحرين

*مجموع السيارات املبيعة: 14557

BMW الشرق األوسط: 4% زيادة بالحصة السوقية في 2009 
بنس���بة 43% في مبيعاتها عام 
2009 مما جعل منها ثاني سيارات 
مجموعة BMW الشرق األوسط 
األفضل مبيعا للسنة ودليال على 
النجاح الذي حتققه أول سيارة 
 Sports Activity Coupe من طراز

عامليا في الشرق األوسط.
 BMW Premium إلى ذلك، حقق
الس���يارات  Selection، برنامج 
 BMW املستعملة واملعتمدة من
منوا في املبيعات بنس���بة %25 
ف���ي ثماني أس���واق متلك فيها 
املجموعة وكالء لها ويتوافر فيها 

هذا البرنامج. 
وأض����اف كرايت����ون قائال: 
»إننا نتوقع اس����تمرار بعض 
التحدي����ات التي واجهناها عام 
2009 ولكنن����ا واثقون من أن 
مجموعة BMW الشرق األوسط 
موقع قوة يسمح لها بتحقيق 
املزيد م����ن النمو ع����ام 2010. 
كما اننا منلك خمس����ة طرازات 
جديدة سوف نطلقها في الشرق 
األوسط خالل األشهر اخلمسة 
األولى من السنة وهي طرازي 
ActiveHybrid، والفئة اخلامسة 
 .X1اجلديدة، وغران توريسمو، و
فلقد حظي طرازا غران توريسمو 
وX1 بترحيب كبير في أوروبا، 
ونظرا إلى أن الفئة اخلامس����ة 
تش����كل أحد طرازاتنا األقوى 
مبيعا فإننا واثقون من أن هذه 
الطرازات اجلديدة سيكون لها 
تأثير إيجابي في مبيعات 2010 
وسوف حتافظ عالمتنا التجارية 

على مكانتها في املنطقة«.

اختتمت مجموعة BMW عام 
2009 مع حتس���ن في املبيعات 
بلغ 9% مقارنة بعام 2008. وعلى 
الرغم م���ن أن مبيع���ات قطاع 
السيارات الراقية تراجعت بنسبة 
التجارية  العالمة  25%، متكنت 
ل� BMW م���ن حتقيق زيادة في 
حصتها السوقية بلغ 4% مقابل 

أبرز الشركات املنافسة لها.
ومع مبيع 14557 سيارة من 
BMW وميني في 14 سوقا في 
الشرق األوسط، سجلت املجموعة 
منوا إيجابيا في مبيعاتها لدى 
عدد م����ن وكالئه����ا وموزعيها 
احلصريني بحيث حققت بعض 
األسواق منوا ملحوظا. وتشمل 
تلك األسواق لبنان حيث ارتفعت 
املبيع����ات بنس����بة %48 )1001 
سيارة(، وسورية التي سجلت 
منوا بنسبة 53% )878 سيارة(، 
وحتسنت املبيعات في اململكة 
العربية السعودية بنسبة %27 
)2555 سيارة(، وفي أبوظبي مع 
6% )2607 سيارات(، والبحرين 

مع 2% )656 سيارة(. 
ويعلق جيمس كرايتون، مدير 
إدارة املبيعات والتس���ويق في 
مجموعة BMW الشرق األوسط 
على هذه النتائج قائال: »ال شك 
في أن زيادة حصتنا الس���وقية 
مقابل أبرز الشركات املنافسة لنا، 
وحتقيق منو ملحوظ في أسواق 
مختلفة يعتبر نتيجة جيدة نظرا 
إلى التحديات التي واجهناها خالل 
عام 2009. إلى ذلك، كان إطالق 
الطراز اجلديد من الفئة السابعة، 

أسواق الشرق األوسط الخمسة األفضل مبيعاً
عدد السيارات المبيعة*السوق
3003دبي

2607أبو ظبي
2555السعودية
2039الكويت
1001لبنان

القيادة  والرفاهية، وديناميات 
املطلقة ومتعة القيادة القصوى. 
يذكر أنه مت تصميم هذه السيارة 
ارتكازا على مبدأ اس���تراتيجية 
الكفاءة من  الديناميات عالي���ة 
إلى تخفيض  الس���اعية   BMW
استهالك الوقود والتقليص من 
االنبعاثات احلرارية مما يجعل 
من BMW الفئة الس���ابعة أكثر 
الس���يارات كفاءة في استهالك 

الوقود ضمن فئتها. 
وبعد النج���اح الذي حققته 
بإطالقها عام 2008، سجلت سيارة 
Sports Activity Coupe X6 زيادة 

والذي كان سيارتنا األفضل مبيعا 
لعام 2009، والس���يارة الراقية 
األكثر مبيعا في الشرق األوسط، 
عامال بارزا ساهم في حتقيقنا هذا 
املستوى من األداء وفي متكننا 
من مواجهة أحوال السوق املليئة 

بالتحديات بفاعلية«.
إلى ذلك، حققت الفئة السابعة، 
املس���اهم األبرز في األداء اجليد 
ملجموعة BMW لعام 2009، زيادة 
في مبيعاتها بلغت 75% وأصبحت 
الس���يارات األكثر مبيعا ضمن 
فئتها. جتمع الفئة السابعة ما بني 
أعلى مستويات األناقة والراحة 

رغم تراجع مبيعات السيارات الراقية بنسبة %25

»بيجو« تسعى للتقدم ثالثة مراكز في سوق السيارات العالمي

شاحنات الفئة F من فورد تحصد مجددًا لقب األكثر مبيعًا بأميركا 
للسنة الثالثة والثالثني على التوالي، حصدت مركبات 
فورد من فئة »F-Series احلائزة على اجلوائز العديدة، لقب 
»الشاحنة األكثر مبيعا في أميركا« مببيعات بلغت 413625 
 »F-Series« شاحنة في عام 2009. وقد تفوقت مبيعات
على أقرب منافسيها من الشاحنات بأكثر من 97000 مركبة، 

ما ميثل أكبر هامش فرق خالل ثالث سنوات.
عالوة على ذلك، وللسنة الثامنة والعشرين على التوالي، 
حازت »F-Series« على لقب املركبة األكثر مبيعا بني كافة 
الفئات في أميركا- متفوقة بذلك على س����يارات الركاب 

والكروسوفر والدفع الرباعي والشاحنات واحلافالت.
وقال مدير تسويق الشاحنات في شركة فورد للسيارات 
دوغ سكوت: »عندما يتعلق األمر بالشاحنات، هناك نقطة 
واحدة أساسية مهمة- وهي مدى إقبال العمالء على شرائها 
بشكل متواصل. وبالفعل، جاءت النتائج واضحة لتؤكد 
متيز وتفوق ش����احنات فورد F-Series من حيث القوة 

والكفاءة والتقنيات والقيمة التي ال تضاهى«.
وقد متت إعادة تصميم شاحنات فورد »F-150« للعام 
2009 من الداخل واخلارج لترس����ي بذلك معايير جديدة 
لش����احنات البيك أب ذات احلجم الكامل مبا تتسم به من 

ق����وة هائلة وهيكل أخف وزنا يضم����ن قدرة ال تضاهى 
في فئتها على الس����حب، فضال عن االقتصاد الفائق في 

استهالك الوقود.
وقد تركت شاحنات »F-150« بصمة واضحة لها في 
الش����رق األوسط منذ أواخر األربعينيات، ولطاملا شكلت 
شاحنة F-1 احلمراء التي يشار إليها باسم »وانيت«، رمزا 

وأيقونة بارزة في األسواق اخلليجية.
واليوم، التزال ش����احنات F-150 تترك بصماتها في 
مختلف املجاالت، س����واء في األعمال الشاقة أو الترفيه 
أو حتى املغامرات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وجاءت ش����احنة SVT Raptor 150-F لتحقق 
أحالم الكثيرين من عش����اق هذه الشاحنات، حيث تتسم 
هذه الشاحنة العالية األداء، والتي تأتي بتصميم خاص 
وجرى إطالقها ألول مرة في معارض السيارات اإلقليمية 
الشهر املاضي في الرياض ودبي، مبرونتها العالية التي 
تضمن لها حتمل أصعب املغامرات الصحراوية، فضال عن 
احتياجات القيادة اليومية. وقال مدير عام املبيعات في 
 150-F فورد الشرق األوسط حسني مراد: تأتي شاحنات
SVT Raptor لتقدم أداء قويا حقيقيا على الطرق الوعرة مع 

متانة فائقة وقدرة ال تضاهى على التحمل، وهي الصفات 
التي تش����كل جوهر شاحنات F-150، ويعود الفضل في 

.SVT �ذلك إلى فريق العمل في قسم شاحنات ال
وأضاف: »إن SVT Raptor 150-F هي رمز للقوة والسرعة 
والديناميكية في األداء، وجرى تصميمها بوحي من حماس 
السائقني على الطرق الوعرة، ونحن واثقون بأنها ستحظى 
مبكانة خاصة لدى محبي وعش����اق الكثبان الرملية في 

دول مجلس التعاون اخلليجي«.
ومت جتهيز فورد SVT Raptor 150-F مبحرك V8 سعة 
6.2 ليترات ويتميز بتصميم هندس����ي جديد مت إعداده 
خصيصا للمهام الصعبة على الطرقات، وهو قادر على 
إنتاج قوة تعادل 400 حصان صاف، مع عزم دوران صاف 

يساوي 400 رطل/قدم.
ولكن القوة احلصانية ليست كل شيء عندما يتعلق 
األمر بتصميم شاحنة ذات أداء قوي على الطرقات الوعرة، 
بل إن نظام التعليق له أهميته ودوره أيضا. وعليه، مت 
بناء ش����احنة SVT Raptor 150-F لتكون األمثل في هذا 
املجال، م����ع 13.4 بوصة صاحلة لالس����تعمال في نظام 

التعليق اخللفي، و11.2 في اجلهة األمامية.

الى ان تصل الى املركز السابع 
بحلول عام 2015.

خطوط التصميم اجلديد
ومما ال ش����ك فيه ان بيجو 
تعتمد باستمرار حتديث اساليبها 
وتصميماته����ا ولعل الس����يارة 
SRI اقوى دليل على ذلك حيث 
تعد التجسيد االقوى واالفضل 
واالكثر تعبيرا عن طرازات بيجو 
املس����تقبلية، انها تكش����ف عن 
الرموز االساسية لنماذج بيجو 
املستقبلية واعادة تفسير الرموز 
التاريخية لش����عار بيجو وهي 

السرعة والقوة واحليوية.
وتنفرد سيارات بيجو باجلمع 
بني الضرورة والعاطفة، ودائما 
ما تخطط بيجو الحالل العاطفة 
واحلساس في قلب احملرك، بيجو 
لن تكون اب����دا مجرد آلة تقوم 
مبهام وظيفية بحتة، ومن اجل 
تأكيد ذلك فق����د اعتمدت بيجو 
توقيعا دوليا جديدا على جميع 
منتجاتها وهو »بيجو احلركة 

والعاطفة«.

BB1 بال ش����ك سوف يهز قواعد 
تصميم السيارات في العالم.

 وباالضاف����ة الى هذا التوأم 
واملزمع اطالقه قريبا في االسواق 
الرئيسية واجلديدة لبيجو فان 
بيجو تعتزم ايضا اطالق 14 طرازا 
جديدا في جمي����ع انحاء العالم 

وذلك بني عامي 2010 و2012.
وجدير بالذكر ان بيجو حتتل 
حاليا املركز العاشر في ترتيب 
سوق الس����يارات العاملي وهي 
تس����عى بهذه اخلطط اجلديدة 

نحو التقدم عن طريق تصاميم 
املركبات التي جتسد روح السيارة 
BB1 ذات االربع����ة مقاعد والتي 
تعمل بالكهرباء بنس����بة %100، 
التجريبية   BB1 وتعد السيارة
مبثابة ثورة للرؤية املستقبلية 
لسيارات الضواحي. كما توفر 
الديناميكية  درجة عالية م����ن 
والق����درة على املن����اورة اثناء 
القيادة فضال ع����ن متيزها مبا 
ميكن ان نس����ميه باالستخدام 
الطراز  االمثل للمساحات، وان 

واملزمع اطالقهما في عام 2011، 
وليس هذا كل شيء فبيجو تشرع 
في فتح اسواق جديدة لها حيث 
سيتم استثمار الشعار اجلديد 
الوجه  الس����يارات متعددة  في 
الرباعي  الدفع  والسيارات ذات 
وغيره����ا وذلك خللق مجموعة 
خاصة م����ن املنتجات املتطورة 
والتي تتناس����ب مع متطلبات 

السوق العاملية..
وايضا بيج����و تدفع عجلة 
صناعة الس����يارات بشكل عام 

هذا وتعد آلية العمل اجلديدة 
الذي قامت بيجو بطرحه مؤخرا 
تهدف في االساس الى استثمار 
التكنولوجيا احلديثة واستخدام 
الطاقة الكهربائية كوقود نظيف 
وصديق للبيئة وقد تبلور ذلك 
في طرازات i0n والدراجة النارية 
E-Vivacity واملفترض اطالقهما 

بداية من عام 2010.
الهجني من  الط����راز  وكذلك 
س����يارة بيج����و 3008 وكذلك 
طراز e-HDI او الهجني الصغير 

اعلن����ت بيج����و مؤخرا عن 
خططها اجلديدة لتحقيق العديد 
من االهداف املميزة بحلول عام 
2015 وتتبلور تلك االهداف في 
التحرك قدما ثالث����ة مراكز في 
ترتيب بيجو في سوق السيارات 
العاملي، كذلك ترسيخ شعار بيجو 
كمعيار لالبداع والتجدد وايضا 
لتحصل بيجو على الزعامة في 

مجال خدمات النقل.
 ومن اجل حتقيق تلك االهداف 
قام����ت بيجو بط����رح آلية عمل 
جديدة تتناس����ب مع متطلبات 
العصر سواء في خطوط االنتاج 
او التصميم وحتى الشعار اجلديد، 
وفي سبيل تأكيد بيجو تفوقها 
والنابع من عمقها التاريخي تعد 
سيارة بيجو من اكثر السيارات 
جاذبية وتألقا، حيث جتمع ما 
بني متعة القيادة واحلفاظ على 
البيئة في الوقت نفسه، وبيجو 
ليست مجرد وسيلة نقل ولكنها 
تتميز بكونها وس����يلة اليقاظ 
العاطفة واحلركة اجلريئة في 

وقت واحد.

خطة جديدة لتحديث شعار الشركة وطرح 14 طرازًا جديدًا لتحقيق الهدف

للسنة الـ 33 على التوالي واألكثر مبيعاً


