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54 مليار دوالر حجم السوق العالمي في 2009 وتوقع نموه 2% في 2010

»سبائك«: صناعة تأجير السيارات العالمية تناضل لمحاربة الركود
25 ألف موظف تم تسريحهم من شركات التأجير األميركية منذ 2006  السوق سيرتفع 100 مليون دوالر في الشرق األوسط وأفريقيا إلى 3 مليارات 

»اإلبداع الخليجي« تدشن
3 برامج تدريبية بالقاهرة

تدش���ن شركة اإلبداع اخلليجي لالستشارات والتدريب ثالثة 
برامج متميزة بالقاهرة في الفترة من 18 الى 22 يوليو اجلاري، 
تتضمن التفكير االس���تراتيجي للقي���ادات العليا وادارة املوارد 

البشرية املعاصرة وصناعة القرارات التسويقية الذكية.
وبهذه املناسبة، أوضح رئ���يس مجلس ادارة الشركة د.طارق 
السويدان ان برنامج التف��كير االس���تراتيجي للقيادات الع��ليا 
يعد من ب���ن البرامج امله��م���ة التي حت��رص الش�����ركات على 
االس���ت���فادة منه، وذلك بعد اندالع االزم���ة املالية التي أفرزت 
ع���ددا من النت��ائج املهمة أبرزها ضرورة تغيير أمناط التفكير 

في مجال ادارة الشركات.
وفي تناوله لبرنامج ادارة املوارد البش���رية املعاصرة، أشار 
د.السويدان الى ان البرنامج يتناول ضمن محاوره االدوار املعاصرة 
واجلديدة للموارد البشرية واألساليب احلديثة لتحسن انتاجية 
االفراد في مؤسسات األعمال لدعم املزايا التنافسية لها، مع رصد 
وحتديد قدرات التميز البش���ري وآليات ترشيدها واستثمارها، 

اضافة الى محاور أخرى عديدة.

»سامسونج« تتوقع االستحواذ على %20 
من حصة الكويت والخليج بنهاية 2010

أعلنت ش����ركة سامس����وجن 
للتصوي����ر الرقم����ي عن إطالق 
أحدث مجموعاتها من الكاميرات 
الرقمي����ة وكاميرات الڤيديو في 
السوق الكويتي، وتوفر املجموعة 
اجلديدة من منتجات سامسوجن 
املبتكرة للمستهلكن جودة مثالية 
للص����ور الرقمي����ة وخصائص 
وظيفية متطورة لتسجيل الڤيديو 

في تصميم عصري وأنيق.
وبفضل ما تتميز به الشركة 
املنتجات وإدراك  ابتكار في  من 
حلاج����ات املس����تهلك، تتوق����ع 
سامسوجن أن حتقق منوا بواقع 
40% ف����ي أس����واق دول مجلس 
التعاون اخلليجي خالل النصف 
األول من الع����ام احلالي مقارنة 
بعام 2009، ومن خالل طرح هذه 
املجموعة اجلديدة من املنتجات، 
تهدف الشركة إلى رفع حصتها 
السوقية في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي إلى 20% بحلول 

نهاية العام احلالي.
وفي هذا الص����دد، قال مدير 
عام قسم التصوير الرقمي لدى 
سامس����وجن اخلليج رام موداك: 
»ت����درك سامس����وجن متام����ا أن 
املس����تهلك يبحث باستمرار عن 
كاميرا ذات مظهر رائع يجمع بن 
أناقة التصميم وجودة الصور، 

واأله����م م����ن ذل����ك، مواصفات 
سهلة االس����تخدام ألداء متميز، 
كاإلمكانيات املطورة للعدس����ة 
والتكنولوجي����ا املعدلة لزاوية 
التصوي����ر والتصميم اجلذاب، 
وتأتي هذه التش����كيلة اجلديدة 
لتلبي متطلبات املستهلك فيما 
يتعلق بكامي����را جتمع كل هذه 
املواصفات، فهي تضم كاميرات 
مريحة سهلة االستخدام، وتتمتع 
في الوقت نفسه بأناقة التصميم 
وعنصر امل����رح، فهذا هو جوهر 

التكنولوجيا اجلديدة«. 
وأضاف: »نح����ن نتطلع إلى 
ترجمة النجاح الكبير الذي حققته 
الشركة في مختلف مجاالت تقنيات 
املستهلك من خالل طرح العديد من 
املوديالت اجلديدة لهذا العام والتي 
تنضم لقائمة ابتكاراتنا. ونحن 
على ثقة أن عام 2010 سيش����هد 
منوا قياسيا في قطاع التصوير 
الرقمي في منطقة الشرق األوسط 
ككل«. وتضم مجموعة الكاميرات 
اجلديدة من سامسوجن أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا لتقدم 
للمستهلك أداء ال يضاهى وجتربة 
تصوير مثالية. وتضم تشكيلة 
التي تنضم  الكاميرات اجلديدة 
ملجموعة الكاميرات الرقمية التي 
تضم شاشة عرض LCD مزدوجة 

طراز ST5000 وPL150 وPL100 و
WB650 وST60 إلى جانب أحدث 
كاميرات تصوير الڤيديو من طراز 

.C20و C40
وقد حققت عائلة 2View من 
سامسوجن عند طرحها عام 2009 
أجنح مجموعة كاميرات رقمية 
في تاريخ الشركة، حيث تفوقت 
كل من ST550 وST500 وجتاوزتا 
توقعات السوق بفضل تقنيات 
سامس����وجن املتطورة في مجال 
التصوير، وتنوي »سامسوجن« 
تعزيز النجاح الكبير الذي حققته 
 2View من خالل التوسع في عائلة
التي حتتوي على شاشة مزدوجة 
من ط����راز LCD، وذلك بإضافة 
كاميرا PL150 واإلصدار احملدث من 
ST5500، والتي ستوفر مواصفات 
جديدة بأسعار منافسة تناسب 
مجموعة واسعة من املستهلكن. 
وتعتب����ر كامي����را WB650 من 
سامسوجن أول كاميرا جتمع بن 
عدسة فائقة االتساع بقطر 24 ملم 
إلى  وقدرة تكبير بصري تصل 
15x. وبفضل املزيد من اخليارات 
ومنظور تصوير أعمق، فإن كاميرا 
WB650 تتيح للمستخدم التقاط 
صور أكثر حيوية بكل التفاصيل 
وبعمق ومنظور فني وس����هولة 

فائقة.

كل من »هيرتز« و»أفيس بدجت« 
و»دوالر ثريفتي« ارتفاعات كبيرة 
في األشهر القليلة املاضية، فعلى 
سبيل املثال انخفض سهم شركة 
دوالر ثريفت���ي إلى أقل من 1.16 
دوالر خالل العام املاضي، إال أنه 
عاود االرتفاع الصاروخي ليصل 
إلى 33 دوالرا في نهاية الربع األول 
من 2010، فأي مستثمر أو موظف 
كان ذكيا أو محظوظا واشترى 
األسهم ال شك أنه أصبح اليوم 

في عداد أصحاب املالين.
من ناحية أخرى نشط احلديث 
في أس���واق املال العاملية حول 
توقعات اندماجات واستحواذات 
في قطاع تأجير السيارات، فعلى 
املثال ال احلصر، تسعى  سبيل 
ش���ركة هيرتز منذ مارس 2010 
لالستحواذ على نظيرتها »دوالر 
ثريفتي« بقيمة 1.2 مليار دوالر، 
وقال املسؤولون في »هيرتز« إن 
الصفقة ستتم عبر تبادل أسهم 
ودفع نقدي، ولو كتب النجاح لهذا 
االستحواذ ستصبح »هيرتز« أكبر 
شركة من حيث احلصة السوقية 
في قطاع تأجير السيارات عبر 

املطارات األميركية.
يذكر هنا أنه على الرغم من 
الصعوبات الت���ي مر بها قطاع 
العامن  تأجير السيارات خالل 
املاضين، تعتبر »دوالر ثريفتي« 
من الشركات القليلة املعروضة 
للبي���ع، خصوص���ا أن القطاع 
ش���هد موجة اندماجات ال مثيل 
الق���رن الواحد  لها من���ذ بداية 
والعش���رين، فمنذ عامن فقط 
انتربرايز  استحوذت مجموعة 
القابضة على العالمتن »أالمو« 

و»ناشيونال«.
وإذا استطاعت شركة هيرتز 
االستحواذ على »دوالر ثريفتي« 
فستتمكن هي و»افيس بدجت« 
و»انتربرايز« من السيطرة على 
الصناعة ككل تقريبا، والبالغة 
21 مليارا إل���ى 23 مليار دوالر، 
فكما في نهاية 2009 تس���يطر 
عالم���ات »انتربرايز« و»أالمو« 
و»ناش���يونال« عل���ى 31% من 
إيرادات تأجير الس���يارات عبر 
املط���ارات األميركي���ة، ومتلك 
ش���ركة أفيس بدج���ت 30% من 
هذه اإليرادات، في حن حتصل 
»هيرتز« على حصة 26%، وشركة 
دوالر ثريفت���ي 12%، لذا يعتبر 
استحواذ »هيرتز« على »دوالر 
ثريفتي« رفعا للحصة املشتركة 
إلى 38% من الس���وق األميركي، 
فلدى »هيرت���ز« 2165 فرعا في 
أميركا الشمالية، منها 515 مكتبا 
في املطارات، أما »دوالر ثريفتي« 
فتدير 740 فرعا، كما س���تجعل 
صفق���ة االس���تحواذ »هيرتز« 
أكبر ش���ركة لتأجير السيارات 
العالم، وترفع عدد مكاتبها  في 
وفروعها 30% ليصل اإلجمالي 
إلى 9800، فإيرادات الشركة من 
اخلارج منت 6.1% في الربع األول 
من 2010 إلى 1.7 مليار دوالر. لكن 
املفاجئ في القضية أن مجموعة 
أفيس بدجت دخلت الشهر املاضي 
على خط املنافس���ة على شراء 
»دوالر ثريفتي«، واأليام القادمة 
ستظهر النتائج من هذه املنافسة 

احلامية الوطيس.

خالل الربع األخير من 2009 مقارنة 
مع 72.2 مليون دوالر خسائر في 
الفترة نفسها من 2008، وفي العام 
املاضي بأكمله بلغت ربحية »دوالر 
ثريفتي« 5 مالين دوالر، مقارنة 
مع 346.7 مليون دوالر خسائر في 
2008. أما مجموعة أفيس بدجت، 
فخس����رت 77 مليون دوالر العام 
املاضي، مقارنة مع 1.3 مليار دوالر 
خس����ائر في العام السابق، وفي 
الرب����ع األول م����ن 2010 أفصحت 
املجموعة عن خس����ارة بقيمة 38 
مليون دوالر، وقد انخفض صافي 
إيراداتها 3.4% إلى 1.15 مليار دوالر، 
كما هبطت النفقات 3.6% إلى 1.2 

مليار دوالر.
وبدورها »هيرتز« استطاعت 
تخفيض خسائرها من 1.2 مليار 
دوالر في عام 2008 إلى 126 مليون 
دوالر في 2009م، لكنها سجلت 
خسائر في الربع األول من 2010 

بحوالي 150.4 مليون دوالر.
أما فيم���ا يتعل���ق بأوضاع 
املوظف���ن في ش���ركات تأجير 
السيارات العاملية فيبدو الوضع 
ليس بالوردي أبدا، إذ أجبر الركود 
االقتصادي في الواليات املتحدة 
ش���ركة انتربرايز عل���ى تنفيذ 
أول عملية تسريح ملوظفن في 
تاريخها. فلقد طردت في بداية 
2009م حوال���ي 2500 عامل من 
أصل 50 ألفا يعملون في مكاتبها. 
وكذلك فعلت شركة هيرتز التي 
تخلت ع���ن 4 آالف موظف، أي 
نس���بة 12% من قوتها العاملة. 
وبدورها ش���ركة أفيس بدجت 
-التي شهدت عوائدها انخفاضا 
لس���تة أرباع متتالية منذ الربع 
الثاني في 2008- سرحت 8 آالف 
موظف خالل العامن املاضين. 
وهذه التس���ريحات متت بهدف 
تخفي���ض التكاليف، وبس���بب 
انخفاض الطلب على السيارات 
املؤجرة م���ن قبل العمالء خالل 
األزمة. وبحسب قسم إحصاءات 
العمالة في الواليات املتحدة بلغ 
عدد املسرحن من شركات تأجير 
السيارات 25 ألف موظف منذ عام 
2006 عندما كان يعمل في القطاع 

139 ألف موظف.
بالنسبة ألس���هم الشركات 
العاملية لتأجير الس���يارات فقد 
حلقت خالل عام 2010 -بعد أن 
انهارت بش���كل كبير في عامي 
2008 و2009- وش���هدت أسهم 

انترناشيونال، انخفضت قيمة 
صفقات تأجير املركبات لألفراد 
في أميركا الشمالية من 23 مليار 
دوالر عام 2008 إلى 21.2 مليارا 
في 2009، ومن املتوقع أن تنتعش 
قليال لتبلغ 21.3 مليارا هذا العام، 
يذكر أن الواليات املتحدة األميركية 
هي أكبر سوق للتأجير في العالم. 
في حن هبط حجم الس���وق في 
أوروبا الغربي���ة من 15.7 مليار 
دوالر في 2008 إلى 15.6 مليارا 
في 2009، وتشير التوقعات إلى 
ارتفاعه مج���ددا إلى 15.8 مليارا 
ف���ي 2010، لكن الالفت في أرقام 
يورومونيتور هو استمرار النمو 
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
رغم األزمة املالية العاملية. وبلغ 
حجم سوق تأجير السيارات في 
املنطقة 2.9 مليار دوالر سنويا 
ف���ي 2008 و2009، ومن املتوقع 
أن يرتف���ع 100 مليون دوالر في 
2010 ليصل إلى 3 مليارات دوالر، 
ويصبح بنفس حجم السوق في 
أميركا الالتينية. وصناعة تأجير 
الس���يارات في الشرق األوسط 
وأفريقيا أكبر بكثير منها في دول 
أوروبا الشرقية على سبيل املثال، 
حيث ال يتخطى حجم الس���وق 
هناك سنويا 500 مليون دوالر. 
أما دول آسيا الباسيفيك فتعتبر 
ثالث أكبر سوق لتأجير السيارات 
في العالم بعد أميركا الش����مالية 
وأوروبا الغربية. وقد ش����هد هذا 
السوق أكبر نسبة منو خالل 2009، 
ليتخطى 9.4 مليارات دوالر مرتفعا 
من 9.1 مليارات دوالر في العام الذي 
سبقه، وتتوقع يورومونيتور أن 
تسجل دول آسيا الباسيفيك أكبر 
نسبة منو أيضا هذا العام، ليصل 
حجم صفقات تأجير السيارات إلى 

9.7 مليارات في نهاية 2010.
وبذلك يكون حجم سوق تأجير 
الس����يارات العاملي بلغ 54 مليار 
دوالر في 2009، ومن املتوقع أن 
ينمو بنس����بة أقل من 2% تقريبا 
في العام احلالي ليصل إلى 54.9 
مليارا، بع����د انكماش دام حوالي 

18 شهرا. 

إستراتيجية الالعبين الرئيسيين 

إلى ذلك ردت ش����ركات تأجير 
الس����يارات ح����ول العال����م على 
التي  التحدي����ات والصعوب����ات 
تواجهها بإستراتيجية ترتكز على 

نقطتن أساسيتن:

مقابل 13.8 ألفا في مارس 2008، 
فخالل األزمة املالية احلالية ارتفع 
متوسط سير املركبات في جميع 
ش����ركات التأجير العاملية إلى 25 
ألف ميل، مقارنة مع 16 ألفا قبل 

4 أعوام. 

نتائج 2009 و2010

وفي عام 2008 س����جل أغلب 
الالعبن الرئيسين في قطاع تأجير 
الس����يارات حول العالم خسائر، 
لكن ف����ي 2009 جنح البعض في 
حتقي����ق أرباح ول����و متواضعة، 
في حن اس����تطاع البعض اآلخر 
تخفي����ض خس����ائره، فمجموعة 
دوالر ثريفت����ي األميركية أعلنت 
عن أرباح بلغت 11.5 مليون دوالر 

شركة خاصة ال تفصح عن بياناتها 
املالية، لكن املتحدثة باسم املجموعة 
صرحت للصحافة األميركية بأن 
الشركة »متلك ميزانية قوية، وهي 
القادرة  القليلة  من املؤسس����ات 
على االس����تثمار في هذه الفترة 
العصيبة«، وقد رفعت أخيرا وكالة 
ستاندرد آند بورز العاملية تصنيف 
»انتربرايز« االئتماني، مبررة ذلك 
بأن الشركة ستستمر في توليد 
التدفقات النقدية. ومع التوقعات 
بتحسن الطلب، ستسعى الشركة 
لزيادة رأس املال التشغيلي ملواجهة 
الطلب واستبدال السيارات القدمية 
بأسطولها بوحدات جديدة، إذ يبلغ 
متوسط س����ير مركبات »االمو« 
و»ناشيونال« اليوم 17 ألف ميل، 

3 سنوات. واستطاعت »هيرتز« 
خالل العام املاضي احلصول على 
إعادة متويل ب� 3.2 مليارات دوالر، 
وهو قرض جددت فيه أسطولها 
في الواليات املتحدة. وقد اشترت 
الشركة العمالقة في 2009 حوالي 
80 ألف س����يارة جديدة، ليصبح 
متوسط سير مركباتها بن 15 ألفا 

و18 ألف ميل.
بدوره����ا ج����ددت الكثير من 
الشركات األميركية أساطيلها رغم 
األزمة، فعلى سبيل املثال: أعلنت 
مجموعة انتربرايز القابضة املالكة 
لعالمتي »ناش����يونال« و»أالمو« 
لتأجي����ر الس����يارات أنها جددت 
أس����اطيلها عبر ش����راء مركبات 
جديدة، ومجموعة انتربرايز هي 

أوال: تخفيض األسعار وإطالق 
الع����روض واحلس����ومات بهدف 
التمسك بالزبائن احلالين، وجذب 
العمالء احملتملن، واحملافظة على 
احلصص السوقية، وإنعاش معدل 

الصفقات.
ثانيا: حتسن كفاءة العمل عبر 
تخفيض النفقات املالية واإلدارية، 
املبيعات  وتطوير فاعلية أقسام 
والتس����ويق، وغيرها من األمور 
والنش����اطات التي تصب في هذا 

املجال.
فعلى س����بيل املثال: خفضت 
شركة هيرتز األميركية تكاليفها 
بحوال����ي 760 ملي����ون دوالر في 
2009 ليتخطى حجم اإلنفاق الذي 
تنازل����ت عنه 1.2 مليار دوالر في 

تن������اول 
الت�ق��ري������ر 
الش����ه���ري 
لش������رك����ة 
سبائك لإلجارة واالستثمار سوق 
تأجير السيارات في العالم، حيث 
طرأت عليه تغييرات جذرية خالل 
2009، وفي النصف األول من 2010. 
فاألزمة املالية العاملية لم تستثن 
هذه الصناعة من تداعياتها السلبية، 
التأجي����ر مرتبط  خصوص����ا أن 
باالقتصاد احلقيقي، أي باستهالك 
الشعوب ومستوى عيشهم ومدى 
التملك واالستدانة.  قدرتهم على 
السيارات من  وكان قطاع تأجير 
القطاعات األشد تأثرا بالركود الذي 
أصاب االقتصاد العاملي في 2009، 
على الرغم م����ن أن التوقعات في 
بداية األزمة كانت تشير إلى احتمال 
تخطي القطاع التأثيرات السلبية 

بأقل أضرار ممكنة.
وقد تأث���ر س���وق مبيعات 
الس���يارات املؤج���رة )التأجير 
املنتهي بالتملك( بش���كل كبير 
باألزمة املالية التي عصفت بالدول 
املتقدمة، وكانت لها تداعيات في 
األسواق الناشئة. فاملستهلكون 
خفضوا إنفاقهم بسبب موجات 
التي طالت عشرات  التس���ريح 
املالين من املوظفن حول العالم، 
خصوصا ف���ي الواليات املتحدة 
األميركية واالحت���اد األوروبي، 
وبسبب تبخر مئات املليارات من 
الدوالرات من الثروات واملدخرات 
في مختلف أنواع االستثمارات، 
وأيضا بس���بب تخفيض مئات 
الش���ركات والبن���وك لروات���ب 
عماله���ا وامتيازاتهم، باإلضافة 
إلى حاالت اخلوف وعدم اليقن 
وغياب الثقة التي سيطرت على 

نفوس البشر. 

أزمة حقيقية 

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، 
التي تعيشها القطاعات اخلاصة 
اجلريحة، والقطاعات العامة، التي 
أوشك بعضها على اإلفالس بسبب 
تعثره في سداد دينه السيادي، 
ش���هد قطاع تأجير الس���يارات 
أزمة حقيقية في الدول املتقدمة، 
خصوصا ف���ي الواليات املتحدة 
الغربية.  األميركي���ة وأوروب���ا 
ولهذه األزمة أس���باب مختلفة، 

نذكر منها:
أزمة االئتم���ان التي واجهت 
العاملي���ة:  التأجي���ر  ش���ركات 
فالكثير من املؤسس���ات وجدت 
صعوبة في إعادة جدولة دينها 
وتوفير التمويل الالزم للتوسع 

والتطوير. 
االنخفاض احلاد الذي شهده 
العاملي  السفر والسياحة  سوق 

في 2009.
الس���يارات  تراجع أس���عار 
املستعملة: مما حفز املستهلكن 
عل���ى ش���راء املركب���ات ب���دل 

استئجارها.

حجم التأجير حول العالم

ونتيجة لذل���ك تراجع حجم 
سوق تأجير السيارات في دول 
أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، 
فحسب أرقام نشرها مركز األبحاث 
يورومونيت���ور  املتخص���ص 

حجم سوق تأجير السيارات في أميركا الشمالية األكبر في العالم بـ 21.2 مليار دوالر 

»هيرتز« و»أفيس بدجت« تتنافسان على شراء »دوالر ثريفتي« بـ 1.2 مليار دوالر

توجهات مستقبلية للصناعة

توقعات إيجابية في الدول الناشئة

من جهة النظرة املس����تقبلية لسوق تأجير السيارات العاملي 
ميكن حتديد اجتاهات عامة أبرزها:

1 � منو قطاع تأجير السيارات بهدف الرفاهية ال التملك، بفضل 
توقعات انتعاش سوق السفر العاملي وزيادة أعداد السياح.

2 � ستس����اهم االبتكارات التقنية في إنعاش السوق من خالل 
السيارات الصديقة للبيئة، أو ما يعرف باملركبات اخلضراء، التي 
ستدخل إلى القطاع من بابه العريض خالل السنوات الثالث املقبلة، 
وقد بدأت شركات بالفعل مثل هيرتز وأفيس بدجت في تسويق 
وتأجير سيارات هجينة، في حن وقعت شركة يوروب كار أخيرا 
عقدا مع املصنع الفرنس����ي رينو لشراء أس����طول من السيارات 
الكهربائية، وقد تهيئ مكاتبها حول العالم لتجهيز املعدات الالزمة 

لشحن بطاريات هذه املركبات ابتداء من 2011.
3 � من املتوقع أن تش����هد الصناعة من����وا قويا في حجوزات 
السيارات املؤجرة عبر املواقع االلكترونية، فالكثير من شركات 

الطيران ومكاتب السفر واملؤسسات السياحية تعمل على الترويج 
له����ذا القطاع احليوي عبر االنترنت، حيث يس����هل الوصول إلى 
ش����ريحة واس����عة من العمالء في جميع أنحاء العالم، كما باتت 
ش����ركات تصنيع املوبايالت مثل أبل تق����دم خدمات التأجير عبر 

منتجها آي فون.
4 � ستعمل الشركات في الفترة املقبلة على تطوير اخلدمات 
املرافقة لعملية التأجير مثل اخلدمات املس����اندة والصيانة على 

الطرقات وغيرها. 
إلى ذلك عادت شركات تصنيع السيارات إلى التفكير مجددا في 
تنشيط قطاع التأجير لديها، بعد أن عانى القطاع نفسه األمرين 
خالل األزمة، وهذا يعني بالطبع أن املصنعن لديهم الثقة بقيمة 
سياراتهم، كما أن قطاع التأجير بات جذابا في هذه الفترة الصعبة 
على املستهلكن، الذين يرغبون في اقتناء السيارات، وال يجدون 

التمويل املناسب.

أشارت »س����بائك« في ختام تقريرها الشهري إلى التوقعات 
اإليجابي����ة التي حتوم حول قطاع تأجير الس����يارات في املنطقة 
العربية واألسواق الناشئة، بعد فترة من الظروف الصعبة التي 
يعيشها، فصحيح أن الكثير من التحديات مازالت ماثلة أمام هذا 
القطاع، إال أنه من املتوقع أن يشهد السوق موجة من االندماجات 
بن الشركات، خصوصا الصغيرة واملتوسطة منها، بهدف البيئة 

التنافس����ية الشديدة ووجوب ضخ االس����تثمارات التي تفرضها 
التكنولوجيا والسيارات احلديثة. وتعتبر دول الشرق األوسط 
وأميركا الالتينية باإلضافة إلى الهند والصن من أبرز األس����واق 
التي ستش����هد منوا في قطاع تأجير الس����يارات، نظرا النتعاش 
سوق السفر والسياحة فيها، باإلضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل 

الشركات احلديثة وزيادة دخل املستهلك.

حجم أسواق تأجير السيارات حول العالم )باملليار دوالر(

أوروبا الشرقية استراليا الشرق األوسط 
وأفريقيا أميركا الالتينية آسيا الباسيفيك أوروبا الغربية أميركا الشمالية

تقـرير


