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قطاع  يعي�سها  ج��دي��دة  حقبة  ع��ن  يك�سف  الو�سع  ه��ذا 

غياب  ظل  في  المبيعات  في  التراجع  ا�ستمرار  اإثر  ال�سيارات 

هندي  بن  اأحمد  يوؤكد  القطاع.  لنقاذ  الحكومية  الجهود 

هندي  بن  اأحمد  عبداهلل  �سيارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

للن�سف  البحرين  في  ال�سيارات  مبيعات  تراجع  ا�ستمرار 

في  الم�سجل  للتراجع  ام��ت��دادا   ،2009 العام  من  الثاني 

الربع الأول وهبوط الواردات ب�سبب ا�ستمرار الت�سديد على 

ورف�س  ال�سيارات  �سراء  لتمويل  والت�سهيالت  القرو�س  منح 

الطلبات تحت ذرائع وحجج كثيرة، اإذ يرف�س نحو 30 طلبا 

من اأ�سل 70، تقبل منها 40 طلبا فقط.

وعلى حين تبدو ال�سورة قاتمة عند والوكالء والموزعين 

فهم  عيونهم،  في  وردية  ال�سورة  تزال  ل  الم�ستهلكين  فاإن 

على  ال�سيارات،  اأ�سعار  كانخفا�س  ما  فرج   حدوث  يرتقبون 

هناك  ذل��ك،  غ�سون  في  ال���دول،  باقي  في  يحدث  ما  غ��رار 

لرف�س  اأكبر  م�ساحة  مقابل  في  تتوقف،  لم  اإق��ب��ال  حركة 

الطلبات، يقول بن هندي »�سوق ال�سيارات ي�سير اإلى تراجع، 

القطاع  ت�سرر  كما  الأخرى،  هي  تراجعت  ال�سرائية  والقوة 

ال�ستهالكي ب�سكل مبا�سر ب�سب الأزمة المالية، بحيث انعك�س 

ت�سرر القطاع المالي وما لحقه من ت�سديد في منح القرو�س 

ارتفع  فيما  ال�سيارات،  قطاع  على  م�ساعفة  �سمانات  تحت 

وقت  اأي  من  اأكثر  لفت  نحو  على  المرفو�سة  الطلبات  حجم 

م�سى«.

وهنا يوؤكد محللون اأن �سوق ال�سيارات لم ي�سلم من الأزمة 

المالية، واأكبر دليل على ذلك تكد�س ال�سيارات في المخزون 

بتاأمين  ال�سيارة  �سراء  تربط  التي  الترويجية  والحمالت 

التراجع  ب�سبب  التمويل،  في  مختلفة  ت�سهيالت  اأو  مجاني 

في  الرغم  وعلى   � والمح�سلة  الم�سترين،  اإقبال  في  الوا�سح 

الثابت  من  فاإنه   � ال�سيارات  اأ�سواق  واقع  الآراء حول  تباين 

اأن �سوق هذا القطاع لن تكون معزولة عما يحدث في الأ�سواق 

بالنهيار،  ومهددة  الإفال�س  �سبح  عليها  يخيم  التي  الرئي�سة 

اإذا لم تبادر الحكومات اإلى اإنقاذها على وجه ال�سرعة.

ل  متفائلة  ر�سائل  ال�سيارات  ذلك، يوجه وكالء  في غ�سون 

تعك�س حقيقة الواقع على الأر�س، لكنهم ل يطرحون اأ�سعارا 

العديد  واقتراب  الأزمة،  خلفتها  التي  الركود  حالة  لمواجهة 

الحاد في  التراجع  ال�سيارات من هاوية �سغوط  من �سركات 

المبيعات والخ�سائر المتوقعة المحدقة نهاية العام.

حالة من الإرباك يعي�سها الوكالء الذين يعي�سون تحت وطاأة 

الكبيرة من  الكميات  لت�س�ريف  عليهم  ال�ملقاة  الأعباء  زيادة 

مع  المرير  بواقعهم  الجهر  على  يجرءون  ل  وهم  ال�سيارات، 

ا�ستمرار الو�سع من دون بارقة تح�سن و�سيك، وفي غ�سون 

ذلك هم يتم�سكون باأمل التعافي المرتجى ونهو�س الم�ساريع 

التنموية من جديد مما �سيزيد من الطلب على �سراء �سيارات 

نقل الب�سائع والأفراد، لكن هل يتحقق الرجاء؟

وعي الم�ستهلكين

اإلى حد كبير بحالة الطلب وازدياد الوعي  الجواب يتعلق 

التي  بالأ�سباب  يتعلق  الأكبر  والجانب  الم�ستهلكين،  عند 

الطلبات  »حجم  هندي  بن  يقول  اإذ  الطلبات،  عبرها  ترف�س 

اأ�سباب كثيرة منها كبر  المرفو�سة يزيد يوما بعد يوم تحت 

ن�سف  القرو�س  تجاوز  اأو  �سنه،  �سغر  اأو  الطلب  مقدم  �سن 

الراتب »كا�س«  ا�ستالم  اأو  ثابت  اأو عدم وجود دخل  الراتب 

بها  يعمل  التي  ال�سركة  ترف�س  اأن  اأو  البنك،  عبر  ولي�س 

الم�ستري المتوقع اإعطاوؤه ر�سائل وخطابات معينة، والقائمة 

ال�سيارات  وكالء  واأي�سا  الم�ستهلك  هو  والمت�سرر  تطول، 

الذين يعي�سون الآن الو�سع الأكثر �سوًءا منذ �سنوات«.

بن  يقول   ،2009 من  الأخير  للن�سف  توقعاته  وح��ول 

التحديات  وج��دي��ة  �سعوبة  م��دى  تماماً  »ن���درك  ه��ن��دي: 

الوكالء  اأثق بقدرة كل  التي تواجهنا حالياً، ول  القت�سادية 

الراهنة والتي  في البحرين على ال�ستمرار في ظل الظروف 

ل تبدو فيها �سورة التح�سن واردة اأو قريبة، ونحن واثقون، 

واأكثر من اأي وقت م�سى، باأن التخطيط ي�ساعد على تخطي 

في  والأرب��اح  النمو  من  المزيد  وتحقيق  الع�سيبة  الأوق��ات 

قريب  بنهو�س  يب�سر  ل  الحالي  الو�سع  اأن  بيد  الم�ستقبل، 

وتراجع  الإقبال  و�سعف  الت�سغيلية  الخ�سائر  ا�ستمرار  مع 

المبيعات و�سواد حالة الترقب وح�سب«.

يطالب بن هندي باإ�سدار تقارير �ساملة حول تاأثيرات الأزمة 

البحرين،  في  ال�سيارات  قطاع  على  الحالية  العالمية  المالية 

ويعطي  برمته  للو�سع  اأو�سح  �سورة  يعطي  »هذا  ويقول: 

مما  ال�سيارات،  تمويل  �سروط  على  الت�سديد  لأ�سرار  موؤ�سرا 

يعني اأن العام 2009 يحمل تحدياً كبيرا لقطاع ال�سيارات، 

مع تبيان الطلبات«.

تويوتا  �سركة  اأعلنت  الأو�سع،  الدائرة  في  مواز  خط  على 

23% وتوقعت  اأخيرا تراجع مبيعاتها بن�سبة  الأم  اليابانية 

هبوطا حادا في اأرباحها هذا العام اإلى ما دون الن�سف لي�سل 

اإلى اأقل م�ستوى في ت�سع �سنوات جراء تاأثير الأزمة المالية 

العالمية ال�سلبي على الطلب وتقلي�س الئتمان و�سعود الين، 

اإذ اعترف المتحدث با�سمها هيدياكي هوما باأن ظروف ال�سوق 

�سنوات  ثماني  �سهدت  قد  تويوتا  وكانت  ج��دا«،  »قا�سية 

متتالية من نمو الأرباح ولكنها اأجبرت على وقف عمل م�سانع 

تابعة لها وال�ستغناء عن العمالة الموؤقتة وقدمت حوافز غير 

م�سبوقة للم�سترين للت�سدي لهبوط مبيعاتها. 

م�ؤ�سرات عامة

من  وقت  في  كانت  التي   � اأوب��ل   خف�ست  اأخ��رى  جهة  من 

اإنتاجها   � باألمانيا  ال�سيارات  ل�سناعة  �سركة  اأكبر  الأوق��ات 

على  الم�ستهلكين  اإقبال  لعدم  نظرا  عمالها  بع�س  و�سرحت 

�سراء �سياراتها ب�سكل كاف، وقد طلبت �سركة اأوبل - بعد اأن 

تتكبدها  التي  ال�سخمة  الخ�سائر  ثقل  من  ركبتيها  على  جثت 

الحكومة  من  م��وت��ورز-  جنرال  الأميركية  الأم  �سركتها 

�سكل  في  دينار(  مليون   1.26475( يورو  مليار  الألمانية 

تن�ساأ  قد  محتملة  �سيولة  اأزمة  اأي  لمواجهة  ائتمان  �سمانات 

نتيجة لنفاد النقد في جنرال موتورز.

بدون  ال�سيارات  اأن��واع  كل  في  يتكرر  ك��ان  الم�سهد  ه��ذا 

اإلى ال�سيارات الأعلى طلبا والأقل، لكن ما  ا�ستنثاء بالن�سبة 

هو الحال بالن�سبة اإلى ال�سيارات الكورية في البحرين؟ يقول 

تقبل  عليه،  كانت  عما  تغيرت  ال�سابقة  »ال�سورة  هندي:  بن 

ال�سيارات الكورية يتنامى مع الوقت، والثقة تزداد بالتجربة 

لول  العالم،  في  مبيعا  الأكثر  ال�سيارات  بداأت  ما  مثل  تماما 

اأف�سل  الو�سع  لكن  الأرباح  اأجنحة  من  قل�ست  التي  الأزمة 

هذا العام«.

�سركات  »باتت  هندي:  بن  يقول  الأو���س��ع،  ال�سورة  في 

على  تو�سك  وهي  �سعبة  مالية  حالة  في  ال�سيارات  ا�ستيراد 

المالية الذي  اإطالق نداءات ال�ستغاثة ب�ساأن نق�س ال�سيولة 

العام  نهاية  حتى  الحال  ا�ستمر  ما  اإذا  بالإفال�س  يهددها 

ت�سخ  لم  ما  اأخرى  بدائل  ول  الكبار،  للوكالء  بالن�سبة  حتى 

باقي  فعلت  كما  ال�سوق،  في  الأم��وال  من  المزيد  الحكومة 

الدول الخليجية«.

نهو�سا  اأن  القطاع  في  الم�ستغلون  يتوقع  ذلك  غ�سون  في 

 2012 اأو   2011 قبل  يح�سل  ل��ن  لالقت�ساد  ملمو�سا 

مو�سحين اأن م�سنعي ال�سيارات يجب اأن يتاأقلموا مع العادات 

الجديدة للم�ستهلكين اإذ اأن الأزمة »لن تنتهي خالل عام«، في 

وقت يرجحون فيه اأن يكون م�ستوى الدين اأقل خالل جيل اأو 

جيلين، وهو اأمر يجب اأن ياأخذه قطاع ال�سيارات في العتبار 

لقرو�س  القوية  تبعيته  ب�سبب  كثيرا  ت�سرر  اأنه  خ�سو�سا 

ال�ستهالك، مما ي�ساعف حجم التحدي.

ا�ستمرار االنخفا�ض

ا�ستمرار  باحتمال  تقول  المحلي  ال�سوق  في  المعطيات 

مما  القادمة  ال�سهور  في  ال�سيارات  مبيعات  في  النخفا�س 

ي�سيف اإلى ر�سيد البيانات المحبطة من قطاع يتحمل وطاأة 

تراجع ثقة الم�ستهلكين، اإذ مازال الو�سع القت�سادي اله�س 

ل�سراء  الئتمان  يوفرون  الذين  المقر�سين  من  كل  على  يوؤثر 

�سيارات جديدة والم�سترين المحتملين.

العالم  اأرج��اء  مختلف  في  ال�سيارات  �سناع  يواجه  فيما 

المباعة،  المركبات غير  �سعوبات في خف�س مخزوناتهم من 

وخف�س  العر�س  لمواقع  موؤقت  اإغ��الق  اإل��ى  لجاأ  وبع�سهم 

اأن تكون هذه  المتوقع  العاملين، ومن  الوظائف ومد عطالت 

وجه
face@aswaqnews.net

خطر الإفال�س
تراجع المبيعات وهب�ط ال�اردات يدفع قطاع ال�سيارات اإلى الهاوية 

بن هندي: ا�ستمرار التراجع في الن�سف الثاني ب�سبب الت�سديد في منح التم�يل

اإثر �سهور من الترنح، �سقطت جنرال موتورز عمالق �سناعة ال�سيارات الأميركية معلنة اإفال�سها الذي تجنبته طوال �سنوات. �سركة اأخرى لجاأ وكيل البيع فيها اإلى و�سيلة فريدة لت�سويق معرو�ساته، عبر تقديم 

»كال�سينكوف« مجاناً عند �سراء �ساحنة جديدة. المخارج على هذه ال�ساكلة تتنوع لتعبر عن حال ع�سيبة يعي�سها قطاع ال�سيارات في ظل اأزمة اقت�سادية طاحنة، وبهذا التهاوي والتراجع في المبيعات في  اأكثر 

من قطر تو�سك �سناعة ال�سيارات على ال�سقوط. وتفا�سيل الحال ل تختلف كثيرا هنا في البحرين. يرى محللون اأن �سناعة ال�سيارات على و�سك ال�سقوط، اإذ دخل اإعالن اإفال�س جنرال موتورز �سجل غيني�س لالأرقام 

القيا�سية باعتباره اأكبر واأ�سهر اإفال�س في التاريخ بح�سب الوثائق التي �سلمت لمحكمة الإفال�س والتي تبين اأن مجموع ديون ال�سركة العمالقة هو حوالي 173 مليار دولر  )52.78 مليار دينار( مما اأ�سفر عن اإغالق 

17 من�ساأة تابعة لها، وال�ستغناء عن 20 األف وظيفة في �سياق اإعادة الهيكلة.

فاطمة الحجري أسواق
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د. فوزية الصالح

f.alsaleh@aswaqnews.net

جانب آخر

هل التعليم العالي روؤية الل�ن؟

للب�سريات  مفهوم  اأول  في  العلوم  طالب  يتعلم 

باأل ياأخذوا مفهوم الألوان على اأنه قائمة محددة، 

فالألوان هي اأطياف م�ستمرة، وف�سل هذه الألوان 

اإلى  الرتكان  اأما  علمية.  معايير  تحددها  عملية 

بالذوق  تتعين  عملية  فهو  الثقافية  المعايير 

الحياة  من  الجمة  وبالنعكا�سات  الذاتي  والوعي 

والمجتمع.

يعرف الفيزيائيون اللون الأبي�س باأنه مجموعة 

من األوان الطيف عندما ت�سقط اأ�سعة ال�سوء على 

مثل  اآخر-  مادي  و�سط  اأي  اأو  البلورية  العد�سة 

الماء- تنف�سل الألوان اإلى مجموعة األوان.

خاليا  في  ينتج  فيزيولوجي  اأثر  هو  اللون 

الثالثة  الأ�سا�سية  الألوان  تحلل  التي  ال�سبكية 

)الأزرق، والأحمر والأ�سفر( فنعبر عنها بالألوان 

في  مح�سو�سة  غير  هي  بينما  لدينا،  المح�سو�سة 

ح�سي.  اإدراك  هي  اإذن  فالألوان  العين.  �سبكة 

المجالت  على  بناء  به  العاملين  عند  يختلف 

وهو  الفنان،  اأمام  ولوحة  ت�سكيل  فهو  المتنوعة، 

موجات في علم الفيزياء، اأو تفاعالت كيميائية عند 

الت�سريح  علماء  عند  مت�سكلة  وخاليا  الكيميائي، 

الف�سيولوجي..اإلخ.

علم اللون هو قدرة العين الب�سرية على الإدراك 

الح�سي للون. هكذا يقول لنا نيوتن.

هذه  عند  لتوقفنا  الطيف  في  النظر  تمعنا  لو 

الأرقام المبهمة، والألوان المتداخلة. هل ن�ستطيع 

الب�سرية،  بالعين  الأخ�سر  اللون  درجة  نحدد  اأن 

التردد؟  قيا�س  في  الدقيقة  الأجهزة  بموجات  اأم 

جمالية؟  اأم  فيزيائية  هي  اللون  وحدة  درجة  هل 

عالم ل  اأم  مرئي  عالم  الألوان  دون  الكون من  هل 

مرئي؟

في  الطبيب  روؤية  زاوية  من  الألوان  نقي�س  هل 

الفنان  زاوية  من  اأم  اللوني؟  العمى  ت�سخي�س 

اأم من  البيا�س في لوحته؟  الت�سكيلي في م�ساحة 

بفعل  الألوان  انح�سار  في  الآثار  عالم  نظر  زاوية 

عوامل التعرية؟

البراقة  الإعالنات  م�ساحة  زاوية  من  ربما  اأم 

ال�سوراع؟ وربما من زاوية  الخالبة في  والألوان 

ل  ممن  اللون  ت�سوير  في  المده�سة  التكنولوجيا 

لون له؟

هل اإح�سا�سنا باللون عند الغ�سب اأو الهلع مثله 

الخاليا  كانت  واإذا  وال�سترخاء؟  الهدوء  عند 

ب�سكل  اللون  روؤية  يمكن  فهل  ت�سكيلها  تختلف في 

مختلف؟ 

ماذا اإذن عن لون التعليم العالي؟ هل هو تناف�س 

العالي  التعليم  هل  مجتمعية؟  محا�سبة  اأم  علمي 

للن�سوب  قابل  منتج  اأم  ين�سب،  ل  ب�سري  مورد 

لنت�سابق من اأجل التناف�سية والحوكمة؟ 

الألوان  ماهية  بين  كبيرا  ت�سابها  هناك  اأن  اأرى 

وبين التعليم العالي.

فماذا ترون اأنتم في ذلك؟

اأنا اأرى اأنه اآن الأوان لأن تعمل الأطراف الثالثة 

التي لديها الم�سوؤولية الكاملة في و�سع المعادلة 

العلمية في م�ساقها ال�سحيح. ل تعبثوا بالتعليم 

اأطراف  ثالثة  بمخرجاته.  تخاطروا  ول  العالي، 

هيئة  اأع�ساء  هي:  الكاملة  الم�سوؤولية  لديها 

التدري�س في الجامعات )العين الب�سرية( ال�سوء 

)المجتمع وال�سحافة(، والعد�سة البلورية )هيئة 

�سمان الجودة ومجل�س التعليم العالي( فالنتيجة 

اإما مواد اآمنة واإما مواد مدمرة.

اإن هذه لغة ذات �سلة بالمجاز  �سيقول البع�س 

فتحويل  بذلك  باأ�س  ل  لكن  العربية،  والبالغة 

العين  راأي  نراها  مح�سو�سات  اإلى  المجردات 

بع�س  لإدراك  �سهلة  علمية  طريقة  تكون  ربما 

الإ�سكاليات ال�سعبة، مثل اإ�سكالية التعليم العالي 

التي ا�ستهلكتها �سعارات التطوير حتى باتت بدون 

لون... بدون رائحة. 

ع�سو مجل�س ال�سورى

وجه
face@aswaqnews.net

هي النغمة ال�سائدة في عام 2009، يقول بن هندي: »نحن 

اأي�سا لجاأنا  اإلى اإغالق فرع المعامير ب�سبب هبوط المبيعات 

اأكبر من  الم�سروفات  اإذ كانت  العام  الأول من  الن�سف  في 

ق�ساوتها  رغم  العاقلة  الخطوة  هذه  اإلى  قادنا  مما  الدخل، 

بعد عام بكامله على افتتاح الفرع، في وقت نعمل فيه على 

التو�سع في مراكز خدمات ال�سيانة في كل من عراد والرفاع 

و�سلماباد، اإذ تحتاج خدمات ال�سيانة اإلى تو�سع«.

ي�سار اإلى تعمق حالة الركود التي يمر بها قطاع ال�سيارات 

في البحرين حيث ي�سهد الطلب على بيع و�سراء ال�سيارات 

من  ع��دد  وي��ق��ول  الما�سي،  ال��ع��ام  منذ  ملمو�سا  تراجعا 

قطاع  في  الركود  اإن  القطاع  في  والعاملين  الم�ستثمرين 

ال�سيارات في المملكة م�ستمر منذ بداية العام الحالي ب�سبب 

الإ�ساعات  اإلى  اإ�سافة  القرو�س،  منح  في  الم�سارف  ت�سدد 

المنت�سرة حول احتمال انخفا�س الأ�سعار.

عوامل  عدة  اإلى  الركود  اأ�سباب  ال�سيارات  تجار  ويرجع 

التمويلية  القرو�س  منح  في  الم�سارف  ت�سدد  اأب��رزه��ا 

والإ�ساعات  ال�سيارات،  �سراء  في  الراغبين  للمواطنين 

الرائجة في ال�سوق المحلية باأن اأ�سعار ال�سيارات �ستنخف�س 

بن�سب ما نتيجة لالأزمة المالية العالمية التي ع�سفت بقطاع 

ال�سيارات. 

ينتظرون  ال�سراء  في  الراغبين  »اإن  هندي:  بن  ويقول 

الأ�سعار  اإلى  بالن�سبة  القريب  المدى  على  الروؤية  و�سوح 

اأمال منهم ب�سراء �سيارات باأ�سعار اأقل من الأ�سعار الحالية، 

اأ�سعار  اإن  تقول  الإ�ساعات  على  المبنية  توقعاتهم  واإن 

غير  وهذا   ،%20 اإلى  ت�سل  بن�سبة  �سيتراجع  ال�سيارات 

اأن  كما  المن�ساأ،  بلد  في  تتغير  لم  ال�سعار  اأن  اإذ  �سحيح 

الأ�سعار  تراجع  من  والم�ستثمرين  التجار  بع�س  تخوف 

ال�سيارات  ا�ستيراد  عن  اإحجامهم  في  اأي�سا  ت�سبب  عالميا 

وحتى   )..( الخارج  من  الم�ستوردة  والم�ستعملة  الجديدة 

الذين حجزوا لدى بع�س الوكالت ل�سراء �سيارات جديدة 

حجوزاتهم  واأل��غ��وا  ع��ادوا   2009 العام  م��ودي��الت  من 

الروؤية على  اأو ات�ساح  ال�سيارات  اأ�سعار  بانتظار انخفا�س 

الأقل«.

الم�ست�ى االدني

في  ال�سيارات  واردات  تراجع  اإل��ى  التقديرات  وت�سير 

الأول  الربع  في  اأعوام  اأربعة  منذ  م�ستوى  لأدنى  البحرين 

التراجع  ا�ستمرار  هندي  بن  يوؤكد  فيما  الحالي،  العام  من 

حتى الربع الثاني اإذ اأظهرت بيانات ر�سمية حديثة، هبوط 

اأن  بعد  ال�سيارات  مبيعات  موؤ�سر  في  ال�سيارات  واردات 

هبطت الواردات العام الما�سي اإلى الن�سف.

اإلى  للمعلومات  المركزي  الجهاز  من  بيانات  واأ�سارت   

و381  اآلف   3 بلغت  البحرين  اإلى  ال�سيارات  واردات  اأن 

األفا   13 مع  مقارنة  العام  هذا  من  الأول  الربع  في  �سيارة 

فيما   .2008 العام  من  نف�سها  الفترة  في  �سيارة  و989 

يقدر بن هندي و�سول التراجع في الربع الثاني اإلى 2600 

من  الم�ستوردة  الم�ستعملة  ال�سيارة  ذلك  في  بما  �سيارة، 

الخارج، مقدرا ن�سبة التراجع ب� 10 اإلى %15.

 وتاأتي هذه الأرقام قبل �سهور فقط من حديث في ال�سارع 

التجاري عن ا�ستياء من ت�سديد بع�س الم�سارف اإجراءات 

تمويل ال�سيارات، اإذ اإن القرو�س ب�سمان المركبات، والتي 

وخ�سو�سا  ال�سيارات  مبيعات  غالبا  طريقها  عن  تمول 

لالأفراد، تراجعت في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 

 128 عند  لت�ستقر  طفيف  ب�سكل   2008 من  الأخير  الربع 

مليون دينار. يقول بن هندي: »الظاهرة خطيرة ويفتر�س 

مخرج  في  والتفكير  ال�سريع  التدخل  الم�سوؤولة  بالجهات 

على  البحرين  قدرة  ي�ستبعد  وهو  المت�سرر«،  القطاع  ينقذ 

اإلى  ال�سيارات لكون الم�سانع تحتاج  فتح م�سانع لت�سنيع 

اأيٍد عاملة كبيرة والمواد الخام بكثيرة، اإذ تحتاج ال�سيارة 

يعني  مما  اآلف قطعة مجمعة،   10 من  اأكثر  اإلى  الواحدة 

حاجتها اإلى م�سانع اأخرى م�ساندة.

م�سانع  في  تناف�سيين  نكون  اأن  ن�ستطيع  »حتى  ويقول: 

يقل  �سعرا  ونقدم  الم�سافة  القيمة  نقدم  اأن  يجب  التجميع 

40% عن ال�سعر الأ�سلي وهذا م�ستبعد لعدم توافر البنية 

ال�سباق  �سيارات  مع  ممكن  ذلك  لكن  البحرين،  في  التحتية 

الريا�سية لكونها ت�ستهدف فئة محددة«.

اأهمية االف�ساح

حجم  في  البيانات  عن  الإف�ساح  ويطلب  يعود  هندي  بن 

الخطط  ر�سم  ي�سهل  فذلك  يحدث،  بما  وتاأثرها  المبيعات 

كما  ال�سوق،  لتقوية  وتحليله  الو�سع  قراءة  بعد  المقبلة 

مع  قريبا  ال�سيارات  وكالء  جمعية  في  العمل  بتفعيل  يعد 

مواجهة  في  الجهود  لتوحيد  الإدارة  مجل�س  وجوه  تغير 

ال�سعوبات والتحديات وتبادل المعلومات. 

 2008 العام  في  ال�سيارات  واردات  تراجعت  ذلك،  اإلى 

وفق البيانات الأولية، اإلى 23 األفا و910 �سيارات مقارنة 

بن�سبة   ،2007 العام  في  �سيارة  و496  األفا   46 مع 

انخفا�س تبلغ 47.8%. ويبلغ عدد ال�سيارات الم�سجلة لدى 

ال�سيارات  ت�سجيل  على  الم�سرفة  للمرور،  العامة  الإدارة 

األف �سيارة   370 المركبات، نحو  يتم �سنويا لجميع  الذي 

�سكانها  يفوق عدد  التي  البحرين  مملكة  �سوارع  ت�سير على 

مليون ن�سمة بقليل.

التي  القت�سادية  المعطيات  جملة  اأن  يرون  المحللون 

تاأثير �سلبي في  تراجع  لها  المالية كان  الأزمة  تولدت بعد 

الإنفاق  حجم  ت��راج��ع  نتيجة  المحلية  ال�سيولة  حجم 

الأجنبية،  ال�ستثمارات  تدفق  حجم  وتقل�س  الحكومي، 

و�سيا�سات الحذر التي تتبعها الم�سارف في الإقرا�س وهذا 

كله قاد قطاع ال�سيارات اإلى القاع تاأثرًا بالهالة الكبيرة التي 

دارت حول الأزمة المالية.

بن هندي: ت�سديد قرو�س ال�سيارات تغير قواعد اللعبة ت�سوير: اأحمد رم�سان

ال�سيارات الم�ستوردة اإلى البحرين


