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 3.5مليون سيارة – مبيعات
( )PSAعام 2019

صدمات اتفاقيات مصر للتجارة احلرة مع أمريكا والصني

بقلم :أشرف كاره

ج��ددت بعض امل��ص��ادر اإلعالمية مؤخرًا
النشر عن سعى مصر املستمر إلبرام شراكة
اقتصادية «حرة» مع الواليات املتحدة األمريكية،
والذى بدأ منذ عدة سنوات ماضية– ولم يصل
إلى حيز التنفيذ حتى يومنا هذا -األمر الذى
أخذ مبخيلتى إلى رؤي��ة قد ال تكون بعيدة..
ماذا إذا ما تفاجأنا يومًا ما بأن الطرفني قد
اتفقا فعليًا على تنفيذ هذه االتفاقية للشراكة
احلرة بني البلدين ،وماذا ستكون تداعيات هذه
االتفاقية على قطاع نشط كقطاع السيارات
مبصر ،فماذا سيحدث؟
● مرسيدس :سوف تعلن توقف مشروع
ع��ودة تصنيع ط���رازات سياراتها املزمعة
من فئات  -SUVوالذى أعلن عنه منذ ما
يقرب من ع��ام مضى ،ول��م ير النور حتى
اآلن -وذل��ك بطبيعة احل��ال بسبب تصنيع
تلك الفئات بالواليات املتحدة األمريكية،
ومن ثم ستنتفى أسباب اقتصادية تصنيع
تلك السيارات محليًا بعد تطبيق اتفاقية
(الزيرو جمارك األمريكية) وبالتالى توقف

مشروع التصنيع املحلى املنتظر.
●  :BMWسوف تتبع مرسيدس بفترة-
بعد توفيق أوضاع كافة طرازاتها -فستضطر
بطبيعة احل���ال إل��ى وق��ف جتميع ط���رازات
سياراتها  SUVالتى يتم تصنيعها باألصل
مبصانع الشركة بالواليات املتحدة.
● جيب :ستكون آخر اخلارجني من عملية
التجميع املحلى لسياراتها ،خاصة (جراند
شيروكى) النتفاء اقتصادية جتميعها محليًا فى
تلك احلالة ،وبالتالى أفضلية استيرادها من
أسواقها األمريكية.
على اجلانب اآلخر ،ستتغير بالتبعية خريطة
استيراد السيارات من األس��واق األمريكية،
فسنرى سيارات لم يكن يتم استيرادها للسوق
املصرية بسبب تخطى سعات محركاتها ما
يزيد على  1600سم ،2وهو الذى قد نتعجب
عنده لتدنى بعض أسعار تلك السيارات عن
أس��ع��ار بعض ال��س��ي��ارات الصينية ،وه��و ما
سيؤكد معاودة انتشار السيارات األمريكية
(عالية اجل��ودة) بالسوق املصرية من جديد

وال��ع��ودة ألي��ام اخلمسينيات والستينيات من
القرن املاضى ،التى كانت فيها هى السيارات
األكثر انتشارًا مبصر ،ومن ناحية أخرى تأكد
خ��روج بعض الطرازات والعالمات التجارية
الصينية من هذا السوق.
ب��ال��وق��ت نفسه ستستمر ح��رب املنافسة
السعرية -ورمبا حرق األسعار -بني العديد من
العالمات التجارية األوربية واألمريكية ،كما
حدث خالل عام  2019وبدايات عام 2020
اجل��ارى ،وه��و األم��ر ال��ذى سينتج عنه فلترة
حقيقية ألعداد العالمات التجارية للسيارات
وبالتالى بعض ط���رازات العالمات األخرى
بالسوق املصرية ل��ل��س��ي��ارات ..األم���ر الذى
سيدخلنا إلى تصور آخر عن شكل هذا السوق
إذا ما جنحت مصر يومًا ما فى إبرام اتفاقية
جتارة حرة (أيضا) مع الصني ،وما سيتبع ذلك
من تبدل أوراق اللعب فى هذا السوق وبشكل
كبير ..وهو ما يجب أن تنتبه إليه احلكومة
املصرية ملا سينتج عنه من تقلبات محورية
باقتصاد مصر احلر خالل السنوات املقبلة.

كتب – أشرف كــاره
استطاعت مجموعة ( –)PSAال��ت��ى تشمل
عالمات بيجو ،سيتروين ،DS ،أوبل وفوكسهول-
بيع  3.5مليون س��ي��ارة ع��ام  2019املنصرم
بنسبة انخفاض عاملية بلغت– ( )6.6%مقارنة
مببيعات ( 2018م��ع ع��دم اح��ت��س��اب السوق
اإلي��ران��ي��ة) ،بينما حققت حصة سوقية بلغت
 16.8%باألسواق األوروبية ،فيما متكنت من

حتقيق زي���ادة بنسبة املبيعات ألس���واق الشرق
األوسط -شمال إفريقيا قد بلغت ( 0.4%شمل
منها نسبة زيادة بلغت  6.1%بالسوق املصرية
فقط).
من ناحية أخ��رى يتوقع أن يصل حجم إنتاج
مصنع (كنيترا) املغربى– ال��ذى أفتتح منتصف
العام املاضى  2019-ما يقرب من 200.000
سيارة مع منتصف العام اجلارى .2020
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معرض (باص وورلد–  )busworldإسطنبول..
يستعد لالنطالق مع اخلامس من مارس املقبل
كتب – أشرف كاره
تستعد شركة ( )HKFلتنظيم املعارض
ال��ت��رك��ي��ة إلط��ل�اق ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة من
م���ع���رض– busworld Istanbul
 –2016املخصص للحافالت وباصات
نقل الركاب ومستلزماتها وذل��ك بالفترة
م���ن  5إل����ى  7م����ارس  2020مبركز
إس��ط��ن��ب��ول ل��ل��م��ع��ارض ( ،)CNRوال���ذى
يأتى بالتعاون مع مجموعة (باص وورلد–
 )busworldالعاملية– املنظمة لسلسلة
م���ع���ارض  busworldال���دول���ي���ة حول
العالم واملتخصصة فى الباصات بأنواعها
ومستلزماتها والتى تعد األكبر عامليًا.
ه��ذا ،ويتوقع أن يزيد ع��دد الشركات
امل��ش��ارك��ة ع��ل��ى أك��ث��ر م���ن  300شركة
عاملية ،كما يتوقع حضور امل��ع��رض أكثر
م��ن  15,000زائ���ر متخصص ميثلون

أك��ث��ر م��ن  90دول���ة م��ن ح���ول العالم..
حيث سيشهد املعرض تقدمي العديد من
ال��ط��رازات اجل��دي��دة واملتطورة للباصات
واحلافالت ،عالوة على عرض العديد من
التكنولوجيات املتطورة بهذا املجال.
ويتم التحضير النهائى ل��دورة املعرض
القادمة خالل أقل من شهر متبقى بقاعات
 11 ،10 ،9من مركز إسطنبول للمعارض
( )ifmمع مشاركة العديد من األسماء

العاملية ،خاصة بعد إق��رار تطبيق قانون
إلزام كافة املصنعني املحليني واملستوردين
بتقدمي باصات وحافالت بشروط (Euro
 )6فى الدولة التركية التى تهتم باملحافظة
على البيئة من التلوث اجلوى والسمعى،
بخالف التوجه املتزايد لتقدمي باصات
ع��ام��ل��ة ب��ال��ك��ه��رب��اء ..ال ت��س��ت��ه��دف فقط
السوق املحلية التركية ،بل وأيضا األسواق
األوربية والعاملية.
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إشراف :أشرف كـاره

كتب – أشرف كاره

غبور تفتتح فرعها اجلديد
لـ«فابريكا» بشارع النزهة

ش��ه��د ال��ي��وم إض��اف��ة ج��دي��دة لسلسلة فروع
«ف��اب��ري��ك��ا»– إح���دى ش��رك��ات م��ج��م��وع��ة غبور،
املتخصصة ببيع السيارات اجلديدة واملستعملة
واالستبدال ،وبالتعاون مع شركة درايف للتقسيط
(وهى إحدى شركات  GB Autoأيضا) ،وذلك
بخالف التعاون بأنظمة التقسيط املختلفة مع
مجموعة كبيرة م��ن ال��ب��ن��وك– حيث ج��اء هذا
االفتتاح الكبير على مساحة تزيد على  3000متر
مربع بساحة االنتظار الكبرى الكائنة بأول شارع
النزهة– ميدان الساعة ،مبنطقة مدينة نصر،
والقادرة على استيعاب عدد من السيارات يصل
إل��ى  300س��ي��ارة ،وه��و األم��ر ال��ذى يفتح فرص
االختيار املتفاوت أمام عمالء الشركة.
وم��ن جانبه ،أش��ار أحمد الباز– مدير قطاع
فابريكا مبجموعة غبور قائلاً « :إن رغبتنا امللحة
فى تقدمي أفضل خدمة وسعر لعمالئنا والتواجد
م��ع��ه��م ف��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اط ع��ل��ى مستوى
اجلمهورية ،وبأكبر تشكيلة من السيارات املتاحة
لدينا ..كان هو الدافع الرئيسى لالهتمام بافتتاح
فرع ضخم من سلسلة فابريكا على هذا املستوى،
كما أش��ار الباز إلى اعتزامهم افتتاح فرع آخر
بنفس ه��ذا املفهوم بعد ما يقرب من شهر من
اآلن ،ب��ب��داي��ة ال��ط��ري��ق ال��ق��اه��رة -اإلسكندرية
ال��ص��ح��راوى ،وبالتحديد بجانب معسكر األمن
املركزى املتاخم لتقاطع محور  26يوليو املؤدى
ملدينة زايد و 6أكتوبر».
على اجلانب اآلخ��ر ،أضاف أحمد الباز أنهم
يهتمون بشدة باستصدار تقارير فنية تفصيلية
عن أى سيارات مستعملة يتم بيعها من خاللهم،
وب��ع��دد ي��زي��د على  190نقطة فحص للسيارة
ال��واح��دة ،كما أنهم يوفرون لعمالء الشركة من
السيارات املستعملة إمكانية احلصول على ضمان
ممنوح على سياراتهم بحسب حالتها وعمرها.

الزميل أشرف كاره مع األستاذ أحمد الباز

جتربة سريعة لـ BMW i3

ريادة السيارات الكهربائية بالسوق املصرية
جتربة -أشرف كــاره
ال شك أن مستقبل االنتقال (عامليًا ومحليًا) سوف
يشهد من���وًا م��ت��ص��اع� ًدا ب��ق��ط��اع ال��س��ي��ارات الكهربائية
وخ��اص��ة م��ع حتليها بصداقتها الفاعلة م��ع البيئة من
ج��ان��ب ،واق��ت��ص��ادي��ات تشغيلها -على امل���دى الطويل-
من جانب آخ��ر ..األم��ر ال��ذى تبنته املجموعة البافارية
للسيارات وخاصة مع عالمة سيارات  BMWوالذين
أرادوا أن يكونوا الرواد فى تسويق السيارات الكهربائية
والهايبريد مع قطاع سيارات ( )iخاصة مع سيارتى i8
الرياضية الهايبريد ،و i3الكهربائية بالكامل ..والتى كان
معها جتربة تفاعلية مؤخرًا على شوارع وطرقات القاهرة
الكبرى مبصر.
وفى نبذة تاريخية عن ( )i3فقد قدمتها شركة BMW
العاملية ضمن قطاع سيارات ( )iكأولى سياراتها الكهربائية
بالكامل ( )i3وكسيارة اختبارية مبعرض فرانكفورت الدولى
للسيارات عام  ،2011ولتدخل إلى خطوط اإلنتاج رسميًا
ك��أول سيارة كهربائية بالكامل من  BMWكطراز لعام
 ..2014والتى قدمت وقتها مع بطارية تتيح مسافة سير
قبل إعادة الشحن ال تزيد عن  160كم ،ولتصل اليوم مع
الطراز املطور منها مع بطارية تسمح بقطع مسافة متوسطة
تبلغ  300كم قبل إعادة الشحن.
تصميم وجتهيزات متطورة فى فئتها:
قد يرى البعض أن تصميم ( )i3غير جاذب لالهتمام
وخاصة مع مقاييس جسمها غير االعتيادي وكذا مقاس
إطاراتها غير املألوف بخالف هندسة فتح أبوابها املتضادة
(مع عدم إمكانية فتح األبواب اخللفية إال بعد فتح األبواب
األمامية) ،إال أنها جتسد بنفس الوقت ثورة تصميمة من
ن��وع خ��اص ،خاصة مع بناء جسمها كوحدة واح��دة من
ألياف الكربون شديدة الصالبة واملتعارف عليها فى إنتاج
السيارات السوبر رياضية شأن المبورجينى وفيرارى ،مما
وضعها فى تصنيف مختلف عن باقى مصنعى السيارات
الكهربائية العامليني.
أما عن تصميم السيارة الداخلى ،فقد جاءت بهندسة
( )2 + 2راك��ب ،وهو ما يشير أن أولوية راحة الركوب

الزميل  -أشرف كاره قبل بدء التجربة

لركاب املقدمة ..أما ركاب املؤخرة فيفضل لهم أن يكونوا
من األطفال أو من قصار القامة مع مراعاة إمكانية ركوب
راكبني فقط باخللف لوجود حامل أكواب وسطى مبقعد
املؤخرة أما من ناحية اخلامات املستخدمة فقد راعت
 BMWأن تقدم سيارتها هذه مع مجموعة من اخلامات
غير املألوفة واملتطورة فى فئتها مراعية خلفة وزنها وقوة
مقاومتها لالنتساخ وجودتها بنفس الوقت.
وت��أت��ى شاشة ال��ق��ي��ادة -أعلى عجلة القيادة متعددة
املهام -مبقياس  8بوصات إلظهار مجموعة من املعلومات
املهمة اخلاصة بالقيادة شأن مستوى شحن البطارية،
السرعة ،مستوى املسافة املتبقية وغيرها من معلومات
القيادة األخ��رى ،فيما تأتى شاشة الكونسول الوسطية
الرئيسية مبقياس  10.25بوصة لتوضح كافة أنظمة
التشغيل واالت��ص��ال مع الهواتف املحمولة س��واء بنظام
(أن��دروي��د) أو ( آب��ل) وك��ذا خرائط  ..GPSوغيرها من
أنظمة التشغيل ،إال أنها غير قابلة للتشغيل باللمس شأن
شاشات تشغيل العديد من السيارات األخرى.
املحرك والتأدية:
تأتى ( )i3مع محرك كهربائى يستخرج طاقة تبلغ
 125كيلوواط -أى ما يعادل  170حصانا -ويحقق عزم
دوران يبلغ  250نيوتن.متر ويتم دعمه ببطارية بسعة
 42كيلواط ساعة وهى قادرة على حتقيق مقدار شحن
يؤهل السيارة لقطع مسافة متوسطة تبلغ  300كم قبل
إعادة الشحن من جديد .هذا وتستطيع السيارة التسارع
من  100 0-كم خالل زمن ال يتخط  7.3ثانية ،فيما
تبلغ سرعتها القصوى (والتى مت حتديدها إلكترونيًا) عند
 150كم /ساعة.
أم��ا عن بطارية السيارة التى تأتى متواضعة أسفل
مقصورة الركاب فيتم شحتها بعدة بدائل ،األولى من خالل
شحن الكهرباء املنزلية العادية والتى تستغرق ما يقرب
من  9ساعات ،فيما يأتى البديل الثانى من خالل إمكانية
الشحن م��ن محطات الشحن اخل��ارج��ي��ة بنظام ()AC
خالل زمن متوسط يبلغ  3ساعات ،أما محطات الشحن
السريعة ( )DCفهى ق��ادرة على شحن بطارية السيارة

لوحة قيادة السيارة بسيطة ومتكاملة التجهيزات

بزمن ال يتعد  35دقيقة .وم��ن جانبه أش��ار د .محمد
الغزلى -مدير قطاع السيارات الكهربائية باملجموعة
البافارية إلى أن الدولة قد تبنت خالل الشهور األخيرة
مشروعً ا طموحً ا لدعم نشر شبكات شواحن الكهرباء
للسيارات الكهربائية -والتى بدأت تتضح معاملها بالعديد
من نقاط الشحن اآلخ��ذة باالنتشار -وه��و األم��ر الذى
سيصل معه قائدو السيارات الكهربائية ألعلى مستويات
التغطية املتاحة بالقريب العاجل ،ومن ثم انحسار مشكلة
توافر محطات شحن سريعة كافية لهؤالء العمالء.
وفيما يخص فترة الضمان املمنوحة على السيارة ،فقد
حددتها وكالة  BMWفى مصر (البافارية للسيارات)
بعامني غير محددة املسافة ...فيما يأتى الضمان املمنوح
على البطاريات مع ثمانية سنوات أو  100.000كم ،أما
عن سعر السيارة فقد مت حتديده بـمبلغ  850.000جم.
انطباعاتنا عن قيادة (:)i3
تبدأ انطباعات القيادة مع بدء الدخول للسيارة ،حيث
يشعر ركاب املقدمة بالرحابة -بخالف ركاب املؤخرة-
كما يتم التفاعل إيجابيًا مع أنظمة القيادة والصوت
بالسيارة خاصة مع جتهيزه السيارة بأحد أفضل األنظمة
العاملية للسمعيات فى هذا املجال من عالمة (Harman
 ،)Kardonأما عن قيادة السيارة فهى توفر لقائدها
متعة عالية سواء للهدوء التام وخاصة مع إغالق نوافذ
السيارة أو بالنسبة للتسارع عند الدعس على دواسة
التسارع ..أو حتى للمناورة باألماكن الضيقة وكذا على
الطرق املزدحمة للسائقني املتطلبني.
على اجلانب اآلخر ،بالرغم من وقوع السيارة ضمن فئة
السيارات الصغيرة (نسبيًا) إال أنها حتظى بجذب انتباه
العديد من الناس أثناء قيادتنا لها ،س��واء من التعجب
من تصميمها كسيارة تنتمى للصانع البافارى  BMWأو
لكونها سيارة كهربائية غير متوقعة من العديد من الناس
الذين ال يعرفونها.
وف��ى النهاية ال ميكن التعليق على ه��ذه السيارة فى
جملة واح��دة إال ب��ق��ول" :صفقة راب��ح��ة مقابل ميزانية
معقولة فى فئتها".

هندسة عكسية لفتح أبواب السيارة

شاشة معلومات القيادة الرئيسية
لها

عليها

● نظام تواصل أليكترونى ممتع
● نظام صوتى (Harman
 )Kardonمتفوق.
● إمكانيات تسارع هائلة.
● إمكانيات مناورة غير عادية.
● مكابح عالية األداء.

مخزن خاص لكوابل شحن السيارة باملنزل مبقدمة السيارة

شاشة التطبيقات الرئيسية بكنسول السيارة

● سعر مرتفع نسبي ًا (مع مراعاة كونها سيارة كهربائية وموفرة إقتصادي ًا على املدى الطويل).
● هندسة فتح األبواب اخللفية غير العملية (بالرغم من مدى أمانها وخاصة لألطفال).
● عدم توافر شبكة كافية ملحطات الشحن على مستوى اجلمهورية (حتى اآلن).
● عدم شعور ركاب اخللف البالغني براحة اجللوس (مع مراعاة أنها مصنفة ضمن فئة ()2+2
● شكوى البعض من صغر حقيبة األمتعة اخللفية نسبي ًا (إال أننا نرى أنها مناسبة
بالنسبة لفئة السيارة وطبيعة استخدامها داخل املدينة بصفة رئيسية ،وليس بالسفر).
● صناعة هيكلها من ألياف الكربون  ،والتى ال ميكن إصالحها  ...بل يجب تغييرها عند التعرض حلوادث

حقيبة أمتعة خلفية متوسطة احلجم

خطوط خلفية غير عادية لسيارات بى إم دبليو

