
3 سيارات فقط من »رولز ـ رويس«
أزاحت شركة »رولز - رويس« Rolls Royce الستارة عن سيارتها الجديدة »بوت 
تايل« Boat Tail التي تضم 4 مقاعد يبلغ طولها 5.8 أمتار، ويشبه تصميمها 
أنه سيتم تصنيع 3 وحدات  اليخت، كما يوحي اسمها. والالفت  الخلفي سطح 
من هذه السيارة فقط، بينما لم يتم اإلفصاح عن سعرها علنًا. وكل وحدة من 

مدار  على  مع مصممني  يتعاونون  الذين  ملشتريها  صّمم 
ُ
ست الجديدة  السيارة 

4 سنوات في إطار برنامج »كوتش بيلد« Coachbuild. وقد وصفها تورسنت 
ورائعة«، مشيرا  »سيارة جميلة  بأنها  للشركة،  التنفيذي  املدير  مولر-أوتفوس، 
إلى أن العميل شــارك في كل خطوة في الرحلة، وأن ابتكار مثل هذه السيارات 

املصممة حسب الطلب تجربة ال يمكن شراؤها باملال.

»فولكسفاغن« لن تبيع »المبورغيني«
أعلنت  حسبما  للبيع،  ليست   Lamborghini »المبورغيني«  التجارية  العالمة 
أنباء عن تلقيها  املالكة لها، »فولكسفاغن غــروب«، وذلك بعد  املجموعة األملانية 

عــرضــا قــيــمــتــه 7.5 مــلــيــارات يــــورو يـــعـــادل 9.2 مــلــيــارات دوالر مـــن املــجــمــوعــة 
ال  وهو عرض   ،Quantum Group »غــروب »كوانتوم  السويسرية  االستثمارية 
تدرسه ال هي وال شركة »أودي«. جاء هذا اإلعالن بعدما أوردت مجلة »أوتوكار« 
ــتـــوم« أرســـلـــت خــطــاب نــيــات إلـــى »فــولــكــســفــاغــن« يــحــدد بــنــود شـــراء  أن »كـــوانـ
»المبورغيني«، وبينها حماية الوظائف الحالية ملدة 5 سنوات، وإضافة نحو 850 

وظيفة جديدة عبر إنشاء مركز ابتكار في أملانيا.

استدعاء 710 آالف سيارة من 8 شركات
استدعت »هيونداي موتور« و»مرسيدس- بنز كوريا« و»بي.إم دبليو كوريا« و5 
شركات أخرى، 714 ألفا و720 سيارة من 22 طرازا، بسبب مشاكل في مكونات 

الــســيــارات، علما أن الشركات األخـــرى هــي »كــيــا« و»ريــنــو سامسونغ مــوتــورز« 
و»جنرال موتورز كوريا« و»تويوتا موتور« و»إس.إم.كيه موتورسايكل كوريا«. 

وأبرز املشكالت تتعلق بوحدة التحكم الكهربائي الهيدروليكية والبطاريات.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

أســـعـــار الـــســـيـــارات عــلــى وشــــك أن 
تصبح أعلى بكثير مما هي عليه 
املــتــزايــد  االرتــــفــــاع  والـــســـبـــب  اآلن، 
لتكاليف اإلنتاج من ناحية وتراجع املبيعات 
أخـــرى. وهــذا  العالم مــن ناحية  على مستوى 

ــه الـــشـــركـــات املــنــتــجــة  الـــســـيـــنـــاريـــو تــســتــعــد لــ
ــــن ســـيـــدفـــعـــون مـــــــااًل أكـــثـــر  ــذيـ ــ ــــرون الـ ــتـ ــ ــــشـ واملـ
فإن  لذلك  املفضلة.  مركباتهم  على  للحصول 
سعر كــل شــيء يــدخــل فــي تصنيع الــســيــارات 
آخــذ في االرتــفــاع، وتحديدا املــواد الــخــام، من 
الفوالذ املستخدم في الهياكل وأجزاء التروس 
واإلطــــــارات إلـــى الــبــاســتــيــك الــــذي ينتهي به 

املــطــاف فــي مــصــدات وحـــواف األبــــواب، والتي 
ا كبيرا من تكاليف التصنيع،  تشكل كلها جزء
ضاف 

ُ
وفقا لشبكة »بلومبيرغ« األميركية. وت

ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ ــة والـ ــالــ ــمــ ــعــ إلــــــــى ذلــــــــك تــــكــــالــــيــــف الــ
لاستثمار  الــحــاصــل  والــضــغــط  اللوجستية 
التضخم  إلـــى جــانــب  الــجــديــدة  التقنيات  فــي 
الــزاحــف، فــي الــوقــت الــذي تشهد فيه شركات 
عن  تماما  مختلفا  مشهدا  السيارات  صناعة 
بها  استمتعت  والتي  الرابحة نسبيا  السوق 
عــلــى مــــدى األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. وعــلــى 
ضـــوء تــداعــيــات انــتــشــار كـــورونـــا، عــمــد قطاع 
اإلنتاج ريثما تنجلي  إلى تقليص  السيارات 
صورة السوق. ورغم كل الشكاوى من النقص 
فـــي األجـــــــزاء املــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك رقــائــق 
أشـــبـــاه املــــوصــــات، اســتــطــاعــت الـــشـــركـــات أن 
على  بــاالســتــفــادة،  ســعــداء،  بقي مساهميها 

ُ
ت

نحو غير معهود، من االختاالت االقتصادية 
األوسع نطاقا. ورغم إغاق املصانع، سجلت 
الشركات في جميع أنحاء العالم نتائج جيدة 
الــربــع األول، حيث صنعت عــدد ســيــارات  فــي 
إلى مستويات  أرباحها  ودفعت هوامش  أقل 

أعلى.
لكن عندما تبدأ شركات صناعة السيارات في 
الحديث باستمرار عن انخفاض اإلنتاج، فإن 
عد إشــارة مقلقة. ففي أحــدث مجموعة 

ُ
هــذه ت

من النتائج، قالت الشركات العماقة، بما فيها 
 Toyota »األكبر في العالم، اليابانية »تويوتا
 Ford Motor »واألميركية »فــورد Motor Corp
Co، إنها ستنتج عددا أقل بكثير من السيارات 
هذا العام بسبب نقص الرقائق املتفاقم. ومن 
املتوقع أن يؤدي النقص وحده إلى تقليل عدد 
أو  نتجة بنحو 4 مايني سيارة، 

ُ
امل الــوحــدات 

5% من املبيعات السنوية املقدرة هذا العام. ال 
شك في أن شركات صناعة السيارات يمكن أن 
تهضم ارتفاع كلفة اإلنتاج لفترة أطول قليا 
التي  والحسومات  الحوافز  تقليل  طريق  عن 
استخدمتها لجذب املشترين، لكن هذا يحدث 
فعا في أكبر أسواق السيارات في العالم، أي 
الواليات املتحدة والصني، وال يمكن تقليص 

اإلغـــراءات إلى األبــد. ولــدى الشركات خيارات 
قليلة لتعويض نفقات التصنيع الزاحفة. 

ومــع ارتــفــاع األســعــار، لــن يــكــون املستهلكون 
ــرارًا فـــي الــتــعــامــل مـــع مــحــافــظــهــم. فحتى  ــ ــ أحـ

سعرية  عـــاوة  لقبول  مستعدين  كــانــوا  اآلن، 
عــن  دوالر   5000 ــقـــدار  ــمـ بـ أو   ،%12 بــنــســبــة 
الــقــدرة على تحمل  سعر امللصق. لكن مؤشر 
الــواليــات املتحدة بدأ  فــي  الــســيــارات  تكاليف 
فــي الــتــراجــع، فــي إشــــارة إلـــى أن املستهلكني 
بـــــدأوا يــفــكــرون مـــرتـــني قــبــل إنـــفـــاق أمــوالــهــم، 
عــلــمــا أن نــحــو 40% مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
يــنــوون شــراء ســيــارات اتــخــذوا قـــرارا بتأجيل 
مشترياتهم. وإذا بدأت املبيعات في التباطؤ 
مع ارتفاع األسعار أكثر، فإن الشركات تخاطر 
بعدم القدرة على تحقيق هوامش الربح التي 

جمعتها خال األشهر القليلة املاضية.

سوق السيارات تستعد ألسعار أعلى بكثير
تزايد الفت في أسعار مختلف المكّونات التي تدخل في عملية اإلنتاج )Getty( »تويوتا« ستنتج عددًا أقل من السيارات هذا العام بسبب نقص رقائق أشباه الموصالت

40% من الذين 
كانوا ينوون 
شراء سيارات 
قرروا تأجيل 
مشترياتهم 
)Getty(

سيارة »مرسيدس 500 كيه سبيشال رودستر« بيعت بسعر 4.45 ماليين دوالر في مزاد »بونهامس« 
)Getty( في جزير أميليا
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لدى الشركات خيارات 
قليلة لتعويض نفقات 

التصنيع المتزايدة

المبيعات صعدت إلى 
61.3 مليون دوالر من 57.2 

مليونًا في 2020

فلوريدا ـ العربي الجديد

عام  فــي  الكاسيكية  للمركبات  مــزاد  أول  فــي 
يعود  ســيــارات  خيالية  بــأرقــام  بيعت   ،2021
الــحــرب العاملية  إلـــى مــا قــبــل  تــاريــخ صنعها 
الثانية » 1939-1945«، وحقق أكبر مزاد منذ 
انتشار وبــاء كــورونــا عــائــدات يــراهــا الخبراء 

»واعدة«. فماذا في تفاصيل هذا املزاد؟
بــعــد عـــام مـــن الـــعـــروض االفــتــراضــيــة والــبــيــع 
ــيــــارات إلـــى  ــادت مــــــــزادات الــــســ ــ ــن«، عــ ــ ــايــ ــ »أونــ
الواقع امللموس إلى حد كبير. وخال معرض 
 Concours d’Elegance ديليغانس«  »كونكور 
فـــي جـــزيـــرة أمــيــلــيــا األمـــيـــركـــيـــة بـــني 20 و23 
مــايــو/ أيــــار، دفـــع هـــواة جــمــع هـــذه الــســيــارات 
عاوة سعرية على سيارات كاسيكية نادرة 
ــه مــنــذ  ــــدث مــــن نـــوعـ ــر حـ ــبـ فــــي الـــعـــالـــم، فــــي أكـ
بــــدء جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا. فـــي مــعــرض 
الـــســـيـــارات الــســنــوي قــبــالــة ســـواحـــل فــلــوريــدا 
بلغت املبيعات 61.3 مليون دوالر، صعودا من 

57.2 مليونا في مزاد مارس/ آذار 2020، علما 
أنه ُيقام تقليديا في نادي الغولف في جزيرة 
أميليا في أوائل مارس/ آذار من كل عام، غير 
أن املنظمني أّجلوه إلى مايو/ أيار هذا العام 

بسبب كورونا.
ــزاد كــانــت عــلــى طـــراز  ــ أكــبــر صــفــقــة شــمــلــهــا املـ
 J Murphy Torpedo »تــوبــيــدو مــورفــي  »جــيــه 
ــنــــع الــــشــــركــــة األمـــيـــركـــيـــة  املــــكــــشــــوف مـــــن صــ
والــذي   ،1929 لعام   Duesenberg »دوزنبيرغ« 
 RM Sotheby›s ســوثــبــيــز«  »آر.إم  دار  بــاعــتــه 
مقابل 5 مايني و725 ألــف دوالر، وهــو سعر 

يــزيــد بــأكــثــر مـــن مــلــيــون دوالر عـــن تــقــديــرهــا 
كــان  فــيــمــا  مـــايـــني دوالر،  الـــبـــالـــغ 4  املـــرتـــفـــع 
هــذا ثالث أعلى سعر مــزاد ُدفــع على اإلطــاق 
لــســيــارة مــن »دوزنــبــيــرغ« واألول بــني خمس 
سيارات مصنوعة قبل الحرب العاملية الثانية 

يدخل ضمن قائمة أكثر 10 سيارات مبيعا.
وتـــضـــمـــنـــت بـــقـــيـــة املـــبـــيـــعـــات الـــنـــاجـــحـــة جـــدا 
 356 Porsche »سيارة »بورشه 356 كابريوليه
Cabriolet لعام 1965، والتي بيعت بمبلغ 250 
ألف دوالر، متفوقة على تقدير مرتفع عند 175 
)البرتقالي  الــفــريــد  لــونــهــا  بفضل  دوالر  ألـــف 
بــي.تــي.إس PTS(، ثــم ســيــارة »بــوغــاتــي تايب 
Bugatti Type »57 57 لعام بسعر  1.2 مليون 
مليون  البالغ  تقدير سعرها  دوالر متجاوزة 
دوالر.  كما بيعت سيارة »جاغوار إي-تايب« 
بمبلغ   1971 لعام   Jaguar E-Type Series III
115 ألف دوالر، أو بزيادة 15 ألفا عن تقديرها 
املــرتــفــع. ووصــل سعر »فــيــراري« Ferrari ذات 
مليون   2.55 إلـــى  لــعــام 1968  األصــفــر  الــلــون 
أن تقديرات سعرها أصا كانت  دوالر، علما 

تراوح بني 2.5 مليون و2.8 مليون دوالر.
و»آر.  Bonhams »بــونــهــامــس«  مــــزادا  وشــهــد 

ــتـــوّســـط أســـعـــار  إم شــيــلــبــيــس« زيـــــــادة فــــي مـ
الـــــســـــيـــــارات املــــبــــاعــــة وفـــــــي مـــــعـــــدالت الـــبـــيـــع 
اإلجمالية، حيث ضاعفت »شيلبي« متوّسط 
ألفا و479 دوالرا  البيع تقريبا من 263  سعر 
في العام 2020 إلى 441 ألفا و882 دوالرا في 
عام 2021. والحظت »بلومبيرغ« أن مجموعة 
مـــن املــشــتــريــن املــخــتــاريــن مـــن ذوي الـــدوافـــع 
ساهمت  املرتفعة  التنافسية  والقدرة  العالية 

بارتفاع كبير في أسعار السيارات.
وتــمــثــل عــّيــنــات مــا قــبــل الـــحـــرب، مــثــل ســيــارة 
مــن   »500K Sindelfingen Roadster«
مــوديــل   Mercedes-Benz »مـــرســـيـــدس-بـــنـــز« 
دوالر،  مايني   4.9 مقابل  بيعت  والتي   1934
حصة أكبر هذا العام مقارنة بالعام املاضي، 
بما يصل إلى 37% مقابل 25% في عام 2020، 

.Hagerty »وفقا لشركة التأمني »هاجيرتي

سيارات ما قبل الحرب العالمية
أول مزاد »كالسيكي« لعام 2021 بأسعار خيالية

جديد السيارات

Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة


