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PRIVATE SECTOR

شركات

شركات تأجير السيارات ...تراجع حاد لألعمال
في السنوات العشر الماضية،
أظهرت تقديرات اقتصادية أن شركات تأجير
السيارات في لبنان ساهمت بنحو  35%من مجمل
الحركة السياحية في البلد .اليوم ،شأنها شأن سائر
القطاعات االقتصادية ،تعاني معظم هذه
الشركات من تراجع حاد في أعمالها ونشاطها
نتيجة تراجع الحركة السياحية واالقتصادية،
وتراجعت نسبة مساهمة القطاع في مجموع
الحركة السياحية الى 15%
إيفون صعيبي
ف ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــل ،يـ ــأتـ ــي املـ ـغـ ـت ــرب ــون
الـلـبـنــانـيــون ف ــي م ـقــدمــة الــزبــائــن
الـ ــذيـ ــن يـ ـلـ ـج ــأون إل ـ ــى اس ـت ـئ ـجــار
الـ ـسـ ـي ــارات ل ـل ـت ـن ـقــل ب ــن م ـنــاطــق
وط ـن ـه ــم م ــع األهـ ـ ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء،
ي ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب
وخصوصًا السعوديني ،ومــن ثم
ال ـكــوي ـت ـيــون واإلم ــاراتـ ـي ــون .غير
ان االع ـت ـمــاد االك ـب ــر ي ـكــون غــالـبــا
عـلــى الـسـيــاح النـهــم يـمـيـلــون الــى
اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـك ـب ـي ــرة
م ــع س ــائ ـق ـه ــا ،االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يــزيــد
م ــن اربـ ـ ــاح الـ ـش ــرك ــات .هـ ــذا االم ــر
ت ـ ـبـ ــدل مـ ـن ــذ مـ ـ ـ ــدة ،فـ ـلـ ـبـ ـن ــان ب ــات
يفتقد السياح العرب واالجــانــب،
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى إح ـ ـجـ ــام ع ـ ــدد كـبـيــر
مــن املـغـتــربــن عــن ال ـقــدوم بسبب
ال ـت ــوت ــر األمـ ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي فــي
البلد.
مـ ــن الـ ـش ــائ ــع أن "وق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذروة"
ل ـش ــرك ــات ت ــأج ـي ــر الـ ـسـ ـي ــارات فــي
لبنان كان يمتد لفترة تزيد على
ثمانية أشهر سنويًا ،األمــر الذي
يساعد هذه الشركات في تحقيق
نـســب أربـ ــاح مــرت ـفـعــة .أم ــا الـيــوم
ف ــأش ـه ــر ع ـم ـل ـهــا ل ــم ت ـع ــد تـتـعــدى
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،اذا م ـ ــا ت ـ ــم احـ ـتـ ـس ــاب
مواسم االعياد والصيف ،ما ادى
الى تراجع مداخيلها ،األمر الذي
دفع بكثير من هذه الشركات الى
اقفال ابوابها.
بني عامي  2000و 2005عاش هذا
الـقـطــاع عـصـرًا ذهبيًا الــى ان بدأ
ت ــده ــور االوض ـ ـ ــاع االمـ ـنـ ـي ــة ،وم ــا
رافـقـهــا مــن تــراجــع فــي املــؤشــرات

االقـتـصــاديــة الـعــامــة الحـقــا ،وبــدأ
مــردود هــذا القطاع يتراجع اكثر
فاكثر.
أعداد السيارات تتراجع
ع ــن ه ــذا ال ــواق ــع امل ـس ـت ـجــد ،يـقــول
أم ــن س ــر ن ـقــابــة ش ــرك ــات تــأجـيــر
ال ـس ـي ــارات ف ــي لـبـنــان ج ــان كـلــود
غ ـص ــن "حـ ـت ــى ح ـ ــزي ـ ــران مـ ــن ع ــام
 ،2009س ـج ـلــت ال ـن ـق ــاب ــة 15000
سيارة ّ
معدة للتأجير ،اي تحمل
لــوحــات خـضــراء .امــا فــي حزيران
 2013فتدهور القطاع ،ال بل كان
على شفير االنهيار بحيث اصبح
ع ــدد ال ـس ـيــارات املـهـيـئــة لــايـجــار
 2800س ـي ــارة ف ـقــط ،لـكــن الــوضــع
عاد وتحسن نوعًا ما في حزيران
 2014ح ـ ـيـ ــث سـ ـجـ ـل ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة
حوالى  7000سيارة للتأجير".
ت ـع ـط ـ ّـي ه ـ ـ ــذا االرق ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـكـ ــرة عــن
ال ـ ـخـ ــضـ ــات ال ـ ـتـ ــي ع ــرفـ ـ ّه ــا ق ـط ــاع
تأجير السيارات .فقد خفضت كل
الشركات عدد سياراتها العاملة،
بخاصة الفخمة والكبيرة الحجم
م ـن ـه ــا ،والـ ـت ــي ي ـع ـت ـبــر م ــردوده ــا
االكبر ،وقد اتبعت هذه السياسة
بهدف تقليص الخسائر.
في هذا السياق ،يفيد مسؤول في
شركة  Y&Cلتأجير السيارات ،ان
"الـشــركــة خفضت عــدد سياراتها
ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا ،وأت ـ ـ ــت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ف ــي اطـ ــار تقليص
الخسائر التي كانت كبيرة خالل
الفترة املاضية ،وفي الوقت عينه
ً
االسـتـمــرار فــي ال ـســوق .فـبــدال من
 20سـ ـي ــارة ك ـب ـي ــرة و 15ســائ ـقــا،
ابقينا فقط على  5سيارات كبيرة

بين  20و 500دوالر
تتفاوت أكالف تأجير السيارات في لبنان
بحسب سوق العرض والطلب ،اي إنها ترتفع
عندما يزداد الطلب وبالعكس .في االيام العادية
باملكان ايجاد سيارة صغيرة بما يراوح
بني  18و 20دوالرًا يوميًا ،وقد يصل ايجار
السيارات الفخمة الكبيرة الى  500دوالر يوميًا
واحيانًا اكثر...
يعاني القطاع من عدم انضباط على صعيد
واسع ،فكثير من الشركات تعمل من دون
تراخيص قانونية ،ما يشكل خطرًا على
السالمة العامة باعتبار أن هذه الشركات
ال تراعي الشروط املطلوبة ،ويتسبب بخلق
مضاربة في االسعار ومنافسة غير شريفة
مع الشركات املرخصة القانونية.

تراجع اعداد السيارات المستأجرة في لبنان

الحجم ،و 5سائقني ألننا لم نعد
ق ــادري ــن ع ـلــى ت ـح ـمــل امل ـصــاريــف
ً
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ال ت ــؤم ــن م ــدخ ــوال

ّ
تعمدنا زيادة عدد السيارات ذات
اللون االبيض لنستطيع دخول
قطاع تأجير سيارات االعراس
في لبنان  250شركة
مرخصة غير ان تلك الفاعلة ال
يتعدى عددها الـ120
اضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــا" .وي ـ ـتـ ــابـ ــع امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول:
"ت ـعـ ّـمــدنــا زي ـ ــادة ع ــدد ال ـس ـي ــارات
ذات الـ ـل ــون االبـ ـي ــض لـنـسـتـطـيــع
دخ ـ ـ ــول ق ـ ـطـ ــاع ت ــأجـ ـي ــر س ـ ـيـ ــارات
االع ــراس .فموسم االع ــراس يمتد

ألربعة اشهر ،اي من ايــار وحتى
ايـ ـل ــول ،وبــال ـتــالــي ه ــذه الـخـطــوة
تعوض حوالى  %35من الخسارة
ال ـت ــي يـسـبـبـهــا غ ـي ــاب ال ـس ـيــاح ال
س ـي ـمــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن .ص ـح ـيــح ان
االعراس ليست أمرًا موسميًا إلى
حــد بـعـيــد ،وم ــدة إيـجــار الـسـيــارة
تـمـتــد ل ـ ـ  4ايـ ــام ك ـحــد اق ـص ــى ،إال
أن الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـل ـي ـه ــا سـ ــاعـ ــد فــي
تـخـفـيــض الـخـســائــر الـنــاتـجــة من
ف ـقــدان املغتبني واالجــانــب الــذيــن
كــانــوا يطلبون سـيــارة ل ـ  10ايــام
على االقل".
مشاكل وتحديات
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان  250شـ ــركـ ــة ت ــأج ـي ــر
م ــرخـ ـص ــة بـ ـم ــوج ــب قـ ـ ـ ـ ــرارات مــن
وزارة السياحة ،غير ان الشركات
ً
التي تــؤدي دورًا فاعال ال يتعدى
عــددهــا ال ــ ،120امــا البقية فتعمل
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بــال ـحــد االدنـ ـ ــى اي ي ـم ـل ـكــون بـمــا
ال يــزيــد عــن  30س ـيــارة لــايـجــار.
ي ـج ـمــع ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن امل ـع ـن ـيــن
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع عـ ـل ــى ان إح ـ ــدى
اب ــرز املـشــاكــل ال ـتــي تـعــانــي منها
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات هـ ـ ـ ــي ،رسـ ـ ـ ــم ت ــأجـ ـي ــر
ال ـس ـيــارات ال ــذي يـشـكــل  %10من
قـيـمــة ال ـس ـيــارة ،اضــافــة ال ــى رســم
املـيـكــانـيــك الـسـنــوي ال ــذي يفرض
 100ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة اضــافـيــة
عــن كــل سـيــارة تحت عـنــوان رسم
ً
ال ـتــأج ـيــر ،وال ـت ــي تــؤمــن مــدخــوال
ل ـل ــدول ــة ال ي ـش ـكــل ع ـب ـئــا ف ــي حــال
ألغي بل يكون حافزًا للشركات.
تـ ـض ــاف ال ـ ــى ذل ـ ــك املـ ـش ــاك ــل ال ـتــي
يـخـلـقـهــا ق ــان ــون ال ـس ـيــر ال ـجــديــد،
حيث تصل املخالفة بعد خمسة
أو ستة اشهر ،االمــر الــذي يفرض
على املكتب دفع الغرامات في حني
انها من مسؤولية املستأجر .كذلك
رس ــم ال ـتــأمــن ال ــذي ي ـكــون ب ــدوره
مرتفعًا اكثر مــن الـعــادة ،باعتبار
ان سيارات االيجار معرضة اكثر
من غيرها للحوادث .وعلى الرغم
مــن ك ــون ه ــذا الـقـطــاع يــؤمــن لقمة
العيش ألكـثــر مــن  3000عائلة اي
حوالى  10آالف موظف ،اال انــه ال
يحظى باالهتمام املطلوب من قبل
املسؤولني.
وجراء عدم االستقرار الذي عرفه
هذا القطاع ،وتعثر عدد كبير من
الـشــركــات الـعــامـلــة فـيــه ،انتهجت
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف س ـ ـيـ ــاسـ ــة م ـت ـح ـف ـظ ــة
ح ـيــال الـ ـق ــروض امل ـم ـنــوحــة لـهــذه
الـ ـش ــرك ــات .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ولـخـلــق
ن ــوع مــن ال ـت ــوازن فــي ه ــذا اإلط ــار
عمدت وكاالت السيارات الجديدة
إل ـ ــى ت ـس ـه ـيــل اسـ ـت ــدان ــة ش ــرك ــات
ت ــأج ـي ــر الـ ـسـ ـي ــارات م ـن ـهــا بـشـكــل
مباشر من دون املرور باملصرف،
خــوفــا مــن خـســارة هــذه الــوكــاالت
ل ـ ـ "أفـ ـض ــل زب ــائ ـن ـه ــا" أي شــركــات
التأجير.

