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 الهدف
من التقرير

هات  تسليط الضوء عل� قطاع النقل عامليا ومحليا وذكر التو�ج
�ي تسهيل  �ن األتمتة  االستفادة من  وكيفية  القطاع،  �ي  �ن الحديثة 
رن عل�  رك�ي ربة العمالء . مع ال�ت ر خدمات التنقل وإثراء تحج وتيس�ي

ر السيارات. �ي �ي قطاع تأ�ج د �ن �ي املتخصص والرا�ئ تطبيق تلقا�ن

يعمل قطاع النقل عل� تعزيز ونمو االقتصاد عامليًا،  �يث يؤثر 
�ي  �ن الت�نموية  ج  رام�� ال�ج القطاعات وترتكز عليه  ازدهاره عل� كافة 
�ي  �ي تطوير الشعوب �ن �ي املساهمة �ن الدولة، كما ينعكس دوره �ن
�تماعية والثقافية، �يث يمكن أن  االت االقتصادية واال�ج كافة املحج

ل النقل فيها. يقاس تقدم الدول من خالل مدى تقدم وسا�ئ

مقدمة
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WAY
OUT

 ملحة عن قطاع النقل

�ي لندن 1863 م بداية عصر النقل الحديث �ف
ت أول خط سكـــــة �ديــــد تحت األرض، وبمـــــرور  عندمــــا أنش�ئ
ــــل النقل  ر وسا�ئ ر توف�ي الوقت أصبحـــت �كومـــــات الــدول تعت�ج
إ�دى مسؤولياتها األساسية؛ �يث غالبًا ما تمتلك الحكومـات 

أنظمة النقل وتديرها بنفسها.

72
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أهمية قطاع النقل

5

�تمعات والدول،  املحج ره امللحوظ عل� تطور  النقل بتأث�ي رن قطاع  ي�تم�ي
عـــل  تحج ال�ت�ي  يسية  الر�ئ العوامـــل  أ�د  وهو  واقتصاديًا،  �تماعيًا  ا�ج
النقل  قطاع  نظام  أهمية  رز  وت�ج فيها،  للعيش  مريحة  املدينة 

: �ي ل التنقل �ن املتقدم ووسا�ئ

ودة الحياة �ج

ودة �ياة السكـــــان  تعزيز �ج
�ن الوصول إل� السلع  وتمك�ي
دمــــــات واملعلــــــومـــــــــات  والحن

واألماكن املتنوعة.

مستوى االست�ثمارات

رفع مستــوى االست�ثمــــارات 
�يث من املتوقـع أن تحقـق 
ــــــــد تصــــــــل إلـــــــــــى  70  عوا�ئ
تريليـــــــــون دوالر أمريـكـــــــــي 

بحلول عام 2050م �سب 
. توقعـات البنك الدول�ي

ال�فمو االقتصادي

ــــق  ر إزالــــة العوا�ئ تعزيـــــزه عــ�ج
املاديــة والقانونيـــة واإلداريـــــة 

�ي القطاعات ذات العالقة. �ن

ية املناطق النا�ئ

ج املنــــاطــــق  تسهيـــــل انــــدمــــــا��
�ي األنشطة  ية أو الريفية �ن النا�ئ
�تمــــــاعيــــة  االقتصـــــــــاديــــــة واال�ج

رفيهية. وال�ت

مكانة الدولة

تعزيز مكانة الدولـــة عامليًا ودعـــم 
مقوماتها الحضارية.

مستوى البطالة

انخفاض مستوى البطالة ســواء 
ــــال  �ي محج ر فرص العمل �ن �ي توف�ي �ن
�ي  النقل او من خالل مساهمته �ن

القطاعات األخرى.

قطاع السيا�ة

ت�نميــــــــــة وازدهــــــــــار قطـــــــــــاع 
السيا�ـــــــــة ورفــــــــــع نسبـــــة 

�ي الدولة. مساهمته �ن
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ر  ر السيارات وسيلة النقل األك�ث تعت�ج
�ي العامل شيوعًا �ف

�ي �ياة األشخاص �يث أظهرت  زءًا مهمًا �ن تحتل السيارات اآلن �ج
السيارات كوسيلة  للتنقل هيـمنة   Deloitte City ج مؤشر �� نتا�ئ

رى بالنسب التالية:  �ي أغلب مدن العامل الك�ج تنقل مع�تمدة �ن

نسبة التنقل بالطرق اآلخرى:
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هات الحديثة التو�ج
�ي قطاع النقل �ف

�ي قطاع النقل، �يث  رات ضخمة �ن أ�دثت التقنيات الحديثة تغي�ي
رابطة  م�ت ستكون  املستقبل  �ي  �ن التنقل  أنظمة  أن  الواض�  من 
راعات ال�ت�ي أ�دثت  ر. ومن أبرز االخ�ت وتع�تمد عل� األتمتة بشكل كب�ي
ية والسيارات ذاتية  �ي قطاع النقل السيارات الكهربا�ئ نقلة نوعية �ن

القيادة.

السيارات 
ية ال�ت�ي  الكهربا�ئ

تعمل بالبطارية

BEVs
السيارات 

ينة  ية الهحج الكهربا�ئ
املوصولة بالكهربـــــاء

PHEVs
السيارات 

ينة  ية الهحج الكهربا�ئ

HEVs

محرك  عل�  مها  تصم�ي ويع�تمد  ية  الكهربا�ئ بالطاقة  تعمل  سيارة 
للشحن  قابلة  وبطارية  �ي  كهربا�ئ تحكم  ونظام  بالكهرباء  يعمل 
ة  ية صديقة للبي�ئ ر السيارات الكهربا�ئ . وتعت�ج �ي تخزن التيار الكهربا�ئ

ين أو الديزل. رن ر من السيارات التقليدية ال�ت�ي تعمل بالب�ن أك�ث

7

يــة السيارات الكهربـــا�ئ
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ية: تاريخ تطور السيارات الكهربا�ئ

دليك 1828م أنيوس �ج
ية رع أول سيارة كهربا�ئ يخ�ت

رس األمريك�ي  1976م أقر الكونحج
بقانون عرض وتطوير السيارات 

ينة ية واله�ج الكهربا�ئ

1998م أصدرت هوندا
EV Plus ية السيارة الكهربا�ئ

ر ( 2006م أطلقت تيسال )رودس�ت
ية تستخدم أول سيارة كهربا�ئ

بطاريات ليثيوم أيون

2009م كشفت تيسال
عن سيارة السيدان
S ية طراز الكهربا�ئ

اوز عدد السيارات  2013م تحج
ز الـ  ية على الطرق �ا�ج الكهربا�ئ

400 ألف سيارة

2016م  إطالق أول نموذ�ج 
�ي لسيارة لوسيد الكهربية  ري�ج ت�ج

السيدان

اوزت مبيعات السيارات  2018م تحج
ز ية العاملية �ا�ج الكهربا�ئ

املليون لعام 2017م

2019م أطلقت بورش أول سيارة 
ية لها )تايكان توربو( كهربا�ئ

1884م توماس باركر صنع سيارة 
ية عملية باستخدام بطاريات  كهربا�ئ

قابلة إلعادة الش�ن

رال موتورز  �ف 1996م أطلقت �ج
EV1 ية لها أول سيارة كهربا�ئ

2001م أطلقت ماهيندرا 
ية  REVA ، أول سيارة كهربا�ئ

هندية

ت شركة لوسيد  2007م  انش�ئ
ج البطاريات  ىي تخصص انتا�� �ف

للسيارات

2009م منحت وزارة الطاقة األمريكية 
مة 8 مليارات لفورد وتيسال  ا بق�ي قرو�فً
ية. ونيسان لتطوير السيارات الكهربا�ئ

 BMW 2014م أطلقت
 i3 ية السيارة الكهربا�ئ

2016م أعلنت تيسال
ميع سياراتها املستقبلية  أن �ج
ستكون ذاتية القيادة بالكامل

اكوار 2018م أطلقت �ج
ية بالكامل  أول سيارة كهربا�ئ

)I-Pace(

 Apple 2020م أعلنت شركة
عن خططها إلطالق أول سيارة 

ىي عام 2024م بتقنية  ية �ف كهربا�ئ
ديدة البطاريات ال�ج

ينة  1911م أطلقت أول سيارة هحج
ين والكهرباء رف تعمل بالب�ف

1997م أطلقت تويوتا وفورد  
 RAV4 EV ية السيارات الكهربا�ئ

Ranger EV و

2003م تأسست
شركة تيسال.

BMW 2009م بدأت
Mini Electric ربة األولية لـ الت�ج

BYD 2009م أطلقت
ينة  أول سيارة سيدان ه�ج
)F3DM ( ىي العامل ة �ف مدم�ج

 NISSAN Leaf 2014م أصبحت
ر من  ية ت�قق أك�ث أول سيارة كهربا�ئ

100،000 عملية بيع

2018م است�ثمار صندوق االست�ثمارات 
ىي شركة لوسيد السعودي بمليار دوالر �ف

2018م أودي تطلق أول سيارة 
 e-tron electric ية كهربا�ئ

ىي الواليات املت�دة  SUV �ف
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تتوقع  Canalys وهي شركة أبحاث عاملية،  أن عدد السيارات 
�ي عام 2028م  رتفع إل� 30 مليون سيارة �ن ية املباعة س�ي الكهربا�ئ
ميع أنواع السيارات املباعة عل�  وأنها  س�تمثل ما يقارب نصف �ج

مستوى العامل بحلول عام 2030م.

ية السيارات التقليديةالسيارات الكهربا�ئ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

�ي املبيعات لعام 2021م  تتفوق Tesla Model 3 وتحتل املرتبة األول� �ف

ية والتقليدية �ي ملبيعات السيارات الكهربا�ئ رسم بيا�ف
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سوق  م  �حج بلغ    Fortune Business Insights لـ  وفقًا 
�ي عام  ية العاملية 246.70 مليار دوالر أمريك�ي �ن السيارات الكهربا�ئ
2020م. ومن املتوقع أن ي�نمو هذا السوق ويصل إل� 1318.22 

�ي عام 2028م. مليار دوالر أمريك�ي �ن

https://shortest.link/3ae3
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تع�تمد عل� االتصال والتقنيات اآللية �يث تكون السيارة قادرة 
تطور  ومع  بشري.  تدخل  دون  والعمل  تها  بي�ئ استشعار  عل� 
التقنية وتحسن عناصر السالمة، يمكن أن تصب� القيادة تع�تمد 
البشري  ق  السا�ئ د  توا�ج إل�  ة  الحا�ج بدون  بالكامل  األتمتة  عل� 

�ي السيارة. للتحكم �ن

مستويات القيادة اآللية

مستويات  ستة   )SAE( السيارات  مهندس�ي  معية  �ج �ددت 
من أتمتة القيادة، وتم اع�تماد هذه املستويات من وزارة النقل 

األمريكية.

ود  تتولى السيارة العديد من املهام ويكون و�ج
ق ضروري وعلى استعداد لتولىي الت�كم. السا�ئ

ات  رف ىي السيارة مع بعض م�ي ق �ف يت�كم السا�ئ
مساعدة القيادة.

ف، ويتولى  تكون السيارة قادرة على أداء الوظا�ئ
ىي ظروف معينة. ق الت�كم �ف السا�ئ

أتمتة كاملةأتمتة عالية

ية ز�ئ أتمتة شرطيةأتمتة �ج

بدون أتمتةبدون أتمتة

ب  تتولى السيارة بعض مناورات القيادة وي�ج
ق مشاركًا ويراقب باس�تمرار. أن يكون السا�ئ

ف  ميع وظا�ئ تكون السيارة قادرة على أداء �ج
ميع الظروف. ىي �ج القيادة �ف

ميع  ق �ج تكون القيادة يدوية �يث يتولى السا�ئ
مهام القيادة.

�ي عام  م سوق السيارات ذاتية القيادة عامليًا بنحو %3 �ف انخفض �حج
�ي ال�فمو عام 2021م ومن املتوقع  روس كورونا. وبدأ �ف ة لف�ي 2020م نتيحج

�ي عام 2023م.  ر من 37 مليار دوالر أمريك�ي �ف أن يبلغ أك�ث
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https://shortest.link/3adU    |   https://shortest.link/3jHm    |   https://shortest.link/3adr
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وال�ت�ي  الذكية  دمات  الحن من  العديد  ظهرت  التق�ن�ي  التقدم  ومع 
دمات للمستخدم خيارات  تسهل عملية النقل، تمن� هذه الحن
دمي  �ن وم�تّ �ن املستخدم�ي ة �يث يكون التواصل مباشر ب�ي رن مم�ي

خدمات النقل من خالل قنوات رقمية مثل:

التخطيط  من  ركة  مش�ت رقمية  قناة  خالل  من  املستخدم  تنقل 
النقل  ل  وسا�ئ من  العديد  ز  �حج يمكن  �يث  والدفع  ز  والححج

املختلفة من خالل هذه القناة.

املدى  عل�  آخــــر  شخـــــص  إل�  سيـــارته  السيـــــارة  مالــــك  ر  ـــــ�ي تأ�ج
�ي منصة رقمية  �ن يل  ر.�يث يقوم مالك السيارة بالتسحج القص�ي

وعرض سيارته ومواصفاتها.

  ،)MaaS( كخدمة  التنقل  سوق  م  �حج اوز  يتحج أن  املتوقع  من 
ر من 230 مليار دوالر أمريك�ي عامليًا بحلول عام 2025م. أك�ث

�ي  �ف للسيـــــارات  العــــــاملـــــي  العــــدد 
من  السيــــارات  مشاركــــــة  ج  برام�ج
�ف  بــــ�ي  )P2P( آخـــــر  إل�  شــــخــــص 
2025م. ومن  و  2015م  عامـــي 
املتوقع أن يصل العدد إل� مليون 

سيـــارة بحلول عام 2025م:
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https://shortest.link/3adY |   https://shortest.link/3jHq 



12

�ي اململكة النقل �ف
ته�تم اململكة العربية السعودية بقطاع النقل واملواصالت لدوره 
�ي التقدم االقتصادي واالزدهار الحضاري،  كما تهدف اململكة  املهم �ن
ر من  ج املحل�ي الوط�ن�ي إل� أك�ث �ي النات�� إل� تعزيز مساهمة القطاع �ن

�ي عام 2030م.  %10 �ن

وانب النقل  ميع �ج ت وزارة النقل لتقوم باإلشراف عل� �ج وأنش�ئ
ل النقل األخرى  ع، كما أنها مسؤولة عن وسا�ئ لألفراد أو البضا�ئ

وي. ري والنقل البحري والنقل الحج مثل النقل ال�ج

أهداف وطمو�ات وزارة النقل:

التطويــــــر بمــــــا يحقــــق أهـــداف الرؤيـــــــــة 
لـــس  يـــــة مــــن املحج راتيحج من خطــــة اس�ت �ن

األعـــل� لالقتصــــــاد والت�نميــــة.

إعــــداد دليـــــل متكامــــل لقطـــــاع النقــــل 
ــــــل واآلليــــــــــات لعمليـــــة  مــــل الوسا�ئ ي�ث

هات املعنية. التخطيــــط وتحديد الحج

دراســــة لسيـــــاســات وتشريعات النقل 
يــــات الشاملة. راتيحج العام لتطويـر االس�ت

تعزيز مكانة اململكة العربية السعودية 
�ن القارات. ة ب�ي رن ستية مم�ي كمنصة لو�ج
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ة العامة للنقل لتطوير القطاع هود الهي�ئ �ج

بوابة نقل:

ة العامة  نقل منظومة كاملة تسهل الوصول لكافة خدمات الهي�ئ
رخيص     ال�ت أنهـــــا نافذة رقميـــــة لها تقدم خدمـــــات  للنقل �يث 
األعمـــــــال  ـــــراءات  إ�ج لتسهيل  بالشركـــــاء  والعنايـــــة  واإلصــــدار 
ة إل� زيارة فروع  �ي كافة أنشطة النقل دون الحا�ج للمستفيدين �ن

ة. الهي�ئ

ر السيارات: �ي �ي املو�د لتأ�ج رو�ف العقد اإللك�ت

طتها  ة العامة للنقل العقد املو�د وذلك امتدادًا لحن أطلقت الهي�ئ
ر السيارات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية  �ي �ي تطوير قطاع تأ�ج �ن
رفيه واألعمال، إذ سيشّكل القرار نقلة  القطاعات كالسيا�ة وال�ت
مه وتعزيز الثقة والشفافية  �ي تنظ�ي �ي القطاع وسيساهم �ن ة �ن نوع�يّ

فيه.

 مستفيد

�فظ �قوق
رين املستأ�ج
رين  واملؤ�ج

هة +88 �ج
خدمة

خدمة العقد
املو�د

 +مليون
عملية

تطويـــــر قطــــــــاع
ر السيارات  �ي تأ�ج
وأتمتة عملياته 

هات املرتبط بها عدد الحج
�لول رقمية

ة اإلشكاليات  معالحج
اوزات والتحج

200+ +11 مليار
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ة أساسية لالقتصاد العاملي. ومحرك  رن يعد قطاع السيارات رك�ي
النامية  البلدان  �ي  �ن التق�ن�ي  والتقدم  الكل�ي  االقتصاد  ل�نمو  ي��ي  ر�ئ
�ن دول  م سوق للسيارات ب�ي ر �حج واملتقدمة،  وتمتلك اململكة أك�ج

ي. ليحج لس التعاون الحن محج

�ي بعض الدول العربية مقارنة باململكة عدد السيارات املباعة )ألف سيارة( �ف

قطاع السيارات
�ي اململكة �ف

لس دول محج
ي ليحج التعاون الحن

اململكة العربية السعودية

46%

54%

السعودية

املغرب

عمان

األردن 

442.4

131.6

56.8

23.7

مصر

الكويت

تونس

البحرين

198

81.5

46.5

20.3

اإلمارات

العــراق

قطر

ر زا�ئ الحج

159.3

63.9

34.4

15.9

https://shortest.link/3adv    |   https://shortest.link/3adS 
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ارية: �ي اململكة لعام 2021م �سب العالمة التحج ر مبيعًا �ف السيارات األك�ث

�ي الرياض ر استخدامًا �ف ر السيارات وسيلة التنقل األك�ث تعت�ج
وذلك بحسب مؤشر Deloitte City للتنقل لعام 2020م: 

Toyota
119.519 - 28.1%

Hyundai
73,096 - 17.2%

Mazda
20,978 
 4.9%

Nissan
28,105 
 6.6%

Isuzu
18,676
4.4%

MG
18,261
4.3%

Chevrolet
15,771
3.7%Suzuki

 3,404- 0.8%

Re
na

ul
t

D
og

e

Lexus
8,463
2.0%

Haval
7,954
1.9%

Honda
6,152
1.4%

GMC
 4,830 - 1.1%

Great Wall
4,018 - 0.9%

3,
90

9 
- 0

.9
%

3,
52

5 
- 0

.8
%

Ford
14,522 
 3.4%

Mitsubishi
12,33 
 2.9%

Geely
 9,227
2.2%

Changan
20,302 
 4.8%

Kia
19,299 

 4.5%

السيـــارة
95%

ةالنقل العام �يالدرا�ج أخرىامل�ث 2%1%1%1%

focus2move
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ــــل االست�ثمار أبرز وسا�ئ
�ي قطاع السيارات �ف

�ئ  �ي العامل ال�ت�ي تن�ث ر الصناعات �ن ر صناعة السيارات من أك�ث تعت�ج
ر صناعة داعمة للصناعات  االت وهي أك�ج �ي كافة املحج ديدة �ن ف �ج وظا�ئ

التحويلية واألساسية.

بلغت إيرادات صناعة السيارات عامليًا 5315 مليار دوالر لعام 
�ي عام 2030م أن تصل اإليرادات العاملية  2017م ومن املتوقع �ن

لصناعة السيارات 8931 مليار دوالر.

يتها لزيادة التنوع االقتصادي  راتيحج وتسعى اململكة من خالل اس�ت
ج املحل�ي إل� عمل  مال�ي النات�� �ي إ�ج ورفع مساهمة القطاع الصناعي �ن
�ي اململكة  �ن مدينة لصناعة السيارات �يث ستوفر املواد األولية 

بأسعار منافسة عامليًا ومنها:

البالستيكاملطاط األملنيوم امُلسال � األملنيوم صفا�ئ

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2017 2030

5 315

8 931

صناعة السيارات

https://www.focus2move.com/saudi-arabia-auto-market/ 
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الطويل  املدى  على  السيارة  ار  �ج است�ئ
ىي خالل هذه  بدون تملك السيارة، و�ف
للشركة  ملك  السيارة  تكون  املدة 
مبلغ  دفع  ر  املستأ�ج على  رتب  ي�ت وال 
. �ف ديد االس�تمارة والتأم�ي للصيانة وال ت�ج

بلغــــــت مبيعــــــــــات السيـــــــارات عاملـيـــًا ��ت� منتصــــــــف 2021م
ملصنعي  الدولية  املنظمة  بحسب  وذلك  سيارة  مليون   44

.)OICA( السيارات

2021م  �ي عام  �ن �ي اململكة  �ن واس�تمر سوق بيع وشراء السيارات 
بنسبة  كورونا  فايروس  قبل  ما  مستويات  اوزًا  متحج باالرتفاع 
%11.2،  وقد بلغ عدد السيارات املباعة ��ت� اآلن 442.360 ألف 
 )Focus2Move( سيارة بحسب آخر بيانات مصدرة من وكالة

�ي أبحاث أسواق السيارات. األمريكية املتخصصة �ن

�ي قطاع  �ن االت االست�ثمار  ر السيارات أ�د أبرز محج �ي يعد قطاع تأ�ج
السيارات، ويكون من خالل عدة أنواع:

ر املنتهي بال�تمليك �ي  التأ�ج

ر اليومي والشهري �ي  التأ�ج

ر التشغيل�ي �ي التأ�ج

ر باملشوار �ي التأ�ج

بال�تمليك  املنتهي  ر  �ي التأ�ج نظام  ر  يعت�ج
هة املرخصة  ، تقوم فيه ال�ج نظام تمويلىي
بشراء  تمويل  شركات  أو  بنوك  من 
رها  �ي السيارة ال�ت�ي تريدها ومن ثم تأ�ج

ار شهري. مقابل دفع إي�ج

شعبية،  ر  األك�ث هـــــو  اليومي  ر  �ي التأ�ج
ر أي  �ي �ف بتأ�ج ق�ي �يث أنه يسمح للسا�ئ
بي�فما  أيام,  عدة  أو  وا�د  ليوم  سيارة 
ر. ر الشهري يكون بشهر أو أك�ث �ي التأ�ج

ر باملشــــــوار يكــــــون طلب سيارة  �ي التأ�ج
وينتهي  �ف  مع�ي مشوار  لغرض  رة  أ�ج

�ال انتهاء املشوار.

بيع وشراء السيارات

ر السيارات �ي تأ�ج

https://shortest.link/3jH1   |   https://yourshort.link/sHg9N    |   https://shortest.link/3jHa
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ر السيارات: �ي �ي قطاع تأ�ج م السوق العاملي �ف �حج

�ي اململكة 1.06 مليار دوالر  ر السيارات �ن �ي م سوق تأ�ج ويبلغ �حج
لعام 2021م ومن املتوقع أن يصل إل� 1.35 مليار دوالر بحلول 

عام 2026 م ب�نمو سنوي 5%.

: ار السيارات والتطور املستقبل�ي حج �ي است�ئ راكات �ف م سوق االش�ت �حج

�ي عام 2020م، ومن املتوقع أن يصل  ا 4.1 مليار دوالر �ن يبلغ عامل�يً
مبيعات  مال�ي  ا�ج من   15% سيشكل  مما  دوالر  مليار   40 إل� 

السيارات بحلول عام 2030م.

ر السيارات  �ي �ن نمو إيرادات تأ�ج ية الفرق ب�ي توض� اال�صا�ئ
ر  �ي �ن الطريقة التقليدية من مكاتب تأ�ج رنت عامليًا وب�ي ر اإلن�ت ع�ج

السيارات:

م ســــــوق اململكــــــة  �حج
العربية السعوديـة

1+ مليار دوالر6 مليار دوالر
ـــــم ســــــوق دول �حج

لس التعاون محج
م سوق منطقة  �حج

الشرق األوسط

3 مليار دوالر

2026

2026

113,893

80,567

33,327

113,893

2025

2025

111,057

77,357

33,700

111,057

2024

2024

107,877

73,973

33,904

107,877

2023

2023

98,719

66,624

32,095

98,719

2022

2022

83,022

55,131

27,891

83,022

+3.2%

+3.2%

2021

2021

64,015

41,815

22,199

64,015

2020

2020

56,547

36,325

20,222

56,547

2019

2019

89,336

56,420

32,916

89,336

2018

2018

88,440

54,896

33,544

88,440

رنت ر اإلن�ت ز ع�ج رال��ج �ي ز مباشرة من مكاتب التأ�ج ال��ج

https://jawlah.co/18802    |   https://shortest.link/3jH5    |   https://shortest.link/3jH3 
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السيا�ة

من  عددًا  السيارات  ر  �ي تأ�ج ال  محج �ي  �ن العاملة  الشركات  ه  توا�ج
التحديات ال�ت�ي تعيق أداءها للعمل مثل ارتفاع تكاليف صيانة 
وذلك  نبية  واأل�ج املحلية  األخرى  الشركات  ومنافسة  السيارات 
شركات  عل�  الرياض  غرفة  عليه  عملت  �ي  ا�صا�ئ لتقرير  وفقًا 
�ي  ر �ن ر السيارات، ومؤخرًا ظهرت عدة تحديات أ�دثت تغي�ي �ي تأ�ج

ر السيارات، ولعل أبرزها: �ي نمو شركات ومكاتب تأ�ج

الزيارات  عدد  رفع  السعودية،  �ي  �ف السيا�ي  القطاع  يستهدف 
ر بحلول عام  السنوية السيا�ية للمملكة إل� 100 مليون زا�ئ

2030م من خالل:

�ي الـ 15  ر من ثالثة أضعاف �ن تضاعف اإلنفاق السيا�ي الوافد بأك�ث
عام  �ي  �ن ريال سعودي  50 مليار  ارتفع من  املاضية، �يث  عامًا 

�ي عام 2019م. 2005م إل� 150 مليار ريال سعودي �ن

ر السيارات �يث من املتوقع أن  �ي وينعكس ذلك عل� قطاع تأ�ج
ر وذلك ألنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع  يزداد الطلب بشكل كب�ي
السيا�ي ونشاط األعمال، ويستحوذ السيا� عادهتً عل� الحصة 
ر، مما سيشكل تحديًا وفرصة لشركات  �ي ر من قطاع التأ�ج األك�ج

�ي تلبية الطلب وزيادة العرض. ر السيارات �ن �ي تأ�ج

ر السيارات  �ي تحديات قطاع تأ�ج

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

200

150

100

50

0

الفعاليات املشاريع الضخمة مي اإلصال� التنظ�ي

https://yourshort.link/HKakl    |   https://shortest.link/3jHf  
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مقارنة  2021م  عام  �ي  �ن السيارات  ج  إنتا�� معدل  ارتفاع  مع 
يكاف�  السيارات  يزال قطاع صناعة  ال  2020م،   لعام  ج  باإلنتا��
ق أشباه  �ي رقا�ئ آثار وتداعيات فايروس كورونا والنقص املس�تمر �ن
موعة مواد صلبة بلورية، تمتلك قدرهتً متوسطهتً  املوصالت ) محج
صناعة  ل  تسحج أن  املتوقع  ومن    ) �ي الكهربا�ئ ار  الت�يّ نقل  عل� 
�ي  �ن أمريك�ي  دوالر  مليار   210 بنحو  خسارة  العاملية  السيارات 
 7.7 بمقدار  ج  اإلنتا�� �ي  �ن انخفاض  مع  رنة  مق�ت اإليرادات،  مال�ي  إ�ج

مليون سيارة.

2021م  لعام  السيارات عامليًا  ج  إنتا�� موع  ية محج توض� اال�صا�ئ
املنظمة  بحسب  وذلك  2019م  وعام  2020م  بعام  مقارنة 

.)OICA( الدولية ملصنعي السيارات

ر يناير - سب�تم�ج ر يناير - سب�تم�ج ر يناير - سب�تم�ج

ة مباشرة لـ: �ي أداء الصناعة هو نتيحج هذا االنخفاض �ف

مراقبة ضغط 
اإلطارات

مان تشغيل  �ن
ية الوسادة الهوا�ئ

�ي أنظمة  التحكم �ن
تكييف الهواء

ق أشباه  نقص رقا�ئ
املوصالت

2019 2020

52 146 292

67 485 823
57 262 777

2021

80000 000
70000 000
60000 000
50000 000
40000 000
30000 000
20000 000
10000 000

نقص املخزون بسبب ش� أشباه املوصالت

https://yourshort.link/gl8ep    |   https://yourshort.link/pnjJ9
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ج عام 2018م  �� �ي أن�ث تطبيق تلقا�ف
ي( رف )علىي الفهيد - عبدالقادر املكي�ف

�ي عن تطبيق تلقا�ف

وي�تم  ار  حج لالست�ئ سيارة  ألف   50 من  ر  أك�ث �ي  تلقا�ن تطبيق  يوفر 
م  توصيلها إل� موقع العميل أو استالمها من املطارات. كما يصن
ر  �ي تأ�ج ال  محج �ي  �ن واملحلية  العاملية  الشركات  من  عددًا  التطبيق 

ر من 400 مكتب �ول اململكة. السيارات بأك�ث

: �ي ات التنافسية لتطبيق تلقا�ف رف أهم املم�ي

توصيل 
السيارة

ر يومي  �ي تأ�ج
وشهري

راكات خدمة االش�ت
شهري وسنوي

ر أو  �ي تغي�ي املرونة �ن
يارات تعديل الحن

سعر

تناف��ي

سهولة وسرعة 
االستخدام

�ن تأم�ي
شامــــل

م  استالم وتسل�ي
�ن املدن ب�ي

خدمة املساعدة
عل� الطريق
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: �ي ازات تلقا�ف إنحج

نمو خدمة التوصيل:
�ي  �يث  �ي تلقا�ن دمات �ن ر توصيل السيارة للعميل من أهم الحن يعت�ج
خدمة  ر  وتوف�ي كورونا  حة  ا�ئ �ج بعد  العمالء  سلوك  ر  تغ�ي يواكب 
راءات  توصيل السيارة إل� موقع العميل ويحرص عل� اتباع إ�ج
حة  ا�ئ 20 ألف طلب بعد �ج ر من  السالمة. وقد تم استقبال أك�ث

كورونا. 

�ي هب(:  �ي ) تلقا�ف إطالق مراكز تلقا�ف
ر السيارات لتحقيق  �ي ركة مع شركات تأ�ج �ي سا�ات مش�ت يوفر تلقا�ن

األهداف التالية:

تقليص مــــــدة توصيـــل 
السيـــارة للعميــــــل من 

ساعة إل� 15 دقيقة

تخفيض التكلفة لشركات 
ر بنسبة 50% �ي التأ�ج

مل عدة  ودة ي�ث مان الحج �ن
وانب أهمها السيــــارة  �ج

والنظافة.

ار  حج مضاعفة معدل است�ئ
�ي شـــركــــــات  السيـــــــارات �ن
ر  مقارنة بالفــروع  �ي التأ�ج

250%

م طلبات   ىي ��ج ال�فمو �ف
التو�يل بنسبة 450% 

لعام 2021م 

مضاعفة املبيعات بنسبة 
%280 لعام 2021م 

450%

280%
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: �ي التقنية الذكية لتطبيق تلقا�ف

ي يقوم  �ي أداة ذكاء األعمال BI ،وهي تطبيق برمحج يستخدم تلقا�ن
 Telgani مع البيانات وتحويلها وتقديمها ويساعد ذلك فريق بحج
العمل  لتطوير  البيانات  تع�تمد عل�  قرارات  اتخاذ  ه من  وشركا�ئ
مركز  مواقع  لتحديد  الحرارية  ط  را�ئ الحن استخدام  مثل  ونموه، 

Telgani بدقة ��ت� ي�تم توصيل السيارة بشكل أسرع.

ر رغبة  �ي اختيار السيارات األك�ث ر السيارات �ن �ي مساعدة شركات تأ�ج
ر. �ي لدى العمالء بشكل دوري سنوي وأفضل األسعار للتأ�ج

ار السيارات بثالث خطوات فقط: حج وال�ت�ي يمكن من خاللها است�ئ

BI أداة ذكاء األعمال

ر السيارات �ي ر البيانات لشركات تأ�ج توف�ي

�ي املطارات �ي السريعة �ف هزة تطبيق تلقا�ف أ�ج

مس� بطاقة صعود 
ــــــــرة إلظهــــــــار  الطـــــا�ئ

بيانات املستخدم

اختيــــــــار املدينــــة 
ـــــــدة فيهــا املتوا�ج

رونيًا الدفع إلك�ت

اختيار نــــوع 
السيارة 
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�ي خدمات و�لول تطبيق تلقا�ف

�ي أرقام: �ي �ف تطبيق تلقا�ف

يــــــــوم 
ري ـ�ي تأ�ج

+700 ألف500+ ألف

12 مليون ريال

عملـــــيــــــــــــــة تحميــــــــــــــل 
للتطبيق

مــــوع املبالـــــغ ال�ت�ي  محج
�صــل عليها تطبيـــــق 
�ي بعـــــــــد إغـــــالق  تلقـــــا�ن

�ن �ن است�ثماريت�ي ولت�ي �ج

ـــــــــــــــار سيــــــــــــارة  ـحج است�ئ
هونداي اكسنت كأعل� 

ر مودل سيارة يستأ�ج

�ي املبيـــعــــــــات لعـــــــام   �ن
2021م مقارنة بعام 

2020 م

%14 نسبة %280 زيادة

+20 ألف
طلـــــــــب توصيـــــــل السيـــــــــارة 

ملوقع العميل

%51 نسبة 
�ي مدينة  ار السيارات �ن حج است�ئ
الريــــاض كأعل� مدينــــة مـــــن 

�يث عـــدد الطلبات
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: �ي مستقبل تطبيق تلقا�ف

ربة املستخدم ويحرص عل�  �ي إل� إثراء تحج يسعى تطبيق تلقا�ن
ار السيارات،  حج ر عملية است�ئ تقديم كل ما يلزم لتسهيل وتيس�ي
�ي خدمة  �ن التوسع  ويكون ذلك من خالل تطوير خدماته مثل 
ر  �ي املناطق الغ�ي �ي �ن غرا�ن توصيل السيارة إل� العميل والتوسع الحج

مخدومة، ومن أبرز املشاريع األخرى:

ر السيارات للشركات واملؤسسات ملوظفيها  �ي تقديم خدمة تأ�ج
أو ضيوفها.

ر: وسي�تم توف�ي

مولة مثل: دمات امل�ث رها من الحف  وغ�ي

�ي مدينة  م السيارة �ن تسل�ي
ة  واستـــــالم نفــــــس الفــــ�ئ

من مدينة أخرى

الصيــــــانــــة
�ن والتأم�ي

ار السيــــارات عل�  حج است�ئ
ل بــــــــداًل  املدى طويل األ�ج
ديدة  من شراء سيارة �ج

املساعدة عل�
الطريق

ر  ر املستأ�ج �ي تغي�ي مرونة �ن
لنوع السيارة

م السوق باململكة  ج ويقدر �حج ه سوق النقل إل� هذا ال�نموذ�� يتو�ج
ر من 20 مليار ريال. أك�ث

�ي  تلقـــــا�ن

راكات ج االش�ت تب�ن�ي نموذ��

B2B
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عن أوشن إكس

محيـٌط من الـُحلول
Ocean of Solutions

@oceanxksa           www.oceanx.sa        info@oceanx.sa

2012م تقدم �ي عام   أوشن إكس هي شركــــــة استشاريـــــة سعوديــــــــــة، تأسست �ن
اص؛ من خالل نخبة من املستشارين �ن الحكومي والحن  خدماتها االستشــــــارية للقطاع�ي

والكفاءات.

عن أبحاث السوق 
االت للقطاع الـحكومي والـخاص؛ �ي مختلف الـمحج   نختص بنشر التقارير والـمعلومات �ن
�ي البحث والتحليل ملواكبة  من خالل استخــدام أ�دث األساليب العلمية والعاملية �ن
ال األبحـــــــــاث �ي مــــــــحج هـــــــات عالـمية �ن �ي اململكة. �صلنا عل� اعتـماد �ج �ي �ن  التطور املعر�ن

                                                   والتطويــــــــــر وهي عضويـة                               األوروبية و
األمريكية.      

insight.oceanx.sa/reports

“ESOMAR”“insights association”

ممارساتنا

املــوارد البشريـــةاالبتــــكــــــار
والـمنظمات

أبحاث السوقالـمــــاليـــــة

https://insight.oceanx.sa/reports/
https://insight.oceanx.sa/reports/

