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»أعيان« تستحوذ على ما يقارب 15% من سوق التأجير التشغيلي السنوي 

مختلف طرازات السيارات حترص »أعيان« على عرضها داخل معرضها معرض »أعيان« في الشويخ

عبداهلل العتيبي 

املساعدة أو سحب املركبة في حال تعطلها، وخدمة 
الصيانة املتنقلة للسيدات للتأجير التشغيلي، 
ويقوم املركز بتذكير العمالء لتسليم مركباتهم 
في موعد انتهاء العقد أو متديده أو إعادة التأجير 
من جديد، ومن ضمن اخلدمات التي يقدمها املركز 
القيام بإجناز اإلجراءات األولية للمعاملة هاتفيا 
من أخذ املوافقة االئتمانية وعمل جميع أنواع 

احلسابات توفيرا لوقت وجهد العمالء.
 وعن توسعات »أعيان« اإلجارة القابضة 
خارجيا، بني العتيبي أن هناك اهتماما كبيرا 
بالسوق الس���عودي حيث انه يعتبر األكبر 
في املنطقة وذلك عبر تأسيس شركة لإلجارة 
وفت���ح معارض في كل من ج���دة والرياض 
وسيتم افتتاح معرض ثالث قريبا في املنطقة 

الشرقية.
 وأف���اد العتيبي بأن التركيز من قبل أعيان 
في التأجير التش���غيلي اخلاص بالشركات اثر 
على زيادة حصتنا السوقية في هذا السوق مما 
أعطى عمالءنا خدمات خاصة تناسب احتياجاتهم 
حسب طبيعة نشاط كل شركة، فبعض الشركات 
حتتاج لسيارات خاصة مثل الباصات والوانيت 
والسيارات الثقيلة، فقامت اعيان باالتفاق مع 
كبرى الش���ركات احلكومية واخلاصة بتوفير 

كل االحتياجات. 
وعن توقعات عام 2010 بالنس���بة للتأجير 
التش���غيلي أوضح العتيبي أن هناك زيادة في 
الطل���ب على منتج التأجي���ر خاصة مع طرح 
احلكومة عدة مشاريع تنموية حترك اقتصاد 

البلد.

من الفئة املتوسطة احلجم وهي ما تركز عليه 
أعيان في الدخول في هذه املناقصات.

 وأوضح العتيبي أن أعيان اإلجارة القابضة 
تركز على جتهيز السيارات املرجتعة من عقود 
التأجير وعمل الصيانة اخلاصة بهذه السيارات 
لعرضها في منافذ التصريف وهي شركة السيارات 
املدللة وسهالة واملنتشرة في مناطق الري وميدان 
حولي والشرق واملهبولة واجلهراء، وبأسعار 

تنافسية وخدمات خاصة لعمالئها.
وذلك يشمل أيضا نشاط بيع اجلملة بتصريف 
الس���يارات املرجتعة من التأجير إلى املناطق 
املجاورة للكوي���ت وانعكس هذا االهتمام على 
نتائج مبيعات اجلملة سواء كان التصريف في 

الداخل واخلارج. 
ومن ضمن تنوع اخلدمات التي تقدمها أعيان 
اإلجارة القابضة خدمة خاصة للسيدات وهي 
الصيانة املنزلية حيث ال حتتاج من العميلة اال 
فقط االتصال عل���ى مركز االتصال )1880066( 
وحتديد موعد للصيانة حيث يقوم فريق العمل 
بارسال سيارة الصيانة إلى املوقع احملدد سواء 
كان ف���ي املنزل أو في العمل مما يس���هل على 

العميلة توفير الوقت واجلهد.
 وأوضح العتيبي ان أعيان اإلجارة القابضة 
تتمي���ز مبركز اتص���ال )1880066( متخصص 
يعمل على مدار الساعة خلدمة العمالء وتلبية 
احتياجاتهم املتنوعة بأس���هل وأيسر السبل، 
وتتنوع اخلدم���ات التي يقدمها مركز االتصال 
للعمالء منها خدمة الطوارئ لألفراد والشركات. 
حيث يتم ارسال سيارة اخلدمة للعميل لتقدمي 

التش���غيلي من قبل العمالء يأتي لعدة أسباب 
أبرزه���ا معرفتهم مبيزات التأجير، فالش���ركة 
حترص على توفير أفض���ل املنتجات ليختار 
العميل منها ما يناسبه، كما تلحق ذلك بأفضل 
اخلدمات طوال مدة التعاقد مبا في ذلك السيارات 
البديل���ة والصيانة املجانية وس���رعة اخلدمة 
واملساعدة على جانب الطريق والتأمني الذهبي 
الش���امل، ويوجد لدى أعي���ان كراج خاص بها 
لتقدمي خدمات اإلصالح واألعطال الفنية، وأيضا 
تعاقدت أعيان مع شركة خدمة التابعة ملجموعة 
املال للس���يارات لتوفير خدمات تغيير الزيت 
وفحص السيارة في أفرع شركة خدمة املوزعة 
على مناطق الكويت في محطات الوقود لتوفير 

الوقت واجلهد على عميل أعيان.
كما أن التأجير التش���غيلي هو احلل األمثل 
ملن يريد التمتع بالسيارة اجلديدة على الدوام، 
دون أن يتحمل أعباء بيعها وتصريفها في سوق 
املستعمل أو أعباء الصيانة أو البحث عن بدائل 
عندما تكون السيارة في مركز اخلدمة، كما أن 
التأجير ملدة س���نة أو سنتني يعني أن سيارة 
العمي���ل جديدة وبحالة ممت���ازة على الدوام، 

واحتمال تعرضها ألعطال رئيسية ضعيف.
 وعن دور تأجير الشركات وأهم املناقصات 
التي فازت بها أعيان أفاد العتيبي بأن احلمدهلل 
مت بداية هذه السنة الفوز بعدة مناقصات منها 
وزارة الكهرباء ومت تسليم عدد 500 سيارة تويوتا 
وجي ام سي ونيس���ان متوسطة احلجم، ومت 
الفوز الشهر املاضي بعدد 3 مناقصات لوزارات 
التربية واإلعالم والداخلية، وجميع السيارات هي 

قال مساعد الرئيس التنفيذي في شركة أعيان 
اإلج���ارة القابضة عبداهلل العتيبي ان انفصال 
أعيان اإلجارة القابضة عن الشركة األم لتنفرد 
بتقدمي خدمة التأجير التشغيلي بشكل أوسع 
وأكبر واخلدمات التابعة للتأجير من الصيانة 

والسيارات البديلة وخدمات إضافية.
 ومتتل���ك أعيان اإلج���ارة القابضة معرضا 
كبيرا مساحته 4000 متر مربع في منطقة الري 
شارع محمد بن القاسم، وهو املعرض الرئيسي 
لنشاط الشركة ويتضمن املعرض ساحة عرض 
خاصة للسيارات اجلديدة للتأجير التشغيلي 
متنوعة املاركات واألحج���ام، ليجد العميل ما 
يناسبه من سيارات التأجير، ويوجد في املعرض 
فرع لشركة السيارات املدللة وسهالة للسيارات 
املستعملة ويتسع املعرض بشكل اجمالي ل� 100 

سيارة تقريبا.
وأف���اد العتيبي بان حص���ة أعيان اإلجارة 
القابضة في س���وق التأجير التشغيلي حوالي 
15% وهي األكبر محليا وذلك بفضل اهلل ومن ثم 
اخلطوات املدروسة في انتقاء األسواق والعمالء 
املميزين وحيث انها من أولى الشركات التي دخلت 
في مجال التأجير التشغيلي ونعمل على أن تكون 

األكبر خليجيا خالل السنوات املقبلة.
وشدد العتيبي على أن أعيان تتمتع بعالقات 
متينة مع مورديها من وكالء الس���يارات، وأن 
لهذه العالقة آث���ارا إيجابية على توفير أفضل 
االختيارات لعمالء الش���ركة من خالل التعاون 

بني كل األطراف عن قرب.
 وأشار العتيبي إلى أن اإلقبال على التأجير 

ألكبر  »أعي�ان«   امت�اك 
مع�رض س�يارات للتأجي�ر
على مساحة 4000 متر مربع

توفي�ر الوق�ت والجهد  
الس�يدات خدم�ة  ف�ي 
عن طري�ق الصيانة المنزلية 

)سعود سالم(

»األنباء« تعرض أفخم وأجمل أنواع السيارات على صفحاتها


