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محمد خزام لـ »األنباء«: »المجموعة العربية للسيارات« 
تسعى لتتجاوزحصتها السوقية الـ ٪10

قال إن 80٪ من 
مبيعات المجموعة 

تتركز في 5 إصدارات

أحمد مغربي

قال مدير عام التسويق واملبيعات في املجموعة العربية للسيارات حمد محمد الوزان، الوكيل احلصري 
لسـيارات فورد في الكويت، محمد خزام ان املجموعة تسعى خالل العام املقبل إلى تثبيت حصتها  عند 
10٪  أو  زيادتها من سـوق السـيارات احمللي، موضحا ان الشركة سـتطرح عدة موديالت حديثة خالل 

العام املقبل.
واوضح محمد خزام في حوار شامل مع »األنباء« أن لدى املجموعة العربية للسيارات 5 سيارات تشكل 
80٪ من مبيعات املجموعة هي كراون فيكتوريا التي تعتبر من أكثر السـيارات طلبا من املواطنني والتي 

عادة ما ُتطلب بكميات كبيرة تتعذر الشركة فيها عن الوفاء مبثل هذه الطلبيات.
وبنينّ خزام ان السـيارة الثانية هي جراند ماركيز والتي ُتطلب بشـكل غير طبيعي من العمالء، وتتمتع 
بنفس مواصفات كراون فيكتوريا إال أنها تتسم مبواصفات عالية ومزيد من الرفاهية، وأيضا سيارة إكسبلورر 
التي تتمتع مبميزات كبيرة وهائلة جدا وكذلك سـيارة االكسبدشـن وااليدج التي حققت جناحات عالية 

جدا في االنتشار واجلاذبية.
وأشـار الى ان فورد تتصدر قائمة تصنيفات السالمة على مسـتوى العالم الن معظم سيارات فورد مت 
جتربتها على نظم تصادم أمامية وخلفية، منوها الى ان سـيارات فورد حازت تصنيف الـ5 جنوم وعامليا، 

وفيما يلي التفاصيل:

محمد خزام مستعرضا اإلمكانيات الهائلة لسيارة فورد GT بحضور الزميل أحمد مغربي

فورد توروس اجلديدة كليا

طرح فورد توروس 2010 في يناير 
كشف خزام أن املجموعة س���تطرح قريبا سيارة فورد توروس 2010 اجلديدة 
كليا في شهر يناير باإلضافة إلى سيارة لنكولن MKT الكروس أوفر اجلديدة. كما 
س���يتم طرح طراز موستنج جديد بست أسطوانات وقوة حصانية عالية ملواجهة 
التحديات في هذه الفئة، وق���د مت طرح فورد فيوجن 2010 اجلديدة كليا في وقت 

سابق من هذا العام.
وأوضح أن الس���يارات الصغيرة كانت دائما هي الش���ريحة الكبرى في سوق 
الس���يارات ومازالت، إال أن املجموعة العربية للس���يارات ال تنافس بحدة في هذه 
الفئة لعدم وجود س���يارة أميركية بفئة س���عرية مناس���بة، حيث يعتمد في هذه 
الفئة على السيارات األوروبية مرتفعة األسعار نسبيا مقارنة بالسيارات الكورية 

واليابانية.

مراكز خدمة منتشرة

5 سنوات كفالة

قال محمد خزام ان مراكز اخلدمة التابعة للمجموعة 
منتش���رة في جميع محافظات الكويت، فلدينا مراكز 
خدمة رئيس���ية في الش���ويخ الصناعية واألحمدي 
الصناعية واجلهراء الصناعية، باإلضافة إلى مراكز 
خدمة س���ريعة منتش���رة في هذه احملافظات ومركز 
حدادة وصبغ في منطقة األحمدي والذي يعد من أكبر 

املراكز في املنطقة.

أوض���ح محمد خزام ان س���يارات فورد األميركية 
تعد الوحيدة في السوق احمللي والتي عليها كفالة 5 
سنوات على أعضاء احلركة من املصنع نفسه، موضحا 
ان هذه امليزة حتافظ علي س���عر السيارة بعد عملية 

إعادة البيع.

لقطة ملعرض فورد من الداخل

فورد ايدج

فورد فلكس 

فورد أكسبلورر

مواصفات كراون فيكتوريا ولكن بها مواصفات 
كبيرة ومزيد من الرفاهية وهذه السيارة تتمتع 
بسعر اعادة شراء كبير جدا حيث انها ال تفقد 
كثيرا من س���عرها، وأيضا سيارة إكسبلورر 
تتمت���ع مبميزات كبيرة وهائلة جدا من حيث 
فتحات املكيف التي تتوافر لكل راكب من الركاب 
السبعة للسيارة، وكذلك متتعها بدفع رباعي 

قياسي وليس اختياريا.
والش���ركة طرحت كذلك اصدار جديد من 
  Eddie Bauer edition إكس���بلورر وهو بتقنية
حيث انه طراز فخم به فتحة سقف وجلد ونظام 
مالحة متطور باللغة العربية واالجنليزية ونظام 
دفع رباعي متكامل، وكذلك سيارة االكسبدشن 
وااليدج التي حقق���ت جناحات عالية جدا في 

االنتشار واجلاذبية.

ما أهم الس��يارات التي تعول عليها املجموعة 
العربية للس��يارات لزيادة مبيعاته��ا خالل العام 

املقبل؟
لدى املجموعة العربية للسيارات 5 سيارات 
تشكل 80% من مبيعات املجموعة هي كراون 
فيكتوريا التي تعتبر من أهم السيارات لعمالئنا 
الكويتيني والتي عادة ما تطلب بكميات كبيرة 
تتع���ذر الش���ركة فيها عن الوف���اء مبثل هذه 
الطلبيات وخير مثال على ذلك انه وعلى مدار 
الشهرين املاضيني كان ليس لدى الشركة أي 
مخزون، ولكن مع بداية العام املقبل ومع نزول 
اإلصدار اجلديد من السيارة ستكون متوافرة 

للجميع.
والسيارة الثانية هي جراند ماركيز والتي 
تطلب بشكل غير طبيعي من عمالئنا، وهي نفس 

على مس���توى العالم والت���ي جتاوزت حاجز 
املليار دوالر في الربع الثالث فقط.

م��ا اخلط��وات التس��ويقية التي س��تتخذها 
املجموعة للحفاظ على احلصة السوقية؟

خططنا التسويقية تعتمد في األساس على 
أن نعرف العميل باملنتج بكل تفاصيله ولدينا 
إمكانيات كبيرة تؤهلنا لهذا األمر، مثل الوكالة 
 SYNC احلصرية من ميكروسوفت لنظام الصوت
فهذه التقنية أخذتها شركة فورد كتقنية حصرية 
ملدة عامني في س���ياراتنا فقط، والكل يعلم أن 
شركة فورد لديها العديد من اإلمكانيات التي 
متتلكها ومن الصعب أن جتدها في السيارات 

األخرى.
وأيضا في اإلكسبلورر يوجد بها مواصفات 
هائلة لن جتدها في معظم السيارات املنافسة 
له ومثال على هذا األمر طي الكرس����ي الثالث 
أس����فل القاعدة لم تنفذها السيارات املنافسة 
لنا إال مع اصدارات العام 2010، وهذه اخلاصية 
كانت مثيرة لالنتباه ولم تس����تطع الشركات 

املنافسة تنفيذها.
وكذلك تتصدر فورد قائمة تصنيفات السالمة 
على مستوى العالم ألن معظم سيارات فورد مت 
جتربتها على نظم تصادم أمامية وخلفية كبيرة 
جدا، وس����يارات فورد حازت تصنيف ال�5 جنوم 
وعامليا ال يوجد أي نوع من السيارات حاز تصنيفات 

ال�5 جنوم مثل ما حازته سيارات فورد.

ما م��ن أزمة متر إال ويكون لها مس��تفيدون 
مثلم��ا يكون لها ضحايا فاألزمة االقتصادية نتج 
عنها انخفاض كبير في أس��عار السيارات في كل 
أنحاء العالم إال ان املستهلك في الكويت لم يشعر 

بها، فما السبب في ذلك؟
هذا ال���كالم غير صحيح، ألن األزمة املالية 
العاملي���ة لم ينتج عنها انخفاض في أس���عار 
السيارات بل نتج عنها ارتفاعات كبيرة للمواد 
املس���اعدة في انتاج الس���يارات مثل الزجاج 
واإلطارات واحلديد، وهذا نتج باألساس عندما 
حدث إفالس في بعض رموز صناعة السيارات 
األميركية وبدأوا في تخفيض اإلنتاج وبالتالي 
انعكس هذا األمر على بعض املصانع املوردة 
لهم فلجأت هذه املصانع إلى رفع أسعار موادها 
لتعوي���ض نقص اإلمدادات الت���ي يطلبها كل 
مصنعي السيارات حول العالم وبالتالي انعكس 

هذا االمر على كل املصانع.
والعروض التي سمعنا عنها في أميركا خالل 
االزمة مثل اشتر سيارة واحصل على األخرى 
مجانا ليست موجودة إطالقا على ارض الواقع، 
واملتابع لهذه احلمالت في الس���وق األميركي 
يعلم جيدا هذا األمر، وسوقنا احمللي لم يتأثر 
إطالقا مبثل هذه الدعاية وهذا جتلي من خالل 
رفع بعض الوكالء ألسعار السيارات اليابانية 

واألملانية واألميركية.
والتأثير الذي حلق بنا متثل في التخفيضات 
الكبيرة التي أجراها وكالء السيارات األميركية 
حيث صعب علينا مجاراة هذا االنخفاض الكبير، 
وكانت سياسة الوكالء تنصب في األساس في 
التخلص من املخ���زون الكبير املتراكم لديهم 
من موديالت العام املاضي فلجأوا الى تعومي 

السوق للتخلص من املخزون الهائل.
ما احلصة السوقية لفورد في الكويت؟ وماذا 

عن مبيعات الشركة خالل العام احلالي؟
احلصة الس���وقية ألي وكيل م���ن األمور 
الصعبة التي يتم احتس���ابها بدقة ولكننا في 
املجموعة العربية للسيارات نعتقد أن حصتنا 
السوقية في سوق السيارات احمللي بني 8 و%10 
وذلك بناء على أرق���ام كثيرة وبيانات دقيقة 
من مختلف اجلهات التي نعتمد عليها في هذا 
األمر، ونتوقع خالل العام املقبل أن نزيد هذه 
احلصة او نح���اول تثبيتها عند ال� 10% وذلك 
بفضل املوديالت احلديثة التي تنوي الشركة 
طرحها خالل العام املقب���ل مع التأكد على ان 
ش���ركة فورد ماضية في االزدهار رغم االزمة 
وهذا جتلى من خالل األرباح القياس���ية التي 
حققتها الش���ركة خالل الربع الثالث من العام 
احلالي والتي لم يحققها أي مصنع للسيارات 

)أحمد باكير( إصدارات فورد املتنوعة ذات اجلماهيرية الواسعة داخل معرض املجموعة العربية للسيارات 

محمد خزام

»األنباء« تعرض أفخم وأجمل أنواع السيارات على صفحاتها


