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ّ
ف ــاي ـ ــز ســيـ ـ ـ ــار العـ ـ ـنــزي

مؤسس موقع سيارة  -سوق سيارات السعودية

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ ٧ :ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٩

يشمل التقرير
مجموعة من المحاور الستعـ ــراض
تجربة فـايز الـ ـث ــرية ح ــول الب ـ ــداي ـ ــات
وكيف استطاعت سـ ـيـ ـ ــارة إقـ ـن ـ ــاع
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــارض السـ ـيـ ـ ــارات
والـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل معـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم؟
و الدروس المستفادة من التجربة.

من هو ف ـ ــاي ـ ـ ــز س ـ ـيـ ــار؟
وكـ ـ ـ ـيـ ــف دخـ ــل عـ ــالـ ـ ــم التـ ـج ـ ـ ـ ــارة االلك ـ ـت ـ ـ ــرون ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة؟

فايز سيار العنزي
المنطقة الشرقية  -الخبر
ً
تقريبا في أوائل عام  2007بشكل رسمي ،كان لي بدايات متواضعة
بدأت في عالم اإلنترنت
ً
فعليا البداية الحقيقية عام  2007في أول موقع إلكتروني كنت استهدف فيه
قبلها ،لكن
صناعة المحتوى و تحقيق إيرادات عن طريق بيع إعالنات والوحدات اإلعالنية في المواقع
ً
تقريبا أطلقت أول شركة متخصصة في تطبيقات الجوال
بعدها بعدة سنوات في عام 2012
وبحكم خبرتي في المجال الطبي وتخصصي الطبي انتقلت إلى صناعة التطبيقات المتخصصة
والتطبيقات الطبية الموجهة لخدمة األفراد و تقديم النصائح الطبية.
ً
الحمد ﷲ بفضل اﷲ سبحانه وتعالى التطبيقات الطبية نجحت نجاح ممتاز جدا حتى هذا اليوم
وتعتبر األولى في مجالها على مستوى العالم العربي.
كانت أول تجربة فعلية لي في مجال التجارة االلكترونية عام  2012متخصصة ببيع المنتجات
النسائية الجلدية والحمد ﷲ كانت تجربة جيدة استفدت منها لكنها لم تحقق األهداف وأغلقت
الموقع بعدها بسنة.
التجربة أثرتني بشكل كبير لكن الزلت أفتقد كثير من األمور المتخصصة في التجارة االلكترونية في
ذلك الوقت ،وفي نفس الوقت كنت افتقد للتوجيه والمعرفة التي يفترض أن تكون موجودة
حتى أستطيع أن أحقق نجاح و أدخل في هذا السوق واستحوذ على جزء من حصته.
لم استسلم و في أواخر عام  2015أطلقت مع شريكي موقع سيارة وكانت التجربة الثانية لي
في التجارة اإللكترونية.

منصة بيع السيارات على اإلنترنت

دخلت سوق محتدم المنافسة وفيه العبين كبار من زمان.
كيف قدرتوا تنــافسـ ــون؟ ماهـ ــي القـيـ ـمـ ــة المـ ـض ــاف ــة؟
ً
فعال أول ما دخلنا السوق كان يوجد بعض المشاريع المنافسة وبعضها يمتد عمرﻩ ألكثر من عشر
سنوات ،لكن لألسف كل الموجودين كانوا يفتقدون لتقديم خدمات متقدمة ومتميزة تختصر
الوقت والجهد ،سواء لقطاع األعمال أو قطاع األفراد،
ومن هنا حاولنا أن نصنع القيمة المضافة في سيارة من خالل تقديم خدمات متقدمة لألفراد و
في نفس الوقت لقطاع األعمال
أهم القيم المضافة لسيارة في قطاع األعمال كانت التسهيل على قطاع األعمال
و عدم الحاجة إلى خبرة تقنية ،و عدم الحاجة إلى خبرة في التسويق اإللكتروني والعديد من
الميزات األخرى سواء لوجستية أو خدمية بشكل كبير ،فحرصنا إنا نقدمها على شكل بكجات
ألصحاب قطاع األعمال سواء كانت بنوك أو معارض سيارات أو تجار سيارات ،حاولنا أن نغطي
جميع الفئات بما فيها الشركات الصانعة والوكالء.
أما بخصوص األفراد كان هدفنا الرئيسي هو تغيير تجربة المستخدم في عملية شراء السيارة
ً
وتقليل المخاطرة ألكبر حد وتوفير خدمات إضافية تختصر على العميل الجهد والوقت وأيضا المال.
أما بخصوص المنافسين الحمد ﷲ من تجربة جميع المشاريع التي أطلقتها ونجحت كانت مشاريع
متخصصة كانت كلها عمودية  Verticalحاولت قدر اإلمكان إنها ما تكون أفقية Horizontal
ّ
فكل المشاريع كنا نركز إنها تكون  Verticalمتخصصة في المجال أسل في النجاح أسرع في
ً
االستحواذ على السوق أسل في التسويق و ايضا أسل في تحديد الفئة المستهدفة وفي
تحقيق عائد من استهدافم بسولة.
ً
حاولنا في سيارة نكون قريبين جدا للمستخدمين سواء في قطاع األعمال أو في قطاع األفراد
نستمع لم نسجل مالحظاتم و ننفذها وندرسها ونقدمها كقيمة مضافة لم مستقبال هذا
الشي الذي ركزنا عليه من بداية سيارة حتى اليوم.
وهذا الشي الذي حاولنا أن نتميز فيه في سيارة عن المواقع المنافسة األخرى سواء كانت
منافسة متخصصة أو في جزئية معينة من مشاريعم ،وال أخفيكم كانت عيننا على المستخدم
أكثر بكثير من المنافس
ركزنا على المستخدمين بشكل أكبر نخدمم بشكل أفضل ،بغض النظر عن المنافسين ،لكن هذا ال
يعني أن نتجاهل المنافسين بالعكس نحن متابعين للمنافسين بشكل مستمر لكن ال نعطيم
أولوياتنا واهتمامنا ووقتنا مثل ما نعطي المستخدم.

سـ ـ ـ ـ ـ ــوق بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وشـ ـ ـ ـ ـ ــراء السيـ ـ ـ ـ ـ ــارات المستـ ـ ـ ـ ـ ــعملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ـ ــوائي
وغيـ ـ ـ ـ ـ ــر من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أو نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج )معـ ـ ـ ـ ـ ــارض الس ـ ـ ـيـ ـ ــارات( .
أيش أبرز التحديات التي واجهتكم ؟ وكيف استطعتم أن تواجونها؟

ال أخفيكم سوق السيارات المستعملة عندنا في السعودية سوق كارثي ،سوق فيه فوضى
كبيرة وفيه مخاطرة كبيرة ،فيه مشاكل ومعاناة للمستخدمين ،الشخص إذا اشترى سيارة قد
يتعرض للغش وقد تباع السيارة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي ،فضال عن المعاناة التي تبدأ من
موضوع مثل نقل الملكية والتأمين وما إلى هنالك ،فتجربة المستخدمين في سوق السيارات
ً
المستخدمة تجربة جدا سيئة فيها مخاطرة كبيرة ومعاناة وكابوس بالنسبة للعميل.
ً
فعليا على حلول للسوق
في سيارة حددنا أغلب المشاكل الموجودة في السوق وبدينا نعمل
بحيث نقلل المخاطرة قدر اإلمكان و نرفع المصداقية والموثوقية ،سواء لقطاع األعمال أو األفراد
ً
ونقدم لم خدمات تساعدهم في بيع السيارات المستعملة بأقل خطورة وأيضا تساعد الناس
في شراء السيارات المستعملة بكل راحة وأريحية مع تقديم ضمان عليها وتقديم خدمة الفحص
والخ
هذﻩ الخدمات حتى اآلن تحت التطوير وإن شاء اﷲ الشر القادم تبدأ تصدر بشكل متدرج لمدة
ثالث إلى ستة أشر.
الزال يوجد تحديات بعض النقاط التي تحتاج إلى تطوير في تجربة السيارات المستعملة
تحتاج تعاون من بعض القطاعات الحكومية وشبه الحكومية حتى نستطيع أن نساعد العميل على
ً
شراء السيارة بكل أريحية ،وأيضا نساعد أصحاب السيارات و المعارض والتجار على بيع سيارتم
بشكل أسرع وبشكل آمن ،وكذلك إبعاد المتالعبين من التجار أوغيرهم عن هذا السوق ونقلل
فرصتم وتواجدهم.
حقيقة وجدنا تعاون من بعض الجهات و ما قصروا ووجدنا دعم وأكثر ومتفائلين إن شاء اﷲ في
المرحلة القادمة.

ً
هل فعال السعودي ممكن يشتري سيارة عن طريق التجارة االلكترونية؟
هل ممكن تكلمنا عن هالتجربة وعن سلوك المستخدميـ ــن السع ـ ــودي ـيـن
في هذا القطاع والشراء عبر اإلنترنت؟

دعني أجيب عن هذا السؤال بطريقة مختلفة
كيف استطعنا أن نعرف احتياج الناس لشراء سيارات أونالين في أماكن ومدن مختلفة؟
ً
ً
فعليا لكن بشكل غير منظم ،يوجد أفراد من مدن مختلفة أيضا تجار من مدن
وجدنا هذا السوق
مختلفة يشترون سيارات عن بعد سواء عن طريق الواتساب أو وسائل التواصل االجتماعي من
دون أن يرى السيارة أو يلقون نظرة عليها ،سواء الجديد أو المستعمل
وسوق ال يستهان به.
في سيارة وضعنا هدف أن ننظم هذﻩ العملية ونوجد لها منصة احترافية تقل فيها المخاطرة و
ً
فعليا بهذﻩ الطريقة ونقدم ضمانات للطرفين بحيث نضمن أن
تتغلب على المشاكل الموجودة
العملية تتم بشكل نظيف وسريع وبكل مصداقية وأمان.
الشيء الجميل لنا نحن كسعوديين ونحن محظوظين فيه إن السعوديين يحبون تجربة الجديد،
يقدمون على الشراء أون الين ،أغلبية الناس متعلمين ولديم المعرفة والقدرة والدراية عن
التجارة االلكترونية والشراء أون الين و لديم تجارب سابقة وحتى من ليس لديه تجربه يكون لديه
الحماس فقد يسأل صديق أو يساعدﻩ قريب أو شخص من أفراد أسرته.
وال أخفيكم تأتي طلبات من كبار السن من فئة عمرية لم نتوقعها.
فهذا شيء جميل في المستخدم السعودي.
اإلشكالية فقط في التجارة االلكترونية هي المصداقية ،إذا كان الموقع لديه مصداقية ولديه
تجارب عمالء سابقين ويوجد ثقة بناها العميل مع عالمتك التجارية هنا أتوقع العميل لن يتردد في
الشراء منك مهما كان سعر وحجم الشراء عبر االنترنت.

لو الفلوس )ماهي عائق وكان عندك شيك مفتوح(
وش اللي بتسويه في ّ
سيارة وبيغير مالمح الشركة والتوجه؟
من الناحية المادية الحمد ﷲ ال نواجه أي مشاكل مادية المستثمرين لم يقصروا.
ً
فعليا سأعمل ما أعمله اآلن ونعمل عليه اآلن هو النسخ القادمة من
لو كان عندي شيك مفتوح
سيارة فيها تغييرات كبيرة وجذرية بناء على البيانات التي جمعناها خالل الفترة الماضية ،بناء على
التغذية الراجعة -الفيد باك -من المستخدمين أو من قطاع األعمال والتجارب التي قمنا بها في
الفترة األخيرة ستعمل فرق كبير في موقع سيارة.
ً
فعليا لو كان هناك شيء أستطيع أن أقوم به هو تسريع النمو واختصار الخطوات وتكبير
لكن
فريق العمل بحيث اختصر الوقت ألصل إلى الهدف.

نصيحة ألي شخص يبغى يدخل قطاع السيارات.
وش يحرص عليه وايش ينتبه منه؟
ً
النصيحة التي أقدمها دائما لإلخوان في قطاع السيارات أو غيرﻩ  ،يركز على نقطتين مهمتين:
 - 1العميل أو المستخدم كن قريب منه واسمع له بشكل قريب واحرص على فم متطلباته
بشكل صحيح.
 - 2بناء فريق العمل الصحيح والذي يساعدك على تحقيق رؤيتك و يساعدك في إدارة الشركة
وتحقيق أهدافها وتوجهاتها.

وش أكثر سيارات عليها طلب في السعودية؟

سيارات السيدان بشكل عام وبالتحديد االكسنت و النيسان صني  ،الكامري و الكوروال

كيف طريقة تسعير السيارات عندكم؟
هل تقبل تسعيرة المالك مباشرة أم تتبعون عملية تثمين؟

بخصوص تسعير السيارة نحن ال نقوم بتحديد أسعار السيارات لكن نجبر المعارض وتجار السيارات على
إعالن أسعارهم وأن تكون واضحة للعمالء ،أما األفراد نتركم على راحتم ممكن يأتي شخص
ً
يسوم الشخص منه السيارة بسعر محدد و مستقبل ا سيكون هناك مزايدة وآلية أكثر وضوح
وأفضل تنظيم.

يعني ما فيه مدى محدد لألسعار؟
خصـ ـ ــوصـ ـ ــا المستعم ـ ـ ـل ــة ،مـ ـ ـ ـ ـمـ ـكـ ـ ــن تكـ ـ ــون ذات سـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ــر مبال ــغ
فـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــه  over pricedم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه ضابـ ـ ـ ـ ـ ــط له ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ــيح؟

ً
حاليا ال يوجد أي سعر تقريبي محدد لألسعار لكن لدينا في األنظمة
موجود بحيث إذا كانت السيارة مبالغ في سعرها أو سعرها جنوني يتضح ذلك للمشرفين
ويقومون بحذفها أو إيقافها و تنبيه المستخدم مباشرة
ً
مستقبال نعمل ً
حاليا في شراكة مع أحد الجهات الرسمية التي لديها األسعار وقيم السيارات
ّ
الحقيقية في عمليات البيع و سنوجد إن شاء اﷲ مقدر األسعار
ً
 Price Estimatorيساعد العمالء في تسعير سيارتم قبل البيع وأيضا يساعد المستخدمين
في معرفة سعر السيارة العادل قبل الشراء

لو حدثتنا عن أبرز ممارساتكم التســويـ ـقـي ــة خـ ـصــوصــا وان ب ـ ـيــع
السيارات عبر االنتــرن ـ ــت اصـ ـب ــح ثقافـ ــة مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ـي ــة مـ ـح ـص ــورة
في عدة مواقع بسيطة

بخصوص تركيزنا وانطالقنا نحن نركز على جميع المنصات واالنطالقة كانت في الويب سايت و
موبايل سايت وبعدها بثالث أشر كانت الموبايل ابلكيشن
لكن األفضل تكون على كل المنصات بنفس الوقت و أفضل من ناحية المستخدمين اإلبقاء على
العميل  User retentionأعلى بكثير عن طريق الموبايل ابلكيشن؛ لذلك أفضل التركيز على
الموبايل ابلكيشن أكثر مع إن تكلفة االستحواذ على العميل Customer Acquisition Cost
فيها أعلى لكن نتائجها أفضل بحيث تكلفة العميل على مدى الزمن Customer Life time
 Valueفيها أفضل.
أما بخصوص المنافسين لم أكن أركز على المنافسين لم أتابعم بشكل لصيق أو وضعتم
الهدف األول .كان هدفي األول المستخدم واحتياجه وقطاع األعمال واحتياجم ،ركزت كثير على
المستخدم وخدمته وإرضائه وأخذ الفيد باك والعمل عليه بشكل منتظم ومتواصل
إذا أنت حققت احتياج المستخدم ووفرت له خدمة ممتازة بجودة عالية سوف تتجاوز جميع
المنافسين في السوق.

