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آفاق رحبة من 
الشراكة الناجحة
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آفاق رحبة من 
الشراكة الناجحة

نحن نؤمن في الفطيم للسيارات أن نجاحنا ينبع 
من نجاحكم، لذا نعي تماًما أهمية دورنا كشريك 
جدير بالثقة في قطاع السيارات، معتمدين في 
مسيرتنا على تفهم احتياجاتكم وتطوير أعمالكم 

بغض النظر عن حجم الشركة.

تمثل “عقود تويوتا للتأجير” الحل الشامل لالنتفاع 
بالمركبة من خالل عقد تأجير يلبي احتياجاتكم 

ويقدم ميزات عملية، األمر الذي يساعدكم على 
تركيز اهتمامكم على أنشطة العمل األساسية 
فيما نتدبر نحن شؤون أسطول السيارات على 

النحو األفضل.

عند اختيار “عقود تويوتا للتأجير” سوف تستفيد 
أعمالكم على الفور من 

 • خبرتنا الواسعة في المجال
 • مجموعتنا غير المسبوقة من المركبات المتنوعة

 • قوتنا الشرائية المعهودة
 • مقدرتنا على تنفيذ مهام التشغيل بمنتهى 

السالسة مع إبقاء التكلفة في أدنى مستوياتها.  

نتطلع إلى إبرام شراكة ناجحة معكم 

فريق عقود تويوتا للتأجير
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 االختيار األول
في اإلمارات
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ُأسَست تويوتا موتور كوربوريشن عام 1937، ومنذ ذلك 
الحين ما زالت تواصل مسيرة التطور لترسي معايير لم 

يسبقها إليها أحد، وبهذا تصدرت مشهد صناعة السيارات 
بامتياز. واليوم، تتمتع تويوتا بمكانة راسخة، حيث يقترن 
اسمها دوًما بالجودة والمتانة والثقة، فضاًل عن القيمة 

الكبيرة مقابل الثمن المدفوع. 

تتنوع سيارات تويوتا ما بين السيدان والدفع الرباعي 
والمركبات التجارية الخفيفة، وكل موديل منها يحظى بموقع 
الريادة في فئته نظًرا لما تتمتع به هذه السيارات من قيمة 
إعادة بيع منقطعة النظير باإلضافة إلى أقل تكلفة إجمالية 

للملكية. وقد ُروعي عند تصميم هذه المجموعة الكبيرة من 
الموديالت أن تلبي االحتياجات الخاصة للعمالء وأن تتناسب 

مع كل ميزانية.

وعند الجمع بين الميزات المذكورة وسمات الجودة والمتانة 
والموثوقية التي تعبر بدقة عن حقيقة سياراتنا، فليس 

من المستغرب أن نرى تويوتا هي االختيار األول لمعظم 
الشركات حول العالم.

 االختيار األول
في اإلمارات

 تويوتا من
الفطيم للسيارات

تأسست الفطيم للسيارات عام 1955 وهي الموزع 
الحصري لسيارات تويوتا في اإلمارات العربية المتحدة. 
وبصفتها واحدة من الشركات الرائدة في هذا السوق 

محتدم التنافس بالدولة، فهي تقدم مجموعة متكاملة 
من سيارات تويوتا تتنوع ما بين سيارات السيدان والدفع 

الرباعي وصواًل إلى المركبات التجارية الخفيفة، يدعمها 
ما نقدمه من خدمات ما بعد البيع المتميزة والتي تواكب 
االحتياجات الخاصة لشركائنا. وعلى هذا النسق، نضع بين 

يدي عمالء "عقود تويوتا للتأجير" مجموعة متطورة من 
الخدمات لتضفي مزيًدا من الجودة إلى الخدمة المقدمة 

للوصول بأعمالهم ألقصى مستويات النجاح.
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الحل المتكامل 
لتعزيز أسطول 

السيارات
مع عقود تويوتا للتأجير، أصبح الحصول 

على جودة ومتانة وموثوقية تويوتا 
أمًرا ميسور التكلفة
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ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 

مركبات جديرة 
بالثقة

أقل قدر من خطورة 
األعطال نظًرا للموثوقية 

منقطعة النظير 

أفضل أداء للمركبة
تقّدم تويوتا صيانة عالية الجودة 
وضمان 5 سنوات باإلضافة إلى 
قطع غيار أصلية مع سجل صيانة 

شامل في مراكز صيانة تويوتا عبر 
شبكة الفطيم للسيارات واسعة 

االنتشار، وهو ما يضمن الحصول 
على أفضل أداء وأعلى مستوى من 

السالمة

سهولة التطوير
ليست هناك حاجة لسداد دفعة 
أولى، مما يحّسن من مستوى 

التدفقات النقدية ويتيح الوصول 
إلى أنسب المركبات الستكمال 
األسطول، بما في ذلك الفئات 

مرتفعة السعر
إدارة على النحو 

األمثل
إدارة على النحو األمثل 

ألعمال اإلصالحات والصيانة 
في المركبات على يد فنيين 

معتمدين بما يتوافق مع 
توجيهات تويوتا

االستبدال
بسيارة مماثلة

استبدال المركبات عندما 
تكون في الصيانة

مرونة أكبر في 
التشغيل وأوقات 

تعطل أقل
بفضل الخدمات الجديرة 
بالثقة والرائدة من نوعها 

في المجال، ينخفض 
وقت تعطل المركبات نظًرا 
لتوافر خدمة الصيانة على 

مدار الساعة داخل دولة 
اإلمارات

بدون مسؤوليات
تعديل حجم األسطول 

بمنتهى السهولة ليواكب 
احتياجات العمل مع وجود 

اختيارات لإلنهاء المبكر للعقد 
أو تطوير األسطول مرة 

أخرى

انخفاض تكلفة 
التشغيل

تكاليف منخفضة لتشغيل 
المركبة طوال ُعمر االستخدام، 
وهي ميزة ال تقدمها سوى 

"عقود تويوتا للتأجير"
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نقّدم لكم 
كل المزايا
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تتميز "عقود تويوتا للتأجير" بكونها خدمة 
سيارات ميسورة التكلفة تلبي متطلبات 

مختلف أنواع الشركات التي تريد استخدام 
مركبات تويوتا بكامل ميزاتها وخدماتها 

دون الحاجة إلى شرائها. سواًء كنتم جهة 
حكومية أو مؤسسة كبرى أو شركة صغيرة 
أو حتى تاجر منفرد، سوف نمدكم بحلول 

سهلة المنال من أساطيل السيارات 
المصممة خصيًصا لتواكب احتياجاتكم.

نظًرا ألن إدارة أسطول من المركبات 
أصبحت من المهام المليئة بالتحديات 
المتفاقمة، فغالًبا ما ُيصاب أصحاب 

األساطيل باإلحباط عند اكتشاف أن تكاليف 
الصيانة أكبر من احتياجات التشغيل، وهذا 

يتجلى في مواقف مثل فترات توقف 
المركبات عن العمل وأعمال الصيانة 

الطارئة. وهنا يأتي دور "عقود تويوتا 
للتأجير" كحل جذري جنًبا إلى جنب مع خبرتنا 
الراسخة في صناعة السيارات لمساعدتكم 

على تخطي مثل هذه المواقف وإحراز 
النجاح في أعمالكم.

عند انضمامكم إلى عمالء تويوتا 
كونوا على ثقة أنكم ستحققون أقصى 
استفادة بفضل ما تتمتع به مركباتنا من 

موثوقية وقيمة إعادة بيع مرتفعة، عالوة 
على الصيانة عالية الجودة التي نقدمها 
باالعتماد على خبرتنا الطويلة، وبالتالي 
ستحصلون على أسطول سيارات أكثر 

كفاءة وأوفر في التكلفة.
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ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 

إدارة متكاملة
اآلن لديكم مزيد من الوقت 
والموارد لتركيز جهودكم على 
أنشطة أعمالكم الرئيسية، 

حيث إننا نتولى مسؤولية إدارة 
أسطول السيارات بالكامل

حماية رأس المال
مع "عقود تويوتا للتأجير" 

لن تظهر أي التزامات 
أو أصول في الميزانية 

العمومية، مما يحافظ على 
رأس المال لتوظيفه في 

االستثمارات األخرى

مصروفات أقل
أسعار تأجير مرنة وتنافسية، وذلك 
نتيجة ألن مركباتنا تحظى بأعلى 

قيمة متبقية في السوق، فضاًل 
عن أسعار الصيانة المنخفضة

خدمات تفي باحتياجاتكم 
الخاصة

خدمات مخصصة حسب احتياجاتكم 
يعكف على تقديمها مجموعة من 
موظفي األساطيل وفنيو تويوتا 
المعتمدين، هذا إلى جانب مركز 
خدمة عمالء مكّرس لمساعدتكم

أداء أفضل
تشير األبحاث إلى أن الشركات التي تتجه 

إلى خيار االستئجار تشهد أداًء أفضل 
وتحقق أرباًحا أعلى. لذلك، تساعدكم 
"عقود تويوتا للتأجير" على االنطالق 

نحو التنمية المستدامة
اختيارات لكل ميزانية

لديكم اختيار االستئجار لمدد متنوعة 
أو لعدد كيلومترات حسب تفضيلكم 
بناًء على احتياجات االستخدام، ويتم 

السداد من خالل دفعات استئجار 
شهرية تشمل جميع تكاليف التشغيل
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باقة حلول 
متكاملة

تقدم "عقود تويوتا للتأجير" حلواًل شاملة تم 
تصميمها لتحسين أداء أسطول مركباتكم وضمان 
تشغيل عمليات شركتكم دون انقطاع. إلى جانب 

ذلك، توفر "عقود تويوتا للتأجير" مجموعة متكاملة 
من مركبات تويوتا وتتحمل عنكم أعباء إدارة األساطيل 
أًيا كان حجمها. نتيجة لذلك، تغطي هذه الحلول جميع 

متطلباتكم من السيارات لتنعموا براحة بال تامة.

1 
انتقاء المركبات 

وتسليمها من خالل 
عقد التأجير

2 
إدارة وثائق ورسوم 
األسطول من خالل 

عقد التأجير 

3 
إعادة بيع المركبة من 

خالل عقد التأجير

4 
إدارة المعلومات من 

خالل عقد التأجير

5 
إدارة أعمال اإلصالح 
والصيانة من خالل 

عقد التأجير 

6 
الخدمات اإلضافية 

إلدارة أساطيل 
المركبات
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ما هي آلية 
العمل؟

ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 

نساعدكم على 
اختيار مركبات تويوتا 

المناسبة لنشاط 
شركتكم

نهتم  باألمور اإلدارية 
مثل تسجيل المركبات، 

والتأمين على السيارات 
ورسوم عبور البوابات 

)سالك(

دفعات شهرية 
تشمل جميع 
المصروفات

نقدم خدمات مرنة 
لتأجير مركبة واحدة أو 
مجموعة مركبات من 
خالل أمر شراء بسيط

توصيل المركبة 
مباشرة إلى 
مقر عملكم

تقليل تكاليف 
تشغيل المركبة إلى 
الحد األدنى طوال 

عمر االستخدام

1 
 انتقاء المركبات
 وتسليمها من

خالل عقد التأجير
باالعتماد على فريقنا الضخم من متخصصي 

"عقود تويوتا للتأجير"، فإننا نقوم بدور 
المستشار األمين في مجال السيارات، مما 
يساعدكم على تحديد المركبات التي تناسب 
احتياجات أعمالكم وإدارة العملية برمتها من 

البداية الى النهاية
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نستكمل جميع وثائق 
المركبات المطلوبة 

بمنتهى السهولة

تقليل األعباء اإلدارية 
في ظل وجود فواتير 

أقل للدفع

نجهز الوثائق ونرسلها إلى 
الجهات المعنية، وندفع 
أي رسوم عبور )سالك( 
أو مخالفات بالنيابة عنكم

الراحة والسهولة 
في إدارة عمليات 
الدفع من خالل 
د واحد فقط موّرِ

2 
إدارة وثائق 

ورسوم 
األسطول من 

خالل عقد التأجير
نتولى مسؤولية جميع مهام اإلدارة 

واستصدار الوثائق المطلوبة حتى يتوفر 
لكم مزيد من الوقت والموارد لتركيز 

جهودكم على أنشطة أعمالكم الرئيسية

ما هي آلية 
العمل؟

ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 
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3 
إعادة بيع 

المركبة من خالل 
عـقـد الـتـأجير 

نزيح من على كاهلكم أعباء التخلص من 
المركبة أو إعادة بيعها، والذي بدوره 

سيساعدكم على توفير الوقت والمال. 
كما أن ذلك سيجنبكم كل المتاعب التي 

تنطوي عليها إدارة عملية البيع بما في ذلك 
إقامة المزادات والتعامل مع التجار والوسطاء 

والبحث عن مشترين آخرين

نذكركم قبل 
انتهاء عقد التأجير 

بعدة أشهر

نتشاور معكم حتى 
تتخذوا قراًرا صائًبا 
بشأن عقد التأجير 

الُمقبل

االستفادة من 
األسعار المميزة 

عند إبرام عقد تأجير 
جديد

نساعدكم على 
إعادة المركبة عند 
انتهاء عقد التأجير

نحرص على 
استفادتكم من 

عروض مميزة عند 
تجديد عقد التأجير

يمكنكم أيًضا شراء 
المركبة عند انتهاء 

عقد التأجير

راحة بال تامة عن 
طريق توافر اختيار 
إعادة المركبة عند 
انتهاء عقد التأجير

ما هي آلية 
العمل؟

ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 
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4 
إدارة 

المعلومات من 
خالل عقد التأجير  

يمكننا مساعدتكم لتحصلوا على 
تقارير تشمل معلومات تفصيلية 

عن المركبات بهدف إعطائكم صورة 
كاملة عن حالة أسطول السيارات

يمكننا مساعدتكم 
لتحصلوا على تقارير 

تتابع أسطول السيارات 
وترشدكم إلى إدارة 

أعمال المركبات 
والسائقين بمنتهى 

الكفاءة

تلقي تقارير تواكب متطلباتكم 
الخاصة إلدارة معلومات أسطول 
مركباتكم على نحو أفضل بما في 

ذلك عدد الكيلومترات المقطوعة، 
والحوادث، ورسوم بوابات الطرق 

)سالك(، والمخالفات المرورية، 
وتوقيت حدوث األعطال، والصيانة، 

ومعدالت الصيانة الوقائية 
واإلصالحات

تقارير تقدم رؤية 
مستنيرة وتحليالت قّيمة 

لدعم اتخاذ قرارات 
إدارية مدروسة

ما هي آلية 
العمل؟

ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 
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5 
إدارة أعمال 

اإلصالح 
والـصيانة من 

خالل عقد التأجير
عند االستعانة بعقود تويوتا للتأجير، 
يمكنكم االستفادة من ميزات اإلدارة 

األمثل لعمليات اإلصالح والصيانة والتي 
تجرى بما يتوافق تماًما مع متطلبات 

عة الشركة المصنِّ

نرسل إليكم 
إشعارات منتظمة 

لتذكيركم بإجراء 
الصيانة الوقائية 
وذلك لكل مركبة 

على حدة

نحرص على تسليمكم 
سيارة تويوتا بديلة 

لضمان سير أعمالكم 
بسالسة تامة

 سنعمل
على تحجيم مخاطر تشغيل 
األسطول، وتقليل تكلفة 
ُعمر االستخدام وتكاليف 
التشغيل إلى الحد األدنى، 

عالوة على تعظيم جاهزية 
 وتوافر المركبات طوال

الوقت

نقدم خدمة 
استالم المركبة 

للصيانة خالل وقت 
مناسب

نقدم خدمات 
اإلصالح في حاالت 
األعطال الطارئة 

على مدار 24 ساعة 
طوال أيام األسبوع 

صيانة معتمدة على يد فنيين 
معتمدين من تويوتا بجميع 

مراكز صيانة الفطيم للسيارات 
- تويوتا في مختلف أنحاء دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وهو 
ما يضمن الحصول على خدمات 

جديرة بالثقة تعتني بأدق 
التفاصيل

الحصول على مركبات 
تويوتا أثناء الصيانة 

يضمن توافر مركبات 
يعتمد عليها طوال 
الوقت إلنجاز مهام 

العمل

االستفادة من أفضل 
تكلفة على اإلطالق لُعمر 
استخدام المركبات، حيث 

ال يقدم ذلك سوى 
أسطول مركبات تويوتا 
من إدراة تويوتا نفسها 

ما هي آلية 
العمل؟

ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 
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6 
الخدمات 

اإلضافية إلدارة 
أساطيل المركبات  

تشتمل حلول األعمال لدينا على باقة 
متكاملة من المنتجات والخدمات التي 

ترتقي بأداء أسطول مركباتكم

نتولى إدارة مطالبات 
التأمين وإنهاء إجراءات 
التقييمات والتقديرات 

واإلصالحات

جميع المركبات 
تخضع لعملية 

تسجيل في 
نظامنا

نتولى إدارة مهام 
صيانة اإلطارات 
وإصالح األعطال

توفير الوقت والمال 
وتجنب المتاعب

نتولى مسؤولية 
تسجيل المركبات 

وإجراءات التأمين، 
فضاًل عن تجديد 

التراخيص

نعقد تدريبات تتناول 
تدابير السالمة على 
الطريق للسائقين 

بهدف رفع مستوى 
الحماية واألمان 
وتقليل الحوادث

اإلبقاء على سير 
العمل بال انقطاع

ما هي آلية 
العمل؟

ما هي الفوائد 
ستعود  التي 

أعمالكم؟ على 
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صيانة تويوتا عالية الجودة: تقدم مراكز الصيانة ومرافق إصالح الهياكل 
العناية األفضل بمركبات تويوتا من خالل خبرة الفطيم العريقة بغية 

االرتقاء بكفاءة المركبات وإطالة عمرها. وبفضل وجود مراكز صيانة في 
ين وفنيين معتمدين من تويوتا، فإن  كل إمارة ومستشاري خدمة مكرسَّ

ذلك يضمن أن كل مركبة تتوافق مع أعلى المعايير.

قطع غيار تويوتا األصلية: بهدف المحافظة على ما تشتهر به مركبات 
تويوتا من موثوقية وجودة ومتانة وسالمة، تتيح قطع غيار تويوتا 

األصلية للعمالء استخدام مجموعة متكاملة من قطع الغيار المعتمدة 
لجميع الموديالت. ويتم ذلك من خالل مراكزنا لمبيعات قطع الغيار، وذلك 

لضمان أن العمالء يحصلون دائًما بسهولة على قطع الغيار األصلية.

عت كل مركبة من مركبات تويوتا وفق معايير استثنائية، وهي  ُصنِّ
مدعومة بضمان 5 سنوات أو 300,000 كيلومتر* أيهما يأتي أواًل، 

وذلك بداية من تاريخ تسجيل أول مركبة. ومن شأن هذا أن يمنحكم راحة 
البال والثقة في أداء أسطول المركبات على مدار سنوات طويلة قادمة.

*يخضع لشروط ضمان أسطول المركبات. لمزيد من المعلومات أو أي استفسارات 
أخرى تتعلق بأساطيل المركبات، يرجى االتصال باالختصاصي المعني أو على البريد 

AFM.ToyotaLease@alfuttaim.ae اإللكتروني

راحة بال تامة
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التطوير
والتحسين المتواصل

تقديم
خدمات
عالية

القيمة
لعمالئنا

النزاهة
والمسؤولية
االجتماعية

التزام تام
وجودة عالية

احترام
الناس

ابتسامة
الرضا

فريق عمل
تجاوزمتمكن وملتزم

التوقعات

السعي الدائم
وراء االبتكار

بناء
ثقة

متبادلة

قيممبادئ
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تعرفوا على 
فلسفة 

عملنا

رؤيتنا: 
أن نكون الخيار األكثر جدارة بالثقة وأن نحتل مكانة الريادة 

في قطاع أساطيل المركبات بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، من خالل تقديم خدمات عالية القيمة لعمالئنا 

والعمل وفق خطة تنمية أعمال مستدامة، هذا إلى جانب 
توفير أكثر وسائل النقل أماًنا وكفاءة في الدولة.

رسالتنا:
عمالء ومركبات مدى الحياة! تعتمد الشركة على مجموعة 

موهوبة من القوى العاملة، ونحن نعمل جميًعا لصياغة 
رؤية بعيدة المدى، ونتصدى للتحديات بكل شجاعة استناًدا 

لحلولنا المبدعة وذلك بغية تحقيق أحالمنا. كما أننا نطور 
باستمرار من أداء مواردنا الموجودة ونقدم منتجات 

وخدمات متميزة لعمالئنا من أصحاب األساطيل، إذ نهدف 
دائًما لتجاوز توقعاتهم ونرى االبتسامة تعلو وجوههم 

لتكتمل سعادتنا. 

القيم األساسية لدينا: 
العميل أواًل. •
احترام الناس. •
السعي الدائم وراء االبتكار والتطوير والتحسين. •
االلتزام بالجودة. •

مدونة قواعد السلوك لدينا:
يشغل كل من عمالئنا ومبادئنا حيز االهتمام األكبر في كل ما 

نقوم به. بناًء على ذلك، نحرص دائًما على تطبيق مبادئ الصدق 
واإلنصاف والمسؤولية االجتماعية والنزاهة في كل ما نقوله أو 
نفعله. إننا نستقي الحقائق من مصادرها األصلية التخاذ قرارات 
مستنيرة، ونبني آراءنا باالتفاق الجماعي، ونحقق أهدافنا بأسرع 

وتيرة ممكنة. وشعارنا على الدوام أن نجاحنا ينبع من نجاح العميل.

تنوعنا:
نحن نحترم اآلخرين، ونبذل قصارى جهدنا لفهم بعضنا البعض، 

ونتحمل المسؤولية، ونعمل بكل جد لتدعيم الثقة المتبادلة. إننا 
في غاية الفخر بهذا المزيج الحيوي من الثقافات واألعمار والقيم، 

حيث إنه يشكل القوام األساسي لمجموعة من القوى العاملة 
تتميز بالمهارة واإلمكانات الطموحة وااللتزام، مستمدة قدراتها 
من خلفيات متنوعة. نحن نشجع على تنمية المهارات الشخصية 

والمهنية، ونقدم فرص التطوير، ونوظف أداء الفرد وفريق العمل 
على النحو األمثل.
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مراكز تويوتا

اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي

مصفح

دبي

رأس الخيمة

عجمان

الشارقة

أم القيوين

العين

الفجيرة

خورفكان

1

1

4
1

2

1

1

1

1 1

1

2

2

2

1

1

11

1

2

2

1 1

1
1

1 1

1

1

1
الرموز

ورش الصيانة

14
12

مراكز قطع 
الغيار 13

لمعرفة كيف يمكن ألعمالكم االستفادة من خالل الشراكة مع "عقود تويوتا للتأجير"، يرجى االتصال 
باختصاصي أساطيل مركبات تويوتا أو االتصال بمركز خدمة عمالء "عقود تويوتا للتأجير" على الرقم أدناه. 

يمكنكم أيًضا مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني وإرسال تفاصيل االتصال بكم ومتطلباتكم المحددة، حتى 
نتمكن من مساعدكم على إيجاد الحل المناسب ألسطول المركبات. نتطلع إلى التواصل معكم قريًبا.

800 44 55 66       AFM.ToyotaLease@alfuttaim.ae www.ToyotaLease.ae

صاالت العرض


