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املانح  حقوق  يبحث  للفرنشايز  األول  املفتوح  امللتقى 

واملمنوح

تدشني أول فرع ملقهى »أوليفر براون« بالعثيم 
مول الدمام

لالستشارات  املستقبل  إمناء  مؤسسة  أقامت 
اإلدارية، امللتقى املفتوح األول لالمتياز التجاري 
»الفرنشايز« ما لك وما عليك، مبدينة الرياض.

بن  فهد  املاضي،  مايو  شهر  مطلع  افتتح 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  العثيم؛  عبداهلل 
شركة العثيم، أول فرع لسلسلة مقاهي »أوليفر 
براون« األسترالية بالسعودية في العثيم مول 
الوكيل  الرياض؛  امتياز  شركة  عبر  الدمام، 
وإحدى شركات مجموعة  باململكة  احلصري 

العثيم.
وأكد العثيم أن امتياز الرياض بصدد تدشني 
5 فروع للمقهى باململكة خالل العام اجلاري؛ 

خلدمة خطة توسيع نطاق استثماراتها بقطاع 
جديدة  فروع  افتتاح  عبر  واملقاهي،  املطاعم 
ألفضل  احلصرية  االمتيازات  على  واحلصول 

العالمات التجارية العاملية واحمللية.
ُتعد سلسلة »أوليفر براون« من أشهر املقاهي 
في أستراليا وبدأت نشاطها في 2004، وتشتهر 
البلجيكية،  الشوكوالتة  أنواع  أشهر  بتقدمي 
البلجيكي،  والوافل  الفوندو،  وشوكوالتة 
اإليطالي،  واجليالتو  الفرنسي،  والكريب 

الفرنشايز،  ثقافة  نشر  على  امللتقى  ركز 
صناعة  مجال  في  عالقة  قضايا  عدة  وناقش 
الفرنشايز باململكة واخلليج وبني كٍل من ماحن 
وممنوح الفرنشايز، وقدم عدًدا من احملاور التي 
االمتياز  ملاحن  التجارية  العالمة  أهمية  تناولت 
وأساليبه،  وأنواعه  التجاري  االمتياز  هو  وما 
كتابتها  في  الفرنشايز  مصطلحات  وأهمية 
واإلحصائيات  التجاري،  االمتياز  باتفاقية 
واألرقام، وكيف تصبح ماحًنا لالمتياز التجاري 
»الفرنشايزور«، وكيف تصبح ممنوًحا لالمتياز 
التجاري  واالمتياز  »الفرنشايزي«،  التجاري 

والقانون. 

وناقش امللتقى -الذي رأس جلسته جنيب حمود 
االمتياز  ومدير  الفرنشايز،  مستشار  الطريقي؛ 
لالستشارات  املستقبل  إمناء  لدى  التجاري 
اإلدارية- عدًدا من النقاط مع احلضور من مالكي 
العالمات التجارية احمللية واخلليجية واحلاصلني 
وأكادمييني  باململكة  جتاري  امتياز  على 

ومستشارين قانونيني. 
وقال »الطريقي« إن امللتقى شهده فئات مختلفة 
ومن مناطق مختلفة من اململكة ودول اخلليج، 
احمللي  الفرنشايز  مبستقبل  تفاؤله  إلى  مشيًرا 
وطموح  استعداد  من  وجده  وما  باململكة، 

الشباب املقبلني على قطاع الفرنشايز.
 وأوضح أن جناح امللتقى دفع القائمني عليه إلى 
اخلليج  ودول  باململكة  مختلفة  تعميمه مبناطق 

العربي والدول العربية. 

بإقبال  املقاهي  وحتظى  اإلسبانية،  والشورو 
فروعها  عدد  ويتجاوز  واسع،  وانتشار  كبير 
100 فرع في كل من  أستراليا والصني وكوريا 

اجلنوبية 
وتشهد سوق الفرنشايز في اململكة منًوا سريًعا 
والفًتا للنظر؛ بسبب االنفتاح االقتصادي الذي 
االقتصادية  للتغيرات  ووفًقا  البالد  تشهده 
التي تستهدفها رؤية اململكة 2030 في تنويع 
من  الفرنشايز  قطاع  وكان  الدخل،  مصادر 
أول القطاعات في الشرق األوسط التي طرقت 
األسواق السعودية، في أوائل السبعينيات من 

القرن نفسه.
ووفًقا ألحدث الدراسات؛ فإن سوق الفرنشايز 
العاملي سيصل حجمه إلى 5 تريليون دوالر 
أهم  ستواصل  كما   ،2020 عام  بحلول 
العالمات التجارية العاملية التي تعمل بنظام 
العالم.  دول  معظم  في  انتشارها  الفرنشايز 
وتشير األرقام إلى أن حجم االمتيازات اجلارية 
2016 جتاوز  نهاية  األوسط حتى  الشرق  في 
الـ 100 مليار دوالر وسيتضاعف هذا احلجم 

في عام 2020.
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فرص الفرنشايز يف الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا )2-1(

30 مليار دوالر
قيمة صناعة الفرنشايز 

تقرير

صناعة  قيمة  تبلغ 
الشرق  في  الفرنشايز 

وشمال  األوسط 
لجمعية  وفًقا   - أفريقيا 

الشرق  في  الفرنشايز 
أفريقيا  وشمال  األوسط 
 30 )MENAFA(- أكثر من 

بمعدل  وتنمو  دوالر،  مليار 
 % 27 سنوي يبلغ نحو 

سنوًيا.  
الثروات  أصحاب  تركيز  إن 

يمثلون  الذين  األفراد  من 
ُمشجعة  شرائية  قوة 

ووجود  المشاريع،  إلقامة 
المواتية،  األنظمة 

االستهالكية  والسوق 
شكلت  واليافعة؛  الصاعدة 

الرئيسة  الجذب  عناصر 
الفرنشايز  لمانحي 

توسيع  إلى  المتطلعين 
المنطقة. في  مشاريعهم 

نقاًل عن بيزنيس ريفيو

 وتوفر مشروعات الفرنشايز فرًصا ريادية هائلة، وختلق فرص عمل جديدة، وتضخ مهارات متنوعة، 
وتدعم النظام االقتصادي احمللي باخلبرات العاملية، عالوة على شعور املستثمرين مبزيد من الثقة 
بفتح فروع حتت مظلة شركة كبيرة متعددة اجلنسيات، عبر تراخيص حتترم معايير اجلودة الصارمة 
التي تتطلبها الشركة األم، مع االستفادة من اإلجراءات الراسخة، والتسويق، واملمارسات احملاسبية 

ملاحن الفرنشايز.
الفرنشايز  نظام  منو  في  الطليعة   - اجلمعية  لتقرير  طبًقا   - اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  متثل 

االقتصادي بالشرق األوسط،فبتعداد سكاني يبلغ 

يف دول الخليج مجتمعًة، 
وإجاميل ناتج محيل بقيمة

1.4

1.9

مليار

تريليون دوالر

وقاعدة عمالء أثرياء 
نسبيًا، ومشاريع وأعامل 

صديقة للبيئة، يُقدِّم مجلس 
التعاون الخليجي التعاوين 

)السعودية واإلمارات 
والكويت وقطر والبحرين 

وعامن( أكرب فرصة لحضور 
نظام الفرنشايز االقتصادي 
بقوة يف الرشق األوسط، 

بجهتيه املانحة واملمنوحة.
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ويتميز مستهلكو دول مجلس التعاون اخلليجي بذوق رفيع، فتجدهم يطلبون منتجات عالية اجلودة؛ ما 
جعلهم عمالء ُمستهَدفنيَ للعالمات التجارية العاملية؛ ما ينعكس بوضوح في أن

بنظام  العاملة  املتاجر  استضافة  إلى  اخلليجي  التعاون  مجلس  في  التسوق  مراكز  تتجه  لذلك 
الفرنشايز؛ مثل :

)نسبة املاركات العاملية مقابل 
املنتجات املحلية(

يف برج اململكة بالرياض

يف ديب مول

يف مول اإلمارات يف ديب

من املنتجات التي تستهلكها دول مجلس التعاون الخليجي 
يف مبيعات التجزئة تنتمي لعالمات تجارية عاملية؛ حيث 
ر تشكيلة التجزئة يف مراكز التسوق الرائدٍة بحوايل تُقدَّ

على الرغم من أن فرص نظام الفرنشايز في الشرق األوسط )وخصوًصا مجال األغذية واملشروبات( 
توجيهية  مبادئ  باتباع  الفرنشايز  نظام  أطراف  توصي  اجلمعية  فإن  للغاية،  وجذابة  كبيرة  تبدو 
للمساعدة في بناء نظام فرنشايز جتاري ناجح وراسخ في املنطقة؛ إذ يتسم املستهلكون في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا- والسيما ذوو الدخل السنوي املرتفع منهم، بأنهم واعون وُمقدرون للفخامة 
وبالتالي  جودة؛  واألكثر  األفضل  املنتجات  مالحقة  إلى  يسعون  أنهم  ويبدو  العاملية،  واملاركات 

تشجيع نظام الفرنشايز احمللي والعاملي ملنح تراخيص في املنطقة. 
ومع ذلك، فان السوق في ذلك اإلقليم يتميز بخصوصية معينة؛ وهو ما يتطلب تبني استراتيجية 
مناسبة للدخول إلى املنطقة، آخذين بعني االعتبار القواعد القانونية والتنظيمية والثقافية والدينية 

واالجتماعية التي حتدد ما يفضله مواطنو وحكومات تلك املنطقة.
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كذلك، فان رواج األسلوب األميركي في تناول الطعام، قد ساعد على انتشار الوجبات السريعة 
وعالماتها التجارية العاملية ودخولها في أسلوب حياة سكان املنطقة وثقافتهم الغذائية والتي من 

أبرزها:

وإذا كانت مصر هي الوجهة الرئيسة لنظام الفرنشايز بني الدول األفريقية، فقد منا قطاع الفرنشايز 
في أفريقيا ؛ حيث زادت الُرخص املصرية من 25 عالمة جتارية عاملية في 1999إلى 360 عالمة في 

عام 2010 و 430 في عام 2012؛ وذلك لعدة عوامل؛ منها:
نقل اخلبرة االقتصادية واملعرفة من ماحني الفرنشايز األجانب عبر الطامحني إلى 

التعامل بالفرنشايز.
الفرنشايز ومنح  نظام  املوظفني في قطاع  بلغ عدد  خلق فرص عمل جديدة، حيث 
يستهدف  حيث  مستقباًل،  زيادتهم  املتوقع  من  مواطن،   55,000 من  أكثر  الرخص 

ماحنو الفرنشايز الطبقات االجتماعية العليا وفوق املتوسطة في البالد.

بالرغم من تخلل الفرنشايز 
جميع القطاعات مبا يف ذلك 

التعليم والنقل والسياحة، 
لكن قطاع املواد الغذائية 

واملرشوبات )خصوًصا الوجبات 
الرسيعة( يتصدر قامئة 

املستفيدين من منو نظام 
الفرنشايز يف الرشق األوسط 

وشامل افريقية؛ لذا من 
املتوقع أن ميثل سوق الوجبات 

 الرسيعة ما نسبته

40 ٪ من نظام الفرنشايز يف 

دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
حيث بات تناُول الطعام خارج 

املنزل جزًءا من ثقافة املنطقة 
واملامرسات السياحية فيها.

نصف املنتجات املستهلكة بدول 
الخليج لعالمات تجارية عاملية

 )Just Falafel( تعد عالمة
العاملية أشهر مثال عن 

سلسلة أطعمة رسيعة رائدة 
تأسست يف منطقة الرشق 

عت بشكل رسيع  األوسط، وتوسَّ
يف املنطقة والعامل عىل 

مدى 5-7 سنوات املاضية، حتى 
يف مرص، فإن نحو 75 ٪ من 

رَُّخص الفرنشايز اُختريَت لتمثيل 
العالمات التجارية عرب البيع 

بالتجزئة وقطاع املواد الغذائية. 
يتوقع خرباء الصناعة ورشكات 
االستشارة الرائدة يف مجال 

نظام الفرنشايز منًوا يزيد 
عن ٪25 يف املنطقة خالل 

السنوات القادمة، مع الحفاظ 
عىل سيطرة نظام الفرنشايز 

عىل قطاعات أخرى مثل 
الخدمات التعليمية والصيانة 
والصحة، والتي تنمو بشكل 

بطيء.

وفندق   ،)Sheraton( شيراتون  مثل  الرائدة  الفندقية  العالمات  بعض  أن  لالهتمام،  املثير  ومن 
هوليداي إن )Holiday Inn(، وميريديان )Meridian(، ورمادا )Ramada(، اعتمدت أسلوب الفرنشايز 
االقتصادي في املنطقة، بينما ختوفت بعض عالمات أخرى شهيرة مثل هيلتون )Hilton(، وماريوت 
)Marriott(، و)IFA( من سلوك هذه اخلطوة؛ وذلك؛ إما لعدم وجود ثقة في قدرة نظام الفرنشايز 
ربحية منوذج  استفهام حول  وجود عالمات  أو  التجارية،  العالمة  على جودة  احلفاظ  في  احمللي 

الفرنشايز امُلقترح من دون موازنة اقتصادية.
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د.عيل بن حسن املاليك:

أسسنا جمعية االمتياز التجاري 
لتعريف املجتمع بالفرنشايز

فرنشايز

الفرنشايز  لعالم  فلجأ  الحر،  العمل  أجل  من  الحكومي  القطاع  في  العمل  ترك 
يجيب عنه  ما  النتائج؟، هذا  كانت  جناه، وكيف  الذي  التجارية، فما  أعماله  لدعم 

الحوار: المالكي في هذا  د.علي بن حسن 

94 - رواد األعامل - يونيو - 2017 46



الدكتور عيل املاليك يف سطور..
فلوريدا  والية  جامعة  من  االقتصاد  في  الدكتوراة  على  حصلت 

مبدينة تاالهاسي األمريكية. وحصلت على البعثة الدراسية من 
مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( من خالل برنامج 

عملت  الدراسة  وبعد  السعوديون".  "االقتصاديون 
خاللها  ومن  ساما،  في  اقتصادًيا  مستشاًرا 

عملت عضًوا في فريق املفاوضات اخلليجي 
ومنظمة  احلرة  التجارة  ملفاوضات 

التجارة العاملية ملدة عام. 

ماركات إيطالية وفرنسية
مرشوعاتك  أبرز  عن  ماذا  و 

التجارية الحاصلة عىل فرنشايز؟
بعد ترك العمل احلكومي عملت مديًرا تنفيذًيا وشريًكا 
ومؤسًسا ملجموعة شركات تعمل في مجال التجزئة من 
 Original اإليطالية  األطفال  ماركة  مع  البداية  كانت  أوروبا. 
ماركة  ثم   ،  Pandora املعروفة  املجوهرات  ماركة  ثم   ،Marines

اإليطالية  النسائية  األزياء  وماركة   ،  Brums اإليطالية  األطفال 
 Loft design و Berenice ثم املاركتني الفرنسيتني ،Manila Grace

by ، وماركة املكياج وإكسسوارات األظافر اإليطالية mi-ny. وهناك 

حالًيا مفاوضات مع عدة ماركات عاملية في مجاالت مختلفة. 
تجارية  عالمات  امتالك  فكرة  مع  بدايتك  كانت  كيف 

ألعاملك؟ 
كانت البداية مع التفكير في اخلروج من بوتقة العمل احلكومي بحكم 
خبرتي في مجال االمتياز التجاري )الفرنشايز( وممارسة العمل في 
امتالك  في  للراغبني  استشارات  تقدمي  في  وبدأت  اخلاص.  القطاع 
عالمات جتارية تعمل بنظام الفرنشايز، ثم تطورت الفكرة  لتأسيس 
وامتالك شركات متارس نشاط احلصول على حقوق الفرنشايز في 

اململكة ملاركات عاملية.
صعوبات وتحديات

عىل  حصولك  بداية  يف  واجهتك  التى  العقبات  ما 
الفرنشايز؟

عاملية  لشركات  االمتياز  حقوق  على  احلصول  أن  البعض  يظن  قد 
أمًرا سهاًل، بينما هي في احلقيقة صعبة ومعقدة، خصوًصا في حالة 
الشركات و املؤسسات الصغيرة أو الناشئة والتي تفتقد عوامل كثيرة؛ 
املؤهلة  البشرية  واملوارد  السوق  في  واخلبرة  املالية  القدرة  أهمها 
واملدربة. لذلك تبتعد كثير من الشركات العاملية عن املغامرة، وتتجه 

إلى شركات كبيرة ومعروفة ملنحها الفرنشايز؛ لتبتعد عن احتمالية 
فشل تلك املؤسسات الصغيرة وعدم قدرتها على التوسع واملنافسة. 
وُيعد عامل القدرة املالية هو احملرك الرئيس لقبول الشركات العاملية 
اخلطط  تتطلب  إذ  محلية؛  لشركات  التجارية  عالماتها  حقوق  منح 
التوسعية لتلك الشركات في الغالب استثمارات ضخمة، قد ال تتوفر 
للمؤسسات الصغيرة؛ مايضعف من احتمالية جناحها في احلصول 

على حقوق الفرنشايز ملثل تلك الشركات املعروفة. 
مخاطرة كبرية

ما الفرق تجاريًا بني شخص ميلك عالمة تجارية وآخر ال 
ميلك؟

وإدارية،  مالية  قدرة  لديه  يكون  ما  غالًبا  جتارية  عالمة  ميلك  من 
فإن كان ناجًحا ، فإنه يحظى بالقبول لدى الشركات العاملية، كما 
يحظى بتسهيالت من مالك العقارات، وتسهيالت بنكية أكبر، مقارنة 
باملبتدئني. وهذه العقبات أمام املستثمر الصغير أو املبتدىء ال تترك 
عاملًيا؛  معروفة  غير  شركات  مع  الدخول  إما  خيارين:  أحد  إال  له 
وبالتالي يكون جناحه مرهوًنا بنجاح تلك الشركات وتوسعها، أو بدء 

العمل بأسلوب ريادة األعمال، مبا فيه من مخاطرة كبيرة جًدا.
فوائد الفرنشايز

ما الفوائد التي وجدتها بحصولك عىل الفرنشايز؟
األول،  منهجي  وأعتبره  الفرنشايز،  بنظام  العمل  أحب  أنا شخصًيا 
وأشجع على العمل به، خصوًصا ملن ال ميلكون القدرة على استثمار 
منتجاتهم  تطوير  على  املستمرة  القدرة  لديهم  وليس  كبيرة  مبالغ 
يحتاج  فرنشايز  على  احلصول  هل  البعض:  يسأل  وقد  وخدماتهم. 
إلى استثمارات أقل من العمل بنظام ريادة األعمال؟ واإلجابة: نعم، 
أن  في  تتمثل  إضافية  ميزات  يعطيك  الذي  األمر  كثيرة؛  في حاالت 
وراءك شركات كبيرة توفر لك التدريب على كيفية تشغيل مؤسستك، 
والتسويق ملنتجاتك أو خدماتك، وكذلك -وهو األهم- أنها حتمل عنك 

عبء البحث والتطوير املستمر ملواكبة احتياجات وتطورات السوق.
هل تعتقد أن املجتمع السعودي يعرف قيمة الحصول 

عىل عالمات تجارية؟
نعم, بدليل وجود شركات كثيرة تعمل بنظام الفرنشايز، وحاصلة 
أن ما يعيب عليها هو  إال  امتيازات شركات عاملية ومعروفة،  على 
احنصار تركيز تلك العالمات التجارية في قطاعي األغذية واملالبس، 

علًما بأن مجاالت العمل بنظام الفرنشايز تزيد عن 70 مجااًل. 

الرشكات العاملية تشرتط  القدرة 
املالية ملنح حق عالمتها التجارية

ما رسالتك ملجتمع األعامل فيام يخص الفرنشايز؟ 
الرسالة احلقيقية تكون باألفعال، وليس باألقوال؛ لذا أسسنا -كمجموعة من 
الرواد في مجال الفرنشايز- جمعية االمتياز التجاري السعودية؛ حيث نعول 

عليها كثيًرا في تغيير نظرة املجتمع لهذا املجال والتعريف به وبأهميته لالقتصاد 
الوطني، ومدى مساهمته في تطوير الفرد والوطن اقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا، 

وكذلك لتواكب هذه اجلمعية، اململكة في حتقيق رؤية 2030.  
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نجيب حمود الطريقي:
االمتياز التجاري يعني االستثامر 

بأموال اآلخرين

فرنشايز

عرفنا عليك:
االمتياز  في  مستشار  الطريقي،  حمود  جنيب 
في  سنة   15 حنو  عملت  التجاري)الفرنشايز(، 
عدة  في  وتدرجت  كموظف،  العائلة  شركات 
مياه  مصنع  شركات:  بعدة  وشريك  إدارات، 
وشركة  الزراعية،  للمعدات  والتقنية  حياتي، 

توريدات، وعدة مشاريع أخرى.
ولدى خبرة لـ 14 سنة في الفرنشايز من خالل 

أسفاري للدول املطبقة لهذا النظام.

االستثامر بأموال اآلخرين

هناك تعريفات كثرية للفرنشايز، فام 
أفضلها من واقع خربتك؟

بأموال  االستثمار  وهو:  اخلاص  تعريفي  لّدي   
اآلخرين؛ إذ يقوم املمنوح بدفع رسوم الستخدام 
الرخصة وتغطية التكاليف إلنشاء منفذ تسويق 
واستخدام نفس املواد واملعدات واملواد اخلام 
التي يستخدمها ماحن الفرنشايز، ويتحمل جميع 

التكاليف مقابل نقل اخلبرة من املاحن.

يف  واملمنوح  املانح  أحيانًا  يقع 
مشاكل قانونية، فام السبب؟

فمن  العقد،  حيث  من  قانونية  مشاكل  هناك 
اململكة  في  العقود  من  لعدد  مراجعتي  خالل 
 ، مغيبة  حقوًقا  وجدت  العربية،  الدول  وبعض 
التجارية؛  فتجد املمنوح منبهًرا دائًما بالعالمة 
والقانون  للعقد  مراجعة  دون  يقبلها  وبالتالي 

ونظام الفرنشايز. 
عالمتهم  ينشئون  مستثمرون  مثاًل  هناك 
التجارية في أوروبا، ولكنها في األصل لشخص 
عالمته  ومينح  اإلمارات  أو  الهند  في  مقيم 
في  فرنشايز«  »ماستر  باعتبارها  التجارية 
املمنوح  تعرِّض  كذبة  وهذه  األوسط،  الشرق 
واملراجعة؛  التدقيق  لعدم  مستقبلية  ملشاكل 

وبالتالي تكون النتيجة: محاكمات وخسائر.

لتنظيم  قوانني  صدور  تتوقع  وهل 
عمل الفرنشايز وتجنب هذه املشكالت 

القانونية؟
أواًل حتدد التزامات ماحن االمتياز أمام املمنوح، 

التجارية  العالمة  باستخدام  لألخير  بالسماح 
التزويد  وأدلة   ، اخلبرة  ونقل  مالي  مبلغ  مقابل 
الفكرة  نسخ  هي  الفرنشايز  فكرة  ألن  للماحن؛ 
متاًما والعمل بها وفق نفس الشكل واملضمون.

غير  الفرنشايز  ماحني  بعض  أن  يوضح  وهذا 
جتد  فيما  املنح،  إجراءات  سلسلة  في  دقيقني 
بعض املاحنني واملمنوحني ال يعلمون شيًئا عن 
سلسلة إجراءات املنح والتي من حق املمنوح أن 

يعرفها قبل توقيع العقد.
وهذا يحتم أن يكون هناك منوذج طلب ابتدائي 
للممنوح  يبني   ، الفرنشايز  على  للحصول 
الزمني  والسقف  عقده،  ينتهي  ومتى  يبدأ  متى 
للحصول على املوافقة من قبل املاحن، ومراحل 

العقد، وكل ما يلزم من معلومات.
فال يصح أن يكون الوقت مفتوًحا أمام املاحن، 
أو  بالرفض  الرد  تنتظر  عالقة  مراسالت  فتجد 

القبول بطرف املاحن.
على  املمنوح  يحصل  أن  الثاني  والشيء 
مستندات اإلفصاح – وهذا ما استند عليه قانون 
مينح  وأن   – السعودية  في  التجاري  االمتياز 

املاحن 14 يوًما الختاذ القرار.
منح  في  املاحن  استعجال  ايًضا  املشاكل  ومن 
الفرنشايز ألكبر عدد من املستثمرين في فترة 
قانون  وتطبيق  القوانني  اعتماد  دون  قصيرة 
عقد  لكل  جعل  ما  سليمة؛  بطريقة  الفرنشايز 
يطلبها  أو  املاحن  يضعها  التي  اخلاصة  بنوده 
قانون  خارج  ولكنها  بينهما  باتفاق  املمنوح 

االمتياز التجاري.
الشيء الثالث هو إغفال جانب التدريب والتدريب 
املستمر، والذي يعني التطوير املستمر للمنشأة 
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بالمملكة  الفرنشايز  نظام  بتطوير  المهتمين  أحد  هو 
العديدة  أسفاره  عبر  دائًما  ويحرص  العربية،  والمنطقة 

إلى  الفرنشايز  نظام  لتطبيق  الصحيحة  التجربة  نقل  على 
التجارية  العالمات  مالكي  من  المهتمين  بين  ونشرها  المملكة، 

وخارجًيا.  داخلًيا  ملتقيات  عقد  خالل  من  وذلك  والمستثمرين؛ 
في  المتخصص  المستشار  الطريقي؛  نجيب  مع  الحوار  هذا  عبر 

تناولنا عدة محاور حول ما يدور من نقاش حول  الفرنشايز،  
والمنطقة.. بالمملكة  الفرنشايز  تجربة 



رؤية 2030 تدعم نظام 
الفرنشايز لكننا نحتاج لعمل أكرب

وبالتالي  استمرار؛  لها  يكون  حتى  واملنتج 
ضمان النجاح.

باململكة  الفرنشايز  نسب  زالت  ما 
ضعيفة، فام رأيك؟

توجد نسبة ال بأس بها في اململكة واخلليج، لكن 
هناك عالمات تعمل بنظام الفرنشايز، وأخرى 
فقط  يعمل  من  بني  كبير  فارق  وهناك  تطبقه، 
صحيحة،  بطريقة  يطبقه  وال  الفرنشايز  بنظام 
وبني من يطبقه ، فالذي يطبقه هو من سينجح 

ويستمر.
مبعنى  املطلوب  هو  الفرنشايز  قانون  وتطبيق 
تنزيل تطبيق القانون على أدلة التشغيل؛ وهي 
طريقة االستقبال والتوزيع والتخزين إلى آخر ما 

ذكر في أدلة التشغيل.

يقع  قد  التي  املبارشة  املخاطر  ما 
فيها املستثمر إذا مل يلتزم بتطبيق 

قانون الفرنشايز ؟
هناك مثاًل منشأة تعمل بنظام الفرنشايز ولكن 
ال تطبقه، وتقوم بعمل عقود فرنشايز ملمنوحني 
اجلغرافي  والنطاق  احلصري  التوزيع  ومتنح 
العقد  لكن  وغيرها،  املبيعات  من  نسبة  وتأخذ 
نفسه يفتقد إلى البنود امللزمة واملنظمة للعمل. 
مثل هذا العقد ينتظر صاحبه الفرصة املناسبة 
أنه  إلقامة دعوى قضائية ضد املمنوح ويوقن 

سيكسبها.
غير  الفروع  يجعل  ضوابط،  وجود  عدم  إن 
يعطي  ما  بالتساوي؛  ليس  والتكامل  متطابقة 
التوزيع  ذات  املنتجات  لتوزيع  فرصة  املاحن 
املنتجات  بقية  أما  التي ميلكها؛  للفروع  العالي 
فيقوم بتوزيعها على املمنوحني، وبالطبع لن جتد 
مبيعات كبيرة كما يحدث مع املنتجات التي جتد 

توزيًعا عالًيا.
اللجوء  فيتم  اختالف،  يحدث  األيام،  ومع 
الوقت  إهدار  وبالتالي   القضائية؛  للدعاوي 

واجلهد واملال.
مشتركة،  عالقة  هناك  تكون  أن  يجب  لذلك 
من  وكل  الفرنشايز  أصحاب  بني  موحد  وعمل 
والتعليم  والصحة،  والعمل،  البلدية،  وزارات 
والدخل،  الزكاة  ومصلحة  والتجارة،  العالي، 
تلك  تشرف  حيث  االجتماعية؛  التنمية  وبنك 
اجلهات على سير العمل، كٌل بحسب ختصصه 
، مع تزويد املنشأة حال تعثرها بالدعم واأليدي 

ذات  اجلهات  من  تفاعل  يحدث  وهكذا  العاملة. 
ما يجعل  الرقابة واحملاسبة؛  الصلة من حيث 
املاحن يعمل بطريقة متكاملة وبنسبة 100 % من 

حيث الدعم اللوجيستي الكامل لكل املمنوحني.

رغم كل الخربات املوجودة والجهات 
املختصة، لكن اململكة ال تطبق نظام 

الفرنشايز، فام تعليقك ؟
لقلة املعنيني واالستشاريني في اململكة، فكيف 
ميكننا طلب قوانني لتطبيق الفرنشايز من جهات 
 203 رؤية  حتث  وبالطبع،  ؟.  مختصة  غير 
على دعم العمل بنظام الفرنشايز، لكننا حنتاج 
قادرون  اململكة  في  وأننا  ، خاصة  أكبر  لعمل 
على  وقادرون  الفرنشايز،  بنظام  العمل  على 
املنافسة، فلدينا عالمات جتارية كبيرة وناجحة 
وهيرفي  وطازج  وكودو،  والبيك،  مايثرو،  مثل 

وغيرها.

متى وكيف تنتهي هذه اإلشكاليات 
عند املانح، وِمن خالل َمْن؟

تكون  أن  يجب  اإلشكاليات،  هذه  تنتهي  حتى 
للمنشآت  العامة  الهيئة  مرجعها  جلنة  هناك 
الصغيرة واملتوسطة تهتم باإلشراف واملتابعة 

والتسويق.

يف  الفرنشايز  مستقبل  ترى  وكيف 
اململكة؟

مبستقبل  متفائل  الشخصي  الصعيد  على 
الفرنشايز باململكة، وأثق في عزميتنا على جتاوز 
كل العثرات حتى نصل للتطبيق الكامل للنظام، 
خاصة وأن اململكة ذات وجود كبير ومهم في 
املنطقة؛ ما يؤهلها ألن تقود العالمات التجارية 

في اخلليج والعالم. 
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فرنشايز
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الشارع  حديث  أصبح 
لحداثة  في وقت وجيز؛ 
منتجاته،  وبراعة  التجربة 
النسائي  المعمل  إنه 
األول من نوعه في 
والذي  الرياض،  العاصمة 
أمهر  كبيًرا من  يضم عدًدا 
السعوديات«،  »الخياطات 
األزياء  تصميم  بهدف 
الزي  وكذلك  والعباءات، 
طلبات  على  بناءً  الموحد 
يتعلق  ما  وكل  العمالء، 
عام. بشكل  بالنسيج 

20 عاملة  أكثر من 
يعملن  سعودية  وخياطة 
500 متر في  في مساحة 
الرياض،  العاصمة  قلب 
تحت إدارة رائدة األعمال 
منال  األزياء  ومصممة 
العالمة  مالكة  الحسن؛ 
 ،»MESKI« التجارية 
حيث  المشروع؛  وصاحبة 
المذهلة  األلوان  تطالعك 
 ، البديعة  والتصميمات   ،
وسحر  باألنوثة،  المفعمة 
التراث.

املصممة منال الحسن مالكة

:"MESKI" 
افتتاح مصنع نسايئ لألزياء قريبًا يُغني عن االسترياد من دول الخليج
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خترجت في كلية إدارة أعمال بجامعة اإلمام، لكن عشقي لألزياء 
وتصميمها جعلني أشارك في عدة دورات داخل وخارج اململكة، 
نني من تأسيس أول معمل نسائي متكامل، يقدم للنساء ما  ما مكَّ
يرغنب فيه من تصميمات وأزياء دون أي إشراف رجالي، وأعتزم 
ليكون  افتتاح مصنع نسائي متكامل لألزياء  املقبل  العام  خالل 
األول من نوعه، ويختصر املسافات وُيغني عن استيراد األزياء 

والعباءات من دول اخلليج.

"

"

"

"

حقوق املانح واملمنوح غري واضحة
وأوضحت منال أن هناك مقومات لنجاح مشاريع »الفرنشايز«، ولكن هذا 
يتطلب دعم احلكومة لتقوية ثقة املستهلك كما يتطلب من هيئة املواصفات 
واملقاييس وضع ضوابط للمنتج احمللي مثل الضوابط املوضوعة للمنتج 
املستورد، مع ضرورة تشجيع التصدير املوجود فعلًيا عن طريق هيئة 

تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن حقوق املاحن واملمنوح غير واضحة لآلن وال توجد آلية 
تربطهما، وال حتى حقوق محفوظة لهما ، كما أن التقيد بتوجيهات املاحن 

لها أثر سلبي بسبب ضغط "الكوتة" وارتفاع التكلفة على املمنوح غالًبا.

تطور الوعي لدى املرأة
وأضافت أن التعداد السكاني الكبير، وكثرة املناسبات، وتطور الوعي 
خالل  من  عام  بشكل  واملظهر  األزياء  بأهمية  السعودية  املرأة  لدى 
رت مفهوم  إلى اخلارج، غيَّ اإلنترنت، والقنوات الفضائية، وكثرة السفر 
األناقة واألزياء في السعودية، وجعلت املرأة تهتم أكثر بأناقتها، مبينة 

ر بأكثر من 8 مليارات ريال. أن سوق تصميم األزياء في السعودية يقدَّ

في احلقيقة، بدأ دور املرأة يتطور في اململكة، خاصة بعد إطالق 
واملرأة  واملواطن  الوطن  مصلحة  في  تصب  التي   "2030 "رؤية 
بشكل خاص، وهذا كله مثبت على أرض الواقع، كما أن اعتراف 
السعوديني، وزيادة وعيهم بأهمية عمل املرأة، وتفوقها وجناحها 
في أغلب املجاالت، ساهم في زيادة الوعي، فأصبحت السيدات 
متعلمات، وميلكن شهادات عليا، كما حظني بدعم القيادة احلكيمة، 
الذي له دور كبير في إيجاد مكانة مرموقة للسعوديات في كافة 
املجاالت املتاحة، خاصة في الفترة األخيرة. وأعتقد أن صوت 
الوطن  السعودية أصبح مسموًعا؛ ما يصب في مصلحة  املرأة 

بشكل عام، وتقدمه وتطوره على كافة األصعدة".

8 مليارات ريال سوق تصميم 
األزياء يف السعودية

نجاح الفرنشايز يف هذا املجال مكبل 
بصعوبات كثرية أولها التسويق

حلول مهمة
الفرنشايز في هذا املجال، مكبل بصعوبات  وأوضحت منال أن جناح 
للمنتجات  السوق  تفهم  االنتشار، ومدى  التسويق وكذلك  أولها  كثيرة 
احمللية، وكيفية محاولة إقناع العمالء بأن املنتج احمللي ينافس الغربي.

وفيما يتعلق باحللول التي تتطلبها مشكالت الفرنشايز باململكة ، أكدت 
على أهمية اختيار املنتج املناسب للسوق املستهدف، والتمويل املناسب 
وبالطريقة املناسبة للفرنشايز، واخلبرات املساعدة لتنميته وحفظ حقوق 

املاحن واملمنوح، ودراسة السوق املجاورة. 
وأكدت أن مشاريع الفرنشايز من أهم دعائم وركائز االقتصاد الوطني؛ 
وانتشاره في عدة أسواق محلية،  للمنتج  الوصول  ألنها تسهل عملية 
إضافة إلى توفير الوظائف املساعدة على التوطني وزيادة خبرة السوق 

واالنتشار األمثل للمنتج الناجح. 



فرنشايز

الطرق  أهم  أحد  التجاري(  )االمتياز  الفرنشايز  نظام  يعد 
أو  التغذية,  التجاري، في  كان نشاطك  أًيا  المشروع,  لتوسيع 
أو   , العرض  , أو دور  التطبيقات اإللكترونية  أو   , بالتجزئة  البيع 

الخ.  .... البنزين  محطات 

نظام الفرنشايز ملرشوعك التجاري

واألهم من ذلك، هو كيفية بناء نظام الفرنشايز بطريقة صحيحة؛ ألن قوته تضمن جناح املشروع في التوسع بنسبة                          ؛ إذ ُيقال :

 إذا كان باستطاعة 10 موظفني إدارة فرع واحد ملطعم , فإنه باستطاعة 
7 موظفني إدارة 30 فرًعا ملطعم من خالل نظام الفرنشايز

% 80 

املحامي / خالد راشد الراشد 
الرئيس التنفيذي
رشكة فرانكورب لالستشارات –
مكتب دولة الكويت
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وتتعدد مميزات الفرنشايز؛ إذ يتيح التوسع على حساب الغير, وتفادي 
جلب  مشاكل  وتفادي  التأسيس,  في  واإلجرائية  الورقية  املشاكل 

املوظفني, والتوفير املالي, والتنافس, وتوفير اجلهد واملال والوقت.
يتساءل كثيٌر من رواد األعمال:  متى أبدأ في التوسع بنظام الفرنشايز؟  
نظام  أؤسس  لكي  الفروع  من  معيًنا  عدًدا  أملك  أن  يشترط  وهل 
فرنشايز؟. وفي حقيقة األمر، ميكن بدء العمل بنظام الفرنشايز بعد 
مضي 6 شهور من التشغيل على األقل؛ وذلك لضمان حساب التكاليف 
واالستثمار، وبيان طريق املشروع، ووضع خطة متكاملة له. وهناك 

أمثلة كثيرة ناجحة على ذلك : 

تأسس عام 2011
بدأ منح الفرنشايز عام 2013 ,؛ ليمتلك اليوم أكثر من 40 

فرًعا إقليمًيا وفي لندن.

تأسس عام 1978م 
بدأ منح الفرنشايز عام 1979م؛ ليمتلك اليوم أكثر من 

750 فرًعا حول العالم.

تأسس عام 1955م 
بدأ منح الفرنشايز في السنة نفسها؛ ليبلغ عدد فروعه 

أكثر من 36 ألف فرع حول العالم.

نظام  لبناء  توفريها  يجب  مهمة  أمور  هناك  لكن 
الفرنشايز, تتضمن:

1. هل يحقق مرشوعك ربًحا؟
وذلك لضمان بناء هيكل ورسوم الفرنشايز بالطريقة الصحيحة؟.
2. هل املرشوع قابل للتكرار من خالل فتح فروع أخرى؟

.know how  وذلك لضمان توافر املعرفة
3. هل التسويق يؤثر عىل املبيعات؟

وذلك لضمان تفاعل اجلمهور مع املنتج أو اخلدمة املقدمة.
4. هل لديك املعرفة  the know how يف مرشوعك؟

وذلك لضمان بناء أدلة التشغيل وسهولة نقلها للممنوحني.
إذا توافرت إجابتان من األربع, فإنه ميكنك البدء ببناء نظام الفرنشايز 

اخلاص بك.

مراحل بناء نظام الفرنشايز:
في  االستشارية  الشركات  وأكبر  أقدم   - فرانكورب  شركة  بينت 
الفرنشايز على مستوى العالم- ومن خالل خبرتها التي تزيد عن 40 
عاًما في الفرنشايز- أن نظام الفرنشايز البد أن يتكون من 4 مراحل 

أساسية: 
1. وضع خطة اسرتاتيجية ودراسة جدوى اقتصادية 

وفيها يتم تحديد ما ييل:

أهداف رواد األعمال ) أصحاب املشروع(.
 ،Royalty fee’s رسوم الفرنشايز،والنسبة الشهرية الصحيحة

والنسبة الشهرية اخلاصة بالتسويق.
باملوردين  وقائمة  للممنوحني،  توريدها  املزمع  املنتجات 

املتعمدين.
نوع الفرنشايز الذي يناسب نشاطك التجاري ويناسب أهدافك 
بالتوسع؛ حيث يوجد أكثر من 20 نوًعا للفرنشايز، لكل منها 

حقوق والتزامات ال يعيها كثيرون.
فريق العمل ومسمياتهم الوظيفية، ومتى يتم تعيينهم.

السنوات اخلمس  الفروع املستهدف بيعها كفرنشايز في  عدد 
القادمة، واألسواق املستهدف بيع فرنشايز فيها والتوسع فيها.

.Franchisee profile املمنوحون املستهدفون لهذا النشاط
الدعم الذي يقدمه صاحب املشروع  وكيفية تطبيقه، واالستثمار 

والتكاليف.
املشروع   تناسب  التي  واملواقع  للفرع،  املواقع  اختيار  آلية 

 .Criteria of the locations

معلومة مهمة: 
أهم  وأحد  األخطاء  أكبر  من 
الرئيسة،  الفشل  أسباب 
عند   - مشروعك  تقارن  أن 
الفرنشايز  رسوم  حتديد 
 Royalty الشهرية   والنسبة 
مشابهة,  مبشاريع   -fee’s

فاألهداف والتوجهات ختتلف 
ولكل  مشروع،  لكل  متاًما 

صاحب مشروع.
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2. بناء الوثائق القانونية
 )االتفاقيات املبدئية, عقود الفرنشايز, عقود التوريد إن وجدت ... اخل( 
ويتم بناؤها بناًء على اخلطة االستراتيجية، مع حتديد مدة هذه العقود 
واالتفاقيات مبا يتناسب مع اخلطة االستراتيجية,  وبناء هيكل قانوني 
 legal التجارية   العالمة  ويحفظ  حقوقه  ويحفظ   , املشروع  يناسب 
structure, وتسجيل العالمة التجارية في الدول املستهدف دخولها 

, واألمور الواجب جتنبها. 
ويتساءل البعض عن القانون املطبق على عقود الفرنشايز.وفي حقيقة 
األمر، ال يوجد قانون يحكم تلك العالقة, بل يحكمها بنود العقد نفسه 
، فالعقد شريعة املتعاقدين. ونرجح دائًما اللجوء للتحكيم التجاري حلل 

وتسوية النزاعات الناشئة عن العقد.

 : operation manuals 3. بناء أدلة التشغيل
مع  املشروع،  تأسيس  بداية  منذ  شاملة  األدلة  هذه  تكون  أن  يجب 
و  النظام  وعمل  املوظفني,  وتعيني  استخراجها,  الالزم  التراخيص 
والتدقيق,  والطباعة,  ,والهوية,  والتصميم  والتدريب,  البيع,  نقاط 
واحملاسبة, والزيارات الدورية, والتقارير الدورية, والعمليات اليومية, 

والتشغيل اليومي للمحل التجاري, والتسويق...اخل.

4. الخطة التسويقية:
وتستهدف املمنوحني املرغوب فيهم، حسب أهداف وتوجهات املالك؛ 
ومبعنى آخر :استهداف املمنوحني القادرين على حمل وإدارة النشاط، 
وليس   business to business marketing اخلطة  تكون  بحيث 
للعمالء أو الزبائن, مع أهمية وضع اخلطة التسويقية بناًء على اخلطة 

االستراتيجية بشكل صحيح ومطابق.
وقد  الذكر,  سالفة  األربع  املراحل  في  الفرنشايز  نظام  يتلخص  إًذا، 
تستغرق من 6 شهور إلى سنة , مع األخذ في االعتبار أنه أثناء عملية 
بناء الفرنشايز قد يتم تطوير أمور كثيرة في املشروع )حسب حاجة كل 
مشروع(  تتماشى مع املعايير العاملية؛ مثل الهوية, والتصميم, ونقاط 

البيع POS Systems, وغيرها.
لذلك, ال تقتصر عملية بناء نظام الفرنشايز على عقود قانونية يضعها 
نفسه  يسمي  شخص  يضعها  تشغيل  أدلة  على  أو  متمكن,  محاٍم 
وليس  باملضمون  العبرة  بل  ورقة،   500 من  أكثر  ويضع  مستشاًرا 
بالكم, كما ال تقتصر على التسويق وتوقيع اتفاقيات لتسويق املنتج 
من  التجاري  املشروع  ينقل  متكامل  نظام  لكنه  مستثمرين,  وجلب 

مرحلة إلى مرحلة أهم وأكبر، وكذلك  إلى أسواق أخرى. 

ملحوظة:
رسوم الفرنشايز ليست ربًحا لصاحب املشروع, بل تغطية لتكاليف 

مرتبطة بالفرنشايز حتملها هو، وقد يتحملها مستقباًل.
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Request a Consultation



ثالثة أنواع ملرشوعات الفرنشايز ..
ماذا تختار؟

على  الحائزة  الشركات  كبريات  من  شركتك  تصبح  أن  الحكمة  من  هل 
الفرنشايز ؟ . حق 

هذا  في  االنخراط  بعدم  الخبراء  ينصح  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  قبل 
يستطيع  حتي  ؛  جيًدا  والعيوب  المميزات  معرفة  بعد  إال  النظام، 

المرجو. النجاح  تحقيق  األعمال  رائد 
هــنــاك ثــالثــة أنـــواع مــن الــشــركــات فــي هــذه الــفــئــة؛ بما في 

ذلـــك الــشــركــات الــتــي أســســت لــلــعــمــل بــنــظــام الــفــرنــشــايــز؛ 
تكون  ال  عندما  االستثمار  طلب  فــي  جميعها  تشترك  إذ 
حققت  السابقة  النماذج  أن  تؤكد  ملموسة  نتائج   هناك 
الجديدة  األنواع  على  نظرة  هنا  نلقي  المنشود.  النجاح 
قبل  طرحها  يجب  التي  واألسئلة  الفرنشايز،  لمشروعات 

العقد: توقيع 

الشركات المؤسسة حديًثا والتي ُتقِبل ألول مرة على نظام 
الفرنشايز:

في هذه احلالة، تكون الشركة قد اكتسبت خبرة كبيرة على مدار عدة سنوات وفتحت عدًدا 
من  الوحدات، كما تكون قياداتها وكبار مسؤوليها على دراية كاملة بكيفية التعامل مع أسس 

هذاالفرنشايز.
مع  بفاعلية  العمل  كيفية  تعلم  في  تتمثل  واحدة،  اختاذ خطوة  إلى  أيًضا  هنا  الشركة  حتتاج 

أصحاب الفرنشايز، بداًل من املوظفني، واحتمالية مواجهة مخاطر مختلفة.
كذلك، عليك أن تسأل: كيف ختتلف برامج التدريب للحصول على نظم الفرنشايز اجلديدة عن 
برامج التدريب السابقة للموظفني اجلدد؟ وماذا لديك من نظم الدعم ألصحاب الفرنشايز مثل 
للتعامل مع  أنت على استعداد  اإلنترنت؟ وهل  أو شبكة  الرقمية، والكتيبات  الفيديو  أقراص 

ممنوحي الفرنشايز على أنهم رجال أعمال؟

فرنشايز
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نموذج  يغير  أنــه  الخبرة  ذي  الفرنشايز  مشروع  مميزات  من 
التشغيل التقليدي، ويستبدله بنماذج جديدة؛

 ألنه من املعروف أن معظم الشركات الكبيرة املوجودة في السوق ال تغير منوذج أعمالها ما 

لم تكن في ورطة. 
فترة  النجاح املرجو خالل  الفرنشايز على حتقيق  التشغيل ، شركات  ويساعد تغيير منوذج 

وجيزة؛ وبالتالي عليك  -قبل كل شيء- أن تفكر جدًيا في جميع املخاطر التي قد تواجهها.
عليك أن تسأل: ما الذي يضمن أن تغيير منوذج التشغيل سيحقق النتائج 
املأمولة؟ وكم عدد وحدات النموذج السابق في العامني املاضيني؟ وكم 
تتوقع أن ختسر في العامني املقبلني؟ وما التغييرات التي أدخلت على 
البرامج التسويقية لدعم النموذج اجلديد؟ وكيف يتم ختصيص دعم 

التسويق مستقباًل بني النماذج القدمية واجلديدة؟.

بنظام  الــعــمــل  عــلــى  تقبل  الــتــي  نسبًيا  الــصــغــيــرة  الــشــركــات 
الفرنشايز:

كثيًرا ما يقبل رواد األعمال قليلو اخلبرة- مبجال ريادة األعمال- على خطوة تأسيس شركة 
فرنشايز. وبني كل قصة جناح، عشرات وعشرات من رجال األعمال الذين باءت مشروعاتهم 
بالفشل. لهذا ، توقع الدخول في مشكالت كثيرة ومخاطر متعددة ؛ لكونك مستجًدا على نظام 

الفرنشايز.
أخيًرا، اسأل هل لدى املديرين التنفيذيني للشركة خبرة مسبقة تساعد شركة الفرنشايز في 
حتقيق النمو املطلوب؟، وهل لديها احتياطيات نقدية كافية ملواجهة أية عواصف في فترات 
لديهم خبرة  للناس؟، وماذا عمن  الشركة  توفره  الذي  والدعم  التدريب  التعثر؟، وما حجم  
في هذا الشأن؟، وأي نوع من اخلصومات على الرسوم واملصروفات األخرى التي تقدم إلى 

املجموعة األولى من  الفرنشايز الرائد؟.
لقد أصبح نظام الفرنشايز أساسًيا في جميع دول العالم؛ وذلك في ظل املتغيرات االقتصادية 
العاملية التي تهدف إلى فتح األسواق وإسقاط احلواجز أمام السلع والبضائع ورؤوس األموال؛ 

لتقدمي أحدث نظم التسويق واإلدارة ونقل التكنولوجيا واخلبرات وخلق فرص عمل.
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احتلت الرشكة العامة للتغذية GNC Live Well املرتبة الثانية يف قامئة 	 
أفضل مرشوعات فرنشايز يف مجال الغذاء عىل مستوى العامل، وهي 
رشكة أمريكية تأسست عام  1935، وكان أول ترخيص فرنشايز متنحه يف 

العام نفسه، وتتخذ من  بيتسربج، وببنسلفانيا مقرًا لها.

تتضمن رشكة General Nutrition Corporation)GNC( متاجر تجارة األغذية 	 
بالتجزئة، املتاجر التي تبيع املنتجات املتعلقة بالصحة واللياقة البدنية 

كالفيتامينات واملعادن.

 وتقدم أيًضا، منتجات التغذية الرياضية، واألعشاب، والطعام الصحي، 	 
ومستحرضات التجميل الطبيعية، ومنتجات الرعاية الصحية املتنوعة ومنتجات 

الحمية واألنظمة الغذائية الخاصة، ومنتجات اللياقة البدنية، واملالبس 
الرياضية وملحقاتها، واملنتجات الصحية، وغريها من مواد متشابهة.

عروض الفرنشايز:
ن الفرنشايز الذي تُقدِّمه الرشكة عرًضا لتاسيس وتشغيل متاجر بيع بالتجزئة  يتضمَّ

صة يف بيع الفيتامينات واملعادن وغريها من املكمالت الغذائية  تابعة لها ومتخصِّ
ومستحرضات التجميل الطبيعية وعنارص أخرى متعلقة باملنتجات الصحية.

املساعدات املالية:
تُقدِّم اتفاقية الفرنشايز الخاصة بـمؤسسة )GNC( واملؤسسات التابعة لها- 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة- متوياًل ماديًّا ملخزون الجهة التي تم منحها 
الفرنشايز، مع متويل تكاليف املعدات، والالفتات، وتكاليف البناء األخرى املتوافقة 

مع أنواع الفرنشايز التي أدرجت يف وثيقة اإلفصاح الخاصة بالفرنشايزFDDالذي 
.)GNC( متنحه

وقبل أن يختار املمنوح، برنامج التمويل ،تقوم رشكة )GNC( بتعديل الفرنشايز 
وفًقا لعدة عوامل؛ يف مقدمتها الجدارة االئتامين، مع احتفاظها بحقها يف 

رفض متويل الجهة املمنوحة ، حتى لو كانت مؤهلة حسب تقديرها.

 كذلك، قد متول رشكة )GNC( تكاليف استبدال املعدات والتجهيزات والجرد خالل 
الفرتة التي تُحددها االتفاقية املوقّعة بني جهتي الفرنشايز. 

وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة )GNC( ال مُتوَّل عمليات التخزين الجارية، كام أنها 
ال مُتوَّل الجهات الجديدة املمنوحة الفرنشايز، أو الجهات التي اشرتت متاجر 

الفرنشايز املوجودة مسبًقا.

رشكة عناية الوسيط لوساطة
التأمني وإعادة التأمني

تغطية تأمينية شاملٍة ومميزة
وبأفضل األسعار

معنا
ستجد
الفرق 


