


انطالق املعرض الدويل األول للفرنشايز يف مارس 
املقبل

»الفرنشايز.. مالك وما عليك يف كليات الرشق 
العريب

تنطلق أعمال املنتدى واملعرض الدولي األول 
للفرنشايز ) GO Get Franchise(، باملنطقة 
الشرقية في مارس القادم، بهدف تعزيز صناعة 
الفرنشايز في اململكة، ودعم العالمات التجارية 

الوطنية، ومساندتها للوصول إلى العاملية.

ومن املنتظر أن يشهد املنتدى- الذي يقام برعاية 
إعالمية من مجلة رواد األعمال- أوسع مؤمتر 
علمي عن صناعة الفرنشايز، باإلضافة إلى عقد 
التجارية  أكبر معرض تشارك فيه العالمات 
الوطنية، جنًبا إلى جنب مع العالمات التجارية 
اخلليجية والعربية واإلقليمية والدولية ، إضافة 

إلى الشركات الناشئة.

وقال الدكتور محمد دليم القحطاني؛ خبير االمتياز 

التجاري إن املؤمتر يتفق ورؤية 2030، وخطة 
للفرنشايز،  الداعمة   ،2020 الوطني  التحول 
والعالمات التجارية الوطنية، إمياًنا منها بأهمية 
هذا القطاع احليوي في تعزيز االقتصاد الوطني 
إلى  النفط  اقتصاد  التحول من  واستراتيجية 
قطاعات أخرى واعدة، من بينها قطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، الذي يعد الفرنشايز أحد 
أهم روافده، باعتبار أن املشروعات القائمة على 
الفرنشايز هي األوفر حًظا من حيث نسب النجاح 
املرتفعة التي تقدر بنحو 90 % عاملًيا، بخالف 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة األخرى التي 

ال تتجاوز نسب جناحها 10 %.

وقال »القحطاني« إن املؤمتر- الذي يشارك فيه 
أصحاب القرار واملسؤولون واخلبراء وأصحاب 
والدوليون-   احملليون  التجارية  العالمات 
سيركز على اجلوانب العلمية املتعلقة بصناعة 
وفن الفرنشايز، بداية من أدلة التعاقد واإلدارة 
والتشغيل، ومناقشة التحديات التي تواجه تقدم 
االمتياز التجاري محلًيا، ومحاولة وضع حلول 
ناجزة لها، مع التركيز على عرض عدد من قصص 
جناح العالمات الوطنية املميزة، وعرض عدد من 

مبقرها  العربي  الشرق  كليات  نظمت 
بالرياض الشهر املاضي؛ أعمال امللتقى 
وماعليك«،  »الفرنشايز..مالك  املفتوح: 

برعاية الدكتورة عدلة بنت علي العيسى؛ 
بالكلية،  املساعد  األعمال  ريادة  أستاذ 
والذي استضاف املدرب جنيب الطريقي؛ 
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التجارب اإلقليمية والعاملية في الدول املتقدمة 
لإلفادة منها ونقل خبراتها للسوق احمللي.

وقالت عبير جليح؛ رئيس شركة ثالثي األبعاد 
املنظمة للمنتدى إن املنتدى سيشارك فيه عدد 
كبير من رواد األعمال واملستثمرين والباحثني 
عن فرص جديدة، وسيعقد 6 ورش متنوعة تغطي 
كافة جوانب الفرنشايز، تركز على توجه رؤية 
2030 ممثاًل في تعزيز العالمات التجارية الوطنية، 

وإكساب رواد األعمال الشغف حنو اكتساب 
الناجحة،  التجارية  العالمة  مهارات صناعة 
وتشجيع مالك العالمات التجارية على التوجه 

حنو املنح بنظام الفرنشايز.

وأضافت أن الورش الست تتناول:

في اليوم األول: ورشة عمل »افهم الفرنشايز« ، 
وورشة » حتول بنظام الفرنشايز« .

دليل  تبني  » كيف  الثاني: ورشة  اليوم  وفي 
التشغيل اخلاص بنشاطك؟« ، وورشة » كيف 

تبني عقد الفرنشايز اخلاص بنشاطك؟«.

وفي اليوم الثالث ورشتا عمل بعنوان: » كيف 
تستقطب وتدير الفرنشايز األجنبي؟ »، و » دراسة 
حالة بني الفرنشايز احمللي واألجنبي«، إلى جانب  
اجللسات االستشارية املفتوحة التي ستعقد طوال 

أيام املؤمتر الثالث.

مستشار االمتياز التجاري، مبشاركة عدد 
من املسؤولني واخلبراء وأصحاب العالمات 
الفرنشايز،  واملهتمني بصناعة  التجارية 

وطالب الكليات.

التجارية،  العالمة  مفهوم  امللتقى  تناول 
وماهو الفرنشايز؟ وما أنواعه وأساليبه؟، 
ومصطلحاته، وإحصائيات وأرقام حوله، 
وكيف تصبح ماحًنا للفرنشايز »فرنشايزور«، 
فرنشايزي«،  ممنوًحا«  تصبح  وكيف 

والفرنشايز والقانون.

وتشهد صناعة الفرنشايز تقدًما ملحوًظا في 
اململكة، خاصة وأّنها بلد مبارك مبني على 
احلضارة اإلسالمية اخلالدة والثقافة العربية.





محمد الطبيش مؤسس ›› فران بيونريز « :

2008، تأسست »فران بيونيرز«، كشركة سعودية تعنى بنظام االمتياز  العام  في 
أدلة تشغيلية واتفاقيات قانونية وغيرها؛  )الفرنشايز( وتطوير أدواته من  التجاري 

22 عاًما في  التي تمتد إلى نحو  وذلك بتسخير خبرات مؤسسها محمد الطبشي 
باإلنجازات، في صناعة األغذية والمشروبات، والمطابخ  المجال،  كانت حافلة  هذا 

الهيكلة والتسويق،  التكاليف، وإعادة  المبيعات، وخفض  والمطاعم، وزيادة 
التوريد.. التخصص في سلسلة  باإلضافة إلى 

الحوار ما تقدمه »فران بيونيرز« من خدمات استشارية محترفة  لنا هذا  يكشف 
.. الحيوي  القطاع  للمستثمرين والعاملين في هذا 

ما أهداف رشكة فران بيونريز ؟

»فران بيونيرز« شركة سعودية تأسست عام 
2008، يتمركز معظم نشاطها على تطوير 

االمتياز التجاري)الفرنشايز(، وما يتعلق 
أدلة تشغيلية  به من تطوير ألدواته، من 
واتفاقيات قانونية، كما تقدم الشركة خدمات 
استشارية أخرى؛ مثل الدراسات التسويقية 
ودراسات اجلدوى االقتصادية واخلدمات 
األخرى املتعلقة باملطاعم، والتي تشمل 
خدمات شهادات الصحة، وسالمة الغذاء، 
أخرى متعددة؛ مثل  إلى خدمات  إضافة 
املتسوق الغامض، وخدمة تشغيل املطاعم 

وإدارتها. 

وتتمحور أهداف »فران بيونريز« 
حول ثالثة أهداف:

األول:

ترقية صناعة الفرنشايز والنهوض بها في 

هدفنا النهوض بالفرنشايز.. 
وتصدير عالماتنا الوطنية للخارج

اململكة والنهوض بجيل جديد من األفكار 
والشركات املاحنة للفرنشايز باحترافية عالية 

وبقصص جناح كبيرة.

الثاين:
أفكار  أو  مطاعم  أو  شركات  تأسيس 
والنهوض بها وتأسيسها على أسلوب صحيح 
ينتهي مستقباًل بنظام الفرنشايز والتوسع 

الالمحدود.

الثالث:
تصدير أفكار سعودية وخليجية إلى بقية أحناء 
العالم، تنافس األفكار العاملية وتضاهيها من 
ناحية التقدم، ومن ناحية املنافسة، ومن 

ناحية طريقة التشغيل وطريقة اإلدارة.

أنشطة متنوعة
وماذا عن أهم أنشطة وخدمات الرشكة ؟

وكتيبات  التجاري)الفرنشايز(،  االمتياز 

التجارية،  العالمات  وتصميم  التشغيل، 
وتسويق االمتياز، واستشارات األعمال، 
ودراسات اجلدوى والدراسات التسويقية 
وأبحاث السوق، وخدمات سالمة الغذاء 
وبرنامج  واإلدارة،  الشهادات،  وإصدار 

املتسوق الغامض، والتدريب، والتشغيل.

وما أهمية الفرنشايز لالقتصاد الوطني، 
وللشباب؟

الفرنشايز أحد عوامل دعم االقتصاد الوطني؛ 
ملا يتضمنه من مزايا؛ أهمها القدرة على 
جذب االستثمارات اخلارجية واحمللية، ونقل 
اخلبرات الدولية في نظم الفرنشايز واإلدارة 
والتسويق وغيرها، وتوفير فرص العمل، 

والتوسع في شتى أحناء اململكة.

ومستقباًل عندما يكون لدينا عدد كبير من 
العالمات التجارية العربية املمنوحة خارجًيا؛ 
فإنه يكون أحد مصادر الدخل الوطني الهامة، 
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من خالل العائدات التي يحصل عليها صاحب 
الفرنشايز احمللي من االنتشار العاملي.  

وُيعد نظام الفرنشايز هاًما جًدا للشباب؛ 
ألن مشروعاته قائمة على امتداد لقصص 
جناح وجتارب أثبتت جدارتها وترغب في 
التوسع واالنتشار، ومن األفضل للبادئني 
ومحدودي اخلبرات أن يبدأوا من حيث انتهى 
اآلخرون من خالل نظام الفرنشايز؛ ألنه 
يجنبهم اخلسائر التي قد حتدث في البداية 

اء التجربة واخلطأ. من جرَّ

واقع الفرنشايز يف اململكة
يف  الفرنشايز  واقع  تقيمون  كيف 

اململكة ؟

في  الفرنشايز  ثقافة  تزال  ال  لألسف، 
السعودية في طور النمو ولم تنضج بعد؛ 
وذلك ألسباب قانونية؛، يتم العمل على حلها 
اآلن بإصدار قانون االمتياز التجاري، والذي 

ننتظر أن يرى النور قريًبا إن شاء اهلل.

التكاليف 
املخفية أكرب 

مخاطرة تواجه 
املمنوح يف 

مرشوعات 
الفرنشايز
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 والناحية األخرى اجتماعية؛ إذ لم يتبلور 
أصحاب  عند  متاًما  الفرنشايز  مفهوم 
الشركات وأصحاب رؤوس األموال؛ وهو 
ما يتضح من خالل الكثير من قصص الفشل، 
سواء في منح الفرنشايز أو في استقطابه؛ 
وذلك ألن املنح أو االستقطاب لم ُيْبَ على 
أساليب احترافية صحيحة، ولم يعتمد على 

دراسات واستراتيجية واضحة.

و كيف ترى البيئة الداعمة له؟

تضمني  ومع  األخيرين،  العامني  خالل 
موضوع الفرنشايز في رؤية 2030 بدا واضًحا 
توجه االقتصاد الوطني لدعم الفرنشايز، وهو 
ما نراه واضًحا في  دعم الكثير من الشركات 
احمللية املتوجهة إلى الفرنشايز، عالوة على 
أن الكثير من اجلهات احلكومية اآلن تفتح 
باب الدعم لألفكار وللمشاريع املعتمدة على 

الفرنشايز.

تحديان بارزان
ماذا عن التحديات التي تواجه الفرنشايز 

يف اململكة ؟

هناك تحديان:
األول:

قانوني؛ حيث يحجم كثير من املاحنني عن 
املنح في اململكة لعدم وجود إطار قانوني 

حلماية االمتياز التجاري.

الثاين:
ثقافي واجتماعي؛ ألن ثقافة الفرنشايز لم 
تتبلور متاًما ولم تنضج متاًما سواء لدى 

املستثمرين أو لدى املاحنني.

وكيف ترى الحلول ؟

تتضح حلول هذه التحديات في احلل القانوني 
كما ذكرنا؛ ألن قانون االمتياز التجاري 
سيرى النور قريًبا وقد ناقشنا املسودات 
األولى لهذا القانون، وما يتعلق باجلانب 
الثقافي فإن احلل هو نشر ثقافة الفرنشايز 
وأساليبها والطرق االحترافية الستقطاب أو 
إدارة الفرنشايز أو تطويره والعمل على ذلك.  

الدراسات املفصلة رشط مهم للحصول 
عىل املرشوع الناجح

مرحلة النضج
من واقع خربتك يف قطاع املطاعم 
واألغذية واملرشوبات، كيف تقيِّم هذا 

القطاع باململكة؟

واقعًيا لم يصل الفرنشايز بعد ملرحلة النضج، 
بل ال يزال في مرحلة النمو، وال يزال بحاجة 
إلى تركيز أكثر وعناية أكثر. وأرى أن املرحلة 
املقبلة هي مرحلة تصفية، فهناك كثير من 
العالمات التجارية »البراندات« في السوق 
ستختفي، ولن يبق بالطبع إال األقوى، ال 
أقصد القوة املادية أو التاريخية مبعنى له 
زمن بالسوق، ولكن القوة املقصودة ملن ميلك 
فكرة قوية ومبنية على أسس صحيحة وأفكار 
استراتيجية تتطور باستمرار حسب متطلبات 
السوق، وأيًضا من املتوقع صعود كثير من 
الشركات ذات األفكار الصغيرة، وستخرج 
من السوق الكثير من الشركات القدمية التي 

لم تطور من نفسها وتواكب التجديد.

4 رشوط لتأسيس فرنشايز
كيف يتم تأسيس عالمة تجارية تصلح 

كفرنشايز؟

لتأسيس مثل هذه  هناك رشوط 
العالمة:

أوًل:
أن تكون الفكرة التجارية مميزة وأصيلة، 

وليست مكررة أو مستهلكة.

ثانيًا:
أن تكون الفكرة مبنية على أسس صحيحة من 
ناحية الهيكلية، والتنظيم اإلداري، والبدء على 
أساس واضح من األدلة التشغيلية املتكاملة 
من نظم تشغيلية ومالية وتسويقية وطرق 

إلدارة املوارد البشرية.

ثالثًا:

دراسة الفكرة جيًدا قبل البدء، سواًء اقتصادًيا 
أو من حيث وضع خطط العمل االحترافية 

ودراسة السوق.

رابًعا:
أن تأخذ الفكرة وقتها في النضوج قبل منح 
زمنًيا  إطاًرا  هنا  نشترط  وال  الفرنشايز، 
معيًنا، لكن يجب أن تنضج الفكرة متاًما 
وتثبت جناحها وفعاليتها قبل منح الفرنشايز 

لآلخرين.   

مرشوع  عىل  املقدمني  تنصح  بم 
فرنشايز جديد؟

يجب على من يسعى إلى استقطاب فرنشايز 
من اخلارج، دراسة العالمة التجارية التي 
يريد احلصول عليها، وعمل دراسة جدوى 
اقتصادية لها، والنظر إلى جميع التكاليف 
املخفية لهذه العالمة، وزيارة الشركة ومواقع 
دراسة  وعمل  وزيارة احملالت  املكاتب، 
تسويقية كاملة وسوقية من جميع نواحي 

هذا الفرنشايز.

أما من يود َمنح الفرنشايز، فعليه االستعداد 
ملنح الفرنشايز من ناحية الهيكلية اإلدارية 
واستكمال عناصر النجاح، وأن يكون لديه 
وأن  بها،  ينافس  أو سلع مميزة  خدمات 
ميتلك األدوات الالزمة ملنح الفرنشايز من 
أدلة تشغيلية، واتفاقات قانونية، وأدوات 

تسويقية.

مقومات النجاح
ملشاريع الفرنشايز مقومات نجاح، فام 

أهمها ؟

أهم عوامل نجاح مرشوع الفرنشايز:
بطريقة  للفرنشايز  الصحيح  1.التأسيس 

احترافية وعلمية تضمن جناحه.

2. املنفعة املتبادلة، فيجب أن يفهم صاحب 
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الفرنشايز أو ممنوح الفرنشايز أن الفرنشايز 
منفعة الطرفني، وأال يكون هناك أي منفعة 

لطرف على حساب الثاني.

3. إذا كان هذا املفهوم عميًقا عند الطرفني، 
جناح  أمام  عائق  أيُّ  هناك  يكون  فلن 
املشروع إذا يسر صاحب الفرنشايز األمور 
للممنوح، وتعامل األخير مع األول بنظام 

)ُأفيد وَأستفيد(.

مخاطر مبارشة
هناك مخاطر مبارشة تواجه املمنوح، 

فكيف ترى السبيل ملواجهتها؟

أكبر مخاطرة ميكن أن يتعرض لها املمنوح 
هي التكاليف املخفية، نتيجة عدم قراءة ما 
بني السطور، وعدم قراءة االتفاقيات بشكل 
كاٍف، وعرضها على استشاري متخصص؛ 
ألن الكثير من املستثمرين أو املمنوحني 
يقومون بإجراء العقود بأنفسهم اعتماًدا على 
خبرتهم، والتي قد تكون متمركزة في مجاالت 
أخرى غير الفرنشايز، فاملخاطرة احلقيقية 
قانوني  استشاري  مع  التعامل  عدم  هي 
واستشاري متخصص في مجال الفرنشايز 

لقراءة االتفاقيات القانونية بشكل سليم.

كذلك، هناك مخاطر أخرى تعد من التكاليف 
املخفية للفرنشايز، تتمثل فيما يتم إلزام 
املمنوح به، وتكاليف استيرادها، وما يتعلق 
بذلك من مصاريف وتكاليف، إضافة إلى 
أمور قد تكون من التكاليف املخفية كتكاليف 

اإلنشاء وما يتعلق بها.

ومن التكاليف املخفية أيًضا، تكاليف التدريب 
واإلشراف من قبل املاحنني، ولكن يتم التغلب 
على هذه املخاطر بإجراء دراسات جدوى 
على  االعتماد  وعدم  اقتصادية مستقلة، 
املاحن،  يوفرها  التي  والدراسات  األرقام 

وأن يقضي املمنوح وقًتا كافًيا في محالت 
ومنافذ بيع املاحنني وقضاء وقت ال بأس به 
مع أشخاص ُمنحوا من قبل، والسؤال عن 
جتربتهم في هذا املجال. وال ننصح بأن يكون 
املمنوح هو أول ممنوح لذلك الفرنشايز، بل 
يجب أن يبحث عن أفكار أثبتت جدواها وأثبت 
أصحابها أنهم قادرون على إدارة الفرنشايز 

بشكل فعال.

كذلك، من األمور التي تساعد على جتاوز 
اللجوء  الفرنشايز، ما ذكرنا عن  مخاطر 
متخصصني  مستشارين  مع  والتعاقد 

ومتمرسني في مجال الفرنشايز.     

يف  الفرنشايز  مستقبل  ترى  وكيف 
اململكة؟

أتوقع مستقباًل رائًعا للفرنشايز يف 
اململكة؛ وذلك للعوامل التالية:

أوًل:

الدعم احلكومي الالمتناهي لهذا املجال.

ثانيًا:

بروز شخصيات سعودية متخصصة في 
هذا املجال، وخصصت لذلك وقتها 

وجهدها، وتعمل ليل نهار في 
سبيل تطوير الفكرة واملضمون 

للفرنشايز السعودي.

ثالثًا:

ظهور أفكار سعودية رائعة 
بدأت تظهر في السوق، 

ميكن تصديرها للخارج 
 كفرنشايز احترافي.

ما رسالتك للشباب الراغبني يف الحصول 
عىل مرشوع فرنشايز ؟

أنصح الشباب الراغبني في االستثمار في 
الفرنشايز بالدراسات املفصلة واملطولة ألي 
مشروع يقدمون عليه، وأن تكون الدراسات 
على  االعتماد  وعدم  أنفسهم،  من  نابعة 
الدراسات التي يقدمها املاحن، والتي غالًبا 
ما ال تكون واقعية وذات مصداقية عالية، 
كما أنصحهم باللجوء إلى أهل االختصاص 

واستشارتهم في ذلك.

أتوقع صعود رشكات ذات أفكار صغرية.. 
وخروج من مل تواكب التجديد
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الفرنشايز.. 
بوابة عبور العالمات الوطنية للعاملية

وصول العالمات التجارية الوطنية إلى العالمية ليس أمًرا يسيًرا كما يظن البعض، بل هو أمر 
شاق وطويل، يتطلب نظًما صارمة من الحكومة، وجهًدا هائاًل من أصحاب العالمات التجارية، 
خاصة وأننا نعيش في عالم حافل بالمنافسة الشرسة، فال بقاء إال لألقوى واألكثر تطوًرا، 
وهو ما يتطلب من الحكومة إزالة كافة العوائق التي تحول دون تقدم العالمات الوطنية 

العالمية؟.. الطريق األمثل للوصول إلى  الفرنشايز عن  العالمية، فماذا يقول خبراء  نحو 

في البداية يشيد صالح حسني صبغة؛ رئيس مجلس إدارة شركة 
كتيكت للوجبات السريعة بجدة بدعم حكومة خادم احلرمني 
الشريفني قطاع ريادة األعمال والفرنشايز، وإعالن األمير محمد 
بن سلمان؛ ولي العهد عن صندوق لدعم 100 عالمة جتارية 
سعودية ومساعدتها للوصول للعاملية، وهي خطوة رائعة إذا ما 

أحسن استغاللها.

ويرى أن عوامل جناح “العالمة جتارية” ، تتمثل في أربعة عوامل 
رئيسة لنجاح أي مشروع جتاري: القوي األمني )املدير الناجح(، 
والعمالة املدربة املاهرة، ورأس املال اجليد الذي يساعد على 

االنتشار، والتسويق املتكامل.

وعن املزايا التنافسية التي يجب التركيز عليها في املرحلة القادمة، 
يشير إلى أنها التقنية والتطبيقات، التي يجب التركيز عليها في 
إدارة وتطوير املشاريع بشكل مستمر؛ ألن من يستخدمها بشكل 

أسرع، ستكون له املبادرة والنجاح.

إنشاء صندوق ملساعدة الرشكات
وعن التحديات التي تواجهها العالمات التجارية، يقول صبغة: إن 
السعودة والعمالة املدربة وشح التأشيرات، باتت من املشاكل 
التي تعاني منها الشركات الكبيرة قبل الصغيرة اآلن، مشيًرا إلى 
أن السعودة والرسوم ستؤدي إلى زيادة تكاليف منتجات معظم 
شركات اخلدمات؛ ما يترتب عليه سؤال: هل القدرة الشرائية للمواطن 
ستستمر كما هي، أم تضعف؟ وإذا ضعفت، فكم سيفقد التاجر 
من مبيعاته؟ وهل هذه النسبة التي سيفقدها يستطيع تغطيتها 

ويستمر في السوق، سواًء كان مشروعه صغيًرا أو متوسًطا أم 
َفس؟!. ستخرج من السوق، وال يبقى إال الكبير ومن يتمتع بطول النَّ

ويطالب “صبغة” بأن تكون هناك استثناءات؛ بإعفاء الشركات 
الناشئة والصغيرة من هذه الرسوم؛ ملساعدتها على االستمرار؛ 
حتى تكبر وتتحقق لها االستدامة، مقترًحا إنشاء صندوق ملساعدة 
هذه الشركات على جتاوز األزمة، على غرار “ صندوق املواطن” 

لدعم األسر محدودة الدخل.

 صالح صبغة:

السعودة والعاملة 
املدربة وشح 

التأشريات أهم 
التحديات

فرنشايز
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القطاع الخاص يعاين من 
ارتفاع املرصوفات منذ 

العمل بالسعودة

 دالمة سامل:

نعاين عدم توفر 
الكادر الوطني 

املامرس باحرتافية 
مهنية تخصصية

 صهيب الزين :

العاملية هي 
الهدف األكرب 

ألبناء جييل

ويرى دالمة سالم؛ مؤسس ديوان القهوة بنجران- وهي عالمة وطنية 
سعودية تسير حنو منح الفرنشايز- أن سوق اململكة واخلليج يتميز 
بقدرة شرائية عالية، ميثل فيه جيل الشباب نسبة عالية؛ ما يبشر 
مبستقبل أكبر وسوق متناٍم؛ لكي يواكب الزيادة في عدد السكان.

وعن أبرز التحديات للعالمات التجارية اجلديدة، يشير دالمة إلى أنها 
تتمثل في أربعة أشياء: عدم توفر الكادر الوطني املمارس باحترافية 
مهنية، والضبابية في مستقبل العمالة الوافدة، وعدم توفر البديل 
احمللي املوازي للوافد في املعرفة وااللتزام بالوقت والعمل، وعدم 
توفر مؤسسات تدريب  متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل. 

وأضاف دالمة أن القطاع يعاني من اعتماد معظم املشاريع على 
املالك املجتهدين وعدم حتول املنشأة الناجحة إلى شركة محترفة 
قابلة لالستدامة ال تتأثر بظروف املالك، عالوة على ضعف ثقافة 
أخالقيات املهنة في التنافس من حيث تقليد أي عالمة جتارية 
بدون رادع أخالقي أو استغالل أية ثغرة من طرف املمنوح للتمرد 

على املاحن.

ويعاني دالمة من  عدم توفر نظام صارم يحكم هذه العالقات 
التجارية، وعدم إشراك أصحاب األعمال واملمارسني في وضع 
التشريعات التنظيمية، مؤكًدا وجود اختالف في تطبيق التشريعات 
والغرامات والتعسف فيها، حسب أهواء وطبيعة املوظفني؛ ما 

ُيشعر املستثمر بأنه في بلد ذات أنظمة متعددة، إضافة إلى عدم 
وجود مؤسسات تطوير وحاضنات ختصصية ومحترفة للعالمات 
التجارية اجلديدة، تقدم الدعم واملعرفة والكوادر لتوصيل العالمة 
جتارية إلى مرحلة االحتراف، وضمان عدم االختراق، وبناء أدلة 

وسياسات التشغيل النظرية واملكتبية.

ويؤكد رائد األعمال صهيب الزين- واحلاصل على امتياز بروكلي 
باإلحساء- أن الوصول للعاملية بالعالمات الوطنية هو الهدف 
األكبر ألبناء جيله، مشيًرا إلى عدم وجود عوائق حتول دون ذلك 

اآلن، لكن املشكلة تكمن في بطء املسيرة.

ويرى الزين أهمية االجتهاد والتجربة والتدريب وبذل اجلهد، مطالًبا 
بتوفير مؤسسات تدريب على املهن احلرفية والفنية املتخصصة 

تلبي احتياجات السوق.

الكادر الوطني..والسعودة
وفيما يتعلق بالكادر الوطني، يقول الزين: تعاني املؤسسات 
والشركات اخلاصة منذ العمل بنظام السعودة من ارتفاع كبير في 
املصروفات؛ الرتفاع أجر العامل السعودي أضعاف ما يأخذه 
األجنبي؛ ما ميثل عبًئا على املشاريع؛ ما يتطلب إعادة “حوكمة” 
للوصول إلى التركيبة املثالية  للكادر السعودي ولصاحب املنشأة.  

ويشير الزين إلى بعض املشكالت التي حتول دون تقدم العالمات 
الوطنية، ومنها: عمل معظم املؤسسات والشركات بعيًدا عن 
املؤسسية، وتأثرها بظروف املالك؛ ألن معظم مؤسساتنا كالطفل 
الصغير يحتاج دائًما لرعاية األب، وحتتاج غالًبا إلدارتها، كما حتتاج 

دعًما متواصاًل باملال والوقت واجلهد.
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ويلفت الزين النظر إلى وجود مشكلة ضعف أخالقيات املهنة في 
التنافس وتقليد أي “عالمة جتارية” دون رادع أخالقي، وأيًضا 
استغالل أي ثغرة في العقد من طرف املمنوح للتمرد على املاحن، 

والسوق حافل باألمثلة على هذا.

نتمنى حتويل ملحق الفرنشايز إلى مجلة بلغات مختلفة تعرض 
عالماتنا الوطنية للخارج

ويؤكد الدكتور محمد دليم القحطاني؛ خبير الفرنشايز أن الفرنشايز 
هو بوابة العبور للعالمات الوطنية ويفتح لها الطريق للعاملية، قائاًل:” 
الطريق يحتاج مزيًدا من اجلهد وإعادة الهيكلة والتغيير للوصول 
بالعالمات التجارية للجودة واملزايا التنافسية في الشكل واملضمون”.

ميزة تنافسية قوية
ويضيف:” لدينا عالمات جتارية سعودية ذات ميزة تنافسية قوية، 
كما منتلك عقواًل لديها حس العاملية، كما أننا متذوقون للنجاحات، 
فمنذ السبعينيات، واململكة محط أنظار العالمات التجارية العاملية، 
ونعرف الكثير عنها، وأسرار جناحها، واستطعنا محاكاة العالمة 
التجارية العاملية، كما بدأت تظهر عالمات وطنية قوية ذات مزايا 
تنافسية، بدأت تنتشر محلًيا بشكل هائل، ولدى بعضها فروع 

إقليمية في اخلليج.

ويشير دليم إلى مبادرته “Go Get Franchise”   الهادفة إلى األخذ 
بيد العالمات الوطنية للعاملية، وإطالقه سلم الفرنشايز، الذي يبدأ 
باختبار اجلاهزية، ثم ترتيب الهوية اجلاذبة واملميزة، من حيث 
الشعار والشكل واللون؛ ألن الهوية هي أول مايجذبك عندما تدخل 
أي مطعم أو متجر، فإذا كانت مميزة، وامسك التجاري جمياًل 
وشعارك بارًزا، ، وديكورك مميًزا، فهذا يعني احترام عقلية العمالء.

عنارص النجاح الخمسة
ويضيف القحطاني: هناك عناصر مهمة في الفرنشايز الناجح 

يجب احلرص عليها:

أوًل: كيمياء الفرنشايز؛ فمتى وجدت العالمة التجارية يجب أن 
يكون لدي مالكها شعور حنو التحول للفرنشايز.

ثانيًا: االستعانة باملستشارين ذوي اخلبرة واملعرفة القانونية 
واإلدارية املكتسبة من خالل الدراسة والبحث والتعامل مع نظم 

الفرنشايز الدولية، وخاصة في أمريكا وأوروبا

ثالثًا: اإلعالم: وهو مهم جًدا؛ إذ يشيد “القحطاني” بدور مجلة 
“رواد األعمال” التنويري بإصدار ملحق متخصص في الفرنشايز، 
نتمنى صدوره كمجلة متخصصة في الفرنشايز بلغات مختلفة 

 القحطاين:

 االستعانة 
مبستشارين ذوي 

خربة ومعرفة قانونية 
وادارية مكتسبة

محمد عىل بيومي: 
الفرنشايز محطة 
نجاح حقيقية وبر 

أمان للرشكات

تعرض العالمات الوطنية السعودية للخارج، وأنشطتنا وواقع مجتمع 
الفرنشايز، وتكون لسان حال املاحنني السعوديني.

رابًعا: األنظمة والتشريعات، وأتوقع مع بداية عام 2018، صدور 
قانون الفرنشايز، الذي ينظم العمل بني األطراف املختلفة

خامًسا: إقامة معارض وملتقيات الفرنشايز؛ إذ حنتاج ملزيد من 
امللتقيات واملعارض احملترفة، والتي تقدم اجلديد في قطاع الفرنشايز.

ويرى أنه بالرغم من وجود حنو 10 معارض في العام، لكن الناجت 
ضعيف جًدا؛ ما يعني ضعفها، وإشراف غير املتخصصني عليها، 
ومعاناتها من التكرار، فنجد العارضني أنفسهم واملتحدثني أنفسهم 
 )Go Get Franchise( في ورش العمل، الفًتا النظر إلى إقامة معرض
الذي سيقام في مارس املقبل، والذي سيقدم اجلديد إن شاء اهلل.    
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ويؤكد خبير التسويق؛ محمد على بيومي أن الفرنشايز ميثل محطة 
جناح حقيقية، وبر أمان للشركات سواء احمللية أو العاملية، وهو 
جناح يحلق في آفاق جديدة بداًل من املنافسات احمللية التي أصابت 
الشركات بالركود والتعثر؛ إذ اليزال البعض يصرون على تقليد 

الغير؛ ما يؤدي حتًما إلى خروجهم من السوق.

وأضاف: على من يسعى إلى الفرنشايز أن يدرس افتراضاته على 
تقدمي خدماته أو منتجاته في املناطق اجلغرافية التي جتلب له العمالء 
املستهدفني، ثم يجرب كل وسائل بالبحث عن املنافسني واملصادر 

وانتهاز الفرصة املمكنة في  املنطقة املستهدفة.

قلـب األوضاع
ويلفت بيومي النظر إلى بعض التحديات؛ كالتخوف والتردد في منح 
الفرنشايز، بالرغم من أنه من الطبيعي الشعور باخلوف من املغامرة، 
مثلما يحدث مع بداية أول دراسة جدوى لتأسيس العالمة، مع خشية 
عدم القدرة على مواجهة التوسع الكبير للشركات العمالقة املنتمية 
لتكتالت كبرى، فالسوق حتكمه قاعدة “البقاء لألقوى”، إضافة إلى 
وجود ختبط إداري وتكاليف ودراسات تسويقية محلية عالية؛ ما يؤثر 
على إيرادات الشركة ، لكن على املستثمر أن يطرح  ختوفه، وال ينتظر 
حــدوث هـذا، بـل يقلـب األوضاع ويصنع مستقبله مع الفرنشايز.

وينصح بيومي، الشركات ببعض اإلجراءات لكسب السباق؛ منها 
حتليل األسواق، واستعمال استراتيجية التركيز والتخطيط لدراسة 
املنطقة اجلغرافية املستهدفة، واالبتعاد عن التقليد، وترك آثار العالمة 

التجارية عبر الزمن “ كن سابًقا، وال تكن تابًعا”.

ويقول فهد بن صاحل اجلليدان؛ الشريك املؤسس لبيت “القهوة” 
بنجران: لدينا مواطن قوة عديدة أهمها توافر رؤوس أموال ضخمة، 
والقوة الشرائية العالية التي يتميز بها السوق اخلليجي، ووجود مجتمع 
عاطفي ينجذب ألي شي، ويحترم املنتج االحترافي والراقي، ويواكب 
املجتمع الغربي، وخصوًصا في القطاع الغذائي، عالوة على جهود 
وزارة التجارة في تطوير العالمة التجارية ومحاولة حتديد معايير 
واضحة كنقطة أولى  لالنطالق حنو النشاط التجاري املنظم، وتزايد 

فرص شراكة االستراتيجية بني املاحن واملمنوح.

ويضيف “اجلليدان”: إن أهم مانفتقده هو عدم وجود مركز إحصائيات 
معتمد يقدم للباحثني واملستثمرين إحصائيات دقيقة، رغم توافر 
اإلمكانيات ورغم وجود احلكومة اإللكترونية، ورغم ذلك نلجأ دائًما 
إلى مصادر أمريكية، متسائاًل: هل باإلمكان أن نرى مستقباًل مصادر 
سعودية، توفر إحصائية عن العالمات التجارية في اململكة، مبنية 
على معلومات دقيقة حتدد من األقوى، ويستعني بها كل من يود 

العمل في قطاع الفرنشايز؟.

ويطالب بوجود مكاتب استشارات محترفة معنية بدراسة امليادين 
والرفع والتدقيق، ُيعتمد عليها في تقدمي االستشارات السليمة 
واملعلومات الصحيحة، ولو على مستوى املناطق الكبرى، مشيًرا 
إلى وجود مكاتب استشارية متتلك كميات ضخمة ومصادر موثوق 
بها وعقود ناجحة، لكنها مبستوى ضعيف رغم أن السوق يستحق 

أكثر من ذلك بكثير.

ويؤكد اجلليدان أن الشركات املشغلة والشركات االستشارية ال تزال 
تعمل مبركزية الربحية مبوجب خبرة، ولها جناحات ال خنتلف على 
ذلك؛ إذ متثل نسبة بحوثها واستشاراتها وتشغيلها من 40 - 60 %، 
ولكن نتائج ذلك تعود بتضاعف تطوير املنتج 200 % ؛ ما يجعلهم 

توفري مؤسسات تدريب متخصصة 
تلبي احتياجات السوق

عقد تحالفات لدخول األسواق الخارجية
وينصح “بيومي” أصحاب العالمات الوطنية بعدة خطوات قد تسهل 
النطالقة أرحب :في مقدمتها ضرورة عقد حتالفات لدخول األسواق 
اخلارجية، وتوفير خدمة متكاملة من اخلدمات التي تشمل اخلدمات 
اإلجنازية واالستشارات القانونية، وتوفير جهاز إداري قيادي متخصص 
ذي خبرة عالية، والسرعة في تنفيذ األعمال انطالًقا من بحوث السوق 
املتكاملة، وانتقاء املشروعات وفق أسس ومعايير مهنية واضحة حتقق 
مصاحل العالمة التجارية للشركة؛ مثل االلتزام واملصداقية والوضوح 

املبني على الثقة والشفافية العالية مع مختلف الثقافات.

ويختتتم “بيومي” حديثه مؤكًدا أن اململكة تزخر بشركات ومؤسسات 
كبيرة  لديها خدمات ومنتجات مبهرة ونادرة، ما يعد فرًصا الكتساح 
األسواق العاملية، من خالل الفرنشايز، الذي يعد الهدف األمسى لكل 

منظمة جتارية تسعى إلى العاملية.

فهد بن صالح 
الجليدان: لدينا 
مزايا تنافسية 
قوية وكثري من 
الفرصة املتاحة
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يتوقفون عن تطوير أنفسهم وعن الزيارات امليدانية التي قد ترقى 
بأدائهم لنتائج تصل إلى 400 % من االستفادة منهم.

عدم وجود معايري ثابتة
ويرى “اجلليدان” أن اإلشكالية في عدم وجود معايير ثابتة للفرنشايز، 
وعدم وعي رجال األعمال وأصحاب العالمات التجارية الناجحة بجدوى 
الفرنشايز، مكتفني مبستوى ربح ثابت، رغم إمكانية مضاعفة أرباحهم 

باالنتشار الذكي عن طريق املنح مثاًل بطريق ثابت وأسس قوية.

ومن التحديات أيًضا املركزية اخلاطئة وعدم الثقة والشفافية وانعدامها 
متاًما من السوق اخلليجي، عكس ما هو عليه في الثقافة الغربية، 
وكذلك عدم وجود معارض وملتقيات لها تغطيات إعالمية اقتصادية 
خليجية، عالوة على جشع التاجر إذا فهم الربحية املؤقتة لالنطالق 
في الفرنشايز دون هدف أو رؤية مستقبلية، مع اهتمامه فقط بكيفية 
جمع أكبر قدر من الرسوم وكتابة عقد الفرنشايز، إضافة إلى عدم 

وجود إدارة للفرنشايز من األلف للياء.

 وأخيًرا عدم وجود عامل جذب للتجار؛ الصغير قبل الكبير، فالكثير 
يعتقد أن دخول عالم االمتياز يقتصر على أصحاب املاليني سواء 

املاحن أو املمنوح. 

مطلوب مؤسسات 
تدريب عىل املهن 

الحرفية والفنية لتلبية 
احتياجات السوق

عبدالرحمن 
القحطاين: 

العالمات الوطنية 
قادرة عىل 
املنافسة  

ويرى  عبدالرحمن القحطاني؛ الباحث في مجال الفرنشايز أن العالمات 
التجارية الوطنية قادرة على املنافسة بقوة، بدليل وجود 17 عالمة 
جتارية سعودية ضمن أقوى 50 عالمة على مستوى الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بقيمة سوقية تبلغ 21.7 مليار دوالر، لكن لألسف ال 
يعمل جميعها بنظام الفرنشايز، كما أنها جميًعا اكتسبت قوتها من 
الدعم احلكومي؛ مثل أرامكو وسابك واالتصاالت السعودية، فقيمتها 
تتمثل في أنها من مصادر التوازن االقتصادي للدولة؛ لذا فإنها 
مدعومة بشكل كبير، لكنها كعالمات جتارية محلية لم تاخذ قوتها من 
الفرنشايز، وهذا ما جنده في دول اخلليج ومصر، عكس ما تضمنته 

القائمة من شركات أجنبية عاملية؛ استمدت قوتها من الفرنشايز.

عوائق أمام العالمات الوطنية
ويقول القحطاني:” هذا يعني وجود عوائق أمام العالمات الوطنية حتول 
دون رفع قيمتها السوقية من خالل العمل بالفرنشايز؛ ما دفعني إلى 

تلخيص هذه األسباب في أربعة جوانب رئيسة:

1. الحكومة : حيث ال يوجد تنظيم يحمي ويدعم املاحن واملمنوح 
محلًيا ودولًيا.

2. املانحون: يسيطر عليهم اجلشع، وال يفهمون طبيعة العالقة، 
وأنها يجب أن تكون على أساس املنفعة املتبادلة، كما يغيب عن 

أذهانهم مفهوم االستدامة.

3. املمنوحون: قلة املعرفة، وعدم فهم هذه العالقة، وعدم معرفة 
معايير اختيار املاحن، وقلة خبراتهم القانونية لفهم العقود وهم لألسف 

احللقة االضعف.

4. املكاتب الستشارية: تعاني من ضعف احملتوى العربي 
للبحوث،  عكس ماهو موجود في البحوث االجنليزية مثاًل.

اسرتاتيجية سليمة
ويأمل القحطاني في معاجلة هذه التحديات، لالنطالق حنو العمل بنظام 
الفرنشايز، الذي بات ضرورة وفرصة ، لكن يجب أن تكون بدراسة 
واستراتيجية سليمة، فعلى سبيل املثال: حتولت الهند ألكبر األسواق 
املهيأة للفرنشايز، كما توجد سلسلة صيدليات أوروبية، استطاعت 
خالل عمرها افتتاح 1444 فرًعا، كما اتبعت الهند نظام الفرنشايز 

عالمة تجارية سعودية بني 
أقوى 50 عالمة بالرشق 
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وخالل 3 سنوات تقريًبا منحت 1800 صيدلية.

توفري اإلحصاءات واملعلومات
ويدعو القحطاني إلى توفير اإلحصاءات واملعلومات التي تعني 
الباحثني وختدم السوق، مثلما جند في أمريكا إحصاءات مبنية على 
نشرات من جهات حكومية، كما تعطيك اجلهة املسؤولة عن الضرائب 
هناك 70 % على األقل من معلومات، مشيًرا إلى أن مشكلتنا تكمن 
في أنه ال توجد مصادر حكومية ملثل هذه األرقام واإلحصائيات، 
بل فقط عمليات إحصائية لعينات بسيطة يتم تعميمها على السوق.

ويقول رائد األعمال هاني جستنيه : إن الفرنشايز هو أحد املفاتيح 
والفرص التجارية املهمة وطريقة جتارية ناجحة ، متثل فرصة للماحن 
للتوسع واالنتشار بأقل التكاليف مع نسبة من األرباح، ولرمبا إذا 

استثمرها بنفسه أو مع شركاء لزاد دخله.

وميثل الفرنشايز للممنوح فرصة استثمارية جيدة باحلصول على 
منتج معني وتسويقه، واالعتماد على خبرة املاحن الطويلة، وكسب 
اخلبرات في بداية املشوار الختصار أمور كثيره والتعلم األسرع، 

ومن بعدها يدخل السوق كيفما شاء.

ازدهار العالمات التجارية
ويضيف جستنيه: “ توقعاتي ـــ إن شاءاهلل ـــ أن تشهد العالمات 
التجارية الوطنية باململكة خالل السنوات القادمة جناًحا وازدهاًرا 
، فهناك عالمات وطنية أثبتت وجودها، وسيكون لها شأن قريًبا، 

وسيتم جني مثارها عام 2020  في ظل رؤية 2030 التي اهتمت 
بالفرنشايز كأحد الطرق املهمة جلذب االستثمارات للمملكة، وزيادة 
نسبة مساهمة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تنمية الدخل 

الوطني، وخلق املزيد من فرص العمل.

رسعة إصدار القانون
ويدعو جستنية إلى التركيز على نشر ثقافة وفكر الفرنشايز، خاصة 
بني رواد األعمال والشباب، فانتشار هذه الثقافة يصب في مصلحة 
العالمات التجارية الوطنية، وسيعمل على تنمية هذا القطاع، وسيؤدي 
إلى ظهور وانتشار عالمة جتارية فرنشايز سواء من الداخل أو اخلارج .

ويضيف: يجب تنمية الرغبة لدى األكثرية من مالك العالمات التجارية 
باستخدام نظام الفرنشايز، والعمل على تيسير إجراءاته، وسرعة 
إصدار القانون حلماية العالمات الوطنية، التي أمامها فرص كبيرة 

للنجاح محلًيا وإقليمًيا وعاملًيا.

سلم الفرنشايز

هاين جستنيه: 
الفرنشايز أحد 

املفاتيح والفرص 
التجارية املهمة

اختبار الجاهزية

التأكد من جاذبية العالمة واالسم التجاري

بناء وحدة الفرنشايز يف الكيان

جاهزية النشاط فنيًا

دليل التعريف

عمل منوذج طلب استنساخ نشاطات وخطاب مقنن 

عمل موقع إلكرتوين مع مراعاة خانة للفرنشايز

بناء دليل التشغيل

بناء العقد

وضع برنامج تدريبي

إنشاء نشاط تجريبي يعمل بنظام الفرنشايز

ابدأ يف املنح

انطلق وال تتثاءب



فرنشايز

لقد استمرت النشاطات احمللية- التي أثبتت جودتها وجاذبية أعمالها، وكسبت والء عمالئها- في استقطاب عمالء جدد 
يوًما بعد يوم؛ ما يستلزم منها استخدام "بوصلة النمو"، حسب مايراه كاتب هذه السطور؛ تلك البوصلة التي 

جتعل سفينة االنطالق والتوسع تبحر بشكل انسيابي ومدروس، يقوم على فهم عميق لكافة أسرار 
وظروف ومفاجآت األسواق لالنفراد بوضع آلية محكمة؛ لالنطالق بنظام الفرنشايز الذي 

يفترض أن مير بعدة بوابات: أولها الشعور بأهمية نظام الفرنشايز كخيار 
استراتيجي للتوسع والنمو، وآخرها بوابة الطموح الختراق كافة 

األسواق القريبة والبعيدة، بشكل يتفق واملعايير الدولية 
التي تقوم على االنضباط وااللتزام ودقة 

 التنفيذ ولوجستية اإلمداد والتموين.

ونأتي 
ع  للنو

وهو  الثاني؛ 
مايعرف بالفرنشايز 

األجنبي، فهو يحتاج إلى 
بوصلة "االستقطاب األمثل" 

محيطات  ماحتتضنه  ملراعاة 
الفرنشايز العاملي من أنشطة متعددة، 

وعالمات كثيرة تتجاوز املليون عالمة في 
العالم، تتصارع فيما بينها؛ لتحظى بفضول ورغبة 

املستثمرين األجانب وصائدي الفرص. وهنا، لزم التهيؤ 
للفهم الدقيق في توجه أسواق الفرنشايز العاملية من 

أجل توجيه سفينة استقطاب العالمات التجارية 
مايدور  استشعار  أساس  على  العاملية، 

في االقتصاد العاملي، وماينسجم مع 
االقتصادات احمللية التي ختتلف- 

بالشك- فيما بينها من حيث 
واإلمكانيات،  الرؤى، 

واملوارد، والنضج 
االقتصادي.

بوصلة  إنَّ 
الفرنشايز بشقيها 
واألجنبي،  احمللي 
هي املفتاح اآلمن لتجاوز 
لتقف  الغموض؛  أشكال  كل 
الطريق  على  احمللية  بالعالمات 
السليم، وحتويلها بشكل احترافي ينسجم 
ومتطلبات النجاح الدولي، فيما تفتح البوصلة 
األخرى املجال للمستثمرين ورواد األعمال أبواب 
االختيار املناسب الذي يشعر معه املستفيدون من هذه 
العالمات األجنبية املستقطبة بروح النجاح، وانسيابية 
العمل، وانضباط أدلة التشغيل، واالستفادة 
من برامج التدريب التي تضمن تنفيذ كافة 
األعمال بشكل دقيق، واعتماد البرامج 

املثالية للتسويق.
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إًذا  عليك 
على  إقبالك  قبل 

الفرنشايز، أن تتأكد أواًل من 
التي  املثالية  البوصلة  على  احلصول 

تأخذك إلى بر األمان؛ وذلك من خالل االستشارات 
العقالنية، والفكر الراجح، وإلى لقاء قريب.

اكتشف بوصلة الفرنشايز !
البحار والمحيطات، يحتاج إلى فهم  الفرنشايز مثله مثل عالم  إن عالم 
التمييز بين نوعين مختلفين في  التفاصيل، وهنا البد من  عميق ألدق 

الفرنشايز:األول محلي، واآلخر أجنبي. توجه 

د. محمد بن دليم القحطاين





تاريخ التأسيس: 1979
تاريخ رخصة الفرنشايز: 1989

املقرات: أسبانيا
النشاط: متاجر بقالة

وحدات التشغيل: أكرث من 3800 وحدة يف ست دول.
توصيف العمل:

DIA سلسلة توزيع ملحالت سوبر ماركت، تأسست يف إسبانيا عام 1979، وعملت عىل تحقيق معادلة 

الجودة والسعر، كمحور لرسالتها يف األسواق التي تعمل فيها.
م للمستهلكني حلوًل ملتطلبات الغذاء  ويستند هدف DIA إىل سياسة خفض تكاليف التشغيل لتُقدَّ
والسلع، مع اللتزام بالجودة والسعر؛ ما جعلها فريدة من نوعها مقارنة بالرشكات املنافسة، عالوة 
عىل متيزها بسعيها إلرضاء موظفيها وكافة املوردين واملساهمني يف العمل، وكذلك املجتمع 

الذي تُنفذ أنشطتها فيه.

عروض الفرنشايز:
تسعى املتاجر التابعة لـDIA إىل تحقيق مفهومني أساسيني:

1. أهمية الجوار:

وذلك باختيار متاجر ذات صفة عملية، يتم اختيار مواقعها يف الضواحي واملدن؛ ليتمكن العمالء 
من العثور عىل مراكزها بسهولة.

DIA، والذي تم ترسيخٍه يف جميع البلدان التابعة للرشكة؛   وكان هذا هو النموذج األويل ملتاجر 
حيث تبُعد مناطق البيع نحو500 مرت مربع عن مركز املدينة أو البلدة كحد أقىص.

التي  والسلعٍ  املواد  لتشكيلة  املستمر  والتطوير  يوميًا  الطازجة  األغذية  بتوافر  السلسلة  وتتميز 
توزعها، مع الرتكيز عىل الناحية القتصادية وتغطية احتياجات العمالء يوميًا.

2. أهمية املوقع:

ويعني أهمية وجود املوقع عىل مشارف الضواحي أو املدن مع وجود مواقف للسيارات من أجل 
راحة العمالء وسهولة تسوقهم؛ لذا تتميز املتاجر بكونها فسيحة، قريبة ويف املتناول، باإلضافة 
إىل احتوائها عىل مجموعة واسعة من املنتجات الطازجة بأسعار تنافسية للغاية، تتيح للعمالء 

القيام بتسوق شامل ومريح.

املساعدة املالية:
يقدم فرنشايز DIA متوياًل إىل ممنوحي الفرنشايز، كام، تساعد يف متويل املعدات، 

وتقدم خدمة التخزين األويل ملدة 60 شهرًا بدون فائدة.


