«تــوس» للمجوهــرات تفتتــح فر ًعــا جديــ ًدا
يف «الخــر»

حظــر اســتخدام األســاء العائليــة يف
العالمــات التجاريــة

التجارية للتوسع في اململكة ،وهو

في اململكة.

في املنطقة الشرقية باململكة.

نص القرار على حظر استخدام

املتجر اخلامس للعالمة التجارية

األمساء العائلية كأمساء أو عالمات

ويعرض الفرع اجلديد ،أحدث

التجارية ،إال في حالة تسجيل االسم
ً
كامال ،كما هو في السجل املدني

التشكيالت من تصاميم «توس»

للمجوهرات واإلكسسورات،

افتتحت الشهر املاضي « ،توس»؛
العالمة التجارية اإلسبانية
للمجوهرات واإلكسسوارات،
فرعا
والعطور ،وحقائب اليدً ،
لها مبدينة اخلبر ،بالشيخ أفنيو؛
أحد املراكز التجارية على طريق
امللك سلمان.
جاء افتتاح الفرع اجلديد لـ «توس»
في اخلبر ،في إطار خطة العالمة

«الهوية الوطنية» ،وموافقة حامل

وهي تشكيلة « SS18اجلوهرة

االسم على استخدامه لهذا الغرض.

احلقيقية» ،والتي تضم مجوهرات

تتسم باللمسات العاطفية

جاءت الضوابط وفقًا للمادة

واملشاعر الفياضة.

األولى من نظام األمساء التجارية

جدير بالذكر ،أن العالمة التجارية

الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/

«توس» أسست عام  ،1920في

أصدر الدكتور ماجد القصبي؛ وزير

متاجرها في اململكة إلى 21

وشروط لتسجيل األمساء العائلية،
ً
فضال عن أمساء العالمات التجارية

مانريسا بإسبانيا ،ووصل عدد

متج ًرا.

غرفــة الريــاض تدعــو رواد األعال لالســتثار
يف مشــاريع الفرنشايز

قرارا بضوابط
التجارة واالستثمارً ،

 ،)15والفقرة السابعة من املادة
الثالثة من قانون نظام العالمات
التجارية لدول مجلس التعاون
اخلليجي.

«أوركســرا» تُطلــق ثالثــة فــروع يف الريــاض
والدمــام وأبها

تنبأ محمد املعجل؛ رئيس جلنة

الفرنشايز بغرفة الرياض ،بأن يشهد

قطاع الفرنشايز في اململكة العربية

رواجا منقطع النظير،
السعودية،
ً
خالل السنوات العشر ا ُ
ملقبلة.

وأكد املعجل خالل محاضرة

دشنت «أوركسترا» -العالمة

نظمتها غرفة الرياض -الشهر

التجارية الفرنسية املتخصصة

املشاريع التي تعتمد على االمتياز

فروع جديدة في اململكة العربية

املاضي -أن نسبة جناح

في صناعة مالبس األطفال -ثالثة

التجاري تفوق املشاريع األخرى.
ودعا املعجل ،رواد األعمال

إلى التوجه حنو االستثمار في

مشاريع الفرنشايز ،الفتًا إلى

ضرورة رفع الوعي باجلوانب
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السعودية ،في مدن :الرياض،

وأبها ،والدمام.
القانونية لعقود االمتيازات
التجارية؛ حلفظ حقوق كل من

املاحن واملمنوح.
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وجاء الفرع األول ألوركسترا في

غرناطة مول بالرياض ،والراشد
مول بأبها ،والعثيم مول بالدمام.

تأسست «أوركسترا» في فرنسا
عام  ،1995ثم امتد نشاطها بشكل
ملحوظ عام  ،1999وتوجد متاجرها
حال ًيا في أكثر من  35دولة حول
العالم.واستقطبت شركة «نهج
اخليال» ؛ إحدى الشركات السعودية
الكبرى العاملة في قطاع التجزئة
لألزياء ،عالمة «أوركسترا» ،ضمن
أشهر العالمات التجارية العاملية.

40

عالمة تجارية تدخل قطاع الفندقة باململكة ،طبقًا ملا أعلنه الدكتور حمد السامعيل؛ نائب
ريا إىل
رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني لالستثامر والتطوير السياحي ،مش ً
زيادة االستثامر يف قطاع الفندقة السياحية يف اململكة.

 % 7زيــادة يف عــدد العالمــات التجاريــة
امل ُســجلة يف اململكــة

ً
فضال عن حماية
كافة األطراف،

لتسجيل العالمات التجارية؛ حيث

املخالفة لألنظمة.

التجارية إلكترون ًيا ،سبعة أيام،
ً
يوما في السابق،
بدال من ً 60

االقتصاد الوطني من املمارسات
ولفتت الوزارة إلى ميزات تسجيل

العالمات التجارية إلكترون ًيا ،عبر

خطوات ميسرة ،تتضمن تسجيل

بعض البيانات؛ مثل الشعار،

وغيرها ،باإلضافة إلى دفع الرسوم
أعلنت وزارة التجارة واالستثمار عن

عدد العالمات التجارية ا ُ
ملسجلة في

اململكة العربية السعودية ،والبالغ
عددها  205407عالمة جتارية،
بزيادة قدرها

 % 7عن العالمات املسجلة نهاية
 ،2016والبالغ عددها 192439
عالمة جتارية.
وأوضحت الوزارة ،أن تسجيل
العالمات التجارية يحفظ حقوق

 300عالمــة تجاريــة تســتعرض منتجاتهــا
مبعــرض املأكــوالت والضيافــة بجــدة

تستغرق عملية تسجيل العالمات

كما يتضمن النظام اجلديد النشر
الفوري لإلعالنً ،
يوما
بدال من ً 180

في السابق.

جدير بالذكر ،أن وزارة التجارة

املستحقة ،ثم احلصول على شهادة

جهودا مكثفة
واالستثمار تبذل
ً

وقد أطلقت الوزارة ،النظام

التجارية ،ورفع وعي رواد األعمال

العالمة التجارية.

اإللكتروني؛ ملواكبة التطور في

منظومة العمل احلكومي ،واحلد

من اإلجراءات الروتينية الالزمة

لتنظيم آليات تسجيل العالمات

في هذا اإلطار ،من أجل حتسني بيئة
األعمال التجارية واالستثمارية،

حتقيقًا ألهداف رؤية.2030

«الريــاض لألغذيــة» تســتحوذ عــى مطاعــم
«ماكدونالــدز» يف اململكــة

املنتجات واخلدمات في مجاالت

التغذية والفندقة ،كما متت مناقشة
فرص االستثمار وعقد بعض

الصفقات الرابحة في اململكة.

تضمن املعرض أجنحة ُمخصصة

شاركت أكثر من  300عالمة

جتارية رائدة في مجاالت

الضيافة ،واملأكوالت ،والفندقة ،في

لعدد من البلدان؛ مثل :الصني،
ً
فضال
وإثيوبيا ،واملغرب ،وتركيا،
عن ممثلني من مصر ،والهند،

وماليزيا ،وجنوب إفريقيا ،وتايالند،

فعاليات معرض جدة للمأكوالت

وتونس ،واإلمارات العربية

والعشرين؛ لبحث فرص االستثمار

املتحدة األمريكية.

والضيافة ،في نسخته الثالثة
الواعدة في اململكة ،في الفترة من

 19حتى  23من مارس املنصرم،

مبركز جدة للمنتديات والفعاليات.

واستعرضت العالمات التجارية
 -خالل فعاليات املعرض -أحدث

املتحدة ،والعراق ،والواليات

جدير بالذكر ،أن املعرض ُيعقد

ويعد منصة جتارية جتمع
ً
سنوياُ ،
املوردين احملليني والدوليني في

قطاعات املأكوالت ،والفنادق،
بهدف النهوض بقطاع الفندقة.

أعلن األمير مشعل بن خالد بن

فهد آل سعود؛ الرئيس العام

لشركة الرياض العاملية لألغذية،
استحواذ الشركة على كل مطاعم

«ماكدونالدز» في اململكة ،مؤك ًدا
أن الشركة تُ دير تلك األموال دون

مشاركتها مع شركة ماكدونالدز
العاملية.

وفيما يخص دور شركة ماكدونالدز
األم ،أوضح األمير مشعل أنه يتمثل

في منح الشركة حقوق استخدام

العالمة التجارية ،مع بيان طرق
التشغيل ،ومتابعة سير العمل في
الفروع فقط.
جدير بالذكر ،أن شركة الرياض
العاملية لألغذية تستهدف افتتاح
فرعا جدي ًدا لـ «ماكدونالدز»
ً 25

في اململكة ،خالل العام احلالي.

ويتوقع وصول عدد أفرع مطاعم
«ماكدونالدز» في اململكة ،إلى 500
فرع بنهاية عام .2027
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فرنشايز

ثقافة الفرنشايز بني الواقع واملأمول:

خرباء :نعاين من ضعف ثقافة الفرنشايز ..ونحتاج
جهو ًدا كبرية يف هذا املجال

إعداد :حسين الناظر

وإقليميا في عدد االمتيازات
عربيا
وفقا لألرقام الرسمية ،تتصدر السعودية المركز األول
ً
ً
ً
التجارية بنحو  15ألف امتياز تجاري ،وهناك اهتمام متزايد من قبل العالمات التجارية األجنبية
لدخول السوق السعودي؛ إذ يبلغ عدد الطلبات السنوية من مكاتب خارجية حوالي  1200طلب،
معظمها في مجاالت التجزئة واألغذية والمطاعم والتجميل والعطور.
ورغم جهود وزارة الصناعة والتجارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد األعمال الراغبين
في العمل في قطاع الفرنشايز (االمتياز التجاري) كالعمل على إصدار قانون متخصص ،إال أن
هناك تحديات أبرزها غياب ثقافة "الفرنشايز" ،التي نناقشها من خالل هذا الملف..
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فهد بن صالح الجليدان:
نحتاج إىل دليل معريف
سنوي

يقول فهد بن صاحل اجلليدان؛ أحد املهتمني باالمتياز التجاري :إن قطاع
الفرنشايز يشهد طفرة كبيرة في السوق احمللي ،في ظل االهتمام املتزايد
من رواد األعمال واملستثمرين؛ ما يتيح لنا الوصول بهذا القطاع إلى
آفاق أرحب؛ عن طريق تعريف أوساط الشباب ،بأهمية الفرنشايز عن
جهودا كبيرة في هذا املجال.
طريق نشر ثقافته التي تتطلب
ً

وأضاف أن مفهوم ريادة األعمال ما زال قاص ًرا على االعمال املتكررة،
فمن النادر وجود أفكار خارج الصندوق؛ إذ غال ًبا ما يقوم رواد األعمال
بنسخ جتارب اآلخرين ،بينما حنتاج إلى من يفكر مثل "بيل جيتس" و"جاك
ما" و "جيف بيزوس" و "ستيف جوبز" ،كما حنتاج إلى بيئة تساعد على
ظهور أمثال هؤالء.
ويدعو "قاسم" إلى طرح مبادرات من وزارة التجارة ،والغرف التجارية،
وهيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة (منشآت) حلصر أصحاب األعمال
الناجحني ،والقابلة مشروعاتهم للتوسع بنظام الفرنشايز ،ثم مخاطبتهم
لعمل ورش عمل مجانية باالستعانة باملكاتب االستشارية ذات السمعة
الطيبة (تدفع لهم الوزارة أو "منشآت" أو الغرف التجارية) لتوضيح أهمية
نظام الفرنشايز ،ومزاياه فى التوسع احملسوب ُ
إعدادا ممتازً ا
واملعد
ً
بالطريقة التي يطبقها عمالقة الفرنشايز فى العالم مثل ماكدونالدز.

ويقترح «اجلليدان» بعض اآلليات لنشر ثقافة الفرنشايز؛ كوضع دليل

سنويا ،يتضمن كل العالمات التجارية العربية واخلليجية
معرفي يصدر
ً
الراغبة في منح االمتياز التجاري ،وكذلك أهم الفعاليات في هذا املجال،
وأمساء الشركات وعناوينها وجوائز العالمات وأنشطتها ،على أن يتم
توزيعه على مستوى الغرف التجارية احمللية والدولية.
ويشيد "اجلليدان" بدور مجلة "رواد األعمال" في هذا اإلطار؛ إذ تعد املطبوعة
خاصا عن الفرنشايز يتضمن أخبار
الوحيدة التي خصصت ملحقًا
ً
الشركات واملعارض واملؤمترات وورش العمل ،ويناقش كل ما يتعلق
به من قضايا ،كما تعبر املجلة عن مشكالت الفرنشايز والتحديات التي
يواجهها هذا القطاع وأصحاب العالمات التجارية ،داع ًيا جميع املؤسسات
اإلعالمية إلى أن حتذوا هذا النهج؛ إذ لن تنتشر ثقافة الفرنشايز فعل ًيا
إال من خالل كثرة التغطيات اإلعالمية ،وتفعيل املؤمترات واملعارض
جتاريا واألكثر ربحية
اخلاصة به وانتقاء رجال األعمال األنشطة اآلمنة
ً
التي تتركز في منح االمتيازات التجارية.
مصطفى قاسم:
عدم جاهزية املانح العريب

للفرنشايز

هيا السنيدي:
 % 90نسبة نجاح الفرنشايز
لقلة مخاطره

تقول هيا السنيدي؛ رئيسة شركة السنيدي للمعارض ،والتي نظمت

املعرض السعودي الدولي لالمتياز التجاري :إن الفرنشايز من

االستثمارات اآلمنة التي أثبتت جناحها في جميع أحناء العالم ،وميكن

تكرار جناحها من خالل اخلبرات املتراكمة واألدوات التي ميتلكها املاحن؛
إذ تتضح أهمية االستثمار بنظام الفرنشايز في نسبة جناحه البالغة

 % 90بسبب قلة مخاطره؛ ما مينح املستثمرين ورواد األعمال فرصة
لالستثمار في عالمات جتارية محلية وعاملية ماحنة حلق الفرنشايز
للنجاح أكثر من املشاريع اجلديدة األخرى.

وتضيف "السنيدي" حنن بحاجة لدعم رواد األعمال بخلق فرص

الستثمارات آمنة تنهض بهم ومبشروعاتهم؛ ما يجعل الفرنشايز أحد
أهم تلك األنشطة اجلاذبة لرواد األعمال ،وفرصة حقيقية لتصدير العالمات

التجارية السعودية إلى مختلف دول العالم ،وإقامة شراكات خليجية
لدعم االقتصاد السعودي ومرتكزات رؤية  ،2030في ظل توقعات متفائلة

يؤكد مصطفى قاسم؛ مؤسس ورئيس شركة املخازن املتكاملة ،أهمية

ثقافة الفرنشايز لعالم األعمال ،راص ًدا بعض التحديات املترتبة على
غياب هذه الثقافة ،في مقدمتها عدم جاهزية املاحن العربي للفرنشايز
(اكتمال أدلة التشغيل واملتابعة قبل وبعد املنح...اخل) ،وضعف اهتمام
واضعي السياسات جتاه خلق بيئة حتكم العالقة بني املاحن واملمنوح،

وحتفز على منو الفرنشايز.

بنمو االستثمار في قطاع الفرنشايز خالل السنوات املقبلة.

وتشير السنيدي إلى الدور الذي تقوم به في تنظيم أكبر معرض

متخصص في الفرنشايز في السعودية ،في إطار دورنا لدعم قطاع

الفرنشايز ونشر ثقافته ودعم مفهومه ،مشيرة إلى أنه سيتم إقامة

وتنظيم املعرض السعودي الدولي لالمتياز التجاري  2019في نسخته

الثانية في الرياض.
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فرنشايز
صهيب الزين :
الرتكيز عىل قصص نجاح
أصحاب العالمات الوطنية
الناجحة

يرى صهيب الزين؛ مدير عام شركة وادي النجاح ،أن ثقافة الفرانشايز

التجارية -نشر ثقافة الفرنشايز؛ بإقامة ودعم املعارض واملؤمترات
والندوات التثقيفية التي تسهم في التعريف بالفرنشايز ،مع سرعة إصدار
ممنوحا.
قانون الفرنشايز الذي يعد خير أمان للمستثمر ،ماحنً ا كان أو
ً
صالح العنزي:
تنظيف السوق من الدخالء
والرتكيز عىل الجودة

باتت ضرورة ملحة وليست رفاهية ،فهي أحد عناصر املنظومة املهمة؛

لذا تنبع أهمية ثقافة الفرنشايز من قدرتها على جعل املنظومة تعمل كفرد

واحد ،يعمل فيها الكل كما ينبغي ،بدون احنراف ،يعرف فيها اجلميع
مايفعله ٌ
كل منهم.
وحول ثأثير ثقافة الفرنشايز على األعمال ،يقول صهيب إن ريادة

جزءا منها جتعل صاحب العمل يبدأ من
األعمال التي يعد الفرنشايز ً

الصفر ،ويعرف كل خلية تعمل في منشأته ،وهي الثقافة التي نريدها،

قابعا في مكتبه وال يعرف كيف تعمل منشأته،
فالنريد رجل أعمال
ً
ملما بكل شئ يدور وكيف يدور؟ وملاذا يدور؟.
فريادة األعمال جتعلك ً

ولنشر ثقافة الفرانشايز ،يقترح "الزين" التركيز على قصص جناح أصحاب

العالمات التجارية الوطنية الناجحة؛ ألنه من اجلميل في هذه الثقافة أنها

عدوى تصيب املبدعني والناجحني ،فنحن والشباب نطمح ألن نكون
من الناجحني واملميزين مثل هؤالء؛ ما يجعل الكل ينبهر بهذه الثقافة
ويعتنقها كأسلوب حياة له ،فهي الطريق الصحيح.

سعود جزاء العتيبي :
الثقافة رضورة للنجاح يف
عامل الفرنشايز

إن ثقافة الفرنشايز
يرى سعود جزاء العتيبي؛ رئيس شركة موفينبيكَّ :

مفتقدة لدى قطاع عريض من املستثمرين ورواد األعمال ،وكثي ٌر منهم
اليعرفون الفارق بني الفرنشايز ونظام الوكالة والتوزيع؛ لذا حنن في حاجة

ماسة لثقافة الفرنشايز من أجل التوسع في تنمية العالمات التجارية؛
عبر معرفة كل شئ عن الفرنشايز وتطبيقه على أرض الواقع ،وأدلته

يقول صاحل العنزي؛ الرئيس التنفيذي ملؤسسة ذوق الشمال التجارية :
بدأنا نسمع في اآلونة األخيرة عن الفرنشايز؛ ما أدى إلى تغير ملحوظ في
ثقافة املستهلك ،ويسبق ذلك ثقافة املستثمر الذي يبحث عن العالمات
التجارية املعروفة ليمثلها في املنطقة.

ويضيف :إن تركيز اململكة على إخراج املواهب الكامنة لدى رواد
األعمال؛ بدعمهم بحاضنات األعمال والتمويل والدعم اللوجيستي
واملعنوي ،أدى إلى منو بعض األعمال ،وازدهار بعض مشاريع رواد
األعمال وابتكاراتهم.
توحيد العقود
ويرى أن دعم ثقافة الفرانشايز يتطلب ً
أوال تنظيم سوق الفرنشايز ،وتوحيد
العقود حسب املجاالت ،وإنشاء قسم خاص بها ومحكميها وترتيب
سوق املستشارين بتجويد عملهم عن طريق اجلامعات ومراكز مستقلة.
ويؤكد «العنزي» على أهمية االستفادة من نظام الفرنشايز بزيادة الوعي
لدى التاجر واملستهلك ،وتنظيف السوق من الدخالء ،والتركيز على
اجلودة واخلدمة مع السعر ،مشي ًرا إلى أنه كسب كثي ًرا من الشركات،
مبساعدتها في بناء عالمات جتارية ناجحة في السوق وتطوير أخرى؛
إذ ساهمت شركته في نشر ثقافة الفرنشايز؛ عبر عقد مؤمترات وورش
عمل ودورات تدريبية ،وتصميم حقيبة تدريبية متكاملة حول الفرنشايز،
مت تنفيذها في جدة وأبها والرياض ،والبحرين.
عبدالفتاح القحطاين:
تنظيمالندواتواملؤمترات
لكل فئات املجتمع

التشغيلية واإلدارية والقانونية.

ويدعو سعود إلى توطيد العالقة بني طرفي الفرنشايز ،فعلى املاحنني
احتضان املمنوحني ،وتدريبهم والوقوف بجوارهم ،وحل ما يواجههم
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ويرى القحطاني أن احلاجة ملحة للقانون؛ حيث تفتقد معظم املشروعات
القائمة باململكة للجدية والقواعد القانونية احلاكمة ،فهي قص ولصق من
قوانني وعقود من هنا وهناك حسب البلد املنشيء للعالمة التجارية،
كما يفتقد املمنوح للوعي بشكل أكبر حيث ُيغري باألرقام ،ولكن يفاجأ
بعد فترة من التوقيع بالفشل وصعوبة إدارة املشروع؛ ما يسبب في
حدوث مشاكل مع املاحن.
أن ريادة األعمال حتتاج لتعريف واضح وصريح ،ومواصفات
وأوضح َّ
مشروعا يسمي نفسه رائد أعمال،
محددة؛ ألن ما يحدث اآلن أن كل من يفتح
ً
واألعمال بصفة عامة متى توافرت فيها اخلبرة واملادة ،ستنجح وتنمو وتتطور.

بل ً
أيضا رفع كفاءة هذه املعرفة وتطبيقها حسب املتعارف عليه دول ًيا،

فتطبيق الفرنشايز بدأ في السعودية منذ فترة طويلة ،لكن لم يتم تطبيقه

بشكل مهني واحترافي ،وعدم تطبيق هذا النظام ــ من قبل بعض العالمات

التجارية وبعض ماحني وممنوحي الفرنشايز بشكل متمكن ومحترف -أدى

إلى نوع من عدم الثقة في منوذج الفرنشايز خالل الفترة املاضية ،ولكن

تشهد الفترة احلالية وع ًيا بأهمية تطوير نظام الفرنشايز بأكمله وفق معايير
وطرق علمية ومهنية واحترافية من ماحني االمتياز ،كما توفر استشاريي

فرنشايز في اإلعداد والتجهيز للتحول حنو الفرنشايز ،أو خالل عملية
التنسيق بني املاحن واملمنوح ،والبحث عن أفضل املاحنني من أصحاب

العالمات التجارية القوية التي تضمن جناح واستمرار الفرنشايز.

ويدعو القحطاني إلى تنظيم ندوات ومؤمترات لكل فئات املجتمع لنشر
ثقافة الفرنشايز؛ باالستعانة باخلبراء واالستشاريني واملتخصصني؛
للتعريف مباهية االمتياز التجاري واإلجابة عن كل التساؤالت التي تدور

ودعا إلى تطبيق معايير الفرنشايز وخدمات ما بعد املنح ،والتأكد من

خدمات ما بعد املنح

في األذهان حول هذا النظام.

محمد الطبيش :

سالمة اإلجراءات ،وااللتزام باألدلة واألنظمة والقوانني التي وضعها

املاحن ،والتأكد من معايير اجلودة لضمان جناح الفرنشايز ،ومساعدة

مقهى الفرنشايز مبادرة
جادة لنرش الوعي يف
الجامعات واملجتمع

ممنوحي االمتياز في حالة التعثر القدر اهلل ،ولعل العمل جاري من أجل

رفع كفاءة منظومة االمتياز التجاري.

وأضاف أن اجلهات املاحنة واملمولة للقروض لشباب األعمال ،أصبح

لديها معرفة عالية وإدراك ووعي كامل بأهمية الفرنشايز ومساعدة

رواد األعمال بتسهيل منح القروض وختفيض املخاطر التي تعترضهم

أن نشر
يشير محمد الطبشي؛ الرئيس التنفيذي لفران بيونيرز ،إلى َّ
ثقافة الفرنشايز ستؤدي إلى دفع عجلته لألمام؛ ألن الفرنشايز اآلن هو
ً
أمواال ،ولكن على
احلل للمستثمر الذي يحتاج للتوسع دون أن يتكلف
حساب ممنوح الفرنشايز ،كما أنه احلل في الوقت احلالي لكل من أراد
ناجحا مبن ًيا على قصص جناح حقيقية ،وتقليل نسب الفشل
مشروعا
ً
ً
في املشاريع التي تكون كاملشروعات التقليدية.
أن األفكار الريادية واجلديدة هي التي تدعم روافد االقتصاد الوطني،
وأكد ِّ
وتوفر فرص عمل هائلة ،داع ًيا إلى ضرورة انتهاج حذو مجلة رواد
األعمال التي تقدم ملحقًا شهريا عن الفرنشايز ،إضافة إلى تقدمي مقهى
الفرنشايز الذي يعد جتربة مميزة لنشر ثقافة الفرنشايز في أوساط
الشباب ،والسيما في اجلامعات.
عبدالله الكربيش:
غرس ثقافة العمل الحر
والتخطيط تبدأ من الجامعة

إلجناح مشاريعهم وإدارة مستقبلهم بشكل أفضل.

ويضيف« :أمامنا رحلة طويلة تتطلب تكثيف جهود اجلميع للعمل على
كافة األصعدة ،وعقد مزيد من احلوارات واملعارض واملؤمترات».

تثقيف شباب الجامعات
ويشدد على أهمية تثقيف شباب اجلامعات؛ ألن العمل البد أن يبدأ من
اجلامعة ً
أوال لغرس ثقافة العمل احلر والتدريب على التخطيط له ،بشكل
أفضل وإدارة املخاطر والتسويق وغيرها؛ ألن الدراسات أثبتت أن ما

بني عامي  2030و 2050سيكون  % 50من الكوادر الوظيفية ستكون
فرص عمل حر؛ لذا علينا التجهيز من اآلن ببنى حتتية وفرص استثمارية

تتوافق مع رواد األعمال وقدرتهم التمويلية واالستثمارية؛ ما ينعكس

على االقتصاد الوطني واملجتمع ككل من ختفيض نسب البطالة ورفع

دخل األفراد واألسر ورفع الناجت القومي للدولة.
مشاركة الشباب

ودعا الكبريش إلى عقد مزيد من الندوات واحملاضرات ومشاركة الشباب

على مستوى اجلامعات بقصص النجاح في الفرنشايز ،والتركيز على

قصص الفشل فهي أكثر تأثي ًرا؛ ألنها حتذر من مراحل اخلطر ،وتبني
يقول عبداهلل الكبريش؛ الشريك املؤسسس والعضو املنتدب لشركة
االمتياز التجاري لالستثمار :لسنا في حاجة إلى ثقافة الفرنشايز فقط،

أن الفشل ليس عي ًبا ،ويتم من خاللها استخالص الدروس املعتبرة

ومعرفة التحديات وكيفية التغلب عليها ،وأن اخلطأ ليس عي ًبا ،ولكن

العيب في تكراره.
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الفارس عبد الله القويعي:

أسست "عامل األحصنة" باحرتافية ومستلزمات
عالية الجودة

دخل عالم األعمال عندما كان في فرنسا ،عندما
تواصل معه أصدقاؤه لطلب منتجات الفروسية
عالية الجودة؛ لعدم توفرها في السعودية.
وتحديد ا في عام 2008-
ومنذ ذلك الوقت–
ً
بــدأ يخطط لتأسيس متجر خــاص بمستلزمات
الفروسية أطلق عليه "عالم األحصنة" يلتزم
بتوفير الــجــودة واالحترافية مـ ًـعــا ..إنــه الشاب
عبد الله القويعي؛ الفارس ،والمدرب ،وعضو
الجمعية الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة للخيل ،الــذي
صــال وجــال بفروسيته وخيله في العديد من
البلدان ،وتفوق في مضمار الخيل ،فكان معه
هذا الحوار..

مل َاذا اتجهت للفروسية ؟

ال يخفى عليكم أهمية الفروسية وميزاتها في اإلسالم؛ إذ يقول النبي صلى
اهلل عليه وسلم" :اخليل معقود بنواصيها اخلير إلى يوم القيامة" ،كما تُ عد ً
إرثا
من تاريخ اململكة؛ فقد أسسها امللك الراحل عبد العزيز على صحوة اخليل.
أن اإلنسان يبدع فيما
فإن الفروسية هواية وال يخفى على أحد ًّ
وبالنسبة ليَّ ،
يهوى ،لكنني طورت هذه الهواية بالتعليم من مصادر ،تُ عد األهم في العالم

في مجال رياضة الفروسية في كل من بريطانيا وفرنسا ،والبد من صقل
الهواية باملعرفة والتعليم؛ وهو ما حققته بفضل اهلل تعالى ،أما عن اختياري

الفروسية فهو طموحي ألن أجعلها رسالة ومشروع أحيا به قبل أن أربح منه.
وكيف وفرت التمويل الالزم للمرشوع؟

وقت التأسيس ،لم يكن معي رأس املال الكافي لتأسيس املشروع بفكر
يعتمد على جودة املنتجات األوروبية ،ولكن كانت أختي الكبرى مبثابة
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استطعت تدبير  % 70من قيمة املشروع ،ودعمتني
الداعم األكبر؛ إذ
ُ
هي بـ  ،% 30وأمتنى ذات يوم أن أرد لها اجلميل.
وماذا عن التحديات التي واجهتها ؟

دائما ما تكمن التحديات في قلة اخلبرة في العمل التجاري؛ فأنا ال
ً
أنتمي ألسرة ذات طابع جتاري ،وبالرغم من أنه أول مشروع لي في
فقت في عمل إمتام كافة إجراءات
هذا املجال ،لكن بفضل اهلل تعالى ُو ُ
التأسيس واملراجعات في الدوائر ذات العالقة؛ ما أكسبني خبرة
ومعرفة في كيفية تأسيس أي مشروع جتاري ،خاص ًة وأنني كنت أقوم
في بداية املشروع بوظيفة احملاسب ،واملخلص اجلمركي ،وغيرهما
من أجل تقليل التكاليف.

لدينا فرع واحد ألكرب متجر فروسية
معرتف به عامل ًيا

كيف كان طريقك للفرنشايز؟

بدأت في البحث عن أفضل شركة أوروبية توفر أغلب مستلزمات
عاما؛
الفروسية؛ حتى وجدتها في شركة فرنسية رائدة تتميز بخبرة ً 50
حيث كانت أول عالمة جتارية حتت مسمى عالم األحصنة ،فيما متتلك
فروعها اآلن  35عالمة جتارية حتت سقف واحد.
وكيف ترى مستقبل هذا القطاع ؟

ً
مستقبال واع ًدا ،فالقفزات التي نالحظها في جميع القطاعات بقيادة
أراه
خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمير محمد بن سلمان ،تبشر
باخلير وسوف تعود بالفائدة على قطاع الفروسية.
كيف نجحت يف فرض اسم عالمتك التجارية يف السوق؟

اعتمدنا في املقام األول على جودة املنتجات ،وعلى توسيع اخليارات
لدى العميل ،وطرح أسعار مختلفة ومن دول مختلفة ،واحلرص على
دائما على تثقيف العمالء في
خدمة ما بعد البيع ،واألهم ،أننا نعمل ً
مجال الفروسية ،وخاصة املنتسبني اجلدد لهذا املجال.

كم عدد الفروع التابعة لك ؟

وكيف تصف النجاح الذي تحقق حتى اآلن؟

لدي فرع واحد فقطُ ،يعد من أكبر متاجر الفروسية املعترف به على

هلل احلمد ،وعلى مدى عشر سنوات ،استطعنا أن نكون عند حسن ظن
عمالئنا الكرام ،كما استطعنا أن نكون عنوانً ا للجودة ،وما زال التطوير
مستم ًرا جلعل "عالم األحصنة" رائ ًدا في مجال مستلزمات الفروسية
على مستوى الوطن العربي.

التميز يف ظل املنافسة أمر صعب  ،فكيف واجهت ذلك؟

وما رس هذا النجاح برأيك ؟

ً
أوال ،أتقدم بالشكر ملن سبقنا في هذا املجال ،فقد تعلمنا من الفروسية

جناح أية عالمة جتارية يعتمد على عوامل كثيرة؛ كاجلودة ،والتخصص،
جزءا من املشروع.
واملصداقية ،وبناء عالقة مع العميل بحيث يرى نفسه ً

مستوى العالم؛ حيث تبلغ مساحته  350مت ًرا ،ويحتوى على جميع
مستلزمات الفارس .وهناك خطة للتوسع ،أسأل اهلل -عز وجل -أن

يعينني على إجنازها في القريب العاجل.

النبل في التعامل ،فليس هدفي إقصاء اللمنافسني ،بل نكمل بعضنا

البعض ،وأمتنى أن نكون إضافة لرفع مستوى الفروسية في السعودية،

وأن ننافس القطاعات التجارية األخرى بالتميز ،فمتى اجتمعت أركان

العمل الصحيح -وهى الفكرة ،واالحترافية في التنفيذ ،وفريق العمل
ذي اخلبرة  -سيتحقق بإذن اهلل التميز.

ما العالقة بني دراستك وعملك ؟

العالقة بني الدراسة والعمل مهمة ج ًدا؛ إذ تفيدني في التطوير والبحث
عن املعلومة الصحيحة في هذا املجال الواسع ،مع اعتمادي على
حضور الدورات وورش العمل التي تقام في أوروبا ،والتواصل مع
الفرسان أصحاب اخلبرة الواسعة في هذا املجال.
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أمتنى دمج رياضة الفروسية يف األنشطة التعليمية
وخاصة لألطفال

الفروسية لألطفال
بحكم خربتك كمدرب ،ملاذا تراهن عىل أهمية رياضة الفروسية
لألطفال؟

يعكس حديث" :علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب اخليل" ،أهمية

الفروسية لألطفال ،فالتعامل مع اخليل يروض النفس البشرية ،فال جتد

من يتعامل مع اخليل ميلك صفات عنف أو غضب؛ ألن اخليل يحتاج منا
احللم والصبر والهدوء والتأمل.

ومن فوائد الفروسية للنشء ،زرع الثقة في النفس ،واحترام املنافس،

فالفروسية تصنع قادة ورجال دولة مبا حتتويه من صفات راقية ،كما
تساعد على ختفيف الوزن وتنشيط الدورة الدموية والتوازن ،وأمتنى إدخال

رياضة الفروسية ولكن بشكل احترافي يتناسب مع الفئة العمرية في األنشطة

التعليمية وخاصة لألطفال؛ ألنها تساعد على إنشاء جيل ذي صفات حميدة.

خطط مستقبلية
ماذا عن خططك املستقبلية ؟

نستهدف التواجد في جميع احملافل اخلاصة برياضة الفروسية داخل

اململكة ،والعمل على زيادة الوعي لدى املجتمع بهذه الرياضة العريقة.
ما الذي استهواك يف الفروسية؟

أحب احليوانات كلها بصورة عامة ،ولكن جذبني في اخليل ،حجمه الكبير
حتديا كبي ًرا لكي أقترب منه ،كما
مقارنة بغيره من احليوانات؛ ما شكل لي ً

أنه حيوان نبيل وراقٍ  ،ومحب للصحبة ،فهو يقرأ نفسيتك،

فعندما تأتيه بود ،يتعامل معك بشكل جيد.
كيف تعلمت ركوب الخيل؟

مثل أي فارس يحب ركوب اخليل ،لكن

ً
إسطبال
كنت أعتقد أنه البد من أن أمتلك

للخيول ،وهو أمر مكلف ج ًدا بال شك .وعندما

سافرت إلى بريطانيا ،وجدت أن حب اخليل

يعني أن تعشق مجتمع اخليل ،وليس أن متتلك

ً
إسطبال ،فاخليل ليست للركوب فقط ،بل أكثر

من ذلك .وجدت في بريطانيا ،أنه ميكنك العمل
في أي مجال داخل مجتمع اخليل ،بعكس ما

فارسا لتعمل في
لدينا؛ حيث ُيشترط أن تكون
ً
مجال اخليل ،وهذا خطأ.
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أستطيع ً
فارسا ولكنني
مثال تأسيس جتارة في مجال اخليل ،دون أن أكون
ً
أعشق الفروسية ،كما أستطيع أن أكون مرب ًيا للخيل ومقتن ًيا لها ،أو صاحب
مدرسة لتعليم الفروسية ،لكن كلها حتت مظلة "رياضة الفروسية".

رؤية مختلفة

مستشفى متنقلة للخيول

وعندما رأيت هذا النظام ببريطانيا ،تشكلت لدي رؤية مختلفة ،فأصبح

كيف تقارن مستوى الرعاية البيطرية بالخيل وأبحاثه العلمية،

لدي مشروع في مجال اخليل ،بالرغم من أنني لست تاج ًرا ،كما أن

أسرتي لم تعمل بالتجارة ،ولكنني أعمل في مجال اخليل الذي أحبه

والذي فتح لي آفاقً ا واسعة في عالم األعمال ،وأن أكون ً
فارسا.
أيضا
ً

نوعا ما في مجال اخليل،
وقد التقيت في بريطانيا بشخص محترف ً

مدربا محترفً ا للخيل؛ لتمتعي
فأكد أنني أمتلك ميزات تؤهلني ألن أكون
ً

موضحا قدرتي على مساعدة
بالثقافة وعشق اخليل وقوة الشخصية،
ً
غيري بنقل الفكر الذي ملسته بأوروبا ،وبالفعل بدأت خطواتي في هذا
املجال ،فأحمد اهلل على أنني مدرب ،وفارس ،وعندي خيلي ،ولدي

عمل في مجال اخليل؛ لذا أفكر في نقل هذه التجربة الناجحة ألبناء
بلدي؛ ألن البلد حتتاج ً
عمال احتراف ًيا في هذا املجال؛ حتى نصل إلى
مصاف البلدان األوروبية.

أحببت الفروسية ألن

الخيل معقود بنواصيها
الخري إىل يوم القيامة

العرص الذهبي
وما هي تلك الخطوات ؟

نعيش اآلن عص ًرا ذهب ًيا في ظل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان

بن عبد العزيز ،وولي عهده الذي لديه رؤية مستقبلية جتعل بالدنا متقدمة
في جميع املجاالت بأي ٍد سعودية ،وحنن -في عالم اخليل علينا توصيل

رؤيتنا للدولة بنقل الفكر األوروبي في مجال تعليم رياضة الفروسية
وتشجيع الناس عليها.

إننا نتميز بأن اخليل العربية األصيلة التي يفتخر بها اجلميع ،مصدرها

أن للخيل
اجلزيرة العربية ،وتقام لها بطوالت عاملية في أوروبا ،كما َّ

فوائد صحية وروحانية ،بتعليم الفارس االنضباط والثقة بالنفس،

وهو ما ملسته من خالل بعض األسر التي تغير صغارها وصارت

لديهم ثقة بسبب اخليل.

كيف تتعامل مع األمراض التي تصيب الخيل؟

كان العرب يتعاملون مع اخليل باهتمام ورعاية فائقة ،وكانوا يعاجلونه

عن طريق الطب الشعبي ،لكن اآلن تطور الطب البيطري كثي ًرا في

هذا املجال ،وصار لدينا مستشفيات للخيول باململكة وخارجها

أنواعا حديثة من العالج ،لكن يظل األساس في عالج اخليل في
تقدم
ً
االهتمام بها ورعايتها.

بيننا وبني أوروبا؟

مجال طب اخليل عندنا جيد ،ولكن عند مقارنته بأوروبا يختلف األمر،

سواء من ناحية األبحاث أو اخلدمات البيطرية ،فلدينا ً
مثال مستشفى
ً
لعالج اخليول خارج الرياض مبسافة بعيدة ،بينما في أوروبا مستشفى

متنقلة للخيول تصلك أينما كنت؛ ألن اخليل حساس وهناك أمراض إذا
لم تسرع في عالجها ميكن أن تفقد اخليل ،كذلك لديهم أنظمة لألولويات
والرعاية ،وتأهيل ملن يعمل في هذا املجال بتعليمه اإلسعافات األولية
واإلنعاش القلبي ،بحكم مالزمته للخيل.

هدفنا جعل الفروسية
يف السعودية رياضة
مجتمعية وشعبية
برأيك ،هل تقع مسؤولية تطوير هذا املجال عىل الدولة ،أم
عىل الرشكات الخاصة ألسوة بأوروبا؟

تقع مسؤولية هذا األمر على اجلميع ،وليس احلكومة وحدها ،صحيح
هي تدعم وتضع التشريعات ،ولكن دورنا هو جعل رياضة الفروسية
في السعودية رياضة مجتمعية وشعبية.
وأنا متفائل بقيام خادم احلرمني الشريفني وولي عهده ،بتوفير الدعم

الكافي ،فالدولة تهيء اآلن البيئة املالئمة ،وتنتظر مبادرة الشباب
متاما ،فقط نريد املظلة التي حتمينا ،بتوجيه
بأفكارهم ،وحنن جاهزون ً
الصغار ملمارسة رياضة اخليل التي ختلو من العنف.
بم تنصح شباب رواد األعامل؟

أنصحهم بالبحث عما ميكنهم إتقانه ،وأال يترددوا في تأسيس
مشروعاتهم بعد اتباع أساسيات النجاح؛ وهى املثابرة ،واملصداقية،
واحترام املنافسني.
وأنصح إخواني مبمارسة رياضة الفروسية ،عليهم فقط أن يبدأوا
التجربة ليجدوا أنفسهم منغمسني في حبها ،وأخص األطفال الصغار؛
وجسديا.
ألن الفروسية تساعد في تنشئتهم صح ًيا
ً
وأتقدم بالشكر اجلزيل ملجلة "رواد األعمال" ممثلة في الفاضلة اجلوهرة
بنت تركي العطيشان ،وأشكرها على دعمها واهتمامها إلبراز هذه
الرياضة النبيلة ،وأمتنى أن أكون قدمت شيئًا مفي ًدا لبلدي ،وحنن
قادرون على جعلها في مصاف الدول املتقدمة بقيادة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وولي عهده األمير محمد بن
سلمان.
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اكتشف فرص
الفرنشايز يف

2018
جويل ليبافا

إذا كنت تنوي شراء مشروع فرنشايز ،فإليك بعض الفرص الجديرة باالستثمار،
طبقا لقدرتك المالية:
ً
 .1العناية باملسنني:
هناك أكثر من  100فرصة متنوعة في هذا القطاع؛ ما يؤكد أهمية
ً
مجاال
االستثمار فيه؛ فهناك قاعدة تقول" :عند شرائك فرنشايز يعزز
محددا ،مثل العناية بكبار السن ،فيمكن أن حتقق نقلة جيدة" ،لكن البد
ً
أن أتعرف أين أنت ،وماهو الفرنشايز املناسب في هذا القطاع؟.
إذا طلبت من خبير في مجال الفرنشايز ،أن يسمي لك عالمة جتارية
فإن جوابه غال ًبا سيكون ما يلي:
مميزة في مجال العناية باملسنني؛ َّ
برايت ستار كري (:)BrightStar Care

One
من حسن حظي -شيلي و جي دي صن؛ مؤسسي برايت ستار كير،

فتأثرت بهما كثي ًرا بعد التحدث إليهما ،وانتابني شعور قوي بأنهما

سيكونان ناجحني ج ًدا ،فعندما تتصفح موقعهما اإللكتروني ،ستعرف
ملاذا صنفتهما في مقدمة قطاع امتياز العناية باملسنني.
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وأحتدث هنا عن العدد الكبير من املوظفني الذي يحتاجه هذا القطاع
من مقدمي العناية ،طبية أو غير طبية ،وال أقصد العدد فقط ،بل ً
أيضا
وضع جدول للرواتب واالحتفاظ به؛ حتى اليكون هناك مجال للخطأ.
إذا كنت ممن اعتاد إدارة فريق عمل من املوظفني ،وتشعر أن ذلك جزء
مهم من القيام بالعمل ،فمن السهل أن تشتري فرنشايز يتطلب موظفني؛
أما إذا كنت تفضل االعتماد على عدد قليل من املوظفني ،فيمكنك االطالع
على الفرصة التالية:
اسأل كارول (:)Ask Carol

Two

مستشارا في مجال الفرنشايز ،التقيت-
منذ عدة سنوات عندما كنت أعمل
ً

وهناك شيء مشترك بني مشروعات الفرنشايز بقطاع العناية بكبار
جميعا حتتاج إلى كثير من املوظفني.
السن ،وهو أنها
ً

اليعتمد مشروع "اسأل كارول" على موظفني ،فإذا أصبحت مالك فرنشايز
عن طريق هذا املشروع ،فسوف تعمل مع عائالت تبحث عن مكان
مناسب لذويها من املسنني ،لكنهم ال يعرفون من أين يبدؤون ،فتكون

مهمتك األساسية كوسيط تساعدهم على إيجاد املكان املناسب.
 .2مجال األغذية:
يتمتع الفرنشايز في قطاع األغذية بشعبية هائلة؛ إذ تُ عد األغذية من

أكثر املجاالت املثيرة لالهتمام ،وأفضل مثال على ذلك هو ()Chipotle
وخصوصا جيل األلفية الذين يريدون
املفضلة لدى كثيرين هذه األيام
ً
أن يكون طعامهم مع ًدا بطريقتهم اخلاصة؛ وهو ما تقوم به Chipotle
ً
أن  Chipotleال تبيع مطاعمها فهي
أوال بأول ،إال أنه من سوء احلظَّ ،

وهنا نشير إلى بعض مشروعات الفرنشايز اجلديرة باالهتمام خالل
عام  ،2018تركز على عنصر التخصيص ،مثل:
:Blaze Pizza

One
:Your Pie

Two
:Del Taco

Three
حتتل هذه العالمة التجارية ،املركز الثاني في فئات مطاعم الوجبات

إلى هذا القسم املتطور.

ومن املتوقع أن تستمر مطاعم الوجبات السريعة املكسيكية في النمو
من حيث احلجم وعدد وحدات البيع خالل عام .2018
 Hwy 55برجر:

بإمسه اللطيف و 100موقع حتت التطوير ،يبدو  Hwy 55برجر كأنه
الالعب املقبل في عالم البرجر.
:Popeyes

لكن  ،Popeyesأحد أكبر مطاعم
قد التكون قد مسعت عنها من قبلَّ ،
وجبات الدجاج السريعة ،التي أقترح أن تقرأ عنها أكثر ،مبا في ذلك
تاريخها وكيف أصبحت منوذج عملٍ فري ًدا من نوعه.
 Capriotti’sللشطائر:

Six

يتميز هذا النوع من البيتزا ،بأن املستهلك يقوم بصنع طلبه من البيتزا
بنفسه ،بداي ًة من اختيار نوع العجني الذي يفضله ،ونوع الصلصة،
واجلنب ،بل واألعجب ،أنه يحصل على طلبه خالل  4دقائق فقط؛ إذ
تصله البيتزا ساخنة وحسب طلبه إلى مائدته.

عن مرشحني بعقول متط ّورة؛ مثل  Firenzeالذي يعد أحدث الداخلني

Five

تتميز مبكوناتها الصحية ،جن ًبا إلى جنب مع العجائن واملكونات اليدوية األخرى.

كنت ترغب في امتالك فرنشايز  ،Del Tacoفسارع إليهم؛ ألنهم يبحثون

Four

املالكة لكل فروعها.

األطباق املفضلة األمريكية؛ مثل الهامبرجر ،والبطاطس املقلية ،إذا

في عام  2015أطلق على فروع  Capriotti’sلقب "األفضل" في جريدة الس
فيجاس ريفيو ،ومنذ ذلك الوقت ،يرتفع معدل شراء هذا الفرنشايز كثي ًرا.
نصيحة فرنشايزية :تأكد من فهم ما يتطلبه امتالك وإدارة أعمال
خدمات األغذية ،فهو عمل يتطلب كثي ًرا من الطاقة والصبر.

السريعة املكسيكية؛ إذ شهد مجال الطعام املكسيكي من ًوا في السنوات

واعلم أن هناك كثي ًرا من املصادر التي تساعدك في اختيار املوقع

حقيق ًيا في مجال الفرنشايز الغذائي.

يستضيفها العديد من اجلامعات الرائدة ،ووكاالت التنمية االقتصادية،

تضمن قائمة  Del Tacoاألطباق املكسيكية التقليدية مثل سندويشات

والتي مت تأسيسها بالشراكة مع إدارة املشاريع الصغيرة األمريكية،

القليلة املاضية بأكثر من  550امتيازً ا في أحناء البالد؛ ما جعله الع ًبا

التاكو ،والبوريتو ،وكويساديالس ،وناتشوز ،باإلضافة إلى بعض

املناسب؛ مثل :مراكز تطوير املشاريع الصغيرة (  ،)SBDC’sوالتي

ويبلغ عددها حنو  900موقع خدمة ،ميكنك اختيار واحد منها.
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كيف ينجح الفرنشايز يف وجبات السلطة؟
عندما اشــتــرى جــوش بيرتون
أول م ــش ــروع امــتــيــاز تــجــاري
فــي مــجــال أطــبــاق الــســلــطــة،
كان يبدو من الوهلة األولى
أن مــشــروعــات تحضير أطباق
السلطة لن تنجح أو على األقل
أرباحا كتلك التي تدرها
لن تدر
ً
مشروعات األغذية األخرى.
اتجه جوش بيرتون -الذي كان
يذهب إلى محال تشيري هيل
بــالــقــرب مــن منزله فــي واليــة
نيو جيرسي -لتناول الطعام
في SaladworkS؛ أحد مطاعم
وسريعا ما
تحضير السلطات،
ً
أحــب هــذا النوع من الوجبات؛
مشروعا
حتى قرر أن يؤسس
ً
في المجال نفسه.

يقول بيرتون« :عندما كنت أتناول الطعام

الدهني ،كنت أشعر بخمول وثقل في حركتي،

ولكن حينما تناولت الطعام الصحي في

 ،Saladworksوجدت نفسي أكثر طاقة
وحيوية ،وبعد أن انتهيت من املرحلة

الثانوية ،بدأت تأسيس مشروع االمتياز
اخلاص بي في حتضير أطباق السلطة.

وعندما دخلت الكلية ،ختصصت في مجال
دائما إلى إدارة
األعمال؛ إذ كنت أطمح
ً
مشروعي اخلاص ،الذي كان يدور حول

مطعما جدي ًدا في
وبعد ذلك بعام ،افتتح
ً
بير ديل ،وثالث في مركز جتاري في ترمبل،
كونيتيكت.

وكانت األشهر الستة األولى أصعب مرحلة

في حياة جوش بيرتون ،ولكن مع افتتاح
فروع أكثر ،صار األمر أسهل بكثير.
وقد دار هذا احلوار مع بيرتون :
ما املشكالت التي واجهتك بسبب
افتتاح أكرث من فرع يف أكرث من والية؟

وأرضيات خشبية ،وألوان زاهية ،ومن ثم،

زيادة العمالء.

وفي املطعم القدمي ،كان يتم حتضير احلساء
بعد الدفع؛ أي الدفع ً
أوال ثم طلب احلساء.
لكن في التصميم اجلديد ،يتم طلب احلساء

والسلطة ،ثم الدفع ،ولهذا السبب البسيط،

تبيع مطاعم اجليل الثالث أطباق احلساء بشكل
أفضل من املطاعم األخرى.

ما أكرب األخطاء التي اقرتفتها يف
املراحل األوىل من املرشوع؟

في البداية ،عينت موظفني أكثر من الالزم.

قد يكون هذا األمر مبنزلة حت ٍد كبير أمامي؛

وأدركت فيما بعد أن ذلك كان السبب وراء

في الوقت نفسه ،وعندما تكون املسافة بني

كيفية توزيع فريق العمل على حسب احلاجة.

فدائما ما يكون من الصعب التفكير في أمرين
ً

جني أرباح أقل من املتوقع ،فتعلمت بعد ذلك

كل مطعم  20أو حتى  200كم ،فقد يكون
ً
مقبوال ،وأنصح كل أصحاب مشروعات

وهل تخطط للتوسع يف املزيد من

الفرنشايز بضرورة الثقة في موظفيهم،

الواليات؟

وتوظيف مدراء العموم لتنفيذ األهداف

أفضل افتتاح كل فروعي قري ًبا من املنزل؛ إذ
ّ

الكبرى في حاالت الطوارئ؛ إذ من السهل

قلب السوق اخلاص بنا ،وإذا كانت األسواق

األساسية لكل مشروع ،وتكمن املشكلة

إن هناك وع ًيا أفضل بالعالمات التجارية في

أن تتولى عمل أغذية للمرضى إذا كان املخزن

اخلارجية قادرة على البقاء ،إال أن ما تعلمته

املسافة تصل إلى 200كم.

أربعة في آن واحد ،كما أنك حتتاج إلى

على بعد  5كم ،ولكن يتعثر األمر إذا كانت

عندما أطلقت مطعم  Saladworksكأول

مرشوع فرنشايز من الجيل الثالث  ،هل

هو أنك بحاجة إلى افتتاح ثالثة متاجر أو
السلع ذات احلجم الكبير من حيث التسويق

والعالمات التجارية.

بم تنصح موظفيك؟

حتضير الوجبات الصحية وأطباق السلطة».

كان التخطيط رضورة حينذاك؟

بعد خترجه في اجلامعة عمل بيرتون في

نعم ،فقد دفعت مبلغً ا كبي ًرا من املال لوضع

حناول تقدمي أفضل خدمة ممكنة كمن يبيع

دائما في املقدمة؛ ألن هذا
يستحق البقاء
ً

دائما أن حنوز على رضا عمالئنا
وحناول
ً

شركة بيبسي ،ثم في القطاع العقاري ،وكان

ختطيط مثالي ملشروعي ،فاكتشفت أن األمر

تيسر له شراء مطعم  Saladworksفي إحدى

التخطيط ساعد في إنشاء خطوط نظيفة،

ي ّدخر كل أمواله لتأسيس مشروعه ،حتى
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ضواحي والية نيو جيرسي.
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سيارة فاخرة؛ ألننا نقدم منتجات متميزة،

وتقدمي أفضل خدمة لهم.

المنشأ :الواليات المتحدة األمريكية
تاريخ التأسيس1925:
تاريخ رخصة الفرنشايز1925 :
المقرات:استرو ،وفلوريدا
النشاط :أعمال تأجير السيارات
توصيف العمل:
شركة  H ertz SyStemالمتحدة ،هي الشركة األم المانحة للفرنشايز ،ويتبعها
عدة شركات ،تمنح ترخيص الفرنشايز في مجال أعمال تأجير واستئجار
السيارات بدون سائق ،بما في ذلك التأمين واستبدال المركبات ذات
الصلة ،في إطار نظام محدد يشمل السيارات المؤجرة أو المستأجرة.
كال من عالماتH ertz ، Dollar :
تدير شركة هيرتز العالمية القابضةً ،
 ، THriFtyو  ،FireFlyوكلها عالمات تجارية تختص بتأجير السيارات.
المساعدة المالية:
ال تقدم الشركة عند منح الفرنشايز أي تمويل ،سواء كان
مباشرا أو غير مباشر ،وال تكفل كل ما يتعلق بإشعارات
ً
ممنوح الفرنشايز أو التأجير أو االلتزامات.
العدد التقريبي للوحدات:
 9,980وحدة ،بما في ذلك جميع العالمات التجارية.

