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أطلق املؤسس والرئيس التنفيذي 
للعالمة التجارية اإلماراتية اجلديدة 

وميثل »دي إكس بلندز«وجهة 
مثالية للقاءات االجتماعية من 
االستراتيجي  موقعه  خالل 
وجتمع  مردف،  تاون  أب  في 
األجواء التي يوفرها دي اكس 
بلندز بني البساطة واألصالة، 
لعشاق القهوة بأنواعها وخاصة 
محبي القهوة املختصة من بلدان 
مختلفة، كما يقدم أيضًا تشكيلة 
الرئيسية  األطباق  واسعة من 
واجلانبية واحللويات واملشروبات 

الباردة والساخنة.

»دي اكس بلندز«، املهندس أنس 
املدني، الفرع الثاني من كافيه 

»دي اكس بلندز« بدبي.

وافتتح مدير عام دائرة التنمية 
االقتصادية بدبي سامي القمزي 
الكافيه في أب تاون مردف في 
دبي، وهو الفرع الثاني من العالمة 
التجارية، بعد الفرع األول له في 

مدينة دبي الطبية.

املدني،  أنس  املهندس  وقال 
إكس  »دي  يكون  بأن  نسعى 
بلندز« وجهة الستقطاب عشاق 
القهوة املختصة من من كل أحناء 
العالم، حيث سيوفر جتربة فريدة 
النتقاء حبوب القهوة املختصة 
وطريقة إعدادها، إذ ختتلف أنواع 
القهوة مع اختالف مناطق زراعة 
حبوب النب، ودرجة التحميص، 
وتنوع  احلبوب،  ودرجة طحن 
من  وعدد  القهوة  صنع  آالت 

العوامل األخرى«.

ــن ديب إىل  ــدز« م ــس بلن ــاق »دي اك إط
العــامل

افتتح األستاذ/ عبد احلكيم بن 
حمد العمار رئيس غرفة املنطقة 
معرض  الشرقية  فعاليات 
االمتيازات  وجذب  انطالق 
مبعارض  2018م  التجارية 
)الظهران  الدولية  الظهران 

اخلالدي.

وبدأ يوم االفتتاح باستقبال كبير 
للحضور في القاعة الكبرى, ثم 
بدأت جولة على اقسام املعرض 
وما يحتويه، أنتقل بعدها اجلميع 
ملقر احلفل وبدأ بكلمة ترحيبية 
من مقدم احلفل يوسف السعيد، 
ثم كلمة املنظمني ألقتها عبير 
جليح املدير التنفيذي للمعرض، 
باحلضور  بدايتها  في  رحبت 
وَخصت راعي احلفل والضيوف. 

وأضافت: لم تكن البداية بهذه 
السهولة بالنسبة لنا؛ لدخول 
مثل هذا التحدي لكننا تعودنا 
على حتديد أهدافنا ووضعها أمام 
أعيننا، فكان أهم هذه األهداف: 
هو الترويج للعالمات وتصديرها 
للخارج فثري )دامينشن( تعمل 
بفريق محترف تعّود على تنظيم 
عمله واالهتمام بأدق التفاصيل 

ومتابعة عمالئه.

كلمتها:  في  اجلليح  وضحت 

إكسبو(, وحضر احلفل عدد كبير 
واملسؤولني  الشخصيات  من 
األمريكي  القنصل  يتقدمهم 
)راشنا كورنني( واملستشار/ 
سالم النقبي ممثل السفير بدولة 
سعدون  واألستاذ/  اإلمارات 

أن املعرض صاحبه خنبة من 
املستشارين العامليني واحملليني 
وجهات  الفرنشايز  وخبراء 

التمويل وقصص النجاح.

التنفيذي  املدير  واختتمت 
للمعرض كلمتها بالشكر لراعي 
االمريكية  والقنصلية  احلفل 
والداعمني واملشاركني، توالت 
القنصل  من  الكلمات  بعدها 
الوزير  وسعادة  األمريكي 
املفوض مستشار السفير، ثم 
حان موعد ملسة الوفاء الرعاة 
الرمسيني والشركات الراعية. 

ملحات من االفتتاح
شهد اليوم األول إقبال منقطع 
األعمال  رجال  من  النظير 
والشركات وأصحاب العالمات 
ورواد األعمال، وتلفزيون مملكة 
بتغطية  قام  الذي  البحرين 
املعرض ممثاًل في الزميلني طالل 

نايف ويوسف املعال.

معــرض االمتيــاز التجــاري بالرشقيــة 
ــال ــرواد األع ــة ل فرص
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عرضت أمانة املنطقة الشرقية 
على املهتمني مبجال االمتيازات 
األعمال  رجال  من  التجارية 
فرصها  واحملليني،  الدوليني 
االستثمارية املتاحة وخدماتها 
تها  حا طمو و  ، نية و لكتر ال ا
لبيئة  ا ير  لتطو ملستقبلية  ا
االستثمارية للمنطقة، وجذب رواد 

كما شاركت األمانة في منتدى 
عقد  الذي  التجاري،  االمتياز 
ضمن فعاليات املعرض، وذلك 
بجلسة حوارية مع رواد األعمال 
واملهتمني واملستثمرين احملليني 
والدوليني، وأوضح  وكيل األمني 
املهندس  واملشاريع  للتعمير 
املال،  عبداللطيف  بن  عصام 
الشرقية  املنطقة  أمانة  سعي 
لتنمية  العامة  باإلدارة  ممثلة 
املنطقة  لتحويل  االستثمارات 
الشرقية إلى بيئة استثمارية واعدة 
تستقطب املستثمرين احملليني 

والعالمات التجارية الدولية .

وأكد املال خالل املنتدى أن أمانة 

األعمال بابتكار فرص استثمارية 
جديدة، لتنمية املنطقة.

واستعرضت إدارة املدن الذكية 
لتقنية  العامة  لإلدارة  التابعة 
املعلومات باألمانة، من خالل 
انطالق  في معرض  مشاركتها 
االستثمارية  الفرص  وجذب 
»الفرنشايز« األخير بالشرقية؛  
تطوير  في  الذكية  خدماتها 
ية  ر ستثما ال ا ت  عا و ملشر ا
والتنموية، وآلية استقبال األفكار 
املهتمني  قبل  من  واملقترحات 

باإلدارة .

الشرقية تؤكد من خالل مشاركتها 
باإلدارة  ممثلة  املعرض،  في 
االستثمارات؛  لتنمية  العامة 
ايجاد  على  الكامل  حرصها 
ودعم  مميزة  استثمارية  بيئة 
املستثمرين وأصحاب املنشآت 
طريق  عن  الصغيرة  واألعمال 
تقدمي اخلدمات البلدية والفرص 
والواعدة  املتاحة  االستثمارية 
في ظل اقبال اململكة على طفرة 
رؤية  من  انطالقًا  اقتصادية 
برنامج  وخطط   2030 اململكة 
التحول الوطني 2020 التي تكرس 
املثالية  البيئة  جهودها إليجاد 
لالستثمار ودعم البنى التحتية 

في املجاالت كافة .

الرشقيــة تعــرض فرصهــا االســتثارية عــى 
ــال ــال األع رج

منصــة لـ«الفرنشــايز« تضــع رواد األعــال 
ــة ــة العاملي ــى الخارط ــعوديني ع الس

أطلق محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة واملتوسطة »منشآت«، 
املهندس صاحل الرشيد، في جدة، 
مبادرة »االمتياز التجاري«، لبناء 
مزدهرة  جتاري  امتياز  صناعة 
العربية  اململكة  في  ومستدامة 
السعودية متاشيًا مع رؤية اململكة 

2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأكدت الهيئة أن املبادرة ستسهم 
في جعل االمتياز التجاري محركًا 

لديهم  لذين  ا واملستثمرين، 
اإلمكانات واملؤهالت الفنية والعلمية 
ملشروع  النجاح  وحتقيق  إلدارة 
)الفرنشايز(،  التجاري  االمتياز 
املنشآت  أصحاب  إلى  إضافة 
بتطبيق  يرغبون  الذين  القائمة، 
نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز( 

لتوسيع أنشطتهم وتطويرها. 

وتتضمن املبادرة، منصة االمتياز 
التجاري التي حتتوي على فرص 
امتياز جتاري، مواد توعوية، محتوى 
لفعاليات  تقومي  توعوي،  مرئي 
االمتياز التجاري، ومناذج التفاقيات 
االمتياز التجاري، وتهدف »منشآت«  
ألن تكون املنصة مرجعا شاماًل 

لالمتياز التجاري باململكة.

التجاري  االمتياز  منصة  وتطرح 
رواد  النطالقة  مواتية  فرصًا 
األعمال واملستثمرين في مضمار 

رئيسيًا ألعمال املنشآت الصغيرة 
اقتصاديًا  ورافدًا  واملتوسطة، 
للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق 

العديد من الفرص الوظيفية.

وأوضحت »منشآت« أن املبادرة 
قطاع  زيادة مساهمة  إلى  تهدف 
االمتياز التجاري في الناجت احمللي 
بأن  مضيفة  للمملكة،  اإلجمالي 
التجاري  االمتياز  تدشني منصة 
سيسهل على املستفيدين من هذا 
البرنامج االستفادة واحلصول على 

االمتيازات التجارية املختلفة.

وتستهدف املبادرة فئات الشباب 
ورواد  اجلنسني،  من  واخلريجني 
العالمات،  وأصحاب  األعمال 
التجاري،  االمتياز  ووسطاء 

وتعول  العاملي.  “الفرنشايز” 
رفع  في  املنصة  على  “منشآت” 
الناجت احمللي اإلجمالي وخلق فرص 
تسريع  وبالتالي  جديدة  وظيفية 
وتيرة النمو االقتصادي في اململكة. 
ويسهم “االمتياز التجاري” مبعدل 4 
% إلى 5 % من الناجت احمللي اإلجمالي 
أسرع  من  ويعد  عامليًا،  للدول 
مبقاييس  مقارنة  منوًا  القطاعات 
واعتبرت  االقتصادي.  النمو 
»منشآت« االمتياز التجاري فرصة 
إلطالق رواد األعمال الراغبني في 
العمل احلر، وحتفيزهم على إطالق 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
بنية  لتأسيس  الذي دعاها  األمر 
واقتصادية  وثقافية  تشريعية 
لتنميتها.  وتشكل وظائف االمتياز 
التجاري 6 % من وظائف القطاع 
اخلاص في الدول املتقدمة في تطبيق 

نظام االمتياز التجاري.

691.07
مليون ريال صايف أرباح رشكة »جبل عمر« للربع األخري من العام 
1437 هـ، وهو أعىل معدل منو وأرباح تحققه يف تاريخها يف 

وقت قيايس، مقابل خسارة 126.95 مليون ريال للربع املامثل من 
العام السابق وبزيادة نسبة أرباح 644 %. 
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مشاريع صغرية تتحول لـ

التميز في نشاطاتها، سواءً  المحالت والمطاعم  استطاعت كثير من 
الفرنشايز لعدد من  الخدمة مما أهلها لمنح  العرض أو تقديم  في 

المستثمرين داخل و خارج السعودية.

داخل و خارج السعودية

ملحق الفرنشايز
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قسم  مسؤول  الكرمي  العبد  العزيز  عبد  ذكر  السياق  وفي 
بدأت  الشركة  بأن  الكرمي:  العبد  التجاري في شركة  االمتياز 
التجزئة كفرنشايز من  و  األزياء  منذ خمسني عام في مجال 
بدأت  عامًا  عشرين  ومنذ  الفرنسية،  و  االيطالية  الشركات 
من  كبيرًا  أقبااًل  ووجدت  شركات  لثالث  الفرنشايز  ببرنامج 

السعودية وخارجها.  داخل 

في  الوحيد  السعودي  الفرنشايز  أننا  مييزنا  الذي  ويضيف: 
لدينا مميز، فنحن  التجاري  االمتياز  و طريق  العروض  مجال 
التي ال  البضاعة  و  الشركة  ِقَبل  والتدريب من  البضاعة  ُنؤِمن 
الفرنشايز  نتعامل مع احلاصل علي  أننا  أي  إلينا،  تعود  تباع 

الشركة.  كأنه فرع من فروع 

أما سالم احملية املدير التنفيذي في شركة )forefer 52( ملكياج املرأة 
السعودية فيقول: فروعنا موجودة في جميع مناطق اململكة و دول 
اخلليج و الدول العربية وبدأنا في منح الفرنشايز لشباب وشابات 
األعمال باململكة لنمكنهم من البيع بالتجزئة في )املوالت(، فنحن 
نسعى من خالل ذلك إلى توفير فرص عمل لرواد االعمال لبدء التجارة 
بنسبة مخاطرة ال تتعدى 10 %،  فالشركة تأسست منذ ثالثة عشر 
عام وهي شركة سعودية، وقد عملنا خالل السنوات املاضية بفضل 
الكوادر السعودية علي تقدمي أفضل اخلدمات مما أهلنا ملنافسة 

املنتجات اخلارجية في السوق. 

وذكر إياد الهالل أحد منسوبي شركة الطيار للسفر والسياحة و الشحن 
أن الشركة لديها خبرة طويلة في هذا املجال تعود إلي حوالي أربعني 
عام، لكننا  بدأنا في فكرة الفرنشايز كشريك معتمد منذ قرابة أربع 
سنوات، وبعد إعالن رؤية اململكة اعتمدت اإلدارة نهج دعم الشباب 
وتسهيل أمورهم، حيث بدأنا في توظيف الشباب السعودي الذين 

مثلوا إضافة متميزة للشركة بعد توظيفهم. 

ونصح رجل األعمال فرحان الشمري املقبلني على ريادة األعمال 
والفرنشايز أن تكون لهم نظرة ثاقبة في فهم متطلبات العمل، فاحلياة 
في تسارع مستمر حتى إن مراكز االبحاث ال تستطيع أن تتنبأ مبدى 
التطور الذي يحدث في العالم كل ساعة مثلما حدث من تطور في 
تقنية النانو والذكاء الصناعي والقيادة اآللية إلى درجة أن البعض 
يشير إلى أن معنى احلياة سوف يتغير نتيجة التطور املضاعف ومن 

ضمنها املدخول و التجارة على حياة اإلنسان. 

وأضاف: إن ريادة األعمال في هذا الوقت ليست خيار، بقدر ما هي 
إلزام فالبد أن يطور اإلنسان من نفسه، ويقود عمله اخلاص حتى وأن 
رضّي في وظيفة معينة من أجل حتقيق مكاسب جلمع رأس املال، 
وما يحكم اختيار العمل هو شغف اإلنسان بنفسِه، وهو يختلف من 
شخص إلى آخر وأنا مؤمن أن كل إنسان له كاريزما خاصة وشغف 
معني، وهذا ما ميزك اهلل به،  فاإلنسان متى ما توصل إلى شغفه 
فقد خطا خطوة كبيرة ملعرفة ذاته، وتوجيه نفسه التوجه الصحيح 
و السليم، فالعمل في حياة اإلنسان سعادة كما يذكر أحد الفالسفة 

)إن حبك لعملك من املسببات الرئيسية للسعادة(. 
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ذكر مدير التطوير في مطعم شاورما كنج نظير هاني أن الشركة 
سعودية وطنية بدأت من الرياض عام 2008م ثم انشات مثانية عشر 
فرعًا في جميع مناطق اململكة العربية السعودية وتتجه اآلن إلى منح 
الفرنشايز اخلارجي في مجموعة من الدول منها: أمريكا و أوروبا وقد 

وقعت مؤخرًا مع أحد الشركات من أجل التسويق. 

وأضاف: حنن حنتاج إلى شركاء وليس عمالء؛ فالشركاء في الفرنشايز 
يساهمون في التطوير السريع والنمو بحيث يكون لديهم طموح وخطة 

مدروسة تسير على خط جتاري صحيح.  

مطعم شاورما كنج يقدم تشكيلة مميزة من أنواع املأكوالت) شاورما، 
ودونر، ,ساندويتشات( ويقدم خدمة توصيل مميزة إلى العديد من 
املناطق داخل السعودية، كما تقدم الشركة قائمة الطعام الرائعة عند 
الطلب )اون الين( عن طريق طلبات دوت كوم بخطوات سهلة وسريعة. 

وقال مدير مكتب االستشارات لالمتياز التجاري أحمد العرفج: إننا ننقل 
اخلبرات والتجارب التي خطتها الدول التي سبقتنا، ونساعد أصحاب 
رؤساء األموال في احلصول على فرص جتارية ويعتبر الفرنشايز رافد 
من روافد االقتصاد خاصة بعد أن اظهر العديد من الشباب والشابات 
السعوديني متيزهم في العديد من القطاعات التجارية منها: االغذية 
واملالبس واحللويات وتعتبر اإلجراءات القانونية حامية جدًا جلميع 

االطراف سواء املاحن أو احلاصل على الفرنشايز .

وقال هاشم الهاشم- صاحب وكالة سفر األسفار للسفر والسياحة- : 
لقد بدأت في مجال التنسيق للسياحة والسفر قبل حوالي ثالث سنوات 
وقد استطعنا في فترة قصيرة معرفة ميول الزبائن في السفر وبدأت 
اسألهم بعد عودتهم عن انطباعهم وابرز املعالم واألماكن السياحية 
التي زاروها، وبدأت ارشد املسافر علي حسب ميوله إلى زيارة نفس 
االماكن واملعالم بل أصبحُت انصحهم باملطاعم التي تناسب اذواقهم 
وعليه بدأ اإلقبال العالي من الزبائن وبدأت في افتتاح أول وكالة للسفر 
والسياحة وأسست لي فريق خاص للمتابعة وسوف امنح الفرنشايز 

لعدد من املستثمرين في بعض مناطق اململكة. 

ويضيف: إن خبرة فريق إدارة حق االمتياز تزيد من قوة جناحه، وهذه 
اخلبرة غالبًا ما تترجم في نظم العمل الرمسية والتدريب واملتابعة 
املستمرة مع تطوير وحتسني نوعية املنتج أو اخلدمة بصفة مستمرة، 
فوجود عشرون فرعًا أو أكثر لسلسلة مطاعم على سبيل املثال يعطيها 
قوة في احلصول على البضائع والتوريدات الالزمة من املوردين 
بسعر أقل فيما لو كان هناك فرع واحد فقط يقوم بشرائها لنشاطه 
وهذا بطبيعة احلال يؤدي إلى خفض التكلفة والقدرة على املنافسة 
وللحفاظ على هذه اخلبرة فإن معظم اتفاقات حقوق االمتياز )الفرنشايز( 
حتظر على احلاصلني على حقوق االمتياز )الفرنشايز( شراء البضائع 

والتوريدات من مصادر خارجية.

وأضاف: إن أصحاب حق االمتياز )الفرنشايز( غالبًا ما يقومون بعرض 
اسم مميز لهم، وهذا االسم يعطيهم شهرة وقوة أفضل في البيع والتسويق، 
ولقد أيد ذلك البحث امليداني الذي قام به املكتب االستشاري حيث أن 
أكثر من %85 من عينة املستهلكني الذين شملهم البحث امليداني يرون 
بأن درجة تأثير اسم وشهرة املاركة قوية في التفضيل بني املنتجات 
احمللية والعاملية، ولكن هذا ال مينع أن يكون حلق االمتياز )الفرنشايز( 
اجلديد قوة احتمالية كبيرة في بناء وتأسيس اسم أو عالمة جتارية محددة، 
وغالبًا ما يقوم صاحب حق االمتياز )الفرنشايز( بتطوير وحتديث نظم 
وأساليب التشغيل اجليدة والفعالة والتي تعود بالفائدة عليه وكذلك على 
املمنوحني لذلك هناك قواعد تشغيلية محددة بواسطة املاحن ومراقبة 

اجلودة وتوحيد النظم واإلجراءات بني جميع املمنوحني.

ملحق الفرنشايز
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الخليج من تطور العالمات  التي تشهدها دول  التطورات  في ظل 
التجاري، نجد أن هنالك عالمات  التثقيف في االمتياز  المتميزة، وضعف 

التطور لتصبح عالمة تجارية عالمية، و لكنها تفتقر  القدرة على  لها 
)الفرنشايز( المجال  الدعم والتثقيف في هذا  إلى 

 ومن هنا انطلقت خدمة امتياز بدعم من مؤسسة محمد بن 
راشد لتنمية املشاريع الصغيرة و املتوسطة، والغرف التجارية،  
ومجموعة شركات كبرى ترتكز على االمتياز التجاري وُتشجيع 

صناعة العالمات التجارية في املنطقة.

وقال املدير التنفيذي عصام لوتاه :إن الشركة تهدف من خالل 

عالمة تجارية بدعم 
165االمتياز 

الدعم إلى احلد من املخاطر للشركة اجلديدة ونشر ثقافة االمتياز 
التجاري وتصدير العالمات االماراتية وجلب عالمات جتارية 
مميزة، وصناعة مجتمع متكامل لالمتياز واالستثمار في العالمات 
الصغيرة، وزيادة االبتكار وتوليد األفكار والنمو االقتصادي، 
وُتقدم للشركات الناشئة خدمة دراسة احلالة وهي دراسة بعمق 
تهدف الكتشاف اخللل الفني أو املهني أو اإلداري عن طريق عدة 
مداخالت وأبحاث لتصحيح املسار و تطويره، وكذلك خدمة 
خطة العمل وهي عبارة عن وثيقة مكتوبة بالتفاصيل خلطة 
عمل ملشروع جتاري جديد وأهدافه وتسويقُه ومميزاته والتمويل 
املتوقع وحتديد إستراتيجية السوق، وتكون هذه الوثيقة مطلوبة 
من عدة جهات مثل البنوك للتمويل وغيرها .وكذلك التسويق 
وهو عبارة عن خطة تسويقية متكاملة مدروسة للعالمة التجارية 
عبر عدة وسائل إعالمية و بطريقة اقتصادية للوصول إلى الهدف 
والتدريب وهو عبارة عن إعداد برامج تدريبية مثل: دليل العمليات 
الـتـشـغيـلـيـة و تـدريـب الـمـدربـيـن وتدريب ما قبل االفتتاح 
عن طريق عدة وسائل إعالمية مثل: الفيديو و مطبوعات وأدوات 
مهنية، وكذلك دليل العمليات التشغيلية وهو عبارة عن دليل 
عمليات تشغيلية للعمل والتنمية واخلطط املستقبلية وتشغيل 
األعمال اليومية وما قبل افتتاح وجميع التدريبات و واإلدارة 
واجلداول الزمنية للموظفني والقواعد واألنظمة، وغيرها لتكون 

جميع العمليات مسجلة مرصودة في دليل واحد.

وكذلك العقود وهي عبارة عن عقود خاصة متالئمة مع قوانني 
املنطقة حلفظ حقوق االمتياز التجاري لدى الطرفني املاحن واملمنوح 
مثل: عقد االمتياز الفردي وعقد االمتياز لتطوير املنطقة وعقد 

االمتياز الرئيس. 
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تجاوز ِعْقَدُه الثاين بقليل... وَينح فرنشايز للمطاعم

فيصل الكربيش:
فرصة مثلت نقطة تحول يف حيايت

تخرجه في مجال  الرغم من  علي 
ــون، فــّضــل فــيــصــل عــبــد الــلــه  ــقــان ال
الُحر،  العمل  إلى  االتجاه  الكبريش 
وتابع رحلتُه الناجحة بإصرار وعزيمة، 
ــن مـــؤســـســـيـــن مــطــاعــم  فـــهـــو مــ
ــهــا، حيث  أب يــروبــرجــر فــي مــديــنــة 
بدأ في افتتاح أول فرع في عام 
2013م واتبعُه فرعين آخرين، ويتجُه 

اآلن لمنح الفرنشايز على مستوى 
السعودية والعالم. رواد األعمال 
ِالــتــقــت الــكــبــريــش فــي حـــوار حــول 
نجاحِه،  وأســرار  العملية  مسيرتِه 
ــان وعــشــرون  ــن االث لــم يتعد  وهــو 

ربيعًا. 

ملحق الفرنشايز

اجرى الحوار:عبد الله القطان
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حدثنا أكرث عن دراستك و ما سبب توجهك لريادة األعامل؟

عمري 22 عام خترجُت من جامعة امللك خالد ختصص قانون، ثم اجتهُت 
إلى مجال ريادة األعمال، وسبب توجهي لهذا املجال يعود إلي خلفيات 
ُأسرية،  فمنذ كنت صغيرًا وأنا موجود في بيئة عمل جتارية، فجدي ووالدي 
كان مصدر رزقهما التجارة و قد غرسا فينا أساسيات التجارة، ففي أثناء 
دراستي في املرحلة اجلامعية قدم لي والدي فرصة مثلت نقطة حتول في 
حياتي، كانت عبارة عن مبلغ من املال طالبا مني شق طريقي في مجال 

التجارة، وكانت تلك بداية اجتاهى إلى مجال العمل احلر.

املهن املرتبطة باملطاعم غالباً ال يعمل بها السعوديون، كيف 
وجدت تقبُل املجتمع ملهنتك؟

احلمد هلل من اليوم األول الفتتاح املطعم كنت أول العاملني في الفريق، 
كنت ُأقدم الطعام واعمل على الطهي،  فليس عيب أن يعمل اإلنسان في 
أي مهنة مباحة شرعًا وعلي عكس ما يتوقع البعض فقد  وجدت احترامًا 

وترحيبًا من ِقبل األهل واملجتمع.

املنافسة يف مطاعم )الربجر( قوية اليوم، ماذا تقدم من متيُز 
يوفر لك االستمرارية؟

لدي نظرة ال أعلم إذ يتفق عليها اجلميع؛ إن في الوضع االقتصادي الراهن  لن 
يصمد إال املتميز الذي ميتلك صنعه جتعله يقف على قدميِه، فنحن نرى 
أن لدينا املنتج النهائي الذي نقدمه للناس، بسعر منافس وجودة عالية، 
وتعامل راقي مع الزبون من ِقبل فريق العمل، فنحن جنود مبا منلك ونتطلع 
للمزيد للوصول إلى العاملية، فقد دخلنا إلى السوق في عام 2013م وكانت 
تسود أزمة في السوق السعودي وكان اغلب الناس ينصحنا بعدم دخول 
السوق في هذا الوقت، ولكن منتجاتنا أثبتت نفسها واستطعنا االستمرار.

هل يوجد لديكم خدمات الكرتونية وخدمات توصيل؟

قريبًا سوف نطلق تطبيق خاص باملطاعم يتم الطلب عن طريقه، وتتم مراقبة 
سرعة التوصيل عن طريق هذا التطبيق، ونستفيد منه في  عرض جميع منتجاتنا.

 السعودية تتجه إىل االنتقال يف االعتامد عىل القطاع الخاص 
مباذا تنصح رواد األعامل؟

أنصح الشباب وأقول لهم: هذه فرصتكم وإذ لم تأخذ الفرصة اآلن سوف 
ختتفي من بني يديك، فحكومتنا تقدم لنا جميع التسهيالت والفرص 
والتمويل، وهناك العديد من املؤسسات احلكومية التي تقدم التمويل و 
يحتاجون فقط إلى دراسة جدوى واضحة وهدف واضح، أما العواقب 
فالتجارة جميعها مخاطرة فيجب أن ختوض التجربة لكي تنجح وإن لم 

ختاطر لن تنجح.

ما هي اشرتاطاتكم لطالبي الفرنشايز؟

لدينا ثالث أقسام:

القسم األول: الفرع الواحد مبقابل خمس وستون ألف ريال للهوية 
و7 % من املبيعات السنوية، وباملقابل نقدم لك تدريب مدة شهر، وعينه 
لتصميم الديكور ونقدم ُكتّيب اخللطات، ودعم لوجستي بالنسبة للمواد 

واالستشارات ومتابعة شهرية من ِقبلنا.

القسم الثاين: فرنشايز املناطق وهذا مببلغ مائة وستون ألف ريال، 
وحد أدنى فتح ثالثة فروع وما فوق، وهنا تكون رسوم االمتياز 6 % من 

املبيعات السنوية، ونقدم نفس اخلدمات و الدعم الذي سبق ذكرُه.

القسم الثالث: الفرنشايز الدولي مببلغ خمسة وتسعون ألف دوالر خلمسة 
فروع كحد أدنى وما فوق، وتكون نسبة رسوم االمتياز 4 %.

أنت خريج قانون كيف تري اإلجراءات القانونية للفرنشايز؟

ال يزال نظام االمتياز التجاري جديد في اململكة العربية السعودية،  فقد 
ُأطلق النظام عام 1437هـ حتديدًا ولم يتم ممارسته بكثرة حتى اآلن. 

أما بالنسبة لإلجراءات القانونية في الفرنشايز فقد وضعنا عقود حتمينا 
وحتمي املمنوح نفسُه، بخصوص االمتياز التجاري.

يف ظل املنافسة القوية لن يصمد إال املتميز الذي يتلك ِصنعه
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ملحق الفرنشايز

معرض االمتياز التجاري بالظهران
بعدسة رواد األعامل -  تصوير : آدم حبيب
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محامون يجيبون عن أسئلة 
حول الفرنشايز ) 2 - 2 (

1. هل اتفاقيات الفرنشايز قابلة 
للتفاوض؟ ويف هذه الحالة أي جزء 

للتفاوض؟ منها قابل 

ليبافا جويل 

التي قمت بطرحها على  الثاني من األسئلة  الجزء  المقال  سنتناول في هذا 
الثالث:  المحامين 

انترنيكوال، جوش براون. راش نيجت، تشارلز 

الثاني من األسئلة وهي: الجزء  لننتقل إلى  واآلن 

2. كمحامي ُمختص يف 
، أو أجزاء،  الفرنشايز أي جزٍء 
من االتفاقية يزعجك أكرث من 

غريه؟

3. ماهي أفضل نصيحة تقدمها للناس املهتمني بأن 
يصبحوا ماليك فرنشايز؟

ملحق الفرنشايز
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هل اتفاقيات الفرنشايز قابلة للتفاوض؟ ويف هذه الحالة 
أي جزء منها قابل للتفاوض؟

راش: نعم، الكثير من االتفاقيات تعتمد على املدة التي قضاها ممنوح 
الفرنشايز في العمل، ومدى رغبة صاحب االمتياز في احلصول على 
ممنوح االمتياز؟ غالبًا ما يحصل ممنوح الفرنشايز متعدد الوحدات على 
تنازالت أكثر من تلك التي يحصل عليها ممنوح الفرنشايز العادي. ورمبا 
تؤدي عدم الرغبة الشديدة في شراء الفرنشايز إلى بعض التنازالت 
أيضًا، وفي أحيان كثيرة أرى أصحاب الفرنشايز احملتمليني؛ من 
الذين ينوون التوقيع قبل حتى أن أقابلهم. والبعض اآلخر ينتظر مني 

نوع من التأكيد فقط، بداًل من االستشارة القانونية احلقيقية.

تشارلز: نعم، اتفاقيات الفرنشايز قابلة للتفاوض، على كل حال فإن 
كل صاحب امتياز يختلف عن اآلخر من حيث التفاوض، األمر يعتمد 
على رأي ماحن االمتياز، والتغييرات املطلوبة، حنن عادًة حناول أن نفهم 
أهداف املمنوح احملتمل الشخصية والعملية، مع محاولة تنسيقها مع 
شروط االتفاقية بطريقة عادلة، وعند تعديل االتفاقية؛ فإننا نركز على 
شروط التفاوض من أجل تزويد ممنوح االمتياز مزيد من احلماية مبا 

في ذلك على سبيل املثال: احلصول على منطقة محمية.

جوش: نعم، أنا أرى أن األجزاء املتعلقة بالقوانني اخلاصة بالدولة 
قابلة للتفاوض، عندما يكون لدى صاحب االمتياز اتفاقية ال تتوافق 
مع قوانني الدولة التي يرغبون بيع االمتياز فيها، وأحيانًا تكون الرسوم 
األولية لالمتياز قابلة للتفاوض. في أغلب األحيان ميكن ملمنوح االمتياز 
اجلديد التفاوض من أجل تأجيل اإلتاوات لفترة من الزمن في بداية 
االمتياز. لقد تفاوضت حول اتفاقيات فرنشايز مختلفة، لكن أغلبها 
كان يعتمد على أمر محدد وهو املوقع ومنذ متى يعمل هذا االمتياز، 

وكم موقع تابع له مت افتتاحه. 

كمحامي ُمتخص يف الفرنشايز أي جزٍء ، أو أجزاء، من االتفاقية 
يزعجك أكرث من غريه؟

راش: التحريف، بالقول أن االمتياز فرصته بالنجاح أكبر من فرصة 
العمل املستقل،. بينما احلقيقة هي أن احتماالت الفشل في االثنني 
تكون بنفس املعدل، باإلضافة إلى ذلك، أنا أعتقد حقيقًة أن ماحني 
الفرنشايز، يقومون بأعمال رديئة مع املمنوحني الذين يعانون ماديًا، 
فهناك تقصير في منحهم الراحة من خالل تقدمي املساعدة واملساندة 

لهؤالِء املمنوحني؛ لكي يتمكنوا من األداء بشكل أفضل.

تشارلز: مستشاري تطوير الفرنشايز: الذين يّدعون بأنهم محامون 
ويخبرون أصحاب العمل ممن هم غير جاهزون المتالك الفرنشايز، 

بأنهم مبجرد أن يبدؤوا الفرنشايز سيتمكنون من دفع التكاليف. 

جوش: أنا أكره أنظمة الفرنشايز التي تتخذ فريسة لها من املمنوحني 
الذين يعطونهم الثقة، والذين ليس لديهم طريق للنجاح، واملاحنني 
الذين يكون كل تفكيرهم منصب على جمع األموال بداًل من التفكير 

بتنمية عمل جيد. كما أنني أنزعج جدًا من املمنوحني احملتملني؛ الذين 
يتصلون بي لطلب املشورة؛ ثم يقولون أنهم قرؤوا االتفاقية ويشعرون 

باالرتياح جتاهها، في تلك احلالة أسئلهم إًذًا ملاذا اتصلتم بي؟!.

مبعنى آخر، إن عقود االمتياز هي عقود قانونية وعالقات معقدة، لن 
تستطيع فهمها مبا يساعدك على شراء االمتياز؛ مبجرد قراءتها. 
واخيرًا أكره أن أمسع شخص يصف شراؤه لفرنشايز كأنه يشتري 
عمل في علبة، إن شراؤك لعمل مثبت جناحه نظريًا في أقاليم أخرى، 
اليعني أنك لست بحاجة ألن تعمل، وتضع اخلطط من أجل النجاح. 

ليس هناك اختصار لنجاح أي عمل حتى لو كان امتيازًا.

ماهي أفضل نصيحة تقدمها للناس املهتمني بأن يصبحوا 
ماليك فرنشايز؟

راش: التشتري وظيفة لنفسك، ابحث عن فرص االمتياز التي تتيح 
لك حتقيق عائد كبير على استثماراتك. إذا لم يكن لديك رأس املال 
لشراء االمتياز، أوكان لديك التمويل الكافي ملرحلة البدء على األقل 
ملدة سنتني، في الواقع أنا فعاًل أتساءل هل يجب أن تفعل ذلك في 
هذه احلالة؟ وأخيرًا تفحص جيدًا ما تتلقاه من استثماراتك؛ هل 
سيكون من األفضل لك العمل املستقل بعيدًا عن رسوم الفرنشايز و 
الضرائب، وإذا كان صاحب الفرنشايز ليس امسًا معروًفا ولن يقدم 

لك الكثير، فلماذا تشتريه؟

تشارلز: قم باملجهود الالزم على أنظمة الفرنشايز، قبل التقدم 
وااللتزام.

جوش: أفضل نصيحة أواًل: اكتشف فيما إذا كان قالب شخصيتك 
مالئم ألن تصبح صاحب فرنشايز جيد، فليس كل الناس بإمكانهم أن 
يكونوا أصحاب فرنشايز؛ ومن املهم أن تعرف هل أنت واحد منهم أم 
ال؟ ثانًيا، التشتري نظام فرنشايز ألنك رأيته ناجح في مكان آخر؛ بل 
ألنك ترى أنك تستطيع أنت أن جتعله ناجحًا بأفكارك واستراتيجياتك. 
ثالًثًا، خذ وقتك، وابحث عن النصيحة اجليدة من محامي، أو مستشار، 

أو ناصح، أو موظف البنك قبل أن تشتري الفرنشايز.

إذاً هل تريد رشاء فرنشايز؟

إذا كنت تريد شراء فرنشايز، فاصنع لنفسك معروفًا ،ووظف محاميًا 
قبل أن تأخذ قرارك، سواء نعم أو ال.

إن محامي الفرنشايز اجليد، مثل الثالثة محامني املذكورين في هذا 
املقال، ممكن أن يجنبك الكثير من املشاكل اجلوهرية والصداع. 
إضافًة إلى ذلك سيمكنوك من التأكد من فهمك التفاقية الفرنشايز.

وأخيرًا، هذا هو املفتاح، محامي الفرنشايز اجليد قد يكون لديه القدرة 
على التفاوض بخصوص شيء ما في االتفاقية، أنت ال تشعر باالرتياح 

جتاهه.
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هذه  من الشركات في  أنواع  هناك ثالثة 
الفئة؛ مبا في ذلك الشركات التي أسست 
للعمل بنظام الفرنشايز؛ إذ تشترك جميعها 
في طلب االستثمار عندما ال تكون هناك نتائج  
النماذج السابقة حققت  ملموسة تؤكد أن 

النجاح املنشود.

نلقي هنا نظرة على األنواع اجلديدة ملشروعات 
الفرنشايز، واألسئلة التي يجب طرحها قبل 

توقيع العقد:

1. الشركات املؤسسة 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.

حتتاج الشركة هنا أيًضا إلى اختاذ خطوة 

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

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

المرجو. النجاح  رائد األعمال تحقيق 

ثالثة أنواع ملرشوعات الفرنشايز ..
ماذا تختار؟

واحدة، تتمثل في تعلم كيفية العمل بفاعلية 
مع أصحاب الفرنشايز، بداًل من املوظفني، 

واحتمالية مواجهة مخاطر مختلفة.

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

أنهم رجال أعمال؟

ذي  الفرنشايز  مشروع  مميزات  من   .2
اخلبرة أنه يغير منوذج التشغيل التقليدي، 
ويستبدله بنماذج جديدة؛ ألنه من املعروف أن 
معظم الشركات الكبيرة املوجودة في السوق 
ال تغير منوذج أعمالها ما لم تكن في ورطة.

ويساعد تغيير منوذج التشغيل ، شركات 

الفرنشايز على حتقيق النجاح املرجو خالل 
فترة وجيزة؛ وبالتالي عليك  -قبل كل شيء- 
أن تفكر جدًيا في جميع املخاطر التي قد 

تواجهها.

أن  يضمن  الذي  ما  تسأل:  أن  عليك 
النتائج  سيحقق  منوذج التشغيل  تغيير 
املأمولة؟ وكم عدد وحدات النموذج السابق 
أن  وكم تتوقع  املاضيني؟  في العامني 
ختسر في العامني املقبلني؟ وما التغييرات 
التي أدخلت على البرامج التسويقية لدعم 
النموذج اجلديد؟ وكيف يتم ختصيص دعم 
النماذج القدمية  التسويق مستقباًل بني 

واجلديدة؟.

3. الشركات الصغيرة نسبًيا التي تقبل على 
العمل بنظام الفرنشايز:

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

مستجًدا على نظام الفرنشايز.

يرين  املد لدى  هل  ل  اسأ  ، ا أخيًر
تساعد  مسبقة  التنفيذيني للشركة خبرة 
النمو  حتقيق  في  الفرنشايز  شركة 
احتياطيات نقدية  لديها  وهل  املطلوب؟، 
كافية ملواجهة أية عواصف في فترات 
التعثر؟، وما حجم  التدريب والدعم الذي 
عمن  وماذا  للناس؟،  الشركة  توفره 
وأي  الشأن؟،  هذا  في  خبرة  لديهم 
م  لرسو ا على  اخلصومات  من  نوع 
لى  إ تقدم  لتي  ا واملصروفات األخرى 

املجموعة األولى من  الفرنشايز الرائد؟.

في  أساسًيا  الفرنشايز  نظام  أصبح  لقد 
جميع دول العالم؛ وذلك في ظل املتغيرات 
االقتصادية العاملية التي تهدف إلى فتح 
السلع  أمام  احلواجز  وإسقاط  األسواق 
والبضائع ورؤوس األموال؛ لتقدمي أحدث 
التكنولوجيا  التسويق واإلدارة ونقل  نظم 

واخلبرات وخلق فرص عمل.

ملحق الفرنشايز
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تاريخ التأسيس: 
21 مارس 1962.

االمتياز:
منذ 1964 - 1962 .

املقر الرئيس:
لويزفيل بوالية كنتايك.

توصيف العمل:
صاحب االمتياز هو  LLC. الرشكة األم السابقة ، والوسيطة لرشكة تاكو بيل كورب، أكرب رشكة يف Taco Bell هي رشكة  
YUM للعالمات التجارية،  وتعترب وحدات تاكو بيل مرافق غذائية استهالكية رسيعة، تقدم عنارص متنوعة بأسعار رخيصة، 

بجودة مكسيكية، مع إمكانية توفري الوجبات الخارجية وإتاحة الوجبات لعامة الناس.

عرض االمتياز: 
تتضمن أنواع التسهيالت املختلفة التي مينحها  صاحب الفرنشايز للممنوحني:

الوحدات التقليدية: مباين دامئة، مستقلة بذاتها بأحجام وأشكال مختلفة تقدم قامئة تاكو بيل كاملة، وتتضمن املباين 
منشآت مطابخ يتم فيها إعداد الطعام وتجميعه، ومنضدة توضع عليها الطلبات ،ويتم الدفع عليها واستالم الطلب، 

طاوالت وكرايس للعمالء، وغالبًا يكون هناك أيًضا سيارات صغرية تتنقل بني الكرايس.

وحدات صفوف: عبارة عن مواقع بسيارات صغرية، أو بدون وتتضمن أيًضا املزايا املوجودة يف الوحدات التقليدية. 
  End-Caps. وتسمى الصفوف التي تحتوي عىل السيارات الصغرية

وحدات محوالت الطاقة: هي عبارة عن مباين تحتوي عىل جميع الخدمات املوجودة يف الوحدات السابقة، وتتشارك 
باملوقع مع محطات الوقود.

تاكو بيل إكسربيس )واجهات متخصصة(: وهي مواقع ال تحتوي عىل جميع الخدمات املذكورة سابقاً، مع عنارص محدودة 
من قامئة تاكو بيل. تتضمن الواجهات املتخصصة منصات تقف لوحدها يف مواقع ضمن مباين كبرية، وقد تم بناء هذه 

املواقع بشكل دائم بتصاميم مختلفة وذلك لالستفادة من املساحات املتاحة يف أنواع املواقع املختلفة.

املساعدات املالية:
رشكة التمويل YUM. )YUM للتمويل( هي رشكة تابعة ملؤسسة Delaware التي تقدم قروًضا ملمنوحي االمتياز 

املؤهلني لعالمات مطاعم YUM التجارية.

:YUM األعامل التي تخضع لرشوط برامج التمويل من رشكة

بناء املطاعم الجديدة.	 

إعادة متويل القروض القامئة.	 

إعادة متويل املطاعم.	 

تحسني املطاعم بحسب املطلوب يف اتفاقية الفرنشايز املعمول بها.	 

 	.YUM رشاء الفروع املوجودة من كنتايك، وبيتزا هت، وتاكو بيل من

كام تقدم YUM برنامج قروض اختياري ملساعدة األقليات املؤهلني، باستثناء ما هو موضح ال يقدم مانح االمتياز أي 
ترتيبات، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، لتمويل االستثامر األوىل أو العمليات املستمرة ألعامل تاكو بيل.


