
 
 

 

 صحفي خبر 

 

 لتوسيع شبكة فروعها في السعودية  "الحكير توقع اتفاقية امتياز تجاري مع ""صب واي" 

 املقبلة الست في اململكة على مدى السنوات  االتفاقية ستضاعف عدد املطاعم التابعة لـ "صب واي" •

 

ـــــــــب واي"أعلنـت   - اململكاة العريياة السااااااااااااعودياة ،الرياا   ،2021  نوفمبر   30 ، عن أكبر عالمـة تاـاة ـة للمطـاعم في العـالم، "صـــــ

ــــوكة عواز عبد العل ل ا  ك رجديدة مع    ةئيســـــية  توقيع اتفاقية امتياز تااةي  ــــو ا   شـ ــــوكة الوائدة في    ،)"ا  ك ر"( وشـ   تااةةالشـ

 . التالئة في اململكة العوبية السعودية

 

  210 لتصـ  إىى حواىي  "صـب وايشـبكة مطاعم "خطة نمو طموحة ملضـاعفة    عن  بمثابة إعالنا جديدة  االتفاقية    وتعتبر
 
 عوعا

ــــنوات   ــــعودية على مدى الســـــ ــــتفي اململكة العوبية الســـــ ــــاعة    الســـــ    145املقبلة من خالل إضـــــ
 
 جديد  عوعا

 
ــــ    و  كحد أدنى.ا ــــ ســـــ ســـــ

ـــــوعـــةاالتفـــاقيـــة   ـــ ــــا     ســـــ ـــ ـــ ــــب واي"  أحـــد   إنشـــــ ـــ ـــ ـــــ   "التي  و   -مطـــاعم "صـــــ ـــ التي تـــدعم ــا    - (Fresh Forward" )ش عوةواةديعو   تســـــ

 خياةات الطلب املسبق. للعمال إستراتياية العالمة التااة ة الوقمية األوىى التي توعو 

 

 على هذ  االتفاقية،  
 
اليوم   وقعناهاإن االتفاقية التي  : ""صاااااب واي"الرئيس التنفيذي لشااااار ة    ،قال جون تشاااااي  ااااا  وتعليقا

ــــتمواة توك تنا على تحديل ن   عملنا   ـــ ــــوا ات التي   بماهي مثال آخو على اسـ ـــ ــــجم مع النمو الدوىي. بالتاىي، عذن مث  هذ  الشـ ـــ ينسـ

ـــــع  ـــ ـــــوكــة "ا  ك ر" ي ي  لنــا التوســـــ ـــ ـــــعــة وحققــت ناــاحــات في هــذا القطــا  مثــ  شـــــ ـــ ـــــو ــات لــدعةــا خبرة ومعوعــة واســـــ ـــ نوقع ــا مع شـــــ

 العالم."  االستراتيجي ويعلز حضوةنا على مستوى 
 
 

العالمات توســع : "نحن ملتتمون بدعم  التنفيذي لشاار ة فواز الحكير وشاار ا   مكرزل، الرئيسالسااي  مروان  من جانبه، قال 

ــــب واي"التااة ة العاملية الكبرى مث    ـــ ــــجلنا ا  اع     "صـ ـــ ــــتفادة من  ـ ـــ ــــعودية من خالل االسـ ـــ بالنااحات في اململكة العوبية السـ

ـــــــا  مع طموحنا  املتعددة وقدةاتنا املتنامية في قنوات ال ســـــــــــو ق   ـــ ـــــــ   ببما يتماشـ ـــ ـــــــو   املفضـ ـــ ـــــــب  الشـ ـــ بيع  و التالئة    لتااةةأن نصـ

ــــلوي ا  ياة ــــو ة  منتاات أسـ ــــب واي"اتفاقية االمتياز مع  وتنو   ســـــتعلز . العصـ قطا  في تايدة  عالمتنا التااة ة املتعة  مامو   "صـ

ــــويعة  في الطلب على الكب ر  ســـــــــتلعي االةتفا   كما    ،واملشـــــــــووبات في اململكةاألغذية   توع ر تاوبة من خالل مطاعم ا خدمات الســـــ

 ." عو دة تلعي ز ادة الطلب على هذا النو  من املطاعم من قب  الضيوف في املنطقة

 

  التتامنا  نواص "  فريقيا في صب واي:أفي منطقة أورويا والشرق األوسط و   "صب واي"مايك  يهو، رئيس شر ة  قال    ،بدوة 

جذي املل د من الضيوف ، بةدف  بأسعاة مناسبةمع خدمة    قائمة من مكونات الطعام الطازجة واملفضلةصب واي بتقديم   في

وتأتي أهمية هذ  الشـواكة من خالل . وبية السـعودية لسـنوات قادمةللنمو في اململكة الع في موكل قوي التااة ة   وجع  العالمة

ـــــوكـة ا  ك ر ب جم أعمـال كب ر ـــ ـــــوكـة، وخبرتةـا في ماـال البيع بـالتالئـة  مـا تمتـاز بـه شـــــ ـــ ـــــــــة بـالشـــــ ـــــتراتيايـة الوقميـة ا خـاصـــــ ـــ واســـــ

مما    املنطقة،واملشـووبات في   يةفي قطا  األغذ اع  بالنااح في تنمية العالمات التااة ة الدولية األخوى باإلضـاعة إىى  ـجل ا ا 

 لدينا في شوكة صب واي." 
 
 ياعل ا شو كا مفضال



 
 

 

ــواملشااااااااااااروياا" في الحكير: "األغاذياة قاال فيلاااااااااااا  يو س، رئيس  و  ـــ ـــ ـــــلـمنـا  و يســـــ ـــ عالمتنـا التاـاة ـة في قطـا   ماموعـة    ة تعل لواصـــــ

ــــاعدنا  واملشـــــووبات في اململكة.  غذية  األ  ــــعة في  تناوخبر   تنامعوعوتسـ على  ةواملشـــــووبات في الســـــو  الســـــعودياألغذية   قطا الواسـ

ـــــويعــة في اململكــة.  ا خــدمــات  عو ــدة من نوع ــا في ماــال مطــاعم أعكــاة وعالمــات تاــاة ــة  تقــديم   ـــ نتطلع من خالل اتفــاقيــة  و الســـــ

 ."بوجباتةما جودة لعمالئنا أينما اختاةوا االستمتا  عائقة إىى تقديم تاوبة  "صب واي"االمتياز مع 
 

 جل تشـــك   االتفاقية مع ا  ك ر  تادة اإلشـــاةة إىى أن  
 
تطو و    بةدفمن ةحلة التحول التي تســـت و  عدة ســـنوات في صـــب واي   ا

 العام،هذا  وفي في جميع أنحا  العالم.   شـبكهةا من املطاعموتوسـعة العالمة التااة ة  املتعلقة بجوانب  ا وتحسـ ن  اعة   الشـوكة

، باإلضـــاعة إىى توقيع اتفاقية  اتفاقيات امتياز ةئيســـية في ال ند، وهي أكبر اتفاقية للعالمة التااة ة حت  ا ن  "صـــب واي"وقعت 

أنحا  أوةوبا والشـو     اعةكال  من خطهةا ملضـاعفة عدد املطاعم في  حيل يأتي ذل   ،العوبية املتحدة  اإلماةات امتياز في دولة

 استراتيايهةا للنمو. والبحل عن شو ا  أقو ا  لدعم العالمة التااة ة في ،في السنوات القادمة وأعو قيااألوسط 

 

 –انتهى  -

 

 "صب واي"نبذة عن مطاعم 

ـــــب واي"تقدم  ـــ ـــ ـــــلطات وال ،أكبر عالمة تااة ة للمطاعم في العالم "،صــ ـــ ـــ ـــــات واللفائف والســ ـــ ـــ ـــــندويشــ ـــ ـــ يمكن اختياة مكوناتةا التي الطازجة وجبات الســ

 ألف مطعم يومي  40دولة عيما يقوي من   100ملالي ن الضــيوف في أك ر من حســب الطلب 
 
إىى الشــو ات  وتشــ يل ا   "صــب واي"تعود ملكية مطاعم و . ا

ـــــلة على  ـــــب واي"امتياز  ا  اصــ ـــــم أك ر من "صــ ـــــبكة تضــ ـــــ اي األعمال ألف من   20، وهي شــ ـــــ ن وأعــ ـــــ  رةةواد األعمال املخلصــ تقديم  ، وامللتتم ن  الصــ

 .أعض  تاوبة ممكنة للضيوف في ماتمعاتةم امل لية

 

  شر ة فواز عب  العزيز الحكير وشر انبذة عن 

ــــم "ا  ك ر "( في عام   ـــ ــــو ا  )املعووعة باســ ـــ ــــوكة عواز عبد العل ل ا  ك ر وشــ ـــ ــــت شــ ـــ ــــســ ـــ ــــلمان وعبد املجيد ا  ك ر. وتعد 1990تأســ ـــ م من قب  عواز وســ

   في أســواالشــوكة منذ تأســيســ ا من الكيانات الوائدة في تااةة ا جملة والتالئة في اململكة العوبية الســعودية والشــوكة الوحيدة من نوع ا املدةجة 

ــــط. ومنذ اعتتاح ا ألول متاجوها عام  ــــو  األوســ ــ م بالشــ ــ ــ ثماةاتةا اليوم  1991األســ ــ ــبحت اســ ــ ــك  متتايد حت  أصــ ــ ــوكة بشــ ــ ــاةعت وت رة نمو الشــ ــ م، تســ

دولة مختلفة. وتمتل  الشـوكة قاعدة واسـعة من مناعذ البيع بالتالئة على مسـاحة قابلة للتأج ر   11موكل تااةي عبر    100متاو في   1,700تتااوز  

ـــم أك ر من    450تل د عن  ـــوكة بفو ق من أعلى الكفا ات يضــ ـــوكة أك ر من   10,500ألف متر موبع. وتحظى الشــ ـــم الشــ عالمة تااة ة   90موظف. وتضــ

 
 
ــال ــواةات، ومســــتحضــــوات التامي ، عضــ ــســ ــتللمات األطفال وحديةي الوالدة، واألحذية واإلكســ ــائية، واملالبس الوجاىي، ومســ  ت نو  ب ن املالبس النســ
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