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م�شروع

Sofara CoffeeTM

املدخل العام
�أ�صبح العامل اليوم عامل ًا �صغري ًا جد ًا بف�ضل الطفرة التكنولوجية التي �أحدثتها
منظومة االت�صال الرقمي و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
ومل يعد العامل �صغري ًا فح�سب ،بل �أ�صبح ُيدار ب�ضغط ِة ز ٍر من �أجهزة تُقل ُبها ٌ
عقول
ٌ
ٌ
مبادرة من خالل ابتكار �أفكار جديدة ،تهدف �إىل تعزيز املوقع التناف�سي
ومنظمات
لأ�صحاب هذه العقول واملنظمات.
كل ذلك لأجل ك�سب مزيد من التو�سع يف �سوق اال�ستثمار واخلدمات لتلبية
احتياجات الأفراد واملجتمعات ،و�أي�ضا لك�سب مواقع جديدة جتعلها يف الريادة
دائم ًا ،وت�ضمن لها الدميومة والتطور واالنت�شار.
كما �أن النجاح الذي حتققه املنظمات يف جانب ُم نّعي يدعوها �إىل التخطيط يف اجتاهات
�أخرى م�شابهة من خالل �إطالق م�شاريع جديدة تعرب عن هويتها وتخدم ر�ؤيتها،
م�ستفيدة من انت�شارها وملبية لرغبات جمهورها.
لذلك جاءت فكرة � Sofara coffeeضمن هذا الإطار ،لتحقق هذه الأبعاد
النف�سية واملجتمعية واالقت�صادية للأفراد وامل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة.

فكرة م�شروع Sofara coffee
وحتولها من مبادرة
بعد �أربع �سنوات من �إطالق مبادرة �سفراء التنمية �سنة ُّ ، ٢٠١١
�إىل م�رشوع ثم �إىل �أكادميية معتمدة ر�سمي ًا؛
وبعد انت�شار الأكادميية يف �أكرث من خم�سني بلد ًا عرب العامل ،من بينها  ٣٠دولة ن�شطة
بامتياز؛
وبناء على تو�صيات الأع�ضاء امل�شاركني يف امللتقى الثالث يف ع ّمان  ٢٠١٤ثم الرابع
يف جزر املالديف  ٢٠١٥واملت�ضمنة التوجه اال�ستثماري ل�سفراء التنمية م�ستقب ًال؛
وبناء على قرارات املجل�س اال�ست�شاري املو�سع املنعقد ما بني  ٢3و� ٢5أكتوبر
املا�ضي يف ا�سطنبول ،وال �سيما قرار التوجه نحو �إن�شاء ا�ستثمارات ربحية تخدم
الأكادميية و�أع�ضاءها الفاعلني؛
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بنا ًء على كل ذلك ظهرت فكرة �إن�شاء م�ؤ�س�سة  Sofara coffeeك�رشكة
ذات �أ�سهم ،تعود ملكيتها للأع�ضاء امل�ؤ�س�سني و�أكادميية �سفراء التنمية العاملية مع ًا
وفق ًا للقانون الأ�سا�سي املحدِّ د ل�صفة امل�ؤ�س�سة وجمل�سها الإداري وطريقة ت�سيريها
ونظامها املايل.

هـويـة Sofara coffee
هي �رشكة ربحية متعددة اجلن�سيات تابعة لأكادميية �سفراء التنمية العاملية
ومقرها الرئي�سي يف مدينة ا�سطنبول الرتكية ،لها ر�سالة ور�ؤية وقيم متيزها عن
باقي ال�رشكات املماثلة.
وال تعني  Coffeeاملعنى املتبادر �إىل الذهن  ،بل يتجاوز معناها حدود املقهى �إىل
نكهات من
نكهات خمتلفة لبذور الطبيعة النق ّية ،بالإ�ضافة �إىل
النادي الذي يقدم
ٍ
ٍ
الإح�سا�س بروعة وجمال احلياة.

عنا�صر الهوية
مقهي متخ�ص�ص يف �أنواع القهوة و ال�شاي و م�ستخل�صات بذور الطبيعة
وامل�رشوبات والع�صائر املختلفة  ،وحلويات متثل ميزة خا�صة .
جناح ملكتبة �صغرية متخ�ص�صة يف النجاح (ق�ص�ص ،جتارب� ،شخ�صيات،
�أقوال  ، ) ...بيع و مطالعة .
نادي �سفراء التنمية  ،ا�ست�شارات ولقاءات �شهرية متخ�ص�صة .
منتدى تفاعلي على الأنرتنت  ،ميكن توفريه من خالل �أجهزة �أيباد مثبتة يف
�أجنحة خا�صة .
�شا�شات عر�ض لأقوال وفيديوهات متخ�ص�صة تتنا�سب مع فكرة
.Sofara coffee

ع�ضوية للم�شرتكني لنيل امتيازات يف .Sofara coffee

الر�سالة
التعارف بني �شعوب العامل من خالل التذوق الأ�صيل ملعنى النجاح من بذور�أ�شجار
الطبيعة اخلالقة والإبداع.
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الر�ؤية
�أن تكون � Sofara coffeeأكرب نادي للأعمال والعلوم والإبداع ،يف كل عا�صمة
من عوا�صم ال�سالم يف العامل.

القيم
اجلودة يف املادة والإبداع يف اخلدمة
التذ ّوق فن يتعدى النكهات
مدى يف ال�شعور بالذوق
ننقلك �إىل �أبعد ً
القهوة وال�شاي روابط النجاح الدائم

ال�شعار
ل�سنا جمرد  ... Coffeeمننحكم �أي�ض ًا معنى �أن تكونوا  Sofaraللنجاح...
نحن مننحك �شعور ًا بروعة و جمال احلياة !

الأهداف الأ�سرتاتيجية
نظام عاملي متطور مل�رشوع مقهي يدمج بني الفكرة التقليدية للمقاهي
و ُروح الع�رص التكنولوجية م�ضاف ًا �إىل ذلك البعد الإن�ساين.
عالمة جتارية قوية متنح وكاالت ن�شاط بنظام الفران�شايز يف  ٢٠٠مدينة
عرب العامل خالل الفرتة ما بني  ٢٠١٦و . ٢٠٢١
�رشاكات ا�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سات كربى �ضمن الأبعاد التجارية
والثقافية واالجتماعية مل�ؤ�س�سة .Sofara coffee

مقومات جناح

Sofara coffee

جناح امل�شاريع اال�ستهالكية ب�شكل عام وال �سيما امل�شاريع اال�ستهالكية
ا ُملط َّورة .
	انت�شار �سفراء التنمية  -و هم �أ�صحاب الفكرة  -يف  ٥٤دولة عرب العامل .
حاجة �أ�صحاب املقاهي و�صالونات ال�شاي �إىل عالمة جتارية عاملية متنحهم
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امتيازات ت�سويقية ومرافقة متطورة.
حاجة امل�سلمني �إىل بديل منا�سب يحل حمل �ستار بوك�س كويف الأمريكية
و كو�ستا كويف الربيطانية .
�إلتحاق  ١٠٠منظمة ملبادرة �سفراء القيم ي�س ّهل عملية ا�ستقطاب
امل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة.

امل�ؤ�س�سون وملكية العالمة التجارية
م�ؤ�س�سو  Sofara coffeeهم �سفراء التنمية املنت�رشون يف خمتلف دول العامل
ومتثلهم هيئة م�ؤ�س�سني  ،مكونة من:
)1

م�رشيف �سفراء التنمية و�أع�ضاء املجل�سني الإداري واال�ست�شاري

)2

وممثلني عن املدربني واملتدربني و�سفراء القيم

)3

وممثلني عن املقاهي املبادرة بالت�أ�سي�س.

كما �أن ملكية العالمة التجارية  Sofara coffeeتكون كما يلي :
 ٪ ١٠للمفكر اال�سرتاتيجي للم�رشوع.
 ٪ ٢٠لأكادميية �سفراء التنمية العاملية.
 ٪ ٢٠للمقاهي املبادرة بالت�أ�سي�س.
 ٪ ٥٠لهيئة امل�ؤ�س�سني.

نظام الفرن�شايز
نظام الفران�شايز هو نظام عاملي العتماد العالمة التجارية
وفق ًا لدفرت �رشوط خا�ص وبناء على عقد توكيل ب�صفة �رشيك ا�سرتاتيجي .

Sofara coffee

يمُ نح نظام الفرن�شايز مقابل قيمة ا�ستثمار منا�سبة تتفق عليها الأطراف امل�شكلة
للعقد الت�أ�سي�سي لهذا النظام .

موا�صفات مراحل منح العالمة التجارية بنظام الفرن�شايز
 -املرحلة الأوىل  :من يناير �إىل دي�سمرب : ٢٠١٦

	يمُ نح نظام الفرن�شايز جمان ًا ملدة � ٥سنوات لأول  ٨٠مقهي ب�رشط �أ ّال يتجاوز
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عدد املقاهي  ٥مقاهي يف البلد الواحد .
تتحمل املقاهي املختارة تكاليف �أ�شغال ت�صاميم املرفق وتطويره واقتناء
الو�سائل املحددة يف دفرت ال�رشوط مبا يتنا�سب مع موا�صفات العالمة
التجارية لـ .Sofara coffee
تتحمل  Sofara coffeeتكاليف املراقبة التقنية واملرافقة الأ�سا�سية
ملدة �سنتني جمان ًا.

 املرحلة الثانية  :من يناير �إىل دي�سمرب : ٢٠١٧	يمُ نح نظام الفران�شايز بقيمة  $ ٥,٠٠٠ملدة � ٣سنوات لعدد  ١٠٠مقهى
بدون �رشط عدد معني من املقاهي يف بلد معني.
تتحمل املقاهي املختارة تكاليف �أ�شغال التطوير وت�صاميم املرفق
والو�سائل مبا يتنا�سب مع موا�صفات العالمة التجارية لـ Sofara
.coffee
تتحمل  Sofara coffeeتكاليف املراقبة التقنية واملرافقة الأ�سا�سية
ملدة �سنة واحدة جمان ًا.

 املرحلة الثالثة  :من يناير �إىل دي�سمرب : ٢٠١٨	يمُ نح نظام الفران�شايز بقيمة  $ ٨,٠٠٠ملدة �سنتني بدون حتديد لعدد
املقاهي وبدون �رشط عدد معني من املقاهي يف بلد معني .
تتحمل املقاهي املختارة تكاليف �أ�شغال التطوير وت�صاميم املرفق
والو�سائل مبا يتنا�سب مع موا�صفات العالمة التجارية ل ـ �Sofara cof
.fee
تتحمل  Sofara coffeeتكاليف املراقبة التقنية واملرافقة الأ�سا�سية
ملدة �سنة واحدة جمان ًا.

املرحلة الرابعة  :من يناير �إىل دي�سمرب : ٢٠١٩
	يمُ نح نظام الفران�شايز بقيمة  $ ١٠،٠٠٠ملدة �سنتني بدون حتديد لعدد
املقاهي وبدون �رشط عدد معني من املقاهي يف بلد معني.
تتحمل املقاهي املختارة تكاليف �أ�شغال التطوير وت�صاميم املرفق
والو�سائل مبا يتنا�سب مع موا�صفات العالمة التجارية لـ Sofara
.coffee
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تتحمل  Soffara cofeeتكاليف املراقبة التقنية واملرافقة الأ�سا�سية
ملدة �ستة �أ�شهر جمان ًا.

املرحلة اخلام�سة  :ما بعد يناير : ٢٠١٩
	يمُ نح نظام الفران�شايز بقيمة  $ ١٠,٠٠٠ملدة �سنة واحدة بدون حتديد
لعدد املقاهي وبدون �رشط عدد معني من املقاهي يف بلد معني.
تتحمل املقاهي املختارة تكاليف �أ�شغال التطوير ت�صاميم املرفق
والو�سائل مبا يتنا�سب مع موا�صفات العالمة التجارية لـ Sofara
.coffee
تتحمل  Soffara cofeeتكاليف املراقبة التقنية واملرافقة الأ�سا�سية
ملدة �ستة �أ�شهر جمان ًا.

وكاالت  Sofara coffeeبنظام الفران�شايز
يتم جتديد وكاالت  Sofara coffeeبنظام الفران�شايز بقيمة � $ ١٨٠٠سنوي ًا
بعد انتهاء مدة التعاقد املقررة.

مراحل �إجناز

Sofara coffee

تت�ضمن مراحل �إجناز  ٧ Sofara coffeeمراحل �أ�سا�سية خالل � ٣سنوات ،
(نذكر منها مراحل ال�سنة الأوىل فقط )  ،و هي :

�أوال  /مرحلة املبادرة:
وتكون يف الفرتة ما بني � ٢٠١٥ / ١٢ / ٠١إىل  ،٢٠١٦ / ٠٧ / ٣١وتت�ضمن هذه
املرحلة ما يلي :
تكليف مكتب ا�ست�شارات جتاري لإعداد ملف الت�أ�سي�س ،القانون الأ�سا�سي،
تعيني ال�رشكاء ،توزيع الأ�سهم.
�إعداد دفرت ال�رشوط وم�ستلزمات نظام الفران�شاير الإدارية والقانونية
والفنية.
تكوين جمل�س �إداري متخ�ص�ص ،واعتماد ميزانية ت�أ�سي�سية ،وهيئة
ا�ست�شارات ورقابة فنية متخ�ص�صة.
�إجناز موقع الكرتوين متخ�ص�ص و�صفحات توا�صل اجتماعي ممولة.
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�إعداد بطاقة فنية لهوية  Sofara coffeeمن حيث الت�صاميم� ،أدوات
العمل الأ�سا�سية ،املطبوعات ،الوثائق التعريفية ،املرافق الإ�ضافية،
ال�شعارات ،و كل ما يتعلق بالهوية الب�رصية بـ Sofara coffee
	اختيار  ٨٠مقهى من املقاهي املوجودة يف املدن الكربى يف الدول التي
يتواجد فيها م�رشفو �سفراء التنمية ومرافقتها واقرتاح ح�ضورها اللقاء
الت�أ�سي�سي على هام�ش امللتقى اخلام�س لإعالن �إطالق امل�رشوع ر�سمي ًا.
(مثال  :حممد ماميون له �صديق ميتلك مقهى يف اجلزائر العا�صمة و�آخر يف
مدينة ق�سنطينة ،ميكن ا�ستهداف هذين ال�صديقني و منحهما امتيازات
 Sofara coffeeاملحددة يف املرحلة الأوىل).

ثانياً  /مرحلة الت�أ�سي�س:
وتكون يف الفرتة ما بني  ٠٨ / ٠١و  ، ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١وتت�ضمن هذه املرحلة ما
يلي :
�إعالن ال�رشكة ر�سمي ًا وتعيني جمل�س �إداري وهيئة فنية ملدة � ٣سنوات وفق ًا
للقانون الأ�سا�سي والأنظمة الداخلية.
ت�أ�سي�س ٨٠فرع لـ  Sofara coffeeبنظام الفرن�شايز يف  ٨٠مدينة
عرب  ٢٠دولة على الأقل.
�إطالق منتدى رواد  Sofara coffeeعلى الإنرتنت و�صفحات التوا�صل
االجتماعي .
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املبادرون يف الت�أ�سي�س

املجموع� 336 :سهماً
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دانا فا�ضل  /العراق :
طالل ال�صغري  /لبنان :
يحيى مراد  /فرن�سا :
عبد املجيد عربوات  /فرن�سا :
م�أمون �شديفات  /ال�سويد :
مهنا نعيم جنم  /فل�سطني :
زياد احل�سني  /العراق :
حممد ماميون  /اجلزائر :
عبد احلكيم لبديري � /أملانيا :
�صالح ال�شمراين  /ال�سعودية :
حممد زين العابدين  /ال�سودان :
�إدري�س الثلجي  /فنلندا :
�أيوب ال�سليماين  /املغرب :
مها احلداد  /ال�سعودية :
�أحمد بن ح�ساين  /الدمنارك :
�أمين ال�شيخ  /ال�سودان :
طلعت العوا�ضي  /اليمن :
�شافعي ابتدون  /ال�صومال :

� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 05أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم
� 10أ�سهم

�إبراهيم عبد اهلل �رشيف /كينيا � 10 :أ�سهم
� 10أ�سهم
ح�سن هاجر  /لبنان :
ريا�ض حرودة  /كرواتيا � 10 :أ�سهم
حممد م�صطفى  /البحرين � 10 :أ�سهم
� 05أ�سهم
يحي بكر � /أمريكا :
� 05أ�سهم
علي �أبو �سعيد � /إ�سبانيا :
� 10أ�سهم
مباركة لعور  /اجلزائر :
� 10أ�سهم
�إ�سالم الع�شي  /فل�سطني :
� 10أ�سهم
حممود ال�سيد  /الأردن :
� 10أ�سهم
حممد عبد الويل � /أوغندا :
� 10أ�سهم
اخلليل حممد  /لبنان :
� 05أ�سهم
زكريا هامة  /تايلند :
حممد طا�سيم � /رسيالنكا � 06 :أ�سهم
حامد عرو�سي � /أ�سرتاليا � 10 :أ�سهم
دراجي كوا�س  /اجلزائر � 10 :أ�سهم
عبدي وايل ح�سن  /ال�صومال � 10 :أ�سهم
� 10أ�سهم
ح�سن مدين  /ال�سودان :
� 10أ�سهم
طارق �أبو طارق  /قطر :
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خريطة توزيع امل�ساهمني يف امل�شروع عرب العامل
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