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قصة أي ام هنجري

بدأت قصة أي ام هنجري عن أب يبحث ألبنائه بشكل مستمر عن مطعم
ديقدم البرجر باللحم المحلي الصحي الطازج، كان يعاني كثيًرا لعدم وجو

.هذه الوجبة الصحية التي يطالبه بها ابناؤه يوميًا 

عندها قرر أن يقوم هو بعمل جريء ومغامرة كبيرة، فقرر أن ينشئ هذا
المطعم وأن يجعله سلسلة مطاعم مختلفة ونوعية وجعل الهدف الكبير

هو أن يستخدم اللحوم الطازجة المذبوحة بشكل يومي دون المرور 
بمرحلة التجميد وبدون استخدام الزيوت المهدرجة والمواد الحافظة مع 

الحرص على السعر المناسب، ليس سهاًل أن ينجح مشروع كهذا لوجود 
النجاح تحديات كبيرة ولكن حينما تكون النية صادقة والهدف نبي يتحقق

.والتميز

منتجات 
صحية

جودة
عالية

أسعار 
منافسة
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لمحة سريعة

ةعدد الفروع الحالي

التوسع الجغرافي

نموذج عمل مميز

إنجازات 
ومؤشرات

تواريخ
وأرقام

2016البداية في مدينة جدة وافتتاح أول فرع عام 
فرع في مدينة جدة 15عدد الفروع حاليًا 

فرع عبر نظام االمتياز التجاري موزعة على المدن التالية31تم منح  أكثر من 
الباحة-الطائف -مكة المكرمة -المدينة المنورة -ينبع -تبوك -عنيزة -الرياض 

نجران-جيزان -بيشة -الخميس -ابها -الليث -القنفذة 

تقديم الوجبات السريعة باللحم الطازج مع جودة الخدمة والسعر المنافس 
.والتجربة الفريدة واألجواء المميزة

شهادة غينيس العالمية
ألكبر مطعم برجر في 

العالم
جدة-فرع التحلية 

يةتسجيل العالمة التجار
دولة100في أكثر من 

حول العالم
ةأبو غزالة للملكية الفكري

لنتائج مالية مميزة خال
سنوات 5آخر 

معدل ربحية مستقر
19تجاوز ازمة كوفيد 
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إنجازات هامة

تسجيل العالمة التجارية 
دولة حول العالم100

2019شهادة غينيس العالمية 
أكبر مطعم برجر في العالم



Financial Indicatorsالمؤشرات المالية 

تكلفة المواد ومصاريف النشاط

Overhead Expense   مصاريف النشاط

38%

20-22%

18-19%

Food Costs  تكلفة المواد

Labor Costs   تكلفة العمالة



200تم توقيع عقد شراكة مع الدريس الفتتاح 
فرع حول المملكة تغطي كافة المناطق وتوفر

شبكة متكاملة واضافة مميزة للخدمات 
.البترولية التي تقدمها

فروع االكسبريس

فرع رئيسية على مستوى 25نستهدف وجود 
المملكة تغطي كمراكز رئيسية كامل 

.المحافظات والمدن الرئيسية

الفروع الرئيسية

فرع من خالل 200نستهدف منح أكثر من 
االمتياز التجاري ودعم االقتصادي الوطني ورؤية 

2030المملكة 

فروع االمتياز

مدينة حول المملكة 70سوف نغطي أكثر من 
من خالل شبكة متكاملة من الفروع

عدد المدن

منطقة إدارية على مستوى محافظات المملكة 13
العربية السعودية

عدد المناطق

25

200

13

200

70

خطة التوسع

2023 20252024



توقيع عقد شراكة مع الدريس 
فرع حول المملكة 200الفتتاح 

تغطي كافة المناطق وتوفر شبكة
متكاملة واضافة مميزة للخدمات 

.البترولية التي تقدمها  الدريس



تفاصيل الوحدات

B

ABC



تفاصيل الوحدات



تفاصيل الوحدات



تفاصيل الوحدات



تفاصيل الوحدات



تفاصيل الوحدات

C

خدمة تقديم الطلبات الداخلية والخارجية

B

خدمة تقديم الطلبات الداخلية 

والخارجية وخدمة السيارات

A

خدمة تقديم الطلبات الداخلية والخارجية مع 

منطقة ألعاب األطفال وخدمة السيارات

الخدمات المقدمة

190.000SR 250.00SR 280.000SR 350.000SR 390.000SR 500.000SR

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ي الفروع الرئيسية
 
.التدريب قبل االفتتاح ف

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ .منح األدلة التشغيلية المفصلة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ .منح األنظمة والسياسات واإلجراءات

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ي عىل مدار الساعة
.االستشارات والدعم الفن 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ .حق استخدام العالمة التجاري وفق الضوابط

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ .الزيارات الدورية المجدولة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ .منح الهوية البرصية للعالمة التجارية

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ي  التصميم الداخىلي والخارج 

χ ✓ χ ✓ χ ✓ ي فروع االمتياز
 
.التدريب قبل واثناء االفتتاح ف

χ ✓ χ ✓ χ ✓ .المخططات الهندسية للتنفيذ

χ ✓ χ ✓ χ ✓ .تجهي   حفل االفتتاح




