الفرص االستثمارية
)االمتياز التجاري (الفرن�شايز
قطاع �صالونات التجميل

Beauty Bar Franchise Opportunity

http://www.glamnglow.ca/contact.html

قطاع �صالونات التجميل

Taylor & Colt.

http://taylorandcolt.com

قطاع �صالونات التجميل

Taylor of Old Bond Street

http://www.tayloroldbondst.co.uk

مواد جتميل

Attirance.

http://attirance.com/en/franchise

مواد جتميل

Glamour Secrets

http://www.glamoursecrets.co.uk/cgi-bin/mf000001.pl?ACTION=SHOWFORM

 رجاىل و ن�سائى/بيع نظارات

NYS

https://nyscollection.com

 اخلدمات املقدمة للم�سنني وامل�سنات/ مركز رعاية امل�سنني

Home Instead Senior Care

http://franchises.homeinstead.com/Business-Opportunities

فيجاروز بيتزا مطعم �إيطايل

Figaro’s Italian Pizza, Inc

http://figaros.com

مطعم م�أكوالت �إيطالية

Lino’s Coffee Shop

http://www.linoscoffee.com/eng
C HOUSE ITALIA – SRL

http://www.chouseitalia.com/index.php/en
Casa Italia

http://www.chouseitalia.com

مطعم م�أكوالت مك�سيكي

Fresh Burritos

http://www.freshburritos.fr/en/

 ت�صوير وطباعه- خدمة �صيانة الطابعات وتعبئة الأحبار

Cartridge World

https://www.cartridgeworld.com/

بابا جون مطاعم امريكية للبيتزا

Papa John’s Pizza

http://www.papajohns.com/international
Hwy 55 Burgers Shakes & Fries

 الربغر والبطاط�س مطاعم امريكية55 هوي

https://www.hwy55.com

)الف�شار ( الذرة

Doc Popcorn

http://docpopcornfranchising.com/

الفرص االستثمارية
ن�صائح للعاملني يف الفرن�شايز :
-

االختيار الدقيق واملدرو�س لل�شركة مانحة� /صاحبة االمتياز:ال ب ��د للم�ستثم ��ر ال�سعودي من اختيار �شرك ��ة لها �سمعة وعالمات جتارية م�شه ��ورة ،وعلى م�ستوىعايل من الكفاءة يف نظامها االداري والت�شغيلي.
ين�صح للمانح االمتياز ال�سعودي �أن يختار �صاحب امتياز له �سمعة طيبة يف التزاماته املالية ،ولديهالقدرة املالية والكوادر املنا�سبة لتنفيذ العقد.
ين�ص ��ح �أن تك ��ون املنتجات �أو اخلدمات حمل عقد االمتياز التج ��اري منا�سبة وقريبة من اخلرباتالفنية والكوادر املتوفرة ل�صاحب االمتياز.
ين�ص ��ح �أن تك ��ون االلتزامات املالية وخطة العمل وعدد املح�ل�ات املطلوب فتحها من مانح االمتيازمنا�سبة وميكن حتقيقها من ممنوح االمتياز ال�سعودي .وين�صح باللجوء ال�ست�شاري متخ�ص�ص.

التفاو�ض و�صياغة عقد االمتياز:
-

ين�صح بالتفاو�ض من قبل من لهم اخلربة يف جمال عقود االمتياز.ين�صح باال�ستعانة مبحامي متخ�ص�ص لدرا�سات �أو �صياغة عقود االمتياز.ين�صح بت�سجيل العالمات التجارية لل�شركة مانحة االمتياز يف ال�سعودية.�شروط ت�سجيل عقد االمتياز لدى وزارة التجارة وال�صناعة:يل ��زم توافر ال�شروط املو�ضوعية وال�شكلية املطلوبة لت�سجيل عقد الوكالة التجارية يف عقد االمتيازلإمكانية ت�سجيله لدى وزارة التجارة وال�صناعة .منها (العقد موثق ومرتجم ،ت�ضمن �شروط معينة
يف العقد ،عدم ت�ضمن �شرط يخالف ال�شريعة.

�أهمي��ة ت�س��جيل �ص��احب االمتياز لعق��د االمتي��از ل��دى وزارة التجارة
وال�صناعة:
-

ا�ستخدام العالمة التجارية ملانح االمتياز على لوحات املحالت �أو املطاعم.ي�ضاف يف ال�سجل التجاري للممنوح �أنه �صاحب حق امتياز لل�شركة املانحة.�إعط ��اء ال�شركة ال�سعودية ق ��وة ت�سويقية وثقة جتارية يف التعامل كونه ��ا �صاحبة حق امتياز ل�شركةذات �سمعة عاملية وحتى �أمام البنوك يف حالة االقرتا�ض.
(ملن ��ع) عدم امكانية قي ��ام ال�شركة الأجنبية مانح ��ة االمتياز بت�سجيل �صاحب ح ��ق امتياز �أخر �أوموزع يف نف�س النطاق املكاين حمل عقد االمتياز.

