الفرص االستثمارية
االمتياز التجاري (الفرن�شايز)
مطاعم الوجبات ال�سريعة الأمريكية  /بيتزا

Noble Roman›s Take-n-Bake Pizza

http://www.freshpza.com

الكوكيز والآي�س كرمي

Paradise Cookies & Ice Cream

http://www.theparadisetruck.com/contact

كب كيك ال�شهرية  , Smallcakesو النكهات الآي�س كرمي

Smallcakes, A Cupcakery & Creamery

http://www.smallcakescupcakery.com

وجبات امل�أكوالت البحرية الأمريكية

Captain D›s

http://www.captainds.com/

مطاعم الأمريكية ,مطعم حلوم ,نباتي

Bar-B-Cutie

www.bar-b-cutie.com

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

مطعم م�أكوالت مك�سيكي

Fresh Burritos

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

ن�صائح للعاملني يف الفرن�شايز :
-

االختيار الدقيق واملدرو�س لل�شركة مانحة� /صاحبة االمتياز:ال بد للم�ستثمر ال�سعودي من اختيار �شركة لها �سمعة وعالمات جتاريةم�شهورة ،وعلى م�ستوى عايل من الكفاءة يف نظامها االداري والت�شغيلي.
ين�صح للمانح االمتياز ال�سعودي �أن يختار �صاحب امتياز له �سمعة طيبةيف التزاماته املالية ،ولديه القدرة املالية والكوادر املنا�سبة لتنفيذ العقد.
ين�ص ��ح �أن تك ��ون املنتجات �أو اخلدم ��ات حمل عقد االمتي ��از التجاريمنا�سبة وقريبة من اخلربات الفنية والكوادر املتوفرة ل�صاحب االمتياز.
ين�صح �أن تكون االلتزامات املالية وخطة العمل وعدد املحالت املطلوبفتحها من مانح االمتي ��از منا�سبة وميكن حتقيقها من ممنوح االمتياز
ال�سعودي .وين�صح باللجوء ال�ست�شاري متخ�ص�ص.

 -يل ��زم تواف ��ر ال�ش ��روط املو�ضوعي ��ة وال�شكلي ��ة املطلوب ��ة لت�سجيل عقدالوكال ��ة التجارية يف عقد االمتياز لإمكانية ت�سجيله لدى وزارة التجارة
وال�صناعة .منها (العقد موثق ومرتجم ،ت�ضمن �شروط معينة يف العقد،
عدم ت�ضمن �شرط يخالف ال�شريعة.
�أهمية ت�سجيل �صاحب االمتياز لعقد االمتياز لدى وزارة التجارة
وال�صناعة:
-

التفاو�ض و�صياغة عقد االمتياز:
-

ين�صح بالتفاو�ض من قبل من لهم اخلربة يف جمال عقود االمتياز.ين�ص ��ح باال�ستعان ��ة مبحام ��ي متخ�ص� ��ص لدرا�س ��ات �أو �صياغة عقوداالمتياز.
ين�صح بت�سجيل العالمات التجارية لل�شركة مانحة االمتياز يف ال�سعودية.�-شروط ت�سجيل عقد االمتياز لدى وزارة التجارة وال�صناعة:

-

ا�ستخ ��دام العالم ��ة التجاري ��ة ملانح االمتي ��از على لوح ��ات املحالت �أواملطاعم.
ي�ض ��اف يف ال�سجل التج ��اري للممنوح �أنه �صاحب ح ��ق امتياز لل�شركةاملانحة.
�إعط ��اء ال�شركة ال�سعودية قوة ت�سويقية وثق ��ة جتارية يف التعامل كونها�صاحبة حق امتياز ل�شركة ذات �سمعة عاملية وحتى �أمام البنوك يف حالة
االقرتا�ض.
(ملن ��ع) عدم امكانية قي ��ام ال�شركة الأجنبية مانح ��ة االمتياز بت�سجيل�صاح ��ب حق امتي ��از �أخر �أو م ��وزع يف نف�س النطاق امل ��كاين حمل عقد
االمتياز.

