
Franchise
إمتـيـاز



Franchise = Partnership 
اإلمتـيـاز = الشراكة
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الشيخ محمد بن حمد الحصيني
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
التـنمية  تحـقيـق   في 

ً
 هاما

ً
السـريعة دورا الوجـبـات  تـلعـب مطـاعـم   •

اإلقتصادية و اإلجتماعية في معظم الدول، حيث توفر فرص عمل للعديد 

من الشباب والتي تنمي فيهم روح الطموح و التحدي.

•  وتتميـز مطاعـم كرسبي ميـل بإتاحة تلك الفـرص للمشـاركة في تنـمية 
وتطوير المجتمع التي نشأت وتعمل فيه، كما تتميز مطاعم كرسبي ميل 

بإستخدام التقنيات العالية في مجال تحضير وتقديم الوجبات السريعة مما 

يزيد قدرتنا علي تقديم خدمة مميزة لعمالئنا.

•  لهذا تسـعى شركة مطاعم كرسبي ميل لإلنتشار وبناء سلسلة ناجحة من 
اإلمتياز لمطاعم كرسبي ميل من خالل تقديم أفضل ملكية و شراكة للعمالء 

عبر مجموعة متنوعة من منتجاتنا ذات الجودة العالية والتي نهدف بها 

إلى اإلنتشار عبر تلك السلسة إلى جميع دول العالم.

•  واإليمان بـأن تقـنيات اإلبداع و اإلسـتراتيجيات الصحيحة هي الطريق األمثل 
 للتطوير من خالل 

ً
للحصول على النجاح المستمر لذلك تسعى الشركة دائما

بجودة  لعمالئنا  يصل  كي  المنتج  لتحضير  الحديثة  بالتقنيات  اإلستعانه 

مطاعمنا  إدارة  على  القادرة  اإلدارية  بالخبرات  باالستعانه  كذلك  نرضاها. 

لالرتقاء  والمتابعة  والتشغيل  التخطيط  على  تعتمد  التي  العلمية  بالطرق 

بمستوى العاملين لتقديم جودة وخدمة تليق بعمالئنا.

.  A limited liability company based in kingdom of

     bahrain. 

.  Crispy Meal Gives you an opportunity to start your

     own business, with a fast grow tactics through

     crispy meal fast food chain restaurants.

.  We develop our structure by applying customer

     satisfaction standards.

.   we believe that success comes only by working on

      the right strategies and techniques

.   We are moving on the path of Food Security System

     & Quality Management.

.  Our Well Experienced Crew Who are giving us the

     strength to move on our path.

C.E.O Message
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رؤيتنا:
•  العمل لرفع مستوى الجودة مع الحفاظ على المستوى المرتفع لبقية القيم في كرسبي ميل.

•  توفير بيئة عمل مميزة حيث يتعامل الجميع بصدق واحترام.
•  االستمرار في بذل أقصى مجهود لفهم عمالئنا والتفوق على توقعاتهم.
•  العمل للتوسع في سلسلة مطاعم كرسبي ميـل، وتوسيع قاعدة العمـالء. 

•  تطبيق نموذج فريد ومتطور إلدارة العمل داخل كرسبي ميل يتفق مع مبادئنا ومتطلبات عمالئنا شركاؤنا في النجاح.
•  العمل على ضمان والء عمالء كرسبي ميل من خالل مجموعة متنوعة من المنتجـات. 

•  تطبيق أعلى مستويات اإلبداع والجودة في تطوير، إنتاج وتقديم منتجاتنا وخدماتنا لعمالء كرسبي ميل.
•  االستمرار في تحقيق الريادة في تنفيذ مسؤوليتنا تجاه المجتمع.

•  قابلية الوصول للعمالء الحاليين، والمستقبليين.
•  إدراك أن تحقيق الربح هو عامل هام لضمان استمرارية النجاح.

.  Crispy Meal Working to Raise the Level Of Quality Without Compromising the 

     Minimum Value Of Their Values.

.  Crispy Meal Working to Add New Chains Of Restaurants & Agents.

.  Crispy Meal Working to Provide the Best Customer Ownership Through a Variety Of

     Products. 

.  Ability to Reach Current & Future Clients.

Our Vision:
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مهمتنا:
•  سد احتياجات السوق بمنتجات طازجة عالية الجودة والقيمة الغذائية، صحية وحالل مما يتيح الفرصة لدعم المجتمع الذي تتواجد فيه 

      وإعطاء صورة مشرفة يقتدى بها .

•  مواصلة تقديم أجود المنتجات بأفضل األسعار مقارنة بالمنافسين .
•  بناء شبكة ناجحة من مستثمري امتياز كرسبي ميل التجاري في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وباقي دول الخليج ودول اإلتحاد

     األوروبي .

.  Is to Achieve The Goal of Always forward to renew & Develop the Company Structure within Applying

     HACCP Standards.

.  Continue to Provide better products and better prices compared to competitors.

.  Building a successful network of franchisee for Crispy meal Restaurants in Kingdom of Saudi Arabia and

     Kingdom of Bahrain G.C.C Countries & European Union.

Mission Statement:
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لماذا كرسبي ميل ؟
 يتضمن التدريب وخدمات الدعم اإلداري.

ً
 متميزا

ً
 فنيا

ً
•  كرسبي ميل تمنح مستثمريها حق االمتياز و تقدم لهم دعما

•  تتيح كرسبي ميل الفرصة لمستثمريها للعمل وفق المخططات والتقنيات المعمول بها في اسم وعالمة معروفين.
•  تقدم كرسبي ميل مجموعة متنوعة من المنتجات مما يتيح الفرصة للمستثمر لخدمة أكبر شريحة من العمالء.

•  تتيح كرسبي ميل الفرصة لمستثمريها الوصول لعمالء كرسبي ميل الحاليين وكذا العمالء المستقبليين.
•  قابلية تخفيض التكاليف وزيادة الدخل.

•  قابلية توسيع حجم العمل عن طريق إضافة منتجات وخدمات جديدة لمشروعك.
•  تدفق البيانات والدعم عن طريق التدريب المستمر.
•  تقليص احتمالية المخاطر الناتجة عن األخطاء اإلدارية. 

.  Crispy Meal Gives You Franchise & Supports You with the Proper Training & Technical  

     Support Services.

.  Supplying the Ability of Using Plans & Techniques of Well Known Brand Name & Trade Mark.

.  Ability to Serve the Best to Your Clients Using Our Variety Of Products.

.  Ability to Reach Current & Future Clients.

.  Ability to Reduce the General Expenses & Raise the Level Of Income.

.  Ability to Expand the Workload by Adding New Products & Services to Your Project

.  Data Flow & Support By Continuous Training.

.  Reduce the Risk Of Management Failures.

Why Crispy Meal ?
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خطة اإلنتشار:
•  اإلمارات العربية المتحدة

• قطر
•  الكويت

•  عمان
•  العراق
•  األردن

•  ليبيا
•  السودان

•  الجزائر
•  تونس

•  المغرب
•  تركيا واالتحاد األوروبي

.  United Arabs of Emirates .  Qatar.  Kuwait.  Oman.  Iraq.  Jordan.  Libya.  Sudan.  Algeria.  Tunisia.  Morocco.  Turkey & European Union

Targeted Countries Plan:
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إمتياز كرسبي ميل:
Dear Investor›
We Would like to thank for your interest in joining us. 
Crispy Meal offers the possibility
to work with many investors since its founded till 
present day, and during this period we have signed 
many successful agreements.
Our goals is to establish crispy meal fast food chain 
restaurants in all cities of the kingdom of Saudi Arabia.
What is the meaning of the franchisee?
It is the establishment or person who is a second party 
of the agreement with owner of the brand and the 
system, who uses his rights on the basis of the 
agreement obtained on human of the name and brand in 
a particular area which is agreed upon.
What is Franchise?
Franchise is to grant the right to use the name and 
trade Mark to the investor independently by the owners 
of crispy meal brand name, in exchange for a certain 
limits, and these conditions provide the name and trade 
mark to the investor information support and technical 
and administrative support ongoing.

عزيزي المستثمر
نود أن نشكركم على اهتمامكم باإلنضمام إلينا. وتقدم الشركة إمكانية 

العمل مع العديد من المستثمرين منذ نشأتها حتى يومنا هذا، وخالل 

عنا العديد من االتفاقيات الناجحة.
ّ

هذه الفتره وق

هدفنا هو انتشار سلسلة مطاعم كرسبي ميل للوجبات السريعة التي 

تحمل عالمة تجارية مميزة إلى جميع مدن المملكة العربية السعودية 

وجميع دول الخليج والشرق األوسط والعالم.

عزيزي المستثمر: نتشرف بإنضامك ألسرة مطاعم كرسبي ميل.

ماذا يعني طالب اإلمتياز
هو يمثل الطرف الثاني من عقد اإلمتياز والذي له حق اإلنتفاع باألسم 

اإلتفاق  يتم  معينة  مدينة  أو  منطقة  في  التجارية  والعالمة  التجاري 

عليها بموجب العقد المبرم.

ما هو اإلمتياز؟
اإلمتياز هو منح حق استخدام اإلسم والعالمة التجارية لمستثمر مستقل 

من قبل شركة كرسبي ميل المالكة للعالمة التجارية، في مقابل مبلغ 

معين وشروط واضحة ينص عليها العقد المبرم بين الطرفين ويسمى 

عقد اإلمتياز ( الفرنشايز) وهذه الشروط تعطي المستثمر حق الحصول 

على المعلومات الالزمة والدعم الفني واإلداري للمشروع.

Crispy Meal Franchise:
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إمتياز كرسبي ميل
خطوات الحصول على امتياز كرسبي ميل

• تعبئة النموذج.
• دراسة الجدوى.

• توقيع العقد و سداد الرسوم.
• اختيار الموقع.

• الدراسة الفنية.
• خطوات التنفيذ و اإلشراف.

• مرحلة التدريب والتشغيل ما قبل االفتتاح.
• االفتتاح والدعم الفني.

Steps to obtain the franchise
.  fill in the form.

.  scheduling an interview.

.  Feasibility study.

.  The Signing of contracts and fees.

.  site selection.

.  The technical study.

.  Implementation sites and supervision.

.  Training and operating phases of the pre-opening.

.  Opening & Support.

Crispy Meal Franchise
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إمتياز كرسبي ميل:
Summary of crispy meal franchise
.  U.S $ ٤٠,٠٠٠ for each branch.

.Technical support Fees ٦ ٪ of the total sales monthly.

.  ٢٢$/- for the special crispy meal recipes

     (for more than ١٠٠ meals).

Crispy Meal roles of franchising
.  win-win participation 

.  Technical support continuous

.  Provide the necessary raw materials for the 

    operational process

.  training based on scientific basis

.  processing team capability to take responsibility for 

     the administration and operation.

.  permanent product development

.  continuous monitoring of restaurants

.  Participate in marketing campaigns to 

     support restaurants

Crispy Meal Franchise:
شروط الحصول على إمتياز كرسبي ميل

•  سداد قيمة اإلمتياز (٤٠،٠٠٠ دوالر) لمرة واحدة.
  مقابل 

ً
•  نسبة ٦ ٪ من إجمالي المبيعات الشهرية، تدفع شهريا

     الدعم الفني.

•  الحصول على الخلطات الحصرية من شركة كرسبي ميل  بقيمة 
     ( ٢٢ دوالر) للكيلو تكفى لعدد( ١٠٠ وجبة).

•  اإللتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين من حيث شروط الدعاية 
     والخامات والمواد والتعليمات المنصوص عليها.

دور الشركة في منح اإلمتياز
•  المشاركة الرابحة لكال الطرفين.

• الدعم الفني المستمر.
• توفير الخامات الالزمة للعملية التشغيلية.

• التدريب القائم على أسس علمية.
• تجهيز فريق قادر على تحمل مسؤولية اإلدارة والتشغيل.

• التطوير الدائم للمنتجات.
• المتابعة المستمرة للمطاعم.

• المشاركة في الحمالت التسويقية لدعم المطاعم.
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إمتياز كرسبي ميل:
أنواع األمتياز

•عادي: وهو امتياز لمطعم واحد فقط.
•خاص: وهو امتياز لعدة مطاعم حسب ما يتفق عليه.

 على  
ً
•المنفرد: وهو امتياز خاص بمنطقة أو مدينه كاملة مقتصرا

  شريك واحد فقط.

دور الشريك في عقد اإلمتياز
•تحقيق األهداف المالية و األهداف الشخصية.

•حماية العالمة التجارية.

Franchise types:
Normal: for one restaurant only.

Special: for several restaurants as per agreement.

Master: for whole city or area restricted to only one 

partner.

The role of partner in the franchise contract:
. To achieve financial goals and personal goals.

. Brand protection.

Crispy Meal Franchise:
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مملكة البحرين:
المحرق
فرنسا:

مدينة باريس
روسيا:

مدينة نالتشيك
مصر:

بورتو كايرو
مول العرب

Bahrain Kingdom:
Ar-Muharraq
France:
Paris City
Russia:
Nalchik City
Egypt:
Porto Cairo
Mall Of Arab

فروعنا في السعودية:

فروعنا في جميع 
أنحاء العالم:

Our Branches in K.S.A

Our Branches 
Worldwide:

    AL-Khobar الخبر
  0138894558 / 0138894608 : AL-Aqrabia العقربية

 0138931004 / 0138999906 :Riyadh Street شارع الرياض
0138088909 / 0138089848 / 0138088025 :AL-Bayouniyah البايونيه

0138677951 / 0138677952 :AL-Khobar Shamaliyah الخبر الشمالية
0138986023 / 0138969412 / 0138969438 :AL-Doha Dist حي الدوحة

0138907751 / 0138907752 :Jisser Dist حي الجسر
0138656600 / 0138900761 / 0138900283 :AL-Khozama الخزامى

Dammam الدمام
0138096955 / 0138096681 :AL-Sadafa Sq دوار الصدفة
0138119681 / 0138119682 / 0138119683 : Taiba طيبة

0138328055 : AL-Mazroiya المزروعية
0138089922 / 0138026699 / 0138028811 : AL-Fisaliah الفيصلية

شارع أبو بكر- حي المنار :  0138022615
Ras Tanura رأس تنورة

الزهور شارع الملك عبد ا� : 0136677642 / 0136676142
AL-Jubail الجبيل

الجبيل البلد- شارع جدة تقاطع الجبل : 0133610277 - 0133610623
AL-Ihsaa حساء	ا

0135882377 / 0135893400 : AL-Khaldia الخالدية

AL-Quwayiyah القويعية
0116551604 / 0116551603 / 0116551602 : Al-Rabwa حي الربوة

AL-Khafji الخفجي
 طريق الملك عبدا� - دوار البيبسي : 0137663594 / 0137663574

Abqaiq أبقيق
حي المطار القديم - شارع ا�مير نايف

Nairiyah النعيرية
 

Al-Riyadh الرياض
0551111835 / 0112270447

AL-Taif الطائف
0127255590 / 0127255580 / 0127411120 / 0127411127

AL-Qasim القصيم
0569136988 / 0547003033 / 0163821557

Sakaka سكاكا
0146468900  : Regional Road الطريق ا�قليمي

Yanbu ينبع
الهيئة الملكية مجمع البثنة التجاري :

 01439331414 - 0143931616
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Head Office: Office ٧ - Riyadh II Tower
Olaya - Khobar - www.crispymeal.com

Dr. ADEL FENOON
Regional General Manager
Franchise  Manager

Mob. K.S.A: ٦٨٤ ٨٨٨٨ ٥٦ ٠٠٩٦٦
                            :٨٠٠٠ ٩٦٥ ٥٥ ٠٠٩٦٦
Mob. Egypt:  ٩٥٩٨ ١٠٠ ٠١٠٠ ٠٠٢
Tel.:  ٦٣١١ ٨٩٣ ١٣ ٠٠٩٦٦ (Ext.: ١٠٧)
Fax.: ٨٣٥٣ ٨٩٣ ١٣ ٠٠٩٦٦

Email: adel_fenoon@hotmail.com
               :adel_fenoon@crispymeal.com


