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• نشأت سلسلة مطاعم كرسبي ميل في منطقة الخليج العربي، لتكون عقدا فريدًا من 	

سلسلة مطاعم متميزه انتشرت وبجدارة كنتيجة لثقة زبائننا الكرام بنتجاتنا من وجبات 

الدجاج التي اتسمت بصفتي ) الطازج المقرمش (.

• حرصنا 	 زاد  الكرام،  وزبائننا  شركتنا  في  العمل  فريق  بين  المتبادلة  الثقة  هذه  خالل  ومن 

الطازجة  المأكوالت  من  منتجات  أصناف  زيادة  خالل  من  المنتجات  هذه  لتطيور  ومتابعتنا 

نحرص  الذين  الكرام  زبائننا  أراء  لإلستطالعات  وفقًا  وذلك  تنسى،  ال  بنكهات  تميزت  والتي 

الخاصة والتي أعدت بشكل  الخلطات  أذواقهم بكل ما هو طازج ومتجدد من  ارضاء  على 

سري من مجموعة 13 صنفًا من األعشاب و التوابل، التي انفردنا باكتشاف خلطاتها، ومزجنا 

أسرارها من لحوم الدجاج الطازج، وقدمناها بخدمة احترافية لزبائننا الكرام وبأشكال عديدة 

للوجبات: الفردية والعائلية ووجبات االطفال، و بمميزات غنية بعناصرها المتنوعة

ملاذا
كرسبي ميل

د
Crispy Meal
•	 Crispy	meal	gives	you	 franchise	&	support	you	with	 the	proper	 training	&	Technical	

support	services
•	 supplying	the	ability	of	using	plans	and	techniues	of	well	know	brand	name	&	trade	

mark.
•	 Ability	to	serve	the	best	to	your	clint	using	our	variety	of	products
•	 Ability	to	reach	currebt	&	Future	Client
•	 Ability	to	reduce	the	General	Expenses	and	raise	the	level	of	income
•	 ability	to	expand	the	work	bu	adding	new	products	&	services	to	your	company
•	 Data	flow	&	Support	by	training.
•	 Resuce	the	risk	of	management	fails,
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• سد احتياجات السوق بمنتجات طازجة عالية الجودة و القيمة الغذائية، صحية وحالل مما يتيح 	

الفرصة لدعم المجتمع الذي تتواجد فيه و إعطاء صورة مشرفة يقتدي بها.

هدفنا

OUR
GOALS
•	 Is	to	achieve	the	goal	of	always	farward	to	renew	&	develop	the	company	structure	

eithin	applying	HACCP	stanadards.
•	 Continue	to	provide	better	products	and	franchisee	for	crispy	compared	to	competitors.
•	 Building	a	successful	network	of	franchisee	for	crispy	meal	restaurants	in	kingdom	of	

bahrain	&	kingdom	of	saudi	Arabia	and	world	wide	starting	with	middle	East
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• توفير بيئة عمل مميزة حيث يتعامل الجميع بصدق و إحترام	

• األستمرار في بذل أقصى ما لدينا من مجهود لفهم عمالئنا والتفوق على توقاعتهما	

• تطبيق نموزج فريد ومتطور إلدارة العمل داخل كرسبي ميل يتفق مع مبادئنا ومتطلبات 	

عمالء شركتنا في النجاح

• تطبيق أعلى مستوىات اإلبداع والجودة في تطوير، إنتاج و تقديم منتجاتنا وخدماتنا لعمالء 	

كرسبي ميل

• األستمرار في تحقيق الريادة في تنفيذ مسؤليتنا تجاة المجتمع	

• معرفة أن تحقق الربح وهو عامل مهم للنجاح المستمر	

رؤيتنا

OUR 
VISION
•	 Crispy	meal	working	to	raise	the	level	of	quality	with	no	compromise	on	the	minimum	

value	of	their	values
•	 working	to	add	new	chains	of	restaurants	and	agents
•	 crispy	meal	working	to	provide	the	best	customer	ownership	through	a	variety	of	the	

products
•	 Ability	to	reach	current	&	future	Clients
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• اإلقتصادية و اإلجتماعية في 	 التميه  الوجبات السريعة دورا هاما في تحقيق  تلعب مطاعم 

معظم الدول، حيث توفر فرص عمل للعديد من الشباب والتي تنمي فيهم روح الطموح 

و التحدي.

• وتتميز مطاعم كرسبي ميل بإتاحة تلك الفرص للمشاركة في تنمية 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 مميزه لعمالئنا.

• اإلمتياز 	 من  ناجحة  سلسلة  وبناء  لإلنتشار  ميل  كرسبي  مطاعم  شركة  تسعى  لهذا 

مجموعة  عبر  للعمالء  شراكة  و  ملكية  أفضل  تقديم  خالل  من  ميل  كرسبي  لمطاعم 

متنوعة من منتجاتنا ذات الجودة العالية والتي نهدف بها إلى اإلنتشار عبر تلك السلسة إلى 

جميع دول العالم.

• على 	 للحصول  األمثل  الطريق  هي  الصحيحة  اإلستراتيجيات  و  اإلبداع  تقنيات  بأن  وإليمان 

النجاح المستمر لذلك تسعى الشركة دائما للتطوير من خالل األستعانه بالتقنيات الحديثة 

لتحضير المنتج كي يصل لعمالئنا بجودة نرضاها. كذلك باالستعانة بالخبرات اإلدارية القادرة 

والمتابعة  والتشغيل  التخطيط  على  تعتمد  التي  العلمية  بالطرق  مطامعنا  إدارة  على 

لالرتقاء بمستوى العاملين لتقديم جودة وخدمة تليق بعمالئنا.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

C.E.O
Message
•	 A	limited	liability	company	based	in	kingdom	of	bahrain,	C.R	62168.
•	 Crispy	Meal	Gives	you	an	opportunity	 to	own	your	own	business,	with	a	 fast	grow	

tactics	through	crispy	meal	fast	food	chain	restaurants.
•	 We	develop	our	structure	by	applying	customer	satisfaction	standard.
•	 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	Manahement.
•	 Our	Well	Expert	Crew	Who	is	giving	us	the	strength	to	move	on	our	path.
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• هيكلية 	 إعداد  تم  العمل،  سوق  في  موقعها  بأخذ  ميل  كرسبي  مطاعم  سلسة  بدأت  أن  منذ 

تنظيمية قابلة للتوسع مع ازدياد عدد فروع سلسة مطاعمنا المتيزه

الهيكل التنظميي
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• المؤهلين وأهم 	 و  المدربين  العمال  يد مجم،عة من  نشأت مطاعم كرسبي ميل علي 

أهداف  ولتحقيق  العمالء  رضاء  على  للحصول  المشترك  الجماعي  العمل  هو  يميزون  ما 

المجموعة بطريقة مهنية.

فريق العمل

Team
Work
•	 From	the	begining	crispy	meal	Restaurants	hain	has	Chosen	a	qualified	crews	team	

built	an	integral	team	work.
•	 the	 work	 environment	 in	 our	 restaurants	 chain	 has	 a	 serveral	 discriminates	 which	

guarantee	our	workers	rights	and	achieved	the	required	functional	pleades	during	the	
regulation.

•	 The	 management	 og	 our	 restaurants	 chain	 reflect	 positively	 on	 our	 employees	
performance	with	thire	optimum	abilities	to	please	our	customers	and	to	achieve	our	
goals	in	professional	way
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• أعلى 	 مواكبة  علي  منا  حرصا  والتنمية  النجاح  عناصر  أهم  هو  التدريب  بأن  إيماننا  ومن 

على  قادر  للشركة  متخصص  تدريب  بفريق  االستعانة  تم  فلقد  مطامعنا  الدارة  التقنيات 

القدرة  إداري العطائهم  و  تقني  أعلي مستوى  اإلداريين علي  و  العاملين  أجيال من  تدريب 

على ادارة مطاعمنا بالجودة المنشودة من عمالئنا.

تدريب املوظفني

Team
Training
•	 We	blief	that	the	training	is	the	most	important	element	of	success	and	development	

and	ensure	that	we	keep	pace	with	the	highest	technology	for	the	management	team	
of	our	 restaurants	have	been	outsourcing	team	specialized	training	of	 the	company	
is	 able	 to	 train	 generation	 of	 workers	 and	managers	 at	 the	 highest	 level	 technical	
and	managerial	to	give	them	the	ability	to	manage	our	restaurants	Qc	Desired	by	our	
customers.



1918 BUSINESS PROFILEBUSINESS PROFILE

Crispy Meal Franchise
Dear Investor›
We	Would	 like	 to	 thank	 for	your	 interest	 in	 joining	us.	our	company	offers	 the	possibility	
to	work	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	crispy	meal,	which	is	distinct	brand.	you	have	to	be	member	of	the	crispy	meal	family.

What is the meaning of the franchise?
its	 the	establishment	or	person	who	 is	a	second	party	o	 the	agreement	with	owwner	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	brnad	to	the	investor	independentley	by	
the	owners	of	crispy	meal	brand	name,	in	exchange	for	a	certian	limits,	and	these	conditions	
provide	 the	name	and	trade	mark	 to	 the	 investor	 information	support	and	technical	and	
administrative	support	ongoing.

إمتياز كرسبي ميل
إمتياز كرسبي ميل

مع  العمل  إمكانية  الشركة  وتقدم  إلينا.  اإلنضمام  في  اهتمامكم  على  نشكركم  أن  نود 

من  العديد  وقعنا  الفتره  هذه  وخالل  هذا،  يومنا  حتى  نشأتها  منذ  المستثمرين  من  العديد 

االتفاقيات الناجحة.

هدفنا هو انتشار سلسلة مطاعم كرسبي ميل للوجبات السريعة التي تحمل تجارية مميزه 

إلى جميع مدن مملكة البحرين وجميع دول الخليج والشرق األوسط والعالم.

عزيزي المستثمر: نتشرف بإنضامك أسرة مطاعم كرسبي ميل.

ماذا يعني اإلمتياز

هو يمثل الطرف الثاني من عقد اإلمتياز والذي له الحق اإلنتفاع باألسم التجاري والعالمة التجارية 

في منطقة أو مدينة معينة يتم اإلتفاق عليها بموجب العقد المبرم.

ما هو اإلمتياز؟

اإلمتياز هو منح حق استخدام اإلسم والعالمة التجارية لمستثمر مستقل من قبل شركة 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.
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Crispy Meal Franchise
Steps to obtain the franchise
•	 fill	in	the	form
•	 scheduling	an	interview
•	 Feasibility
•	 The	Signing	of	contracts	and	fees
•	 site	selection
•	 The	technical	study
•	 Implementation	stes	and	supervision
•	 Training	and	operating	phases	of	the	pre-opening
•	 Opening	&	Support

إمتياز كرسبي ميل
خطواط الحصول علي امتياز كرسبي ميل

• تعبئة النموزج	

• دراسة الجدوى	

• توقيع العقد و سداد الرسوم	

• اختيار الموقع	

• الدراسة الفنية	

• خطوطات التنفيذ و اإلشراف	

• مرحلة التدريب والتشغيل ما قبل االفتتاح	

• االفتتاح والدعم الفني	
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Crispy Meal Franchise
Summary of crispy meal franchise
U.S	$	40,000	for	each	branch	of	the	contract.
6%	of	the	total	sales	monthly
$22/-	for	the	special	crispy	meal	recipes
(for	more	than	100	meals).

The Companys role in franchising
•	 winning	particicipation	of	both	parties
•	 Technical	support	during	the	incorporation
•	 Provide	the	necessary	raw	materials	for	the	operational	process
•	 training	based	on	scientific	grounds
•	 processing	team	capable	to	take	responsibility	for	the	administration	and	operation.
•	 permanent	product	development
•	 continuous	monitoring	of	restaurants
•	 Participate	in	marketing	campaigns	to	support	restaurants

إمتياز كرسبي ميل
شروط الحصول على إمتياز كرسبي ميل

دفع قيمة اإلمتياز ) 40،000 دوالر( لمرةواحدة

6٪ من إجمالي المبيعات الشهرية، تدفع شهريًا.

الحصول على الخلطات الحصرية من شركة كرسبي ميل ) 22دوالر( للكيلو )تكفى لعدد 100 وجبة(.

والتعليمات  والمواد  والخامات  الدعاية  الطرفين من حيث شروط  بين  المبرم  العقد  ببنود  اإللتزام 

المنصوص عليها.

دور الشركة في منح اإلمتياز

• المشاركة الرابحة لكال الذرفين	

• الدعم الفني أثناء التأسيس	

• توفير الخامات الالزمة للعملية التشغيلية	

• التدريب القائم على اسس علميه	

• تجهيز فريق قادر على تحمل مسؤولية اإلدارة والتشغيل	

• التطوير الدائم للمنتجات	

• المتابعة المستمرة للمطاعم	

• المشاركة في الحمالت التسويقية لدعم المطاعم	
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Crispy Meal Franchise
Franchise types:
Normal:	for	one	restaurant	only.
Special:	for	several	restaurants	as	agreed	upon.
Master:	for	whole	city	or	area	restricted	to	only	one	partner.

The role of partner in the concession contract:
•	 To	achieve	financial	goals	and	personal	goals
•	 Brands	protection

إمتياز كرسبي ميل
أنواع األمتياز

• عادي: وهو امتياز لمطعم واحد فقط.	

• خاص: وهو امتياز لعدة مطاعن حسب ما يتفق عليها.	

• المنفرد: وهو امتياز خاص بمنطقة أو مدينه كاملة مقتصرًا على شريك واحد فقط.	

• 	

دور الشريك في عقد األمتياز

• تحقيق االهداف المالية و االهداف الشخصية	

• حماية العالمة التجارية	
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