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دليل اإلمتياز التجاري 
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لماذا نحن ؟
قهوه التاسعه لديها قائمة عالية الجودة ورائعة المذاق وخدمه للعمالء.

 باعلى مستويات السرعه والجوده وبمواصفات عالميه
 

تقدم قهوه التاسعه قائمة متنوعة من مشروبات القهوه البارده والحاره 
 والمشروبات االخرى

 

تعمل قهوه التاسعه وفًقا ألعلى المعايير الدولية في هذا المجال ، 
وتوفر إجراءات تشغيلية سهله التعلم و المتابعة مما يؤدي إلى

السالسة في العمل والعمليات
 

يستهدف مفهوم قهوه التاسعه غالبية السوق المحلى .حيث توفير
منتجات تناسب جميع االعمار، كذلك, ولدينا الخبره الكبيره في مجال

 خدمة السيارات

 

نوفر الضيافة لعمالئنا الكرام بطريقة احترافية ولطيفة وودية. من أجل
ضمان جو لطيف ومرح ، ونشجع جميع األشخاص المرتبطين بـقهوه

التاسعه على التفاعل من خالل إظهار االحترام المتبادل ، وقبل كل شيء
الوجه المبتسم .   وايضا قهوه التاسعه يتمتع باالتى

 



صاحب عالمه تجاريه مسجله ومميزه باالقليم السعودى
 

يستخدم افضل الخامات العالميه فى صناعه منتجاته
يعمل باعلى المعايير العالميه باحترافيه متناهيه 

 

يستخدم اسعار تنافسيه تساعد شركاء قهوه التاسعه فى التنافس مع اى عالمه تجاريه عالميه  مهما كانت قوتها
 

وتنوع منتجاتها بصفه مستمره تواكب السوق المحلى والعالمى
 

يحقق دخل سنوى به هامش ربح ممتاز ومتنامي ومستمر ومتطور وايضا يمكنه من االنتشار واالفتتاحات 
 

ويهتم بالتفاصيل من حيث التشغيل والجوده وسالمه الغذاء والتكلفه الحاليه والمتوقعه وايضا التسويق
 

يفضله العمالء وذلك لنظام التشغيل العالي الكفاءه وثبات فى المستوى ينافس االسماء العالميه فى المذاق والجوده
 

لديه فريق عمل قوى ومتكامل فى جميع االقسام
 

يوفر تدريب مستمر لمنسوبيه وتقييم للتشغيل ومعالجه للمشاكل بشكل فورى
 

يتابع حسابات التواصل االجتماعى ويطورها باستمرار ويهتم بكل التقييمات التى يقوم بها العمالء ويتواصل بشكل مستمر معهم 
 

سياسة االنتشار لدينا مدروسه وتتصف بالتأنى للحفاظ على الجوده واالسم التجاري 
 لتنافسيه قويه وثبات مستوى عالي لكل الفروع

لماذا قهوه التاسعه ؟
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هدفنا 
 

هو
نشر ثقافه القهوه فى المجتمع السعودى

والخليج العربى بالشكل الذى يليق به من حيث
الجوده والقيمه الغذائيه وتلبيه احتياجات

المجتمع ومنافسه االسماء العالميه بشكل
حضارى ومتطور وبصوره مشرفه يقتدى بها
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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 توقعاتهم
•تطبيق نموذج فريد ومتطور إلدارة العمل داخل قهوه التاسعه يتفق

مع مبادئنا ومتطلبات
عمالؤنا واصحاب االمتياز لدينا

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

قهوه التاسعه 
•األستمرار في تحقيق الريادة في مجال الكافى شوب سواء كان

خدمه سيارات او غيره و تنفيذ مسؤليتنا تجاة المجتمع
•معرفة أن تحقق الربح وهو عامل مهم للنجاح المستمر

رؤيتنا 
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تلعب قهوه التاسعه دورا هاما في تحقيق التنميه اإلقتصادية و اإلجتماعية في
المملكه حيث توفر فرص عمل للعديد من الشباب والتي تنمي فيهم روح الطموح

و التحدي.
وتتميز قهوه التاسعه بإتاحة تلك الفرص للمشاركة في تنمية وتطوير المجتمع

التي نشأت وتعمل فيه، كما تتميز قهوه التاسعه بإستخدام التقنيات والخبرات العالمية في
مجال القهوه مما يزيد قدرتنا علي تقديم قهوه مميزه الى عمالئنا.

لهذا تسعى قهوه التاسعه لإلنتشار وبناء سلسلة ناجحة من اإلمتياز
لقهوه التاسعه من خالل تقديم أفضل ملكية و شراكة للعمالء واصحاب االمتياز عبر مجموعة

متنوعة من االمتياز التجارى لدينا ذات الجودة العالية والتي نهدف بها إلى اإلنتشار عبر تلك السلسلة إلى
جميع دول العالم.

واليماننا بأن تقنيات اإلبداع و اإلستراتيجيات الصحيحة هي الطريق األمثل للحصول على
النجاح المستمر لذلك تسعى قهوه التاسعه دائما للتطوير من خالل األستعانه بالخبرات العاليه

فى مجال القهوه والكوفى شوب . كذلك مواكبه االسماء العالميه بروح منافسه حقيقيه 
تظهر فى فريق العمل الذى يقوم بالتخطيط والتشغيل والمتابعة لالرتقاء بمستوى العاملين لتقديم جودة وخدمة تليق بعمالئنا.

 

أ سعد المطلقكلمة رئيس مجلس االداره 
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المدير العام

مدير الموارد البشريهمدير الشغيلالمدير المالي

الهيكل االداري 

 

عالقات عامه     التسويق الحسابات    المستودعات   المشتريات

 

اداره االمن

والسالمه

 

اداره 

الحركه

 

التكنولوجيا

والمعلومات

 

مشرف

تشغيل
اداره الجوده

مدير منطقه 

مدير فرعتدريبصيانه



نشأت كافيهات قهوه التاسعه علي يد
مجموعه من الخبراء العالميين وكان لهم اثر
كبير فى التكامل والتناسق والتنظيم للعمل

وتوزيع المهام لتحقيق اهداف المؤسسه
والعاملين بها ايضا

وما يميزهم هو العمل الجماعي المشترك
واالهتمام بادق التفاصيل ,للحصول على رضاء

العمالء ولتحقيق أهداف قهوه التاسعه من
انتشار وسمعه وربحيه المجموعة بطريقة

مهنية
.
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ومن إيماننا بأن التدريب هو أهم عناصر النجاح والتنمية حرصا منا علي مواكبة أعلى
التقنيات الدارة قهوه التاسعه فلقد تم تعيين افضل المتخصصين فى مجال القهوه
بالمشاركه مع افضل المدربين وافضل الكوادر االداريه بالمؤسسه لدينا وباذن هللا

 قادرين على

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

.على ادارة قهوه التاسعه بالجودة المنشودة من عمالئنا
 

التدريب



اهالبك كمستثمر
نود أن نشكركم على اهتمامكم في االنضمام إلينا، تقدم قهوة التاسعة إمكانية العمل معها

عن طريق نظاما االمتياز التجارى ، عن طريق االتفاقات الناجحه والحصول على االسم التجارى بحق االمتياز
هدفنا هو انتشار سلسلة كافيهات قهوه التاسعه التي تحمل المعنى الحقيقى للقهوه

إلى جميع مدن المملكة وجميع دول الخليج والشرق األوسط والعالم.
عزيزي المستثمر: نتشرف بإنضمامك السره قهوه التاسعه.

ماذايعني اإلمتياز
هويمثل الطرف الثاني من عقد اإلمتياز والذي لها لحق اإلنتفاع باألسم التجاري والعالمة التجارية

في منطقة أو مدينة معينةيتم اإلتفاق عليها بموجب العقد .
ما هو اإلمتياز؟

اإلمتياز
هو منح حق استخدام اإلسم والعالمة التجارية لمستثمر مستقل من قبل مؤسسه قهوه التاسعه

المالكة للعالمة التجارية، في مقابل مبلغ معين وشروط واضحة ينص عليها العقد بين الطرفين
 ويسمى عقداإلمتياز (الفرنشايز) وهذه الشروط تعطي المستثمر حقا للحصول على االمتياز

وتقديم المعلومات الالزمة والدعم الفني واإلداري للمشروع.
 www.9cafe.net



1

تعبئة النموذج

2

دراسة الجدوى

3

توقيع العقد و سداد الرسوم

4

اختيار الموقع
 

5

الدراسة الفننة

6

خطوطات التنفيذ و اإلشراف

7

مرحلة التدريب والتشغيل ما
قبل االفتتاح

خطوات الحصول على إمتياز قهوة التاسعه 

8

االفتتاح والدعم الفني



 عادي

وهو امتياز لفرع واحد
.فقط

1

خاص
وهو امتياز لعدة فروع 

.حسب ما يتفق عليها

2
المنفرد

وهو امتياز خاص بمنطقة 
أو مدينه كاملة مقتصرًا
على شريك واحد فقط

3

انواع االمتياز لدى قهوة التاسعه 
Franchise



 

شروط الحصول على إمتياز قهوه التاسعه
 

دفع قيمة اإلمتياز 100 الف ريال سعودى لمرة واحدة للفرع الواحد طوال فتره االتفاقيه
 

دفع قيمه من 300 الى 600 الف بالنسبه لمدينه كامله
 

%8 من إجمالي المبيعات الشهرية، تدفع شهريًا.

 

الحصول على كل المواد االوليه والمعدات حصريا من قهوه التاسعه
 

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

 

   دور المانح في منح اإلمتياز 
 

المشاركة الرابحة لكال الطرفين
الدعم الفني واالدارى طوال وقت االتفاقيه

توفير االعمال االنشائيه والخامات الالزمة للعملية التشغيلية
التدريب على اسس علميه

تجهيز فريق قادر على تحمل مسؤولية اإلدارة والتشغيل
التطوير الدائم للمنتجات

المتابعة المستمرة للكافيه
المشاركة في الحمالت التسويقية لدعم الكافيه
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مايحققه المستثمر في قهوه التاسعه ؟ 

سمعه طيبه وعمل
احترافى لمشروعه

استعاده راس المال
فى اقل مده زمنيه

 

اماكنيه فتح فروع اخرى
بعد مده زمنيه قصيره

 

العمل مع قهوه
التاسعه كعائله

واحده

 

تشغيل الفرع او الفروع
من اول دقيقه عمل

 

راحه البال من اجهاد 
العمل والتكاليف واالداره

والتوريد وخالفه

 

توظيف عماله وطنيه
وتحقيق نمو اقتصادى

مجتمعى



•نقدم افضل انواع القهوه والمخبوزات بشهاده عمالؤنا
•لدينا استاندر وركائز عالميه ال نتخلى عنها 

•نتابع التطور ونحققه بارض الواقع خطوه بخطوه
•نسبق السوق من حيث الخبره وتقديم افضل ما لدينا

•نحقق ارباح تساعدنا على التقدم واالزدهار
•االنتشار بالمملكه هو وجهتنا االساسيه وخطتنا

االستراتيجيه تتخطى العالم العربى كله

•التفاصيل هى محور اهتمامنا ونعمل جميعا كعائله واحده
 

في المنطقه الجنوبيه 

فرع
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متواجدون االن في منطقة عسير وجازان 

 
بالمنطقه الجنوبيه
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