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who are we
2022

 
 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 المحلي
حيث توفير منتجات تناسب جميع االعمار، كذلك, ولدينا الخبره الكبيره في

 مجال خدمة السيارات
 

من نحن 
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رؤيتنا
 our vision

الفريق الواحد

OUR GOAL
2022
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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
.
 

  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

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

ONE TEAM



أنواع االمتياز التجاري
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عادي 
وهو امتياز لفرع واحد

فقط.

1

المنفرد
 وهو امتياز خاص بمنطقة أو

مدينه كاملة مقتصراً على شريك
واحد فقط

خاص
 وهو امتياز لعدة فروع حسب

ما يتفق عليها.

TYPES OF FRANCHISE
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Conditions for obtaining a franchise

شروط الحصول على 
إمتياز قهوه التاسعه

دفع قيمة اإلمتياز 80  الف ريال سعودى لمرة واحدة للفرع
 الواحد طوال فتره االتفاقيه

 
%7 من إجمالي المبيعات الشهرية، 1% للدعايه و االعالن تدفع

شهرياً.
 

الحصول على كل المواد االوليه والمعدات حصريا من قهوه  ,
التاسعه , حيث لها مواصفات خاصه

 
اإللتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين من حيث شروط

الدعاية والخامات والمواد والتعليمات
.المنصوص عليها

 

2022

Conditions
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لماذا
قهوة

التاسعه؟

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

يفضله العمالء وذلك لنظام التشغيل العالي الكفاءه وثبات فى المستوى ينافس
االسماء العالميه فى المذاق والجوده
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2022

يوفر تدريب مستمر لمنسوبيه وتقييم للتشغيل ومعالجه للمشاكل بشكل فورى

 
 
 
 

يستخدم افضل الخامات العالميه فى صناعه منتجاته , ويعمل باعلى المعايير العالميه
 باحترافيه متناهيه

 

W W W . 9 C A F E . N E T



دور المانح
لممنوح اإلمتياز
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المشاركة الرابحة لكال الطرفين

 
الدعم الفني واالدارى طوال

وقت االتفاقيه

توفير المواصفات الخاصه باألنشاء
والخامات الالزمة للعملية

التدريب على اسس علميه

تجهيز فريق قادر على تحمل
مسؤولية اإلدارة والتشغيل

التطوير الدائم للمنتجات

2022

المشاركة في الحمالت
التسويقية لدعم الكافيه
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خطوات طلب االمتياز
التجاري

123456

توقيع العقد و سداد الرسومدراسة الجدوىتعبئة النموذج
- اختيار الموقع

 

الدراسة الفنية
 

مرحلة التدريب والتشغيل ماخطوات التنفيذ و اإلشراف
قبل االفتتاح

FRANCHISE
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2022
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شريك نجاح!  partner in success
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products

2022

www.9cafe.net
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The End
2022

النهايه

 

FRANCHISE@9CAFE.NET 

WWW.9CAFE.NET 


