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General Information  معلومات عامة 
The following application form will help Eram International 
Trading Co. determine if becoming a Mystery franchisee is right 
for you.  
 
The information you provide will be treated in strictest 
confidence, and completion of this form in np way constitutes a 
commitment to Mystery nor a Mystery franchise territory 
automatically be awarded.  
 
We encourage you to share any relevant information and include 
anything that you find will make your candidacy stand out as a 
potential associate. If you are planning to have a business 
partner or investor, He/She should complete a sperate form and 
hand it in together.  
 
Thank you for your interest in Mystery        
 

سيساعد شركة إرم العاملية التجارية. ىلع تحديد ما إذا كانت هذا النموذج 

 فرصة امتياز عالمة ميستري مناسبة لك أم ال.

 

تقدمها بسرية تامة ، وال يشكل إكمال سيتم التعامل مع املعلومات التي 

 هذا النموذج باي طريقة كانت إلتزامًا منك او من الشركة باالتفاق.

 

نحن نشجعك ىلع مشاركة أي معلومات ذات صلة وإدراج أي شيء تجده 

يبرز ترشيحك كشريك محتمل. إذا كنت تخطط للحصول ىلع شريك تجاري 

 ل وتسليمه معًا.أو مستثمر ، فينبغي عليه ملء نموذج منفص

 

 شكرا لك ىلع اهتمامك بميستري
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Company Information                                                        معلومات الشركة 
Company Name                                       اسم الشركة City               املدينة Country الدولة               Year of Estaplishemt  تاريخ التأسيس 
 
 
 

   

    
Contact Person Name االسم                                        Mobile املوبايل                  Email االيميل                  Website املوقع اإللكتروني                   
 
 
 

   

    
Are you the owner of the Company ? if not please share their names             هل انت صاحب الشركة ؟ اذا كانت االجابة ال , اذكر اسماء اصحاب الشركة 
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Nature of your interest in Franchise Development: 
What attracts you to this franchise business?        ما الذي يجذبك إلى هذا االمتياز التجاري؟ 
 
 
Where do you want to operate this franchise business? 
Kindly list countries, territories or regions:                  

 اين تريد تشغيل هذا االمتياز التجاري؟
 يرجى كتابة املناطق واملدن:

 
 
How do you propose to manage the franchise business?     التجاري؟أعمال االمتياز  كيف ستدير 
Kindly provide a brief outline:               فضال وضح خطة العمل بشكل مبسط:                                                                                                  
 
 
Additional Details:                                                                                                                 :معلومات اخرى                                                   
 
 
Please indicate the type of franchise development opportunity agreement that is of interest to you: 

 نوع اتفاقية االمتياز التجاري التي تهمك: فضال حدد
 امتياز وحدة امتياز منطقة امتياز دولة
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السرية:  يتعهد و يوافق الطرف املتلقي ىلع أنه سيحافظ ىلع جميع املعلومات السرية 
التي تلقاها من الطرف الكاشف و املتعلقة بالصفقة املقترحة و كذلك ىلع املعلومات 
الثانوية بأىلع درجات السرية و الحيطة، و أنه سوف لن يستخدم أو يسمح باستخدام 

علومات الثانوية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، هذه املعلومات السرية و امل
ملصلحته الخاصة أو ملصلحة أي طرف ثالث باستثناء ما هو محدد يف هذه االتفاقية. 
يتعهد و يوافق الطرف املتلقي ىلع أنه لن يقدم، من دون املوافقة الخطية املسبقة 

رية و املعلومات (  استخدام أي جزء من املعلومات الس1من الطرف الكاشف، ىلع )
( الكشف عن أي جزء من املعلومات 2الثانوية ألي غرض غير األغراض املسموح بها، أو )

السرية و املعلومات الثانوية ألي شخص أو منشأة غير موظفيه و مستخدميه و 
االستشاريين الذين  يحتاجون عمليأ ااالضطالع إلى املعلومات السرية و املعلومات 

لصفقة املقترحة والذين يجب أن يوافقوا خطيًا و مسبقًا ىلع االلتزام الثانوية لغايات ا
بأحكام هذه االتفاقية، و يوافق الطرف املتلقي أن أي من هذا الكشف عن املعلومات 
ملدير، موظف أو إستشاري يكون فقط يف حده األدنى و الضروري لكي يتمكن هؤالء 

ة املقترحة بشكل فعال. يتعهد كل األشخاص من القيام بواجباتهم املرتبطة بالصفق
طرف ىلع أن تظل القيود التي سبق ذكرها ىلع كيفية استخدام و الكشف عن أي 
معلومة سرية و معلومة ثانوية تعود ملكيتها للطرف الكاشف، سارية املفعول بعد 

 انتهاء التزاماته مع الطرف اآلخر. 

 

 _________________________________________االسم :  

 _________________________________________التوقيع : 

Confidentiality. Receiving Party covenants and agrees that it will maintain all 
Confidential Information received from Disclosing Party in connection with the 
Proposed Transaction and the Secondary Information in the strictest confidence and 
secrecy, and that it will neither use nor permit to be used such Confidential Information 
and Secondary Information, directly or indirectly, by or for its own benefit or that of 
any third party, except as specified in this Agreement. Receiving Party covenants and 
agrees that it will not, without the prior written consent of Disclosing Party, (i) use any 
portion of the Confidential Information and Secondary Information for any purpose 
other than the Permitted Purpose, or (ii) disclose any portion of the Confidential 
Information and Secondary Information to any persons or entities other than its 
officers, employees and consultants who reasonably need to have access to the 
Confidential Information and Secondary Information for purposes of the Proposed 
Transaction and who have previously agreed in writing to be bound by the terms of this 
Agreement, and Receiving Party agrees that any such disclosure to an officer, 
employee, or consultant will be only to the minimum extent necessary for the effective 
performance of that person’s duties in connection with the Proposed Transaction.  Each 
party agrees that the foregoing restrictions on the use and disclosure of each Disclosing 
Party’s Confidential Information and Secondary Information shall survive termination 
of its association with the other undersigned.   
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