
��������������O
RG

AN
IZ

E 
BY

THE INTERNATIONAL INVESTMENT & FRANCHISE EXHIBITION

معرض االستثمار واالمتیاز  التجاري الدولی
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النسخۀ الثانیۀ





إحصائیات المساحۀ
AREA

4500 الزائرین
VISITORS

4000

الجهات المشارکۀ
PARTICIPATED PARTIES

83

المتحدثین
SPEAKERS

19
االستشاریین

CONSULTANTS

10

حضور المنتدى
FORUM AUDIENCE

400

العالمات التجاریۀ
BRANDS

450



المشارکون











إحصائیات المساحۀ
AREA

3700 الزائرین
VISITORS

2900

الجهات المشارکۀ
PARTICIPATED PARTIES

59

المتحدثین
SPEAKERS

23
األتفاقات

AGREEMENTS

65

طلب الفرنشایز
FRANCHISE ORDER

522

العالمات التجاریۀ
BRANDS

159



المشارکون













إحصائیات المساحۀ
AREA

3600 الزائرین
VISITORS

4000

الجهات المشارکۀ
PARTICIPATED PARTIES

87

المتحدثین
SPEAKERS

19
االستشاریین

CONSULTANTS

12

حضور المنتدى
FORUM AUDIENCE

530

العالمات التجاریۀ
BRANDS

150



المشارکون











فرص قطاع حقوق اإلمتیاز فی الشرق األوسط وعوامل النجاح

أن  المستغرب  من  ليس 
التعاون  مجلس  دول  تتبوأ 
الطليعة في قطاع  الخليجي 
المتنامي  ا�متيازات  إقتصاد 
في الشرق ا�وسط، في حين 
الرائدة  الوجهة  هي  مصر  أن 
الدول  في  القطاع  لذلك 

ا�فريقية.



تقدر قيمة اقتصاد قطاع حقوق ا�متياز في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا ب ٣٠ مليار دوالر وينمو بوتيرة متسارعة بحسب جمعية حقوق 
ا�متياز في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، فإن قطاع صناعة حقوقو ا�متياز في الشرق ا�وسط ومال أفريقيا يقدر بأكثر من ٣٠ مليار دوالر في الوقت 
المالئمة  والقوانين  التشريعات  للمستهلكين،  ل¨نفاق  المتاح  المرتفع  الدخل  سنويًا.   %٢٧ حوالي  نسبته  مركب  سنوي  بمعدل  وينمو  الراهن، 
في  عملياتهم  لتوسيع  المتطلعين  ا�متياز  �صحاب  الرئيسية  الجذب  معالم  هي  فئةالشباب،  فيه  تغلب  الذي  الديناميكي  ا�ستهالكي  والسوق 
المنطقة. من ناحية أخري، تتمثل العوامل المؤثرة القائدة لقطاع ا�متيازات وتقبل الحكومات لها فى الفرص الريادية التي يقدمها نموذج االمتياز 
وخلق فرص العمل، والقدرة على غرز المهارات والخبرات العملية العالمية ل¨قتصاديات المنطقة، عالوة على ذلك يشعر المستثمرون بمزيد من 
الثقة عند البدء بإفتتاح متجر تحت مظلة وخبرات شركة متعددة الجنسيات، كما أنهم يتوقعون أن يقوم مانحي ا�متيازات بإحترام معايير الجودة 
والمجربة  المثبتة  العمل  طرق  من  وا�ستفادة  أعمالهم،  لنجاح  الالزمة  الخبرات  بكل  تزويدهم  وبالتالي  ا�م  الشركة  قبل  من  الصادرة  الصارمة 

والتسويق والممارسات المحاسبية الجيدة لمانحي ا�متياز.
ليس من المستغرب أن تتبوأ دول مجلس التعاون الخليجي الطليعة في قطاع إقتصاد ا�متيازات المتنامي في الشرق ا�وسط، في حين أن مصر هي 
الوجهة الرائدة لذلك القطاع في الدول ا�فريقية. وفي سوق يبلغ سكانه المشترك ١٫٤ مليار نسمة والناتج المحلي ا�جمالي ١٫٩ تريليون دوالر أمريكي، 
العربية  المملكة   - الخليجي  التعاون  مجلس  دول  اعتبار  يمكن  فإنه   .( نسبيًا   ) صديقة  عمل  وبيئة  السوق  هذا  لمثل  غنية  عمالء  قاعدة  وتوافر 
ا�متياز  لحق  المانحة  والشركات  ا�متياز  �صحاب  ا�سواق  أهم  من   - عمان  وسلطنة  والبحرين  والكويت  المتحدة  العربية  وا�مارات  السعودية 

الحاليين والمحتملين في منطقة الشرق ا�وسط.

نبذة أقتصادیۀ



اإلمتیاز التجاري فی
المملکۀ العربیۀ السعودیۀ



مجال  في  الناجحة  التجارب  اهم  ستقطبت  فا  الماضي،  القرن  سبعينات  منذ  الفرنشايز  أعمال  مع  السعودية  العربية  المملكة  تفاعلت 
الحرمين  خادم  حكومة  فأدركت  ا�جنبية،  العالمات  تلك  مستوى  نفس  في  تجارية  فتعزز  اصنافه،  بكل  التجزئة  قطاع  في  الفرنشايز 
الشريفيين بأن بروز العالمات التجارية السعودية يأتي بسبب االحتكاك مع العالمات ا�جنبية، فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفيين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز في فتح باب االستثمار ا�جنبي في قطاع التجزئة ١٠٠% عند تولية مقاليد الحكم، فتحرك فضول المستثمرين 

السعوديين في تطوير أعمالهم حسب نموذج الفرنشايز بكفاءة وفعالية.

بالشكل  الفرنشايز  ثقافة  فهم  في  الشديد  والطلب  المخاض  لهذا  الحقيقية  ا�ستجابة  هو  للفرنشايز  العالمي  المعرض  ولعل 
طريق  خارطة  لوضع  واحد  سقف  تحت  والمهتمين  والمستشاريين  وا�كاديميين  ا�عمال  رجال  ليجتمع  الصحيحين  والمهني  العلمي 

للفرنشايز السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام.



الرؤیۀ
التجــــــارية  العالمـــــات  تمكــــــين 
من  والنمو  التوسـع  من  الوطنية 
ا�متيــــاز  عمـــل  نمــــوذج  خــــالل 
التجـــاري عـالي الكفــاءة والفعالية 
وتسهيل  الدولية،  المعايير  وفق 
وصول المستثمرين ، واستقطاب 
ا�جنبية  التجارية  العالمات  أفضل 

التي تحتاجها ا�سواق العربية .



02األهداف 04

0301

06

0705

النهووض بصناعة
الفرنشايز الوطنية

والعربية حسب
التوجه العالمي

فتح المجال امام
المستثمرين �ختيار

ما يناسبهم من
عالمات تضيف قيمة

ل¨قتصاد الوطني

مساعدة العالمات
التجارية الوطنية

والعربية ل¨نتشار من
خالل طرح نجاحاتها

وتجارتها في المعرض

نشر ثقافة الفرنشايز
وطرح تجارب الدول

العالمية في هذا
المجال من خالل

مشاركين دوليين

تشجيع عقد لقاءات
عمل بين مالك

العالمات التجارية
والمستثمرين

عقد صفقات
فرنشايز لعالمات

دولية ومحلية

تنفيذ ورش عمل
تخصصية في مجال

أهم موضوعات
الفرنشايز



المستهدفون
مالك العالمات التجارية المتميزة المحلية والدولية

رواد وأصحاب ا�عمال التجارية الصغيرة والمتوسطة

المستثمرون المحليين والدوليين

الجهات الحكومية المعنية ممثلة بمنسوبيها والمنتسبين لها

الغرف التجارية الممثلة بالمنتسبين لها

البنوك التجارية

الغرف التجارية الدولية

ون
دف

ته
مس

ال



الفرص

فرص لتصدير العالمات التجارية المتميزة
في قطاع التجزئة لÒسواق الخارجية

توسيع سوق ا�متياز التجاري ليتالئم
مع حجم أسواق المملكة العربية السعودية

دخول استثمارات أجنبية تحت مظلة ا�متياز التجاري
مما يخلق فرص وظيفية جديدة ورؤوس أموال أجنبية

اكتشاف أنشطة تجارية تصب في صالح
رؤية المملكة ٢٠٣٠



متوقعۀ
عن المعرض

أرقـــام
إجمالي

العالمات التجارية

1000

العالمات
العربية المميزة

600

عدد الزوار
المتوقع

10,000

العالمات
ا�جنبية المميزة

400



برامج المعرض



برنامج المعرض

مندي ا�متياز التجاري وا�ستثمار
الذي يخدم التحول الوطني

العرض المباشر ل¨متياز والفرص
ا�ستثمارية فرنشايز شو

عرض المشاريع المقترحة بالمدينة
المنورة وطرحها ل¨ستثمار

ورش عمل قانونية لعقود
ا�متياز التجاري

وسيط ا�متياز التجاري الذي يقدم خدمة
تسويق العالمات المحلية والعالمية

لرواد ا�عمال والمستثمرين فرنشايز بروكر

منصة ا�ستشارات

قصص نجاح ا�ستثمار التي
أحدثت تغييراً با�قتصاد

معرض ا�متياز
التجاري

الدليل المرجعي
ل¨متياز التجاري



القطاعات المستهدفۀ
تجارة

التجزئة

خدمات
ا�عمال

قطاع
الترفية

الموضة
وا�زياء

التصنيع

القطاعات
الحكومية

المأكوالت
والمشروبات

فنادق
ومنتجعات

المؤسسات
التمويلية
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األبعاد الثالثۀ لتنظیم المعارض والمؤتمرات

خدماتنا

الرائدة في صناعة ا�جتماعات وإدارة ا�حداث  ثري دايمنشن هي إحدي المؤسسات 
دول  مستوي  على  كبيراً  نجاحًا  حققت  الدمام  بمدينة  الشرقية  المنطقة  مقرها 
بالملتقيات  قيامها  خالل  من  الشركاء  من  واسعة  مجموعة  وكونت  الخليج 
بالمعارض  الخاصة  المشاريع  بتزويد  نقوم  كما  المتنوعة  التجارية  والمعارض 
القطاع وهو أضفي  المتنوعة في هذا  المقومات  والمؤتمرات بكل مايلزمها وإدارة 

عليها صفة التميز والريادة والسبق في مجال عملها.

تنظيم المعارض الدولية المتخصصة.

إدارة الخطط التسويقية.

المرئيات والصوتيات.

ا�ضاءات.

إدارة ا�حداث والمهرجانات.

الدعاية وا�عالن وتصميم المواقع.

التغطية والدعم.

التسويق ا�لكتروني.

التوثيق.

ا�فالم الوثائقية.
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ستتمكن الشركات الراعية في معرض ا�ستثمار واالمتياز التجاري الدولي من 
عرض عالمتهم التجارية أمام كبار قادة المؤسسات الصناعية في المنطقة.

منتجاتكم  وبيع  عرض  من  لتتمكنوا  بكم  خاصة  منصة  تخصيص  سيتم 
وخدماتكم Øالف الزوار والمهتمين

توليد المزيد من فرص المبيعات والعمالء المحتملين با�ضافة إلى النشاطات 
التسويقية المصاحبة

طريقة فعالة �شراك وتوسيع قاعدة العمالء الخاصة بك
فرصة لتعزيز العالقات العامة وكسب التغطية ا�عالمية الواسعة

تعزيز معرفتك وخبرتك فى السوق
إعطاء ميزة فريدة من نوعها لعالمتهم التجارية عن باقي المشاركين

نقل عالمتكم التجارية لمستويات أعلى والتأثير على الجمهور المستهدف
من خالل خيارات متنوعة من سبل الترويج والدعاية

                   المتوفرة في المعرض.

Business Sponsors at The International investment & 
franchise Exhibition Will be able to Showcase their brand 
to leading industry leaders in the region.
Your platform will be dedicated to showcase and sell your 
products and services to thousands of visitors and 
interested people.
Generate more sales opportunities and leads as well as 
associated marketing activities.
An e�ective way to engage and expand your customer 
base.
An opportunity to strengthen public relations and gain 
broad media coverage.
Enhance Your Knowledge and experience in the market.
Giving a unique advantage to your brand from the rest of 
the participants.
Taking your brand to higher levels and in�uence your 
target audience through a variety of promotional and 
advertising options available at the show.
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ts of sponsorship�Beneفوائد الرعاية
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M. +966 56 299 9007  /  +966 50 384 4221
KSA, EASTERN PROVINCE, DAMMAM
INFO@WORLDFRANCHISEKSA.COM
WORLDFRANCHISEKSA.COM/RIYADH


