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تنتمــي مؤسســة عالــم الــذرة إلــى واحــدة مــن أعــرق المؤسســات الوطنيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية و التــي تمتلــك خبــرة تتجــاوز  11عامــا فــي مجــاالت األعمــال و النشــاطات التجاريــة و
تنتشــر المؤسســة فــي كافــة أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال أكثــر مــن  70فرعــا.
ولكــن هــذا ليــس منتهــى آفاقنــا فنحــن نتطلــع إلــى إنشــاء فــروع جديــدة عبــر منــح االمتيــاز التجــاري
لعالمــة عالــم الــذرة للمســتثمرين المتطلعيــن لالنتشــار و ســد حاجــات الســوق فــي منطقــة الخليــج
و مــن ثــم التمــدد نحــو األســواق العربيــة و العالميــة لتحقيــق رؤيــة المؤسســة فــي أن تكــون
الجهــة الرائــدة فــي تقديــم الوجبــات الخفيفــة فــي المنطقــة.
التزامــا منــا تجــاه مجتمعنــا فقــد وضعنــا نظــام االمتيــاز التجــاري بحيــث يســاعد فــي إيجــاد فــرص
عمــل للشــباب مــن خــال برنامــج المالــك المشــغل الــذي يســاعد الشــباب مــن ذوي رؤوس األموال
البســيطة للعمل في االمتياز التجاري و بدء حياتهم بأقل المخاطر من خالل التدريب و التشــغيل
و المســاهمة فــي دعــم رؤيــة الحكومــة فــي خلــق فــرص اقتصاديــة وطنيــة.

االمتياز التجاري

بعــد نجــاح تجربــة عالــم الــذرة قمنــا بتطويــر نظــام متكامــل لمنــح و إدارة االمتيــاز
التجــاري لنتأكــد مــن قيــام مؤسســتنا بدعــم ممنوحــي االمتيــاز و للتأكــد من نجاحهم
فــي تقديــم عالمتنــا التجاريــة كمــا يجــب.
عمليــا (العالمــة
يطمــح عالــم الــذرة (المانــح) بنقــل فكرتــه الخاصــة و المختبــرة
ًّ
تؤســس هــذه الشــركة
التجاريــة) إلــى شــركات و مؤسســات مســتقلة (الممنــوح) ،و ِّ
الصغيــرة مشــروعها الخــاص تحــت نفــس العالمــة التجاريــة.
و الهــدف مــن هــذا النــوع مــن المشــروعات هــو فتــح آفاق جديدة للنمــو ،و الوصول
إلــى أســواق و جماعــات مســتهدفة جديــدة ،مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى يمنــح
االمتيــاز المســتثمر الكثيــر مــن المميــزات كالدعــم و المنتجــات و التدريــب.
و بــدأت رحلــة منــح االمتيــازات فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمنــح االمتيــاز
التجــاري لعالــم الــذرة و قــد بلغــت عــدد الفــروع الممنوحــة و المملوكــة لعالــم
الــذرة إلــى  70فرعــاً فــي جميــع أنحــاء المملكــة و اســتمرار فــي تفعيــل رؤيــة عالــم
الــذرة بتحقيــق الريــادة فــي تقديــم الوجبــات الخفيفــة فأننــا بصــدد منــح العديــد مــن
االمتيــازات داخــل المملكــة و خارجهــا.

المميزات
مــن أجــل تطويــر خطتنــا التوســعية نحــن نســعى ألن نقــدم نموذجــاً فــي

باإلضافة إلى الدعم الذي نوفره بداية االستثمار

الخفيفــة مــن خــال الفرصــة المتاحــة فــي األســواق لمشــاركتنا.

بالشكل الفعال و المالئم من خالل:

منــح االمتيــاز التجــاري لالســتثمارات الراغبــة فــي دخــول قطــاع األغذيــة

و يقــدم االمتيــاز التجــاري ضمــن عالمــة عالــم الــذرة فــرص و مزايــا متعــددة
مــن جانبــي االســتثمار و التشــغيل.

نستمر في الدعم لضمان تقديم عالمتنا التجارية

الدعم

مخاطر قليلة

أرباح سريعة
المراقبة

مميزات االستثمار

رأس مال
بسيط

مميزات التشغيل

التطوير

المنتجات

االستثمار في عالم الذرة
لتوفير قاعدة كبيرة من الخيارات

لطالبي االمتياز بشركة عالم الذرة

فقد قمنا بطرح نموذجين لالستثمار

طبقا لطبيعة الموقع و الشريحة

السوقية المستهدفة في المنطقة.

و يتميز كال النموذجين بتصميم
و هوية جاذبة و موحدة لتخلق
االنطباع العام باللذة و المتعة
المرتبطة بعالمة عالم الذرة.

نموذج ألكشاك عالم الذرة

إن طبيعة العمل بنظام االمتياز
التجاري تتطلب من الطرفين

توفير بعض المتطلبات وإنجاز
العديد من المهام إلنجاح
المشروع.

نموذج لمحالت عالم الذرة

ماذا سوف أقدم كمستثمر حائز
على امتياز عالمة عالم الذرة ؟

اإليجارات

اإلنشاء

المعدات

العاملين

مصروفات
االستثمار

االمتياز
مصروفات
ما قبل التشغيل

االنتشار

الموقع
الصحيح

العمالء جدد
أن يخدم الموقع
شريحة جديدة
من الزبائن

استرداد
رأس المال

يحقق الموقع
سياسة االنتشار
االفقي و العرضي

االعالن

أن يحقق االنتشار
االعالني

الجمهور

أن يكون الموقع قريب
من الشريحة المستهدفة
لعالم الذرة

نقطة مرور

أن يكون مناسب
من حيث عدد
الزائرين و المارة

فترة إعادة رأس المال تتراوح بين  18إلى  24شهراً طبقا لمعطيات متعددة
من قبل المستثمر كقوة اإلدارة واختيار المكان الصحيح.

ماذا سوف يقدم عالم الذرة ؟
عند توقيعك لعقد االمتياز التجاري مع عالم الذرة فإنك تتمتع مباشرة بعدد من خدمات الدعم سواء في فترة ما قبل التشغيل أو بعد بدء
العمل ويعتبر برنامجنا المعد بعناية برنامج تسليم مفتاح حيث نقوم نحن بكل شيء و نترك لك التركيز على تنمية المبيعات و مضاعفة األرباح.

• الدعم األولي •

الترخيص

االنتشار

االستشارة

المحاسبة

المساعدة

بإدارة و تشغيل نشاط و
عالمة عالم الذرة التجارية.

الحق في االنتشار من خالل
افتتاح وحدات إضافية.

في اختيار الموقع بناء على
بحث السوق الدوري و التي
تقوم به عالم الذرة.

في إعادة صياغة البيان
المالي بما في ذلك اإليرادات
و األرباح المتوقعة.

في اختيار و تعيين العاملين
و قائمة الطعام طبقا لنوع
الوحدة و الطعام المختار.

التدريب

التسليم

الرقابة

الصيانة

التوريد

العملي و النظري قبل

الوحدات بكامل تجهيزاتها بما

الدقيقة على األداء التشغيلي
للوحدة في المراحل األولى
للتشغيل.

للوحدات و االجهزة.

البضائع و المنتجات الالزمة
لتقديم قائمة الطعام و
التشغيل.

التشغيل و على رأس العمل.

في ذلك المعدات و الديكور.

أدوات الدعم

المتابعة

إجراءات التشغيل و
المطبوعات و مواد التعبئة و
التغليف و مواد الترويج.

نظام متابعة إلكتروني أمني
و محاسبي يسهل عليك
مراقبة أداء الفرع.

• الدعم المستمر •

تطوير المنتجات

البحث و التطوير المستمر
لتقديم المنتجات الجديدة و
وسائل الترويج لها.

اإلشراف

االشراف و الرقابة التشغيلية
المستمرة للمواقع.

االجتماعات

االجتماعات الدورية مع
ممنوحي االمتياز.

• الدعم التسويقي •

الحمالت
التسويقية

ابتكار منتجات
جديدة

البحث عن مصادر
دخل اضافية

تطوير هوية

عالم الذرة
باستمرار

مشاركه المجتمع
من خالل شبكات
التواصل االجتماعي

كيفية البدء باالمتياز مع عالم الذرة
في حال رغبتك باالستثمار معنا فبإمكانك مراسلتنا و تزويدنا بالبيانات المطلوبة على
العنوان التالي:

• إرسال الطلب عبر

cornworld.co

• أو التواصل عبر

info@cornworld.co

• أو اتصل على

00966533449901

How to Start with Your Corn World Franchise
In case you approve our standards and you want to join us, then you
can email us the data required at the following address:
• Send a request via

cornworld.co

• Or Communicate via

info@cornworld.co

• Or Call this Number

00966533449901

• Marketing Support •

Marketing
Campaigns

Innovation New
Products

Find Additional
Sources of
Income

Developing the

Corn World
Identity

Communicating
with Society
Through Social
Media Networks

• Continuous Support •

Product
Development

Continuous research and
development to provide
new products and means of
promotion.

Supervision

Supervision and control on
operations.

Meetings

Periodic meetings with
franchise grantees.

Training

Delivery

Control

Maintenance

Supply

Practical and theoretical
before the operation and
on the job.

Units are fully equipped
and decorated.

Tight control on the
operational
performance of the unit
in early stages.

Units and equipment.

goods required to
operate & provide a list
of food products.

Support

Follow-up

Operating procedures,
publications, packaging
materials and
promotion tools.

an electronic security
and accounting system
that makes it easy
for you to monitor the
performance of the
branch.

What the Corn World has to offer?
When you sign a franchise contract with Corn World, you immediately get many services that include direct support
in the pre-operation period or after the commencement of the work. We carefully apply a turnkey program that takes
care of all details and gives you all the time you need to focus on maximizing sales and profits.

• Initial Support •

License

Spread

Counseling

Accounting

Help

Managed and operated
by Corn World.

The right to expand
through the opening of
additional units.

Choosing the location
based on periodic
research done
by Corn World.

Reproducing financial
statement including
profits & loss statement.

The selection and
appointment of staff
and menu according to
the type of food and unit
location.

Spreading

The
Right
Location

New Customers
Site must serve a
new segment of
customers

Capital
Recovery

Site must achieve
horizontal &
vertical expansion

Advertising

Site must achieve
the advertising
spreading

The Public

Site must be close
to the Corn World
target customers

Passage Point
Site must have
enough visitors
and permanent
customers

Capital recovery period ranges between 18 to 24 months considering many factors
influenced by investors such as management effectiveness and choosing the right spot.

What am I going to provide as an
investor holds the Corn World
franchise?

Rentals

Construction

Equipment

Staff

Investment
Expenses

Franchise
Pre-operating
expenses

The nature of franchise
granting requires parties
to adhere to some criteria
and to accomplish some
tasks which will eventually
contributes to the success
of the project.

Corn World Shops Sample

Investment in the
Corn World
To provide a large base
of options for franchise
applicants, Corn World
introduced 2 types of
showrooms according to
the nature of the site and
the target market segment.
Both models are introduced
through attractive unique
designs to create a unified
public impression of pleasure
and fun associated with
Corn World logo.

Corn World Kiosks Sample

Products

Features
In order to develop our expansion plan we seek to show
up as a pioneer model in the industry of franchise granting
by allowing investors to enter the snacks sector and to get
a share in the market. The Corn World franchise provides
multiple opportunities in terms of investment and operating.

In addition to the support that we provide
at the beginning of investment, we continue
to provide support to ensure that our brand
is introduced effectively and appropriately
through:

Low risk

Support

Quick Profits

Investment features

Monitoring

Little
Capital

Operating features

Development

Franchise

After the proven success Corn World had achieved, we developed an

integrated system of granting and managing our franchise to make sure
that our organization is supporting investors to ensure their success in
introducing our brand as it should be introduced.

Corn World (Franchisor) aspires to transfer its practically tested idea (the

brand) to independent companies and institutions (Franchisee), the grantee

(a small company) in turn establishes its own project under our brand name.
The aim of this type of project is to explore new growth horizons and access
new markets/groups while the franchise provides investors with a lot of
features such as support, products and training.

The journey of granting our Corn World franchise began in Saudi Arabia

with 70 branches across the Kingdom, and to pursue our vision of achieving
leadership in providing snacks, we are in the process of granting our
franchise to more companies inside and outside Saudi Arabia.

Corn World belongs to one of the most prestigious national institutions in Saudi Arabia, which
has more than 11 years of experience in business and trading activities while expands over
Saudi Arabia through 70 branches.

This huge expansion is not our ultimate goal. We are looking forward to the establishment of
new branches by granting our franchise to passionate investors who are aiming to expand

their business and fulfill the market needs in the Gulf region, then we will stretch toward the
Arab and international markets to achieve our vision of becoming the leading snacks
provider in the region.

Granting our franchise to investors shows our commitment towards society because it helps

in creating job opportunities for the emerging young entrepreneurs with limited financial
resources through the Owner-Operator program that helps them to start with a low risk
investment in our franchise by training, operating and continuous support. Eventually, this
process will support the government in creating national economic opportunities.

Contact us
+966 920002978
+966 114388986

+966 533449901
info@cornworld.co
cornworld.co
cornworld_co
cornworld.co
PO Box: 280056 - Riyadh 11392

FRANCHISE GUIDE
cornworld.co

