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المعرض السعودي الدولي لإلمتياز
التجاري 2019
النسخة الثانية
الحدث األول محلياً وعالمياً على مستوى
المملكة العربية السعودية
تحت رعاية كريمة وبـ افتتاح صاحب السمو
الملكي األمير سطام بن خالد بن ناصر بن
عبدالعزيز آل سعود،
اكتســب المعــرض الســعودي الدولــي لالمتيــاز
التجــاري أهميتــه كونــه أصبــح منصــة األعمــال
األهــم بالنســبة ألصحــاب حقــوق االمتيــاز
التجــاري الراغبيــن فــي النمــو محليــاً وإقليميــاً
وعالميــاً في الســوق الســعودي ،عــزز المعرض
الســعودي الدولــي لإلمتيــاز روح الريــادة ،حيــث
أتــاح ألصحــاب المشــروعات والمســتثمرين
الطموحيــن الفرصــة للتواصــل مــع الشــركات
العارضــة المحليــة والعالميــة المانحــة لحقــوق
االمتيــاز التجــاري ،كمــا أطلــق المعــرض عــدة
برامــج تميــزت بفعاليتهــا كالبرنامــج التعليمي
الــذي تضمــن النــدوات وورش العمــل والخدمات
اإلستشــارية التــي دعمــت المســتثمرين فــي
مجــال اإلمتيــاز التجــاري وريــادة األعمــال.

Saudi Franchise Expo 2019
Second Edition
The first local and international event
in the Kingdom of Saudi Arabia
Held under the patronage of
HRH Prince Sattam bin Khalid bin
Nasser bin Abdul-Aziz Al-Saud
Saudi Franchise Expo is the only
international Franchise exhibition
with great importance in Saudi
Arabia which offers a great business
platform for local, regional and
international brands seeking growth
in the Saudi Market. The exhibition,
also opened doors to local brands
looking into franchising regionally
and internationally, providing the
right consultancies and educational
programs to support aspiring business
owners and entrepreneurs.

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســطام بــن
خالــد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز آل ســعود
أ شــا د بحســـن تنظيـــم و إ د ا ر ة ا لمعــر ض
الســعودي الدولــي لإلمتيــاز التجــاري 2019
وتواجــد الشــركات الســعودية والعالميــة داخــل
المعــرض ودعــى لتطويرهــا ودعمهــا ألن هــذا
ســيعود بالفائــدة علــى الوطــن والمواطــن
His Royal Highness Prince Sattam bin
Khalid bin Nasser bin Abdulaziz Al Saud
praised the management for the good
organization of the Saudi Franchise
Exhibition 2019 and he stated that he
supports the presence of Saudi companies
and International Brands in the exhibition
as it is beneficial to the country and
citizens.
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139
Exhibitors
ﻋﺎرﺿﻴﻦ

35

170

Visitors Countries

Brands
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

دول اﻟﺰوار

230

15

Signed Agreements

Exhibiting Countries

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ

اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

20

12,567

Participating Sectors

Visitors

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺰوار

7,000
Gross Space
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

 فرصة،‘‘المعرض كان فرصة رائعة للتواصل مع الجمهور ومعرفة ارائهم
‘‘. واإلقبال فاق التوقعات،رائعة لتبادل المعلومات
 المدير العام-  عبد هللا القبيسي/ المهندس
شركة ميد التجارية
“The exhibition was a wonderful opportunity to engage with the visitors and collect
their feedback, a Great opportunity
for exchanging information, and the turnout exceeded expectations.”
Eng. Abdullah Alqubaisi - General Manager
MEED TRADING COMPANY
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منشآت

شريك إستراتيجي

الهيئة العـامة للمنشـآت الصغيرة والمتـوسطة المتمـثلة بـ منـشآت تسعى لبناء صناعة امتياز تجاري
 وبرنامج التحول2030 مزدهر ومستدام في المملكة العربية السعودية تماشيا مع رؤية المملكة
.الوطني
تركز «منشآت» في عملها على دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق
.تنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة األعمال
Monshaat
Strategic Partner
The public authority for “Small and Medium Enterprises (SME’s)” is striving to build a
sustainable commercial franchise industry in Saudi Arabia aligned with the Kingdom’s
Vision 2030 and the National Transformation program.
In its work, “Monshaat” focuses on supporting and developing the SME sector
by implementing and supporting programs and projects to spread the culture,
entrepreneurial thinking and entrepreneurial spirit.
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الدخيل للعود
راعي ذهبي

 في1983 هـ1404 نحن فخورون بتراثنا حيث بدأت رحلتنا عام
 فرعاً منتشرة في60  وصلت صاالت العرض اليوم، الرياض
.جميع أنحاء المملكة ودول الخليج
وهي من أولى الشركات الوطنية في المملكة العربية
السعودية المتخصصة في صناعة وإنتاج وتسويق العود
.والعطور
Aldakheel oud
Gold Sponsor

AL DAKHEEL OUD

We are proud of our heritage, as our journey started
in the year 1404 AH/1983 in Riyadh, today the galleries
reached 60 branches spread throughout the Kingdom
and the Gulf states.
It is among the first national companies in Saudi
Arabia specialized in manufacture, production and
marketing of oud and perfumes.

فران واي

راعي ذهبي

 فرانواي وقد تم تأسيسها كشركة.شغفنا بأن نكون مستثمرين ومشغلين أصحاب االمتياز واالمتياز
 نحن نساعد.سعودية مغلقة شركة مشتركة تبحث عن فرص واعدة وتوفير افضل استشارات االمتياز
.لتحويل الشركات إلى شركات ناجحة من خالل االستثمار و االستشارات في االمتياز محليا و عالميا

Franway
Gold Sponsor
Our passion of being investors,
operators,franchisors and franchisees.
Franway has been established as a Saudi
closed joint company looking for promising
opportunities and providing quality of
franchising consultancy. We help businesses
transform into successful enterprises through
investment &consulting in franchising locally
and globally.
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ريدان

Raydan
Silver Sponsor

راعي فضي
شــركة ريــدان شــركة ســعودية تميــزت بـــ تقديــم
،الطبــق الســعودي التقليــدي ب ُطــرق مبتكــرة
وضعــت شــركة ريــدان عمالئهــا فــى صــدارة
المقومــات الموصلــة للنجاح وتمكنت مــن مواكبة
التطــور الحاصــل فــى عالــم األطعمــة والمأكــوالت
.العربيــة ذات الطابــع المحلــي المعــروف

Raydan is a Saudi company differentiate
by offering traditional Saudi dishes with
innovative methods. Raydan has put its
clients at the forefront of success and
has been able to cope with development
of the world of food and the Arabic local
cuisine.

ميد

Meed
Silver Sponsor

راعي فضي
تأسست سلسلة متاجر ميد الرائدة في مجال
 بهدف, م1989 تجارة التجزئة لمواد البقالة عام
تقديم خدمات سريعة وعالية الجودة لعمالئها
 وتعتبر ميد اليوم أكبر سلسلة متاجر توفر,الكرام
.خدمة تموينات سريعة بالمنطقة

Meed, the leading chain of convenience
stores in the region, was established in
1989 to provide fast and high quality
services to its customers.
Today, Mead is the largest store chain that
provides Fast food service in the area.

FranchiseME
Silver Sponsor

n et

FranchiseME® is a business-consulting
company with experience spanning over
multiple industries and specializes in
F&B, retail and franchising programs. Our
consultants have been in the industry
for more than 20 years managing and
developing all aspects of operation.

TOYO 0194

C:20% , M:39% ,Y:100% ,K:1%
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فرنشايز مي
راعي فضي

شــركة اقليميــة رائــدة فــي مجــال االستشــارات
المتخصصــة فــي مجــال األغذيــة والمشــروبات
 لدينــا فريــق مــن االستشــاريين.والبيــع بالتجزئــة
 ســنة20 والخبــراء فــي هــذا المجــال ألكثــر مــن
فــي إدارة وتطويــر وتحســين جميــع الجوانــب
.فــي قطــاع االكل والشــرب والضيافــة والتجزئــة

TOYO 0356

C:100% , M:44% ,Y:42% ,K:14%

Logo Font : Calibri - Bold
Secondary font : Myriad Pro

إمتياز
داعم

الشراكة الناجحة بين المعرض السعودي الدولي لإلمتياز
 من،التجاري وبين مؤسسة محمد بن راشد والممثلة بإمتياز
خالل جناح إماراتي يضم شركات محلية مانحة لحقوق اإلمتياز
التجاري
إمتياز خدمة مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد
ولدعم وتثقيف وتطوير،لتنميةالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
) الشركات المحلية واإلقليمية لنظم اإلمتياز التجاري ( الفرنشايز
Emtiyz
Supporter
For the successful partnership between the Saudi
Franchise Exhibition and Mohammed Bin Rashid
Foundation represented by Imtiyz, through an
Emirati pavilion that includes local business franchise
companies.
Imtiyz is a service provided by Mohammed Bin
Rashid Foundation for SME Development, to support,
educate and develop local and regional companies
for franchising.

عيادات وادي مكة

شريك اإلستشارات الريادية

شــركة تعنــى باإلســتثمار فــي الشــركات الناشــئة ودعمهــا
 باإلضافــة إلــى،عــن طريــق برامــج اإلحتضــان والتســريع
تقديــم البرأمــج والخدمــات التدريبيــة واإلستشــارية مثــل
برأمــج ألتدريــب الصيفــي المكثــف وعيــادات األعمــال
.وذلــك بهــدف رفــع الكفــاءات وتطويــر المهــارات
Wadi Makkah Bussiness Clinic
Entrepreneurial Consulting Partner
We invests in start-up companies and supports them
through incubation and acceleration programs, in
addition to provide training and consulting
programs and services such as intensive summer
training camp and Wadi Makkah business clinic
in order to raise and develop skills for trainees.
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‘‘مشاركتنا بالمعرض السعودي لإلمتياز التجاري مستمرةألنه يجمع الفئات المستهدفة
 وفئة، سهل لنا اإلجتماع بفئة الشباب الراغبين بالحصول على مشاريعهم الخاصة،للبنك
‘‘اصحاب العالمات التجارية القادرة على التوسع ومنح حق الفرنشايز
 مدير إدارة برنامج االمتياز التجاري- سيف الفرهود
بنك التنمية االجتماعية
“We participated in the exhibition as it connected us to our target
groups and it facilitated meetings with potential customers interested
in owning their own businesses including providing the opportunity
to brand owners to expand and grant franchise rights to interested
parties.”
Saif Alfarhood - Management Manager for franchise
Social Development Bank

‘‘هدفنا هو تعزيز التطور الثقافي بين مصر والسعودية في مجال اإلمتياز التجاري
‘‘وساعدنا المعرض السعودي الدولي لإلمتياز التجاري بتحقيق اهدافنا
 مدير األعمال التطويرية- شريف رستم
فرانشايز جيت
“Our aim is to promote the cultural development between Egypt and
Saudi Arabia in franchising.
The Saudi Franchise Exhibition has helped us achieve our goals”
Shareef Rustom - Business Development Manager
Franchisingate

 تسعى،‘‘امتياز خدمة من خدمات مؤسسة محمد بن راشد متخصصة في الفرانشايز
 وساعدنا المعرض السعودي،الى تطوير العالمات المحلية في دول الخليج وتسويقها
الدولي لإلمتياز التجاري حيث كانت اغلبية فئة الزوار من اصحاب األعمال مما سهل علينا
‘‘توصيل الفكرة لهم
 المدير التنفيذي- عصام لوتاه
إمتياز
“Emtiyz is one of the ervices of Mohammed Bin Rashid Establishment
which specializes in franchise, seeking to develop local brands in the
Gulf countries and to market it, The Saudi Franchise Exhibition aided
us as the majority of the targeted visitors were business owners
which facilitated in easier communication of the idea to them”
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ESSAM LOOTAH - CEO
Emtiyz

الدول العارضة

Exhibiting Countries

‘‘نتقدم بالشكر لشركة هيا السنيدي على التنظيم
المهني واإلحترافي وايضا على تقديمهم جميع
الخدمات ‘‘.
عبدهللا الكبريش  -الشريك المؤسس
شركة طريق االمتياز التجاري لإلستثمار (فران واي)
“We thank Haya Al Sunaidi Company
for the outstanding organization,
”professionalism and excellent services
Abduallah AlKebresh - Co founder
Franway

10

معلومات الزوار

Visitor Profile
Trade Visitor
زوار قطاع األعمال
Potential Franchise Owner
أصحاب إمتياز تجاري محتملين

Visiting Countries
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63%

37%

دول الزوار

Car Accessories
Mohammed Bin Nasser Al-Ajaji Establishment-V KOOL
ACCESS TRADING - ORANGE CAR CARE

Consulting
NASSER ABDULRAZAQ ALDUAIJI ADVOCATES&LEGAL CONSULTANTS

CRAVE
WADI MAKKAH
Emtiyaz

إكسسوارات السيارات
 في كول- مؤسسة محمد ناصر العجاجي
 اورنج كار كير- اكسز تريدنج

إستشارات
مكتب ناصر عبدالرزاق الدعيجي للمحاماة
كريف
وادي مكة
امتياز

FRANCHISINGATE

فرانشايز جيت

FRANACCESSE

فران اكسيس

FRANPIONEERS

فران بيونيرز

MC FRANCHISE CONSULTING
FRANWAY
I FRANCHISE FACILITY SERVICES LLC

Fashion
COTTONILE
CARINA
Elemprator
M.A. ABDULKARIM & CO. LTD. - BLUE AGE
M.A. ABDULKARIM & CO. LTD. - RINA
SAVANA TRADING COMPANY - FREDDY
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ام سي إلستشارات االمتياز التجاري
فران واي
أي فرانشايز لخدمات المنشآت

أزياء
قطونيل
كارينا
اإلمبراطور
 بلو ايج- شركة العبدالكريم
 رينا- شركة العبدالكريم
 فريدي- شركة سفانا التجارية

Food & Beverage
SAVANA TRADING COMPANY - SAVANA FOOD

Koshari Zezo

Elsouhagy

SHAWERMATAC FOOD CO. LTD.

BASELAT INTERNATIONAL EST.

أغذية ومشروبات
 سفانا للمأكوالت الصحية- شركة سفانا التجارية
كشري زيزو
السوهاجي
شاركة شاورمتك المحدودة
باسالت

AL-OZOUM EST. - FIT HOUSE

 فت هوس- شركة العزوم القوية

AL-OZOUM EST. - KUNAFA TIME

 كنافة تايم- شركة العزوم القوية

AL-OZOUM EST. - KAAKUNADA

 كعكوناضة- شركة العزوم القوية

CORPORATION HALAL FOOD - LE SPECIAL RESTAURANTS

RASEKH VENTURES LIMITED -STEAKANJI

CHOCOLATE MARTINI

DEVELOPMENT WORKS FOOD CO. - JUICETIME

THIMAR AL TAGHDHIYA - FALAFEL THIMAR

AL-MAZAJ AL-ANIG TRADING EST. - COFFEEBRANDS

KERTEN INTERNATIONAL DMCC - FRIKADELL

ABTAL AMAHARATH - BARNS

TASTERS CHOICE - CHICKY WOK

INCUBATOR OF IDEAS FOR FAST-FOOD EST. - LORD OF FRIES

SOULFULL RESTAURANT LLC

REYDAN

 لي سبيشال- شركة األغذية الحالل
 ستيكنجي- راسخ فنتشرز ليمتد
شوكلت مارتيني
 وقت العصير- شركة األعمال التطويرية الغذائية
 فالفل ثمار- ثمار التغذية
 كوفي براندز- مؤسسة المزاج األنيق التجارية
 فريكاديل- كيرتين انترناشيونال
 بارنز- ابطال المحراث
 تشيكي ووك- تيسترز تشويس
 لورد اوف فرايز- مؤسسة حاضنة األفكار
صول فل
شركة مطاعم ومطابخ ريدان

MADA COMPANY LIMITED - GLORIA JEAN’S

 جلوريا جينز- شركة مدى المحدودة

SAJANA TRADING & COM’L INVESTMENT LTD. - MUNCH BAKERY

 منش بيكري- شركة سجانا للتجارة
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FRANCHISE ME - CORPETCUNO

FRANCHISE ME - CACAO SAMPAKA

FRANCHISE ME - SUGAR SPRINKLES

FRANCHISE ME -SWEETS CORNER

BROCCOLI PIZZA&PASTA

LOKMA ISTANBUL

 كربتشينو- فرانشايز مي
 كاكاو سامباكا- فرانشايز مي
 شوقر سبرينكلز- فرانشايز مي
 سويت كورنر- فرانشايز مي
بروكولي للباستا و البيتزا
لقمة اسطنبول

AMAAD FOOD COMPANY

شركة عماد الغذائية

FLAVER FLAKE CAFETERIA

كافتريا فلفر فليك

DALLA ARAB TRADING

عرب دلة

URBURGER

يور برجر

ABU ZAID RESTAURANT

SAUDI RAKEEN - SUPERANO

SAUDI RAKEEN - CASHO

SAVANA TRADING COMPANY - NUTRISHOP

Health & Beauty
SAVANA TRADING COMPANY - XBODY

مطعم ابو زيد
 سوبرانو- سعودي ركين
 كاشو- سعودي ركين
 نيوتري شوب- شركة سفانا التجارية

الصحة والجمال
 إكس بودي- شركة سفانا التجارية

TAFASEEL

مركز تفاصيل

BOUNCE FITNESS

باونس فتنس

S BRAND
ALDAKHEEL OUD COMPANY
HOT STONE
HV HOLISTIC HEALTH & CORRECTIVE TRAINING
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إس براند
شركة الدخيل للعود
األحجار الساخنة
إتش في هوليستيك للتدريب الصحي والعالجي

Government Agencies
MONSHAAT
JETRO

Retail
SAUDI RAKEEN - 2GO
MEED TRADING COMPANY

Technology & IT
THE SCIENTIFIC NETWORK
FOODICS
URAM INFORMATION TECHNOLOGY FOR SOFTWARE DEVELOPMENT

VIEW PLUS
COURSES APP
OLYAN APP

Other
Social Development Bank
RIYADAH ENTERPRENEURSHIP INSTITUTE
AJ ENTERPRISES - USFilter
AMAJED FACTORY REFRIGERATORS & AIR DUCT
DEVELOPMENT DIVAN- SAUDI BROKER
MYENGINE TRADING
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جهات حكومية
منشآت
جيترو

البيع بالتجزئة
 جو2 - سعودي ركين
شركة ميد التجارية

تكنولوجيا و تقنية المعلومات
الشبكة العلمية
فوديكس
شركة يرام لتقنية المعلومات
فيو بلس
تطبيق الدورات
تطبيق عليان

أخرى
بنك التنمية اإلجتماعية
معهد ريادة األعمال الوطني
أي جي انتربرايز يو اس فلترز
مصنع أماجد
 سعودي بروكر- شركة ديوان التنمية
شركة محركي التجارية

360 عالمة

ALAMA 360

األفق الجديد

NEW HORIZON
GLEE HOSPITALITY SOLUTIONS LLC

‘‘المعرض السعودي لإلمتياز التجاري يعد
المنصة المثلى للتواصل مع رجال األعمال
والمستثمرين من جميع القطاعات وتوفير فرص
‘‘استثمارية عديدة
 المدير العام- محمد بن ناصر العجاجي
مؤسسة محمد بن ناصر العجاجي التجارية
( الوكيل الرئيسي المتياز في – كول
)السعودية
“Saudi Franchise Exhibition is a unique
business platform connecting investors
and businessmen from a variety of
sectors, providing an array of potential
opportunities”
Mohammed Bin Nasser Al Ajaji - General
Manager of Mohammed Bin Nasser Al
Ajaji Trading Est. (Master Franchise of
V-kool in Kingdom of Saudi Arabia)
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جلي هوسبيتاليتي سوليوشنز

‘‘هذه المشاركة الثانية لنا في المعرض
 حضور،  تنظيم رائع، السعودي لإلمتياز التجاري
‘‘الزوار ممتاز
 مدير الفرنشايز- احمد عبورة
شركة مطاعم ابو زيد
“It’s our second participation in the Saudi
Franchise Exhibition.
The organization is excellent and the
number of visitors attendance was
remarkable”
Ahmed Abbora - Franchise Manager
Abu Zaid Restaurant

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

Media Coverage

sot-almwaten.org

almoustahlek.com

zawya.com

rowadalaamal.com

keyofriyadh.com

mufakara.com

arabweeks.com

businesscorner.com
franchising.sa

nbdalarab.com
alroeyah.com

abudhabi-news.com
alkssr.com

abudhabi.com

bald-news.com

Riyadh.is

Twitter: moonsnewsonline

Swtmowatn.com

eyeofriyadh.com

yementop.com
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Samaworld.com

اﻟﺮﻋﺎة واﻟﺪاﻋﻤﻮن

Sponsors and Supporters

ﻣﺒﺎدرة وﺗﻨﻈﻴﻢ

Initiative and Orgnized by

راﻋﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﴍﻳﻚ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

Strategic Partner

Financial Sponsors

18/10531 :رﻗﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ

راﻋﻲ ذﻫﺒﻲ

راﻋﻲ ذﻫﺒﻲ

Gold Sponsor

راﻋﻲ ﻓﴤ

Gold Sponsor

Silver Sponsor

راﻋﻲ ﻓﴤ

Silver Sponsor

راﻋﻲ ﻓﴤ

Silver Sponsor

net

AL DAKHEEL OUD

راﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ
Official Transportation Partner

راﻋﻲ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

Hospitality Sponsor

ﴍﻳﻚ ﺗﻘﻨﻲ
Technical Partner

ﴍﻳﻚ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﴍﻳﻚ اﻹﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
Entrepreneurial Consulting Partner

Registration Solution Partner

ﴍﻳﻚ اﻹﺳﺘﺸﺎرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
Media Consultation Partner

ﴍﻳﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﱰوين
اﻟﴩﻳﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﻔﺮﻧﺸﺎﻳﺰ
اﻟﴩﻳﻚ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
Digital Marketing Partner Franchise Community Partner Strategic Media Partner

اﻟﴩﻛﺎء اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن
Media Partners

داﻋﻢ
Supporter

اﻟﴩﻳﻚ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ
Official Hotel Patner

٣-١
ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻣﺮﻛـﺰ اﻟـﺮﻳﺎض اﻟـﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض

٢٠٢١

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1-3

FEB

Riyadh Convention
& Exhibiton Center

2021 Riyadh, Saudi Arabia

اﺣﺠﺰ ﻣﺴﺎﺣﺘﻚ ان

Book Your Stand now

alhussein.alkebsi@sunaidiexpo.com
+966 55 102 4949
www.saudifranchiseexpo.com

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

3rd Edition

اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺒﺴﻲ
ﻣــﺪﻳـﺮ اﻟﻤـﻌــﺮض
Alhussein Alkebsi
Show Director

