
Equips of BYKY locations

مـــكــونــات مــــوقع بــــاي كـــي

تأسست باي كي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 
الهوائية  الدراجات  تأجير  نشاط  وفرت  حيث   2008
الرياضية العائلية ألول مرة في الشرق األوسط وواصلت 
والتشغيلية  الفنية  النواحي  كافة  في  خدمتها  تطوير 
وتنوعها  المنتجات  لجودة  العالمية  المقاييس  كبة  وموا
ومتطلباتهم  أعمارهم  بمختلف  األسرة  أفراد  كافة  لتالئم 
حتى  موقع  ألي  متميزة  إضافة  الخدمة  هذه  جعل  مما 
الجهات  ومختلف  المجتمع  ثقة  على  كي  باي  حازت 
الــحكومية وشبه الحـكومـية وانـتـشــرت في مـا يـزيد عـن 65 
موقع على مستوى الدولة، كما ساهمت في إحياء العديد 
في  والمشاركات  والوطنية  المجتمعية  الفعاليات  من 
والترفيهية  الرياضية  والفعاليات  والمدارس  الجامعات 
مختلف  في  السنوات  مدار  على  المختلفة  والسياحية 
أنحاء الدولة وصدرت ثقافة الرياضة العائلية للعديد من 
دول الخليج حيث ساهمت بتأسيس المشاريع الصغيرة 
للمستثمرين والمشاركة في الفعاليات الترفيهية والعائلية 

في هذه الدول. 

The leader company in operating family sport 
bikes rental service in the Middle East

الرياضية  المعدات  لتأجير  كي  باي  التجارية  العالمة 
والترفيهية وتجارتها

الـدراجات  تـأجير  خدمة  تشغيل  في  الرائدة  الشركة 
الـهوائية الـعائلية على مستوى الشرق األوسط

Franchise opportunity for the trademarkفرصة للحصول على حق االمتياز (فرانشايز)
of BYKY Sport & Leisure Equipment
Rental &Trading

BYKY established in United Arab Emirates on 
2008 to provide the family sport bicycles 
rental service for first time in the Middle East 
& continue developing its service from all 
operational & technical parts of service to 
escort the international standards of quality 
& variety of bikes to be suitable for all family 
members from different ages & requirements.
This makes BYKY service an unique additional 
to any location & gain the trust of community, 
governmental & semi-governmental entities 
to expand at more than 65 rental point at 
most important destinations in UAE, & participating 
in sport, community & national events at 
colleges, schools, & various touristic events, 
as well as exporting the culture of family 
sport for many Gulf countries by cooperating 
with investors to establish their microenterprises 
with joining the entertainment events at 
these countries .

طاولة المحاسبة
Cashier counter

لوحة تعليمات االستخدام
Information board

لوحات ممنوع الدخول للمناطق
غير المناسبة لقيادة الدراجات

No entry signage

سور الموقع 
Location fence

كاميرا المراقبة
Controlling camera

نظام السور األمني لإلنذار وتعداد
 الدراجات داخل وخارج الموقع 

Antenna alarming & 
bicycles accounting system

أجهزة المحاسبة واصدار الفواتير
Rental system equips

تطبيق للهاتف المحمول
Rental application

 • شركة بيرغ تويز الهولندية – المزود الرئيسي للدراجات 
على  والحائزة  العالية  الجودة  ذات  العائلية  الهوائية 

شهادات االعتماد الدولية في مواصفات الجودة واألمان.
• كافة البلديات في دولة اإلمارات العربية المتحدة: بلدية 
بلدية  بلدية عجمان،  الشارقة،  بلدية  أبوظبي،  بلدية  دبي، 
بلدية  العين،  بلدية  الفجيرة،  بلدية  الخيمة،  رأس 

خورفكان، بلدية كلباء، هيئة الطرق والمواصالت في دبي.
• أهم الشركات االستثمارية المطورة للوجهات السياحية 
والترفيهية في الدولة: شركة إعمار، شركة مراس، شركة 
دبي للعقارات، شروق لالستثمار والتطوير، شركة نخيل، 
مجموعة  (حكايا)،  للضيافة  الخيمة  رأس  مجموعة 

الفطيم، جزيرة المرجان، شركة رأس الخيمة للعقارات.
• البرامج والمبادرات الوطنية: برنامج فزعة، برنامج حماة 

الوطن، برنامج إسعاد، صندوق خليفة.  

• BERG TOYS B.V (Dutch company) - The main 
supplier of our family sport bicycles which 
featured by high quality & holds international 
certificates of safety. 
• All municipalities in UAE: Dubai Municipality, 
Abu Dhabi municipality, Sharjah municipality, 
Ajman municipality, RAK municipality, Fujairah 
municipality, Alain Municipality, Khorfakkan 
municipality, Kalba municipality, Dubai RTA.
• Most important destinations development 
companies: Emaar, Meraas, Dubai Properties, 
Shurooq, Nakheel, RAK hospitality group, 
Al Futtaim Group, Al Marjan Island, RAK properties.     
• National Initiatives: Fazza, Homat Al Watan, 
Esaad, Khalifa Fund.

:BYKY Success Partnersشـركاء مـسـيرة نـجـاح بــاي كــي:

• في عام 2004 أقامت باي كي أول موقع لتأجير الدراجات الهوائية العائلية في دولة الكويت.
• في عام 2007 أطلقت باي كي أول مشروع لتأجير الدراجات الهوائية العائلية في مدينة دبي.

• في عام 2008 أطلقت باي كي أول مضمار للتوعية المرورية في منطقة الخليج.
• في عام 2010 ابتكرت باي كي أول مضمار مروري مطاطي متكامل.

• في عام 2013 أطلقت باي كي أول محطات الخدمة الذاتية لتأجير الدراجات الهوائية في اإلمارات بالتعاون مع نكست 
   بايك األلمانية األولى بين مزودي أنظمة التأجير عالمياً.

• في عام 2017 ابتكرت باي كي أول نظام ذكي لتأجير الدراجات العائلية في العالم. 
• في عام 2018 ابتكرت باي كي أول نظام مراقبة متكامل لضبط عملية التأجير وجودة الخدمة في مواقع تأجير الدراجات

   الهوائية العائلية.

• In 2004 BYKY launched the first rental point in Kuwait with classic BERG Go Karts.
• In 2008 BYKY launched the first awareness traffic track in GCC. 
• In 2010 BYKY created the first inflatable & integrated traffic track. 
• In 2013 BYKY launched the first bike share service in U.A.E in cooperation with Nextbike GmbH.
• In 2017 BYKY created the first smart system for pedal Go Kart rental service. 
• In 2018 BYKY created the first remote monitoring system to control the rental operation & quality of
   service at locations. 

نقالت نوعية في مسيرة باي كي: 

Qualitative leaps at BYKY progress:

Franchise Opportunity
BYKY PROFILE

BYKY SPORT & LEISURE EQUIPMENTS RENTAL & TRADING

بايكي لتأجير المعدات الرياضية و الترفيهية وتجارتها

BYKY SPORT
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وشهرته  وعالمته  المانح  اسم  من  المستثمر  استفادة 
وخبرته والثقة التي بناها في السوق على مدار السنوات.

أثبت  الذي  للمشروع  مالكاً  بصفته  المستثمر  استقالل 
نجاحه وتجنب الخسائر المحتملة للمشاريع الجديدة.

من  واإلداري  والتشغيلي  الفني  الدعم  على  الحصول 
المانح.

استفادة المستثمر من األسعار التنافسية التي يقدمها له 
المانح بشكل خاص.

استفادة المستثمر من التدريب النوعي والمستمر الذي 
مما  وسمعته  اسمه  على  حفاظاً  لموظفيه  المانح  يقدمه 
وتجنيبه  إيراداته  بارتفاع  المستثمر  على  بالنفع  يعود 

األخطاء التي تؤدي للخسائر.
المؤسسات  من  التمويل  على  المستثمر  حصول  سهولة 
إلى  بالنظر  المشروع  هذا  نجاح  في  لثقتها  وذلك  المالية 

تاريخ الشركة ومدى انتشارها.
المانح  له  يقدمها  التي  الحماية  من  المستثمر  استفادة 

بتحديده منطقة جغرافية خاصة له.
وحمايتها  الوطنية  للشركات  المقدم  الدعم  من  االسفادة 

من التنافسية للشركات الخارجية.
والموازنات  الخطط  إعداد  في  المانح  خبرة  من  االستفادة 
المعنية  للجهات  التقديمية  والعروض  البيانات  وقاعدة 

بالموافقة على تشغيل النشاط في المواقع.

 (Franchise) فوائد نظام االمتياز

Franchising Benefits
The investor benefit from the franchisor name, 
trade mark, reputation, experience & the trust he 
built in the market over the years.
The investor can avoid the expected losses of new 
projects & benefit from the independency as 
owner of successful project. 
The investor benefit from the administrative 
& operational support provided by franchisor.
The investor benefit from the special discounted 
prices provided by franchisor.
The investor benefit from the qualitative training 
provided for the staff as the franchisor aims to 
protect his reputation so the investor able to 
increase his revenues by avoiding the faults which 
cause losses.
The investor will be able to get the loans easily 
because the financial entities depend on trust of 
successful project.
The investor will be protected by franchisor who 
provide special area for him.
The investor benefit from the support provided 
for local companies & the protection from foreign 
compete.
The investor benefit from the franchisor experience 
of preparing the financial statements, databases, 
& the proposals for getting approvals from 
concerned authorities.
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(Franchise) طريقة التعاون مع باي كي بنظام االمتياز
يتقدم المستثمر المهتم بتشغيل النشاط في منطقته بدراسة للمواقع التي ينوي العمل بها لبحث مالءمتها لتوفير                                                            
مـواقع   4 عن  البداية  في  المشغلة  المواقع  عدد  اليــقل  أن  على  الـمناسبة  الــمواقع  بـاخـــتيار  مــعه  والــتعاون  لخدمة 

بـمساحة ال تـقـل عــن 8 × 6 متر لكل موقع.
يتم زيارة المواقع المقترحة بالتعاون مع ممثلي باي كي لدراستها ومعرفة احتياجات كل موقع.

يتقدم المستثمر للجهات المعنية بهذه المواقع للحصول على الموافقات الالزمة لتشغيل النشاط.
يتم االتفاق مع باي كي على عدد الدراجات المطلوبة لكل موقع وبقية المكونات.

يشتري المستثمر الدراجات وقطع الغيار الالزمة والمكونات األخرى للمواقع من باي كي بسعر منافس.
يتم تجهيز المواقع بكافة احتياجاتها بالتعاون مع باي كي وتحت اشرافها.

يتم تدريب موظفي المستثمر على كافة العمليات الخاصة بالتشغيل والصيانة واالشراف والمتابعة.
يتم منح المستثمر نافذة خاصة لنظام التأجير والمراقبة اإللكتروني مقابل رسوم سنوية يتم االتفاق عليها.

لباي كي مانحة   التنعاون بنظام النسبة من اإليرادات أو مبلغ مقطوع يدفع سنوياً  يتم االتفاق مع المستثمر على 
االمتياز  للعالمة التجارية.

سيتم منح المستثمر مدينة مستقلة لتشغيل النشاط فيها واالتفاق مع كل مستثمر لتشغيل النشاط حصرياً في 
كبر لتحقيق األرباح والتوسع بتقديم الخدمة في تلك المنطقة.   منطقته لحمايته ومنحه فرصة أ

المواقع  وإيجارات  العاملة  األيدي  توظيف  ضمنها  ومن  المستثمر  عاتق  على  تقع  التشغيلية  المصاريف  كافة 
واستخراج التصاريح الالزمة والمواصالت واالتصاالت وغيرها من متطلبات التشغيل.

How to Franchise BYKY
The investor shall approach a clear study of locations which he/she aim to operate the service there         
to discuss possibility of cooperation if those locations suitable for the activity with note that it's 
should be 4 locations with size of 6m x 8m for each at least in the first stage.
BYKY join the investor a site visit for those locations to know the requirements of each location.
In cooperation with BYKY the investor approach the required proposals for entities to get the 
required approvals for operating the service.
The investor agree with BYKY about the required number of bikes & equips of each location.
The investor purchase the bikes & equips from BYKY in special discounted prices. 
Preparing the rental points in cooperation & supervision of BYKY.
BYKY provide training of the staff on all operation requirements, maintenance & following up.
BYKY provide special gate for the investor in the rental & controlling system based on annual fee.
To agree on cooperation method based on percentage from revenues or lump sum for BYKY as 
franchisor.
All of operation costs become under the investor responsibilities includes but not limited to 
licensing,  staffing, salaries, telecommunication, transportation etc…
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نسبة النمو في انتشار
مواقع باي كي

GROWTH OF
BYKY LOCATIONS

أنواع الدراجات المستخدمة
في مواقع باي كي

TYPES OF BIKES
AT BYKY LOCATIONS

الدراجة الثنائية لشخصين
Double bike for 2 person

Single bike for adults
الدراجة الفردية للكبار

Family bike for 4 persons
الدراجة العائلية ألربع أشخاص

Single bike for kids
الدراجة الفردية لألطفال
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