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إنضم إلى برنامجنا
لمنح حق االمتياز

التوسع في مجاالت أعمالك ،والتنوع في خدماتك ومن
ثم الوصول للعالمية دون المزيد من االستثمارات
www.itialuS.com

الفكرة

حق االمتياز لـ  itialuSهي فكرة تم استحدثتها بغرض إنشاء شبكة عالمية من ُمقدمي
خدمات االستعانة بالمصادر الخارجية .ومن خالل عالقات تجارية راسخة قوامها الخبرة والبصيرة
والعمل الجماعي ،تتقدم  itialuSبالحلول المثلى لألعمال التجارية التي تلبي متطلبات عمالئها
المحليين والعالميين

شريكك المحلي للوصول للعالمية

خدمات itialuS

خدمات الموارد
البشرية

التوظيف

المحاسبة

كشوف الرواتب

مسك الدفاتر

الخدمات
االستشارية
لإلدارات
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خدمات itialuS

استشارات االمتثال لالئحة
التنظيمية لحماية البيانات
العامة )(GDPR

استرداد ضريبة القيمة
المضافة للشركات

تسجيل العالمات
التجارية الدولية

تسجيل ضريبة
القيمة المضافة
وخدمات االمتثال

االستعانة بالقوى
العاملة الخارجية
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تسجيل األعمال
التجارية الدولية

حلول برنامج WallPost
لتخطيط موارد المؤسسات

خدماتنا القادمة

ضوابط االئتمان

االستشارات
الضريبية

منح حق االمتياز

خدمة الضمانات

الحوكمة و االمتثال

تمويل
الشركات

إدارة المخاطر

المراجعة الداخلية
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الشبكة الدولية وأماكن األسواق
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لماذا نلجأ لالستعانة بمصادر خارجية؟
التوجهات الدولية

من أكبر الشركات األمريكية
اآلن تستعين بمصادر خارجية
في مجال المحاسبة وحققت
ً
ملحوظا
توفيرا
ً

من الشركات الصغيرة
والمتوسطة تستخدم
التكنولوجيا السحابية ألغراض
االستعانة بمصادر خارجية
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هو حجم العمل في السوق
العالمي في مجال االستعانة
بالمصادر الخارجية

من كبار رجال األعمال يدعون
لالستعانة بالموارد الخارجية كأحد
أهم الوسائل لخفض التكاليف

مزايا االستعانة بالمصادر الخارجية
الحصول على
فرص جديدة
لألعمال التجارية
والوصول إلى
األسواق العالمية
بسهولة

تبادل المعرفة
والخبرة والتعاون
بين المهنيين ذوي
التفكير المماثل

استغالل وتسخير
الموارد الدولية
لزيادة فعالية
التكاليف واكتساب
مزايا تنافسية

اللحاق بركب مجتمع
مهني يضم
استشاريين محترفين
حول العالم

تطوير الخدمات
التي تقدمها من
خالل فرص الوصول
المباشر إلى
مجموعة الموارد
العالمية

الحصول على
المشورة والدعم
الخاصيين ببلد
بعينها لعمالئك
الدوليين
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لماذا حق االمتياز؟

جذب دوائر أعمال
ً
وفقا
تجارية جديدة
للشروط الدولية

الترويج للخدمات
المقدمة إلى
ُ
المؤسسات األخرى

تحسين فعالية
التكاليف مع إتاحة
الوصول إلى مجموعة
الموارد العالمية

استهداف القطاعات
والعمالء ممن كان
يصعب الوصول
ً
سابقا
إليهم

النفاذ إلى أسواق جديدة
بمجموعة من الخبراء
المحليين والدوليين

االستفادة من
العالمة التجارية

تحسين معدالت
استبقاء العمالء عن
طريق تقديم الخدمات
على نطاق أوسع

جذب موظفين
متمرسين من خالل
تواجد دولي أقوى
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مقارنة بين حق االمتياز والنموذج التقليدي لألعمال التجارية

الخصائص

حق االمتياز

النموذج التقليدي لألعمال التجارية

إرشادات العمل التجاري

يقدم مانح االمتياز اإلرشادات المتعلقة بجميع
بناء على االحتياجات
جوانب اإلدارة والعمليات الفعالة
ً
والعمليات الموحدة

ال توجد إرشادات للشركات مالم يتم الحصول عليها
من مصادر خارجية (الخبراء االستشاريين والموجهين)؛
وعادة تكون مدفوعة

توفر أنشطة التسويق المركزي وتطوير العالمة
التجارية التي يمنحها صاحب حق االمتياز الوقت
والتكلفة للمستفيد من هذا الحق

تتولى الشركة مسؤولية تنفيذ الحمالت اإلعالمية
وتخطيطها بشكل كامل على أنها مبادرة ذاتية
يتحملها النشاط التجاري نفسه

يمنحك االستثمار عبر حق االمتياز بناء قاعدة عمالء
راسخة ومخلصة .الوصول إلى عمالئك الدوليين
باستخدام النظام العالمي المركزي لهو األسرع واأليسر

عادة ما يتطلب وقت وجهد كبيرين لبناء سمعة
العالمة التجارية ،وبالتبعية قاعدة العمالء .ويمكن
المراد تسويقه
للمستفيد من االمتياز تجاوز العمل ُ
ومنح العالمة التجارية إلى نشاط جديد ومجهول

المواد التسويقية
و التخطيط اإلعالمي

قاعدة العمالء

االبتكار في مجال الخدمات

يستثمر مانح االمتياز في البحث والتطوير بشكل
مستمر بهدف توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها
الشركة ورفع قدراتها

- 11 -

الوقت والجهد واألموال المطلوبة للبحث والتطوير
وكذا إطالق خدمة جديدة للسوق تتحملها الشركة

القيم الممنوحة للعمالء

عرض رسوم أكثر
تنافسية بالمقارنة مع
المؤسسات المحلية

تقديم المشورة
المالية بشكل محكم

عرض رسوم أكثر
تنافسية بالمقارنة مع
المؤسسات المحلية

االمتثال إلى معايير
الجودة الدولية

تيسير العمليات
الخارجية بكل سهولة
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تقديم خدمات
دولية من خالل
جهة اتصال واحدة

سرعة االستجابة عن
طريق شبكة اتصال قوية

الرؤية الدولية

بناء عالقات قوية عن
طريق دمج المؤسسات
تحت مظالت محلية

بناء شبكة عالمية قوية
وموثوقة قادرة على
تقديم خدمات متميزة
لعمالء دوليين

التوسع في الحجم والقدرة
من خالل االستفادة من
مجموعة واسعة من الخدمات
واالستثمار في مؤسسات
قوية في المدن الرئيسية
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نهدف ألن نكون أحد أكبر
الشبكات الدولية األكثر
ً
احترافا خالل  5سنوات

االستراتيجية اإلقليمية

 .1التغطية الجغرافية على نطاق واسع في المناطق األكثر أهمية من الناحية التكتيكية
 .2تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات المدعومة بشبكة يتم تطويرها بدرجة عالية
من الكفاءة في كل بلد
 .3التركيز على الجودة والكفاءة
 .4الحث على التعاون والعمل بروح الفريق بين المؤسسات ،بهدف
* إنشاء القدرة الخدمية بشكل كامل من ذوي الخبرات في القطاعات الرئيسية
* مشاركة الموارد المتاحة لزيادة االستخدام من الموظفين
* تطبيق نهج الرقابة على الجودة والمراجعة فيما بين المكاتب
* تطبيق أساليب جديدة للتوسع والتوظيف في مناطق جديدة
 .5متابعة ورصد التطوير اإلقليمي عن طريق لجنة تنفيذية إقليمية
- 14 -

التعزيزات المحلية

توافق البلدان ذات األهمية
االستراتيجية مع
الموظفين التنفيذيين
المخصصين للعمل على
قيادة التوسع الشبكي

زيارات يقوم بها المدير
التنفيذي الدولي
لمساعدة المكاتب على
تحقيق أهدافها التطويرية

تركيز الجهود التطويرية
على تعزيز المكاتب
اإلقليمية ،وفي الوقت
نفسه بناء بلدان جديدة
والتوسع فيها
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مظلة وطنية تشمل جميع
ً
وفقا لخطة
مكاتب itialuS
تطويرية ترمي إلى تحديد
مزيدا من
المناطق التي تحتاج
ً
الدعم والتركيز

أنواع حق االمتياز
حق االمتياز

1

تمنح  itialuSالعالمية الفرد أو الجهة الحق في إدارة حق امتياز
واحد .وقد تمنح  itialuSالفرد الحق في إدارة المزيد من حقوق االمتياز
الحقً ا ،حسبما تراه مناس ًبا

طور المنطقة
ُم ّ

2

تمنح  itialuSالعالمية الجهة حق تطوير وإدارة عدة مواقع تتمتع بحق
االمتياز داخل منطقة بعينها .ويجب على المستفيد من حق االمتياز توقيع
اتفاقية لتطوير المناطق ،باإلضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة لكل موقع
بموجب اتفاقية تطوير المناطق

الماستر

3

تمنح  itialuSالعالمية لحامل الماستر الحق في بيع أو دعم حق االمتياز نيابة
عنها داخل منطقة محددة .وسيتم تعويض المستفيد من الماستر بعمولة
في شكل رسوم إتاوات يتم تحصيلها من االمتيازات الفردية التي يبيعها
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شروط منح االمتياز

برنامج المساهمة
في التسويق

المنطقة

رسوم اإلتاوات

االستثمارات األولية

مدة اتفاقية منح
االمتياز

تخصيص  %2من إجمالي
مبيعاتك الشهرية لإلعالنات من
خالل وكالء التسويق لدينا

تمنح  itialuSالعالمية
الحق الحصري لكل
منطقة على حدة

 %7من إجمالي المبيعات يتم
دفعها شهر ًيا

الحصول على حق
االمتياز دون رسوم

يتم عقد االتفاقية على مدتين:
األولى  3سنوات والثانية سنتين

بالنسبة للشركات الناشئة التي
ترغب باالنضمام إلى االمتياز ،يلزم
استئجار مكتب لمدة  6شهور
وتوفير رأس مال عامل بما يكفي
لتفي بالحد األدنى من المعايير
المطلوبة
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يتم تجديد مدة االمتياز  4مرات؛
كل مرة لمدة  5سنوات ليصبح
عاما
المجموع ً 25

برامج دعم حق االمتياز

الدعم التسويقي

الدعم التنفيذي

التدريب

سيتم توفير المواد الترويجية
واالستراتيجية الخاصة بالتسويق لكل
أعضاء شبكة االمتياز

يتمثل في التدريب والدعم
المستمرين ،بما في ذلك العمليات
التجارية ،وتقنيات خدمة العمالء،
واإلرشادات المقترحة عن األسعار،
واإلجراءات اإلدارية

تتراوح مدة التدريب من
 5إلى  7أيام في مركز
للتدريب أو مكان مخصص

تقديم خطط التسويق االستهالكية
والمواد المستخدمة على
الصعيدين المحلي واإلقليمي ،ومنح
المستفيد من االمتياز حق الموافقة
على تطوير المواد التسويقية
المحلية التي اختارها
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ال يشمل التدريب على الشؤون
اإلدارية والتشغيلية والمبيعات
والتسويق فقط ،بل يكون تدري ًبا
أيضا
ُم َك َّثفً ا أثناء العمل ً

برامج دعم حق االمتياز

برنامج رقابي شامل

البحث والتطوير المستمرين

الدعم الداخلي

توفر اإلدارة التنسيق والتخطيط
الشاملين لنظام االمتياز بأكمله

ال يزال البحث مستم ًرا في المناهج
والتقنيات التي من شأنها تعزيز الربحية
.لعمليات االمتياز على مستوى الوحدات

ما يتم تضمينه في هذه اإلدارة هو مجاالت
التدريب الوظيفية ،والتواصل مع
المستفيدين من االمتياز ،والبحث ،والتطوير
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المالية/المراجعة/
الشئون القانونية
هذه اإلدارة مسئولة وبشكل مباشر
عن تقديم التقارير المالية وتقارير
الرقابة القانونية عن المستفيدين من
.االمتياز إلى اإلدارة العليا

المقدمة للشركات األعضاء
خدمات الشبكة ُ

يتم تحويل جميع
استفسارات الشركات
دوليا من خالل
ً
برنامج WallPost
لتخطيط موارد
المؤسسات

ورش عمل وجلسات
تدريبية عن المواضيع
التقنية والتجارية
ذات الصلة

إتاحة تبادل الخبرات والدروس
المستفادة بين الشركات من
خالل المؤتمرات التي تُعقد على
المستويات الدولية والمحلية
والوطنية وكذلك تطوير مبادرات
معا
جديدة ً
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المساعدة في مجال
تطوير األعمال
ومرشحي العمالء

شريك التفعيل لـ itialuS
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شريك التفعيل لـ itialuS

انطلقت عام 2015

تم تطويره عام 2016
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انطالق برنامج شراكة
االتصاالت عام 2019

وحدات  WallPostاألساسية
سجل ساعات العمل

العمليات

كشوف الرواتب

)محدد حسب الصناعة(

إدارة المهام

إدارة عالقات العمالء

المالية

الموارد البشرية

تحليل األداء
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* المحاسبة
* المشتريات
* المخزون
* األصول
* المبيعات

وحدات  WallPostالخاصة بصناعات محددة

التعاقد

المطاعم

االستشارات
والضمانات

مكاتب
المحاماة

إدارة العقارات

استرداد ضريبة
القيمة المضافة

التصنيع

محالت البيع
بالتجزئة

الخدمات
المهنية

قطاع اإلنشاءات
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شركة اإلدارة الذكية لبرمجة الحاسب اآللي )(SMIT
الشركاء من شركات المحمول الدولية

قطر

جامايكا
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شروط منح االمتياز

ترقية برنامج WallPost
ذو العالمة التجارية المشتركة
إلى عمالئهم من الشركات

توقيع اتفاقية مستوى
الخدمات مع العميل وتوفير
الدعم على مدار  24ساعة في
 6أيام من األسبوع
تحويل العمالء إلى
مكاتب  itialuSالمحلية لبدء
التفعيل والتدريب
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تقديم خط الدعم األول
مقابل عمولة متكررة
إمكانية الوصول إلى آالف من
العمالء المحتملين

خطوات تفعيل الشراكات

1

االنضمام إلى برنامج
حق االمتياز لـ itialuS

2

3

إجراء ورش عمل
تصبح مستشا ًرا تنفيذ ًيا
وجلسات تدريبية
معتمدا لبرنامج WallPost
ً
لتخطيط موارد المؤسسات لمستخدمي برنامج
 WallPostالجدد نظير
إيراد شهري متكرر
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4

5

عرض وتقديم
الخدمات على عمالء
جدد لتشجيعهم
على االنضمام إلى
الشبكة العالمية

اقتناص الفرص
وتحويلها إلى المزيد
من مصادر الدخل
اإلضافية

خطوات تفعيل برنامج WallPost
الخطوة 2

الخطوة 4

إنشاء حساب للعميل واستيراد
كل البيانات الخاصة به

التدريب على وحدات الموارد البشرية،
وإدارة عالقات العمالء ،والمالية ،وكشوف
الرواتب ،وإدارة المهام

1

3
2

5
4

الخطوة 1

الخطوة 3

الخطوة 5

االشتراك للعميل بحساب
تجريبي لمدة  7أيام مجانًا
عبر شركاء االتصاالت لدينا

ضبط اإلعدادات الخاصة بوحدات؛
الموارد البشرية ،وإدارة عالقات العمالء،
والمالية ،وكشوف الرواتب ،وغيرها من
اإلعدادات غير االفتراضية

بدء التشغيل الفعلي
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ُف َرص تقاسم اإليرادات

نوع العمولة

 %العمولة

معدل التكرار

التفعيل

 %15من إجمالي تكاليف االشتراك

متكررة شهر ًيا

إعادة البيع

 %10من إجمالي تكاليف االشتراك

متكررة شهر ًيا
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الشركاء الدوليين شريك التسويق
خدمات ستديو88

وسائل التواصل االجتماعي

تطوير المواقع الشبكية

العالمة التجارية

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

العالقات العامة

االستراتيجية التسويقية
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العالمة التجارية والتسويق

Name Name
Position
Franchisee Name

+44 7415 049 365
+383 44 558 529
name.city@itialus.com
www.itialus.com

الترويسة

الشعار
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بطاقة األعمال

Location, Location

لمزيد من المعلومات
الرجاء التواصل معنا
المدير التنفيذي
السيدة ميالني آرون

Exe: maaron@itialus.com
t: +1949 556 8831
m: +1949 394 7542

المدير العام
السيد دني أورسكي
e: doreski@itialus.com
t: +385 1 6460 822
m: +385 99 809 1919
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شكرا لكم
ً
itialuS_
itialuS
company/itialuS

info@itialuS.com
www.itialuS.com
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