
َحول نجاحك إلى
فــرنــشــايـــز
 انطلق الى العالمية

التفصيلي و  الحقيقي  الدعم 
و  بالمطاعـم  يتعلـق  ما  في 
( الفرنشايز   ) امتياز  حقوق 

: واالستفسار  للحجز 
لالستشارات واو  سين  جيم  شركة 

+962790000087
www.jsw-jordan.com

االردن  - عمان 



ملخص
العمل.  ورشة 

أنشاء وإدارة  المشاركين أساسيات  ورشة عمل تدريبية هدفها أعطاء 

قانونيـة. و  إحتـرافيـــة  بطريقــة  التـجـاري  امتيـاز  تسويـق  و  تشغـيـل  و 

أهــداف
العمل.  ورشة 

تعليم في  المساهمة 

وتطوير  التقنيات  و  المعرفة  ونقل 
االمتياز  وممنوحي  مانحي  مهارات 

التجاري في االردن.

االردنية التجارية  العالمات  تشجيع 

لضمان  المهنية  المعايير  وتطبيق  بعمل 
عالميا. نجاحها 

القادة أعداد  زيادة 

صناعة  في  البيئي  النظام  وتطوير 
التجاري. االمتياز 

التجاري االمتياز  ثقافة  نشر 

ا©نشطة  في تسهيل بدء وتشغيل 
المملكة. في  التجارية 

المملكة موقع  تحسين 

خريطة  على  ووضعها  دوليا 
العالمية. التجاري  االمتياز 



محـاور
العمل.  ورشة 

المشاركون 
المستهدفون.

لتحويل  والراغبة  الناجحة  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  أصحاب 
. تجاري  متياز  مشروعها 

عالمي. أو  وطني  تجاري  إمتياز  بشراء  الراغبين  المستثمرين 

مجال في  باحترافية  والعمل  قدراتهم  بتطوير  الرغبين  المدراء 
. التجاري  امتياز 

والسياحة. الفندقية  ومعاهد  كليات  العلمية  المؤوسسات 

نحَو معًا 
امتيــاز

التعريفي: المحور   -  1
(الفرنشايز).  التجاري  االمتياز  نشأت 

المزايا  أركانه  و  ومراحله  تعريفه 
التجاري. االمتياز  وقاموس  والعيوب 

القانوني: المحور   -  2

التطوير واتفاقية  القانونية  العقود 
والواجبات والحقوق  القانوني  والتوثيق 

التشغيلي: المحور   -  3

والتدريبية التشغيلية  الملفات   
التجاري. لالمتياز  الكاملة   

المالي: المحور   - 4

نجاح لضمان  المالية  البرامج 
التجاري. االمتياز  ومراقبة 

التسويقي: المحور   -  5

والخطط التسويقي  الملف 
واالستراتجيات.



الميزات
المرفقة. 

البرنامج عمل  تم  حال  في  التجاري  امتياز  برنامج  على  خصم 
. الدوره   منظمين  إستشاريين  طريق  عن 

الدورة. أيام  المعلنة  الساعات  خالل  مشارك  لكل  مجانية  استشارة 

للمشاركين. بها  معترف  شهادات 

التجاري. امتياز  وعمل  الدورة  تلخيص  كتيبات 

المعتمدة. اللغة 
العربية  اللغة 

الوقت.

 2019  / 12  / 4  : تنتهـي بتاريخ  و   2019  / 12  / 2  : الدورة بتاريخ  بدأ 
مساء"      التاسعة  الساعة  إلى  عصراً  الرابعة  الساعة  من  الدورة:  وقت 

السعر.

250 دينار  -  أسعـار خاصة للمجموعـات   : السعر ا©ساسي 

الدورة. موقع 

– االردن عمان 
 The House Boutique Hotel



مقدموا
الورشة.

الراعيين
الرسميين.

ا©سير. عبدا¿  ثائر  المستشار 
الضيافة  وخدمة  والمطاعم  التجزئة  قطاع  ومدرب  مستشاري  كبير 
االعمال,  بتطوير  الماجستير  شهادة  على  وحاصل  تجاري  واالمتياز  للتشغيل 
من  العديد  في  العاملة  الكوادر  وتدريب  التشغيل  وتطوير  إدارة  في  عمل 

سنة.  ٢٥ عن  تزيد  بخبرة  العالمية  الشركات 

رميلة. أبو  نعمان  السيد 
والخدمات  المطاعم  قطاع  في  عالمية  لشركات  عام  ومدير  مستشار 
وتطوير  إدارة  في  عمل  عالمية,  تجارية  عالمة   ١٥ من  الكثر  المساندة 

٣٠  سنة. ١٠ دول بخبرة تزيد عن  امتيازات العالمية في  

لهلوب. قيس  المستشار 
بقطاع  ومتخصص  العالمية  والبنوك  الشركات  من  لعدد  قانوني  مستشار 
القانون  شهادة  على  وحاصل  التجارية  االمتياز  وعالمات  والمطاعم  التجزئة 

إدارة شركات مطاعم بخبرة سنوات. عمل في 

جمجوم عدلي  السيد 

لندن    - المتحدة  المملكة  في  فرنشايزنك  برستيج  لشركة  التنفيذي  المدير 
الصغيرة  الدولية  االمتيازات  وبيع  بعمل  وتخصص  خبره  سنه   ٣٥ من  أكثر  مع 

والمتوسطة ، ولديه شبكه قويه بشكل خاص داخل منطقه الشرق ا©وسط.
وداخل  العالم  انحاء  جميع  في  االمتياز  معارض  من  عدد  في  منتظم  متحدث   

صناعة االمتياز ، وهو معترف به لمهارتاته التفاوضية المتطورة وايجابي.
Gti Fran- التراخيص المحلية والدولية لشركة  وتشمل الخبرة السابقة  مدير 
How2Franchise شريك الشرق االوسط وشمال افريفيا لشركة ، chise Specialists


