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أُ تكـــُٕ

Marketing

 INCOMEوــــــَ أفغـــــــن الػــسكات

ا٥ضتػازٖ ٛاليت تقـدً لعىّٟ٦ـا سمـٕه تطـٕٖقٗ ٛعىمٗـ ٛوتطـٕزٚ
بالػـــسأل أ٧ضـ ـ

ٔأُ تكـــُٕ ا٥ختٗـــاز أ٧ه لمىطـــتجىسَٖ

الــــرَٖ ٖبشجــــُٕ عــــَ ا ــــٕدٔ ٚا٧واٌــــ ٛوعــــا يف ِــــرا ا ــــاه
"القٕ ٙا٧وني".

رسالتٍا :
ٌطعٖ ُ٧ ٜكُٕ لٍا دٔز ٔبضىٔ ٛاعش" ٛقٗىٛ
وغاف "ٛيف دعي اقتضادٖات الدٔه العسبٗ ٛوَ خ٦ه
تٍىٗٔ ٛتطٕٖس أدا ٞأكرب عدد ممكَ وَ ا٧فساد
ٔاملطتجىسَٖ ست ٜتكُٕ هلي السٖاد ٚيف دلاه أعىاهلي
ٔأُ ٌطاعدِي عم ٜز ٖٛ٣الفسظ ٔاقتٍاصّا لمشفاظ
عم ٜاضتجىازاتّي ٔتٍىٗتّا ٔذبقٗق أعم ٜعاٟد ممكَ
وٍّا يف ظن أخ٦قٗات املٍّ.ٛ

وبادئٍا :
 ا٥لـتـــــصاً :بأعم ٜوطتٕٖات ا ٕدٔ ٚأخ٦قٗات املٍّ ٛيف تقدٖي خدواتٍا.
 الـتـفـاٌـــ٘ :يف تمبٗ ٛاستٗادات عىٍٟ٦ا ٔأُ ٌكُٕ داٟىا فٕأل وطتٕ ٝتٕقعاتّي.
 الـطــعـــــ٘ :لبٍا ٞع٦قات وٍّٗٔ ٛغدضٗ ٛقٕٖ ٛوع عىٍٟ٦ا ٔاحملافع ٛعمّٗا ٔكطب ثقتّي ٔزعاِي.
 اضتدـداً :أفغن الكفاٞات املٍّٗٔ ٛا٧ضالٗب العمىٗ ٛاحلدٖج ٛيف تقدٖي خدواتٍا ا٥ضتػازٖ.ٛ
 التطـٕٖــــس :املطتىس ٧داٍٟا ٔالبشح عَ كن ددٖد مبا ٖٟ٦ي ببٗع ٛعىٍٟ٦ا ٔأضٕاقّي.
 تــــٕفـٗـــــس :بٗ ٛ٠عىن داذب ٛلمكفاٞات ٔالعىن عم ٜتطٕٖسِا ٔاوداد ضٕأل العىن ببعغّا.

Member of:

Member of:

ٌبذة عَ الشزنة INCOME Marketing
التخصص الدقيل:
غسك ٛا٥ضتػـازات التطـٕٖقٗٔ ٛاإلداز INCOME Marketing ٚغـسك ٛوطـاِى ٛوضـسٖ ٛوتدضضـ ٛفـٜ
دلاه تقدٖي ا٥ضتػازات التطٕٖقٗٔ ٛاملالٗٔ ٛأحباخ التطـٕٖق ٔدزاضـات ا ـدٔ ٝا٥قتضـادٖٔ ٛتقٗـٗي الفـسظ
ا٥ضــتجىازٖ ٛلمىػــسٔعات ٔإعــاد ٚاهلٗكمــ ٛاإلدازٖــٔ ٛتٍعــٗي ٔتٍفٗــر الــرباور التدزٖبٗــ ٛاملتدضضــ ٛيف ِــرٓ
ا ا٥ت.

اإلقميىية وتٍوع األسوام:
 INCOME Marketingلدّٖا فسٔع ٔوكاتب متجٗن ٔضابق ٛخرب ٚيف أكجس وَ ( )13دٔلـ ٛعسبٗـٔ ٛأضـٕٖٗٛ
وٍّا:
اخلمٗر العسب٘ :الطعٕدٖ – ٛالكٕٖت – اإلوازات – قطس – البشسَٖ –عُىاُ.
يف أفسٖقٗا :وضس – الطٕداُ – وٕزٖتاٌٗا.

يف أضــــــٗا :الٗىَ – ا٧زدُ – تسكٗا – والٗصٖا.

العالقات املٍّية العاملية:
 INCOME Marketingتسبطّــا ع٦قــات وٍّٗــ ٛوـــــــع أكجــس وــَ ( )117وعّــــــدا ٔغسكــــــــ ٛوتدضضــٛ
يف دلاه ا٥ضتػازات التطٕٖقٗٔ ٛأحباخ الطٕأل املٍتػس ٚيف ( )37دٔل ٛعم ٜوطتٕ ٝالعامل ٔذلك وَ خـ٦ه
عغٕٖتّا با٥ذبـاد الـدٔل٘ ملعاِـد ٔأحبـاخ الطـٕأل بـجنلمرتا ' 'AIMRIسٗـح تعتـرب INCOME Marketing
ِ٘ أٔه عغٕ عسب٘ بّرا ا٥ذباد ٔممج ٦لْ بالػسأل أ٧ض اعتبازا وَ وازع ٔ ً2002ست ٜاآلُ.
كىا أُ  INCOME Marketingعغـٕ يف ا ىعٗـ ٛأ٧زٔبٗـ٧ ٛحبـاخ الطـٕأل  ESOMARاملعٍٗـ ٛبٕعـع
وعاٖري وٍّ ٛأحباخ الطٕأل ٔوقسِا ِٕلٍدا وٍر اعتىاد دلمظ إداز ٚا ىعٗ ٛلعغٕٖتّا يف أغططظ 2011

فزيل العىن:
INCOME Marketing

( )60خبريا ٔاضتػازٖا داٟىني ٖتىٗـصُٔ خبـربتّي العاملٗـٔ ٛكفـاٞتّي العمىٗـٛ

اليت اكتطبِٕا وَ خ٦ه عىمّي بكرب ٝامل٤ضطات املٍّٗ ٛالعاملٗ ٛاملتدضض ٛيف ِرا ا اه.

التدريب وٌكن اخلربات:
 INCOME Marketingقــاوــت بتٍعـٗي ٔتٍفـٗـر وــا ٖـصٖــد عـَ  150بسٌادلــــــا تـدزٖبٗا (تطبٗقــ٘ ٔعىمــ٘)
وتدضضــا يف دلــاه التطــٕٖق ٔالبٗــع سغــسِا قسابــ 3500 ٛوتــدزب بــالٕبَ العسبــ٘ خبــ٦ا املمتقٗــات
اإلقمٗىٗ ٛاملتدضض ٛاليت غازك بّا وا ٖصٖد عَ  2500وػازك.

Member of:

Member of:

األصالة واالحرتاف:
 INCOME Marketingمتتد خربتّا ٔخرب ٚالقاٟىني عمّٗا ٧كجس وَ  28عاوا مبضس ٔبدٔه عسبٗٛ
ٔأضٕٖٗ ٛتضن لعدد ( )13دٔل.ٛ

قاعدة البياٌات:
 INCOME Marketingلدّٖا قاعد ٚوعمٕوات دقٗقٔ ٛعىٗق ٛعَ ا٧ضٕاأل العسبٖٗ ٛتي تطٕٖسِا ٔتدقٗقّا
ٔذبدٖجّا بضٕز ٚدٔزٖ ٛوٍتعى.ٛ

سابكة اخلربة:
 INCOME Marketingلدّٖا ضابق ٛخربٔ ٚاضع ٛبالٕبَ العسبـ٘ يف دلـاه دزاضـات أحبـاخ الطـٕأل ٔدزاضـٛ
ا ــدٔ ٝا٥قتضــادٖٔ ٛتقٗــٗي املػــسٔعات ٔالفــسظ ا٥ضــتجىازٖ ٛسٗح قاوــت يف خــ٦ه الطــٍٕات القمٗمــ ٛاملاعــٗٛ
بدزاض ٛوا ٖصٖد عَ ( )664وػسٔعا بالقطاعات ا٥قتضادٖ ٛاملدتمفٔ ٛوٍّا عم ٜضبٗن املجاه  ٥احلضس:
259

وػسٔع عقاز( ٙإضكاُ – فٍادأل – وساكص دبازٖ – ٛوكاتب إدازٖ – ٛودُ تسفّٗٗ.. – ٛاخل).

137

وػسٔع صٍاع٘ ( وٕاد بٍا – ٞكٗىأٖات – وعدٌٍِٗٔ ٛدضٗ – ٛوٕاد تعب ٛ٠تػمٗف – غرا.)ٟٛٗ

86

دزاض ٛوالٗ ( ٛوػازٖع عقازٖ – ٛوػازٖع صٍاعٗ – ٛوػازٖع خدوٗ.)ٛ

35

وػسٔع ع٦د٘ ( وطتػفٗات – وساكص ببٗ – ٛعٗادات – وٍتذعات صشٗ.)ٛ

21

وػسٔع تعمٗى٘ ( ودازع – داوعات – وعاِد  ...اخل).

12

وػسٔعات يف ا٥تضا٥ت ٌٔعي املعمٕوات (غبكات احملىٕه – اإلٌرتٌت –  ...اخل).

9

وػسٔعات والٗ ( ٛبٍٕك – و٤ضطات والٗ ... ٛاخل).

6

وػسٔعات إع٦وٗ( ٛقٍٕات فغا – ٟٛٗودُ إٌتاز إع٦و٘  ...اخل).

30

وػسٔع لمٍقن ٔالتذاز.ٚ

25

وػسٔع خدوات أخس( ٝاضتػازات – ضٗاس – ٛتدزٖب – خدوات بسٖدٖ.)ٛ

25

دزاض ٛلتقٗٗي املٕاقع اإللكرتٌٔٗٛ

19

دزاض ٛتٍعٗىٗٔ ٛإعاد ٚاهلٗكمٛ

زٟٗظ دلمظ اإلدازٚ
ٔالعغٕ املٍتدب

ِػاً سطني إبساِٗي

Member of:

Member of:

عضوية الشركة باملنظنات املهنية العاملية
إحتاد وعاِد حبوث الشوم العاملية :AIMRI
ٖعتـــرب  AIMRIأكـــرب ذبـــالف دٔىل ٖغـــي كـــرب ٝاملعاِـــد ٔالػـــسكات
الدٔلٗ ٛاملتدضض ٛف ٜدلاه حبٕخ الطٕأل عم ٜوطتٕ ٝالعامل ٔقد أٌػ١
عأً 1991وقسٓ المرتا سٗح اقتضست عغٕٖتْ عم ٜكرب ٝالػسكات العاوم ٛف ٜدلاه حبٕخ الطـٕأل بالقـازٚ
أ٧زبٗــٔ ٛفــ ٜعــاً  1998مت عــي ا٧عغــا ٞاملتىٗــصَٖ فــ ٜدلــاه حبــٕخ الطــٕأل عمــ ٜوطــتٕ ٝالعــامل لٗبمؼ عــدد
أعغا 117 ْٟعغٕا وٍتػسَٖ يف  37دٔل.ٛ
ٔوَ وٍطمق سسظ غسك ٛا٥ضتػازات التطٕٖقٗٔ ٛاإلداز INCOME Marketing ٚعمـ ٜتقـدٖي خـدواتّا فـ ٜدلـاه
الدزاضات التطٕٖقٗٔ ٛحبٕخ الطٕأل لعىّٟ٦ا بأعم ٜوطتٕ ٝوَ ا ٕد ٚاملٍّٗٔ ٛببقـا لمىعـاٖري الدٔلٗ ٛفقـد ضـعت

وٍر إٌػاّٟا ٥ضتٗفا ٞالػسٔط ال٦شو ٛلٌ٦غـىاً هلـرا التشـالف الـدٔىل  AIMRIالـر ٙرـسظ عمـ ٜثبـات املعـاٖري
املٍّٗ ٛاملطبق ٛف ٜإعداد حبٕخ الطٕأل بٕاضط ٛا٧عغا ٞعمـ ٜوطـتٕ ٝالعـامل سٗـح مت قبـٕه عغـٕٖٛ

INCOME

 Marketingف ٜوـازع عـاً  2002لتضـب أٔه غـسك ٛوضـسٖٔ ٛعسبٗـ ٛعغـٕا بّـرا ا٥ذبـاد ٔممـج ٦لـْ بالػـسأل
أ٧ض .

اجلىعية األوروبية لبحوث الشوم :ESOMAR
 ِ٘ ESOMARاملٍعى ٛالعاملٗ ٛاليت تتٕىل ذبدٖد أضظ ٔإدساٞات
إعداد حبٕخ التطٕٖق ٔدزاضات الطٕأل سٗح أصدزت "الكٕد
املّين لبشٕخ التطٕٖق".
ٔقد مت قبٕه عغٕٖ ٛغسكٛ

INCOME Marketing

ٔاعتىاد عغٕٖتّا زمسٗا وَ دلمظ إداز ٚا ىعٗ ٛأ٧زٔبٗٛ

٧حبات الطٕأل  ESOMARيف أغططظ .2011
ٔباٌغىاً غسك ٛاإلضتػازات التطٕٖقٗٔ ٛاإلداز ٚملٍعى ESOMAR ٛفجنٌّا تمتصً بتطبٗق أفغن املعاٖري املٍّٗٛ
املعرتا بّا دٔلٗا – ٔاليت ذبقق عىاٌا ٔمحاٖ ٛلمعىٔ – ٞ٦املٍضٕظ عمّٗا يف الكٕد املّين لبشٕخ التطٕٖق
ٔ ICC/ESOMAR Codeالر ٙمت إعدادٓ بالتعأُ بني ٔ ESOMARغسف ٛالتذاز ٚالعاملٗٛ

International

. Chamber of Commerce

Member of:

Member of:

جماالت أنشطة وخدمات الشركة
إعداد دزاضات ا دٔ ٝالتطٕٖقٗٔ ٛاملالٗ ٛلمىػسٔعات.
تقٗٗي املػسٔعات ٔالفسظ ا٥ضتجىازٖ.ٛ
تقٗٗي ا٧دأ ٞاملصٖر التطٕٖق ٜلمػسكات.
إعداد دزاضات ٔأحباخ الطٕأل املٗداٌٗ.ٛ
دزاضٔ ٛذبمٗن املٍافطني ٔالتعسا عم ٜأِي ٌقاط القٕٔ ٚالغعف لدّٖي .
دزاض ٛالضٕز ٚالرٍِٗٔ ٛقٗاع ود ٝزعا العى.ٞ٦
املطاِى ٛيف ٔعع ا٥ضرتاتٗذٗٔ ٛاخلط التطٕٖقٗ ٛلمػسكات ٔوتابع ٛتٍفٗرِا.

املطاعد ٚيف سن املضاعب التطٕٖقٗ ٛالت ٜتٕادْ الػسكات.
إوداد الػسكات باستٗاداتّا وَ الكفاٞات التطٕٖقٗٔ ٛالبٗعٗ.ٛ
تٍعٗي ٔتٍفٗر الرباور التدزٖبٗ ٛف ٜدلاه التطٕٖق ٔاملبٗعات.
تطٕٖس ٔتفعٗن التطٕٖق اإللكرتٌٔ٘ ملٕاقع الػسكات عم ٜاإلٌرتٌت.
إعداد اضتط٦عات السأ.ٙ
تٍعٗي ا

ىٕعات املسكص.Focus Groups ٚ

تقٗٗي أدا ٞزداه البٗع وَ خ٦ه املكاملات ٔالصٖازات البٗعٗ( ٛالعىٗن اخلف٘).
دزاض ٛاملتػريات اليت تطسأ عم ٜا٧ضٕاأل ٔالٕقٕا عم ٜأِي الفسظ ٔالتّدٖدات بّا.
دزاضات تقدٖس القٗى ٛالطٕقٗ ٛالعادل ٛلمػسكات.
دزاضات التػدٗط ٔالتشمٗن املال٘ لمػسكات.
دزاضات تٍعٗىٗٔ ٛإعاد ٚاهلٗكم.ٛ

Member of:

Member of:

 .2قطاع التدريب يف جماه التشويل والبيع:
قاوــت غــسكٔ INCOME Marketing ٛالقــاٟىني عمّٗــا بتٍعــٗي دلىٕعــ ٛوــَ الــرباور التدزٖبٗــ ٛالتطبٗقٗــ ٛاملتدضضــٛ
ٔالٍدٔات ٔاملمتقٗات يف دلاه التطٕٖق ٔالبٗع لمعدٖد وَ الػسكات داخن وضس ٔخازدّا سغسِا قساب 3500 ٛوتدزب بـالٕبَ
العسب٘ خب٦ا املمتقٗات اإلقمٗىٗ ٛاملتدضض ٛاليت غازك بّا وا ٖصٖد عَ  2500وػازك ٔفٗىا ٖم ٜأمساِ ٞرٓ الرباور:

 1/2بزاوج يف جماه التشويل والبيع:
التشويل :
 بسٌاور اضرتاتٗذٗات الطٕأل ا٧شزأل "كٗف تكتط الطٕأل ٔترتك املٍافطني خازز المعبٛ؟
 بسٌاور التطٕٖق يف ظن ا٧شوات ٔزكٕد ا٧ضٕاأل.
 بسٌاور بسأل ٔأضالٗب إعداد دزاضات ٔحبٕخ الطٕأل املٗداٌٗ ٛبالتطبٗق عم ٜاملػسٔعات العقازٖ.ٛ
 بسٌاور اإلبتكاز ٔتعصٖص القدز ٚالتٍافطٗ.ٛ
 بسٌاور كٗف تغع اخلط ٛالتطٕٖقٗٔ ٛتتابع تٍفٗرِا.
 بسٌاور دزاض ٛا دٔ ٝالتطٕٖقٗ ٛلمىػسٔعات العقازٖ.ٛ

البيع :

ا٧ضتاذ ِػاً سطني ٖتطمي ِدٖٛ



بسٌاور وّازات اضتدداً اهلاتف باسرتاا ف ٜالعىمٗ ٛالبٗعٗ.ٛ



بسٌاور أضساز إٌّا ٞعىمٗ ٛالبٗع بٍذاح



بسٌاور اضرتاتٗذٗات البٗع لكباز العى( ٞ٦ا٧ضالٗب احلدٖج ٛلبٍا ٞع٦قات بٕٖم ٛا٧دن وع

غكس ٔتقدٖس وَ زٟٗظ مجعٗٛ
ا٧عىاه ٔاإلضتجىاز الدٔل٘

العى.)ٞ٦


بسٌاور كٗف تغاعف وَ وبٗعاتك وَ خ٦ه تقدٖي خدو ٛوتىٗص ٚلعىٟ٦ك.



بسٌاور تٍىٗ ٛوّازات التعاون وع ا ىّٕز باملعازض (املّازات البٗعٗ.)ٛ



بسٌاور كٗف دبترب املصٖد وَ العىٔ ٞ٦ذبافغ عمّٗي "شبا َٟود ٝاحلٗا ٚ؟



بسٌاور املّازات ا٥سرتافٗ ٛملدٖس املبٗعات الٍاد "قٗاد ٚفسأل البٗع ".



بسٌاور املّازات البٗعٗ ٛلمىػازٖع العقازٖٛ
Member of:

Member of:

 2/2بزاوج تعاقدية:
كىا قاوت غسك INCOME Marketing ٛبتٍعٗي دلىٕع ٛوَ الرباور التدزٖبٗ ٛاملتدضض ٛلسفع كفا ٚٞدّاش التطٕٖق
ٔالبٗع لمعدٖد وَ الػسكات ٔوٍّا عم ٜضبٗن املجاه- :

العسب٘ لمتذازٔ ٚالضٍاعٛ

غسك ٛالٍّاز التذازٖٛ

الٍعٗي لإلضتػازات املالٗٛ

الػسأل أ٧ض لمتٕشٖع

دٔادَ الٕبٍٗٛ

أوٕاه لإلضتػازات املالٗٛ

كابٕ لمضٍاعات الػراٟٛٗ

البٍك العسب٘ الٕبين

غسك ٛالعمٗا العقازٖٛ

أدلاد الطعٕدٖ ٛالقابغٛ

وكُٕٗ وطٕزُٔ عىسإٌُٗ

بٍك السٖاض

ِسيف لمددوات الػراٟٛٗ

وكتب ٛدسٖس

غسك ٛآزٖص العقازٖٛ

و٤ضط ٛواً العاملٗ ٛـ ٔكٗن

السدٕ ٙلمضٍاعٔ ٛالتذازٚ

ضبٗطتن لإلتضا٥ت

"أٔتٗظ"

غسك ٛأزكٕوا ـ ٔكال ٛا صٖسٚ
العسبٗ ٛالتذازٖ ٛاحملدٔدٚ

ضبأفُٕ لمّاتف الٍقاه

العٗطا ٟ٘لمطٗازات

ضٕداتن لإلتضا٥ت

ضاحب ٛلمتذاز ٚـ ٔكٗن ضٗازات
ضٕشٔك٘

Member of:

Member of:

ٌ 3/2دوات ووؤمتزات:
غازكت  INCOME Marketingبالقا ٞذلاعس ٚبعٍٕاُ "التطٕٖق يف ظن ا٧شوات ٔزكٕد
ا٧ضٕاأل" بتازٖذ  23وازع عاً  2009لمطاد ٚأعغا ٞمجعٗ ٛا٧عىاه ٔاإلضتجىاز الدٔل٘ .
غازكت  INCOME Marketingبالقا ٞذلاعس ٚبعٍٕاُ "التطٕٖق يف ظن ا٧شوات ٔزكٕد
ا٧ضٕاأل" بتازٖذ  17وازع عاً  2009لمطاد ٚأعغا ٞمجعٗ ٛزداه ا٧عىاه املضسٖني .
غازكت  INCOME Marketingمبمتق ٜضٗدات ا٧عىـاه الجقـايف الجالـح بالسٖـاض املٍعقـد
يف فرباٖس  2008ذبت زعاٖ ٛصاسب ٛالطىٕ ا٧وري ٚسض ٛبٍت بساد الػـعٔ ُ٦ذلـك بالقـاٞ
احملاعس ٚالسٟٗطٗ ٛبعٍٕاُ " أفكاز إبتكازٖ ٛلتعصٖص القدز ٚالتٍافطٗ."ٛ
غـازكت

Marketing

ٔالرٌ ٙعىتْ

 INCOMEمبمتقـ ٜغـباب ا٧عىـاه املٍعقـد يف غـّس وـاٖٕ عـاً 2007

ٍ ٛغباب ا٧عىاه بالػسفـ ٛالتذازٖـ ٛبالسٖـاض ذبـت زعاٖـ ٛصـاسب الطـىٕ

املمكــ٘ ا٧وــري ضــمىاُ بــَ عبــدالعصٖص أوــري وٍطقــ ٛالسٖــاض ٔذلــك بٕزغــ ٛعىــن بعٍ ـٕاُ
"الٍذاح احلقٗق٘ الكايف ٔكٗفٗ ٛذبقٗقْ".
غـــازكت

Marketing

 INCOMEمبمتقـــ ٜالتطـــٕٖق أ٧ه الـــرٌ ٙعىتـــْ غـــسك ٛالػـــسأل

أ٧ض لإلضتػازات بػسً الػٗذ يف فرباٖس  2007وَ خ٦ه الرباور التالٗ:ٛ
املّازات اإلسرتافٗ ٛملدٖس املبٗعات الٍاد .
بسأل ٔأضالٗب إعداد دزاضات ٔحبٕخ الطٕأل.

Member of:

Member of:

وهاتب ووؤسشات وٍّية تزبطٍا بّي عالقات تعاوُ وشرتك
 K.P.M.Gساشً سطَ لمدرب ٚا٥ضتػازٖٛ

وٍضٕز ٔغسكاِي ـ PRICE WATER HOUSE COOPERS

دٖمٕٖت تٕش تٕواتطٕ ـ Deloitte Touche Tohmatsu

وكتب وضطف ٜغٕق٘ ٔغسكآ لمىشاضبٔ ٛاملسادعٛ
وكتب بٗكس أٌد تٗمس (أ .دٔ/سٗد عبد الػفاز)
 BDOخالد الػٍاً
فٍٗكٕزب أٌفطتىٍت ِٕلدٌر
أوٕاه لإلضتػازات املالٗٛ

البٍك أ٧زب٘ إلعاد ٚاإلعىاز ٔالتٍىٗٛ

Member of:

Member of:

نيفية االتصاه بٍا
املزنز الزئيشى بالكاِزة:
غسك ٛا٥ضتػازات التطٕٖقٗٔ ٛاإلدازINCOME Marketing ٚ

زٟٗظ دلمظ اإلداز :ٚا٧ضتاذ ِ /ػاً سطني إبساِٗي
العٍٕاُ  16 :غازع ا صاٟس – املعاد ٝا دٖدٚ
القاِس – ٚمجّٕزٖ ٛوضس العسبٗٛ
تمٗفُٕ/فاكظ)+202( 25165936 – 25166172 – 27545531 :

فزع البحزيَ :
غسك ٛإُ كي لإلضتػازات التطٕٖقٗ ٛذً.ً.
وكتب  25وبين  1877بسٖق  2124دلىع  – 321املٍاوْ/القغٗبٗٛ
تمٗفُٕ +97317232700:دٕاه0097335303174:
الربٖد ا٥لكرتٌٔ٘info@income-marketing.com :
املٕقع ا٥لكرتٌٔ٘www.income-marketing.com :

Member of:

Member of:

