يستتدمدح حلوأ أونكب و و ،ومدكامأ والب ،والمدكامأ و و ،آالف العمالء في الش ت ق
األوستت  ،ودعدو أنظمدنا أهح شتت كاء أاتتحاع األ ماأ في الوناء الم ستتستتي وحوستتو
إج اءات العمأ المالي والمحاستتتوي واردا ت ودوفي المعلومات ارج ائي اليومي لكأ
إدا ات الم سس  ،والمعلومات االسد اديجي اليومي ردا ة العليا.
ويحاتتتتتتتتأ العمالء ل أنظمدنتتا من مالأ أكث من  35ف ع أو نق ت ويأ أو وكيتتأ
من ق ( .اطلع على قائمة وكالئنا).

دُعد َمـد ُ كأ لوات الدوزيأ ألنظمدنا في أت من ق ال ددواجد فيها ف و نا.

 1شتتماتتي ا دوا ي ةش ت ك أو مكدع أو مي صص مدماتتا ت في أ ماأ الكمويود
والدكنولوجيا أو الدنظيح اردا ت والمحاسوي ،أو في دماص ق يع لذلك.
 2مسجأ سميا ً في ولدص ومن قده ويما ب نشا ه الدجا ت وفق دمااه المعلن.
 3يوجد ضتتتمن ف يق مله مدماتتتص في الو مجيات أو الحستتتاوات ،وقاد ا ً ل
إضاف ودد يع الكواد الدي يحداجها ألم اض الدوكيأ.

 1دقتديح وثتائق ستتتتتتتميت من الجهت م يتدة لمد لوات الوكال  ،وأهمها :الدستتتتتتتجيأ
ال سمي لمزاول نشا ه.
 2دقديح د اس أولي للسوق الذت ق أن يسدهدفه وويأ الو مجيات ،دوضح الوضأ
الحالي للستتتتوق والو مجيات المدوف ة فيه ،ومو ات ق ا ص وف ص النجات الدي
يدوقأ دحقيقها في أوأ سد أشه من العمأ.
 3د شتتتتيح أحد موظفيه ل األقأ من المدماتتتتاتتتتين لدع يفهح واألنظم المقد ت
ويعها في ستتوقهح المستتدهدف ودد يوهح ل مليات الويأ للعمأ في أحد ف و نا
الق يو منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1دقديح ال لع ودعوئ
لع وكال دوزيأ.

الع الوكال ويانات الدوااتتتأ األستتتاستتتي من مالأ نموذج

 2سيدح الدوااأ مأ المدقدح الذت دن وق ليه ش و ومد لوات منح الوكال .
 3يدح إ ستاأ موافق ل الع وكال الدوزيأ والقووأ المودئي ل لوه وإشعا ص وأن لديه
فد ة أستتتتتتتووع من دتا ي الموافقت المودئي ليقدح فيها الملفات الالزم الدي دثوت
دحقيق الدزامه وشتتتتت و منح وكال دوزيأ ةاتتتتتو ة د ميص مزاول النشتتتتتا ،
الد اس األولي للسوق ،السي ة الذادي للموظف الم شح للدد يعص.
 4يدح الدوااتتأ مأ الع الدوزيأ ومناقشتتده والدزاماده في ش ت و الوكال ود ديع
ما يلزح لدوقيأ قد دوزيأ الو مجيات ألوأ سن دج يوي .
 5استتدالح اتتو ة من الم الدستتويقي للستتن األول وأدوات قياب دحقيق أهدافها
كأ ثالث أشه  ،الدي ا دمدها الع وكال الدوزيأ.
 6دوقيأ قد وكال دوزيأ و مجيات والودء ودد يع كواد الوكيأ.
 7يمنح الوكيأ وعد دوقيأ العقد فد ة  06يوما ً كحد أقاتتت لدد يع كواد ص ودجهيز
أدوات نزوله للسوق المسدهدف.

 1دع يف موظفيهح وو مجيات يمن سوفت ومنهجي دقديمها للسوق والعمالء.
 2دد يع موظفيهح ل اسدمداح األنظم المماا لسوقهح المسدهدف.
 3دد يع موظفيهح ل ويأ ود كيع األنظم ودقديح مدم الد ح الفني للعمالء.
 4دقديح الد ح الفني المسدم لموظفي وكيأ الدوزيأ.
 5منح وكيأ الدوزيأ النظاح المناسع لمنشأده الدي دسوق الو مجيات مجانا ً.
 6دضتتتمين استتتح وشتتتعا و نوان وكيأ الدوزيأ لمن قده في الم وو ات والمواقأ
ارلكد وني ليمن سوفت.
 7دقديح معلومات دحديث األنظم وإادا ادها الجديدة.
 احاأ ل نموذج طلب وكالة توزيع.
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