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�د�ث/ ا����م��زو�د ا��)�� ''��&� وأ&��ل و$د��ت ���"�� �زود�ن  �  


	 أ������ �

ن ������م  �ن�ط�ب �رو�  أ��د
��زو
دھ�  ا���
	 !� �	 �زودي إ��ا��زود
ن ا����
��	، 'د��ت وأ���ل %� ا��$��ت ��	
  : ا����

*
أ�2ث , �و���ج و�/ر ط���	, �ن !ط. و����ز��ت -وا�
ب و�� 
���,�, وأدوات ����
	 !رط��

	 �واد ��ظ
ف, ������
6
��	 أدوات, وأدوات ���5 ,	
 أ$,زة �,ر�� 
	,  �وازم و!ط. �,ر�� 

 ,*

ز �$�رة -�ب ا��و6
	 أ���ل���$�ت ��د��
	 وا���و
ق , ,�8ر
�ت, ��دات �'�ر,$�,
  . ������ت و�ؤ��رات .

  
�ن ھذه ا����!6	 
�دم ��دم ا��رض أ���را و�وا�
د �زو
د �>��6ف ا�واردة %� ا��� �	  •

ا���وذ$
	 ا��ر%�	 �����دات ا����!6	 وا��� ��/�ل ��ط� أ���
� ����ر�	 ا@���ر �
ن 
 ��د�� ا��روض.


	��'��ر  •�
وا-د �ن ا��$��ت  �ل�زود
ن %� ز
ن �ن �
ن ا��روض ا���د�	 %�  ا@��د
 .أ�5ه

  : ا��/�ر�	 %� ا����!6	 /روط
  

�6
. و/أو �
. و/أو 2010
/�رط �ن ��دم ا��رض أن 
��ل (��� ا@!ل ��ذ ��	  •� �% (
 ا��
راد و/أو ��و
ق %� وا-د أو أ�2ر �ن ا��$��ت ا���68	 أ�5ه.

 –��%	 ا�/,�دات ا��ط�و�	 ��و$ب !��ون ��86ت ا�,
 �ت ا����	  �و$د �دى ��دم ا��رض •
 و/,�دات ��ر
	 ا���8ول ����ق �Eدارة ا�-����ت و'6م ر
�	 %� ا��6در. 1976

•  ,	

��ت !��ون -��
	 ا@$ور, وا���-��!�ت ا�$������� .

��,د ا���دم �����زام �$�
  ا���ل. ود%. ا�-د ا@د�� �ن ا@$ور, وا���زام ��وا�
ن

  

	 أ������ �

	 ر!م  –
��ن ا�-6ول ��� ����دات ا����!6	 �ن أ��د��� 	
 2ا�دا رة ا����


�ل  500. 
د%. ا��/�رك �2ن ا��را�	  ���G 5/9/2012ا��داء �ن 
وم ا�ر���ء ا��وا%ق /

ر ���ردة).I))ا�ذي ا/�رك و%�ز  ا��زود��'�
 –) 02/2010(���!6	 ر!م  '�������� ا�

  �ن ر�وم ا�/�راك) �*(	
��دم ا��روض �. ا�����دات ا��ط�و�	 و���م /'6
� إ�� �6دوق ا����!�6ت ا��و$ود %� 


	 , ا����
	  ر!م �
ا����	  72/9/2201.أ'ر �و�د �����
م 
وم ا�'�
س ا��وا%ق  ���2� ا@��د
  ظ,راً. 12:00

   
أ�,� �-8ظ ���8,� ا�-ق ��M�Eء ا����!6	 ��,� أو و� ���زم ا���
	 ���ول أر'ص ا��روض ��� 

 و%ق �� �ر� 
* ھ� %�ط.$زء ��,� 

ن ا@
�م �ن ا@-د -�� ا�'�
س%�  ,6286633-��8��5�04ر 
��ن ا���6ل ��� ا�ر!م � 

 .15:00- 9:00ا�����ت: 
 


