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�زو�د  ������ �زود�ن  ا����م�
��  ""��!� وأ!��ل و�د��ت ا���د


	 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������ :  

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

	 �واد ��ظ
ف, أ�4ث ����� ,2ذا �
�وازم و!ط. , ���	 8
��	أ���ل  ,وأدوات ���7

	
�$�رة  أ���ل, ���$�ت ��د��
	 وا���و
ق ,�:ر
�ت, ��دات �'�ر
*,  أ$,زة �,ر�� 
	, �,ر�� 
و�ؤ��رات، �8و
ر، 8
��	 $�� ن، أ$,زة ا��8ل، �ر�$	،  �$,
ز ������ت ,8
	-�ب ا��و
  و2
رھ�. أ$,زة إ�ذار، إر���
�ت

%� �$�ل وا-د ��� ا@!ل �ن ��� ا����رح أن 
�ون ذا '�رة %� �زو
د ���$�ت و'د��ت  -

 	
ا����$�ت وا�'د��ت ا��ذ�ورة أ�7ه (�:8
ل �ر%ق %� ����دات ا����!8	). �وع و��


رة �ن %�رة إ�� أ'رى.ا��Fا��� 	
�
 ��$�ت وا�'د��ت ا��ط�و�	 و%ق ا-�
�$�ت ا@��د

-  *� ����
� ،	
�
� ا�:�!
	 �. ا��زود ا�:� ز -ول ا����* ��� �	 ا��زود
ن �G��د�� .

�م ا��و!�


	 ���د
م ���ر-�ت ���
ر ��زو
د�
ا����$�ت وا�'د��ت '7ل  ا�����ل ط���ت �ن !�ل ا@��د

 .	
 %�رة ا��:�!

  : ا��/�ر�	 %� ا����!8	 /روط
  


/�رط  •��8
. و/أو �
. و/أو ��2016دم ا��رض أن 
��ل (��� ا@!ل ��ذ ��	  ��� �% (
 وا-د أو أ�4ر �ن ا��$��ت ا��:�8	 أ�7ه.%� ا��
راد و/أو ��و
ق 

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

•  ,	

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

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

  
�� �
	 أ������ 
��ن ا�-8ول ���

	 ر!م  –��دات ا����!8	 �ن أ��د��� 	
.  2ا�دا رة ا����

 L���  	د%. ا��/�رك �4ن ا��را�

�ل (2
ر ���ردة). 200/  
  

 �
!�8ت ا��و$ود %� ���� �8دوق ا���� %���دم ا��روض �. ا�����دات ا��ط�و�	 و���م /'8
	
�
ا����	  01/03/2018
س ا��وا%ق 
وم ا�'�.أ'ر �و�د �����
م  2, ا����
	  ر!م ا@��د

  ظ,راً. 12:00
   

و%ق �� �-:ظ ��:�,� ا�-ق ��F�Kء ا����!8	 ��,� أو $زء ��,� و�رض أي � ���زم ا���
	 ���ول 
  �ر� 
* ھ� %�ط.

 

- 9:00ا�����ت:  �
ن �ن ا@-د -�� ا�'�
س ,6280355-04 ر!م %��س��ر ���7:��ر 
15:00. 


