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 ،،، انمحترمين رة انســــــادةحــض

 
 ،،، بعذ و طيبت تحيت

 

 نكترونيتاإلهجزةة االاتالف  انموضوع : خذمت
 

 ،كبفت االجهضة وانًعذاث بطشَمت ايُت وصذَمت نهبُئتإلحالف  وحذعىكى انخحُبث، أطُب األسض عًبس يؤسست حهذَكى     

  حضبسَت انغُش وانشبئعت انخبطئت انطشق يٍ انخخهص فٍ َسبهى يًب ،اجهضحكى بعذ اَخهبء صالحُخهب ٌبيوأ سشَت نضًبٌ

 االَسبٌ. وصحت انبُئت عهً وخطش ثمُم عبء َشكم ويًب ،نالحالف

 

  : كترونيتاتالف االهجزةة اإلن خذمت  اّنيت

 

 الفانًىلع انًخصص نإلح انً ورنك ايُت بطشَمت هبببحالف  انًعُُت انًؤسست عهً االجهضة َمم َكىٌ : انتوصيم -1

 ،االحالفنالششاف عهً عًهُت  االحالف عًهُت خالل يؤسسخكى طشف يٍ يًثم َخىاجذ : االهجزةة اتالف عهى االشراف -2

 ، انًعهىيبث سشَت يٍ عهُُب انىالعت انًسؤونُبث كبفت يٍ ريت بشاءة  وسلت عهً انخىلُع َخى عًهُت االحالف يٍ االَخهبء وبعذ

  . جهضة انًطهىبتيأكذاً االَخهبء يٍ احالف كبفت اال

طت َمذس وصَهب كب  االجهضة ببالل يكب  رو حمى كبُش َمىو بضغظ وحخى يٍ خال:  طريقت انضغظعن انيت االتالف  -3

 انخذوَش فًُب بعذ. وَخى اسخخذايهب نصبنح ،ط51ٍ

ى كبُش حمىو بفشو االجهضة انً حم وت رحخى يٍ خالل اّن  طريقت انفرو( عن يىببَالثُىِ بإيكبَُت احالف االجهضة انخهىَت )َكًب و

  ذايهب نصبنح انخذوَش فًُب بعذ.، ال ًَكٍ اسخخلطع صغُشة

 انضغظ: فٍ َببه  موقع االتالف :  -4

 انفشو: فٍ ساو هللا                          

 

 .انىاحذ نهكُهى شُكمVAT  +5.12االحالف عٍ طشَك انضغظ  خذيت حكهفت : 2112نعاو   انخذمت رسوو  -5

 .انىاحذ نهكُهى شُكمVAT  + 0.12 فشواالحالف عٍ طشَك ان خذيت حكهفت                                         

 

   ً َكٍ ضًٍ انًعبَش انعبنًُت فٍ فهسطٍُ، و َظبفت عهً انًحبفظت فٍ كثُشة وبُئُت اجخًبعُت بفىائذ اٌ هزِ انخذيت حعىد عهًب

 بُئُبً، وحمهُم يٍ حشق انُفبَبث وطًشهب، وحىفُشانىلج انًبزول نعًهُت االحالف.صحُت وايُت  انُفبَبث بطشقانخخهص يٍ 

 انخىاصم يعُب.   ًَكُكى أخشي اسخفسبساث أو أسئهت أٌ نذَكى حبل فٍ

 

 

 ،،، االحتراوانقبول و  فائق مع

 

 
 انعالقاث انعامت                                

                                                                                                                                سميراء انقاضي                       

                                                                                                                                                 
 

                                

 


