
 

 

 

كومية د أغذية للمدارس ا   طلب تصرح تور

  
  م   /       /     التاریخ:

  

  

ن      بوظ للرقابة الغذائيةأ السادة / جهاز  رم   امل

  تحية طيبة وبعد

  _____________________   رخصة تجارة:    ___________________  نتقدم نحن شركة :

د ومية بإمارة أ بطلب تصرح تور  م           /     بوظ للعام الدراس مواد غذائية للمدارس ا

ر املقاصف املدرسية  ام بجميع الشروط الواردة بدليل أبوظ اإلرشادي ملعاي ناإضو نتعهد باإلل   غط 

جودة و املطابقة و شروط جهاز أبوظ للرقابة ال  تصة الصادر من مجلس أبوظ ل جهات امل غذائية و ا

ام باألسعار املاملعنية،  ها باملقاصف و اإلل ددة و األصناف املعتمدة من قبل مجلس أبوظ للتعليم ملداول

ندات املطلوبة. يفاء جميع املس   املدرسية دون أي تجاوز باإلضافة إلس

تصةو  حال مخالفتنا لذلك نتحمل املسؤولية القانونية و املادية تجاة الط جهات امل   .الب و املدرسة و ا

رام،،،،،و تفضلوا بقبول فائق   التقدير و االح

 

   

  



ة     :قائمة األصناف الغذائ

الوحدة  الوزن  اقل  الصنف تفاصیل  الصنف  م
  الكرتون 

 مدة
ة   الصالح

سعر 
ع  الب
  الدرهم

شات/المعجنات/الفطایرومنتجاتها المخبوزات:  اوالً    : السندو
ش جبنه ش عجینةغ، 30 عن تقل وال الدسم قلیلة جبنة  مناق ة المناق  حجم دهون، أ من خال

شغ+عجینة 30غ (جبن52 الجبنة مع العجینة   غ)52غ =22 مناق
52 جرام

ش لبنة ش حجم عجینة   مناق ة 1  جرام 52  غرام 30غرام ، اللبنة ال تقل عن  52المناق  1  واحد یوم  ح
درهم

انخ  ش س ش   مناق انخ ال تقل عن  52حجم عجینة المناق بیرة 3غرام ، الس ة 1  جرام 52  مالع   1  واحد یوم  ح
درهم

سندوش لبنة 
  الزتون 

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  ة 1  جرام 100  مالع طعام  3انش ، اللبنة ال تقل عن  6اللبناني الصغیر ال  درهم 2  واحد یوم  ح

الزعتر قل عن   سندوش لبنة  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  ة 1  جرام 100  مالع طعام 3اللبنة ال تقل عن انش ،  6اللبناني الصغیر ال    درهم 2  واحد یوم  ح

سندوش لبنة 
  الخضار

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  ة 1  جرام 100  مالع طعام 3اللبنة ال تقل عن  ،انش  6اللبناني الصغیر ال  درهم 2  واحد یوم  ح

انخ قل عن   سندوش س غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
انخ ال تقل عن انش ، 6قل طوله عن اللبناني الصغیر ال  ة 1  جرام 100  مالع طعام  3الس   درهم 2  واحد یوم  ح

سندوش حلوم مشو 
  مع الطماطم والنعناع

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  قل عن انش ، 6اللبناني الصغیر ال  ة 1  جرام 100  غرام  30الحلوم ال  درهم 3  واحد یوم  ح

سندوش جبن شرائح 
  مع الخضار

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  ة 1  جرام 100  غرام 30انش ، شرحة الجبن ال تقل عن  6اللبناني الصغیر ال  دراهم 2  واحد یوم  ح

سندوش تونا مع 
  خضار

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  ة 1  جرام 100  غرام 30التونا ال تقل عن انش ،  6اللبناني الصغیر ال  دراهم 3  واحد یوم  ح

سندوش دجاج 
ادو   األفو

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  قل عن انش ،  6اللبناني الصغیر ال  ة 1  جرام 100  غرام 30الدجاج ال  دراهم 4  واحد یوم  ح

سندوش دجاج 
ي س   م

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن اللبناني الصغیر ال قل عن انش ،  6  ة 1  جرام 100  غرام 30الدجاج ال  دراهم 5  واحد یوم  ح

سندوش دجاج 
  الفطر

قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 
قل طوله عن  قل عم   ،انش  6اللبناني الصغیر ال  غرام  30الدجاج ال 

ة 1  جرام 100   دراهم 4  واحد یوم  ح

۲ درھمیوم واحد۱ حبة

نسبة عجین المناقیش مع الزعتر ٥۲غ، یستخدم زیت الزیتون فقط، تكون نسبة مناقیش زعتر
الزعتر كافیة

۲ درھمیوم واحد۱ حبة٥۲ جرام



 

 

 
ش  سندوش ش

  طاووق 
قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  قل عن انش ،  6اللبناني الصغیر ال    غرام 30الدجاج ال 
ة 1  جرام 100   درهم 4  واحد یوم  ح

 
سندوش فاهیتا 

  الدجاج
قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  قل عن انش ،  6اللبناني الصغیر ال    غرام 30الدجاج ال 
ة 1  جرام 100   درهم 5  واحد یوم  ح

 
قل عن   سندوش فاهیتا اللحم غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  قل عن انش ،  6اللبناني الصغیر ال  ة 1  جرام 100  غرام 30اللحم ال    درهم 5  واحد یوم  ح

 
سندوش خضار 

ة   مشو
قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  ة 1  جرام 100 وب من الخضار ½ ال تقل عن   انش ،  6اللبناني الصغیر ال    دراهم 3  واحد یوم  ح

 
مسخن دجاج بخبز 

  الصاج
قل طوله عن  قل عن  6خبز صاج ال  ة 1  جرام 100  غرام 30انش ، الدجاج ال   3   واحد یوم  ح

  دراهم

 
ض مع  سندوش ب

  خضار
قل عن  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  ضة واحدة   انش ،  6اللبناني الصغیر ال  ة 1  جرام 100  ال تقل عن ب   دراهم 2  واحد یوم  ح

 
اب قل عن   سندوش  غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  اب عن   انش ،  6اللبناني الصغیر ال  قل الك ة 1  جرام 100  غرام  30ال    درهم 4  واحد یوم  ح

 
س لحم قل طوله عن   عرا قل اللحم عن  6رغیف من الخبز اللبناني الصغیر ال  انش ، ال 

ة 1  جرام 100  غرام 30   درهم 4  واحد یوم  ح

 
س دجاج قل طوله عن   عرا قل الدجاج  6رغیف من الخبز اللبناني الصغیر ال  انش ، ال 

ة 1  جرام 100  غرام 30عن    درهم 4  واحد یوم  ح

 
قل عن   سندوش تكة دجاج غرام أو شرحتین من التوست أو رغیف من الخبز  30صمون ال 

قل طوله عن  قل الدجاج عن   انش ،  6اللبناني الصغیر ال  ة 1  جرام 100  غرام  30ال    دراهم 4  واحد یوم  ح

 
ا الدجاج قل طوله عن   ساد ال ال  قل عن  6خبز التورت  100  غرام  30انش ، الدجاج ال 

  جرام
ة 1   واحد یوم  ح

4 
  دراهم

 
ا الجبن قل طوله عن   ساد ال ال  قل عن  6خبز التورت  100  غرام  30انش ، الجبن ال 

ة 1  جرام   درهم 3  واحد یوم  ح

 
اتي مع جبن  ج

  وزعتر
قل طولها عن  ة واحدة ال  قل الجبن عن  6ح ة 1  جرام 100  غرام 30انش ، ال    درهم 3  واحد یوم  ح

 
اتي مع جبن ة واحدة  ج قل طولها عن  ح قل الجبن عن  6ال   100  غرام 30انش ، ال 

  جرام
ة 1   درهم 3  واحد یوم  ح

 
اتي مع خضار  قل طولها عن   ج ة واحدة ال   100  وب½ انش ، ال تقل الخضار عن  6ح

  جرام
ة 1   درهم 2  واحد یوم  ح

اً  ة  :ثان س اق الرئ   : األط
 

ض ةغرام) خالي من  220وب ( 1  أرز أب  220  األلوان الصناع
  غرام

  واحد یوم  صحن 1
2 
  دراهم

 
أرز صیني 
  الخضار

 220  غرام) 220وب ( 1
  غرام

  واحد یوم  صحن 1
3 
  دراهم



 

 

 
أرز صیني دجاج 

  وخضار
  دراهم 3  واحد یوم  صحن 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

 
 220  غرام) 220وب ( 1  أرز براني دجاج

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

5 
  دراهم

 
 220  غرام) 220وب ( 1  أرز براني لحم

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

5 
  دراهم

 
 220  غرام) 220وب ( 1  أرز براني خضار

  واحد یوم  صحن 1  غرام
 
  دراهم3

 
ة دجاج  220  غرام) 220وب ( 1  أرز مقلو

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

4 
  دراهم

 
ة لحم  220  غرام) 220وب ( 1  أرز مقلو

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

4 
  دراهم

 
 220  غرام) 220وب ( 1  سة لحم

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

5 
  دراهم

 
 220  غرام) 220وب ( 1  سة دجاج

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

5 
  دراهم

 
 220  غرام) 220وب ( 1  هرس

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

3 
  دراهم

 
رونة دجاج  م

اتا   ار
 220  غرام) 220وب ( 1

  غرام
 4  واحد یوم  صحن 1

  دراهم

 
رونة دجاج  م

  الفطر
 220  غرام) 220وب ( 1

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

4 
  دراهم

 
اجیتي بولونیز  220  غرام) 220وب ( 1  س

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

4 
  دراهم

 
رونة خضار  220  غرام) 220وب ( 1  م

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

4 
  دراهم

 
دجز مخبوزة  طاطا و
األعشاب   ومتبلة 

  دراهم 3  واحد یوم  صحن 1  غرام 85  غرام) 85وب ( 1

 
طاطا متبلة 
  األعشاب

  دراهم 3  واحد یوم  صحن 1  غرام 85  غرام) 85وب ( 1

 
طاطا حلوة مسلوقة 

ة   أو مشو
  دراهم 2  واحد یوم  صحن 1  غرام 85  غرام) 85وب ( 1

 
الفرن مع  دجاج 

  الخضار
قل الدجاج عن    دراهم 5  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 



 

 

 
اشا قل اللحم عن   داوود    غرام 60  غرام 60ال 

  واحد یوم  صحن 1
4 
  دراهم

 
 1  واحد یوم  وب 1    وب 1  عدس

  درهم

 
 أرز مع سمك مشو 
ض   خبز أو أب

قل السمك عن    دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 

 
ة السمك مع  صین

  الخضار
قل السمك عن    دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 

 
ك لحم مع خبز  ست

  أو أرز 
قل اللحم عن    دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 

 
دجاج مشو  مع 

  خبز أو أرز
قل الدجاج عن    دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 

 
لحم مشو  مع خبز 

  أو أرز
قل اللحم عن    دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 

 
ة الدجاج  صین
طاطس   وال

قل الدجاج عن    دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60ال 

 
طاطا  رات ال

  الفرن 
  غرام) 85وب ( 1

  واحد یوم  وب 1  غرام 85
3 
  دراهم

 
دجاج مشو 

  الروب
قل الدجاج عن    غرام 60  غرام 60ال 

  واحد یوم  صحن 1
4 
  دراهم

 
صلصة  دجاج 
  حامض حلو

  دراهم 4  واحد یوم  صحن 1  غرام 60  غرام 60قل الدجاج عن ال 

 
ش طاووق  قل الدجاج عن   ش   غرام 60  غرام 60ال 

  واحد یوم  صحن 1
4 
  دراهم

 
ة قل اللحم عن   ة لحم مشو   غرام 60  غرام 60ال 

  واحد یوم  صحن 1
3 
  دراهم

 
  وب½   طاطا مهروسة

  واحد یوم  وب½   غرام100
2 
  دراهم

 
ه  خضار سوت
  التوابل

  غرام 100  وب 1
  دراهم 2  واحد یوم  وب 1

 
البخار  خضار 

  متبلة
 100  وب 1

  غرام
  واحد یوم  وب 1

2 
  دراهم

 
اللحم ا  قل اللحم عن   ام   غرام 60  غرام 60ال 

  واحد یوم  صحن 1
4 
  دراهم

 
اللحم اء  قل اللحم عن   فاصول   غرام 60  غرام 60ال 

  واحد یوم  صحن 1
4 
  دراهم



 

 

 
س  220  غرام) 220وب واحد (  الكس

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

4 
  دراهم

 
 100  خبز مع قدم الزتون  بزت حمص  خبز+  حمص

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

2 
  دراهم

 
 100  خبز مع قدم متبل  + خبز  متبل

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

2 
  دراهم

 
ا غنوج  100  خبز مع قدم  ا

  غرام
  واحد یوم  صحن 1

2 
  دراهم

 
ات 5 الصحن في عنب ورق   عنب ورق  ة خارج مغلفة طعام ملعقة توضع ، ح ات/5  جرام 100  العل ح

  دراهم 4  واحد یوم  صحن

 
ات 5 الصحن في  محشي ملفوف ة خارج مغلفة طعام ملعقة توضع ، ح ات/5  جرام 100  العل ح

  دراهم 4  واحد یوم  صحن

وسا   ات 3 الصحن في  محشي  ة خارج مغلفة طعام ملعقة توضع ، ح ات/3  جرام 100  العل ح
  دراهم 4  واحد یوم  صحن

  
 220  غرام) 220وب ( 1  شر 

  غرام
  واحد یوم  وب 1

5 
  دراهم

  
املة (  ذرة مسلوقة   وب من الذرة) 1ذرة واحدة 

  وب 1
واحدة  ذرة

 1/املة
  وب

  دراهم 5  واحد یوم

  
الخضار  220  غرام) 220وب ( 1  نودلز 

  غرام
  واحد یوم  وب 1

4 
  رداهم

الخضار    نودلز 
ض   والب

  دراهم 4  واحد یوم  وب 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

الخضار    نودلز 
  والدجاج

  دراهم 4  واحد یوم  وب 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

  الشورات:  ثالثاً 
  

 220  غرام) 220وب ( 1  شورة عدس
  غرام

  واحد یوم  وب 1
2 
  دراهم

شورة شعیر مع   
  خضار

  دراهم 2  واحد یوم  وب 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

  
 220  غرام) 220وب ( 1  شورة هرس

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
2 
  دراهم

  
 220  غرام) 220وب ( 1  شورة خضار 

  غرام
  واحد یوم  وب 1

2 
  دراهم

  
 220  غرام) 220وب ( 1  شورة حررة 

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
2 
  دراهم



 

 

  
 220  غرام) 220وب ( 1  شورة الذرة الحلوة 

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
2 
  دراهم

  
شورة الدجاج مع 

  الخضار 
  غرام) 220وب ( 1

  دراهم 2  واحد یوم  وب 1  غرام 220

عاً    : السلطات:  را
  

 220  غرام) 220وب ( 1  فتوش
  غرام

 2  واحد یوم  وب 1
  دراهم 

  
 220  غرام) 220وب ( 1  تبوله

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
4 

  دراهم 

  
 220  غرام) 220وب ( 1  سلطة جرجیر

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
2 

  دراهم 

  
 220  غرام) 220وب ( 1  سلطة خضراء

  غرام
  واحد یوم  وب 1

3 
  دراهم 

  
ة  220  غرام) 220وب ( 1  سلطة اغرق

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
4 

  دراهم 

  
 220  غرام) 220وب ( 1  سلطة ملفوف

  غرام
  وب 1

  واحد یوم
3 

  دراهم 

  
سلطة خضراء 

  الذرة
 220  غرام) 220وب ( 1

  غرام
 4  واحد یوم  وب 1

  دراهم 

طاطس    سلطة ال
  الزتون 

 دراهم  3  واحد یوم  وب 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

رونة    سلطة الم
  الخضار

 دراهم  5  واحد یوم  وب 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

  
رونة  سلطة الم

  األعشاب
  غرام) 220وب ( 1

 دراهم  5  واحد یوم  وب 1  غرام 220

  
سلطة الخضار 

  الروب
  غرام) 220وب ( 1

  غرام 220
  وب 1

 دراهم  2  واحد یوم

سلطة الذرة   
ة س   الم

 دراهم  4  واحد یوم  وب 1  غرام 220  غرام) 220وب ( 1

  
قطع من الخضار 
ار والجزر  الخ

  والطماطم

  غرام) 220وب ( 1
 دراهم  3  واحد یوم  وب 1  غرام 220

  
ة   غرام) 220وب ( 1  سلطة تایلند

  غرام 220
  وب 1

  واحد یوم
3  
  دراهم

جرام  220  وب½   سلطة فواكه  
  وب½ أو 

  دراهم 5  واحد یوم  صحن  1



 

 

جرام  220  وب½   قطع فواكه  
  وب½ أو 

  دراهم 5  واحد یوم  صحن  1

ة الفواكة و الخضراوات:  خامساً  ع   : الطب
  

 متوسطة  تفاحة واحده  تفاح
ة 1  الحجم ام 5  ح   درهم 1  ا

 متوسطة  دراقه واحده  دراق  
  الحجم

ة 1 ام 5  ح   درهم 2  ا

 متوسطة  موزه واحده  موز  
ة 1  الحجم ام 5  ح   درهم 1  ا

  
 100  وب½   التوت األزرق 

  جرام 
  وب½ 

ام 5   درهم3   ا

  
 100  وب½   التوت األسود

  جرام 
  وب½ 

ام 5   درهم 2  ا

  
 100  وب½   الكرز

  جرام 
  وب½ 

ام 5   درهم 2  ا

  
 100  وب½   التوت

  جرام 
  وب½ 

ام 5   درهم 1  ا

 متوسطة  تینة واحدة  التین الطازج  
ة 1  الحجم ام 5  ح   درهم 1  ا

 متوسطة  تینة واحده  التین المجفف  
ة 1  الحجم ام 5  ح   درهم 1  ا

  
 100  تمرات 3  التمر

ام 5  وب½   جرام    درهم 1  ا

  الرطب  
ات من الرطب 3  100  ح

  جرام 
ام 5  وب½    درهم 1  ا

  العنب 
 100  وب½ 

  جرام 
ام 5  وب½    درهم 2  ا

  الكیو  
یو   یو واحدة

  واحدة
ة 1 ام 5  ح   درهم 2  ا

  الشمام 
 220  وب واحد من قطع الشمام

  جرام 
ام 5  وب 1   درهم 2  ا

ا  ا   ا
ا ا ا  220  وب واحد من قطع ال

  جرام 
ام 5  وب 1   درهم 2  ا

ة 1  واحدة  واحدة  الیوسفي  ام 5  ح  1  ا
  درهم



مثر  مثر واحدة  مثر 
  واحدة

ة 1 ام 5  ح   درهم 1  ا

  اناناس
 220  شرائح 3

جرام 
ام 5  وب 1  درهم 1  ا

طیخ   ال
طیخ  220  وب واحد من قطع ال

جرام 
ام 5  وب 1  درهم 1  ا

فراولة   غرام 60 فراولة واحدة  الفراولة
ام 5  واحدة  50  ا

فلس 

  زیب
ات 4   غرام 60 ح

ات 4 ام 5  ح   ا
50 

فلس 

  برتقال
برتقاله  برتقاله واحدة

ة 1  واحدة ام 5  ح درهم 1  ا

خوخة  خوخة واحدة  خوخ
  واحدة

ة 1 ام 5  ح   درهم 1  ا

ة ومنتجات اصناف:  سادساً  ت/ فشار: اخر  جانب و   /....س

  الفوشار
هات  بوب اغ و الدهون و الن عي خالي من األص ورن فشار طب

ة    الصناع
 درهم 1  شهور 3  عبوة 1  أكواب 3

غات من خالي  فلكس  ورن  ة الص ر و اإلصطناع سرات و الس 2  سنة  عبوة 1  جرام 25  الم
  درهم

عاً  اة:  سا ان ومنتجات الحلیب ، العصائر ، الم عي/عصیر ماء:  األل   ....ولبن/حلیب طب
عصیر البرتقال 

عي    درهم 1  اسبوع  عبوة 1  مل 200  وب½   %100الطب

عصیر األناناس 
عي    %100الطب

  درهم 1  اسبوع  عبوة 1  مل 200  وب½ 

اة ة م ع اة  طب ة الم ع 1  سنة  عبوة 24  مل 500  مل 500 حجم الطب
درهم

اة ة م ع اة  طب ة الم ع 50فلس  سنة  عبوة 24  مل 330  مل 330 حجم الطب

عي عصیر  طب
ع  هات(جم عي عصیر  )الن   درهم 2  یوم 22  عبوة 1  مل 330 مل 330 طب

عي  عصیر طب
ع  هات(جم عي  عصیر  )الن   درهم 1  یوم 22  عبوة 1  مل 200مل  200طب

حلیب قلیل الدسم 
هات عي الدسم قلیل حلیب  صافي بدون ن هات أ بدون  صافي و طب درهم 1  اسبوع  عبوة 1  مل 250  ن

قلیل الدسم  حلیب
وال  ة  حلیب   الشو هات الصناع اغ والن وال وخالي من االص الشو عي  درهم 1  اسبوع  عبوة 1  مل 250  قلیل الدسم طب



 

 

 قلیل التمر حلیب  
  الدسم

هات  اغ والن ة  قلیل الدسم وخالي من االص ع هة التمر الطب حلیب بن
ة   الصناع

  درهم 1  یوم 22  عبوة 1  مل 200

هات   النعناع اب لبن   اغ والن هة النعناع وخالي من االص عي بن لبن اب طب
ة  1  اسبوع  عبوة 1  مل 200  الصناع

  درهم

عي اب لبن  صفا اب لبن   اغ من وخالي وصافي طب هات االص ة والن  1  اسبوع  عبوة 1  م 200  الصناع
  درهم

 

 

ول :  ص امل   ______________________________________________ اسم املالك / اسم ال

جواز:   ______________________________________________   رقم ا

ة:   _____________________________________________   رقم الهو

  _____________________________________________   رقم الهاتف:

ي: رو ريد االلك   _____________________________________________   ال

ة البيانات و املعلومات الواردة أعاله.   و عليھ أقر ب

 _____________________________________________    التوقيع:
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