الووضوع  :رسن تخطيطي هبسط لدورة الواء

اخزبس ٛاىنيَخ اىَْبسجخ ٗضؼٖٞب ف ٜاىفشاؽ اىَْبست:
(ٝزنثف – اىؼ٘اطف – ٝزجخش)
-1ػْذٍب  ..........ثخبس اىَبء ٝزذ٘ه إى ٚسبئو.
 -2اىَبء َٝنِ أُ ٝٗ .........ظجخ ثخبسا ٝشرفغ ف ٜاىٖ٘اء.
-3أدشص خاله  ........ػي ٚأُ رجزؼذ ػِ األٍبمِ اىَشرفؼخ.

ٍبرا َٝثو اىشنو اىزبى: ٜ

َٝثو اىشنو .........

األخ٘ح اىَؼيَٗ ِٞاىَؼيَبد
ّللاه اٗثا اشمابرٔ
س االً ا
اى ّ
ػياٞنٌ اٗسدَخ َ
ٝسش ٍؤسسخ اىزذبضٞش اىذذٝثخ
www.mta.sa
أُ رقذً ىنٌ جَٞغ ٍب ٝخض ٍبدٓ اىؼيً٘
رذضٞش  +ر٘صٝغ  +إٔذاف

أّ٘اع اىزذبضٞش
خَبسٗ + ٜدذاد ٍ +سشد +ثْبئ + ٜاالسزشارٞجٞبد اىذذٝثخ +
ثطبقبد رخطٞط اىذسٗط

اىَشفقبد
ثالثخ ػشٗع ث٘س ثْ٘ٝذ ٍخزيفخ ىنو دسط
+
سجالد اىزق٘ٗ ٌٝاىَٖبساد دست ّظبً ّ٘س
+
ٍجيذاد اخزجبساد ٍزْ٘ػٔ
+
أٗساق قٞبط ىنو دسط
+

أٗساق ػَو ىنو دسط
+
سجو إّجبص اىَؼيَخ
+
ٍذز٘ٝبرٔ ٗسجو إّجبص اىطبىجخ
+
أسئيخ ٗأج٘ثخ ثشّبٍج دسِ ىجَٞغ اىفزشاد
+
خشائط ٍٗفبٌٕٞ
+
دو أسئيخ اىنزبة

ششح ٍزَٞض ثبىفٞذ ٘ٝىجَٞغ دسٗط اىَْٖج

التوصٌل للرٌاض والخرج مجانا
)التوصٌل لباقً مدن المملكة عبر الفٌدكس ( المستعجل  42ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجٌل معلومات اإلستالم

 :ىيطيت ٍِ داخو اىََينخ َٝنْل اإلرظبه ػي ٚسقٌ

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

وٌمكنكم كذلك تسجٌل الطلب
إلكترونٌا ً عن طرٌق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك ٌمكننا التوصٌل عن االٌمٌل او الفٌدكس لجمٌع مدن المملكة
)سً دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادٌة ( حسب طلبكم
اٌمٌل المبٌعات
T@mta.sa

سعر المادة على سً دي  20لاير
سعر المادة عن طرٌق االٌمٌل  20لاير
سعر المادة مع السً دي طباعة عادٌة  05لاير
سعر المادة مع السً دي طباعة ملونة  055لاير

لمن هم خارج مدٌنة الرٌاض ٌضاف قٌمة االرسالٌة  05لاير
للفٌدكس المستعجل
وهنا أرقام حساباث الوؤسست للوعلوين
اىجْل األٕيٜ
ٍؤسسخ اىزذبضٞش اىذذٝثخ
27949172000110
) ا ٛثبُ (
SA0610000027949172000110
__________________________________
____________
ٍظشف اىشاجذٜ
ٍؤسسخ اىزذبضٞش اىذذٝثخ
233608010954856
) ا ٛثبُ (
SA5780000233608010954856
__________________________________
____________
ٍِٗ ثْ٘ك آخشَٝ ٙنْنٌ اىزذ٘ٝو ػي ٚادذ ٕزا اىذسبثبد
اىشٝبع
سؼذ ػجذاىشدَِ اىؼزٞجٜ
2052558759940

سبٍجب
سؼذ ػجذاىشدَِ اىؼزٞجٜ
8001852539
اىجْل اىسؼ٘د ٛىإلسزثَبس
سؼذ ػجذاىشدَِ اىؼزٞجٜ
0101001926001
ىألخ٘ح أطذبة اىَنزجبد اىشاغج ِٞف ٜأُ ٝنّ٘٘ا ٗمالء ىزذبضٞش
ف٘اص اىذشث ٜفٍ ٜذٌّٖ االرظبه ثج٘اه اىَذٝش
0554466161

