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وط و ا�د	�ورات ا�دا+�	� ��,	%رات و ا�+�ب و(	رة 
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 1  ١٢٠٠          ��!� �را	%  ��,	%رات  ,!ر ا��ر%  �١٠٠روم  -١

�%,2  –ذھ/2 ( ا�وان ���روم   -٢–  2  ) ا,ود  –�وف  –ا+5ر  –ازرق  –ا��ر  –/

  1   ٢٠٠              �ل �ر�ز ١٠٠,!ر ا�!/وة        

  1 ٥٠٠                �,دس رش ا��روم - ٣     

  1 ٥٠٠              �,دس رش ��ر ا��روم  - ٤     

  1 ٧٥٠              �,دس رش /و	� ا',%س – ٥     

  1 ٢٠٠٠              ا��در	ب ��دة 	و�	ن - ٦      

%ت ا�!رض - ٧      	1 ٥٠٠                9  

  1 ٢٥٠                ��%�� /���ر – ٨      
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�و�9 ر:م � )١ : (  

  % ��١٠٠ر �روم �را	%  ١٠ 

  �ل و ا�دة �ن �ل �ون ١٠٠ا�وان  9/وة  ٨
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2�%�
  دو'ر &وب 
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 2�%�
 دو'ر &وب 
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  ),	را�	ك ا��وا=ط  –ا���ف  –ا'>%ث ا��ز�2  –ا9�دة  –�را	ش ( 	,�+دم ��د	�ورات ا��ز�	� 


�	@ اواع ا��!%دن و  A�9 ن ر����	و ا���رو�%ت  B/%ن و�ر�%ت ا��طC9'و ا �	ج و ا�+�ب و و ��ر�%ت ا�د9%%
ا�ز
  .,�ل ا',�+دام و	!ط2 �%=F /%ھرة.ا',طE ا�/C,��	� و ا�,	را�	ك 

 2  1 ٦٠٠              ,!ر ا��ر% �٧٠روم �را	% �!د

�%,2  –ذھ/2 ( ا�وان ا��روم –  2  )ا,ود  –�وف  –ا+5ر  –ازرق  –ا��ر  –/

  1  ٢٠٠                �ل ا�وان �ر�زة 9١٠٠/وة 

  1 ١٥٠٠            ا�وان �ر�زة) وا�د  ��ر(  �ل  9١٠٠٠/وة 

  1 ٥٠٠                �,دس  رش ا��روم

  1 ٥٠٠              �,دس ر�ش ��ر و ا�وان ا��روم

  1 ٧٥٠                �,دس 	و	� ا',%س

  1 ٢٥٠                  ��%�� /���ر

  1 ٢٠٠٠                     ا��در	ب

=========================================================  

  )أ ( �
�و�9 

  ��ر �روم  ١٢ 

  �ل و ا�دة �ن �ل �ون ١٠٠ا�وان  9/وة  ٨
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  )ب (  �
�و�9 

  ��ر �روم  ٢٠   
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دة ا
رة ا���ن دا+ل او +%رج ا�,!ود	� A�9 �,%ب ا�!�	ل �
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ا��وذ
	� ا��ون �ر��     
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٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢ ��	�ون  

 

 

 



Alkone Co,Ltd ا���دودة   ���
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٩٦٦٢٦٦٨٧٤٢٤ &%�س ٩٦٦١٢٢٠٦٢٦٠٧ ا��!رض ٩٦٦٥٦٤٦٤٢٨١٤ ا��!رض  �د	ر ٩٦٦٥٩١٠٠٨٠٣٢ ��	�ون  
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