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  )اء العالمهي منظمة إنسانية تطهير بقايا الصراع لصالح المجتمعات في جميع أنح (MAGالمجموعة االستشارية لأللغام 

External Advertising (AV009) 
MAG currently seeks to hire vehicle with driver for MAG Chamchamal base. 
Therefore, anyone interested can send the following information, to 

@maginternational.orgTender.magiraq 
 

Requirement for submission 
a- Copy of the vehicle registration (Sanawya). 
b- Price per month it should cover all service / maintenance & Fuel cost. 

 
Deadline for submission is 11th Feb 2020: 

 
 the following specs,hold Note: the vehicle should  

 
Sports Utility Vehicle  or Pickup  
Minimum 200mm ground clearance.  
All wheel drive (4 x 4). 
4 Adult seats or more. 
Rearward opening doors for SUV’s. 
5 Doors for SUV’s. 
Petrol or diesel fuel. 
Air conditioning. 
Less than 3 years old. 
Previously undamaged vehicle. 
Passenger and Driver air-bags. 
Left hand drive 
Preferable brands Japanese, Korean, European made. 

  
 اإلعالن الخارجي

 
.جمجمالفي  قاعدةلسائقين  معإلى استئجار سيارة تسعى حاليًا المجموعة االستشارية لأللغام    

Tender.magiraq@maginternational.org  .لذلك ألي شخص مهتم يمكن إرسال المعلومات لتالي إلى البريد اإللكتروني 
 شرط التقديم

 .نسخة من تسجيل المركبة
والوقود السعر في الشهر يجب أن يغطي جميع تكاليف الخدمة والصيانة . 

. 
2020 فبراير 11 الموعد النهائي للتقديم  

 
 مالحظة: السيارة يجب أن تتبع المواصفات لتالي،

أو بيك اب ستيشنا سيارة . 
200الحد األدنى  MM تطهير األرض. 

 .(4 × 4) دفع الرباعي
او اكثرمقاعد الكبار  4. 

 SUV ةالسيار فتح األبواب الخلفية  . 
 SUV ابواب 5 السيارة 
 .البنزين أو وقود الديزل

 .تكييف
سنوات من العمر 3أقل من  . 

 .مركبة غير تالفة سابقا
محرك األيسر السائقوسائد هوائية للركاب و  

 .العالمات التجارية المفضلة اليابانية والكورية واألوروبية الصنع


