
  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الجيش العربي-ةالعامه للقوات المسلحه االردني ةالقياد

 ـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيادة سالح الجو الملكــ

 ــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمديرية التزويــــ

 /9102/33/ت ف/س ج : الرقـم 

 0441 ـوال           ـــــــــــــشـــ   :      خ ـالتاري

 9102ران            ـــــــــــحزي                     

 

 

 والعالقات العامــــــــــــــــة شعبة التنسيق رئيس                        

 ـاتــــــــــــــــــــــــــاإلعالن: وع ـــــــالموض                                                                         

 

مىىىىىن يىىىىىوم  ن اعتبىىىىىارا  ييلمىىىىىدة يىىىىىومين متتىىىىىال ةيرجىىىىى  نشىىىىىر اإلعىىىىىالن المريىىىىىق بال ىىىىىحف المحليىىىىى .0

 . 02/6/9102االربعاء الموايـق 

 . ا ـ لطف (CD)وبطيه نسخة من االعالن عل   جراءاتكميرج  إ     .9

 

 العميد المهندس/ عـ                                                                           

    دــــــــــــــــــــــــــــــويـــــالتز  رـمدي                                                                            

 ـــــــــــــــولال الب ـــــــــــمج/ الرائد                                                  

 :نسخه إل  

 .مع نسخه من اإلعالن  /ة ـــــــمديرية الدائرة المالي -

 .مع نسخة من اإلعالن /شعبة الكهرباء والميكانيـــك -

 3/7/9102يىىوم االحىىد الموايىىق ( قسىىم المشىىتريات)يرجىى  مراجعىىة / خلىىدون بشىىير العبىىاد / المقىىدم المهنىىدس -

 .لطفا   إلستالم المناق ات الموجودة لدينا

 

 



  

  عطاءطرح  اعادة إعالن

 م ـــــقــــقيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء ر/ للقوات المسلحة األردنيةة تعلن القيادة العام .0

   .شراء وتركيب نظام تكيف مركز  حديث عباره عنوهو (9102/33/ت ف/س ج)

بقيىاده سىالح الجىو الملكىي خىالل سىاعات الىدوام  قسىم المشىترياتعل  الىراببين باالشىتراك مراجعىة  . 9

 مىن كشىف ةالسىتالم نسىخ97/6/9102الموايىق  والخميس 92/6/9102ليومي الثالثاء الموايق  الرسمي

مهىن سىارية المفعىول  ةمسىترده م ىطحبين معهىم رخ ى بير ثالثون دينار( 31)مقابل  الكمياتو المواد

   .لمدة سنة ميالدية 

  .وخالل ساعات الدوام الرسمي 97/2/9102 الموايق الخميسأخر موعد لبيع المناق ات يوم  . 3

ق ـــىىـالموايالثالثىىاء  يىوملىيس بعىىد  خىالل سىىاعات الىدوام الرسىىميتعىاد المناق ىىات بىالظرف المختىىوم  . 4

 .هذا الوقتولن تقبل أية مناق ة ترد بعد  9/7/9102

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  عطاءطرح  اعادة إعالن

 م ـــــــــــقــــالملكي عن طرح العطاء رقيادة سالح الجو / للقوات المسلحة األردنيةة تعلن القيادة العام .0

   .شراء وتركيب نظام تكيف مركز  حديث عباره عنوهو (9102/33/ت ف/س ج)

بقيىاده سىالح الجىو الملكىي خىالل سىاعات الىدوام  قسىم المشىترياتعل  الىراببين باالشىتراك مراجعىة  . 9

 مىن كشىف ةالسىتالم نسىخ97/6/9102الموايىق  والخميس 92/6/9102ليومي الثالثاء الموايق  الرسمي

مهىن سىارية المفعىول  ةمسىترده م ىطحبين معهىم رخ ى بير ثالثون دينار( 31)الكميات مقابل و المواد

   .لمدة سنة ميالدية 

  .وخالل ساعات الدوام الرسمي 97/2/9102 الموايق الخميسأخر موعد لبيع المناق ات يوم  . 3

ق ـــىىـالموايالثالثىىاء  يىوملىيس بعىىد  خىالل سىىاعات الىدوام الرسىىميتعىاد المناق ىىات بىالظرف المختىىوم  . 4

  .هذا الوقتولن تقبل أية مناق ة ترد بعد  9/7/9102

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



  

  عطاءطرح  اعادة إعالن

 م ــــــــــقــــقيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء ر/ للقوات المسلحة األردنيةة تعلن القيادة العام .0

   .شراء وتركيب نظام تكيف مركز  حديث عباره عنوهو (9102/33/ت ف/س ج)

بقيىاده سىالح الجىو الملكىي خىالل سىاعات الىدوام  قسىم المشىترياتعل  الىراببين باالشىتراك مراجعىة  . 9

 مىن كشىف ةالسىتالم نسىخ97/6/9102الموايىق  والخميس 92/6/9102ليومي الثالثاء الموايق  الرسمي

مهىن سىارية المفعىول  ةمسىترده م ىطحبين معهىم رخ ى بير ثالثون دينار( 31)الكميات مقابل و المواد

   .لمدة سنة ميالدية 

  .الدوام الرسميوخالل ساعات  97/2/9102 الموايق الخميسأخر موعد لبيع المناق ات يوم  . 3

ق ـــىىـالموايالثالثىىاء  يىوملىيس بعىىد  خىالل سىىاعات الىدوام الرسىىميتعىاد المناق ىىات بىالظرف المختىىوم  . 4

  .هذا الوقتولن تقبل أية مناق ة ترد بعد  9/7/9102

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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