
 إعالن طرح عطاء
. تعلنننل يادةنننعام ياععونننا الدننناير ياو/نننلدا يالحااةنننا/ لةنننعام /نننعط يا نننا ياول ننن   نننل  نننحط ياع نننع  1

  اها بعحه  ل شحي  وايا أثعث.  (0201/5س ج/أثعث/)حلـــــــــــــــــــــــــم 
/نع عر ياناايم .   لى ياحيغبةل بعالشتحيك وحي عا ل/نم ياوشنتحةعر بدةنعام /نعط يا نا ياول ن   نع  0

ال/نتعم ا/ن ا ونل  02/10/0201ايا ونةس ياوايقن   02/10/0201ياح/و  اةاو  ياثعثنع  ياوايقن  
غةنح و/نتحاه وصن دبةل أحبعال اةاعح قدن  ( 02 شف ياوايا ايا وةعر اياوايصفعر ياو لابا ودعب  )
 وعهم ح صا وهل /عحةا ياوفعا  اوام /اا وةعاةا.

 ا ع  /ع عر يااايم ياح/و  .  02/10/0201ر ةام يا وةس ياوايق  .  ي ح وا ا ابةع ياواعلصع0
.  تععا ياواعلصعر بعاظحف ياو تام  ع  /نع عر ياناايم ياح/نو  انةس بعنا ةنام يا ونةس ياوايقـــنـ  0
 اال تدب  أةا واعلصا تحا بعا هذي ياالر.  6/1/0200

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

 إعالن طرح عطاء
. تعلنننل يادةنننعام ياععونننا الدننناير ياو/نننلدا يالحااةنننا/ لةنننعام /نننعط يا نننا ياول ننن   نننل  نننحط ياع نننع  1

  اها بعحه  ل شحي  وايا أثعث.  (0201/5س ج/أثعث/)حلـــــــــــــــــــــــــم 
حي عا ل/نم ياوشنتحةعر بدةنعام /نعط يا نا ياول ن   نع  /نع عر ياناايم .   لى ياحيغبةل بعالشتحيك و0

ال/نتعم ا/ن ا ونل  02/10/0201ايا ونةس ياوايقن   02/10/0201ياح/و  اةاو  ياثعثنع  ياوايقن  
غةنح و/نتحاه وصن دبةل أحبعال اةاعح قدن  ( 02 شف ياوايا ايا وةعر اياوايصفعر ياو لابا ودعب  )

 فعا  اوام /اا وةعاةا.وعهم ح صا وهل /عحةا ياو
 ا ع  /ع عر يااايم ياح/و  .  02/10/0201.  ي ح وا ا ابةع ياواعلصعر ةام يا وةس ياوايق  0
.  تععا ياواعلصعر بعاظحف ياو تام  ع  /نع عر ياناايم ياح/نو  انةس بعنا ةنام يا ونةس ياوايقـــنـ  0
 اال تدب  أةا واعلصا تحا بعا هذي ياالر.  6/1/0200
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. تعلنننل يادةنننعام ياععونننا الدننناير ياو/نننلدا يالحااةنننا/ لةنننعام /نننعط يا نننا ياول ننن   نننل  نننحط ياع نننع  1

  اها بعحه  ل شحي  وايا أثعث.  (0201/5س ج/أثعث/)حلـــــــــــــــــــــــــم 
.   لى ياحيغبةل بعالشتحيك وحي عا ل/نم ياوشنتحةعر بدةنعام /نعط يا نا ياول ن   نع  /نع عر ياناايم 0

ال/نتعم ا/ن ا ونل  02/10/0201ايا ونةس ياوايقن   02/10/0201ياح/و  اةاو  ياثعثنع  ياوايقن  
غةنح و/نتحاه وصن دبةل حبعال اةاعح قدن  أ( 02 شف ياوايا ايا وةعر اياوايصفعر ياو لابا ودعب  )
 وعهم ح صا وهل /عحةا ياوفعا  اوام /اا وةعاةا.

 ا ع  /ع عر يااايم ياح/و  .  02/10/0201.  ي ح وا ا ابةع ياواعلصعر ةام يا وةس ياوايق  0
  .  تععا ياواعلصعر بعاظحف ياو تام  ع  /نع عر ياناايم ياح/نو  انةس بعنا ةنام يا ونةس ياوايقـــنـ0
 اال تدب  أةا واعلصا تحا بعا هذي ياالر.  6/1/0200
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