
 عطاءطرح  إعالن
 مـــــــــــــــرـرقللقوات المسلحة األردنية/ قيادة سالح الجو الملكي عن طررح العطرا  ة تعلن القيادة العام   .1

 .شرا  مواد أثاث عباره عنوهو 2023/2س ج/أثاث/
 سالح الجو الملكي خالل ساعات الدوام الرسمي ةبقياد قسم المشترياتعلى الراغبين باالشتراك مراجعة  . 2

كشررا المواارر ات من  ةالسررتالم نسررخ 23/3/2023الموافق  والخميس 21/3/2023ليومي الثالثا  الموافق 
 .مهن سارية الم عول لمدة سنة ميالدية ةماطحبين معهم رخا ةمسترد غيردينار فقط ( خمسون 50مقابل )

  وخالل ساعات الدوام الرسمي. 23/3/2023اخر موعد لبيع المناقاات يوم الخميس الموافق  . 3
لدوام الرسرررررررميتعاد المناقاررررررررات بالترا المختوم  . 4 الموافق  الخميس يومليس بعد  خالل سرررررررراعات ا
 . هذا الوقتولن تقبل أية مناقاة ترد بعد  6/4/2023
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