
 

 طرح عطاء إعادة إعالن
 

 تعلننا قيادننالع قيعالننا يلاننلقة قيلدننل ا قيالةدننا ا جدننالع دننن  قي ننل قيللقنن   ننا  ننا  قيع ننا  اجنن   .1
 باإلضننناإا  يننن  لدنننتلل  0(  02( لهنننل  بنننااع  نننا لا ننن  لدنننا ا )0202)س جالبننناة  جا نننلع قي ننن دلا

 قي ل قيللق  إ  لة اا قيزاق .لقخل   لى قيل لقة قيتابعا يدن  تابع يللا    0(  02لدا ا )
 لن  قينناقنبدا باإل ننتاقج لاق عننا جدنن  قيل ننتاداة بادننالع دننن  قي ننل قيللقنن  خنننل دننا اة قيننللق   .0

إلدننتن  ةدننخا لننا ق نن   0202ا7ا0لقيخلنندس قيللقإنن   0202ا0ا02 قيثنثننا  قيللقإنن   قيادننل  يدننلل
  اخعننا ل ننا دنناادا قيلمعننلل يلننلع دننةا ( لائننا لدةنناا ندننا لدننتالع لعنن  بدا لع نن122قي ننال  لاابننل )

 لدنلدا .
 لخنل دا اة قيللق  قيادل  . 0202ا7ا0آخا لل ل يبدع قيلةاجعاة دل  قيخلدس قيللقإ   .0
تعننال قيلةاجعنناة بننايما  قيلختننل  خنننل دننا اة قيننللق  قيادننل  ينندس بعننل دننل  قيخلنندس قيللقإنن   .0
 قيلجة .ليا تابل أي لةاجعا تال بعل هذق  0202ا7ا10
 

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

 طرح عطاء إعادة إعالن
 

 تعلننا قيادننالع قيعالننا يلاننلقة قيلدننل ا قيالةدننا ا جدننالع دننن  قي ننل قيللقنن   ننا  ننا  قيع ننا  اجنن   .1
 باإلضننناإا  يننن  لدنننتلل  0(  02لهنننل  بنننااع  نننا لا ننن  لدنننا ا )( 0202)س جالبننناة  جا نننلع قي ننن دلا

 لقخل   لى قيل لقة قيتابعا يدن  قي ل قيللق  إ  لة اا قيزاق .تابع يللا    0(  02لدا ا )
 لن  قينناقنبدا باإل ننتاقج لاق عننا جدنن  قيل ننتاداة بادننالع دننن  قي ننل قيللقنن  خنننل دننا اة قيننللق   .0

إلدننتن  ةدننخا لننا ق نن   0202ا7ا0لقيخلنندس قيللقإنن   0202ا0ا02 قيثنثننا  قيللقإنن   قيادننل  يدننلل
( لائننا لدةنناا ندننا لدننتالع لعنن  بدا لع نن  اخعننا ل ننا دنناادا قيلمعننلل يلننلع دننةا 122قي ننال  لاابننل )

 لدنلدا .
 لخنل دا اة قيللق  قيادل  . 0202ا7ا0آخا لل ل يبدع قيلةاجعاة دل  قيخلدس قيللقإ   .0
عننال قيلةاجعنناة بننايما  قيلختننل  خنننل دننا اة قيننللق  قيادننل  ينندس بعننل دننل  قيخلنندس قيللقإنن  ت .0
 ليا تابل أي لةاجعا تال بعل هذق قيلجة . 0202ا7ا10
 

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

 طرح عطاء إعادة إعالن
 

 تعلننا قيادننالع قيعالننا يلاننلقة قيلدننل ا قيالةدننا ا جدننالع دننن  قي ننل قيللقنن   ننا  ننا  قيع ننا  اجنن   .1
 باإلضننناإا  يننن  لدنننتلل  0(  02( لهنننل  بنننااع  نننا لا ننن  لدنننا ا )0202)س جالبننناة  جا نننلع قي ننن دلا

 زاق .لقخل   لى قيل لقة قيتابعا يدن  قي ل قيللق  إ  لة اا قيتابع يللا    0(  02لدا ا )
 لن  قينناقنبدا باإل ننتاقج لاق عننا جدنن  قيل ننتاداة بادننالع دننن  قي ننل قيللقنن  خنننل دننا اة قيننللق   .0

إلدننتن  ةدننخا لننا ق نن   0202ا7ا0لقيخلنندس قيللقإنن   0202ا0ا02 قيثنثننا  قيللقإنن   قيادننل  يدننلل
يلننلع دننةا  ( لائننا لدةنناا ندننا لدننتالع لعنن  بدا لع نن  اخعننا ل ننا دنناادا قيلمعننلل122قي ننال  لاابننل )

 لدنلدا .
 لخنل دا اة قيللق  قيادل  . 0202ا7ا0آخا لل ل يبدع قيلةاجعاة دل  قيخلدس قيللقإ   .0
تعننال قيلةاجعنناة بننايما  قيلختننل  خنننل دننا اة قيننللق  قيادننل  ينندس بعننل دننل  قيخلنندس قيللقإنن   .0
 ليا تابل أي لةاجعا تال بعل هذق قيلجة . 0202ا7ا10

 
 

 

 


