
  عطاءطرح  إعالن
يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننة/ سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء  ننا  ننةل قيع ننا  ة تعلننا قيادننالع قيعا نن .1
 م ــــــــــــــــــــــــــســــة
   شةق   ظام عا دةقا  ةقسبة.  باةه  اتهت (0201/11س ج/ا ف/)
حنمل قيعنت قي لعنء  نمع حنا اا  عبادال سحم قي شتةدااشتةقك  ةقععة  لى قيةقغبدا باإل . 0

حننتمم إل 1/4/0201قي تق نن   تقي  نندس 02/0/0201يدننت ء قيثمثننا  قي تق نن   قيننلتقم قيةحنن ء
 حنتةله  صن ألبدا  ع نم  غدنة  شةع ل نا دة( 12 اابع )تقي تقصفاا  قي تقل  ا عشف ة ح 

 .حاةدة قي فعتع ي لع ح ة  دملدة   ا ةة ص
ت ننمع حننا اا قيننلتقم  1/4/0201تم قي  نندس قي تق نن  ق ننة  ت ننل يبدننا قي  اسصنناا دنن . 0

  قيةح ء .
قي  نندس  دننتمينندس بعننل   ننمع حننا اا قيننلتقم قيةحنن ءتعننال قي  اسصنناا بننايظةف قي  تننتم  . 4

  .هذق قيتساتيا تابع أدة   اسصة تةل بعل  8/4/0201  ــــقي تق 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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  عطاءطرح  إعالن

يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننة/ سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء  ننا  ننةل قيع ننا  ة تعلننا قيادننالع قيعا نن .1
 م ــــــــــــــــــــــــــســــة
   شةق   ظام عا دةقا  ةقسبة.  باةه  اتهت (0201/11ف/س ج/ا )
حنمل قيعنت قي لعنء  نمع حنا اا  عبادال سحم قي شتةدااشتةقك  ةقععة  لى قيةقغبدا باإل . 0

حننتمم إل 1/4/0201قي تق نن   تقي  نندس 02/0/0201يدننت ء قيثمثننا  قي تق نن   قيننلتقم قيةحنن ء
 حنتةله  صن ألبدا  ع نم  غدنة شةع ل نا دة ( 12 اابع )تقي تقصفاا  قي تقل  ا عشف ة ح 

 .حاةدة قي فعتع ي لع ح ة  دملدة   ا ةة ص
ت ننمع حننا اا قيننلتقم  1/4/0201ق ننة  ت ننل يبدننا قي  اسصنناا دننتم قي  نندس قي تق نن   . 0

  قيةح ء .
قي  نندس  دننتمينندس بعننل   ننمع حننا اا قيننلتقم قيةحنن ءتعننال قي  اسصنناا بننايظةف قي  تننتم  . 4

  .هذق قيتساتيا تابع أدة   اسصة تةل بعل  8/4/0201  ــــقي تق 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

  عطاءطرح  إعالن
يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننة/ سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء  ننا  ننةل قيع ننا  ة تعلننا قيادننالع قيعا نن .1
 م ــــــــــــــــــــــــــســــة
   شةق   ظام عا دةقا  ةقسبة.  باةه  اتهت (0201/11س ج/ا ف/)
حنمل قيعنت قي لعنء  نمع حنا اا  عبادال سحم قي شتةدااشتةقك  ةقععة  لى قيةقغبدا باإل . 0

حننتمم إل 1/4/0201قي تق نن   تقي  نندس 02/0/0201يدننت ء قيثمثننا  قي تق نن   قيننلتقم قيةحنن ء
 حنتةله  صن ألبدا  ع نم  غدنة  شةع ل نا دة( 12 اابع )تقي تقصفاا  قي تقل  ا عشف ة ح 

 .حاةدة قي فعتع ي لع ح ة  دملدة   ا ةة ص
ت ننمع حننا اا قيننلتقم  1/4/0201ق ننة  ت ننل يبدننا قي  اسصنناا دننتم قي  نندس قي تق نن   . 0

  قيةح ء .
قي  نندس  دننتمينندس بعننل  ء ننمع حننا اا قيننلتقم قيةحنن تعننال قي  اسصنناا بننايظةف قي  تننتم  . 4

  .هذق قيتساتيا تابع أدة   اسصة تةل بعل  8/4/0201  ــــقي تق 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 


