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 مـــــــــــــرقللقوات المسلحة األردنية/ قيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء ة تعلن القيادة العام   .1

( راكب عدد 15-11( راكب عدد عشرة وباص )26-23شراء باص ) عباره عنوهو 7/18/295ت ف
 .ثالثون

ستتتالح الجو الملكي  الا ستتتاعات الدوام  ةبقياد قستتتم المشتتتترياتعلى الراغبين باالشتتتترار مراجعة  . 2
كشف من  ةالستالم نس  23/3/2023الموافق  وال ميس 21/3/2023ليومي الثالثاء الموافق  الرسمي

مخن ستتتتارية  ةمصتتتتطحبين معخم ر صتتتت ةمستتتتترد غيردينار فقط (  مستتتتما ة 500مقابا )المواصتتتت ات 
 .الم عوا لمدة سنة ميالدية

  و الا ساعات الدوام الرسمي. 23/3/2023ا ر موعد لبيع المناقصات يوم ال ميس الموافق  . 3
الموافق  ال ميس يومليس بعد   الا ستتتتتتتاعات الدوام الرستتتتتتتميتعاد المناقصتتتتتتتات بالخرف الم توم  . 4
 . هذا الوقتولن تقبا أية مناقصة ترد بعد  6/4/2023
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