
 طرح عطاء إعادة إعالن
 

 تعلننا قيادننالع قيعالننا يلاننلقة قيلدننل ا قيالةدننا ا جدننالع دننن  قي ننل قيللقنن   ننا  ننا  قيع ننا  اجنن   .1
باإلضننا ا ىينن   0(  02لدننا ا ) لقنناا قي ةننل  تنني دا ( لهننل  بننااع  ننا0202)س جالبنناة  جا ننلع قي/نن دلا

لق ننإ ى ننل  تننابل يلننلقاا يبدننل قيلننلقل قيتللدةدننا لقيل/ننالباة قيبنناالع لقيدننا ةا  0(  02لدننا ا )  لدتللع
 قيل لقة قيتابعا يدن  قي ل قيللق     لة اا قيزاق .

 لن  قينناقنبدا باإل/ننتاقج لاق عننا جدنن  قيل/ننتاداة بادننالع دننن  قي ننل قيللقنن   نننإ دننا اة قيننللق   .0
إلدنتن  ةدن ا لنا ق/ن   0202ا10ا12قيللق نق  ي لندسلق 0202ا10ا8 ققيللق ن قيثنثنا   قيادل  يدنلل

ندنا لدنتالع لحنن  بدا لع ن  ا حنا ل نا دناادا قيلةعنلإ يلنلع دننةا  لةناةدا  /ناع( 12قي/نال  لاابنإ )
 لدنلدا .

 ل نإ دا اة قيللق  قيادل  . 0202ا10ا12قيللق ق قي لدس آ ا لل ل يبدل قيلةاجحاة دل   .3
قيللق ننق   لنندسة بننايفا  قيل تننل   نننإ دننا اة قيننللق  قيادننل  ينندس بعننل دننل  قيتعننال قيلةاجحننا .0
 ليا تابإ أ  لةاجحا تال بعل هذق قيلجة . 0202ا10ا00
 

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

 طرح عطاء إعادة إعالن
 
 تعلننا قيادننالع قيعالننا يلاننلقة قيلدننل ا قيالةدننا ا جدننالع دننن  قي ننل قيللقنن   ننا  ننا  قيع ننا  اجنن   .1

باإلضننا ا ىينن   0(  02لدننا ا ) لقنناا قي ةننل  تنني دا ( لهننل  بننااع  ننا0202)س جالبنناة  جا ننلع قي/نن دلا
لق ننإ ى ننل   ةا تننابل يلننلقاا يبدننل قيلننلقل قيتللدةدننا لقيل/ننالباة قيبنناالع لقيدننا 0(  02لدننا ا )  لدتللع

 قيل لقة قيتابعا يدن  قي ل قيللق     لة اا قيزاق .
 لن  قينناقنبدا باإل/ننتاقج لاق عننا جدنن  قيل/ننتاداة بادننالع دننن  قي ننل قيللقنن   نننإ دننا اة قيننللق   .0

إلدنتن  ةدن ا لنا ق/ن   0202ا10ا12قيللق نق  ي لندسلق 0202ا10ا8 قيللق نق قيثنثنا   قيادل  يدنلل
ندنا لدنتالع لحنن  بدا لع ن  ا حنا ل نا دناادا قيلةعنلإ يلنلع دننةا  لةناةدا  /ناع( 12قي/نال  لاابنإ )

 لدنلدا .
 ل نإ دا اة قيللق  قيادل  . 0202ا10ا12قيللق ق قي لدس آ ا لل ل يبدل قيلةاجحاة دل   .3
قيللق ننق   لنندستعننال قيلةاجحنناة بننايفا  قيل تننل   نننإ دننا اة قيننللق  قيادننل  ينندس بعننل دننل  قي .0
 ليا تابإ أ  لةاجحا تال بعل هذق قيلجة . 0202ا10ا00

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

 
 طرح عطاء إعادة إعالن

 
  ننا  اجنن  تعلننا قيادننالع قيعالننا يلاننلقة قيلدننل ا قيالةدننا ا جدننالع دننن  قي ننل قيللقنن   ننا  ننا  قيع .1

باإلضننا ا ىينن   0(  02لدننا ا ) لقنناا قي ةننل  تنني دا ( لهننل  بننااع  ننا0202)س جالبنناة  جا ننلع قي/نن دلا
لق ننإ ى ننل  تننابل يلننلقاا يبدننل قيلننلقل قيتللدةدننا لقيل/ننالباة قيبنناالع لقيدننا ةا  0(  02لدننا ا )  لدتللع

 قيل لقة قيتابعا يدن  قي ل قيللق     لة اا قيزاق .
قينناقنبدا باإل/ننتاقج لاق عننا جدنن  قيل/ننتاداة بادننالع دننن  قي ننل قيللقنن   نننإ دننا اة قيننللق   لن   .0

إلدنتن  ةدن ا لنا ق/ن   0202ا10ا12قيللق نق  ي لندسلق 0202ا10ا8 قيللق نق قيثنثنا   قيادل  يدنلل
ندنا لدنتالع لحنن  بدا لع ن  ا حنا ل نا دناادا قيلةعنلإ يلنلع دننةا  لةناةدا  /ناع( 12قي/نال  لاابنإ )

 دنلدا .ل
 ل نإ دا اة قيللق  قيادل  . 0202ا10ا12قيللق ق قي لدس آ ا لل ل يبدل قيلةاجحاة دل   .3
قيللق ننق   لنندستعننال قيلةاجحنناة بننايفا  قيل تننل   نننإ دننا اة قيننللق  قيادننل  ينندس بعننل دننل  قي .0
 .بإ أ  لةاجحا تال بعل هذق قيلجة ليا تا 0202ا10ا00

 

 


