
  عطاءطرح  إعالن

يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننةة سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء  ننا  ننةل قيع ننا  ة تعلننا قيادننالع قيعا نن .1

 م ــــــــــــــــــــــــــســــة

   .(VIP)شةق   الع ألذق  حاق  تدل يتا أخضة زدتء   باةه  اتهت (3ة2021س جة مبسة)
حنمل قيعنت قي لعنء خنمل حنا اا  عبادنال قي شنتةدااسحنم شتةقك  ةقععة  لى قيةقغبدا باإل . 2

حننتمم إل 2021ة3ة16قي تق نن   تقيثمثننا  2021ة3ة11يدننت ء قيخ نندس قي تق نن   قيننلتقم قيةحنن ء

 حنتةله  صن ألبدا  ع نم  غدنة أةبعنتا لد ناة( 40 اابنل  تقي تقصفاا  قي تقل  ا عشف ة حخ

 .حاةدة قي فعتل ي لع ح ة  دملدة   ا ةةخص

تخنننمل حنننا اا قينننلتقم  2021ة3ة16ل يبدنننل قي  اسصننناا دنننتم قيثمثنننا  قي تق ننن  قخنننة  ت ننن . 3

  قيةح ء .

قيخ نندس  دننتمينندس بعننل  خننمل حننا اا قيننلتقم قيةحنن ءتعننال قي  اسصنناا بننايمةف قي ختننتم  . 4

  .هذق قيتساتيا تابل أدة   اسصة تةل بعل  2021ة4ة29  ــــقي تق 
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  عطاءطرح  إعالن

يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننةة سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء  ننا  ننةل قيع ننا  ة تعلننا قيادننالع قيعا نن .1

 م ــــــــــــــــــــــــــســــة

   .(VIP)شةق   الع ألذق  حاق  تدل يتا أخضة زدتء   باةه  اتهت (3ة2021جة مبسةس )
حنمل قيعنت قي لعنء خنمل حنا اا  عبادنال سحنم قي شنتةدااشتةقك  ةقععة  لى قيةقغبدا باإل . 2

حننتمم إل 2021ة3ة16قي تق نن   تقيثمثننا  2021ة3ة11يدننت ء قيخ نندس قي تق نن   قيننلتقم قيةحنن ء

 حنتةله  صن ألبدا  ع نم  غدنة أةبعنتا لد ناة( 40 اابنل  تقي تقصفاا  قي تقل  ا عشف ة حخ

 .حاةدة قي فعتل ي لع ح ة  دملدة   ا ةةخص
تخنننمل حنننا اا قينننلتقم  2021ة3ة16قخنننة  ت نننل يبدنننل قي  اسصننناا دنننتم قيثمثنننا  قي تق ننن   . 3

  قيةح ء .
قيخ نندس  دننتمدس بعننل ينن خننمل حننا اا قيننلتقم قيةحنن ءتعننال قي  اسصنناا بننايمةف قي ختننتم  . 4

  .هذق قيتساتيا تابل أدة   اسصة تةل بعل  2021ة4ة29  ــــقي تق 
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  عطاءطرح  إعالن

حننمل قيعننت قي لعننء  ننا  ننةل قيع ننا   يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننةة سدننالعة تعلننا قيادننالع قيعا نن .1

 م ــــــــــــــــــــــــــســــة
   .(VIP)شةق   الع ألذق  حاق  تدل يتا أخضة زدتء   باةه  اتهت (3ة2021س جة مبسة)
حنمل قيعنت قي لعنء خنمل حنا اا  عبادنال سحنم قي شنتةدااشتةقك  ةقععة  لى قيةقغبدا باإل . 2

حننتمم إل 2021ة3ة16قي تق نن   تقيثمثننا  2021ة3ة11يدننت ء قيخ نندس قي تق نن   قيننلتقم قيةحنن ء

 حنتةله  صن ألبدا  ع نم  غدنة أةبعنتا لد ناة( 40 اابنل  تقي تقصفاا  قي تقل  ا عشف ة حخ

 .حاةدة قي فعتل ي لع ح ة  دملدة   ا ةةخص
ا قينننلتقم تخنننمل حنننا ا 2021ة3ة16قخنننة  ت نننل يبدنننل قي  اسصننناا دنننتم قيثمثنننا  قي تق ننن   . 3

  قيةح ء .

قيخ نندس  دننتمينندس بعننل  خننمل حننا اا قيننلتقم قيةحنن ءتعننال قي  اسصنناا بننايمةف قي ختننتم  . 4
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