إعالن طرح عطاء
 .1تعلننا قيادننالع قيعا نة يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننةة سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء ننا ننةل قيع ننا
ةســــــــــــــــــــــــــــــم
(س جة مبسة2021ة )3تهت باةه ا شةق الع ألذق حاق تدل يتا أخضة زدتء ).(VIP
 .2لى قيةقغبدا باإلشتةقك ةقععة سحنم قي شنتةداا بادنالع حنمل قيعنت قي لعنء خنمل حنا اا
قيننلتقم قيةح ن ء يدننت ء قيخ نندس قي تق ن 11ة3ة 2021تقيثمثننا قي تق ن 16ة3ة 2021إلحننتمم
حخة ا عشف قي تقل تقي تقصفاا اابنل  )40أةبعنتا لد ناة غدنة حنتةله صن ألبدا ع نم
ةخصة ا حاةدة قي فعتل ي لع ح ة دملدة.
 .3قخنننة ت نننل يبدنننل قي اسصننناا دنننتم قيثمثنننا قي تق ننن 16ة3ة 2021تخنننمل حنننا اا قينننلتقم
قيةح ء .
 .4تعننال قي اسصنناا بننايمةف قي ختننتم خننمل حننا اا قيننلتقم قيةح ن ء ينندس بعننل دننتم قيخ نندس
قي تق ــــ 29ة4ة 2021تيا تابل أدة اسصة تةل بعل هذق قيتسا.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------إعالن طرح عطاء
 .1تعلننا قيادننالع قيعا نة يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننةة سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء ننا ننةل قيع ننا
ةســــــــــــــــــــــــــــــم
(س جة مبسة2021ة )3تهت باةه ا شةق الع ألذق حاق تدل يتا أخضة زدتء ).(VIP
 .2لى قيةقغبدا باإلشتةقك ةقععة سحنم قي شنتةداا بادنالع حنمل قيعنت قي لعنء خنمل حنا اا
قيننلتقم قيةح ن ء يدننت ء قيخ نندس قي تق ن 11ة3ة 2021تقيثمثننا قي تق ن 16ة3ة 2021إلحننتمم
حخة ا عشف قي تقل تقي تقصفاا اابنل  )40أةبعنتا لد ناة غدنة حنتةله صن ألبدا ع نم
ةخصة ا حاةدة قي فعتل ي لع ح ة دملدة.
 .3قخنننة ت نننل يبدنننل قي اسصننناا دنننتم قيثمثنننا قي تق ننن 16ة3ة 2021تخنننمل حنننا اا قينننلتقم
قيةح ء .
 .4تعننال قي اسصنناا بننايمةف قي ختننتم خننمل حننا اا قيننلتقم قيةح ن ء ي ندس بعننل دننتم قيخ نندس
قي تق ــــ 29ة4ة 2021تيا تابل أدة اسصة تةل بعل هذق قيتسا.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------إعالن طرح عطاء
 .1تعلننا قيادننالع قيعا نة يلاننتقا قي حننلألة قيةل دننةة سدننالع حننمل قيعننت قي لعننء ننا ننةل قيع ننا
ةســــــــــــــــــــــــــــــم
(س جة مبسة2021ة )3تهت باةه ا شةق الع ألذق حاق تدل يتا أخضة زدتء ).(VIP
 .2لى قيةقغبدا باإلشتةقك ةقععة سحنم قي شنتةداا بادنالع حنمل قيعنت قي لعنء خنمل حنا اا
قيننلتقم قيةح ن ء يدننت ء قيخ نندس قي تق ن 11ة3ة 2021تقيثمثننا قي تق ن 16ة3ة 2021إلحننتمم
حخة ا عشف قي تقل تقي تقصفاا اابنل  )40أةبعنتا لد ناة غدنة حنتةله صن ألبدا ع نم
ةخصة ا حاةدة قي فعتل ي لع ح ة دملدة.
 .3قخنننة ت نننل يبدنننل قي اسصننناا دنننتم قيثمثنننا قي تق ننن 16ة3ة 2021تخنننمل حنننا اا قينننلتقم
قيةح ء .
 .4تعننال قي اسصنناا بننايمةف قي ختننتم خننمل حننا اا قيننلتقم قيةح ن ء ينندس بعننل دننتم قيخ نندس
قي تق ــــ 29ة4ة 2021تيا تابل أدة اسصة تةل بعل هذق قيتسا.

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

