
 

 طرح عطاءإعادة  إعالن
 

 مــــــــــــــــــــــــــتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية / قيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء رق .1

 كـاتتيريـا تـابعـة لبركـة ســـــــبـاحـة للموســـــــمين تـججير ( وهو عبـارة عن2020)س ج/مبـاني قـاعـدة الدـــــــ يـد/

داال إحدى يتضـــمن نـــيانة مراتك البركة ) جاكواو ا ســـاونا ا باار والمراتك النـــحية (  2021و  2020

 الوحدات التابعة لسالح الجو الملكي تي منطقة األارق .

على الراغبين باإلدــــتراا مراجعة قســــم المدــــتريات بقيادة ســــالح الجو الملكي االل ســــاعات الدوام  .2

إلســـــتالم نســـــاة من كدـــــ   30/7/2020المواتك  اميسوال 28/7/2020 اتكالمو الثالثاء يالرســـــمي ليوم

( مائة دينار غير مستردة منطحبين مع م رانة م ن سارية المفعول لمدة سنة ميالدية 100الدروط مقابل )

. 
 واالل ساعات الدوام الرسمي . 30/7/2020المواتك  الاميسآار موعد لبيع المناقنات يوم  .3

المواتك  ثالثاءالمناقنــــــــات بالتر  الماتوم االل ســــــــاعات الدوام الرســـــــمي ليس بعد يوم التعاد  .4

 ولن تقبل أو مناقنة ترد بعد هذا الوقت . 18/8/2020
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 طرح عطاءإعادة  إعالن
 

 مــــــــــــــــــــــــــتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية / قيادة سالح الجو الملكي عن طرح العطاء رق .1

 كـاتتيريـا تـابعـة لبركـة ســـــــبـاحـة للموســـــــمين تـججير ( وهو عبـارة عن2020)س ج/مبـاني قـاعـدة الدـــــــ يـد/

داال إحدى ية ( يتضـــمن نـــيانة مراتك البركة ) جاكواو ا ســـاونا ا باار والمراتك النـــح 2021و  2020

 الوحدات التابعة لسالح الجو الملكي تي منطقة األارق .

على الراغبين باإلدــــتراا مراجعة قســــم المدــــتريات بقيادة ســــالح الجو الملكي االل ســــاعات الدوام  .2

إلســـــتالم نســـــاة من كدـــــ   30/7/2020المواتك  اميسوال 28/7/2020 المواتك الثالثاء يالرســـــمي ليوم

( مائة دينار غير مستردة منطحبين مع م رانة م ن سارية المفعول لمدة سنة ميالدية 100الدروط مقابل )

. 
 واالل ساعات الدوام الرسمي . 30/7/2020المواتك  الاميسآار موعد لبيع المناقنات يوم  .3

المواتك  ثالثاءتعاد المناقنــــــــات بالتر  الماتوم االل ســــــــاعات الدوام الرســـــــمي ليس بعد يوم ال .4

 ولن تقبل أو مناقنة ترد بعد هذا الوقت . 18/8/2020
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 طرح عطاءإعادة  إعالن
 

 مــــــــــــــــــــــــــالعطاء رقتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية / قيادة سالح الجو الملكي عن طرح  .1

 كـاتتيريـا تـابعـة لبركـة ســـــــبـاحـة للموســـــــمين تـججير ( وهو عبـارة عن2020)س ج/مبـاني قـاعـدة الدـــــــ يـد/

داال إحدى يتضـــمن نـــيانة مراتك البركة ) جاكواو ا ســـاونا ا باار والمراتك النـــحية (  2021و  2020

 الوحدات التابعة لسالح الجو الملكي تي منطقة األارق .

اغبين باإلدــــتراا مراجعة قســــم المدــــتريات بقيادة ســــالح الجو الملكي االل ســــاعات الدوام على الر .2

إلســـــتالم نســـــاة من كدـــــ   30/7/2020المواتك  اميسوال 28/7/2020 المواتك الثالثاء يالرســـــمي ليوم

ية ( مائة دينار غير مستردة منطحبين مع م رانة م ن سارية المفعول لمدة سنة ميالد100الدروط مقابل )

. 

 واالل ساعات الدوام الرسمي . 30/7/2020المواتك  الاميسآار موعد لبيع المناقنات يوم  .3

المواتك  ثالثاءتعاد المناقنــــــــات بالتر  الماتوم االل ســــــــاعات الدوام الرســـــــمي ليس بعد يوم ال .4

 ولن تقبل أو مناقنة ترد بعد هذا الوقت . 18/8/2020

 
 


