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إعالن مزايدة علنية
سنداا حكانام دمننام ال انصا البناار والاننادصن رقنم  12ل نام  3112ت لننن السؤسسنل ال اسنل للطينران السنادن إنن إ نراد س ازيناة إلدينل اسننتاسار

اصدتصار وسساكل  / 1231 /م 3فن سدطال السيزان لخاسات السسافرين فن البالل احصلى فن سطار اسشق الاصلن يكتصي ( آلنل تبنصير –
فااس – اسويصترسع طاو ل – خاسات ادتردت)  ،صذلك صفق افتر الشرصط الفدن صالسالن صالكاصقن الس ا لهذه الغايل :
التأسيدات احصليل
التأسيدات الدهائيل

[ ]011111ل2س فاط سو سائل ألف ليرة سصريل ال غير 2
 %21إشرة والسائل سن قيسل ال اا 2

ساة ال اا

سدتان سيالايتين غير قاولل للتسايا 2

غراسات التأخير

[ ]12111خسسل واحلف سن وال االستاسار السدصي إنن انل ينصم تنأخير ووناد االسنتاسار و نا تولغن أسنر

ساة ارتواط السستاسر السرشح

تس صن يصسا اإتوا ار سن تاريخ تولغل إكالل السزاا إلي واتاب خطن 2

السواشرة وتدفيذ ال اا 2

 الشرصط السطلصول فن السستاسر هن سيع الشرصط السكااة فن الفارة [ أ ] سن السااة  /22/سن دمام ال اصا السصكنا البناار والانادصن
رقم  12ل ام 2 3112
 ت ننري الس ازينناة صفاننا حكاننام الفانرة [ب] سننن السننااة ( )21سننن دمننام ال اننصا السصكننا البنناار والاننادصن رقننم  12ل ننام  3112فننن السنناإل
الااديل إشنرة سن تاريخ  3122 / 2 / 22فن سودى السؤسسل ال اسل للطيران السادن واسشنق ن ن ساكل الد سل 2

 إلى سن يرغب االشتراك والسزاياة الكضصر إلى سودى السؤسسل ال اسل للطيران السادن واسشق فن السصإا السكاا أإاله سبطكوا س
التأسيدننات احصليننل صاحصراق الاوصتيننل صطلننب اشننتراك سلبننق إلي ن طنناوع سننالن وايسننل  2111ل س صطنناوع س هننصا كروننن وايسننل  11ل2س
ص 11ل س الإااة االإسار سع التباريح الالزسل صالطصاوع الساليل الالزسل اشرط أساسن يخصل اخصل السزاياة 2
 للكبصل إلى افتر الشنرصط ير ى س ار ل السؤسسل ال اسل للطيران السنادن واسشننق ن ن سنناكل الد سنل ن ن سايرينل ال انصا صالسشننتريات لاناد

سولغ [ ]31111ل2س فاط خسسل صإشرصن ألف ليرة سصريل تافع دااا فن بداصق اإلاارة 2
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