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إعالن مزايدة علنية
سندااً حكانام دمننام ال انصا البناار والاننادصن رقنم  10ل نام  9112ت لننن السسسسن ال اسن لليينران السناد جنن منراة س ازيناة جلدين اسننتاسار
السكنال التمارين

جنناا ا  / 7/سكنال وسسنناك 911م 9السصمنصاة ين يناكي ال نايا واسننل اكسنا  /سنناا  /جلنا الصين الن ار ن  ،صذلننك

صيق ايتر ال رصي الفد صالسال صالكاصق الس ا لاذه الغاي :
التأسيدات احصلي
التأسيدات الداائي

[ ]011111ل.س ياي االاسائ ألف ليرة سصري ك غير .
 %01ج رة والسائ سن قيس ال اا .

ساة ال اا

خسس سدصات سيالاي قاول للتسايا لخسس سدصات اخرى و ا اكتفاق جلياا وين اليريين .

غراسات التأخير

[ ]1.111خسس واحلف سن وال اكستاسار السدصي جنن انل ينصم تنأخير ووناة اكسنتاسار و نا تولغن أسنر

ساة ارتواي السستاسر السر ح

تس صن يصساً اجتوا اًر سن تاريخ تولغ كال السزاا جلي واتاب خي .

 ال رصي السيلصو ي السستاسر

السوا رة وتدفيذ ال اا .

مسي ال رصي السكااة ي الفارة [ أ ] سن السااة  /00/سن دمام ال اصا السصكنا البناار والانادصن

رقم  10ل ام . 9112
 تمننري الس ازينناة صياناً حكاننام الفانرة [ب] سننن السننااة  )81سننن دمننام ال اننصا السصكننا البنناار والاننادصن رقننم  10ل ننام  9112ين السنناج
الاادي ج نرة سن تاريخ  9109 /7 /01ي سودا السسسس ال اس للييران الساد واس نق ن ن ساك الدمس .

 جلا سن يرغب اك تراك والسزاياة الكيصر لا سودا السسسس ال اس للييران الساد واس ق ي السصجا السكاا أجاله سبيكواً س

التأسيدننات احصلي ن صاحصراق الاوصتي ن صيلننب ا ننتراك سلبننق جلي ن ينناو سننال وايس ن  0111ل س صينناو سماننصا كرو ن وايس ن  11ل.س

ص 11ل س كجااة اكجسار س التباريح الالزس صاليصاو السالي الالزس ا ري أساس يخصل اخصل السزاياة .
 للكبصل جلا ايتر ال نرصي يرما سرام

السسسس ال اس للييران السناد واس ننق ن ن سنناك الدمسن ن ن سايرين ال انصا صالس ننتريات لاناة

سولغ [ ]91111ل.س ياي خسس صج رصن ألف ليرة سصري تاي داااً ي بداصق اإلاارة .
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