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إعالن مزايدة علنية
سنداا حكانام دمننام ال انصا البناار والاننادصن رقنم  10ل نام  9112ت لننن السؤسسن ال اسن لليينران السناد جنن إمنراة س ازيناة جلدين اسننتاسار

اصدتصار وسساك  / 1,91 /م 9ف سديا السيزان لخاسات السسافرين ف البل احصلى ف سينار اسشن الناصل يكتنص ( آلن تبنصير –
فااس – اسويصترسع ياو

– خاسات ادتردت)  ،صذلك صف افتر الشرصي الفد صالسال صالكاصق الس ا لهذه الغاي :

التأسيدات احصلي
التأسيدات الدهائي

[ ]111111ل.س فاي خسسسائ ألف ليرة سصري ال غير .
 %01جشرة والسائ سن قيس ال اا .

ساة ال اا

سدتان سيالايتين غير قاول للتسايا .

غراسات التأخير

[ ]1.111خسس واحلف سن وال االستاسار السدص جنن انل ينصم تنأخير ووناة االسنتاسار و نا تولغن أسنر

ساة ارتواي السستاسر السرشح

تس صن يصسا اجتوا ار سن تاريخ تولغ إكال السزاا جلي واتاب خي .

السواشرة وتدفيذ ال اا .

 الشرصي السيلصو ف السستاسر ه مسيع الشرصي السكااة ف الفارة [ أ ] سن السااة  /00/سن دمام ال اصا السصكنا البناار والانادصن
رقم  10ل ام . 9112
 تمننر الس ازينناة صفاننا حكاننام الفانرة [ب] سننن السننااة ( )01سننن دمننام ال اننصا السصكننا البنناار والاننادصن رقننم  10ل ننام  9112فن السنناج
الاادي جشنرة سن تاريخ  9102 /1 / 01ف سودى السؤسس ال اس للييران الساد واسشن ن ن ساك الدمس .

 جلى سن يرغب االشتراك والسزاياة الكضصر إلى سودى السؤسس ال اس للييران الساد واسش ف السصجا السكاا أجاله سبيكوا س
التأسيدننات احصلي ن صاحص ار الاوصتي ن صيلننب اشننتراك سلب ن جلي ن ينناوع سننال وايس ن  0111ل س صينناوع سمهننصا كرو ن وايس ن  11ل.س
ص 11ل س الجااة االجسار سع التباريح الالزس صاليصاوع السالي الالزس اشري أساس يخصل اخصل السزاياة .
 للكبصل جلى افتر الشنرصي يرمى سرام

السؤسس ال اس للييران السناد واسش ن ن ن سنناك الدمسن ن ن سايرين ال انصا صالسشننتريات لاناة

سولغ [ ]91111ل.س فاي خسس صجشرصن ألف ليرة سصري تافع دااا ف بداص اإلاارة .

المدير العام للطيران المدنـي
المهندس محمد إياد زيــدان

