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 المؤسسة العامة للطيران المدني 
 6الرقم             /ص

   9102/  6 /           التاريخ 
بالسرعة الكمية إعالن مزايدة عمنية  
  

بالسمرعة  عمن جرمرام ؤزايمدة عمنيمةالؤمدن  ة العاؤمة لمييمران تعممن الؤسسسم 9112لعمام  10رقمم الصادر بالقانون العقود نظام  سندًا ألحكام
البمماريوإلاويوانف  مم  صممالة الرؤيممور وؤيعممم الؤمموظفين والعؤمموم  مم  اليممابر الرالممث وقاعممة التممر  الرالرممة وت ممديم قمماعت  سممترؤار ال الكميممة

تر الدول  وقاعة ركاب الدررة األولى وررال /    ؤيار دؤ9/ وقاعة التر     الصالة رقم /0التر  األولى والرانية    الصالة رقم /
  م  ؤيمار دؤتمر المدول  عممى الورمه المراىن / وت مديم ؤبنمى الؤراسمم 0و ؤيعمم وبمار الترانزيمت  م  الصمالة رقمم / LOUNGEاألعؤال 

 الؤال  والحقوق  الؤعد ليذه الغاية:و وذلك و ر د تر التروي الفن  
 سورية ال غير.ليرة  عترون ؤميون س  قي[ ل.91111111] التأؤينات األولية   
 .ارؤال  بدل االسترؤار قيؤة عترة بالؤائة ؤن % 01  التأؤينات النيائية

 . تبدأ ؤن تاريخ استالؤو ؤوقه العؤل نتيؤيالدي نيسنت  ؤدة العقد  
ل يممممموم عمممممن كمممممالسمممممنو   لبمممممدل االسمممممترؤار السمممممنوية القيؤمممممة اورؤاليمممممة بممممماألل  ؤمممممن ؤسمممممة [ 1.111] غراؤات التأ ير

 بالؤباترة بتنفيذ العقد.تأ ير 
 .تبمغة جحالة الؤزاد عميو بكتاب  ي  تاريخ يوؤًا اعتبارًا ؤن تسمعون     الؤرتح الؤسترؤرؤدة ارتباي 

 

 / رقمم / ؤمن نظمام العقمود الؤوحمد  الصمادر بالقمانون 00التروي الؤيموبمة  م  الؤسمترؤر ىم  رؤيمه التمروي الؤحمددة  م  الفقمرة ] أ [ ؤمن الؤمادة
 .9112لعام  10

 مم  السممماعة الرانيممة  9112لعممام  10ف ؤممن نظممام العقممود الؤوحممد الصممادر بالقممانون رقممم 01ترممر  الؤزايممدة و قممًا ألحكممام الفقممرة ]ب[ ؤممن الؤممادة إل 
 ساحة النرؤة. مممم   ؤبنى الؤسسسة العاؤة لمييران الؤدن  بدؤتمر  7102/ 6 /72  عتمرة ؤن تاريخ

 بالؤزايممدة الحرممور جلممى ؤبنممى الؤسسسممة العاؤممة لمييممران الؤممدن  بدؤتممر  مم  الؤوعممد الؤحممدد أعمماله ؤصمميحبًا ؤعممو  عمممى ؤممن يرغممب االتممتراك
ل.س       11ويممممابه ؤريممممود حربمممم  بقيؤممممة ل س  0011التأؤينممممات األوليممممة واألورار الربوتيممممة ويمممممب اتممممتراك ؤمصممممر عميممممو يممممابه ؤممممال  بقيؤممممة 

 . ولو د ول الؤزايدةيكتري أساس   الالزؤة ةؤاليالابه و يؤة والؤه التصاريح الالز ل س العادة االعؤار  91و
 مم ؤديريمة العقمود والؤتممتريات لقمام ؤبمم  مممم سمماحة النرؤمة ممبدؤتممر   لمحصول عمى د تمر التممروي يررمى ؤرارعمة الؤسسسمة العاؤمة لمييمران الؤمدن
   ليرة سورية تد ه نقدًا    صندور اودارة.لا اربعون.س  قي [ ل01111]
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