اإلدارة الهندسية

إعــــــــــــــــــــالن

طبقــل لاقــلنقن ر ـ  98لســنة  8889قالئحــة الفنذيةيــة قفتديالفـ فتاــن هل تــة بنهــل عــن طــر
ال نل صلت التل ة اآلفية :ـ
 -8ع اية  /الفر ي لت قالصيلنة السنقية لاتل ال للي  7189/7182ل نطقة بنهل
 -7ع ايـــة  /الفر ي ـــلت قالصـــيلنة الســـنقية لاتـــل ال ـــللي  7189/7182ل نطقـــة طـــق
ق شفهر 1
 -3ع اية  /الفر ي لت قالصيلنة السنقية لاتل ال للي  7189/7182ل نطقة شبرا
قفطاب كراسة الشرقط قال قاصذلت الذنية ن اإلدارة الهندسـية نييـر باـ  8111هنيـة (
إلــج هنيهــل ) لا نل صــة القلــب ق با ـ  911هنيــة ( ث لن لئــة هنيهــل ) لا نل صــة الثلنيــة
ق با  011هنية ( سف لئة هنيهـل ) لا نل صـة الثللثـة و قفقـد التطـلدات داظـو يـرق ين
غاقين ( ني – للي ) عاب أن يحفقى ال يرقج الذني عاب ( كراسة الشـرقط ظفق ـة –
صــقرة البطل ــة اليــريبية – الســهو الفهــلر – شــهلدة فســهيو يــريبة القي ــة ال يــل ة –
بطل ة ع يـقية االفحـلد ال صـر ل قـلقلي الفشـييد قالبنـلد سـلرية ال ذتـقو – سـلبقة أع ـلو
تف دة – أصو شهلدة بيلنلت ؤ فة ن االفحلد ال صـر ل قـلقلي الفشـييد قالبنـلد قفـ ين
ابفدائي درة  ( 801111لئة قظ سقن إلج هنيهـل ) لا نل صـة القلـب و باـ 00111
هنيـــة ( ســـفة قأربتـــقن إلـــج هنيهـــل ) لا نل صـــة الثلنيـــة و باـــ  30111هنيـــة ( ســـفة
قثالثــقن ألــج هنيهــل ) لا نل صــة الثللثــة و يــد

نقــدا أق بشــيب صــر ي قبــقو الــد

ظطـــلب يـــ لن بنكـــي يـــر شـــرقط ســـلر ال ذتـــقو ل ـــدة أربتـــة شـــهقر ـــن فـــلري

أق
ـــف

ال يلريج الذنية قيزاد الب  %0عند الرسـق قيحفـقى ال يـرقج ال ـللي عاـب كراسـة هـدقو
الك يلت بللستلر شل اة يريبة القي ة ال يل ة ق ق

عايهل ن ال قلقو 1

ق ــد فحــدد يــق الحــد ال قا ـ

 7182/0 /73قعــدا لذــف ال يــلريج الذنيــة لا نل صــة

القلــب و قيــق اإلثنــين ال قا ـ

 7182/0/70قعــدا لذــف ال يــلريج الذني ـة لا نل صــة

الثلنيــة و قيــق الربتــلد ال قا ـ  7182/0/ 70قعــدا لذــف ال يــلريج الذنيــة لا نل صــة
الثللثة 1
قةلـــب ـــب ف ـــل الســـلعة الثلنيـــة عشـــر يهـــرا ب قـــر إدارة الهل تـــة ببنهـــل قلـــن يافذـــت الـــب
التطلدات الفي فرد بتد ال قعد ال حدد ق ير ال صحقبة ب ل هق طاقب بلإلعالن 1
قنشر الفذلصيو عاب ق
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