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 اػالٌ صادر ػٍ انًزكش انىطًُ نهثحىث انشراػٍح 

 انتانً  اءٌزغة انًزكش تطزح انؼط

 يىضىع انؼطاء رلى انؼطاء
 ثًٍ َسخح

 دػىج انؼطاء

 اخز يىػذ نثٍغ َسخح

 دػىج انؼطاء

 تؼذ انظهز 00.11انساػح :

إلٌذاع انؼزوض     أخز يىػذ

 ظهزا 00.11انساػح 

 (0صُذوق رلى )

5/0100 

 كًثٍىتزاخ و تىاتؼها

 )    PC. أجهشج حاسىب شخصً ) 0

 8ػذد 

  Lab top. أجهشج يحًىل 0

 8ػذد  

  printer. طاتؼح 3

 0 ػذد 

 . طاتؼح يغ فاكس 4

 0ػذد 

  Archive Machineجهاس أرشفح . 5

 0ػذد 

  External HDD. وحذج تخزٌٍ 6

 6 ػذد

 06/8/0100 ( دٌُار05)

 االثٍٍُ

 

03/8/0100 

 االثٍٍُ

 

 

 انثمؼح يماتم األلًار  انصُاػٍح /فً انًزكــش انىطًُ  انشزاء انًحهٍحنجُـح  يمزرػهى يٍ ٌزغة انًشاركـــح تانؼطاء يزاجؼح 

يؼهى رخص انًهٍ سارٌــح انًفؼـىل نشـــزاء َسـخــح  دػـــىج انؼطــاء يصطحثٍــــٍ  ( 4705170/310)هاتف/ ساتما  

 وانسجـم انتـجاري .

 -يــــــالحظــــاخ:

 *أجىر اإلػالٌ ػهى يٍ ٌزسى ػهٍه انؼطاء.

**نهجُح انًشتزٌاخ  انحك تانغاء انؼطاء فً اي يزحهح يٍ يزاحهه  دوٌ اتذاء االسثاب وال ٌتزتة ػهى هذا االنغاء اٌح 

 يطانثاخ يانٍح ولاَىٍَح.

 نالطالع ػهى وثٍمح انؼطاء .  www.narc.gov.joانذخىل ػهى يىلؼُا االنكتزوًَ  *

 انًــذٌــز انؼــاو 

 

 انذكتىر َشار جًال حذاد

http://www.narc.gov.jo/
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 انســــــادج  يكتـــــة انغــــــذ  انًحـتــــزيٍــٍ

 (5686966خ:)

 (5687935ف:)

 

 -انًزفك فً كم يٍ جزٌذج :أرجـــى َشـز اإلػالٌ 

                                                                                                            

 8/8/0100انًىافك   -       االحذ* انزأي              ٌىو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 8/8/0100انًىافك   -       االحذٌىو            انغذ     * 

  

   

    والثهىا احتزايً 

 

                                                                                               

 انًــذٌــز انؼــاو

 

 انذكتىر َشار جًال حذاد

 

 

 

 

 

 ًسخة: هساعذ الوذير العام للشؤوى الوالية و االدارية

 ًسخة:: هذير هذيرية اللوازم و العطاءات 

 ًسخة:: رئيس قسن  الوشتريات

 ًسخة: أهيي الصٌذوق 

 4/8/0202// ع عس ط

 


