
 

 

 
 

 2022/ 04 عطاء رقم:
 ذاعية إومضات نتاج وبث  إ

ذاعية بهدف تغطية عدد من المواضيع  اإل  الومضاتوبث عدد من    نتاج ل النزاهة والمساءلة أمان، بإيرغب االئتالف من أج
المتعلقة بمضامين عمل االئتالف المرتكزة على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة الشأن والمال العام، وعليه يرغب  

 : هعلى الشروط الواردة أدنا  بناء    وبث هذه الومضاتإلنتاج  جهة مؤهلةاالئتالف بالتعاقد مع 

 غزة، حسب ما يلي: قطاع الضفة الغربية و   في وسعر البث على المحطات الواردة ادناه إلنتاجار سعنرجو منكم تزويدنا بعرض 
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