
 الجوهىرَـــــــح الجشائزَــــــــح الذَوقزاطُــــــح الشؼثُـــــــح

 وسارج الذفـــاع الىطٌــــٍ

 الٌادُـــح الؼسكزَح الثاًُح

 الوزدىم الوجاهذ تىجٌاى أدوذ

 ض وطٌٍ هفرىحوإػالى ػي طلة ػز 

 220/2022/201رقن:
  

ــــذؼل ــــي وسارج الذفـــ ــــاع الىطٌــ ــــ ــــي طلـٍ ػ ــــة ػـ ــــزض وطٌـ ــــهفرٍ ــ ــــهـــ ىحــ ـــ ا   لـي أج ـــاس إأش ـــً ًج ـــح اـــذ الفُعـــاًاخ ػل الذواَ

 . هسرىي ػُي ذوىشٌد

 :َوكي للوؤسساخ الوهروح تاإلػالى ػي طلة الؼزض هذا الرقذم إلً الؼٌىاى اِذٍ

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

، الوفرىح  00هفراح  4114فٍ الذساب رقن  ( ،دج 000,0010.دٌَار جشائزٌ ) آالف ػشزجلسذة دفرز الشزوط، هقاتل دفغ هثلغ 
 لذي : الخشٌَح الؼوىهُح لىالَح وهزاى .

 

 تسذة دفرز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثائق اِذُح: الوٌرذتُيَرؼُي ػلً األشخاص 

 ًسخح  هي تطاقح الهىَح سارَح الوفؼى ؛ -

 للرؼهذ؛ خالورز ش، صادرج ػي رسالح اػرواد -

 السجل الرجارٌ للشزكح؛ ًسخح هي -

 ؛ًسخح هي شهادج الرصٌُف و الكفاءج الوهٌُح -

 الٌسخح األصلُح هي وصل دفغ الوثلغ الوسرذق الوذكىر أػالٍ. -
  

 ( أقسام:03َرؼُي ذقسُن الؼزوض الورعوٌح الوسرٌذاخ والىثائق الوطلىتح فٍ دفرز الشزوط إلً ثالثح )
 هلف الرزشخ هرعوي الىثائق الوطلىتح فٍ دفرز الشزوط؛ -

 ػزض ذقٌٍ َرعوي الىثائق الوطلىتح فٍ دفرز الشزوط؛ -

 ػزض هالٍ َرعوي الىثائق الوطلىتح فٍ دفرز الشزوط. -
 

 الرزشخ فٍ ظزف هقفل هٌفصل ػي ذلك الخاصح تالؼزوض الرقٌُح والوالُح َذول هي الخارج ػثارج:َىاغ هلف 

.طلة الؼزض" هىاىع-201/ 220/2022ػزوض وطٌٍ هفرىح رقن: طلة -ذزشخ" هلف   

 كل ظزف هي الخارج، ػلً الرىالٍ الثُاًاخ اِذُح: وَثُي فٍ، وهقفلُي فلُي،ه ظزفُي هٌفصلُي والوالُح فٍذىاغ الؼزوض الرقٌُح 
  

 .طلة الؼزض" هىاىع-201/ 220/2022ػزض وطٌٍ هفرىح رقن: طلة-َفرخ  ال-"ػزض ذقٌٍ
 ٍ .طلة الؼزض" هىاىع-201/ 220/2022ػزض وطٌٍ هفرىح رقن: طلة-َفرخ  ال-و"ػزض هال  

 

 ظزف ه لق إلً الؼٌىاى اِذٍ: فٍ حالرقٌُح والوالُوالؼزوض َرؼُي أى ذزد األظزف الورعوٌح هلف الرزشخ  
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 ٌَث ٍ أى َكىى الظزف الخارجٍ هقفل ذواها ال َذول إال ػثارج:
 

يفتخ"تعهد" ال   

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

228/2822/282رقن:  
 

َىم اترذاء هي ذارَخ أو  صذور لطلة الزوض تالٌشزج  (30)قثل اًقعاء ثالثُيَرؼُي أى ذزسل الرؼهذاخ أو ذىدع تالؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، 

 . 30: 09أو الصذف الىطٌُح قثل الساػح (ى ر ص م ع)الزسوُح لصفقاخ الورؼاهل الؼوىهٍ 

 ذذذد ذىارَخ فرخ أظزف الرزشخ و الؼزوض الرقٌُح فٍ الذػىج الوسلوح رفقح دفرز الشزوط.

 َىها. 120َثقً الورؼهذوى هلشهُي تؼزواهن خال  هذج 

 


