
 انجًهىرَـــــــخ انجشائزَــــــــخ انذًَقزاطُــــــخ انشؼجُـــــــخ

 وسارح انذفـــبع انىطُــــٍ  

  انُبدُـــخ انؼسكزَخ انثبَُخ

 انًزدىو انًجبهذ ثىجُبٌ أدًذ

 ض وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهت ػز 

 182/2022/201 رقى:
   

تزيُى كم هُبكم انذونخ نًجبٍَ إَىاء انضجبط، ضجبط انصف وانجُىد أشغبل  أجمطٍُ ػٍ طهت ػزض وطٍُ يفتىح يٍ انى انذفبعتؼهٍ وسارح 

 .  يستىي وهزاٌثبإلضبفخ إنً انتكُُف وشجكخ انتذفئخ + أشغبل إػبدح انذبنخ نًسبكخ انًجبٍَ ػهً 

 ًَكٍ نهًؤسسبد انًهتًخ ثبإلػالٌ ػٍ طهت انؼزض هذا انتقذو إنً انؼُىاٌ اِتٍ:

 العسكرية الثاًية الٌادية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

انخشَُخ   ، انًفتىح 00يفتبح  4118فٍ انذسبة رقى  ،( جد 5.000,00آالف دَُبر جشائزٌ ) خًسخنسذت دفتز انشزوط، يقبثم دفغ يجهغ 

 وهزاٌ.نىالَخ  خ: انؼًىيُنذي 
 

 ثسذت دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثبئق اِتُخ: انًُتذثٍَُتؼٍُ ػهً األشخبص 

 َسخخ  يٍ ثطبقخ انهىَخ سبرَخ انًفؼىل؛ -

 نهتؼهذ؛ خشانًتز رسبنخ  اػتًبد، صبدرح ػٍ  -

   َسخخ   يٍ انسجم انتجبرٌ نهشزكخ؛ -

 ؛َسخخ  يٍ شهبدح انتصُُف وانكفبءح انًهُُخ -

  انُسخخ األصهُخ يٍ وصم دفغ انًجهغ انًستذق انًذكىر أػالِ. -

 ( أقسبو:03َتؼٍُ تقسُى انؼزوض انًتضًُخ انًستُذاد وانىثبئق انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثخ )

 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثبئق انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط؛ -

 ػزض تقٍُ َتضًٍ انىثبئق انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط؛ -

 ػزض يبنٍ َتضًٍ انىثبئق انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط. -
 

 َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يقفم يُفصم ػٍ تهك انخبصخ ثبنؼزوض انتقُُخ وانًبنُخ َذًم يٍ انخبرج ػجبرح:

 يىضىع طهت انؼزض". -201/ 182/2022طهت ػزوض وطٍُ يفتىح رقى: -" يهف تزشخ

 ، و َجٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخبرج، ػهً انتىانٍ انجُبَبد اِتُخ:و يقفهٍُ فهٍُيغ ،يُفصهٍُتىضغ انؼزوض انتقُُخ و انًبنُخ فٍ ظزفٍُ 
  

 يىضىع طهت انؼزض". -201/ 182/2022طهت ػزض وطٍُ يفتىح رقى: -ال َفتخ  -"ػزض تقٍُ 

 يىضىع طهت انؼزض". -201/ 182/2022طهت ػزض وطٍُ يفتىح رقى: -ال َفتخ  -و"ػزض يبنٍ 
 

ٍ: َتؼٍُ أٌ تزد   األظزف انًتضًُخ يهف انتزشخ و انؼزوض انتقُُخ و انًبنُخ فٍ ظزف يغهق إنً انؼُىاٌ اِت
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 :َُجغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخبرجٍ يقفم تًبيب ال َذًم إال ػجبرح
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

202/2822/282رقن:  
 

َىو اثتذاء يٍ تبرَخ أول صذور نطهت انزوض ثبنُشزح  (30)قجم اَقضبء ثالثٍَُتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاد أو تىدع ثبنؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، 

 . 30: 09أو انصذف انىطُُخ قجم انسبػخ (ٌ ر ص و ع)انزسًُخ نصفقبد انًتؼبيم انؼًىيٍ 

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتقُُخ فٍ انذػىح انًسهًخ رفقخ دفتز انشزوط.

 ب.َىي 120َجقً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ ثؼزوضهى خالل يذح 

 

 
 


