
 الجوهىرَـــــــح الجشائزَــــــــح الدَوقزاطُــــــح الشؼثُـــــــح

 وسارج الدفـــاع الىطٌــــٍ

 الٌادُـــح الؼسكزَح الثاًُح

 الوزدىم الوجاهد تىجٌاى أدود

 ع وطٌٍ هفتىحوإػالى ػي طلة ػز 

 209/2022/201رقن:

تـــزهُن  ـــل غشــ ا  أل لتـــدػُن توــىَي توـــىان الثٌــا ال لـي أجــــهــ ىحــــــهفتٍ ـــــزع وطٌـــــة ػــــي طلـٍ ػـــــــاع الىطٌــــــي وسارج الدفــــــتؼل

ــا ــح ت ــً إضــافح إلهُا ــل الدول ــدَن إل ــح هثٌــً ق ــح إػــانج تهُ  ــزهُن  ــل هُا ــل الدول ــحم م أغشــ ا  ت ــً هثٌــً فذــض طثــٍ بيلســلح طثُ ل

ــا ــحم م أغشــ ا  هــدم هثــاًٍ قدَوــح هتــدهىرج إػــانج تهُ ــح هثٌــً قــدَن إلــً إضــافح إلت قطــغ لــً إضــافح إلتــالــً هثٌــً ب دهــح وطٌُ

ــزهُن  ــل هُا ــل الدولــح   ػــانج تهُ ــحإلــً إضــافح إلتــااألغشــجار م أغشــ ا  تــزهُن  ــل هُا ــل الدولــح لوثــاًٍ هىجــىنج م أغشــ ا  ت

 ػلً هستىي وهزاى.هستىنػاخ لألرغشُف 

 :هذا التقدم إلً الؼٌىاى اِتٍَوكي للوؤيساخ الوهتوح تاإلػالى ػي طلة الؼزع 

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

، الوفتىح  00هفتاح  4114فٍ الذساب رقن  م ،نج 5.000,00نٌَار جشائزٌ ب آالف وسح لسذة نفتز الشزوط، هقاتل نفغ هثلغ 
 لدي : الخشٌَح الؼوىهُح لىالَح وهزاى .

 

 تسذة نفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثائق اِتُح: الوٌتدتُيَتؼُي ػلً األغشخاص 

 ًسخح  هي تطاقح الهىَح يارَح الوفؼى ؛ -

 للتؼهد؛ خالوتز غشريالح  اػتوان، طانرج ػي  -

 هي السجل التجارٌ للشز ح؛ ًسخح  -

 الٌسخح األطلُح هي وطل نفغ الوثلغ الوستذق الوذ ىر أػالٍ. -
  

 م أقسام:03َتؼُي تقسُن الؼزوع الوتضوٌح الوستٌداخ والىثائق الوطلىتح فٍ نفتز الشزوط إلً ثالثح ب
 هلف التزغشخ هتضوي الىثائق الوطلىتح فٍ نفتز الشزوط؛ -

 وطلىتح فٍ نفتز الشزوط؛ػزع تقٌٍ َتضوي الىثائق ال -

 ػزع هالٍ َتضوي الىثائق الوطلىتح فٍ نفتز الشزوط. -
 

 َىضغ هلف التزغشخ فٍ ظزف هقفل هٌفظل ػي تلك الخاطح تالؼزوع التقٌُح والوالُح َذول هي الخارج ػثارج:
.طلة الؼزع" هىضىع-201/ 202/2022ػزوع وطٌٍ هفتىح رقن: طلة-تزغشخ" هلف   

  ل ظزف هي الخارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ اِتُح: وَثُي فٍ، وهقفلُي فلُي،ه ظزفُي هٌفظلُي والوالُح فٍتىضغ الؼزوع التقٌُح 
  

 .طلة الؼزع" هىضىع-201/ 202/2022ػزع وطٌٍ هفتىح رقن: طلة-َفتخ  ال-"ػزع تقٌٍ
 ٍ .طلة الؼزع" هىضىع-201/ 202/2022ػزع وطٌٍ هفتىح رقن: طلة-َفتخ  ال-و"ػزع هال  

 

 ظزف ه لق إلً الؼٌىاى اِتٍ: فٍ حوالؼزوع التقٌُح والوالَُتؼُي أى تزن األظزف الوتضوٌح هلف التزغشخ  
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

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

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

282/2822/282رقن:  
 

َىم اتتدا  هي تارَخ أو  طدور لطلة الزوع تالٌشزج  م30بقثل اًقضا  ثالثُيَتؼُي أى تزيل التؼهداخ أو تىنع تالؼٌىاى الوذ ىر أػالٍ، 

 . 30: 09أو الظذف الىطٌُح قثل الساػح مى ر ص م عبالزيوُح لظفقاخ الوتؼاهل الؼوىهٍ 

 تذدن تىارَخ فتخ أظزف التزغشخ و الؼزوع التقٌُح فٍ الدػىج الوسلوح رفقح نفتز الشزوط.

 َىها. 120هدج  َثقً الوتؼهدوى هلشهُي تؼزوضهن  ال 


