
 اىجَهىرَـــــــح اىجشائزَــــــــح اىدََقزاطُــــــح اىشؼثُـــــــح

 وسارج اىدفـــاع اىىطْــــٍ  

  اىْادُـــح اىؼسنزَح اىثاُّح

 اىَزدىً اىَجاهد تىجْاُ أدَد

 ض وطٍْ ٍفرىحوإػالُ ػِ طية ػز 

 111/2022/201 رقٌ:
   

إّجننناس ٍفرينننا اىَشنننارَغ تا انننافح إىنننً اى نننز  و  أشننن اه أجنننوطٍْ ػنننِ طينننة ػنننزض وطْنننٍ ٍفرنننىح ٍنننِ اىنننى اىننندفاعذؼينننِ وسارج 

 .ىهزاُ ت ػُِ اىرزك –ػيً ٍسرىي ساّد روك  اىشثناخ اىَفريفح وفقا ىَف ظ اىَدَز

 ََنِ ىيَؤسساخ اىَهرَح تا ػالُ ػِ طية اىؼزض هذا اىرقدً إىً اىؼْىاُ اِذٍ:

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

اىفشَْح   ، اىَفرىح 00ٍفراح  8111فٍ اىذساب رقٌ  ،( جد 10.000,00آالف دَْار جشائزٌ ) ػشزجىسذة دفرز اىشزوط، ٍقاتو دفغ ٍثيغ 

 وهزاُ.ىىالَح  ح: اىؼَىٍُىدي 
 

 تسذة دفرز اىشزوط أُ َذَيىا ٍؼهٌ اىىثائق اِذُح: اىَْردتَُِرؼُِ ػيً األشفاص 

 ّسفح  ٍِ ت اقح اىهىَح سارَح اىَفؼىه؛ -

 ىيرؼهد؛ خشاىَرز رساىح  اػرَاد، صادرج ػِ  -

   ّسفح   ٍِ اىسجو اىرجارٌ ىيشزمح؛ -

 ؛ّسفح  ٍِ شهادج اىرصُْا واىنفاءج اىَهُْح -

  ىَثيغ اىَسرذق اىَذمىر أػالٓ.اىْسفح األصيُح ٍِ وصو دفغ ا -

 ( أقساً:03َرؼُِ ذقسٌُ اىؼزوض اىَرضَْح اىَسرْداخ واىىثائق اىَ يىتح فٍ دفرز اىشزوط إىً ثالثح )

 ٍيا اىرزشخ ٍرضَِ اىىثائق اىَ يىتح فٍ دفرز اىشزوط؛ -

 ػزض ذقٍْ َرضَِ اىىثائق اىَ يىتح فٍ دفرز اىشزوط؛ -

 اىَ يىتح فٍ دفرز اىشزوط. ػزض ٍاىٍ َرضَِ اىىثائق -
 

 َىاغ ٍيا اىرزشخ فٍ ظزف ٍقفو ٍْفصو ػِ ذيل اىفاصح تاىؼزوض اىرقُْح واىَاىُح َذَو ٍِ اىفارج ػثارج:

 ٍىاىع طية اىؼزض". -201/ 111/2022طية ػزوض وطٍْ ٍفرىح رقٌ: -" ٍيا ذزشخ

 و َثُِ فٍ مو ظزف ٍِ اىفارج، ػيً اىرىاىٍ اىثُاّاخ اِذُح:، و ٍقفيُِ فيٍُِ  ،ذىاغ اىؼزوض اىرقُْح و اىَاىُح فٍ ظزفُِ ٍْفصيُِ
  

 ٍىاىع طية اىؼزض". -201/ 111/2022طية ػزض وطٍْ ٍفرىح رقٌ: -ال َفرخ  -"ػزض ذقٍْ 

 ٍىاىع طية اىؼزض". -201/ 111/2022طية ػزض وطٍْ ٍفرىح رقٌ: -ال َفرخ  -و"ػزض ٍاىٍ 
 

 :ٍ  َرؼُِ أُ ذزد األظزف اىَرضَْح ٍيا اىرزشخ و اىؼزوض اىرقُْح و اىَاىُح فٍ ظزف ٍ يق إىً اىؼْىاُ اِذ
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 :اىفارجٍ ٍقفو ذَاٍا ال َذَو إال ػثارجَْث ٍ أُ َنىُ اىظزف 
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

800/2822/288رقن:  
 

َىً اترداء ٍِ ذارَخ أوه صدور ى ية اىزوض تاىْشزج  (00)سرىُ قثو اّقضاء َرؼُِ أُ ذزسو اىرؼهداخ أو ذىدع تاىؼْىاُ اىَذمىر أػالٓ، 

 . 09:30 أو اىصذا اىىطُْح قثو اىساػح (ُ ر صً  ع)اىزسَُح ىصفقاخ اىَرؼاٍو اىؼَىٍٍ 

 ذذدد ذىارَخ فرخ أظزف اىرزشخ و اىؼزوض اىرقُْح فٍ اىدػىج اىَسيَح رفقح دفرز اىشزوط.

 َىٍا. 120َثقً اىَرؼهدوُ ٍيشٍُِ تؼزواهٌ خاله ٍدج 

 

 

 


