
 انجًٕٓرٚـــــــح انجشائزٚــــــــح انذًٚقزاطٛــــــح انشؼثٛـــــــح

 ٔسارج انذفـــاع انٕطُــــٙ

  انُادٛـــح انؼسكزٚح انثاَٛح

 انًزدٕو انًجاْذ تٕجُاٌ أدًذ

 يغ اشرزاط قذراخ دَٛا ض ٔطُٙ يفرٕحٔإػالٌ ػٍ طهة ػز 

 207/2022/202 :رقى
    

     ذًٍٕٚ ٔدذاخ انُادٛح انؼسكزٚح انثاَٛح تانًٕادأجم يٍ يغ اشرزاط قذراخ دَٛا   يفرٕحذؼهٍ ٔسارج انذفاع انٕطُٙ ػٍ طهة ػزض ٔطُٙ 

 :انًُرجاخ انًذسٕيح يٍ يٛشاَٛح ذسٛٛز انٕدذج انًثُٛح أسفهّ ٔ

 ؛يٕاد ٔ نٕاسو دفع انصذح انثذَٛح: 01انذصح رقى  -
 ؛ٔنٕاسو صٛاَح األنثسح ٔ أيرؼح اإلرقاد  ٔ انرخٛٛىيٕاد : 02انذصح رقى  -

 ؛يٕاد ٔ نٕاسو صٛاَح انًذالخ: 03انذصح رقى  -
 أقًشح ، أَسجح ، انثشاسج ٔ أنثسح يسرخذيٙ انخذيح؛: 04انذصح رقى  -

 ؛أدٔاخ يُشنٛح: 05انذصح رقى  -
 ؛نٕاسو انًكرة ٔ انرذرٚة: 06انذصح رقى  -

 خ انزٚاضٛح ٔ ذٕاتؼٓا؛أغزاض انُشاطا: 07انذصح رقى  -
                            خزدٔاخ ػايح.: 08انذصح رقى  -

ٓرًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض ْذا انرقذو إنٗ انؼُٕاٌ   :اٜٙذًٚكٍ نهًؤسساخ اًن
 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة - الكويل 2أرض  00صٌدوق بريد رقن:   
 

ح  ،60يفراح  4118، فٙ انذساب رقى دج( 000,005.آالف دُٚار جشائز٘ ) خًسح سذة دفرز انشزٔط، يقاتم دفغ يثهغن انًفٕر
 ْٔزاٌ.انخشُٚح انؼًٕيٛح نٕالٚح  نذٖ:

 

 :اٜذٛحٌ ٚذًهٕا يؼٓى انٕاائ  ألتسذة دفرز انشزٔط  انًُرذتٍٛٚرؼٍٛ ػهٗ األشخاص 
 تطاقح انٕٓٚح سارٚح انًفؼٕل؛ َسخح يٍ -

 رسانح  اػرًاد، صادرج ػٍ انًرزشخ نهرؼٓذ؛ -

ُٓٙ فٙ انًجال انخاص تانذصح االنكرزَٔٙ يٍ انسجم انرجار٘ َسخح  - شاط اًن  ؛ ذثثد اُن

 انُسخح األصهٛح يٍ ٔصم دفغ انًثهغ انًسرذ  انًذكٕر أػالِ. -
  

 ( أقساو:03ٚرؼٍٛ ذقسٛى انؼزٔض انًرضًُح انًسرُذاخ ٔانٕاائ  انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط إنٗ االاح )
 يهف انرزشخ يرضًٍ انٕاائ  انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط؛ -

 ػزض ذقُٙ ٚرضًٍ انٕاائ  انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط؛ -

 ػزض يانٙ ٚرضًٍ انٕاائ  انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط. -

 ػٍ ذهك انخاصح تانؼزٔض انرقُٛح ٔانًانٛح ٚذًم يٍ انخارج ػثارج:فم غيرزشخ فٙ ظزف يُفصم ٕٚضغ يهف ان
ح رقى: طهة-" يهف ذزشخ ." طهة انؼزض يٕضٕع -207/2022/202ػزٔض ٔطُٙ يفٕر  

 كم ظزف يٍ انخارج، ػهٗ انرٕانٙ انثٛاَاخ اٜذٛح: ٔٚثٍٛ فٙ، ٔيقفهٍٛ فهٍٛيغ ،ظزفٍٛ يُفصهٍٛ ٔانًانٛح فٙقُٛح ذٕضغ انؼزٔض انر   
 

ح رقى:ٔطُٙ طهة ػزض  -ٚفرخ  ال- "ػزض ذقُٙ      .يٕضٕع طهة انؼزض" -202/ 207/2022يفٕر

 ٙ ح رقى: -ٚفرخ  ال-ٔ"ػزض يان .يٕضٕع طهة انؼزض" -202/ 207/2022طهة ػزض ٔطُٙ يفٕر          
 

 ٚرؼٍٛ أٌ ذزد األظزف انًرضًُح يهف انرزشخ ٔ انؼزٔض انرقُٛح ٔ انًانٛح فٙ ظزف يغه  إنٗ انؼُٕاٌ اٜذٙ: 
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  00صٌدوق بريد رقن:   
 

 ُٚثغٙ أٌ ٚكٌٕ انظزف انخارجٙ يقفم ذًايا ال ٚذًم إال ػثارج:

 "تعهد" ال يفتخ

هع اشتراط قدرات دًيا إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح  

202/2022/202رقن:  

(.......ذكر تسوية الذصة الوراد الترشخ فيها......لتىريد )  
 

 

أٔل صذٔر نطهة  ذارٚخ( ٕٚو اترذاء يٍ 30)االاٍٛاَقضاء  قثمٚرؼٍٛ أٌ ذزسم انرؼٓذاخ أٔ ذٕدع تانؼُٕاٌ انًذكٕر أػالِ، 

ٔ انصذف انٕطُٛح شزج انزسًٛح نصفقاخ انًرؼايم انؼًٕيٙ )ٌ ر ص و ع( أ  .14:00 انساػح   قثم انؼزٔض تاُن

 ذذذد ذٕارٚخ فرخ أظزف انرزشخ ٔ انؼزٔض انرقُٛح فٙ انذػٕج انًسهًح رفقح دفرز انشزٔط.

 ٕٚيا. 120تؼزٔضٓى خالل يذج ٚثقٗ انًرؼٓذٌٔ يهشيٍٛ 


