
  

 اٌجّهىرَـــــــح اٌجشائزَــــــــح اٌذَّمزاطُــــــح اٌشؼثُـــــــح

 وسارج اٌذفـــاع اٌىطٕــــٍ

  إٌادُـــح اٌؼسىزَح اٌثأُح

 اٌّزدىَ اٌّجاهذ تىجٕاْ أدّذ

 ض وطٍٕ ِفتىحوإػالْ ػٓ طٍة ػز 

 171/2022/201 :رلُ
    

أجاس ِٕشآخ تذتُح )ِشارَغ و اٌطزق و اٌشثىاخ اٌّختٍفح ( ، دسة أجً ِٓ  ِفتىحتؼٍٓ وسارج اٌذفاع اٌىطٍٕ ػٓ طٍة ػزض وطٍٕ 

 ِخطظ اٌّذَز ػًٍ ِستىي ػُٓ اٌتزن تىهزاْ .
                           

 :اِتٍَّىٓ ٌٍّؤسساخ اٌّهتّح تاإلػالْ ػٓ طٍة اٌؼزض هذا اٌتمذَ إًٌ اٌؼٕىاْ 
 

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 
 

اٌّفتىح  ،10ِفتاح  4114، فٍ اٌذساب رلُ دج( 000,0010.آالف دَٕار جشائزٌ ) ػشزج سذة دفتز اٌشزوط، ِماتً دفغ ِثٍغٌ

 وهزاْ.اٌخشَٕح اٌؼّىُِح ٌىالَح  ٌذي:
 

 : ْ َذٍّىا ِؼهُ اٌىاائك اِتُحألتسذة دفتز اٌشزوط  إٌّتذتَُٓتؼُٓ ػًٍ األشخاص 

 ٔسخح  ِٓ تطالح اٌهىَح سارَح اٌّفؼىي؛ -

 رساٌح  اػتّاد، صادرج ػٓ اٌّتزشخ ٌٍتؼهذ؛ -

 ؛ ٌٍشزوح ِٓ اٌسجً اٌتجارٌ ٔسخح  -

 ؛ٔسخح  ِٓ شهادج اٌتصُٕف واٌىفاءج اٌّهُٕح -

 وصً دفغ اٌّثٍغ اٌّستذك اٌّذوىر أػالٖ. إٌسخح األصٍُح ِٓ -
  

 : ( ألسا03ََتؼُٓ تمسُُ اٌؼزوض اٌّتضّٕح اٌّستٕذاخ واٌىاائك اٌّطٍىتح فٍ دفتز اٌشزوط إًٌ االاح )

 ٍِف اٌتزشخ ِتضّٓ اٌىاائك اٌّطٍىتح فٍ دفتز اٌشزوط؛ -

 ػزض تمٍٕ َتضّٓ اٌىاائك اٌّطٍىتح فٍ دفتز اٌشزوط؛ -

 اٌىاائك اٌّطٍىتح فٍ دفتز اٌشزوط.ػزض ِاٌٍ َتضّٓ  -

 ػٓ تٍه اٌخاصح تاٌؼزوض اٌتمُٕح واٌّاٌُح َذًّ ِٓ اٌخارج ػثارج:فً غَِىضغ ٍِف اٌتزشخ فٍ ظزف ِٕفصً 

." طٍة اٌؼزض ِىضىع -171/2022/201ػزوض وطٍٕ ِفتىح رلُ: طٍة-" ٍِف تزشخ  

 وً ظزف ِٓ اٌخارج، ػًٍ اٌتىاٌٍ اٌثُأاخ اِتُح: وَثُٓ فٍ، وِمفٍُٓ فٍُِٓغ ،ظزفُٓ ِٕفصٍُٓ واٌّاٌُح فٍمُٕح تىضغ اٌؼزوض اٌت   
 

    .ِىضىع طٍة اٌؼزض" -201/ 171/2022ِفتىح رلُ:وطٍٕ طٍة ػزض  -َفتخ  ال- "ػزض تمٍٕ 

.ِىضىع طٍة اٌؼزض" -201/ 171/2022طٍة ػزض وطٍٕ ِفتىح رلُ: -َفتخ  ال-و"ػزض ِاٌٍ           
 

 َتؼُٓ أْ تزد األظزف اٌّتضّٕح ٍِف اٌتزشخ و اٌؼزوض اٌتمُٕح و اٌّاٌُح فٍ ظزف ِغٍك إًٌ اٌؼٕىاْ اِتٍ: 
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 : َٕثغٍ أْ َىىْ اٌظزف اٌخارجٍ ِمفً تّاِا ال َذًّ إال ػثارج
 
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

671/2822/286رقن:  
 

 

أوي صذور ٌطٍة  تارَخ( َىَ اتتذاء ِٓ 30)االآُأمضاء  لثًَتؼُٓ أْ تزسً اٌتؼهذاخ أو تىدع تاٌؼٕىاْ اٌّذوىر أػالٖ، 

 .00:30 اٌساػح   لثً اٌؼزوض تإٌشزج اٌزسُّح ٌصفماخ اٌّتؼاًِ اٌؼّىٍِ )ْ ر ص َ ع( أو اٌصذف اٌىطُٕح

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف اٌتزشخ و اٌؼزوض اٌتمُٕح فٍ اٌذػىج اٌّسٍّح رفمح دفتز اٌشزوط.

 َىِا. 120َثمً اٌّتؼهذوْ ٍِشُِٓ تؼزوضهُ خالي ِذج 
 


