
 الجوهىرَـــــــح الجشائزَــــــــح الدَوقزاطُــــــح الشؼثُـــــــح 

 وسارج الدفـــاع الىطٌــــٍ

  الٌادُـــح الؼسكزَح الثاًُح

 الوزدىم الوجاهد تىجٌاى أدود

 ض وطٌٍ هفتىحوإػالى ػي طلة ػز 

   113/2022/201 رقن:
أشغاا  إًجغاس هشغارَغ تكوُلُغح رالوغزش والشغثكاخ الوبتلفغح تا  غافح   هي أجل هفتىحتؼلي وسارج الدفاع الىطٌٍ ػي طلة ػزض وطٌٍ 

 .تتلوساى صثزج ( ػلً هستىي ( لبزوج اِلُاخ ، التكُُف و إًجاس ًقة02، هدخلُي ر أشىاط الذىاجش ، إلً هلؼة كزج القدم 

 :َوكي للوؤسساخ الوهتوح تا ػالى ػي طلة الؼزض هذا التقدم إلً الؼٌىاى اِتٍ

 الٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 الوـدَـزَـح الجهىَـح للوالُــح  

 هكتة إدارج دفاتز الشزوط

: وهزاىهدٌَح -الكوُل 2أرض  00صٌدوش تزَد رقن:   
 

، الوفتىح  00هفتاح  4110فٍ الذساب رقن  ،دج( 10.000,00آالف دٌَار جشائزٌ ر ػشزج لسذة دفتز الشزوط، هقاتل دفغ هثلغ 

 لدي : البشٌَح الؼوىهُح لىالَح وهزاى .
 

 َتؼُي ػلً األشباص الوؼٌُُي تسذة دفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثائق اِتُح:

 ( هي تواقح الهىَح سارَح الوفؼى ؛01ًسبح ر -

 ( اػتواد، صادرج ػي الوتزشخ للتؼهد؛01رسالح ر -

 ( هي السجل التجارٌ للشزكح؛01ر ًسبح -

 ( هي شهادج التصٌُف والكفاءج الوهٌُح.01ًسبح ر -

 الٌسبح األصلُح هي وصل دفغ الوثلغ الوستذق الوذكىر أػالٍ. -
  

 ( أقسام:03َتؼُي تقسُن الؼزوض الوتضوٌح الوستٌداخ والىثائق الوولىتح فٍ دفتز الشزوط إلً ثالثح ر
 الوولىتح فٍ دفتز الشزوط؛هلف التزشخ هتضوي الىثائق  -

 ػزض تقٌٍ َتضوي الىثائق الوولىتح فٍ دفتز الشزوط؛ -

 ػزض هالٍ َتضوي الىثائق الوولىتح فٍ دفتز الشزوط. -
 

 َى غ هلف التزشخ فٍ ظزف هقفل هٌفصل ػي تلك الباصح تالؼزوض التقٌُح والوالُح َذول هي البارج ػثارج:
.هى ىع طلة الؼزض" -201/ 113/2022:طلة ػزوض وطٌٍ هفتىح رقن -" هلف تزشخ  

 ، و َثُي فٍ كل ظزف هي البارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ اِتُح:و هقفلُي فلُيها ،قٌُح و الوالُح فٍ ظزفُي هٌفصلُيتى غ الؼزوض الت
  

    .هى ىع طلة الؼزض" -201/ 113/2022هفتىح رقن:وطٌٍ طلة ػزض  -ال َفتخ  - "ػزض تقٌٍ        
ٍ  و"ػزض .هى ىع طلة الؼزض" -201/ 113/2022طلة ػزض وطٌٍ هفتىح رقن: -ال َفتخ  -هال          

 

 َتؼُي أى تزد األظزف الوتضوٌح هلف التزشخ و الؼزوض التقٌُح و الوالُح فٍ ظزف هالق إلً الؼٌىاى اِتٍ: 
 

 

 الودَزَح الجهىَح للوالُح للٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

وفتخ أظزف التزشخلجٌح استالم التؼهداخ   

: وهزاىهدٌَح -الكوُل 2أرض  00صٌدوش تزَد رقن:   
 

 ٌَثاٍ أى َكىى الظزف البارجٍ هقفل تواها ال َذول إال ػثارج:
 

 "تؼهد" ال َفتخ

 إػالى ػي طلة ػزض وطٌٍ هفتىح

113/2022/201رقن:  
 

 الصذف الىطٌُح أو  هذا ا ػالى فٍلصدور أو  َتؼُي أى تزسل التؼهداخ أو تىدع تالؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، إتتداءا هي تارَخ 

 .0:30ػلً الساػح الؼوىهٍ الٌشزج الزسوُح لصفقاخ الوتؼاهل 

 تذدد تىارَخ فتخ أظزف التزشخ و الؼزوض التقٌُح فٍ الدػىج الوسلوح رفقح دفتز الشزوط.

 َىها. 120َثقً الوتؼهدوى هلشهُي تؼزو هن خال  هدج 

أو  صدور لولة الؼزوض تالٌشزج الزسوُح لصفقاخ الوتؼاهل  تارَخ( َىها اتتداء هي 30رتثالثُيددد آخز أجل  َداع الؼزوض 

 الؼوىهٍ رى ر ص م ع( أو الصذف الىطٌُح.


