
 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح انذًَمزاطُــــــح انشؼثُـــــــح

 وسارج انذفـــاع انىطُــــٍ

 انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهذ تىجُاٌ أدًذ

 ض وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

 232/2022/201رلى:
  

يسكٍ تاإلضافح إنىً  00نتذػُى إَجاس  تًىٍَ تًىاد انثُاءان مـٍ أجـي ىحـــيفتٍ ـــزض وطُــة ػــٍ طهـٍ ػــاع انىطُـــٍ وسارج انذفــــتؼه

 .طزق و انشثكاخ انًختهفح و هذو انثُاَح انمذًَح ػهً يستىي تهًساٌان

 :ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتمذو إنً انؼُىاٌ اِتٍ

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

، انًفتىح  00يفتاح  4114فٍ انذساب رلى  ( ،دج 5.000,00دَُار جشائزٌ ) آالفخًسح نسذة دفتز انشزوط، يماتم دفغ يثهغ 
 نذي : انخشَُح انؼًىيُح نىالَح وهزاٌ .

 

 تسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح: انًُتذتٍَُتؼٍُ ػهً األشخاص 

 َسخح  يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ -

 نهتؼهذ؛ خانًتز شرسانح  اػتًاد، صادرج ػٍ  -
 يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛ َسخح  -

 انُسخح األصهُح يٍ وصم دفغ انًثهغ انًستذك انًذكىر أػالِ. -
  

 ( ألساو:03انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح )َتؼٍُ تمسُى 
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ -

 ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ -

 ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط. -
 

 يمفم يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج: َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف
.طهة انؼزض" يىضىع-201/ 232/2022ػزوض وطٍُ يفتىح رلى: طهة-تزشخ" يهف   

ٍ انخارج، ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح: وَثٍُ فٍ، ويمفهٍُ فهٍُ،يغظزفٍُ يُفصهٍُ وانًانُح فٍتىضغ انؼزوض انتمُُح   كم ظزف ي
  

 .طهة انؼزض" يىضىع-201/ 232/2022ػزض وطٍُ يفتىح رلى: طهة-َفتخ  ال-"ػزض تمٍُ

 ٍ .طهة انؼزض" يىضىع-201/ 232/2022ػزض وطٍُ يفتىح رلى: طهة-َفتخ  ال-و"ػزض يان  
 

ٌ اِتٍ: فٍ حانتمُُح وانًانُوانؼزوض َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ    ظزف يغهك إنً انؼُىا
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يمفم تًايا ال َذًم إال ػثارج:
 

يفتخ"تعهد" ال   

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

232/2822/282رقن:  
 

َىو اتتذاء يٍ تارَخ أول صذور نطهة انؼزوض تانُشزج  (30)لثم اَمضاء ثالثٍَُتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، 

 . 30: 09أو انصذف انىطُُح لثم انساػح (ٌ ر ص و ع)انزسًُح نصفماخ انًتؼايم انؼًىيٍ 

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفمح دفتز انشزوط.

 َىيا. 120َثمً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يذج 

 


