
 
 
 

 

 

 07/2021ارة عدد ـــــالن استشــــــإع

 

 2021بعنوان سنت واألعوان  نهعمال  وانوقاٌتشـــراء أزٌــــاء انشغم
 

 تؼُٕاٌ طُح ٔانٕقاٌح نؼًانّ ٔأػٕاٌَّؼتشو دٌٕاٌ تزتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍز انًزػى شزاء سي انشغم  

 : كانتانً قظطٍٍيٕسػح ػهى، 2021

 انكمٍــــــــت انبٍــــــــان انفصمانقســــــط 

 1ػذد انقظظ - 

 

 88 نهزجالتشس  1

 47  نهزجالتشس تٍضاء 2

 112 ريادٌح نهزجاليٍذػاخ  3

 100  نهزجاليٍذػاخ تٍضاء 4

 152 نهُظاءيٍذػاخ تٍضاء  5

 2ػذد انقظظ  - 

 24 أحذٌح ٔقاٌح 1

 206 جشو 2

3 Sabot 46 

 

  

  ًٌكٍ نهزاغثٍٍ فً انًشاركح االتصال تاإلدارج انفزػٍح نهتشٌٔذ نذٌٕاٌ تزتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍز انًزػى

. َاٍَز د(10)ػشزج  نظحة كزاص انشزٔط يقاتم دفغ يثهغ  انؼاصًح،تَٕضب - َٓج آالٌ طافاري30 تانؼُٕاٌ

 .ًٌكٍ انًشاركح تقظظ ٔاحذ أٔ انقظطٍٍ يؼا كًا ًٌكٍ انًشاركح تفصم ٔاحذ أٔ أكثز صهة َفض قظظ

إنى يكتة  يثاشزج تظهى تزطم انؼزٔض ػٍ طزٌق انثزٌذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ طزٌق انثزٌذ انظزٌغ أٔ 

انضثظ انًزكشي يقاتم ٔصم إٌذاع فً ظزف يغهق تاطى انظٍذ انًذٌز انؼاو نذٌٕاٌ تزتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍز 

استشارة - ال ٌفتــح"   ٌكتة ػهى انظزف ػثارج . انؼاصًح تَٕض1002 َٓج آالٌ طافاري 30انًزػى 

 "2021بعنوان سنت و األعوان شـــراء أزٌــــاء انشغم وانوقاٌت نهعمال  " 07/2021عـــــــــدد 

:  ْذا انظزف ػهى ٌٔحتٕي 

 :تًثهغ  ٔقتًيانًضًاٌ  -1

  دٌُار (160) يائح ٔطتٌٕ  تًثهغ 1قظظ ػذد. 

  دٌُار (140) تًثهغ يائح ٔأرتؼٌٕ 2فظظ ػذد. 



  :انوثائق اإلدارٌت انتانٍت -2

  ّيٍ قثم انؼارضٔيؤشز ػهى كم صفحاتّ كزاص انشزٔط يًضى ٔ يختٕو أٔ يؼزف تئيضائ .

  نهضًاٌ االجتًاػً فً َظاوشٓادج اَخزاط . 

  تارٌخ انٍٕو انًٕانً  َخز أجم نقثٕل انؼزٔضفًشٓادج فً تظٌٕح انٕضؼٍح انجثائٍح صانحح  .

 َظٍز أصهً يٍ طجم انًؤطظح. 

 تصزٌح ػهى انشزف تؼذو انتأثٍز ػهى يختهف إجزاءاخ إتزاو انصفقح ٔيزاحم إَجاسْا .

 تطاقح إرشاداخ ػايح ػٍ انؼارض .

 :ظرف أول ٌحتوي عهى: انعرض انفنً -3

 ٔثٍقح إنتشاو تًذّج اإلَجاس. 

 انتُصٍص ػهى األقظاط ٔانفصٕل انًشارك تٓا ٔتٍاٌ انفصم انًشارك تّ يٍ كّم قظظ . 

 انًغاسج حافع ختى انذي ٌحًم نهذٌٕاٌ ج انًزكشيانًغاسج إنى انؼٍُاخ تظهٍى ٔصم. 

 :ظرف ثانً ٌحتوي عهى : انعرض انمانً -4

 يٍ قثم انؼارض ٔثٍقح تؼٓذ يحزرج تخظ ٔاضح يًضاج ٔ يختٕيح. 

 يٍ قثم انؼارضيًضى ٔيختٕؤانتفصٍم انتقذٌزي نألطؼار   انفزدٌحجذٔل األطؼار . 

 

آخز أجم نقثٕل انؼزٔض فً يكتة انضثظ انًزكشي تذٌٕاٌ تزتٍح  2021 جوان 29 ٌٕونقذ حذّد  

.  انؼاصًحتَٕض 1002-  َٓج آالٌ طفاري 30انًاشٍح ٔتٕفٍز انًزػى انكائٍ يقزِ تـ 

 

 ٌٕيا إتتذاءا يٍ انٍٕو (90)تتظؼٍٍ  كًا حذدخ يذّج صهٕحٍح انؼزٔض ٔتانتانً انضًاٌ انًانً انٕقتً 

.  انًٕانً َخز أجم نقثٕل انؼزٔض

 

ٌّ كم ػزض ٌصم تؼذ اَجال  إنى يكتة انضثظ انًزكشي نذٌٕاٌ تزتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍز انًذكٕرج  إ

.  انًزػى ٌؼتثز الغٍا ٔال ٌؤخذ تؼٍٍ االػتثار


