
 إبفرع  -إعالن مناقصـــات من الصندوق اإلجتماعي للتنمية
 ػهٗ ذًٕٚم انًشارٚغ انرانٛح: 1997( نؼاو 10ٔافك انصُذٔق االجرًاػٙ نهرًُٛح انًُشأ تًٕجة انمإٌَ رلى )

 

 
 

 

 

رلى 

 انًُالصح
 انخثراخ انًطهٕتح مـــــيصذر انرًٕٚ يكَٕاخ انًُالصح اسى انًشرٔع

عملت 

 العطاء
الزسوم 

 بالزيال

مدة 

صالحيت 

العطاء 

 )أيام(

صالحيت 

ضمان 

العطاء 

 )أيام(

ليمت 

 الضمان

فتح  موعد

المظاريف 

 الساعت/التاريخ

900 

12382- 

 ٘انًؼثرٔ انرشاحٙ نمرٖ ذجًٛؼٛح خزاَاخ

 اب - جثهح -  ٔراف -ٔػثار

 انخزاَاخ فٙ األػًال اسركًال

 انثالثح

 المجال وفسخبزة مماثلت في  4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 الماضيت السىواث العشز وخالل

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
4000 90 120 

1,600

DSU  

-األرتؼاء

2016/2 /24 

 ص 11:00

900 

12381- 

  - ٔرٚذ رٚذِ -( صُاػح-انٕصر-رٚذج) طرٚك

 إب -انسفال ر٘
 جذراٌ + رصف + ذراتٛح أػًال

 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 في مشزوع تىفيذ له سبك مه

 ليمت ال يمل أن على المجال وفس

تيه مائ$( 022222) عه العمد

 العشز وخالل دوالر ألف

 الماضيت السىواث

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
15000 90 120 

9,000

DSU  

-األرتؼاء

2016/2 /24 

 ص 11:30

900 

12363-

)إػادج 

نهًرج 

 االٔنٗ(

 ػزنح - ػثذِ تٛد لرٚح -  ٕٚنٕٛ 17 يذرسح

 اب يحافظح  - انرضًّ يذٚرٚح  - ٚحٛر

+ فصٕل 4 ػذد إحالل)  سركًالإ

  يخزٌ+ إدارج+فصٕل 2  اضافح

+  حًاياخ 2+  سكٍ( + دٔرٍٚ) 

 ( سٕر+   يٛاِ حصاد خزاٌ

 المجال خبزة مماثلت في وفس 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 الماضيت السىواث العشز وخالل

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
7000 90 120 

3,500

DSU 

-االحذ 

2016/2 /28 

 ص 11:00

900 

12383- 

 - االسهٕو -( ًْذاٌ جثم - انًكذاشح) طرٚك

 إب - انؼذٍٚ حزو
 جذراٌ+رصف+ذسٕٚح

 المجال خبزة مماثلت في وفس 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 الماضيت السىواث العشز وخالل

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
10000 90 120 

5,500

DSU 

-االحذ 

2016/2 /28 

 ص 11:30

900 

12368-

)إػادج 

نهًرج 

 االٔنٗ(

 - انحثهّ  نمرٚح انؼٌٕٛ يٛاِ نرجًٛغ خزاٌ

 إب - انُادرج - انؼهٛا انشرًَح

 يٛاِ نحصاد ذجًٛؼٙ خزاٌ  إسركًال

(   3و 700)  إجًانٛح ٔتسؼح انؼٌٕٛ

 انًهحماخ يغ انحثهّ نمرٚح

 . نهخزاٌ انضرٔرٚح

 المجال خبزة مماثلت في وفس 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 الماضيت السىواث العشز وخالل

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
4000 90 120 

1,600

DSU  

-انثالثاء

2016/3 /1 

 ص 11:00

900 

12379- 

 ظهًّ رتغ ػزنح - ظهًح - نهثُاخ سًٛح يذرسح

 اب يحافظح - حثٛش يذٚرٚح -

 إدارج+   فصم12 تُاء))اسركًال

 يؼًم+  يذرسٍٛ غرفح+  ٔيخزٌ

  حًاياخ8+ ادٔار ثالثح( أساسٙ

 (سٕر+  يٛاِ حصاد خزاٌ+

 المجال خبزة مماثلت في وفس 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 الماضيت السىواث العشز وخالل

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
10000 90 120 

5,500

DSU 

-انثالثاء

2016/3 /1 

 ص 11:30

900 

12365-

)إػادج 

نهًرج 

 االٔنٗ(

 ػزنح - انساكٍ لرٚح - انشٓذاء سٛذ يذرسح

 إب يحافظح - إب رٚف يذٚرٚح - يٛرى

+  فصٕل 6 ػذد إحالل) إسركًال

 يؼًم+   فصٕل 9 ػذد إضافح

 8+  نهًذرسٍٛ سكٍ+  أساسٙ

 خزاٌ+  أدٔار ثالثح(  حًاياخ

 3 ػذد ذريٛى+  سٕر+   يٛاِ حصاد

 ٔاسرخذايٓا األٔل انًكٌٕ فٙ فصٕل

 . يذرسٍٛ ٔغرفح ٔيخزٌ إدارج

 المجال خبزة مماثلت في وفس 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 الماضيت السىواث العشز وخالل

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
4000 90 120 

1,600

DSU  

-االحذ 

2016/3 /6 

 ص 11:00

900 

12380- 

 -انسٛذج صهثح حارج - انررتٕ٘ انجايؼح يجًغ

 . إب يحافظح - انظٓار يذٚرٚح

  ًَٕرجٛح يذرسح تُاء إسركًال

 غرفح+  فصم 24)  ػذد يٍ ذركٌٕ

 غرفح+  يخزٌ غرفح+  إدارج

 يؼًم+  كًٛٛاء يؼًم+  يذرسٍٛ

 غرفح+  يكرثح+  فٛزٚاء/  أحٛاء

 غرفح+  سكرذارٚح غرفح+  أَشطح

 إجرًاػٙ أخصائٙ غرفح+  أرشٛف

 غرفح+  يذرسٛح صحح غرفح+ 

 سالنى 2+  حًاو 18 ػذد+  حاسٕب

+ أدٔار أرتؼح(  نهًؼالٍٛ رايثاخ+ 

+  يٛاِ حصاد خزاٌ+  حراسح غرفح

 جذار+  سٕر+   يهؼة+   يمصف

 . ساَذ

 4 لإلوماء العزبي الصىدوق

 في مشزوع تىفيذ له سبك مه

 ليمت ال يمل أن على المجال وفس

تيه مائ$( 022222) عه العمد

 وخالل دوالر ألفوخمسون 

 الماضيت السىواث العشز

 انذٔالر

 األيرٚكٙ
15000 90 120 

9,000

DSU  

-االحذ 

2016/3 /6 

 ص 11:30

 تمذٌى بلـــانًج َفس فً ػًهٕا ٔأٌ سجك ٔانزٌٍ انًؤْهٍٍ انًمبٔنٍٍ نهتًٍُخ االجتًبػً انصُذٔق ٌذػٕ ٔػهٍّ

 . انًُبلصخ نٕثبئك ٔفمًب ٔرنك أػالِ انًزكٕس انًششٔع ٔصٍبَخ ٔإَجبص إلَشبء انًُبلصخ طشٌك ػٍ ػطبءاتٓى

   خـيسئٕنٍ ٌٔتحًم ػطبئّ تمذٌى لجم انًٕلغ ثضٌبسح ٌمٕو أٌ انخبص حسبثّ ٔػهى انؼطبء يمذو ػهى ٌجت.  1 

 . نهًٕلغ صٌبستّ ػذو      

   - انظٓبس - إة –.  إة شعـف نهتًٍُخ االجتًبػً انصُذٔق  يمش يٍ انًُبلصخ ٔثبئك ػهى انحصٕل ًٌكٍ.  2 

   - 44/444435: تهفٌٕ(. انذائشي) انضساػً انتؼبًَٔ انتسهٍف ثُك إيتذاد ػهى - يبٌٕ 22 شبسع       

   يب حست ٌشد ال سسى يمبثم انشسًً انذٔاو سبػبد خالل ٔرنك  44/444434: ،فبكس44/413983       

 . ادَبِ انًٕضحّ انؼُبٌٍٔ ٔثحست اسى كم لشٌٍ  أػالِ يٕضح ْٕ       

   فً انًُبلصخ، ٔسلى انًششٔع اسى ػهٍّ يكتٕة األحًش ثبنشًغ ٔيختٕو يغهك يظشٔف فً انؼطبء ٌسهى.  3 

 االجتًبػً  انصُذٔق:   انتبنً انؼُٕاٌ ػهى يششٔع كم لشٌٍ  انًظبسٌف نفتح أػالِ انًحذد انًٕػذ لجم أٔ

(. انذائشي) انضساػً انتؼبًَٔ انتسهٍف ثُك إيتذاد ػهى - يبٌٕ 22 شبسع - انظٓبس - إة -.إة فشع نهتًٍُخ

   44/444434: ،فبكس44/413983 - 44/444435    ٌٕـــــــــتهف:

   كم لشٌٍ الِــــــأػ انًحذدح انًٕاػٍذ حست.إة فشع نهتًٍُخ االجتًبػً انصُذٔق  يمش فً انًظبسٌف تفتح.  4 

 ٌمذو ػطبء ٔأي يُذٔثٍٓى أٔ انًتمذيٍٍ انًمبٔنٍٍ ثحضٕس أػالِ انًزكٕسٌٍ ٔانٍٕو انسبػخ َفس فً  يششٔع

 .يمفٕاًل صبحجّ إنى ٌؼبد ٔسٕف سٍشفض انًٕػذ  ْزا ثؼذ ٌصم أٔ

 

 

  انٕثبئك ششاء سُذ ٔإحضبس انًفؼٕل سبسٌخ انضشٌجٍخ انجطبلخ يٍ صٕسح إحضبس انًتمذو ػهى. 5

 . انًفؼٕل سبسٌخ انًجٍؼبد ضشثٍخ تسجٍم شٓبدح يٍ صٕسح إحضبس انًتمذو ػهى. 6 

 انًفؼٕل سبسٌتً انضكٌٕخ انجطبلخٔ انتأيٍٍُخ انجطبلخ يٍ صٕسح إحضبس انًتمذو ػهى. 7 

  انًفؼٕل سبسٌخ انًُٓخ يضأنخ شٓبدح صٕسح إحضبس  انًتمذو ػهى. 8 

  انجالد فً انسبسٌخ انمٕاٍٍَ ثحست انضشائت ثذفغ االنتضاو انًتمذو ػهى. 9 

   صبنح أػالِ انًحذد ثبنًجهغ انذفغ يمجٕل شٍك أٔ يششٔط غٍش ثُكً ضًبٌ انؼطبء يغ ٌشفك.14 

 غٍش ػطبء أي ٔسٍشفض انًظبسٌف فتح تبسٌخ يٍ إثتذاء يششٔع كم لشٌٍ أػالِ انًزكٕسح  نهفتشح

 . .  انًُبلصخ ثضًبٌ يصحٕة

 . أػالِ يحذد ْٕ يب حست انؼطبء صالحٍخ يذح.  11 

 . يغبٌشح ثؼًهخ تمذًٌّ ٌتى ػطبء إي إستجؼبد ٔسٍتى ، أػالِ انًزكٕسح ثبنؼًهخ انؼطبء ٌمذو.  12 

 . انؼطبءاد يٍ غٍشِ أٔ ػطبء ألم ثمجٕل يهضو غٍش انؼًم سة.  13 

   نهتًٍُخ االجتًبػً نهصُذٔق االنكتشًَٔ انًٕلغ فً االػالٌ ػهى االطالع ًٌكٍ.  14 

yemen.org-www.sfd                           . 
 

 السرفسار تشأٌ تٛغ انًظارٚف االذصال تاألذٙ:ن
 

   40/044400: ،فاكس40/080310 - 40/044404: ذهفٌٕ(. انذائر٘) انزراػٙ انرؼأَٙ انرسهٛف تُك إيرذاد ػهٗ - يإٚ 22 شارع - انظٓار - إب –.إب فرع نهرًُٛح االجرًاػٙ انصُذٔق  
 

http://www.sfd-yemen.org/
http://www.sfd-yemen.org/

