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 لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باآلتي:  
مبنى  –جولة كمران  –تعز  شارع صنعاء-فرع ذمار البيضاء–للتنمية  االجتماعيالصندوق 
الجمهورية اليمنية  –مدينة ذمار  –أمام بنك اليمن الدولي  –األوقاف 

   503049/06-فاكس-503046/06-503045/06تلفون
 
 

جتماعي للتنمية اإلخوة الموردين المؤهلين والذين يدعو الصندوق االعليه و    

عن طريق المناقصة للمشروع  تقديم عطاءاتهمسبق وأن عملوا في نفس المجال 

 لوثائق المناقصة.  الموضح أعاله وذلك وفقا  
-فرع ذمار البيضاء–للتنمية  االجتماعيالصندوق الحصول على وثائق المناقصة من مقر  يمكن-1

 –مدينة ذمار  –أمام بنك اليمن الدولي  –مبنى األوقاف  –جولة كمران  –تعز  شارع صنعاء
  503049/06-فاكس-503046/06-503045/06الجمهورية اليمنية تلفون

 

-الجمهورية اليمنية -صنعاء-فج عطان–الرئيسي  لمركزا–الصندوق االجتماعي للتنمية  وكذلك
 (449670/01)فاكس –( 01/ 449669)هاتف  –( 15485)ب .ص

خالل ساعات الدوا م الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب  وذلك  
 العناوين الموضحة أعاله.  

 

مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم  العطاء في يسلم-2
الصندوق المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي:  دقبل الموعالمناقصة، في أو 

أمام  –مبنى األوقاف  –جولة كمران  –تعز  شارع صنعاء-فرع ذمار البيضاء–للتنمية  االجتماعي
-503046/06-503045/06الجمهورية اليمنية تلفون –مدينة ذمار  –بنك اليمن الدولي 

أعاله  نواليوم المذكوريه في نفس الساعة حسب الموعد المحدد أعال  .503049/06-فاكس

سيرفض بحضور الموردين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد 
 يعاد إلى صاحبه مقفوالً.   فوسو

 

 –تعز  شارع صنعاء-فرع ذمار البيضاء–المظاريف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمية تفتح-3
الجمهورية اليمنية  –مدينة ذمار  –أمام بنك اليمن الدولي  –مبنى األوقاف  –جولة كمران 

حسب المواعيد المحددة قرين كل    503049/06-فاكس-503046/06-503045/06تلفون
مشروع موضح أعاله، بحضور الموردين المتقدمين او مندوبيهم، وأي عطاء يقدم او يصل بعد 

 فض وسوف يعاد الى صاحبه مقفواًل.هذا الموعد سير
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