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 المناقصة            

 اسم

 المشروع                 

رقم 

 المناقصة 

 االربعاء 

03/02/2021 

 10:00ص

USD 

5,500 
 اليورو  10000 90 120

خبرة المقاول بتنفيذ مشروع مشابه ال  

( دوالر  120,000)  قيمته عن تقل

% 70بشرط أن يكون قد نفذ  امريكي

أن   األعمال، شريطة من هذه  على األقل 

المقاول مستمرا في أعمال   يكون

 خالل السنوات العشر األخيرة.  المقاوالت

األلمانية   الحكومةمنحة 

/ KFW  لالستجابة

  التعليم المرحلة ألزمة

 -  الثانية 

2019.6764.5 

ومخزن  فصول وإدارة  9احالل 

حمامات   6مدرسين و وغرفة

وجدار ساند    وخزان حصاد

 وسور 

قرية بيت   -مدرسة الشهيد الوجيه 

مديرية   -عزلة بني حطام  - الغبان 

 محافظة ذمار -وصاب السافل  

911-12336 

 االربعاء 

03/02/2021 

 11:00ص

USD 

4,500 
 اليورو  10000 90 120

  . خبرة المقاول بتنفيذ مشروع مشابه ال

  ( دوالر120,000)عن  تقل قيمته  

امريكي بشرط أن يكون قد نفذ  

األعمال،  %على األقل من هذه 70

يكون المقاول مستمرا في  أن شريطة

 أعمال 

 السنوات العشر األخيرة المقاوالت خالل 

. 

  منحة الحكومة

االلمانية/  

KFW ألزمة  لالستجابة

 - ة المرحلة الثاني  مالتعلي

2019.6764.5 

فصول + اضافة فصل   7احالل 

حمامات   3و  نوغرفة مدرسي

  6ترميم  +وسور  وخزان حصاد

 حمامات 

قرية كبة  -مدرسة عمر بن الخطاب  

 االشراف 

وصاب مديرية   -عزلة بني سواده   -

 محافظة ذمار -السافل  

911-12337 

 االربعاء 

03/02/2021 

 12:00م

USD 

9,000 
 اليورو  15000 90 120

ال   شابه مخبرة المقاول بتنفيذ مشروع 

دوالر    (200,000)عن  قيمته   تقل

% 70بشرط أن يكون قد نفذ  امريكي

أن   األعمال، شريطة من هذه  على األقل 

المقاول مستمرا في أعمال   يكون

 السنوات العشر األخيرة.  المقاوالت خالل

االلمانية/    منحة الحكومة

KFW لالستجابة ألزمة  

 - الثانية  التعليم المرحلة

2019.6764.5 

فصال واداره ومخزن   12بناء 

واخصائي اجتماعي    وارشيف

 وغرفة مدرسين 

حمام وخزان حصاد وغرفة   12و

 ومقصف وسور  حراسه

  الصافيةحارة   -مدرسة ابو الرجال  

  -مديرية رداع  -رداع  مدينة –

 محافظة البيضاء 

911-12339 

 االثنين 

15/02/2021 

 11:0ص

USD 

7,000 
 اليورو  15000 90 120

في خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد 

ال تقل  تنفيذ شبكة مياه مع ملحقاتها 

امريكي،  ( دوالر150000قيمته عن ) 

%على األقل  70بشرط أن يكون قد نفذ  

يكون   من هذه األعمال، شريطة أن

 المقاول مستمراً في أعمال 

 المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة 

منحة الحكومةااللمانية  

/KFW   لبرنامج

  والصرف  المياه

 - الصحي

201767268 

تنفيذ شبكة مياه مع ملحقاتها  

حراسة  ادارة + غرفة  + غرفة

خزان +   وتحكم + ترميم

 استكمال بناء حاجز الصلول 

مشروع مياه قرية الصلول ومدينة  

 البيضاء.  -مكيراس -مكيراس  

911-12338 
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 للموقع.  مسئولية عدم زيارته

 : باآلتيلالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال 

امام  -عمارة االوقاف  -جولة كمران  -صنعاء تعز   ذمار. شارعالصندوق االجتماعي للتنمية فرع 

  ن، تلفو87210.ب :اليمنية، صالجمهورية اليمنية، الجمهورية  -ذمار   بنك اليمن الدولي

 8009800 للشكاوى ، الرقم المجاني503047: س، فاك503045:

االجتماعي للتنمية المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس  وعليه يدعو الصندوق 
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الجمهورية  -ذمار  -امام بنك اليمن الدولي  -عمارة االوقاف  -جولة كمران -صنعاء تعز  شارع

، الرقم  503047: س، فاك503045: ن: تلفو 87210 اليمنية، ص.باليمنية، الجمهورية 

الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو  وذلك خالل ساعات الدوام    8009800 كاوىللشالمجاني 

 ادناه.  الموضحةكل اسم وبحسب العناوين  أعاله قرينموضح 

.  يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم  2

المظاريف قرين كل مشروع على العنوان  الموعد المحدد أعاله لفتح  المناقصة، في أو قبل

 التالي: 

امام  -عمارة االوقاف  -جولة كمران  -صنعاء تعز   ذمار. شارعالصندوق االجتماعي للتنمية فرع 

  ن، تلفو87210.ب :اليمنية، صالجمهورية اليمنية، الجمهورية  -ذمار - بنك اليمن الدولي 

 .8009800 للشكاوى ، الرقم المجاني503047: س، فاك503045:

 

جولة  -صنعاء تعز    ذمار. شارعاالجتماعي للتنمية فرع  مقر الصندوق.  تفتح المظاريف في 3

 عمارة االوقاف  -كمران 

، 87210.ب :اليمنية، صالجمهورية اليمنية، الجمهورية  - ذمار   -امام بنك اليمن الدولي  -

 : س ، فاك503045:  نتلفو

المواعيد المحددة أعاله قرين كل مشروع   حسب 8009800، الرقم المجاني للشكاوي 503047

المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء   في نفس الساعة واليوم

 إلى صاحبه مقفوالً.  يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد

 البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق على المتقدم إحضار صورة من  .4
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