
 إعالن مناقصــات  - فرع المكال
 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))10(( لعام 1997 على تمويل المشاريع االتية:

 

رقم 
 المناقصة

 الخبرات المطلوبة  مصدر التمويل مكونات المناقصة اسم المشروع
عملة 
 العطاء

الرسوم 
 باللاير

مدة 
صالحية 
العطاء 

 )أيام(

صالحية 
ضمان 
العطاء 
 )أيام(

قيمة 
  الضمان

موعد فتح 
المظاريف 

 )الساعة/التاريخ(

600-12560 
قرية  -مدرسة تنعة للتعليم األساسي 

محافظة  -مديرية السوم  -تنعة 
 حضرموت

بناء ثالثة فصول مع المرافق )غرفة 

 حمامات(.2ادارة+غرفة معلمين+ 

منحة الحكومة األلمانية لبرنامج 

 في الحصول على التعليم المساواة

 202167096رقم المنحة : 

   خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

% 70( دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 70,000) 
على األقل من هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 

 في أعمال المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

 واليور
5000 

 

 يوم 90

 

 يوم120

2,500 

USD 

 االحديوم 

27-03-2022 

10:00  ً  صباحا

600-12559 
مديرية  -قرية سنا  -مدرسة سنا للبنات 

 محافظة حضرموت -السوم 

فصال مع المرافق )غرفة إدارة +  12بناء 

 9مخزن + غرفة معلمين + معمل أساسي + 
 حمامات + سور(.

 منحة الحكومة األلمانية لبرنامج

 المساواة في الحصول على التعليم

 202167096رقم المنحة : 

   خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

% 70( دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 150,000) 
على األقل من هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 

 األخيرةفي أعمال المقاوالت خالل السنوات العشر 

 اليورو
15000 

 

 يوم 90

 

 يوم120

7000 
USD 

 يوم االحد

27-03-2022 

11:00  ً  صباحا

600-12558 
 -مدرسة معربة للتعليم االساسي بقرية 

 محافظة شبوة -مديرية نصاب 
بناء ثالثة فصول مع المرافق )غرفة إدارة + 

 حمامات(

منحة الحكومة األلمانية لبرنامج 

 التعليمالمساواة في الحصول على 

 202167096رقم المنحة : 

   خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

% 70( دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 70,000) 

على األقل من هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 
 في أعمال المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

 اليورو
5000 

 

 يوم 90

 

 يوم120

2,500 

USD 

 االثنينيوم 

28-03-2022 

10:00  ً  صباحا

600-12557 
مدرسة األحقاف للتعليم األساسي للبنات 

محافظة  -مديرية السوم  -قرية السوم  -
 حضرموت

بناء تسعة فصول مع المرافق )غرفة إدارة + 

 6مخزن + غرفة معلمين + معمل أساسي + 
 حمامات + سور(.

األلمانية لبرنامج منحة الحكومة 

 المساواة في الحصول على التعليم

 202167096رقم المنحة : 

   خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

% 70( دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 150,000) 
على األقل من هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 

 السنوات العشر األخيرةفي أعمال المقاوالت خالل 

 اليورو
10000 

 

 يوم 90

 

 يوم120

5,500 

USD 

 االثنينيوم 

28-03-2022 

11:00  ً  صباحا

600-12555 
 مدرسة الكرموم للتعليم األساسي بقرية

 محافظة شبوة -مديرية نصاب -الكرموم 
 حمامات 2الثة فصول +غرفة مدرسين+بناء ث

منحة الحكومة األلمانية لبرنامج 

 في الحصول على التعليم المساواة

 202167096رقم المنحة : 

   خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

% 70( دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 50,000) 

على األقل من هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 
 في أعمال المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

 اليورو
5000 

 

 يوم 90

 

 يوم120

2,500 

USD 

 الثالثاءيوم 

29-03-2022 

10:00  ً  صباحا

600-12556 
مدرسة الراكبة للتعليم األساسي بقرية 

 محافظة شبوة -مديرية نصاب  -الراكبة 
بناء فصل + غرفة إدارة + غرفة معلمين + 

 حمامين.

منحة الحكومة األلمانية لبرنامج 

 على التعليمالمساواة في الحصول 

 202167096رقم المنحة : 

   خبرة المقاول تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

% 70( دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 50,000) 
على األقل من هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 

 في أعمال المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

 اليورو
4000 

 

 يوم 90

 

 يوم120

1,600 

USD 

 الثالثاءيوم 

29-03-2022 

11:00  ً  صباحا

 
 والذين سبق وان عملوا في نفس المجال تقديم المقاولين المؤهلين األخوة للتنمية االجتماعي الصندوق يدعو وعليه

  المناقصات. لوثائق وفقا   وذلك أعاله إلنشاء وانجاز وصيانة المشروع المذكور المناقصة طريق عن عطاءاتهم

 

 -حي الضيافة -امبيخة –فوة  –المكال من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  المناقصات. يمكن الحصول على وثائق 1

. وذلك خالل 8009800الرقم المجاني للشكاوى 05-321418فاكس  05-321417/  05-321416، تلفون :  وحدة حمزة

 وبحسب العناوين الموضحة ادناه.  قرين كل اسم حسب ما هو موضح أعالهساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد 
يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم المناقصة، في أو قبل الموعد . 2

 -امبيخة –فوة  –المكال فرع على العنوان التالي: الصندوق االجتماعي للتنمية قرين كل مشروع المحدد أعاله لفتح المظاريف 

 8009800الرقم المجاني للشكاوى  05-321418فاكس  05-321417/  05-321416، تلفون :  وحدة حمزة -حي الضيافة

تلفون :  ، وحدة حمزة -حي الضيافة -امبيخة –فوة  –المكال تفتح المظاريف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  .3

حسب الموعد المحدد أعاله في نفس  8009800الرقم المجاني للشكاوى 05-321418فاكس  321417-05/  321416-05

الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض 
 وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً. 

 صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق.  إحضارقدم على المت.4
 . على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات سارية المفعول. 5
 ساريتي المفعول . الزكوية والبطاقة التأمينية البطاقة من صورة المتقدم احضار . على6

 

 .المفعول سارية المهنة مزاولة شهادة صورة احضار المتقدم على . 7

 . على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد8

 المذكورة قرين كل مشروع للمدة صالح أعاله المحدد بالمبلغ الدفع مقبول شيك أو مشروط غير بنكي ضمان العطاء مع يرفق.  9 

 . المناقصة بضمان مصحوب غير عطاء أي وسيرفض المظاريف فتح تاريخ من ابتداء

عاد أي عطاء غير بوسيتم استصيغة المحددة في وثيقة المناقصة نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب ال ارفاق. على المقاول 10

 .مصحوب بإعالن التعهد

 . أعاله محدد هو ما حسب العطاء صالحية مدة.  11 

 .مغايره بعمله تقديمه يتم عطاء اي استبعاد وسيتم اعاله المذكورة بالعملة العطاء يقدم.  12 

 . العطاءات من غيره أو عطاء اقل بقبول ملزم غير العمل رب.  13 

 www.sfd-yemen.orgللتنمية  االجتماعي للصندوق االلكتروني الموقع في االعالن على االطالع .يمكن14

 . للموقع زيارته عدم مسئولية ويتحمل عطائه تقديم قبل الموقع بزيارة يقوم أن الخاص حسابه وعلى العطاء مقدم على. 15

 .  ستتوقف عملية بيع وثائق المناقصات قبل سبعة ايام من تاريخ فتح المظاريف حسب ما هو محدد في وثيقة المناقصة.16

 :لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باالتي

-321417/  05-321416، تلفون :   وحدة حمزة -حي الضيافة -امبيخة-فوة-المكال  -فرع المكال  للتنمية االجتماعي الصندوق

 8009800للشكاوى المجاني الرقم، 05-321418فاكس  05


