
 إعالن مناقصــات
 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ((10)) لعام 1997 على تمويل المشاريع التالية:

  مكونات المناقصة  الخبرات المطلوبة   مصدر التمويل  اسم المشروع  رقم المناقصة
عملة 
  العطاء

الرسوم 
  باللایر

مدة صالحية 
  العطاء (أيام)

صالحية 
طاء ضمان الع
  (أيام)

قيمة 
   الضمان

موعد فتح 
المظاريف 

  )الساعة/التاريخ(

910- 12443 

مطار لقرية حصاد مياه األ
 -البطنة عزلة  -عزان 

 -قفلة عذر مديرية 
  عمران حافظةم

األلمانية منحة الحكومة 
/ KFW  لبرنامج المياه

 2والصرف الصحي 
 201867688 رقم

  

عن  تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته
مريكي، بشرط أن يكون قد ألف) دوالر أ 70(

% على األقل من هذه األعمال، 70نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

إنشاء خزان حصاد مياه أمطار سعة 
  مع الملحقات 3م1000

 120 90  4000  اليورو
USD  

1,600  
 

-  األربعاء
2019/10/16 

ً ص 11:00   باحا

910- 12451 

مدرسة الزهراء االساسية 
مدينة ضحيان  -الثانوية 

محافظة  -مديرية مجز  -
  ةصعد

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

رقم  التعليم
201867696  

تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
مريكي، بشرط أن يكون أدوالر  )لفأ 100(

قل من هذه األعمال، % على األ70قد نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

فصول ريفية +  8ترميم وصيانة 
فصول مع المرافق (غرفة  7بناء 

وكيل + معمل + غرفة مدرسات + 
حمام  6جتماعي + إخصائي أغرفة 

مطار + + خزان حصاد مياه األ
  ستكمال السور)إ

 120  90  10000  واليور
USD  

5,500  
 

-  األربعاء
2019/10/16 

ً ص 11:30   باحا

910- 12446 

مدرسة بن تيمية 
قرية قطينات  -األساسية 

 -عزلة الخوالد  -فاضل 
محافظة  -مديرية ساقين 
  ةصعد

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

رقم  التعليم
201867696  

يمته عن تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل ق
مريكي، بشرط أن يكون قد ألف) دوالر أ 50(

% على األقل من هذه األعمال، 70نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

فصول مع المرافق  6رميم مدرسة ت
 2(إدارة + مخزن + سكن + عدد 

مطار حمامات + خزان حصاد مياه األ
  + سور)

 120 90  3000  يوروال
USD  
900  
 

-  األربعاء
2019/10/16 

  ظهراً  12:00

910- 12449 

مدرسة نشوان الحميري 
قرية تي قرهد  -ساسية األ
 عزلة بني سعد الجهوز -

 -مديرية ساقين  -
  محافظة صعدة

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

رقم  التعليم
201867696  

 تقل قيمته عن تنفيذ مشروع واحد مشابه ال
مريكي، بشرط أن يكون قد ألف) دوالر أ 50(

% على األقل من هذه األعمال، 70نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

فصول مع المرافق (إدارة +  6ترميم 
حمامات +  3مخزن + سكن + عدد 

 120 90  3000  ليوروا  مطار + سور)خزان حصاد مياه األ
USD  
900  
 

-  األربعاء
2019/10/16 

  ظهراً  12:30

910- 12450 

ساسية مدرسة أروى األ
 -مدينة حيدان  -الثانوية 

محافظة  -مديرية حيدان 
  ةصعد

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

رقم  التعليم
201867696  

تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
مريكي، بشرط أن يكون أف) دوالر لأ 120(

% على األقل من هذه األعمال، 70قد نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

فصل مع المرافق (إدارة +  15حالل إ
مخزن + غرفة وكيل + معمل + 

خصائي أغرفة مدرسات + غرفة 
ن حمامات + خزا 8جتماعي + عدد إ

  حصاد مياه األمطار + سور)

 120 90  15000  اليورو
USD  

7,000  
 

-  الخميس
2019/10/17 

ً ص 11:00   باحا

910- 12447 

 -ساسية مدرسة زينب األ
عزلة  - قرية قينة فوط
مديرية  - مران الصنوان

  صعدة حافظةم - حيدان

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

رقم  التعليم
201867696  

يذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن تنف
مريكي، بشرط أن يكون قد ألف) دوالر أ 50(

% على األقل من هذه األعمال، 70نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

فصول  5فصول + صيانة  4ترميم 
مع المرافق (إدارة + مخزن + غرفة 

حمامات  6مل + عدد مدرسات + مع
مطار + + خزان حصاد مياه األ

  سور)

 120 90  3000  اليورو
USD  
900  
 

-  الخميس
2019/10/17 

ً ص 11:30   باحا

910- 12448 

مدرسة عثمان بن عفان 
قرية الدربين  -ساسية األ

 -عزلة آلت الربيع  -
 حافظةم -مديرية مجز 
  ةصعد

منحة الحكومة االلمانية 
/KFW  لالستجابة ألزمة

رقم  التعليم
201867696  

تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
مريكي، بشرط أن يكون قد أدوالر  )لفأ 70(

% على األقل من هذه األعمال، 70نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

فصول مع المرافق  3إعادة بناء 
 2(إدارة + مخزن + سكن + عدد 

حمامات + خزان حصاد مياه األمطار 
  + سور)

 120 90  4000  اليورو
USD  

1,600  
 

-  الخميس
2019/10/17 

  ظهراً  12:00

910- 12445 

مطار خزان حصاد مياه األ
عزلة  -لقرية بني حنيش 

قفلة عذر مديرية  -البطنة 
  عمران حافظةم -

األلمانية منحة الحكومة 
/ KFW رنامج المياه لب

رقم  والصرف الصحي
201767268  

تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
مريكي، بشرط أن يكون قد ألف) دوالر أ 70(

% على األقل من هذه األعمال، 70نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

  المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

سعة  نشاء خزان حصاد مياه األمطارإ
مع الملحقات في بني  3) م1300(

+ إنشاء خزان حصاد مياه  حنيش
مع  3) م700األمطار سعة (

  الملحقات في الحوازرة

 120 90  10000  اليورو
USD  

4,500  
 

-  األحد
2019/10/27 

ً ص 11:00   باحا

  



 تقديمي نفس المجال ن عملوا فأوالذين سبق و المقاولين المؤهلين األخوة للتنمية جتماعياال الصندوق يدعو عليهو
ً  وذلك أعاله ةالمذكور اريعإلنشاء وانجاز وصيانة المش المناقصة طريق عن عطاءاتهم    .اتالمناقص لوثائق وفقا

جوار . طريق صنعاء عمران من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  اتيمكن الحصول على وثائق المناقص .1
 ،07/601888تلفون: ،15482ص.ب:صنعاء  منية،الجمهورية الي -،عمران  البنك المركزي اليمني

. وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد 8009800 ، الرقم المجاني للشكاوى 07/601982فاكس:
 دناه.أحسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحة 

ورقم المناقصة، في أو قبل يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع  .2
. طريق صنعاء  عمرانالموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: الصندوق االجتماعي للتنمية فرع 

 ،07/601888تلفون: ،15482ص.ب:صنعاء  الجمهورية اليمنية، -،عمران  جوار البنك المركزي اليمني
  .0098008 الرقم المجاني للشكاوى ، 07/601982فاكس:

 جوار البنك المركزي اليمني. طريق صنعاء عمران تفتح المظاريف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  .3
، الرقم المجاني  07/601982فاكس: ،07/601888تلفون: ،15482ص.ب:صنعاء  الجمهورية اليمنية، -،عمران 
م المذكورين أعاله بحضور المقاولين حسب الموعد المحدد أعاله في نفس الساعة واليو 8009800 للشكاوى

  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. إحضارعلى المتقدم  .4
  بيعات سارية المفعول.حضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المإعلى المتقدم  .5

  ساريتي المفعول. الزكوية والبطاقة التأمينية البطاقة من صورة حضارإالمتقدم  على .6
  .المفعول سارية المهنة مزاولة شهادة صورة حضارإ المتقدم على .7
  .لتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالدعلى المتقدم اإل .8
 من بتداءً إ المذكورة للمدة صالح أعاله المحدد بالمبلغ الدفع مقبول شيك أو طمشرو غير بنكي ضمان العطاء مع يرفق .9

  .المناقصة بضمان مصحوب غير عطاء أي وسيرفض المظاريف فتح تاريخ
  .ة في وثيقة المناقصةعلى المقاول إحضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحدد .10
  تداًء من تاريخ فتح المظاريف.إب أعاله محدد هو ما حسب العطاء صالحية مدة .11
  .ةمغاير بعمله تقديمه يتم عطاء اي استبعاد وسيتم عالهأ المذكورة بالعملة العطاء يقدم .12
  .العطاءات من غيره أو عطاء قلأ بقبول ملزم غير العمل رب .13
  .yemen.org-www.sfd للتنمية االجتماعي للصندوق لكترونياإل الموقع في عالناإل على طالعاإل يمكن .14

  .للموقع زيارته عدم مسئولية ويتحمل عطائه تقديم قبل الموقع بزيارة يقوم أن الخاص حسابه وعلى العطاء مقدم على .15
  :لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باالتي

الجمهورية اليمنية،  -ي اليمني ،عمران عمران . طريق صنعاء جوار البنك المركز فرع للتنمية االجتماعي الصندوق
  8009800، الرقم المجاني للشكاوى  07/601982، فاكس:07/601888، تلفون:15482ص.ب:صنعاء 

  


