
 إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية - فرع )عمران - صعدة( 
 

:ة تاليال المشاريععلى تمويل  1997(( لعام 10جتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))الوافق الصندوق ا  
 

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

م  الرسو
 لاير با

مدة صالحية  
 العطاء )أيام( 

صالحية  
  ءا طلع ضمان ا

 )أيام(

قيمة  
  الضمان

موعد فتح  
المظاريف  

 ( الساعة/التاريخ)

910-12520 

  - مدرسة الشيخ زاهر
عزلة  - قرية كنى الجوه

مديرية الصفراء    - نشور
 محافظة صعدة  -

ادارة  )فصل مع المرافق   12بناء 

ل مع  + سكن + معم + مخزن
مات + حما  6رسين + غرفة مد

 ( خزان حصاد + سور 

منحة الحكومة األلمانية  
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم

202167096 

تقل قيمته عن   به ال امش نفيذ عقد واحدت

ط أن يكون الف( دوالر امريكي، بشر  200)

ى األقل من هذه األعمال،  % عل70قد نفذ 

ال شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعم
 رة المقاوالت خالل السنوات العشر األخي

 120 90 15,000 و يورال
USD 

000,7 

 بعد الظهر  00:01

 اإلثنين
18/04 /2022 

910-12522 

قرية  -مدرسة محمد الدرة 
عزلة   -سودان الغربي 

ر  ة سحامديري  - بني معاذ
 محافظة صعدة  -

فصول مع المرافق )ادارة   9بناء 

+ مخزن + معمل اساسي +  

 حمامات +  5رسين + غرفة مد

استكمال ترميم و+   ه(خزان ميا
 السور

انية  ومة األلممنحة الحك
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم

202167096 

تقل قيمته عن   به ال امش نفيذ عقد واحدت

الف( دوالر امريكي، بشرط أن يكون  130)

% على األقل من هذه األعمال،  70قد نفذ 

ول مستمراً في أعمال شريطة أن يكون المقا
 رة المقاوالت خالل السنوات العشر األخي

 120 90 10,000 و ريوال
USD 

500,4 

 بعد الظهر  00:02

 اإلثنين

18/04 /2022 

910-12525 

ة خولة بنت االزور  مدرس
  -بني حذيفة  -بآل مدمر 

محافظة   -مديرية مجز 
 ة صعد

ادارة  مع المرافق )  فصول 9 بناء

معمل مع غرفة  + ومخزن

خزان  + اتحمام 6درسات + م

ترميم واستكمال  مع (حصاد
 السور

منحة الحكومة األلمانية  
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم

202167096 

تقل قيمته عن   به ال امش نفيذ عقد واحدت
الف( دوالر امريكي، بشرط أن يكون  150)

% على األقل من هذه األعمال،  70قد نفذ 

ل مستمراً في أعمال قاوالمشريطة أن يكون 
 رة المقاوالت خالل السنوات العشر األخي

 120 90 10,000 و يورال
USD 

500,5 

 بعد الظهر  30:02

 اإلثنين

18/04 /2022 

910-12521 
مدرسة الثورة قرية واسط  
عزلة واسط مديرية حرف  

 محافظة عمران   -سفيان 

معمل )فصول مع المرافق  3 بناء

حمامات   3مع غرفة مدرسين + 

استكمال +  + خزان حصاد 

  فصول مع 6ترميم ( + السور

غرفة االدارة والمخزن  ) المرافق

 (حمامات 3 والسكن +

منحة الحكومة األلمانية  
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم
202167096 

تقل قيمته عن   به ال امش نفيذ عقد واحدت

الف( دوالر امريكي، بشرط أن يكون  80)

  ى األقل من هذه األعمال،% عل70قد نفذ 

شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 
 رة األخيالمقاوالت خالل السنوات العشر 

 120 90 7,000 و يورال
USD 

500,3 

 بعد الظهر  00:01

 الثاء الث

19/04 /2022 

910-12523 

مدرسة الحسن بن علي  
قرية الحول عزلة الحيرة  

  -مديرية حرف سفيان 
 محافظة عمران 

غرفة فصول مع المرافق ) 6 بناء

حمامات +  4+ سكن +  مخزن 

 ( استكمال السور+ خزان حصاد 

منحة الحكومة األلمانية  
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم

202167096 

تقل قيمته عن   به ال امش نفيذ عقد واحدت
الف( دوالر امريكي، بشرط أن يكون  100)

ال،  األعم% على األقل من هذه 70قد نفذ 

ريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال ش
 رة ل السنوات العشر األخيالمقاوالت خال

 120 90 10,000 و يورال
USD 

500,4 

 بعد الظهر  00:02

 الثالثاء 
19/04 /2022 

910-12524 

مدرسة زيد بن علي قرية  
سفيان    ي العادي عزلة واد 

  -فيان مديرية حرف س 
 محافظة عمران 

 يةيف ر فصول 6ترميم وصيانة 

  رفة االدارة والسلم +مع غ
غرفة مخزن وسكن ) بناء إضافة

+  خزان حصاد  +حمامات  3+ 

 ( استكمال السور

منحة الحكومة األلمانية  
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم

202167096 

قيمته عن   تقل به ال امش نفيذ عقد واحدت

الف( دوالر امريكي، بشرط أن يكون  25)

لى األقل من هذه األعمال،  % ع 70قد نفذ 

ل مستمراً في أعمال شريطة أن يكون المقاو
 رة المقاوالت خالل السنوات العشر األخي

 120 90 4,000 و يورال
USD 

600,1 

 بعد الظهر  00:01

 األربعاء 
20/04 /2022 

910-12526 

رية  ق - األنصار مدرسة
عزلة وادي   - المعمل مغبر

مديرية حرف    - سفيان
 محافظة عمران   - سفيان

فصول مع المرافق   6ترميم 

ادارة + مخزن +سكن +السور(  )

+  حمامات  3بناء )وإضافة 

 ( خزان حصاد

منحة الحكومة األلمانية  
لبرنامج المساواة في  

  - الحصول على التعليم

202167096 

تقل قيمته عن   به ال امش نفيذ عقد واحدت

الف( دوالر امريكي، بشرط أن يكون  30)

% على األقل من هذه األعمال،  70قد نفذ 

شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 
 رة المقاوالت خالل السنوات العشر األخي

 120 90 4,000 و يورال
USD 

600,1 

 بعد الظهر  00:02

 األربعاء 

20/04 /2022 

 



 تقديم جال ي نفس الم ف ان عملوأوالذين سبق و المقاولين المؤهلين خوةاإل للتنمية جتماعياال  الصندوق يدعو ليهعو

   .اتالمناقص  لوثائق قا  وف  وذلك أعاله ةالمذكور المشاريعنة ياوص زنجا إاء وإلنش  المناقصة طريق عن همعطاءات 

جوار  شارع صنعاء  -عمران فرع اعي للتنمية  الصندوق االجتممن مقر   ات المناقصصول على وثائق  حلا يمكن .1

ص.ب: صنعاء   ، ليمنية رية االجمهو -محافظة عمران  -ان رممدينة ع -فرع عمران البنك المركزي اليمني 

مقر  نم أو  .8009800الرقم المجاني للشكاوى  ، 601982/07فاكس:   ، 601888/07 :تلفون ، 15482

  - صنعاءمدينة  -قرب الجهاز المركزي للرقابة  -فج عطان  -دارة العامة ق االجتماعي للتنمية اإلندوالص

ي للشكاوى  الرقم المجان ،449670/01 فاكس: ، 449669/01تف: اه  ،15485ص.ب:   ، الجمهورية اليمنية 

اله  أع هو موضحا  ب مسح  ال يرد مي مقابل رسمرسالعات الدوام وذلك خالل سا  .8009800  الغاتبلوا

 . هعال أوبحسب العناوين الموضحة 

ناقصة، في أو قبل  يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم الم .2

شارع   -عمران فرع نمية الصندوق االجتماعي للتتالي: لا اله لفتح المظاريف على العنوان عد المحدد أعالمو

ص.ب:   ، الجمهورية اليمنية  -عمران  فظةمحا -مدينة عمران  -فرع عمران لمركزي اليمني  ا  لبنكجوار اصنعاء  

 . 8009800اوى الرقم المجاني للشك ،07/ 601982فاكس:  ، 601888/07تلفون:   ، 15482صنعاء  

مني  جوار البنك المركزي الياء شارع صنع -عمران فرع تنمية للي الصندوق االجتماعتفتح المظاريف في مقر  .3

تلفون:    ، 15482ص.ب: صنعاء   ، ية اليمنية هورالجم -محافظة عمران  -مدينة عمران  -فرع عمران 

دد أعاله في نفس  الموعد المح حسب .8009800للشكاوى  الرقم المجاني  ،07/ 601982فاكس:  ، 601888/07

يقدم أو يصل بعد هذا الموعد  أو مندوبيهم وأي عطاء  مينين المتقدواليوم المذكورين أعاله بحضور المقاول الساعة

 .مقفوالا  حبهيعاد إلى صا   سيرفض وسوف

 شراء الوثائق. ول وإحضار سند من البطاقة الضريبية سارية المفع صورة  إحضارعلى المتقدم   .4

 المبيعات سارية المفعول.  ضريبةورة من شهادة تسجيل  حضار صإتقدم  على الم .5

 ساريتي المفعول.  الزكوية والبطاقة التأمينية  البطاقة من ورةص حضارإم المتقد على .6

 . مفعولال  سارية المهنة  مزاولة دةشها ورةص  رحضاإ  المتقدم على .7

 . لبالدالقوانين السارية في ا الضرائب بحسب  لتزام بدفععلى المتقدم اإل .8

  من داءا بتإ المذكورة  للمدة الحص هأعال  محددال بالمبلغ الدفع  مقبول شيك أو مشروط رغي بنكي ضمان  العطاء مع  يرفق .9

 . لمناقصةا  بضمان  وبمصح غير عطاء أي  وسيرفض المظاريف فتح تاريخ

وسيتم استبعاد أي عطاء غير   في وثيقة المناقصة ةالصيغة المحدد ر نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب على المقاول إحضا .10

 . مصحوب بإعالن التعهد

 إبتداءا من تاريخ فتح المظاريف.  الهأع محدد  هو ما حسب  عطاء ال صالحية دةم .11

 . ةمغاير ةبعمل تقديمه  يتم  عطاء  يأ  ستبعادإ مسيتو عالهأ المذكورة لعملةبا العطاء دميق .12

 . العطاءات من رهغي أو عطاء قلأ  بقبول ملزم غير ملالع رب .13

 . men.orgye-www.sfd للتنمية  االجتماعي  وقللصند  لكترونياإل  الموقع في  عالناإل على طالع اإل يمكن .14

 . للموقع زيارته عدم يةمسئول لويتحم عطائه ديمتق  قبل  الموقع بزيارة يقوم أن الخاص   بهحسا وعلى العطاء مقدم ىعل .15

 د في وثيقة المناقصة. سب ما هو محديام من تاريخ فتح المظاريف حأ وقف عملية بيع وثائق المناقصات قبل سبعة ستت .16

 : باآلتي تصالستفسار بشأن بيع المظاريف اإللإل

محافظة   - نمدينة عمرا -فرع عمران المركزي اليمني جوار البنك شارع صنعاء  -مران عع فرق االجتماعي للتنمية ندوالص

قم المجاني للشكاوى  الر ،07/ 601982فاكس:  ، 601888/07تلفون:   ، 15482ص.ب: صنعاء   ، الجمهورية اليمنية  -ن عمرا

8009800 . 

 

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

