
 إعالن مناقصات 

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

 رقم
 المناقصة 

 اسم 
 المشروع 

 مكونات 
 المناقصة 

 مصدر 
 التمويل 

 الخبرات 
 المطلوبة 

ة عمل  
 العطاء 

 الرسوم
 باللایر 

صالحية   مدة  
 العطاء 
 (ايام)

  صالحية
 ضمان
 العطاء
 (ايام)

 قيمة
 الضمان 

  فتح موعد
 المظاريف 

( التاريخ/ الساعة ) 

  مايو 22 مدرسة 911-12345
  الخضراء حارة -
 لمديرية -

  مديرية  رداع
  محافظة - رداع

 البيضاء 

  وغرفة فصول  6 اضافة
 ومكتبة  مدرسات

  مسلح   وخزان  حمامات  6 و
 للمدرسة 
 القائمة 

 مة الحكو  منحة 
KFW/  االلمانية 
 ألزمة   لالستجابة
 المرحلة  التعليم
 -الثانية

2019.6764.5 

 ال   مشابه مشروع بتنفيذ المقاول خبرة .
 دوالر (  120,000) عن قيمته تقل
 70  نفذ قد يكون أن بشرط امريكي %
 أن  ،شريطة  األعمال هذه من  األقل على
 أعمال  في  مستمرا المقاول  يكون

 األخيرة  العشر  السنوات خالل   المقاوالت

5500 120 90 10000 اليورو 
USD 

 -االحد
2021/4/18 

 ص  11:0

  بلقيس مدرسة 911-12346
  حارة  - للبنات

 - الموصالت
  - رداع مدينة
  - رداع يريةمد

 البيضاء  محافة

  وغرفة فصول  6 اضافة
 ومكتبة  مدرسات

  مسلح   وخزان  حمامات  6 و
 للمدرسة 
 القائمة 

 الحكومة  منحة 
KFW/  االلمانية 
 ألزمة   لالستجابة
 المرحلة  التعليم
 -الثانية

2019.6764.5 

 ال  مشابه مشروع  بتنفيذ المقاول خبرة
 دوالر (  150,000) عن قيمته تقل
 70  نفذ قد يكون أن بشرط امريكي %
 أن  ،شريطة  األعمال هذه من  األقل على
 أعمال  في  مستمرا المقاول  يكون

 األخيرة  العشر  السنوات خالل   المقاوالت

7000 120 90 15000 اليورو 
USD 

 -االحد
2021/4/18 

 م  1:0

 عن  عطاءاتهم تقديم المجال نفس في  عملوا وأن بقس   والذين المؤهلين المقاولين للتنمية االجتماعي  الصندوق يدعو  وعليه 
 .المناقصات لوثائق وفقا    وذلك  أعاله المذكورة المشاريع وصيانة وإنجاز  إلنشاء  المناقصة طريق

 
 - تعز صنعاء شارع.  ذمار  فرع للتنمية االجتماعي  الصندوق  مقر من  المناقصات وثائق  على الحصول يمكن .1
 ب .،ص اليمنية الجمهورية اليمنية،  الجمهورية  - ذمار  - الدولي اليمن بنك امام - االوقاف عمارة - كمران جولة 

 : الدوام  ساعات  خالل وذلك  8009800  للشكاوي  المجاني الرقم ،   503047: ،فاكس 503045:   ،تلفون 87210
 .ادناه الموضحه العناوين وبحسب   اسم كل قرين أعاله موضح هو ما   حسب يرد ال رسم مقابل  الرسمي

 قبل   أو في المناقصة،  رقم و  المشروع اسم  عليه مكتوب  األحمر بالشمع ومختوم مغلق مظروف   في العطاء يسلم .2
 :التالي العنوان على مشروع كل قرين المظاريف لفتح  أعاله المحدد الموعد 

 - الدولي اليمن نكب امام - االوقاف عمارة  - كمران جولة - تعز صنعاء  شارع. ذمار   فرع  للتنمية  االجتماعي الصندوق
 الرقم  ، 503047: ،فاكس  503045:   ،تلفون  87210:  ب .،ص  اليمنية الجمهورية  اليمنية، الجمهورية - ذمار

 المجاني 
 8009800 للشكاوي 

 االوقاف عمارة  - كمران جولة - تعز صنعاء شارع.  ذمار  فرع للتنمية   االجتماعي الصندوق  مقر في  المظاريف تفتح .3
  503045:   ،تلفون 87210:  ب.،ص  اليمنية  الجمهورية اليمنية،  الجمهورية  - ذمار  - الدولي ناليم بنك امام -

 :،فاكس
  الساعة نفس في  مشروع  كل قرين أعاله المحددة  المواعيد حسب 8009800  للشكاوي  المجاني الرقم ،   503047

 واليوم 
 وسوف سيرفض  الموعد هذا بعد يصل أو يقدم عطاء  وأي   مندوبيهم  أو المتقدمين المقاولين بحضور  أعاله المذكورين

 يعاد 
 .مقفوال   صاحبه إلى
 الوثائق شراء  سند وإحضار  المفعول سارية   الضريبية البطاقة  من صورة  إحضار المتقدم على  .4
 .المبيعات ضربية تسجيل شهادة  من صورة  احضار المتقدم على  .5

 .المفعول سارية ويةالزك و التامينية البطاقة  من صورة  إحضار المتقدم على  .6
 .المفعول سارية المهنة  مزاولة   شهادة  صورة  إحضار.7
 .البالد في  السارية القوانين بحسب الضرائب  بدفع االلتزام المتقدم على  .8
 أعاله  المذكورة للفترة 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  إبتداء مشروع  كل قرين

 .المناقصة وثيقة في  المحددة الصيغة بحسب  ومختوم  موقع  التعهد نموذج  احضار المقاول على . 10
 .أعاله محدد هو ما  حسب  العطاء صالحية مدة . 11
 . مغايرة بعملة تقديمه يتم عطاء إي عاد إستب وسيتم ، أعاله المذكوره بالعملة العطاء  يقدم  . 12
 . العطاءات من  غيره أو  عطاء  أقل  بقبول ملزم غير  العمل  رب . 13

.www.sfd-yemen.org 14 . للتنمية  االجتماعي للصندوق   االلكتروني  الموقع في  االعالن على  االطالع يمكن 
 زيارته  عدم مسئولية ويتحمل  عطائه تقديم بلق  الموقع بزيارة يقوم أن الخاص حسابه  وعلى  العطاء  مقدم  على . 15
 .للموقع

 :باألتي االتصال المظاريف بيع بشأن  لالستفسار
 - الدولي اليمن بنك امام - االوقاف عمارة  - كمران جولة - تعز صنعاء  شارع. ذمار   فرع  للتنمية  االجتماعي الصندوق

 الرقم  ، 503047: ،فاكس  503045:   ،تلفون  87210:  ب .،ص  اليمنية الجمهورية  اليمنية، الجمهورية - ذمار
 المجاني 
 8009800 للشكاوي 

 


