
  
 

 

 الرغبة الدعوة للتعبري عن  

ت املستهدفة ضمن يف لألسر الشامل احلصرخدمات استشارية ملشروع  ( مج  املدير   )التغذية بر

مج التغذية  لألسراحلصر الشامل  نفيذ  ت   االجتماعي للتنمية  يعتزم الصندوق .1 ت املستهدفة ضمن بر ال   يف املدير (مع العلم أن الدراسة مرتبطة 

ت ) التغذوي والقياسات املخصصة لسوء التغذية  احملافظات التالية: يف مدير

  املديرية   احملافظة   م  املديرية   احملافظة  م
  الديس   حضرموت  9 بالد الطعام رمية  1
  بروم ميفعة   حضرموت  10  اجلعفرية   رميه 2
  الشغادرة  حجة   11 املنار  ذمار 3
  الزهرة  احلديدة   12 جبل الشرق   ذمار 4
  ماوية   تعز   13 جحاف الضالع  5
  مقبنة   تعز   14 خنفر  ابني  6
  بين سعد  احملويت   15  تنب  حلج 7
        عمد   حضرموت 8

للتنمية  الصندوق  يدعووعليه   .2 املذكورة  االستشارية    اخلدماتيذ  فتن   يف  تهمرغبعن    لتعبريلاملتخصصة  االستشارية    الشركات/ املكاتب  االجتماعي 

ئق واملعلومات اليت تبني    مرفقا  الرغبة  ءبداإخطاب  تقدمي  وذلك من خالل  ،  أعاله ا املالية  إاالستشارية و   املكاتب/الشركاتمؤهالت  لو مكانيا

ة  /مع الرتكيز على األعمال املماثلة  جمال املهمةيف  اخلربة    لوسج،  الذاتية لكادرها الفين واإلداري  والسري  والفنية، اليت    األسرمع بيان عدد  املشا

ا املكاتب/الشركاتقامت    .تنفيذها  متاجلغرايف يف املسوحات اليت  وتوزيعها ،ستبيا

 لغرض االختيار وقبل توجيه الدعوة لتقدمي عروض اخلدمات سوف نستخدم املعايري التالية:  .3

  ال  املكاتب/الشركاتمؤهالت ا يف ا  ذات العالقة. املهمة وسجل خرب

  .خربة ومؤهالت فريق العمل 

 ت ا  الفنية واملالية.  املكاتب/الشركات إمكا

يتم توجيه دعوة لقائمة قصرية من  س  ،) أعاله 3حبسب النقطة رقم (  يف تقدمي اخلدمات االستشارية املذكورة   الرغبةداء  بإوفقا لنتائج تقييم طلبات   .4

 . ة املطلوبةتقدمي عروضها الفنية واملالية اخلاصة بتوفري اخلدملاملؤهلة  املكاتب/الشركات االستشارية 

ئقها اخلاصة حبسب ما ورد أعاله  إرسالاالستشارية الراغبة  الشركات/على املكاتب .5  : ةالتالي  الربيد االلكرتوين عناوين على و

 yemen.org-aalwasabi@sfd   ,  yemen.org-mshugaa@sfd   ,  yemen.org-kalhibshi@sfd  

ئق طلب تقدمي لآخر موعد  .6  .2021 اغسطس 24هو  الرغبةاء بد إو

 التايل:  يتم التواصل على العنوان إضافية،لالستفسار أو احلصول على أية معلومات  .7

  قسم االستشاريني-وحدة التعاقدات-املركز الرئيسي-الصندوق االجتماعي للتنمية
  اليمنية  اجلمهورية-العاصمةأمانة -فج عطان

  443232فاكس  124 /130الداخلية:  التحويلة 449669/ 8 تلفون:
 yemen.org-mshugaa@sfd , yemen.org-aalwasabi@sfd  :بريد الكرتوين 


