
 إعالن مناقصــات 
 

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

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

الرسوم  
 بالاير 

مدة صالحية  
 العطاء )أيام( 

صالحية  
  ءا طضمان الع 
 )أيام(

قيمة  
  الضمان

موعد فتح  
المظاريف  

 ( الساعة/التاريخ)

910-12497 

مدرسة الزبير بن العوام  
  -االساسية بقرية شعارة 

مديرية    -عزلة بني ربيعة 
 ة محافظة صعد -رازح 

منحة الحكومة االلمانية  

/KFW  لالستجابة ألزمة

  -التعليم المرحلة الثانية
2019.6764.5 

تقل قيمته عن   به ال تنفيذ عقد واحد مشا
الف( دوالر امريكي، بشرط أن  150)

% على األقل من هذه  70يكون قد نفذ 

األعمال، شريطة أن يكون المقاول  
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل  

 السنوات العشر األخيرة 

ل مع المرافق ) غرفة  فصو 9بناء 

ادارة + مخزن + سكن + غرفة  

حمامات + خزان حصاد   5مدرسين + 

+ جدار ساند + رامب معاقين +  
 السور (

 120 90 10,000 يورو ال
USD 

5,500 

 ص   11:00

 االثنين 
31/05 /2021 

910-12496 

مدرسة االمام علي  
لة  عز  -ساسية بالقلعة اال

  -مديرية رازح   -غمار 
 ة محافظة صعد 

منحة الحكومة االلمانية  

/KFW  لالستجابة ألزمة

  -التعليم المرحلة الثانية

2019.6764.5 

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن  

الف( دوالر امريكي، بشرط أن  200)

% على األقل من هذه  70يكون قد نفذ 

يكون المقاول  األعمال، شريطة أن 
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل  

 السنوات العشر األخيرة 

أحالل المبنى المدمر كليا والمكون من  

مرفق ) ادارة   14عشرة فصول و 

ومخزن + معمل أساسي مع غرفة  
  2حمامات +  6مدرسين + سكن + 

مع  خزان حصاد + رامب + سور ( 
 أضافة فصلين )نموذج حضري(

 120 90 15,000 يورو ال
USD 

7,000 

 ص   11:30

 االثنين 
31/05 /2021 

910-12495 

  - عقبة بن نافع مدرسة
عزلة   -الصحن آل عقاب 

  -مديرية سحار  - الصحن
 محافظة صعدة 

منحة الحكومة االلمانية  

/KFW  لالستجابة ألزمة

 201867696 -تعليمال

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن  

الف( دوالر امريكي، بشرط أن  200)

% على األقل من هذه  70كون قد نفذ ي

األعمال، شريطة أن يكون المقاول  
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل  

 السنوات العشر األخيرة 

   فصل مع المرافق الضرورية 12بناء 

) ادارة + مخزن + غرفة مدرسين +  

حمامات +   6معمل + مكتبة +  2

 خزان حصاد + سور ( 

 120 90 15,000 يورو ال
USD 

7,000 

 ص   12:00

 االثنين 
31/05 /2021 

910-12493 

قرية   -مدرسة الوحدة 
عزلة   -الخراب موثب 

  مديرية غمر  -ولد عامر 
 صعدة   محافظة -

منحة الحكومة االلمانية  
/KFW  لالستجابة ألزمة

  -التعليم المرحلة الثانية

2019.6764.5 

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن  

الف( دوالر امريكي، بشرط أن  150)

على األقل من هذه    % 70يكون قد نفذ 

األعمال، شريطة أن يكون المقاول  
في أعمال المقاوالت خالل   مستمراً 

 السنوات العشر األخيرة 

فصل مع المرافق ) ادارة +  9بناء 

  5مخزن+ سكن + غرفة مدرسين+ 
 حمام + خزان حصاد+ سور (

 120 90 10,000 يورو ال
USD 

5,500 

 ص   11:00

 الثالثاء 
01/06 /2021 

910-12494 

مدرسة أبو فراس  
قرية    - الحمداني

   عزلة املح  -الحامضة 
مديرية كتاف   - آل سالم 
 فظة صعدة محا  -والبقع 

منحة الحكومة االلمانية  

/KFW  لالستجابة ألزمة

  -التعليم المرحلة الثانية
2019.6764.5 

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن  
الف( دوالر امريكي، بشرط أن  100)

% على األقل من هذه  70يكون قد نفذ 

األعمال، شريطة أن يكون المقاول  
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل  

 لسنوات العشر األخيرة ا

فصول مع المرافق ) ادارة +  6بناء 

حمام +   4مخزن + سكن مدرسين + 

 خزان حصاد + سور ( 

 120 90 7,000 يورو ال
USD 

3,500 

 ص   11:30

 الثالثاء 
01/06 /2021 

 



 تقديم جال ي نفس الم فا ن عملوأوالذين سبق و المقاولين المؤهلين خوةاإل للتنمية جتماعياال  الصندوق يدعو عليهو

   .اتالمناقص  لوثائق قا  وف  وذلك أعاله ةالمذكور المشاريعنة ياوص زنجا إإلنشاء و  المناقصة طريق عن عطاءاتهم

جوار البنك  شارع صنعاء  -عمران فرع الصندوق االجتماعي للتنمية  من مقر   ات المناقصيمكن الحصول على وثائق   .1

 : تلفون ،15482ص.ب: صنعاء  ، ليمنية الجمهورية ا -محافظة عمران  -ان مرمدينة ع  -فرع عمران المركزي اليمني  

ق االجتماعي للتنمية  ندو الصأو من مقر  .8009800الرقم المجاني للشكاوى   ،07/ 601982فاكس:  ، 601888/07

  ، 15485ص.ب:  ، الجمهورية اليمنية  - صنعاء مدينة   -قرب الجهاز المركزي للرقابة  -فج عطان  -دارة العامة اإل

عات  وذلك خالل سا . 8009800 الغاتبل الرقم المجاني للشكاوى وا ،449670/01فاكس:  ، 449669/01تف: اه

 . عالهأاله وبحسب العناوين الموضحة  أع  هو موضحمي مقابل رسم ال يرد حسب ما رسالالدوام 

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

جوار  شارع صنعاء  -عمران فرع نمية  الصندوق االجتماعي للتتالي: لاالمحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان 

 ،15482ص.ب: صنعاء  ، الجمهورية اليمنية  -عمران  محافظة -مدينة عمران  -فرع عمران البنك المركزي اليمني 

 . 8009800الرقم المجاني للشكاوى  ،601982/07فاكس:    ، 601888/07تلفون: 

فرع  جوار البنك المركزي اليمني  شارع صنعاء  -عمران فرع تنمية للي الصندوق االجتماعتفتح المظاريف في مقر  .3

  ،07/ 601888تلفون:  ، 15482ص.ب: صنعاء   ، ية اليمنية الجمهور -محافظة عمران  -مدينة عمران  -عمران 

واليوم   حسب الموعد المحدد أعاله في نفس الساعة . 8009800الرقم المجاني للشكاوى  ، 601982/07فاكس: 

  أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف ين المتقدمينالمذكورين أعاله بحضور المقاول

 . مقفوالا  يعاد إلى صاحبه

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

 المبيعات سارية المفعول.  ضريبةحضار صورة من شهادة تسجيل  إعلى المتقدم   .5

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

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

 . الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد لتزام بدفععلى المتقدم اإل .8

  بتداءا إ المذكورة  للمدة صالح أعاله  محددال بالمبلغ الدفع  مقبول شيك أو مشروط رغي بنكي ضمان  العطاء مع  يرفق .9

 .لمناقصةا  بضمان  مصحوب غير عطاء أي  وسيرفض المظاريف فتح تاريخ من

 . ة في وثيقة المناقصةالصيغة المحدد ر نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب على المقاول إحضا .10

 إبتداءا من تاريخ فتح المظاريف.  الهأع محدد  هو ما حسب  العطاء  صالحية مدة .11

 . ةمغاير ةبعمل تقديمه  يتم  عطاء  يأ  ستبعادإ وسيتم عالهأ المذكورة بالعملة العطاء دميق .12

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

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

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

 : باآلتي تصالستفسار بشأن بيع المظاريف اإللإل

 -ن مدينة عمرا -فرع عمران المركزي اليمني جوار البنك شارع صنعاء  -عمران فرع الصندوق االجتماعي للتنمية 

الرقم  ، 601982/07فاكس:  ، 601888/07تلفون:   ، 15482ص.ب: صنعاء   ، الجمهورية اليمنية  -محافظة عمران 

 . 8009800المجاني للشكاوى 

 

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

