
2021 2 2021 1  

على النحو التالي : وذلكبيع األصول التالفة بشان  2/2021مزايدة رقم ومستهلكة  ةسيار (1)عدد بيع بشأن  1/2021المزايدة رقم ( عن رغبته في إنزال المقر الرئيسييعلن الصندوق االجتماعي للتنمية )  
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 -تقديم طلباتهم الخطية خالل اوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي: اتالمزايدفعلى الراغبين الدخول في هذه 

نسنننخة من  مسنننتالموحدة التعاقدات  -والمحاسنننبةامام الجهاز المركزي للرقابة  –فج لطان  –الصنننندوال اماتمالي للتنمية 

 وثيقة المزايدة مجاناً.

 -يشتــــــرط التزام المتزايد باآلتـــــي:

المحدد ألاله وفي المولد الاله وبحيث  الصننندواليقدم المتزايد لطائه في مظروف مغلق بالشننما امحمر الى لنوان  -1

 فيها.يرغب المتزايد المزايدة  تيال ورقم المزايدةيكتب للى المظروف أسم الجهة وأسم المتزايد )مقدم العطاء( 

امام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  –فج لطان  –ية بمقر الصندوال اماتمالي للتنمفي القالة الكبرى تفتح المظاريف 

حسب المواليد المحددة الاله في نفس السالة واليوم المذكور الاله بحضور المتزايدين او من ينوب لنهم وأي لطاء يقدم 

 او يصل بعد هذا المولد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفومً.

ضمان  –أو شيك مقبول الدفا أو مبلغ نقدي صالح للمدة المذكورة الاله  غير مشروط بنكي العطاء ضمانيرفق ما  -2

وسننيرفض وثيقة المزايدة  وبنفس الصننيغة المحددة في للمزايدة،( من قيمة العطاء المقدم 25%بنسننبة ) -دخول المزاد 

 .زايدةأي لطاء غير مصحوب بضمان الم

 الاله.مدة صالحية العطاء حسب ماهو محدد  -3

 وسيتم استبعاد أي لطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة. الاله،يقدم العطاء بالعملة المذكورة  -4

 -اآلتي:ما امخذ في املتبار 

أمام الجهاز المركزي للرقابة  –فج لطان  –مكان واود امصننننننناف المراد بيعها : الصننننننندوال اماتمالي للتنمية  -

 والمحاسبة.

يومياً من السنننالة العاشنننرة وحتى الظانية وهراً وتلك ابتداًء من تاري   بيعها:لمراد مواليد المعاينة لألصنننناف والمواد ا -

 07/07/2021وحتى تاري   22/06/2021

 07/07/2021 آخر مولد للحصول للى وثيقة المزايدة سيكون بتاري  -

 سيتم بدء المزاد للناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة اللى امسعار المقدمة في -

 المزايدة.

 

 حدة.مزايدة للى لكل  تقدم العطاءات في مظروف مغلق

 يهماواحدة او كل لدخول في مزايدةليمكن للراغبين في المشاركة -

 اتا تأخر من رسي لليه المزاد لن اداء باقي الظمن خالل خمسة لشر يوما من رسو المزاد لليه يصادر التأمين المدفوع منه. -

 .لمنتسبي الصندوال اماتمالي أو أقربائهم من الدراة امولى او الظانية او الظالظة او الرابعة للتقدم في المزايدة قم يح -

واسنننتخرا  نقل الملكية وتسنننليم الظمن و النقل وامسنننتالم لليه العطاء ويتحمل الفائز كافة مصننناريف ىرسننن ُلمنالسنننيارة  سنننتسنننلم -

 حكومية أخرىرسوم  وأيةم رقاام

حكومية رسوم  وأية الظمنوتسليم  النقل وامستالم لليه العطاء ويتحمل الفائز كافة مصاريفى رسن يُ مامصول التالفة ل ستسلم -

  أخرى

 للتنمية: اماتماليفي الموقا املكتروني للصندوال  اتاإللالنللى  اإلطالعيمكن  -

http://www.sfd-yemen.org 
 

ة حالة السيارحية ومتكاملة وواضحة لن  صورة إلطائهالمراد بيعها وتلك لغرض  ةالسيارمتزايد للى نفقته معاينة للى اليجب -

نافية للجهالة وتعتبر هذه المعاينة موافقة للى الشننننننراء بالحالة  معاينة ةالسننننننيارلتلك معاينة اليكفل  المزايدة بماالمراد بيعها في 

 الراهنة.

بيعها وتلك لغرض إلطائه صننورة حية ومتكاملة وواضننحة لن حالة  التالفة المرادللى المتزايد للى نفقته معاينة امصننول يجب -

معاينة نافية للجهالة وتعتبر هذه المعاينة موافقة للى  امصننننننوليكفل المعاينة لتلك  المزايدة بماامصننننننول التالفة المراد بيعها في 

 الشراء بالحالة الراهنة.

 

 بشأن بيا المظاريف امتصال بامتي: لالستفسار-

، 15485الجمهورية اليمنية،ص.ب. -صنعا–قرب الجهاز المركزي للرقابة -فج لطان-المقر الرئيسيالصندوال اماتمالي للتنمية 

 449670، فاكس:449669هاتف:

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

