
 االهتمامالدعوة للتعبير عن 

 وتصنيفها(خدمات استشارية لمشروع تقييم الوظائف  (

 

يعتزززام الصزززندوم اال تمزززاع  للتنميزززة تنفيزززا ال زززدمات االستشزززارية لمشزززروع تقيزززيم  .1

 الوظائف وتصنيفها ، ويقتصر المشروع على وظائف الموارد البشرية التالية:

 المجموعةوظيفة، للالوظيف ، مؤشرات األداء الرئيسية  الوصف تحليل الوظائف،• 

االوزان  لمسزززززارات المهنيزززززة ، المسزززززميات الوظيفيزززززة ومصزززززفو ةاالوظيفيزززززة، 

 .ولياتئالمسو

 تقييم الوظائف وهيكل الدر ات واأل ور.• 

 ملفات الكفاءة والثغرات والقاموس ومؤشرات األداء الرئيسية.عريف ت• 

المت صصزة االستشزارية  /الشزرااتالمكاتب اال تماع  للتنميزة الصندوم يدعووعليه  .2

وذلز  مزن خز   ، المزااورة ععز  االستشزارية  يزا ال زدماتفتن    تهمرغبعن  لتعبيرل

مزؤه ت الشزراة دالوثزائ  والمعلومزات التز  تبزين  مر قزااالهتمزام  ءخطزا  ادزداتقديم 

ال بزززززرة مزززز  الترايزززززا علزززززى  لاالستشززززارية وامكاهياتهزززززا الماليززززة والفنيزززززة، وسززززج

 لكادرها الفن  واإلداري.  الااتية والسيراالعما /المهام المماثلة للمهمة المطلودة 

يتم سز االهتمام    تقديم ال دمات االستشارية المااورة،و قا لنتائج تقييم طلبات ادداء  .3

تقزززديم لالمؤهلزززة تو يزززه دعزززوة لقائمزززة اصزززيرة مزززن المكاتب/الشزززراات االستشزززارية 

 .ة المطلودةوضها الفنية والمالية ال اصة دتو ير ال دمعر

وثائقهززا ال اصززة دحسززب مززا ورد  إرسززا االستشززارية الراغبززة  /الشززرااتعلززى المكاتب .4

 :لى العنوان التال اعع   

 الصندوم اال تماع  للتنمية

 اسم االستشاريين-وحدة التعاادات-المراا الرئيس 

 اليمنية الجمهورية-العاصمةعماهة - ج عطان

  ،124/ 402الداخلية:  التحويلة 449669/ 8 تلفون:

 443232 ااس 

  yemen.org-mshugaa@sfd ,yemen.org-thaf@sfdwaal  :دريد الكتروه 

 2020ادريل  20هو  االهتماماء وثائ  طلب اددتقديم لآخر موعد  .5

  

Invitation to Submit Expression of Interest Consultancy Services for The SFD 

Job Evaluation and Grading Project 

1.  The Social Fund for Development (SFD) intends to execute the 

Consultancy Services for the SFD Job Evaluation and Grading Project, The project 

is limited to the following HR functions: 

 Job Analysis, Job descriptions, Job KPIs, job families, career paths, job 

titles, RASCI matrix. 

 Job evaluation and grading & Pay structure. 

 Competency profiles, gaps, dictionary, and KPIs. 

2.   The SFD hereby invites specialized consultancy firms to submit expression 

of interest letter for the provision of the consultancy services in the relevant field. 

The expression letter of interest has to be accompanied with the necessary 

description of documents (which prove the qualification and experience of the firm 

and it's personnel in the field of assignment).  

3. Accordingly, an official request to submit technical and financial proposals 

shall be issued to a   short list of the firms, which expressed interest and are 

qualified to carry out the consultancy service assignment. 

4.  Interested consultancy firms may submit their expression of interest and the 

other supporting documents to the following address: 

The Social Fund for Development 

Head Office-Procurement Unit-Consultant Section 

Faj Attan, Sana'a, Republic of Yemen  

Tel: +967 (0) 1 449669/8 - Ex: 124 - 204 

Fax: +967 (0) 1 443232  

To: mshugaa@sfd-yemen.org , aalwthaf@sfd-yemen.org, 

The deadline for submission of the expression of interest shall not be later than 

April 20, 2020 
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