
  فرع عمران - للتنمية  االجتماعيمناقصات من الصندوق 
  على تمويل المشاريع التالية: 1997)) لعام 10للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم (( جتماعياالوافق الصندوق 

  .وثائق المناقصات وفق وذلك أعاله المذكورة المشاريع وصيانة وإنجاز إلنشاء المناقصة طريق عن عطاءاتهم تقديم المجال نفس في عملوا وأن سبق والذين المؤهلين المقاولين للتنمية االجتماعي الصندوق يدعو وعليه
 . طريقللتنمية فرع عمران االجتماعيندوق ائق المناقصات من مقر الصيمكن الحصول على وث . 1

 فون:تل ،15482صنعاء  ص.ب: ،الجمهورية اليمنية - عمران  ،جوار البنك المركزي اليمنيصنعاء 
وذلك خالل ساعات  8009800 للشكاوى، الرقم المجاني  601982/07 فاكس: ،601888/07

 ةلموضحاسم وبحسب العناوين اكل ين الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله قر
 دناه. أ

اقصة، سم المشروع ورقم المنامختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه يسلم العطاء في مظروف مغلق و . 2
 في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع على العنوان التالي: 

 -  عمران ،لبنك المركزي اليمنيجوار ا. طريق صنعاء للتنمية فرع عمران االجتماعيالصندوق 
، الرقم  601982/07 فاكس: ،601888/07 تلفون: ،15482صنعاء  ص.ب: ،الجمهورية اليمنية

 .8009800 للشكاوىالمجاني 
 لمركزياجوار البنك . طريق صنعاء للتنمية فرع عمران جتماعياالتفتح المظاريف في مقر الصندوق  . 3

 فاكس: ،601888/07 تلفون: ،15482صنعاء  .ب:صاليمنية، الجمهورية  -عمران  ،اليمني
حسب المواعيد المحددة أعاله قرين كل  8009800 للشكاوى، الرقم المجاني  601982/07

عطاء  م وأيمشروع في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيه
 صاحبه مقفوالً. يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى 

 .قعلى المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائ . 4
 المبيعات. ضريبةحضار صورة من شهادة تسجيل إعلى المتقدم  .5

 سارية المفعول. مينية والزكويةأمن البطاقة الت على المتقدم إحضار صورة . 6
 المهنة سارية المفعول. إحضار صورة شهادة مزاولة على المتقدم  . 7
 لتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد. متقدم اإلعلى ال . 8
أعاله  مذكورةيرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة ال . 9

 . مصحوب بضمان المناقصةي عطاء غير من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أ قرين كل مشروع إبتداءً 
 مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.  . 10
 . ي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرةأ، وسيتم إستبعاد أعاله ةيقدم العطاء بالعملة المذكور . 11
 . ء أو غيره من العطاءاترب العمل غير ملزم بقبول أقل عطا . 12
  .yemen.org-www.sfd جتماعي للتنميةاإل لكتروني للصندوقعالن في الموقع اإلطالع على اإليمكن اإل . 13
يارته عدم ز يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية . 14

 للموقع.
  تي: تصال باآلستفسار بشأن بيع المظاريف اإللإل

 -مران ع ، نيجوار البنك المركزي اليم. طريق صنعاء مية فرع عمراندوق االجتماعي للتنالصن
 ، 601982/07 فاكس: ، 601888/07 ،تلفون:15482صنعاء  ص.ب: الجمهورية اليمنية ،

 .8009800 ىالرقم المجاني للشكاو

 

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

 الرسوم 
 باللایر

 صالحية
العطاء 

 )ام(أيــــ

صالحية 
  ضمان العطاء

 )ام(أيــــ

 قيمة 
 الضمان
 (دوالر)

 موعد فتح المظاريف
 )الساعة/التاريخ(

مدينة  -يوليو بحارة النصر ( نجر)  7مدرسة  12433 -910
 محافظة عمران -مديرية عمران  -ن عمرا

ور فصول دراسية (دورين) مع السلم والس 4إعادة بناء 
 )فصول دراسية مع 8يم وصيانة عدد ( المدرسي + ترم

 المرافق ( نموذج حضري ، دورين)

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
للمساهمة في تمويل المرحلة 

 الرابعة

ال تقل تنفيذ عقد ألعمال إنشائية 
) ألف دوالر نفذ 100عن ( قيمته

 خالل العشر السنوات الماضية

الدوالر 
 االمريكي

5000 90 120 USD 
2,500  

  الثاءالث
2019/3/12  

 ظهراً  11:00
قرية بيت  -استكمال مشروع مدرسة األمل  12431 -910

محافظة  –مديرية خمر  -عزلة غشم  -المحيرس
 عمران

) فصول دورين مع المرافق + ترميم 6إستكمال عدد (
 ) فصول3(

قرض الصندوق العربي لإلنماء 
للمساهمة في تمويل المرحلة 

 الرابعة

ال إنشائية نفذ تنفيذ عقد ألي أعم
 خالل العشر السنوات الماضية

الدوالر 
 االمريكي

5000 90 120 USD 
2,500  

  الثالثاء
2019/3/12  

 ظهراً  11:30
خزان حصاد مياه االمطار لقرية بيت عاطف  12429 -910

 م / عمران -جبل عيال يزيد  -االكهوم  -وصيح 
ة إنشاء خزان حصاد مياه األمطار بقرية بيت عاطف سع

مع الملحقات + تنفيذ خزان حصاد مياه  3)م900(
 مع الملحقات 3)م500األمطار بقرية صيح سعة (

 KFW /منحة الحكومة االلمانية
 لبرنامج المياه والصرف الصحي

تنفيذ عقد مماثل ال تقل قيمته عن 
) ألف دوالر نفذ خالل العشر 80(

 السنوات الماضية

 USD 120 90 7000 اليورو 
3,500  

  الثالثاء
2019/3/12  

 ظهراً  12:00
 - خزان حصاد مياه االمطار لقرية بيت المحاربي 12426 -910

 عمرانمحافظة  –مسور مديرية  –جبل مسور 
مع  3م 2100إنشاء خزان حصاد مياه األمطار سعة 

 الملحقات
 KFW /منحة الحكومة االلمانية

 لبرنامج المياه والصرف الصحي
ن تنفيذ عقد مماثل ال تقل قيمته ع

) ألف دوالر نفذ خالل 100(
 العشر السنوات الماضية

 USD 120 90 10000 اليورو 
4,500  

  األربعاء
2019/3/13  

 ظهراً  11:00
 -خزان حصاد مياه االمطار لقرية بني حنيش  12427 -910

 عمران محافظة -قفلة عذر  مديرية –البطنة 
مع  3) م2000إنشاء خزان حصاد مياه األمطار سعة (

 اتالملحق
 KFW /منحة الحكومة االلمانية

 لبرنامج المياه والصرف الصحي
 تنفيذ عقد إنشائي ال تقل قيمته عن

) ألف دوالر نفذ خالل العشر 70(
 السنوات الماضية

 USD 120 90 7000 اليورو 
3,500  

  األربعاء

2019/3/13  
 ظهراً   11:30

خزان حصاد مياه االمطار لقريتي محظة  12428 -910
 –ة مديرية القفل -البطنه  -( حاشف )  والمزراب

 عمرانمحافظة

مع  3)م700إنشاء خزان حصاد مياه األمطار سعة (
الملحقات لمحل المزراب + إنشاء خزان حصاد مياه 

 مع الملحقات لمحل محظة 3)م700األمطار سعة (

 KFW /منحة الحكومة االلمانية
 لبرنامج المياه والصرف الصحي

إنشائية ال تنفيذ عقد ألي أعمال 
) ألف دوالر 70تقل قيمته عن (

 نفذ خالل العشر السنوات الماضية.

 USD 120 90 7000 اليورو 
3,500  

  األربعاء

2019/3/13  
 ظهراً   12:00

ـ  يبهخزان حصاد مياه االمطار لقرية القرون ـ الذ 12417 -910
 عمرانمحافظة صوير ـ مديرية 

مع  3)م1600إنشاء خزان حصاد مياه األمطار سعة (
 الملحقات

 KFW /منحة الحكومة االلمانية
 لبرنامج المياه والصرف الصحي

تنفيذ عقد مماثل ال تقل قيمته عن 
) ألف دوالر نفذ خالل العشر 50(

 السنوات الماضية.

 USD 120 90 7000 اليورو 
3,500  

  األربعاء
2019/3/14  
 ظهراً   12:30

 -حمد الدرة استكمال مشروع مدرسة الشهيد م 12432 -910
 -مديرية ظليمة حبور -عزلة بني عيذ  -المكبة 

 عمران محافظة

قرض الصندوق العربي لإلنماء  ) فصول دراسية مع المرافق 3إستكمال عدد (
للمساهمة في تمويل المرحلة 

 الرابعة

تنفيذ عقد ألي أعمال إنشائية نفذ 
 خالل العشر السنوات الماضية

الدوالر 
 االمريكي

5000 90 120 USD 
2,500  

  الخميس
2019/3/14  
 ظهراً   11:00

خزان حصاد مياه االمطار لقرية قرحاو ـ بني  12430 -910
 صعدةمحافظة ساقين ـ مديرية واس ـ 

 مع 3)م1400إستكمال خزان حصاد مياه األمطار سعة (
 الملحقات

 KFW /منحة الحكومة االلمانية
 لبرنامج المياه والصرف الصحي

تنفيذ عقد ألي أعمال إنشائية نفذ 
 خالل العشر السنوات الماضية

 USD 120 90 4000 اليورو 
1,600  

  الخميس
2019/3/14  
 ظهراً   11:30

910- 12421  
(إعادة للمرة 

 االولى)

ني خزان حصاد مياه االمطار لقرية آل زابية ـ ب
  صعدةمحافظة رازح ـ مديرية ربيعة ـ 

 (مرحلة ثانية)

 مع 3)م3000ن حصاد مياه األمطار سعة (إستكمال خزا
 الملحقات

منحة الحكومة البريطانية للحماية 
 المرحلة االولى -االجتماعية 

تنفيذ عقد ألي أعمال إنشائية نفذ 
 خالل العشر السنوات الماضية

الجنية 
 االسترليني

5000 90 120 USD 
2,500  

  الخميس

2019/3/14  
 ظهراً   12:00

ن حصاد مياه محربه و عرابه ـ انشاء خزا 12434 -910
  الجرهه ـ ساقين ـ صعدة

قرض الصندوق العربي لإلنماء   مع الملحقات 3)م1500إستكمال خزان سعة (
للمساهمة في تمويل المرحلة 

  الرابعة

تنفيذ عقد ألي أعمال إنشائية نفذ 
  خالل العشر السنوات الماضية

الدوالر 
  االمريكي

5000 90 120 USD 
2,500 

-الخميس
2019/3/14 

  ظهرا 12:30


