
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع صنعاء –إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 
 : على تمويل المشاريع التالية1997لعام  (10)وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم 

 المطلوبة الخبرات التمويل مصدر المناقصة  مكونات المشروع اسم المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

مدة 
 صالحية
العطاء 

 )ايام(

صالحية 
ضمان  
 العطاء

 )ايام(

  قيمة
 الضمان

 (دوالر)

 موعد فتح المظاريف
 (التاريخ/الساعة)

200-8484 
 بٌت قرٌة - األساسٌة النور مدرسة

 - الحدب عزلة( - الحرف)الشٌبانً
صنعاء  محافظة - مطر بنً مدٌرٌة

 مخزن + إدارة+رٌفٌة فصول 9 )استكمال بناء  
 حمامات 6  +مدرسٌن سكن + مدرسٌن غرفة+

 ( سور +مٌاه  حصاد خزان+

 الحكومة منحة

 البرٌطانٌة

الرابعة  للمرحلة

خبرات سابقة 

 ألعمال مماثلة

جنٌه 

 1600 120 90 4000 استرلٌنً
اإلثنٌن 

29/ 8 /2016     
 صباحا ً 11:00

200-8483 
 قرٌة - الثانوٌة األساسٌة الفوز مدرسة

 الحٌمة مدٌرٌة- الحدب عزلة- الغٌثً بٌت
صنعاء  محافظة - الداخلٌة

  مدرسٌن غرفة +فصول ستة  )استكمال بناء 
 خزان +حمامات 6+مكتبة+كٌمٌاء معمل+

 (السور  توسعة+ مٌاه حصاد

 الحكومة منحة

 البرٌطانٌة

الرابعة  للمرحلة

خبرات سابقة 

ألعمال مماثلة 

جنٌه 

 3500 120 90 7000 استرلٌنً
الثالثاء 

30/ 8 /2016     
 صباحا ً 11:00

 بنً بقرٌة األمطار مٌاه حصاد خزان 200-8482
صنعاء -  خوالن- شداد  بنً-  فرحان

 ترسٌب حوض + سقف + بركة) استكمال إنشاء 
 (الحٌوانات  لشرب حوض+ 

 الحكومة منحة

 البرٌطانٌة

الرابعة  للمرحلة

خبرات سابقة 

ألعمال مماثلة 

جنٌه 

 4500 120 90 10000 استرلٌنً
الثالثاء 

30/ 8 /2016     
 صباحا ً 11:30



 
 .المشاريع المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصات عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة  المقاولين المؤهلين والذين سبق وأنيدعو الصندوقوعليه 

 

  –صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  ٌمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر .1

  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة -  صنعاء – جوار الحً السٌاسً –شارع جٌبوتً 

 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمً مقابل رسم 441401/01:،فاكس 442040/01تلفون 

 .قرٌن كل مناقصة وبحسب العناوٌن الموضحة أدناه ال ٌرد حسب ما هو موضح أعاله

بالشمع األحمر مكتوب علٌه اسم المشروع و رقم  ٌسلم العطاء فً مظروف مغلق ومختوم .2

أعاله لفتح المظارٌف قرٌن كل مشروع على العنوان  المناقصة، فً أو قبل الموعد المحدد

 – جوار الحً السٌاسً – شارع جٌبوتً  –صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  التالً

،فاكس 442040/01 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة - صنعاء 

:441401/01        . 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 – جوار الحً السٌاسً – شارع جٌبوتً  –صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  تفتح المظارٌف فً .3

حسب ،  441401/01:،فاكس 442040/01 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورٌة الٌمنٌة - صنعاء 

فً نفس الساعة والٌوم المذكورٌن أعاله بحضور المقاولٌن  المواعٌد المحددة أعاله قرٌن كل مناقصة

 .عطاء ٌقدم أو ٌصل بعد هذا الموعد سٌرفض وسوف ٌعاد إلى صاحبه مقفوالً  المتقدمٌن أو مندوبٌهم وأي

 .الوثائق شراء سند وإحضار المفعول سارٌة الضرٌبٌة البطاقة من صورة إحضارعلى المتقدم  .4

 .على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجٌل ضرٌبة المبٌعات  .5

 .على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوٌة والبطاقة التأمٌنٌة سارٌة المفعول  .6

 .على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة سارٌة المفعول  .7

 .القوانٌن السارٌة فً البالد على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .8

  للفترة  صالحمشروع قرٌن كل (حسب ما هو محدد أعاله)ٌرفق مع العطاء ضمان بنكً غٌر مشروط  .9

 مصحوب غٌر عطاء أي وسٌرفض المظارٌف فتح تارٌخ من إبتداء مشروع كل قرٌن أعاله المذكورة

 .المناقصة بضمان

  . إبتداًء من تارٌخ فتح المظارٌف.مدة صالحٌة العطاء حسب ما هو محدد أعاله .10

 .ٌقدم العطاء بالعملة المذكورة قرٌن كل مناقصة وسٌتم استبعاد أي عطاء ٌتم تقدٌمه بعملة مغاٌرة .11

 .غٌره من العطاءات رب العمل غٌر ملزم بقبول أقل عطاء أو .12

-www.sfd للتنمٌة االجتماعً للصندوق االلكترونً الموقع فً االعالن ٌمكن اإلطالع على .13

yemen.org. 

 عدم مسئولٌة وٌتحمل عطائه تقدٌم قبل الموقع بزٌارة ٌقوم أن الخاص حسابه وعلى العطاء مقدم ٌجب على .14

. للموقع زٌارته
 

 تلفون  / 15309: ب . ص  / الجمهورية اليمنية -  صنعاء – جوار الحي السياسي – شارع جيبوتي  –صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  :تصال باآلتيإللإلستفسار بشأن بيع المظاريف ا
 441401/01:،فاكس 442040/01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


