
تعلــن محكمة جنــوب غرب أمانة العاصمــة أن األخ/ عبدالعزيز أحمد المســيبي 
الوكيل عن ورثة والده أحمد محمد المســيبي وعن شــركاء والده محمد مهيوب 
الدبعــي ومحمد علي حيدر وحميد عبــده القباطي أنه تقدم إلى المحكمة بطلب 
بصيــرة بدالً عن فاقد؛ كون البصيرة ضلــت عليه والمحررة بقلم األمين/ حمود 
عبــداهللا عيســى بتاريخ ١٤٠٧/٣/٢٢هـــ الكائنة في موضع جرب ســنع حدة – 
الوقف مســاحة ١٥٦ لبنة، والمحددة شــماالً : موضع العتيلية العليا والســفلى، 
وجنوباً : الحاج حسن البحري، وشرقاً : الشارع المنشق عرض ١٠م، وغرباً : من 

أعلى ما صار للمشتري وشركاه بموضع الرداعي.
فمــن لــه أي اعتراض على ذلك التقدم إلى المحكمة – قلم التوثيق خالل شــهر 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

فقدان بصيرة

تعلــن وزارة الصناعة والتجارة اإلدارة العامة للســجل 
التجــاري واألســماء التجاريــة بــأن األخ/ جمــال محمد 
علي الزريفي قد تنازل عن االســم التجاري (الحرمين 
للصرافة) لصالح (شركة الحرمين للصرافة (عبدالواحد 
وشــركاه التضامنيــة (تحت التأســيس)) فمــن له حق 
االعتراض على هذا التنــازل التقدم إلى الوزارة خالل 

أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تنازل عن اسم تجاري
تقدم إلى مكتب الصحة العامة والســكان بأمانة 
العاصمــة ورثة/ عبدالكريــم عبدالرحمن الجنيد 
ممثلــة بالدكتــورة/ رانيــا عبدالكريــم الجنيــد 
بطلب نقل الترخيص باســم الورثة، فمن له أي 
اعتراض عليه التقــدم إلى مكتب الصحة العامة 

والسكان باألمانة خالل الفترة القانونية.

نقل ترخيص

تعلن الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع م/ صنعاء استناداً 
للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م بشــأن السجل العقاري أنه تقدم 
إليها األخ/ عصام ســعد ســعيد البيضي بطلب تسجيل بصيرته المحررة بقلم/ علي 
محمــد أحمد التركي والمؤرخة ٢٠١٧/١٢/١٩م تحكي مســاحة خمس عشــرة لبنة 
وخمســة بالمائة وثالثة من واحد بالمائة لبنة عشــاري في موضع البسيس من مال 
القاع ومحاريث الســواد آلت له شــراء من البائع إليه/ حســين أحمد حســين الجلعي 
البائع عن نفســه مما صار إليه بالشــراء من/ محمد أحسن هادي الحضوري بموجب 
البصيــرة المحــررة بقلــم/ أحمد محســن قايــد مؤرخــة ٢٨ ربيع الثانــي ١٤٠٧هـ 
الموافق ١٩٨٦/١٢/٢٢م المرفقة للتســجيل، وتحكي مســاحة ثالثين لبنة ونصف 
اللبنة عشاري في الموضع المذكور أعاله، وكذلك المبيع بموجب رقم القسام للبائع 
المحرر بقلم األمين/ أحمد محمد عامر والمؤرخة شهر ذي الحجة ١٤٢٩هـ، والمبيع 
مما صار للبائع محمد أحســن بالشراء من األخ/ قناف علي علي الشيخ البائع ما صار 
لــه من بعد والدته الحرة/ ســعيدة أحمــد أحمد نجاد بموجب الفصــل المحرر بقلم/ 
محمــد حمــود المراني والمؤرخ ربيــع أول ١٤٠٥هـــ وذلك بموجب بصيرة الشــراء 
المحــررة بقلم/ أحمد محســن قايــد والمؤرخــة ١٥ ذي الحجة ١٤٠٦هـــ (المرفقة 
للتسجيل) وتحكي مساحة عشرين لبنة عشاري في الموضع، ومساحة اثنتي عشرة 
لبنة في الصلب التابع للموضع، يحد المبيع كامالً شــرقياً : أحمد محسن قايد، وقبلياً 
: الصلب المشــاع بين مــالك الموضع، وغربياً : كذلك، وعدنيــاً : العريم، ومن أعاله 

ورثة أحمد هادي.
وعليــه : فمن له اعتراض على التســجيل مؤيداً بالمســتندات القانونية التقدم إلى 
فــرع الهيئــة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، ما لم فســوف 

يتم السير في إجراءات التسجيل.

تســـجيل عقـــــــار
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يعلــن وليــد آدم محمد عثمان عــن فقدان 
برقــم  الجنســية  ســوداني  ســفر  جــواز 
برقــم  اإلقامــة  والصــق   ،(٠٩٨٣٤٢٨)
(٠١٠٠٠١٣٠٤٢)مــن وجدهمــا إيصالهما 

إلى مصلحة الهجرة والجوازات.
■ ■ ■

يعلــن عبــداهللا علــي أحمد المشــرقي عن 
فقــدان بطاقــة شــخصية صــادرة من م/ 
صنعــاء، وأوراق أخرى مــن وجدها إيصالها 

إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلن محســن عبداهللا علي الســالمي عن 
فقدان جواز ســفر صــادر مــن األمانة من 

وجده إيصاله إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلــن عبــداهللا مســلم محمــد ســالم عن 
فقــدان بطاقة الجئ صومالــي صادرة من 
مصلحة الهجرة والجوازات قســم الالجئين 

من وجدها إيصالها إلى جهة اإلصدار.
■ ■ ■

يعلن أحمــد محمد البوســاني عــن فقدان 
بطاقــة شــخصية صــادرة مــن م/ صنعاء، 

ورخصــة ســيارة صــادرة من صنعــاء من 
وجدهما إيصالهما إلى جهة اإلصدار.

■ ■ ■
أحمــد  صالــح  علــي  عبدالســالم  يعلــن 
الســوداني عــن فقــدان بطاقة شــخصية 
صادرة مــن صنعاء من وجدها إيصالها إلى 

مكتبة العامرية رداع.
■ ■ ■

يعلن باســم محمد حميد سنان عن فقدان 
جــواز ســفر صــادر مــن مــأرب مــن وجده 

إيصاله إلى جهة اإلصدار.

■ ■ ■
يعلن أكرم عتيق أحمد الواقدي عن فقدان 
بطاقة شــخصية صادرة من المهرة، وكرت 
ســيارة برقــم اللوحــة (١٣/٢٣٤٠) أجرة، 
ورخصــة قيــادة مــن المهــرة مــن وجدها 

إيصالها إلى مكتبة العامرية.
■ ■ ■

يعلــن/ بشــار عبــداهللا حمــود هــزاع/ عن 
فقــدان كــرت ســيارة تحمــل لوحــة رقــم 
(١٠٧٠٤ــــ٧) علــى من وجــده إيصاله إلى 

جهة اإلصدار .

محــــــاكم ونيـــــــاباتمفقــــــــــــــودات

تعلن الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني مكتب 
ذمــار اســتناداً للمــادة (٢٣) من القانــون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م 
بشــأن الســجل العقاري أنه تقدم إليها األخوان/ حسان محمد يحيى 
شــوباص وأخيه ســمير محمد يحيى شوباص بطلب تسجيل بصيرة 
شرائهما تاريخها ٢٠١٧/٧/٢١م بقلم الكاتب/ عبدالرحمن الفاضلي 
آلت إليهما شــراء من البائعين لهما أحمد ناصر قايد مصلح الجميلي، 
وأحمد مصلح قايد الجميلي، ومحمد مصلح قايد الجميلي بائعين عن 
أنفسهم مما صار إليهم شــراء من أحمد أحمد صالح الوجيه بموجب 
البصيرة المؤرخة ١٤١٠هـ، وأصل قرار المبيع أربع عشــرة لبنة من 
أطيان ذي هينان محاريث ذمار، يحد المبيع شماالً علي أحمد العيوي، 
وعبدالكريم اآلنســي، وجنوباً عمارة عبداهللا المغربي، وشرقاً الخط 

الدائري، وجنوباً شارع ١٤ مخطط من البلدية.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالوثائق والمستندات 
التقدم إلى الهيئة العامة لألراضي والمساحة والسجل العقاري خالل 

شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم سيتم التسجيل.

تسجيل عقــــار

يعلن فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ صنعاء 
واســتناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م بشــأن السجل 
العقاري أنه تقدم إليه األخ/ ماجد عبده الطليحي بتسجيل بصيرته المحررة 
بخط/ محمــد أحمد المؤرخة ١٧ صفر ١٤٣٥هـــ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٥م 
بمســاحة ســبع لبن إال ربع عشــاري فــي موضع النداقــة العليا مــن أوطان 
ومحاريث بيت بوس ما آل له شراء من نبيل علي علي حيدرة بموجب بصيرته 
المحــررة بخط األمين/ عبــداهللا حمود المصــري المؤرخة شــهر ذي الحجة 
١٤٣٤هـــ الموافق ٢٠١٣/١٠/١٢م، ومن يحيــى علي علي حيدرة وإخوانه 
سامي ومحمد ونبيل بموجب بصيرتهم المحررة بخط األمين/ عبداهللا حمود 
المهدي المؤرخة شــهر شوال ١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٨/١٩م، ومن يحيى 
علي علي حيدرة وإخوانه ســامي ومحمــد ونبيل بموجب بصيرتهم المحررة 
بخط/ عبداهللا حمود المهدي شــهر شوال ١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١٣/٨/١٩م 
(المرفقات للتســجيل) وحدودها : شــماالً : شارع ٣٢م، وشــرقياً : ملك جار، 

وجنوباً : جار، وغرباً : ملك جار.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات القانونية التقدم 
إلى فرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم 

فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تسجيل عقــــار

تعلــن وزارة الصناعــة والتجــارة اإلدارة العامــة 
للوكاالت وفروع الشــركات األجنبية أن على األخ/ 
علي عبدالرحمن طاهر الوكيل المسجل لشركة 
ســيفن ســيز ليمتــد ذات الجنســية البريطانيــة 
والمسجلة برقم (٤١٠١) وتاريخ ١٩٨٢/٦/١٤م 
والمجــددة حتــى ٢٠١٧/١٢/١٤م الحضــور إلى 
الوزارة خالل أســبوع من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
لألهمية، ما لم ســيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

في الطلب المقدم لدى اإلدارة.

إعالن من وزارة الصناعة والتجارة

يعلن فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ 
صنعاء واســتناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م 
بشــأن الســجل العقــاري أنه تقدم إليــه األخ/ إســماعيل علي ناصر 
العمــري وإخوانــه زياد وصالــح وأحمد بتســجيل بصيرتهم المحررة 
بخــط األميــن/ جميــل محمــد العوبلــي المؤرخة ٣ رجــب ١٤٣٩هـ 
الموافق ٢٠١٨/٣/٢١م بمســاحة أربع لبن عشــاري في موضع وعر 
ضاعــن من أوطان ومحاريــث صافية طامش ما أتى لهم شــراء من 
البائــع/ محمــد صالح محمد الحماطــي بموجب فصلــه المحرر بخط 
محمد حسين الهريشة المؤرخ ٨ ذي القعدة ١٤٢٥هـ، وحدود المبيع 
: شــرقياً : يوسف عبداإلله، وشماالً : يوسف عبداإلله، وغربياً : شارع 

١٢م، وجنوباً : البائع، والفصل مرفق للتسجيل.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات القانونية 
التقدم إلى فرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، ما لم فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تسجيل عقــــار

يعلن فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ 
صنعاء واســتناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م 
بشــأن الســجل العقاري أنه تقدم إليه األخ/ محمد عبده علي ســيف 
بطلب تســجيل بصيرته المحررة بقلم األمين/ محمد صالح قاســم 
الرهمــي المؤرخة ٢٠٠٣/٥/١٢م والمصادق عليها من قلم التوثيق 
بمحكمة ســنحان االبتدائية بتاريخ ١٩ محرم ١٤٢٥هـ تحكي شراء 
المذكور مســاحة عشــر لبن ونصف اللبنة عشاري في الصلب التابع 
لموضــع دحاح البغلة مــن أوطان ومحاريث رهم العليــا آلت إليه من 
البائــع/ محمد صالح قاســم الرهمي بموجب الفصــل المحرر بقلم/ 
حمود علي البحري المؤرخ شهر صفر ١٣٥٦هـ، وحدود المبيع غربياً 
: ملــك البائع، وشــرقياً : عبدالحبيب القباطي، وقبليــاً : محمد صالح 

علي وشركاه، وعدنياً : مبيع عبدالرحمن حسين لطف.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات القانونية 
التقدم إلى فرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، ما لم فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تسجيل عقــــار

تعلن وزارة الصناعة والتجارة اإلدارة العامة 
للسجل التجاري واألسماء التجارية أن األخ/ 
لؤي عبدالكريم حمود عبده قد تقدم بطلب 
تعديل االسم التجاري (نجم المحيط ستار 
لالســتيراد) إلى (المحيط ستار لالستيراد)، 
فمن له حق االعتــراض على هذا التعديل 
التقدم إلى الوزارة خالل أســبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

تعديل اسم تجاري

تعلن الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني مكتب 
ذمار استناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩١م بشأن 
السجل العقاري أنه تقدم إليها األخ/ أحمد عبداهللا سعد علي النبعي 
لموكلــه أحمــد حمود حيــدر النبعي بطلب تســجيل بصيرة شــرائه 
تاريخها ٢٠ ربيع آخر ســنة ١٤٣٣هـــ الموافق ٢٠١٢/٣/١٤م بقلم 
األمين/ علي محمد علي الشــامي آلت إليه شــراء مــن البائع عبداهللا 
محمد حسن الجودري بائعاً ما صار إليه شراًء من البائع/ محمد أحمد 
حســين هالل الجربي كما تحكيه بصائر شــرائه بخط الكاتب نفسه 
المؤرخــة ١٠ جماد أول ١٤٣٠هـ، وأصل قرار المبيع مســاحة عشــر 
لبــن وربــع يعجز نصــف الثمن وربع الثمــن في موضع غــول مقبل 
محاريــث منقذة، يحدها قبلياً شــارع ٣٠م، وشــرقياً ملــك الذاهبي 
وماجد الروبيد، وعدنياً ملك محمد علي أحمد الربوعي، وغربياً شارع 

٣٠م.
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالوثائق والمستندات 
التقدم إلى الهيئة العامة لألراضي والمساحة والسجل العقاري خالل 

شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ما لم سيتم التسجيل.

تسجيل عقــــار
يعلن فرع الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ 
صنعاء واســتناداً للمادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م 
بشــأن السجل العقاري أنه تقدم إليه األخ/ عبده أحمد علي الصعدي 
بتســجيل بصيرة شرائه المحررة بقلم/ علي عبداهللا صالح الرهمي 
ومعرفاً بخط حسين صالح علي الرهمي المؤرخة ٢٢ رجب ١٤٣٩هـ 
الموافق ٢٠١٨/٤/٨م تحكي مســاحة ســت لبن عشاري في موضع 
حــق الشــباء مــن أوطان ومحاريــث رهم الســفلى ســنحان، يحدها 
قبلياً ملك حســين صالح الرهمي، وعدنياً شــارع ١٢م، وشرقياً ملك 
البائعيــن، وغربيــاً مبيع البائعين، وذلك الشــراء مــن البائعين ورثة 
الحاج/ ســعد ســعد علي الرهمي بموجب فصل مورثهم الجامع لهم 
المحرر بخط محمد حسين القاسمي المؤرخ صفر ١٤٠٠هـ (المرفق 

للتسجيل).
وعليه : فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات القانونية 
التقدم إلى فرع الهيئة م/ صنعاء خالل (٣٠) يوماً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، ما لم فسوف يتم السير في إجراءات التسجيل.

تسجيل عقــــار

تعلن الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني مكتب (إب) التالي 
:- اســتناداً إلى المادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م بشأن السجل 
العقاري بأنه تقدم إليها األخ/ وليد قايد ســنحان غالب بطلب تســجيل بصيرتي 
شرائه من البائع له عبد اهللا محمد أحمد القدسي بموضع نصف شعبة النظاري 
مــن مــزارع المحصن وبخــط صــادق الدعيس األولــى مؤرخــة صفر١٤٣٩هـ 
بمســاحة ثالث قصب والثانية مؤرخة ربيع أول١٤٣٩هـ بمســاحة نصف قصبة 
وذلــك المبيع مما تصل للبائع باإلرث من بعد والده والمرفق صورة بالملف يحد 
المبيع قبلياً قســم الموضع للبائع وشــرقياً وقف النظاري وعدنياً قسم الموضع 
ملك البائع وغربياً الطريق وســوف يتم تسجيل بصيرتى طالب التسجيل وعليه 
:- فمن له اعتراض على التســجيل مؤيداً بالمســتندات التقــدم إلى فرع الهيئة 
العامــة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني م/إب خــالل ثالثين يوماً من 

تاريخ اإلعالن ما لم سوف يتم التسجيل .

تسجيل عقار
تعلــن الهيئة العامــة لألراضي والمســاحة والتخطيــط العمراني مكتــب (إب) التالي 
:- اســتناداً إلــى المــادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنة ١٩٩١م بشــأن الســجل 
العقــاري بأنه تقــدم إليها األخ/ منصور أحمد خالد قاســم العمراني بطلب تســجيل 
بصيــرة المؤرخــة ربيــع آخر١٤٣٨هـ بخــط عبد اهللا محمد الشــامي بمســاحة أربع 
قصــب بموضع أطراف أقســام الصفاء من مــزارع منزل حميد من البائــع حميد عبد 
اهللا محمد المذيخره مما اتصل للبائع بأربع قصب اال ربع بالشــراء من أحمد عبد اهللا 
علي احمد ياســين بمســاحة ثمان قصب بموجب البصيرة المحــررة بخط لقمان عبد 
اهللا علي بتاريخ رجب١٤١٦هـ وكذا متصل للبائع بمســاحة ربع قصب بالشــراء من 
أحمد عبد اهللا ياسين وبموجب البصيرة المسجل بالسجل العقاري والذي يحد المبيع 
قبلياً طريق السيارات وشرقياً طريق السيارات من حول مراء وعدنياً ملك محمد علي 
عبده وغربياً الطريق وســوف يتم تسجيل بصيرة طالب التسجيل مع أصلها المباشر 
المحضر وعليه :- فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً بالمستندات التقدم إلى فرع 
الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيــط العمراني م/إب خالل ثالثين يوماً من 

تاريخ اإلعالن ما لم سوف يتم التسجيل .

تسجيل عقار

تعلن الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني مكتب (إب) التالي :- اســتناداً 
إلى المادة (٢٣) من القانون رقم (٣٩) لســنه ١٩٩١م بشــأن الســجل العقاري بأنه تقدم 
إليهــا األخ/ علــي عبد اهللا ثابــت الهمداني بطلب تســجيل إجارته والتنــازل اإلجارة مؤرخة 
رجب١٤٣٨هـــ بخــط وإمضــاء يحيى عبــد الرحمن ناصــر الدين مــن المؤجرين لــه أبناء 
المرحــوم الحاج يحيى علي الحبيشــي ذكور أو إناثا وهم عبد الكريــم وعبد الوهاب وأحمد 
وعلــي وعبد اهللا وعادل وســامي وصالح وياســر الجميع أوالد يحيى علي الحبيشــي وماجد 
محمد يحيى علي عن نفسه وبالوكالة عن شركائه من ورثة والده وهم ولدته اسياء قاسم 
إدريس وإخوانه جميل وفكري ووجدي ونبيل و زكريا ومحمد وصدام وغرام وملكة وكميليا 
وشــيماء وبغداد بموجب الوكالــة المؤرخة ٢٠١٦/٥/٢٥م المحضر صــورة منها ومن بنات 
الحاج يحيى علي الحبيشي وهن أمرية وجميلة وزينب وسميرة وسارة وسمر وأنيسة واصل 
قــرار اإلجارة عشــرون قصبة عرصة للبناء بالموضع المســمى قســم التبعــة مزارع منزل 
الراعية والمحدودات قبلياً أمالك بيت الســريحي وشــرقياً أمالك المســتأجر المذكور وعدنياً 
كذلــك وغريباً كذلك وبحســب التنازل للمســتأجر المذكــور من عبد الكريم أبــو بكر أحمد 
العنســي المؤرخ٢٠١٧/٤/١٦م والعائد لوقف ذرية الحاج يحيى علي الحبيشي وسوف يتم 
تســجيل إيجارة طالب التســجيل مع التنازل وعليه :- فمن له اعتراض على التسجيل مؤيداً 
بالمســتندات التقدم إلى فرع الهيئة العامة لألراضي والمســاحة والتخطيط العمراني م/إب 

خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلعالن ما لم سوف يتم التسجيل .

تسجيل عقــــار

محمــد  خالــد  يعلــن 
الطلــوع عن  عبدالخالــق 
فقدان شــهادة أسهم يمن 
موبايــل برقم (٠٠٠٥٩٥ 
 (٣٤٦٠) لعــدد   (٠٠١-
ســهماً صادرة من شــركة 
يمــن موبايل مــن وجدها 
إيصالها إلى جهة اإلصدار.

فقدان شهادة أسهم 

يعلن محمد عبدالخالق حمود 
الطلوع عن فقدان شهادة أسهم 
يمن موبايل برقــم (٠٠٠٧٦٤ 
ســهم،   (٤٠٠٠) لعــدد   (٠٠١-
وأخرى برقم (٠٤٠٢٥٨ -٠٠١) 
لعدد (١٠٠٠) ســهم صادرة من 
شركة يمن موبايل من وجدهما 

إيصالهما إلى جهة اإلصدار.

فقدان شهادة أسهم 

مناقصة رقم (١) /٢٠١٧م من مكتي التربية 
وافق الصندوق االجتماعي للتنمية اِّـنشأ بموجب القانون رقم (١٠) لعام ١٩٩٧م على تمويل اِّـشاريع التالية :

وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية اِّـقاول اِّـؤهل والذين سبق وأن عملوا 
َّـ نفس اِّـجال تقديم عطاءاتهم عن طريق اِّـناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة اِّـشاريع 

اِّـذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق اِّـناقصات.
يمكــن الحصول علــى وثائــق المناقصات من مقــر الصندوق االجتماعــي للتنمية فــرع المكال . . ١

فــوه – مقابل المؤسســة العامــة للكهرباء – المــكال – الجمهورية اليمنيــة – ص. ب : ٥٠٧١١ – 
تلفــون :٠٥/٣٧٢٢٩٧ - ٠٥/٣٧٢٢٩٨ – فاكــس : ٠٥/٣٧٢٢٩٤ – الرقم المجاني للشــكاوى : 
٨٠٠٩٨٠٠ – وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي مقابل رسوم ال ترد حسب ما هو موضح أعاله 

قرين كل اسم وبحسب العناوين الموضحة أدناه.
يســلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشــمع األحمر مكتوب عليه اســم المشــروع، ورقم . ٢

المناقصة في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع على العنوان التالي 
: (الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة فرع المكال. فوه – مقابل المؤسســة العامــة للكهرباء – المكال 
– الجمهوريــة اليمنيــة ص. ب : ٥٠٧١١ – تلفــون : ٠٥/٣٧٢٢٩٧ - ٠٥/٣٧٢٢٩٨ – فاكــس : 

٠٥/٣٧٢٢٩٤ – الرقم المجاني للشكاوى : ٨٠٠٩٨٠٠.
تفتــح المظاريــف في مقر الصنــدوق االجتماعية للتنميــة فرع المكال. فوه- – مقابل المؤسســة . ٣

العامــة للكهربــاء – المــكال – الجمهوريــة اليمنيــة ص. ب : ٥٠٧١١ – تلفــون : ٠٥/٣٧٢٢٩٧ - 
٠٥/٣٧٢٢٩٨ – فاكس : ٠٥/٣٧٢٢٩٤ – الرقم المجاني للشكاوى : ٨٠٠٩٨٠٠، حسب المواعيد 
المحددة أعاله قرين كل مشــروع في نفس الســاعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين 
المتقدميــن أو مندوبيهــم، وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد ســيرفض وســوف يعاد إلى 

صاحبه مقفوالً.

على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول، وإحضار سند شراء الوثائق.. ٤
على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.. ٥
على المتقدم إحضار صورة من البطاقة التأمينية والزكوية ساريتي المفعول.. ٦
إحضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.. ٧
على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.. ٨
يرفــق مع العطاء ضمان بنكي غير مشــروط أو شــيك مقبول الدفع بالمبلــغ المحدد أعاله صالح . ٩

للفترة المذكورة أعاله قرين كل مشروع ابتداًء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير 
مصحوب بضمان المناقصة.

مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.. ١٠
يقدم العطاء بالعملة المذكورة أعاله، وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة.. ١١
رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات.. ١٢

يمكن االطالع على اإلعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية :

www.sfd.yemen.org 
يجــب على مقدم العطاء وعلى حســابه الخاص أن يقــوم بزيارة الموقع قبل تقديــم عطائه ويتحمل 

مسؤولية عدم زيارته للموقع.
لالستفسار بشأن بيع اِّـظاريف االتصال باآلتي : (الصندوق االجتماعي للتنمية فرع اِّـكال. فوه 
– مقابل اِّـؤسسة العامة للكهرباء – اِّـكال – الجمهورية اليمنية ص. ب : ٥٠٧١١ – تلفون : 
٠٥/٣٧٢٢٩٧ - ٠٥/٣٧٢٢٩٨ – فاكس : ٠٥/٣٧٢٢٩٤ – الرقم اِّـجاني للشكاوى : ٨٠٠٩٨٠٠).

مكونات المناقصةالخبرات المطلوبةمصدر التمويلاسم المشروعرقم المناقصة
عملة 
العطاء

الرسوم 
بالريال

مدة صالحية 
العطاء باأليام

صالحية ضمان 
العطاء باأليام

قيمة 
الضمان

موعد فتح 
المظاريف 

(الساعة/ التاريخ)

١٢٣٧٨-٦٠٠
إعادة بناء وتجهيز مركز األمومة 

والطفولة بمستشفى عزان – عزان 
– ميفعة – شبوة

منحة االتحاد األوروبي عبر األمم المتحدة 
لمشروع الحماية االجتماعية لتعزيز صمود 

المجتمعات في اليمن

خبرة في نفس 
المجال للعشر 

السنوات السابقة

إعادة بناء وتجهيز مركز 
األمومة والطفولة بمستشفى 
عزان – عزان – ميفعة – شبوة

الدوالر 
األمريكي

120 يوما90ً يوما5.000ً
USD

2.500

11.0ص

األحد 
٢٠١٨/٧/١٥م

١٢٣٧٩-٦٠٠
بناء وتجهيز مستودعات الرعاية 

والتحصين بمحافظة شبوة

منحة االتحاد األوروبي عبر األمم المتحدة 
لمشروع الحماية االجتماعية لتعزيز صمود 

المجتمعات في اليمن

خبرة في نفس 
المجال للعشر 

السنوات السابقة

بناء وتجهيز مستودعات 
الرعاية والتحصين بمحافظة 

شبوة

الدوالر 
األمريكي

120 يوما90ً يوما5.000ً

 USD

2.500

11.30ص

األحد 
٢٠١٨/٧/١٥م

مناقصة من الصندوق االجتماعي للتنمية

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف فألف ألف مبروك

ا#ستاذ المهندس/ أحمد عبدا* ناجي دارس - ا#ستاذ/ عبده محمد الجندي
أمين محمد الشرفي - هيثم أمين الشرفي - حسن شرف الدين - أيمن أمين الشرفي 
 أحمد عمرو - محمد أحمد عمرو - منصور علي المطري - محمد علي السعيدي
عمار علي السعيدي - إبراهيم علي السعيدي - عدنان التويتي - ياسر الشرفي

محمد الكباري - أمين الكباري وكافة ا#هل وا#صدقاء.

إبراهيم أمين الشرفي
عبدالرحمن أمين الشرفي

نصر أحمد عمرو
جهاد منصور المطري

محمد خالد فضة
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