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Sunday - 11 Apr 2021 - No: 1245 االحد   -  ١١  ابريل  ٢٠٢١ م- املوافق   ٢٨ �شعبان    ١٤٤٢ هـ

تعلن مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية -  ميناء عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )11( لعام 2021م- واخلاصة بســفلتة ســاحة مبنى املركز الرئيســي ملؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء 
عدن.

والتي يتم متويلها من املصدر : الذاتي.
فعلى الراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي:

مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( - املركز الرئيسي - بجانب فندق الهالل - م/ التواهي - محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشتريات واملناقصات – مدير إدارة املناقصات. 
تلفون: 200168-02-00967 + تلفاكس: 00967-02-201541 +

لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره ) 20,000 ( ريال ميني ال يرد.
آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم: اخلميس املوافق 2021/4/29م.

 ويقدم العطاء من أصل ونسختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان املؤسسة احملدد أعاله ومكتوب عليه اسم اجلهة واملشروع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1- ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع وقدره ) 790 دوالر أمريكي ( صالح ملدة ) 120 يوما( من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع 

صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
2- صورة من شهادة الضريبة على املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

 ٣- صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول + صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.
4- صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

 5- صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
6-  شهادة التسجيل والتصنيف على املبيعات.

7-  االلتزام بتوفير بطائق غير منتهية.
تستثنى الشركات األجنبية من تقدمي الشهادات والبطاقات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقدمي الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.

فترة سريان العطاء ) 90 ( يوًما اعتباًرا من يوم فتح املظاريف.
يجب تقدمي العطاءات إلى مدير إدارة املناقصات.

آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة ) 11:00 صباحًا ( من يوم: االثنني املوافق 2021/5/٣م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إلى أصحابها.
سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة )يف القاعة الكبرى للتسويق واإلعالم بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.

ميكن للراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة واالطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفترة املســموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة ) 26 ( يوما من تاريخ نشر أول إعالن أو عن طريق 
)www.portofaden.net( :زيارة موقعنا اإللكتروني

اأ�شرفنا على تنفيذ العديد من م�شاريع ال�شيانة ونطمح باملزيد لهذا امل�شروع
رئيس جمعية الري سد سبأ مبالح ردفان الشيخ محسن الدعجري لـ«األمناء«:

املالح »األمناء« خاص:

اللجنة  رئيــس  لـ«األمناء  تحــدث 
املجتمعيــة رئيــس جمعية الري ســد 
ســبأ باملالح يف ردفان مبحافظة لحج 
الشــيخ/ محســن أحمد الدعجري عن 
مرشوع سد سبأ مبالح ردفان واألعامل 
التي تم إنجازها مؤخرا بدعم من منظمة 
االغذية الزراعية )الفاو( والجهة املنفذة 

الصندوق االجتامعي للتنمية عدن«..
وقال الدعجري أن: »مساحة مرشوع 
أرايض سد وادي سبأ تبلغ حوايل  1700 
الرئييس  القنــاة  فدان تقريبــا وطول 
15كم ومتتد من مدخــل الوادي مرورا 
املعلجة  جوس  الديوان،  شعب  باملناطق 
والثيمرة والحوطة والســوداء والقشعة 
الخربة«، مشــرا  وانتهــاء مبنطقــة 
املمولة هــي منظمة  ان: »الجهــة  اىل 
املنفذة  والجهة  )الفاو(  الزراعية  االغذية 

الصندوق االجتامعي للتنمية عدن«.
واضــاف: »أهم االعــامل التي جرى 
تنفيذها يف اعادة تأهيل وصيانة قنوات 
سد ســبأ يف املرحلة االوىل هي: )ازالة 
جميع االشجار الضارة مبختلف انواعها 
واحجامها من مجرى القناة الرئيســية 
للســد والتخلص منها وبناء 3 حاممات 
اثناء  للعامل  تســتخدم  مقاولة  كل  يف 
العمل للحفاظ مــن األثر البيئي واملرض 
بالصحة وبلغت املســاهمة لتلك االعامل 
8.4كــم كمرحلة اوىل بــدء العمل فيها 
بتاريــخ 15/6/2020م ووزعــت عىل 
ثالثــة مقاولني بواقــع 2.832كم لكل 

مقاول .
وتابع: »وبعد االنتهاء من تلك املرحلة 
وهي ازالة االشــجار تم البدء يف املرحلة 
الثانية بتاريــخ 3/12/2020م بتصفية 
كل  القناة شامال  الرواســب من مجرى 
املخلفات واالشــجار وخالفه بحســب 
التصاميــم وجــداول الكميــات ورفع 
الرسومات إىل الضفتني اليرسى واليمنى 
من القناة وســحبها وتسويتها بحيث ال 
تعيق حركة الســيارات يف الطريق العام 
والنقل كام هــو محدد يف العقد للكمية 
الفائضة من الرتســيت وتم تقسيم تلك 
االعــامل عىل اربع مناقصــات أي عىل 

االربعة املقاولني الفائزين باملناقصات«.
العمل  رسعة  تضمن  »كام  واستطرد: 
الزراعي  املوســم  واســتقبال  والتنفيذ 
وحتى ال يترضر االخوة املزارعني من ري 
ارضهم وجرى تحديد مسافة 2.350 كم 
بذلك  املقاولــني مكونة  االخوة  لكل من 
املسافة الكلية لألعامل وهي 9.4كم عىل 
طول القناة الرئيســية للعرب من النقطة 
صفر مدخل القنــاة يف الوادي مبنطقة 
شــعب الديوان وحتــى النقطة االخرة 
الخربة وهو  الجديدة بعرب  القناة  مخرج 
العمل واالنشاء حاليا ضمن االعامل  قيد 
التي يقدمها الصندوق االجتامعي للتنمية 

عدن يف إطار مرشوع سد سبأ م/املالح 
بردفان م/لحج«.

الدعجري  أحمد  محسن  الشيخ  وقال 
ان: »هنــاك اعامل أخرى جرى العمل يف 
وخاصة  مســتعجلة  كرضورة  تنفيذها 
الرئيســية  القناة  تأهيل  ان جــرى  بعد 
والرتســبات  االشــجار  من  وتصفيتها 
والتي تتســبب عنــد تدفق امليــاه فيها 
بشــكل كبر إىل خراب خاصــة القناة 
الرئيســية يف 27 وفروعهــا االربعــة 
وهي تعتــرب أكرب قناة ومســاحة عىل 
مســتوى قنوات املرشوع فقد عملنا مع 
االخوة يف الصنــدوق االجتامعي قطاع 
الزراعة ممثال باألخ فكري حمدي ضابط 
املرشوع يف اســتيعاب هــذه القناة 27 
وفروعها األربعة يف عملية قيام االعامل 
فيها بإزالة االشجار الضارة واملعيقة يف 
تسير املياه يف القناة مبساحة اجاملية 
35.188.5كــم مــرت مربــع كام جرى 
اســتيعاب عمل الخراب والكرس املوجود 
يف احد فروع القنــاة رقم 5 يف الثيمرة 
حتى ال تــأيت املياه اليه وتتســبب يف 

تجريف ارض املزارعني يف ذلك الفرع«.
واضاف الدعجــري : »جميع االعامل 
التي تم تنفيذها وبدعم االخوة يف قيادة 
الصندوق االجتامعي للتنمية عدن ممثال 
بقطاع الزراعة ومختصني ومهندســني 
منظمة  مــن  وبتمويل  واستشــاريني 
اعامل  من  )الفــاو(  الزراعية  االغذيــة 
تأهيل وصيانة  إعادة  تنفيذية جبارة يف 
قنوات سد سبأ وشق عرب القشعة ومتت 
يف مراحلهــام االوىل بالشــكل الالئق 
واملطلوب كام رســم وخطــط له كم ال 

ننىس الدور الطيب لــألخ عبدامللك وكيل 
وزارة الزراعــة مدير عام مكتب م/لحج 
السلطة  وكذا  م/املالح  مكتب  مدير  وكذا 
وكل  باملالح  واملديرية  باملحافظة  املحلية 
املسؤولني  القادة  من  وشارك  ساهم  من 
املنجزة  يف تسهيل وتحقيق تلك االعامل 

يف هذا املرشوع«.
اعامل  تتحقــق  ان  »نأمــل  وأكمل: 
املرحلة الثانية يف استكامل بقية االعامل 
ضمنها  ومن  املــرشوع  هذا  يف  املنجزة 
االعامل والتأهيل وتأهيل القناة الرئيسية 
وفروعهــا يف الجهــة اليمنى من العرب 
يف منطقة الرويــد واعادة تأهيل جميع 
الشــبكة  وبوابات  وبواباتها  الفــروع 
الرئيســية وازالة الرتســيب من مدخل 
املغذيات الرئيسية للمياه يف رأس الوادي 
واســفل الوادي ووضع الحواجز الالزمة 
لتوجيه املياه يف الــوادي وتحويلها اىل 
الكربى  لالســتفادة  القناة  مدخل  تجاه 
اكرث  منها  يســتفيد  اوسع  مساحة  من 
املزارعــني ويف ضوء ما تم عمله يتطلب 
مــن االخــوة املزارعني الحفــاظ عىل 
االهامل  بعيد عن  العامل  استمرارية هذا 
الحاصل والغر مســؤول تجاه الحفاظ 
عىل منشآت املرشوع يف قنوات وبوابات 

وطريقة تنظيم الري فيها«.
لـ«األمناء«  حديثه  الدعجري  واختتم 
يف  املحلية  الســلطة  »ادعــوا  بالقول: 
املديرية واملحافظة عىل العمل بتشــكيل 
مجلــس ري للمرشوع ويقــوم بتنظيم 
سر عملية الري بحسب اللوائح املنظمة 
لذلك وخاصة بعد تأهيل املرشوع للحفاظ 

عىل بقاءه واستمراريته ».

هذه اأهمية م�شروع قنوات �شد 
�شباأ مبناطق املالح يف ردفان

اإعالن مناق�شة رقم )11( لعام 2021م  واخلا�شة ب�شفلتة �شاحة مبنى املركز 
الرئي�شي ملوؤ�ش�شة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن )متويل ذاتي(


