
 

EOI for Pre-Qualification of Suppliers for YARD                                   

 رديا -من الخير لإلغاثه والتنميه مؤسسة ي ــل– دعوة للتسجيل في قوائم الموردين 
 

 2020 فبراير 15  للتقديم: موعد آخر 

 

 مجموعة توريد في رغبتهم على والتأكيد طلباتهم إرسال إلى الخبرة وذوي المؤهلين الموردين قائمة بتحديث حاليا   والتنميه لإلغاثه الخير يمن مؤسسة تقوم
 االهتمام. ابداء طلبات بتقديم اليمن في العاملين المتعهدين البرنامج يدعو اإلطار، هذا في لذا، .2020 لعام والخدمات السلع من متنوعة

 

Closing Date of Submission: Jan. 31, 2020 
 

Yemen Al-Khair for Relief of and Development foundation -YARD is updating its Roster of the 

below categories for 2020 hereby requests Expression of Interests from service providers operating in 
Yemen. 
 

 و بناء ، اعادة تأهيل  عامه مقاوالت 

 غذائيه مواد توريد 

 وغيرها وكهرباء سباكه وادوت بناء مواد توريد  

 والترجمه واالتصال اإلعالم خدمات 

 الجاهزة والمنشآت الهياكل 

 والملحقات والمضخات الوقود خزانات 

 المختلفه الصيانة خدمات 

 النقالة الذكية األجهزة 

 واإلطارات المركبات الغيار وقطع التشحيم ومواد والزيوت الوقود  

 خدمات و معدات GPS 

 التنظيف ومواد خدمات  

 التأمين خدمات 

 الغيار وقطع والصيانة المولدات 

 السفر وكاالت خدمات 

 المعدات / المكتبية / المنزلية األجهزة 

 والكمبيوترات الطابعات اكسسورات / التصوير مستلزمات / األحبار( ذلك في )بما االستهالكية والمواد القرطاسية  

 والفنادق المطاعم خدمات  

 الشحن خدمات 

 مكتبي آثاث  

 الطبية والمحاليل والمعدات والمستلزمات األدوية 

 والنظافة االصحاح قطاع بتدخالت الخاصة المواد 

 النقدية التحويالت خدمات   

 الخ(وغيرها المراجعه ،الهندسية القانونية، اللوجيستية، البشرية، الموارد ، التطوير ، )التمويل األنواع كافة من االستشارية الخدمات.. 

 مختلفة ميدانية مسوحات تنفيذ خدمات (Assessment Market Surveys, Edline, Baseline, PDM,) 

 التدريب خدمات مزودي   

 والمركبات السيارات تأجير  

 وغيرها  الشبكات وصيانة والموبايالت الكمبيوترات اجهزة 

 وملحقاتها والمضخات الزراعيه التي تعمل بالطاقه الشمسيه  وصيانتها الشمسية الطاقة انظمة 



 

 المواقع وتصميم الرقمية والحلول والبرمجيات األنظمة 

 والسالمة االمن ومعدات  خدمات 

 اللوجستية والخدمات النقل 

 الجمركي التخليص خدمات 

 الفني اإلنتاج خدمات 

 الزراعية واألدوات المواد 

 األطفال العاب  

 اليدويه والحرف النسائية االكسسوارات  

 والتطريز الخياطة ومعدات أدوات 

 المعلومات بتكنولوجيا الخاصة والبرمجيات المعدات 

 أخرى 
 

 -:: للطلب الداعمة المستندات
 

 استمارة تاهيل الموردين معبأه ومختومه و موقعه من قبل المورد                  )مرفقه( -1
 مصالح مع الموردين معباه ومختومه وموقعه من قبل المورد  )مرفقه (استمارة تضارب  -2
 مدونة السلوك مع الموردين  معبأه وموقعه ومختومه من قبل المورد             )مرفقه ( -3
 .للمحالت بالنسبه محل رخصة ، المهنه مزاولة تراخيص او ( والمؤسسات )للشركات التأسيس شهادة  -4
 التجاري النشاط يحدد المفعول ساري التجاري السجل من صورة  -5
  الضريبية البطاقة/ المفعول سارية ( والمؤسسات للشركات ) المبيعات ضريبة شهادة من نسخة -6
 المفعول ساريه التأمينيه البطاقه  -7
 زكاه. تسجيل قيد تسجيل شهادة او الزكويه البطاقه -8
 .( وتجاريه ربجيه غير مؤسسات او منظمات) الغير مع التعامل عقود من نسخ 3 -9

 )كما   األنشطه او السلع من قائمة والخبرة، ومؤهالتهم الرئيسيين، الموظفين قائمة يشمل كامال   المحل – المؤسسه -  بالشركة الخاص التعريف ملف -10
 .الكبيره والمؤسسات بالشركات خاص ( والفروع الرئيسي )المكتب المواقع ، معها نتعامل التي ونوعا (

 للشركات الزامي -النقدية التدفقات وقائمة الدخل، قائمة العمومية، الميزانية من الرئيسية )الصفحات األخيرة سنوات 3 للـ المالية البيانات من نسخة -11
 ( معتمد قانوني محاسب من معمده  تكون ان على والمؤسسات الكبيره

 ون المتعهد لديه حساب بنكي وان يتم موافاتنا بإسم الحساب ورقمه و اسم البنك .ان يك بحيث البنكي الحساب برقم كرت – بنكيه إفاده -12
 

 تسجيل نموذج بتسليم تقوم أن للمؤسسه خدماتها تقديم في الراغبين المقاولين المحالت/ / المكاتب / المؤسسات / الشركات من يرجى سبق، ما ضوء وفي
 تأهيل استمارة بــ إيميل إرسال عبر م2020فبراير 15 أقصاه موعد في وذلك أعاله المذكورة المطلوبة الوثائق إرفاق مع للمؤسسه التابع الخدمات مزودي

 مغلق ظرف في  العمليات إدارة – المؤسسه إدارة الى المؤهله المرفقات مع اإلستماره تسليم او المطلوبة الوثائق معها ومرفق ومختومه معبئه الموردين
 -التالية: البيانات عليه مطبوع

 

 " يارد - والتنميه لإلغاثه الخير يمن مؤسسة لـــ الموردين قوائم في للتسجيل دعوة
  يارد - والتنميه لإلغاثه الخير يمن مؤسسة

 yemen.org-procurement@yard  : إلكتروني بريد

 WHO العالميه الصحه منظمة خلف – إكسيد معهد جوار -الجزائر شارع

 اليمنية الجمهورية-صنعاء
 

 على للحصول طلباتهم تقديم ،للمؤسسه التابعين الخدمات متعهدي قائمة الى االنضمام في يرغبون والذين الحاليين اليمن في المؤسسه متعهدي جميع من يرجى
   المسبق. التأهيل

 
 
 
 
 

 -هامة: مالحظات
 أسعار. عروض أي او عمل مقترحات أي تقديم المرحلة هذه في مطلوبا   وليس العطاءات، لتقديم دعوة ليست هذه أن مالحظة يرجى 

 نم رغبتها عن عبرت التي للشركات عقود أي اصدار أو مناقصات أي بإنزال للمؤسسه ملزمة غير االهتمام ابداء طلبات لتقديم الدعوة هذه أن كما 
 .اإلبداء تقديم اثناء واخرى بمصاريف التزامات اي عن او التقديم خالل
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 االعالن. هذا في المحدد الموعد انتهاء بعد تقديم أي في النظر يتم لن 

 النهائية. االختيار عملية قبل واألدوات والمرافق المالية الحسابات من والتحقق المكاتب زيارة المقابالت، طريق عن العملية هذه متابعة يمكن 

 

Documentation to be submitted along with the Expression of Interest: - 
a. Copy of Legal Documents: certificate of incorporation, valid trading registration reflecting specific 

trade/business, valid sales tax certificate and tax card etc. 
b. Company Profile, including list of stores, list of key personnel, qualification, and experience, locations 

(main office, branches and/or outlets). 
c. Copy of financial statements for most recent 3 years (main pages of Balance Sheet, Income Statement, & 

Cash Flow Statement only ignoring notes). Audited statements preferred if available especially for 

companies and corporations.  
 
 

d. Vender must have the bank account and provide us with the Account No. and Bank name. 
 

Interested firms are requested to submit completed, signed, stamped ADO Suppliers Registration 
Form along with the documents of above requirements by sending an e-mail or a formal letter not 

later than Feb. 15, 2020. in an envelope marked with the below title to the indicated address: 
“EOI for Pre-Qualification of Suppliers for YARD” 

Yemen Al-Khair for Relief and Development Foundation 

E-mail: procurement@yard-yemen.org  

Al-Geria Street, Near Exceed Institute. 
Sana'a, Republic of Yemen. 
             

Important Notices: 
 Please note that this is not an invitation to tender. No work proposals and no cost estimates are 

required at this stage. 
 Also, this invitation for EOI does not bind YARD to issue any tenders or contracts to the 

companies expressing their interest. 
 Submissions after this deadline will not be considered. 
 This process may be followed up by interviews and inspection of offices, financial accounts, 

facilities and equipment prior to final short-listing. 
 
 

Vendors currently listed with YARD and who wish to be retained in YARD`s vendor' list 

are also required to apply for the prequalification. 
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