
 

 

إنرصام اان لصةرت  ااؼلبرت اايلا رت     ػرن  شرسةت منرن بايلمرل الفرلتن اا )رلم ي(           تؼلن 

 -  :1028ضنن اابسنلبح االسيثنلز  الؼل  

 و
رقى 

 ًناقصةان
 اسى انًناقصة

 يبهغ انضًاٌ
  االبتدائي

 باندوالر االيريكي

اخر يوعد 
نالستفسارات 

واخر يوعد نبيع 
 انوثائق

 تاريخ فتح انًظاريف
يبهغ انرسوو 

 انيًني بانريال

1 60-1618  

 
 – Sana'a)) شراء وتوريد وتركيب وتشغيم

Aden)Microwave Backbone)

 

و60-60-1618 28,000 و11-60-1618   20,000 

طلبرلتفم ااطي رت خرأم اتصرلث ااردتا  ااسسرني       م مت)د تاادخام في هره اان لصة ااشسةلث ااساغبتفؼلى 

 -: إاى

يلادساف  ي بكيب اان لصةلث -اانشيسملث صسم –اانشيسملث تاانطلشن  ادازة –شسةت منن بايلمل  

 ه يال تسد  ب)ليل ااسسا  اانسددة اػأألخر نسطت بن اانااصفلث   اايلفصمانشلزع 

م)د  ااؼيلء في بظستف بغلق تبطيا  يلاشنغ األزنس إاى ػ اان ااشسةت اانسدد تبكياب ػل ه  -

 -اسم ااشسةت تاانشستع تزصم اان لصةت، تاسم ب)د  ااؼيلء، تفي ط ه اااثلئق اايلا ت:
ضنلن ي كي ي فس نناذج ااة غت اانسددة في تثلئق اان لصةت ينبلغ ب)ياع ةنل  .1

 ددتم اػأه ات ش ك ب)بام اادفغ ها بسدد يلا

  صازة بن شفلدة اايسد ل تااية  ن سلزمت اانفؼام .2

 صازة بن شفلدة ضسمبت اانب ؼلث + اابيلصت ااضسمب ت سلزمت اانفؼام  .3

 صازة بن اابيلصت اايأب   ت + اابيلصت ااصةامت سلزمت اانفؼام  .4

 صازة بن شفلدة بصاتات اانف ت  .5

)دمم اااثلئق تااشفلداث اانشلز إا فل آنفًل تمكيفى يي)دمم ااشسةلث األخ ب ت بن ت ىتسيث 

  اااثلئق اا)لنان ت اانؤهلت ااةلدزة بن اابلدان اايي ت يني إا فل تلك ااشسةلث

تس يم فير صبلزًل  ااؼلشسة تاا ةن ها ااسلػتاث ااؼيلءالسيأ  باػد  آخس -

ااسلدمت ػت اانظلزمن يسضاز اصسلب ااشسةلث ات بن م اب ػ فم في تنل  ااسل

يسسب اايلزمخ اانسدد اػأه تان ت)بل ااؼيلءاث اايي تسد يؼد هرا  ػشسة صبلزًل

 ااناػد تس يم إػلدتفل يسلايفل اانسلنت إاى اصسليفل 

س يم فير اانظلزمن ين)س ااشسةت ااناضر يؼلا ت ينكيب ااندمس ااي ف ر  يسضاز  -

   اصسلب ااؼيلءاث ات بن منثلفم ييفامض زسني باصغ تبطيا

منكن الساغب ن في اانشلزةت في هره اان لصةلث اإلطأع ػلى تثلئق اان لصةلث  -

صبل شسائفل خأم اتصلث اادتا  الفيسة اانسناذ يفل اب غ تثلئق اان لصةلث ات ػن 

 www.yemenmobile.com.yeطسمق شملزة باصؼ ل االاكيستني 

 

 

 

هلل تاي ااياف ق ؛ ؛؛ ؛ تا

http://www.yemenmobile.com.ye/

