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بحري/عبدالكــرمي  ركــن  كتب/عميــد 
حسن اجلعوف

الخامس من ديسمرب من كل عام والذي صادف 
تأســيس القوى البحرية الجنوبيــة، والذي نحتفي 
فيه لهــذا العام بالذكــرى الثالثة  51 لتأسيســها، 
الحارة إىل  القلبية  املناســبة نتقدم بالتهاين  وبهذه 
جنود وصف ضباط وضباط منتسبي هذه املؤسسة 
التي شكلت وتشــكل أحد األصناف الرئيسية للقوات 
املسلحة، كام نرتحم عىل الشهداء ومن فقدناهم من 

رفاقنا يف هذه املؤسسة.
املمثلة  والعسكرية  السياسية  قيادتنا  نهنئ  كام 
بالقائــد األعىل للقوات املســلحة الجنوبيــة اللواء 

عيدروس قاسم الزبيدي - حفظه الله .
إن اختيار يوم الخامس من ديسمرب من كل عام 
هو اليوم الذي يحتفي فيه منتســبو القوى البحرية 
مبناسبة تخرج أول دفعة من ضباط القوى البحرية 
يف 5 ديسمرب 1971م والذي شكلوا النواة األوىل يف 

تأسيس وبناء القوات البحرية الجنوبية. 
 ومن خالل ذلك تم افتتاح املدرسة الفنية لتأهيل 
واألقســام يف  التخصصات  البحارة عــىل مختلف 
الســفن والزوارق الحربية يف الداخــل ومن ثم يتم 
تأهيل البقية يف الخارج، وخاصة قادة األقسام وقادة 
الزوارق والسفن الحديثة. لقد تشكلت القوى البحرية 
أثناء التأســيس من القطع والزوارق البدائية وسفن 
اإلنزال املفتوحة )الجريف( وبعد ذلك كانت القيادة يف 
الجنوب تويل أهمية خاصة يف بناء القوات البحرية 
ليمكنها من حامية املياه اإلقليمية والشواطئ والجزر، 
وألهميــة املوقع الجغرايف الهــام لجمهورية اليمن 
يطل  والذي  العريب(  )الجنوب  الشعبية  الدميقراطية 
عىل مقربة من املمرات املائية يف باب املندب وخليج 
عدن ويرتبط مبارشة بثالثة محيطات )البحر األحمر 
وبحر العرب واملحيط الهنــدي( كام أن بالدنا متتلك 

أطول شــاطئ عىل مستوى 
املنطقة يصــل طوله تقريبًا 
إىل 2300 كيلــو مــرت من  
رشقًا  املهرة  يف  حات  ميناء 
حتــى  رأس العارة، وجزيرة 
األحمر  البحر  حنجرة  ميون 
غربــًا، باإلضافة إىل جزيرة 
ســقطرى )جزيرة األحالم( 
والتي  األخرى  الجزر  وبقية 
يتطلــب حاميتهــا والدفاع 
اإلقليمية  األطامع   عنها من 

والدولية.  
وكان لقواتنــا البحرية 
الدور البــارز يف الدفاع عن 
تلك الجزر بالتعاون مع بقية 
املرابطة  القتالية  الوحــدات 
القوى  مشاركة  وأيضًا  فيها 
الجويــة والدفاع الجوي من 
خالل ذلك كانت وزارة الدفاع 
يف  ج . ي . د . ش  تــويل 

أهميــة خاصة يف تطوير وتســليح القوى البحرية 
وبشكل متســارع ويتناغم ذلك مع تحديث وتطوير 
التأسيس  املسلحة، وخالل عرش سنوات منذ  القوات 
أصبح الجيش ميتلك قــوة ضاربة قادرة عىل حامية 
أرض الجنوب عــىل كامل جغرافيته بريــًا وبحريًا 
وجويًا ولن تستطيع أي قوة معادية تهديد أو اخرتاق 

حدود البلد. 
لقد تطورت القوات البحرية حتى أصبحت متتلك 
أسطوال بحريا متطورا ميتلك قوة ضاربة قادرة عىل 
حامية امليــاه اإلقليمية والشــواطئ والجزر وكادرا 
مؤهال ومدربا ومشــبعا بالعلــم ويتقن بكل جدارة 
البحرية ورضب  استخدام وقيادة األسطول واملناورة 
اإلقليمية والشــواطئ  أهداف تقرتب من مياهنا  أي 

والجزر.
 إن األســطول البحري لجمهورية 
الشعبية كان ميتلك  الدميقراطية  اليمن 
قوة ضاربة ال يستهان بها عىل مستوى 
الجزيرة والخليــج وكان ميتلك األلوية 
وأهمها  والكتائب  والتشكيالت  البحرية 

عىل النحو التايل:
  1( اللواء السادس صواريخ ويتكون 
من: أكرث من ســبعة زوارق صاروخية، 
اثنني منها زوارق حديثة كل واحد يحمل 
4 صواريخ تصل مسافتها إىل أكرث من 
70 كيلو مــرت بإمكانها تدمري األهداف 
البحرية والربية بدقــة تامة وإصابتها 
محققة %100 باإلضافة إىل أنها متتلك 
مدافــع مضادات للطــريان عىل ظهر 
الزوارق لتدمري األهداف الجوية املعادية 
كام يتبع اللواء الكتيبة الفنية ومهمتها 
إعداد وتجهيز الصواريخ ووضعها عىل 
القاعدة  اللواء  يتبع  الزوارق وكان  ظهر 
العمليات  وغرفة  واللوجســتية  املادية 
التحكــم والتوجيه )غرفة القيــادة( أثناء العمليات 
القتالية واملناورات التكتيكيــة باإلضافة إىل  قيادة 

التدريب واألمداد والتموين والتوجيه املعنوي.
اللواء الخامس: ويتكون من ســفن اإلنزال أكرث 
من ٤ سفن إنزال مبا فيها الســفينة الكبرية ١٣٩ و 
التي كانت تحمــل منظومة قتاليه باإلضافة إىل أنها 

بإمكانها نقل كتيبة ودبابات مع كامل قواتها.
وبعد الحرب الظاملة التي شــنتها قوات االحتالل 
اليمنــي يف حرب ٩٤م تم التآمر يف تدمري الســفن 
والزوارق مبا فيهــا س ١٣٩ والتي عملوا عىل قص 
برجها القتايل وتحويلها إىل املؤسســة االقتصادية 

واستخدامها للتهريب إىل القرن األفريقي.
٣( لــواء الكســح: ويتكــون من عدة ســفن 

لكاســحات األلغام ويقوم بتأدية مهام قتالية أخرى 
كإسناد للزوارق والسفن القتالية. 

٤( اللواء الرابع األول: ويتكون من كتيبة التأمني 
القتايل ومركز القيادة الرئييس الذي يضم: العمليات 
والتدريب والقسم السيايس للتوجيه املعنوي وقيادة 

املعسكر والتأمني الطبي.
٥( الورشة الفنية لصيانة السفن واملدرس الفنية. 

٦( سفن إطفاء الحريق .
٧( لواء املراقبة واإلشــارة، والــذي من مهامه 
تأمني االتصاالت بني التشــكيالت القتالية، واإلبالغ 
عن أي أهداف معادية من خالل نقاط املراقبة املمتدة 
عىل طول الرشيط الســاحيل واإلبالغ عن أي أهداف 
معادية مــن خالل نقاط املراقبــة املمتدة عىل طول 
الرشيط الساحيل وصد أي تسلالت أو تهريب واإلبالغ 
عنها إىل مركــز القيادة والتعامل معها باإلضافة إىل 
الرادار التي يرصد أي أهداف معاديه بالتنســيق مع 
الدفاع الجوي والوحدات املرابطة يف املواقع  وحدات 
والجزر  والتنســيق أيضا مع نقاط املوانئ والفنارات 
التي تقوم بتوجيه السفن املدنية والعسكرية التي متر 
يف الخط املالحي الدويل وعدم السامح لها باالقرتاب 

من مياهنا اإلقليمية املتعارف عليها دوليًا.
لواء الدفاع الساحيل ويتكون من: 

کتيبــة صواریخ الرو بیج االســرتاتیجیة والتي 
يقوم بتدمــري االهداف الربيــة والتجمعات القتالية 
للعــدو باإلضافة إىل تدمري األهــداف  البحرية عىل 

مسافة ألكرث من ۸۰ کیلو مرت برًا وبحرًا .
کتائب املدفعية الســاحلية املنتــرشة يف کافة 

املواقع التابعة للقوى البحرية مبا فيها الجزر.
الوحدات  والذي ميــد  والتمويــن  اإلمــداد   )٩
بالتموين الغذايئ للوحــدات ورفد الوحدات بالذخائر 
وتجهيز املالبس للضباط واألفراد ورفد بعض املواقع 
باملخيامت وبناء الثكنــات للضباط واألفراد ومتوين 

الوحدات باملشتقات النفطية.

يف الذكرى الث�لثة لت�أ�سي�س القوى البحرية اجلنوبية

 (توريدات ) م2222لسنة  (ص 5 –ص1)رقم  ات عامةإعــالن مناقصـ
 –ص1ة رلم )ـالعام اتعن رغبته فً إنزال المنالص ,عدن - محافظةصندوق النظافة وتحسٌن المدٌنة مكتب ٌعلن 

 التالً:د تورٌ( ص5
 ضمان دخول المناقصة الرسوم أسم المناقصة الرقم

 9,100,000 100,000 توريد سيارات بيك اب ) ديزل ( 22ص/1
 4,800,000 70,000 االحتياج( متنوعة للسيارات ) التوريد حسب توريد إطارات 22ص /2
 4,700,000 50,000 توريد زيوت متنوعة للسيارات ) التوريد حسب االحتياج( 22ص /3
 1,200,000 50,000 توريد بطاريات متنوعة للسيارات ) التوريد حسب االحتياج( 22ص /4
 3,800,000 70,000 توريد مواد نظافة ) التوريد حسب االحتياج( 22/ص 5
 

 -تٌة:من المصادر اآلوالتً سٌتم تموٌلها 
 (عدن  -صندوق النظافة وتحسٌن المدٌنة محافظة مكتب )%100حكومً  -1

الخطٌة خالل أولات الدوام الرسمً إلى العنوان  بطلباتهمالتمدم  اتالمشاركة فً هذه المنالصاغبٌن رعلى ال -
 التالً:

 )  اللجنة الفنٌة للمنالصات (عدن -المدٌنة محافظة  صندوق النظافة والتحسٌن مكتب 
 ) المجدلة (دارة صندوق النظافة إ -خورمكسر

 م18/12/2022 :ارٌخـت ائك هوـع الوثـد لبٌـوعـر مـوأخ وفـك الجـدول أعـاله اتـائك المنالصـتالم وثـسإراء وـلش
ومكتوب علٌهه أسهم الجههة إلى عنوان الجهة المحدد ٌمدم العطاء فً مظروف مغلك ومختوم بالشمع األحمر  -

 :ً طٌه الوثائك التالٌة, وأسم ممدم العطاء وفعملٌة الشراءورلم  المنالصةو
, ورد فهً الجهدول أعهالهبمبله  ممطهوك كمها ة المحهددة فهً وثهائك المنالصهة ٌغبنفس نموذج الصضمان بنكً  -1

 من تارٌخ فتح المظارٌف, أو شٌن ممبول الدفع. اٌوم  ( 90)صالح لمدة 
 .  م2022لعام  ضرٌبٌة سارٌة المفعولالة بطالصورة من شهادة ضرٌبة المبٌعات سارٌة المفعول + ال -2
 .م2022لعام  سارٌة المفعول زكوٌةالبطالة + ال م2022لعام  تأمٌنٌة سارٌة المفعولالبطالة صورة من ال -3
 .م2022لعام  سارٌة المفعولمزاولة المهنة شهادة صورة من  -4
 

تفهى بتمهدٌم الوثهائك المانونٌهة كوٌ ادات والبطالهات المشهار إلٌهها  نف هتستثنى الشركات األجنبٌة مهن تمهدٌم الشهها 
 المؤهلة الصادرة من البلدان التً تنتمً إلٌها تلن الشركات.

 ومـمهههن ٌههه (اصهههباح   11:00)ة ـاعهههـــو السـارٌف ههههـهههـح المظــهههاءات وفتـــهههتالم العطـهههـــإلس دـعهههوـمأخهههر  -
وسههٌتم إعادتههها بحالتههها  ولههن تمبههل العطههاءات التههً تههرد بعههد الموعههد, م21/12/2022ك ـالموافههربعاءاأل

 .المسلمة إلى أصحابها
بحضهور أصهحاب العطهاءات أو مهن ٌمهثلهم  ,المدٌر التنفٌذي لصهندوق النظافهةبمكتب سٌتم فتح المظارٌف  -

 بتفوٌض رسمً مولع ومختوم.
 أولهات  خهالل للراغبٌن فً المشاركة فهً ههذه المنالصهة اإلطهالك علهى وثهائك المنالصهة لبهل شهرائها ٌمكن -

 .تارٌخ نشر أول إعالن من اٌوم   (15المسموح بها لبٌع وثائك المنالصة لمدة ) لفترةلالدوام الرسمً 
 

حتى الساعة الواحده ظهرا  على ولات الدوام الرسمً من الساعة الثامنه صباحا  أللتواصل االتصال فً  •
 27 5970/  276631رلام التالٌه :  ت / األ

 

والتي سيتم متويلها من املصادر اآلتية:

1 - حكومي 100 %)مكتب صندوق النظافة وحتسني املدينة - محافظة عدن(
عىل الراغبني املشاركة يف هذه املناقصات التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

مكتب صندوق النظافة والتحسني  املدينة - محافظة عدن )اللجنة الفنية للمناقصات(
خورمكسر- إدارة صندوق النظافة )املجدلة(

 لشـراء واسـتالم وثـائق املناقصـات وفـق الجـدول أعـاله وآخـر مـوعـد لبيـع الوثـائق هو تـاريخ: 18/ 12/ 2022م
يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحدد ومكتوب عليه اسم الجهة واملناقصة ورقم عملية الرشاء، واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1 - ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع كام ورد يف الجدول أعاله، صالح ملدة )90( يوًما من تاريخ فتح املظاريف، أو شيك مقبول الدفع.
2 -صورة من شهادة رضيبة املبيعات سارية املفعول + البطاقة الرضيبية سارية املفعول لعام 2022م.  

3 - صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول لعام 2022م + البطاقة الزكوية سارية املفعول لعام 2022م.
4 - صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول لعام 2022م. 

تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها آنًفا ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الرشكات.  
آخر مـوعـد الســــتالم العطـــاءات وفتــح املظــاريف هـو الســـاعـة )11:00 صباًحا( من يـوم األربعاءاملوافـق 21 /12 /2022م ،ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبكتب املدير التنفيذي لصندوق النظافة, بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة قبل رشائها خالل أوقات  الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة )15( يوًما من تاريخ نرش أول إعالن.

 •  للتواصل االتصال يف أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنه صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً عىل األرقام التالية:  ت / 276631 / 275970 

 (توريدات ) م2222لسنة  (ص 5 –ص1)رقم  ات عامةإعــالن مناقصـ
 –ص1ة رلم )ـالعام اتعن رغبته فً إنزال المنالص ,عدن - محافظةصندوق النظافة وتحسٌن المدٌنة مكتب ٌعلن 

 التالً:د تورٌ( ص5
 ضمان دخول المناقصة الرسوم أسم المناقصة الرقم

 9,100,000 100,000 توريد سيارات بيك اب ) ديزل ( 22ص/1
 4,800,000 70,000 االحتياج( متنوعة للسيارات ) التوريد حسب توريد إطارات 22ص /2
 4,700,000 50,000 توريد زيوت متنوعة للسيارات ) التوريد حسب االحتياج( 22ص /3
 1,200,000 50,000 توريد بطاريات متنوعة للسيارات ) التوريد حسب االحتياج( 22ص /4
 3,800,000 70,000 توريد مواد نظافة ) التوريد حسب االحتياج( 22/ص 5
 

 -تٌة:من المصادر اآلوالتً سٌتم تموٌلها 
 (عدن  -صندوق النظافة وتحسٌن المدٌنة محافظة مكتب )%100حكومً  -1

الخطٌة خالل أولات الدوام الرسمً إلى العنوان  بطلباتهمالتمدم  اتالمشاركة فً هذه المنالصاغبٌن رعلى ال -
 التالً:

 )  اللجنة الفنٌة للمنالصات (عدن -المدٌنة محافظة  صندوق النظافة والتحسٌن مكتب 
 ) المجدلة (دارة صندوق النظافة إ -خورمكسر

 م18/12/2022 :ارٌخـت ائك هوـع الوثـد لبٌـوعـر مـوأخ وفـك الجـدول أعـاله اتـائك المنالصـتالم وثـسإراء وـلش
ومكتوب علٌهه أسهم الجههة إلى عنوان الجهة المحدد ٌمدم العطاء فً مظروف مغلك ومختوم بالشمع األحمر  -

 :ً طٌه الوثائك التالٌة, وأسم ممدم العطاء وفعملٌة الشراءورلم  المنالصةو
, ورد فهً الجهدول أعهالهبمبله  ممطهوك كمها ة المحهددة فهً وثهائك المنالصهة ٌغبنفس نموذج الصضمان بنكً  -1

 من تارٌخ فتح المظارٌف, أو شٌن ممبول الدفع. اٌوم  ( 90)صالح لمدة 
 .  م2022لعام  ضرٌبٌة سارٌة المفعولالة بطالصورة من شهادة ضرٌبة المبٌعات سارٌة المفعول + ال -2
 .م2022لعام  سارٌة المفعول زكوٌةالبطالة + ال م2022لعام  تأمٌنٌة سارٌة المفعولالبطالة صورة من ال -3
 .م2022لعام  سارٌة المفعولمزاولة المهنة شهادة صورة من  -4
 

تفهى بتمهدٌم الوثهائك المانونٌهة كوٌ ادات والبطالهات المشهار إلٌهها  نف هتستثنى الشركات األجنبٌة مهن تمهدٌم الشهها 
 المؤهلة الصادرة من البلدان التً تنتمً إلٌها تلن الشركات.

 ومـمهههن ٌههه (اصهههباح   11:00)ة ـاعهههـــو السـارٌف ههههـهههـح المظــهههاءات وفتـــهههتالم العطـهههـــإلس دـعهههوـمأخهههر  -
وسههٌتم إعادتههها بحالتههها  ولههن تمبههل العطههاءات التههً تههرد بعههد الموعههد, م21/12/2022ك ـالموافههربعاءاأل

 .المسلمة إلى أصحابها
بحضهور أصهحاب العطهاءات أو مهن ٌمهثلهم  ,المدٌر التنفٌذي لصهندوق النظافهةبمكتب سٌتم فتح المظارٌف  -

 بتفوٌض رسمً مولع ومختوم.
 أولهات  خهالل للراغبٌن فً المشاركة فهً ههذه المنالصهة اإلطهالك علهى وثهائك المنالصهة لبهل شهرائها ٌمكن -

 .تارٌخ نشر أول إعالن من اٌوم   (15المسموح بها لبٌع وثائك المنالصة لمدة ) لفترةلالدوام الرسمً 
 

حتى الساعة الواحده ظهرا  على ولات الدوام الرسمً من الساعة الثامنه صباحا  أللتواصل االتصال فً  •
 27 5970/  276631رلام التالٌه :  ت / األ

 


