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 :ملخص تنفيذي

� �א����� �א$و�aع zزא�� ��� ����W��i`א� !"#{�� �א���م �א$دא. ;�-� �)T|
� 8���� �א�1_� �"
� �}�Lא�

?��w�G��dF-�;�3?�ط�א(�)��א�����،��ZF�W5�+<و&
�l,����1وא�FX2אG�
�����1FX�6א�?�א.�א�����א#��-

K�6א��������Bود��5א�&M�����G_�����W�� �

�)1��6���1#1�3�2ص�א���13ن�>�%������dFF��ذ�����1م�א(�)��א������������"��-��������Eم��23

2007K��
�م�n����1�����<�_J�0،�وא$��pא���Fوא��������1����א���� �
� �אhدא>  Z�A� 5�1م� p�4Wא�� ��,א ���	�-� <�_J� 0� �א�1א��� �5�V��א� d�� 
?sن� �א���א>א6 
���ذ

f1���� ;�-� 	e���وא�����F�� ��'Tوא�� �G'وא���� ��
���א� �
����6א����TGوא�� 6��وא��|� fو�F?א�
��e�9א.א�6א�#h�6وא�!א5&א6،وא����Wل�א��-��K���
وא������eJ�0&א>�א������%�وא�whא��-�;�א�&و>א��6

�Kא��&>��G5،�و�������Kא�"�م �
��,����1FXא� 6�"bא� ��� �א����.א6 ��� �-&د �אhدא>  Z�A� &��ذא�6- �5�V��א� 0� �|W��� �

K�(�)و3?�ط�א�d�א��)�6���1א�?<����و�����א����.א�6א���zj�L��אb"��6א�&و���،�و����&م�- �
�F}א�و,��W8�����
����3���B?�ط�א(�)���Tل�א���م� �

o J<א&e���?3و�Fא>ًא�55-&د����Ep�����
�za�Q-�Lא����a1א��W8����1א�EWو-�;�א��Zא���;�- 

� J� J� J� J عT_`א�g���W�א��dG�������&��وeJ&א>��وא��!א5&��5-�;�א�?�Fو�fوא��|���6א� ،�"���zGوא�� �|Wوא�
�"��א(�)��א����L�6א��
����8���J-&د�א�?�Fو�fوא��|����'��)��'��Gi�Wא>א�6א����������Tل�א�

F�45,א�א���م�E�f1FwK� �
� J� J� J� J ����8&د?��D�ول�א��&א�83א�!Wא��F7�E�0� د&M�4#"��6وא��d
���א��������l!ز�א����"bא�.�W��i�
F


?�K�"3sوא�E�Gi�Mوא�,�א���Zא���א>א6 

� J� J� J� J �<א&eJد&-���T��p�����%��������K���
K���1FX�6وא�!א5&א�6א����Wل�א��- 

� J� J� J� J �6�D��B�6وא�!א5&א�������6א�����Wل�א��-s
���
���א�6�3T-hא�W?1> ��0א����Eא������وא�������

���-&د�א�6�3T-hא��v�Lא`_Tع�-��"���Tل��,א����'� 
sول،� ً̀ ��و �"G51��
�وא���#1	� �"��� א�1א>د 

F3"�208א���م�s?
ً������13ن�و`�E�	�א��3T-J�E��5,�DWً�،�و�&��vא��ذ�אh#�א.א�6א�Tز���� Kو�

� J� J� J� J א3$?��4א��������1"�)��א���Kiدא>��5وא������وh1א�23אb��1-�;�א�א�1��"��"��d�"���IJ�lدm5�������
�d��0�8
��K�ًG5א�1אز��3א��?�������א�3&אموא1V'�!5!���6��4���d�������i>���א����� 

� J� J� J� J � �א����.א6 &�-� ��Tא��� �ذא6 6�"bא� ��� �1�1��6����W�� ��,+���?�>�5"�����م z3��� �1iא.� א����� 
�وא ��و���>#�ً� �ً������1=��5<�?��'�"��;�-���K�sذ���و��;�-��G�>وא���א���6א������
��ن�א9�;�-

K�"Wوא�&و���������Mא�?����6א���د��3و�1T
 �1א>د�

� J� J� J� J �����6�3د>א��iא�?���dא�<א�V��
�p���5�����gوא�&و���g��Mא�gو�����"���G'�e�6א�?�>5��وא�

� .�D5h�6א�"bא��4������Lא�� ��E��
�����ون����אb"��6وא����6���Bא�� �א1�Xل�(� �و�YJد �"

��E����
� �V5�`� �א���و��gوא�1>د��5و�� �����و�  �3������DB��� �"W�� �ً��i� ��Tذא�6א��� ���1FXא
Kא����� 
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� J� J� J� J 1'�&�#"1د��
���Wא������Mא�6א.��א�����4א�������Vو��)��6و�#"! ��W���E��F|���1א�?�>����0א��
�%5&���د�و�Dא�א���f��K6�"bא�����g
�p��W���51א����&�א�?�א���و�q5!�و!�� 

� J� J� J� J 0� �א�?�>�� �א>�iא�� 6����Wא�� ��13ن�� ��313���א� 6T5&����
� �e�9א� �Wא����	�E�`و� وא�!א5&א6
�5,�DW�א�K 

o Mא���
�א���� �"��"�� �i<�=�0� �#"&ًא �א����� �א(�)� ��&����d-� �و��4 �"�-� �49� �ً��و� �"��G�F&د 
 م�و�d�jذ�������Tل���2016Wم����Dא�

� J� J� J� J �����وא�� �5,�DW�א�� 	�E�`و� ��13ن��� ��a�9א� 6�"bא� ��دא. %����
� �e�9א� �5<���א�� ;�-� א`_Tع
�6�"bא� �'��ل �א�Tز�� �א���א>א6 �وא��ذ �א�?<6�5 �5<���وא�!א5&א�6و��c4و� 6����Wא�� 
�?�b�d�Fن

�D��Bא�K 

� J� J� J� J ��G5<&��6دو>א�&�-���"���v��(�)�8אD�1����4�?W�,&>א�"%،�و��אض���!5!����iא�����א�&و>א���6
��G5<&�א��،�"���g�<�?א��dG�������#<�9א�א����&��א,��;�-�k��3�
�0א���م���DW,+��وא����م�
�-&אد�
Kدم�� א�

o d�5�F� ���1FXא� �א�?<6�5 6��1���� �3|�م ��PMIS?�وع �א�?<6�5 �ل-�� �����c
<� ;�-� E����1FXא
�א���13ن� 
1WGد� �א��!א�"� f&و�� ،6�"bא� ��دא. ;�-� �
�א���� ���-� d"�5� 	�T�� ��� �وא'&، �F�J<و83 
W|�م
�c4ط���G�<`وא� �א`��!אم ��'� ��� �"��e� �و13א'8 �א�����، �א�1אز6�3 ;�-� �
�وא���� ،�5,�DW�א�� 	�E�`و

�����Wi�d���5א&
��،�و��0���5����1א�W"���5א���DX-�;�א��ل�א�?<�6�5א����51Wא�����L����"�)��א������
�5,�DW�א��	�E�`13ن�و��و�&����!�6א-�ل�א�?�وع��Tل�א���م�א����8aא���م��"&��>���������8&א��א�

W8�`�0א� �
� J� J� J� J ����E�א����WGو���514א��g���א��?���d$#"! �א���D�iאT����2�����K6ل��|3� 

� J� J� J� J �،م�|Wل�א-&אد����514و�����א�T����6���1(���2א�N��"��5#&5& �و���<���K 

� J� J� J� J ��514��(�)�
 Kא�1���אF�h<و�83א�9ص�

o � ���1FXא� �א�?<6�5 �3|�م �(�"�� � �א���دم �אh-*�����م ����
� ��+,��0��Dلא����م  !�Wא�� "�م�����W�א�
 �&��5א�<��%�א�����8?<�6�5א�����������Wאb&5& �و�د���J#�א.אJ�6�K�)�Dو

o �F�iم�א�ل�א�"bא��,�DW��<��W0���� �وא��

� J� J� J� J K	�3��eم�و�|Wא��d�F?����
��� 

� J� J� J� J K83و>F�hא���دא> �א�1J 

� J� J� J� J Kم�|Wدא> �א�Jو�p�G4�א�����-���
��� 

� J� J� J� J ��514� &-�� �Kא��Dא�&-%��و��&5%��و�����א3$|��א�

� J� J� J� J �
���K��3א������'�����d51jא�?�وع��� �
� �
� �
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  البناء المؤسسي:
8�imא��.�WG�5�*�א����"�����o�a1����'������-�Dوא����i�i$��31"��אF������1��dא����WGא����-��"#�l$

l<دאhوא��&>��25،א�d��s�א��������6�51א����D��1و>�����D. �א$دא.،�����ن�-����ً�و�&5&�א��)�6���1و�
���ً��d-�;�>����&>א�6א��W��gD�1ً��و-����0��ًدא.��"��"%�א��D��B،�وو����.�WGא(�)��א������א��z4-����,

�%"�T�m�� �ً��و� gD�1א�� �و�1ز5� �و����2 �J-�د  ;�-� z�-� &��� �א���م ��,א ��Tل *��� �ً���א�� 8�imא�
WلTא(�)��א��������0,א�א��&د������z����&��2و��Fدא>א�6وא�hא��و�*א�"%�-�;���� �

o �8א(�)��א�א`3�"�.�����?�وع�D�1��8D��1א����e1�א�"�م�א�1א>د ��،����א��;�-��.�W
��D�2א��Fوو'&א�6א�
���|W�א������א�>i`وא����|W�א���E�Tدא> �0א�hא�Z�A�IJ�	
�K،�وא����� �

o �6�31Fא�� n>��� �وJ-�د  �א���514 �(�
� !�"qو� �J�0-�د  d��وא�� ،�(�)�
�א�9ص� �אF�h<و83 �א�1�� �514�
5& ���1���وא��f�#�Lא`3�"�&bאK�"W��. 

o � !"#$� d��?�א�� �|3�� �و����2 6�3��Gא�� !���� d��?�� ��Tل ��� ���E�א�� ��WGא�� �و��514 g��
�6��A*�6�3وא���Gא�� !����0� �FG?א�� %�|Wو�� �514��IJ� �ً��aJ� و�,����������א����G،א���D�iא6،

Kz3>3`א��FG?
�	4
 3|�م�א�*5&�אF�h<و�83و>

o ل�F�iא���Dא��p5�Dو���3وא`3�"�.�����&>�25א�>F�`א��Dw<$م�א�|W��6א���"�!אsو��p�G4�א����'���d�#
�8��Dא�J�;�'م��|W�8א��&B������b��<��w$א����Kو�aع����0'����� �

o J� ��� �وא`3�"�. �5�?Gא�� �א�1א>د �3|�م 6�w�w� %���� �iد>א� �-&אد dم����|W��
� �e�9א� 6�3��Gא��  &-���
6�w�?א��,�DW�
�.&Gًא���&�"jK 
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 أوالً

  األنشطة والفعاليات المنجزة



 

9  

 

 نشاط جملس إدارة اهليئة العليا وسكرتاريته: )1
  

  العليا:مجلس إدارة الهيئة  .أ 
F� د������E23��Wא���13ن�>�%��DW�3F,ًא�����E2007����1FXزن�א�B�6وא�!א5&א�6وא�����Wن�א�s?
م�

W8�5����p����IJ13ن����وא��z�3�L-�;��ن�?5"&��א� �
o 6�F��=�;�-���DXل������5א��ل�א���م�وא���د���0-Dא���
א��W����6و�1eل�א�&و���و��>

K6وא�!א5&א� �
o 6�6وא�!א5&א����W�0א��g���W�א��g
 א��&א���وא���وא �

o �Kزن�B�6وא�!א5&א�6وא�����W��
��� א�W!א���وא�?�����Dوא���.���و�cGaو�&5&�אh#�א.א�6א����

o K6�6وא�!א5&א����Wل�א�� א��DF. �א`����د��0��5-

o � �-�;�J#�א.א��6-�ل �
�א��W��א�whא��وא���� ��6وא�!א5&א�6وא��Bزن�وذ���وJ#�א.א��6-�ل
Kא�������Eא��ل�א���م�وא����;�-���DE����"��Tiن��V� 

o �ً5د����ً��وא�W"��%"���514دא���IJ�g5<�?�i`وא�1>د��5وא�gو��� ?Kد���و�?����א�
 

�� �?�?����Eא���13ن�وא��L'&د��6ن��&א>�א(�)��א����������J�Z�A�dGدא> ����43�د ��Fوא�W�iدًאDא�
� ��� �?1F�5ن �وא�!א5&א6 6����Wא�� �ل-s
� ��Wא��� �א`_�א� ��1FX�4ع�–א����6–א�9ص��א�|W�

� �א�&83 ���א�����4–א�� ?����V��دو>+א� %"W�� ��1Fن dF�� ���J� K����0� d-�Dא�� א�?<�#�6�5א.א6
���1FXא،���p�4W��0و����,א�א��	د ��&M�6א�e����`دא.�א�"�م�وאs
��م�J�Z�Aدא> �א(�)��א������
� �وeJ&א>�وذ���א���13ن �Dא�� 2�Fא�� dG�� ��� 	�� �א���1-� ��WDא�� �5<���א�� ;�-� �א`_Tع ��Tل ��

� ���DW,ًא �)� �|Wא�� �وא���א>א6 �א���#1"�6 �א���13ن �و��&א� �وא��F'$��F}�Lم ،�5,�DW�א�� 	�E�`و
W8���
��"��B��� �

� J� J� J� J א� �iً��د>א��و� �"��� zGوא�� �א����� �(�"��� �א�1א>د  6��TGوא�� 6��وא��|� fو�F?��
� �e�9א� �5<����
��K13ن����� �

� J� J� J� J 6�5>א!��
� �e�9א� �5<����0א�� �|Wא���� ��?��D�א�� ��Tل��,א���"��6א��v�Lא�W!א��&א��3 ول�(�
hא���م�وא��ذ�א�K�)��'���313�� #�א.א�6א�

� J� J� J� J �������5وא�,�DW�א��	�E�`13ن�و�������a�9�6א�"bدא.�א��%����
��e�9��5א<��א`_Tع�-�;�א��

�?�b�d�Fن�א��W����6وא�!א5&א�6و��c4و���>��5א�?<�6�5وא��ذ�א���א>א�6א�Tز���K��,�� 

� J� J� J� J �א��� �دو>�� �و��!5! �א����� �א(�)� d-� �514�� 6����� �-T��J�"��א> �و�,א 8
�����
�א����  !"#$�

Kf��$א����� 

� J� J� J� J �<א&eJ6دא�w<`�6א��1#�"��6وא��لא��������وא������%�وא�����-s
و����G"���א��W����6وא�!א5&א�6
��DWK,����5"��6א�F'$���a�9م�א���13ن�و`�E�	�א�� �

� �
 

� �
� �
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  سكرتارية مجلس إدارة الهيئة العليا: .ب 
�Z�A� �5<���Fi� 
sن��w� �و�&5&ًא�` �א�����، �א(�)� d-� �د-��% ��� ��i�i�� �د-��� d�j� אhدא> 


�W|�%�א#��-��Z�A�6אhدא> �وאh-&אد��	،���Z�Aאhدא> ،���وذ���
�������G_�IJ��|W"��"��א����
K��,�DW���f&����
��א>א�6א��B, ،�و�����
��"�T
Jو�،��W�6א���"bא����deوא��1א� �

�pGi��=��ً�T43א�&��F� &��W�6א��-�وאb&ول�א�����E��Ki�oa15�8א#��ع،55
����8���J-&د�א`#�
�م32015W?�ط��Z�A��5<���Fiאhدא> ��Tل�א���م� �

� �

 االجتماعات نسبه  عددها املوضوع م

1 � �&�א`#��-��6א�&و>��5���KVE�45% 25 א� 
2 ����W��i`�6א�-��&�א`#����KVE�29% 16 א� 

3 �&����KVE�א������W��6א��-� 20% 11 א`#�

4� ��6�-��&�א`#����KVE�א���<�_� �3 5%  

 %100 55 إمجايل االجتماعات املنعقدة 

  ��א>א4�6 ��א>א�Z�A�6אhدא> ����
���eJ&א> 1

��א>א�Z�A�6אhدא>  2
��e�9אد�א�,��א�6א&-J 144� ً��,�  

3� ��Z�A�6א>א���d5!Wو�����ل�א-&אد�و�1�F�iא
��
�� א`دא> ��}-1אم�א�

 ��א>�46
 

� �

F�%�<�p���1f��$وא�"�م�א�Zא���dG����� ,B�א>א�6א��� 3�d�e�D��oa15�E?�ط��Z�A��5<���Fiאhدא> �وא�

  
  التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين: )1(

� �א���م���0�KGא����_��8� �א����� �א(�)� �אJ�Z�A�8�15�6�"bدא>  ��و ،8
�א���� d�א�� .���w
�IJ��5�"W1د��0א����6א�&و����وאb"��6א����،�و���5|W13ن،�و�,���א�����
���1א����1FXא�?

Kא��ل�א���م�;�-���DXא��IJ�ً̀ 1e�8و
�dא(�)��א������و'1V>���א����-�!5!��� �
�&�6-&د����א����.א�6א� ?�>���J"��و-�;�Q-ل�א���م�Tو�W8����1א�EWא��� �

��K �6�"bא���W���Mא 

2016
���z-&د�א`#��-���6��אb"��6אT�����Mل�א���م�F8م�-&د��z�¡�&�6،�و�-��Eא#�
�وא�� 6��imوא�� �وא(�)�6 �א�1زא>א6 8�1(��� 6�-��א`#� +,��p5د�Wوא��� �وא�?���6 ¢�

� �?��W�� �"£�Q#� z��Q�� �وא�1'&א6، pא�>�� &�� Lא�� <1���א� �א�?�א.��و#	 6���-� وJ#�א.א6
K�5,�DW�א��	�E�`13ن�و������ً��א���د> �-W"�،�و����2Y-�;��,+�אb"��6א����م�
	�و� �

��d���d,+�א����.א����K���o�a1��6א$�1>�وאi���אض�א������%�א���د> �-��א(�)��?����
�2Yو�����c4���(�)"���1א�� �א����و> ��a��-و�،	
?<��5"�،�و�?�d�F-�;�אb"��6א`��!אم�
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��1א��"���،א��W����b�6ن f&و�� �א�?�א.، 6���-� &��e� ;�-� �"�4?3$� �WV�א�� �5<��وא��
K�(�"����-1א����c49�
� �

��&�
���Xא�d�D
���2-�;�ن�א�?�>5��א����� ��l,م�א$�*�א��وא��X>،�א1E�iذ�6-�;�א`��
������� ;�-� 2���� ���IJ� �|W��
�وذ��� �א����.א6، �و����3,+ ������ �א��!א��6 ����G�W��
� ��31

��'�����)���
�Wא�W|������0"��6א��� �
� J K ����א���א�?�>5���D�� 

� J K6�3�Vא� 

� J K�5����אTeh'��6א� �
� �

��K W��Tذא�6א�����
 ���אb"��6א����

Fد�&-� >Dل�א�Tא(�)��א������������0�&�Q-2W���dٍ�����d-�.����E� �
� J א��E��Fא����������W_1א(�)��א�Kد��D� 

� J K6����W�א�����Wא�������� �
�
��3��-�g��=� <1VNא����� �و� ��1���z��Q���1-�;�א�?�>5� ،gو����وא� .�
�"Fא�� <��Q��L

��2Gא�|�و��א�
K&�G�4ل�א���L� �
 

��6א�&و����وא���K Wgج�|Wא���� 

�א���� �وא(�)�6 6�|Wوא�� �א����� �א(�)� g
� 8���W�� .���� &�Q-���א�� 0� �ً���'� ،�א������
Lא�� �ل�J#�א.א�W��6����6א�?�>5�-�� %�|W1ص������dG����� �"�51j�%�5�6�|Wא�����

�א>���mK¦و
���4ق�א��Q��Lא`�D�iد ��W"�،و��!5!��iא��Vو����.�����א�?�����Dوא��&א���وא� �
و��h��ً#�א.א�6אb"��6א��0����1א����.�-�;��YJد��������3��h#�א.א�6א�?�א.�vא`��Dق�'���

�Kوא��1א�g3وא��1א��oא����Mو���`�5���>ض������13ن�א��W����6وא�!א5&א6 �
 


"��א(�)�K Wد��z�<�w�Lא��d و>ش�א��

�א��1م� 0� �א�?�>�� �"W�� ،�"��
� �א���� �ذא6 6�Gi�Wوא�� d�א�� �و>ش 0� �א����� �א(�)� z�<�w
��5�l,د،�وא���Dא���E��F��89د��א����Kم�-�d�����*��د5 �

Xא�d#�����.���w��FGw��"������Lא��d���z�<�wא(�)��א�������0و>��wא����،&�wא���%F
Fل�T����30�ً
<&���E���p������"�D�1������.����0�6����D"1م�אFX%�א���w&�وא�&�Q-�Lوא�
 Kא(�)�

� �
� �
� �
� �
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 :والتأهيلالتدريب  )2(

��J�f1د>א�א(�)��א������א��&>�8�1��25��IJ�;��������
������d��s�و��"وא��،�"�-�����������G4و��
�و�IJא$����א���j�L"��א(�)��א������-�;�א����&� ،l<دאhوא��Dز�א��"��������aJ��<���������,�

K�"��"��6�51و�����&���0�8�s5�l,א��ل�א���م�وא��;�-���DXא�IJ�ً̀ 1e8،�و
 א����

�،��#<��� ��G5<&��6�0دو>א� ������د>�� �-&د ��a1א�6א��W���0א� �א����� �א��p�4Wא
����zא(�)� ����,א
�&���،�"�D�1������;�-�6دو>א�6دא����،�و�����%���8& ��,+�א�&و>א�IJ� �ً��aJ��(�)د �א����z�e1�

�1א�
",+�א�&و>א�6א�����E�א������"���5���-1Gi5%�-�وض��&��� �F��IJ�،א�و�L�6,DQ3ل�א���م�T�2016م�
Wg��'���;�-� �

��E Iא��'���א$و���G5<&�א�&و>א�6א����W 

Fل�T��0,+�א��'���و��f�#8�6אض�-&د����א�&و>א���iא���
�i��EW8و�� �
� J �5���א��
���1FX�6وא�!א5&א�6א����W13ن�א���K 

� J �6א!�W���1-�ض��FXوع�3|�م�����6��1א�?<�6�5א�?�K 

� J K�(�)א���1���514� 

� J � �-� ��G5<&�א�� �א�&و>  k���3אض����iو3|�م�א� 6�wوא���� 6�W��s�א�� �3|�م 0� ��i�i�� %���D�
K6�3��Gא�� &-�� 

� J K�(�)א���1���514� 

� J �0א����� &��W�6א�����W3|�م�א��nTeJ�� >D��1�–�12��*�Gi2012Kم 

� J אض���iא�Kو���D���6ل��<אT��&W)�0�6א&��-&د����א�&و>א�6א��&>���G5وא��Lא�3 �
 

��E ��3א��'���א������G5<&�א�&و>א�6א����W 

Iא��'���א$و�n��W
�א>ًא�(���iوא،��vز�אא�1�1ج�و�uJ���'�����3אضא������iא�z�¡�L�8�5وא����W� �
� J �0���<�?א��&��Wد�وא���Dא���E��F��8א�&و���jmאدא�&�
�0�� >D��1�–�7��15��2013مK 

� J � �א����� �א1�$אل �J�0دא>  �א����� �א��1>5&א6 ��F1EאB�i&אم ¨5<��
13�–�15L5L2013،و�مF2�E
�¨5<��
21�–�24L4L20145¨��م<��
13L5L2013م����&�-�f�#�Lوא�z51F�0א�K 

� J � �א���م 
�$i��ذ� �e�9א� �א�&و>  IJ� �ً��aJ� ،6�3��Gא�� ��1א-& �-� ga�-��|3�?� وא�&�6�-1
�&��ن������0!�5�Wوא��،?dو>א���� >Dل�א�T�8�–�22L*�GiL2014Kم 

� J � !�����"�>א�6א�����F>��5א��W�
�p���5��8–-�ض�������W�4ع�א���& ���0"1>���5–א��Wא�
��
 م��L2014K>سT�2�–�6Lل�א�D< ������א���

��0�����¡�2016W8�5����zא���م�-�;��,א�א����&���ً�V5����zא(�)��א�������Tل����G5<&��6د>وא�&��
�م� �
� J K&�wא���%FXא����.���w��FGw��ون�������
�&�wא���%FXא�ªد�G1م�و�"D1ل��'�d-��w<و 

� J ��V'� ���5م، ��T�� �و�&  �5,�DW�א�� 	�E�`و� �א�&��3 �א9&�� ��13ن
� �5������ ��G5<&�� دو> 
�ل�وز��5א9&���א�&K��3א����'��"��א$»�א�&��1>���&��&�א�?���8-s
�%��� א�
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� J � Iא$و� �?א��'�� ��G5<&�� �و`�E�	��–د>و  �وא�!א5&א6 6����Wא�� ���13ن �'1ل ?Iא$و� �-1א�
K�5م����Gi� &��5و�,�DW�א� 

�¬5<&��d-�k��3�
 Kم����2017م������م�א�B��1ن�
�-&אد�

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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  املكتب الفين: )2

�d�}�،א������ �dא(�)����l��Dא�� �א��1د ،	e���א�� <�_J�0����א�1א� "�م��� �|W��
�و ،�D�2א��Fא�
�6�"bא� �א��!אم f&و�� ،���1FXא� �وא��Bزن �وא�!א5&א6 6����Wא�� �ل-�� ;�-� �
�����
� p���5� ���

F�%�<13ن����23��WאJ�0����1FX#�א.א�"���1אد�א���E2007Kم� �
�F}�pGi��=��ً�T43ل�א���م��وאT��&3�����2016?�ط�א(�)��-�;��,א�א����W8����1א�EWم�-�;�א�� �

  الشكاوى والتظلمات: .أ 

 الشكاوى: )1

6���Gل�א�?�Fو�fوא��|��iن�א��� ����א���13ن، �ً�T43א����W�א��dG��������F
�gوא��!א��5&5
�?� %"���_gو����g5<�?�iوא� �و�1>د�5، ،?�j� ��
�א���� �א�1Wא�, ��� �وא'&  dل���-�� ;�-

6����Wوא�!א5&א�6א��(�)�
� �א�B��1ن 5�1م���'� ���א������، �ً��'&د+و� ���+,�� �iא<&
� א���13ن
fو�F?א��� 6�
"�وذ���وא��|�� ���א���� p���1א�� �و_�2 ،6�"bא� ��� deא��1א� &�
��%�� و��

�� �א��!א�"� f&�� ;�-� ��1אد��1��1 	�E�`و� ����'��Gא���DW,�5א���13ن �J#�א��� ������
6�����و����%�א��ذ�אh#�א.א�6א���J���313زא�"��K،א�?�א.��� �
� �א����T��5ل  >��2016F� �א����� �א(�)� z���� �אb"�45�6م ��� �-&د &a� �و�|�% f1Fw� E
���1FXא����'�،z-و�1زW8�������.א�?�א�����و��1W���ًع�- �

�-&د • �F22K��3&ل���-$�
�p�����f1Fw�E� �
�-&د� • �F18ل��-s
�p�����f1Fw�EK6א��1>5&א� �
��-&د • �F3K6ل�א�!א5&א�-s
�p�����f1FwE� �
��-&د • �Kd��s�ل�א��-s
�p�����E &'وא�f1FwF� �
��-&د • �1FwF�5<�?�i9&���6א�
�p����E &'وא�f� �

�p���1א�� �iد>א�&�
1ن�وV�� �ً��و� �א���א>א�6א�Tز�� �&�א�,J�6زא�"���fو�F?א�� +,"
� �4Gא���
Tً��k���3و��"W�،�&�א>א��6و��W	�אb&ول�א����1�8ز-��z,+�א�V�5�l,�1א�EWא��;�-W� �

 عدد الشكاوى يف الشكاوى الصادرة اهليئة قرارات مضمون م
النسبة إلمجايل 

 و التظلماتالشكاوى أ

1 f1F?�0א���|W��313 -&م�א���%2 1 �`3��V.�א�D< �א� 

2 
JF�f1F?1ل�א�G�hא>�א���.���.�i<�–�J د�-��d��E�א��
–�J���'�Ep��E����gGG� א��

5 %11 

3 f1F?%24 11 >�®�א� 

 �2Ei 1 %2א�?��f1Fو�א���Wزل�-�����"W��dGא�?��8 4
5� �6�"bא�dG�م�א��د����&-� �9 %20 

6 J�fא�����E�E���6%27 12 #�א.א 

7� ��iא�&>א�&��� �6� �13% 
 %100 45 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
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� �
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F�%�<�p���2�
 �d�e�D��oa15��Eא�?�Fو�fو����DW��f1,�א���א>א�6وאh#�א.א�6א�1�4

  
  
  

 البالغات:  )2

�g�وא�"� �א�&83 ��א�� 6�|W�� ��� ��&������א� ��و �א$��אد dG�� ��� ��&��א� 6��TGא��*���
�Lא��d��i1א��f&'J���WG�א(�)��א��������������F���&��L�6א�`T��`א���
���2'�����®�

K.�6א�?�א���-� �

6��TGل��,+�א��G��i�
�1م�א(�)������'�، ً�w�Gص���Bw$א�����p5�_��-و��83و�>F�`"��א��1�
l,א���o��5<1"����deא��1א���"���"Wو3?�_"��و���"��
�p���5����d��0�6��TGא�� ����Z,א�،
�2�E�T_T���D��Bم�א�T-hא�d��iو���
�א�B��1ن���� 5�1م��d
�;�����&�WQ5?��-�;��,א�ع�-
��6،��%�و����א����&،�TGא��+,��dA�;�-ع�T_`�
��D�2א��F1م�א��5��"
�IJود>אi�"��وא�����

���ً���13ن�و`�E�	�א���Z�A�K�5,�DWאhدא> �`��ذ�א���א>א�6א�Tز���'��(��و�� �
��Jذ �א���م ��T��6لTGא�� �-&د de2016وF� �و`�8��wم �و�1 ،6��T
� E83&��� ��1>ن��>�% ��� Jذא

���
���6
?��w�G��dF-�;�א��W���6א������א����& ��0א��G&�3���ً���}و�aع�
�$-1אم�א�����Lא��
�אb"��6א���1FX،�وא��i%�א��83��Gא�����oa15�8ذ���Wא����� ,DW���dGوא�!א5&א6 �
� �
� �
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  اإلشراف والرقابة: .ب 

����-�d�jא��و�whא(�)��א�����،א�d-�%�e�6�6وא�!א5&א����Wא.א�6א��#J�;�-��
�����0א����V5و���
��Ti��5�"Wא.א��6א��#hאK�5,�DW�א��	�E�`13ن�و������ً��و� �

��א�" +,�� <�_J� 0� ��&W5��ًV5���f&>ج �وא�!א5&א6 6����Wא�� ��bن d�F?�� �J#�א.א6 ;�-� ��
�وא��� �
א����
�6����Wא��d�
�p���5ز�����u�
���W���1،�و��8א����ن�א��FX�6א�"bوא�!א5&א�6א��"�G���L�6א��"b�0א

�f&و���&������א`����>Kא���13ن��
1�Wص��-�������� �


�1م�א(�)��א��������pGi����IJ��ً��aJc4��8�����5<��W�	�אhא�?<6�5،�و���
����&��fو�Vאم�����!��

"�Kو#1د�و-&م��d��&��6وزא�q�l��� �ً��aJ�6�"bא����6א����ن��0א<��D�i`�8א����23�#�IJ��&"


K13ن������ً����J�o�E#�א.א�6-�"��و� �
�23
���W8א������'���{����B����F"�م�א(�)���b��0,א�א� �

 خطة املشتريات: )1(
< <

����ص �"��?3J� ��13ن
� Tً�و- �א����� �א(�)� ��13ن�-�;��
� ��1�א�? ���1FXא� 6�"bא� �G_�¯
� g�4���א� 6���1(��� <�_J� 0� �א��W���6،�وא�1א��� ��bن d�F?�
� ��1א���"� ���Mوא� א���!�5

K13ن����
�وא����ن�א���WD،�و��c4א�?<�6�5و��D����ً< �א�!����WאM&د � �
 >Dل�א�Tم��2016و�Fא(�)��א������-&د��z��م������dGא��c4��E2016�،6�"b?<����6�5م��4

W8����1א�EWو��א#��"�،�و��8-�;�א���"�iد>א�v�&�و 

1E ج�אאT����_1و>אم$���!�א�K 

2E وق&We����|Wא��g�E���3وא���s
��eא���K 

3E وق&We����|Wא��g�E�وא���|��E��.��WeK 

4E 8-א����و�83وא�!>א�����
��Wא��K� �
  
 تقارير املشتريات: )2(

Fم�-&د�T�iא�v14�&�و�،���Mא���!��5وא�g�4���������5��dGא���Ef�#��������#و��א��iد>א
W8����1א�EW�6'1(�،�و��8-�;�א��|'Tא�����5و>�<���א�� �

� J� J� J� J �8-א����و�83وא�!>א�����
��Wא��–��5�� Kم2015و�م��2014}-1אم?<�6�5א� �

� J� J� J� J א��1> �א���م��;D?�����(���.��W�
–��5�� Kم2015و�م��2014}-1אم?<�6�5א���

� J� J� J� J d�Kم�2015?<�6�5א��
��א������وא��א
������م�������5–�وزא> �א�?)1ن�א`#��-���وא�� �
� J� J� J� J ����Mא���imא�+�����l�61א�1אد��V'�8Eא.��وא�����א���E��5–وא��������
�?<�6�5א��

 Kم2015א��א
������م�
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� J� J� J� J �d'1א�����D���E���–��5א�����
 Kم2015א��א
������م�א������و�?<�6�5א��

� J� J� J� J ��imא������א�����F�iTوא����F�� م2015Kא������5א������l1Wم� –����T`�6א�

� J� J� J� J ��e��3א�����s
�g�E�وא�����|Wوق�א�&We– �5����2015Kא���م��?<��6�5 �
� J� J� J� J �g�E�وא�����|Wوق�א�&We�|��E���.��We– �5�� �2015Kא���م��?<��6�5

� J� J� J� J �
��5�5&���.��We�Lم�°<�Xא`ول�وא�����83 –א�g�
�Kم�2016�����5?<�6�5א�� �
� J� J� J� J �����2016����5'1ل�א�?�>5��א����1دو��ً�����م� –و'& �א��4ق�א���Kم� �
� J� J� J� J ��3א��4ق���eوق�&We� &'���1دو��ً�����م� –و�2016����5'1ل�א�?�>5��א�Kم 

� J� J� J� J ��5وא��1ز�d�Wא���دא> ��?�>5J� &'���1دو��ً�����م� –و�2016����5'1ل�א�?�>5��א��Kم� �
� J� J� J� J �6�6وא�!א5&א����W�2016����5'1ل�3?�ط�א������W����Wא$ول� –א�����Wא��������Kم 

� J� J� J� J م�������e��3א�����s
��5�E��2016&��5�5א�Kم� �
  
 الزيارات امليدانية: )3(


��W!ول��0א�F��2א�����D"�)���م�א�B��1ن��F�IJ�837�،6א��&א�"#�E�Z�A�IJ��5<�����
وא�����
�א�,�l��م�
&و>+�
���ذ�אh#�א.א�6א���J���313زא�"��K،אhدא>  �

F�%�<�p���483ول�א��&א!Wא��oa15��E�8?��D�א.א����6"��6א��#hوא� ,B�א� 

  
 متابعة االعالنات املنشورة: )4(

1?W�6�3א�T-±�����1א�����
���1،���&�>e&�א�B��1ن�T�����0ل�א���FX�6א�?�א.�א���-��-� <
�،�1WGد�א���13ن�W��E"��¯����33ن��FوT-J�E&#Qن،�'�����F208א#���م�T�2016ل�א���م�א(�)��

&����م�
��E�E"��وJ-�د �א���G_�¯��?Wא��f�#�6�"bو�,��������"W-� <א���دK� �
Wذ���oa15ول�&bوא� �

 املزايدات/ نوع املناقصات م
 اإلعالنات املخالفة اإلعالنات الصحيحة إمجايل اإلعالنات

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 61% 20 33% 58 94% 78 א$��wل 1

 30% 10 54% 95 85% 105 א��1>5&א6 2

3 pG���d��s²� 3 2% 3 2% 0 0% 

4 �5<�?�i`0% 0 3% 5 3% 5 א9&���6א 

 3% 1 3% 5 6% 6 א�!א5&א6 5

6 f��$ل�א� 6% 2 5% 9 11% 11 א$-

 
 100% 33 100% 175 100% 208 اإلمجــــــــــايل

� �
� �
� �
� �
� �
� �
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� �
� �
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� �
� �

F�%�<�p���5א�������E1> ��0א��?W�6�3א�T-hא�oa15�E 

� �

F�%�<�p���5�6�3T-hא��eT��oa15�Eא�������E1> ��0א��?Wא�� �
  
 إصدار التعاميم والتوجيهات، والتعليمات إىل اجلهات:  )5(

�dא(�)��א������א������%����&>-�d"���و���5"���5,�DW�א��	�E�`13ن�و�������a�9�6א�"bא
��� d�� o�a1�� ;�-� d��� ��313���� �1?5� &�J�K�D�� 0�ZG�� ��� �وא�!א5&א6 6����Wא�� #�א.א6

و���`�5���>ض�����،��و����a1���W����6`�'��b���#�א.א�6و�و#1د����0�g���<1א��hא���13ن
W8ل�א��Tذ��������oV�5و�،�E�T13ن�وא����א� �

o �e�9�6�3א�Vא��K�51>د���א���DW,�وא����6���Bوא#��Gא$دא.���N 

o ��&����א���DW,�وא�&����א�N��e�9�6�3א�Vא�K 

o 6�"b�6وא�!א5&א�0�6¯����א����Wن�א��b�d�F?�K 
 

F�%�<�p���66�6وא�!א5&א����W13ن�א���م��F'$���a�9�6א�"bא������IJ� <א������%�א���د�oa15�E 
� �
 

 الرد على االستفسارات وإصدار التعليمات إىل اجلهات: )6(
� �

� �ل-s
� ���א���� ��>א6D�i`א� 8���� ،��i&W)א� �وא`i�?�>א6 �1م�א�?�א.�� Lא�� �א�"�م ��� وא'& 
� �א(�)� 
�sد5�"��	�E�`و� �وא�!א5&א6 6����Wא�� ��13ن�� �ً��و� �"��-� �א��دود ��Tل �وذ����� א�����
<&Wو�� ،�5,�DW�א(�)�א�� d��� �G'وא���� ��
���א� �
�א���� �a� ��zج��� &��א$�iس�� ��,א �و-�; ،

� �א���م ��Tل �2016Fא(�)� �-&د �وא���4ع�44م ���1FXא� 6�"bא� ��� �-&د dG�� ��� ��>ًאD�iא� E
��>א�6و��1WG���ًد�א���13نKא�9ص،�و�vא��D�i`د�-�;��,+�א� �

F�%�<�p���76�"bא�IJ�6���>א�6وeJ&א>�א�����D�i`א��دود�-�;�א�oa15�E 

  
  
  

*(ه�' �&�%ا���ر�$اتا! ��ل
ا�+$��ت 
ا.��-�ر�,

ا��/ا�$ات
ا!��0ل 
ا!2ى

ا3���45

إ3���4 ا805��ت ا�7$د 7810535611208

ا805��ت ا�;:�:, ا�7$د 58953559175

ا805��ت ا��+��>, ا�7$د 2010001233

م2016خمطط توضيحي إلمجايل اإلعالنات خالل العام 
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 أعمال أخرى: )7(

J�0�ً̀_�>�א����eم�����zא(�)��
��uز�-&د����א�"�م�א�1א�����2016א���م�Tل� ��J�6���"و��"�
W8����1א�EWو-�;�א�� �

- �iو��א#���د>א�n>��6
?sن����4ق�א������א$��wل�وزא> ������dGא���1ع�א��bא�����
��dXא�1�4
®�
�pא��1א��f&����im1>،����4ق�א������א��bوא�f�#و��G_�¯��"bא�l����
�8313���א�
��,
K 

- ��<��5��
�zא��Lא��6�D��B'1ل���w�6א.א�#J�����Wא��%�<�F1L2012� E�e�9د �א�-�
�d��s��
�FGw�.�
�"Fو�1>5&�א��&-������i��5�5د>א&��g�� –��3����،�eא����J� �א��W����1ن �#�א.א6
zWV��&5&����6א���D��Bא��L>ض�א�������13ن�����6����Wوא�!א5&א�6א��g31א��א������وא�
 ,��Wא�K� �

��J��5-&אد -��%�s
�6�D��B�0�6�3א�1א>د �א�T-J�6����W1> �א�?W�0א���E�2م����2015م�א���N�
�Kא���DW,��5و`�E�	�م��2007���F23�E�W>�%�وא�!א5&א�6א��W����6��13ن �

�و���م��2007��F23�E�W>�%�وא�!א5&א�6א��W����6��13ن��0א�1א>د �
��1אد���J�+�������1D-&אد -
�"�
��5�0��E�T��5א�,�DW�13ن�א�����K 

��������wد>אJ��i-&אد -bل�א�?�א.�_�ق���א�f���Lא$�وא9&���6وא��1>5&א�6א`��wل�$-
��F23>�%�א����وא�!5&א�6א��W����6��13ن�'&د�� E�W��و�د��	�א���DW,��5و`�E�	�م��2007
hد�5א�w<�g31א�و�oو�1א��®�
 ��GW#Kوא$�א���
���وא���6T51وא���Wد�p5وא��r1WGא$���fא�&ول�

�ن�'1ل�د>אJ��i-&אد -a�.13ن��0א$دא���6����Wوא�!א5&א�6א��%�<�F23� E�W��و`�E�	�م��2007
�5,�DW�د�5،�وא$د���א��w<`ن����د> �1#אز�و'�`�6א�a�.א$دא�&e<و�l���<�V��g
�א���13ن�
�E�Tوא��������K	 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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  تطوير السياسات والتشريعات: .ج 

��ً��و� ���514א�����6�iوא��?���0�6��5-�ل�א��W����6وא�!א5&א�d�j�6وא'& �����"�م�א(�)��א�����
F� ��46�د �� �����,א ،E?�?�  ���p�4W1م�א�����2Y����dF
� �א����&�����Tل��-�;א(�)��א����� (,א

��وא��!ز ��&و>|Wא��oאد�א��1א�&-J8
�3ط�
"�����1א�����o"��6א��L-&אد�
�®�אJوא�?�>��������0א����
�ل-&אد��1א�E"��אJ��e�9א���13ن�-s
،�و���V5��אb"��6א����1FXא��L¡�"����13ن�א�?<���6�5"��
6����W����1א�FXزن�א�B��313وא�!א5&א�6وא����א� 1ن�א��!א���"�Vو���م��� ،��ً��و� ���,����دא�"��� ،
��pא��������1م�א(�)��W���
�&�دو>א�6�
�K�5,�DW�א��	�E�`13ن�و����
����#"��6دو�����?�dא������5 �

W8���
�dא(�)��-�;��,א�א����&�-���B����F}א�و,�� �
o ����.�"�3`א���� �����א��|W�א���E�Tא��;�-��.�W
��م�א�����D��B"�)��א�������{��8D��1א����e1�א�

K�5<1"bא��i��< 

o deא��1א���4ع�و'&א��6�3���Gא�&و���j����א��Lא��c��Bא��F50E٪����s������)���<�������
�"E1א��
��|Wل$�א���و�Jא�?<�6�5- ��1א���� �א�1א2# �אM&دא6 %�s
� 8E�a1ض���-� �h-&אد-&אد

K�"
��e���o1א�� 

o �6T5&����
��e�9��5א,�DW�ل�א149א�6א��F�iא��E�T13ن�وא��������313����DW,ًא�$���>����iא�1ز>א.�>�%�א�
F60��W���E2013F�%�<�6�6وא�!א5&א����W13ن�א����d5&אد��?�وع���&-Jن�s?
�23��Wم،���E2007Kم 

o אد�&-J3<��
�g_�ق�א�?�א.���0����
 K�1א�g3א�&ول�א���

o T
��e�9�6א�|'Tאد�א�&-J <���وא���-�Wא�1>د��5א���1-�����وزא> �א�����W����E�K 

o ��e�9א���G5<&�א��د �א��d5&���5,�DW�א��	�E�`�6و����W13ن�א���
����"
�&>�25وא�����Lא���>�א����م�
��دDא���E��Fא����������W_1א(�)��א��.�V-�8و�D�1وא�9ص��K� �

o א��;�-� �
������ �א����� �(�"��� �5,�DW�א�� �–��WF2017����6وא�!א5&א�6א������E&دאiT�����-�6<א�����
2021EمK 

o J�%5א���ض�&���13ن�א9&�-&אد�و�
 א�&���3و`�E�	�א����K�5,�DWא���8E�a1א�9ص�

o �
� �א���� 0� �א(�)� 2��F�� �א��WمF2009�–�2015E>��م �"�<1�
� ����"�2��Fא�� �5&�� l<�#� dوא��

���a����
��e�9�6�3א��Gم��2016م�א�K 

o �;�-��
��d������ص���W!א�6א(�)��א������������
���م������� א��W����6وא�!א5&אK6وa��אM&دא�6א����

o ��5&�d?���fو�F?��������E�א���iم2016-�م��������2א�&>אK 

o �0� �dא(�)��א������
���T-��)��5�V��l��&e��� ,��W���D��Bم�א�T-hא�d��iوو��Eא�����
���
�d��iو�d��;�-� �5�F��&�_��zא1bא�23א���� �א����� ��}و�aع �و3���ً� �Aل�א��W����6وא�!א5&א6،

�א���م� ��Tل ���1FX�6א�"bא����l�� &a� ��د�� ��V��l�� d������ 	3�� ��5� ��� م،�2016אT-hم،
 Kو3|�ًא�M&ود��5_�ق�א�?<�6�5א�����

o �.&Gאدא�&-�
�2016���%�49	�-�م��J����51"�)������م��א�49-&אد�م�وW� م2017Kא�

o Jم���������
���א����>��5א�?"���5وא��q2016-&אد�و��م�وא���K�"
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  االتصال وتقنية المعلومات: .د 

� f&'J� �א����� �(�"��� �אF�h<و83 �א�1�� d�}� �4
�pא���1ن�� f&و�� �א�?�א. 6���-� Ki� ;�-� ��
א����
���� ����wא��oא����א��1א��de��א(�)���1�3صJ#�א.א�"�b��F}ذ�J� ،�5,�DW�א��	�E�`13ن�و��א�

�o��5�l,א����6،�-�;�א`_��2א��د�א������-*��,א�א�1�����>א��6و��K+����א`��D�iن���K�
Tغ�-��hא
�6���-�pن���א����F}د������5�V��lא��������(�"����G�W��
�Kא�?�א.���Q&��و���51 �

�<�_J�0���1א����5�Lא�����Bن���1'& �א���IJ� <�whא��W��%"3?�_"��ذא6و���א���� �_1אل��"�م���
א���م�-����G_�IJ��|W��
�"�� !�Wא���"Wل�،�و�T��5�� وא��YJ��F}�Lز���
���W8م���2016< �א��

  املشاركات مع اجلهات النظرية: ))))1((((

o Fא���و�!W5!�א�!������
��د�`_Tع�א(�)�����1Vא��1א��de��א�?��FGא���Dא���E����0�8i�i
� �FG?���Z��9א�l<א�1زא� �jm�6א���������a�Z31�� .����k���3�;�-� �FG?5!�א�!���� ��
א���

��دDא���E��Fא���و�!Wא���<��w�zوذ����Aא���&�����א�W���
��6�����d��Dא���.�����W"1ض�
��
4���א���W�0א�?،�IJ��ً��aJ���4���(�)1א�� �א��FG?א��d T�Kل�א���م�-

o Gw����deא.�א�?<�6�5א��1א*���FF�W��E����������FGw�d�
��e�9א�6א&����6<�5א�?���א�
�����Fא�����FG?�����3و>F�`א��
��א`��Dق�-�;�א����E ���'�f�#W8،��&>25وא 1Gא �

� J� J� J� J $א����deو�א��1א��FG?א��d-�d��D��&���.�����V-FZ3�D31��15&��E��!D.�و�א�<�����2�
�0�K6�-1����p���i�<.�א�W�א��&�
��F=�z�و���� 

� J� J� J� J � ���w� ��� p��W�א�Fdو>א��E����3�F�J�gD�1��� o��5�c
�>א �אT�iم 	�T�� f�#� l,وא�
XאK<�G��`1>�وאV 

� J� J� J� J � ���w� ��� �א��دود �א�1�����Eو>א�FdאT�iم 
�B�i&אم� �א>�5�i`א� ��3�F�J� &�m5� l,وא�
ً������&�אF�h<و83� Kو'����א�?�وع�א�9ص�
��&-%�א���Dو�

� 

 مع اجلهات ذات العالقة:  ))))2((((

<�_h5&�א�?�>����0א&b�6�5א>?���oGe��l,م�����1�1��15�2016>5¨����3,�و�א���5<�?���
L1(��א�}��WG1م�،א�&و��8א��5� 	�T�� ��� ��א���WGو d�א�� .���w� 25<&�
� .�DFא�� �!�5د 

�¯���� .�procurementinet.org/wbnpfwwwא`1��;�-�z3>3���p�_و�µوא���d��sو�&�
������%�א�1'&א��6,+�و�?�d،א������א����%�و�دوא�w<J�6د��5و�1אد�وא$��G>�א����G���°&'��6��1دل

1-��א9*א.،�وא��D&�15אF�h<و83Aو� KG������e�Wא������-�D�א�K� �
  

 اجلانب الفين:   ))))3((((

o hא� ��Bא�� �Dא�� p5�Dא�� ��
�و��� �w�Gא�� �א�9ص��wא� &5&bא� �א`�F<و83 �א�1�� %���

 &5&#�6T5&���l����
�6
�(�)��و�����|'Tو>د���������pو�����aאو�אK 

o ����.�"�3`אJ�5�?G3�6|�م�א�1א>د�א��w�w�dو����%��و����d��-& �א�j�6�3��G"�&ًא�،-&אد���
K6�w�?א��,�DW����'�� 
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o  <14�6א��w�?א���W����&5&ز�א���uJ�f�#W8����1א�EWא�"�م�و-�;�א� 

- � 
����d��Eوא�����%����Jא`3�"�.� �e�9�6א�w�?א�� �514�� �و �א�9ص�
�T�iم �5���א�� -&אد
K��,
��D�Fא���Wא����dG�����6و>د�L�6א��|'Tא��pو� 

- �.&G�6وא��w�?���8��"Wא��<�G��`א���'��J�<א��א`���'������.!#�d�}�l,�6�3وא���Gد��ل�א�
 �����8i�iא�W|�مKא�W"���8وא-��د��6�w�wא�����d��E!.�و�א`T�iم�

- K6�w�?��
��e�9א�p���1אد�א�&-Jل��F�iא`3�"�.����א 

- �p�0و���� �و>د ��� pو�� 
��?�وع��Dא�� p5�Dא�� dG�� ��� �א�14>  6�w�?א���E����� א`3�"�.
K%� א���

F��2א�h��D��א>��MD050) E�K-&אد�و������vJא`3�"�.���� -����"��� و��

- F� �א������ �|3{�� ¨�3� d�
� �א�?�وع p5��� ��–�א��D א�&-%���م ��Gא�� א�W|�م��–3|�م
�¬i�Mא–�E���1FX3|�م�����6��1א�?<�6�5אK� 

o ����w�����5<��1-��א��A�2�_Fא3<א�1م،E��<و&
��4G1א�23א���bא��&5&����א����Lوא�
K�5<�� א�F��2א���Dو�א��&> �1Nא��8-?� ��

o � ���w� ��� p��W�א��Fdو>א�E���gD�1��� o��5�c
�>א �אT�iم K�1�J�<���א�� �و <1V'� ��3�F�
1-�����א�&و>א3�0�6|�م�A�Fdو>א�E�z3>3`א�p5�_��-،�8و�D�1����b�c
3�v?��א��א

 .�?�وع�-��_��p5א�*5&�א`�F<و83א(�)��و�א

o ��e���6دو>א�&�-K�(�)�8אD�1��83و>F�`אم�א�*5&�א&B�i�
 

  

  اإلعالنات املنشورة يف املوقع اإللكتروين للهيئة العليا من قبل اجلهات املشتركة فيه: ))))4((((

F� �א����� �(�"��� �אF�h<و83 �א�1�� 0� �א�?<�� 6�"bא� �-&د ��
55���
�א��� ��Tل �و�� ،�"#� E
6�3T-±��F� z��
� &����Eوא��� ��0א�1��  <1?W10א��c��
� �-&د �و�1 �T-Jن E� �G�W��
�1Wא�6�


	�א�TGد�وא3��j�l,א���م�א���a1א��IJذ�����و�5#�،��
��א.�א�?��i�F	�א���w�G-�;�'�����א�
K�ً�1-� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
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� �
� �
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  ):PMISمشروع نظام معلومات إدارة املشتريات احلكومية ( )3

� ���1FXא� �א�?<6�5 6��1���� �3|�م ��?�وع �א�?<���B���FPMISE�����6�5"�م �ل-�� �����c
�

� 
W|�م� ���1FXא��!א�"��א�f&و�� ،6�"bא� �-�;��دא. �
�א���� ���-�d"�5� 	�T����� F�J<و�83وא'&،

�א`��!אم� ��'� ��� �"��e� �و13א'8 �א�����، �א�1אز6�3 ;�-� �
�وא���� ،�5,�DW�א�� 	�E�`و� �א���13ن 
1WGد
��(�"��������L��51א�W�
&א�������Wi�d���5،�و��0���5����1א������وא`>��Gط���c4א�?<�6�5א�

�������8&א��א���13ن�و`�E�	�א���DW,��5א�W"���5א���DX-�;�א��ل�א���م���<��&"�K� �
��א�"�م،��W"������א��W! �و���א$������Fن�א��IJ� <�whن�א�?�وع��W&>ج�J�0_�>��"��	�13-�ن��

�5�"w��"���F
�cG���� �����fא�،�و���� >Dא��d�،l1W�����5א�������W�!����G_�oa15�pوא���
Kز�uh�2א��א$-�ل�و���e�D"��و3 �

�م�-�;�א��1EWא�����2016W8,א�و{�uJ���B����Fزא�6א�?�وع��Tل��< �א������5א�������l1Wم� �
o � !"#$�d��?�א�����gو���514א����WGא��T��������Eل��?������d!�א��6�3��Gو����3��2|�

�6��A*�6�3وא���G����0!�א���FG?א��%�|W��514و���IJ��ً��aJ�،6א�D�iא��،�Gو�,����א���
Kz3>3`א��FG?
�	4
 ������3|�م�א�*5&�אF�h<و�83و>

o 514����,
�&��Q5م،�و�|W��514و�����א���d��D�����6���1(���2א�N��"��5#&5& �و���<�����
Kم�|W�6א����-�;�-�p��&�א� 

o �n>��� �وJ-�د  �א���514 �(�
� !�"qو� �J�0-�د  d��وא�� ،�(�)�
�א�9ص� �אF�h<و83 �א�1�� �514�
K�"W��.�"�3`א�f�#�Lوא����1��� &5&b�6�31אFא� 

o ��W������1FXل�א���م�م��2016"�)��3|�م�א�?<�6�5א�D�J�*-2015�8%�א����&��5א�<���م��
K�)�D�J�6א.א�#J5& �و�د���&bא��W�?<�6�5א���������� 

o ���
���� ��� �وא�?<6�5 �א����� �وא�"�م �א�W|�م �J#�א.א6 d��&
� p����� ��,�DW�� <�#� ��"�م �لF�iא
W�"W��6�E�4א���o�a1م�و��|W��3א���e�d�F?� 

1KKKK 3��eم�و�|Wא��d�F?����
���K	� 

2KKKK 83و>F�hא���دא> �א�1JK 

3KKKK ����-���
���p�G4�א��K�(�Gم��0א��|Wدא> �א�Jو 

o ،KVE�א�� ,�DW�� d'א��� �}� l,وא��  &5&#� 6�"#� c
�
� �وא`3�?�> �i1�א���<�G��`א� ,�DWو�
F�d��?�وא��&>25،�و����%���'���א�QATKE 

o � �514�� ، &-���א� ��א3$| �dو����?��� �Dא�� �א�&-% �3|�م �(�"�
� cG���� �513��� �"�� و�8
K83و>F�h1ع�א��&>�25אa1� 

o � �W������1FXא�?<�6�5א� ��2016"�)��3|�م �Wiل��D��
� �א��'�� +,��cGو���� �وJ-&אد�2015م، م،
K6`�D�±א������#hא$د���א 

o א�o�a1و�� 
&��J�d#�א.א�6א�W|�م،�d��و�� ،��,�DW��l<�#ل��"�م��F�iא��م�������6�E�4وא$�
K��313�� אh#�א.א�6א�

o Kم�|W�6א�&א�����0א��"bאم�א&B�iא�%���
���و�������,
�&��Q5و�،%��� א���
���وא��
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o K��3א������'�
����d51jא�?�وع������ 

o �0م��|Wא��p�G4������ل�-F�iل�אT�����6�3��Gم�و���!�א��|Wא��d��?�
��e�9א�"�م�א�&و>��5א
�א 6�"bא�نא� ;�'� �א�?<�� �א�W|�م����ن �و0 ،�¨�Wوא�� p�G4�א�� ����و- �א�����3، ��
���

K�5<�6א�&و`�D�hא���
�א`'���_8،�وJدא> �א�1���אF�h<و�IJ��ً��aJ�،83א�"�م�א������وא�?<6�5،�و��� �
 

F�%�<�p���8�oa15�Eدא> ����3�6��1|�م�?�وع�J�6�5>?����1א�FXא�FPMISE 
� �
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 ثانياً

  الصعوبات والتحديات وطرق المعالجة



 

27  

 

  الصعوبات والتحديات: .أ 

��6
?�dF-�م�و��4ع�א�?<�6�5א1����1FXא#	�א(�)��א�����������
��-�;�א��W����6وא�!א5&א�6�
1�e6�5و&��
&�Gא�� 	
� �}�l,א�� �א���م �a1��
� �4G�����.دאs
�p����L�6א��
�א��1���6وא���1 �"5&�� �א����� �אن�א(�)� ��،

� ��
�א���� �#��&ً �و�"��"% d��� �א����� �א(�)� zزא�� �ذ����� �و�� ،�"�#�� ��� z(?3 �� Lא�� �א$�&א� p���
�������m#�"�;�אن�א���1
��6وא��E&�6�5א��Lא����-�&��s���aو> ������وز������zزא� <�F�و�����F}�Lوא�
 �Wא��8א�Yز����0

o ��Wد���0א��Xא�1אز��3א��?������א� & ���K��dGوزא> �א��������"�)��א�����א���

o ���1-&م�����א�?<J�6�5دא> ����W��6��1|�م�א��������א���"�!א3���%��i�2�����6	����e1א�&א�%�(����א�
���1FXא�FPMIS�Eא������%����
�����hא�Z�A�dG����� ���
���א����K <دא 

o �&W-��"

sدא.�אb"��6א����1FXوא�����Lא�D<ض��ن����!م�������ن���Q��6�|'T��r�W�*�دא���و����
�"W�5،�و�,�DW�א��	�E�`13ن�و������ً�
sدא.��-�ل�א��W����6وא�!א5&א�6و���"����W� �

o �5ود&���c4��%����
�6�"b��5א��!אم�א<�� א�?<�IJ�6�5א(�)��א������1��0א-�&��Kو�

o �5ود&��Kولs
�ً̀ ��א>א�b�d�F?��6ن�א��W����6وא�!א5&א��6و
 א��!אم�אb"�1��6א�� �א(�)��א������

o Z-�����6�"bא��-Kذج�א��& �(,א�א���ض�W����ً�
���c4��6�3א�?<�6�5و�������(G�� 

o ¡م�&-K.�6א�?�א���-�d��F��6�5>?א��c4�����1 

o 0د��Xو��א��&�83א�qز����T�6�3وא����6��1א���Gא��K�1�6א(�)��א������و��G_�¯����6�"bא����K��
K�"
��_�Wدא.�א�"�م�א�������"WFj�Lא� 

o א����� �وא1Xא�! 6��E����
� �e�9א� �א����� oא��1א�� 
���א>� �א�1ز>א. Z�A� ����م �א��W����6-&م �����ن �
�6����Wא��;�-��
������ �א����� �א�?������Fא(�)� �Wא����dG�����	�� �و
&ل�א�²whא��وא���1-� وא�!א5&א�6

K��T�6ذא�6א���"bوא�!א5&א�6ووزא> �א������وא 

o א>�-&م��J���eא��?������א�1אز��3و�L�6א�&e<ل��F�i`ل�������6��1?�وع�3|�م����0��4אM&د �א$-
F����1FXدא> �א�?<�6�5אJPMIS،E�.�D��`وא����dG�� <א������وزא����
�6��D3������?�� K�5�K�����

���6א����F6�Gو
��,א�6א�?�وع��-�لE�������"�م���DW,��-�ق����و��E1א��Fد>�و���<�d���Fp�G4م���|Wא��
0��
<��6�"#� &5&#�،����aJ�,�DWدא> �3?���4و�J�،K���א��,�DW1'��6و�����5!��b�6�5א>?���

 KEא����1FXאb"��0�6אF�h<و��3

o م&-�� .�D5`א
�1د���`��!א��6�������אl<�bא�  ���,�DW��dF?
�א���Dא�&-%��&���6א���������ص�و
��א���6א������א(�)��و¶�dא���&�دא> ���m5��ًG�i�;�-�J=��وא3<אEz�1i،�–�و>א�W���L��?��)�d|�م�
���6د�����&م�3����������E�� Kא�����&��5א�

o �ً���3�6ع���14>א�aא$و��Wא��א��&��ل�دون�ذ���'�ل��F�iא����-���
����א������3א��'������d51א���
F� ���1FXא�?<�6�5א� ����J�6��1دא>  �3|�م �א$���PMIS?�وع E�l,א���V5	��6&���6�5م���
1�e��0و
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���-�p�G4��0א��	د ����¶&�=��#&5& �#"���6�D�i`א�d"W��p���،3J?��	����א�W?1د �א$�&א���
����6��sא���®�
���1��א�6FXא�����E�א�� �"��W
�6��sو��f������1א��IJ� �"��3�vو������� �ً���3

��1אز�6�3و¯����������6(�� ��1�� ��IJ���VQ5ذ���-&م ،f����6�"·�����
�"Fא�� �א��4�� ��1�� و-&م
�#&ًא�و
��,א�6א� �����W|�م�'���ً���&ودًאG4�6א��"b���8ن�3?�ط�א�����

���W����6وא�!א5&א6،�و������

Kدא> �א�?�وعJא(�)��א������و�dG����� &5&�6א����
�%����א������
 

o ����im����5و��?��f����6�5&��r�Wن������W8�����
��"��B����F} 

1E W���5�?��6�5&� 

�א��W����6وא�!א5&א�6>�%��-&م - ��0��13ن �و-������G®�א��6�D��Bא�,�1>  %5�q1�3ص�� و#1د
	��j�&��6و����D��Bل���&א'������א��A�0د���D�6א�������d"�����a>�-�;�א��ل�א���م��و��

K6����Wא� 

�dא -����
�����Tא������
���� <1��IJ�;אX&�א�1�4�i`א(�)��א������א�oWم��&-������IJ�fد���(�)
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  )1مرفق رقم (

تفاصيل نشاط سكرتارية مجلس اإلدارة والقرارات 

  المتخذة من قبل المجلس والمهام األخرى



 م6201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم مرفق
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 )طارئة اتاجتماع 3، و تنسيقيةاجتماعات  11 و ،استثنائياجتماع  16و، دورياجتماع  25( منها لس اإلدارة، متنوعة  اجتماعا) 55الترتيب لعقد ( -1

      . هاضر اتدوين وطباعة حمو

 وتكليفاته.بقرارات الس داخلية وخارجية ) رسالة إبالغ 144حترير ( -2

ا سابقاً لس ) قرار46م بشأن الشكاوى واستكمال توقيع وترتيل عدد (2016لعام  اإلدارة لسات ) قرار 4عدد (و ترتيل توقيع  إعداد وطباعة و -3

 .يف موقع اهليئةم) 2013 – 2010السنوات املاضية (اإلدارة من 
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  تأريخ اختاذ القرار  خالصة القرار املتخذ حياهلا  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

التظلم املقدم من قبل          ....1
األخ/ حيي علي صاحل 

  الغويل

املؤسسة 
اإلقتصادية 

  اليمنية

املزايدة اخلاصة 
) 30بتأجري عدد(

  مقطورة غاز

دعوة مدير عام املؤسسة األقتصادية مع 
 املختصني للحضور اىل اهليئة للنقاش. 

  
  1  م12/1/2016

تظلم شركة الرقيم          ....2
بشأن ضمانات مشروع 

  املسبح االومليب. 

 الشباب وزارة
  والرياضة

طلب خماطبة وزارة 
الشباب والرياضة 

بتخفيض الضمانات 
وتعديل ضمان حسن 

  التنفيذ

 طلب حول بااليضاح اجلهة خماطبة
 حول ايضاحات من لديها وما املقاول

  3  م26/1/2016  .برمته املوضوع

 شكوى من استجد ما         ....3
 ضد غمدان شركة
  املهارات تنمية صندوق

 تنمية صندوق
  املهارات

تظلم ضد وزارة 
التعليم الفين 

  والتدريب املهين 

 بعملية للقيام حمايد مهندس تكليف
 الس اىل تقرير ورفع اجلهاز فحص
/ القاضي الس عضو تفويض مع بذلك

 التقرير على لألطالع االكحلي عبدالرزاق
 امكانية بقاء مع مناسبا يراه ما اقرار و

  .قائمة هيئةمكافحةالفساد اىل االحالة

=  =  

 املقاوالت شكوى مكتب         ....4
  العامة

فرع الصندوق 
 االجتماعي

 مدرسة مشروع بشأن
 – بكر أيب بنت أمساء

 اىل الشاكي وتنبيه الشكوى رفض
 تقدمي عدم على مستقبال احلرص

  9  م13/3/2016
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  تأريخ اختاذ القرار  خالصة القرار املتخذ حياهلا  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

 سعوان – العشه قرية  بصنعاء للتنمية
 – حشيش بين/ م–

  صنعاء حمافظة

 اهليئة فستتخذ مل ما مظللة معلومات
  ذلك          حيال املناسبة اإلجراءات

شكوى شركة اجلبل          ....5
لألدوية واملستلزمات 

  الطبية

املركز الوطين 
  لعالج األورام

بشأن توريد ادوية يف 
م 2/2016املمارسة رقم 

(امساء األصناف موضوع 
الشكوى 

)Gemcitabine 

1000g   &200mg  ( 

Gemcitabine و
)Docetaxel 80mg  

  &mg20 

(Docetaxel  

 اليت األسس لصحة الشكوى رفض
 استبعاد يف التحليل جلنة عليها استندت

 باستكمالوتوجية اجلهة  الشاكية عطاء
 رقم املناقصات لقانون وفقاً اإلجراءات

  م29/6/2016  .التنفيذية والئحته م2007 لسنة) 23(
3/16

  ط

املؤسسة العامة   تظلم مؤسسة األحلسي         ....6
لإلذاعة 
  والتلفزيون

بشأن اطالق ضمان 
الصيانة اخلاص 
باملناقصةرقم 

م) احملتجز 5/2013(
لدى املؤسسة العامة 
  لإلذاعة والتلفزيون.

 إمتام حال ويف خماطبة اجلهة بانه
   التوريد

 احملددة املواقع يف للمولدات والتركيب
 ولكن العقد يف املطلوبة للمواصفات وفقا

 االستالم إجراء دون احلرب ظروف حالت
 الضمان اطالق للجهة ميكن فانه النهائي

=  =  



 م6201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم مرفق

4 

 

  تأريخ اختاذ القرار  خالصة القرار املتخذ حياهلا  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

 مبوجبه يلتزم من املورد تعهد اخذ مقابل
 مصنعية مالحظات او أعطال أي بإصالح

 مل اليت املواقع يف تظهر قد فنية او
 الظروف انتهاء بعد ألضرار تتعرض
  .الطارئة

تظلم شركة أوالد أبو          ....7
  حسان

اهليئة العامة 
لكهرباء الريف 

  للمرة الثالثة

خبصوص إطالق ضمان 
املناقصة رقم 

  م).119/2008(

يتوىل املكتب الفين خماطبة كهرباء  -
مذكرات اهليئة  الريف بالعمل مبا ورد يف

العليا السابقة وبأا ستخضع للمساءلة 
القانونية يف حال عدم تنفيذ قرارات 
اهليئة العليا طبقاً ملواد قانون املناقصات 

  واملزايدات.

  27  م14/7/2016

شكوىشركة السعيد          ....8
  للخرسانة اجلاهزة

البنك املركزي 
  اليمين

مشروع البنك املركزي 
اليمين فرع تعز (تسليم 

  مفتاح).

  ينصح الشاكى باللجوء إىل القضاء.
  33  م24/8/2016

الشكاوى املقدمة من كل          ....9
  من:

املقاول/ البدائل  -
  للتجارة واملقاوالت   

مكتب التربية 
  بأمانة العاصمة

مناقصة رقم 
م) اخلاصة  2/2016(

بإعادة ترميم وتأهيل 
ثالث مدارس بأمانة 

رفض الشكاوى املذكورة  وتوجيه  −
  اجلهة باستكمال اإلجراءات.

خماطبة مكتب التربية باالمانة  −
باملالحظات واحالة املتسببني يف تكرار 

22/11/2016

  م
47  
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  تأريخ اختاذ القرار  خالصة القرار املتخذ حياهلا  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

املقاول/ حسني على  -
  الوادعي للمقاوالت  

العاصمة (مدرسة 
مدرسة  -القريوان
مدرسة  -الشيماء 

  غمدان)

  اءلة القانونية املخالفات للمس
تدريب كادر مكتب التربية على قانون   −

املناقصات واملزايدات حىت يتم 
استيعاب كافة األخطاء اليت حدثت يف 
هذه املناقصة وضمان عدم تكرارها يف 

  مناقصات قادمة.
شكوى مؤسسة بن ....10

  فيصل زابن البورعي
املؤسسة احمللية 
للمياه والصرف 

  صعدة -الصحي 

املناقصة رقم 
م) اخلاصة 5/2016(

بتوريد وتركيب 
منظومة طاقة مشسية 
لعدد ثالث آبار تابعة 
للمؤسسة بتمويل من 
  منظمة اليونيسيف.

قبول الشكوى والتوجيه بإلغاء املناقصة 
وإعادة اإلعالن عنها وفقاً لقانون 

املناقصات واملزايدات احلكومية رقم 
م والئحته التنفيذية 2007) لسنة 23(

  والوثائق النمطية واألدلة اإلرشادية.
=  =  

شكوى شركة سام تك ....11
  ) SIA(عن 

خبصوص إستبعادها   شركة مين موبايل
من قائمة الشركات 

ملشروع شبكة التراسل 
ضمن  مشروع شبكة 

  ). LTEاجليل الرابع (

رفض الشكوى وتوجية اجلهة بإستكمال 
  اإلجراءات.

27/12/2016

  م
52  
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1 

م بشأن 21/7/2014) بتاريخ 773تقرير املكتب الفين حول طلب االرتباط الصادر من االمانة العامة لرئاسة اجلمهورية برقم (

الرئاسية )  ريال مقابل قيمة املستخلص األول واألخري ملشروع أعمال ترميمات اجلامع التابع للفيال 17.937.810االرتباط مببلغ (

  (ب) ولصاحل / إمساعيل حسن احلوثي.

  1  م12/1/2016

  =  =  املكال بإعادة ضمان الصيانة.–مذكرة وزارة الشباب والرياضة بطلب الفتوى حول طلب مقاول مشروع تعشيب ملعب بارادم  2

3 
اهليئة بصرف مستحقاته  مقابل  تظلم مؤسسة حيي صاحل  الوادعي ضد وزارة االدارة احمللية بشأن عدم تنفيذ الوزارة  لتوجيهات

  األعمال االضافية ملشروع امع احلكومي وملحقاتة ملديرية بين صرمي م/عمران.
=  =  

  =  =  .القرماين شركة ضمان اطالق بشأن العليا  اهليئة قرار الريف لكهرباء العامة اهليئة تنفيذ عدم حول بالغ 4

  =  =  .  احملدودة املناقصة عرب احلاسوب لكلية كمبيوتر معمل اجهزة شراء صنعاء جامعة طلب حول الفين املكتب تقرير 5

  =  =  املدنية. واخلدمة الوزراء رئاسة بتعاميم الدوام عن املنقطعني ابالغ 6

7 
) مارس – يناير( األول الربع خالل نشاطها عن  واملزايدات للمناقصات العليا اللجنة تقرير مراجعة حول الفين املكتب تقرير

  .م2015
=  =  

  =  =  .الكهرباء بشأن عدم تنفيذ الكهرباء لتعميم اهليئة اخلاص بإطالق الضمانات جتار نتائج اللقاء مع نقابة 8

  =  =  .م2015 لعام والسنوي الرابع والربعي ديسمرب لشهر الشهري: اإلدارة جملس سكرتارية تقارير 9

  2  م17/1/2016  الكهرباء ملناقشة املشاكل املعلقة بني اجلهتني خبصوص الضمانات.عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزارة الكهرباء ونقابة جتار  10

عقد اجتماع تنسيقي مع كل من اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد وهيئة كهرباء الريف ملناقشة عدم التزام هيئة كهرباء الريف بتنفيذ  11

  قرارات اهليئة العليا بشأن الضمانات. 
  3  م25/1/2016
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 وتوريد الكهرباء شبكة تأهيل بإعادة اخلاصة) م1/2012( رقم املناقصة اجراءات شابت اليت املخالفات حول الفين املكتب تقرير 12

  .العاصمة امانة – معني ملديرية دراسية مقاعد
  4  م26/1/2016

  =  = .اليمن يف النفظ مشاكل يفاقم الذي الشركات عقود انتهاء حول الفين املكتب تقرير 13

وحتصيل للهيئة العامة  حواالت اوراق االوىل شراء اموعة – م2015 لسنة) 1( رقم العامة املناقصة حول الفين املكتب تقرير 14

 .للربيد والتوفري الربيدي

=  =  

اآلليةواليدوية  القسائم وتوريد بطباعة واخلاصة – م2015 لسنة) 1( رقم العامة املناقصة إعالن حول الفين املكتب تقرير 15

 .اخلاصة بوزارة املالية

=  =  

  =  = .التنفيذ ضمانات اطالق بشأن اهليئةالعليا توجيهات على عطفا للكهرباء العامة املؤسسة اختذا اليت االجراءات 16

  =  = التقرير السنوى للهيئة. 17

  5  م2/2/2016  .اهليئة موظفي مستحقات يف النظر بإعادة املكلفة اللجنة أعمال نتائج استعراض 18

  =  = .القائمة الظروف ظل يف باهليئة الدوام فكرة مناقشة 19

20 

 من%) 15( املستحقات وبقية املقدمة الدفعة وضمان التنفيذى الضمان اطالق االشول بن مؤسسة مطالبة حول الفين املكتب تقرير

 التابع الريان تالل ملشروع امللحقات مع حتويل حمطة توريد بشأن) م35/2010( رقم باملناقصة اخلاص املستندى االعتماد قيمة

 .للكهرباء العامة للمؤسسة

=  =  

  =  = .م2015 ديسمرب لشهر املنجزة األعمال حول الفين املكتب تقرير 21

  =  = ).م2015 ديسمرب - أكتوبر( الرابع الربع خالل املنجزة األعمال حول الفين املكتب تقرير 22

  =  = .م2016 يناير شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 23

  =  =  .م2015 للعام للهيئة السنوي التقرير 24

  =  = .املوظفني شؤون حول اجتماع جلنة تقرير 25
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  6  م16/2/2006  .الريف لكهرباء العامة واهليئة للكهرباء العامة املؤسسة مع الفين املكتب عقدها اليت املتابعة اجتماعات حول ملخص 26

27 
 العام املال على واإلستيالء الدولة مبصلحة األضرار واقعة جسيمة م2014 لسنة) 18( رقم القضية حول الفين املكتب تقرير

  .وآخرون   الشهاري عبدالعزيز عمر/املهندس فيها خمافظةتعز  واملتهم -اخلاص مبشروع شق وسفلتة طريق الدائري الرابع 
=  =  

28 

 شخص باسم مسجلتني متنافستني شركتني ضمان مصادرة حول الفتوى لالتصاالت العامة املؤسسة طلب حول الفين املكتب تقرير

 واملناقصة السعات، خمتلفة سائلة بطاريات جمموعة 26 وتوريد بشراء اخلاصة م2015 لسنة) 18( رقم العامة املناقصة يف واحد

  السعات. خمتلفة جافة بطاريات جمموعة) 65( وتوريد بشراء اخلاصة م2015 لعام) 19( رقم العامة

=  =  

29 

 اخلاصة باملواد التصرف إمكانية عن الصحي والصرف للمياه العامة املؤسسة من القانوين الرأي طلب حول الفين املكتب تقرير

حمافظة  – جحاف ملشروع ملحقاا كافة مع مضخة) 12( عدد وتشغيل وتركيب توريد بشأن) م7/2013( رقم العامة باملناقصة

  .هلا التابعة للفروع الضالع لتوزيعها

=  =  

30 

 املستحقات وبقية املقدمة الدفعة وضمان التنفيذى الضمان اطالق بن االشول مؤسسة مطالبة حول احملدث الفين املكتب تقرير

 الريان لتالل امللحقات مع حتويل حمطة توريد بشأن) م35/2010( رقم باملناقصة اخلاص املستندى االعتماد قيمة من%) 15(

  .للكهرباء العامة للمؤسسة التابعة

=  =  

31 
 اخلاص الغويل على حيي/االخ قبل من املقدم التظلم بشأن اليمنية االقتصادية املؤسسة توضيحات حول الفين املكتب تقرير

  .غاز مقطورة 30 عدد بتأجري اخلاصة باملزايدة
=  =  

  =  =  .واجلسور للطرق العامة املؤسسة لدى العوائق بعض حلل املطلوبة املعاجلات حول الفين املكتب تقرير 32

33 
 لسنة) 2( رقم املناقصة بشأن موبايل مين شركة ضد الزبريي عبدالوهاب حممد قبل من املقدم التظلم حول الفين املكتب تقرير

  .كهربائي مولد 90 عدد بتوريد اخلاصة م2013
=  =  

  =  = بشان والالسلكية السلكية لالتصاالت العامة املؤسسة ضد للكهرباء العريقي شركة من املقدم التظلم حول الفين املكتب تقرير 34
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  .هوائية كابالت كم 220 بتوريد اخلاصة م2014 لسنة) 20( رقم املناقصة

35 
 تربيط آالت بتوريد اخلاصة م2013 لسنة) 6( رقم املناقصة بشان الزهراء مؤسسة من املقدم التظلم حول الفين املكتب تقرير

  .وملحقاته التجميع ونظام التقاومي حلزنة ونظام خترمي وآالت
=  =  

  =  =  .الفساد ملكافحة العليا الوطنية اهليئة لكوادر مقترح عمل دورة تدريبية 36

37 
م) اخلاصة  بتوريد 1/2012تقرير املكتب الفين حول تظلم الس احمللي مبديرية معني على قرار اهليئة العليا بشأن املناقصة رقم (

  كهربائية.كراسي وكابالت وحموالت 
  7  م2/3/2016

  =  =  .العامة املؤسسة لدى العوائق بعض حلل املطلوبة املعاجلات حول واجلسور للطرق العامة املؤسسة مسؤويل مع األجتماع نتائج 38

39 
 اموعة مع العقد إلغاء واألرصاد املدين للطريان العامة اهليئة طلب بشأن للمناقصات العليا اللجنة قرار حول الفين املكتب تقرير

 .وعتق صعدة ملطاري اطفاء عربيت توريد خبصوص واملقاوالت لالستثمار الدولية
=  =  

40 
 بشأن والالسلكية السلكية لالتصاالت العامة املؤسسة ضد للكهرباء شركةالعريقي قبل من املقدم التظلم حول الفين تقريراملكتب

 .هوائية كابالت كم) 220( بتوريد اخلاصة م20/2014 رقم املناقصة
=  =  

41 
 اآلت و تربيط اآلت بتوريد اخلاصة م2013 لعام) 6( رقم العامة املناقصة بشأن الزهراء مؤسسة تظلم حول الفين املكتب تقرير

 .وملحقاته التجميع نظام و التقاومي حلزنة نظام و خترمي
= =  

  = = .املناقصات توريد غرامات بشأن فارما ناتكو شركة تظلم حول الفين املكتب تقرير 42

43 
 الزراعي اإلنتاج تشجيع وصندوق الزراعة وزارة ضد اجلماعي عسكر محيد/األخ قبل من املقدم التظلم حول الفين املكتب تقرير

 .إب حمافظة/ السربة مديرية – اهلجم حاجز مشروع بشأن إب مبحافظة والسطلةاحمللية
= =  

  = = .م2016 يناير شهر خالل املنجزة وانشطتة  اعمالة عن الفين املكتب تقرير 44

  = = .م2016 فرباير شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 45
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  = = .الدوام عن املنقطعني مستحقات 46

  8  م8/3/2016   واملزايدات.  للمناقصات العليا واألرصاد واللجنة املدين للطريان العامة اهليئة مع تنسيقي 47
  9  م13/3/2016  .الطرق وصيانة إدارة مشروع تنفيذ ووحدة الطرق صيانة صندوق التفتيشية اىل الزيارة حول الفين املكتب تقرير 48

49 
 مبالغ هلم الذي للمقاولني الصيانة ضمان إطالق والطرق العامة االشغال وزير بأعمال القائم/ األخ طلب حول الفين املكتب تقرير

  .العمل صاحب لدى مستحقة
=  =  

  =  =  .واجلسور للطرق العامة املؤسسة لدى العوائق بعض حلل املطلوبة املعاجلات حول الفين املكتب تقرير 50

51 
 ما أي م20/3/2007 منذ واملتعثر حضرموت مبحافظة واالستفتاء لالنتخابات العليا اللجنة مبىن مشروع حول الفيت املكتب تقرير

  .سنوات تسع يقارب
  10  م22/3/2016

  =  =  .والري الزراعة وزارة إىل التفتيشية الزيارة حول الفيت املكتب تقرير 52

53 
  التعديالت من بنسخة الوزارة موافاة خبصوص  واملزايدات املناقصات على للرقابة العليا اهليئة لرئيس املوجهة املالية وزارة مذكرة

 .املعنية اجلهات مع اهليا التوصل مت اليت م2007 لعام) 23( رقم واملزايدات املناقصات لقانون
=  =  

54 
 باخالء اهليئة بإشعار  واملزايدات املناقصات على للرقابة العليا اهليئة لرئيس املوجهة الزراعي و التعاوين التسليف بنك مذكرة

 .املبىن
=  =  

  11  م24/3/2016  .م2016 للعام اهليئة املالية و خطة الشؤون من املرفوع املايل اجتماع  استثنائي ملناقشة التقرير 55

56 
 اللجنة العليا نشاط والتقرير السنوي عن م2015) يونيو – إبريل(  الثاين الربعي التقرير مراجعة خبصوص الفين املكتب تقرير

  .م2015واملزايدات للعام  للمناقصات
  12  م29/3/2016

57 
) مبولدين K.V.A 1000بإمكانية استبدال املولد قدرة (حول االستفسار الوارد من قبل مستشفي الكويت اجلامعي  الفين املكتب تقرير

  ).K.V.A  400قدرة (
=  =  
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  =  = تقرير املكتب الفين حول االستفسار الوارد من قبل مشروع األشغال العامة والطرق بشأن ضمان دخول مناقصة.  58

  =  = قبل اهليئة العامة لكهرباء الريف. الفين حول مصفوفة املشاريع قيد التنفيذ ووضعها احلايل املرفوعة من املكتب تقرير 59

 =  = م.2016 فرباير شهر خالل املنجزة وانشطته اعماله عن الفين املكتب تقرير 60

61 
الفين بأحالةاملخالفات القانونية املرتكبة من قبل مصلحة اهلجرة واجلوازات واجلنسية إىل النيابة العامة يف املناقصة  املكتب تقرير

 ) جواز .1.000.500بشأن طباعة عدد(
=  = 

62 
الفين  حول مذكرة مكتب رئاسة اجلمهورية بشأن شكوى األخ/حممد صاحل اجلمل (املدير العام لشركة مشس للتجارة  املكتب تقرير

 ) مليون جواز.1.5م واخلاصة بطباعة (2014) لسنة 1والتوكيالت ووكيل جمموعة مالباور األملانية) بشأن املناقصة رقم (
=  = 

63 
تقرير املكتب الفين حول مذكرة اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد اخلاصة ببالغ مقدم من جمهول بشأن خمالفات وجتاوزات 

 م  بكلية الطب جبامعة احلديدة.2013لسنة  5باملناقصة رقم 
=  = 

 =  = تقرير الشؤون املالية املفصل حول التزامات اهليئة لبنك التسليف الزراعي. 64

65 
 طلب  بشأن باحلديدة العام الثورة مستشفى هيئة ضد والتوكيالت العامة للتجارة مركوسن شركة تظلم حول الفين املكتب تقرير

  كهربائى. مولد وتشغيل وتركيب توريد) م4/2013( رقم باملناقصة اخلاصة املالية املستحقات تسديد أو الضمان إطالق
  13  م7/4/2016

66 
 يف التحكيم صيغة بشأن للتنمية االجتماعي الصندوق ضد شرهان سعد حممد/ األخ قبل من املقدم التظلم حول الفين املكتب تقرير

  ).الثانية للمرة(  باحملويت التربية كلية ملشروع واهلندسية اإلنشائية اجلوانب
=  =  

67 
 قبل من املرتكبة جواز) 1.000.500(عدد بطباعة اخلاصة املناقصة يف القانونية بأحالةاملخالفات الفين تقريراملكتب مستجدات

  .العامة النيابة إىل واجلنسية واجلوازات اهلجرة مصلحة
= = 

 = =  الرقابية. األجهزة منظومة دور تفعيل آلية تقرير 68

 = =  .اخلارج يف املسافرون وضع املوظفون 69
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 = =  .ناتكو موضوع 70

 = =  القانونية. التعديالت جلنة متابعة 71

 = =  .بنك لكاك اهليئة بالتزامات اخلاص االجتماع حمضر استعراض 72

 = = .م2016) مارس  – فرباير – يناير( االول الربع خالل نشاطها جممل عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 73

74 

) 5( رقم واملناقصة احلديدة جلامعة املركزية املكتبة بإنشاء اخلاصة م2002 لسنة) 16( رقم املناقصة بضم الفين املكتب مقترح

 على للتفتيش بالرتول املكلف الفريق اىل املوكلة املهمة اىل احلديدة جبامعة الطب كلية موقع بتنسيق اخلاصة م2013 لسنة

  .احلديدة جبامعة الطب كلية وجتهيز بتأثيث اخلاصة م2013 لسنة) 4( رقم املناقصة

  14  م19/4/2016

75 
 واملقاوالت لالستثمار الدولية اموعة مع العقد إلغاء واإلرصاد املدين للطريان العامة اهليئة طلب حول الفين املكتب تقرير

 .م5/12/2007 بتاريخ املوقع وعتق صعدة ملطاري إطفاء عربيت توريد خبصوص
= = 

76 
 خبصوص املطلوبة الوثائق إلحضار اجلوازات مصلحة مبخاطبة اهليئة يف اإلدارة جملس توجيهات حول الفين املكتب تقرير

 .مت مبا الس على والعرض جواز 1.000.500 بطباعة اخلاصة املناقصة يف القانونية املخالفات
= = 

 = = %.15 عن بدال%  10 اىل االومليب املسبح ملشروع االداء ضمان بتخفيض الرقيم شركة مطالبة حول الفين املكتب تقرير 77

 = =  واملزايدات. للمناقصات العليا اللجنة نشاط عن م2015 للعام السنوي التقرير مراجعة خبصوص الفين املكتب تقرير 78

 = =  .العمل عن املنقطعني بشأن للمواردالبشرية العامة اإلدارة مقترح 79

  15  م19/4/2016  واملقاولني. الكهرباء جتار ونقابيت والصناعية التجارية الغرف احتاد مع تنسيقي اجتماع 80
  16  م26/4/2016  .والربح عمران ملصنعى األغراض متعددة االحراق مبنظومة اخلاصة املناقصة حول الفين املكتب تقرير 81

82 
 رقم العامة باملناقصة اخلاص االداء ضمان مصادره خبصوص للكهرباء العريقي شركة من املقدم االلتماس حول الفين املكتب تقرير

 .هوائية كابالت لتوريد م20/2014
=  =  



 م6201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم مرفق

13 

 

Ý� �Åç•ç¹]� �÷^ÏßÖ]��è…^i� �†–�]� �

  =  = .عمران/ م صرمي بين ملديرية وملحقاته احلكومي امع ملشروع االضافية االعمال حول الفين املكتب تقرير 83

84 
 تنمية لصندوق واخلدمات للتجارة غمدان شركة قبل من املورد اجلهاز لفحص االستشاري قبل من املقدمة الفحص نتائج حول تقرير

 . Analogus كهربائية قياس اجهزة - EL(   27( رقم البند املهارات
=  =  

  =  = .اهليئة حول واحملاسبة للرقابة املركزي اجلهاز تقرير بشأن الوزراء رئاسة مذكرة 85

86 
 رقم املناقصة يف املرتكبة القانونية املخالفات وقائع حول واجلنسية واجلوازات اهلجرة مصلحة توضيحات حول الفين املكتب تقرير

 .جواز 1.000.500 عدد طباعة بشأن م2014 لسنة) 1(
=  =  

  =  = .م2016) مارس – فرباير – يناير( خالل الفين املكتب ونشاطات املنجزة األعمال عن االول الربعي التقرير 87

  17  م8/5/2016  اجتماع استثنائي  خصص النتخاب رئيس لس اإلدارة. 88
  18  م10/5/2016  .والري الزراعة وزارة إىل التفتيشية الزيارة حول الفين املكتب تقرير 89
  =  = .الشرائية للعمليات املنظمه الألئحه بشان اليمنية اجلوية اخلطوط مذكرة 90

91 
 الىت املشاكل بشأن اليمنيني املقاولني ونقابة والطاقة الكهرباء جتار ونقابة اليمنية والصناعية التجارية للغرف العام اإلحتاد مذكرة

 . م19/4/2016 يف اهليئة مع االجتماع حبسب يواجهوا
=  =  

92 
 التقريرحول وملخص م2015 للعام موازنةاهليئة مراجعة حول واحملاسبة للرقابة املركزي اجلهاز بتقرير املتعلقة املذكرات

  نقاش املوضوع حىت تقدم الشؤون املالية الردود على املالحظات. وتاجل . م2015 لعام للهيئة  اخلتامي باحلساب اخلاصة املالحظات
=  =  

  =  = .م2014 لعام املعلنة املناقصات حجم حول الفين املكتب تقرير 93

  =  = .املقاولني من املقدمة املطالبات حول الريفية الطرق تنمية برنامج عام مدير/ األخ طلب بشأن الفين املكتب تقرير 94

  =  =  .صنعاء جامعة مناقصات مراجعة حول الفين املكتب تقرير 95

  =  = املشاريع مبناقصات املتعلقة القانونية االجراءات حول الفتوى اللحوم واسواق للمساخل العامة املؤسسة طلب حول الفين املكتب تقرير 96
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 .االستثمارية

  =  = .م2014 لعام نشاطها عن السنوي التقرير بشأن اهليئة مالحظات على للمناقصات العليا اللجنة رد 97

  =  =  م.2016مارستقرير املكتب حول االعمال املنجزة لشهر  98

  =  =  م). 20106مارس  –التقرير الربعي األول ملشورع نظام معلومات املشتريات احلكومية (يناير  99

  =  =  م.2016تقرير سكرتارية جملس اإلدارة عن نشاطها خالل شهر ابريل  100

101 
 1.000.500 عدد طباعة بشأن م2014 لسنة) 1( رقم املناقصة يف املرتكبة القانونية املخالفات وقائع  حول الفين املكتب تقرير

  واجلنسية. واجلوازات اهلجرة ملصلحة التابعة جواز
  19  م17/5/2016

102 
 تنمية لصندوق واخلدمات للتجارة غمدان شركة قبل من املورد اجلهاز لفحص االستشاري قبل من املقدمة الفحص نتائج حول تقرير

  .Analogus كهربائية قياس اجهزة)EL -  27( رقم البند املهارات
= = 

 = = .واجلسور للطرق العامة املؤسسة لدى العوائق بعض حلل املطلوبة املعاجلات حول الفين املكتب تقرير 103

 = = عمران/ صرمي بين ملديرية وملحقاتة احلكومي امع ملشروع االضافية االعمال حول الفين املكتب تقرير 104

 = = .م2016 العام من الثاين للربع التفتيشية الزيارات حول الفين املكتب مقترح 105

 = = .لديها باملشتريات خاصة لوائح اعداد القانون ا اناط اليت اجلهات حول الفين املكتب تقرير 106

 = = .الساحلية الرقابة منظومة عقد  حول الفين املكتب تقرير 107

108 
 باطالق اخلاص التعميم العليا اهليئة اصدار موضوع بشأن واحملاسبة للرقابة املركزي اجلهاز على الرد حول الفين املكتب تقرير

 .الضمانات
= = 

  20  م17/5/2016  اجتماع تنسيقي مع امانة العاصمة. 109
  ط 1/16  م24/5/2016  اجتماع متابعة لرئيس جملس إدارة اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات مع املعنيني يف اهليئة  110
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111 
 بتوريد اخلاصة) م14/2013( رقم املناقصة خبصوص الكهرباء مؤسسة ضد العاملية مام مؤسسة شكوى حول الفين املكتب تقرير

  .توزيع حموالت
  21  م25/5/2016

112 
   م14/2011(  املناقصتني توريد تأخري غرامات بشأن  بصنعاء الثورة  مستشفى ضد فارما ناتكو شركة تظلم حول الفين املكتب تقرير

 ). م10/2012 و
=  =  

113 
 من االداء حسن ضمان مصادرة وجوب بشأن والالسلكية السلكية لالتصاالت العامة املؤسسة استفسار حول الفين املكتب تقرير

 .عدمه
=  =  

  =  = .االداء حسن ضمان بشأن موبايل مين من االستفسارالوارد حول الفين املكتب تقرير 114

  =  = .والربح عمران ملصنعى االغراض متعددة االحراق مبنظومة اخلاصة املناقصة حول الفين املكتب تقرير 115

  =  = .احملافظات بعض يف احلرب بسبب الربيد عرب احملافظات اىل ارساهلا مت اليت املذكرات ارجاع حول إفادة 116

  =  = .م2016 أبريل لشهر  املنجزة واألنشطة األعمال عن الفين املكتب تقرير 117

  22  م31/5/2016  .عدمه من بالعقود تتعلق اهليئةلشكاوى استالم يف النظر 118
  =  =  .املبارك رمضان شهر خالل الس اعضاء اجازات 119

120 
 - التحتية البنية مشروع خبصوص العامة وملقاوالت للتجارة التام أمحد اهللا جار مؤسسة من املقدم التظلم حول الفين املكتب تقرير

  .إب جامعة
=  =  

      طرموم. وائل/ االخ بشأن القنصليةاليمنيةبالقاهرة مذكرة 121

  =  = .للمتعاقدين وصرفه اهليئة موظفي على خصمه يتم مبا كشف 122

  =  = .م2015 للعام اجلرد يف االشكاليات 123

  =  =  م.2016تقرير سكرتاية جملس اإلدارة عن نشاطها خالل شهر مايو  124



 م6201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم مرفق

16 

 

Ý� �Åç•ç¹]� �÷^ÏßÖ]��è…^i� �†–�]� �

  =  =  .الضمانات بشأن الفساد مكافحة هيئة مع اللقاء 125

  =  =  .اليونيسيف مشروع خبصوص باالمانة التربية مكتب ضد الشكاوى 126

  =  =  .الدويل البنك رسالة 127

  23  31/5/2016  اجتماع تنسيقي مع رئاسة جامعة صنعاء 128

129 
ضد مكتب التربية بأمانة العاصمة  مناقشة تقارير املكتب الفين اخلاصة بالشكاوى املقدمة من عدد من املقاول حيىي ناصر الرباشي

  .م) اخلاصة بإعادة ترميم وتأهيل  بعض مدارس أمانة العاصمة2/2016بشأن املناقصة رقم (
  24  م5/6/2016

  =  =  مناقشة موضوع اختيار أمني عام اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات. 130

  ط2/16  م12/6/2016  بشأن الشكوى املقدمة من قبل املتقدمني لوظيفة امني عام اللجنةاجتماع تنسيقي مع رئيس اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات  131

  25  21/6/2016 واملزايـدات. املناقصـات على للرقابة العليـا اهليئة إدارة جملس عدم اكتمال النصاب لعقد اجتماع حمضر 132
  26  م28/6/2016 واملزايـدات. املناقصـات على للرقابة العليـا اهليئة إدارة جملس عدم اكتمال النصاب لعقد اجتماع حمضر 133
  ط3/16  م29/6/2016  حمضر اجتماع طارئ لرئيس اهليئة والقائم باألعمال 134

  =  =  أمرية جالس األخت بشأن بكواالملبور اليمنية اجلمهورية بسفارة امللحقية الثقافية من مذكرة 135

  =  =  .للمناقصات العليا اللجنة عام امني بتعيني اخلاصة الشكوى حول الفين املكتب تقرير 136

137 
تقرير املكتب الفين حول لقاء رئيس جملس اإلدارة مع مفوضة منظمة اليونسيف باليمن بشأن مناقصة ترميم عدد من مدارس أمانة 

  العاصمة.
=  =  

  =  =  ).م2016 يونيو – مايو – ابريل(الثاين الربع خالل نشاطها جممل عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 138

  27  م14/7/2016  م.2015 للعام السنوي التقرير يف العليا اهليئة مالحظات على واملزايدات للمناقصات العليا رداللجنة حول الفين املكتب تقرير 139
  =  =  . م2016 مايو شهر خالل وحداته كافة قبل من املنجزة واالنشطة االعمال عن الفين املكتب تقرير 140
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141 
 أمانة مدارس من عدد ترميم مناقصة بشأن باليمن اليونسيف منظمة مفوضة مع اإلدارة جملس رئيس لقاء حول الفين املكتب تقرير

  .العاصمة
=  =  

  =  =  مناقشة املهام املكلف ا كل من ادارة املوارد البشرية والشؤون املالية واملكتب الفين واملشروع. 142

  =  =  مناقشته  نتائج اللقاءات بشأن الظمانات. 143

  =  =  م).2016يونيو  –مايو  –الثاين(ابريل  الربع خالل نشاطها جممل عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 144

  =  =  خمصصات اعضاء جملس اإلدارة. 145

  =  =  االجتماع يف وزارة الشؤون القانونية. 146

  28  26/7/2016  .اهليئة ملوظفي التدريبية الدورات استعراض حول الفين املكتب تقرير 147
  =  = .للهيئة التنظيمية الالئحة وإصدار إعداد ملراحل تنفيذي ملخص 148

  =  = .للهيئة املاىل املوقف حول املالية الشؤون تقرير 149

  =  = .واملزايدات املناقصات إجراءات على واإلشراف الرقابة أعمال يف العليا اهليئة مسؤولية حدود حول دراسة 150

  =  = .م2016 مايو شهر خالل وحداته كافة قبل من املنجزة واالنشطة االعمال عن الفين املكتب تقرير 151

  =  = .االدارى للتحقيق احملالة اجلهات استجابة حول االدارة جملس سكرتارية تقرير 152

153 
 ملكافحة العليا واهليئة الكهرباء ووزارة القانونية الشؤون وزارة مع األجتماع عن اخلراساين ياسني/الدكتور الس عضو من تقرير

 .للرقابة املركزى واجلهاز الفساد
=  =  

  29  م2/8/2016  .للهيئة التنظيمية الالئحة وإصدار إعداد ملراحل تنفيذي ملخص 154
  =  = .واملزايدات املناقصات إجراءات على واإلشراف الرقابة أعمال يف العليا اهليئة مسؤولية حدود حول دراسة 155

  =  = م2016 يونيو شهر خالل وحداته كافة قبل من املنجزة واألنشطة األعمال عن الفين املكتب تقرير 156
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  =  = . اللجنة عام أمني تعيني بشأن للمناقصات العليا اللجنة رد 157

  30  م9/8/2016 واملزايدات (فوزى جماهد). للمناقصات العليا اللجنة رئيس تنسيقي مع 158
  31  م9/8/2016  واملزايـدات. املناقصـات على للرقابة العليـا اهليئة إدارة جملس عدم اكتمال النصاب لعقد اجتماع حمضر 159
  32  م16/8/2016  .للقانون خمالفة مناقصة بشأن صنعاء مبحافظة والتحسني النظافة بصندوق صنعاء حمافظة وكيل من بالغ 160
  =  =  .لإلنشاء والتعمري اليمين للبنك واملزايدات املناقصات تنظيم الئحة حول الفين املكتب مالحظات 161

  =  = .حاليا القائم الظرف يف أرساهلا ال ميكن اليت اجلهات لبعض اهليئة رسائل حول العامة العالقات ادارة عرض 162

  =  = .م2016 العام من الثاين للربع التفتيشية الزيارات مقترح حول الفين املكتب تقرير 163

  =  = .طرموم وائل/ األخ وضع مناقشة 164

  =  = .واملزايدات للمناقصات العليا اللجنة عام امني وظيفة حول الفين املكتب تقرير 165

  =  = .النقال للهاتف موبايل مين شركة مذكرة 166

  =  = .هـ1437 رمضان 24 املوافق م29/6/2016 األربعاء يوم املنعقد) م3/2016( رقم حمضر االجتماع تضمنها اليت لقرارات 167

  =  = .املناقصات قانون  تعديل مسودة أعداد حول خمتصر عرض 168

  =  = .التجار بعض شكاوى بشأن حممد ثابت/ الدكتور الس عضو رسالة 169

  =  = .م2016 يونيو لشهر املنجزة األعمال حول الفين املكتب تقرير 170

  =  = .م2016)يونيو- مايو  – أبريل( الثاين الربع خالل املنجزة األعمال حول الفين املكتب تقرير 171

  33  م24/8/2016  .للشركة  وأنظمة جتهيزات توريدات بشأن موبايل مين شركة من الوارد االستفسار حول الفين املكتب تقرير 172

173 
 مالبس بتوريد واخلاص ،)اجلناح حمالت( احلاج خليل التاجر مستحقات حول املالية وزارة من فتوى طلب حول الفين املكتب تقرير

  .باألمانة األيتام لدار
=  =  
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174 
 بشأن م2013 لسنة) 60( رقم الوزراء جملس أمر لتنفيذ العليا اهليئة ا قامت اليت التنفيذية اخلطوات حول الفين املكتب تقرير

  واملزايدات واملخازن. املناقصات بشأن)  م2007 لسنة 23( رقم القانون تعديل مشروع أعداد
=  =  

  =  =مؤجل                                                                                 .احلاج حممود عصام/املهندس بضم احلكومية املشتريات معلومات نظام  مشروع مدير مقترح 175

176 
 وتوريد شراء بشأن) م3/2014( رقم العامة املناقصة يف املرتكبة باملخالفات اخلاص اإلداري التحقيق نتائج حول الفين املكتب تقرير

  .والري الزراعة بوزارة حبوب دراسة) 250(
=  =  

  34  م31/8/2016  م.2015مذكرة اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات حول مالحظات اهليئة على تقرير اللجنة السنوي لعام  177
  =  =  .واملزايدات للمناقصات العليا اللجنة نشاط عن م2016 لعام االول الربع تقرير مراجعة حول الفين املكتب تقرير 178

179 
العامة للطريان املدين واألرصاد على قرار اهليئة العليا بشأن إلغاء العقد مع اموعة الدولية تقرير املكتب الفين حول رد اهليئة 

  م.5/12/2007لالستثمار واملقاوالت خبصوص توريد عربيت إطفاء ملطاري صعدة وعتق املوقع بتاريخ 
= = 

 = =  احلكومية.تقرير اإلجناز النهائي للمرحلة األوىل من مشروع نظام معلومات املشتريات  180

 = =  مقترح مدير مشروع  نظام معلومات املشتريات احلكومية بتعزيز الكادر الفين للمشروع وذلك بضم املهندس/عصام حممود احلاج. 181

 = =  حتديد موعد لقاء مع احتاد املقاولني. 182

 = =  مذكرة املالية بشأن الضمانات اخلاصة مبشروع سد حسان م/أبني. 183

 = =  املستحقات املالية لعضو وحدة األشراف واملتابعة باملكتب الفين األخ/ موسي درهم.طلب معاجلة  184

 = =  مالحظات عضو اهليئة د. ياسني اخلراساين حول تقرير اهليئة املرفوع إىل رئاسة اجلمهورية. 185

 = =  .م2016يوليو  لشهر املنجزة األعمال حول الفين املكتب تقرير 186

 = =  م.2016اإلدارة عن نشاطها لشهر أغسطس تقرير سكرتارية جملس  187

  35  م7/9/2016  واملقاولني. الكهرباء جتار ونقابيت والصناعية التجارية الغرف احتاد مع تنسيقي 188
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  36  م8/9/2016  ) و نظرا لعدم اكتمال النصاب مت تأجيلها .36املواضيع اليت نوقشت يف االجتماع ( 189
  37  م19/9/2016  هيئة مكافحة الفساد.   ملوظفي التدريبية اجتماع استثنائي ملناقشة املادة 190

191 
 مالحظات حول احلكومية واملزايدات للمناقصات العليا اللجنة مذكرة على  واملزايدات املناقصات على للرقابة العليا اهليئة رد مقترح

  .م2015 للعام السنوي اللجنة تقرير على العليا اهليئة
  38  م25/9/2016

 = = .باآلمانة األيتام لدار مالبس بتوريد اخلاص املالية وزارة  خمالفات حول الفين املكتب تقرير 192

 = = .العاجلة للعقود التعاقدية الشروط تعديل هواوي شركة طلب بشأن لالتصاالت العامة استفسار املؤسسة حول الفين املكتب تقرير 193

 = = .احلكومية املشتريات معلومات نظام مشروع من األوىل للمرحلة النهائي اإلجناز تقرير 194

 = = .احلاج حممود عصام/املهندس بضم وذلك للمشروع الفين الكادر بتعزيز احلكومية املشتريات معلومات نظام مشروع مدير مقترح 195

 = = .الكهرباء جتار ونقابة اليمنيني املقاوليني نقابة  مع للقاء الترتيب 196

 = = .اللجنة عام مدير تعيني بشأن واملزايدات للمناقصات العليا اللجنة رد 197

 = = .م2016 أغسطس لشهر املنجزة األعمال حول الفين املكتب تقرير 198

 = = .م20/9/2016 املاضي الثالثاء يوم املنعقد السياسي الس مع االجتماع استعراض 199

 = = . الداخلية املراجعة ادارة انشاء 200

  39  م27/9/2016  هيئة مكافحة الفساد.   ملوظفي التدريبية املادةاجتماع استثنائي ملناقشة بقية  201
  40  م29/9/2016  احلكومية. املشتريات معلومات نظام مشروع من األوىل للمرحلة النهائي اإلجناز اجتماع استثنائي ملناقشة تقرير 202
  41  م3/10/2016  الفساد. اهليئة الوطنية العليا ملكافحة ملوظفي التدريبية اجتماع تكميلي ملناقشة املادة 203

204 
وزارة هين، دعوة لعقد اجتماع مشترك مبكتب رئاسة اجلمهورية مع اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة، وزارة التعليم الفين والتدريب امل

متويل  –التخطيط والتعاون الدويل، اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد و وزارة املالية بشأن مشروع املعهد العاىل اليمىن الكورى 
  42  م18/10/2016
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  ) .YEM -2بنك التصدير االسترياد الكوري قرض رقم (

205 
للهيئة بشأن االعتراص على تكليف جلنة ملراجعة إجراءات مناقصات مراجعه مذكرة اجلهاز املركزى للرقابة و احملاسبة املوجهه 

  اجلهاز.
= = 

 = =  عرض مقترح مدير عام املوارد البشريه خبصوص املناوبة بني موظفي اهليئة.  206

 = =  .م2016)  سبتمرب-أغسطس  – يوليو(الثالث  الربع خالل نشاطها جممل عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 207

 = =  .احلكومية املشتريات معلومات نظام مشروع من األوىل للمرحلة النهائي اإلجناز تقرير خيص فيما اإلدارة جملس قرارات مذكرة 208

 = =  . التسليف التعاوين الزراعي بنك تقرير 209

 = =   املوظفني امام استعراضها دف اهليئة مبوظفي اخلاصة التدريبية للدورات الثانية املرحلة برنامج مقترح 210

211 
مبناقشة  ) واخلاصPMIS)واملنعقد مع جلنةالتسيري ملشروع نظام معلومات املشتريات احلكومية(43مراجعة احملضر التنسيقى رقم (

  املشروع. من األوىل للمرحلة النهائي اإلجناز تقرير
  44  م1/11/2016

  =  =  اهليئة. موظفي بني املناوبة خبصوص الوحدات رؤساء و البشريه املوارد عام مدير مقترح 212

  =  =  م.2016سبتمرب) -تقرير املكتب الفين حول األعمال املنجزة للربع الثالث(يونيو 213

 = =    االعداد لعقد اجتماع مع املاحنني للمشاريع املمولة خارجياً.  214

 = =    م.2016اعداد تقرير اهليئة السنوي للعام  215

  =  =  .م2016 اكتوبر شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 216

  45  15/11/2016  موظفي املكتب الفين.  217
  =  =  التزامات اهليئة واملشروع. 218

  =  =  ادارة املراجعة والتدوير الوظيفي. 219
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220 

  اجتماع تنسيقي مع بنك التسليف التعاوين والزراعي  ملناقشة املواضيع التالية:

 الستني. –فرع شارع بغداد  –مراجعة وثائق مناقصات بنك التسليف التعاوين والزراعي  −

 نتائج املراجعة لبعض مناقصات بنك التسليف التعاوين والزراعي. −

  م2015م و 2014مشتريات بنك التسليف التعاوين والزراعي لعامي  −

  46  م22/11/2016

  47  م22/11/2016  تقارير املكتب الفين حول مراجعة مشتريات بنك التسليف التعاوين والزراعي ونتائج األجتماع التنسيقي مع البنك.  221
  =  =  )دراسة حبوب.250م)بشأن شراء وتوريد (3/2014تقرير حول املناقصة العامة رقم ( 222

  =  =  م.2016تقرير املكتب الفين حول األعمال املنجزة  لشهر أكتوبر  223

  48  م27/11/2016  املدين. اتمع ومنظمات اليمن يف املاحنة واهليئات املنظمات مع مشترك اجتماع تنسيقي 224
  49  م6/12/2016  .املاليةالعامة حتديث مشروع تسيري جلنة اجتماع نتائج 225
  =  =  .صنعاء جامعة رئاسة التفتيشيةإىل الزيارة حول الفين املكتب تقرير 226

  =  = .صنعاء جامعة رئاسة التفتيشيةإىل الزيارة حول الفين املكتب تقرير 227

228 
 من املقدمة الشكوى على بالرد املتعلقة اهليئة خماطبات العاصمةمع بأمانة التربية مكتب جتاوب عدم حول الفين مذكرةاملكتب

 .مدارس عدة بترميم اخلاصة) م2/2016( املناقصةرقم بشأن  عليان وصادق قبان أمحد املقاولني
=  =  

  =  = .امريةجالس/باألخت اخلاص التعاقدي االجر حول الفين تقريراملكتب 229

  =  = .امريةجالس/باألخت اخلاص التعاقدي االجر حول الفين تقريراملكتب 230

  =  = .م2016 نوفمرب شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 231

  =  = .املراجعة تقارير بشأن الزراعي التسليف بنك مع األجتماع مستجدات 232

  50  م13/12/2016  . صنعاء جامعة رئاسة التفتيشيةإىل الزيارة حول الفين املكتب تقرير 233
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 = =  .اجلمهورية يف العامة املشتريات نظام الصالح الوطنية االستراتيجية 234

 = =  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 235

 = =  .2016 نوفمرب شهر خالل نشاطه عن الفين املكتب تقرير 236

  51  م20/12/2016  م).2/2016حمضر إجتماع جلنة تسيري مشروع نظام معلومات املشتريات احلكومية رقم ( 237

 = =  قوائم أمساء اللجان املكلفة بالقيام باملهام السنوية املعتاد يف اية كل عام.  238

 = =  املعلقة. قضايا املوظفني واالمور املالية 239

  52  م27/12/2016  .م عن نشاط اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات2016تقرير املكتب الفين حول نتائج مراجعة تقرير النصف االول من العام  240

  =  =  .بنك كاك ملناقصات التفتيشية التقارير حول الس قرارات تنفيذ متابعة 241

  =  =  .واحمللية الدولية  املنظمات مع االجتماع حمضر 242

  =  =  .الشكاوى يف النظر بعدم اهليئة قرارات 243

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرفق رقم (2)

  تفاصيل الشكاوى ومستوى تنفيذ القرارات 

  واإلجراءات المطلوبة
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1111
 محيد على

اجلماعي

شكوى ضد وزارة الزراعة و الري خبصوص 

املناقصة اخلاصة مبشروع حاجز اهلجم مديرية 

السده م اب

وزارة الزراعة و 

الري
ــــــــــــ2016/01/07ــــــــمركزياشغالــــ

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

رفض الشكوى

شركة العريقي2222

شكوى ضد املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية 

والالسلكية خبصوص املناقصة اخلاصة توريد 

220 كم كابالت هوائية

املؤسسة العامة 

لالتصاالت 

السلكية و 

الالسلكية

ــــ2016/01/1920/1/201627/1/2016دوالر850,460مركزيتوريدات20/201420/201420/201420/2014

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و خماطبة

اجلهات باملخالفات

3333

 الوشلي الدولية

 لالسترياد و

املقاوالت

شكوى ضد املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية 

والالسلكية خبصوص املناقصة اخلاصة توريد 

121 بطاريات خمتلفة السعات

املؤسسة العامة 

لالتصاالت 

السلكية و 

الالسلكية

مت عمل مذكرةــــ2016/01/2125/1/20162016/03/03يورو831,813مركزيتوريدات43/201343/201343/201343/2013

 حل االشكال و فقا لنص املاده

 من الالئحة التنفيذية و 266

مبا حيفظ حقوق الطرفني

4444
 مكتب الضياء

للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية م / عمران خبصوص 

املناقصة اخلاصة بترميم عده مدارس باحملافظة

مكتب التربية 

والتعليم م / عمران
مل يتم الرد22/3/201622/3/2016دوالر16,684حملياشغال2016/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

5555
 مكتب حممد حييي

البوين

شكوى ضد مكتب التربية م / عمران خبصوص 

املناقصة اخلاصة بترميم عده مدارس باحملافظة

مكتب التربية 

والتعليم م / عمران
مل يتم الرد22/3/201624/3/2016ــــــــحملياشغال2016/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

6666
 مكتب املنصور

للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية م / عمران خبصوص 

املناقصة اخلاصة بترميم عده مدارس باحملافظة

مكتب التربية 

والتعليم م / عمران
مل يتم الرد24/3/201627/3/2016ــــــــحملياشغال2016/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مؤسسة مام العاملية7777
شكوى ضد كهرباء امانة العاصمة خبصوص 

توريد احملوالت

املرسسة العامة 

للكهرباء امانة 

العاصمة

ــــمت عمل مذكرةــــــــ2016/04/11ــــــــمركزيتوريدات2013/14
 حل االشكال وفقاً للعقد و

القانون و الئحتة التنفيذية

كمبيوت مي8888
شكوى ضد اهليئة العامة للربيد خبصوص توريد 

طابعات متنوعه

اهليئة العامة 

للربيد و التوفري 

الربيدي

2016/04/122016/04/132016/04/25ريال65,805,000مركزيتوريدات2015/4

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن الشكوىــــ

9999
 مكتب حييي ناصر

الرباشي

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

2016/04/122016/01/202016/01/26ــــــــحملياشغال2016/2

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 اعادة حتليل املناقصة بعد استبعاد

 معايري التحليل الفين اليت مل ترد يف

 الوثيقة و الترسية على اقل

 العطاءات املستجيبة لشروط االعالن

 و خماطبه اجلهة باملاحلظات و ,

 احالة املتسببني يف املخالفات

للمسائلة القانونية
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10101010
 مؤسسة ناصر

اجلويف

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

مل يتم الرد2016/04/252016/04/26ــــــــحملياشغال2016/2
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 اعادة حتليل املناقصة بعد استبعاد

 معايري التحليل الفين اليت مل ترد يف

 الوثيقة و الترسية على اقل

 العطاءات املستجيبة لشروط االعالن

 و خماطبه اجلهة باملاحلظات و ,

 احالة املتسببني يف املخالفات

للمسائلة القانونية

11111111
 مكتب عبدالكرمي

الوادعي

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

2016/05/022016/05/032016/05/24ــــــــحملياشغال2016/2
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 اعادة حتليل املناقصة بعد استبعاد

 معايري التحليل الفين اليت مل ترد يف

 الوثيقة و الترسية على اقل

 العطاءات املستجيبة لشروط االعالن

 و خماطبه اجلهة باملاحلظات و ,

 احالة املتسببني يف املخالفات

للمسائلة القانونية

حممد غايب معيض12121212
شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

2016/05/022016/05/032016/05/24ــــــــحملياشغال2016/2
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 اعادة حتليل املناقصة بعد استبعاد

 معايري التحليل الفين اليت مل ترد يف

 الوثيقة و الترسية على اقل

 العطاءات املستجيبة لشروط االعالن

 و خماطبه اجلهة باملاحلظات و ,

 احالة املتسببني يف املخالفات

للمسائلة القانونية

13131313

 مؤسسة اجلبل

 لالدوية و

املستلزمات الطبية

شكوى ضد املركز الوطين لألورام خبصوص 

توريد ادوية كيميائية اموعة الثانية

املركز الوطين 

لعالج االورام
2016/05/242016/05/252016/06/08ــــــــمركزيتوريدات2016/2

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكال االجراءات

14141414

 مؤسسة اجلبل

 لالدوية و

املستلزمات الطبية

شكوى ضد املركز الوطين لألورام خبصوص 

توريد ادوية كيميائية اموعة الثالثه

املركز الوطين 

لعالج االورام
2016/05/242016/05/252016/06/08ــــــــمركزيتوريدات2016/2

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكال االجراءات

15151515
 عصام حممد صالح

حممد العريقي

شكوى ضد اللجنة العليا للمناقصات خبصوص 

اختيار امني عام

اللجنة العليا 

للمناقصات و 

املزايدات

ــــ
خدمات 

استشاية
2016/06/012016/06/012016/06/06ــــــــمركزي

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

رفض الشكوى و اعاده التحليل

16161616
 مؤسسة احلظاء

للتجارة

شكوى ضد اهليئة العامة لكهرباء الريف 

خبصوص توريد اعمده خشبية

اهليئة العامة 

لكهرباء الريف
ــــمت عمل مذكرةــــ2016/06/052016/06/06ــــــــمركزيتوريدات2013/24

 اطالق الضمان احملتجز وفقاً

 للعقد والتعاميم الصادرة من

 اهليئة العليا وقانون املناقصات

واملزايدات والئحته التنفيذية

17171717
 املقاول عبدالرمحن

السالل
ــــمت عمل مذكرةــــ2016/06/052016/06/06ــــــــحملياشغالمديرية عتمهشكوى ضد الس احمللي مبديرية عتمة خبصوص

 حل اخلالف وفقاً للعقود املوقعة

 بني الطرفني وقانون املناقصات

 واملزايدات رقم (23) لسنة

2007م والئحته التنفيذية
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18181818

  شركة على عوض

 مرعي للمقاوالت 

و التجارة

شكوى ضد مكتب االوقاف و االرشاد بامانه 

العاصمة خبصوص توريد مواد نظافة

مكتب االوقاف و 

االرشاد امانه 

العاصمة

2016/06/072016/06/08ــــــــمركزيتوريدات

مت الرد 

تاريخ 

 24/7/2016

بدون اوليات

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مل يتم الردمل يتم الرد

19191919
 البدائل للتجارة و

املقاوالت العامة

شكوى ضد مكتب وزارة التربية والتعليم امانه 

العاصمة خبصوص تاهيل عده مدارس

مكتب وزارة 

االوقاف و 

االرشاد امانه 

العاصمة

ــــمت عمل مذكرةــــ2016/06/122016/06/13ــــــــاشغال

 توجيه مذكرة للشاكية مفادها

 أن جملس إدارة اهليئة العليا

 للرقابة على املناقصات

 واملزايدات قد أختذ قراراً

 خبصوص هذا املوضوع وعليه

 يتم متابعة مكتب وزارة التربية

والتعليم  - امانة العاصمة

20202020
 املؤسسة االقتصادية

 اليمنية قطاع االدوية

و التجهيزات الطبية

شكوى ضد حمافظة صنعاء خبصوص توريد 

حماليل و مستلزمات طبية ملركز الغسيل الكلوي 

ملستشفى 22 مايو - ضالع مهدان

2016/06/152016/06/162016/07/18ــــــــحمليتوريد2016/1حمافظة صنعاء
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

ــــ

مت الرد انه مت اعادة اعالن 

املناقصة و استيعاب املالحظات 

اليت تضمنتها الشكوى و اعادة 

تعديل املواصفات املطلوبة لتحقيق 

اكرب شفافية

21212121
 عبدالكرمي حسني

الوادعي

شكوى ضد املؤسسة احمللية للمياه و الصرف 

الصحي م صعده خبصوص املناقصة اخلاصة 

باعادة تاهيل مشروع مياه كتاف - العشاش

ملؤسسة احمللية 

للمياه و الصرف 

الصحي م صعده

2016/08/09ــــــــــــــــــــ
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مل يتم الرد

امحد غايب معيض22222222

شكوى ضد املؤسسة احمللية للمياه و الصرف 

الصحي م صعده خبصوص املناقصة اخلاصة 

باعادة تاهيل مشروع مياه كتاف - العشاش

ملؤسسة احمللية 

للمياه و الصرف 

الصحي م صعده

2016/08/09ــــــــــــــــــــ
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مل يتم الرد

23232323
 اجلمعية التعاونية

العامة للري

 شكوى ضد مجعية اهلالل االمحر اليمين خبصوص

 املناقصة العامة  و اخلاصة بتأهيل الشبكة الداخلية

 ملشروع مياه عزله املسيل – العدين حمافظة اب

 جلمعية اهلالل

االمحر اليمين
ــــمت عمل مذكرةــــ29/9/2016ــــــــــــــــ2016/1

 متكني املذكور من شراء وثائق

املناقصة وفقاً للقانون

24242424
 مؤسسة بن فيصل

البورعي

شكوى ضد املؤسسة احمللية للمياه و الصرف 

الصحي م صعده خبصوص املناقصة اخلاصة 

بتوريد و تركيب 3 ابار مبنظومة الطاقة 

الشمسية

ملؤسسة احمللية 

للمياه و الصرف 

الصحي م صعده

2016/10/032016/10/0527/10/2016ريال100 مليونحمليتوريد2016/5

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 الغاء املناقصة و اعادة  االعالن

 بعد استيعاب املالحظات

املرفوعه من املكتب الفين

25252525

 شركة مسا جرين

 للطاقة و املقاوالت

الكهربائية

شكوى ضد املؤسسة احمللية للمياه و الصرف 

الصحي م صعده خبصوص املناقصة اخلاصة 

بتوريد و تركيب 3 ابار مبنظومة الطاقة 

الشمسية

ملؤسسة احمللية 

للمياه و الصرف 

الصحي م صعده

2016/10/172016/10/1827/10/2017ريال100 مليونحمليتوريد2016/5

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى نظرا لتجاوز 

 الفترة القانونية لتقدمي

التظلمات
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26262626
 عبدالكرمي حسني

الوادعي

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة 

(السنيدار)

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

مت الرد2016/10/192016/10/23حملياشغال2016/2

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

 االجراءات و احالة املتسببني يف

تكرار املخالفات للتحقيق االداري

27272727
 حسني على

الوادعي

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة 

(غمدان)

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

مت الرد2016/10/192016/10/23حملياشغال2016/2

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

 االجراءات و احالة املتسببني يف

تكرار املخالفات للتحقيق االداري

28282828
 عبدالكرمي حسني

الوادعي

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة 

(القريوان)

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

مت الرد2016/10/192016/10/23حملياشغال2016/2

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

 االجراءات و احالة املتسببني يف

تكرار املخالفات للتحقيق االداري

29292929
 البدائل للتجارة و

املقاوالت العامة

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة 

(القريوان - الشيماء)

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

مت الرد2016/10/232016/10/24حملياشغال2016/2

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

 االجراءات و احالة املتسببني يف

تكرار املخالفات للتحقيق االداري

30303030
 فارس عبداهللا

املهدي

شكوى ضد الس احمللي  احلديدة خبصوص 

مزايدة تاجري سوق 7 يوليو

 الس احمللي

باحلديدة
مل يتم الرد2016/10/232016/10/24حمليمزايدة

مت عمل مذكرة 

بالرد على الشكوى
مل يتم الرد

امحد امحد قبان31313131

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة (زينب 

- اىب ا حلسن اهلمداين)

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

2016/10/252016/10/2528/12/2016حملياشغال2016/2

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

قيد الدراسة

32323232
 صادق امحد علي

العليان

شكوى ضد مكتب التربية بامانة العاصمة 

خبصوص ناهيل و ترميم مدارس باالمانة 

(السنيدار - ابن االمري)

مكتب التربية 

والتعليم امانة 

العاصمة

2016/10/252016/10/2728/12/2016حملياشغال2016/2

 مت اعداد

 التقرير االويل

و خماطبة اجلهة

قيد الدراسة

كريتف ورلد33333333
شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
ــــمت خماطبة اجلهةــــ2016/10/252016/10/27ــــــــمركزيتوريد2016/19

 مت توجيه مذكرة للجهة بتعديل

 املواصفات مبا حيقق مبدأ تكافؤ الفرص

 واملنافسة بني املتناقصني ومتديد فترة

.تقدمي العروض لفترة كافية

34343434

 شركة مسار املدينة

 لتقنية املعلومات و

التجارة احملدودة

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
ــــمت خماطبة اجلهةــــ2016/10/262016/10/28ــــــــمركزيتوريد2016/19

 مت توجيه مذكرة للجهة بتعديل

 املواصفات مبا حيقق مبدأ تكافؤ الفرص

 واملنافسة بني املتناقصني ومتديد فترة

.تقدمي العروض لفترة كافية

35353535

 شركة ناتكو لتقنية

 املعلومات و التجارة

احملدوده

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
ــــمت خماطبة اجلهةــــ2016/10/262016/10/28ــــــــمركزيتوريد2016/19

 مت توجيه مذكرة للجهة بتعديل

 املواصفات مبا حيقق مبدأ تكافؤ الفرص

 واملنافسة بني املتناقصني ومتديد فترة

.تقدمي العروض لفترة كافية
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36363636
 عبداهللا امحد

احلفاشي

شكوى ضد الس احمللي  احلديدة خبصوص 

مزايدة تاجري سوق 7 يوليو

 الس احمللي

باحلديدة
مل يتم الرد2016/08/112016/08/12ــــــــحمليمزايدةــــ

مت عمل مذكرة 

بالرد على الشكوى

37373737
 سام تك لتقنية

املعلومات
Øè^eçÚ<àµ<íÒ†�<‚•<Ôi<Ý^‰<àÚ<íÚ‚Ï¹]<ïçÓ�

LTE<Åæ†�²<í‘^¤]<l^Ò†�Ö]<Øéâ`i<í’Î^ßÚ<”ç’ā
ــــمين موبايل

مناقصة 

حمدودة
2016/11/09ــــــــمركزي

مت عمل مذكرة 

بالرد على الشكوى
ــــ

 رفض الشكوى و التوجية للجهة

باستكمال االجراءات

38383838
 مكتب ناصر حليس

للمقاوالت 

شكوى ضد الصندوق االجتماعي للتنمية 

خبصوص مشروع مدرسة التوحيد منران – بين 

مطر – صنعاء

 الصندوق

 االجتماعي

للتنمية

ــــمت عمل مذكرةــــ2016/11/222016/11/23ــــــــمركزياشغالــــ
 يتم استكمال تصفية املشروع مع املقاول

 السابق قبل الدخول باي التزامات

تعاقدية جديده

39393939
 امحد حممد

الذويد

شكوى ضد مشروع االشغال العامة خبصوص 

تنفيذ مشروع رصف الطريق الرابط باخلط 

العام صعده – حيدان مديرية ساقني

 مشروع االشغال

العامة
مل يتم الرد2016/11/252016/11/29ــــــــمركزياشغالــــ

مت عمل مذكرة 

بالرد على الشكوى
ــــ

توجية املذكرة للشاكي بعدم النظر يف 

الشكوى لصحة االجراءات املتخذة من 

اجلهة

40404040
 مؤسسة الزهراء

للتجارة و التوكيالت

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد 244 معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
14/12/201615/12/201627/12/2016دوالر3.352.053مركزيتوريد19-16/2016

 مت اعداد التقرير

 االويل و خماطبة

اجلهة

قيد الدراسة

كريتف ورلد41414141
شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد 244 معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
15/12/201616/12/201627/12/2016دوالر3.352.053مركزيتوريد19-16/2016

 مت اعداد التقرير

 االويل و خماطبة

اجلهة

قيد الدراسة

42424242

 شركة ناتكو

 لتقنية املعلومات و

التجارة احملدوده

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد 244 معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
18/12/201619/12/201627/12/2016دوالر3.352.053مركزيتوريد19-16/2016

 مت اعداد التقرير

 االويل و خماطبة

اجلهة

قيد الدراسة

43434343
 شركة الشرق

للتجارة

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد 244 معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
18/12/201619/12/201627/12/2016دوالر3.352.053مركزيتوريد19-16/2016

 مت اعداد التقرير

 االويل و خماطبة

اجلهة

قيد الدراسة

44444444
 مؤسسة برونز

للتجارة  واملقاوالت

 شكوى ضد مكتب االشغال العامة و الطرق

خبصوص املزايدة اخلاصة ببيع احلديد اخلردة

 مكتب االشغال و

الطرق
ــــ20/12/201621/12/2016ــــــــمركزيمزايدة

مت عمل مذكرة 

بالرد على الشكوى
مل يتم الرد

45454545

 مؤسسة البكري

 للتجارة العامة و

املقاوالت

 شكوى ضد اهليئة العامة لكهرباء الريف خبصوص

 الضمانات اخلاصة مبشاريع تنفيذ   شبكات كهربائية

اجلمعة و الزهاوي و مشروع كهرباء مقبنة

 اهليئة العامة

لكهرباء الريف
ــــ28/12/201629/12/2016ــــــــمركزيتوريد

يتم حل 

االشكال وفقا 

للعقد

ــــ

 مت توجيه مذكرة للجهة

 حبل االشكال وفقاً للعقد املوقع بني 

الطرفني وقانون املناقصات واملزايدات 

رقم (23) لسنة2007م والئحته 

التنفيذية.
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 مرفق رقم (3)

 تفاصيل البالغات ومستوى تنفيذ القرارات 

 واإلجراءات المطلوبة
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  م6201ومستوى تنفيذ القرارات واإلجراءات املطلوبة للعام البالغات ) 3ملحق رقم (

Ý Éø{{{{{fÖ]�Ý‚ÏÚ ÉøfÖ]�Üé×Ši�íéËéÒ 
�ÉøfÖ]�Üé×Ši��è…^i

�íòéã×Ö 

�Üé×Ši�…‚’Ú

�K�íã¢]�ÉøfÖ]

“~�Ö] 

^â‚•�È×f¹]�íã¢] Éø{{{{{fÖ]�í‘ø} åƒ^¡]���ë„Ö]�ð]†q÷]� �ð]†q÷]��è…^i� �

1....         
مكافحة هيئة 

  الفساد
  جامعة احلديدة    م13/1/2016  مذكرة للهيئة

البالغ احملال إلينا من اهليئة الوطنية العليا 

ملكافحة الفساد بشأن صرف 

)ريال، املتبقي من قيمة 97.541.879(

املستخلص اخلتامي للمستشفى التعليمي 

  جامعة احلديدة.

عدم النظر يف البالغ كونه 

قد عرض على القضاء 

 مت عمل مذكرة وعلى أن

إىل اهليئة الوطنية العليا 

  ملكافحة الفساد بذلك

  

2....  
هيئة مكافحة 

  الفساد
  جامعة احلديدة    م13/1/2016  مذكرة للهيئة

البالغ احملال إلينا من اهليئة الوطنية العليا 

خبصوص خمالفات وجتاوزات ملكافحة الفساد 

م اخلاصة 2013) لسنة 5يف املناقصة رقم (

  .كلية الطب جبامعة احلديدةبتأثيث وجتهيز 

مت تكليف فريق للرتول 

  امليداين للجهة
  

3....         
هيئة مكافحة 

  الفساد
  جامعة احلديدة    م13/1/2016  مذكرة للهيئة

البالغ احملال إلينا من اهليئة الوطنية العليا 

خبصوص خمالفات وجتاوزات ملكافحة الفساد 

م اخلاصة 2013) لسنة 4يف املناقصة رقم (

  .وجتهيز كلية الطب جبامعة احلديدةبتأثيث 

مت تكليف فريق للرتول 

  امليداين للجهة
  

4....  
علي قاسم 

  السفياين
    م20/1/2016  مذكرة للهيئة

اهليئة العامة للمواصفات 

  واملقاييس فرع احلديدة

خمالفات يف صرف األعمال اإلضافية ملبىن 

اهليئة العامة للمواصفات واملقاييس فرع 

  احلديدة

املوضوع وتنبيه مت دراسة 

اجلهة مبالحظات املكتب 

  الفين
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5....  
هيئة مكافحة 

  الفساد
    م26/4/2016  مذكرة للهيئة 

حمافظة حلج/مديرية 

  ردفان

بالغ حمال من هيئة مكافحة الفساد بشأن 

بعض املخالفات اليت ارتكبتها مديرية ردفان 

حمافظة حلجة لعدة مشاريع (توريد مضخة 

ملكتب األحوال لبئر العباس وتوريد أجهزة 

  املدنية)

مت خماطبة اجلهة مبوافاة 

اهليئة باألوليات ومل نتمكن 

من خماطبة اجلهة نظراً 

  للوضع األمين

  

6....  
مكتب رئاسة 

  اجلمهورية
  مصلحة اجلوازات    م16/1/2016  مذكرة

إحالة شكوى وكيل جمموعة مالبارو األملانية 

م 2014) لسنة 1بشأن املناقصة رقم (

  وتوريد جوازات سفراخلاصة بطباعة 

مت خماطبة وزارة 

الداخلية بالتحقيق مع 

املتسببني يف املخالفات اليت 

أوردا اهليئة يف مذكرا 

  وموافاة اهليئة

  

7....  

وكيل حمافظة 

صنعاء حممد 

  الزبريي

    م21/8/2016  مذكرة
حمافظ صنعاء/ صندوق 

  النظافة والتحسني

بالغ محال خمالفات أثناء التعاقد ألعمال 

  السفلتة والصيانة لشوارع مركز احملافظة 

مت خماطبة اجلهة بالرد، 

املوضوع قيد رفع تقرير 

  بذلك

  

8....  
وكيل حمافظة 

  صنعاء
    م22/8/2016  مذكرة

حمافظ صنعاء/ صندوق 

  النظافة والتحسني

خبصوص شراء وتوريد قالبات لصندوق بالغ 

   والتحسني مبحافظة صنعاءالنظافة 

مت خماطبة اجلهة مبوافاة 

اهليئة باألوليات ومت رفع 

  تقرير بذلك

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرفق رقم (4)

 النزول الميداني التفتيشي للجهات ونتائجه

 واإلجراءات المتخذة



1 

 

� �

E�ÜÎ…�ÐÊ†Ú4D�ê�éjËjÖ]�êÞ]‚é¹]�ÙæˆßÖ]�Øé‘^Ëi�x{•çè��Ý^ÃÖ]�Ùø}�l^ãr×Ö6201ñ^jÞæ�Ý�ì„~j¹]�l]ð]†qý]�s� �
� �

Ý� �^ãéÖc�ÙæˆßÖ]����Ö]�l^ã¢]� �
ã¢]�ïçjŠÚí� �

��è…^iì…^{èˆÖ]�� �
��Ö]�l^’Î^ß¹]��‚Â

�^ã’vÊ��� �
�sñ^jÞì…^èˆÖ]�éÞ]‚é¹]í�é�éjËjÖ]í� �

sñ^jÞ�ðç•�»�ì„~j¹]�l]ð]†qý]�
ì…^èˆÖ]� � ëˆÒ†Ú� �ê{×¦� �

1.   ë†Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]<ì…]‡æ< <      
إعداد التقرير النـهائي حـول الزيـارة امليدانيـة لـوزارة      

  الزراعة والري.

  

2.   Ñ†ŞÖ]æ<íÚ^ÃÖ]<Ù^Ç�÷]<ì…]‡æ<   ) مناقصات8(  م16/12/2014-10  مركزي>

- <<<HÑ†{ŞÖ]æ<í{Ú^ÃÖ]<Ù^Ç�ù]<ì…]‡æ<±c<êÞ]‚é¹]<ÙæˆßÖ]
<^é×ÃÖ]<íòé�]<kÚ^Î<oéuVê{iû^e 

م للرد على 12/4/2016خماطبة اجلهة بتاريخ  �
ــيت مت    ــات الـ ــواردة يف املناقصـ ــات الـ املالحظـ
مراجعتها أثنـاء الـرتول امليـداين ومل تتلـق أي     

 رد.

ــة مبوافاــا    � ــرة الثاني ــة للم ــة اجله مت خماطب
بالرد على املالحظـات الـواردة علـى املناقصـات     

 اليت مت مراجعتها.

مت اسـتالم الـردود مـن    م 6/2016/  26بتـاريخ   �
ــل    ــها وعم ــاً مراجعت ــة وجــاري حالي ــل اجله قب

 التقرير الالزم.

مت اعداد مسودة التقرير للزيـارة التفتيشـية لـوزارة     -
االشغال العامـة والطـرق ، ومت طلـب بعـض الوثـائق      
املوضحة يف الردود ومل تصل حىت تارخيه مـن وزارة  

  االشغال.
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3.   ð^Ãß‘<íÃÚ^q< <      

- <êÞ]‚é¹]<ÙæˆßÖ]ë„{iû]<�<Hð^Ãß‘<íÃÚ^q<±c: 

 صـنعاء  جامعة حترير مذكرة إىل األخ / رئيس �
ــمنت ــة    ، تض ــني باجلامع ــه اىل املختص التوجي

للرد على مالحظات اللجنة خـالل فتـرة أسـبوع    
من تاريخ استالم مذكرتنا هذه حـىت ال تضـطر   

  اهليئة آسفة الختاذ اإلجراءات القانونية .
ــ  � س اإلدارة  عمــل عــرض إىل األخ / رئــيس جمل

واألخــوة أعضــاء جملــس اإلدارة  خبصــوص    
مراجعــة مناقصــات جامعــة صــنعاء ، تضــمنت  
نظـراً لعــدم تلـقِ اهليئــة العليـا أي رد مــن قبــل    
ــيت مت    ــات ال ــات للمناقص ــى املالحظ ــة عل اجله
مراجعتــها يف رئاســة اجلامعــة مت الرفــع الــيكم 
ــات     ــة املناقص ــاء جلن ــيس وأعض ــتدعاء رئ الس

 للمناقشة .

علــى قــرار جملــس اإلدارة يف اجتماعــه  بنـــاًء  �
م والذي أقـر دعـوة   10/5/2016املنعقد بتاريخ 

حضور رئيس وأعضاء جلنة املناقصات برئاسـة  
جامعة صـنعاء للنقـاش حـول املناقصـات الـيت      

م 24/5/2016متت مراجعتها باجلامعـة بتـاريخ   
ــدالوهاب     ــوى األخ / عبـ ــر سـ ــث مل حيضـ حيـ
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 ة جامعـة مـدير املكتـب الفـين برئاسـ     -املهندي
، ومت اجللــوس معــه وتوضــيح املطلــوب  صــنعاء

واتفقنا على أن حيضر أعضاء جلنة املناقصـات  
 م  للنقاش .31/5/2016إىل اهليئة بتاريخ 

م مت اســـتالم الـــردود مـــن 1/6/2016بتــاريخ   �
رئاســة جامعــة صــنعاء علــى مالحظــات فريــق  
العمل املكلف من اهليئـة بالزيـارة امليدانيـة اىل    

، وجـاري إعـداد تقريـر     صـنعاء  رئاسة جامعـة 
 الزيارة.

  رفع تقرير ائي حول الزيارة. �

4.   íéßÛéÖ]<¼ËßÖ]<íÒ†�< <      

- <<<<<�æ<Hí{éßÛéÖ]<¼Ëß{Ö]<íÒ†{�<±c<êÞ]‚{é¹]<ÙæˆßÖ]
Vêiû] 

مت تسليمهم كشوفات لغـرض كتابـة املناقصـات     �
م 2016-2013الـــيت مت االعـــالن عنـــها مـــن 

 وبانتظار ما سريد من قبلهم.

عــام شــركة الــنفط بعــدم  مت خماطبــة مــدير  �
جتاوب املختصني يف الشركة بتسليم ما مت طلبه 
مــن قبلــهم وامهــاهلم فتــره اســبوع مــامل ســيتم  

  اختاذ االجراءات القانونية.
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5.   íÛ‘^ÃÖ]<íÞ^Ú`e<ì‚uçÖ]<íè†è‚Ú< <      

ــة    - ــذكرة اهليئ ــة وتســليمهم م مت الــرتول إىل اجله
العليا اخلاصة بالفريق املكلف، ويتم حاليـا متابعـة   
ــا بكشــف باملناقصــات    ــة العلي ــاة اهليئ ــة ملواف اجله

  دف مراجعتها. 2016-2015للعامني 
 2015وجاري حالياً مراجعة مشـترياا لألعـوام (   -

  م).2016 –
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مت البدء بالرتول إىل اجلهة وتسـليمهم مـذكرة اهليئـة    
حاليــا متابعــة العليــا اخلاصــة بــالفريق املكلــف، ويــتم 

اجلهة ملوافاة اهليئة العليـا بكشـف باملناقصـات للعـامني     
  دف مراجعتها. 2015-2016
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ــاوين   - ــداين اىل بنــك التســليف التع مت الــرتول املي
م ومت تســليمهم 19/10/2016والزراعــي بتــاريخ  

مذكرة اهليئة العليا خبصـوص تكليـف فريـق فـين     
ملراجعة مناقصات البنك ومت طلـب بعـض الوثـائق    

  والبيانات من البنك.

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مرفق رقم (5)

 اإلعالنات المنشورة في الصحف الرسمية
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ب ا
 "رa=ا
	�رة1426/29/2016��
�* اZ 
 ���
2016/1ا
 az+� ا
 =<���ي � �m1000 �� رول آ =$cm ر," ورق�(
(�a100 سJ��= رول ا��� 70<�ام cm ورق)

��از�1 
�+az 
ا

���1O�N$7/23/20167/27/201626900)�ر,"

ءا
	�رة1437/13/2016��A� م�
��2016/3��cه��� �+�g]U ا
	�رة ا���a وm�F ت�L��+��=)�ر," ���8/8/20168/13/2016500000.00��1O�N)�ر,".

ءا
	�رة1447/13/2016��A� م�
>� )2016/9ه��� �+�g]U ا
	�رة اM�
ت ا�L��+� )���$� [��=)�ر," ��8/8/20168/13/2016)�ر,".
250000

+300000
��1O�N�

ءا
	�رة1457/19/2016��c
�Lدوج 
 "ارس �",�,� رداع2016/2ا
 ]�| ا
 �N= � ",�,� رداع م/ ا =aر," $"د 1500 آ��(=�N�
8/8/20168/10/2016750000.00��10)�ر,"9�

���ا
	�رة1467/19/2016�ay
��� وا�+
?ت اA(y
 ���
)�ر," ��"ات i4 و.[� و)+�,� - ��Uوع ا
g�c ا
�2016/2���Nا
 az+� ا
 ^�1�c
ا

ري 	�a/ا
���1O�N$8/10/20168/17/201621000)�ر,"

لا
	�رة1477/19/2016J�
)0 اQ�
 %,��� ���و,��42016/100آ� , �����1O�N$8/16/20168/21/20169500)�ر,"ذا)=�4اء و)�ر," $"د 50 و��� 
لا
	�رة1487/19/2016J�
)0 اQ�
 %,��� ���و,��42016/100آ� , �����1O�N$8/16/20168/21/20169500)�ر,"ذا)=�4اء و)�ر," $"د 50 و��� 


��� ��ا
	�رة1497/21/2016 =$تا
�A"وق ا?<� AF��3^N
 �M<N�ر,*  )���� >= U�)�[�\ $"د 3 
 �N� 
ا

 ��1Z,�c
ا

� �.�� ا
�ا���

8/22/2016ــــــــا34ل
2500$

+7000$
+1600$

��1O�N�



نوع العمليةمصدر التمويلمسمى العمليةرقم العمليةاجلهة املعلنةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
أخر موعد لبيع 

املظاريف

تاريخ فتح 

املظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

احلالة 

القانونية

مرفق رقــم ( 5)  تفاصيل اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية لعام 2016م

و1= وا
Lرا$=ا
	�رة1507/24/2016��
ريb��2016/7 ا
�+��0 ا �a/ك ا�g�c آ - �����8/21/20168/25/2016210000.00��1O�Nا34لذا)=)�[�\ أ$ ل ا/M1 � ا/

و1= وا
Lرا$=ا
	�رة1517/24/2016��
b��2016/8 ا
�+��0 ا
ء - �g�c آك ��Q�
)�[�\ أ$ ل ا
�'ه�% وا
����a وا

ري 	�a/ا
�8/21/20168/25/2016290000.00��1O�Nا34لذا)=

و1= وا
Lرا$=ا
	�رة1527/26/2016��
�� ا
]Lا}�b��2016/9 ا
�+��0 ا 
 ={��Qآ "
�� %�3U(8/18/20168/24/201690000.00��1)�ر,"ذا)=)�ر," و)�آ�� وO�N�

��� ا
����� وا
����� م/ ا
N","ةا
	�رة1537/26/2016�>�M ا
N","ة2016/3N � ارس"�إ$دة )'ه�% و)���� $"د 5 

 � M��
 0+1��
ا
 ^�و��1

�� 
�
ا
�Uاآ� ا

8/24/20168/28/2016ا34ل

110000
+400000
+180000
+90000
+55000

��1O�N�

��� ابا
	�رة1547/28/2016>2016/1���[�
 ��c�����a وm�F ذا)=�4اء و)�ر," أدوات + =����8/31/20169/5/2016360000.00��1O�N)�ر,".

��� ابا
	�رة1557/28/20161ت2016/2<N��ت أ��= + ذا)=�4اء و)�ر," د>)� أ<���8/31/20169/5/2016160000.00��1O�N)�ر,".


��� �� >�ع ���ءا
	�رة1567/31/2016 =$تا
�A"وق ا?<� AF��3( K��ر,* 1 + ����( 2 ) U�)�[�\ $"د 3 
 �N� 
ا

 ��1Z,�c
ا

� �.�� ا
�ا���

8/29/2016ــــــــا34ل
1600$

+3500$
+4500$

��1O�N�


��� �� >�ع ���ءا
	�رة1577/31/2016 =$ا
�A"وق ا?<� 
911-

12278
ء ��c
ح ا
 `<� ا�]�ر ال ]$ �
L$ K����Uوع 

( K��( )�ر," و)�آ�� و."ة �� 

 �N� 
ا
 ��1Z,�c
ا


� �.�� ا
�ا���
���1O�N$9/5/20161600ــــــــ)�ر,"


��� ��ا
	�رة1587/31/2016 =$ا
�A"وق ا?<� 
911-

12277
ر�
= م/ ذ�
�",�,� و�ب ا �,� 22 �aر"�

 �N� 
ا
 ��1Z,�c
ا


� �.�� ا
�ا���
���1O�N$9/4/20163500ــــــــا34ل

م ا
� �ذ<= ���ءا
	�رة1598/10/2016�
�2016/11ه��� �+�g]U ا
��رة ا��$� [�رات و��Nآت $"د �a راتm�4اء و)�ر," ا=���259/11/2016,�م)�ر,".
100000

+200000
��1O�N�


��� ��ا
	�رة1608/16/2016 =$ا
�A"وق ا?<� 
12384-

400
ر,��9�
ب ا
�J)�� ز��" ا� �JZ��ر�0 

 ����N
ا
��
Z,/ا

���1O�N$9/29/20163500ــــــا34ل


��ا
	�رة1618/18/2016 
��ca و�2016/1��1L9وزارة اN�$� و)�ر," 1 ذج cm=����9/13/20169/20/2016650000.00��1O�N)�ر,".
ة ا
�,0ا
	�رة1628/21/2016��ر,* U 
 ���

N","ة2016/1ا
���Q ا�2510/3/20162500000.00��1O�N,�ما34لا
���1+0)�[�\ ا$ ل ه�]� و."ة ا
�Zارئ �


��� �� >�ع $"نا
	�رة1638/22/2016 =$ا
�A"وق ا?<� 
300-

12505
K وا
�Aف � �
 ���N 
1= ا
 az+� اc�ء و)'ه�% U1إ

�>�M ا��N� =NA
ا
 ����N
���N ا

��1 
ا?
���1O�N$9/27/20169000ــــــا34ل

ع ا
�"ر,� وا
�'ه�%ا
	�رة1648/22/2016ZF ـ �����
وزارة ا
����� وا
16-13/ 
2016

�����

�زارة ا
����� وا ��am�F ",�4اء و )�ر
و."ة ا
�Uاآ� 
������
 �� 
�
ا

���1O�N$9/5/20169/19/20161015)�ر,"

2016/1< ��� ا
Q`ل ا?. � ا
� �=ا
	�رة1659/6/2016
 �,�,"� %�+ 

� اL$ K� 
�� اcU
 ���Gا"
�� اcU
)'ه�% ا

� م/ اب,"�
>�ع ا
ا
���A ا?. � 

رآ= 1"
ا
�10/1/2016950000.00��1O�Nـــــا34ل
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مرفق رقــم ( 5)  تفاصيل اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية لعام 2016م

ا
	�رة1669/7/2016
 ����a`
��� وا�+
?ت اA(y
 ���
ا
 az+� ا

>�ع ���aن
2016/1�m 2 ���caت ا]����10/2/201610/6/2016100000.00��1O�N)�ر,"ذا)=�4اء و)�ر," 

��U م/ .]�ا
	�رة1679/8/2016N 
�]�*2016/1ا
 ]�| ا
 �N= � ",�,� ا =�� =NA
���1O�N 500,000      9/22/20169/24/2016)�ر,"��N=)'��� ا
 �آL ا

ا
	�رة1689/9/2016

������ - وزارة  �� 
�
�^ ا
�Uاآ� او."ة ��1

�����
ا
����� وا
تAF��2��aر"� �c�J. 0
�4اء و)�ر," $�Uون ا

 ^�1��
ا
�Uاآ� 

������
 �� 
�
ا
���1O�N $4500 10/2/201610/10/2016)�ر,"

ءا
	�رة1699/22/2016��� �M<N � =�N 
2016/1ا
 ]�| ا
 %�+3

 �آL ا ��cm ت�L��+�
�% وN��4اء و)�ر," 

,� �`ع ه "ان� 22 g]U�+ 
���ي 
ا
=������1O�N $4500 1910/10/2016,�م)�ر,".

ا
	�رة17010/1/2016
 �����

������ - وزارة ا �� 
�
و."ة ا
�Uاآ� ا

�����
وا
تAF��3

 % ��ت $ % ( 240$� [��4اء و)�ر," $"د �`ث 
  وآ� �,L�< % �� 230 + �<"Q�+ 
�aب 
� "ارس ا.

� "ارس  =aaا *a( g�. اول ��وا.�ء 
�A[�ف 

 ��� +
� ا?<LQة ا� % �� 244 + �<"Q�+ 
ا
ء ا
] �Qر,� )N1ا =< �<"Q�+ 

� "ارس ا �,�Ac
وا

 ^�1��
ا
�Uاآ� 

������
 �� 
�
ا
�10/23/201611/1/2016200000.00��1O�N)�ر,"

و1= وا
Lرا$= ( آك ��b )ا
	�رة17110/3/2016��
b��2016/10 ا
�+��0 ا
 FM200 �AA9� 
�� ا
i,�N ا�M� 
)�ر," و)�آ�� 

�,Lآ� 

�3>� ا
L9ا1ت ا
�10/24/201610/27/2016200000.00��1O�N)�ر,"ذا)=

لا
	�رة17210/3/2016J�
)0 اQ�
 %,��� ��42016/11آ� , 
 �]�[�ر<= G =$)�ر," و)�آ�� $"د 18 ��ج ر�

ءU1nل ا��� < �* أ$ 4
�11/1/201611/6/20167500000.00��1O�Nا34لذا)=

ءا
	�رة17310/7/2016��A� =>ذ� �
م ا�
2016/8ه��� �+�g]U ا
	�رK ا
ت J�U���1 ( �4اء و)�ر," أدو,� 	
إ$`ن 
� �ة ا

� `ت ا
"م $"د 11 ��0)�و
=����% ��0 $11/3/201611/7/2016800)�ر,".
��1O�N�

ا
	�رة17410/7/2016
K وا
�Aف ا
NA= م/ � �
 ���N 
ا
 az+� ا

ا
N","ة
2019/1

 + �����K + ورق ���4اء و)�ر," ) ورق >�ا��( 
ورق $دي )

���1O�N 137,000      10/29/201611/2/2016)�ر,"ذا)=

ءا
	�رة17510/8/2016��A� =>ذ� �
م ا�
�=�4اء و )�ر," ��اد �\ا}��2016/13ه��� �+�g]U ا
	�رK ا�����1O�N 3,500,000   11/2/201611/7/2016)�ر,".
ءا
	�رة17610/8/2016��A� =>ذ� �
م ا�
�=�4اء و )�ر," G��وات و>�اآ�2016/15ه��� �+�g]U ا
	�رK ا�����1O�N 850,000      11/2/201611/7/2016)�ر,".
2016/1�G �N�A[� ا
+�ا.%ا
	�رة17710/8/2016�N�A 
ت و�`�| زي ا Q�
��10 1,230,000   10/22/201610/23/2016)�ر,"ــــــــ)�ر," 9�


��� ��ا
	�رة17810/9/2016 =$ �>nوق ا"�A
ا
300-

12507
 *���
ن - اZc
L$ Kان - ا��ل ��Uوع  ��aه�% وا'(

�ا��
 ����N
ا
��1 
ا/

���1O�N$11/14/20161600ــــــا34ل

و1= وا
Lرا$= ( آك ��b )ا
	�رة17910/11/2016��
}�� b��2016/1110KVA ا
�+��0 ا��Qات آ"
�� ��`� %��U(11/3/201511/9/2016200000.00��1)�ر,"ذا)=)�ر," و)�آ�� وO�N�

K وا
�Aف ا
NA= م/ ���ءا
	�رة18010/12/2016� �
 ���N 
�Lا,"ةا
 az+� اQ(JN����� و��a`� ����11/15/2016500000.00��1O�Nــــــ�Lا,"ة�Lا,"ة��* ا1
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مرفق رقــم ( 5)  تفاصيل اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية لعام 2016م

��ا
	�رة18110/17/2016�
��Uوع ا/34ل ا
ECRP 1-

1/4

�1 - $"ن - �ت ( ا/M<N 
)�[�\ $"د 31 ��Uوع >= ا
 - ^N
ر - �)�L - اب - ا
N","ة - .����ت - .]� - ذ
(*
�
رب - $ �ان - ا� - �,�N 
ء - ا��� - ا��c
ا

 b�c
���N ا
 ^�1�� =
ا
"و
 K"N� 
ا/�� ا

={ا/1 

11/7/2016ــــــا34ل

2500$
+2000$
+2000$
+2000$
+1200$
+1700$
+2200$
+1800$
+1200$
+1200$
+1500$
+1800$
+1500$
+2300$
+2100$
+750$

+1700$
+1700$
+2000$
+2000$
+1200$
+1200$
+1600$
+2500$
+1000$
+2000$
+2200$
+2200$

��10
9�

و1= وا
Lرا$= ( آك ��b )ا
	�رة18210/17/2016��
ت آ ��c)� آ L9ونb��2016/12 ا
�+��0 ا�c4 11/6/201611/13/2016250000.00��1)�ر,"ذا)=)�ر," و)�رآ��O�N�

��c," وا
��>�� ا
�c,"يا
	�رة18310/19/2016 ���
2016/1��aا
���Qاm�F اد���11/14/201611/19/2016117000.00��1O�N)�ر,"ذا)=�4اء و)�ر," 
لا
	�رة18410/23/2016J�
)0 اQ�
 %,��� ����1O�N$11/16/201611/23/201630000)�ر,"ذا)=�4اء و)�ر," ه�ا}�ت ��}�� ا
�42016/120�Zآ� , 
و1= وا
Lرا$= ( آك ��b )ا
	�رة18510/23/2016��
ت آ ��c)� آ L9ونb��2016/13 ا
�+��0 ا�c4 11/15/201511/20/2016250000.00��1)�ر,"ذا)=)�ر," و)�رآ��O�N�

ا
	�رة18610/27/2016
 Lآ� 
�zا�1 ا
�Nc ا/. � ا
� ��� ( ا �+az�

( =+�{�
ا
و,ت ا
 ���رة �[�% ا
�"وان2016/1N
���1O�N $2500 11/21/201611/27/2016ا34لذا)=إزا
� آ�,�ت ا


��� ��ا
	�رة18710/27/2016 =$تا
�A"وق ا/<� AF��2
 "$J�1= ( )�ر,"  
��Uوع )'��� ��b�� �N ا
�� �� ا/

����ع ) 
�"ة  =c����Lدو<� +)�ر," ا�ث  ��aر"�
ت $ �ان .]� ��"ةM<N��"ارس >= 

 b�� �N��
 =1 
ا
�� �� ا?
 =+�{�
(ا
 �J ا

(

11/27/2016ــــــ)�ر,"
2500$

+2500$
��1O�N�

و1= ( آك ��b )ا
	�رة18810/29/2016��
ت ا
b��2016/14( b�c ا
�+��0 ا
Lرا$= وا��� � - �,"J�
ة - ا�N
� $�g ( ا��'�
�11/23/201611/28/20161800000.00��1O�Nا�Gىذا)=ا
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مرفق رقــم ( 5)  تفاصيل اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية لعام 2016م

لا
	�رة18910/31/2016J�
)0 اQ�
 %,��� ��42016/13آ� , 
 ���M��
��Uآ� (50 % $ ���$� [��4اء و)�ر," 
 �M����� �J"رة 4آ��� وات + 50 ��� ��+ 4 ,`G

(��c� ��a ��+ 4 200ا,`G �N4
11/23/201611/29/2016)�ر,"ذا)=

12000$
+6000$

��1O�N�

را
	�رة19010/31/2016�>�M ذN���� ا
����� وا
����� م/�2016/2
 �,�,"�ر,�  �
ت ��c�
 �U{$ �aر"� "��U(ء و��

رة�ا
N"اء م/ ذ

 � M��
 0+1��
ا
 ^�1��

�� 
�
ا
�Uاآ� ا

�11/24/201611/29/20162000000.00��1O�Nا34ل

لا
	�رة19111/1/2016J�
)0 اQ�
 %,��� ��42016/13آ� , 
 ���M��
��Uآ� (50  % $ ���$� [��4اء و)�ر," 
 �M�� 50 + ���M�� %�
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( ��c� ��a ��+ 4 200ا,`G �N4
11/23/201611/29/2016)�ر,"ذا)=

12000$
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��1O�N�


��� �� >�ع ا
N","ةا
	�رة19211/2/2016 =$ �>nوق ا"�A
ا
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 ��)� ا
����� وا
����� >= $"د ����Uوع )'��� 

>�M ا
N","ةN�ت ,�,"�

 b�c
���N ا
 =1 
ا
�� �� ا/

 �Fر
414672009

���1O�N$11/30/20161600ــــــ)�ر,"

��� ا
����� وا
����� م/ �c4ةا
	�رة19311/9/2016�2016/2
� ا
 "ارس �ا$دة ا$`ن ()���� وإ$دة )'ه�% $"د 

>�M $"د 4 �"ارس)N 
�

 � M��
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ا
 ^�1��+
ا
�Uاآ� 

������
 �� 
�
ا

12/6/201612/11/2016ا34ل

200000
+200000
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��1O�N�

��ا
	�رة�
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ECRP1-
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ت ا
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مرفق رقــم ( 5)  تفاصيل اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية لعام 2016م
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 مرفق رقم (6)

 التعاميم الصادرة إلى كافة الجهات الخاضعة للقانون
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 مرفق رقم (7)

 الردود على االستفسارات و إصدار التعليمات إلى الجهات



1 

 

ÜÎ…�ÐÊ†Ú�E7î×Â��æ�†Ö]�x{•çè�D�l]…^ŠËj‰÷]��l^ã¢]�±c�l^Ûé×ÃjÖ]�…]‚‘cæÝ^ÃÖ]�Ùø}�6201�Ý  
< <

Ý Åç{{{{{{{{{{{{{•ç¹] í{ã¢] 
<ì†Ò„Ú<�è…^i

íã¢] 
^{{é×ÃÖ]<í{òé�]<�… 

1. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ مدير عام شركة غمدان  -
وتاريخ   )L-15-4248للتجارة واخلدمات  رقم (

م  املوجهة اىل األخ/ رئيس اهليئة العليا 11/10/2015
للرقابة على املناقصات واملزايدات بشأن التظلم ضد 
"صندوق تنمية املهارات" خبصوص تنفيذ املناقصة رقم 

) لتوريد أدوات ورش الكهرباء ومتديدات لتأهيل 2/2014(
لفين اقسام الكهرباء يف املؤسسات التابعة لوزارة التعليم ا

اجهزة قياس كهربائية  EL-27والتدريب املهين البند رقم 
Analogus., 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ مدير عام صندوق تنمية  -
م بشأن الرد على 4/11/2015وتاريخ   )183املهارات رقم (

م.  25/10/2015) وتاريخ 581مذكرة اهليئة العليا رقم (
مية املهارات يف وقد أوضح األخ / مدير عام صندوق تن

) وتاريخ 581مذكرته ..... رداً على مذكرتكم رقم (
  م فإننا نتقدم إليكم باإليضاح اآليت:25/10/2015

مت التعاقد مع األخوة شركة غمدان للتجارة واخلدمات  .1
لتوريد أدوات وعدد لورش الكهرباء لتأهيل أقسام 
الكهرباء يف املؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة 

) صنف 33ارة التعليم الفين والتدريب املهين لعدد (لوز
بناًء على نتائج حتليل العرض املقدم من الشركة املوردة 
من قبل جلنة التحليل املشكلة برئاسة مهندس من وزارة 

�ì…^rj×Ö�á]‚ÛÆ�íÒ†�
�l^Ú‚¤]æ� �

G� �
�ì…]‡çe�l]…^ã¹]�íéÛßi�Ñæ‚ß‘
��ã¹]æ��ËÖ]�Üé×ÃjÖ]� �

G� �
�íÃÚ^œ�í‰‚ß�]�íé×Ò

�ð^Ãß‘� �
G� �

ë…^�j‰÷]� �

  م 2015/  10/ 12

+  

  م 2015/ 11/ 8

+  

  م 24/4/2016

+  

  م 4/6/2016

  

ــندوق تنميــة املهــارات للــرد        - ــة االخ/ مــدير عــام ص مت خماطب

والتوضيح على الـتظلم املقـدم مـن قبـل الشـركة وموافـاة اهليئـة        

العليا بأوليات املوضوع واملناقصة خالل سبعة ايام عمل من تـاريخ  

 استالم مذكرتنا اهليئة. 

 تقريـر  عمـل  مت دراسة لوثائق املقدمـة مـن قبـل الصـندوق  ومت     -

 واعضـاء  االدارة جملـس  االخ/ رئـيس  رفع التقريـر اىل بذلك ومت 

 والتوجيه مبا يتم اختاذه. لالطالع  االدارة جملس

مت حترير مذكرة للجهة خبصوص طلـب حضـور جلـنيت التحليـل      -

والفحص اىل مقر اهليئة العليا للتوضيح حول بعض املواضيع فيما 

 خيص املناقصة .

ــدكت    - ــذكرة  اىل األخ األســتاذ ال ــر م ــد كليــة  مت حتري ور /  عمي

جامعة صنعاء خبصوص  طلـب االسـتعانة باستشـاري     -اهلندسة 

كهربائي متخصـص للقيـام بفحـص جهـاز قيـاس كهربـائي متعـدد        

 .األغراض

م مت عقد اجتماع مبكتب االخ/ رئـيس اهليئـة   29/2/2016بتاريخ  -

العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات بني كالً من اهليئة العليـا  

على املناقصات واملزايدات وممثل صندوق تنميـة املهـارات    للرقابة

وممثل شركة غمـدان للتجـارة واخلـدمات  وقـد مت االتفـاق علـى       

 اآليت:

تقوم اهليئة العليا للرقابة على املناقصات باستكمال اجراءات  �
التعاقد مع االستشاري الذي مت اختياره من كلية اهلندسة 

والكتالوجات والوثائق  جبامعة صنعاء للقيام بفحص اجلهاز
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) 27التعليم الفين والذي جاء فيه بشأن الصنف رقم (
قبول العرض الفين املقدم من املورد رغم اختالف بعض 

كهربائية واليت ال تؤثر على املواصفات القيم ال
 جوهرياً.

مت تشكيل جلنة للفحص واملعاينة لألصناف املوردة ومن  .2
خالل نتائج الفحص وفقاً لتقرير اللجنة املشكلة من 
اثنني فنيني أعضاء ومهندس متخصص رئيساً تابعني 
لوزارة التعليم الفين والذي جاء فيه بأن مجيع 

ت الفنية املتعاقد على األصناف مطابقة للمواصفا
) اخلاص بتوريد EL-27تنفيذها ما عدا الصنف رقم (

أجهزة القيام فإنه غري مطابق للمواصفات املقدمة يف 
عرض املورد واليت مت التعاقد معه على توريدها ألن 
اجلهاز املورد ال يقيس التردد أما قياس املقاومة فإنه ال 

ض املقدم من ) ميجا أوم خبالف العر2يقيس أكثر من (
املورد والذي مت التعاقد عليه حيث جاء يف العرض أن 

) ميجا أوم وبالتايل فإن الصنف 10اجلهاز يقيس إىل (
 غري مطابق للمواصفات.

لذا مت التخاطب مع املورد مبوجب مذكرتنا بتاريخ 
م بسرعة استبدال الصنف املذكور وتوريد 18/8/2015

 الصنف املطابق للمواصفات.

) L – 15 – 4237ورد إلينا مبوجب مذكرة رقم (تقدم امل .3

األخرى ومقارنتها باملواصفات املقدمة من صاحب العطاء الذي 
مت االرساء عليه. وابداء الرأي حول مطابقة مواصفات اجلهاز 
املورد للمواصفات الفنية احملددة يف العرض املقدم من الشركة 

 والذي مت االرساء على اساسة  من عدمه.

عاب االستشاري اذا كانت نتائج تتحمل الشركة دفع تكاليف وات �
الفحص للجهاز املورد غري مطابقة للمواصفات الفنية املطلوبة 
ويف حال كانت نتائج الفحص للجهاز املورد مطابقة للمواصفات 
الفنية املطلوبة فتتحمل اجلهة  دفع تكاليف واتعاب 
االستشاري وذلك مببلغ وقدرة الف دوالر امريكي او ما يعادهلا 

 اليمين.بالريال 

م مت توقيـع عقـد مـع االستشـاري الـدكتور /      29/2/2016بتاريخ  -

امحد عبدالوهاب العرشـي الـذي مت اختيـاره مـن كليـة اهلندسـة       

جبامعــة صــنعاء للقيــام بفحــص اجلهــاز والكتالوجــات والوثــائق  

األخرى ومقارنتها باملواصفات املقدمة من صاحب العطاء الـذي مت  

ول مطابقة مواصفات اجلهاز املـورد  االرساء عليه. وابداء الرأي ح

للمواصفات الفنية احملددة يف العرض املقدم من الشركة والذي مت 

 االرساء على اساسة  من عدمه.

تلقت اهليئة العليا نسخة مـن تقريـر فحـص ومطابقـة مواصـفات       -

ــاري األخ     ــن االستش ــدم م ــدد األغــراض) واملق ــاس (متع ــاز قي جه

 .الدكتور / امحد عبدالوهاب العرشي

مت دراسة ومراجعة ما ورد يف تقرير االستشاري  ومت اجللوس مـع   -

 االخ/ رئـيس  االستشاري حول التقرير ومت عمل تقرير بـذلك اىل 
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م بتظلم وإيضاح حول تقرير جلنة 22/8/2015وتاريخ 
) EL-27الفحص بشأن عدم مطابقة الصنف رقم (

للمواصفات مؤكداً أن الصنف مطابق للمواصفات املتعاقد 
عليها كون قياس التردد مل يكن ضمن املواصفات 

ن اجلهاز املورد املطلوبة أما بشأن قياس املقاومة فإ
) ميجا أوم قياس تقرييب وبالرجوع إىل 10يقيس إىل (

وثائق املناقصة تبني أن قياس التردد مل يكن ضمن 
املواصفات املطلوبة لذا مت استبعاد املالحظة بشأا أما 
قياس املقاومة فوفقاً لقانون املناقصات والئحته 

ن التنفيذية جلأنا إىل االستعانة مبهندسني فنيني م
املركز الفين للتدريب والتصنيع مبوجب مذكرة رقم 

م ومت تكليف اثنني مهندسني 7/9/2015) وتاريخ 138(
متخصصني للقيام بفحص األجهزة والذين أفادوا يف 
تقريرهم بأن احلدود القياسية الدقيقة للجهاز إىل 

) ميجا أوم وما فوقها ختمينية وغري واضحة 2حدود (
بعد هذه القيمة ال يستطيع ) ميجا أوم وما 10إىل (

 القياس ويعطينا قيمة ال ائية.

مت خماطبة وزارة التعليم الفين والتدريب املهين  .4
باعتبارهم اجلهة املستفيدة من التوريدات وهم من قاموا 
بإعداد املواصفات الفنية املطلوبة يف كراسة املواصفات 
بصورة من تقرير جلنة الفحص واملعاينة وصورة من 

والتوجيه مبا يتم  لالطالع  االدارة جملس واعضاء االدارة جملس

 اختاذه .

بقرار جملـس   مدير عام صندوق تنمية املهارات االخ/مت خماطبة  -

حول نتائج الفحص للجهاز املورد مبوجب ما ورد يف تقريـر   اإلدارة

 االستشاري.

ــة  - ــارات   االخ/مت خماطب ــة امله ــندوق تنمي ــام ص ــدير ع ــأن   م بش

  موافام بالوثائق التالية: 

 م).2/2014أصل ملف املناقصة رقم ( .1

 أصل تقرير االستشاري الذي توىل عملية الفحص . .2

  أصل التكليف الصادر لالستشاري. .3
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الشركة املوردة وصورة من تقرير املهندسني تظلم 
االستشاريني من املركز الفين للتدريب والتصنيع وذلك 
لالطالع وموافاتنا بالرأي ليتسىن لنا استكمال إجراءات 
التوريد واالستالم من عدمه وذلك مبوجب مذكرتنا رقم 

م وقد مت خماطبتنا خالل 20/9/2015) وتاريخ 148(
من قبل الوزارة مبوجب مذكرة فترة إعداد ردنا هذا 

م تضمنت ما يفيد 31/10/2015) وتاريخ 232رقم (
خمالفة الصنف املورد للمواصفات اليت مت التعاقد على 

 توريدها وطلب إلزام املورد بتوريد الصنف املطابق.

  م.وعليه/ تكرموا باالطالع وموافاتنا مبا يلز
/ حممد  تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ األستاذ الدكتور -

امحد البخييت عميد كلية اهلندسة جبامعة صنعاء رقم 
م . خبصوص تكليف األخ 16/2/2016) وتاريخ 129(

الدكتور / امحد عبدالوهاب العرشي األستاذ املشارك 
بقسم اهلندسة الكهربائية وهو من ذوي اخلربة يف جمال 
املناقصات واملزايدات لتقدمي االستشارة الالزمة حسب 

 ة العليا.طلب اهليئ

تلقت اهليئة العليا نسخة أولية من  25/4/2016بتاريخ  -
تقرير فحص ومطابقة مواصفات جهاز قياس (متعدد 
األغراض) واملقدم من ألخ الدكتور/ امحد عبدالوهاب 

 العرشي.
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تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ مدير عام صندوق تنمية  -
 م  بشأن طلب4/6/2016) وتاريخ 759رقم (املهارات 

  موافام بالوثائق التالية: 

 م).2/2014أصل ملف املناقصة رقم ( .1

 أصل تقرير االستشاري الذي توىل عملية الفحص . .2

  أصل التكليف الصادر لالستشاري . .3

2. 
ات يفـاقم  اهليئة العليـا بـالغ حـول انتـهاء عقـود الشـرك       تلقت

  مشاكل النفط يف اليمن .
�Ù^içi�íÒ†��   م2015 /12/ �17

بـذلك ومت رفـع    تقريـر  عمل مت دراسة ما ورد يف البالغ  ومت -

ــر اىل ــيس التقري ــس االخ/ رئ ــس واعضــاء االدارة جمل  جمل

  والتوجيه مبا يتم اختاذه. لالطالع  االدارة

3. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ رئيس اللجنة العليا للمناقصات 
ــم (  ــدات رق ــاريخ 391واملزاي ــا  19/12/2015) وت  ــق م املرف

نسخة من تقرير اإلجناز عن نشاطات اللجنة العليا للمناقصـات  
  م).2015يونيو  –واملزايدات للربع الثاين (يناير 

�l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]
l]‚è]ˆ¹]æ�   م2015 /12/ �20

 عمل ومراجعة يف ما ورد تقرير اللجنة العليا  ومت مت دراسة -
ــر ــر اىل  تقري ــع التقري ــذلك ومت رف ــيس ب ــس االخ/ رئ  جمل
والتوجيـه مبـا يـتم     لالطالع  االدارة جملس واعضاء االدارة

 اختاذه.

مت خماطبة االخ/ رئيس اللجنة العليا للمناقصات خبصـوص   -
املناقصـات علـى تقـارير     مالحظات اهليئة العليا للرقابة على

  اللجنة العليا.

4. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ رئيس اللجنـة الرقابيـة العليـا    
م خبصـــــوص 13/12/2015ل.ر.ع) وتـــــاريخ  204بـــــرقم (

االختالالت املالية مبشروع املعهد الفين العـايل الـيمين الكـوري    
  وطلب التصرف مبا يلزم وفقاً للقانون واالختصاصات.

�íßr×Ö]^é×ÃÖ]�íè…çnÖ]�   م2015 /12/ �30

مت خماطبة اإلخـوة/ وزارة التعلـيم الفـين والتـدريب املهـين        -
بشأن طلب موافاة اهليئة العليا باإلجراءات اليت مت اختاذها 
من قبل الوزارة حيال تطبيق قرارات اهليئة العليـا واجلهـات   
ذات الصــلة ومــا مت اختــاذه لالســتفادة مــن القــرض وعــدم   

 ضياعه.

مت خماطبة األخ/ القائم بأعمـال وزارة التعلـيم الفـين والتـدريب      -
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بشأن طلب موافاة اهليئة العليـا بـاإلجراءات   للمرة الثانية  املهين 
اليت مت اختاذها من قبـل الـوزارة حيـال تطبيـق قـرارات اهليئـة       
العليا واجلهات ذات الصلة وما مت اختاذه لالسـتفادة مـن القـرض    

  .وعدم ضياعه

5. 

املوافقة على شراء الكمبيوترات عـرب املناقصـة احملـدودة    طلب 
نظـــرا لعـــدم ثقـــة املـــوردين باملؤسســـات احلكوميـــة يف دفـــع 

 .املستحقات

ð^Ãß‘�íÃÚ^q 5/1/2016م 

على جلنة املناقصـات النظـر  يف املـربرات القانونيـة الالزمـة       -

ومراعاة الظروف احلاليـة الطارئـة  ويف حـال اقرـا فانـة      

اسـتكمال االجـراءات للشـراء عـرب املناقصـة      ميكن املضي يف 

احملدودة وعلـى مسـئولية اجلامعـة اختـاذ كافـة االجـراءات       

 الالزمة وحبسب النظام

6. 

تقدم اإلخوة / مؤسسة الزهـراء برسـالة تظلـم تضـمنت عـدم      
مقدرم على توريد باقي اجزاء املناقصة نظـرا لظـروف الـيت    

بصـرف قيمـة الـة     متر ا البالد واحلصـار املسـتمر واملطالبـة   
)دوالر ليتســىن هلــم 77,000التجميــع املــوردة مببلــغ امجــايل (

توريــد بــاقي اجــزاء املناقصــة بعــد انتــهاء العــدوان وبــنفس   
شروط العقد املوقع معهم على ان يـتم اخـذ الضـمانات الالزمـة     

  .لتوريد باقي اجزاء املناقصة

�íÊ^v’×Ö�ì…çnÖ]�íŠ‰öÚ
†�ßÖ]æ�íÂ^fŞÖ]æ� �10/1/2016  

يف مــذكرة اجلهــة ينــدرج ضــمن مســئوليتها يف ادارة   دمــا ور -
العقد وعلى جلنة املناقصات النظـر يف املـربرات  الـواردة مـن     

  قبل املورد واختاذ كافة االجراءات الالزمة وحبسب النظام

7. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ رئيس اللجنة العليا  -
م 11/1/2016) وتاريخ 11للمناقصات واملزايدات رقم (

املرفق ا نسخة من تقرير اإلجناز السنوي لنشاطات 
 م .2014اللجنة العليا للمناقصات خالل العام 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ رئيس اللجنة العليا  -
م 25/1/2016) وتاريخ 26للمناقصات واملزايدات رقم (

املرفق ا نسخة الكترونية من تقرير اإلجناز السنوي 

�l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]
l]‚è]ˆ¹]æ� �

  م2016 / 1/ 12

+  

  م 2016/  1/ 26

مت خماطبة االخ/ رئيس اللجنة العليا للمناقصات خبصـوص   -
طلـب موافـاة اهليئــة العليـا بنســخة الكترونيـة فورمــات ورد     

 لتسهيل اعمال املراجعة من قبل املختصني باهليئة العليا.

مت خماطبة االخ/ رئيس اللجنة العليا للمناقصات خبصـوص   -
مالحظات اهليئة العليا للرقابة على املناقصـات علـى تقـارير    

 اللجنة العليا.
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 م .2014عليا للمناقصات خالل العام لنشاطات اللجنة ال

8. 

مبوجــب نتــائج التحليــل الفــين واملــايل للمناقصــة املشــار اليهــا 
واملكونة مـن ثـالث جمموعـات اتضـح بـأن العطـاءين املتقـدمني        

بتوريد اوراق احلواالت والتحاصـيل  للمجموعة االوىل اخلاصة 
كالمها مستويف لكافه متطلبات االستجابة وبـنفس السـعر علـى    

 النحو االيت:

 ريال 20,953,725مؤسسة الزهراء للتجارة            -

 ريال     20,953,725دار احلكمة اليمانية للتجارة       -

��ÊçjÖ]æ�‚è�×Ö�íÚ^ÃÖ]�íòé�]
ë‚è�Ö] 

 م20/1/2016

ل هذه احلالة مـن املواضـيع الـيت مل يعاجلهـا القـانون      حيث ان مث
وليس هلا سابقة قضـائية او فتـوى سـابقة فقـد مت الرجـوع اىل      
التحليل املايل والفـين واملقـدرة املاليـة الختيـار العطـاء االفضـل       
وتبني صعوبة حتديد الفرق بشكل واضح ، ولذا نرى العمل بأحـد  

  اخليارين التاليني :
ثـة خمتصـني ويـتم عـرض العينـات علـيهم       نقترح اختيار ثال .1

دون ان يعرفوا ملن هي ويعملوا تقرير حول العينيتني ومـن مث  
 .يتم االرساء على العطاء ذات املواصفات االفضل

 .ارساء املناقصة باملناصفة بني املتقدمني .2

9. 

تلقت اهليئة العليا تظلم من قبل املورد/ مركوسن للتجارة  -
مستشفى الثورة العام  العامة والتوكيالت  ضد هيئة

م بشأن قيامها مبطالبته 27/1/2016باحلديدة بتاريخ 
بتجديد الضمان للمناقصة املذكورة أعاله بصورة مستمرة 
بالرغم من عدم تسديد مستحقام املالية، وقد طلب من 
اهليئة العليا توجهيكم بإطالق الضمان أو تسديد 

 املستحقات املالية اخلاصة باملناقصة.

هيئة مستشفى الثورة العام باحلديدة تلقت اهليئة العليا  -
ــا   ــة العليـ ــى اهليئـ ــذكرةعلـ ــم باملـ ــاريخ 471( رقـ ) وتـ

ــتظلم، وقامــت بالتوضــيح حــول  16/3/2016 م بشــأن ال
  املالحظات الواردة يف التظلم (وأرفقت األوليات).

  

�ì…^rj×Ö�à‰çÒ†Ú�K�…ç¹]
løéÒçjÖ]æ�íÚ^ÃÖ]� �

�G� �
�Ý^ÃÖ]�ì…çnÖ]�îË�jŠÚ

£^eì‚è‚� �

  م27/1/2016

 +  

  م16/3/2016

خاطبت اهليئـة العليـا األخ/ رئـيس هيئــة مستشـفى الثــورة        -
م 4/2/2016) وتــاريخ 80العـــام باحلـــديدة باملــذكرة رقــم (

باإلطالع والتوجيه إىل املختصني بالعمل مبـا ورد يف التعمـيم   
م 19/5/2015م الصـــادر بتــــاريخ  2015) لســـنة  3رقـــم ( 

  (واملرفـق صورة منه).
.م) وتـاريخ  29ردت اجلهة على اهليئة العليا مبذكرا بـرقم (  -

ــأن شــركة   8/2/2016 ــد أحاطــت ب ــتظلم، وق م خبصــوص ال
مركوسن كانت قد استلمت دفعـة مقدمـة مقابـل توريـد مولـد      

% من قيمة العقد واملتبقي هلم من القيمـة  20كهربائي بواقع 
% مــن قيمــة العقــد مل تصــرف بســبب وجــود 80مــا نســبته 

 املولد الكهربائي وأعطال مل يلتزم املـورد بإصـالحها   مشاكل يف
وبالتايل وجـدنا أنفسـنا مضـطرين الحتجـاز ضـمان الصـيانة       

  وجتديده وفقا للقانون.
ــة  - ــدة    مت خماطب ــام باحلدي ــورة الع ــفى الث ــة مستش هيئ
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م بطلـب الـرد   13/3/2016 وتـاريخ ) 191باملذكرة رقـم ( 
شــركة  علــى املالحظــات الــواردة يف الــتظلم املرفــوع مــن

 مركوسن للتجارة، خالل سبعة أيام من تارخيـه.

ردت هيئة مستشـفى الثـورة العـام باحلديـدة علـى اهليئـة        -
م بشــأن 16/3/2016) وتــاريخ 471( رقــم باملــذكرةالعليــا 

ــواردة يف    ــتظلم، وقامــت بالتوضــيح حــول املالحظــات ال ال
  التظلم (وأرفقت األوليات).

 املكتب الفين .مت رفع تقرير إىل جملس اإلدارة برأي  -

جلهــة واملــورد بقــرار جملــس اإلدارة املتخــذ ا مت خماطبــة -
  خبصوص التظلم.

10. 

طلب الفتوى القانونية حيال مصادرة ضمان شركتني متنافستني 

 سم شخص واحدامسجلتني ب

�l÷^’iøÖ�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]
íéÓ×‰øÖ]æ�íéÓ×ŠÖ] 

 م4/2/2016

 قتضمنت " ال حي) من الالئحة التنفيذية للقانون 150املادة ( -

ألي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد يف 

املناقصة سواء منفردا او ضمن شركة او ضمن شركاء 

(إئتالف) ويف هذه احلالة جيب على جلنة املناقصات املختصة 

استبعاد كافة العطاءات املقدمة منه ومصادرة ضماناا او 

تبني للجهة ذلك بعد  الغاء العقد ومصادرة ضمان االداء اذا

التعاقد معه خبالف ان يكون مقدم احد العطاءات مقدم من 

الباطن مع عطاء اخر او ان وثائق املناقصة مسحت بالتقدم 

  بعطاءات بديلة

11. 
تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ رئيس اللجنة العليا للمناقصات 

 م املرفق ا نسخة مـن 6/2/2016) وتاريخ 41واملزايدات رقم (
�l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]

l]‚è]ˆ¹]æ�   م2016 /2/ �6
 عمل ومراجعة يف ما ورد تقرير اللجنة العليا  ومت مت دراسة -

 جملس االخ/ رئيس بذلك ومت رفع التقرير اىل تقرير
والتوجيه مبا يتم  ع لالطال االدارة جملس واعضاء االدارة
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تقريــر اإلجنــاز الســنوي لنشــاطات اللجنــة العليــا للمناقصــات 

  م .2015خالل العام 

 اختاذه .

مت خماطبة االخ/ رئيس اللجنة العليا للمناقصات خبصوص  -
مالحظات اهليئة العليا للرقابة على املناقصات على تقارير 

  اللجنة العليا.

12. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/رئيس اللجنة العليا لالنتخابات 
املوجهة إىل م 7/2/2016) وتاريخ 112واالستفتاء رقم (

األخ/رئيس اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات 
بشأن ما خلصت إليه اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء 
بعرض املوضوع على اهليئة العليا لطلب املوافقة كمعاجلة 
سريعة للمشروع وحىت ال يظل املشروع متعثراً اكثر من ما قد 

 :حصل وذلك على النحو التايل

 مصادرة ضمان التنفيذ. -

إنزال مناقصة باألعمال املتبقية وعلى حساب املقاول مع  -
العلم بأن الضمانات املتبقية للمقاول لدى اللجنة (غري 
ضمان التنفيذ) هو ضمان الصيانة وقدره 

)ريال وهو ال يكفي لتنفيذ األعمال املتبقية 6.536.163(
  باملشروع بأسعار السوق.

øÖ�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]�l^e^~jÞ
�ð^jËj‰÷]æ�   م 2016/ 2/ �8

مت دراسة ومراجعة الوثائق املقدمة من قبل األخ/ رئيس  -
اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء ومت رفع تقرير بذلك  
اىل  االخ/ رئيس جملس االدارة واعضاء جملس االدارة 

 لالطالع  والتوجيه مبا يتم اختاذه.

ا لالنتخابات مت خماطبة االخ/ رئيس اللجنة العلي -
واالستفتاء خبصوص موافاة اللجنة العليا برأي اهليئة 
العليا حول املعاجلات املطلوبة ملشروع فرع اللجنة العليا 

 حضرموت. -لالنتخابات واالستفتاء

13. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / القائم بأعمال وزير االشغال 
املوجهة اىل م 7/2/2016) وتاريخ  320العامة والطرق رقم (

األخ / رئيس اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات 
بشأن طلب موافام برأي اهليئة العليا حول إمكانية اطالق 

  ضمان الصيانة اسوه بضمانات حسن التنفيذ والدفعة املقدمة.

�Ñ†ŞÖ]æ�íÚ^ÃÖ]�Ù^Ç�÷]�ì…]‡æ�   م 2016 /�11/2

ــذكرة   - ــا ورد يف م ــة م ــر  / ا األخمت دراس ــال وزي ــائم بأعم لق
بــذلك ومت رفــع  تقريــر عمــل االشــغال العامــة والطــرق ومت

ــر اىل ــيس التقري ــس االخ/ رئ ــس واعضــاء االدارة جمل  جمل
 والتوجيه مبا يتم اختاذه لالطالع  االدارة

ــة     - ــغال العام ــر االش ــال وزي ــائم بأعم ــة االخ/ الق مت خماطب
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والطرق بأنه وفقاً لشروط العقد املوقع مع املؤسسـة العربيـة   
للتجــارة واملشــاريع فانــه ال حيــق للمقــاول املطالبــة بــإطالق  

االسـتالم   إجـراءات ضمان الصيانة احملتجز اال بعد استكمال 
وعلـى هـذا    بدون أي مالحظات أو حتفظـات النهائي للمشروع 

وكون املشروع ممول خارجياً فانه يتوجب على اجلهة  األساس
القيام اوالً مبخاطبة اجلهة املمولـة ألخـذ موافقتـها ومـن مث     

ولكن هنـاك امكانيـة    القانونية الالزمة. اإلجراءاتاملضي يف 
ان تعامل هذه احلالة اخلاصـة بالضـمان احملتجـز بالطريقـة     

  ت االخرى.اليت مت فيها حل مشكلة الضمانا

14. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة من قبل القائم بأعمال أمني عام 
) وتاريخ 68اللجنة العليا للمناقصات برقم ل.ع.م (

م خبصوص طلب اهليئة العامة للطريان املدين 29/2/2016
إلغاء العقد مع اموعة الدولية لالستثمار، وقد تضمنت إرفاق 

) 2للمناقصات واملزايدات رقم (نسخة من قرار اللجنة العليا 
م بناًء على اجتماع اللجنة العليا رقم 29/2/2016بتاريخ 

  م، والذي اختذ فيه اآلتـي:24/2/2016) املنعقد بتاريخ 10(
أوالً: إحالة املوضوع إىل اهليئة العليا للرقابة على  -1

املناقصات واملزايدات وإبالغها بقرار اللجنة املتضمن "عدم 
طلب اجلهة وذلك لوجود بعض اإلجراءات  املوافقة على

اليت متت باملخالفة لشروط العقد وقرار جملس الوزراء 
 باإلرساء"، ومنهـا:

خمالفة شروط الدفع الواردة يف العقد، حيث مت دفع  )1
%، مقابل تقدمي ضمان بنكي 100كامل قيمة العقد 

l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]� �
�G� �

�êÞ‚¹]�á]�Ş×Ö�íÚ^ÃÖ]�íòé�]
�^‘…ý]æ� �

  م29/2/2016

+  

  م13/3/2016

م باستدعاء كالً من 3/3/2016قامت اهليئة العليا بتاريخ  -
رئيس اهليئة العامة للطريان املدين واإلرصاد وممثل عن 

اهليئة العليا يوم اللجنة العليا للمناقصات للحضور ملقر 
م الساعة احلادية عشر صباحاً 8/3/2016الثالثاء املوافق 

ملناقشة املوضوع، وقد مت احلضور يف الزمان واملكان احملدد 
كالً من قيادة اهليئة العامة للطريان واللجنة العليا 
للمناقصات وقد طلب من اجلهة موافاة اهليئة العليا بأوليات 

 املناقصة.

العليا مذكرة من اهليئة العامة للطريان املدين تلقت اهليئة  -
م وأرفقت ملف 13/3/2016) وتاريخ 137برقم (م.ر.هـ 

حيتوي على أوليات املناقصة بناًء على ما مت االتفاق عليه 
  يف االجتماع.

رفع  تقرير إىل جملس اإلدارة حول املوضوع متضمناً  -
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 %، بدالً من نسب الدفع احملددة يف العقد.110بنسبة 

سنوات من تاريخ توقيع  8تنفيذ العقد ملدة التأخري يف  )2
) 11م، حيث كانت فترة التوريد (25/12/2007العقد 

شهر، من تاريخ فتح االعتماد املستندي، ومل يتم 
التوضيح ألي إجراءات مت اختاذها حسب شروط 

 العقد.

ثانياً: إبالغ اجلهة (اهليئة العامة للطريان املدين واإلرصاد) 
  ا وإعادة املوضوع إليهـا.بقرار اللجنة العلي

أي اإلجراءات اليت متت من قبل اجلهة، وكذا مالحظات ور
 املكتب الفين ذا اخلصوص.

مت خماطبة اجلهة بقرار جملس اإلدارة املتخذ يف اجتماعه  -
 م بالقيام باآلتـي:19/4/2016بتاريخ 

اختاذ اإلجراءات القانونية فيما يتعلق بتنفيذ العقد  �
) من القانون، وكذا نص 32) و (28وفقاً لنص املادتني (

فيذية لقانون ) من الالئحة التن274) و (273املادتني (
  م.2007) لسنة 23املناقصات واملزايدات رقم (

15. 
) مبولـدين قـدرة   K.V.A 1000املولـد قـدرة (   مكانية استبدالإ

)400 K.V.A(.  
êÃÚ^¢]�kèçÓÖ]�îË�jŠÚ 20/3/2016م 

ــة ويف حــال مت التأكــد مــن   إ - دارة العقــد مــن مســئولية اجله
 راألسـعا مطابقة املولدين للمواصفات الفنيـة املطلوبـة وكـذا    

السائدة فيمكن املضي يف اسـتكمال اإلجـراءات الالزمـة ومبـا     
  .على حقوق الطرفني ظحياف

16. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / مدير عام برنامج تنمية 

) 254الطرق الريفية بوزارة االشغال العامة والطرق رقم (

م املوجهة اىل األخ / رئيس اهليئة العليا 18/4/2016وتاريخ  

للرقابة على املناقصات واملزايدات بشأن طلب موافام برأي 

اهليئة العليا حول املطالبات املقدمة من املقاولني واملتمثلة يف 

  تصفية عقود املشاريع.

�íéËè†Ö]�Ñ†ŞÖ]�íéÛßi�sÚ^Þ†e
Ñ†ŞÖ]æ�íÚ^ÃÖ]�Ù^Ç�÷]�ì…]‡çe�   م 2016/ �18/4

تنمية مت دراسة ما ورد يف مذكرة األخ / مدير عام برنامج  -
الطرق الريفية بوزارة االشغال العامة والطرق ومت عمل 
تقرير بذلك ومت رفع التقرير اىل االخ/ رئيس جملس 
االدارة واعضاء جملس االدارة لالطالع  والتوجيه مبا يتم 

 اختاذه.

/ مدير عام برنامج تنمية الطرق الريفية  األخمت خماطبة  -
دمة من املقاولني حول املطالبات املق اإلدارةبقرار جملس 

  واملتمثلة يف تصفية عقود املشاريع.
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17. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / القائم بأعمال رئيس املؤسسة 

) 50العامة للمساخل واسواق اللحوم بوزارة االدارة احمللية رقم (

م املوجهة اىل األخ/رئيس اهليئة العليا 25/4/2016وتاريخ  

للرقابة على املناقصات واملزايدات بشأن طلب االفادة 

ل مناقصات املشروع باإلجراءات القانونية املتبعة حو

  االستثماري املتعلق بفرع املؤسسة مبحافظة البيضاء.

��^ŠÛ×Ö�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]
Ýçv×Ö]�Ñ]ç‰]æ�   م2016/ 5/ �2

/ القائم بأعمال رئيس  األخمت دراسة ما ورد يف مذكرة  -
املؤسسة العامة للمساخل واسواق اللحوم بوزارة االدارة 

االخ/  التقرير اىلبذلك ومت رفع  تقرير عمل احمللية ومت
 لالطالع  االدارة جملس واعضاء االدارة جملس رئيس

 والتوجيه مبا يتم اختاذه.

/ القائم بأعمال رئيس املؤسسة العامة  األخمت خماطبة  -
حول االفادة  اإلدارةللمساخل واسواق اللحوم بقرار جملس 

باإلجراءات القانونية املتبعة حول مناقصات املشروع 
  االستثماري املتعلق بفرع املؤسسة مبحافظة البيضاء.

18. 

تلقت اهليئة العليـا مـذكرة األخ / مـدير عـام املؤسسـة العامـة       

) وتـاريخ   201628223لالتصاالت السـلكية والالسـلكية رقـم (   

اهليئـة العليـا للرقابـة    م املوجهة اىل األخ/رئـيس  25/4/2016

على املناقصات واملزايدات بشأن طلـب توضـيح وجـوب مصـادرة     

ضمان حسن االداء من عدمه يف احلـاالت الـيت قـام ـا املـورد      

بتنفيذ العقد بعد فترة من التأخري جتاوزت فيها الثالثـة اشـهر   

  % من قيمة العقد.10او جتاوزت فيها الغرامة نسبة الـــ 

Ö�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]�l÷^’iø
íéÓ×‰øÖ]æ�íéÓ×ŠÖ]�   م 5/2016/ �4

/ مدير عام املؤسسة العامة  األخمت دراسة ما ورد يف مذكرة  -
بذلك ومت  تقرير عمل لالتصاالت السلكية والالسلكية ومت

 جملس واعضاء االدارة جملس االخ/ رئيس رفع التقرير اىل
 والتوجيه مبا يتم اختاذه. لالطالع  االدارة

/ مدير عام املؤسسة العامة لالتصاالت  األخمت خماطبة  -
بشأن طلب الفتوى  اإلدارةالسلكية والالسلكية بقرار جملس 

حول وجوب مصادرة ضمان حسن االداء من عدمه يف 
احلاالت اليت قام ا املورد بتنفيذ العقد بعد فترة من 
التأخري جتاوزت فيها الثالثة اشهر او جتاوزت فيها الغرامة 

  % من قيمة العقد.10نسبة الـــ 
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19. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / وكيل الوزارة لقطاع  -
تنمية اإلنتاج القائم بأعمال وزير الزراعة والري رقم 

م بشأن استكمال الوزارة 2/5/2016) وتاريخ 3087(
إجراءات التحقيق وفق التساؤالت الواردة من اهليئة العليا 
واليت سبق موافاة اهليئة العليا بنتائج التحقيق يف 

لفات  املنسوبة اىل جلنة املناقصات بديوان عام وزارة املخا
الزراعة والري واللجان الفنية املساعدة هلا يف املناقصة 

) دراسة 250م) بشأن شراء وتوريد (3/2014العامة رقم (
  حبوب.

/ القائم بأعمال وزير  األختلقت اهليئة العليا مذكرة  -
تاج رقم الزراعة والري  وكيل الوزارة لقطاع تنمية اإلن

قيام الوزارة بالرد بشأن م 22/6/2016) وتاريخ 4267(
على طلب اهليئة العليا مبوجب املذكرة الصادرة من الوزارة 

م مرفق لكم صورة من 7/9/2015وتاريخ  5127برقم 
  ) صفحات.  8ذلك عدد (

ë†Ö]æ�íÂ]…ˆÖ]�ì…]‡æ� �
  م 2016/ 11/5

+  

  م26/6/2015

مت دراسة ومراجعة ما ورد يف مذكرة اجلهة حيث مت خماطبة  -
/ القائم بأعمال وزير الزراعة والري، لسرعة موافاة األخ

  اهليئة العليا بالوثائق املوضح بياا كما يلي : 
كافة الوثائق اخلاصة بتنفيذ توصيات جلنة التحقيق يف  •

 م).3/2014املناقصة رقم (

م) 3/2014ملناقصة رقم (قائمة باللجان اليت عملت يف ا •
 وكذا قائمة بأمساء جلان املناقصات املختلفة يف الوزارة.

 

ومت  مت دراسة ومراجعة الرد الوارد من قبل وزارة الزراعة  -
 واعضاء االدارة جملس االخ/ رئيس رفع تقرير بذلك اىل

 والتوجيه مبا يتم اختاذه . لالطالع  االدارة جملس

/ القائم بأعمال وزير الزراعة والري بشأن  األخمت خماطبة  -
طلب تنفيذ قرار جملس االدارة حول نتائج التحقيق يف 

وموافاة اهليئة بالنتائج خالل سبعة أيام مناقصة الدراسات 
  .عمل من تاريخ مذكرتنا هذه

20. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / رئيس اللجنة العليا  -
) وتاريخ 128للمناقصات واملزايدات احلكومية رقم (

رد اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات بشأن م 3/5/2016
التقرير السنوي للعام  يفاهليئة العليا  على مالحظات

  .م2015
l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]�   م2016 /5/ �11

ومراجعة يف ما ورد يف رد اللجنة العليا  حول   مت دراسة -
م 2015مالحظات اهليئة العليا على  التقرير السنوي للعام 

 االخ/ رئيس بذلك ومت رفع تقرير بذلك اىل تقرير عمل ومت
والتوجيه  لالطالع  االدارة جملس واعضاء االدارة جملس

 مبا يتم اختاذه.

ناقصات بقرار مت خماطبة االخ/ رئيس اللجنة العليا للم -
جملس ادارة اهليئة العليا يف اجتماعه بتاريخ 
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  م.14/7/2016

21. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / الرئيس التنفيذي لبنك 
م 18/5/2016) وتاريخ 214التسليف التعاوين الزراعي رقم (

طلب التعميم للبنوك لاللتزام والتنفيذ مبا جاء يف بشأن 
) لسنة 3م ورقم (2015) لسنة 2(تعاميم اهليئة العليا رقم 

  م املتعلقة بإطالق الضمانات التنفيذية والدفعة املقدمة.2015

�êÞæ^ÃjÖ]�Ìé×ŠjÖ]�Ôße
êÂ]…ˆÖ]æ�   م 2016/ 5/ �18

/ الرئيس التنفيذي لبنك  األخمت دراسة ما ورد يف مذكرة  -
بذلك ومت رفع  تقرير عمل التسليف التعاوين الزراعي ومت

 جملس واعضاء االدارة جملس رئيساالخ/  التقرير اىل
  والتوجيه مبا يتم اختاذه. لالطالع  االدارة

22. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / مدير عام شركة إنفوتك 
التظلم بشأن م 18/5/2016) وتاريخ 77/16احملدودة رقم (

) 60) جمموعة بطاريات (120فيما خيص عقد شراء وتوريد (
) لشركة مين 800AH( ) جمموعة60) و(AH 400جمموع (
��†ì�æ‚�]�ÔiçËÞc�íÒ  موبايل.   م 2016/ 5/ �18

مت دراسة ومراجعة ما ورد يف مذكرة الشركة ومت خماطبة  -
/ مدير عام شركة مين موبايل للهاتف النقال بشأن  األخ

جمموعة  120مصادرة الضمان اخلاص بعقد شراء وتوريد 
رة العقد بطاريات كوم اجلهة املعنية واملسئولة عن ادا

قانوناً مت إحالة املوضوع اليهم حبسب االختصاص للقيام 
جبميع االجراءات القانونية حلل اخلالف والتسوية بني 

) من الالئحة 267الطرفني حبسب ما نصت عليه املادة رقم (
م ومبا 2007) لسنة 23التنفيذية لقانون املناقصات رقم (

  حيافظ على حقوق الطرفني.

 مØè^eçÚ�àµ�íÒ†� 23/5/2016 الوارد من مين موبايل بشأن ضمان حسن االداء.االستفسار  .23

على جلنة املناقصات النظر  يف املربرات القانونية الالزمة  -
ومراعاة الظروف احلالية الطارئة  ويف حال اقرا فانة 
ميكن املضي يف استكمال االجراءات للشراء عرب املناقصة 

معة اختاذ كافة االجراءات احملدودة وعلى مسئولية اجلا
 .الالزمة وحبسب النظام
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24. 
يال اليمين إىل الدوالر مكانية تغيري عملة العقد من الرإ

 االمريكي.
íéÛßj×Ö�êÂ^Ûjq÷]�Ñæ‚ß’Ö] 12/6/2016م 

 وفقاً املوافقة ألخذ التمويل جهة اىل العودة يتم -
 .االجراءات تستكمل سيتم ما ضوء وعلى املمول إلجراءات

25. 

اهليئة العليا مذكرة األخ / الرئيس التنفيذي لقطاع تلقت  -

م بشأن 14/6/2016) وتاريخ 728العمليات املساندة رقم (

موافاة اهليئة العليا بوثائق اوليات املناقصات املطلوبة من 

  قبل اهليئة العليا.

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / الرئيس التنفيذي لقطاع  -

م 24/8/2016) وتاريخ 1031العمليات املساندة رقم (

بشأن موافاة اهليئة العليا بالوثائق اليت مت توفريها حول  

  عدد اربع عمليات شراء .

�êÞæ^ÃjÖ]�Ìé×ŠjÖ]�Ôße
êÂ]…ˆÖ]æ� �

  م 2016/ 6/ 14

+  

  م29/8/2016

جاري دراسة وثائق املناقصات الواردة من قبل بنك  -

 مناقصات. 4التسليف التعاوين والزراعي وعددها 

االخ/ رئيس جملس ادارة البنك ملوافاة اهليئة  مت خماطبة -

 العليا ببعض الوثائق الناقصة يف املناقصات املذكورة.

مت استكمال اعمال الدراسة واملراجعة للردود والوثائق  -

الوارد من قبل بنك التسليف الزراعي ومت رفع تقرير 

  بذلك اىل االخ/ رئيس جملس االدارة .

26. 

) املؤرخة 273مذكرتكم رقم (  /األختلقت اهليئة العليا مذكرة 
م واملتضمنة طلب فتوى حول املناقصة العامة 14/6/2016يف 

) واخلاصة بشراء وتوريد عربة نقل الدم 1/2008رقم (
  املتنقل.

�Ý‚Ö]�ØÏßÖ���çÖ]�ˆÒ†¹]
äm^`_æ�   م 2016/ 6/ �14

مدير عام املركز الوطين لنقل الدم  /األخمت خماطبة  -
ميكنها النظر يف املوضوع  بأن اهليئة العليا ال ،وأحباثه

  .طاملا وقد صدر حكم بشأنه من قبل القضاء

27. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / مدير عام مؤسسة االنيس 
م  بشأن 14/6/2016وإخوانه للتجارة  رقم (بدون) وتاريخ 

الشكوى حول عدم صرف فارق سعر مستحقام املالية لدى 
م  اخلاصة 4/2015واخلاصة باملناقصة رقم املؤسسة 

  باملؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية.

�äÞ]ç}cæ�‹éÞ÷]�íŠ‰öÚ
�íè…^rjÖ]�   م 2016/ 6/ �15

/ مدير عام املؤسسة العامة لالتصاالت  األخمت خماطبة  -
السلكية والالسلكية وكوم اجلهة املعنية واملسئولة عن 

ل املوضوع اليكم حبسب االختصاص ادارة العقد قانوناً حني
للقيام جبميع االجراءات القانونية حلل اخلالف والتسوية 
مع الشركة حبسب شروط التعاقد ومبا حيافظ على حقوق 

  الطرفني .
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28. 

الف أبو مسكة وبن حام ائت/  وةتلقت اهليئة العليا مذكرة األخ

طلب اطالق ضمان األداء  بشأن  رقم (بدون) حلفر االبار 

  اخلاص مبشروع حفر عشرة ابار عميقة يف منطقة السبعني

للمياه والصرف الصحي بأمانة اخلاصة باملؤسسة العامة 

[�Ý^u�àeæ�íÓŠÚ�çe_�Íøjñ  .العاصمة
…^e÷]�†Ë£�   م 2016/ 7/ �3

/ مدير عام املؤسسة احمللية للمياه والصرف  األخمت خماطبة  -

أن التوجيه للمختصني لديكم بالرد الصحي باألمانة  بش

والتوضيح حول عدم اطالق ضمان األداء من قبلكم حىت 

تارخيه وموافاة اهليئة العليا بأوليات املوضوع خالل سبعة 

 ايام عمل من تاريخ استالم مذكرتنا هذه.

رئيس الس احمللي   –/ امني العاصمة  األخمت خماطبة  -

أسباب عدم اطالق  بشأن التوجيه بالرد والتوضيح حول

ضمان األداء حىت تارخيه وموافاة اهليئة العليا بأوليات 

املوضوع خالل سبعة ايام عمل من تاريخ استالم مذكرتنا 

  هذه.

29. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/مدير عام الربنامج  الوطين 

م بشأن طلب 30/7/2016) وتاريخ 331/2016للري  رقم (

عمولة جتديد الضمانات وهل اإلفادة حول قانونية صرف 

حتسب للمقاولني يف حالة تصفية املشاريع وتصرف ضمن 

  املستخلصات اخلاصة باملشاريع.

��ë†×Ö���çÖ]��sÚ^Þ�Ö]�   م2016/ 8/ �7

/ مدير عام الربنامج الوطين للري  بأن  األخمت خماطبة  -

املشاريع ممولة خارجياً ومجيع اجراءاا خاضعة لشروط 

املمولة (البنك الدويل) لذا فانه يتوجب وتعليمات اجلهة 

عليهم خماطبة اجلهة املمولة للحصول على عدم املمانعة 

  حول طلبهم هذا.

30. 

تلقت اهليئة العليـا مـذكرة األخ/القـائم بأعمـال وزيـر التعلـيم       

ــب 1/8/2016) وتــاريخ 437الفــين واملهــين رقــم (  م بشــأن طل

ــراءات     ــن اإلج ــق ع ــيلي ودقي ــكل تفص ــادة بش ــة اإلف القانوني

واملناسبة اليت يفترض على ان تتخذها الوزارة مبا يضمن عـدم  

ــة األطــراف  يف    ــوق كاف ــة وحيفــظ حق ــاء مالي حتمــل أي أعب

�gè…‚jÖ]æ��ËÖ]�Üé×ÃjÖ]�ì…]‡æ
��ã¹]�   م2016/ 8/ �7

/ القائم بأعمال وزير التعليم الفين واملهين   األخمت خماطبة  -
فانه يتوجب عليهم كوم اجلهة املعنية بإدارة العقود قانوناً 

ط التعاقدية ومبا حيافظ على حقوق كافة االلتزام بالشر
ما مل فانه ميكن عمل تسوية وديه وحل الرتاع  األطراف

ن ) م267وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة رقم (
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الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات احلكومية   إجراءات الفصل يف املشاريع املتعثرة واملتوقفة.
م وعلى مسئوليتهم سالمة 2007) لسنة 23رقم (

  اإلجراءات..

31. 
التغــيريات يف اســعار صــرف العمــالت االجنبيــة مقابــل الريــال 

  اليمين واثر ذلك على صرف مستحقات املوردين

�l÷^’iøÖ�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]
íéÓ×‰øÖ]æ�íéÓ×ŠÖ] 

 م8/8/2016

 القانونية املربرات يف  النظر لديكم املناقصات جلنة على -
 واختاذ الطارئة احلالية الظروف ومراعاة الالزمة

 الطرفني حقوق على حيافظ مبا الالزمة االجراءات

32. 

األخ/ مدير عام مؤسسـة مشبـاء   تلقت اهليئة العليا مذكرة  -

للتجارة واملقـاوالت بشـأن عـدم قيـام وزارة التعلـيم الفـين        

بإطالق الضـمانات اخلاصـة باملشـروع بـالرغم مـن تشـكيل       

م السـتالم املشـروع وحصـر االعمـال     2013جلنة يف العـام  

  .املنفذة لغرض التصفية حبسب قرار جملس الوزراء

�ì…^rj×Ö�ð^f��íŠ‰öÚ
l÷æ^Ï¹]æ�   م8/2016/ �15

/ القائم بأعمال وزير التعليم الفين واملهين   األخمت خماطبة  -
كوم اجلهة املعنية واملسئولة عن ادارة العقد قانوناً مت 
احالة املوضوع اليهم حبسب االختصاص للقيام جبميع 
االجراءات القانونية حلل اخلالف والتسوية بني الطرفني 

) من الالئحة 267حبسب ما نصت عليه املادة رقم (
م ومبا 2007) لسنة 23التنفيذية لقانون املناقصات رقم (

  حيافظ على حقوق الطرفني..

33. 

األخ/ مدير عام املركـز الـوطين    تلقت اهليئة العليا مذكرة  -

م بشــأن اعتــذار 23/8/2016) وتــاريخ 487لــألورام رقــم (

البنك املركـزي الـيمين عـن فـتح اعتمـاد مسـتندي لشـراء        

ــغ      ــوفر املبل ــدم ت ــراً لع ــة نظ ــتلزمات الطبي ــة واملس االودي

  .بالدوالر لدى البنك

�Ý]…æúÖ���çÖ]�ˆÒ†¹]�   م2016/ 8/ �23

/ مدير عام املركز الوطين لألورام  كوم  األخمت خماطبة  -

اجلهة املعنية واملسئولة عن ادارة العقد قانوناً فانه يتوجب 

على جلنة املناقصات لديهم النظر يف املربرات القانونية 

الالزمة مع مراعاة الظروف احلالية اليت متر ا البالد 

ية واختاذ االجراءات القانونية الالزمة لسداد قيمة االدو

  واملستلزمات الطيبة املطلوبة..

34. 
طلب املوافقة على قبول شروط الـدفع حبسـب طلـب الشـركات     

  املوردة لألجهزة واالنظمة الرئيسية للشبكة
Øè^eçÚ�àµ�íÒ†��   م�28/8/2016

يف املربرات القانونية  رلديكم النظعلى جلنة املناقصات  -

احلالية  فوالفنية الالزمة مع امكانية مراعاة الظرو
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) 62وفقاً لنص املادة ( ختاذ االجراءات الالزمةوا الطارئة

الفقرة (أ)من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات 

يكون للجان املناقصات املختصة سلطة واملزايدات املتضمنة " 

البت النهائية يف كافة املناقصات اليت تندرج قيمتها ضمن 

مبا حيافظ " و لالئحة.صالحياا املالية احملددة يف هذه ا

  على حقوق الطرفني

35. 

رئــيس اللجنــة العليــا تلقــت اهليئــة العليــا مــذكرة األخ /   -

م 27/8/2016) وتـاريخ  213رقـم (   للمناقصات واملزايدات

حول طلب التوضيح بشأن مالحظة اهليئـة العليـا الـيت مت    

ــا     ــة العلي ــارير اللجن ــها لتق ــاء مراجعت ــا اثن ــوف عليه الوق

ــن      ــون م ــوب ان تك ــا ووج ــة العلي ــوادر اللجن ــة بك واملتعلق

  . العناصر الكفؤة 

�l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]
l]‚è]ˆ¹]æ�   م2016/ 8/ �27

/ رئيس اللجنة العليا  األخمت اعداد مسودة مذكرة اىل  -

للمناقصات واملزايدات  بشأن التوضيح حولل مالحظة اهليئة 

العليا اليت مت الوقوف عليها اثناء مراجعتها لتقارير اللجنة 

العليا واملتعلقة بكوادر اللجنة العليا ووجوب ان تكون من 

  .اإلدارةالعناصر الكفؤة وجاري عرضها على جملس 

36. 
 تعـديل الشـروط التعاقديـة للعقـود    مطالبه شركة هواوي  -

 العاجلة.

�l÷^’iøÖ�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]
íéÓ×‰øÖ]æ�íéÓ×ŠÖ] 

 م5/9/2016

يف اجلهة النظر يف املربرات القانونية على جلنة املناقصات  -

والفنية الالزمة مع امكانية مراعاة الظروف احلالية 

) 62واختاذ االجراءات الالزمة وفقاً لنص املادة ( الطارئة

الفقرة (أ)من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات 

واملزايدات املتضمنة " يكون للجان املناقصات املختصة سلطة 

البت النهائية يف كافة املناقصات اليت تندرج قيمتها ضمن 

افظ صالحياا املالية احملددة يف هذه الالئحة. " ومبا حي

 على حقوق الطرفني.
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37. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / القائم بأعمال وزير  -

م 1/11/2016) وتاريخ 6553الزراعة والري رقم (

رئيس اهليئة العليا للرقابة على  /املوجهة اىل االخ 

املناقصات واملزايدات بشأن الرد على مذكرة اهليئة العليا 

م حول نتائج التحقيق يف 4/9/2016) وتاريخ 533رقم (

م) بشأن شراء وتوريد 3/2014املناقصة العامة رقم (

) دراسة حبوب. وبناء على ما جاء يف مذكرة اهليئة 250(

   : العليا مت التوجيه بااليت

تنفيذ توصيات جلنة التحقيق بتنفيذ العقوبات  �

املوصى ا واليت كانت موقفة بناًء على مذكرة اهليئة 

 م .18/8/2015) وتاريخ 497العليا رقم (

توقيف راتب االخ/ محيد مثىن عضو جلنة التحليل  �

 الفين واملايل حىت حيضر للتحقيق معه . 

احملاقري تنفيذ عقوبة مناظرة على األخت ندى علي  �

 كوا متعاقدة.

التحقيق مع جلنة املناقصات اليت قامت بإرساء  �

املناقصة ومل تقم بتصحيح األخطاء واملخالفات اليت 

  شابت إجراءات املناقصة.

ë†Ö]æ�íÂ]…ˆÖ]�ì…]‡æ�   م2016/ 11/ �16

مت دراسة ومراجعة ما ورد يف مذكرة اجلهة ومت رفع  -

  ة .تقرير بذلك اىل االخ/ رئيس جملس االدار
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38. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / نائب مدير عام شركة  -

م  22/10/2016) وتاريخ 370/16إنفوتك احملدودة رقم (

بشأن التظلم من مصادرة الضمان اخلاص بعقد شراء 

  جمموعة بطاريات,  120وتوريد 

ì�æ‚�]�ÔiçËÞ]�íÒ†��   م2016/ 11/ �16

ومت حترير مت دراسة ومراجعة ما ورد يف مذكرة الشركة  -

مذكرة اىل شركة مين موبايل   للرد على تظلم الشركة  و 

  ذلك خالل سبعة ايام عمل من تاريخ استالم اهليئة العليا.

39. 

طلب بعض املوردين تقدمي الضمان التنفيذي بالريال اليمين 

وذلك لعدم توفر الدوالر يف السوق بسبب االوضاع اليت متر ا 

  البالد.

���çÖ]�ˆÒ†¹]Ý]…æù]�tøÃÖ�   م�27/11/2016

كون املمارسات مت اقرارها عرب اللجنة العليا للمناقصات  -

حبسب ما ورد يف مذكرتكم فإنه يتوجب العودة اليها 

  الختاذ االجراء املناسب وفقاً للصالحيات احملددة قانوناً

40. 

عدم استيفاء احدى الشركات للشروط االساسية الواردة 

 420توفري معامل حاسوب لعدد يف وثيقة املناقصة بشأن 

  مدرسة يف حمافظات اجلمهورية.

�íé¹^ÃÖ]�íÒ]†�Ö]�ì‚uæ
Üé×Ãj×Ö 

  م1/12/2016

 املناقصة وثيقة يف الواردة الشروط انطباق عدم حال ويف -

 بعد القانونية االجراءات اختاذ فيتم متقدم أي على

 الالئحة من) 168( املادة يف ورد ما االعتبار بعني األخذ

 لعام) 23( رقم واملزايدات املناقصات لقانون التنفيذية

 وورد والتقييم التحليل جلنة مهام حددت واليت م2007

 للعطاءات األولية االستجابة بتقييم البدء" يلي ما فيها

 وفقاً والبطاقات للشهادات باستيفائها يتعلق فيما املقدمة

 كانت إذا للجهة وميكن املناقصة وثيقة يف احملددة للشروط

 الوثائق هذه وسالمة صحة يف شك أو نواقص هناك

 على نواقص لديهم الذين العطاءات مقدمي خماطبة

 من والتثبت الستيفائها بينهم متييز أي دون واحدة قاعدة

 أو تعديل جواز عدم باستثناء حمددة فترة خالل صحتها
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 استبعاد فيتم استيفائها يتم مل وإذا العطاء ضمان تصحيح

  ." والتقييم التحليل أعمال من االنتهاء قبل العطاء

41. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / مدير عام مشروع تنمية 

م بشأن طلب 5/12/2016) وتاريخ  679الطرق الريفية رقم (

حول املطالبات املقدمة من املقاولني  التوجيه مبا يتم اختاذه

واملتمثلة يف اطالق ضمان حسن األداء مقابل اصدار شيكات 

بنكية بضمان األداء وعمل تعهدات خطية بتجديدها فور رفع 

التعليق وطلب اجلهة بالتجديد ما مل فانه للربنامج احلق بفسخ 

 العقد.

  

�íéËè†Ö]�Ñ†ŞÖ]�íéÛßi�Åæ†�Ú�   م 2016/ 12/ �5

/ مدير مشروع األخة ومراجعة ما ورد يف مذكرة مت دراس -

تنمية الطرق الريفية ومت خماطبة االخ/ مدير عام 

مشروع تنمية الطرق الريفية بإن تلك املطالبات تقع ضمن 

مهامهم كوم اجلهة املعنية بإدارة  العقود وعليهم 

االلتزام بالشروط التعاقدية علماً بأن املقترح الذي 

كن البناء عليه مبا يرفع الضرر عن تضمنته مذكرم مي

املقاولني وعلى مسئوليتهم اختاذ كافة اإلجراءات 

  القانونية ومبا حيافظ على حقوق الطرفني. 

42. 

طلب اإلفادة عن وجود ختمني رمسيني للشركة املزمع فسخ 

العقد معها واطالق ضمان املناقصة واالجراء الواجب اختاذه 

  يف هذه احلالة

�íÞ^Ú]�ð^e†ãÒíÛ‘^ÃÖ]�   م�8/12/2016

ما ورد يقع ضمن مهامكم ومسؤوليتكم وفقاً للقوانني  -

  النافذة.

43. 

تلقت اهليئة العليا صورة مع التحية من مذكرة االخ رئيس 

) وتاريخ 1257اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة رقم (

م املوجهة اىل االخ/ وزير التعليم الفين والتدريب 1/11/2016

تقرير عن نتائج مراجعة اجلهاز ملشروع املعهد  املهين مرفقاً ا

الفين العايل اليمين الكوري املمول من بنك االسترياد 

ومسامهة احلكومة  (YEM2) والتصدير الكوري قرض رقم

�íe^Î†×Ö�ëˆÒ†¹]�‡^ã¢]
�íf‰^�]æ�   م2016/ 12/ �11

مت دراسة ومراجعة ما ورد يف مذكرة اجلهاز والتقرير  -

املرفق ا ومت رفع تقرير بذلك اىل االخ/ رئيس جملس 

  االدارة .
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اليمنية يف التمويل وذلك للفترة من تاريخ توقيع اتفاقية 

م حيث 31/12/2013م وحىت تاريخ 15/3/2009القرض يف 

مذكرة من الوزارة دراسة املالحظات الواردة يف  طلب اجلهاز يف

التقرير وموافاة اجلهاز باإلجراءات املتخذة خالل شهرين من 

  ,تارخيه

44. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ / نائب رئيس جملس اإلدارة 

) وتاريخ 276القائم بأعمال رئيس جملس اإلدارة رقم (

رئيس اهليئة العليا  /م املوجهة اىل االخ 14/12/2016

للرقابة على املناقصات واملزايدات بشأن قرار القائمني بأعمال 

م بشأن 30/10/2016) وتاريخ 94/2016جملس الوزراء رقم (

دراسة أوضاع املؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق 

االمسنت وإعطاء احلق للمؤسسة يف التفرد باألنشطة 

مسنت اجلاهزة وذلك بالتنسيق التجارية االستريادية ملادة اال

مع اهليئة العليا للرقابة على املناقصات مبا يكفل تطبيق 

  القرار.

�íÚ^ÃÖ]�íéßÛéÖ]�íŠ‰ö¹]
�kß�÷]�ÐèçŠiæ�íÂ^ß’Ö�   م�14/12/2016

مت دراسة ومراجعة ما ورد يف مذكرة اجلهة ومت رفع  -

  تقرير بذلك اىل االخ/ رئيس جملس االدارة .

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مرفق رقم (8)

مشروع  مهام  

  )PMISنظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية (



 م6201) األنشطة واملهام التفصيلية املنجزة للمشروع خالل العام 8مرفق رقم (

 ���� 1 �� 3 

 

  

  %82 ����� و���� ا�
	�� ا������ 1

  %96 تشغيل مركز البيانات وفق التجهيزات اجلديدة 1.1

 %80 ترقية األنظمة وقواعد البيانات 1.2

 �����ا�� ا������ت�� ����� � ����� ���!  ا���#� ا��"!��  ا�   ��
 ,�� ��دة (��� ا���� ا��) 'وراآ�

اإلنترنت (الوصول للنظام عرب النت)ربط النظام بشبكة  1.3  87%  

  %100 إعادة هيكلة الدومني 1.4

  %46 تطوير وتنظيم الشبكه يف مركز البيانات  / اهليئة 1.5

  %73 تطوير وظائف النظامتطوير وظائف النظامتطوير وظائف النظامتطوير وظائف النظام 2

تقارير) 5تطوير تقارير جديدة على النظام ( 2.1  97%  

  %100 فصل التقارير حبسب املسئوليات 2.2

  Audit Trail 100%تفعيل التدقيق على عمليات النظام  2.3

Alertsتطوير وتفعيل التنبيهات يف النظام  2.4 ����ت) 10( �  60%  

2.5 
تطوير التحسينات لتسهيل عمليات مراقبة 

 Monitoring Dashboardالنظام
100% 

 

  %20 تنفيذ آلية تسجيل وإدارة بيانات املوردين 2.6

التحليل والتقييمتفعيل شاشات  2.7  35%  

  %0 التوسع واالنتشار وذلك بربط جهات جديدة (جهة واحدة)التوسع واالنتشار وذلك بربط جهات جديدة (جهة واحدة)التوسع واالنتشار وذلك بربط جهات جديدة (جهة واحدة)التوسع واالنتشار وذلك بربط جهات جديدة (جهة واحدة) 3

  %0 تنفيذ مرحلة التحضري 3.1

  UAT 0%تنفيذ مرحلة اإلختبار والتدريب  3.2

  OAT 0%تنفيذ مرحلة القبول التشغيلي  3.3

  %51 تطوير املوقع اإللكتروين اخلاص باهليئةتطوير املوقع اإللكتروين اخلاص باهليئةتطوير املوقع اإللكتروين اخلاص باهليئةتطوير املوقع اإللكتروين اخلاص باهليئة 4

بيئة التطويرإعداد وجتهيز  4.1  100%  



 م6201) األنشطة واملهام التفصيلية املنجزة للمشروع خالل العام 8مرفق رقم (

 ���� 2 �� 3 

 

  %100 إعداد مقترح باملكونات اجلديدة للموقع 4.2

  %25 اعداد وتوفري احملتوى للموقع 4.3

  %100 تصميم قالب وشكل املوقع (عريب/اجنليزي) 4.4

  %60 الربجمة والتطوير على النسخة الداخلية 4.5

 %0 ادخال احملتوى للموقع اجلديد على النسخة الداخلية 4.6
 

  %20 عرض املوقع واعتمادة كموقع بديل للموقع احلايل 4.7

  %0 التركيب والتشغيل 4.8

  %100 تطوير وظائف األنظمه املساعده (مهمة ثانوية)تطوير وظائف األنظمه املساعده (مهمة ثانوية)تطوير وظائف األنظمه املساعده (مهمة ثانوية)تطوير وظائف األنظمه املساعده (مهمة ثانوية) 5

  %100 تطوير نظام الدعم الفين ليشمل موضوع التدريب اإللكتروين 5.1

مممم    2016يئة نظام املشتريات احلكومية لسنة يئة نظام املشتريات احلكومية لسنة يئة نظام املشتريات احلكومية لسنة يئة نظام املشتريات احلكومية لسنة  6  100.0%  

2015اقفال سنة  6.1  100%  

  %100 حتديث الترقيم اآليل للمشتريات واملالية للسنه اجلديده 6.2

2016التهيئة للنظام لسنة  6.3  100%  

  %100 اعداد االدلة االجرائية لالقفاالت 6.4

  %38    إستكمال مهام جاري تنفيذهاإستكمال مهام جاري تنفيذهاإستكمال مهام جاري تنفيذهاإستكمال مهام جاري تنفيذها 7

7.1 
 دليل اجراءات النظام وتوضيح املصطلحات واالتساق مع

 االجراءات واملصطلحات يف القانون
75% 

 

  %0 استكمال مهام تشغيل النظام يف وزارة التخطيط 7.2

  %100 املتابعة والتقييماملتابعة والتقييماملتابعة والتقييماملتابعة والتقييم 8

  %100 متابعة وتقييم استخدام اجلهات احلالية  للنظام 8.1

  %0 تنفيذ برنامج تدرييب ملوظفي املشروعتنفيذ برنامج تدرييب ملوظفي املشروعتنفيذ برنامج تدرييب ملوظفي املشروعتنفيذ برنامج تدرييب ملوظفي املشروع 9

  %0 تنفيذ الدورات الفنية والوظيفية 9.1



 م6201) األنشطة واملهام التفصيلية املنجزة للمشروع خالل العام 8مرفق رقم (

 ���� 3 �� 3 

 

 

  %0 تنفيذ دورات فنية مساعدة 9.2

  %0 متابعة متويل املشروع للمرحلة الثانيةمتابعة متويل املشروع للمرحلة الثانيةمتابعة متويل املشروع للمرحلة الثانيةمتابعة متويل املشروع للمرحلة الثانية 10

  %85 املهام الدورية اخلاصة بتشغيل النظام ومركز البياناتاملهام الدورية اخلاصة بتشغيل النظام ومركز البياناتاملهام الدورية اخلاصة بتشغيل النظام ومركز البياناتاملهام الدورية اخلاصة بتشغيل النظام ومركز البيانات 11

11.1 
( توفري  استكمال عملية تطبيق النظام يف اجلهات الثمان

 جتهيزات للجهات املرتبطة)
0% 

 

معلومات املشترياتمتابعة تشغيل / صيانة نظام  11.2  97%  

  %100 متابعة عملية التطبيق يف اجلهات 11.3

  %86 النسخ االحتياطي للبيانات 11.4

  %100 إدارة املوقع اإللكتروين 11.5

  %100 مهام املالية و املشتريات 11.6

  %100 مهام اجلوانب االدارية 11.7

  %100 متابعة االقفاالت الدورية 11.8


