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 3 األنشطة والفعاليات املنجزة: :القسم األول

 4 ....................................................... اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العليا أوًال

 4 ..................................................الشكاوى والتظلمات المرفوعة للهيئة  ثانيًا

 5 .................... الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات أعمال المناقصات ثالثًا

 10 ................. تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات رابعًا

 10 ......................................... األعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي خامسًا

 11 ......................................................................................التدريب والتأهيل  سادسًا

 PMIS( ............. 11الحكومية (مشروع نظام معلومات إدارة المشتريات  سابعًا

 12 ....................................................الصعوبات والتحديات وطرق المعالجة  ثامنًا
     

 4 املـلحقـــــــــــــــــــــــــــــات :الثاينالقسم 
  قرارات ونشاطات مجلس اإلدارة )1ملحق رقم (

 الشكاوى ومستوى تنفيذ القرارات واإلجراءات المطلوبةتفاصيل  )2ملحق رقم (

 تفاصيل البالغات ومستوى تنفيذ القرارات واإلجراءات المطلوبة  )3ملحق رقم (

 الردود على االستفسارات وإصدار التعليمات إلى الجهات  )4ملحق رقم (

 اإلعالنات المنشورة في الصحف الرسميـة  )5ملحق رقم (

 أعمال أخرى   )6ملحق رقم (

 التعاميم الصادرة إلى كافة الجهات الخاضعة ألحكام قانون المناقصات والمزايدات )7ملحق رقم (

 ) PMISمهام مشروع نظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية ( )8ملحق رقم (
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  والمزايداتالهيئة العليا للرقابة على المناقصات 
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 القسم األول

 األنشطة والفعاليات املنجزة
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  أوًال: اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العليا:

;�E  F� �א#�"!�א�� �� �o�$3128 ,��دא�� E� �MOل�א���م �ً1�*=A2017אF32م،��8$ل��،��Eא�F���1�*=Aא�/
F���	�19Fو�،pع�دو��*=Aא�E6Fو�،!�-�	r=b���1א�*=Aא�E4!)4/�و��EK 

s�E  �>tوא� ،7���;� �وא
א`��5א
2eو%! �)�c3א��k*o���1�*=Aaא� u>?ل�MO�!"�#א� ���o�v ,��دא��
:4�!6�h�2)23=א�א�>?�w`)�،!_b�	
 مN�2017K���k/�.���א#�"!�א�� ���� ��م��زא\?��א�23א�א��א

 نسبه  االجتماعات عددها االجتماعاتبيان  م

1 �  68% 19 אAa=*����1א�$و�(!�

2 !�-�	r=ba���1א�*=Aa18% 5 א 

3 ���1�*=Aa14% 4 א�=/�و�(!א 

 %100 28 إمجايل االجتماعات املنعقدة 
� �

RL ��F����1�w`)�Eא�دא���, o���.�/2א�א��و��� 

� �

  :المرفوعة للهيئة الشكاوى والتظلمات ثانيًا:

 :الشكاوى والتظلمات  )أ (

��"!وא�_���i	�����2xم�o ,�א�دא�� ��!162
��0א
=	���]�وא
=Hא($(�F��،0א�/�Iو�yوא�=x *���א
F�!z��_49وא�،yI��E��،ن��3 ���ً3_.����l/��!��و{>|�א}WU4وאt<�א�2Aא\א��א���3��!�א�Mز �

 عدد الشكاوى اإلجراءات املتخذة يف الشكاوى  م
النسبة إلمجايل 

 الشكاوى أو التظلمات

1 
yI/א��F�2x	ل�א�/2وط� 1$م�א��*I=bم�א$��

yI/ ��!� I/א�� 
8 %16 

2 
F�yI/ل�א�_��!���	
�–�2א��א���z��–�\�z����\�b\�א

�k� L=�1د���א��–�ER�3L= ��[__<=
 �%��!�א
5 %10 

3 
�~6�����7�A�yوא�=I/2א\א���א�Aل�א��*I=bאF–��!��%�

�R�3L= �–�E!���	 ��!��%� 
19 %39 

4 
��\��2Aא\א�����yI/א��|Lb� �

Uh�/א��k_��0���� ;و�א�=	�زل�1	
12 %25 

5� �!bא�$�א�$��� �5� �%10 

 %100 49 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
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RL ��F����2!� e
4�y	:�<�א�23א�א��وא�2Aא\א��א=<�`N�:4�w��kא�/�Iو�yو)��E 

� �
 : البالغات   )ب (

kr��W!���=2ق�א�eא��y$%���1����א�_�y$%�����Mא�	א6<�א����2��o�F�!ل�א
	�����،�و(=��3 4� �

� J �k_��0��2��_��kI/�K�ً��=*]�وא
א.	]�1*
 א

� J K�ً�*1������و1* .�/	��R �=)��*�6�kNא��"!،�א�<��p	26�wص�א�= ��Uو�mI�5א���
 ��1א

� J ذ��tوא��)�c3א��u>?�!bد�א��=)���%�،!: =K
���(j	�F�2/و�k-�bא�M1م�א�$Nو��!���=��MO�0ل�

نKא�2Aא\א��א���3��!�א�Mز�!��زא-���و�I%C��ً36م�א���3� �
� �

RL ��F����3!� e
4�y	:�<�א�23א�א��وא�2Aא\א��א=<�`N�:4�w��kא�_����Mو)��E 

� �

  ثالثًا: الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات:

���!162
א+����א��`�!��I%Cم����~��0+�ن�א
	������א����!������Fא#�"!د�אb!�א�=��3(�2א

��I%Cم� �ً3_.� ���l/�� !��وא�23א�א��א�Mز !���א�2Aא\א��א���3 �א
	������وא
Hא($א��وא�tذ !e/�;�01ن�א���3

WU4{���Hf	
�א���3ن،�و�K 4�0I���א �
� �

 تقارير املشتريات:  )أ (

��0א+�����א
/234�E،��)m(2ًא��=� 1l���ً3*�ل�23م�1$د��i3 42017Fא#�"!�א�� ���MOل�א���م� - 

Wuא+$ول�;د���F�!	�_
 א

� �
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��	
���أ���������������	��إ�����	رس��ا�������������أآ�����ا$#�	�"د��

م2017خمطط يوضح الشكاوى والتظلمات على مستوى األشهر خالل العام 
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� �
� �

 اسم اجلهة م اسم اجلهة م

1 
�/��(�5אدא���و%$��k3	ز(�5א��وא�=

!�*
��2\��زא���A��O���א�Iא� 
13 !"�?�
���>=/:Yאrא���م�א��\��	�� 

2 !*Nא����!���l���$%�$(2(!�א� 14 !��/2وع�א�z�Cل�א��� 

3 !<b�
���2\ 15 وא�I bM�!�א�> I���a��4M��!א����!�אI ��!� א
�b>!�א���

4� ��5��eא��s�=Iא
$�N 16 Ub	$وق�N���!�א�2eق� 

5� �!�*	= ��U1�*=Aa$وق�א	/2 17 א��	1!�وא��_e ����rא��!<b�� 

6�  א��*	�!��h2!�א�	:^ 18 وزא���א�z�aل�א����!�وא�2eق�

7�  א
�b>!�א����!�� 2eق�وא+>� 19 وא�=�*����g/�\א�_	�Sא��*���

8� � ��L9��*+"! 20 !�א�א#�!��Uא��� �̀���!%�<
 א��*2א��Uوא�=eK̂��وא

9� ��Uא�=��و����א�=> �S	و�U1א�H21 א� !<b�
 N	��\�א���ULوא��* ��Q2���uא����!�א

10�  �h�!h2*2אن�� �	�1!�وא�=���f 22 א
�Hh2א�.����Mج�אaو�אم�

11� �� L!�א#��2fوא+אزא� 23 א
���]�و?l4�Nk	$وق���1(!�� 

12�    وא�N�Cد�א
$�ge ��Uאن�א����!�א#�"!�
 

 - � �א�=��3(�2 S 4� !�A2א��و !bد�א���%MN�� ���*c�� ل%� ��x%M
��� ����א+ �و��._! ،

WMً_3=<�����6M4و� �
  

 املشتريات: خطط  )ب (

� J F8�0و36ً��� *�د��I)������/2وع��p;אل�H���Y 1�!36א
���i��5א+������$م�אH�;�&ن�א���0א���3�E
�!�A2א���0ذ��Sو�$hl= و�� ،p��*r=baא�����Fא���� 1$د���0א�_������א2A��y2OCא\א����=*$ًא

K��)m/

א4�6����e^�א����34م�א#�"!�א�� ����K8._!�א+������	
�א �
� J !ًf�=���R �=
�א �א�2א�5 s�_ �� ������ p;� دAو� �و1$م �א�_ $، ���� 2�� �א�& !�-�	r=baא� Q2وx �

������2017���א4���p��*r=ba=> ��א#�"!�א�� ���MOل�א���م�K��)m/��!eO�p;م�� �
  

 :الفنية واللجان واملزايدات املناقصات جلان تشكيل متابعة  )ج (

\�c1;و�\�bא����m6و��M?���0��$hl=א��Q$��א���3ن،��� ��	*c4�&2وط�א�/ �� +�ن�א
	������و36ً�
�%���و��i* <4�$א#�"!� ،��)$�������	
��23א�א��I/4��k+�ن�א ��
א4�6�����א#�"!��K8._!�א+ 34م

�1�k_��0$د�2017Fא�� ���MOل�א���م�������	
����36^،�و?3WUم��������I/4��k+�ن�אA�E� �
1E K�� �=وא��!��mوزא���א� 

2E وق�$	NK[���
 ��1(!�و?l4��kא

3E Kو�אمaج�אM����.�א
�Hh2א� �
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 الزيارات امليدانية:  )د (

WU )�����������	
�!��2Aא\א��א+����א��`�!�� ��3ن��F;1*�ل�אMb�0��R3L=א��Q$��� �
� J ���=�A2א
������	
א�	Hول�א
�$א�����Uو%$��א�/2אh!�א���
�!�� =� ��،�و��. |�א���-���R$د���0א

�����0����و�L6و���=)�Qb���)H=�-��א�	234�56(��2Sذ��\`�Y 1�!�� K،�وא�tذ�א�2Aא\א��א���3

� J k)����0��!h2�����Uא�$�
4���و�	���I/4�+�k	 ��!	Hول�א�)m/��!�A2א�4��،�و�K 

 

 رد على االستفسارات وإصدار التعليمات إىل اجلهات:ـال )ه (
� �

Fد���
��م�א#�"!�א�� ���אP$د��8A|����א�و�:�iא#�"!�א�� ����،��0א���3ن�Eد�–�46אb=	�دًא����

�1�Y 1�F37$د ��<:=bא�E�������0~�א+�i���I%Cم���$ �و��א�2د��S 4�Y 1אba=:>��א��._3ً� ،

������	
ن�א���Fא($א������H
��م�وL-a=�7א�=	:�<(!����E2007Kم�23وא �
 

RL ��F����4���`�wא�2دود��Y 1אba=:>��א��و�N$א��א�=� �*������א+)�E 

 

 متابعة االعالنات املنشورة:  )و (

�0�� �وא%$� kr�� �א�M1م k-�bوو��Lא���F� ��/	
�������M1א !���א�� !���=
א����2�!��א�k-�bא

!��IJא������0א+��$�)����Y 1�،�����	
�����M1��0א�Kن��5א���3���4א36�y$��و �

�����%F1$د��$N�214F1$د�� ��	�� �و�<�M1��E26�Sن، ،uدM1��Eن�������/2وط�א���3ن�و�	

K�?2/و��1د������L�L�=م����3 ��������y2A._!�א+����א���د���1	 �

`�wذ�WSא�=���Uوא+$ول�)� �

 إمجايل اإلعالنات املزايدات/ نوع املناقصات م

 اإلعالنات املخالفة اإلعالنات الصحيحة

 النسبة العدد النسبة العدد

 10% 10 90% 89 99 א�z�Cل 1

 16% 15 84% 79 94 א�=�($א� 2

3 R_<��k�?l�4 3 3 100% 0 0% 

4 !)��/=baא���� 0% 0 100% 2 2 א�$

 8% 1 92% 11 12 א
Hא($א� 5

6 y2OC1*�ل�אC0% 0 100% 4 4 א 

 
  26  188 214 اإلمجــــــــــايل
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RL ��F����5!��2א���Lא���F���/	
`�wא�����M1א)�E 
� �

0��2אMO�!�Aل�����M1�������	
���א/	
د�4_]�א���F��LאA1$��و���:������*?;W� �
�0��0א�>	!�א
���!،�א�M1ن��01 −)gOC2(�0א�א
	������;و��2Aא\�א�=���$א��1C*�ل�א�/2א\��Fא�/

Fد�������* ��!:��K
��13Kن��0א�L-M!�א�=	:�<(!�� ��3�E 

− �،E�)��x
م��w=6א)��)��4� ��R-��م��_��5א�)�2O;��)��4� ��k)�א�=* �$��F�0��Mًh�$)$]1$م�
���e_�0. |�א���א�M1ن�  O� ���وh<א !�_)2cא�� !��e_א�� �א�=�	���� ��د��F� �א}4�! !����א���3

�،E!	�
��د���Hאو�!�א�� ��p��f=א��kf<א�� ��!)hHא��!��e_א�� ��!�	��l=א��!��e_א�� ������_
`2(_!�א
Fد�������* ��!:��K
���S111وذ�Kن��0א�L-M!�א�=	:�<(!�� ��3�E 

− �[=:�LN�F�!���!�وא�b&�א�a=/���و
$����M!�1$م��/�2אM1aن��01א
	���!�א���)�[=���
Fد�������* ��!:��K
���،Uو�mIא���!���5א+��F�S�>hو�!���==���0א�L-M!��–�115;(�م��E;

Kن א�=	:�<(!�� ��3

− �F� �;(�م !�M�� �$
� !��א��� !���	
�א ��M1ن 2/	�� �אH=�aאم �1$م �א�$و��! �����	
�א ��� �*�6
N�Fو��[=����[=:�LN�!:��K
���،!)H� Eא��!z !�و����א���2�!z �����$%��2وא
�!�A��O�!:�L

F�115 *�د�������–�Kن��0א�L-M!�א�=	:�<(!�� ��3�Es 

− ��ً�)� [�M�� 01� k34� a� �;ن |�� �وא�& �א���e\א� �)$34� �m:�� !���א���3 �$
��� �אH=�aאم 1$م
!-�*<��0��k�;� �א�=$3(2(! ��=: I4�&א�������	* �� ��و;���ن� !<��01�k34�aن��(�ل�و�

ن��(�ل����4�0(���/�2;ول��M1ن،�� ��!-�*<��01�$)H4�!)2)$3=א����=: I4�&א�������	* ���ً�)
Fد�������* ��!:��K
��116Kن��0א�L-M!�א�=	:�<(!�� ��3�E 

− 
�א w=:�� �אP$د $1* �� �א�>��3! �gOCא� �אC(�م �א�*>! �MOل �����	
�א R-و��� 5���)��x�،
Fد�������* ��!:��K
��117�–�Es�Kن��0א�L-M!�א�=	:�<(!�� ��3 

− F�!)"��!_<	h�U-א$=�aن�א�*c*!��3–2�٪[$($�א����0�ع�e3��� _*h��?$)$]و1$م�� ،E٪
��0א�L-M!�א�=	:�<(!�� ��3ن122،���
��K:!�� *�د������Fא�=I :!�א�=$3(2(!�� *	���!�EK 

5ـ3ه�� ���1ا���ر�0اتا.-,	ل
ا��06	ت  
ا9��8	ر�7

ا.=�	ل ا.>�ىا��:ا�0ات

إ#�	�" ا$=?�	ت ا�<0د 999432124

ا$=?�	ت ا�A@�@7 ا�<0د 897932114

ا$=?�	ت ا��6	�7B ا�<0د 10150010
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 أعمال أخرى:  )ز (

 م�2017WU )��8א�� ���MOل�א���م������iא#�"!

��k_��0وزא���א�z�Cل�א����!�وא�2eق،�و��eع�א
�3و�]�وא
�د(2A ��0א\� −�!�$3
�	�\¡��Y 1א�e _���א

	��/!��1$��د�אb!�و�2א�A!�א�����bC>_|�א�2xو�Qא�2א?	!،���$31�!�	�
���1��5א+����א�*=Aא

K!)2�<א����%MNא�����و¢����%m3� 

− �!*x	

��K:���א���3��!����F~�א
	������א�&�34م�א�����<��� ����3
��._!�א�>�$�Lא
*�krא
�!hא�/2א� ��Fو%$� א\¡b� ،��)m/
�א ��o�Fل ! ��א��� אد�Iא�� ���34� Y 1� !*x	
�א �و%� ،�� )*=�

���Y�24�$��&*!�א��א�> �g����b��*
����6>�دKא���
�!�;و�}��?g��F����¤�0I	|�א_�� 

− �S	�� �����	�� 0�� �1$د i���� �א�& ��:��K
��� [__<=
�א !_b�L8� !3 �=
�א �א�2Aא\א� !���=�
KR�3L==�-��א�	����"!�א�� �א���6א#��!12<��S	_,�א��و��._!��-�،U1א�Hوא��Uא�=��و����א�=>  

− �w�>��R:�F�!*Nא����!���;�5)��/��0���–א�_1�2r�4�s�_b;�01��L$د� ،!��وA>�2א�	�E2،�א+�
�\�:�=b2א\א��وאAא��w�L�=��!*Nא����!���و%��א+����א
�	�!��Fא� f	!�א�� ���� *	������و;
�!_b�Wو� �א
/2وع، �I=ba*�ل ¥�=
�א UAא���� k)�א�=* 0�� �אba=:�د� Q$��� !� e
�א R-��א�

KgOl=2א\�א�A�0)2�3
 א


�K._���א#�"!�א�� � −�!_�f=<
 �����دو�!��-�,�א�ز�א\Kא����562+������gא
� �

RL ��F����6�w`)�Ey2OC1*�ل�אCא 
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  رابعًا: تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات:

WU )��� ���F?<א�א�/lن�

− ����و��6 �א�=	:�<(!، 7=L-aو������	
ن�א���� אد��~���Y 1� !%m3
����=�$(��Mא د�<�� �$1אد
���و��2א�?��وא=b�2A��\�:א\א���N$א���S 4א�=�$(��M¦ ,�א�ز�א\=/��	
K 

− K!)د��=�a!�א�*	א�=��ون�وא�=�!*x	�ل�34������xم�א
/m(���א����!�و36ً��
��2א��%�!b$1אد�د�א� 

− �Y 1� �وא��ص���$�אM.aع ��]�א�1�e3]�א���م !hن�א�/2א�;و��!�%ل���� !bد�א� �� $1אد א�_$\
s��f=א��K!���/
 א

− K���
/m(����_�~�א+���!Nא���w-א د�אb!�1$د���0א� 

− �*�x	=א�� !L-Mא�� Y 1� \�	�� !"�� �� !: =K
�א ����>�م U:�Z�א�=N���א� ���0!אI=b*�ل� �23
א
K�� "!�א���א#�,�-��Uא�����(!�وא���562� �-�b!�א+*

− F� �;���م F� �א#�"! |�=h� H��¤2009� J2016� !�-���א�	 74���� Eم�s���=bא� Y 1� k*وא��
K!�-��4���א�	�����א�_����!���b26ً!����א��`��،yو�I/و%$��א��k_��0� א�`����6

− Kא($א�H
 א�P���562$دא��א�2-�>�!�� 3��م���*�O�s�=h�kص���#�"!�א�� ���� �Y 1�!���2א
	������وא

� !�א�� −���yو�I/ ��!� � L=א��!bא�$�א�|�=I��!� �*I=�2016م��$1אد�א+$אول�א�Kم 

− �!)2� م2017Kא���2���E! ��م��–א�����562=��3(�2א�$و�(!�Fא�/

د��;و��!�%ل����ن�א�/2אh!���$�אM.aع�1 �����7I_��Fאi�m�a،�وא+ س� −<�א�_$\�� $1אد�
Kع`

	��/!�א�p>�:	=�2א�)$
��5א 

− �!3 �=
���(j	�F�2/א����Lوو�k-�bא�M1م�%ل���c(��א�:>�د�א�!���=�Kא($א�H
 �1l*�ل�א
	������وא

− �Y 1�k*� ���� א���!"�#���!Nא�����b�5א�$�א�א�?�¤*$N��K|�=�h�F 

  

  خامسًا: األعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي:
� �

 اجلانب الفين:  )أ (

WU )��� ���F?<א�א+��|�

− h2��5��R�<	=م��א��xאم��$K=b2א��א*=ba�khو�א;�!�!��IJא���)m/
����א �� PMISKدא���

− ��e
��k*1�0א�/�����א�\��=�aא�K����!Nא���R-����0א$1אد�א��\��=�aא����*h 

א\¡ −b�0א�$و�א���
�U:Zא#�"!�و����e_���و.���sM~�א+������6�*�����34	�!��31$�1$د�
�!6�`����sb�Jم�א����و1  �
����א
�א ����!�x���Kم�אدא���IJא���)m/ 

��!����و%$��א��4aل�و36ً�� −IJא���)m/
����א ���/2وع��دא�����cد���<��$1��0אد��\��=�aא
K��4لa2وع�وو%$��א/
��5א�`�5א�R)2:��U��Jא�|b�	=)��8و�!� O"!�א�$א�א#�w-א x�C*!�و�

− ��UI_/א��2^�א��!���=���5א#�"!��	�xم���!hm/
����אf دא���K!��IJא���)m/
����א �� 

 و�_I!�א�i�m�aوא�/_I!�א�$א O�K!و�א�>26gא��!��دא���א
>=* ���2	��xא�/_Iא� −

− C�0א����Hא�>26g،�و�א�$1א�_�������k*1�!*x�KE>��א%=��.�!�Aא�F 
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 إصدار التعاميم والتوجيهات، والتعليمات إىل اجلهات:   )ب (

� !�A2א
�وא !bא�$�א� �-�=�� Y 1� ¡\�	����א��3 7Aو;� $N�� �=)� �א�� ��، ����א#�"! !162
�א א`�5* �
��=�����4�x%M8�7�_	= ��!�א
=�y$����2Iא+����א
K= :!،�و�N������0$א��א����دא��وא�=������א�Mز

�>=Mً_3،�و6��U )��*א�=������א���د���MOل�א���م����_	¤2017Wم� �
− F�������*�=1א�� �� ��م E2017+�k�I/4ن�l/�7م��=L-aن�و�ن�א
	������وא
Hא($א��%>|�א���3

Kk�I/=2��0א��א�����א���6א#�"!���� א�=	:�<(!�و

− F� ���� �2א�=�*�� �� ��م E2017�!_Aوא� ��� K=<
�وא �א�=	:�< 0<Lj�� !Nא��� ����*cא�� ��/lن م
K0)د�
 אCدא\�� *�3و�]�و�א

− F�������*�=م�3א��� ��E2017
 =2A��F���2Iא\א��;1*�ل�א
	�����Kم��/lن�א�eOC\�وא
��K:���א

− F�������*�=م�4א��� ��E2017�i	*c4�!��IJא����م��/lن�;%�Iم��-�c����Y 1���$N�!~�א+
�/=baد(�0وא�
(���cو�2א�����_�~�א
�3و�]�وא�=h��g_h�!��������_��56$����� H���[)�Wא

o � !f�=א��3-*]��?*�ل��Y 11*�ل��دא���;������	
�وא
�د(�0א
�3و�]��2��Y 1���_��eدא�א
[)��/=baא�2د�و1$م�وא���� 1�aًول�;وl�K 

o א�>h1$مو�\�:�=b1*�ل�א;�k� L=א�����א�:��وא�=3�U��
 KאP$د��א�:MO��mل�وא
� �

RL ��F����7א($א�H
`�wא�=������א���د������6�h!�א+����א��`�!��I%Cم����ن�א
	������وא)�E 

� �

� �

  التدريب والتأهيل:سادسًا: 

�،��A��Oو���"!�א�� �$وא���238א#	�0א�$و�א��وא���yאCدא\����$31א��$($�=<��$�56��Qو[>]��
WU )��*h�U?و� �

�U:Zא#�"!�א�.	�!���F35Eدو���%ل����ن�א
	������وL-a=�7א�=	:�<(!���$د - �אد��وh�0�
��0א�� ���
L6�I!�א�:>�د��m:ل�א�MO�،9L3����29L3L2017مK 

MOل��%ل����ن�א
	������وL-a=�7א�=	:�<(!�
�U:Zא#�"!�א�� ���� �Y 1�!���2א
	������دو�� - 
2���)�� Kم�2017


L6�I!�א�:>�د - ��$L=
���אC!�א�و���01א4:��$�K 

 - KE�Z
�و��!�2���k*1ض�=h��MO;F�|����א �

  
  ):PMISسابعًا: مشروع نظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية (

F� !��IJא� ��)m/
�א ��� ��� ���xم �/2وع� ��م�� �K =4PMIS���)m/
�א �;1*�ل !6�h� ^�2�� E
� 7�MO�0�� ���mIو��Uوא%$، ��	�xم !��IJ4א�����و�$�yא�=Hא ،����א+ ��Y 1;دא\ �א����2! !� *1�k�<

� ��62N� U%א�و� ،!���
�א �א
אز��� Y 1� �وא����2! �א�=	:�<(!، 7=L-aو� �א���3ن �אH=�aאم��_	د ��%� 0�



 

12  

 

�F���)�����و? ،!�����!	b�kh�!)$א����א�� �!"��وא4�a_�ط��e^�א
/m(���א�>	(!�א�&���5624 
K!)>�:	=�7א�=L-aن�و��0;?$א�Qא���3�U<�-��Q$�hل�א���م��
 א�	��(!�א�Y 1�Z�:Jא

�0���7�1ن��������.��Fج��$	�����S 4א
	��Hfو��0א*?C��I8�!ن�א���������;ن�א
/2وع�	���م،�
א
�!��_.�w`)�R62
�	�!�� =23(�2א�>	p،�وאHא���m:א��k��I��^_424��2*=<��y2O;2(!،�و���!*�*h

Kز�Eو�>|�א���� �N�:41*�ل�وCא� �
�א�=��2017WU?<א�و�K 4�0I�����Eزא��א
/2وع�MOل���m6א�=23(�2א�>	��p ��م�L	א��Y 1م�� �

− � �א�_	�! 2)e4و� [<]�k�z/=א�� !*x�;� |�h24و� �א�_����� Hh2�� k�z/4� �MOل 0�� !�=L=א�
�،!_h2
�א�_������وא��o����א Hh2��F�!I_/א����x	4و� 2)e4���� !ً6�`�� �א�b2�:2א�، �H�AC

Ki�m�aא�!I_/��7eو���Uو�mIم�א��($�א���x��!��24�S�>hو 

− �(A�2)��34�2$($��و�6 e4�S�>��$�3j)م،�و�x	א���-�Z�2و)e4�k��:4�5������"<
��{>|�א
F� ��� �و[$($?� �א�	�xم، ��� *1� Y 1� R��$=7א��!*-��� ���=Oא� ��� !6�`���� ،�$)$A� 2)��34� E

K�?2)e4�s e
 א�=	_�����א

�=���!�و −���34�Kم�x	א��F�! Oא�$א���� אK=b$אم�א+

− �!���=�WF�kr*=4!�� */2وع�و�>�م�א�2-��
 �gbא

o م��x��!���N�Lk�z/4�!���=�K��)m/
����א �� 

o KUو�mI�5א���
 �دא���א

o K����=���!�1* �!�א�=_e��F�Rא+ 

o K!� �:"!�א��א�_�Fم��x	دא���א�� 

o K�����_א��Hh2� 

o K!)א�$و���a�:א���!���=� 

o K�:م�א���1$א��x� 
 

RL ��F����8!��IJא���)m/
�����دא���א ���/2وع���xم��w`)�E�FPMISE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

13  

 

  : الصعوبات والتحديات وطرق المعالجة:ثامنًا

  الصعوبات والتحديات:  )أ (

�kI/����،sא
���!�א�M3=ba�!�א�� ���א#�"!��	1�w$م − e
��2אCא�p>א��R��)�\"!�;دא�א#���=e/�C�
�*�ba�!�א�$�
��"!�א�� ���א�=:=�/�!�وא�H(��א��א ���$*=�
،�وא�	��3א�Jد��Fא
אز�!�א�=/z� �!�א

�0�K!���
 �_�kوزא���א

− 2Ol4ن���f �� !���
�א H6אJوא� ��3L=<
��� !Nא��� !���
�א w-א�א�  �� �2א� �א�ز�א\ , o� ���م
��0א#�"!�א�� ���� ���2!��! I/
1!���7��k_��0א� f	!�א62
א
	������وא
Hא($א��و�$ل�א���2א�Qوא

 �Y 1K!�Mא
	������وא
Hא($א��ووزא���א
���!�وא+����ذא��א��

4�231�26$م −*h�U�I%�Y	_��7���0?$א��� *�ل�א���م،� ��"!دא-����4|�1 m)���ً�����5،�وN�O
|�h24א��H��f=!�א��>�م�א�2-�x	����� ����!��Fא
/m(����دא���IJאPMISF�E���?23��،i��
א

��2�o�k_��0 ,�א�������2��0א*=<

=���!�אKدא�� 

− � �א+�����Fא4_�ع �و��34(�2`���;دא\ !eO� �$1��Fאد �وh<א �א�/2א\، ��� *���^�eK=א�� |���b;
K2)��3=وא��^eא��S =��!"�#א���6א� א
/m(��،�و1$م�

��א�/:�6�2e��23=:4����!ق�1* ����~�א+�����F;دא\��אb=*2א� − ،�����	
���o�Fل�א	��وزא���و
 א��*	�!�Kא�	:^�و�h2!�א��*	�!،�א�a=��د(!�א
�b>!�א�$�6ع،

− � א-�!،/1��������4����	�ق��/��(�01�5وא�M1نאb=*2א����~�א+����H���Fאل�:4����=: I4
� �$*=�
�א ���_
�Fא �#�� ����و��0א
�3و�]��>=���3Lد�01�56א�$و�!�����Hf1(�د�8�pא
�Hא��!،

2r�4�5)��/
 Kא

3د�א
>=*��2א+��4�p	:�<?��و�/�O�kIص�א
=� �0I��!3א#�"!��1�0$م� −� �����אH=�a���\�:)aא
�&h2/م���x	 ���:א���1$א�����$�)�khدא���א��3$�–;و�א��Y 1��ً_ b�2��)��X�،Ei6bאmوא�،�

K!)$���=���3א�L=<
����!��=�f!���$م�د�56א���� و©*�kא#�"!�א�� ����2א

�/2وع���xم���F�!eOאP$د��א1C*�ل�I=ba*�ل��N$��א�&�� �!א�=/�zא
אز�!�و2���Q2Nא��1$م −
F�!��IJא���)m/
�����دא���א ��PMIS،E���م�4	:�<�;�1ق����و?��!�<�-��R�_e4F�kr��א�	�xم�

F�5��;����A��$)$A�،!�6�`��>�:	4و�;!e/دא������،g�z=<�א��:	و4���%<��!)H?�+א���)m/* ��
��!�KEא+�����Fא��mIو��!IJא 

− �!�<b��������=��hWU*��;ن�?	�2/4�y2O;���)$]�9(��!�و��K 4�0I� 

o א($א��H
ن�א
	������وא����F���h>
د���ص�¤2(��و��s�31_�~�א
��K:���אA1$م�و
7 r��$������Y 1��2`�0א
�ل�א���م�;و�4>����k* ����א�:>�د�$6������Fא%!��S 4א
��K:���و

K�����	
 �oل�א

o 2א\א��Aل���*I=bא�F�!�Mذא��א������23�/2وع��k)$�4א���3ن�����Fد�אb!�و�	��/!��2Ol4א+�!	<��E
���UL-aم2007 ��3ن�;و��2א����M)$�=א��S 4א��$N�� ����0��وא
א36!�1 ��7و �א�=	:�<(!، 7=L-aو

אل%Cא�|<}K 
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  مقترحات طرق املعاجلة:  )ب (

،��������/�
����א�
ً�����0 !�א�Meא��Jن�אl��y2� WU4{א�F�0*I4����6M=��!_b�	
ل�א 

�/2وع� −� ��$1אد !�%MN� �א#�"! Ue�4� �����	
�א ن���� F� ��د�� !6�` �� U����� k)$�4� �2Aא\
��H�AC��� �ًb;� �� $و�! !��א��� �א
אز�! F� �وא%$ًא �ً*��� ��Aد�א�� �=��� �و��2א�?�، !)�א�>	 ��אز�=�
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

وزارة الزراعة         باور مسارت         ....1

        والري

) 500مناقصة توريد (

طن اسالك جابيونات 

        جملفنة

ــل    − ــوزارة حبـ ــني يف الـ ــه املختصـ توجيـ

األشكال وفقاً للعقـد وقـانون املناقصـات    

م 2007) لســنة 23واملزايــدات  رقــم ( 

  .والئحته التنفيذية

  3  م11/1/2017

وى كل من شركة اشك         ....2

الشرق للتوكيالت، وشركة 

سويد، ومؤسسة الزهراء، 

وشركة ناتكو لتقنية 

  املعلومات

وحدة الشراكة 

وزارة  –العاملية 

  التربية والتعليم

 16 – 19رقم (املناقصة 

 م).2016لسنة 

  

خماطبة اجلهة بإعادة التحليل عن طريـق   −

ــة    ــالغ اجله ــع إب ــدة م ــل جدي ــة حتلي  جلن

باألخطـــاء الـــيت ارتكبـــت أثنـــاء الســـري 

ــا يف   ــتم تالفيهـ ــة ليـ ــإجراءات املناقصـ بـ

التحليــل اجلديــد، وإحالــة املتســببني يف    

ارتكـــاب تلـــك األخطـــاء واملخالفـــات اىل 

ــة   ــل وزارة التربي ــق اإلداري مــن قب التحقي

 والتعليم، وموافاة اهليئة بنتائج التحقيق.

على املكتب الفين إعـداد مشـروع تعمـيم     −

ــة ــض     لكاف ــول بع ــات ح ــان املناقص جل

اإلجراءات اليت جيب اإللتزام ا أثناء 

ــها    ــات ومنـ ــإجراءات املناقصـ ــري بـ السـ

  4  م29/1/2017
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

التوقيع على كافة األوراق املقدمة ضمن 

مظاريف العطاءات مـن قبـل جلـان فـتح     

املظـــاريف والتقيـــد مبعـــايري  التقيـــيم 

والتأهيــل احملــددة يف وثــائق املناقصــات 

يري جديـدة  وعدم اإلجتهاد بإضافة معـا 

ــة  ــذكورة يف الوثيق ــري م ــن   غ ــا م وغريه

األمور اليت يلزم تنبيه اللجان يف اجلهات 

    اىل التقيد ا.
املنتدى اإلنساين   جمموعة ليوان         ....3

  اليمين

 م.2/2016املناقصة 

  

عدم النظر يف الشكوى كون اجلهة املشكو  −

ــات     ــانون املناقص ــعة لق ــري خاض ــا غ 

واملزايدات والئحتـه التنفيذيـة وإحالـة    

املوضـــوع اىل اهليئـــة الوطنيـــة العليـــا 

  ملكافحة الفساد. 

= = 

التظلم املقدم من املقاول          ....4

  علي حممد الوادعي

وزارة الزراعة 

  والري

االستالم النهائي ملشروع 

الصحي باملخاء احملجر 

م/تعز العقد األساسي 

) 2&1وملحقاته (

   -إمكانية حل اإلشكال وفقاً لأليت :

ــدائي    − ــتالم األبت ــري االس ــاد حمض إعتم

 للعقد األساسي وملحقيه كمرجع للحل.

تقيــيم املالحظــات الــواردة يف حمضــر     −

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

  احملضر

 االستالم األبتدائي مالياً.  لالعمال اإلضافية

بضمان إطالق ضمان الصيانة واستبداله  −

 يساوي قيمة تلك املالحظات .

التأكد مـن سـالمة األجـراءات السـابقة      −

  ومبا حيفظ حقوق الطرفني.

املقاول علي حممد          ....5

  الوادعي

وزارة الزراعة 

  والري

إطالق ضمان حسن التنفيذ 

ملشروع إعادة تأهيل القناة 

اليسرى لسد حناد اموعة 

الثانية عقد 

رقم(
02\CW\ICB\IRR\WSSP\ 

11\LOT2 (....  

اعة بتسليم األوليـات  خماطبة وزارة الزر −

لدراسـتها ومـن مث الرفـع    حول املوضـوع  

 اىل الس.

  

  6  م28/2/2017

شركة بن فتشة واخوانه          ....6

  للمقاوالت

مكتب التربية 

والتعليم مبحافظة 

  ذمار

املناقصة رقم 

م) اخلاصة 2/2016(

ببناء وتشييد مدرسة 

للبنات بقرية عائشة 

العمارية مديرية احلداء 

  حمافظة ذمار.

إغــالق ملــف الشــكوى وحفــظ األوليــات   −

 لتنازل الشاكي عن شكواه.

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

  احملضر

مكتب االشغال   برونز للتجارة واملعادن         ....7

امانة  –العامة 

  العاصمة

بيع احلديد التالف يف 

املزايدة رقم 

        ).).).).م1/2016(

عدم النظر يف الشـكوى كـون الشـاكي مل     −

قائمة املزايـدين. وخماطبـة    يكن ضمن

املكتب بتصحيح األجراءات وفقاً للقانون 

وخماطبة أمانة العاصـمة بـالتحقيق يف   

  .املوضوع وموافاتناً بالنتائج

  8  م19/3/2017

 قبل من املرفوع التظلم         ....8

 حممد علي املقاول

  الوادعي

 الزراعة وزارة

  والري

 حسن ضمان اطالق

 إعادة ملشروع التنفيذ

 اليسرى القناة تأهيل

 (اموعة حناد لسد

  الثانية)،

عدم النظر يف التظلم كونه منظـور أمـام    −

  القضاء.
= = 

شركة ناتكو لتقنية          ....9

        املعلومات

وحدة الشراكة 

وزارة  –العاملية 

        التربية والتعليم

 16 – 19املناقصة رقم (

م) اخلاصة 2016لسنة 

بتوريد وتركيب وتشغيل 

) معمل حاسوب يف 244(

املدارس املستهدفة يف 

خمتلف أحناء 

  اجلمهورية.

تاجيل النظـر يف الشـكوى حـىت اسـتالم      −

ــة    ــة االداري ــن احملكم ــم الصــادر م احلك

 واالطالع على حيثياته 

  

  10  م4/4/2017
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

شركة ركسل للمقاوالت ....10

وخدمات النظافة 

  واخلدمات العامة

املؤسسة العامة 

لالتصاالت السلكية 

  والالسلكية

املناقصة رقم 

م) بشأن 3/2016(

تقدمي خدمات نظافة 

  ملبىن املؤسسة وملحقاا

رفض الشكوى لصحة املـربرات الـواردة مـن     −
 اجلهة. ومنها:

o     )4عــدم قيــام الشــاكى بتقــدمي عــدد (
 اصناف من العينات املطلوبة.

o    سعر املتناقص الذي مت اإلرسـاء عليـه مل
خيالف شروط وثائق املناقصة حبسب ما 

قــدمت شــركة جــاء مــن الشــاكي، حيــث  
إيزيي اليف الراتب الشهري للعمال بواقع 

) 40.000) ريال  وللمشـرفني (  30.000(
 ريال خاضعة للضريبة.

خماطبة اجلهة اإللتزام بقـانون املناقصـات    −
واملزايدات والئحته التنفيذيـة واسـتيعاب   

  مالحظات املكتب الفين من خالل التايل:
o     الزام اجلهة باسـترتال املبـالغ املضـافة

 عــرض شــركة ايــزي اليــف لعــدم إىل
 قانونية اضافتها إىل قيمة العطاء.

o      الزام اجلهـة بتطبيـق معـايري التأهيـل
الالحق احملددة يف وثائق املناقصة عند 

 إعداد التقرير الفين واملايل.

  
  

  11  م11/4/2017
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

مؤسسة علي القطييب ....11
للمقاوالت العامة وصاحل 

العواضي للمقاوالت 
  العامة.

مكتب التربية 
  والتعليم م/ذمار

م) 1/2017املناقصة رقم (
بشأن ترميم وإعادة تأهيل 

الكوفة  –مدارس (حفصة 
النجاح)  –أكتوبر  14 –

  باحملافظة.

عدم النظر يف الشكويني كوما مل تقدما  −
ــة   ــدة القانوني ــا يف امل ــة العلي إىل اهليئ

الفقرة ج) من  -414وفقاً لنص املادة (
  الالئحة التنفيذية للقانون.

= = 

شركة مكتب علي حممد ....12
  قحوان

مكتب التربية 
  والتعليم م/ذمار

م) 1/2017املناقصة رقم (
بشأن ترميم وإعادة تأهيل 

مدارس(مجزة بن 
  النجاح). –عبداملطلب 

حفظ االوراق لتنازل الشاكى عن شـكواه   −

 وابالغ مكتب التربية بذمار بالتنازل.
= = 

الشكاوى الست املقدمة ....13
 من مكتب مهدي أمحد

  احلضوري

مكتب التربية 
والتعليم مبحافظة 

  ذمار

م) 1/2017املناقصة رقم (
بشأن ترميم  وإعادة 

تأهيل مدارس (عقبة بن 
م/ذمار و مدرسة  –نافع 

أكتوبر م/ذمار و جممع  14
أفق مديرية  –اهلضة 
مدينة ذمار و  –جهران 

مدرسة حفصة بنت عمر 
مدينة ذمار ومدرسة  –

الكوفة م/ذمار  وجممع 
مديرية  –بين فضل 

  ضوران م/ذمار).

رفض الشكاوى لصحة ما ورد مـن اجلهـة    −

ــاءات   ــمان العطـــ ــان ضـــ ــك بـــ وذلـــ

الستةاملقدمة من قبل مكتب مهدي أمحد 

ــاقص ( ــدة  3احلضــوري ن ــام عــن امل ) أي

  املطلوبة.

  12  م18/4/2017
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

مديرية صنعاء   البالغ املقدم من جمهول....14
  القدمية

املشروع االستثماري يف 
مكتب النظافة يف 

  املديرية

يعاد التقريـر إىل املكتـب الفـين ألعـادة      −

الدراسه واسـتيفاء البيانـات مـن خـالل     

واألجراءات السابقه  األطالع على العقد

 للعقد والرفع للمجلس.

  13  م25/4/2017

شركة جروزاليم ....15
  لالسترياد

املؤسسة احمللية 
للمياه والصرف 

الصحي مبحافظة 
  صعدة

املناقصة رقم 
م)  بشأن 1/2017(

توريد وتركيب ثالث 
منظومات ضخ  تعمل 
  بالطاقة الشمسية.

  

رفض الشكوى والتوجيه للجهة باستكمال  −

 اإلجراءات. 

 

= = 

املرهيب ألنظمة الطاقة ....16
 الشمسية

 

  

املؤسسة احمللية 

للمياه والصرف 

الصحي 

  مبحافظةصعدة

املناقصة رقم 

م) بشأن توريد 1/2017(

وتركيب وتشغيل وحدات 

ضخ متكاملة تعمل 

بالطاقة الشمسية لعدد 

ثالثة آبار يف حقل 

  تلمص.

  

رفض الشكوى وتوجيه اجلهـة باسـتكمال    −

  االجراءات.
  14  م7/5/2017
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

وحدة الشراكة   امللك للتجارة واالسترياد....17

وزارة  – العاملية

  التربية والتعليم

) 16- 20املناقصة رقم (

م اخلاصة 2016لسنة 

بتوريد وتركيب معامل 

علوم (فيزياء، كيمياء، 

) 9.1أحياء) للصفوف (

للمدارس املستهدفة يف 

خمتلف احناء 

  اجلمهورية.

 رفض الشكوى.   −

ــذف    − ــين حل ــب الف ــر اىل املكت ــادة التقري إع

من رأي املكتـب الفـين وعمـل     3، 2البندين 

التصحيحات اللغوية    واإلجرائية حبسـب  

ـاء     ما ورد مـ  ـات مـن اإلخـوة أعض ن مالحظ

 الس. 

تكليف املكتب الفين حبصر القرارات الصادرة  −

ـاء اهليئـة والـيت نصـت      من الس منذ انش

ــى إعــادة التحليــل للمناقصــات موضــوع   عل

الشكاوى وعمل دراسة حتليلية ملا نـتج عنـه   

إعـادة التحليـل مـن تغـيري يف نتيجـة قـرار       

ة مـدى  إرساء املناقصة موضوع القرار ملعرفـ 

 تأثري مثل هذا القرار على نتائج الشكاوى.

حــث املكتــب الفــين علــى ســرعة اســتكمال  −

دراسة الشكوى يف نفس املوضوع ورفعها اىل 

ليــتم البــت فيهــا  الــس األســبوع القــادم

  حرصا على عدم التأخري.

  15  م25/5/2017



 م7201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم ملحق

10 

 

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

  احملضر

املؤسسة احمللية للمياه   مكتب املقرن....18

والصرف الصحي 

  مبحافظة ذمار

) لسنة 1املمارسة رقم (
م اخلاصة بتنفيذ 2017

شبكة صرف صحي حلارق 
 – 24شرق وجنوب شارع 

حارة جامع األنصار شرق 
% 70اإلصالحية املمولة 

من منظمة اليونيسيف 
%) من الس احمللي 30و(

  للمحافظة.

رفض الشكوى لثبـوت ان الشـاكي موظـف     −
/ج) من 423يف اجلهة باملخالفة للمادة (

التنفيذيــة لقــانون املناقصــات الالئحــة 
واملزايــدات وتوجيــه اجلهــة باســتكمال  
اإلجــراءات بعــد قيــام صــاحب العطــاء 

الوثـائق املنتهيـة    املرسى عليه بتجديـد 
  اليت قدمها.

  =  م25/5/2017

صن جروب للتجارة ....19
  العامة واخلدمات

وحدةالشراكة 

 –العاملية للتعليم 

وزارة التربية 

  والتعليم

) 230توريد وتركيب (

 –معمل علوم (فيزياء 

احياء)  –كيمياء 

) 9- 1للصفوف (

للمدارس املستهدفة يف 

خمتلف أحناء 

  اجلمهورية.

 رفض الشكوى. −

توجيه اجلهة بإعادة التحليل الفين واملـايل   −

وفقا للمعايري احملـددة يف وثيقـة املناقصـة    

واذا مل تنطبق تلك املعايري أو بعضـها علـى   

اقصني فيتم إعادة اإلعالن عـن  أي من املتن

 املناقصة بعد تعديل املعايري.

إبالغ اجلهة بكافة املخالفات والتجـاوزات يف   −

ــا    ــه إىل ضــرورة تفاديه ــة والتنبي املناقص

 مستقبالً.

  

  16  م6/6/2017
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  رقم

  احملضر

عبدالكرمي حسني ....20
  الوادعي

العطاء لالغاثة 
  والتنمية

املناقصة(غري متوفر) 
بشأن اشغال مشروع مياه 

 –القريات بين حشيش 
  صنعاء
  

 

إعادة التقرير إىل املكتب الفين للدراسة  −

 وأختاذ األجراءات املعتاده.

  

= = 

شركة احلديقي ....21
  للمقاوالت احملدودة

اهليئة العامة 
  ملشاريع مياه الريف

املناقصة رقم 
م) بشأن 1/2017(

تنفيذ مشروع مياه حي 
  الفروسية

فين الستكمال إىل املكتب ال يعاد التقرير −

  والرفع إىل الس. الدراسة
  17  م4/7/2017

املؤسسة العامة   مؤسسة األنيس للتجارة....22
لالتصاالت السلكية 

  والالسلكية

املناقصة رقم 
م)اخلاصة  6/2016(

) 200بتوريد عدد (
برميل زيت حملركات 

  الديزل.

 قبول الشكوى شكال. −

الغاء املناقصة وإعـادة األعـالن عنـها مبـا       −

 يتواءم واملتطلبات الصحيحة للمؤسسة.

ــات     − ــة املناقص ــة وجلن ــة الفني احالةاللجن

باملؤسسة للتحقيق اإلداري من قبل الـوزير  

 وموافاة اهليئة  بالنتائج.

تكليــف املكتــب الفــين بعمــل تعمــيم لكافــة  −

اجلهات باملخالفات املتكررة اليت ترتكـب يف  

  اقصات والعمل على تالفيها مستقبالً.املن

  18  م25/7/2017
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  رقم

  احملضر

مؤسسة سفري اخلري ....23
للتوكيالت والتعهدات 

  التجارية

هيئة مستشفي 
الثورة العام 

  بصنعاء

املناقصة رقم 
م) بشأن 13/2016(

توريد مواد غذائية 
قم واملناقصة ر

م) بشأن 15/2016(
توريد خضروات 

  وفواكه.

املمارسـة  على املكتب الفين طلـب وثـائق    −

ودراستها والنظر يف مربرات التغيري، مـع  

ــتدعاء رئــيس جملــس ادارة هيئــة     اس

مستشـفى الثـورة للحضـور الجتمـاع مـع      

املختصـــني والـــس الثالثـــاء املوافـــق 

 م.15/8/2017

  

  19  م8/8/2017

شركة باور اون  شكوى....24
حللول انظمة 

 PRESSالطاقةاملتجدة (

(  

وحدة الشراكة 
  العاملية للتعليم

) 3/17املناقصة رقم (
م اخلاصة 2017لسنة 

بتوريد وتركيب 
منظومات طاقة 

  مشسية.
  

حتال الشكوى إىل املكتب الفين للدراسـة   −

حبسب ما هـو معمـول بـه يف مثـل هـذه      

  الشكاوى. 
  

=  =  

شركة ناتكو لتقنية ....25
  املعلومات

وحدة الشراكة 
  العاملية يف التعليم

) 3/17املناقصة رقم (
 بشأن توريد وتركيب

منظومات طاقة مشسية 
  (اموعة الثانية).

عدم النظـر يف الشـكوى كوـا مل تقـدم      −

احملددة يف املادة  خالل الفترة القانونية

) مـــــن قـــــانون املناقصـــــات 2/د/77(

 .واملزايدات

  

  20  م12/9/2017



 م7201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم ملحق

13 

 

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

  احملضر

التظلم املرفوع من وزارة ....26
االتصاالت وتقنية 
املعلومات حول قرار 

  اهليئة

املؤسسة العامة 
لالتصاالت السلكية 

  والالسلكية

املناقصة رقم 
 م).6/2016(

  

قبول الـتظلم وإلغـاء الفقـرة (أوال) مـن      −
 قرار اهليئة حمل التظلم.

إحالــة جلنــة املناقصــات ومــن ســاهم يف  −
ارتكاب املخالفات اليت شـابت إجـراءات   
املناقصــة للتحقيــق اإلداري مــن قبــل    
ــا جتــاه   ــزم قانون الــوزير واختــاذ مــا يل

 واشعار الوزير مبوافـاة اهليئـة   املخالفني
  بالنتائج بأسرع وقت ممكن.

=  =  

 من املقدمة الشكوى....27
 حممد حسني عبداهللا

  مالهي

 التربية مكتب
 مبحافظة والتعليم

  البيضاء

 رقم املناقصة
 بشأن)  م1/2017(

 مدرسة وتأهيل ترميم
  الفاروق

ــد   − عــدم النظــر يف الشــكوى لتقــدميها بع
لتقدمي الشكاوى انتهاء الفترة القانونية 

) 2/د/66إىل اهليئة احملـددة يف املـادة (  
 من قانون املناقصات واملزايدات.

إعادة التقرير إىل املكتب الفين لتصويب  −
ــات   ــوء مالحظــ ــى ضــ ــاء علــ األخطــ

  األخوة/أعضاء الس.

  21  م3/10/2017

 سفري من املقدمة الشكوى....28
  اخلري

 مستشفي هيئة
  بصنعاء الثورة

املناقصة تظلم من الغاء 
  وحتويلها إىل ممارسة

  

ــع    − ــفي مـ ــة املستشـ ــة هيئـ ــتدعاء رئاسـ اسـ
املختصـــني للحضـــور إىل اهليئـــة للنقـــاش 

 م.10/10/2017الثالثاء القادم 

 للتصـويب  الفـين  املكتـب  إىل التقريـر  إعادة −
 .الس أعضاء/األخوة مالحظات ضؤ على

  

= = 
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  رقم

  احملضر

 من املقدمة الشكوى....29
 سعد صاحل حممد املقاول

  املكس

 الصندوق
 للتنمية االجتماعي

  عمران فرع –

- 12396( رقم املناقصة
 استكمال بشأن) 910

 األمطار مياه حصاد
 وبيت الظرافة لقرييت

 جيش بين – عبده حسن
  .عمران – السود – األعلى

 

رفض الشكوى وابالغ اجلهةبكافة املخالفـات   −

ــا إىل   ــة وتنبيههـ ــاوزات يف املناقصـ والتجـ

  ضرورةتفاديها مستقبالً.
= = 

 مؤسسة من املقدم البالغ....30
  الزمر عبداحلكيم

 االصالح مصلحة
 بوزارة والتأهيل

  الداخلية

  )بدون( رقم املناقصة
بالغ عن وجود تالعب يف 
املناقصات لدى مصلحة 

االصالح والتأهيل بوزارة 
  الداخلية.

   طلب األوليات من اجلهة ودراستها. −

ــداين إىل وزارة    − ــرتول املي ــق لل ــف فري تكلي

    الداخلية واجلهات التابعة هلا للتفتيش.
= = 

 الشكوى املقدمة من باور....31

أون حللول وانظمة 
  الطاقة املتجددة

وحدة الشراكة 
وزارة  –العاملية 

  التربية والتعليم

 3/17املناقصة رقم (
م) بشأن 2017لسنة 

توريد وتركيب منظومة 
  طاقة مشسية.

 رفض الشكوى. −

ــذ    − ــرورة أخ ــة بض ــة اجله ــات تنبي املالحظ
ــني     ــين بع ــب الف ــر املكت ــذكورة يف تقري امل
االعتبار وضمان عدم تكرارها يف املناقصات 
القادمة كونه قد مت تكرار هذه املالحظات 
ــتوعبها    ــابقة ومل تسـ ــات السـ يف املناقصـ

 اجلهة.

احالــه املخــالفني للنيابــة العامــة للتحقيــق  −
  وعلى املكتب الفين حترير مذكرة االحالة.

  24  م7/11/2017
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  رقم

  احملضر

الشكوى املقدمة من ....32
مؤسسة عبداهللا أمحد 

  السنيدار للتجارة

املؤسسة احمللية 
للمياه والصرف 
  الصحي م/حجة

املناقصة رقم 
م) بشأن توريد 1/2017(

مضخات  2وتركيب 
مضخات  2افقية + 

غاطس + حمركات 
وقطع غيار للمؤسسة 

  وفروعها.

 رفض الشكوى. −

التنبية على اجلهة باملالحظـات الـواردة    −

ــى     ــا عل ــين وحثه ــب الف ــر املكت يف تقري

 تالفيها مستقبالً.

التوجية إىل اجلهـة بـااللتزام بالقـانون     −

والئحته التنفيذية واألدلـة اإلرشـادية   

ــات    ــة يف املناقصــ ــائق النمطيــ والوثــ

 القادمة.

علــى املكتــب الفــين خماطبــة اجلهــة      −

باملخالفات مـع نسـخ صـور مـن اخلطـاب      

  العامة.لوزارة التخطيط واملياه والنيابه 

= = 

الشكوى املقدمة من ....33
  مؤسسة احلداد للتجارة

املؤسسة احمللية 
للمياه والصرف 
  الصحي باحلديدة

املناقصة رقم 
م) بشأن توريد 6/2017(

وتركيب خط الضغط 
متر 1650العايل بطول 

مع ملحقاته حلقل ابار 
  مياه القطيع.

  

عدم النظر يف الشكوى لعدم الصفه ملقدم  −

 الشكوى.

  
= = 
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  احملضر

الشكوى املقدمة من أمحد ....34
  علي رسام حزام

مكتب التربية 
والتعليم مبحافظة 

  البيضاء

املناقصة رقم 
م) بشأن 1/2017(

ترميم وإعادة تأهيل 
مدرسة فاطمة الزهراء 

مبديرية ذي ناعم 
  م/البيضاء.

  .الشكوى رفض −

 املالحظـات  أخـذ  بضـرورة  اجلهـة  تنبية −

 بعــني املــذكورة يف تقريــر املكتــب الفــين

ــار ــمان االعتبـ ــدم وضـ ــا عـ  يف تكرارهـ

 القادمة. املناقصات

إحالــة املخالفــات أملرتكبــة يف املناقصــة  −

ــك     ــببني يف تل ــع املتس ــا م ــق فيه للتحقي

املخالفات وفقاً للقوانني النافذة وموافاة 

ــق خــالل   ــائج التحقي ــا بنت اهليئــة العلي

 ) يوم.15(

علــى املكتــب الفــين خماطبــة اجلهــة      −

ــورة للج  ــع صـ ــات مـ ــات ذات باملخالفـ هـ

 العالقة وكذا النيابه العامة.

  

  

  

  

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

  احملضر

ضد هيئة مستشفي   شكوى سفري اخلري....35
  الثورة بصنعاء.

تظلم من الغاء املناقصة 
  وحتويلها إىل ممارسة

التنبيه على اجلهـة باملالحظـات الـواردة     −

 من اجل تالفيها مستقبالَ.

ضــرورة التوجيــة إىل اجلهــة بــااللتزام  −

بالقــانون والئحتــه التنفيذيــة واألدلــة 

ــة يف   ــائق النمطيــ ــادية والوثــ اإلرشــ

املناقصات القادمة ونسخ صورة من ذلـك  

  جلهات العالقة والنيابه.

= = 

الشكوى املقدمة من حيىي ....36
  عبداهللا زياد

مكتب التربية 
والتعليم مبحافظة 

  البيضاء

م) 1/2017(املناقصة رقم 
بشأن ترميم وإعادة تأهيل 

روضة األطفال مبدينة 
  البيضاء

ــدميها     − ــكوى  لتقـ ــر يف الشـ ــدم النظـ عـ

 بعدالفترة القانونية.

  

  25  م21/11/2017

الشكوى املقدمة من حيىي ....37
  عبداهللا زياد

مكتب التربية 
والتعليم مبحافظة 

  البيضاء

املناقصة رقم 
م) بشأن 1/2017(

ترميم وإعادة تأهيل 
مدرسة الفاروق مبدينة 

  البيضاء.
  
  
  

ــدميها     − ــكوى  لتقـ ــر يف الشـ ــدم النظـ عـ

 بعدالفترة القانونية.
= = 
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  تأريخ اختاذ القرار  القرار املتخذ حياهلا خالصة  موضوع الشكوى  املشكو به  الشاكي  مسلسل
  رقم

  احملضر

الشكوى املقدمة من مكتب ....38
  االوائل للمقاوالت العامة

مكتب التربية 
والتعليم بأمانة 

  العاصمة

م) 1/2017املناقصة رقم (
بشأن إعادة تأهيل وترميم 

  دار رعاية األيتام.

 رفض الشكوى. −

توجيه اجلهة باستكمال اإلجراءات وتنبيهـا    −
باملالحظات الواردة يف تقرير املكتب الفـين   

 من أجل تالفيها مستقبالً 

يتم عمل تعميم عام لليونسيف واجلهات ذات  −
ــن    ــة م ــات املمول ــة املناقص ــه يف كاف العالق
ــل     ــتخدام التحليـ ــدم اسـ ــيف  بعـ اليونسـ
بالــدرجات النعــدام العدالــه والشــفافية    

ــد ــبب عـ ــدير  بسـ ــوابط لتقـ ــود ضـ م وجـ
 الدرجات.

يتم عقد اجتماع مع اليونسيف يوم الثالثـاء   −
ــادم  ــه  28/11/2017الق ــاعة احلادي م الس

عشر ملناقشة املخالفات املرتكبة باملناقصات 
 وعلى املكتب الفين عمل دعوة االجتماع.

ــل      − ــر لك ــل حص ــين بعم ــب الف ــف املكت تكلي
 االعمال السابقه.

  
  
  
  
  
 

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

  احملضر

أمحد الشكوى املقدمة من ....39
  علي رسام

مكتب التربية 
والتعليم مبحافظة 

  البيضاء

م) 1/2017املناقصة رقم (
بشأن ترميم وإعادة تأهيل 

مديرية  –يوليو 7مدرسة 
  رداع.

 رفض الشكوى . −

توجيه اجلهة باستكمال اإلجراءات وخماطبـها   −
باملخالفات والتجاوزات يف املناقصة مع التنبيـة  

 عليها بضرورة تفاديها مستقبالً.

ــات     − ــك املخالف ــاب تل ــببني يف ارتك ــة املتس احال
 للمساءلة القانونية.

تكليف املكتب الفين حبصر املخالفـات املرتكبـة    −
ــا إىل    ــة ــا وتنبيهه باملناقصــة واشــعار اجله

 تالفيها مستقبال.

 

= = 

الشكوى املقدمة مـن شـركة   ....40
  كوالييت كونكت

ــدمات   ــركة اخلــ شــ
  املالية اليمنية

ــريك   ــة الشــــ (مناقصــــ
االســـــتراتيجي) بشـــــأن 

  خدمات استشارية

 الشـاكي  شـكوى  علـى  بـالرد  اجلهة خماطبة −
 اسـباب  حول له للتوضيح اليهم قدمها اليت

  .استبعاده
 بعــد قــدمت كوــا الشــكوى يف النظــر عــدم −

  .القانونية الفترة انقضاء

  27  م12/12/2017
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  1  م3/1/2017  املعلومات. وتقنية االتصاالت وزير مع تنسيقي اجتماع 1

  2  م8/1/2017  واملزايدات. للمناقصات العليا اللجنة ورئيس املعلومات وتقنية االتصاالت املالية ووزير وزير مع اجتماع تنسيقي 2

3 
العايل اليمين الكوري املمول من بنك تقرير املكتب الفين حول نتائج مراجعة اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة ملشروع املعهد الفين 

  ) . YEM2االسترياد والتصدير الكوري قرض رقم(
  3  م11/1/2017

 = =  لصناعة وتسويق االمسنت. ) بشأن املؤسسة اليمنية94/2016تقرير املكتب الفين حول قرار القائمني بأعمال جملس الوزراء رقم ( 4

 = =  م)  بشأن مراجعة الئحة شركة مين موبايل.21/2014جملس الوزراء رقم (استعراض نتائج اجتماع اللجنة املشكلة بأمر  5

 = =  استعراض نتائج االجتمام مع القاضي جماهد بشأن إتفاقية االمم املتحدة  ملكافحة الفساد. 6

 = =  قائمة باجلهات ذات اللوائح  اخلاصة. 7

 = =  م.2016الشكاوى والتظلمات خالل السنة كشف باجلهات اليت مل ترد على مذكرات اهليئة اخلاصة بوحدة  8

 = =  نتائج اللقاء مع وزير املالية  بشأن العالقة بني اهليئة والوزارة مع  نتائج عرض بعض معامالت اهليئة لدى الوزارة. 9

 = =  حسم قضايا موظفي اهليئة املتعاقدين واملنتدبني واملعارين. 10

 = =  م.2016حول األنشطة اليت قامت ا خالل السنة  التقرير السنوي لسكرتارية جملس اإلدارة 11

 = =  مستجدات اقفال املرحلة االويل ملشروع املشتريات احلكومية. 12

 ختامي حلساب واملراجعة الفحص نتائج حول واحملاسبة للرقابة املركزي اجلهاز مالحظات على بالرد اجلمهورية رئاسة مكتب مذكرة 13

  م.2014  املالية السنة عن اهليئة
  4  م29/1/2017
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 = = اجتماع الس السياسي األعلى مع املنظومة الرقابية والقضائية والضبطية. 14

 = = طلب األخ/وائل طرموم متديد إجازته لغرض العالج. 15

منظمة م اخلاصة بترميم مشاريع مدارس بامأنة العاصمة واملمولة من 2/2016تقرير املكتب الفين خبصوص املناقصة رقم  16

 اليونسيف.

= = 

 = = املذكرة الواردة من جهاز االمن القومي بشان مناقصة وحدة الشراكة. 17

 = =  مستحقات منتسيب اهليئة. 18

  5  م14/2/2017  .البنك مناقصات بعض على اهليئة مالحظات بشأن والزراعي التعاوين التسليف بنك مذكرة 19

 = =  .للمناقصات العليا اللجنة نشاط عن م2016 لعام النصفي التقرير مراجعة تنائج 20

 = =  .هـ1438 لسنة) 89( رقم اإلدارية القضية يف اهليئة ضد الذويد حممد أمحد من املرفوعة الدعوى عن تقرير 21

 = =  .م2017 لسنة) 1( رقم املوظفني شؤون جلنة اجتماع حملضر شفوى استعراض 22

 = =  ).IDA( من املمول املشروع إقفال حول الدويل والتعاون التخطيط وزارة مذكرة 23

24 
 يف العاملية الشراكة بوحدة التحليل جلنة واعضاء رئيس قبل من ضده املرفوعة الشكوى على التربية بوزارة املساعد الوكيل رد

 .التعليم
= = 

 = = .االسعار آلية جلنة اجتماعات بشأن املالية وزير رسالة 25

 = = .تنسيقي اجتماع عقد الفساد مكافحة هيئة طلب 26

 = = .م2017 يناير شهر أنشطة عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 27

  6  م28/2/2017  .اليمنية النفظ شركة اىل التفتيشية الزيارة حول الفين املكتب تقرير 28
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 = =  .للهيئة استراتيجية خطة لعمل استشاري مع للتعاقد املرجعية الشروط مقترح 29

 = =  .م2017 العام من األول للربع التفتيشية الزيارات مقترح 30

 = =  .املالية وزير مع اللقاء حول اإلدارة جملس رئيس/األخ من احاطة 31

 = =  .الفساد ملكافحة العليا الوطنية اهليئة مع االجتماع 32

 = =  .احلايل الوظيفي وضعه حول طرموم وائل/األخ رسالة 33

 = =  .اهليئة اىل الواردة الشكاوى وقيد استقبال آلية 34

  7  م5/3/2017  .تنسيقي مع اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفساداجتماع  35

  8  م19/3/2017  .احمللية التجارية البنوك قبل من املقاولني مطالبات إيقاف بشأن م2016 لعام) 110( رقم الوزراء بأعمال القائمني قرار 36

37 
 تصريف ملشروع العقود وجتهيز وحتليلها وطرحها املناقصات وثائق إلعداد االستشارية اخلدمات بعقد اخلاص) 5( رقم التمديد طلب

 ).فيتشنر شركة مع املوقع( 2 مأرب الطاقة
= = 

 = = .العليا اهليئة مذكرات على بالرد اخلاصة املدين والسجل املدنية األحوال مصلحة رئيس مذكرة 38

39 
 حول العليا اهليئة من اإلفادة  طلب بشأن م15/2/2015 وتاريخ) 231( رقم الكويت مستشفي مذكرة ل حو الفين املكتب تقرير

 .املستشفي يف النظافة بأعمال للقيام جديدة شركة مع التعاقد إمكانية
= = 

 = = .م2017 يناير شهر خالل املنجزة األعمال عن الفين املكتب تقرير 40

 = = .م2017 فرباير شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 41

 = =  .م2017 فرباير شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 42

43 
تقرير سكرتارية جملس اإلدارة حول االجراءات املتخذة بشأن قرارات اهليئة بإحالة بعض جلان املناقصات يف اجلهات إىل التحقيق 

  اإلداري. 
  9  م28/3/2017
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44 
ما يرد من مالحظات من اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة واألجهزة الرقابية مذكرة رئيس جملس الوزراء بشأن الرد على كل 

  األخرى.
= = 

 = =  م.2016تقرير املكتب الفين بشأن اجلهات اليت مل ترد على مذكرات اهليئة لسنة  45

 = =  مناقشة شؤون املوظفني والشؤون املالية بشأن الدوام. 46

 = =  مناوبة سكرتري جملس اإلدارة. 47

 = =  العهد اليت لدى منتسيب اهليئة. 48

 = =  برنامج الصيانة ألجهزة وأدوات اهليئة. 49

 = =  مقترح مدير املكتب الفين حول اآللية اجلديدة لسري العمل يف خمتلف وحدات املكتب. 50

 10 م4/4/2017  م.2017مارس ) من  العام  –تقرير سكرتارية جملس اإلدارة حول نشاطها خالل الربع االول (يناير  51

52 
م) 1/2017) اخلاصة بتنازل عدد من املقاولني عن شكاوهم يف املناقصة رقم (8،9،10،11،12،13،14تقارير املكتب الفين ارقام (

  اخلاصة بترميم وإعادة تأهيل عدد من مدارس حمافظة ذمار. 
= = 

 = =  مقترح الرسوم على الشكاوى املقدمة إىل اهليئة. 53

 = =  فشنر.الكهرباء و شركة  54

  11  م11/4/2017  .العاصمة أمانة – الوحدة مديرية إىل امليدانية الزيارة حول الفين املكتب تقرير  55

56 
اجتماع تنسيقي مع كل من وزارة الكهرباء واللجنة العليا للمناقصات واملزايدات بشأن موضوع العقداالستشاري مع شركة فتشنر 

  األملانية؟
= = 

 = = .م2016 للعام واملزايدات املناقصات على للرقابة العليا للهيئة التنفيذية اخلطة تقييم حول الفين املكتب تقرير 57

 = = .املناقصات بعض بشأن اهليئة خماطبات على ترد مل اليت اجلهات قائمة 58
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 = = .م2017 فرباير شهر خالل املنجزة األعمال عن الفين املكتب تقرير 59

  12  م18/4/2017  التنازل املقدم من مكتب احلصن ضد مكتب التربية والتعليم حمافظة ذمار اخلاصة بترميم واعادة تأهيل مدرسة حفصة بنت عمر.  60

 = =  الوشل. - املقاول يوسف الصنعاين ضد مكتب التربية والتعليم حمافظة/ذمار اخلاصة بترميم واعادةتأهيل مدارس النجاح  تنازل 61

 = =  السوداء املتعلقة بالصندوق االجتماعي للتنمية . القائمة 62

63 

 وزارة – العاملية الشراكة وحدة مؤسسة الزهراء ضد املعلومات و لتقنية ناتكو شركة الشرق للتوكيالت و شركة من املقدمة الشكاوى

 املدارس يف حاسوب معمل) 244( وتشغيل وتركيب بتوريد اخلاصة) م2016 لسنة 16 – 19( رقم املناقصة بشأن والتعليم التربية

  .اجلمهورية أحناء خمتلف يف املستهدفة
= = 

64 
 بوزارة املناقصات جلنة وكذلك) 25( رقم واملزايدات للمناقصات العليا اللجنة قرار ضد املقدمة الشكوى حول الفين املكتب تقرير 

  ).بالضالع سكنية وحدة 300( احملدود الدخل ذوي إسكان لتصفيةمشروع الودية التسوية بشأن والطرق العامة االشغال
  13  م25/4/2017

 = =  .مئالعا امللفمناقشة موضوع  65

 = =  .ملنتسيب اهليئة العليا الغذائية واملواد املرتبات مسألة 66

 = = .الذويد شكوى 67

68 

م بشأن طلب 20/4/2016/م ك ص) وتاريخ 21/1حول مذكرة مصلحة التأهيل واالصالح التابعة لوزارة الداخلية رقم (تقرير

بشأن شراء وتوريد مستحقات نزالء السجون من ربعة املرفوعة إىل اهليئة موافقة اهليئة العيا على إختيار مقترح من املقترحات األ

  الغذاء.

  14  م7/5/2017

 = =  م.2017 أبريل شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 69

 = =  هـ. 1438شهر رمضان املبارك اجتماعات جملس اإلدارة خالل  70

  15  م25/5/2017  م.2017مارس  –التقرير الربعي األول ألنشطة اهليئة خالل الفترة يناير  71
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 = =  م.2016تقرير املكتب الفين حول اجلهات اليت مل تستجب ملخاطبات اهليئة بشأن تقارير املشتريات للعام  72

73 
للشؤون املالية واإلدارة العامة للموارد البشرية بشأن استخدام جزء من الراتب لتغطية املواد استعراض شفهي ملقترح اإلدارة العامة 

  السلعية.
= = 

74 
) سريعا يف موعد 20/16مذكرة مدير وحدة الشراكة العاملية للتعليم املوجهة لألخ/رئيس اهليئة بشان افادم حول املناقصة رقم (

  م املسؤولية.م مامل فيحمله6/6/2017اقصاه الثالثاء
  16  م6/6/2017

 = =  ). pmisمذكرة اللجنة العليا للمناقصات بشأن االشتراك السنوي لالتصال مبشروع نظام معلومات املشتريات احلكومية( 75

 = =  .مستحقات موظفي اهليئة 76

 = =  استئناف احلكم من احملكمة االدارية. 77

 = =  م.2017مايو شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 78

  17  م4/7/2017  م.2017مارس) لسنة  –فرباير  –طلب املهندس/ وائل طرموم صرف مستحقاته اخلاصة لألشهر (يناير  79

 = =  م).2017يونيو  –تقرير سكرتارية جملس اإلدارة عن نشاطها خالل الربع الثاين (إبريل  80

 = =  مناقشة أوضاع اهليئة يف ظل األوضاع القادمة. 81

 = =  تقرير عن اجتماع االجهزة الرقابية يف رئاسة اجلمهورية( عرض مقدم من الدكتور/ياسني اخلراساين). 82

        18  م25/7/2017  مذكرة إعتذار وزارة املالية بشأن طلب البحث عن مصادر متويل املرحلة الثانية ملشروع نظام معلومات املشتريات احلكومية. 83

 = =  الوزراء خبصوص اجلهات غري املستجيبة ملخاطبات اهليئة.املذكرات الوارده من رئيس  84

 = =  مقترح الدوام يف اهليئة يف ظل الظروف القائمة.  85

 = =  م).2017تقرير املكتب الفين عن األعمال املنجزة خالل شهر (إبريل 86
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 = =  م).2017تقرير املكتب الفين عن األعمال املنجزة خالل شهر (مايو  87

88 
 وجسر مذبح نفق العاصمة أمانة يف الرئيسية التقاطعات مشروع بشأن م28/5/2017 وتاريخ) بدون( رقم العاصمة أمانة مذكرة

  .النصر
  19  م8/8/2017

 = =  . للهئية التنظيمي اهليكل حول اجلند معروف أمني/األستاذ اإلدارة جملس عضو تقرير 89

90 
 ياسني/الدكتور الس عضو عرض( والالسلكية السلكية لالتصاالت العامة املؤسسة عام مدير مع االجتماع نتائج استعراض

  ).اخلراساين
= = 

 = =  .رفعها تأخر وأسباب التقارير إعداد آليه بشأن الفين املكتب مقترح 91

92 
 للصفوف علوم معمل) 230(وتركيب بتوريد اخلاصة) 20/16( رقم املناقصة خبصوص الفساد ملكافحة العليا الوطنية اهليئة مذكرة

    .اليمنية اجلمهورية أحناء خمتلف يف املستهدفة للمدارس) 9- 1(
= = 

 = =  .م2017 يوليو شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 93

  20  م12/9/2017  .م2017 أغسطس شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 94

  21  م3/10/2017  ).عمانية منحة( دورية زورقني وتوريد تصنيع مناقصة حول الفين املكتب تقرير 95

 = =  ).النصر وجسر مذبح نفق( العاصمة امانة تقاطعات عن االدارة  جملس رئيس من استعراض 96

 = =  .م2017 سبتمرب شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 97

  22  م17/10/2017  ملشروع نظام معلومات املشتريات احلكومية.مذكرة مكتب رئاسة اجلمهورية بشأن توفري النفقات التشغيلية  98

 = =  مذكرة اللجنة العليا للمناقصات بشأن الرد على اهليئة العليا بشأن مشروع التقاطعات بأمانة العاصمة.  99

 = =  هيئة مستشفي اجلمهوري بشأن املناقصات والتوريدات خالل فترة احلرب احلاية. مذكرة 100

 = =  مناقشة بعض مواضيع موظفي اهليئة واملشروع.   101



 م7201العام  نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة واملهام األخرى خالل يوضح )1( رقم ملحق

27 

 

Ý� �Åç•ç¹]� �÷^ÏßÖ]��è…^i� �†–�]� �

102 
كرة وزارة التخطيط والتعاون الدوىل املوجهة لألخ/رئيس الوزراء واملنسوحةمنها صورة للهيئة بشأن استئناف العمل يف املشاريع مذ

  ونفق مذبح بامانةالعاصمةاجلارية واملمولة من الصندوق العريب لالمناء اإلقتصادي واالجتماعي ومنها مشروعي جسر النصر 
  23  م31/10/2017

 = = .املشروع نفقات  توفري بشأن اجلمهورية رئاسة مكتب  مدير اىل املوجهة اهليئة مذكرة 103

 = = .والري الزراعة وزارة قبل من ضمانات مصادرة بشأن احملدودة والتشييد لألعمار املستقبل رواد شركة مذكرة 104

 = = .اهليئة على املقيدة املديونية بشأن واملزايدات املناقصات على للرقابة اهليئةالعليا مذكرة 105

 = = .الوزراء جملس رئيس دولة مذكرة و املدنية اخلدمة وزير مذكرة يف النظر 106

 = = .املركزي للبنك الشيكات اصدار 107

 = = .م2017) سبتمرب – أغسطس – يوليو(الالشهر خالل املنجزة األعمال عن الفين املكتب تقارير 108

  24  م7/11/2017  م.2017يونيو ) –تقرير اللجنة العليا للمناقصات عن نشاطها خالل الربع الثاين (أبريل  109
 = =  مذكرة املهندس/عبداحلميد أمحد املتوكل عضو اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات بشأن مربرات عدم متكنه من الدوام. 110

 = =  .م2017 أكتوبر شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 111

  25  م21/11/2017  مذكرة وزارة األشغال العامة والطرق بشأن االصالحيات السعرية ملشاريع الطرق قيد التنفيذ. 112

113 
الفين  مذكرة رئيس جملس الوزراء بشأن جتهيز مشروع املعهد الفين والتقين العايل اليمين الكوري املوجهه إىل وزير التعليم

 واملنسوخة صورة منها للهيئة.
= = 

 = =  ).م2017أكتوبر( شهر خالل املنجزة األعمال عن الفين املكتب تقرير 114

 = =  م). 2017سبتمرب –تقرير سكرتارية جملس اإلدارة عن نشاطها خالل الربع الثالث (يوليو  115

 26 م26/11/2017  .واهليئةناقشة ترتيب أوضاع املكتب الفين واملشروع اجتماع استثنائي مل 116

  27  م12/12/2017مذكرة اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات املوجهة اىل رئاسة جملس الوزراء اخلاصة باستئناف العمل يف مشروعي جسر مذبح  117
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  وجولة النصر.

 = =  هجرية. 1438)لسنة 89(تقرير ائي عن الدعوى املرفوعة من أمحد حممد الذويد ضد اهليئة يف القضية اإلدارية رقم  118

 = =  ل إلعداد ألية اإلصالحات السعرية.مقترح برنامج العم 119

 = =  م) للجنة العليا للمناقصات واملزايدات.2017يونيو  –مراجعة تقرير الربع الثاين (إبريل  120

 = =  م.2017) لسنة 5تعميم اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات رقم ( 121

 = =  وزارة الزراعة والري بشأن مشروع سد حسان م/أبني. مذكرة 122

 = =  م.      2017الثالث ) وتقرير شهر اكتوبر لعام  –الثاين  –التقارير الربعية ملكتب رئيس اهليئة  (االول  123

 = =  تقرير سكرتارية جملس االدارة حول اجلهات اليت مت احالتها إىل التحقيق اإلداري. 124

 = =  .م2017 نوفمرب شهر خالل نشاطها عن اإلدارة جملس سكرتارية تقرير 125

 = =  املوقع والربط الشبكي للهيئة. 126

 = =  م.2016) لسنة 19- 16احلكم الصادر ضد اهليئة يف الدعوى املرفوعة من شركة الباشا للكمبيوتر بشأن املناقصة رقم ( 127

 = =  تشكيل اللجان النمطية السنوية. 128

 = =  مستحقات املوظفني حلساب املتعاقدين.% من 4اخلصم  بواقع  129
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1111
 شركة بن فتشه و

اخوانه للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تشييد و بناء مدرسة عائشة 

للبنات مبديرية احلدا

مكتب التربية م 

ذمار
2017/01/102017/01/1122/1/2017دوالر383,000حملياشغال2016-2

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

شكوى ضد املنتدى االنساين اليمينجمموعة ليوان2222
املنتدى االنساين 

اليمين
اشغال2016-2

منظمات 

جمتمع 

مدين

ــــــــ2017/01/15ــــــــ
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

ــــ

عدم النظر يف الشكوى  كون اجلهة املشتكى ا 

غري خاضعة ألحكام قانون املناقصات و 

املزايدات و الئحته التنفيذية و احالة املوضوع 

اىل اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد

3333

 شركة ركسل

 للمقاوالت و

النظافة

شكوى ضد املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية  

والالسلكية خبصوص املناقصة اخلاصة بتقدمي 

خدمات نظافة

املؤسسة العامة 

لالتصاالت
2017/02/132017/02/212017/02/28ريال45,760,914ذايتاخرى2016-3

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجية للجهة

باستكمال االجراءات

ناتكو للتجارة4444
شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية خبصوص 

املناقصة اخلاصة بتوريد 244 معمل حاسوب

وحدة الشركة 

العاملية
2017/02/202017/02/202017/02/28دوالر3,352,053مركزيتوريد19-16/2016

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و الغاء  املناقصة و

اعادة االعالن

5555
 شركة الشرق

للتجارة

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد 244 معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
2017/02/232017/02/272017/02/28دوالر3.352.053مركزيتوريد19-16/2016

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و الغاء  املناقصة و

اعادة االعالن

6666
 مؤسسة الزهراء

للتجارة و التوكيالت

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد 244 معامل حاسوب

 وحدة الشركة

العاليمة للتعليم
2017/02/272017/02/282017/02/28دوالر3.352.053مركزيتوريد19-16/2016

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و الغاء  املناقصة و

اعادة االعالن

7777
 امحد زياد و عده

مقاولني

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
2017/02/282017/02/282017/03/05ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

ــــ
 مت الرد ان املوضوع ما زال قيد

التحليل و مل يتم البت فيه

8888
 مكتب نعيم سنان

الرعود للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

9999
 املقاول عبداهللا 

حسني املالهى

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

10101010
 مكتب حممد على

زياد

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

11111111
 املقاول حممد

عمران

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

12121212
 قاسم دخان 

للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

�Ý2017�Ý^ÃÖ]�Ùø}�íeç×Ş¹]�l]ð]†qý]æ�l]…]†ÏÖ]�„éËßi�ïçjŠÚæ�ïæ^Ó�Ö]�Øé‘^Ëi�x•çè��D2E�ÜÎ…�Ðv×Ú
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املقاول صاحل املالهى13131313
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

علي علي شايع زياد14141414
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

مهدي احلضوري15151515
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجية للجهة

باستكمال االجراءات

مكتب احلصن16161616
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل مدرسة حفصة

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

17171717
 مكتب يوسف

الصنعاين

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

علي حممد قحوان18181818
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
13/3/201713/3/201727/3/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت التنازل عن 

الشكوى وسحبها
مت التنازل عن الشكوى وسحبها

19191919
 املكتب صاحل 

العواضي للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
ــــــــ2017/04/04ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 عدم النظريف الشكوى النتهاء

الفترة القانونية

20202020
 مؤسسة علي القطييب

للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم مبحافظة 

ذمار خبصوص تاهيل و بناء عده مدارس

مكتب التربية م 

ذمار
ــــــــ2017/04/04ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 عدم النظريف الشكوى النتهاء

الفترة القانونية

21212121
 شركة جروزاليم

لالسترياد

شكوى ضد مؤسسة املياه و الصرف الصحي صعده و 

اخلاصة بتوريد و تركيب 3 منظومات ضخ

مؤسسة املياه و 

الصرف الصحي 

صعده

2017/04/112017/04/132017/04/16دوالر417,598حمليتوريدات2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكمال االجراءات

22222222
 امللك للتجارة و

االسترياد

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية خبصوص 

املناقصة اخلاصة بتوريد 230 معامل فيزياء - 

كيمياء - احياء

وحدة الشركة 

العاملية
2017/04/1116/4/201723/4/2017دوالر1,840,000مركزيتوريد20/2016

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجية بالغاء قرار

 االرساء واعادة التحليل وفقاً للمعايري

 احملدده يف الوثيقة واذا مل تنطبق

 املعايري فيتم اعادة اعالن املناقصة

بعد تعديل املعايري

23232323
 املرهيب النظمة

الطاقة

شكوى ضد مؤسسة املياه و الصرف الصحي صعده و 

اخلاصة بتوريد و تركيب 3 منظومات ضخ

مؤسسة املياه و 

الصرف الصحي 

صعده

2017/04/122017/04/132017/04/16دوالر417,598حمليتوريدات2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

االجراءات

24242424
 صن جروب

للتجارة العامة

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية خبصوص 

املناقصة اخلاصة بتوريد 230 معامل فيزياء - 

كيمياء - احياء

وحدة الشركة 

العاملية
2017/04/1216/4/201723/4/2017دوالر1,840,000مركزيتوريد20/2016

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجية بالغاء قرار

 االرساء واعادة التحليل وفقاً للمعايري

 احملدده يف الوثيقة واذا مل تنطبق

 املعايري فيتم اعادة اعالن املناقصة

بعد تعديل املعايري
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25252525
 مؤسسة االنيس

للتجارة

شكوى ضد املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية  

والالسلكية خبصوص توريد 200 برميل زيت 

حمركات

املؤسسة العامة 

لالتصاالت
2017/05/052017/05/0723/5/2017مركزيتوريد2016/6

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 الغاء املناقصة و اعادة اعالا و

احالة املختصني للتحقيق

26262626
 صخور التشييد

للمقاوالت

شكوى ضد مكتب التربية ذمار خبصوص ترميم 

مدرسة احلمزة عمد

مكتب التربية م 

ذمار
2017/05/07حملياشغال2017/2

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مل يتم الرد

27272727
 مكتب املقرن

للمقاوالت

شكوى ضد املؤسسة احمللية للمياه و الصرف 

الصحي ذمار خبصوص تنفيذ شبكة صرف صحي

 املؤسسة احمللية

 للمياه و الصرف

الصحي ذمار

مت الرد2017/05/15حملياشغال2017/1
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

رفض الشكوى

28282828
 مؤسسة سفري

اخلري للتوكيالت

شكوى ضد مستشفى الثورة خبصوص توريد مواد 

غذائية خضروات و فواكه

هيئة مستشفى 

الثورة النموذجي

-13

15/2016
2017/05/152017/05/212017/06/12ــــــــمركزيتوريد

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

رفض الشكوى و خماطبه اجلهة 

باملخالفات لتالفيها مستقبال

29292929
 شركة احلديقي

للمقاوالت

شكوى ضد اهليئة العامة ملياه الريف خبصوص 

مشروع مياه حي الفروسية

اهليئة اهلامة 

ملشاريع مياه 

الريف

ــــ2017/06/1115/6/2017ــــــــمركزيتوريداتــــ
مت اعداد التقرير 

االويل
عدم النظر يف الشكوىــــ

30303030
 عبداهللا السنيدار

للتجارة

شكوى ضد املؤسسه احمللية للمياه حجه 

خبصوص توريد و تركيب 4 مضخات مع قطع 

غيار

 املؤسسه احمللية

للمياه حجه
2017/06/202017/06/212017/08/30دوالر154,000حمليتوريدات2017/2

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

رفض الشكوى و خماطبه اجلهة 

باملخالفات لتالفيها مستقبال

مكتب صقر املنجدي31313131
شكوى ضد اهليئة العامة ملياه الريف خبصوص 

مشروع تنفيذ هنجر وحدة الطوارئ احلديدة

اهليئة اهلامة 

ملشاريع مياه 

الريف

2017/07/122017/07/1328/8/2017ــــــــمركزيتوريدات2016/1
مت اعداد التقرير 

االويل
ــــ

 مت الرد من قبل اجلهة بانه مت الغاء

 املناقصة بسبب عدم توفر

 االعتمادات مع علم املمول اليونيسف

بذلك

32323232
 باور اون حللول

الطاقة

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية خبصوص 

املناقصة اخلاصة بتوريد منظومات طاقة مشسية

وحدة الشركة 

العاملية
2017/08/062017/08/102017/08/17ــــــــمركزيتوريد2017/3

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و احالة املخالفات اىل

النيابة

مكتب حممد املكس33333333
شكوى ضد الصندوق االجتماعي للتنمية 

خبصوص استكمال خزانات حصاد مياه االمطار

 الصندوق

 االجتماعي

للتنمية

2017/08/092017/08/102017/08/17ــــــــمركزياشغال
مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

رفض الشكوى و خماطبه اجلهة 

باملخالفات لتالفيها مستقبال

34343434
 صن جروب

للتجارة العامة

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية للتعليم 

خبصوص مناقصة توريد معامل مدرسية

 وحدة الشركة

العاملية للتعليم
مت الرد2017/08/09ــــــــمركزيتوريد

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

35353535
 ناتكو لتقنية

املعلومات

شكوى ضد وحدة الشراكة العاملية خبصوص 

املناقصة اخلاصة بتوريد منظومات طاقة مشسية

وحدة الشركة 

العاملية
ــــــــ2017/08/13ــــــــمركزيتوريد2017/3

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

عدم النظر النتهاء الفترة 

القانونية لتقدمي الشكوى اىل 

اهليئة
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امحد علي رسام36363636
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدرسة الزهراء

 مكتب التربية م

البيضاء
مت الرد2017/08/1618/8/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و احالة املختصني

للتحقيق

امحد علي رسام37373737
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدرسة  7 يوليو

 مكتب التربية م

البيضاء
مت الرد2017/08/1618/8/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكمال االجراءات

امحد علي رسام38383838
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدرسة الروضه

 مكتب التربية م

البيضاء
مت الرد2017/08/1618/8/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

مكتب مالك مقبل39393939
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدرسة بن سيناء

 مكتب التربية م

البيضاء
مت الرد2017/08/2326/8/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

تنازل عن الشكوى

حييي جابر زياد40404040
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدارس الفاروق - الروضة

 مكتب التربية م

البيضاء
مت الرد2017/08/2326/8/2017ــــــــحملياشغال2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و خماطبه اجلهة

باملخالفات لتالفيها مستقبال

41414141
 مكتب مهدي

احلضوري

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدرسةمعاذ بن حسن

 مكتب التربية م

اب
مت عمل مذكرةمت عمل مذكرةــــ2017/08/2324/8/2017ــــــــحملياشغالــــ

يتم التوجيه للمختصني 

بسرعة استكمال اجراءات التحليل و البت 

يف املناقصة املذكورة اعاله و خماطبة مجيع 

املتقدمني بقرار االرساء مع منحهم الفترة 

القانونية لتقدمي التظلمات وفقا للقانون

مكتب اهلجيين42424242
شكوى ضد مكتب التربية و التعليم البيضاء 

خبصوص ترميم مدارس الفاروق - الروضة

 مكتب التربية م

البيضاء
مت عمل مذكرةمت عمل مذكرةــــ2017/08/2728/8/2017ــــــــحملياشغال2017/1

يتم التوجيه للمختصني 

بسرعة استكمال اجراءات التحليل و البت 

يف املناقصة املذكورة اعاله و خماطبة مجيع 

املتقدمني بقرار االرساء مع منحهم الفترة 

القانونية لتقدمي التظلمات وفقا للقانون

43434343
 مؤسسة احلداد

للتجارة

 شكوى ضد مؤسسة املياه و الصرف الصحي

احلديده خبصوص توريد مولدين 800 كي يف

 املؤسسة احمللية

 للمياه و الصرف

الصحي احلديدة

مت الرد2017/08/282017/08/29ــــــــحمليتوريدات2017/5

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

قيد الدراسة

44444444
 مؤسسة احلداد

للتجارة

 شكوى ضد مؤسسة املياه و الصرف الصحي

احلديده خبصوص توريد شبكة كهرباء

 املؤسسة احمللية

 للمياه و الصرف

الصحي احلديدة

مت الرد2017/08/282017/08/29ــــــــحمليتوريدات2017/6

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

عدم النظر يف الشكوى

45454545
 عبداهللا حسني

املالهي

 شكوى ضد مكتب التربية و التعليم يف البيضاء

خبصوص ترميم و تاهيل مدرسة الفاروق

 مكتب التربية

البيضاء
ــــــــ2017/10/01ــــــــحملياشغال

مت اعداد التقرير 

االويل

مت اعداد 

التقرير االويل

عدم النظر النتهاء الفترة 

القانونية لتقدمي الشكوى اىل 

اهليئة

2/12/2018 5
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46464646
 مكتب االوائل

للمقاوالت املعمارية

 شكوى ضد مكتب التربية و التعليم يف البيضاء

خبصوص ترميم و تاهيل مدرسة دار االيتام

 مكتب التربية

امانة العاصمة
مت الردــــ2017/10/10دوالر93,807حملياشغال

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و خماطبه اجلهة

باملخالفات لتالفيها مستقبال

47474747
 كابيتل مين

للمقاوالت

 شكوى ضد محعية اهلالل االمحر خبصوصة

اضافة دورين يف املبىن الرئيسي

 مجعية اهلالل

االمحر
مل يتم الرد2017/11/2022/11/2017دوالر62,000اشغال

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

كوالييت كونكت48484848
 شكوى ضد شركة اخلدمات املالية اليمنية

خبصوص مشروع الشريك االستراتيجي

 شركة اخلدمات

املالية اليمنية

خدمات 

استشارية
ــــ2017/11/282017/11/28ــــــــمركزي

خماطبة اجلهة 

بالرد على الشاكي

مت الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 عدم النظر يف الشكوى كون الشاكي 

 قد تأخر يف تقدمي الشكوى يف الفترة

 القانونية و خماطبة اجلهة بالرد على

الشاكي و توضيح اسباب استبعاده

مسارت باور49494949
 شكوى ضد املؤسسة العامة لالتصاالت خبصوص

توريد مولد كهربائي

 املؤسسة العامة

لالتصاالت
مت الرد2017/12/11دوالر170,000مركزيتوريد2017/1

مت اعداد التقرير 

االويل و خماطبة 

اجلهة

قيد الدراسة
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 ملحق رقم (3)

 تفاصيل البالغات ومستوى تنفيذ القرارات 

 واإلجراءات المطلوبة



|1 

 

  م7201ومستوى 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� �

م1/2/2017 مذكرة للهيئة  جمهول  ....1   مدينة صنعاء القدمية   

بشأن ارتكاب خمالفات قانونية مبديرية صنعاء 

القدمية لتنفيذ مشروع استثماري يف منطقة النظافة 

  باملديرية

    املوضوع قيد الدراسة

2....  
مدير عام وحدة 

 مشاريع كهرباء الريف
م22/2/2017 مذكرة للهيئة   اهليئة العامة لكهرباء الريف   

بشأن ارتكاب خمالفات قانونية خبصوص إعفاء 

  غرامات التأخري ملشروع الطاقة اخلامس

مت خماطبة اجلهة مبوافاة اهليئة 

  باألوليات
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ملحق رقم (4)
 

 الردود على االستفسارات وإصدار التعليمات إلى الجهات
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Ú×vÐ�ÜÎ…�E4Øé‘^Ëi�x{•çè�D�l]…^ŠËj‰÷]��ì�…]çÖ]�†è…^ÏjÖ]æ�l]†Ò„¹]æÝ^ÃÖ]�Ùø}�7201^{ãé×Â��†Ö]�áçÛ–Úæ�l^ã¢]�˜Ãe�àÚ�Ý  

< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

1. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة من قبل  اهليئة العامة لكهربـاء  

) بتاريخ 19(وحدة مشاريع كهرباء الريف  برقم  –الريف 

واخلاص بفتـرة احتسـاب القـوة القـاهرة      م 15/1/2017

املوجبــة إللغــاء غرامــات تــأخري التوريــد للعقــود ذات      

  .االعتمادات املستندية املفعلة

Ìè†Ö]�ð^e†ãÓÖ�íÚ^ÃÖ]�íòé�]� �

Ìè†Ö]�ð^e†ãÒ�Äè…^�Ú�ì‚uæ�� �
  م15/1/2017

والرفع بأن اجلهة هـي املسـؤولة عـن  إدارة    مت دراسة االستفسار 

العقــد ومــن صــالحيات جلنــة املناقصــات باجلهــة وفقــاً للمــادة   

)من الالئحة التنفيذية للقـانون وعليهـا اختـاذ االجـراءات     241(

الالزمة بعد مراجعة الشروط التعاقدية ومبـا ال خيـل بالقـانون    

  والئحته التنفيذية ويضمن حقوق طريف العقد.

  

2. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة من قبل األخ/ مدير عام 

) وتاريخ 231مستشفى الكويت اجلامعي برقم (

حول إمكانية  اهليئة العليا إفادة طلببشأن م 15/2/2017

التعاقد مع شركة جديدة للقيام بأعمال النظافة يف 

  املستشفى، نظراً لتوقف الشركة املتعاقد معها عن العمل.

�kèçÓÖ]�îË�jŠÚêÃÚ^¢]�   م�15/2/2017

مت خماطبة هيئة مستشفى الكويت اجلامعي بقرار جملس 

بالعقد ويف حال إخالل  االلتزاموجوب اإلدارة القاضي ب

املتعهد بواجباته العقدية من حق جلنة املناقصات يف اجلهة 

أن تتخذ كافة اإلجراءات الكفيلة باستمرار أعمال النظافة 

جلزائية املنصوص عليها يف وأن تطبق على املتعهد الشروط ا

) 273) من قانون املناقصات واملادة (32العقد، وكذا املادة (

  من الالئحة التنفيذية.
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Ú×vÐ�ÜÎ…�E4Øé‘^Ëi�x{•çè�D�l]…^ŠËj‰÷]��ì�…]çÖ]�†è…^ÏjÖ]æ�l]†Ò„¹]æÝ^ÃÖ]�Ùø}�7201^{ãé×Â��†Ö]�áçÛ–Úæ�l^ã¢]�˜Ãe�àÚ�Ý  

< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

3. 

تلقت اهليئة العليا طلب األخ/ وزير الزراعة والري 

م بشأن 29/2/2017) وتاريخ 1352مذكرتكم برقم (

طلبكم املوافقة على تكليف املؤسسة العامة للخدمات 

فيها  الزراعية لتنفيذ املشتريات واخلدمات واليت أوضحتم 

بأن وزارة الزراعة والري تعاين العديد من الصعوبات "

تبارها وزارة خدمية ترتبط خدماا واملعوقات باع

مباشرةً لذلك فإن أي إخفاقات تنعكس سلباً  باملزارعني

قادمون على  وأنتمعلى إنتاج احملاصيل الزراعية خاصة 

موسم أمطار يتطلب منكم بذل جهود استثنائية من قبل 

اإلدارة العامة لوقاية النباتات اليت تقوم بتنفيذ مهام 

مكافحة اآلفات واألمراض واحلشرات اليت تنتشر على 

مستوى مجيع احملافظات وتنظيم استرياد وتداول املبيدات، 

خاصة  األمر الذي يتطلب سرعة وضع املعاجلات العاجلة

وأن مجيع السيارات اخلاصة بفرق الرش أخذت للجبهات 

   ملواجهة العدوان الظامل على بالدنا ".

  

ë†Ö]æ�íÂ]…ˆÖ]�ì…]‡æ�   م�29/2/2017

املوافقة على عملية وطريقة الشراء من اختصاصات جلان  -1

املناقصات واملزايدات املختصة يف اجلهة وفقاً للسقوف 

من اختصاصات اهليئة  املالية احملددة يف القانون وليس

 العليا.

الدور الرقايب للهيئة العليا يقتضي إصدار التعليمات  -2

والتوجيهات واإلرشادات للجهة ويف هذا السياق ال ترى 

اهليئة العليا مانعاً من املضي يف إجراءات الشراء 

) من القانون، 17بالتكليف املباشر وفقاً ملا ورد يف املادة (

�†ì^Â]†Ú<íŞè>الئحة التنفيذية، ) من ال30وكذا املادة (

<í{éÖ^jÖ]<¼e]ç–Ö]: 

 احملددة لإلجراءات وفقًا متكاملة شراء وثيقة إعداد  -أ 

 املشـروع  طبيعـة  حبسـب  الالئحـة  وهـذه  القـانون  يف

 .تنفيذه املطلوب

 الظـروف  تراعـي  واقعيـة  تقديريـة  تكلفـة  عـداد إ  -ب 

 .باملشروع اخلاصة

 عمليـة  على باملصادقة اخلاصة اإلجراءات ستكمالا  -ج 

  .الالئحة يف احملددة املالية للصالحيات وفقًا الشراء
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

4. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة من قبل هيئة مستشفى 

) وتاريخ 676اجلمهوري التعليمي بأمانة العاصمة برقم (

م بشأن طلبكم املوافقة والسماح باستكمال 5/3/2017

 اإلجراءات القانونية الالزمة للشراء باألمر املباشر حبدود

املناقصة العامة وفقاً لقانون املناقصات واملزايدات حىت ال 

يتوقف العمل يف املستشفى أو أي طريقة تراها اهليئة 

العليا لتوفري احتياج املستشفى من األدوية واملستلزمات 

الطبية واألجهـزة ، نتيجة لنقص ونفاذ األدوية 

واملستلزمات الطبية، وكذا صعوبة شراء وتوفري الكميات 

ملطلوبة خصوصاً يف ظل عدم استقرار أسعار الصرف ا

وارتفاع أسعار األدوية واملستلزمات من حني إىل آخر 

وصعوبات إنزال مناقصات عامة بسبب األوضاع الراهنة 

  اليت متر ا البالد.

�ë…çãÛ¢]�îË�jŠ¹]�íòéâ

íÞ^Ú`e�êÛé×ÃjÖ] íÛ‘^ÃÖ]� �
  م5/3/2017

اختصاصات جلان املوافقة على عملية وطريقة الشراء من  -1

املناقصات واملزايدات املختصة يف اجلهة وفقاً للسقوف املالية 

 احملددة يف القانون وليس من اختصاصات اهليئة العليا.

الدور الرقايب للهيئة العليا يقتضي إصدار التعليمات  -2

والتوجيهات واإلرشادات للجهة ويف هذا السياق ال ترى 

إجراءات الشراء باألمر  اهليئة العليا مانعاً من املضي يف

) من الالئحة التنفيذية 29املباشر وفقاً ملا ورد يف املادة (

 :�†í{éÖ^jÖ]<¼e]ç–Ö]<ì^Â]†Ú<íŞè>للقانون 

 السـقف  إطار يف املطلوب العمل تنفيذ مبلغ يكون عندما  -أ 

 .املباشر باألمر للشراء احملدد املايل

 ملعـدات  غيار قطع شراؤها املراد األصناف تكون عندما   -ب 

 .وحيد مصدر إال هلا ليس آالت أو

 أعمـال  أو للسـلع  الفنيـة  املتطلبـات  تلبيـة  تعـذر  إذا   -ج 

 أو فـين  بواسـطة  إال املطلوبـة  اخلـدمات  أو األشـغال 

 .معني متخصص
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

 أو األشغال أعمال أو السلع لشراء حماولتان أخفقت إذا  -د 

 .املمارسة طريق عن املطلوبة اخلدمات

 رمسيا املعلنة الطبيعية الكوارث مثل الطوارئ حاالت يف  -ه 

 التنفيـذ  تتطلـب  الـيت  القهريـة  الظـروف  مـن  غريها أو

 .الفوري

 قبـل  املختصـة  املناقصـات  جلنة موافقة جيب األحوال مجيع ويف

 مع متقاربة األسعار أن تتأكد أن وعليها الطريقة هذه إىل اللجوء

  .السوق يف السائدة األسعار

5. 

 صندوق رعاية وتأهيل املعاقنيتلقت اهليئة العليا مذكرة 

املوافقة  طلبم بشأن 11/3/2017) وتاريخ 111برقم (

ومنحكم األذن على شراء األدوية واألجهزة التعويضية 

للمعاقني عن طريق األمر املباشر، وذلك لألسباب املوضحة 

  يف مذكرتكم وهي كالتايل:

الظروف اليت متر ا البلد من عدوان غاشم وحصار  )1

 جائر.

األزمة النقدية اليت متر ا البالد عموماً والصندوق  )2

°Î^Ã¹]�Øéâ`iæ�íè^Â…�Ñæ‚ß‘��   م�11/3/2017

افقة على عملية وطريقة الشراء من اختصاصات جلان املو -1

املناقصات واملزايدات املختصة يف اجلهة وفقاً للسقوف املالية 

 احملددة يف القانون وليس من اختصاصات اهليئة العليا.

الدور الرقايب للهيئة العليا يقتضي إصدار التعليمات  -2

والتوجيهات واإلرشادات للجهة ويف هذا السياق ال ترى 

اهليئة العليا مانعاً من املضي يف إجراءات الشراء باألمر 

) من الالئحة التنفيذية 29املباشر وفقاً ملا ورد يف املادة (

 :�†í{éÖ^jÖ]<¼e]ç–Ö]<ì^Â]†Ú<íŞè>للقانون 
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

 خصوصاً.

امتناع معظم التجار عن البيع للصندوق بسبب الوضع  )3

املايل للبلد وصعوبة إعداد املناقصات العامة أو 

احملدودة أو املمارسات اخلاصة ذه االحتياجات يف 

  هذه الفترة.

 السـقف  إطار يف املطلوب العمل تنفيذ مبلغ يكون عندما  -د 

 .املباشر باألمر للشراء احملدد املايل

 ملعـدات  غيار قطع شراؤها املراد األصناف تكون عندما   -ه 

 .وحيد مصدر إال هلا ليس آالت أو

 أعمـال  أو للسـلع  الفنيـة  املتطلبـات  تلبيـة  تعـذر  إذا   -و 

 أو فـين  بواسـطة  إال املطلوبـة  اخلـدمات  أو األشـغال 

 .معني متخصص

 أو األشغال أعمال أو السلع لشراء حماولتان أخفقت إذا  -ز 

 .املمارسة طريق عن املطلوبة اخلدمات

 رمسيا املعلنة الطبيعية الكوارث مثل الطوارئ حاالت يف  -ح 

 التنفيـذ  تتطلـب  الـيت  القهريـة  الظـروف  من غريها أو

 .الفوري

 املناقصات جلنة موافقة جيب األحوال مجيع ويف

 تتأكد أن وعليها الطريقة هذه إىل اللجوء قبل املختصة

  .السوق يف السائدة األسعار مع متقاربة األسعار أن
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

6. 

طلب اإلفادة بالرأي واملعاجلة املناسبة بشان تلقيهم بعض 

العروض لتوفري بعض االجهزة احلديثة اخلاصة بـإجراء  

الفحوصات املخربيـة وفـق احـدث التكنولوجيـا يف العـامل      

جماناً مقابل شراء احملاليل من تلك الشركات علـى قاعـدة   

، االنظمة املغلقة (توفري األجهزة مقابـل شـراء احملاليـل )    

كما اشارت املذكرة بأن املركز يقوم بتغطية مشترياته مـن  

ايـرادات الـدعم الشـعيب ومعانـام بسـبب اصـرار بعــض       

اجلهات الرقابية ومراقيب وزارة املالية ومسئويل املراجعة 

بــــاملركز علــــى تطبيــــق بعــــض االجــــراءات نتيجــــة 

"للبريوقراطيــة" الــيت يصــعب تطبيقهــا يف ظــل الظــروف  

 ..الراهنة

ˆÒ†¹]��l]�j~¹���çÖ]
íÚ^ÃÖ]�ív’Ö] 

  م3/4/2017

 لنص وفقاً باجلهة املناقصات جلنة اختصاص ضمن يقع ورد ما
 املناقصات لقانون التنفيذية الالئحة من)أ( الفقرة) 62( املادة

 سلطة املختصة املناقصات للجان يكون"  املتضمنة واملزايدات
 ضمن قيمتها تندرج اليت املناقصات كافة يف النهائية البت

  . "الالئحة هذه يف احملددة املالية صالحياا

7. 
افقة على الشـراء بـاألمر   طلب مصلحة خفر السواحل املو

  املباشر..
�Å^ŞÏÖ�íéÖ^¹]�ì…]‡æ�ØéÒæ
íÚçÓ£]�l^e^Šuæ�Üé¿ßjÖ]�   م�10/4/2017

جيوز قانونا اللجوء للشراء باألمر املباشر وفقاً لنص املادة 
التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات رقم ) من الالئحة 29(
م بعد اقرار جلنة املناقصات املختصة 2007) لسنة 23(

للمربرات الالزمة لذلك وعلى مسئوليتهم استيفاء كافة 
  .االجراءات القانونية الالزمة

8. 

تلقــت اهليئــة العليــا مــذكرة مــن قبــل مصــلحة التأهيــل   

) ص ك م/21/1( واإلصالح التابعة لوزارة الداخلية برقم

 العليا اهليئة موافقة طلب خبصوص م20/4/2016 وتاريخ

ív×’Ú�Øéâ`jÖ]�|ø‘÷]æ�
íÃe^jÖ]�ì…]‡çÖ�íé×}]‚Ö]�   م�20/4/2017

مت رفع تقرير إىل جملس اإلدارة الذي اختذ قرار مبخاطبة 
املصلحة بأن اختيار عملية الشراء مبوجب املقترحات املذكورة 
يف املذكرة ووفقا للمجموعات احملددة أو بأي طريقة شراء 
أخرى  جيب أن يتم إقرارها من جلنة املناقصات املختصة 
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

 اهليئـة  إىل املرفوعـة  املقترحـات  مـن  مقتـرح  اختيـار  على

 الغـذاء  مـن  السجون نزالء مستحقات وتوريد لشراء العليا

) 231مستشــفى الكويــت حبســب مــذكرة املستشــفى رقــم (

  .م15/2/2015وتاريخ 

م  2007) لسنة 23حكام قانون املناقصات رقم (ووفقا أل
  .والئحته التنفيذية

9. 
اشر نظـرا للوضـع القـائم يف    اإلذن للشراء باألمر املب طلب

  .البالد
Ý‚Ö]�ØÏßÖ���çÖ]�ˆÒ†¹]�   م�24/4/2017

 إشـراقية مت خماطبة املركز بأن مهام اهليئة العليـا رقابيـة   

على تنفيذ أحكام القانون وأنه يتوجب على جلنة املناقصات 

املختصة الوقوف على مربرات الشراء باألمر املباشـر والبـت   

م  2007) لسـنة  23فيها وفقا ألحكام قانون املناقصات رقم (

ــأن املــادة (     ــا ب ــه التنفيذيــة علم ــانون  16والئحت ) مــن ق

ــادة (  ــات وامل ــة ل 29املناقص ــة التنفيذي ــن الالئح ــانون ) م ق

املناقصات حددتا احلـاالت الـيت جيـوز فيهـا للجهـة القيـام       

  .بعملية الشراء بطريقة التنفيذ باألمر املباشر

10. 

طلب موافقة اهليئة العليا على مقترح إنزال مناقصة عامة 

واحدة (باحلبة) لشراء وتوريد املواد الغذائيـة موعـات   

  .للتجديدمتجانسة من األصناف وملدة (ستة أشهر) قابلة 

ív×’Ú�Øéâ`jÖ]�|ø‘÷]æ�
íÃe^jÖ]�ì…]‡çÖ�íé×}]‚Ö]�   م�29/4/2017

مت خماطبة املصلحة بأن اهليئة العليا ال ترى ما مينع من 

املُضي يف عملية الشراء مبوجب املقترح املذكور ووفقا 

للمجموعات احملددة أو بأي طريقة شراء أخرى  على أن يتم 

املختصة ووفقا ألحكام قانون إقرارها من جلنة املناقصات 

  م  والئحته التنفيذية2007) لسنة 23املناقصات رقم (

11. 
الطلب من اهليئة العليا "اختاذ اإلجـراءات وفقـاً للقـانون"    

وذلك بشأن مطالبة مؤسسـة يعقـوب للخـدمات اإلنشـائية     
�íéÂ^Ûjqý]�áçò�Ö]�ì…]‡æ

ØÛÃÖ]æ�   م�29/4/2017
بأن دور اهليئة العليا رقايب إشرايف على مت خماطبة اجلهة 

م 2007) لسنة 23تنفيذ أحكام قانون املناقصات رقم (
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

مبىن فرع الصندوق تصفية املشروع اخلاص ببناء وتسوير 

  .مبحافظة حضرموت

والئحته التنفيذية وأن مهام إدارة العقد وفقاً للقانون تقع 

 على مسئولية اجلهة ومنها املتعلقة بتصفية املشاريع وبأنه

إذا ثبت للوزارة استحالة قيام املقاول بإمتام إجناز املشروع 

نظراً للطروف االستثنائية الطارئة يف احملافظة، فإن على 

جلنة املناقصات يف الوزارة اختاذ اإلجراء املناسب ملعاجلة 

طلب املقاول حبكمة ووفقاً ألحكام القانون ومبا حيفظ 

  حقوق الطرفني .

12. 

موافقـة اهليئـة العليـا علـى      العامليـة  طلب وحدة الشراكة

واملستجيب واملقـيم،  وذلـك    خماطبة املتناقص األقل سعراً

للتوضـيح حـول مـدة الضـمان لبطاريـات احملافظـات الــيت       

) لتوريــد معــدات 3/17( % مــن املناقصــة رقــم16تشــكل 

 .طاقة مشسية

íé¹^ÃÖ]�íÒ]†�Ö]�ì‚uæ 30/4/2017م  
) من الالئحة 169بالتقيد بنص املادة ( اجلهةمت خماطبة 

  .م2007) لسنة 23التنفيذية لقانون املناقصات رقم (

13. 

طلب مصلحة التأهيل و اإلصالح "إعادة إدراج بنود لكميات 

من املـواد الغذائيـة مت أسـقاطها سـابقا مـن العقـد ضـمن        

  .م2017اخلاصة بشهري إبريل ومايو  الكميات

ív×’Ú�Øéâ`jÖ]�|ø‘÷]æ�
íÃe^jÖ]�ì…]‡çÖ�íé×}]‚Ö]�   م�6/5/2017

) من 242مت إحاطة مصلحة التأهيل واإلصالح بنص املادة (

) لسنة 23الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات رقم (

م اليت حددت النسبة املسموح ا للجنة املناقصات 2007

لتعديل عقود التوريدات والضوابط احملددة لتلك التعديالت 

ناقصات يف املصلحة اختاذ اإلجراء الالزم وأن على جلنة امل

وفقا لنص املادة السالف ذكرها مع إمكانية مراعاة الوضع 

اخلاص و االستثنائي الذي متر به البلد وفقا ألحكام قانون 
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

  .م  والئحته التنفيذية2007) لسنة 23املناقصات رقم (

14. 
"اإلفادة عن إمكانية ختفيض ضمان حسن التنفيـذ" بنـاًء   

  .شركة حممد علي شرف الدين على طلب
íév’Ö]�Ýç×Ã×Ö�êÖ^ÃÖ]�‚ãÃ¹]�   م�8/5/2017

/أ) من الالئحة التنفيذية 127مت خماطبة املعهد بأن املادة (

لقانون املناقصات نصت أن على صاحب العطاء الفائز  أن 

يقدم ضمان األداء يف فترة ال تتجاوز مخسة عشر يوما تبدأ 

من تاريخ اليوم التايل إلخطاره خبطاب مسجل بقبول 

ة %) من قيم 10عطائه تتحدد قيمته مبا ال يقل عن ( 

%) من قيمة عقود  15عقود األشغال ومبا ال يقل عن ( 

التوريدات واخلدمات األخرى وتستثىن اخلدمات االستشارية 

واخلدمات اليت ترى اللجنة العليا استثنائها من تقدمي 

) من 169ضمان األداء حبسب طبيعتها. بالتقيد بنص املادة (

ة ) لسن23الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات رقم (

و على جلنة املناقصات لديكم اختاذ اإلجراء وفقاً  م 2007

  ألحكام القانون ومبا حيفظ حقوق الطرفني

15. 

هناك مواضيع تعرض على جلنة املناقصات بالبنك يشوا 

بعض املالحظات وتكون تلك املشتريات قد مت توريدها من 

 فيما يصعب ارجاعها بعد استخدامها.سابق بطلب منفرد 

�Ôße�êÞæ^ÃjÖ]�Ìé×ŠjÖ]
êÂ]…ˆÖ]æ 

 م11/7/2017

م والئحته 2007) لعام 23قانون املناقصات واملزايدات رقم (
التنفيذية اوضح كافة االجراءات الالزمة لطرق الشراء 

من املفترض املختلفة ومنها الشراء باألمر املباشر واليت كان 
  التقيد وااللتزام ا.

اليه حول تساؤل اللجنة عما جيب اختاذه  واما ما أشرمت 
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

حول عمليات شراء شاا مالحظات او خمالفات فانه يتوجب 
اختاذ االجراءات القانونية الالزمة يف حق مرتكبيها اوالً 
وعدم السماح بتكرارها ومن مث معاجلة املواضيع املطروحة 

 على جلنة املناقصات مبا حيقق املصلحة العامة.

16. 

) 1،2على تغيري شروط الدفع للمناقصـتني (  طلب املوافقة

% وبضـمان مـن قبـل    100م حبيث يتم الـدفع  2007لعام 

  . %115املوردين بواقع 

Ý]…æúÖ���çÖ]�ˆÒ†¹]�   م�11/7/2017

 حددها اليت العليا باهليئة املناطة املهام بأن االحاطة نود
 التنفيذية والئحته م2007 لعام) 23( رقم املناقصات قانون

   والئحته القانون احكام تنفيذ على وإشرافية رقابية مهام هي
 املناقصات جلنه قيام على تؤكد العليا اهليئة فأن:  وعلية
 واختاذ والفنية القانونية املربرات على بالوقوف لديكم

 من)أ( الفقرة) 62( املادة لنص وفقاً الالزمة االجراءات
"  املتضمنة واملزايدات املناقصات لقانون التنفيذية الالئحة

 كافة يف النهائية البت سلطة املختصة املناقصات للجان يكون
 احملددة املالية صالحياا ضمن قيمتها تندرج اليت املناقصات

 االجراءات كافة اختاذ  مسؤوليتكم وعلى. " الالئحة هذه يف
 االقتصادية والكفاءة العام املال محاية حيقق مبا الالزمة
  .املطلوبة الشراء عملية لتنفيذ

17. 

تلقت اهليئة طلب مدير مشروع األشغال العامة لالستيضاح 

عن عطاء قدم باسم مقاول متويف مناقصة مشـروع منشـأة   

الري السيلي قرية الغزارة مدخل مسيلة وادي مور وإعادة 

م/ الزهـرة   –تأهيل قناة الكديد حمل شعوف بـوادي مـور   

مبحافظـــة احلديـــدة الـــيت مت اإلعـــالن عنـــها بتـــاريخ  

íÚ^ÃÖ]�Ù^Ç�ù]�Åæ†�Ú�   م�9/8/2017

خماطبة اجلهة بأن تقدمي عطاء بامسه يعترب نوعا من مت 

  .التحايل يستلزم استبعاد العطاء
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

م وحيـث أن صـاحب العطـاء تـويف يف تــاريخ     23/5/2017

لسـنة   11م (حبسب حكم احنصار الورثة رقم 9/5/2017

م من حمكمة خارف 21/5/2017هـ  الصادر بتاريخ 1438

  أي قبل اإلعالن عن املناقصة.اإلبتدائية) 

18. 

طلب من املؤسسة العامة لالتصاالت تلقت اهليئة العليا 
م 15/8/2017) وتاريخ 300برقم (السلكية والالسلكية 

خبصوص موافقة اهليئة العليا على انسحاا وإاء العقد 
م مع مصلحة اجلوازات بشأن 27/8/2008املوقع بتاريخ 

تنفيذ مشروع مبىن اجلوازات مبحافظة عـدن مببلغ 
) شهراً، والذي بلغت 36) ريال وملدة (347,901,398(

%)، وعللت سبب ذلك 62.07نسبة اإلجناز يف املشروع (
نتيجة للظروف اليت متر ا البالد والتوقفات املستمرة يف 

ات املستحقة هلا مقابل املشروع، وعدم صرف املستخلص
  .) ريال26,998,601األعمال املنجزة مببلغ (

�l÷^’iøÖ�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]
íéÓ×‰øÖ]æ�íéÓ×ŠÖ]�   م�15/8/2017

 مت دراسة الطلب املقدم من اجلهة ومت التايل:

مدير عام املؤسسة العامة إعداد مسودة مذكرة إىل  �
د توبأن اهليئة العليا  لالتصاالت السلكية والالسلكية

إحاطتكم بأن إدارة العقد من مسؤولية اجلهة وفقاً لنص 
) من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات 241(

حل اإلشكال  وعليه ميكنكم م،2007) لسنة 23رقم (
القائم بينكم وبني مصلحة اهلجرة واجلوازات وفقاً للعقد 

) من الالئحة التنفيذية للقانون 267أحكام املادة (و
 حقوق على حيافظ ومبااملتعلقة حبل اخلالفات، و

 .الطرفني

مصلحة اهلجـرة واجلوازات إعداد مسودة مذكرة رئيس  �
يتم اإلطالع وحل اإلشكال القائم بينكم بأن  ةواجلنسي

) 12وبني املؤسسة العامة لالتصاالت وفقاً للعقد البند (
>[í’j~¹><<<<والذي نص على  íã¢]< êâ< íéÖ^¹]< ì…]‡æ< �jÃi<í’j~¹]< íã¢]< êâ< íéÖ^¹]< ì…]‡æ< �jÃi<í’j~¹]< íã¢]< êâ< íéÖ^¹]< ì…]‡æ< �jÃi<í’j~¹]< íã¢]< êâ< íéÖ^¹]< ì…]‡æ< �jÃi

<ë_<�ŠËi<»<°Ê†ŞÖ]<°e<Íø}<àÚ<p‚¬<‚Î<^ÛéÊ<†¿ßÖ^e<ë_<�ŠËi<»<°Ê†ŞÖ]<°e<Íø}<àÚ<p‚¬<‚Î<^ÛéÊ<†¿ßÖ^e<ë_<�ŠËi<»<°Ê†ŞÖ]<°e<Íø}<àÚ<p‚¬<‚Î<^ÛéÊ<†¿ßÖ^e<ë_<�ŠËi<»<°Ê†ŞÖ]<°e<Íø}<àÚ<p‚¬<‚Î<^ÛéÊ<†¿ßÖ^e
>äiøÛÓÚ<æ_<‚ÏÃÖ]< ]„â< �çße<àÚ<‚ße>äiøÛÓÚ<æ_<‚ÏÃÖ]< ]„â< �çße<àÚ<‚ße>äiøÛÓÚ<æ_<‚ÏÃÖ]< ]„â< �çße<àÚ<‚ße>äiøÛÓÚ<æ_<‚ÏÃÖ]< ]„â< �çße<àÚ<‚ße أحكام املادة ، وكذا

) من الالئحة التنفيذية للقانون واملتعلقة حبل 267(
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

  . الطرفني حقوق على حيافظ ومبااخلالفات، 

19. 

مـدير مشـروع األشـغال العامـة     من قبل تلقت اهليئة طلب 

لالستيضاح عن عطاء قـدم باسـم مقـاول متـويف مناقصـة      

مشروع منشأة الري السيلي قريـة الغـزارة مـدخل مسـيلة     

وادي مور وإعادة تأهيل قناة الكديد حمـل شـعوف بـوادي    

ــور  ــدة  –م ــرة مبحافظــة احلدي ــيت تضــمنت م/ الزه ، وال

  التايل:
روع منشأة الري مشإعالن عن مناقصة لتنفيذ  مت انزال .1

السيلي قرية الغزارة مدخل مسيلة وادي مور وإعادة 

م/ الزهرة  –تأهيل قناة الكديد حمل شعوف بوادي مور 

 م12/4/2017وذلك يف تاريخ   مبحافظة احلديدة

مت شراء وثائق املناقصة بإسم املقاول املتويف بتاريخ  .2

 م)9/5/2017م (املقاول تويف يف تاريخ 21/5/2017

 م23/5/2017املظاريف بتاريخ مت فتح  .3

بأن املقاول  إتضح للجنة املناقصات أثناء فتح املظاريف .4

 م.9/5/2017متويف منذ تاريخ 

تقدم أحد أبناء املقاول املتويف بطلب إستكمال إجراءات  .5

التعاقد كونه مل يتمكن من جتهيز أوليات نشاط املقاوالت 

íÚ^ÃÖ]�Ù^Ç�ù]�Åæ†�Ú�   م�10/9/2017

  اآليت: ، تضمنمت رفع تقرير إىل جملس اإلدارة

سبق للمكتب الفين أن حرر مذكرة إىل مشروع األشغال العامة 

كرد على مذكرة املشروع األوىل تضمنت أنه كون صاحب 

م (حبسب حكم احنصار 9/5/2017تويف يف تاريخ العطاء 

م 21/5/2017هـ  الصادر بتاريخ 1438لسنة  11الورثة رقم 

 أي قبل اإلعالن عن املناقصة، من حمكمة خارف اإلبتدائية)

  لذا فإن تقدمي عطاء بامسه ال يعتد به.

وحيث أن مذكرة مشروع األشغال العامة الثانية مل تغري من 

كون أن تقدمي العطاء كان باسم املتويف رغم أن تاريخ الوفاة 

كان بعد تاريخ اإلعالن عن املناقصة فان املكتب الفين يؤكد 

عتد به.على رأيه السابق بأن تقدمي العطاء بإسم املتويف ال ي  
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

من بطائق وغريه حيث تزامنت مراسيم العزاء مع 

 راءات تقدمي عطاءات املناقصة.اج

 أرفق إبن املتويف  .6

نسخة من (وثيقة توكيل املتويف له صادرة بتاريخ   -أ 

 م) 21/8/2014

نسخة من (حكم بإحنصار الورثة صادر بتاريخ   -ب 

 م) (أي بنفس تاريخ فتح املظاريف)21/5/2017

نسخة من وثيقة بتوكيل ورثة املتويف ألحد   -ج 

تكمال أبنائه (نفس الشخص الذي طالب بإس

م (قبل 17/5/2017إجراءات التعاقد) مؤرخة بـ 

  .موعد فتح املظاريف وحكم إحنصار الورثة)

20. 

وثيقـة  إطـالع اهليئـة العليـا علـى     طلب (كاك بنك) بشأن 

سـيارات عاطلـة مملوكـة للبنـك قبـل       املزاد العلـين لبيـع   

  البدء بإجراءات التنفيذ. 

�êÞæ^ÃjÖ]�Ìé×ŠjÖ]�Ôße
DÔße�Õ^ÒE�êÂ]…ˆÖ]æ  25/9/2017م  

لوثيقة مت خماطبة اجلهة بقيام املختصني يف اهليئة بدراسة ا
  أمهها التايل:  املالحظاتو استنتجوا بعض 

اشترطتا تقدمي  )4) و (3الفقرتني () 2( الصفحة رقم يف .1
صورة من السجل التجاري ساري املفعول للمتقدم إضافة 
إىل صورة من شهادة مزاولة املهنة حيث ينبغي حذف 
هاتني الفقرتني إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من 

احلصول  املتزايدين التقدم للمزايدة وبالتايل إمكانية
  على أفضل األسعار .

- 6الفقرتني (د) و (هـ) من البند () 4( الصفحة رقم يف .2
 (نفس املالحظة السابقة)  )1
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

يفضل حذف العبارة )  1-3( البند ) 4( الصفحة رقم  يف .3
  (بغض النظر عن نتيجة املزايدة)

) الفقرة الثانية يفضل 9) البند (5يف الصفحة رقم ( .4
التالية: (سيتم إعادة ضمانات دخول استبداهلا بالعبارة 

املزاد إىل املتزايدين الذين مل حيالفهم احلظ يف املزاد 
بعد إعالن اسم الفائز  مباشرة، حبيث يتم إعادة 
الضمانات مقابل سحب إيصاالت الضمان املؤقت وتوقيع 

 أصحاب الضمانات مبا يفيد استالم ضمانام.

م تعديلها ) يت2 – 5) البند (17يف الصفحة رقم ( .5
باستخدام العبارة التالية: (يتم سداد بقية الثمن خالل 
مخسة عشر  يوماً من تاريخ اإلخطار  باإلرساء  إىل 

  حساب بنك التسليف التعاوين والزراعي احملدد يف العقد.
  العامة املزايدات بإجراءات التقيد التنبيه بضرورة  .6

 رقم يداتواملزا املناقصات قانون مواد يف عليها املنصوص
)  92( املادة إىل) 79( املادة من م2007 لسنة) 23(

 من املناقصات لقانون التنفيذية الالئحة مواد ونصوص
 )298( املادة إىل) 282( املادة

وعليه: يتم مراجعة الوثيقة حبسب التفاصيل املذكورة   
        أعاله،

21. 
تلقت اهليئة طلب من قبل مـدير مشـروع األشـغال العامـة     

(للمرة الثانية) لالستيضاح عن عطـاء قـدم باسـم مقـاول     
íÚ^ÃÖ]�Ù^Ç�ù]�Åæ†�Ú�   م�9/10/2017

مت خماطبة مدير مشروع األشغال العامة تضمنت بأنه 
م 9/5/2017وحيث أن صاحب العطاء تويف يف تاريخ 
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

متويف بشأن مناقصة مشـروع منشـأة الـري السـيلي قريـة      

الغزارة مدخل مسيلة وادي مور وإعادة تأهيل قناة الكديد 

م/ الزهـرة مبحافظـة احلديـدة     –حمل شعوف بوادي مور 

   ..م12/4/2017عالن عنها بتاريخ اليت مت اإل

هـ  1438لسنة  11(حبسب حكم احنصار الورثة رقم 
م من حمكمة خارف االبتدائية 21/5/2017الصادر بتاريخ 

حبسب توضيحكم يف املذكرة األخرية) أي قبل تاريخ وكذا 
  م.23/5/2017فتح املظاريف 

لذا فإن تقدمي عطاء بامسه يعترب نوعا من التحايل يستلزم 
>استبعاد العطاء <

22. 

من قبل األمني العام للمجلس  تلقت اهليئة العليا مذكرة
م 7/10/2017) وتاريخ 21/5/2برقم (الوطين للسكان 

القانوين خبصوص استرجاع األثاث بشأن طلب الرأي 
للشركة املوردة (أرض محري للتجارة) يف حالة عدم صرف 
مستحقاته املالية يف عقد التوريد أسوةً ببعض اجلهات 

  اليت قامت بإرجاع األثاث اجلديد الذي مل يستخدم.

á^ÓŠ×Ö���çÖ]�‹×�]�   م�7/10/2017

مت خماطبة اجلهة بأنه ومن خالل ما تضمنته مذكرتكم بأن 
م ومل يتم صرف مستحقات 2013العقد مت توقيعه يف العام 

م لعدم توفر املوارد املالية، ومبا أن 2014املورد من العام 
العقد مبين على التزامات وحقوق متبادلة بني الطرفني فإن 

، علماً بأن من حق املورد استرجاع األثاث الذي مت توريده
لقانون املناقصات ) من الالئحة التنفيذية 267(قم املادة 

م حدد أسلوب حل 2007) لسنة 23واملزايدات رقم (
  فظ حقوق والتزامات الطرفني.ا، ومبا حياخلالفات

23. 
) 1م (لمناقصة رقل ن ألحد املتقدمنيجواز استيفاء الضما

 للمركز. دوية كيماويةم اخلاصة بتوريد أ2017لسنة 

���çÖ]�ˆÒ†¹]�Ý^Â�†è‚Ú
Ý]…æúÖ 

 م22/10/2017

) الفقرة (ب) 168يتم االلتزام مبا ورد بنص املادة ( 
املتضمنة "البدء بتقييم االستجابة االولية للعطاءات 
املقدمة فيما يتعلق باستيفائها للشهادات والبطاقات وفقاً 
للشروط احملددة يف وثيقة املناقصة وميكن للجهة اذا كانت 

نواقص او شك يف صحة وسالمة هذه الوثائق  هناك
خماطبة مقدمي العطاءات الذين لديهم نواقص على قاعدة 
واحدة دون متييز بينهم الستيفائها والتثبت من صحتها 
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

خالل فترة حمدده باستثناء عدم جواز تعديل او تصحيح 
ضمان العطاء وذا مل يتم استيفائها فيتم استبعاد العطاء 

 .اعمال التحليل والتقييم قبل االنتهاء من

24. 
طلب املوافقة بتنفيذ اجراءات الشراء يف اطار املناقصة 

  . احملدودة واملمارسة واألمر املباشر
�îË�jŠ¹]�íòéâ�‹éñ…
êÛé×ÃjÖ]�ë…çãÛ¢]�   م�24/10/2017

املوافقة على طريقة الشراء من اختصاصات جلان املناقصات 
للسقوف املالية احملددة يف واملزايدات املختصة يف اجلهة وفقاً 

  .القانون مع امكانية مراعاة الظروف اليت متر ا البالد

25. 

تلقت اهليئة العليا مذكرة األخ/ مكتب مالية أمانة صنعاء 
م بشأن طلب اإلفادة 28/10/2017) وتاريخ 728برقم (

القانونية حيال طلب أمني عام الس احمللي باألمانة 
) ريال احملتجز 19,871,170بإطالق ضمان بنكي مببلغ (

لديكم "لشركة األشول للكهرباء والتجارة والتوكيالت" 
ضمان حسن التنفيذ عن مناقصة مشروع إنارة حي  مقابل

احلصبة وصوفان ومناطق مديرية الثورة، حيث بينت  
املذكرة بأن مستخلصات الشركة ختص مشاريع أخرى غري 
املشروع املذكور املراد إطالق ضمانه التنفيذي، ومل يتم 
إرفاق وثائق تؤيد صحة قيام الشركة بتوريد وتركيب 

مستخلص  –ضر استالم ابتدائي مواد املناقصة كـ(حم
  أعمال تغطي قيمة الضمان للمشروع).

ð^Ãß‘�íÞ^Ú_�íéÖ^Ú�gjÓÚ�   م�28/10/2017

مت خماطبة اجلهة بـأن إدارة العقـد علـى مسـئولية اجلهـة      

قانونـا، وتعــاميم اهليئــة العليــا الســابقة الصــادرة يف العــام  

م بشأن إطالق الضمانات كانت وفقا لشـروط حمـددة   2015

  وواضحة.

علماً بأنه يتوجب التصرف وفقا لشروط والتزامـات العقـود   

  املتبادلة ومبا حيافظ على حقوق الطرفني.

26. 

رئيس اللجنة األخ/ تلقت اهليئة العليا مذكرة من قبل 
) وتاريخ 140( العليا للمناقصات واملزايدات برقم ل.ع.م

م خبصوص التقرير الدوري عن نشاطها 4/11/2017

�l^’Î^ßÛ×Ö�^é×ÃÖ]�íßr×Ö]
l]‚è]ˆ¹]æ 

 م4/11/2017
مت رفع تقرير إىل جملـس اإلدارة باملالحظـات ورأي املكتـب    

 الفين حول ذلك.
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 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

م)، مبوجب نص املادة 2017يونيو  - للربع الثاين (إبريل 
) من قانون املناقصات واملزايدات رقم 7) الفقرة (57(
م واليت يتوجب عليها رفع تقارير دورية 2007) لعام 23(

بة على عن نشاطها إىل جملس الوزراء واهليئة العليا للرقا
 املناقصات واملزايدات (وأرفقت نسخة الكترونية منه). 

27. 

مكانية قبول ضمان العطاء مببلغ نقدي ام يكتفى بالطرق إ
) من الالئحة التنفيذيـة  122اليت نصت عليها املادة رقم (

 م  2007) لسنة 23للقانون رقم (

Øè^eçÚ�àµ�íÒ†� 7/11/2017م 
عـاله وحبسـب   وفقاً للنصوص القانونية الـواردة أ يتم العمل 

 النظام  

28. 

هيئـة مستشـفى الثـورة     تلقت اهليئـة العليـا مـذكرة األخ/   
ــ  ــنعاء ب ــام بص ــاريخ 22/17رقم (الع م 07/11/2017) وت

لإلفادة حول طلـب شـركة أرجـاء للتجـارة إعـادة ضـمان       
االستجابة  مقدرة اجلهةالتنفيذ وإاء العقد نتيجة لعدم 

  لطلب الشركة املتمثل يف إحدى اخليارين التاليني:
ل دوالر) كدفعة مقدمة مقاب 318,463.20دفع مبلغ ( �

 %)115ضمان بنكي (

أو  فتح اعتماد مستندي باسم الشركة بإمجايل قيمة  �
 دوالر) 318,463.20العقد مبلغ (

م ، 20/12/2016وحيــث أن العقــد مت توقيعــه يف تــاريخ  
% بعـد التوريـد   100ولكون العقد حدد بأن الدفع بواقـع  

والفحص واملطابقـة أو عـن طريـق فـتح اعتمـاد مسـتندي       
  املستشفى.حبسب ما تراه هيئة 

�Ý^ÃÖ]�ì…çnÖ]�îË�jŠÚ�íòéâ
ð^Ãß’e�   م�7/11/2017

 علـى  إشرايف رقايب العليا اهليئة دورمت خماطبة اجلهة بأن 

 م2007 لســنة) 23( رقــم املناقصــات قــانون أحكــام تنفيــذ

 تقـع  للقـانون  وفقاً العقد إدارة مهام وأن التنفيذية والئحته

  وفسخ العقود.بإاء  املتعلقة ومنها اجلهة مسئولية على

علما بأنه يف حال عدم توفر التمويل الالزم لعملية الشـراء   

وعدم استطاعة املستشفى على الوفاء بالتزاماتـه مـع املـورد    

وفقا للعقـد فإنـه ميكـن للجنـة املناقصـات لـديكم املُضـي يف        

  إجراءات فسخ العقد حبسب النظام وعلى مسئوليتكم.
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

29. 

اخلدميـة الـيت سـتنتهي    طلب املوافقة على جتديد العقود 
م وهــي (عقــد مقــاوالت بنــد 2017فترــا بنهايــة العــام 

التغذية + عقد مقاوالت النظافـة) دون أن يترتـب عليهــا    
أي زيادة، نظراً للظروف اليت متـر ـا الـبالد مـن حصـار      
ــاع    وعــدم اســتقرار الوضــع االقتصــادي وتضــخم يف ارتف

  األسعار.

ë…çãÛ¢]�îË�jŠ¹]�íòéâ�   م�11/11/2017

مت خماطبة اجلهة بأن إدارة العقود ومتديدها من اختصاص 

جلنة املناقصات يف اجلهة، وعليـه يتم اختاذ اإلجراءات 

  الالزمـة ملا فيه املصلحة العامـة.

�[h^mæ�îé¬�îé¬�Ùæ^Ï¹  حتويل سعر صرف الدوالر .30   م�19/11/2017

) 23من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( ) 175( املادة 
يتم حتديد  ) نصت على اآليت "2 –م الفقرة (ه 2007لسنة 

يوماً قبل موعد فتح املظاريف  28تاريخ سعر الصرف بـ
  احملدد يف وثائق املناقصة لغرض التقييم

31. 

مذكرة األخ/ مدير عام املركز الوطين تلقت اهليئة العليا 
م  18/11/2017) وتاريخ 382( لنقل الدم وأحباثه برقم

بشأن اإلجراءات الواجب اختاذها وما يتم اعتماده حول 
صرف باقي  واملقاوالت للتجارة الوطنية فارع طلب مؤسسة

مستحقاا لترميم وتأهيل املركز الوطين لنقل الدم (فرع 
  حضرموت) نتيجة لوجود خمالفات يف إدارة العقد.

�Ý‚Ö]�ØÏßÖ���çÖ]�ˆÒ†¹]
äm^h_æ�   م�18/11/2017

 علـى  إشرايف رقايب العليا اهليئة دور أنب مت خماطبة اجلهة
 م2007 لســنة) 23( رقــم املناقصــات قــانون أحكــام تنفيــذ

العقد وتسوية اخلالفـات   إدارة مهام وأن التنفيذية والئحته
  اجلهة. مسئولية على تقع للقانون وفقاً مع املقاول

علمــا بــأن املقــاول ال يتحمــل مســئولية اخلالفــات أو عــدم   
  التنسيق بني إدارات وفروع املركز الوطين لنقل الدم.

32. 

مذكرة األخ/ القائم بأعمال املؤسسة احمللية للمياه 
) وتاريخ 920والصرف الصحي بأمانة العاصمة برقم (

م بشأن طلب الرأي القانوين حول 27/11/2017
واملعوقات اليت واجهت املؤسسة أثناء تنفيذ اإلجراءات 

�å^éÛ×Ö�íé×�]�íŠ‰ö¹]
�íÞ^Ú`e�êv’Ö]�Í†’Ö]æ

íÛ‘^ÃÖ]� �
  م27/11/2017

بعد االطـالع على ما ورد يف املذكرة مت خماطبة اجلهة بأنه 
تبني وجود خالف بيـنكم وبـني املـورد حـول عـدم اسـتكمال       
توريد بقية الكمية املتفق عليها يف العقد، ومبـا أن مسـؤولية   

اختصاصات جلنة املناقصات املختصة إدارة تنفيذ العقد من 
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< <

 رد اهليئـة العليــا تاريخ مذكرة اجلهة اجلهـة املوضـــــــــــــوع م

)لتر من مادة الديزل من 762,552إجراءات شراء كمية (
املورد/ شركة سام صنعاء انترناشيونال لالسترياد 
والتصدير وذلك لتشغيل حمطة املعاجلة بصورة عاجلة 
تفادياً لألثار الكارثية املترتبة على توقف احملطة 

  يف.وبتمويل من منظمة اليونيس

) مــن الالئحــة التنفيذيــة 241يف اجلهــة اســتناداً للمــادة (
  للقانون.

وعليـه يتم إحالة املوضـوع إىل جلنـة املناقصـات املختصـة     
الختاذ القرار املناسب وفقاً لقانون املناقصات واملزايدات رقم 

  م والئحته التنفيذية.2007) لسنة 23(

33. 

رقم بمشروع األشغال العامة  من قبل مذكرةتلقت اهليئة 

م  تضمنت طلب إفادا 29/11/2017) وتاريخ 392(

برأي اهليئة العليا حول صحة شيكات بنكية أوشيكات 

مقبولة الدفع مت تقدميها كضمانات ابتدائية من بعض 

املقاولني حيث احتوت تلك الشيكات على بعض املالحظات 

لشروط القانونية حبسب اليت جعلت منها غري مستوفية ل

  .رأي جلنة مشروع األشغال العامة

íÚ^ÃÖ]�Ù^Ç�ù]�Åæ†�Ú�   م�29/11/2017

  املكتب الفين: تقرير إىل جملس اإلدارة برأي مت رفع

 قبول الشيكات املقدمة من األخوة التالية أمسائهم:  - أ 

 األخ/ عبدامللك الشاوش   .1

 األخ/ صاحل حممد العنسي .2

يـرى  عبداهللا حممد صاحل غلـيس  بالنسبة لشيكي األخ/   - ب 

للتأكد مـن  املكتب الفين التوجيه للجهة مبخاطبة البنك 

سالمة وصحة الشيكات (كشيكات مقبولة الـدفع لصـاحل   

وفقا لتعميم اهليئة العليـا رقـم    مشروع األشغال العامة)

  .م 2014) لسنة 6(
    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ملحق رقم (5)

 اإلعالنات المنشورة في الصحف الرسمية
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140000

+180000
��!)��9

��ا��7رة111/27/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRP1-6/4��ت ا�����ر(*�� S��د 13�<�وع /��د " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL2/19/2017ــــــــا

2500$

+2500$

+1500$

+2000$

+2000$

+2000$

+1500$

+1500$

+2000$

+1500$

+2000$

+1000$

+1500$

��!)��9

���D8�� ا���^� وا���و/�S وا*�اد ا���ا@� ا:����2017/1ه�[� ا����<�� ا�����ري /��*)� ��Tا��7رة121/30/2017�XT��'!��301000000��مــــــــ��ر�N�
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

�7را��7رة131/31/2016�@_� ���ة2017/1ا���[� ا����*)� ا����� آ��/.- ���ع ��� ���9(!��$��2/25/20173/1/2017420ر��ذا�-��ر�
5�رة 250آ��� وات �����<��2017/1���<�� F&�� ا��ما��7رة141/31/2017/ -.� آ��/��� ���9(!����2/25/20173/2/2017600000ر��ــــــ��ر�

:��اح ا�<����2017/1ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- م/�9�ةا��7رة152/1/2017/ ���� 
�ات ^Tث وU2 3و��آ� ���ر�
 ��(��

ا���!���'
���9(!��$��2/27/20173/1/201711500ر�

�ةا��7رة162/1/2017��5�رة 240 آ��� وات2017/2ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- م/ ا��/ -.� آ��/����Lاء و��ر�� و��آ�3 
 �Iا���
ا������

���9(!����1/27/20173/4/2017535000ر�

ب ا���ر@-ا��7رة172/18/2017�Xا� %/I�� ��@� ���ع ��9ء)�Aا��ةا��b@�� ا��&Xت ا�F�N���9(!��$3/1/20172000ــ�Aا��ة�Aا��ة/�% ا�&0ت ا��ر��� ( 

�ة ا�<�اآ� ا������ا��7رة182/26/2016Tتو����3

 V��ر@�� + ����Aات :!�ج ا�&�ا� �&�5T '20ا� ) ���ر�
���ات  + آ���A����ا������ ا�&���� (آ�&����ات و

����L ��ت 4��(�� + ( ���A����ر و&Tا + ���A����و

 V�!�/
ا�<�اآ� 
����ا��

�253/22/2017��م��ر�

4800$

+2000$

+14000$

��!)��9

�ا��7رة192/26/2017Tا���ا ��# �����ت����ت و�H/U زي ا������ + ��اد Deا.�� )2��� ) ���3/22/20173/27/2017ر��ـــــ��ر�
1230000

+2950000
��!)��9

را��7رة202/26/2017�2017/2�X�3 ا���/�� وا������ م/ ذ

� ا���/�ي ���� Lا�� %��� ) �ا"دة ا"Uن ����� وإهدة �Rه�
 ������/ (  ��" ���� 3�Iا�� �&" S/ ةAر@� ا����� + �Lا��

H�"

 ��(��
ا���!��' 
 V�!�/+
ا�<�اآ� 
����ا��

8لL3/10/20173/15/2017ا
800$

+800$
��!)��9

ت���<�� ا��7رة ا��م /Rبا��7رة2105/03/2017����� و*��و@ت )3����ت 4&�� + أدو�� + �A���� ) ��-��ر��XT�##################��ر�

1202261

+939193

+1252899

��!)��9

��تا��7رة223/6/2017�,T /ا��&� م ����������2017/1ا����H ا����- /���ر�% />��د #��� " D����-���8لL4/5/20174/9/2017ا

900000

+600000

+1500000

+600000

600000

��!)��9

��&O�/1 ا�����' ا���و!- و ا�Aرا"- (آك /�O)ا��7رة2306/03/2017 ��Rه�
�9!� ود"� @��*�ات اوراآ� (هرد و�� و@�*Z و�� ) 

 �9Nا� �ت اوراآ� *- !�H ا�&�[f وا!)�� ا��<�8!�&� a�"و�
�/

1&�� ��Rه�
 ��Rه�
1&��

ــــــً���9(!��ــــــ30��
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة2407/03/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRP1-7/4

 -f!�ت ا�����ر�� ( ا:(*�� S��د 16 �<�وع /��د " D����
 - %�رب - ا�,��9�ة -  - f�T - ء - اب��9 - A�� - ن�"

ر��� )

ا�&�O ا��و�- -
 ���V ا:!�/ 

ا�����ة 
 -.ا:!�
(UNDP)

8لLــــــا#########

2500$

+1000$

+2000$

+2250$

+2000$

+2000$

+2000$

+2250$

+2000$

+1500$

+2500$

+750$

+500$

+750$

+750$

+750$

��!)��9

2017/1ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- م/ ��Tا��7رة2516/03/2017
�رة 650آ��� وات ����I ا"دة � -.� آ��/�����ر�� و��آ�3 

ا�,
 رق (3)  ا���ا"�
 ��(��

ا���!���'
��'!��%2.5##################��ر�N�

��9(!��100000##################��ر��ذا�-�Lاء @��*�ي Dell �4ارئ ا�����تO�/2017/1 ا�����' ا���و!- و ا�Aرا"- (آك /�O)ا��7رة2618/03/2017

ب ا���ر@-ا��7رة2722/03/2017�Xا� %/I��� ��2017/1ا��b@�� ا��
رد X��ر + i�/روول ا -"� ( ورق 4&�" S��"���� ���ر�

ا/��F190 iام )
##################��ر��ذا�-

24400$

+2950
��!)��9

�' ا��5لا��7رة2822/03/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/5ت���>��د 40000 د*�� "�5د " ���9(!��400000.00##################��ر��ذا�-�Lاء و��ر�

ءا��7رة2927/03/2017/��X�� ��4@�� *�ا��� آ��/ء2017/1ا��b@�� ا���� ���9(!��950000.00##################��ر��ذا�-��ر�

ت ذات ��/�H أ�-O�/2017/2 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"- (آك /�O )ا��7رة304/2/2017X�L ��/4 ��j ���9(!����4/27/20174/30/2017180000.00ر��ذا�-��ر�� و��آ�3 و�<�8

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة314/3/2017��_� ���N��' ا���ت2017/1ا��b@�� ا�� f�^ار �*���د (3500) " ��Lاء و��ر�
 V�ذا�- ا�&�!
ا:@��7ري

���9(!��$��4/26/20175/3/20172500ر�

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة324/3/2017��_� ���Lاء و��ر�� (6,000,000) آ�ت #�ش2017/4ا��b@�� ا��
 V�ذا�- ا�&�!
ا:@��7ري

���9(!��$��4/26/20175/2/20172200ر�

�' ا��5لا��7رة334/3/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/6
 %��رة 180 آ���وات � -.� آ��/����Lاء و��ر�� و��آ�3 

�X��آ&��� ا�
��9(!��$��4/26/20175/3/2017800ر��ذا�-

ا��7رة344/9/2017
 a�ة �4ارئ ا���T' ـ و�ا�� a��ر�% >�� ��ا���[� ا��

وا:�9ح ا�&�[-
2017/1

 ��8>� �*�e D���� %�����A# Dان #�@!- @�� 100م3 
�!�:T a- ا���و@�� /��a ��<�وع �� �X&L 3و��آ�

8لا���!��'Lاً���255/10/201730000$��!)��9

!�O�/2017/3 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"- (آك /�O )ا��7رة354/12/2017� ���وع ا:��5��� وا���H و�U# ���9(!����5/7/20175/11/2017100000.00ر��ذا�-��ر�

�' ا��5لا��7رة364/12/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/7( تت "�� ��<�آ� ( ه�ا.�"������ر�� U2ث 
 V�ا�&�!

ا:@��7ري
���5/8/20175/14/2017ر�

16250$

+3250$

+1050$

��!)��9

��-ا��7رة374/15/2017ت���<�� F&�� ا������ت 4&�� + ادو�� )3�A����5/6/2017ــــــ��ر��ذا�-��ر��( أA�Fة 4&�� + 

600000

+600000

+600000

��!'�N�

33 �� 4 ����



�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة384/18/2017��_� ��2016/5ا��b@�� ا��

��I�� و�����X&L l ا���ا@� ا���4- وا��و�- 
�د 2 أA�Fة ��س" ��Lاء و��ر�

�% ا���ر�3 ا����- Optical Spectrum Analyzer 

 V�ا�&�!
ا:@��7ري

���9(!��$��5/15/20175/21/20172200ر�

�� وا�����Iا��7رة394/20/2017��_� S��&ا�� ��>���2017/1��>����/ ��D8�ا� ��� ���8لــــــ�9!� و��L5/5/20175/10/20172.5ا%��!'�N�

"- ������� *�ع "�نا��7رة404/20/2017��F:وق ا�تا�������4S�/وا V�� -�(*��/ ��/���/ �9ر�% #>��د ار/�� " D����

 ����
 ���Xا��
 ��!I��&ا�
 ��T����
ا��ا/��

8لL5/24/2017ــــــا

1600$

+1600$

+1600$

+2500$

��!)��9

��ا��7رة414/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4ن�" �(*��!� ا����9 و�R/ وع�>��د 12 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/15/2017ــــــا

900$

+1000$

+1000$

+800$

+1300$

+2200$

+2500$

+2500$

+2200$

+1300$

+2300$

+2500$

��!)��9

��ا��7رة424/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4ء�د 13 �<�وع /��*)�- ��A و��9" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/16/2017ــــــا

1500$

+2300$

+2000$

+2200$

+2000$

+2000$

+2300$

+2000$

+2300$

+2500$

+2500$

+2000$

+2500$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة434/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4ة����د 14 �<�وع /��*)�- اب و ا��" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/17/2017ــــــا

1800$

+1800$

+2300$

+2300$

+2300$

+1500$

+1500$

+1500$

+1500$

+2300$

+1500$

+2400$

+1500$

+2300$

��!)��9

��ا��7رة444/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4ر���ت وذ�,T -�(*ر�% /��>��د 10 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/18/2017ــــــا

1000$

+700$

+800$

+800$

+800$

+500$

+1900$

+1800$

+700$

+700$

��!)��9

��ا��7رة454/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4ءر�% /��*)�- ��V وا�&�,>��د 8 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/21/2017ــــــا

1500$

+1300$

+1500$

+1300$

+2500$

+2500$

+2200$

+700$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة464/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4رب , ا���ف��د 13 �<�وع /��*)� L&�ة , �9�ة , " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/23/2017ــــــا

1000$

+2400$

+1800$

+2200$

+800$

+2000$

+800$

+2000$

+1500$

+1300$

+2400$

+2400$

+2300$

��!)��9

��ا��7رة474/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4ان��" �(*�د 16 �<�وع /��" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/24/2017ــــــا

1000$

+800$

+1900$

+2000$

+1800$

+1800$

+1900$

+1800$

+1800$

+1000$

+1700$

+2000$

+1400$

+2000$

+750$

+2000$

��!)��9

��ا��7رة484/20/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-8/4���و ر %�ر�% /��*)�- ا�,>��د 5 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL5/24/2017ــــــا

2000$

+1300$

+1900$

+2000$

+1800$

��!)��9

2017/1ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- *�ع ��Tا��7رة494/24/2017
 �I��� رة 650 آ��� وات�� -.� آ��/�����ر�� و��آ�3 

ا"دةا�,
 ر�� 3 ا���ا"�
�'!��%��4/10/20174/15/20172.5ر��ا���!��'N�

ا��7رة504/24/2017
 a�ة �4ارئ ا���T' ـ و�ا�� a��ر�% >�� ��ا���[� ا��

وا:�9ح ا�&�[-
رب2017/2�8لا���!��'����D ا:"�ل ا���!�� ��<�وع �9ا/�S �9واح م/ L��9(!��$5/19/21075/23/2017400ا

ا��7رة514/24/2017
 a�ة �4ارئ ا���T' ـ و�ا�� a��ر�% >�� ��ا���[� ا��

وا:�9ح ا�&�[-
2017/2

�� ا�<���� I�/ ���� 
�ة ^Tو ���ر�� و!5� و��آ�3 و�<�8
رب���<�وع �9ا/�S �9واح م/ 

8لا���!��'L��9(!��$5/19/21075/23/20171100ا

��-ا��7رة524/24/20178لذا�-����A# Dان ���و�ت2017/6���<�� f�&F ا��L��9(!��5/19/20175/25/2017140000ا
��-ا��7رة534/24/20172017/7���<�� f�&F ا��-.��9(!����5/19/20175/25/201760000ر��ذا�-*�ن آ��/

33 �� 7 ����



�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة544/25/2017��_� ��2017/6ا��b@�� ا��
 �X&L �&ا������X&L S وR�� �"����ت >���@ ��Lاء و��ر�

SDH ا�,�.- ال �ا���ا@
 V�ذا�- ا�&�!
ا:@��7ري

���9(!��$��5/17/20174/24/2017550ر�

!�ا��7رة554/25/2017�� وا���*�� ا�&���ي - *�ع ا:��&�� ��2017/1ا���[� ا��

��دا ��4@�� وادوات �X�&�� وز��ت  ��Lاء و��ر�
ر وادوات !)*� وأدوات �9!� و &Tوا ��ت أدار�A����و

��.��اد آ��/
��9(!�� 320,000       ��5/20/20175/25/2017ر��ذا�-

��ا��7رة564/26/20178ل ا��L:وع ا�>�GECRP1-1/4ت(*�ر@- ���د �S ا���ارس *- "�د �S ا������ر�� أ2ث 

ه�[� ا������ 
ا��و��� 

 ���V ا:!�/
ا�����ة

���ر�ً���255/29/20173500$��!)��9

��ا��7رة574/29/20178ل ا��L:وع ا�>�ا@�<رات
0ت ���3 ا@�<ر�� *- "�د (5) X�3�4 أ@�<ر��S ا*�اد و

��"��Fو/�[�� وا ��@��N����ه�
ا@�<رات

ا@�<را
ت

��9(!��ـــ30��مــــــ

��-ا��7رة584/30/20172017/2���<�� F&�� ا��
ت !��ز ا���"� وا����F ���ر�

ء���Xا� n�* ز�F �+ ��ر�
�'!����5/19/20175/18/2017900000ر��ذا�-N�

��ا��7رة594/30/2017"- ������� ا0دارة ا����F:وق ا��م�Aا��ةا���N���6/4/20176/5/2017�Aا��ة�Aا��ة/�% "�د 3 @�رات !��ن /��ول 
 �X� 

رة%25�@
��!)��9

"- �������ا��7رة604/30/2017��F:وق ا�13012-100ا���
ت /��5&� (*���ر@� - *- @&% ��د 200 " A���� وع�>�

ا:!<�I ا���*���� *- ا�&�[� ا���ر@��

 ��ا��آ
 ��X���ا0

 �&" �������
 ���V ا0ا!�/

ا�����ة

���9(!��$5/30/20171600ــــــ��ر�

�ةا��7رة614/30/2017���د A# 13ان آ��ر ����5 ا���a @�� ا�ANان 2017/3S41ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- *�ع ا��" ��'!��$��5/9/20175/13/20172730ر��ا���!��'��ر�N�

"- �������ا��7رة625/1/2017��F:وق ا��ر@��13012-100ا���� �&�5T 200 د�" A���� وع�>�
 ��ا��آ

 ��X���ا:
�������

���9(!��$5/30/20171600ـــــــــــ��ر�

��ا��7رة635/9/20178ل ا��L:وع ا�>�ت����2

ل ر9' ا����ات *- ( ��آAذي ا���ل �X�@ن اU"دة اا"
 ����I�5 ا��8/�� وا�<���� - ا�Iء +ا���"��A وادي ا�,&

(����Iا� ������

ا�&�O ا��و�- 
 ���V ا:!�/

ا�����ة 
-.ا:!�

8لL5/28/2017ـــــــــــا
2000$

+2000$
��!)��9

ت����F ا��Uل ا:��T ا������ *�ع ا�����Zا��7رة645/14/2017����2
 ������ ا�����R� + Zه��a ا:��Tل ���<�وع  ��Rه�

�ات ا����� ���آA ا:��TلTا��

ا����3 
 ��T:ا

رآ-�!�ا�
8لL6/4/2017ــــــــــا

2570$

+550$
��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

*)� ا�&�,ءا��7رة655/15/2017��2017/1�X�3 ا���/�� وا������ �(*����ر@� /��د 13 " ���� وأ"دة �Rه���

 ��(��
ا���!��' - 

 V�!�/
ا�<�اآ� 
 ����ا��
�������

8لL5/29/2017ــــــــــا

1000$

+700$

+700$

+1200$

+500$

+400$

+600$

+1200$

+1000$

+1200$

+600$

+1400$

+1400$

��!'�N�

O�/2017/4(LTO Tapes ) -4 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"- (آك /�O )ا��7رة665/17/2017��T:ا 
��9(!����6/15/20176/20/2017140000.00ر��ذا�-�Lاء و��ر�� أ�4�L ا���

�' ا��5لا��7رة675/17/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/815W40 ���� Z�(35000) ا�� ز ��Lاء و��ر�
 V�ا�&�!

ا0@��7ر ي
���9(!��$��6/13/20176/18/20173200ر�

�5 ��9ءا��7رة685/17/2017I�� ���&�� ��ت !)*�2017/1ا:دارة ا���A����4@�� و�� ���9(!����6/10/20176/17/201790000.00ر��ذا�-��ر�

�ةا��7رة695/18/2017��تا����H ا����- /������ ز/�� م/ ا������ ا���ن+2��8ل���-��ر�� و��آ��X&L 3 ��<�وع L5/30/20176/5/2017ا
1000000

+85000
��!)��9

��ا��7رة705/22/2017ل ا���L:وع ا�>�IDB-10/4
ت ( ��A ـ ��9ء - اب - (*�د 14 �<�وع *- ا���" D����

��ت)�,T - ة���ا��

 O�&ا�
 -�U@:ا
�������

8لL6/13/2017ـــــا

2250$

+2250$

+3750$

+3000$

+3000$

+3500$

+1000$

+3500$

+2500$

+3250$

+3000$

+2000$

+2000$

+2000$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة715/22/2017ل ا���L:وع ا�>�IDB-10/4
ت ( ا/�S ـ L&�ة - �9�ة - (*�د 21 �<�وع *- ا���" D����

رب - "��ان - ا�,�% - ر��� )� - Z�ا����

 O�&ا�
 -�U@:ا
�������

8لL6/14/2017ـــــا

3750$

+500$

+3750$

+3750$

+3750$

+4000$

+4500$

+4500$

+3750$

+1250$

+3000$

+3000$

+4500$

+3750$

+2000$

+2500$

+3750$

+1500$

+500$

+3500$

+2500$

��!)��9

2017/1وزارة ا�����ا��7رة725/27/2017
 ����� �.@&�� و�AN!�� و����ت "�&I� �"� و��ر�&4

�و���
-��XT���9(!����6/19/20176/24/2017982000.00ر�

�' ا��5لا��7رة735/28/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/9
 %��F ���L S���� -F# -"�د 18 /�ج ر/" ��Lاء و��ر�

أ"�ل ا:!<ء
��9(!��$��6/20/20177/3/201720000ر��ذا�-

*)� ر���ا��7رة745/31/2017��2017/1�X�3 ا���/�� وا������ 
ت ����� S��ارس /��د ��د 10" ���� وأ"دة �Rه���/

*)� ر�����

 ��(��
ا���!��' 
 V�و/�!
ا�<�اآ� 
 ����ا��
�������

8لL6/21/20177/4/2017ا

750$

+750$

+750$

+750$

+750$

+750$

+750$

+750$

+750$

+750$

��!)��9

ا��7رة755/31/2017
0ت ا�����X وا�_@���X *�ع ��_� ��ا��b@�� ا��

�!�ا:
2017/1��5���!� و�!- *�ع ا:&�� �*�% �Lآ� !) ����9(!��7/1/20177/8/2017190800ا#�ىذا�-ا���

0ت ا�����X وا�_@���Xا��7رة765/31/2017��_� ��2017/7ا��b@�� ا��
 ��% ا��5ا" �"���� S.ط آ&>��د 12000ا" ��Lاء و��ر�

-/ 10 ��@
��9(!��$��7/5/20177/10/20171100ر��ذا�-
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة776/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14
 Aن و���" �(*T��9 و!� ا���R/ وع�>��د 23 " D����

و��9ء

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/10/2017ـــــــــــــا

1000$

+1000$

+1000$

+1000$

+1300$

+1300$

+1800$

+1000$

+1000$

+1300$

+1300$

+2400$

+1100$

+2100$

+1300$

+2300$

+2300$

+2000$

+2500$

+2500$

+2500$

+2000$

+2500$

��!)��9

��ا��7رة786/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( ت���,T - ة���*)� ( اب - ا�����د12�<�وع *- " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/11/2017ـــــــــــــا

1000$

+1000$

+1500$

+800$

+2300$

+800$

+1500$

+2000$

+2050$

+1500$

+800$

+900$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة796/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14ر��د 14 �<�وع /��*)�- ��T وذ" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/12/2017ـــــــــــــا

1500$

+1800$

+1800$

+2000$

+2000$

+1800$

+1300$

+2000$

+1100$

+2100$

+2100$

+1300$

+2100$

+2100$

��!)��9

��ا��7رة806/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14V�� �(*�د 11 �<�وع /��" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/13/2017ـــــــــــــا

1300$

+1300$

+2500$

+1900$

+2500$

+1300$

+2500$

+1500$

+2500$

+2500$

+800$

��!)��9

��ا��7رة816/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14ة�&Lء ور�% /�*)�- ا�&�,>��د 10 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/16/2017ـــــــــــــا

2400$

+1100$

+1300$

+2100$

+1500$

+1900$

+2500$

+1500$

+2400$

+1500$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة826/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( رب� - Z�ة - ا������9 ) �(*ر�% /�>��د 10 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/17/2017ـــــــــــــا

1600$

+1900$

+1800$

+2000$

+2500$

+2500$

+2500$

+2100$

+2000$

+1800$

��!)��9

��ا��7رة836/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( ا���ف - ا����ة - "��ان ) �(*��ر���- >��د 10 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/18/2017ـــــــــــــا

1500$

+900$

+1500$

+2400$

+2000$

+1900$

+2000$

+2300$

+1500$

+2300$

��!)��9

��ا��7رة846/2/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( ى�I5@ - ���ر - %��د 14 �<�وع /��*)� (ا�," D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/17/2017ـــــــــــــا

1500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+1000$

+1300$

+2500$

+2500$

+1100$

+1500$

+1800$

+1000$

+1000$

��!)��9

2017/2ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- ����ةا��7رة856/3/2017
 �X&L ل�X�@وا � ��Rه���5�����ر�� ا!/�3 /��- اS���2 و

�����9�ة ا�5 �����ا���"�� *- 
 ��(��

ا���!���'
��'!��$��6/13/20176/18/2017567ر�N�

�' ا��5لا��7رة866/4/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/10ل وه����Tا S��2د ا�" ��Lاء و��ر�
ذا�- - 

 V�ا�&�!
ا:@��7ري

���9(!��$��6/20/20177/5/2017300ر�

"- �������ا��7رة876/11/2017��F:وق ا�13013-100ا���
����� ر#�f م/ ��ر@� T<�ة - ���� T<�ة -�ل /�ء �X�@ا

��ت�,T

�9�وق 
 -&q�/ا
�������

8لL��9(!��$7/12/20171600ـــــــــــــا
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

"- �������ا��7رة886/11/2017��F:وق ا�12499-300ا���
 f����� �X/ -�/ Aآ�� 1���ر@� ا/� /�Xا���ل /�ء �X�@ا

V�� /م �ا��
 ���Xا��
��!I��&ا�

8لL��9(!��$7/16/20177000ـــــــــــــا

��ا��7رة896/12/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-9/4(  %��ة -ا�,��*)� (��A - ا����/ a���د 16 �<�وع " D����
 O�&ا�

 -�U@:ا
�������

8لL7/9/2017ـــــــــــــا

4500$

+3700$

+1500$

+3000$

+3000$

+4500$

+1500$

+1300$

+3000$

+2500$

+1000$

+1000$

+2000$

+1300$

+3000$

+4000$

��!)��9

"� وا��<�ا��7رة906/12/2017�Iوا�  �*�Aا��ة�b@�� ا��7رة ���������9(!��6/30/201750000.00ـــــــــــــ�Aا��ة�Aا��ة/�% �9' ���� و������ و/�ا�- رو0ت و/���ت �

"- ������� - *�ع ��Tا��7رة916/13/2017��F:وق ا�2017/1ا���

 S��د �� ( fFدوA���ر�� و��آ�3 ( ا2ث �X�&- + آ�ا@- 
 (��T �(*��ت �����
�ت "�"�����د ار/% "

���Xا��)����
 + ��!I��&ا� 

��9ق 
 -&q�/ا
(�������

�7/18/2017ـــــــــــــ��ر�

1600$

+3500$

+600$

+1600$

��!)��9

"- ������� - *�ع "��انا��7رة926/14/2017��F:وق ا�2017/3ا���

 S��د �� ( fFدوA���ر�� و��آ�3 ( ا2ث �X�&- + آ�ا@- 
*)� "��ان) ��ت �����
�ت "�"�����د ار/% "

���Xا��)����
 + ��!I��&ا� 

��9ق 
 -&q�/ا
(�������

�7/19/2017ـــــــــــــ��ر�

2500$

+1600$

+600$

+600$

��!)��9

"- ������� - *�ع "��انا��7رة936/21/2017��F:وق ا�تا�������*)� "��ان و�9�ة3�� -* a��ر�% >��د 3 " D����
���Xا��)����

��!I��&ا� 
8لL7/25/2017ـــــــــــــا

2500$

+3500$

+900$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة946/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( A�� - ن�" - �!�*)� (ا:���د11�<�وع *- " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/23/2017ـــــــــــــا

1100$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+1300$

+2000$

+2100$

+2100$

+2100$

��!)��9

��ا��7رة956/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( ة�����9 - اب - ا��) �(*���د14�<�وع *- " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/24/2017ـــــــــــــا

2500$

+2500$

+2100$

+1300$

+700$

+700$

+1300$

+1300$

+2300$

+2300$

+2000$

+1500$

+2500$

1500$

��!)��9

��ا��7رة966/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14(ر���ت - ��T - ذ�,T) �(*���د12�<�وع *- " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/25/2017ـــــــــــــا

2500$

+2500$

+2500$

+1500$

+1000$

+1000$

+800$

+500$

+1200$

+1300$

+1800$

+1800$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة976/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( ء*)� (��V - ا�&�,��ر�% *- >��د10" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/26/2017ـــــــــــــا

1300$

+2000$

+2500$

+2500$

+2500$

+800$

+500$

+1500$

+1600$

+2500$

��!)��9

��ا��7رة986/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14( ة�*)� (L&�ة ـ �9��ر�% *- >��د10" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/27/2017ـــــــــــــا

2000$

+1400$

+900$

+2400$

+2300$

+1000$

+1500$

+2100$

+1500$

+1500$

��!)��9

��ا��7رة996/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14
رب ـ ا���ف ـ �*)� (ا�����Z ـ ��ر�% *- >��د9 " D����

�9�ة )

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/30/2017ـــــــــــــا

2500$

+2300$

+1000$

+1300$

+1100$

+2500$

+2500$

+2400$

+2300$

��!)��9

��ا��7رة1006/23/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-10/14
 - %�*)� (ا����ة - "��ان ا�,��ر�% *- >��د10" D����

ر��� )

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا0�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL7/30/2017ـــــــــــــا

2500$

+2400$

+2400$

+1900$

+2300$

+2500$

+1300$

+2500$

+1600$

+1000$

��!)��9

!�ا��7رة1017/5/2017�� وا���*�� ا�&���ي - *�ع ا:��&�� ��2017/1ا���[� ا��
��اد ��4@�� وادوات �X�&�� وز��ت  ��Lاء و��ر�

ت ادار���A����و
��9(!����7/26/20177/31/2017320000.00ر��ذا�-

تO�/2017/5 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة1027/6/2017X�>اوراق ا� ����9(!����8/7/20178/13/2017150000.00ر��ذا�-4&"� و��ر�� د*
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��9(!����8/9/20178/14/2017400000.00ر��ذا�-�Lاء و��ر�� ا�4�5@�� وا:دوات ا��X�O�/2017/6O�&�� ��& ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة1037/8/2017

ت �N����O�/2017/7 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة1047/8/2017"�&I� ���9(!����8/9/20178/14/2017250000.00ر��ذا�-��ر�

"- �������ا��7رة1057/9/2017��F:وق ا�تا�������2
ت ( "�ن - (*�� -* f@���د 21�� ��" S��"���� ���ر�
�ر@- )��ر@�� �AدوfF + ا2ث � �"5� )( %���V - ا�,

 ���Xا��
��!I��&ا�

�8/10/2017ـــــ��ر�
4500$

+2500$
��!)��9

�د ىS4 15 أآ�س د".��2017/9ا�&�O ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة1067/13/2017" ���ر��ذا�-�Lاء و��ر�
12/7/2017

4
8/17/2017400000.00��!)��9

�ا��7رة1077/19/2017�/�� S�� آ��L2017/11
- �!0ت(اU9ح و�9�� �2U2 -* ة�"�� ��ت "���# ���5�

( ��������"� - �Tا@� وا 
8/14/20178/20/2017ا#�ىذا�-

800000

+1865000

+600000

��!)��9

�ا��7رة1087/19/2017�/�� S�� آ��L2017/11( �ت "�"����ر ( ار/% �e %I� ���8/14/20178/21/2017ر��ذا�-�Lاء و��ر�

850$

+6150$

+5350$

+3000$

��!)��9

��ا��7رة1097/20/20178ل ا��L:وع ا�>�IDB-11/4

ت ( ��9ء - اب - (*8ل *- ا���Lوع ا�>��د 15 " D����
- %�ر - ��V - ا�����Z - "��ان - ا�,���ت - ��T - ذ�,T

 @�I5ى)

 O�&ا�
-�U@:ا

8لL8/7/2017ـــــا

2500$

+2300$

+3500$

+2500$

+1000$

+2500$

+2000$

+800$

+800$

+500$

+3800$

+3700$

+3750$

+1000$

+1900$

��!)��9

"- �������ا��7رة1107/22/2017��F:وق ا�تا�������2
ت ( "�ن - (*�� -* f@���د 21�� ��" S��"���� ���ر�
�ر@- )��ر@�� �AدوfF + ا2ث � �"5� )( %���V - ا�,

 ���Xا��
��!I��&ا�

�8/22/2017ـــــ��ر�
1600$

+900$
��!)��9

!f ا����9ا��7رة1117/23/2017���� وا"دة �Rه�� دار ر"�� ا:��م2017/1�X�3 ا���/�� وا������ أ��
 ��(��

ا���!���'
8لL8/6/20178/16/20172660ا$��!'�N�

8لذا�-ا0ر�L' ا���آAي �&�روم *�ع /8�ادO�/2017/10 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة1127/25/2017L��9(!��8/21/20178/27/2017500000.00ا

"- �������ا��7رة1137/26/2017��F:وق ا�تا�������2

���S>� f م/ ا����ة �ف ����/ �&F S/ ذ���ر@� �ل �X�@ا
����� دو"S م/ �� ���f ا�<�ج &F S/ ذ���ر@� �ل �X�@ا+

��ت�,T

 ���Xا��
��!I��&ا�

8لL8/30/2017ـــــا
1600$

+2500$
��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة1147/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4ن�" �(*��!� ا����9 و�8ل *- اLوع ا�>��د 16 " D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/13/2017ـــــا

2500$

+1800$

+1800$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2400$

+2500$

+2500$

+2500$

+2300$

+2500$

+2500$

+2500$

��!)��9

��ا��7رة1157/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4ء��9 �(*��*)� ��A و��8ل *- Lوع ا�>��د 16 " D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/14/2017ـــــا

1300$

+2300$

+2400$

+2500$

+2400$

+2300$

+2500$

+800$

+1900$

+1500$

+1500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة1167/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4
�ة ��*)� ا����*)� اب و��8ل *- Lوع ا�>��د 14 " D����

��ت�,T �(*��و

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/15/2017ـــــا

1300$

+2300$

+2300$

+2300$

+1000$

+2000$

+1800$

+2000$

+2300$

+2500$

+900$

+2500$

+2500$

+1300$

��!)��9

��ا��7رة1177/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4
ر �*)� ذ��*)���T و��8ل *- Lوع ا�>��د 17 " D����

V�� �(*��و

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/16/2017ـــــا

800$

+1800$

+2300$

+1800$

+2000$

+1500$

+2000$

+800$

+1000$

+2200$

+2100$

+2000$

+2000$

+2100$

+1300$

+1300$

+1300$

��!)��9

��ا��7رة1187/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4
 �(*��*)� ا�&�,ء و��8ل *- Lوع ا�>��د 12 " D����

*)� L&�ة��ا/�S و

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/17/2017ـــــا

900$

+900$

+800$

+1900$

+1800$

+1600$

+1000$

+2500$

+1000$

+1300$

+1900$

+2000$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة1197/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4
 �(*���9�ة و �(*��8ل *- L% ا�ر>��د 8" D����

Z�ا����

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/20/2017ـــــا

1800$

+1800$

+1500$

+1800$

+2500$

+2500$

+2300$

+2000$

��!)��9

��ا��7رة1207/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4
 �(*��رب و� �(*��8ل *- L% ا�ر>��د 10 " D����

ا����ة

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/21/2017ـــــا

400$

+500$

+1100$

+1000$

+800$

+1400$

+1300$

+1500$

+2500$

+1300$

��!)��9

��ا��7رة1217/26/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-12/4
 �(*��*)� "��ان  و��8ل *- Lوع ا�>��د 13 " D����

*)� @�I5ى��*)� ر��� و��ا�,�% و

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL8/22/2017ـــــا

2000$

+2300$

+2000$

+2500$

+2500$

+800$

+1100$

+800$

+1000$

+1800$

+1800$

+1800$

+1500$

��!)��9

 ا��اه���Aا��ةا�&�O ا����- �_!<ء وا������ا��7رة1227/29/2017����� و/��N����ات و4&��!ت (����'!��ـــــ8/8/20178/13/2017�Aا��ة�Aا��ة/�% N�

�ا��7رة1238/1/2017�/�� S�� آ��L2017/3
 %� (KV/A 800) رة��ات ���� �2U2 3و��آ� ��Lاء و��ر�

�X��ت ا�T��
��9(!��$��9/12/20179/17/201715000ر��ذا�-

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة1248/1/2017��U� ��ر�ت 4�� و��ت درب وا��2017/1ا��b@�� ا��I/ ��'!��30235200.00��م25��م��ر��ذا�-�Lاء و��ر�N�

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة1258/6/2017��_� ��2017/7ا��b@�� ا��
 �"���� S.ط آ&>��د 12000 ا" �ا"دة ا"Uن �<�اء و��ر�

-/10 ��@ ��% ا��5ا"
��9(!��$��9/10/20179/16/20171100ر��ذا�-

توزارة ا�Aرا"� وا��يا��7رة1268/7/2017����2

�( ا:@� ا����5ة *- "�د �� ��! ���#1200 ) ��Lاء و��ر�
 )��� ��5��� �Lات ور���ت ا�����ر�� + (*�� S�

ر��� Kآ7ر ا�&Dور ا������ م/ذا��b@� ا��
��8/30/20179/5/2017ر��ـــ

810000

+270000
��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��تا��7رة1278/9/2017�,T /ن م�]�@ ����������2017/1ا����H ا����- /���ر�% ��/�� />��د 4 " D����-���8لL9/10/2017ـــــــــا

1000000

+1000000

+1000000

+1000000

��!)��9

2017/4����� ا��Rه�� واU9Kحا��7رة1288/9/2017�� ��/!� وا���وع ا�����ر�� ا���اد ا�D8ا.�� �����ء *- ا:
ا���از!� 
 ��ا��

�������
���9(!��259/9/20173000000.00��م��ر�

�' ا��5لا��7رة1298/14/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/14data warehousing ل ال��T 3و��آ� ���9(!��$��9/13/20179/19/201735000ر��ذا�-�Lاء و��ر�

��ا��7رة1308/14/20178ل ا��L:وع ا�>�IDBR-10/4( %�ت ( ��V�� -A - ا�,(*ر�% *- ا���>��د ���� " D����
 O&ا�

 -�U@:ا
�������

8لL9/17/2017ـــــــــا

1500$

+1900$

+1300$

+2500$

+3700$

+3700$

+2000$

+1300$

+1500$

��!)��9

ا��7رة1318/14/2017
0ت ا�����X وا���X�@U *�ع ��U� ��ا��b@�� ا��

�!�ا:
2017/2�"����ر  &Tا ���اد ��4@�� + ��ر� ���9/13/20179/19/2017ر��ذا�-��ر�

113200

+170000
��!)��9

��ا��7رة1328/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4��9!� ا����د 16 �<�وع *- ا" D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/18/2017ــــا

1300$

+1000$

+1300$

+1300$

+1300$

+1300$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2400$

+2400$

+2500$

+2500$

+2500$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة1338/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4(ء��9 - A�� - ن�ت ("(*�د 19 �<�وع *- ا���" D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/19/2017ــــا

2500$

+2500$

+2500$

+2300$

+2300$

+2400$

+2300$

+2400$

+1800$

+1600$

+1300$

+1000$

+1000$

+1000$

+2000$

+2000$

+2000$

+2000$

+2000$

��!)��9

��ا��7رة1348/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4( ة���ت (اب - ا��(*�د 16 �<�وع *- ا���" D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/20/2017ــــا

2300$

+1500$

+1500$

+1500$

+1500$

+2400$

+1300$

+1000$

+800$

+2000$

+2300$

+2500$

+1300$

+800$

+1500$

+2500$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة1358/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4
- f�T - ت���,T) ت(*�د 17 �<�وع *- ا���" D����

ر )�ذ

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/24/2017ــــا

1100$

+2500$

+2500$

+1000$

+1500$

+1000$

+1100$

+2400$

+2000$

+1800$

+1100$

+1500$

+1800$

+2200$

+2000$

+2000$

+2000$

��!)��9

��ا��7رة1368/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4( S�/ء -ات (��V - ا�&�,(*�د 11 �<�وع *- ا���" D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/25/2017ــــا

2500$

+2500$

+2500$

+800$

+1200$

+2100$

+1300$

+2500$

+1500$

+2000$

+2500$

��!)��9

��ا��7رة1378/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4( ة�ت (L&�ة- �9(*�د 12 �<�وع *- ا���" D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/27/2017ــــا

1000$

+1400$

+1800$

+2500$

+1500$

+1800$

+1900$

+2000$

+1500$

+1500$

+1000$

+1900$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة1388/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4(رب� - Z�ت (ا����(*�د 14 �<�وع *- ا���" D����
ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL9/28/2017ــــا

800$

+2500$

+2500$

+2200$

+2000$

+2000$

+2500$

+2300$

+500$

+900$

+1000$

+2300$

+2300$

+2000$

��!)��9

��ا��7رة1398/21/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-13/4
ت (ا���ف - ا����ة - (*�د 13 �<�وع *- ا���" D����

ا�,�% - ر���)

ا�&�O ا��و�- 
 ��"&� ا:
ا�����ة

8لL10/1/2017ــــا

2300$

+1300$

+900$

+2500$

+2500$

+1900$

+1500$

+2300$

+1000$

+2000$

+2500$

+1500$

+2000$

��!)��9

"- ������� *�ع "��انا��7رة1408/22/2017��F:وق ا�12399-910ا���
a ا����ع - #�ر -/�- ��د �T انA# وع�>�ل �X�@ا

�9�� م/ "��ان

 ���Xا��
 ��!I��&ا�
 ��T����
ا��/��

8لL��9(!��$9/25/20172500ــــا

�' ا��5لا��7رة1418/27/2017��� ��/�� S�� آ��L2017/15-.�^ )���د 3 اA�Fة " ���9(!��$��9/19/20179/25/2017450ر��ذا�-�Lاء و��ر�

ا��7رة1428/27/2017
 a�ة ���4ئ ا���T' - و�ا�� a��� ��ا���[� ا��

r�&ح ا�وا:�9
2017/4

a ا:/رة وا��� - ��!���X ��<�وع Xوا��� ��!�����D ا:"�ل ا��
�Aه� -م/ ر���

8لا���!���'L��9(!��$9/14/20179/17/20173200ا

"- �������ا��7رة1438/28/2017��F:وق ا�تا��������ة4��ر�% ��/�� /��*)� ا��>��د ار/�� " D����
 O�&ا�

-�U@:ا
8لL10/5/2017ــا

1600$

+900$

+1600$

+1600$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

2017/1ا���آA ا��U�� -�4ج ا:وراما��7رة1449/11/2017
و�� ا�sN ا:ول ("�د 21 �9' ��ز"� 9 ��Xا� ��ا:دو ���ر�

ت)"����ا�9ف و6 
ا���از!� 

Aآ���� ��ا��
�#########25��م��ر�

37000

+80000

+140000

+200000

+290000

+900000

��!)��9

2017/2ا���آA ا��U�� -�4ج ا:وراما��7رة1459/11/2017
�د 11 �9' ��ز"� 5 ") -!و�� ا�sN ا�7��Xا� ��ا:دو ���ر�

ت)"����ا�9ف و3 
ا���از!� 

Aآ���� ��ا��
�#########25��م��ر�

150000

+230000

+450000

+100000

��!)��9

ا��7رة1469/17/2017
0ت ا�����X وا���X�@U *�ع ��_� ��ا��b@�� ا��

�ة��ا��
2018-2017/1�*�% �Lآ� !) ����9(!�� 200,000.00  ##################ا#�ىذا�-ا���

��ا��7رة1479/18/20178ل ا��L:وع ا�>�IDB-12/4��ت ا�����ر(*�� i�/ -* ل8L% ا�ر>��د 7 " D����
 O�&ا�

 -�U@:ا
�������

8لL10/8/2017ــــا

 2500$

+3750$

+2500$

+1000$

+2500$

2500$

+1900$ 

��!)��9

�Aا��ةا�&�O ا����- �_!<ء وا������ا��7رة1489/19/2017���N����ات و4&��!ت ���!��ـــــ10/3/2017ــــ�Aا��ة�Aا��ة/�% 
ءا��7رة1499/20/2017/��X�� ��4@�� *�ا��� آ��/ء "�د 24 ����ن *��رة2017/1ا��b@�� ا����  ���9(!��950000.00##################��ر��ذا�-��ر�

ءا��7رة1509/20/2017/��X�� ��201/2ا��b@�� ا��
 -* ���� ز��ت ���آت ������ات ا�����/ 1000 ���ر�

A�AT �I��
��9(!��$19000##################��ر��ذا�-

�' ا��5لا��7رة1519/28/2017��� ��/�� S�� آ��L201/16تر�I&ا� S�ت "����##################��ر��ذا�-�Lاء و��ر�� U2ث 

9600$

+9900$

+12900$

��!)��9

ر��F ا��/�� ���[� ا����<��2017/1ه�[� ���<�� ا��7رة ا��م ا����ذF-ا��7رة1529/28/2017Nدات ا��9���� ا��� ��FRة��!��ا��ر ��L#########15��م�Aا��ة�Aا�

�ةا��7رة15310/2/2017����� ا��F2017/1-��8لـــــ�Rه�� و����� ا��Aء ا�<��- ���<�� ا����- ا��L750000.00#########ــــا��!'�N�

ا��7رة15410/4/2017
 �(*ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- /��

�ة��ا��
ت����2

 +��5��� %� ��4e تN,��Lاء و��ر�� و��آ�3 (ار/% 
( ��5��� %� ����N�ر I�R/ ون��ا ��ا!/�3 دآ�

 ��(��
ا���!���'

�11/4/2017#########��ر�
15900$

+8300$
��!)��9

�&�� د��ان "م ا��زارة�92017/1�وق ر"�� ا��tء وا�<&ب وا���^�ا��7رة15510/4/2017 �8ل ��<�وع �Rه�L:ل ا8لـــــ����D ا"�L��9(!��11/3/2017700000#########ا

��ا��7رة15610/5/20178ل ا��L:وع ا�>�IDBR-11/4( V�� - ة���ت ( ��A - ا��(*ر�% *- ا���>� �2U2 د�" D����
 O�&ا�

 -�U@:ا
�������

8لLــــا#########

 3500$

+4500$

+3000$ 

��!)��9

توزارة ا�Aرا"� وا��يا��7رة15710/8/2017����2

�( ا@� �� ��! ���#1200) �ا"دة ا"Uن ( �Lاء و��ر�
 )��� ��5��� �Lت ) + ور(**��5ة *- "�د �S ا���

�� :آ7ر ا�&Dور )ا��b@�� ا��

ت /ا���
ا��)��ة 

ت !�����
��!/ا��

�2511/5/2017��م��ر�
 810000

+670000 
��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

ءا��7رة158#########���/ -Fم ا����ذ�9����ا��Iارئ ���[� ���<�� ا��7رة ا��م /���ء2017/3���<�� ا��7رة ا�� ��FRة����9(!�� ا��ر ��L#########15��م�Aا��ة�Aا�

ءا��7رة159#########���/ -Fم ا����ذ2017/2���<�� ا��7رة ا��
 + '�� -&4 ��e ث����"��S( ا2 S� �!�Xا�� ���Xا� %�/

(���#�دة وه�آ� اA�Fة 4&�� �
��9(!��%25#########15��م�Aا��ة�Aا��ة

��ا��7رة160#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4��9!� ا���8ل *- أLوع أ�>��د 17 " D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL11/5/2017ــــا

 1300$

+1800$

+800$

+800$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$

+2300$

+2500$

+1800$

+1800$

+2500$

+2500$

+2500$

+2500$ 

��!)��9

��ا��7رة161#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4(A�� ء ـ�ن ـ ��9") �(*��8ل *- Lوع أ�>��د 14 " D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL11/6/2017ــــا

 2400$

+2400$

+2500$

+2500$

+1800$

+2500$

+2500$

+1000$

+2500$

+2500$

+2000$

+2500$

+2500$

+2500$ 

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة162#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4( ة���*)� (اب ـ ا����8ل *- L% أ�ر>��د 10" D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL11/7/2017ــــا

 1300$

+2500$

+2500$

+2500$

+2300$

+1100$

+2500$

+1400$

+1500$

+2300$ 

��!)��9

��ا��7رة163#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4(��T ت ـ���,T) �(*��8ل *- L% أ�ر>��د 10" D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL11/8/2017ــــا

 2500$

+1500$

+2500$

+2500$

+1000$

+1500$

+1800$

+800$

+1500$

+2000$ 

��!)��9

��ا��7رة164#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4(V�� ر ـ�*)� (ذ��8ل *- L% أ�ر>��د 10" D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لL11/9/2017ــــا

 1400$

+2000$

+2000$

+1900$

+1400$

+1300$

+1300$

+1300$

+1800$

+2500$ 

��!)��9

��ا��7رة165#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4(S�/ء ـ ا*)� (ا�&�,��8ل *- L% أ�ر>��د 10" D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لLــــا#########

 800$

+1400$

+1400$

+2000$

+1900$

+1800$

+2000$

+2500$

+2500$

+2000$ 

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة166#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4(ة�*)� (L&�ة ـ �9��8ل *- Lوع أ�>��د 11" D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لLــــا#########

 1300$

+2000$

+600$

+1000$

+1100$

+1500$

+2400$

+1800$

+1800$

+1800$

+1800$ 

��!)��9

��ا��7رة167#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4(رب�*)� (ا�����Z ـ ��8ل *- L% أ�ر>��د 9" D����

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لLــــا#########

 1800$

+2500$

+2300$

+2500$

+1600$

+2500$

+2300$

+1500$

+2500$ 

��!)��9

��ا��7رة168#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-14/4
*)� (ا���ف - ا����ة - ��8ل *- Lوع أ�>��د 11 " D����

"��ان -ر���)

ا���O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

8لLــــا#########

 2500$

+2500$

+2500$

+1500$

+800$

+2400$

+800$

+800$

+500$

+2500$

+1900$ 

��!)��9

��اد Deا.�� �����ء2017/4����� ا��Rه�� واU9Kحا��7رة169######### ��-��ر��XT��'!��%2.5##################��ر�N�

ت ا�,�ور��ا��7رة170#########F��TU� ة����92017/1�وق ا��
ء /��Xا� -��@b�� زوت�Lاء و��ر�� آ��� �S ا���Aل وا��

وا���a وا���ف ا���-
 S�ذا�- 
ا����وق

���9(!��###################25��م��ر�

2017/10���<�� F&�� ا������- وآ��� ا�3I ا�&<�يا��7رة171#########( ���T s�/�� O�@ - Z��@آ�ي - ا - ��� - ر��T) ء��9(!��300000.00##################��ر��ذا�-��اد /�

�<�وع ا����% ا�I&- ا������-2017/11���<�� F&�� ا������- وآ��� ا�3I ا�&<�يا��7رة172######### %���8لذا�-���[� L��9(!��150000.00##################ا
��9(!��300000.00##################ا#�ىذا�-4&"� ا���5�� ا����ي ���� O�/201/112016 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة173#########

ا��7رة174#########
 �!�R/ -وا���ف ا��� aا��b@�� ا������ ����

��9ا��
دة ا���Aل2017/1� ��'!����11/7/201711/8/20176000000.00ر��ا���!��'��ر�N�

ته�[� ���<�� ا��7رة ا��م /���ءا��7رة175#########����ت 4&�� ا@��Uآ��)2�A����ش 4&- + L ) ��-�Lاء و��ر��XT�##################��ر�
1500000

+2500000
��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��9ءا��7رة17611/6/2017 - -Fم ا����ذ2017/2ه�[� ���<�� ا��7رة ا��

 S��"���� S� �!�Xا�� ���Xا� %�/ ��!ا"Uن ����ة ا�7
 '�� -&4 ��e ث1- ا2

'�2- #�دة وه�آ� اA�Fة f�&4 وا2ث 4&- �

��9(!��%25#########ـــــــ�Aا��ة�Aا��ة

ت آ��/.�� و��ر�� آ/Uت ��&�O�/2017/12O ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة17711/7/2017T�� 3و��آ� ���9(!����12/1/201712/6/2017100000ر��ذا�-��ر�

��ا��7رة17811/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4( ن�" - ��9!� ا����د 17 �<�وع *- ( ا" D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لL12/3/2017ـــــا

1000$

+2500$

+2500$

+2500$

+2100$

+2100$

+2100$

+1300$

+1300$

+1500$

+1900$

+1600$

+2400$

+1900$

+1900$

+1900$

+1800$

��!)��9

��ا��7رة17911/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4( ء��9 - A�� ) -* %�ر>��د 6 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لL12/4/2017ـــــا

1300$

+1500$

+1600$

+2300$

+2500$

+2000$

��!)��9

��ا��7رة18011/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4ة���*)� ا����ر�% *- >��د 10 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لL12/5/2017ـــــا

2300$

+2400$

+2500$

+1500$

+1500$

+2500$

+1300$

+2400$

+1800$

+2500$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة18111/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4(ر���ت - f�T -ذ�,T) �(*���د 11 �<�وع *- " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لL12/6/2017ـــــا

1500$

+1500$

+1500$

+2300$

+1500$

+1000$

+1500$

+2300$

+1500$

+1600$

+2100$

��!)��9

��ا��7رة18211/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4(ة�&L - V��) �(*���د 14 �<�وع *- " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لL12/7/2017ـــــا

1300$

+2500$

+2500$

+2500$

+1300$

+1300$

+2500$

+900$

+1800$

+700$

+1400$

+1500$

+2000$

+1800$

��!)��9

��ا��7رة18311/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4(رب - ا����ة� - Z�% *- ( ا�����ر>��د 9 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لLـــــا#########

2000$

+2000$

+2500$

+900$

+1000$

+700$

+1900$

+1900$

+800$

��!)��9

��ا��7رة18411/8/20178ل ا��L:وع ا�>�ECRPA-15/4(ى�I5@ - ���ر - %�ر�% *- ( "��ان - ا�,>��د 8 " D����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
 a�ا:�� ا����

-.ا:!�

8لLـــــا#########

2300$

+1300$

+1300$

+2500$

+1500$

+2500$

+1000$

+1000$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

��ا��7رة185#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRP1-16/4
 �(*��/ aر�% ا���>� S��ات آ��رة ���د Tو��آ�3 و ���ر�

�ت "�"���� Z2U2 د�" �"
#########ــــ��ر��ا�&�O ا��و�-

1500$

+1500$

+1500$

��!)��9

��ا��7رة186#########8ل ا��L:وع ا�>�IDB-13/4
 ��T ت���,T A�� ) ت(*ر�% *- ا���>��د ار/�� " D����

ر)�ذ

 O�&ا�
 -�U@:ا
f������

�#########ــــ��ر�

3000$

+1000$

+3500$

+3700$

��!)��9

0ت ا�����X وا���X�@Uا��7رة187#########��U� ���د ���6000 دروب وا��ا@�د 2017/80.8MMا��b@�� ا��" ���9(!��10000#########��11/6/2017ر��ذا�-�Lاء و��ر�

�92017/1�وق ����� ا���راتا��7رة188#########
@�ب و����Aات أ#�ى T ������ر�� و��آ�A���� 3ات 

�ة��*)� ا���� -* �����ه� ����5 و�� ���N�
��Aا�� 

ا����وق
���9(!��13000000##################��ر�

��ا��7رة189#########"- ������� ا:دارة ا����F:وق ا���2رات �����2017/1�Xا���U2 %�/ة���9(!��%25#########ـــ�Aا��ة�Aا�
��ا��7رة190#########"- ������� ا:دارة ا����F:وق ا���9(!��%25#########ـــ�Aا��ة�Aا��ة/�% ا:�9ل ا�7/��2017/2ا���

��ا��7رة191#########8ل ا��L:وع ا�>�ECRP1-16/4
� U2ث " aر�% ا���>� S��ات آ��رة ���د Tو��آ�3 و ���ر�

�ت "�"����

ا�&�O ا��و�- 
 V�!�/ �&"
ا:�� ا�����ة 

-.ا:!�

�#########ـــ��ر�

1500$

+1500$

+1500$

��!)��9

��ا��7رة192#########8ل ا��L:وع ا�>�IDB-13/4ت(*�د �S ا���" -* a��ر�% >��د أر/�� " D����
 O�&ا�

 -�U@:ا
�������

�#########ـــ��ر�

3000$

+1000$

+3500$

+3700$

��!)��9

�ة *�ع ا�<��اءO�/2017/13 ا�����' ا���و!- وا�Aرا"-ا��7رة193#########��8لذا�-ا:ر�L' ا��@�s ���وع ا��L��9(!��115000#########12/9/2017ا

H4ا��7رة194#########I&ور ا�D/ ج�!: ��2017/4ا�<�آ� ا��

د ��آ3 �@ Hاء آ��� 2000 آ��L
  3&�� و�Lاء آ��� 2000 آ�H ��ر�

-FU" ي�I* ��&�و�Lاء آ��� 500 آ�� 
�'!��%12/4/20172.50ـــــ��ر��ذا�-N�

ا��7رة195#########
 �������ا����H ا����- /������ ز/�� و�X�3 ا:و�ف /

�ة��م/ ا��
ت����2

a ا���ن����ر�� و��آ��X&L 3 ��<�وع 
3�X� ��� 200 ��@ -F�/ انA# ء�/ +

8لـــL12/5/20171000000#########ا��!'�N�

�9�ةا��7رة196######### �(*��2017/1�X�3 ا���/�� �(*����ارس /��د 5 " ���� ا"دة �ه���

ا���!���' 
 V�و/�!
ا�<�اآ� 
����ا��

8لLا##################

500000

+500000

+500000

+500000

+500000

��!'�N�

ا��7رة197#########
 �!�R/ -وا���ف ا��� aا��b@�� ا������ ����

��9ا��
2017/2

 sN�� -و"- ا���ف ا����>�� ��5�����ر�� أ!/�3 و
ا��.��- ��- ا������

��9(!��$5000##################��ر��ا���!���'

�' ا��5لا��7رة198#########��� ��/�� S�� آ��L2017/17���/ د "<� ا0ت���9(!��$350##################��ر��ذا�-�Lاء و��ر�� و��آ�3 "

�' ا��5لا��7رة199#########��� ��/�� S�� آ��L2017/18
 %� Z!�� Z�&@ا �! S4 1.5 '�X��د 100 " ��Lاء و��ر�

5ت ا���آ�3���
��9(!��$1700##################��ر��ذا�-

*)� ابا��7رة200#########��2017/1�X�3 ا���/�� �(*����ارس /��د 5 " ���� ا"دة �ه���

ا���!���' 
 V�و/�!
ا�<�اآ� 
����ا��

8لLا##################

600000

+200000

+200000

+200000

+600000

��!'�N�
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

�'!��$��12/2/201712/4/20174500ر��ا���!���'��ر�� آ��� 400ا�' ا�� د�Aل ���b@�� و*�و"�2017/3ا��b@�� ا������ ����a وا���ف ا���- م/ ��Tا��7رة201#########N�

��&1وزارة ا���a وا�&��ا��7رة202######### ��Rه�
ر�% >� D���� 0ت�� -* S�����&1 اا��5و��S ا�� �ه��

ت ا���a وا���ف ا���-��(��
ــــــ

 ��Rه�
1&��

��9(!��ــــــ#########ـــــ

�' ا��5لا��7رة203#########��� ��/�� S�� آ��L2017/19
 %� Z!�� Z�&@ا �! S4 1.5 '�X��د 100 " ��Lاء و��ر�

5ت ا���آ�3���
��9(!��$1700##################��ر��ذا�-

�� �U��Uت ا�����X وا���X�@Uا��7رة20412/3/2017ر ����"�2017/9ا��b@�� ا��&Tا ���9(!��$700##################��ر��ذا�-�Lاء و��ر�

�� �U��Uت ا�����X وا���X�@Uا��7رة20512/3/20172017/10ا��b@�� ا��
� ��<�و"- ا�&�� ا������ �" S��"���� ��Lاء و��ر�

و����4 و�����X&L l ا���ا@� ا���4-
##################��ر��ذا�-

1500$

+350$
��!)��9

ا��7رة206#########
 a�ة �4ارئ ا���T' - و�ا�� a��� ��ا���[� ا��

�9ح ا�&�[-Kوا
2017/5

�� ا�<���� I�/ 
�ات ^Tو ���ر�� و!5� و��آ�3 و�<�8
a���ة, "�د 13 /�� ��*)� ا����/

 ��(��
ا���!��'

���1/6/20171/8/2018ر�

800$

+1100$

+1300$

+1300$

+1100$

+900$

+1300$

+1500$

+1100$

+1100$

+1300$

+1500$

+900$

��!)��9

"� وا��<� وا���ز�%ا��7رة207#########&Iوا� f*�Aا��ة/�% �9' ���� و/���ت ���� و/�ا�- رو0ت�Aا��ة�b@�� ا��7رة �������9(!��100000.00#########ـــــ�Aا�

�' ا��5لا��7رة208#########��� ��/�� S�� آ��L2017/20
 ��X��@�د "<�ون ا�' آ��� �Fام اآ�س /" ��Lاء و��ر�

��.د"
��9(!��$��1/8/20181/14/20181800ر��ذا�-

�' ا��5لا��7رة209#########��� ��/�� S�� آ��L2017/21
Supply Installation and Commissioning of 

Yemen Mobile

 V�ا�&�!
ا:@��7ري

���9(!��$��1/12/20181/21/201844000ر�

*)� ا�,�%ا��7رة210#########��2017/1�X�3 ا���/�� وا������ �(*����ارس /��د 2 " ���� وأ"دة �Rه���

 ��(��
ا���!���' + 

 V�!�/
ا�<�اآ� 
����ا��

8لL2.50##################ا%��!'�N�

ا��7رة211#########
 a�ة �4ارئ ا���T' - و�ا�� a��� ��ا���[� ا��

�9ح ا�&�[-Kوا
2017/6

�� ا�<���� I�/ 
�ات ^Tو ���ر�� و!5� و��آ�3 و�<�8
(S��5" ) ��" S��"�����د " , ��T �(*��/

��1/23/20181/28/2018ر��ا���!��'
3100$

+2500$
��!)��9

ا��7رة212#########
 a�ة �4ارئ ا���T' - و�ا�� a��� ��ا���[� ا��

�9ح ا�&�[-Kوا
2017/7

�� ا�<���� I�/ 
�ات ^Tو ���ر�� و!5� و��آ�3 و�<�8
ت "�� (@&�� "�5د)"�����ة, "�د U2ث ��*)� ا����/

��1/23/20181/28/2018ر��ا���!��'

3000$

+2500$

+1100$

+580$

+1300$

+1500$

+1100$

��!)��9
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�ـ�ـ�ــ�  ا��ـ�ــ�ـ�ــ�ر�� ا������ا���ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ــ�ا�������ر�
 ا���ما����
�ر ��
�ا�����

!�ع 
ا������

 �"��أ#� 
 %�&�

ا��)ر�'

 )�* 
ر��
ا��)ر�'

���� ا�,�ن 
ا0/��ا.-

 1.3�4 ا��2
��!�!ا�5

 ��ا��
��!�!ا�5

�ـ�ـ�ــ1 ر�ــ� T (5)ــــ�ـــــ� اK"ــــــــــU!ـــــت �ـــ�ـــ�ــــــــ� 2017م

ا��7رة213#########
 a�ة �4ارئ ا���T' - و�ا�� a��� ��ا���[� ا��

�9ح ا�&�[-Kوا
2017/8

�� ا�<���� I�/ 
�ات ^Tو ���ر�� و!5� و��آ�3 و�<�8
�Tوا ��ة "5Tوا f"�����د " , Z�ا���� �(*��/

��9(!��$��1/23/20181/28/20182700ر��ا���!��'

�� �U��Uت ا�����X وا���X�@Uا��7رة21412/31/2017� ���b@��)2017/2ا��b@�� ا���" S��"���� �2/13/2018ـــــ��ر��ذا�-ا"دة ا"Uن ( ��ر�
138000$

+45000$
��!'�N�
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 األعمال األخرى
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ÝÝÝÝ 
Ý‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚ<<<<KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]<<<<

Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
í{{{{ã¢]í{{{{ã¢]í{{{{ã¢]í{{{{ã¢] Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹] ^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý] 

1.  
�‚Û¦�ê×Â�Ùæ^Ï¹]

êÂ�]çÖ]� �
وزارة الزراعة 

  والري

االســتالم النــهائي ملشــروع احملجــر الصــحي   بشــأنتظلــم 
) 2&1باملخاء م/ تعز العقد األساسي وملحقا العقد رقـم ( 

  لألعمال اإلضافية.

والري بأن اهليئـة العليـا   مت خماطبة األخ/ وزير الزراعة  -
 ترى إمكانية حل اإلشكال وفقاً لآليت:

اعتماد حمضري االستالم االبتدائي للعقـد األساسـي    -1
 وملحقيه كمرجع للحل.

ــتالم   -2 ــر االسـ ــواردة يف حمضـ ــات الـ تقيـــيم املالحظـ
 االبتدائي مالياً.

إطــالق ضــمان الصــيانة واســتبداله بضــمان يســاوي   -3
 قيمة تلك املالحظات.

سالمة اإلجـراءات السـابقة ومبـا حيفـظ     التأكد من  -4
  حقوق الطرفني.

2.  
�‚Û¦�ê×Â�Ùæ^Ï¹]

êÂ�]çÖ]� �
وزارة الزراعة 

  والري

بشأن إطـالق ضـمان حسـن التنفيـذ ملشـروع إعـادة       تظلم 
تأهيل القناة اليسرى لسد حناد اموعة الثانية م/ أبـني  

   (CW/ICB/IRR/WSSP/11/ LOT2/02)ـ عقد رقم 

بقرار جملـس اإلدارة: عـدم النظـر يف    مت إبالغ األطراف  -
  التظلم كونه منظور أمام القضاء.

3.  
�xe^‘ù]�KíÒ†�
l]ð^�ÞþÖ�íéß�çÖ]� �

اهليئة العامة 
  لكهرباء الريف

احتجاز ضمان التنفيذ ملشروع كهرباء الغـرايف  تظلم حول 
والثوبــاين مديريــة املخــا م/ تعــز نتيجــة توقــف العمــل  

إشعارات توقف رمسـي مـن   م مبوجب 2012باملشاريع منذ 
قبلكم، وكذا عدم صـرف مسـتحقام بـالرغم مـن إجنـاز      

  .% من قيمة العقود يف املشروع80نسبة 

والتوجيه إىل املختصني حبل  باالطالع مت خماطبة اجلهة -
اإلشكال وفقاً للعقـد وقـانون املناقصـات واملزايـدات رقـم      

م والئحته التنفيذية ومبا حيافظ على 2007) لسنة 23(
قوق الطرفني، وااللتزام مبا ورد يف تعاميم اهليئة العليا ح

  م ذات الصلة2015السابقة لعام 

4.  
�ë‡]†Ö]�çÓi^Þ�íÒ†�

ì�æ‚�]� �

هيئة مستشفى 
الثورة العام 

  بصنعاء

بشأن عدم إطالق ضمان حسن التنفيذ اخلاص باملناقصة رقـم  
ــل ومســتلزمات الغســيل   10/2014( ــزة وحمالي ــد أجه م) لتوري

  م مبوجب العقد املوقع معكم2015الكلوي طلبية عام 

ل اإلشكال مع الشركة املوردة وفقاً حب  مت خماطبة اجلهة -
) 23ألحكام ونصوص قانون املناقصات واملزايـدات رقـم (  

م والئحته التنفيذيـة، وااللتـزام مبـا ورد يف    2007لسنة 
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ÝÝÝÝ 
Ý‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚ<<<<KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]<<<<

Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
í{{{{ã¢]í{{{{ã¢]í{{{{ã¢]í{{{{ã¢] Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹] ^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý] 

شروط عقد التوريد املوقع بينكم يف البند ثالثـاً: أحكـام   
) والـيت تـنص علـى " أن أي تـأخري يف     7ختامية الفقرة (

ددة لفترة توريد كل الطلبية يتحمل التوريد عن املدة احمل
املورد غرامة التـأخري حبسـب مـا هـو منصـوص عليـه يف       
قانون املناقصات والئحته التنفيذية مع مراعاة الظـروف  
القـاهرة الـيت متـر ـا الـبالد ...اخل"، وكـذلك الوثــائق       
النمطيــة للتوريــدات العاديــة القســم الرابــع: الشــروط  

 لقوة القاهرة).ا -25العامة للعقد الفقرة (

  وموافاة اهليئة العليا مبا مت التوصل إليه.

5.  

�ê×¥�…‚ße�gjÓÚ
�í‰‚ßã×Ö�á]†‰
l÷æ^Ï¹]æ� �

الصندوق 
االجتماعي 

  للتنمية
  .زـتصفية خزانات جامعة تعتظلم بشأن 

 خماطبة األخ/ مدير عام الصـندوق االجتمـاعي للتنميـة    -
باختاذ االجراءات الالزمة حبسب العقـد واحكـام قـانون    

  .املناقصات والئحته التنفيذية

6.  ^Ú…^Ê�]�ŠÒ]�íÒ†�� �
هيئة مستشفى 
الثورة العام 

  النموذجي

ناقصـة العامـة   مصادرة الضمان التنفيـذي للم تظلم حول 
  م.2016) لسنة 5رقم (

مـدير عـام هيئـة مستشـفى الثـورة العـام        خماطبة األخ/مت 
بأنه وبعد االطالع والدراسة ووفقا ألحكام قانون  النموذجي

م والئحته التنفيذيـة فانـة   2007) لعام 23( املناقصات رقم
يتوجب التأكد من اختاذ االجراءات التالية قبل ااء العقد 

  ومصادرة ضمان االداء:
مراجعة العقـد بعنايـة ملعرفـه كـل الشـروط التعاقديـة        -

د بـالطرق الوديـة مبـا حيفـظ     وتسوية اخلالفات مع املور
ــب    ــراء املناس ــاذ االج ــرفني واخت ــات الط ــوق والتزام حق

  .ملعاجلة املشكلة حبكمه
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Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
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جيب ان ال يتم اللجوء اىل اـاء العقـد اال بعـد ان يـتم      -
استنفاذ كل البدائل املمكنـة حلـل االشـكال القـائم مـامل      
يكن ااء العقـد هـو االجـراء الصـحيح حبسـب شـروط       

 .املناقصة والعقد

ذا ــاء العقــد ومصــادرة ضــمان االداء إال إعــدم جــواز ا -
تأخر املقـاول او امتنـع عـن تنفيـذ االعمـال يف املواعيـد       
احملددة يف العقد شريطة إخطاره كتابيـا ببـدء احتسـاب    
غرامـة التـأخري وتطبيـق الشـروط اجلزائيـة املنصــوص      

  انتهاء املهلة احملددة باإلخطار .عليها يف العقد من تاريخ 

7.  
�^�÷]�Ý^ÃÖ]�
°Öæ^ÏÛ×Ö�°éßÛéÖ]�   احلديدة جامعة�

 ملشروع املقدمة التنفيذ ضمان اطالق حول عدم التظلم
 علي باملقاول واخلاصة احلديدة جبامعة الكربى القاعة
  احلاشدي. محود

االلتزام مبا ورد ب خماطبة األخ/ رئيس جامعة احلديدة -
م ذات الصلة وحبسب 2015م يف تعاميم اهليئة لعا

  النظام.

8.  �íé¹^ÃÖ]�Ý^Ú�íŠ‰öÚ� �
كهرباء أمانة 

  العاصمة

م) بشأن 21/2013املناقصة العامة رقم ( تظلم حول
صمة توريد حموالت توزيع للكهرباء يف امانة العا

   واخلاصة مبؤسسة مام العاملية.

/ مدير عام كهرباء أمانـة العاصـمة   ىل األخ حترير مذكرة إ
ألحكام قانون املناقصـات   بأنه وبعد االطالع والدراسة ووفقا

م والئحتـه التنفيذيـة فانـة يتوجـب     2007) لعـام  23( رقم
التأكــد مــن اختــاذ االجــراءات التاليــة قبــل اــاء العقــد   

  ومصادرة ضمان االداء:
مراجعة العقـد بعنايـة ملعرفـه كـل الشـروط التعاقديـة        -

وتسوية اخلالفات مع املورد بـالطرق الوديـة مبـا حيفـظ     
ــات ا ــوق والتزام ــب   حق ــراء املناس ــاذ االج ــرفني واخت لط

  .ملعاجلة املشكلة حبكمه
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Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
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ـاء العقـد اال بعـد ان يـتم     جيب ان ال يتم اللجوء إىل إ -
استنفاذ كل البدائل املمكنـة حلـل االشـكال القـائم مـامل      
يكن ااء العقـد هـو االجـراء الصـحيح حبسـب شـروط       

 .املناقصة والعقد

ذا ء إال إاء العقد ومصادرة ضمان االداعدم جواز ا -
تأخر املقاول او امتنع عن تنفيذ االعمال يف املواعيد 
احملددة يف العقد شريطة إخطاره كتابيا ببدء احتساب 
غرامة التأخري وتطبيق الشروط اجلزائية املنصوص 

  انتهاء املهلة احملددة باإلخطار .عليها يف العقد من تاريخ 

9.  

�÷^éÂ�íŠ‰öÚ
�íÚ^ÃÖ]�ì…^rj×Ö� �

� �

كهرباء أمانة 
  العاصمة

م 2013) لعام 4طالق ضمان مناقصة رقم (تظلم بشأن إ
اخلاصة بتوريد كابالت املنيوم  واخلاصة مبؤسسة عياش 

  للتجارة العامة.

حترير مذكرة إىل األخ / مدير عام كهرباء امانة  -
بأن يتم العمل وفقاً للعقد املوقع مع الشركة العاصمة 

اليت  وتعاميم اهليئة ذات الصلة ووفقاً للضوابط
 تضمنتها مبا حيافظ على حقوق الطرفني.

  

10.  
�Ùç�ù]�àe�íŠ‰öÚ

ì…^rj×Ö� �
اهليئة العامة 
  لكهرباء الريف

تظلــم بشــأن اطــالق ضــمانات التنفيــذ والدفعــة املقدمــة 
بشأن توريد وتركيب  م)11/2012للمناقصة العامة رقم (

  حمطات حتويل خارجية.

العامة حترير مذكرة إىل األخ / مدير عام اهليئة  -
بااللتزام مبا ورد يف تعاميم اهليئة لعام  لكهرباء الريف

 م ذات الصلة وحبسب النظام.2015

  

11.  
�íÛ¿Þù��â†¹]
íéŠÛ�Ö]�íÎ^ŞÖ]� �

املؤسسة احمللية 
والصرف  للمياه
  صعدة م/ الصحي

 ضـخ  وحـدات  وتشـغيل  وتركيـب  توريـد شكوى خبصـوص  
 يف آبـار  ثالثـة  لعـدد  الشمسـية  بالطاقـة  تعمـل   متكاملة

  م/ صعدة. تلمص حقل

لس اإلدارة، حيث أقر ىل جممت رفع تقرير تفصيلي إ -
وتوجيه اجلهة باستكمال  ،رفض الشكوى( الس

  .)إجراءات املناقصة
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12.  
íŠ‰öÚ�ê×Â�†‘^Þ�
‚Û¦�ë‚Î]çÖ]� �

وزارة التربية 
  والتعليم

تظلم بشأن عـدم صـرف مسـتحقاته للمشـاريع التربويـة      
  اليت مت تنفيذها يف حمافظة حلج  

بـأن مـا   وزير التربيـة والتعلـيم    / حترير مذكره اىل األخ -
يف التظلم يقع ضمن مسؤولية جلنة املناقصات لديكم  دور

مبـا   موعليكم دراسة شروط العقود بعناية واختاذ ما يلـز 
) 11حيفظ حقوق والتزامات الطـرفني علمـاً بـأن املـادة (    

الفقرة (أ) من الالئحة التنفيذية للقـانون نصـت علـى مـا     
"جيب على اجلهات اخلاضعة ألحكـام القـانون وهـذه     يلي

عملية شراء مامل يكن هلا اعتماد  أيالالئحة عدم اجراء 
  عملية شراء خمالفة لذلك "   أيمايل وتلغى 

13.  
�‚Û¦�íŠ‰öÚ
ë�eˆÖ]�h^âçÖ]‚fÂ� �

اهليئة العامة 
لكهرباء الريف                                    

الضمان التنفيذي للمناقصة رقـم  طالق إ حول طلبتظلم 
  .م) واخلاصة بتوريد اعمده خشبيه5/2012(

خماطبة األخ/ مدير عام اهليئة العامـة لكهربـاء الريـف     -
ذا تأكد للمختصني لديكم امكانيـة احتجـاز   بأنه يف حال إ

مســـتحقات الشـــركة حـــىت يـــتم االيفـــاء بالتزاماـــا 
، فانـه  التعاقدية وعدم مطالبتها بإطالق تلك املستحقات 

ــة       ــاذ كاف ــيكم اخت ــمان وعل ــإطالق الض ــي ب ــن املض ميك
االجراءات القانونية الالزمة مبوجـب التعـاميم الصـادرة    

اعاة الظـروف الـيت متـر ـا     من اهليئة ذات الصلة مع مر
  البالد.

14.  
�á^â†��‚Ã‰�‚Û¦
íÚ^ÃÖ]�l÷æ^ÏÛ×Ö� �

الصندوق 
االجتماعي 

  للتنمية

 وتصـفية مشـروع  املتـأخرة  صرف مسـتحقاته  بشأن تظلم 
  .احملويت كلية التربية م/

ــا األخ/  - ــام الصـــندوق خاطبـــت اهليئـــة العليـ مـــدير عـ
الختــاذ املوضــوع  وأحالــت إليــه االجتمــاعي للتنميــة  

وقـع ومبـا حيـافظ علـى     جراءات الالزمة وفقاً للعقد املاإل
 حقوق الطرفني.
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Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
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15.  
�í‰‚ßã×Ö�†~’Ö]
íÚ^ÃÖ]�l÷æ^Ï¹]æ� �

قطاع األشغال 
واملشاريع بأمانة 

  ةالعاصم

قيام قطاع األشغال واملشاريع بأمانة العاصمة حول تظلم 
والدفعـة   –مبصادرة الضمانات احملتجزة (حسـن التنفيـذ   

ــم وعــدم صــرف    ــا معه املقدمــة) للمشــاريع املتعاقــد عليه
املستخلصات لألعمال املنجزة لتلك املشـاريع، بـالرغم مـن    
استكمال تصفية وحصر األعمال باملشاريع املنفـذة وعمـل   

  حمضر استالم ابتدائي وائي بالتصفية

ــاالطالع   - ــني العاصــمة ب ــال أم ــائم بأعم ــة الق  مت خماطب
ختصني لديكم حبل اإلشكال وفقـاً للعقـد   والتوجيه إىل امل

م 2007) لســنة 23وقـانون املناقصـات واملزايــدات رقـم (   
والئحته التنفيذية ومبـا حيـافظ علـى حقـوق الطـرفني،      
وااللتزام مبا ورد يف تعاميم اهليئـة العليـا السـابقة لعـام     

 .م ذات الصلة2015

  

16.  
‚fÂ�KÙæ^Ï¹]��]�

‚·_�…æ�ù]� �

الس احمللي 
النعمان  مبديرية

 م/ البيضاء

األدور بتــاريخ  أمحــد اهللا تظلــم مــن قبــل املقــاول/ عبــد
م بشأن عدم قيـام الـس احمللـي مبديريـة     20/9/2017

  - خزامـة  طريـق  النعمان بإطالق ضـمان تنفيـذ مشـروع   
% من قيمة العقد، وبسـبب  90، كونه قام بإجناز  مديرية

ام بقيـة  األحداث اليت متر ا احملافظة مل يتمكن من إمت
  العمـل.

مت خماطبة اجلهة باالطالع والتوجيـه إىل الس احمللي  -
) لسـنة  3مبديرية صالة بالعمل مبا ورد يف التعميم رقم (

م (واملرفـــق صــورة 19/5/2015م الصــادر بتــاريخ 2015
  منه).

17.  
�…ç’ßÚ�Ùæ^Ï¹]
êÃé×ÏÖ] 

الس احمللي 
 مبديرية السبعني

م اخلاصة 2017لسنة ) 1املناقصة رقم (شكوى خبصوص 
، بتــرميم مــبىن دار رعايــة األيتــام الواقــع يف شــارع تعــز

ــة الســبعني اإلعــالن عــن    ــي مبديري ــس احملل ــام ال وقي
تصـفية العقـود السـابقة    املناقصة لنفس املشـروع وعـدم   

 للمقاول حىت اآلن..

علـى عـدم جـواز    العليا اهليئة  مت خماطبة اجلهة بتأكيد -
س املشروع اال بعد التأكد من اإلعالن عن أي مناقصة لنف

ــود     ــفية العق ــات وتص ــن أي خالف ــروع م ــع املش ــو موق خل
) لسـنة  23السابقة وفقا ألحكام  قانون املناقصات رقـم ( 

 م والئحته التنفيذية.2007
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18.  æ÷]�gjÓÚ]Øñ 
مكتب التربية 

 باألمانة والتعليم
  .مباين دار االيتام وتأهيلعادة ترميم إ بشأن مناقصة

 اإلدارة اآليت:أقر جملس  -

  رفض الشكوى  �
  استكمال اإلجراءات الالزمة �
 التنبيه على اجلهة واستيعاب املالحظات. �

بقــرار جملــس ادارة خماطبــة مكتــب التربيــة باألمانــة   -
 العليا املتخذ ذا اخلصوص. اهليئة

19.  
��^Â�íÒ†�

ì…^rjÖ]æ�í‰‚ß�] 

مكتب اخلدمة 
املدنية والتأمينات 

 باألمانة

قصتني رقم احتجاز ضماين الصيانة للمناالتظلم حول 
  الفترة مرور من بالرغمم)، 3/2014م) و (1/2010(

  .للعقد وفقاً للصيانة احملددة

حترير مذكرة إىل األخ/ مدير عام مكتب اخلدمة املدنيـة   -
والتأمينات باألمانة تضمنت العمـل وفقـاً لشـروط العقـد     

 ومبا حيافظ على حقوق  الطرفني  وحبسب النظام

20.  
Ùæ^Ï¹]K��Å…^Ê�ê×Â

Üâ†Î�   حمافظة ذمار�
شروع وحدة مل عدم إطالق ضمان التنفيذ بشأنالتظلم 

  صحية بوادي محري  عتمة م/ذمار.

ــار  خماطبــة - ــه إ األخ / حمــافظ حمافظــة ذم ىل بالتوجي
م املختصني لديكم بااللتزام مبا ورد يف تعاميم اهليئـة لعـا  

  م ذات الصلة وحبسب النظام .2015

21.  
K�Ùæ^Ï¹]���^Æ

êvé×’Ö]� �

وزارة التعليم 
الفين والتدريب 

  املهين

التظلم بشأن إطالق الضمان التنفيذي ملشروع املعهد 
  اليمين الصناعي اخلوخة م/ احلديدة

يم الفـين والتـدريب   التعلـ  حترير مـذكرة إىل األخ/ وزيـر   -
ن تأخر البت يف مثل هذه املطالبـات وكـذا   املهين تضمنت أ

يحمل الدولة اعباًء باهضه  عدم دراسة ومراجعة العقود
اهليئة من خالل اطالعها علـى عـدد مـن     هوهو ما الحظت

االحكام القضائية اليت صدرت من قبل احملكمة التجارية 
وحمكمة القضاء االداري واليت الزمت العديد من اجلهات 
بدفع تعويضات ومبالغ مالية كبرية كان ميكن تالفيهـا لـو   

تصني القائمني على إدارة ة من قبل املخمت التصرف حبكم
  العقود.
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Ý‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚ<<<<KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]<<<<

Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
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22.  

�íÚ^ÃÖ]�íŠ‰ö¹]
�íéÓ×ŠÖ]�l÷^’iøÖ

��íéÓ×‰øÖ]æ� �
  جامعة إب

مشروع يئة العليا على االنسحاب من عقد طلب موافقة اهل
  املكتبة املركزية م/اب 

 األخ / مدير عام االنشاءات والتركيبـات الفنيـة   خماطبة -
بضرورة البـت يف مطالبـات اجلهـة املنفـذة ووفقـاً للعقـد       
املوقع ومبا حيفـظ حقـوق والتزامـات الطـرفني وتسـوية      

ذيـة  مـن الالئحـة التنفي   )267(اخلالف وفقاً لنص املادة 
  م.2007) لسنة 23للقانون رقم (

23.  
�ØÏßÖ���çÖ]�ˆÒ†¹]

äm^e]æ�Ý‚Ö]� �--  
طلب املوافقة على السماح للمركز باستكمال اجراءات 
الشراء للمحاليل واملستلزمات باملمارسة نظراً لظروف 

  احلرب. 

خماطبــة األخ / مــدير عــام املركــز الــوطين لنقــل الــدم   -
بأن املوافقة على طريقة الشراء من اختصاصات  واحباثه

ــاً    ــة وفق ــة يف اجله ــدات املختص ــات واملزاي ــان املناقص جل
  .للسقوف املالية احملددة يف القانون

24.  í{éÖ^¹]�ì…]‡æ� �ë†Ö]æ�íÂ]…ˆÖ]�ì…]‡æ� �
ضمانات الدفعة املقدمة ومصادرة الضمان  استعادة

  .التنفيذي ملشروع سد حسان

بشـأن طلـب وزارة املاليـة     األخ / وزير الزراعة والري خماطبة -
مصادرة ضمانات الدفعة املقدمة وضمانات التنفيذ على كل من 

حساب االمانـة طـرف    الشركة الصينية والشركة املشرفة اىل
  البنك املركزي.

�Vä{{é×Âæ  ن مسـؤولية ادارة العقـد مـن مهـام     االحاطة إىل أنود
) 23اجلهة وفقـاً ألحكـام قـانون املناقصـات واملزايـدات رقـم (      

  م والئحته التنفيذية  2007لعام 

25.  íéÖ^¹]�ì…]‡æ� �
اإلدارة املالية 
ملزرعة سردود 

  اإلنتاجية

وقـوع العديـد مـن املالحظـات واالخـتالالت الـيت رافقــت       
تنفيــذ أعمــال اإلدارة املاليــة ملزرعــة ســردود اإلنتاجيــة 
واليت أوضحها التقرير املرفوع من قبل اللجنة املكلفة مـن  

  .وزارة املالية بالرتول امليداين إىل املزرعة

ليـا علـى   تأكيد اهليئة العباألخ/ وزير الزراعة والري خماطبة  -
ما جاء يف مذكرة وزير املالية بإلزام األخ/ مـدير عـام مزرعـة    
سردود اإلنتاجيـة بضـرورة بيـع احملاصـيل عـن طريـق املـزاد        
العلين وفقاً ألحكام ونصوص قانون املناقصات واملزايدات رقـم  

م والئحته التنفيذية فيما يتعلق باملزايدات 2007) لسنة 23(
  وإجراءاـا.  
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26.  �ì…]‡æíéÖ^¹]� �
شرطة السري 
(املرور) بأمانة 

  العاصمة

ــة     ــراءات املناقص ــابت إج ــيت ش ــة ال ــات القانوني املخالف
) ونشــات إلدارة شــرطة الســري 6اخلاصــة بشــراء عــدد (
  .(املرور) بأمانة العاصمة

األخ/ أمني عام الـس احمللـي بأمانـة العاصـمة      خماطبة -
بشأن تلقي اهليئة العليـا مـذكرة وزارة املاليـة خبصـوص     
ــة     ــراءات املناقص ــابت إج ــيت ش ــة ال ــات القانوني املخالف

) ونشــات إلدارة شــرطة الســري 6اخلاصــة بشــراء عــدد (
(املرور) بأمانة العاصمة، وطلبت موافاـا بكافـة الوثـاق    

 وع من تاريخ مذكرة اهليئة.الالزمة خالل أسب

) 6خماطبـة األخ/ وزيـر املاليــة خبصـوص توريـد عــدد (     -
ونشــات إلدارة شــرطة ســري املــرور بأمانــة العاصــمة،      
خبصــوص نتــائج الدراســة والتحقيــق فقــد مت خماطبــة  
اجلهة مبوافاتنا بالوثائق الالزمـة (مرفـق نسـخة) وعنـد     

ألحكام اكتماهلا سوف يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة وفقا 
  القانون.

27.  Ùç�ù]�àe�äŠ‰öÚ� �
املؤسسة العامة 

  للكهرباء

مطالبــة مؤسســه بــن األشــول اطــالق الضــمان التنفيــذي 
%) مــن 15وضــمان الدفعــة املقدمــة وبقيــة املســتحقات (

قيمـــة االعتمـــاد املســـتندي اخلـــاص باملناقصـــة رقـــم 
م) بشأن توريـد حمطـة حتويـل مـع امللحقـات      35/2010(

  التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.لتالل الريان 

بأنـه   حترير مذكرة إىل األخ / وزيـر الكهربـاء والطاقـة    -
سبق وأن مت خماطبة مدير عام املؤسسة العامة للكهربـاء  

ــم (  ــذكرة رقـ ــب املـ ــاريخ 190مبوجـ م 13/3/2016) وتـ
بأن على جلنة املناقصـات األخـذ بعـني االعتبـار     تضمنت " 

ــات      ــى املقترح ــوف عل ــورد والوق ــع للم ــليم املوق ــاريخ تس ت
املرفوعة من قبل اإلدارة العامة للمشتريات ملعاجلة مطالبة 
املورد واذا بدت لديها مقبولة إذا ما مت اآلخذ بعني االعتبار 

حيث أن أيضاً تاريخ تسليم املوقع من قبل املؤسسة واملورد" و
ــذا عــدم دراســة     ــات وك ــذه املطالب ــل ه ــت يف مث ــأخر الب ت
ومراجعة العقود حيمل الدولة أعباًء مالية باهضه وهو مـا  
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ÝÝÝÝ 
Ý‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚ<<<<KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]<<<<

Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
í{{{{ã¢]í{{{{ã¢]í{{{{ã¢]í{{{{ã¢] Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹]Åç{{{{{{{{•ç¹] ^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý]^{�^éu<ì„~j¹]<l]ð]†qý] 

الحظته اهليئة من خالل اطالعها علـى عـدد مـن األحكـام     
القضائية اليت صدرت من قبل احملكمة التجاريـة وحمكمـة   
القضــاء اإلداري والــيت الزمــت العديــد مــن اجلهــات بــدفع 

ويضـات ومبــالغ ماليـة كــبرية كــان ميكـن تالفيهــا لــو مت    تع
التصـرف حبكمــة مــن قبـل املختصــني القــائمني علــى إدارة   

 العقود.

وعليه تؤكد اهليئة علـى مـا ورد مبـذكرتنا السـابقة املشـار      
إليها أعاله واختاذ اإلجراءات الالزمـة ومبـا حيـافظ علـى     

  حقوق الطرفني .

28.  
�á^â†��‚Ã‰�‚Û¦

�l÷æ^ÏÛ×ÖíÚ^ÃÖ]� �

الصندوق 
االجتماعي 

  للتنمية

 صرف مسـتحقاته املتـأخرة وتصـفية مشـروع    تظلم بشأن 
  .احملويت كلية التربية م/

مت خماطبــة األخ/ مــدير عــام الصــندوق االجتمــاعي      -
االطالع على التظلم املرفـق نسـخة منـه     للتنمية بأن يتم

وتوجيه املختصني لديكم مبراجعة العقد   بعناية ملعرفـه  
وط التعاقدية واختاذ االجـراءات الالزمـة ومبـا    كل الشر

  .حيافظ على حقوق الطرفني

29.  
�Øéâ`jÖ]�ív×’Ú

|ø‘÷]æ� �--  
طلب املوافقـة بتنفيـذ اجـراءات الشـراء بـاألمر املباشـر       

  لتوفري اغذية السجناء.

ــل    - ــلحة التأهيـ ــيس مصـ ــذكرة إىل األخ / رئـ ــر مـ حتريـ
بـــأن املوافقـــة علـــى طريقـــة الشـــراء مـــن  واالصـــالح

ــة يف     ــدات املختص ــات واملزاي ــان املناقص ــات جل اختصاص
اجلهة وفقاً للسقوف املالية احملددة يف القانون مع امكانية 

  مراعاة الظروف اليت متر ا البالد.

30.  
�†e^q�îé¬�KÙæ^Ï¹]

�^è‡��]‚fÂ� �

التربية مكتب 
والتعليم 

 البيضاءم/

وإعـادة تأهيـل روضـة األطفـال     تـرميم  شكوى خبصوص 
  مول من برنامج الشراكة العامليةمبدينة البيضاء امل

خماطبة اجلهة بقـرار جملـس االدارة القاضـي (عـدم      مت -
  النظر يف الشكوى).
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Ý‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚÝ‚ÏÚ<<<<KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]KïçÓ�Ö]<<<<

Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]Ü×¿jÖ]<<<<g×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<Kg×ŞÖ]<K 
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31.  
�‚·_�K�ù]�Ùæ^Ï¹]

Ý^‰…�ê×Â 

التربية مكتب 
والتعليم 

 البيضاءم/

ــكوى  ــم (  ش ــة رق ــوص املناقص ــة 1/2017خبص ) اخلاص
مديريـة رداع   –يوليـو   7بترميم و اعادة تأهيـل مدرسـة   

  حمافظة البيضاء

اجتماعه رقـم  يف اقر املقاول بأن جملس اإلدارة  خماطبة -
 رفض الشكوى. م:21/11/2017) املنعقد بتاريخ 25(

32.  
�‚Û¦�°‰^è�KÙæ^Ï¹]

Ìé‰ 

بنك التسليف 
التعاوين 

والزراعي فرع 
 تعز

ــأن  ــم بش ــات     تظل ــروع الترميم ــال مش ــذ أعم ــد تنفي عق
 ىن البنكواإلصالحات والديكور ملب

ــليف    - ــك التس ــس إدارة بن ــيس جمل ــة األخ/ رئ مت خماطب
مسؤولية إدارة العقد من اختصاص  بأن التعاون والزراعي

 اجلهة قانوناً .

وعليه يتم االطالع وتوجيه فرع البنك باحملافظة بتسوية 
) مـن الالئحـة التنفيذيـة    267ص املادة (اخلالف وفقاً لن

للقانون، ومبا حفظ حقوق والتزامات الطرفني، مع ضرورة 
 االلتزام ببنود عقد االتفاق املوقع مع املقاول.

33.   
�‚·_�K�ù]�Ùæ^Ï¹]

Ý^‰…�ê×Â 

التربية مكتب 
والتعليم 

 البيضاءم/

ــكوى  ــم (  ش ــة رق ــوص املناقص ــة 1/2017خبص ) اخلاص
 -فاطمة الزهـراء -روضة االطفالبترميم و اعادة تأهيل 

  حمافظة البيضاءيوليو 7

 مت رفع تقرير إىل جملس اإلدارة باآليت: -

  رفض الشكوى. �
 إلغاء املناقصة وإعادة اإلعالن عن املناقصة. �
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التعاميم الصادرة إلى كافة الجهات الخاضعة ألحكام 
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 ملحق رقم (8)

 )PMISمشروع نظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية (
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   :املهام وفق اخلطة )1

  االنشطة املنفذة /النتائج املهمة الرئيسية وفق اخلطة
خمرجات النشاط 

  / املهمة الرئيسية

 نسبة االجناز 

  للمهمة الرئيسية
  مالحظات
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  مالحظات
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