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  تقديم:

.. والصالة والسالم على  العظيمصدق اهلل   {َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن}احلمد هلل القائل 

( من دستور اجلمهورية اليمنية واليت 91أشرف املرسلني سيدنا حممد الصادق األمني، وبعد .. تنفيذًا للمادة )

نصت على: "لألموال واملمتلكات العامة حرمة وعلى الدولة ومجيع أفراد اجملتمع صيانتها ومحايتها وكل عبث 

 ريبًا وعدوانًا على اجملتمع وُيعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقًا للقانون".بها أو عدوان عليها يعترب خت

( 32ُتعترب اهليئة العليا من اجلهات اليت استمرت يف أداء مهامها واختصاصاتها الواردة يف القانون رقم )

الفساد  م بشأن املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية واليت ُأنشئت من أجلها بغرض حماربة3002لسنة 

واصالح منظومة املشرتيات احلكومية بالرغم من الظرف االستثنائي الذي متر به البالد حاليًا، وهذا ليس منًة 

 منها بل هو واجب عليها جتاه هذا الوطن املعطاء.

ومن هذا املنطلق يسر جملس إدارة اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات أن يرفع لكم تقريره 

م وهو التقرير السنوي السادس موضحًا فيه جممل القضايا واألنشطة اليت مت إجنازها 3092وي للعام السن

 خالل هذا العام.

 ونسال اهلل تعاىل أن يوفق اجلميع ملا من شأنه ازدهار ورقي ميننا احلبيب إنه على كل شيٍء قدير.
 

 واهلل املوفق واملعني،،،

 

 

 دارةإرئيس وأعضاء مجلس 

 العليا للرقابة على المناقصات والمزايداتالهيئة 
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 :ملخص تنفيذي

ظلت اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات تؤدي أعماهلا ومهامها واختصاصاتها املخولة هلا 

املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية بالرغم من الظرف  م بشأن3002( لسنة 32وفقًا للقانون رقم )

االستثنائي الذي مير به الوطن، وهو التزام أخذه جملس اإلدارة على عاتقه للمساهمة يف  تسيري أعمال 

املناقصات واملزايدات من خالل حتفيز اجلهات على العمل والتواصل معها مع  علمها مبحدودية موازنات 

املشرتيات احلكومية، ومن هذا املنطلق قامت اهليئة العليا بإصدار التوجيهات والتعاميم  وخمصصات أعمال

 املنظمة لسري أعمال املناقصات واملزايدات.

املتعلقة معاجلة املواضيع واجلدير بالذكر أن جملس اإلدارة قد اختذ العديد من اإلجراءات بشأن 

بالظروف االستثنائية اليت متر بها البالد أثرت تاملناقصات واملزايدات واليت أعمال اخلاصة بتسيري إجراءات 

 ميكن إجيازها باآلتي:و ،سلبًا على القطاع العام واخلاصانعكست و

o ( قرارًا بشأن املواضيع اليت ُعرضت عليه.31إصدار عدد ) 

o فيها، وإصدار القرارات املناسبة الشكاوى والتظلمات املقدمة من قبل املتناقصني والنظر والبت  االطالع على

 .( شكوى32لعليا خالل هذا العام )حياهلا حيث بلغ إمجالي عدد الشكاوى والتظلمات اليت تسلمتها اهليئة ا

o  (90النزول امليداني التفتيشي  لعدد ) الختاذ ما يلزم بشأنها. العمل خطةجهات واحملددة يف 

o واملتعلقة بأعمال املناقصات واملزايدات ملعرفة املخالفات  متابعة اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية

الواردة فيها والتوجيه بتصويبها أواًل بأول، حيث بلغ عدد اإلعالنات اليت مت االطالع عليها خالل هذا العام 

 ( إعالنًا، وقد مت اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.322)

o اقصات واملزايدات احلكومية.( تعاميم تتعلق بتسيري اعمال املن4صدار عدد )إ 

o  الوقوف على اجلوانب اإلدارية واملالية وسري األنشطة اليومية للهيئة العليا مبا يؤدي إىل تسهيل مهامها

واستيعاب كل معطيات تعزيز حضورها الرقابي يف ظل حمدودية املوازنة التشغيلية اليت مت اعتمادها من 

%( من املوازنة التشغيلية، حيث ميكن إجياز ذلك يف 20ما نسبته )قبل وزارة املالية واليت مت فيها ختفيض 

 التالي:

 تنزيل نفقات تشغيل ضرورية ألداء مهام وأعمال اهليئة العليا. .9

تنزيل مستحقات متعاقدين لديهم مهام واختصاصات حمددة يف خطط عمل اهليئة العليا ما يؤثر سلبًا  .3

 على نشاطها.

 أعضاء املكتب الفين. التأخري الدائم يف صرف مستحقات .2

 م.3092عدم صرف مستحقات أعضاء جملس إدارة اهليئة العليا منذ بداية العام  .4

o .الوقوف أمام مناقصات املشاريع املتعثرة سواًء كانت هذه املشاريع ممولة حمليًا أو خارجيًا 

o رد بالدنا وموقف حث اجلهات املعنية على بيان اخلسائر والغرامات املرتتبة على ذلك وتأثريها على موا

 الشركات احمللية والدولية منها.
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o  دراسة املشاكل املرتاكمة بني اجلهات صاحبة املشاريع واملقاولني احملليني والدوليني فيما يتعلق بالضمانات

واملستخلصات املستحقة اليت مل تستطع اجلهات اإليفاء بها وإجياد احللول هلا بالتعاون مع اجلهات 

 قة سعيًا منها لتخفيف معاناة وخسائر املقاولني واملوردين ومبا ال يضر باملصلحة العامة.احلكومية ذات العال

o  عقد اجتماع موسع مع اجلهات ذات العالقة مبكافحة الفساد يف بالدنا والتنسيق فيما بينها مبا خيدم

دولي واخلاص توحيد الرؤية معها وخصوصًا يف جمال أعمال املناقصات واملزايدات كمتابعة للمؤمتر ال

بالنمو الشامل وخلق فرص عمل وبناء الثقة والذي ُعقد يف مركز مؤمترات منظمة التعاون االقتصادي 

 (.OECDوالتنمية )

o  املشاركة يف اللقاءات احمللية املعنية بتوحيد جهود السلطة القضائية وهيئات وأجهزة مكافحة الفساد

 سيق بني تلك اجلهات.وتقديم رؤى لتعزيز وجتسيد الشراكة وتقوية التن

o  االستمرار يف اللجنة اخلاصة بالتعديالت القانونية لقانون املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية واليت

 ٌرفعت لرئاسة الوزراء إلقرارها.

وفيما خيص اجلانب الرقابي مل تدخر اهليئة العليا جهدًا يف ممارسة مهامها الرقابية احملددة وفقًا 

 م ومتثل ذلك من خالل:3092خطة عمل املكتب الفين للعام خلطة عملها و

o  التواصل مع اجلهات الرقابية املشابهة هلا يف املهام واالختصاصات لتبادل املعارف واالستفادة من التجارب

واالطالع على اللوائح املنظمة ألعماهلا ملا من شأنه تطوير آليات العمل يف اهليئة والقيام بالتعديالت 

 القانونية الالزمة ملواكبة عملية التطوير يف أعمال املناقصات واملزايدات.

o  االطالع على التقارير اخلاصة بتقييم أداء اجلهات اخلاضعة للقانون والئحته التنفيذية واملتصلة بتشكيل

خالفة )وسيتم جلان املناقصات واملزايدات وخطط وتقارير املشرتيات واختاذ القرارات الالزمة حيال اجلهات امل

 تفصيل ذلك يف اجلزء املخصص له يف التقرير(.  

( فقد تأثر العمل فيه بصورة كبرية PMISوفيما خيص مشروع نظام إدارة املشرتيات احلكومية )

نتيجًة للظروف السائدة ولعدم استطاعة خرباء الشركة املنفذة واالستشارية من الوصول الي البالد الستكمال 

ليها يف عقود العمل معهم. ويتضح ذلك من خالل عدم القيام بإضافة جهات جديدة إىل مهامهم املنصوص ع

النظام وكذا عدم قيام اجلهات املدرجة يف النظام بإدراج أعمال املشرتيات اخلاصة بها فيه إال أن جملس اإلدارة 

جبات اليت عليها وتوضيح ما قام وال زال يقوم بالتواصل معها لتنبيهها وإلزامها حبتمية القيام مبهامها والوا

يرتتب على ذلك من إجراءات قانونية، باإلضافة إىل قيام خمتصي املشروع بتطوير شاشات النظام ومبا يتوافق 

 مع متطلبات القانون والئحته التنفيذية. 

قائمة إن ما آلت إليه األوضاع يف اليمن من ترٍد وحصار خالل الفرتة السابقة قد أدى إىل جعل اليمن يف 

الدول غري املرغوب يف التعامل معها ضمن منظومه احلكم الرشيد ومكافحة الفساد األمر الذي أثر سلبًا على 

مشاركتها يف الفعاليات والورش اخلارجية والداخلية اخلاصة بأعمال املناقصات واملزايدات وانعكس بشكل 

 ك.مباشر على عالقاتها مع املنظمات واهليئات ذات النشاط املشرت

علمًا بأن اهليئة العليا منذ نشأتها وحتى تارخيه قامت بالعديد من املهام لتحقيق كل ما من شأنه 

 يلي ملخص بياني يوضح ذلك:تقدم وتطوير أعمال املناقصات واملزايدات احلكومية، وفيما 
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اجتماعات  
مجلس  
 اإلدارة

االشتراك في  
الموقع  

االلكتروني  
 للهيئة

الشكاوى  
  والتظلمات

االستجابة  
/  كلية)

( جزئية
لخطه  

 المشتريات

االستجابة  
/  كلية)

( جزئية
لتقارير  
 المشتريات

موافاه  
الهيئة  

بقرارات 
تشكيل 
اللجان  

/  كلية)
 )جزئية

الزيارات  
 التفتيشية

اصدار  
التعاميم  

والتوجيهات  
والتعليمات  

 للجهات

متابعة  
اإلعالنات  
المنشورة  

المخالفة) ( 

76189621502340129 2010عام 

563463418216610136 2011عام 

5954130534114765380 2012عام 

665023120302141211685 2013عام 

68541792323220167154 2014عام 

395527101422010425 2015عام 



           

 33من  7 | 

 

 البناء المؤسسي:

املؤسسي ألي جهة عمل هو اللبنة الرئيسية ملكوناتها األساسية والفرعية من من وجهة نظر إدارية يعترب البناء 

حيث توضيح تسلسها اإلداري وحتديد املسئوليات وفقًا للمستويات الوظيفية ورفع كفاءة األداء، كما أن 

فقًا لذلك عملية التأهيل والتدريب تعمل على رفع قدرات املوظفني فنيًا وعلميًا يف أداء مهامهم املختلفة، وو

أعطت اهليئة العليا البناء املؤسسي اهتمامًا أكرب خالل هذا العام فقد عملت على إعادة وترتيب وتوزيع 

املوظفني وفقًا ملؤهالتهم وخرباتهم على مجيع اإلدارات واملكاتب وقد قامت اهليئة العليا يف هذا الصدد من 

 خالل:

o ووحدات املكتب الفين بناًء على املهام الواردة يف الالئحة  استكمال التوصيف الوظيفي ملوظفي اهليئة العليا

 التنظيمية واالسرتاتيجية التنظيمية.

o  جتهيز واقرار وثيقة تصميم النظام اآللي للشكاوى والتظلمات وتسجيل العقود والذي سيتم من خالله ربط

 رقابة املباشرة عليها.كافة اجلهات اخلاضعة للقانون والئحته التنفيذية وتسهيل عملية اإلشراف وال

o    .إعداد الشروط املرجعية والبدء يف إجراءات التعاقد مع استشاري لتطوير املوقع االلكرتوني للهيئة 

o  استكمال التجهيزات لنظام األرشفة االلكرتونية واالنتهاء من تدريب الفريق الفين وجاري العمل على

 خدامه.تركيب النظام وتدريب موظفي اهليئة العليا على است

o .البدء يف حتليل وإعداد قاعدة البيانات اخلاصة بنظام إدارة املوارد البشرية 

o  م وإرساهلا إىل الصندوق العربي 3092إعداد خطة التدريب اخلاصة مبوظفي اهليئة العليا  واملشروع  للعام

ع اإلجراءات للتنمية كونه اجلهة املمولة ونظرًا للوضع الراهن وحبسب إفادة الصندوق مت إيقاف مجي

اخلاصة بالتدريب، أما فيما خيص التدريب الداخلي فقد مت تدريب جمموعة من كوادر اهليئة العليا يف 

 جمال اللغة اإلجنليزية والكمبيوتر.

o  توجيه إدارتي العالقات العامة املوارد البشرية مبتابعة نشر التعاميم والقرارات وكافة املواضيع اليت ختص

د االلكرتوني للهيئة العليا لتشجيع كافة املوظفني على استخدامه وعقد دورة تدريبية املوظفني عرب الربي

 تنشيطية لذلك.
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 مجلس إدارة الهيئة العليا: .أ 

م بشأن املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية واليت 3002( لسنة 32( من القانون رقم )2تنفيذًا للمادة املادة )

 نصت على أن "يهدف القانون إىل حتقيق ما يلي:

o  املناقصات محاية املال العام واحلفاظ على ممتلكات وأصول الدولة وحماربة الفساد يف أعمال

 واملزايدات.

o العدالة واملساواة بني املتنافسني يف املناقصات واملزايدات 

o  .النزاهة والشفافية واملساءلة وضبط وحتديد اإلجراءات املتعلقة باملناقصات واملزايدات واملخازن 

o قتصادية يف أعمال املناقصات واملزايدات.الكفاءة اال 

o  وإجراءات أعمال املناقصات واملزايدات واملخازن وذلك لضمان اإلشراف والرقابة على إجراءات أعمال

 سالمتها للحفاظ على املال العام واملصلحة العامة.

o دفع وتشجيع املقاولني واملوردين واالستشاريني إىل تطوير أدائهم مهنيًا واقتصاديًا." 
 

الفقرة "أ"( من القانون واليت حددت أن تدار اهليئة العليا من قبل جملس إدارة يتكون من  42ووفقًا للمادة )

ممثلني عن القطاع التجاري والقطاع الصناعي واجملتمع املدني والقضاء ملا لكل مكون منهم دوره يف أعمال 

ملهام واالختصاصات احملددة له يف القانون لتسيري املناقصات واملزايدات، قام جملس إدارة اهليئة العليا بأداء ا

من خالل االطالع على التقارير الفنية املرفوعة له من قبل املكتب الفين وإصدار أعمال املناقصات واملزايدات 

التوجيهات والقرارات املنظمة هلا تنفيذًا ألحكام وأهداف القانون والئحته التنفيذية، ومناقشة كافة 

صلة مبهام وأنشطة اهليئة العليا واختذ القرارات املناسبة حيال املواضيع اليت ُطرحت يف املواضيع املت

  اجتماعاته واليت ميكن تلخيصها باآلتي:

o  التقارير اخلاصة بالشكاوى والتظلمات والبالغات الواردة للهيئة العليا أكان ذلك بشكل مباشر من قبل

 ة العليا والبت فيها وفقًا للقانون.  املتنافسني أو عرب الربيد اإللكرتوني للهيئ

o  النظر يف التقارير اخلاصة بالزيارات امليدانية التفتيشية واملتعلقة باجلهات اليت مت النزول هلا خالل هذا

 العام واختاذ االجراءات القانونية حياهلا. 

o يذية واملتصلة االطالع على التقارير اخلاصة بتقييم أداء اجلهات اخلاضعة للقانون والئحته التنف

بتشكيل جلان املناقصات واملزايدات وخطط وتقارير املشرتيات واختاذ القرارات الالزمة حيال اجلهات 

 املخالفة.  

o  إقرار آليات تطوير عمل اهليئة العليا وتعزيز دورها الرقابي وكذا عالقتها باألجهزة الرقابية األخرى

 بهدف تطوير أعمال املناقصات واملزايدات.     

o  إصدار التعاميم والتعليمات واملقرتحات اخلاصة للجهات اخلاضعة ألحكام القانون والئحته التنفيذية

 ( تعاميم.4حيث مت إصدار عدد)
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 سكرتارية مجلس إدارة الهيئة العليا: .ب 

بالتنظيم تعترب سكرتارية جملس اإلدارة من أهم الدعائم األساسية لعمل اهليئة العليا كونها اجلهة املعنية 

واإلعداد الجتماعات اجمللس وطباعة القرارات وإعداد املذكرات اخلاصة بها وإبالغها للمعنيني يف اجلهات 

واألجهزة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات ومتابعة مستوى تنفيذها لدى اجلهات اخلاضعة للقانون، ووفقًا لذلك 

، واجلدول التالي يوضح سري نشاط سكرتارية جملس ( اجتماعًا21فقد بلغ إمجالي عدد االجتماعات املنعقدة )

 م:3092اإلدارة خالل العام 
 

92التحضري لعقد االجتماعات الدورية9

92التحضري لعقد االجتماعات االستثنائية3

1التحضري لعقد االجتماعات التنسيقية2

21

قرارًا 31طباعة قرارات جملس اإلدارة9

مذكرًة 933إعداد املذكرات اخلاصة بقرارات جملس اإلدارة3

 

 ( يوضح تفاصيل نشاط سكرتارية جملس اإلدارة والقرارات املتخذة من قبل اجمللس واملهام األخرى9مرفق رقم )
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م بشأن املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية 3002( لسنة 32(من القانون رقم )44عماًل بنص املادة )

سعت اهليئة العليا للقيام مبهامها القانونية من خالل مكتب فين يتكون من موظفني وفنيني من ذوي 

أعماهلا من خالل توزيعهم على اخلربة والكفاءة والتأهيل يف جمال املناقصات واملزايدات لتسيري 

خمتلف الوحدات حبسب التخصص وكثافة العمل،  وعلى هذا األساس تتلخص جممل أعمال 

 وحدات املكتب الفين للهيئة العليا على النحو التالي:
 

 الشكاوى والتظلمات: .أ 
 

الفقرة "ج"( من القانون واليت حددت أن من مهام اهليئة العليا "النظر والبت يف   42وفقًا للمادة )

الشكاوى والتظلمات املرفوعة إليها من قبل املتناقصني واملتزايدين واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها 

ختصاص أصيل للهيئة طبقًا ألحكام هذا القانون"، وعلى هذا األساس تعترب الشكاوى والتظلمات ا

العليا من خالله متارس دور الفصل فيها إضافًة إىل الرقابة املصاحبة لسالمة اإلجراءات وكشف 

وتصويب املخالفات اليت مل تتطرق هلا الشكوى أو التظلم واليت رافقت سري إجراءات املناقصة من 

أو التظلم، ويف هذا الصدد فقد  خالل املراجعة والتحليل لوثائق املناقصة أو املزايدة موضوع الشكوى

( شكوى، وقد اختذت 32بلغ عدد الشكاوى والتظلمات اليت تلقتها اهليئة العليا خالل هذا العام )

 بشأنها القرارات التالية: 

%32النقضاء املدة القانونيةعدم النظر يف الشكوى 9

%94قبول الشكوى3

%123رفض الشكوى2

%94سحب الشكوى أو التنازل عنها من قبل الشاكي4

2
توجيه مذكرات للجهات حبل اإلشكال وفقًا للقانون 

والالئحة وشروط العقد 
9452%

32900%

 
 

 

 

 

 



           

 33من  12 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تلك اليت يتم االطالع عليها زايدات البالغات املقدمة إليها أتولي اهليئة العليا للرقابة على املناقصات وامل

اهتمامًا كبريًا  بأعمال املناقصات واملزايداتوسائل االعالم املختلفة أو وسائل التواصل االجتماعي املتعلقة 

كونها متثل الرقابة اجملتمعية عليها سواًء عن طريق منظمات اجملتمع املدني أو األفراد حيث يقوم 

رفع تقارير بشأنها إىل جملس اإلدارة الختاذ ما يلزم بشأنها وفقًا املختصون باملكتب الفين بدراستها و

( بالغات وهي 4للقانون والئحته التنفيذية، حيث بلغت عدد البالغات اليت مت النظر فيها خالل هذا العام )

امجااًل نسبة متدنية باملقارنة مع العامني السابقني وهو ناتج طبيعي حملدودية املناقصات واملزايدات املنفذة 

 م، والرسم التالي يوضح ذلك:3092على مستوى اجلمهورية يف العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  يوضح تفاصيل البالغات ومستوى تنفيذ القرارات واإلجراءات املطلوبة2مرفق رقم )

 (  يوضح تفاصيل الشكاوى ومستوى تنفيذ القرارات واإلجراءات املطلوبة3مرفق رقم )

0

1

2

3

4

5

 

2013 2014 2015 

96 

46 

8 
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 اإلشراف والرقابة: .ب 
 

( من القانون واليت حددت أن من مهام اهليئة العليا "الرقابة واإلشراف على سالمة 42تنفيذًا للمادة )

إجراءات أعمال املناقصات واملزايدات ودراسة التقارير املرفوعة إليها من جلان املناقصات العامة يف كافة 

م على مراقبه 3001سها يف العام اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون"، سعت اهليئة العليا منذ تأسي

لدى اجلهات احلكومية خطوة خبطوة من خالل البدء بالرقابة على تشكيل أعمال املناقصات واملزايدات 

جلان املناقصات واملزايدات فيها ومن مت متابعة سري إجراءاتها، كما تعترب التقارير واخلطط املرفوعة 

تابعة التزامها خبطط املشرتيات لديها وعدم وجود من تلك اجلهات مبثابة مرجع تتم عن طريقه م

جتاوزات، ويعترب تلقي االستفسارات والرد عليها من املهام الرئيسية كونها حلول لبعض املشكالت اآلنية 

اليت قد تواجه جلان املناقصات واملزايدات عند أداء مهامها، ويتلخص نشاط اهليئة العليا يف جمال 

 اء اجلهات باآلتي: اإلشراف والرقابة على أد

 متابعة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات، واللجان الفنية وخطط وتقارير المشتريات:  

انطالقًا من مهامها واختصاصاتها القانونية قامت اهليئة العليا مبخاطبة اجلهات املشمولة 

ركزية واحمللية، وكذا بالقانون ملوافاتها بقرارات تشكيل جلان املناقصات واملزايدات يف السلطتني امل

خطط وتقارير املشرتيات للتأكد من مدى تقيدها بأحكام القانون والئحته التنفيذية، واجلدول 

 وخطط مناقصاتها جلان بيانات برفع مستجيبة والغري املستجيبة اجلهات التالي يوضح عدد

 .م3092 العام خالل مشرتياتهـا وتقارير
 

 
   

      

 

 %1.3 01 %8.3 01 %83.7 38 عدد الجهات المستجيبة كليًا وجزئيًا

 %23.8 873 %22.3 872 %70.8 812 مستجيبةالعدد الجهات غير 

 282 100% 282 100% 282 100% 

 

 %1 1 %1 1 %82.1 087 عدد الجهات المستجيبة كليًا وجزئيًا

 %011 872 %011 872 %28.2 882 عدد الجهات غير المستجيبة

 373 100% 373 100% 373 100% 

 

 %8.0 01 %0.3 01 %88.0 881 عدد الجهات المستجيبة كليًا وجزئيًا

 %27.2 230 %23.3 233 %22.2 113 عدد الجهات غير المستجيبة

 335 100% 335 100% 335 100% 
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 الزيارات الميدانية:

الفين للهيئة العليا بتوجيهات من جملس تعترب الزيارات امليدانية اليت يقوم بها املختصون يف املكتب 

اإلدارة إحدى وسائل الرقابة على إجراءات أعمال املناقصات واملزايدات لدى اجلهات احلكومية وفقًا خلطة 

الفقرة "هـ"( من الالئحة التنفيذية للقانون، كما تعطي اهليئة  22عمل اهليئة العليا تنفيذًا للمادة )

مًا أوسع للجهات اليت أثبتت نتائج املراجعة التحليل للشكاوى والتظلمات العليا اهليئة العليا اهتما

املرفوعة ضدها وجود خلل كبري يف إجراءاتها أو تكرار خمالفاتها، باإلضافة إىل اختيار عينات عشوائية 

م أخرى من اجلهات اليت مل يالحظ على إجراءات املناقصات واملزايدات فيها أي جتاوزات، وبناًء عليه قا

م، وذلك للوقوف على مدى 3092خالل العام  ( جهـات90املختصون باملكتب الفين بالنزول إىل عدد )

سالمة اإلجراءات املتبعة من قبلها ومن ثم رفع تقارير بشأنها إىل جملس اإلدارة الختاذ اإلجراءات 

 الالزمة حياهلا.

  املتخذة ءاتواإلجرا للجهات التفتيشي (  يوضح النزول امليداني4مرفق رقم )

 

 متابعة االعالنات المنشورة:

إن متابعة اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية من أهم طرق الرقابة املصاحبة لسالمة إجراءات أعمال 

املناقصات واملزايدات اليت تقوم بها اهليئة العليا فيما خيص اجلهاز اإلداري للدولة يف السلطتني املركزية 

على مراجعة تلك اإلعالنات وحصر ما يشوبها من أخطاء وخمالفات قانونية ثم تقوم واحمللية، إذ تعمل 

بإبالغ اجلهة صاحبة اإلعالن لتصويب تلك األخطاء وإزاله املخالفات الواردة فيها من خالل إعادة اإلعالن 

م مبراجعة 3092 عن املناقصة بشكل مطابق للقانون والالئحة، ويف هذا الصدد قامت اهليئة العليا خالل العام

( إعالن خمالف، ومت حصر تلك املخالفات وخماطبة اجلهات ذات 32( إعالنًا وتبني أن هنالك )322عدد )

 العالقة بضرورة تصحيحها، واجلدول أدناه يوضح ذلك:

 

 %8 5 %22 53 %100 31األشغال 9

 %2 15 %21 142 %100 134التوريدات 3

 %25 2 %75 3 %100 8تـأهيل مسبق 2

 %0 0 %100 4 %100 4اخلدمات االستشارية 4

 %30 3 %70 7 %100 10املزايدات 2

 %0 0 %100 12 %100 12األعمال األخرى 2

 266  241  25  
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 ( يوضح اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية2مرفق رقم )
 

 ( يوضح خالصة اإلعالنات املخالفة 2مرفق رقم )

 

 إصدار التعاميم والتوجيهات، والتعليمات إلى الجهات: 

( تعاميم ارتبطت مبعاجلة قضايا املناقصات 4)الفقرة "د"( من القانون مت إصدار عدد  42تنفيذًا للمادة )

 واملزايدات ومبا ال يتعارض مع القانون والالئحة، ويتضح ذلك من خالل اآلتي:

م بشأن التنبيه والتأكيد على مجيع اجلهات 2/9/3092م الصادر بتاريخ 3092( لسنة 9التعميم رقم ) .9

ا للمناقصات واملزايدات على ضرورة أخذ اخلاضعة ألحكام القانون أنه مت االتفاق مع اللجنة العلي

املوافقة املسبقة من قبلها للمشاريع اليت تقع سقوفها املالية ضمن صالحياتها، وأنه لن يتم  النظر يف 

أي طلبات مالية ختتص بأعمال إضافية مل تؤخذ املوافقة املسبقة عليها من قبلها وسيتم إعادة 

 أولياتها الي اجلهات.

م  إىل كافة اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون 91/2/3092م الصادر بتاريخ 3092لسنة ( 3التعميم رقم ) .3

 والئحته التنفيذية بشأن إطالق ضمانات التنفيذ والدفع املقدمة وفقا للشروط الواردة يف التعميم.

( 3م بشأن التعقيب على التعميم رقم )91/2/3092م الصادر بتاريخ 3092( لسنة 2التعميم رقم ) .2

 ص إطالق ضمانات حسن التنفيذ والدفع املقدمة.خبصو

 م بشأن اإلجراءات الواجب اتباعهـا لفتح االعتماد املستندي.3092( لسنة 4التعميم رقم ) .4
 

 ( يوضح التعاميم الصادرة إىل كافة اجلهات اخلاضعة ألحكام قانون املناقصات واملزايدات2مرفق رقم )
 

 

 

 

 

إمجالي 

 إعالنات

السلطتني  

املركزية 

 واحمللية

تـأهيل  التوريدات األشغال

 مسبق

اخلدمات 

 اإلستشارية

األعمال  املزايدات

 األخرى

26661164841019 اإلمجالي

2415614964719 إعالنات صحيحة

255152030 إعالنات خمالفة
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 التعليمات إلى الجهات:الرد على االستفسارات وإصدار 
 

تلقي االستفسارات من اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون والئحته التنفيذية واجلهات اخلاصة  يعترب

الفقرة "د"( كونها تعترب توجيهات وتعليمات  42والرد عليها من مهام اهليئة العليا اليت تضمنتها املادة )

دات، ووفقًا لذلك تلقت اهليئة العليا خالل العام متعلقة بتسيري إجراءات أعمال املناقصات واملزاي

 ( استفسارًا، ومت الـرد على تلك االستفسارات وفقًا ألحكام القانون والالئحة.20م عدد )3092املنصرم 

 ( يوضح الردود على االستفسارات وإصدار التعليمات إىل اجلهات4مرفق رقم )
 

 

 االرتباطات الواردة من وزارة المالية:
 

 لعدد املالية االرتباطات بشأن املالية وزارة قبل من مذكرات( 2) عدد م3092 العام خالل العليا اهليئة تلقت

 وإعداد االرتباطات دراسة تلك متت حيث كوميـة لوجود خمالفات يف اإلجراءات لديها،احل من اجلهـات

 املوقع للمحضر وزارة املالية وفقًاحياهلـا وخماطبة اجلهات باملالحظات ومن ثّم الرد على  الالزمة التقارير

 .املخالفات بتلك املتسببني حبق القانونية وعلى أن تتخذ اإلجراءات م2/2/3092بتاريخ  معها

 ( يوضح االرتباطات املالية اليت مت دراستها1مرفق رقم )
 

 

 أعمال أخرى:

 :منهاوواختصاصاتها  مهامها إطار يف والواقعة املختلفة املهام من عدد بإجناز أيضًا العليا اهليئة قامت

o  م( واخلاص بنشاط اللجنة العليا للمناقصات 3092مارس  –االطالع على التقرير الربعي )يناير

واملزايدات، ورفع املالحظات الالزمة حوله من قبل خمتصي املكتب الفين ومبا يعزز دور اهليئة العليا 

 ة حيث تضمن التقرير عدد من املالحظات أبرزها:الرقابي على أعمال املناقصات واملزايدات احلكومي

  وجود فرتات تأخري من قبل اللجنة العليا يف استكمال إجراءات البت يف املناقصات واملزايدات

املرفوعة إليها األمر الذي يرتتب عليه حصول تأخري يف إجناز تلك املشاريع حبسب املخطط هلا 

 إضافًة إىل حتمل الدولة أعباء مالية.

 م اللجنة العليا بعمل آليه واضحة الستالم كافة الوثائق املطلوبة من قبل اجلهات احلكومية إلزا

ذات العالقة وتفادي جتزئة استالمها مهما كانت األسباب حتى ال يرتتب على ذلك أي تأخري يف 

إجناز مناقصات املشاريع املمولة خارجيًا أو حمليًا وحبسب املخطط له  "وقد مت رفع تلك 

 حظات للجنه العليا للمناقصات واملزايدات للعمل بها".املال

o  م من واقع البيانات املتوفرة 3094إعداد التقرير التحليلي لإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية للعام

 أخرى(. –توريد  –وحساب التكلفة التقديرية لقيمة املناقصات )أشغال 

 

 

 

o  الصومعة م/ البيضاء لصاحل/مؤسسة االحتاد  –املعهد املهين دراسة ومراجعة األعمال اإلضافية ملشروع

 للمقاوالت، وقد مت اآلتـي:
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   خماطبة وزارة التعليم الفين والتدريب املهين خبصوص قرار جملس اإلدارة املتخذ يف اجتماعه رقم

الصومعة  –م بشأن األعمال اإلضافية ملشروع املعهد املهين 2/99/3092( املنعقد بتاريخ 29)

 /البيضاء لصاحل/ مؤسسـة االحتاد للمقاوالت، واليت أقر ما يلـي:م

 رقم واملزايدات املناقصات قانون وأحكام للعقد وفقًا املقاول مستحقات صرف مبواجهة الوزارة قيام 

 .ذلك مسؤولية حتميلها التنفيذية، والئحته م3002 لسنة( 32)

 العامـة النيابة إىل املخالفات بارتكاب املتسببني إحالة. 

o  دراسة تقارير وخطط املشرتيات املرفوعة إىل اهليئة العليا من جلان املناقصات العامة يف كافة اجلهات

 اخلاضعة للقانون والئحته التنفيذية.

o الوقوف أمام مناقصات املشاريع املتعثرة بسبب األحداث يف بالدنا سواًء كانت ممولة حمليًا أو خارجيًا 

الحتساب اخلسائر والغرامات املرتتبة على ذلك وتأثريها على موارد بالدنا وحث اجلهات املعنية 

 وموقف الشركات احمللية والدولية.

o  دراسة املشاكل املرتاكمة بني طريف العقد فيما يتعلق بالضمانات وإجياد احللول هلا بالتعاون مع وزارة

لشركات احمللية والدولية ومبا ال يتعارض واجلهات ذات العالقة ختفيفًا ملعاناة رجال األعمال وا املالية

 مع القانون والئحته التنفيذية ونصوص العقد.

o ( بتاريخ 331 – 242دراسة ومراجعة األوليات املرفقة مبذكرة وزارة املالية رقم )م خبصوص 32/99/3094

 مطالبة األخ/ حمافظ حمافظة صعدة بشأن صرف قيمة مشروعي إعادة إعمار دار الضيافة وترميم

 قلعة )قشلة( من صندوق إعمار صعدة و متت خماطبة وزارة املالية بالرأي القانوني حيال ذلك.

o  دراسة طلب وزارة اإلدارة احمللية الذي تضمن خماطبة اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات للنظر

، وبعد واعتماد األعمال اإلضافية ملشروع اجملمع احلكومي وملحقاته ملديرية بين صريم م/عمران

املراجعة متت خماطبة اجلهة باملخالفات اليت رافقت تنفيذ املشروع ووجهت بإحالة املتسببني بوقوع 

املخالفات للتحقيق واختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم وعدم تكرار ذلك مستقباًل، كذلك 

 واملزايدات بإعادة النظر يف قرارها. مت خماطبة اللجنة العليا للمناقصات

o راسة رد املؤسسة العامة للكهرباء خبصوص إطالق الضمانات التنفيذية للموردين واملقاولني الذين د

 نفذوا التزاماتهم التعاقدية، وخماطبة اجلهة بالرأي القانوني.

o  دراسة ما ورد يف مذكرة الغرفة التجارية الصناعية بشأن الفوائد البنكية، وقد متت خماطبة األخ/وزير

 ما يلزم. املالية باختاذ

o ( وتاريخ 2034دراسة مذكرة القائم بأعمال وزير الزراعة والري برقم )م املتضمنة طلب 29/4/3092

مشاركة اهليئة العليا ضمن جلنة من املختصني يف )الـوزارة، اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة( 

ة الثانية( حمافظة مـأرب ملراجعة كافة الوثائق واألوليات املرتبطة مبشروع قنوات املنيني )املرحل

للخروج برؤية حامسة لوضع املشروع، ومت الرد على اجلهة باالعتذار عن املشاركة كون اهليئة العليا 

 جهة رقابية وليست تنفيذية واملوضوع ليس من ضمن اختصاصاتها ومهامها القانونية.
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o  ( لعام 32ألحكام القانون رقم )تصميم جدول خاص بتفريغ بيانات جلان املناقصات واملزايدات اخلاضعة

 م والئحته التنفيذية وذلك بشكل تفصيلي.3002

o  م مبقر 3092نوفمرب  32، 39املشاركة يف اجتماعي جلنة تسيري مشروع حتديث املالية العامة بتارخيي

م 3092( أشهر من يناير إىل يونيو 2وزارة املالية، وقد خلص االجتماع إىل متديد فرتة عمل املشروع ملدة )

م مع إبقاء الكادر واستمرار املوازنة 29/93/3092حيث وأن العمر االفرتاضي للمشروع قد انتهى يف 

 التشغيلية وإعادة ترتيب هيكل املشروع، وإعداد التقارير اخلاصة بذلك.

o  إعداد مصفوفة بأنشطة اهليئة العليا اليت مل تدرج ضمن تقرير مشروع حتديث املالية العامة وإرساهلا

 مدير املشروع. إىل

o ( لسنة 20خماطبة األخ/ مدير عام برنامج تنميه الطرق الريفية بشأن قرار جملس الوزراء رقم )م 3092

 وآليته التنفيذية اخلاص باإلصالحات السعرية.

o :دراسة عدد من التظلمات احملالة للوحدة من قبل جملس اإلدارة وعلى النحو التالي 

9. 
 اجلبار عبد مؤسسه

 العامة للتجارة الشامي
واملقاوالت

 حسن ضماناتالعاصمة أمانة
 وصرف التنفيذ
املقدمة الدفعة

االلتزام مبا ورد يف التعميم رقم 

3092( لعام3)

3. 

 للتجارة التفوق
الطبية والتجهيزات

 الثورة مستشفى هيئة
احلديدة/ م العام

 حسن ضمان إطالق
 للمناقصة التنفيذ

 لسنة( 2) رقم العامة
م3092

اختاذ اإلجراءات الالزمة 

إلطالق الضمانات شريطة عدم 

وجود أي التزامات مادية على 

الشركة

2. 

مؤسسة أبوالرجال 
التجارية

املؤسسة العامة 
للكهرباء

 عوازل توريد
كهربائية

إدارة العقد من اختصاص 

اجلهة وعليها حل اخلالف بني 

الطرفني ومبا حيفظ حقوقهما 

 وموافاة اهليئة العليا مبا يتم

4. 

 عبده أمحد/ املقاول
 مكتب) املهاجري علي

 املهاجري ابن
 (للمقاوالت

 مبديرية احمللي اجمللس
م/تعز القاهرة

 ضمان إطالق عدم
 رصف مشروع تنفيذ

الروضة مربع

خماطبة حمافظ احملافظة 

بتوجيه اجمللس احمللي 

بالعمل مبا ورد يف باملديرية 

 م3092( لسنة 2التعميم رقم )

2. 

 عبده أمحد/ املقاول
 مكتب) املهاجري علي

 املهاجري ابن
( للمقاوالت

اجمللس احمللي مبديرية 
صالة م/تعز

 تنفيذ ضمان إطالق
 شوارع رصف مشروع

 القصر مشال
 اجلمهوري

 
 

خماطبة حمافظ احملافظة 

بتوجيه اجمللس احمللي 

بالعمل مبا ورد يف باملديرية 

 م3092( لسنة 2التعميم رقم )

2. 
 املقرن/ شركة
 واخلدمات للمقاوالت

 العامة

اجمللس احمللي ملديرية 
ذمار حمافظة – عنس

 وتصفية حصر طلب
الشغب  طريق مشروع

خماطبة مدير عام املديرية 

باختاذ اإلجراءات الالزمة وحل 

اإلشكال وفقًا للعقد وقانون 
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والئحته التنفيذية املناقصات 

 وموافاة اهليئة مبا مت

2. 
 للمقاوالت شاطر مكتب

 العامة
وزارة الزراعة والري

 كبرية خلسائر التعرض

 اليت املعدات إجيار) منها

 املشروع، يف توقفت

 ودفع الضمانات وجتديد

 نتيجة( للبنك عموالت

 وعدم املشروع تعثر

 واهليئة الوزارة استجابة

 ملطالبتهم الشرقية

 حلول بإجياد املتكررة

 تسليم أو للمشروع

 وإطالق خسائرهم

احملتجزة الضمانات

 جلنة قبل من البت ضرورة

 باجلهة املختصة املناقصات

 وفقًا نهائيًا املشروع بتصفية

 يف املرفوعة واحليثيات للتقارير

 حيفظ ومبا املشروع، أوليات

الطرفيـن والتزامات حقوق

4. 
 أمحد اهلل جار مؤسسة

 واملقاوالت للتجارة التام
 العامة

جامعة ذمار، جامعة إب

 كلية مشروع
 جامعة احلاسبات

 البنية مشروع+  ذمار
إب جامعة التحتية

التوجيه للجهة بالعمل مبا ورد 

( من 322يف أحكام املادة )

الالئحة التنفيذية لقانون 

املناقصات واملزايدات، واملتعلقة 

 حبل اخلالف

1. 

املستفيدين من مشروع 
 –طريق الضروب 

األخيداد مبحافظة 
مأرب 

 الطرق تنمية برنامج
الريفية

القيام بتصفية 
املشروع دون استكماله

العمل مبا نصت عليه الفقرة 

)ثانيًا( من حمضر جلنة 

املناقصات باجلهة بشأن 

املوافقة على التسوية الودية 

على أن يتم إنزال بقية األعمال 

املشروع يف مناقصة عامة يف 

جديدة وذلك حال توفر 

التمويل وحتسن األوضاع يف 

البالد، وكذا إلزام املقاول برفع 

املخلفات الناجتة عن القطع 

من أراضي األهالي املتضررين 

إن وجدت وفتح الطريق أمام 

حركة املرور

 

 

 

 تطوير السياسات والتشريعات: .ج 
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الفقرة "ب"( من القانون واليت نصت على أن من مهام اهليئة العليا "اقرتاح تطوير  42وفقًا للمادة )

السياسات والتشريعات املتعلقة بأعمال املناقصات واملزايدات ومراجعة السقف املالي لكل مستوى من 

هليئة العليا بإعداد املستويات بالتنسيق مع اجلهات املختصة وتقدميها جمللس الوزراء"، حيث قامت ا

مسودة التعديالت القانونية والالئحية واليت مت الرفع بها إىل جملس الوزراء إلقرارها، كما تعترب 

اللوائح  املنظمة ألعمال املناقصات واملزايدات من أهم احملددات لنجاح عمليات الشراء يف اجلهات وقد 

لقانون إعداد لوائح خاصة ملناقصاتها للقيام عملت اهليئة العليا على حث  اجلهات اليت اناط بها ا

بالرفع بها بصورة عاجلة، باإلضافة إىل عقد الدورات وورش العمل التعريفية بقانون املناقصات 

واملزايدات بالتنسيق مع البنك الدولي، ويف ضوء ذلك يتلخص نشاط اهليئة العليا يف هذا اجملال 

 باآلتي:  

o ية والوثائق النمطية ألعمال املناقصات واملزايدات والرفع باملالحظات استمرار مراجعة األدلة اإلرشاد

 عليها، وكذا الرفع بالتناقضات بني القانون والئحته التنفيذية واألدلة االرشادية.

o ( والتأكيد عليها بضرورة اإلسراع يف 2خماطبة اجلهات الواردة يف املادة )( من القانون )القطاع املختلط

للوائح املنظمة لعملية الشراء فيها والتأكد من مدى مطابقة تلك اللوائح مع قانون إجراءات إصدار ا

 املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية.

o :الرفع مبصفوفة املخالفات املتكررة للجهات احلكومية التالية 

 .وزارة الكهرباء والطاقة واملؤسسة العامة للكهرباء وفروعهما 

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء 

 .أمانة العاصمة واملديريات التابعة هلا 

o  رفع مقرتح بشأن عقد اجتماعات جلان املناقصات يف ظل غياب رؤساء اللجان ومن حيل حمل الرئيس

 الغائب والذي مل ُينب غريه لرئاسة االجتماع.

o  م. 3092 –م 3099االستمرار يف جتميع وترتيب كتيب )اهليئة يف أرقام( لألعوام 

o  م.3092 –م 3099تقرير شامل ألعمال جملس اإلدارة للفرتة من االستمرار بعمل 

o .إعداد استبيان لقياس الرضى الوظيفي ملوظفي اهليئة وعمل تقرير يلخص النتائج والتوصيات 

o ( إعداد التقرير التقييمي للجنه تسيري مشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات احلكوميةPMIS )

 م(.3094 –م 3099لألعوام )

o كة يف اللجنة اخلاصة بتفعيل عمل األجهزة الرقابية واملشكلة من )اهليئة العليا للرقابة على املشار

 –اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة  –اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد  –املناقصات واملزايدات 

جهاز األمن السياسي  –ورية مكتب رئاسة اجلمه –النيابة العامة  –وزارة اخلدمة املدنية  –وزارة املالية 

 جهاز األمن القومي(. –

o  املشاركة يف جلنة صياغة بعض القوانني والتشريعات واليت كانت برئاسة اهليئة الوطنية العليا

 ملكافحة الفساد.

 

 التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين: 
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كافة الشركاء املعنيني بأعمال املناقصات حيرص جملس إدارة اهليئة على عقد لقاءات مع 

واملزايدات سواًء مسئولي اجلهات الرقابية األخرى أو مسئولي اجلهات احلكومية املشمولة بالقانون 

وكذلك املنظمات الدولية من أجل التنسيق وتبادل املعلومات وتنظيم ورش العمل احمللية 

يز ملبدأ العمل الرقابي املوحد ومكافحة الفساد يف واملشاركة يف ورش العمل اخلارجية ملا فيه من تعز

 م ُعقدت عدد من اللقاءات وعلى النحو التالي:3092أعمال املشرتيات، ويف العام 

o 

حضور فعالية مع اهليئة العليا ملكافحة الفساد يف اليوم العاملي ملكافحة الفساد، باإلضافة إىل 

مجيع اللقاءات احمللية املعنية بتوحيد جهود أجهزة القضاء والنيابة العامة أو أجهزة  املشاركة يف

 مكافحة الفساد ووزارة الداخلية وتقديم رؤى لتعزيز الشراكة وتقوية التنسيق بني تلك اجلهات.

 

o 

 (اجتماعات يف مقر اهليئة مع مسئولي بعض الوزارات واهليئات و2عقد عدد ) املؤسسات واملصاحل

والشركات واللجان والصناديق والوحدات ومسئولي احملافظات ملناقشة ما لدى اهليئة العليا من 

شكاوى أو بالغات أو استفسارات تتعلق بها وكذا عقد النقاشات بني األطراف املختلفة إلزالة 

وحث تلك  اللبس الذي يطرأ من قبل األطراف فيما خيتص بالقانون والئحته التنفيذية

 اجلهات مبوافاة اهليئة خبطط مشرتياتها وتقاريرها وقرارات جلانها الفنية وفقًا للقانون. 

  عقد اجتماع موسع مع التحالفات اليمنية املعنية مبكافحة الفساد يف بالدنا والتنسيق فيما

د وخصوصًا بينها مبا خيدم توحيد الرؤية اليمنية مع التحالفات الدولية املعنية مبكافحة الفسا

يف جمال املشرتيات احلكومية كمتابعة للمؤمتر الدولي واخلاص بالنمو الشامل وخلق فرص 

(، OECDعمل وبناء الثقة والذي ُعقد يف مركز مؤمترات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 حيث تطرق االجتماع إىل:

 تعزيز احلوار والتكامل اإلقليمي. .9

 األوسط ومشال إفريقيا.برنامج احلوكمة بالشرق  .3

 إجنازات الربنامج األخرية. .2

 تطوير رؤية شاملة باحلوكمة واالصالحات الضرورية. .4

 تطوير البنى املؤسسية والتشريعية ملؤسسات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. .2

 اإلشراف على منظومة اإلصالحات واحلكم الرشيد. .2

مارسات برعاية منظمة التعاون الشراكة مع القطاع اخلاص يف بناء الثقة وترسيخ امل .2

 (.PPP( للمواكبة مع قانون )OECDاالقتصادي والتنمية )

 تعزيز مشروع السلطة القضائية يف اليمن بالشراكة مع منظمة )دوفيل(. .4

 مطالب املواطنني واحلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. .1
 
 
 
 

o 
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تماعات مع ممثلي اهليئات املاحنة الدولية يف مقر اهليئة العليا تضمنت تعزيز العالقة ( اج2عقد عدد)

والشراكة يف اجلوانب الفنية وتبادل اخلربات واالستفادة من جتارب هذه اجلهات يف جمال املشرتيات 

باريس  –العامة والرقابة على املناقصات املزايدات، باإلضافة الي حضور اجتماع خارجي عقد بفرنسا 

 خاص بلجنه التسيري اخلاصة بالنمو الشامل وخلق فرص عمل وبناء الثقة.

 

o 

 (اجتماعات مع ممثلي منظمات اجملتمع املدني بهدف تعزيز العالقة بينها وبني 2مت عقد عدد )

للتنسيق فيما بينها ومبا خيدم اهليئة العليا ومع اجلهات املعنية مبكافحة الفساد يف بالدنا 

 توحيد الرؤية يف جمال املشرتيات احلكومية مع التحالفات الدولية.

  عقد عدة اجتماعات مع القطاع اخلاص ممثاًل بأطيافه النقابية املختلفة بهدف مناقشة

اإلشكاالت اليت تواجه تلك القطاعات يف استالم مستحقاتها التعاقدية املتأخرة بسبب الظروف 

 .يت تواجه البالدال

  عقد بعض الدورات التدريبية للقطاع اخلاص ممثلة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال

 –املناقصات واملزايدات بدعم من البنك الدولي واليت متت يف احملافظات الرئيسية  التالية )تعز 

 ( متدرب.20عن عشر حمافظات ولعدد ) احلديدة( وضمت ممثلني

 

 ي شاركت فيها الهيئة:ورش العمل الت 

شاركت اهليئة العليا يف العديد من ورش العمل واللقاءات اخلاصة بتعزيز الشفافية واملساءلة 

ومكافحة الفساد وتعزيز نظام املشرتيات العامة، كما شارك ممثلو اهليئة العليا يف ورشة خارجيه 

  عقدها يف تركيا.تركزت حول موضوع القيادة االسرتاتيجية وإدارة األزمات  واليت مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال وتقنية المعلومات: ( أ
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الفقرة "ي"( من القانون أن "تنشئ اهليئة العليا موقعًا الكرتونيًا خاص بها للتواصل مع  42حددت املادة )

اجلمهور" ومن هذا املنطلق يعترب املوقع االلكرتوني للهيئة العليا همزة وصل بني كافة شرائح اجملتمع 

من العاملني يف قطاع املناقصات واملزايدات أو املهتمني بهذا اجملال وحماربة الفساد فيها كنوع من سواًء 

الرقابة اجملتمعية باإلضافة إىل الرد على بعض االستفسارات الواردة عرب املوقع بالتنسيق مع وحدات 

مل مشروع نظام  معلومات املكتب الفين، كما أن وحدة االتصال وتقنية املعلومات ذات ارتباط مباشر بع

( التابع للهيئة العليا واملختص بعملية الربط الشبكي بينها والعديد PMISإدارة املشرتيات احلكومية )

من جلان املناقصات  واملزايدات املختصة يف عدد من اجلهات اخلاضعة للقانون، ويتلخص نشاط اهليئة 

 العليا يف هذا اجملال باآلتي:
o 

  عقد لقاءين يف مقر اهليئة العليا بكٍل من سفريي )مجهورية مصر العربية ومجهورية اهلند( مت فيه

مناقشة التعاون بني البلدين يف جمال الرقابة على املناقصات واملزايدات وتطوير أنظمة املناقصات 

 بلة على هذا الوضع.والدول االحتادية باعتبار أن اليمن مقواملزايدات يف إطار األقاليم 

   التواصل مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتنسيق والتعرف على كافة

نشاطات الشبكة واالتفاق على بدء التعاون والعمل املشرتك بعد أن مت تسمية وتعيني رئيس وحدة 

 االتصال وتقنية املعلومات ممثاًل للهيئة العليا يف الشبكة.

 اجتماع شبكة خرباء املشرتيات لشبكة دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا )مينا( عن املشاركة يف 

 طريق )الفيديو كونفرنس( لعدد اجتماعني  ومت خالهلما مناقشة املواضيع املختلفة وأهمها:

املوافقة على اسرتاتيجية التدريب اخلاصة بفريق الشبكة واليت مت إعدادها من قبل استشاري  .9

 الدولي. متخصص بالبنك

( اخلاصة بشبكة خرباء املشرتيات ePortalمناقشة ما مت إجنازه يف بوابة الشبكة االلكرتوني ) .3

واالتفاق على استكمال هذا النقاش وطرح املالحظات اخلاصة بتحسني مستوى األداء يف املوقع 

 العنوان املناسب له. اإللكرتوني واختيار نطاق

حة يف االجتماعات السابقة )الشبكة ،االسرتاتيجية مناقشة ما مت إجنازه وفق ما جرى طر .2

 م،3092أكتوبر  32البوابة( يف خطة العمل من خالل االجتماع الذي ُعقد بتاريخ 

مواصلة مناقشة املواضيع السابقة )الشبكة، االسرتاتيجية، البوابة( يف اجتماع الشبكة والذي  .4

 .م عن طريق )الفيديو كونفرنس(3092ديسمرب92عقد بتاريخ 
 

o  

( ُنوقش PMIS( اجتماعات للجنة تسيري مشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات احلكومية )2حضور )

فيه أوجه القصور والصعوبات اليت تعرتضه ومبا خيدم املصلحة العامة وتسيري األعمال وحتقيق 

 لألهداف.
 
 
 
 

o 
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مشروع حتديث املالية العامة الستكمال الرتتيبات اخلاصة بتطوير املوقع االلكرتوني العمل مع فريق 

 للهيئة العليا ومراجعة العروض الفنية املقدمة من الشركات املختلفة والرفع باملالحظات الالزمة.

 

o  

 ( جهة وتوجيه22خماطبة كافة اجلهات املدرجة ضمن املرحلة التمهيدية وعددها ) ها بالتزام بنشر

 املناقصات واملزايدات اخلاصة بها يف املوقع االلكرتوني للهيئة العليا.

  استمرار التواصل والتنسيق مع شركة أوراكل بشأن املوافقة على استمرار عقد االستخدام

اخلاص بالرتخيص اإلضايف واستالم رد من قبلها يوضح تأكيدها على استمرار بالعقد واالتفاق 

ء اهليئة العليا من أي غرامات مالية نتيجة هذا التأخري واالتفاق على أن يتم البت بهذا على إعفا

 املوضوع عند استقرار األوضاع.

  إعداد الردود على االستفسارات الواردة اىل اهليئة العليا عرب املوقع االلكرتوني بالتنسيق مع وحدات

 املكتب الفنية املختصة.

 النهائية من قبل جلنة تسيري مشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات  االنتهاء من اعتماد القائمة

( جهة 93( للجهات األربع اجلديدة املقرتح إضافتها للعمل بالنظام من قائمة )PMISاحلكومية )

 وفقًا للمعايري اليت مت حتديدها ضمن استبيان النزول امليداني جلميع اجلهات املذكورة.

  االنتهاء وبنجاح من إضافة( جهة وهمية على نسخة نظامPMIS .االختبارية ) 

  استالم التجهيزات اخلاصة بنظام الشكاوى وتركيب السريفرات واملاسحات الضوئية والطابعات

واألجهزة احملمولة كما مت حتميل نظام الشكاوى على أجهزة السريفر اجلديدة واالنتهاء من 

اللجنة املكلفة من اهليئة العليا للشركة فحص النسخة التجريبية منه والرفع مبالحظات 

 املنفذة.

  استالم التجهيزات اخلاصة بنظام األرشفة االلكرتوني يف اهليئة العليا وتوزيع ماسحات ضوئية

 جديدة حديثة يف اإلدارات واألقسام املختلفة.

 مجيع  مواصلة العمل يف الشاشات املطورة والتوقيع النهائي على الوثيقة اخلاصة بالتحليل من

املختصني باملكتب الفين واالنتهاء من فحص الشاشات املطورة من قبل الفريق الفين باملشروع وفق 

 ما ورد يف وثائق التصميم.

  االنتهاء من إعداد وثيقة التصميم الوظيفي لشاشات التحليل والتقييم(MD050)    وتسليمها

 للمكتب الفين إلقرارها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموقع اإللكتروني للهيئة العليا من قبل الجهات المشتركة فيه:اإلعالنات المنشورة في  
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تعترب متابعة ما يتم نشره يف الصحف الرمسية واملوقع االلكرتوني للهيئة العليا من إعالنات تتعلق 

بأعمال املناقصات واملزايدات أحد أهم وسائل الرقابة اليت يتم اتباعها للجهات املشرتكة يف املوقع من 

مقارنة مدى التزام تلك اجلهات بالنشر فيه بالتوازي مع الصحف الرمسية، حيث بلغت عدد خالل 

 ( إعالنًا.31اإلعالنات املنشورة يف املوقع اإللكرتوني للهيئة العليا خالل هذا العام عدد )

تم نشره علمًا بأن بعض اجلهات ال تلتزم بنشر إعالناتها يف املوقع االلكرتوني إذا ما قورن عددها مبا ي

( 22يف الصحف الرمسية، مع اإلشارة إىل أن عدد اجلهات املشرتكة يف املوقع االلكرتوني للهيئة العليا )

 جهة.
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( من الركائز االساسية يف اهليئة PMISيعترب مشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات احلكومية )

العليا حيث أنه يعمل على ربط أعمال املناقصات واملزايدات يف مجيع اجلهات اخلاضعة للقانون 

باهليئة العليا ومبا يعزز عملية اإلشراف والرقابة عليها ومدى التزامها بالقانون والئحته التنفيذية 

ابة مدى التزام اجلهات باملوازنة املعتمدة هلا وعدم والقوانني األخرى ذات الصلة كما يساعد على رق

جتاوزها ومبا يعزز احلفاظ على املال العام وعدم التصرف فيه إال فيما خصص له، ومن هذا املنطلق 

م، علمًا بأن نسبة اإلجناز للمهام 3092كانت رؤية جلنة التسيري للمشروع من خالل خطة عمله للعام 

%( ويرجع تدني النسبة كونه يف الغالب تعتمد على توفر املوارد 22.92ت )املخطط هلا هلذا العام بلغ

املالية والبشرية وكذا ارتباط مستوى تنفيذها بتوفر االستقرار والبيئة الالزمة لذلك، كما بلغت 

%( وتعترب نسبة متميزة  19.44نسبة االجناز للمهام املستمرة والتشغيلية لألعمال يف املشروع نسبة )

ذلك اللتزام فريق املشروع بالعمل رغم الظروف االستثنائية اليت مرت بها البلد، وبشكل عام ويرجع 

ميكن حتديد التقييم العام لإلجناز )مهام خمططة، مهام مستمرة( ملشروع نظام معلومات أدارة 

 %( من خالل تنفيذ املهام التالية:23.2ما نسبته ) (PMIS)املشرتيات احلكومية 

o  ( جهات جديدة يف النظام، ومبا 4األعمال ضمن املرحلة التمهيدية واخلاصة بربط عدد )إجناز باقي

ُيمكِّن من إغالق هذه املرحلة بنهاية العام والبدء خبطوات املرحلة التالية واملتمثلة مبرحلة التوسع 

 واالنتشار بتطبيقه يف أربع جهات جديدة من خالل اآلتي:

 املسح امليداني للجهات. .9

 جلهات اليت سوف يتم ربطها بالنظام.حتديد ا .3

 إعداد خطة وموازنة التوسع يف جهات جديدة. .2

o  مواصلة تطوير البنية التحتية لتشغيل النظام من خالل تركيب وتشغيل جتهيزات حديثة وخدمات

إضافية ملركز البيانات بغرض حتسني أداء النظام، وزيادة القدرة التشغيلية له وضمان تأمني أعلى 

 )إضافة سريفرات جديدة ملركز البيانات(. للبيانات

o  القيام بتحسني مستوى أداء العمل الداخلي وتشغيل النظام من خالل إعداد عدد من الوثائق واألدلة

 لتنظيم األعمال يف إدارة العمليات له وأعمال وتطوير آلية العمل من خالل:

 عملية إعداد التقارير. .9

 إدارة املوردين. .3

 يانات.النسخ االحتياطي للب .2

o  مواصلة التحسينات يف تطوير وظائف وعمليات النظام، ومنها استكمال حتسينات شاشات التحليل

 والتقييم، وتطوير وحتسني عدد من التقارير اليت تدعم وتسهل عملية تشغيله ورفع مستوى االستفادة منه.

o  احلالية، وحماولة  تنفيذ مهام دعم تشغيل النظام والعمل على متابعة عملية التطبيق يف اجلهات

تفعيل تلك اجلهات للعمل من خالله ، وإعداد تقارير دورية عن مستوى التزام اجلهات بالعمل من 

 خالل النظام.
 

 (PMIS) احلكومية املشرتيات إدارة معلومات  ( يوضح مهام نظام90مرفق رقم )
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 %01.83 % 23 03 ( والتقييم التحليل شاشات) تنفيذها الجاري المهام استكمال

 %0.83 %3 83 (جديدة جهات  أربع ربط) تنفيذها الجاري المهام استكمال

 %8.33 %70 3 تطوير آليات العمل

 %01.11 %011 01 وتحسين العمل بالنظامتطوير 

 %2.11 %21 03للمشروع التحتية البنية تطوير استكمال

 %1.81 %2 3 إدارة التغيير

 %01.81 %70.3 81 المتابعة والتقييم

 %1.31 %01 3 متابعة تمويل المشروع

 

 

 %81.11 % 31 81 الثمان الجهات في النظام تطبيق عملية استكمال

 %37.31 %22.1 21 الفعلية البيئة في النظام إدارة

 %01.11 %011 01 اإللكتروني الموقع إدارة
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 الصعوبات والتحديات وطرق المعالجة
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املناقصات واملزايدات بعض الصعوبات والتحديات اليت تعيق أداء تواجه اهليئة العليا للرقابة على 

مهامها الرقابية لتحقيق األهداف اليت ُأنشئت من أجلها، ومع ذلك ما زالت اهليئة العليا تعمل 

 :ومنها جاهدًة لتجاوزها

o  بعض وختفيض  من قبل وزارة املالية للهيئة العليااملعتمدة املوازنة التشغيلية احلاد يف  النقص

 :، وعلى سبيل املثال ال احلصرو عدم صرفهاأبندودها 

 تنزيل نفقات تشغيل ضرورية ألعمال اهليئة العليا. .9

تنزيل مستحقات متعاقدين لديهم مهام واختصاصات حمددة يف خطط عمل اهليئة العليا ما   .3

 يؤثر سلبًا على نشاطها.

 عضاء املكتب الفين.رف مستحقات أالتأخري الدائم يف ص .2

م، وبلغة األرقام 3092صرف مستحقات أعضاء جملس إدارة اهليئة العليا منذ بداية العام عدم  .4

%( من املوازنة التشغيلية 20فإن ما مت استقطاعه أو تنزيله من قبل وزارة املالية ميثل ما نسبته )

 للهيئة العليا.

o إدارة معلومات ظاملن الرئيسية التجهيزات تركيب سيتم أنه خصوصًا هلا الدائم املقر توفر عدم 

 دارة.ملتابعة املستمرة من قبل جملس اإلمقرها بالرغم من ا يف( PMIS) احلكومية املشرتيات

كما أن هناك مالحظات ُتعترب دائمة ولصيقة بأداء اجلهات احلكومية واليت من املفرتض أن تلتزم بها 

  والئحته التنفيذية، ومنها:عند قيامها بأداء أعمال املناقصات واملزايدات وفقًا للقانون 

o  املشرتيات إىل اهليئة العليا يف مواعيدها.وتقارير التزام اجلهات بتسليم خطط ضعف 

o التزام اجلهات مبوافاة اهليئة العليا بقرارات تشكيل جلان املناقصات واملزايدات أواًل بأول. ضعف 

o للنماذج املعدة هلذا الغرض.تعبئة مجيع بيانات خطط املشرتيات وفقًا عن اجلهات  تقاعس 

o  .عدم مشولية خطط املشرتيات لكامل عمليات الشراء 

o كثري من اجلهات مع خماطبات اهليئة العليا وتوفري البيانات واملعلومات  جتاوب التدني احلاد يف

 الالزمة اليت متكنها من أداء املهام املناطة بها.

o  اخلاصة باملستحقات واحلوافز املالية للجان عدم قيام جملس الوزراء بإقرار اللوائح املالية

املناقصات واملزايدات  وبدل اإلشـراف واملرفوعة له من قبل اللجنة املشكلة من اهليئة العليا للرقابة 

 على املناقصات واملزايدات ووزارة املالية واجلهات ذات العالقة.

o مشروع نظام  خطة يف احملددة الاألعم الستكمال رصدت اليت التشغيلية املوازنة وصرف إقرار عدم

 نفقات بصرف املالية وزارة قبل من واالكتفاء (،PMISمعلومات إدارة املشرتيات احلكومية )

 تنفيذ أعاق ما وهو( الكادر ومستحقات املرتبات) وبالذات املشروع أعمال لتسيري يسرية تشغيلية

 التغيري، إدارة انشطة وتنفيذ إضافية، جديدة جهات أربع يف النظام تطبيق) مثل رئيسية مهام

 (. احلكومية اجلهات يف اإللكرتونية للمشرتيات اجلاهزية مسوحات وتنفيذ
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o الفين الدعم خبدمات املتعلقة خاص وبشكل تنفيذها املستمر لعقودل االلتزاماتااليفاء ب عدم 

 العليا اهليئة وحيمل العقد دارةإ على سلبًا يؤثر مما وانرتاسوفت(، –أوراكل ( لشركيت للنظام

 .التعاقدية املستحقات دفع لعدم نتيجة مالية غرامات

o املرحلة لتمويل املتابعة عملية استكمال دون ذلك حال فقد الراهنة األوضاع لتطورات نتيجًة 

 مامأ هيضع الذي ( األمرPMISمشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات احلكومية ) من الثانية

 لتحقيق منه االستفادة من حيد مما جديدة جبهات له التطبيق عمليةيف  وصعوبات حتديات

نتيجًة للقصف ومت نقلها إىل  احلكوميةقرات بعض املتأثرت  كما ،إنشائه من املنشودة األهداف

مواقع أخرى وتأثرت بنيتها التحتية وعدم توفر الطاقة الكهربائية جبهات أخرى، ُيضاف إىل ذلك 

عدم توفر موازنات وخمصصات مالية هلا وبالذات املتعلقة باملناقصات واملزايدات، وبالتالي كان 

من املتابعات العديدة من قبل اهليئة  نشاط اجلهات املطبقة للنظام حاليًا حمدودًا جدًا بالرغم

 العليا وإدارة املشروع.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تسعى اهليئة العليا على الدوام للبحث عن حلول للمشكالت والعوائق اليت تواجه سري عملها ملا من 

شأنه حتسني األداء وتطويره ومبا يوافق تطلعاتها لتحقيق أهداف القانون املتمثلة يف حماربة فساد 

تضمنها القانون رقم العامة وتعزيز مبدأ الشفافية واملساءلة كونه من أهم املرتكزات اليت املشرتيات 

 م بشأن املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية، ومنها:3002( لسنة 32)
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o  البحث عن حلول مع وزارة املالية لتحسني الوضع املالي للهيئة العليا ومصادر تساعدها على القيام

خرى وحيفظ هلا زي األجهزة الرقابية احلكومية األبأداء مهامها وواجباتها بصورة متميزة ومبا يوا

( من القانون واليت تنص على "تنشأ مبوجب هذا 43استقالليتها املالية واإلدارية تنفيذًا للمادة )

القانون هيئة عليا مستقلة تسمى اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات تتمتع بالشخصية 

  .رئيس اجلمهورية" االعتبارية ويكون هلا االستقالل املالي واإلداري وختضع إلشراف

o  استكمال ما تبقى من املهام واألنشطة اليت حددتها االسرتاتيجية التنظيمية للهيئة العليا 

 م( واليت تعترب التزام على عاتق جملس إدارة اهليئة العليا.3092 –م 3019)

o على زيادة عدد اجلهات اليت سيتم النزول اليها سواًء  يف السلطة املركزية واحمللية لالطالع  العمل

عن كثب على سري إجراءات أعمال املناقصات واملزايدات ووضع اخلطوط العريضة خلطط تطوير 

 منظومة املشرتيات احلكومية يف اجلهات اخلاضعة للقانون والئحته التنفيذية.

o  م بشأن املناقصات 3002( لسنة 32داخلية واخلارجية التعريفية بالقانون رقم )عقد اللقاءات ال

واملزايدات واملخازن احلكومية لعلمنا بأنه يعترب نقلة متميزة يف تنظيم وتسيري أعماهلا، كونه 

ولألسف حتى يومنا هذا يالحظ أن بعض اجلهات احلكومية مل تقم بإجراءات مشرتياتها وفقًا 

 ص يف السلطة احمللية.للقانون وباألخ

o ( واليت سيتم فيه 3039 –م 3092البدء بإعداد مسودة االسرتاتيجية الرقابية للهيئة العليا )م

الرتكيز على الدور الرقابي هلا كونه هو أساس عمل اهليئة العليا وفقًا للمهام واالختصاصات 

 احملددة يف القانون والئحته التنفيذية.

o لهيكل التنظيمي وفقًا لالئحة التنظيمية للهيئة العليا الصادرة استكمال التوصيف الوظيفي ل

 م.3094( لسنة 22بالقرار اجلمهوري رقم )

o .متابعة اقرار التعديالت القانونية والالئحية املقرتحة واليت مت رفعها إىل رئاسة الوزراء 

o العليا. استكمال أدلة وآليات العمل لوحدات املكتب الفين واملنظمة جلوانب عمل اهليئة 

o  موائمة القوانني واللوائح املتصلة بأعمال املناقصات واملزايدات والفصل بني اختصاصات األجهزة

 .املعنية بصورة أكثر وضوحًا ومنع أي ازدواجية

o  تعزيزًا ملبدأ الشفافية وحماربة الفساد ضرورة إنشاء بوابة إلكرتونية وإصدار صحيفة ُتعنى بنشر

 .زايدات لتسهيل احلصول عليهامعلومات عن املناقصات وامل

o  توسيع شبكة التواصل والتنسيق مع كافة األطراف املعنية باملناقصات واملزايدات حمليًا وإقليميًا

ودوليًا لتحسني األداء والتوصل إىل أفضل املمارسات املتبعة يف هذا اجملال وتطوير نظام املشرتيات 

 .العامة محايًة للمال العام

o ءات عقابية ضد اجلهات غري املستجيبة لتوجيهات اهليئة العليا وفقًا للنصوص إعداد مسودة إجرا

 الواردة يف القانون والئحته التنفيذية.

o  استكمال عملية التوسعة وإضافة جهات جديدة منفذه لنظام معلومات إدارة املشرتيات احلكومية

(PMIS.وتطوير املوقع االلكرتوني اخلاص باهليئة العليا ) 
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o  املؤشرات األساسية و البدء يف إجراء تقييم دوري لنظام معلومات إدارة املشرتيات احلكومية إعداد

(PMISلتحديد جوانب القصور اليت متثل بؤر حمتملة للفساد واقرتاح املعاجلات الالزمة هلا ). 

o  ربط خطط املشرتيات بالربنامج االستثماري للدولة من خالل نظام معلومات إدارة املشرتيات

 .( والنظام املاليPMISكومية )احل

o ( ضرورة اعتماد املخصصات املالية ملشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات احلكوميةPMIS ومبا )

 يساعد على قيامه باملهام اليت ُأنشئ من أجلها.

 

 تم بحمد هللا،،،

 

 

 


