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واملزايدات أن نرفع لكم خالص يسرنا رئيس وأعضاء جملس إدارة اهليئة العليا للرقابة على املناقصات 

م، راجني لكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدنا الُرقي والتقدم، 1119التهاني والربيكات مبناسبة السنة اجلديدة 

 وجتاوز الظروف اليت متر بها بفعل احلرب.

 م، متضمنًا ألبرز1118السنوي عن العام املنصرم كما يتشرف جملس اإلدارة بأن يرفع لكم تقريره 

( لسنة 13املهام واألنشطة اليت قامت اهليئة العليا بإجنازها انطالقًا من قانون املناقصات واملزايدات رقم )

 :أهدافها بالتالي م والذي حدد إطار1117

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

 العدالة واملساواة بني املتنافسني يف املناقصات واملزايدات 

 النزاهة والشفافية واملساءلة وضبط وحتديد اإلجراءات املتعلقة باملناقصات واملزايدات واملخازن.  

 الكفاءة االقتصادية يف أعمال املناقصات واملزايدات. 

واملخازن وذلك لضمان سالمتها إجراءات املناقصات واملزايدات أعمال واإلشراف والرقابة على  

 للحفاظ على املال العام واملصلحة العامة.

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

 األهداف القانونيةحيث تقوم اهليئة العليا ممثلًة مبجلس إدارتها وكادرها الفين واإلداري بتحقيق هذه 

 من خالل:

o الشكاوى والتظلمات املرفوعة من املتناقصني. الفصل يف 

o  تكليف جلان متخصصة للنزول امليداني إىل اجلهات املشمولة بالقانون للوقوف على عينة من املناقصات

 الصادرة عنها ومدى التزامها بالقانون.

o والئحته  ألحكام القانوندراسة تقارير املشرتيات املرفوعة من قبل اجلهات اخلاضعة الرقابة واإلشراف و

 .التنفيذية، واختاذ اإلجراءات القانونية إزائها

o .ختصيص موقع إلكرتوني لإلبالغ عن أي خمالفات وما ميكن له أن يتعارض مع بنود القانون من اإلجراءات 

o  متابعة الصحف لرصد إعالنات املناقصات اليومية ومدى توافقها مع القانون، إضافًة إىل متابعة كافة

 سائل اإلعالم لالطالع على ما قد ُينشر منها من قضايا فساد ذات عالقة بعمل اهليئة العليا.و

 

وأجنزتها اليت اضطلعت بها اهليئة العليا واملهام مجلة النشاطات  استعراضنأمل أن نكون قد ُوفقنا يف 

 اليت حواها التقرير...م 1118خالل الفرتة 

 واهلل املوفق واملعني،،،
 

 دارةإاء مجلس رئيس وأعض

 الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

 م2018



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 :وسكرتاريته مجلس إدارة الهيئة العليا نشاطأواًل: 

  

م ومبوجب القانون املنظم لعمل اهليئة وصالحياتها؛ فقد عقد جملس اإلدارة 1118خالل العام 

( اجتماعًا ما بني اجتماعات دورية واستثنائية وأخرى تنسيقية وإدارية، وقف 18خالل الفرتة عدد )

املواضيع املرفوعة له من مكاتبه املتخصصة، ، وخالهلا على ُمجمل املواضيع املطروحة للنقاش

إىل اجلهات احلكومية املشمولة بالقانون، جلانه امُلكلفة بالنزول امليداني والتقارير امليدانية من قبل 

 ميكن حصرها إضافًة إىل الفصل يف الشكاوى والتظلمات املرفوعة له من قبل املتناقصني، واليت

 بالنقاط التالية:

  ملختلف االطالع على التقارير التفتيشية املرفوعة من قبل اللجان املتخصصة واملكلفة بالنزول امليداني

 .اجلهات احلكومية واختاذ اإلجراءات القانونية حياهلا

  للقانوندراسة الشكاوى والتظلمات املرفوعة للهيئة من قبل املتناقصني والبت فيها وفقًا 

 .والئحته التنفيذية

  متابعة اجلهات احلكومية املشمولة بالقانون ومدى التزامها برفع التقارير الدورية وخطط

 املشرتيات وتشكيل جلان املناقصات فيها وفقًا لنصوص القانون.

 لتصويب أدائها يف إطار القانون والئحته  إصدار التعاميم واإلرشادات وإرساهلا للجهات

 .التنفيذية
( شكوى 13هذا وقد بلغت عدد القضايا املرفوعة جمللس اإلدارة وقام باختاذ اإلجراءات حياهلا عدد )

وتظلم حيث توزعت هذه القرارات وفقًا للقانون والئحته التنفيذية ما بني قبول الشكوى ورفضها، 

لعدم اكتمال ( شكوى نتيجًة 11( شكوى وتظلم، فيما ُرفضت عدد )11حيث بلغت الشكاوى املقبولة )

 شروطها القانونية.

 و بها والقرارات املتخذة خبصوصها.يوضح تفاصيل الشكاوى واجلهات املتظلمة واملشكواجلدول امُلرفق 
  قرارات ونشاطات جملس اإلدارة( يوضح 1رقم ) ملحق

 

 نشاطات خمتلفة يف إطار عمله ومهامه احملددة بالقانون منها: كما كان جمللس اإلدارة

1  

ُتولي اهليئة العليا التنسيق مع اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني واجلهات املاحنة 

أهمية قصوى بالنظر إىل ما ميثله ذلك من تعزيز لدورها الرقابي، والقيام بواجباتها عمومًا على 

 النحو املطلوب.

 ( لقاًء عمل وعلى النحو التالي:18بلغ إمجالي اللقاءات )حيث 

o :مع اجلهات احمللية 

( 11م )1118بلغت عدد اللقاءات واالجتماعات مع اجلهات احلكومية واحمللية خالل العام 

اجتماع، مشلت رئيس جملس النواب، ورئيس جملس الوزراء، ونائب رئيس جملس الوزراء، 

لشئون اخلدمات، والقائم بأعمال رئيس جملس الشورى، وغريها من اجلهات احلكومية؛ جرى 

خالهلا التطرق إىل ما يرتبط باجلوانب القانونية وما جيب على هذه اجلهات االلتزام به وفقًا 



 

  
 

ه التنفيذية، وموافاة اهليئة العليا بتقاريرها وخططها، وتشكيل جلان للقانون والئحت

 املناقصات فيها.

املناقصات  كما ًكرست هذه اللقاءات للتعريف بدور اهليئة ومهامها يف الرقابة على أعمال

 واملزايدات احلكومية ومكافحة الفساد، وحتقيق النزاهة والشفافية والعدالة.

 

1  

( اجتماع مع اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة، وقد 1م )1118عقدت اهليئة العليا خالل العام 

جرى خالل اللقاء التطرق إىل عدد من القضايا واملواضيع ذات الصلة املشرتكة بعمل اجلهتان 

كل من اهليئة  الرقابيتان ومبا يؤدي يف النهاية إىل محاية املال العام، وهو اهلدف الرئيسي لعمل

 العليا واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة.

 

3  

 شاركت اهليئة العليا من خالل رئيس وأعضاء جملس اإلدارة يف عدد من املناسبات منها:

o معروف اجلند،  تكريم عضو جملس إدارة اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات أ. أمني

م، واليت ركز فيها على الوضع 1118بتدشني تقريري حاليت سكان العامل واليمن عام 

اإلنساني يف اليمن اليت ازدادت تعقيدًا نتيجة ارتفاع معدالت النزوح الداخلي بني احملافظات، 

 وتدني اخلدمات العامة والصحية، وانتشار الفقر.

o شني اليوم العاملي ملكافحة الفساد بتاريخ حضور رئيس اهليئة العليا فعاليات تد

 م.11/11/1118

o .االجتماع مع شركة أوراكل بشأن مستحقاتها املالية 

o  اجتماع رئيس اهليئة العليا من منظمةgiz  جرى خالله الوقوف على ما ميكن للمنظمة

 الدولية تقدميه فيما ُيعزز  دور اهليئة وحتديدًا يف جانب التدريب والتأهيل.
 

  

تعمل سكرتارية جملس اإلدارة على إجناز كل ما يتعلق بآلية عمل اجمللس من حيث التنظيم 

 واإلعداد املسبق الجتماعاته، ومن ثّم إبالغ القرارات الصادرة عنه ومتابعة تنفيذها.

 ذة إزائها.واجلدول التالي يوضح تفاصيل نشاط جملس اإلدارة والقرارات املتخ

 ( اجتماع على النحو التالي:18هذا وقد بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة )

االجتماعات الدورية 

االجتماعات االستثنائية

التنسيقيةاالجتماعات 

اإلداريةاالجتماعات 



 

  
 

 :المرفوعة للهيئة الشكاوى والتظلمات ثانيًا:

 

من املتناقصني واملتزايدين،  يف الشكاوى والتظلمات املرفوعة للهيئةوالبت النظر ب قام جملس اإلدارة

 وحبسب اآلتي:واختذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها طبقًا للقانون،  ( شكوى،49والبالغة )

لعدم استكمال الشروط عدم النظر يف الشكوى

 الشكلية للشكوى

 –إلغاء قرار اإلرساء  –قبول الشكوى )إلغاء املناقصة 

إحالة املتسببني للتحقيق( –إعادة  التحليل 

إحالة  –رفض الشكوى والتوجيه بــ )استكمال اإلجراءات 

إحالة للنيابة( –للتحقيق 

 إنهاء إجراءات سحب الشكوى 

أو التنازل عنها من قبل الشاكي

  مل يتم الرد عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (  يوضح تفاصيل الشكاوى ومستوى تنفيذ القرارات واإلجراءات املطلوبة2رقم ) ملحق
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 أعمال المناقصات والمزايدات:ثالثًا: الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات 

من منطلق املهام امُلسندة هلا فقد قامت اهليئة العليا ممثلًة بوحدة الرقابة واإلشراف خالل العام 

 م بإجناز ما يلي:1118املنصرم 
 

  

 م اخلاصة باهليئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية.1118دراسة خطة مشرتيات العام  -

 

  

( تقارير ملشرتيات من قبل بعض اجلهات، وقد مت دراستها ووضع املالحظات عليها 6مت استالم عدد )

 انطالقًا من قانون املناقصات، وهي على النحو التالي:

 م.1117تقرير مشرتيات املستشفى اجلمهوري التعليم لسنة  -

 م 1117تقرير بنك التسليف التعاوني الزراعي لسنة  -

 بكلمة شكر لكاك بنك على التجاوب مع مالحظات اهليئة وحتسن األداء. الرفع -

 دراسة تقرير مشرتيات اهليئة العامة للطريان والرصاد املدني. -

 م.1118املركز الوطين لعالج األورام للعام دراسة تقرير مشرتيات  -

 م للجنة العليا للرقابة على املناقصات.1117دراسة التقرير السنوي لعام  -

ذا الصدد قامت اهليئة العليا بإصدار العديد من املذكرات إىل اجلهات خبصوص رفع تقارير ويف ه

انطالقًا من مضمون  م وقرار تشكيل جلان املناقصات1118وخطة املشرتيات للعام  1117املشرتيات للعام 

 .القانون وبنوده على هذا الصعيد

  
 

( استفسارات من عدة جهات حكومية 11م عدد )1118تلقت اهليئة العليا خالل العام املنصرم 

هلية، حيث مت الرد على تلك االستفسارات وفقًا ألحكام  قانون املناقصات واملزايدات والئحته وأ

واء عرب التنفيذية، وتركزت االستفسارات الواردة طلب موافقة اهليئة على إجراءات الشراء س

)املناقصة احملدودة / املمارسة / األمر املباشر(، وهي اليت تعد من االختصاصات األصيلة للجان 

ملام املختصني يف تلك إاملناقصات يف اجلهة وفقًا للسقوف املالية احملددة قانونًا وجاءت نتيجة لعدم 

 م والئحته التنفيذية.1117( لسنة 13اجلهات بأحكام ولوائح قانون املناقصات واملزايدات رقم )
 

 ( يوضح الردود على االستفسارات وإصدار التعليمات إىل اجلهات3رقم ) ملحق

 
  

الرقابية  الوسائلاملتابعة اليومية لإلعالنات املنشورة يف الصحف ووسائل اإلعالم متثل واحدة من 

 ومدى توافقها مع القانون. من إعالنات املناقصات، على ما يصدر من اجلهات احلكومية



 

  
 

علن عنها يف الصحف الرمسية للجهاز اإلداري للدولة املناقصات واملزايدات امُلإعالنات بلغ عدد حيث 

إعالن. هي بني الدواوين ومكاتب وهيئات ومؤسسات  (148)عدد م 1118للعام والسلطة احمللية 

، مت التوجيه إىل إعالن خمالف (11)منها  املركزية واحمللية واملصاحل التابعة هلا يف السلطتني

 :ول التالي يوضح تفاصيل ذلكاواجلد اجلهات املعنية بإصالح املخالفات الواردة فيها،

 واجلدول التالي يوضح ذلك:

 

 %15 01 %85 66 66األشغال 1

 %14 9 %86 66 66التوريدات 1

 %33 0 %67 2 3تـأهيل مسبق 3

 %0 1 %100 2 2اخلدمات االستشارية 4

 %14 0 %86 6 7املزايدات 5

 %0 1 %100 6 6األعمال األخرى 6

 841 821   28  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح اإلعالنات املنشورة يف الصحف الرمسية4رقم ) ملحق
 

 
  

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

دراسة مناقصة شراء كراسي أسنان تعليمية لكلية طب األسنان جبامعة ذمار باألمر املباشر واحملالة  -

 من وزارة املالية.أولوياتها 

 تـأهيل مسبق التوريدات األشغال
الخدمات  
 االستشارية

 األعمال األخرى المزايدات

999432124 إجمالي اإلعالنات العدد

897932114 اإلعالنات الصحيحة العدد

10150010 اإلعالنات المخالفة العدد
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دراسة التظلم املقدم من قبل مؤسسة علي ناصر الواقدي للمقاوالت العامة واالستثمار خبصوص تأخر  -

م ملشروع مبنى 31/1/1118( وتاريخ 79احملافظة يف تنفيذ قرار اهليئة اإلدارية للمجلس احمللي رقم )

/خ/ حماف  حمافظة احلديدة مركز احلروق مستشفى الثورة باحلديدة، مت حترير مذكرة إىل األ

 بهذا الشأن.

دراسة إحالة مناقصة شراء كراسي أسنان تعليمية لكلية طب األسنان جبامعة ذمار باألمر املباشر  -

 واحملالة أولوياتها من وزارة املالية.

دراسة نتائج التحقيق اخلاصة مبناقصة كراسي األسنان التعليمية اخلاصة بكلية طب األسنان  -

 والرفع بالرأي. جامعة ذمار 

 دراسة شكوى املقاول حممد علي الوادعي ضد مشروع املياه والصرف الصحي باملدن احلضرية. -

حترير مذكرة باملوقف احلالي للمشاريع املمولة خارجيٌا والذي تبني أن أغلبها توقف العمل فيها  -

نتيجة لتعيق البنك الدولي، وكذا بسبب األوضاع األمنية غري املستقرة علمًا بأن هناك جهات مل 

  تواف اهليئة بتقاريرها بالرغم من خماطبتها من قٍبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

موافاة مكتب رئاسة اجلهورية بالتقارير واملعلومات والبيانات واإلحصائيات املتصلة بأنشطة اهليئة    -

 م. 1/5/1118/ق( وتاريخ 669العليا حبسب مذكرة مكتب رئاسة اجلمهورية برقم )

حترير مذكرة إىل وزير الداخلية بطلب دعوته مع جلنة املناقصات يف الوزارة  حلضور اجتماع  مع  -

يادة اهليئة العليا ملناقشة طلب الوزارة فيما خيص مشرتياتها من املواد الغذائية الطازجة واجلافة  ق

 باألمر املباشر.

حترير مذكرة إىل حمافظة عمران بشان الشكوى املقدمة من مكتب خالد ذيبان خبصوص مشروع  -

 خزان املقراحة بين قيس مديرية بين صريم حمافظة عمران.

 م( بشان املطبوعات اخلاصة بالوزارة 1117لسنة 1ن املناقصة العامة رقم )أاملالية بش الرد على وزارة -

دراسة الشكوى املقدمة من ِقبل حمالت فيصل زابن البورعي ضد اهليئة العامة ملشاريع مياه الريف فرع  -

 .م(1118لعام  4و3و1و1صعدة  خبصوص املناقصات العامة رقم )

لعام  4و3و1و1ن حمالت جماهد القصم بشان املناقصات العامة رقم )الرد على االستفسار  املقدم م -

 .م( واخلاصة باهليئة العامة ملشاريع مياه الريف فرع صعدة1118

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 رابعًا: تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات:

 مت يف هذا الشأن ما يلي:

  املهام املنجزة من قبل اهليئة العليا للرقابة على املناقصات الرفع بالتقرير السنوي اخلاص بكافة

 م.1117واملزايدات احلكومية للعام 

 .إعداد نبذة تعريفية عن اهليئة العليا للرقابة على املناقصات واملزايدات 

  الرد على االستفسار املقدم من هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء حول احتياجات اهليئة من

 الطبية واألدوية واحملاليل بصورة عاجلة.املستلزمات 

 .متابعة اإلعالنات املنشورة، ورصد املخالفات املصاحبة لبعضها ومن ثّم خماطبة اجلهات بشأنها 

 .متابعة الصحف ووسائل اإلعالم حول ما يتعلق بقضايا فساد املناقصات إن وجدت 

  العليا للتعديالت القانونية املتعلقة متابعة اجلهات ذات العالقة بشأن استكمال مقرتحات اهليئة

 .، ومنح اهليئة املوازنة أسوًة ببقية أجهزة الرقابةبقانون املناقصات

 .متابعة التأكيد على االستقاللية املالية واإلدارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 خامسًا: األعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي:
 

 مت يف هذا اجلانب ما يلي:

  التنسيق مع شركة أوراكل الستمرار استخدام نظام إدارة معلومات املشرتيات احلكوميةPMIS. 

  الوثائق اخلاصة بها. إعداداالنتهاء من عمل الشاشات املطورة كما مت االنتهاء من 

  عقد عدد من الدورات سواًء ملوظفي اهليئة و لطالبات وطالب بعض اجلامعات فيما خيص تقنية

 معلومات املشرتيات احلكومية. إدارةلوم احلاسوب باإلضافة إىل نظام املعلومات وع

 من إعداد مسودة لضم مشروع إدارة معلومات املشرتيات احلكومية إىل وحدة االتصال وفقًا  نتهاءاال

 ألنظمة ولوائح اهليئة الداخلية ومبا يتناسب مع الوضع احلالي لفريق املشروع ووحدة االتصال.

 شبكي للجهات املشرتكة مع اهليئة بنظام إدارة معلومات املشرتيات احلكومية.متابعة الربط ال 

  والشبكة الداخلية. اإلنرتنتاإلدارة املستمرة للنظم الشبكية و السريفرات وشبكة 

  السريفر، وقواعد البيانات(. أجهزة) عمل نسخ احتياطية من األنظمة 
 

 

 سادسًا: التدريب والتأهيل:

مستوى األداء مت عقد العديد من الدورات والندوات مبقر اهليئة العليا وخارجها، بهدف رفع وحتسني 

 وهي كما يلي:

قامت اهليئة العليا ومنظمة )فاد( للتنمية بالشراكة مع شبكة شركاء  من أجل احلكم الرشيد  -

 ندوة مفتوحة حول املسألة اجملتمعية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.

ة حبضور األ/خ رئيس اهليئة املهندس عبدامللك العرشي وأعضاء جملس اإلدارة حيث ناقشت الندو

عدد من أوراق العمل حول مفهوم املسألة اجملتمعية من جهيت نظر البنك الدولي وشبكة 

 شركاء من أجل احلكم الرشيد.

 عقد دورة تدريبية يف حمافظة عدن حول قانون املناقصات واملزايدات، واالجتاهات احلديثة، -

نظمها مركز التدريب والتأهيل بشركة النفط اليمنية مبحافظة عدن على مدى عشرة أيام، 

( مشارك من أعضاء جلان املناقصات والشئون القانونية واملالية واملشرتيات 15واليت شارك فيها )

 واملبيعات يف عدن واحملافظات اجملاورة.

م العملية وتزويدهم مبضامني مواد قانون وقد هدفت الدورة إىل تأهيل املوظفني وتنمية مهاراته

 م.1117( لسنة 13املناقصات رقم )

عقد ورشة يف البنك الزراعي "كاك بنك" حول قانون املناقصات واملزايدات على مرحلتني،  -

جرى يف الندوة التعريف بقانون املناقصات واملزايدات وما جيب على اجلهات احلقوقية االلتزام به 

حته التنفيذية، ومبا يؤدي إىل جتاوز األخطاء املرافقة ألعمال املشرتيات واحلفاظ وفقًا ملواده والئ

 على املال العام، كهدف رئيسي لعمل اهليئة العليا.

 
 



 

  
 

 (:PMISسابعًا: مشروع نظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية )

( بربط كافة أعمال املشرتيات PMISتتلخص مهام مشروع نظام معلومات املشرتيات احلكومية )

سهل عملية الرقابة على أداء اجلهات، ومدى التزامها تاحلكومية بنظام إلكرتوني واحد، من خالله 

ببنود القانون والئحته التنفيذية، والرقابة على املوازنات املالية، ونواحي صرفها من حيث االلتزام 

هيئة العليا بداية كل سنة مالية، وهو ما يعين يف واالرتباط خبطط املشرتيات السنوية اليت ترفع لل

 النهاية احلفاظ على املال العام كهدف رئيسي من أهداف القانون والئحته التنفيذية.

ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن املشروع مندرج يف إطار مهامه نوعان من املهام، منها تلك املنجزة 

ل الفرتة الزمنية للتقرير السنوي، واملرفق يوضح طبيعة كمهمة شهرية، وأخرى مستمرة ترتبط بكام

 األعمال وتفاصيلها ونسب اإلجناز.

 م على النحو التالي:1117هذا وميكن تلخيص إجنازات املشروع خالل فرتة التقرير السنوي للعام 

  حتسني وتطوير البنية التحتية من خالل تشغيل مركز البيانات وتركيب أنظمة التشغيل

ألجهزة الرسيفرات، إضافًة إىل تطوير وتنظيم الشبكة يف مركز البيانات والربجميات املركبة، 

 وكذلك ترقية نظام الربيد اإللكرتوني وربطه بشبكة االنرتنت.

 ر تقارير جديدة وفصلها حبسب املسئوليات مع تفعيل تطوير وظائف النظام، وُيقصد بذلك تطوي

( تقارير جديدة، باإلضافة إىل اختيار قائمة 7التدقيق على عمليات النظام، وحتديدها بـ )

 التنبيهات املطلوب تطويرها.

 استخدام اجلهات الداخلة يف النظام. تقييممتابعة و 

  سري املهام الرئيسية للمشروع وتتمثل يف:متابعة 

o ة تشغيل/ صيانة نظام معلومات املشرتيات.متابع 

o .إدارة املوقع اإللكرتوني 

o .متابعة عملية التطبيق يف اجلهات 

o .إدارة النظام يف البيئة الفعلية 

o .مركز البيانات 

o .متابعة اإلقفاالت الدورية 

o .نظام الدعم الفين 
 

 (PMIS) ( يوضح مشروع نظام معلومات إدارة املشرتيات احلكومية5ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 : الصعوبات والتحديات وطرق المعالجة:ثامنًا

 

  األمر الذي يعيق أداء اهليئة ألنشطتها وفقًا للقانونعدم منح اهليئة العليا االستقاللية املالية ،

العليا ، والنقص احلاد يف املوازنة التشغيلية املعتمدة للهيئة السيما امليدانية والزيارات التفتيشية

 من قبل وزارة املالية.

 قيام جملس الوزراء بإقرار اللوائح املالية اخلاصة باملستحقات واحلوافز املالية للجان  تأخر

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

 على املناقصات واملزايدات ووزارة املالية واجلهات ذات العالقة.

 خصوصًا مع  ، وما يرتتب عليه من إهدار للمال العام،للهيئةدائم  مي كمقرمبنى حكو توفر عدم

املؤقت، مقرها  ( يفPMISاحلكومية ) املشرتيات إدارة معلومات لنظام الرئيسية التجهيزات تركيب

 دارة.ملتابعة املستمرة من قبل جملس اإلبالرغم من ا

  الشراء، وكذا يف إعداد خطة وتقارير ضعف أداء اجلهات يف اتباع أساليب التخطيط لعمليات

 املشرتيات، وعدم موافاة اهليئة بتلك اخلطط والتقارير.

  ومنها وزارة يف جمال املناقصات، عملها بطرق تفتقر إىل الشفافية بعض اجلهات يف أداء استمرار

 الدفاع، املؤسسة االقتصادية اليمنية، وشركة النفط اليمنية.

 تكلفتها واإلعالن عن مشاريع تفوق ال مناقصاتها بصورة عشوائية، استمرار بعض اجلهات يف إنز

مبا يؤدي إىل عجز الدولة عن دفع مستحقات املقاولني ومن ثم امليزانية،  هلا يفاملبالغ املعتمدة 

 .تعثر املشاريع

  االيفاء بااللتزامات للعقود املستمرة اجلاري تنفيذها وبشكل خاص املتعلقة متكن اهليئة من عدم

 ،وانرتاسوفت(، مما يؤثر سلبًا على إدارة العقد –أوراكل (دمات الدعم الفين للنظام لشركيت خب

 وحيمل اهليئة العليا غرامات مالية نتيجة لعدم دفع املستحقات التعاقدية.

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

 النظام مثل )تطبيق رئيسية مهام تنفيذ أعاق ما وهو (،PMISاملشرتيات احلكومية ) معلومات إدارة

 للمشرتيات اجلاهزية مسوحات وتنفيذ التغيري، إدارة نشطةأ وتنفيذ إضافية، جديدة جهات أربع يف

 احلكومية(. اجلهات يف اإللكرتونية

  بالتالي:ميكن تلخيصها كما أن هناك حتديات أخرى تشريعية ومؤسسية 

o  عدم وجود نصوص جتريم وعقاب لبعض املخالفات املذكورة يف قانون املناقصات واملزايدات

من ضرر على املال العام أو تسهل لعمليات الفساد يف  رغم فداحة تلك املخالفات وما قد متثله

 جمال املناقصات.

o  ( لسنة 13ديل القانون رقم )مشروع تعدراسة ومناقشة تأخر اجلهات ذات العالقة يف استكمال إجراءات

والئحته التنفيذية، واملوافقة عليه ومن ثّم إصدار تلك التعديالت بقانون أو قرار الئحي  م1117

 .حبسب األحوال



 

  
 

 

 ول املناسبة لتالفيها تكمن يف اآلتي:لانطالقًا من مجلة املعوقات امُلشار إليها، نرى بأن احل

 تعديل قانوني بإضافة مادة يف قانون املناقصات تعطي اهليئة صالحية إعداد مشروع  إجراء

موازنتها السنوية وإقرارها، ليتم إدراجها رقمًا واحدًا يف املوازنة العامة للدولة أسوًة باألجهزة 

 الرقابية.

 مكن من أداء ، لتتالتوجيه إىل املالية بتوفري املخصصات املالية ورصد الدرجات للكادر املطلوب

متابعة اقرار التعديالت القانونية والالئحية املقرتحة واليت مت ، وكذا مهامها بالشكل املطلوب

 رفعها إىل رئاسة جملس الوزراء.

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

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

 العامة محايًة للمال العام.

 م بشأن 1117( لسنة 13بالقانون رقم ) دورات تدريبية للتعريفعقد توفري الدعم املالي الالزم ل

 .لرفع وحتسني مستوى األداء املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية

 م(1111 –م 1118االسرتاتيجية الرقابية للهيئة العليا )عداد مسودة الالزم إل توفري الدعم املالي، 

 .اصالح نظام املشرتيات العامة يف اجلمهوريةعلى فيها واليت سيتم الرتكيز 

 .تفعيل جلنة القائمة السوداء ومتابعتها واإلشراف عليها، وحث اجلهات على تفعيلها ومعاقبة املخالفني 

 لس السياسي وجملس الوزراء جلميع اجلهات بتفعيل العمل بالالئحة، مع عمل تعميم من اجمل

 توفري محاية كافية ألعضاء اللجنة لضمان عدم تعرضهم ألعمال عدائية من النافذين.

  خماطبة وزارة التخطيط واملالية لتوفري املخصص املالي الالزم لتوسعة نظام معلومات إدارة

 اجلهات املركزية، ومراكز احملافظات.( يف PMISاملشرتيات احلكومية )

  احملافظات، وتفعيل ما نصت  بعضتوفري االعتمادات املالية اليت متكن اهليئة من فتح فروع هلا يف

على أن تقوم اهليئة ... و( من الئحة قانون املناقصات، من أنه "414( من املادة )هـعليه الفقرة )

 عواصم احملافظات بصورة دورية حبيث ال تقل عن يف هذه الشكاوىللنظر يف  جداولالعليا بوضع 

 ."مرة كل ثالثة أشهر

  اإلسراع يف إصدار التعديالت القانونية، واستقاللية اهليئة، ومنح اهليئة موازنة كبقية األجهزة

 الرقابية.

 

تم بحمد اهلل،،،
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 نشاط سكرتارية جملس اإلدارة: (1)

تدوين وطباعة و ،تنسيقيةاجتماعات  (4)و ،ةاستثنائي اتاجتماع(5)و، ادوري ااجتماع( 11)منها لمجلس اإلدارة،  امتنوع اجتماعا( 82الترتيب لعقد ) -1

      ها.ضرامح

 بقرارات المجلس وتكليفاته.داخلية وخارجية ( رسالة إبالغ 19تحرير ) -8

  .م8912( قرارا للعام 81م و)8912لعام  قرارًا (11)منها  الهيئة موقع من قرارات المجلس في قرارًا( 38) عدد تنزيل -3

     م.8912من قرارات المجلس للعام  ( قرارًا11يتم حاليا الترتيب واإلعداد الستكمال إنجاز ) -4
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 القرارات املتخذة: (8)

وزارة الزراعة  باور سمارت  .1
 والري

( 599مناقصة توريد )

طن اسالك جابيونات 
 مجلفنة

   توجيههههه المنتصههههين فههههي الههههوزارة بحههههل
األشههكال وفقههًا للعقههد وقههانوص المناقصههات    

م 8992( لسههههنة 83والمزايههههدات  رقههههم ) 

 .والئحته التنفيذية

 3 م11/1/8912

وى كل من شركة اشك  .2
الشرق للتوكيالت، 

وشركة سويد، ومؤسسة 
الزهراء، وشركة ناتكو 

 لتقنية المعلومات

وحدة الشراكة 
وزارة  –العالمية 

 التربية والتعليم

 – 11رقم )المناقصة 
 م(.8912لسنة  12

 

      مناطبههة الجهههة بةعههادة التحليههل عههن طريهه
باألخطهاء   لجنة تحليل جديدة مع إبالغ الجههة 

التهههههي ارتكبهههههس ر نهههههاء السهههههير بهههههةجراءات   
المناقصههة ليههتم تالفيههها فههي التحليههل الجديههد،     
وإحالهة المتسهببين فهي ارتكهاك تلهط األخطهاء       
والمنالفههات الههت التحقيهه  اإلداري مههن قبههل     
وزارة التربية والتعليم، وموافاة الهيئهة بنتهائ    

 التحقي .
       علت المكتهب الفنهي إعهداد مشهروم تعمهيم

لجههههاص المناقصههههات حههههول بعهههه    لكافههههة
اإلجههراءات التههي يجههب اإللتههزام بههها ر نههاء 
السهههههير بهههههةجراءات المناقصهههههات ومنهههههها 
التوقيع علت كافة األوراق المقدمهة ضهمن   
مظههاريا العطههاءات مههن قبههل لجههاص فههت     
المظهههههاريا والتقيهههههد بمعهههههايير  التقيهههههيم    
والتأهيههل المحههددة فههي و ههائ  المناقصههات  

يير جديدة غير وعدم اإلجتهاد بةضافة معا

 4 م81/1/8912
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وغيرهها مههن األمههور   مهذكورة فههي الو يقههة 
التههي يلههزم تنبيههه اللجههاص فههي الجهههات الههت  

   التقيد بها.
المنتدى اإلنساني  مجموعة ليواص  .3

 اليمني
 م.8/8912المناقصة 
 

      عهههدم النظهههر فهههي الشهههكوى كهههوص الجههههة
المشهههههكو بهههههها غيهههههر خاضهههههعة لقهههههانوص    
المناقصات والمزايدات والئحتهه التنفيذيهة   
وإحالهههة الموضهههوم الهههت الهيئهههة الوطنيهههة   

 العليا لمكافحة الفساد. 

= = 

التظلم المقدم من المقاول   .4
 علي محمد الوادعي

وزارة الزراعة 
 والري

االستالم النهائي لمشروم 
الصحي بالمناء المحجر 

م/تعز العقد األساسي 
( 8&1وملحقاته )

 لالعمال اإلضافية

  -إمكانية حل اإلشكال وفقًا لألتي :

     إعتماد محضري االسهتالم األبتهدائي للعقهد
 األساسي وملحقيه كمرجع للحل.

     تقيهههيم المالحظهههات الهههواردة فهههي محضهههر
 االستالم األبتدائي ماليًا.

   بضهماص  إطالق ضماص الصيانة واسهتبداله
 يساوي قيمة تلط المالحظات .

    التأكد من سالمة األجراءات السهابقة وبمها
 يحفظ حقوق الطرفين.

= = 

المقاول علي محمد   .5
 الوادعي

وزارة الزراعة 
 والري

إطالق ضماص حسن التنفيذ لمشروم 
إعادة تأهيل القناة اليسرى لسد حناد 

المجموعة الثانية عقد 

 \CW\ICB\IRR\WSSP\02رقم)
11\LOT2 ). 

 اعههة بتسههليم األوليههات مناطبههة وزارة الزر
لدراستها ومهن  هم الرفهع    حول الموضوم 

 الت المجلس.
 
 
 

 2 م82/8/8912
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شركة بن فتشة واخوانه   .6
 للمقاوالت

مكتب التربية 
والتعليم بمحافظة 

 ذمار

المناقصة رقم 

م( الناصة 8/8912)

ببناء وتشييد مدرسة 
للبنات بقرية عائشة 

العمارية مديرية الحداء 
 محافظة ذمار.

    إغهههالق ملههها الشهههكوى وحفهههظ األوليهههات
 لتنازل الشاكي عن شكواه.

 
= = 

مكتب االشغال  برونز للتجارة والمعادص  .7
امانة  –العامة 

 العاصمة

بيع الحديد التالا في 
المزايدة رقم 

 (.م1/8912)

      عهدم النظهر فههي الشهكوى كههوص الشهاكي لههم
قائمههة المزايههدين. ومناطبههة    يكههن ضههمن 

المكتب بتصحي  األجراءات وفقًا للقانوص 
ومناطبههة رمانههة العاصههمة بههالتحقي  فههي     

 .الموضوم وموافاتنًا بالنتائ 

 2 م11/3/8912

 قبل من المرفوم التظلم  .8
 محمد علي المقاول

 الوادعي

 الزراعة وزارة
 والري

 حسن ضماص اطالق
 إعادة لمشروم التنفيذ
 لسد اليسرى القناة تأهيل
 الثانية(، )المجموعة حناد

        عدم النظهر فهي الهتظلم كونهه منظهور رمهام
 القضاء.

= = 

شركة ناتكو لتقنية   .9
 المعلومات

وحدة الشراكة 
وزارة  –العالمية 

 التربية والتعليم

 – 11المناقصة رقم )
م( 8912لسنة  12

الناصة بتوريد وتركيب 
( معمل 844وتشغيل )

المدارس حاسوك في 
المستهدفة في منتلا 
 رنحاء الجمهورية.

 

       تاجيههل النظههر فههي الشههكوى حتههت اسههتالم
الحكهههم الصهههادر مهههن المحكمهههة االداريهههة    

 واالطالم علت حيثياته 
 

 19 م4/4/8912
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شركة ركسل للمقاوالت   .11
وخدمات النظافة 
 والندمات العامة

المؤسسة العامة 
لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية

المناقصة رقم 

م( بشأص تقديم 3/8912)

خدمات نظافة لمبنت 
 المؤسسة وملحقاتها

  رف  الشكوى لصحة المبررات الواردة من

 الجهة. ومنها:

o  (اصههنا  4عههدم قيههام الشههاكت بتقههديم عههدد )

 من العينات المطلوبة.

o       سهعر المتنهاقا الهذي تههم اإلرسهاء عليهه لههم

ينالا شروط و هائ  المناقصهة بحسهب مها     

قدمس شركة إيزيهي  جاء من الشاكي، حيث 

اليهههها الراتههههب الشهههههري للعمههههال بواقههههع   

( 40.000( ريال  وللمشهرفين )  30.000)

 ريال خاضعة للضريبة.

     مناطبههة الجهههة اإللتههزام بقههانوص المناقصههات

والمزايهههدات والئحتهههه التنفيذيهههة واسهههتيعاك  

 مالحظات المكتب الفني من خالل التالي:

o   الههزام الجهههة باسههتنزال المبههالة المضههافة

ت عههرش شههركة ايههزي اليهها لعههدم     إلهه

 قانونية اضافتها إلت قيمة العطاء.

o     الهههزام الجههههة بتطبيههه  معهههايير التأهيهههل

الالح  المحددة في و ائ  المناقصة عند 

 إعداد التقرير الفني والمالي.

 

 

 11 م11/4/8912
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مؤسسة علي القطيبي   .11
للمقاوالت العامة وصال  
العواضي للمقاوالت 

 العامة.

 مكتب التربية
 والتعليم م/ذمار

م( 1/8912المناقصة رقم )

بشأص ترميم وإعادة تأهيل 

الكوفة  –مدارس )حفصة 

النجاح(  –ركتوبر  14 –

 بالمحافظة.

     عدم النظر في الشكويين كونهمها لهم تقهدما

إلت الهيئة العليا في المهدة القانونيهة وفقهًا    

الفقههههرة ن( مههههن   -414لههههنا المههههادة ) 

 الالئحة التنفيذية للقانوص.

= = 

شركة مكتب علي محمد   .12
 قحواص

مكتب التربية 
 والتعليم م/ذمار

م( 1/8912المناقصة رقم )

بشأص ترميم وإعادة تأهيل 

مدارس)جمزة بن 

 النجاح(. –عبدالمطلب 

       حفهظ االوراق لتنهازل الشهاكت عهن شهكواه
 وابالغ مكتب التربية بذمار بالتنازل.

= = 

الشكاوى السس المقدمة   .13
رحمد من مكتب مهدي 
 الحضوري

مكتب التربية 
والتعليم بمحافظة 

 ذمار

م( 1/8912المناقصة رقم )

بشأص ترميم  وإعادة تأهيل 

 –مدارس )عقبة بن نافع 

 14م/ذمار و مدرسة 

ركتوبر م/ذمار و مجمع 

رف  مديرية  –الهضة 

مدينة ذمار و  –جهراص 

مدرسة حفصة بنس عمر 

مدينة ذمار ومدرسة  –

الكوفة م/ذمار  ومجمع بني 

مديرية ضوراص  –فضل 

 م/ذمار(.

   رف  الشكاوى لصحة ما ورد من الجههة
وذلط باص ضماص العطاءات السهتةالمقدمة  
مههن قبههل مكتههب مهههدي رحمههد الحضههوري  

 ( ريام عن المدة المطلوبة.3ناقا )

 18 م12/4/8912
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مديرية صنعاء  البالغ المقدم من مجهول  .14
 القديمة

المشروم االستثماري في 
مكتب النظافة في 

 المديرية

       يعههاد التقريههر إلههت المكتههب الفنههي ألعههادة
الدراسهههه واسهههتيفاء البيانهههات مهههن خهههالل    

واألجهراءات السهابقه    األطالم علت العقهد 
 للعقد والرفع للمجلس.

 
 
 

 13 م85/4/8912

شركة جروزاليم   .15
 لالستيراد

المؤسسة المحلية 
للمياه والصر  
الصحي بمحافظة 

 صعدة

المناقصة رقم 
م(  بشأص 1/8912)

توريد وتركيب  الث 
منظومات ضخ  تعمل 
 بالطاقة الشمسية.

 
 
 

    رف  الشكوى والتوجيه للجههة باسهتكمال
 اإلجراءات. 

 
= = 

المرهبي ألنظمة الطاقة   .16
 الشمسية
 
 

المؤسسة المحلية 
للمياه والصر  

الصحي 
 بمحافظةصعدة

المناقصة رقم 
م( بشأص توريد 1/8912)

وتركيب وتشغيل وحدات 
ضخ متكاملة تعمل 
بالطاقة الشمسية لعدد 
 ال ة آبار في حقل 

 تلما.
 
 

  رفهه  الشههكوى وتوجيههه الجهههة باسههتكمال
 االجراءات.

 14 م2/5/8912
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وحدة الشراكة  الملط للتجارة واالستيراد  .17
وزارة  – العالمية

 التربية والتعليم

( 12-89المناقصة رقم )

م الناصة 8912لسنة 

بتوريد وتركيب معامل 
علوم )فيزياء، كيمياء، 

( 1.1رحياء( للصفو  )

للمدارس المستهدفة في 
منتلا انحاء 
 الجمهورية.

   .رف  الشكوى 

    إعادة التقرير الت المكتب الفني لحهذ  البنهدين
مههههههن رري المكتههههههب الفنههههههي وعمههههههل  3، 2

التصحيحات اللغوية    واإلجرائية بحسب مها  
ن مالحظهههات مهههن اإلخهههوة رعضهههاء    ورد مههه
 المجلس. 

     تكليهههها المكتههههب الفنههههي بحصههههر القههههرارات
الصادرة من المجلس منذ انشهاء الهيئهة والتهي    
نصههههس علههههت إعههههادة التحليههههل للمناقصههههات    
موضوم الشكاوى وعمل دراسهة تحليليهة لمها    
نت  عنهه إعهادة التحليهل مهن تغييهر فهي نتيجهة        
قههههرار إرسههههاء المناقصههههة موضههههوم القههههرار 

ة مدى تأ ير مثل هذا القرار علت نتهائ   لمعرف
 الشكاوى.

  حهههث المكتهههب الفنهههي علهههت سهههرعة اسهههتكمال
دراسة الشكوى في نفس الموضوم ورفعهها  

ليهتم البهس فيههها    الهت المجلهس األسهبوم القهادم    
 حرصا علت عدم التأخير.

 
 
 
 
 

 15 م85/5/8912
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المؤسسة المحلية للمياه  مكتب المقرص  .18
والصر  الصحي 
 بمحافظة ذمار

( لسنة 1الممارسة رقم )

م الناصة بتنفيذ 8912

شبكة صر  صحي 

لحارق شرق وجنوك 

حارة جامع  – 84شارم 

األنصار شرق اإلصالحية 

% من منظمة 29الممولة 

%( من 39اليونيسيا و)

 المجلس المحلي للمحافظة.

 

 

    رف  الشكوى لثبوت اص الشهاكي موفها

/ن( مهن  423في الجهة بالمنالفة للمادة )

التنفيذيههههة لقههههانوص المناقصههههات   الالئحههههة 

والمزايهههدات وتوجيههههه الجهههههة باسههههتكمال  

اإلجهههراءات بعهههد قيهههام صهههاحب العطهههاء    

الو ههائ  المنتهيهههة   المرسههت عليههه بتجديههد   

 التي قدمها.

 = م85/5/8912

صن جروك للتجارة   .19
 العامة والندمات

وحدةالشراكة 
 –العالمية للتعليم 
وزارة التربية 

 والتعليم

( 839توريد وتركيب )

 –معمل علوم )فيزياء 
احياء(  –كيمياء 

( 1-1للصفو  )
للمدارس المستهدفة في 

منتلا رنحاء 
 الجمهورية.

 .رف  الشكوى 

  توجيه الجهة بةعادة التحليل الفني والمالي وفقا
للمعايير المحددة في و يقة المناقصهة واذا لهم   
تنطب  تلط المعايير رو بعضها علهت ري مهن   
المتناقصين فيتم إعادة اإلعالص عن المناقصة 

 بعد تعديل المعايير.

   إبالغ الجهة بكافة المنالفات والتجاوزات فهي
المناقصهههة والتنبيهههه إلهههت ضهههرورة تفاديهههها     

 مستقباًل.
 
 

 12 م2/2/8912
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العطاء لالغا ة  عبدالكريم حسين الوادعي  .21
 والتنمية

المناقصة)غير متوفر( 
بشأص اشغال مشروم 

مياه القريات بني حشيش 
 صنعاء –

 

 

       إعادة التقريهر إلهت المكتهب الفنهي للدراسهة
 ورتناذ األجراءات المعتاده.

 
 

= = 

شركة الحديقي للمقاوالت   .21
 المحدودة

الهيئة العامة 
لمشاريع مياه 

 الريا

المناقصة رقم 
م( بشأص تنفيذ 1/8912)

مشروم مياه حي 
 الفروسية
 

   فنهي السهتكمال   يعاد التقرير إلهت المكتهب ال
 والرفع إلت المجلس. الدراسة

 

 12 م4/2/8912

المؤسسة العامة  مؤسسة األنيس للتجارة  .22
لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية

المناقصة رقم 
م(الناصة  2/8912)

( 899بتوريد عدد )
برميل زيس لمحركات 

 الديزل.

 .قبول الشكوى شكال 

      الغههاء المناقصههة وإعههادة األعههالص عنههها بمهها
 يتواءم والمتطلبات الصحيحة للمؤسسة.

    احالةاللجنههههههة الفنيههههههة ولجنههههههة المناقصههههههات
بالمؤسسة للتحقي  اإلداري مهن قبهل الهوزير    

 وموافاة الهيئة  بالنتائ .

       تكليههها المكتهههب الفنهههي بعمهههل تعمهههيم لكافهههة
الجهههات بالمنالفههات المتكههررة التههي ترتكههب  

اقصهههههات والعمهههههل علهههههت تالفيهههههها فهههههي المن
 مستقباًل.

 
 
 

 12 م85/2/8912
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مؤسسة سفير النير   .23
للتوكيالت والتعهدات 

 التجارية

هيئة مستشفي 
الثورة العام 
 بصنعاء

المناقصة رقم 
م( بشأص 13/8912)

توريد مواد غذائية 
قم والمناقصة ر

م( بشأص 15/8912)
توريد خضروات 

 وفواكه.

     الممارسهة  علت المكتب الفني طلهب و هائ
ودراسههتها والنظههر فههي مبههررات التغييههر، 
مههع اسههتدعاء رئههيس مجلههس ادارة هيئههة     
مستشههفت الثههورة للحضههور الجتمههام مههع   
المنتصهههين والمجلهههس الثال هههاء الموافههه    

 م.11/8/2112

 11 م2/2/8912

شركة باور اوص  شكوى  .24
لحلول انظمة 

 ( PRESSالطاقةالمتجدة )

وحدة الشراكة 
 العالمية للتعليم

( 3/12المناقصة رقم )
م الناصة 8912لسنة 

بتوريد وتركيب 
 منظومات طاقة شمسية.

 

      تحال الشكوى إلهت المكتهب الفنهي للدراسهة
بحسههب مهها هههو معمههول بههه فههي مثههل هههذه   

 الشكاوى. 

= = 

شركة ناتكو لتقنية   .25
 المعلومات

وحدة الشراكة 
 العالمية في التعليم

( 3/12المناقصة رقم )
 بشأص توريد وتركيب

منظومات طاقة شمسية 
 )المجموعة الثانية(.

       عههدم النظههر فههي الشههكوى كونههها لههم تقههدم
المحهددة فهي المهادة     خالل الفترة القانونيهة 

( مهههههههن قههههههههانوص المناقصههههههههات  8/د/22)

 .والمزايدات

 89 م18/1/8912

التظلم المرفوم من وزارة   .26
االتصاالت وتقنية 

المعلومات حول قرار 
 الهيئة

المؤسسة العامة 
لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية

المناقصة رقم 
 م(.2/8912)

 

    قبول التظلم وإلغاء الفقرة )روال( من قهرار الهيئهة

 محل التظلم.

   إحالههة لجنههة المناقصههات ومههن سههاهم فههي ارتكههاك

المنالفههههات التههههي شههههابس إجههههراءات المناقصههههة  

للتحقي  اإلداري من قبل الوزير واتناذ ما يلهزم  

المنههالفين واشههعار الههوزير بموافههاة   قانونهها تجههاه  

 الهيئة بالنتائ  بأسرم وقس ممكن.

= = 
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 من المقدمة الشكوى  .27
 محمد حسين عبداهلل

 مالهي

 التربية مكتب
 بمحافظة والتعليم

 البيضاء

 رقم المناقصة
 بشأص(  م1/8912)

 مدرسة وتأهيل ترميم
 الفاروق

  عدم النظر في الشكوى لتقديمها بعد انتهاء

القانونية لتقديم الشكاوى إلت الهيئة الفترة 

( مههن قههانوص 8/د/22المحههددة فههي المههادة )

 المناقصات والمزايدات.

    إعادة التقرير إلت المكتب الفنهي لتصهويب

األخطهههههههاء علهههههههت ضهههههههوء مالحظهههههههات 

 األخوة/رعضاء المجلس.

 81 م3/19/8912

 سفير من المقدمة الشكوى  .28
 النير

 مستشفي هيئة
 بصنعاء الثورة

الغاء المناقصة تظلم من 
 وتحويلها إلت ممارسة

 

  اسههههههتدعاء رئاسههههههة هيئههههههة المستشههههههفي مههههههع

المنتصههههين للحضههههور إلههههت الهيئههههة للنقهههها  

 م.19/19/8912الثال اء القادم 

 للتصههويب الفنههي المكتههب إلههت التقريههر إعههادة 

 رعضهههههاء/األخهههههوة مالحظهههههات ضهههههؤ علهههههت

 .المجلس

 

= = 

 من المقدمة الشكوى  .29
 سعد صال  محمد المقاول

 المكس

 الصندوق
 للتنمية االجتماعي

 عمراص فرم –

-18312) رقم المناقصة
 استكمال بشأص( 119
 لقريتي األمطار مياه حصاد
 عبده حسن وبيس الظرافة

 – األعلت جيش بني –
 .عمراص – السود

 
 

 

   رف  الشكوى وابالغ الجهةبكافة المنالفهات
والتجهههاوزات فهههي المناقصهههة وتنبيههههها إلهههت   

 مستقباًل.ضرورةتفاديها 
 

= = 
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 مؤسسة من المقدم البالغ  .31
 الزمر عبدالحكيم

 االصالح مصلحة
 بوزارة والتأهيل

 الداخلية

 (بدوص) رقم المناقصة
بالغ عن وجود تالعب في 
المناقصات لدى مصلحة 
االصالح والتأهيل بوزارة 

 الداخلية.

 .طلب األوليات من الجهة ودراستها  
   وزارة تكليههها فريههه  للنهههزول الميهههداني إلهههت

  الداخلية والجهات التابعة لها للتفتيش.
 

= = 

 الشكوى المقدمة من باور  .31
روص لحلول وانظمة 
 الطاقة المتجددة

وحدة الشراكة 
وزارة  –العالمية 

 التربية والتعليم

لسنة  3/12المناقصة رقم )
م( بشأص توريد 8912

وتركيب منظومة طاقة 
 شمسية.

 .رف  الشكوى 

   رخهذ المالحظهات المهذكورة    تنبية الجهة بضهرورة

في تقرير المكتب الفنهي بعهين االعتبهار وضهماص     

عدم تكرارها في المناقصات القادمة كونه قهد تهم   

تكرار ههذه المالحظهات فهي المناقصهات السهابقة      

 ولم تستوعبها الجهة.

    احالهههه المنهههالفين للنيابهههة العامهههة للتحقيههه  وعلهههت

 المكتب الفني تحرير مذكرة االحالة.

 24 م2/11/8912

الشكوى المقدمة من   .32
مؤسسة عبداهلل رحمد 
 السنيدار للتجارة

المؤسسة المحلية 
للمياه والصر  
 الصحي م/حجة

المناقصة رقم 
م( بشأص توريد 1/8912)

مضنات  8وتركيب 
مضنات  8افقية + 

غاطس + محركات 
وقطع غيار للمؤسسة 

 وفروعها.

 .رف  الشكوى 
  بالمالحظههات الههواردة فههي  التنبيههة علههت الجهههة

تقريهههر المكتهههب الفنهههي وحثهههها علهههت تالفيهههها  
 مستقباًل.

    التوجية إلت الجهة بااللتزام بالقهانوص والئحتهه
التنفيذية واألدلة اإلرشادية والو هائ  النمطيهة   

 في المناقصات القادمة.
   علت المكتب الفني مناطبة الجهة بالمنالفهات

مههههع نسههههخ صههههور مههههن النطههههاك لههههوزارة     
 ط والمياه والنيابه العامة.التنطي

= = 
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الشكوى المقدمة من   .33
 مؤسسة الحداد للتجارة

المؤسسة المحلية 
للمياه والصر  
 الصحي بالحديدة

المناقصة رقم 
م( بشأص توريد 2/8912)

وتركيب خط الضغط 
متر 1259العالي بطول 

مع ملحقاته لحقل ابار 
 مياه القطيع.

 

   لمقهدم  عدم النظر في الشكوى لعدم الصهفه
 الشكوى.

 

= = 

الشكوى المقدمة من رحمد   .34
 علي رسام حزام

مكتب التربية 
والتعليم بمحافظة 

 البيضاء

المناقصة رقم 
م( بشأص ترميم 1/8912)

وإعادة تأهيل مدرسة 
فاطمة الزهراء بمديرية 
 ذي ناعم م/البيضاء.

  الشكوى رف. 

 المالحظهههات رخهههذ بضهههرورة الجههههة تنبيهههة 
 بعههين المكتهب الفنهي  المهذكورة فهي تقريهر    

 فههههي تكرارههههها عههههدم وضههههماص االعتبههههار
 القادمة. المناقصات

     إحالههة المنالفههات رلمرتكبههة فههي المناقصههة
للتحقيههه  فيهههها مهههع المتسهههببين فهههي تلهههط     
المنالفههات وفقههًا للقههوانين النافههذة وموافههاة   

( 15الهيئههة العليهها بنتههائ  التحقيهه  خههالل )

 يوم.
  علهههههت المكتهههههب الفنهههههي مناطبهههههة الجههههههة

بالمنالفههههات مههههع صههههورة للجهههههات ذات   
 العالقة وكذا النيابه العامة.

 
 
 
 

= = 
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ضد هيئة مستشفي  شكوى سفير النير  .35
 الثورة بصنعاء.

تظلم من الغاء المناقصة 
 وتحويلها إلت ممارسة

     التنبيههه علههت الجهههة بالمالحظههات الههواردة
 من اجل تالفيها مستقباَل.

     ضهههرورة التوجيهههة إلهههت الجههههة بهههااللتزام
بالقهههههانوص والئحتهههههه التنفيذيهههههة واألدلهههههة    
اإلرشههههههادية والو هههههههائ  النمطيههههههة فهههههههي   
المناقصات القادمة ونسخ صورة من ذلط 

 لجهات العالقة والنيابه.
 
 
 
 
 

= = 

الشكوى المقدمة من يحيت   .36
 عبداهلل زياد

مكتب التربية 
والتعليم بمحافظة 

 البيضاء

م( 1/8912المناقصة رقم )
بشأص ترميم وإعادة تأهيل 

األطفال بمدينة روضة 
 البيضاء

  عدم النظر في الشكوى  لتقديمها بعدالفترة
 القانونية.

 
 
 

 85 م81/11/8912

الشكوى المقدمة من يحيت   .37
 عبداهلل زياد

مكتب التربية 
والتعليم بمحافظة 

 البيضاء

المناقصة رقم 
م( بشأص ترميم 1/8912)

وإعادة تأهيل مدرسة 
 الفاروق بمدينة البيضاء.

 
 
 

  في الشكوى  لتقديمها بعدالفترة عدم النظر
 ة.القانوني

 
 

 

= = 
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الشكوى المقدمة من مكتب   .38

 االوائل للمقاوالت العامة

مكتب التربية والتعليم 

 بأمانة العاصمة

م( 1/8912المناقصة رقم )

بشأص إعادة تأهيل وترميم 

 دار رعاية األيتام.

 .رف  الشكوى 

       توجيههه الجهههة باسههتكمال اإلجههراءات وتنبيههها

بالمالحظات الواردة في تقرير المكتب الفنهي   

 من رجل تالفيها مستقباًل  

     يتم عمل تعميم عهام لليونسهيا والجههات ذات

العالقههه فهههي كافهههة المناقصههات الممولهههة مهههن   

اليونسيا  بعهدم اسهتندام التحليهل بالهدرجات     

م وجههود النعههدام العدالههه والشههفافية بسههبب عههد

 ضوابط لتقدير الدرجات.

     يههتم عقههد اجتمههام مههع اليونسههيا يههوم الثال ههاء

م الساعة الحاديهه عشهر   82/11/8912القادم 

لمناقشهههة المنالفهههات المرتكبهههة بالمناقصهههات    

 وعلت المكتب الفني عمل دعوة االجتمام.

   تكليهههها المكتههههب الفنههههي بعمههههل حصههههر لكههههل

 االعمال السابقه.

 

 

 

 

 

 

 

= = 
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المقدمة من رحمد الشكوى   .39

 علي رسام

مكتب التربية والتعليم 

 بمحافظة البيضاء

م( 1/8912المناقصة رقم )

بشأص ترميم وإعادة تأهيل 

مديرية  –يوليو 2مدرسة 

 ردام.

 . رف  الشكوى 

      توجيههه الجهههة باسههتكمال اإلجههراءات ومناطبههها

بالمنالفات والتجاوزات في المناقصة مهع التنبيهة   

 مستقباًل. عليها بضرورة تفاديها

      احالهههة المتسهههببين فهههي ارتكهههاك تلهههط المنالفهههات

 للمساءلة القانونية.

      تكليا المكتب الفنهي بحصهر المنالفهات المرتكبهة

بالمناقصة واشعار الجهة بها وتنبيهها إلت تالفيها 

 مستقبال.

 

= = 

الشهكوى المقدمهة مهن شهركة       .41

 كواليتي كونكس

شههههههههركة النههههههههدمات  

 المالية اليمنية

الشهههههههههههههريط )مناقصهههههههههههههة 

االسههههههههههتراتيجي( بشههههههههههأص 

 خدمات استشارية

 الشههاكي شههكوى علههت بههالرد الجهههة مناطبههة 

 اسههباك حههول لههه للتوضههي  الههيهم قههدمها التههي

 .استبعاده

 بعههد قههدمس كونههها الشههكوى فههي النظههر عههدم 

 .القانونية الفترة انقضاء

 82 م18/18/8912
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 مواضيع أخرى: (3)

 احملضر تاريخ النقاش املوضوع م

 1 م3/1/8912 المعلومات. وتقنية االتصاالت وزير مع تنسيقي اجتمام  1

 8 م2/1/8912 والمزايدات. للمناقصات العليا اللجنة ورئيس المعلومات وتقنية االتصاالت المالية ووزير وزير مع اجتمام تنسيقي  8

3  
المعهد الفني العالي اليمني الكوري الممول من تقرير المكتب الفني حول نتائ  مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمشروم 

 ( . YEM2بنط االستيراد والتصدير الكوري قرش رقم)
 3 م11/1/8912

 = = لصناعة وتسوي  االسمنس. ( بشأص المؤسسة اليمنية14/8912تقرير المكتب الفني حول قرار القائمين بأعمال مجلس الوزراء رقم )  4

 = = م(  بشأص مراجعة الئحة شركة يمن موبايل.81/8914المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم )استعراش نتائ  اجتمام اللجنة   5

 = = استعراش نتائ  االجتمام مع القاضي مجاهد بشأص إتفاقية االمم المتحدة  لمكافحة الفساد.  2

 = = قائمة بالجهات ذات اللوائ   الناصة.  2

 = = م.8912الناصة بوحدة الشكاوى والتظلمات خالل السنة كشا بالجهات التي لم ترد علت مذكرات الهيئة   2

 = = نتائ  اللقاء مع وزير المالية  بشأص العالقة بين الهيئة والوزارة مع  نتائ  عرش بع  معامالت الهيئة لدى الوزارة.  1

 = = حسم قضايا موففي الهيئة المتعاقدين والمنتدبين والمعارين.  19

 = = م.8912مجلس اإلدارة حول األنشطة التي قامس بها خالل السنة  التقرير السنوي لسكرتارية  11

 = = مستجدات اقفال المرحلة االولي لمشروم المشتريات الحكومية.  18

13  
 لحساك والمراجعة الفحا نتائ  حول والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز مالحظات علت بالرد الجمهورية رئاسة مكتب مذكرة

 م.8914  المالية السنة عن الهيئة ختامي
 4 م81/1/8912

 = = اجتمام المجلس السياسي األعلت مع المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية.  14
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 احملضر تاريخ النقاش املوضوع م

 = = طلب األخ/وائل طرموم تمديد إجازته لغرش العالن.  15

والممولة من منظمة م الناصة بترميم مشاريع مدارس بامأنة العاصمة 8/8912تقرير المكتب الفني بنصوص المناقصة رقم   12

 اليونسيا.
= = 

 = = المذكرة الواردة من جهاز االمن القومي بشاص مناقصة وحدة الشراكة.  12

 = = مستحقات منتسبي الهيئة.  12

 5 م14/8/8912 .البنط مناقصات بع  علت الهيئة مالحظات بشأص والزراعي التعاوني التسليا بنط مذكرة  11

 = = .للمناقصات العليا اللجنة نشاط عن م8912 لعام النصفي التقرير مراجعة تنائ   89
 = = .هـ1432 لسنة( 21) رقم اإلدارية القضية في الهيئة ضد الذويد محمد رحمد من المرفوعة الدعوى عن تقرير  81
 = = .م8912 لسنة( 1) رقم الموففين شؤوص لجنة اجتمام لمحضر شفوى استعراش  88
 = = (.IDA) من الممول المشروم إقفال حول الدولي والتعاوص التنطيط وزارة مذكرة  83

84  
 في العالمية الشراكة بوحدة التحليل لجنة واعضاء رئيس قبل من ضده المرفوعة الشكوى علت التربية بوزارة المساعد الوكيل رد

 .التعليم
= = 

 = = .االسعار آلية لجنة اجتماعات بشأص المالية وزير رسالة  85
 = = .تنسيقي اجتمام عقد الفساد مكافحة هيئة طلب  82
 = = .م8912 يناير شهر رنشطة عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  82
 2 م82/8/8912 .اليمنية النفظ شركة الت التفتيشية الزيارة حول الفني المكتب تقرير  82

 = = .للهيئة استراتيجية خطة لعمل استشاري مع للتعاقد المرجعية الشروط مقترح  81
 = = .م8912 العام من األول للربع التفتيشية الزيارات مقترح  39
 = = .المالية وزير مع اللقاء حول اإلدارة مجلس رئيس/األخ من احاطة  31
 = = .الفساد لمكافحة العليا الوطنية الهيئة مع االجتمام  38
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 احملضر تاريخ النقاش املوضوع م

 = = .الحالي الوفيفي وضعه حول طرموم وائل/األخ رسالة  33
 = = .الهيئة الت الواردة الشكاوى وقيد استقبال آلية  34
 2 م5/3/8912 .تنسيقي مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساداجتمام   35

 2 م11/3/8912 .المحلية التجارية البنوك قبل من المقاولين مطالبات إيقا  بشأص م8912 لعام( 119) رقم الوزراء بأعمال القائمين قرار  32

32  
 تصريا لمشروم العقود وتجهيز وتحليلها وطرحها المناقصات و ائ  إلعداد االستشارية الندمات بعقد الناص( 5) رقم التمديد طلب

 (.فيتشنر شركة مع الموقع) 8 مأرك الطاقة
= = 

 = = .العليا الهيئة مذكرات علت بالرد الناصة المدني والسجل المدنية األحوال مصلحة رئيس مذكرة  32

31  
 إمكانية حول العليا الهيئة من اإلفادة  طلب بشأص م15/8/8915 وتاريخ( 831) رقم الكويس مستشفي مذكرة ل حو الفني المكتب تقرير

 .المستشفي في النظافة بأعمال للقيام جديدة شركة مع التعاقد
= = 

 = = .م8912 يناير شهر خالل المنجزة األعمال عن الفني المكتب تقرير  49
 = = .م8912 فبراير شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  41
 = = .م8912 فبراير شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  48

43  
تقرير سكرتارية مجلس اإلدارة حول االجراءات المتنذة بشأص قرارات الهيئة بةحالة بع  لجاص المناقصات في الجهات إلت التحقي  

 اإلداري. 
 1 م82/3/8912

44  
الوزراء بشأص الرد علت كل ما يرد من مالحظات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واألجهزة الرقابية مذكرة رئيس مجلس 

 األخرى.
= = 

 = = م.8912تقرير المكتب الفني بشأص الجهات التي لم ترد علت مذكرات الهيئة لسنة   45
 = = مناقشة شؤوص الموففين والشؤوص المالية بشأص الدوام.  42
 = = سكرتير مجلس اإلدارة.مناوبة   42
 = = العهد التي لدى منتسبي الهيئة.  42
 = = برنام  الصيانة ألجهزة وردوات الهيئة.  41
 = = مقترح مدير المكتب الفني حول اآللية الجديدة لسير العمل في منتلا وحدات المكتب.  59
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 19 م4/4/8912 م.8912مارس ( من  العام  –تقرير سكرتارية مجلس اإلدارة حول نشاطها خالل الربع االول )يناير   51

58  
م( 1/8912( الناصة بتنازل عدد من المقاولين عن شكاوهم في المناقصة رقم )2،1،19،11،18،13،14تقارير المكتب الفني ارقام )

 الناصة بترميم وإعادة تأهيل عدد من مدارس محافظة ذمار. 
= = 

 = = الهيئة.مقترح الرسوم علت الشكاوى المقدمة إلت   53
 = = الكهرباء و شركة فشنر.  54
 11 م11/4/8912 .العاصمة رمانة – الوحدة مديرية إلت الميدانية الزيارة حول الفني المكتب تقرير   55

52  
اجتمام تنسيقي مع كل من وزارة الكهرباء واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بشأص موضوم العقداالستشاري مع شركة فتشنر 

 األلمانية؟
= = 

 = = .م8912 للعام والمزايدات المناقصات علت للرقابة العليا للهيئة التنفيذية النطة تقييم حول الفني المكتب تقرير  52
 = = .المناقصات بع  بشأص الهيئة مناطبات علت ترد لم التي الجهات قائمة  52
 = = .م8912 فبراير شهر خالل المنجزة األعمال عن الفني المكتب تقرير  51
 18 م12/4/8912 التنازل المقدم من مكتب الحصن ضد مكتب التربية والتعليم محافظة ذمار الناصة بترميم واعادة تأهيل مدرسة حفصة بنس عمر.   29

 = = الوشل. -المقاول يوسا الصنعاني ضد مكتب التربية والتعليم محافظة/ذمار الناصة بترميم واعادةتأهيل مدارس النجاح  تنازل  21
 = = القائمة السوداء المتعلقة بالصندوق االجتماعي للتنمية .  28

23  

 وزارة – العالمية الشراكة وحدة مؤسسة الزهراء ضد المعلومات و لتقنية ناتكو شركة الشرق للتوكيالت و شركة من المقدمة الشكاوى
 المدارس في حاسوك معمل( 844) وتشغيل وتركيب بتوريد الناصة( م8912 لسنة 12 – 11) رقم المناقصة بشأص والتعليم التربية

 .الجمهورية رنحاء منتلا في المستهدفة
= = 

24  
 بوزارة المناقصات لجنة وكذلط( 85) رقم والمزايدات للمناقصات العليا اللجنة قرار ضد المقدمة الشكوى حول الفني المكتب تقرير 

 (.بالضالع سكنية وحدة 399) المحدود الدخل ذوي إسكاص لتصفيةمشروم الودية التسوية بشأص والطرق العامة االشغال
 13 م85/4/8912

 = = .مئالعا الملامناقشة موضوم   25
 = = .لمنتسبي الهيئة العليا الغذائية والمواد المرتبات مسألة  22
 = = .الذويد شكوى  22
 14 م2/5/8912م بشأص طلب موافقة 89/4/8912ص( وتاريخ /م ك 81/1حول مذكرة مصلحة التأهيل واالصالح التابعة لوزارة الداخلية رقم )تقرير  22
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 بشأص شراء وتوريد مستحقات نزالء السجوص من الغذاء.ربعة المرفوعة إلت الهيئة الهيئة العيا علت إختيار مقترح من المقترحات األ

 = = م.8912 ربريل شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  21
 = = هـ. 1432اإلدارة خالل شهر رمضاص المبارك اجتماعات مجلس   29
 15 م85/5/8912 م.8912مارس  –التقرير الربعي األول ألنشطة الهيئة خالل الفترة يناير   21

 = = م.8912تقرير المكتب الفني حول الجهات التي لم تستجب لمناطبات الهيئة بشأص تقارير المشتريات للعام   28

23  
اإلدارة العامة للشؤوص المالية واإلدارة العامة للموارد البشرية بشأص استندام جزء من الراتب لتغطية المواد استعراش شفهي لمقترح 

 السلعية.
= = 

24  
( سريعا في موعد 89/12مذكرة مدير وحدة الشراكة العالمية للتعليم الموجهة لألخ/رئيس الهيئة بشاص افادتهم حول المناقصة رقم )

 م مالم فيحملهم المسؤولية.2/2/8912اقصاه الثال اء
 12 م2/2/8912

 = = (. pmisمذكرة اللجنة العليا للمناقصات بشأص االشتراك السنوي لالتصال بمشروم نظام معلومات المشتريات الحكومية)  25

 = = .مستحقات موففي الهيئة  22

 = = استئنا  الحكم من المحكمة االدارية.  22
 = = م.8912مايو شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  22
 12 م4/2/8912 م.8912مارس( لسنة  –فبراير  –طلب المهندس/ وائل طرموم صر  مستحقاته الناصة لألشهر )يناير   21

 = = م(.8912يونيو  –تقرير سكرتارية مجلس اإلدارة عن نشاطها خالل الربع الثاني )إبريل   29
 = = القادمة.مناقشة روضام الهيئة في فل األوضام   21
 = = تقرير عن اجتمام االجهزة الرقابية في رئاسة الجمهورية) عرش مقدم من الدكتور/ياسين النراساني(.  28
 12 م85/2/8912 مذكرة إعتذار وزارة المالية بشأص طلب البحث عن مصادر تمويل المرحلة الثانية لمشروم نظام معلومات المشتريات الحكومية.  23
 = = الوارده من رئيس الوزراء بنصوص الجهات غير المستجيبة لمناطبات الهيئة.المذكرات   24
 = = مقترح الدوام في الهيئة في فل الظرو  القائمة.   25
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 = = م(.8912تقرير المكتب الفني عن األعمال المنجزة خالل شهر )إبريل  22
 = = م(.8912تقرير المكتب الفني عن األعمال المنجزة خالل شهر )مايو   22

22  
 وجسر مذب  نف  العاصمة رمانة في الرئيسية التقاطعات مشروم بشأص م82/5/8912 وتاريخ( بدوص) رقم العاصمة رمانة مذكرة

 .النصر
 11 م2/2/8912

 = = . للهئية التنظيمي الهيكل حول الجند معرو  رمين/األستاذ اإلدارة مجلس عضو تقرير  21

19  
 ياسين/الدكتور المجلس عضو عرش) والالسلكية السلكية لالتصاالت العامة المؤسسة عام مدير مع االجتمام نتائ  استعراش
 (.النراساني

= = 

 = = .رفعها تأخر ورسباك التقارير إعداد آليه بشأص الفني المكتب مقترح  11

18  
 للصفو  علوم معمل( 839)وتركيب بتوريد الناصة( 89/12) رقم المناقصة بنصوص الفساد لمكافحة العليا الوطنية الهيئة مذكرة

  .اليمنية الجمهورية رنحاء منتلا في المستهدفة للمدارس( 1-1)
= = 

 = = .م8912 يوليو شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  13
 89 م18/1/8912 .م8912 رغسطس شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  14

 81 م3/19/8912 (.عمانية منحة) دورية زورقين وتوريد تصنيع مناقصة حول الفني المكتب تقرير  15

 = = (.النصر وجسر مذب  نف ) العاصمة امانة تقاطعات عن االدارة  مجلس رئيس من استعراش  12
 = = .م8912 سبتمبر شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  12
 88 م12/19/8912 النفقات التشغيلية لمشروم نظام معلومات المشتريات الحكومية.مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأص توفير   12

 = = مذكرة اللجنة العليا للمناقصات بشأص الرد علت الهيئة العليا بشأص مشروم التقاطعات بأمانة العاصمة.   11
 = = هيئة مستشفي الجمهوري بشأص المناقصات والتوريدات خالل فترة الحرك الحاية. مذكرة  100
 = = مناقشة بع  مواضيع موففي الهيئة والمشروم.    101

102  
كرة وزارة التنطيط والتعاوص الدولت الموجهة لألخ/رئيس الوزراء والمنسوحةمنها صورة للهيئة بشأص استئنا  العمل في المشاريع مذ

 النصر ونف  مذب  بامانةالعاصمةالجارية والممولة من الصندوق العربي لالنماء اإلقتصادي واالجتماعي ومنها مشروعي جسر 
 83 م31/19/8912

 = = .المشروم نفقات  توفير بشأص الجمهورية رئاسة مكتب  مدير الت الموجهة الهيئة مذكرة  103
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 = = .والري الزراعة وزارة قبل من ضمانات مصادرة بشأص المحدودة والتشييد لألعمار المستقبل رواد شركة مذكرة  104
 = = .الهيئة علت المقيدة المديونية بشأص والمزايدات المناقصات علت للرقابة الهيئةالعليا مذكرة  105
 = = .الوزراء مجلس رئيس دولة مذكرة و المدنية الندمة وزير مذكرة في النظر  106
 = = .المركزي للبنط الشيكات اصدار  107
 = = .م8912( سبتمبر – رغسطس – يوليو)الالشهر خالل المنجزة األعمال عن الفني المكتب تقارير  108
 84 م2/11/8912 م.8912يونيو ( –تقرير اللجنة العليا للمناقصات عن نشاطها خالل الربع الثاني )ربريل   109

 = = مذكرة المهندس/عبدالحميد رحمد المتوكل عضو الهيئة العليا للرقابة علت المناقصات والمزايدات بشأص مبررات عدم تمكنه من الدوام.  110
 = = .م8912 ركتوبر شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  111
 85 م81/11/8912 مذكرة وزارة األشغال العامة والطرق بشأص االصالحيات السعرية لمشاريع الطرق قيد التنفيذ.  112

113  
التعليم الفني مذكرة رئيس مجلس الوزراء بشأص تجهيز مشروم المعهد الفني والتقني العالي اليمني الكوري الموجهه إلت وزير 

 والمنسوخة صورة منها للهيئة.
= = 

 = = (.م8912ركتوبر) شهر خالل المنجزة األعمال عن الفني المكتب تقرير  114
 = = م(. 8912سبتمبر –تقرير سكرتارية مجلس اإلدارة عن نشاطها خالل الربع الثالث )يوليو   115
 82 م82/11/8912 .والمشروم والهيئةمناقشة ترتيب روضام المكتب الفني اجتمام استثنائي ل  116

117  
مذكرة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الموجهة الت رئاسة مجلس الوزراء الناصة باستئنا  العمل في مشروعي جسر مذب  

 وجولة النصر.
 82 م18/18/8912

 = = هجرية. 1432(لسنة 21اإلدارية رقم )تقرير نهائي عن الدعوى المرفوعة من رحمد محمد الذويد ضد الهيئة في القضية   118
 = = ل إلعداد رلية اإلصالحات السعرية.مقترح برنام  العم  119
 = = م( للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.8912يونيو  –مراجعة تقرير الربع الثاني )إبريل   120
 = = م.8912( لسنة 5تعميم الهيئة العليا للرقابة علت المناقصات والمزايدات رقم )  121
 = = مذكرة وزارة الزراعة والري بشأص مشروم سد حساص م/ربين.  122
 = = م.      8912الثالث ( وتقرير شهر اكتوبر لعام  –الثاني  –التقارير الربعية لمكتب رئيس الهيئة  )االول   123
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 = = تقرير سكرتارية مجلس االدارة حول الجهات التي تم احالتها إلت التحقي  اإلداري.  124
 = = .م8912 نوفمبر شهر خالل نشاطها عن اإلدارة مجلس سكرتارية تقرير  125
 = = الموقع والربط الشبكي للهيئة.  126
 = = م.8912( لسنة 11-12الحكم الصادر ضد الهيئة في الدعوى المرفوعة من شركة الباشا للكمبيوتر بشأص المناقصة رقم )  127
 = = تشكيل اللجاص النمطية السنوية.  128
 = = % من مستحقات الموففين لحساك المتعاقدين.4النصم  بواقع   129
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 تفاصيل الشكاوى 

 واإلجراءات المطلوبة ومستوى تنفيذ القرارات
 



م

اجلهــة الـوارد 

منهــا الشكوى

املناقصة/ التظلـم/ موضــوع الشكـوى 

اجلهة صاحبة 

املشروع

رقم املناقصة

طبيعة 

املناقصة

املستوى 

/مركزي)

(حملي

/ قيمة العطاء

املناقصة

عملة 

العطاء

تاريخ تقديم 

الشكوى

تاريخ خماطبة 

اجلهة للرد 

على الشكوى

تاريخ رد اجلهة 

على اهليئة

مستوى التنفيذ

شعبة  )

(االستقبال 

مستوى التنفيذ

شعبة  )

(الدراسات 

مضمـون القــرار

1

 مكتب االوائل

 للمقاوالت

المعمارية

 شكوى ضد مكتب التربية و التعليم في البيضاء

بخصوص ترميم و تاهيل مدرسة دار االيتام

 مكتب التربية

امانة العاصمة
تم الردــــ2018/01/08دوالر93,807محلياشغالــــ

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

عدم النظر في الشكوىــــ

2

 رياليبل ستار

 للخدمات االمنية و

الحراسة

شكوى ضد شركة يمن موبايل بخصوص تقديم 

عماله مساعده
2018/02/04ريال86,218,800مركزياخرىــــشركة يمن موبايل

2018/02/0

5
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكمال االجراءات

رويال فارما3
شكوى ضد المركز الوطني لعالج االورام 

بخصوص مناقصة توريد ادوية الخط الثاني

المركز الوطني 

لعالج االورام
2018/02/04ــــــــمركزيتوريدات2017/2

2018/02/0

5
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

4
 سما اعمار

للمقاوالت

شكوى ضد الهيئة العامة لمياه الريف بخصوص 

المناقصة و الخاصة بتوريد و تركيب منظومة 

مضخات تعمل بالطاقة الشمسية

الهيئة العامة 

لمياه الريف
2018/03/06دوالرــــمركزيتوريدات2017/5

2018/03/0

6
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكمال االجراءات

5
 سما اعمار

للمقاوالت

شكوى ضد الهيئة العامة لمياه الريف بخصوص 

المناقصة و الخاصة بتوريد و تركيب منظومة 

مضخات تعمل بالطاقة الشمسية

الهيئة العامة 

لمياه الريف
2018/03/06دوالرــــمركزيتوريدات2018/1

2018/03/0

6
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التوجيه للجهة

باستكمال االجراءات

6
 مؤسسة نبيل

العرامي

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم في محافظة 

اب بخصوص ترميم عده مدارس

 مكتب التربية و

التعليم اب
2018/03/21دوالرــــمركزياشغالــــ

2018/03/2

1
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و  الغاء قرار

 االرساء واعادة التحليل و التحقيق

مع المختصين

7
 مكتب محمد علي

زياد

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم في محافظة 

اب بخصوص ترميم عده مدارس

 مكتب التربية و

التعليم اب
2018/03/21دوالرــــمركزياشغالــــ

2018/03/2

1
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و التحقيق مع

المختصين

8
 محمد احمد سعد

عمران

شكوى ضد مكتب التربية و التعليم في محافظة 

اب بخصوص ترميم عده مدارس

 مكتب التربية و

التعليم اب
2018/03/21دوالرــــمركزياشغالــــ

2018/03/2

1
تم الرد

تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 قبول الشكوى و الغاء قرار

 االرساء واعادة التحليل و

التحقيق مع المختصين

9

 مؤسسة رغوان

 للمقاوالت و

التجارة

شكوى ضد اتحاد نساء اليمن بخصوص توريد و 

توزيع مساعدات غذائية لالسر االشد فقرا في 

مديرية الشمايتين و دمنة خدير

لم يتم الرد2018/04/232018/04/24ــــاتحاد نساء اليمن
تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

10
 شركة جوفسكو 

للنفط و الغاز

شكوى ضد مصنع اسمنت عمران بخصوص 

توريد مشتقات نفطية

مصنع اسمنت 

عمران

227-

228/201

8

لم يتم الرد2018/05/202018/05/20ــــــــمركزيتوريدات
تم اعداد التقرير 

االولي و مخاطبة 

الجهة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 نقترح احالة الجهة الى النيابة

 العامة التخاذ اإلجراءات

.القانونية ضدها وفقًا للقوانين النافذة

11
 شركة علي عوض

مرعي

شكوى ضد شركة النفط اليمنية بخصوص توريد 

خمسة عشر الف طن من مادة المازوت من 

صندوق محافظة الحديدة

شركة النفط 

اليمنية
لم يتم الرد2018/06/042018/06/08ــــــــمركزيتوريداتــــ

تم مخاطبة الجهة 

بالرد على الشكوى 

و موافاتنا باالوليات

فارس للنفايات12

ضد المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي  

بشأن مزايدات بيع الباالت الورقية ومخرجات 

الكباسة

المؤسسة العامة 

لمطابع الكتاب 

المدرسي

 للطن الواحد 276مركزي 2018/1
دوالر 

امريكي
تم عمل مذكرة2018/08/062018/08/122018/08/14

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى وواحالة

 المخالفين للتحقيق وعلى

المتضرر اللجوء الى القضاء

22018
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م

اجلهــة الـوارد 

منهــا الشكوى

املناقصة/ التظلـم/ موضــوع الشكـوى 

اجلهة صاحبة 

املشروع

رقم املناقصة

طبيعة 

املناقصة

املستوى 

/مركزي)

(حملي

/ قيمة العطاء

املناقصة

عملة 

العطاء

تاريخ تقديم 

الشكوى

تاريخ خماطبة 

اجلهة للرد 

على الشكوى

تاريخ رد اجلهة 

على اهليئة

مستوى التنفيذ

شعبة  )

(االستقبال 

مستوى التنفيذ

شعبة  )

(الدراسات 

مضمـون القــرار

22018

13
 مكتب أحمد علي

رسام الغادري

ضد المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي 

عمران بشأن تنفيذ شبكة الصرف الصحي لحي 

الملعب وحارة الحمزي بتمويل اليونيسيف

المؤسسة 

المحلية للمياه و 

الصرف 

الصحي عمران

 107,220.00    محلي اشغال2018/2
دوالر 

امريكي
تم عمل مذكرة2018/10/302018/11/012018/11/10

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 قبول الشكوى والغاء قرار

 االرساء واعادة اعالن

المناقصة للمرة الثانية

14
 مكتب أحمد علي

رسام الغادري

ضد المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي 

عمران بشأن  تنفيذ شبكة الصرف الصحي لحي 

المرازم وحارة الحسين والتربية بتمويل 

اليونيسيف

المؤسسة 

المحلية للمياه و 

الصرف 

الصحي عمران

 112,437.00    محلي اشغال2018/3
دوالر 

امريكي
تم عمل مذكرة2018/10/302018/11/012018/11/10

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 قبول الشكوى والغاء قرار

 االرساء واعادة اعالن

المناقصة للمرة الثانية

15
 مؤسسة فيصل

زابن البورعي

ضد الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع 

صعدة بشأن مناقصة توريد  ونقل وتركيب /م

وتشغيل وحدة ضخ متكاملة تعمل بالمنظومة 

الشمسية لمشروع مياه الحصن بني عوير

الهيئة العامة 

لمشاريع مياه 

الريف فرع 

صعدة/م

 97,476.00      محلي توريدات2018/2
دوالر 

امريكي
2018/11/192018/11/22

2018/11/2

5
تم عمل مذكرة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

االجراءات

16
 مؤسسة فيصل

زابن البورعي

ضد الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع 

صعدة بشأن مناقصة توريد ونقل وتركيب /م

وتشغيل وحدة ضخ متكاملة تعمل بالمنظومة 

الشمسية لمشروع مياه سبهله والقابل

الهيئة العامة 

لمشاريع مياه 

الريف فرع 

صعدة/م

 111,737.00    محلي توريدات2018/3
دوالر 

امريكي
2018/11/192018/11/22

2018/11/2

5
تم عمل مذكرة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 رفض الشكوى و استكمال

االجراءات

17
 مكتب ابو عزام

للمقاوالت العامة

ضد مكتب التربية بمحافظة اب الخاصة 

بمشروع ترميم و اعادة تأهيل مدرسة عثمان بن 

اب/ السدة م/م-المسقاة -عفان  

مكتب التربية 

بمحافظة اب
 68,513.53      محلي اشغال 2017/1

دوالر 

امريكي
2018/11/21

2018/11/2

1

2018/12/0

4
تم عمل مذكرة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 قبول الشكوى والغاء قرار

 االرساء واعادة التحليل للمرة

الثالثة

18

 مكتب زياد حمود

 شرف الدين

للمقاوالت

ضد مكتب التربية بمحافظة اب الخاصة 

بمشروع ترميم و اعادة تأهيل مدرسة عثمان بن 

اب/ السدة م/م-المسقاة -عفان  

مكتب التربية 

بمحافظة اب
 63,749.99      محلي اشغال 2017/1

دوالر 

امريكي
2018/11/21

2018/11/2

1

2018/12/0

4
تم عمل مذكرة

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 قبول الشكوى والغاء قرار

 االرساء واعادة التحليل للمرة

الثالثة

19

 شركة المقاول

 عبدالكريم احمد

محمد العزب

ضد مستشفى جبلة الجامعي الخاصة توريد 

وتركيب شبابيك المونيوم لمبنى المختبرات الطبية

مستشفى جبلة 

الجامعي
تم عمل مذكرة2018/12/032018/12/042018/12/23ريال يمني  7,920,000.00 محلي توريدات2018/11

تم الرفع 

بالتقرير 

النهائي

 إغالق ملف الشكوى وحفظ

 األوليات واعتبار الشكوى كأن

لم تكن
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 الردود على االستفسارات وإصدار التعليمات إلى الجهات
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 اجلهـة املوضـــــــــــــوع م
تاريخ مذكرة 

 اجلهة
 رد اهليئـة العليــا

1.  
ة المناقصات الرئيسية لديكم  ثلدل   المشاكل التي تواجهها لجن

عفدددال المدددون كم ثدددم ندددمافات وسدددم التنفيددد    راثدددات    إ
 التأخير عم التونكي  فوانق سعر صرف الي الن. 

هيئة مستشفى الثورة العام 

 بصنعاء
 م11/11/1017

 ت  ثخاطبة الجهة بالتونيح اآلتـي:
فو  اإلواطة افه  فيما كخص  ضمان حسن التنفيذ : -1

طلب اعفال المون كم ثم نمافات وسم التنفي  بضمان 
ثستحقاته  المتعلقة بمناقصات قيكمة ليكم   فعلى لجنة 
المناقصات المختصة الوقوف  على ثا جال في التعمي  

م الصا ن ثم الهيئة  ال ي كشير 1012( لسنة 3نق  )

 ال ثعالجة قركبة  له ه القضية.

فيها  انح  نفو  اإلواطة أن القافو التأخري : غرامات -1

ويث ال تحتسب تلك الغراثات ألسباب تعو  إثا للجهة 
 ففسها أ  لقوة قاهرة .

فو  اإلواطة بأن القافون ل  كتطرق  سعر صرف الدوالر : -3

لملل ه ه المسائلة  تضل ثعالجة ه ه القضية  سابقاتها 
بعي نمم ثهام   اجبات لجنة المناقصات المختصة 

الوقوف على المبرنات الفنية   القافوفية بما ال كخالف 
 أومام قافون المناقصات.
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 اجلهـة املوضـــــــــــــوع م
تاريخ مذكرة 

 اجلهة
 رد اهليئـة العليــا

1.  

طلدددب نأي الهيئدددة فدددي طركقدددة تونكدددي المشدددتقات النفطيدددة     
 االستفسددددان عددددم بعددددت المشدددداكل التددددي تواجههددددا لجنددددة  
المناقصدددات الرئيسدددية لددديكم  ثلدددل اعفدددال المدددون كم ثدددم       
ندددمافات وسدددم التنفيددد    راثدددات التدددأخير عدددم التونكدددي    

  فوانق سعر صرف الي الن. 

هيئة مستشفى الثورة العام 

 بصنعاء
 م11/11/1017

طبة الجهة بأفه الهيئة العليا تو  ان توندح لمد  افده  فيمدا     ثخا
كخص طلب نأي الهيئدة فدي طركقدة تونكدي المشدتقات النفطيدة       

( ثدم اال لدة االنددا كة توندح لمد  االجدرال       10فالنقطة نق  )

المممددم اتباعدده فدددي ثلددل هددد ه الحدداالت ص اثدددا  فيمددا كخدددص      

( 3-أ-122استفسددانك  وددول  راثددات التددأخير  فالمددا ة نقدد  ) 
ثددم الحئحددة التنفي كددة للقددافون تعددالط هدد ه النقطددة  بونددو  ص  
 فيمدددا كخدددص ندددمان وسدددم األ ال  سدددعر صدددرف الدددي الن  
فالمونددوخ خانددق لتقدديكر لجنددة المناقصددات المختصددة لدديكم  
بعددي تونددح المبددرنات الفنيددة  القافوفيددة  بمددا ال كخددل ب ومددام 

( 13) قافون المناقصات  المزاكيات  المخازن الحموثية نقد  

 م  الئحته التنفي كة   أ لته االندا كة. 1007لسنة 

 
 
 

3.  

إكدددحف للتجدددانة ددددركة/ تلقدددل الهيئدددة العليدددا ثددد كرة ثدددم قبدددل 
 م12/1/1018(  تدددانك  390 المقدددا الت المحدددي  ة بدددرق  )  

بأن ثشر خ ثعهدي التدينكب المهندي  الصدناعي م/      المتضمنة 
م/ أبددديمص ثدددم المشدددانكق المتعلدددرة بسدددبب األوددديا     –أودددون 

العصيبة التي تمر بها الدبح   العدي ان المسدتمرص  أفهد  بصدي       
تصدددفية المشدددر خ  تحركدددر المسدددتخلص النهدددائي  أن لددديكه     
ثعددديات  أصدددول  ثدددوا  ثشدددوفة  ثدددوا  ثهلمدددة فدددي ثوقدددق       
المشر خ  المحصونة في الجديا ل المرفوعدة ثدم المختصديم     

طلدددب بضددد  تلدددك المدددوا  المددد كونة سدددلفا  فدددي فدددي الدددوزانةص  
   المستخلص النهائي.

إيالف للتجارة شركة/ 

 واملقاوالت احملدودة
 م12/1/1018

تددد  ثخاطبدددة األر/  زكدددر التعلدددي  الفندددي  التدددينكب المهندددي      
  كدا   اإلطحخ  التوجيه إلدى المختصديم لديكم  بحدل اإلددمال      ب
  بما كحافظ على وقوق الطرفيم. صي ـلعقا لشر ط فقا  
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 اجلهـة املوضـــــــــــــوع م
تاريخ مذكرة 

 اجلهة
 رد اهليئـة العليــا

1.  
  ثدق  السدتيم  تقداطق  ثشر خ بشأن للمناقصات العليا اللجنة قران

 .(العاصمة أثافة) اللافية المرولة الجاثعة ففق ث بح طركق

للمناقصات  العليا اللجنة

 واملزايدات
 م18/1/1018

الجهددة للبحددث فددي إجددرالات   تدد  عقددي إجتمدداخ ثددق المختصدديم فددي     
 المناقصة.

 
 
 

2.  

ودددول تلقدددل الهيئدددة العليدددا ثددد كرة ثدددم قبدددل  زانة الماليدددة   
 دددرطة إل انة  فشددات( 2) عددي  بشددرال الخاصددة المناقصددة

 العاصمة بأثافة( المر ن) السير

 م13/1/1018 وزارة املاليـة

 الهيئة ثوافاة بخصوص العاصمة أثافة الى تعقيبيه ث كرة تحركر
 إل انة  فشات( 2) عي  بشرال الخاصة المناقصة بأ ليات العليا

 ثم المقيم حغللب فتيجة العاصمة بأثافة( المر ن) السير درطة
 المالية  زانة

 
 
 

2.  

طلددب الددرأي القددافوفي بشددأن اطددحق نددمان اليفعددة المقيثددة   
م(  الخاص بتونكي  تركيب  تشدغيل  92/1013للعقي نق  )

  ات في ثحافظة صعية. ( ثيجا2بقينة )ثحطة 

 م19/1/1018 وزارة الكهرباء والطاقة

كممدددم اطدددحق الضدددمان المددد كون فدددي ودددال تونكدددي المدددوا  الدددى  
ثخددازفم   كافددل ثسددتحقات الطددرف اللددافي ثسددتحقه  فقددا  للعقددي   
تفدددي بقيمدددة الضدددمان ثدددق عددديم قدددينتم  علدددى الصدددرف للمبدددال   

 المستحقة  فقا  للتعاثي  الصا نة ثم الهيئة به ا الشأن.
 
 
 

7.  
لشدددرال  تدددوفير  علدددى االجدددرالات المتبعدددة  طلدددب الموافقدددة 
 عنا كم افترفل.

املؤسسة العامة لالتصاالت 

 السلكية والالسلكية
 م30/1/1018

الموافقددددة علددددى طركقددددة الشددددرال ثددددم اختصاصددددات لجددددان     
المناقصدددات  المزاكددديات المختصدددة   فقدددا  للسدددقوف الماليدددة    
المحي ة فدي الحئحدة التنفي كدة لقدافون المناقصدات  المزاكديات       

اتخدددداف كافددددة   علددددى ثسدددد  ليتم م 1007( لسددددنه 13نقدددد  )

االجددرالات الحزثددة بمددا كحقددق وماكددة المددال العددام  المفددالة      
 .االقتصا كة لتنفي  عملية الشرال المطلوبة
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 اجلهـة املوضـــــــــــــوع م
تاريخ مذكرة 

 اجلهة
 رد اهليئـة العليــا

8.  
طلب اإلفا ة وول االجرالات الحزثدة لبيدق كبدائم االقتدراخ     

 الحيكيكة 
 م1/2/1018 اللجنة العليا لالنتخابات

التنفي كدة لقدافون المناقصدات نقد      ج( ثم الحئحة  -79الما ة )

م أعطدددددل الصدددددحوية لفدددددر خ السدددددلطة   1007( لعدددددام 13)

المركزكددددة فددددي المحافظددددات باتخدددداف القددددرانات إلجددددرالات     
قف المددالي البددال  المناقصددة ا  المزاكددية  البددل فيهددا  فقددا  للسدد  

 (.ثليون نكال 20)

علمددا  بأفدده تبدديم ثددم خددحل االطددحخ علددى سددجحت  ثحانددر  
طروها  يرفقة للمبائم في عية فر خ افه قي ال كجيالتلميم الم

فدي ثزاكديه عاثده  باإلثمددان ان كدت  البيدق بالمزاكدية المحددي  ة       
( ثددددم الحئحددددة التنفي كددددة لقددددافون  191 فقددددا  لددددنص المددددا ة ) 

م ثددق التأكيددي  1007( لعددام 13المناقصددات  المزاكدديات نقدد  ) 

علدددى قيدددام لجندددة المناقصدددات  المزاكددديات بمراعددداة الزثدددان    
 الممدددان المناسدددبيم للحصدددول علدددى اعلدددى االسدددعان  علدددى    
ثسددد  ليتها اتخددداف كافدددة االجدددرالات الحزثدددة  فقدددا  ألومدددام      

 افون.الق

9.  
طلب اإلفا ة عم اجرالات  بيق االصول  ير المستخيثة ا  

 اتحفها 

بنك التسليف التعاوني 

 والزراعي                              
 م19/2/1018

( ثدددم قدددافون المناقصدددات  المزاكددديات نقددد  87 -82المدددوا  )

( ثم الحئحة 285 -284 -276م  الموا   )1007( لعام 13)

التنفي كددة ا نددحل االجددرالات الددحزم اتباعهددا لبيددق االصددول   
  ير المستخيثة ص 

 ويددث ان ثهددام الهيئددة العليددا نقددابي  ادددرافي علددى سددحثة      
ثدم الهيئدة    اجرالات القافون  ل لك فافه كتعد ن تسدمية ثندي ب   

لحدتراك في تنفي  اجرالات البيق المطلوبة  لجنة المناقصات 
 الحزثة تفي الجهة ثخوله بموجب القافون باتخاف اإلجرالا
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 اجلهـة املوضـــــــــــــوع م
تاريخ مذكرة 

 اجلهة
 رد اهليئـة العليــا

10.  
المقدديم ثدم ثركددز الناصددر   دديك الضددمان  عددمطلدب االفددا ة  

 م1018لسنة  1لمناقصة نق  للتجانة بخصوص ا

املؤسسة احمللية للمياه الصرف 

 الصحي بذمار
 م12/10/1018

 م1011( لسدنة  2بالتعمي  نق  )  عمح الجهـة بأفه ت  ثخاطبة 

فممدا كتضددح   صلدى إفددا ة البندك لمدد   الصدا ن ثددم الهيئدة العليددا  إ  
سحثة الشيك  افتفال المخا ف التي كافدل لديكم  ثدم الصديغة     

 المضافة للشيك ) ير قابل للصرف فقيا ( .
ة  عديم  جدو  أي   ه:  في ودال التأكدي ثدم سدحثة اإلفدا       عليـ

 المضي في إجرالات المناقصة.ثحبسات أخرى فب ثمافم  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 اإلعالنات المنشورة في الصحف الرسمية

 
 



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

مناقصات3هيئة مستشفى ذمار العامالثورة103/01/2018

مبنى األطفال الخدج وطوارئ األم والطفل الدور األول

بوابة الهيئة الشرقية+ 

معهد التغذية+ 

27/01/201813/01/2018اشغالحكومي+ ذاتي 

2000000

+250000

+250000

مخالفنعم

2018/1صندوق محافظة الحديدة لألحتيجات الضروريةالثورة205/01/2018
 طن 15000شراء وتوريد كمية )اعالن للمرة الثانية 

(متري مازوت لصالح مؤسسة الكهرباء

ذاتي من 

الصندوق
مخالفنعم25/01/201830/01/201852000000توريد

الثورة308/01/2018
المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية 

فرع محافظة المحويت
صحيحنعم31/01/201805/02/201841400اخرىذاتيالتعاقد مع شركة نظافة2018/1

مشروع األشغال العامةالثورة409/01/2018
ECRP1-

19/4
 مشاريع بمحافظة صنعاء ومحافظة صعدة2تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

21/01/2018ــــاشغال
600$

+1500$
صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة511/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشروع في أمانة العاصمة ومحافظة عدن14تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

04/02/2018ــــاشغال

2500$

+2500$

+2500$

+1800$

+2500$

+2500$

+2100$

+2100$

+2400$

+2500$

+2100$

+2000$

+2100$

+2500$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة611/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة تعز وصنعاء و إب6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

05/02/2018ــــاشغال

2300$

+2500$

+2000$

+2500$

+2000$

+2500$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة711/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشروع في محافظةالحديدة13تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

06/02/2018ــــاشغال

1500$

+2300$

+1000$

+2300$

+2300$

+400$

+1600$

+2500$

+2000$

+1900$

+1800$

+1500$

+2000$

صحيحنعم

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة811/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة حضرموت وحجة8تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

07/02/2018ــــاشغال

500$

+2500$

+1500$

+500$

+1800$

+1800$

+2300$

+2300$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة911/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة ذمار ولحج6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

08/02/2018ــــاشغال

600$

+1300$

+1300$

+1300$

+2500$

+1300$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة1011/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة البيضاء وابين6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

11/02/2018ــــاشغال

2000$

+1500$

+1300$

+2500$

+2500$

+1800$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة1111/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشروع في محافظة شبوة وصعدة11تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

12/02/2018ــــاشغال

1400$

+1300$

+1400$

+1000$

+800$

+1800$

+1600$

+1600$

+1900$

+1800$

+1500$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة1211/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة مارب والجوف9تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

13/02/2018ــــاشغال

800$

+1000$

+400$

+600$

+600$

+1500$

+1900$

+1900$

+1900$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة1311/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة المهرة والضالع6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

14/02/2018ــــاشغال

1300$

+1500$

+1300$

+1300$

+1300$

+2500$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة1411/01/2018
ECRP1-

18/4
 مشاريع في محافظة ريمة وسقطرى8تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة

14/02/2018ــــاشغال

800$

+800$

+1100$

+2500$

+2000$

+1000$

+1000$

+1000$

صحيحنعم

 مشاريع مياه بمحافظة عمران2تنفيذ عدد مناقصات2الصندوق األجتماعي للتنمية فرع عمرانالثورة1516/01/2018
المنحة 

الهولندية
19/02/2018ــــاشغال

4500$

+2500$
صحيحنعم

صحيحنعمــــــ21/02/2018ــــتأهيل مسبقتأهيل مسبقوكذلك موردي المولدات (IT)تأهيل لموردي التأهيل مسبقالشركة اليمنية لالتصاالت الدولية تيليمنالثورة1618/01/2018

مشروع األشغال العامةالثورة1719/01/2018

USAID/Y

ECRPA-

2/4

 مشاريع في محافظتي تعز واب8تنفيذ عدد 

منحة من 

(USAID) 

عبر برنامج 

االمم المتحدة 

األنمائي

18/02/2018ــــاشغال

1300$

+1300$

+1500$

+1100$

+1000$

+1000$

+800$

+800$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة1819/01/2018

USAID/Y

ECRPA-

2/4

 مشاريع في محافظتي الحديدة وحضرموت9تنفيذ عدد 

منحة من 

(USAID) 

عبر برنامج 

االمم المتحدة 

األنمائي

19/02/2018ــــاشغال

1000$

+600$

+1000$

+1300$

+1600$

+800$

+600$

+800$

+800$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة1919/01/2018

USAID/Y

ECRPA-

2/4

 مشروع في المحافظات حجة و ذمار ولحج 11تنفيذ عدد 

والبيضاء وابين

منحة من 

(USAID) 

عبر برنامج 

االمم المتحدة 

األنمائي

20/02/2018ــــاشغال

600$

+800$

+800$

+800$

+800$

+800$

+1600$

+1900$

+800$

+800$

+2300$

+2500$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة2019/01/2018

USAID/Y

ECRPA-

2/4

 مشاريع في المحافظات صعدة و المهرة 7تنفيذ عدد 

والضالع

منحة من 

(USAID) 

عبر برنامج 

االمم المتحدة 

األنمائي

21/02/2018ــــاشغال

1600$

+1300$

+700$

+600$

+700$

+400$

+2500$

صحيحنعم

مناقصات3إب/ مستشفى الثورة العام مالثورة2124/01/2018
محاليل + أدوية + مستلزمات طبية  )شراء وتوريد 

(فيروسات 
17/02/201822/02/2018توريدــــ

888000

+430000

+1170000

مخالفنعم

الثورة2224/01/2018
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصرف الصحي 

بأمانة العاصمة
2017/2

توريد أنابيب وملحقاتها لمشروعي الصرف الصحي للخط 

الرئيسي بحي السنينة والخط الرئيسي لحي سوق المهيوب
مخالفنعم$04/02/201805/02/20185000توريداليونيسف

مناقصات2الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة2327/01/2018
لعدد  (كراسي مزدوجة + أثاث مدرسي  )توريد وتركيب 

 مدرسة في محافظتي ريمة والحديده38

المنحة 

الهولندية 

لتعليم الفتاه

27/02/2018ــــتوريد
1600$

+3500$
صحيحنعم

صحيحنعم22/02/201828/02/2018620000توريدذاتيشراء وتوريد بطاريات وخازات لكاميرات المراقبة201/1(كاك بنك  )بنك التسليف التعاوني والزراعي الثورة2429/01/2018

مناقصات5المجلس المحلي بمحافظة صنعاءالثورة2530/01/2018

شراء وتوريد عدد خمس مجموعات عمل خاصة 

بإحتياجات مكتب صندوق النظافة والتحسين بمحافظة 

صنعاء

25/02/201828/02/2018توريدمحلي

3210000

+450000

+70000

+180000

+370000

+650000

+130000

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة2601/02/2018
GECRP

A-2/4
توريد اثاث مدرسي في عدد من محافظات الجمهورية

هيئة 

التنميةالدولية 
صحيحنعم$26/02/20186000ـــــتوريد

مخالفنعم$17/02/201819/02/20182000توريداليونيسيف لتر من مادة الديزل88000شراء وتوريد  2018/1صعدة/صندوق النظافة والتحسين مالثورة2703/02/2018

2018/1المؤسسة العامة لالتصاالت السلكيه والالسلكيهالثورة2803/02/2018
شراء وتوريد مجموعتين عمل لمشروع البنى التحتيه 

وإعادة التأهيل واالعمار

البرنامج 

األستثماري
28/02/201806/03/2018توريد

3000$

+2000$
صحيحنعم

صحيحنعم28/02/201805/03/2018407000اخرىذاتيتنفيذ خدمة أعمال نظافة مبنى الهيئة وملحقاتها2018/1الهيئة العامة للبريد والتوفير البريديالثورة2905/02/2018

صحيحنعم01/03/201807/03/2018200000توريدذاتيشراء وتوريد خاليا واير ليس لفروع األمانة201/8/2(كاك بنك )بنك التسليف التعاوني والزراعي الثورة3006/02/2018

مناقصات2الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة3110/02/2018
 مشاريع مياه بمديرتي المراواعة والزيدية 2تنفيذ عدد 

بمحافظة الحديدة

المنحة 

الهولندية
11/03/2018ـــــاشغال

3500$

+3500$
صحيحنعم

تنفيذ مشروع الوحدة الصحية الرونه عزلة كعيدنه2018/1المجلس المحلي بمديرية كعيدنة محافظة حجةالثورة3217/02/2018

يرنامج األمم 

المتحدة 

األنمائي عبر 

الصندوق 

األجتماعي 

للتنمه حجة

مخالفنعم%14/03/20182.50ــــاشغال

تنفيذ مشروع الوحدة الصحية الشرع عزلة ربع البوني2018/1المجلس المحلي بمديرية بني قيس محافظة حجةالثورة3317/02/2018

يرنامج األمم 

المتحدة 

األنمائي عبر 

الصندوق 

األجتماعي 

للتنمه حجة

مخالفنعم%14/03/20182.50ــــاشغال



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

21/03/201826/03/2018اشغالمحليتنفيذ عدد اربعة مشاريع بالمديرية2018/1المجلس المحلي بمديرية العبر محافظة حضرموتالثورة3423/02/2018

1500000

+1000000

+1500000

+1000000

صحيحنعم

2018/1المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةالثورة3524/02/2018
توريد  )مشروع البنى التحتية وإعادة التأهيل واإلعمار 

(مجموعتين عمل للمشروع 
21/03/201827/03/2018توريدذاتي

3700$

+300$
صحيحنعم

صحيحنعم$21/03/201826/03/2018760اشغالاليونيسفرفع السور+ ترميم المبنى + تنفيذ مخزن صغير 2018/1الهيئة العامة لمياه الريف فرع الحديدةالثورة3625/02/2018

مشروع األشغال العامةالثورة3727/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشروع في أمانة العاصمة ومحافظة عدن14تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

20/03/2018ــــاشغال

2500$

+2500$

+2500$

+2100$

+2000$

+2000$

+2100$

+2100$

+1600$

+2400$

+2500$

+2500$

+1100$

+900$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة3827/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشروع في محافظة تعز13تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

21/03/2018ــــاشغال

1300$

+1000$

+1500$

+2000$

+1300$

+2400$

+2300$

+1000$

+2500$

+2500$

+2500$

+2000$

+2300$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة3927/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشروع في محافظتي إب والحديدة15تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

22/03/2018ــــاشغال

1000$

+800$

+1500$

+800$

+2500$

+800$

+800$

+1800$

+700$

+800$

+1300$

+1300$

+2000$

+1900$

+1900$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة4027/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشروع في محافظة حضرموت11تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

25/03/2018ــــاشغال

400$

+500$

+800$

+800$

+2500$

+2500$

+2300$

+800$

+1800$

+400$

+400$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة4127/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشروع في محافظة حجة22تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

26/03/2018ــــاشغال

1000$

+1600$

+1300$

+1300$

+1500$

+2000$

+1900$

+1600$

+1500$

+1900$

+1800$

+1800$

+1800$

+1800$

+1800$

+1200$

+1900$

+2000$

+2000$

+1800$

+1800$

+1800$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة4227/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشروع في محافظات ذمار و لحج وابين16تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

27/03/2018ــــاشغال

2100$

+2100$

+1300$

+2500$

+1500$

+1800$

+2500$

+1100$

+2500$

+2500$

+1300$

+1800$

+1800$

+1300$

+1300$

+2500$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة4327/02/2018
ECRPA-

20/4

 مشروع في محافظات شبوة و المحويت و 13تنفيذ عدد 

مارب و الجوف و المهرة

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

28/03/2018ــــاشغال

1400$

+400$

+300$

+2500$

+1800$

+2000$

+2100$

+1300$

+1500$

+1300$

+1300$

+1500$

+2300$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة4427/02/2018
ECRPA-

20/4
 مشاريع في محافظات الضالع وريمة وسقطرى9تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر األمم 

المتحدة 

األنمائي 

UNDP

29/03/2018ــــاشغال

1300$

+1300$

+2500$

+2500$

+800$

+1600$

+1000$

+1000$

+800$

صحيحنعم

تنفيذ اربعة فصول في مدرسة الزهرة عزلة ربع الوادي2018/1المجلس المحلي بمديرية الزهرة محافظة الحديدةالثورة4528/02/2018
برنامج األمم 

المتحدة األنمائي
مخالفنعم%25/03/20182.50ـــــاشغال

2017/6الهيئة العامة لمشاريع مياه الريفالثورة4607/03/2018
توريد ونقل وتركيب وتشغيل وحدات ضخ تعمل بالطاقة 

الشمسية في محافظة حجة عدد ثمان وحدات ضخ

منظمة 

اليونيسيف
صحيحنعم$01/04/201807/04/20182250توريد

الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة4707/03/2018
600-

12375

مدينه المكال - بناء وترميم وتأثيث فصول التعليم المجتمعي 

حضرموت/م
صحيحنعم$12/04/20182500ــــــاشغالالبنك األسالمي

تأهيل مسبقصندوق صيانة الطرقالثورة4807/03/2018

دعوة المكاتب األستشارية في مجال  )التعبير عن األهتمام 

إعداد الدرسات والتصاميم لصيانة الطرق واألشراف على 

(أعمال تنفيذ وصيانة الطرق 

صحيحنعمـــ14/03/2018ــــــتأهيل مسبقتأهيل مسبق

صحيحنعم05/04/201810/04/2018650000توريدذاتي طن اكياس دعائية15شراء وتوريد 2018/3بنك التسليف التعاوني و الزراعيالثورة4911/03/2018

15w40لتر زيت مولد 35000شراء وتوريد 2018/1شركة يمن موبايل للهاتف النقالالثورة5011/03/2018
البرنامج 

األستثماري
صحيحنعم$04/04/201809/04/20182650توريد

صحيحنعم%28/03/201825ــــــمزايدةمزايدةبيع السيارات المستغنى عنها2018/1هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاءالثورة5113/03/2018

الثورة5213/03/2018
وكالة تنمية المنشأت الصغيرة واألصغر التابعة 

للصندوق األجتماعي لتنمية
2018/1

+ نحال 800خاليا نحل لعدد  )شراء وتوريد حزمتين عمل 

في محافظة  ( نحال 800مستلزمات خاليا نحل لعدد 

حضرموت

الصندوق 

األجنماعي 

للتنمية

15/04/2018ــــــتوريد
1600$

+2500$
صحيحنعم

صحيحنعم10/04/201815/04/2018130000توريدذاتيتوريد وتركيب لوحات كهربائية وتوريد كابالت للبنك2018/4بنك التسليف التعاوني و الزراعيالثورة5314/03/2018

صحيحنعم24/03/201850000ــــــمزايدةمزايدةبيع صحف تالفة ومرتجعة وبواقي روالتمزايدةمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيعالثورة5414/03/2018



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة5517/03/2018
IUSEP-

1/4

/ عدن و م/ مشروع في امانة العاصمة و م12تنفيذ عدد 

الحديدة

البنك الدولي 

عبر مكتب 

خدمات 

المشاريع التابع 

لألمم المتحدة

03/04/2018ــــــاشغال

5000$

+3800$

+5000$

+3800$

+5000$

+5000$

+2500$

+5000$

+5000$

+5000$

+2500$

+2500$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة5617/03/2018
GECRP

A-3/4

توريد اثاث مدرسي لعدد من مدارس في في غدد من 

المحافظات

برنامج االمم 

المتحدة األنمائي
صحيحنعم$04/04/20185000ــــــتوريد

2018/1الحديدة/المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مالثورة5717/03/2018
ورق + ورق مكربن + ورق فواتير المياه  )شراء وتوريد 

(عادي 
صحيحنعم11/04/201815/04/2018250000توريدذاتي

2018/3المؤسسة العامة لألتصاالت السلكية والالسلكيةالجمهورية5821/03/2018
لفة دروب واير 6000اعادة اعالن شراء وتوريد عدد 

ملم0.8اسود 
صحيحنعم$11/04/201817/04/201810500توريدذاتي

صحيحنعم14/04/201819/04/2018280000توريدذاتيشراء وتوريد دفاتر أوراق شيكات2018/5بنك التسليف التعاوني و الزراعيالثورة5922/03/2018

2018/1المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسيالثورة6025/03/2018
جرام مقاس 70توريد ورق طباعي مسطح ابيض 

سم100*70
صحيحنعم$17/04/201823/04/20181300توريدذاتي

صحيحنعم%15/04/201825ـــــمزايدةمزايدة اعالن لمرة الثانية بيع السيارات المستغنى عنها2018/1هيئة مستشفى الثورة العام يصنعاءالثورة6101/04/2018

مخالفنعم%18/04/20182.50ـــــتوريدـــــ مجموعات عمل للمستشفى7شراء وتويد عدد مناقصات7هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاءالثورة6201/04/2018

2018/1صعدة/المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مالثورة6301/04/2018
توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ متكاملة بالطاقة 

الشمسية لعدد بئرين مياه
صحيحنعم$26/04/201802/05/20184569توريداليونيسف

مناقصات2صعدة/المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مالثورة6401/04/2018

متر مكعب 100تنفيذ مشروع خزان مياه برجي بسعة 

توريد وتمديد وتركيب + وغرفة تحكم مع سور الحمايه 

شبكة مياه في الحقل الشرقي منطقة المسلحقات

26/04/201802/05/2018توريداليونيسف
2935$

+1051$
صحيحنعم

الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة6501/04/2018
500-

12316
حجة/مشروع حصاد مياه األمطار لقرية مراح السمن م

المنحة 

الهولندية
صحيحنعم$02/05/2018900ـــــاشغال

مخالفنعم$10/04/201815/04/20182000توريداليونيسفشراء وتوريد قطع غيار آلليات ومعدات مشروع النظافة2018/1حجة/صندوق النظافة والتحسين مالثورة6602/04/2018

مناقصات2جامعة ابالثورة6702/04/2018
دفاتر اجابة + ادوات قرطاسية للجامعة  )شراء وتوريد 

(اختبارات 
25/04/201801/05/2018توريدذاتي

800000

+300000
صحيحنعم

الثورة6802/04/2018
المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق األسمنت 

(مصنع اسمنت باجل )
مزايدة

بيع مخلفات نحاس وحديد مبروم وحديد متنوع وبطاريات 

تالفة
صحيحنعم14/04/201815/04/20182000000مزايدةمزايدة

الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة6903/04/2018
100-

13057
ادخال تقنية البصمة في صناعة التمويل األصغر في اليمن

المنحة الطارئة 

المقدم من 

الوكالة 

األمريكية

صحيحنعم$06/05/20181600ـــــتوريد



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامةالثورة7006/04/2018

USA/YE

CRPA-

3/4

 مشاريع في عدد من محافظات الجمهورية10تنفيذ عدد 
االمم المتحدة 

األنمائي
23/04/2018ـــــاشغال

1300$

+800$

+800$

+500$

+1600$

+1300$

+1000$

+800$

+900$

+900$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامةالثورة7106/04/2018

USA/YE

CRPA-

3/4

وحدات كلورة لعدد من  )توريد عدد اربع مجموعات عمل 

(مشاريع المياه

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

29/04/2018ـــــتوريد

1500$

+1500$

+1500$

+1500$

صحيحنعم

7209/04/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات

وحدة طوارئ -الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 

المياه واإلصحاح البيئي
2017/6

توريد ونقل وتركيب وتشغيل عدد ثمان  )إعادة اعالن 

وحدات ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتحسين المصادر 

وذلك في محافظة حجة

منظمة 

اليونيسف
صحيحنعم$05/05/201809/05/20182250توريد

7309/04/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات

/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

الحديدة
2018/2

استكمال بناء وتشييد اربع غرف رؤوس ابار مياه حقل 

الحديدة/ القطيع م

منظمة 

اليونيسف
صحيحنعم$02/05/201809/05/20181500اشغال

7410/04/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/1مؤسسة الثورة للصحافة والنشر

+ طن ورق صحف استندر 200)توريد مجموعتين 

(طن ورق صحف ابيض100
صحيحنعم12/05/20186600000يوم25توريدحكومي

7510/04/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
صحيحنعم04/05/201809/05/2018960000اشغالذاتياألرشيف المركزي لبدروم فرع بغداد2018/6بنك التسليف التعاوني والزراعي

7611/04/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مناقصات5حجة/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

تأهيل + توريد عدد اربع مجموعات عمل للمؤسسة 

وتشجير محطات معالجة مياه الصرف الصحي

منظمة 

اليونيسف
08/05/201812/05/2018توريد

1200$

+6500$

+2500$

+3000$

+3000$

صحيحنعم

2018/1ىالحديدة/ المجلس المحلي بمديرية باجل مالثورة7715/04/2018
 فصول بمدرسة يوسف  الشحاري قرية 4تنفيذ عدد 

الشلبية عزلة الجمادي

الصندوق 

األجتماعي 

للتنمية

مخالفنعم%14/05/20182.50ـــــاشغال

صحيحنعم$08/05/201814/05/2018450توريدذاتيشراء وتوريد احبار2018/2شركة يمن موبايل للهاتف النقالالثورة7815/04/2018

صحيحنعم09/05/201814/05/20181000000اخرىذاتيتقديم خدمات النظافة لمبنى المؤسسة وملحقاتها2018/4المؤسسة العامة لألتصاالت السلكية والالسلكيةالثورة7915/04/2018

صحيحنعم$01/05/20182000ـــــمزايدةمزايدة(مخرجات الكباسة لفرع صنعاء )بيع اآلالت الورقية مزايدةالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسيالثورة8014/04/2018

مشروع األشغال العامة العامةالثورة8117/04/2018
ECRPA-

12/4
 مشاريع في أمانه العاصمة ومحافظة عدن6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة

06/05/2018ـــــاشغال

2500$

+2500$

+2500$

+2100$

+1800$

+1800$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

مشروع األشغال العامة العامةالثورة8217/04/2018
ECRPA-

12/4
 مشروع في محافظة تعز11تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة

07/05/2018ـــــاشغال

1000$

+900$

+900$

+600$

+1100$

+1500$

+1900$

+2300$

+1500$

+2100$

+1800$

صحيحنعم

مشروع األشغال العامة العامةالثورة8317/04/2018
ECRPA-

12/4
 مشروع في محافظة اب ومحافظة الحديدة13تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة

08/05/2018ـــــاشغال

500$

+2300$

+1500$

+800$

+800$

+1000$

+1300$

+700$

+600$

+1400$

+1500$

+1900$

+1900$

صحيحنعم

الثورة8418/04/2018
/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

الحديدة
2018/3

كيلو 1000شراء وتوريد وفحص واختبار مولد كهربائي 

وات
صحيحنعم$15/05/201820/05/201811000توريداليونيسف

صحيحنعم09/05/201815/05/2018350000توريدذاتيشراء وتوريد مطبوعات مختلفة للبنك2018/7بنك التسليف التعاوني والزراعيالثورة8518/04/2018

صحيحنعم22/05/201828/05/2018567000اشغالذاتيحفر بئر في منطقة السبل مديرية الظهار2018/1اب/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مالثورة8629/04/2018

شراء وتوريد قطع غيار آلليات ومعدات مشروع النظافة2018/1حجة/صندوق النظافة والتحسين مالثورة8729/04/2018
منظمة 

اليونيسف
مخالفنعم$05/05/201809/05/20182000توريد

مناقصات2الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة8805/05/2018

تأمين صحي للعاملين والضباط  )نشاط تشغيلي للصندوق 

توفير خدمات نظافة لمبنى +األستشاريين في الصندوق 

الصندوق

منحة البنك 

الدولي الطارئة 

مصادر + 

الصندوق 

الداخلية

05/06/2018ــــاخرى
9000$

+1600$
صحيحنعم

صحيحنعم30/05/201804/06/2018500000توريدحكوميشراء وتوريد قرطاسية متنوعة2018/1مصلحة الضرائبالثورة8906/05/2018

صحيحنعم31/05/201807/06/2018175000توريدذاتيشراء وتوريد احبار مختلفة2018/8(كاك بنك  )بنك التسليف التعاوني والزراعي الثورة9007/05/2018

تأهيل شبكة مياه مشطة مديرية تريم2018/1جمعية الهالل األحمر اليمني فرع سيئونالثورة9109/05/2018
الصليب األحمر 

الدنماركي
مخالفنعم$30/05/20182300ــــاشغال



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

الثورة9210/05/2018
/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

حضرموت
متاقصة16

 مشروع شبكات مياه وملحقاتها في عدد من 16تنفيذ عدد 

مديريات محافظة حضرموت

منظمة 

اليونيسف
24/05/201827/05/2018اشغال

8000000

+2100000

+1800000

+1600000

+1700000

+2400000

+2800000

+2500000

+1900000

+2600000

+1500000

+1900000

+2000000

+1800000

+1300000

+2000000

مخالفنعم

شراء وتوريد وتركيب روترات شبكة أنترنت مركزية2018/3شركة يمن موبايل للهاتف النقالالثورة9313/05/2018

البرنامج 

األستثماري 

2018

صحيحنعم$05/06/201811/06/20184500توريد

الثورة9414/05/2018
المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية 

فرع األمانة

مناقصة 

واحدة
صحيحنعم16/06/201823/06/2018150800توريدذاتيهيدروليك+ ديزل + شراء وتوريد زيوت محركات بترول 

صحيحنعم27/06/201802/07/2018800000توريدذاتي+ حكومي شراء وتوريد أدوات قرطاسية للجامعة للمرة الثانية2018/1جامعة إبالثورة9515/05/2018

صحيحنعم27/06/201802/07/2018300000توريدذاتي+ حكومي طباعة وتوريد دفاتر اجابة األختبارات للمرة الثانية2018/2جامعة إبالثورة9615/05/2018

الثورة9715/05/2018
/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

حضرموت
مناقصات4

 مشاريع شبكات مياه وملحقاتها في عدد من 4تنفيذ عدد 

مديريات محافظة حضرموت

منظمة 

اليونيسف
29/05/201831/05/2018اشغال

2800000

+2200000

+2000000

+2300000

مخالفنعم

 اجهزة مسح ضوئي سكانر3شراء وتوريد عدد 2018/4شركة يمن موبايل للهاتف النقالالثورة9821/05/2018

البرنامج 

األستثماري 

2018

صحيحنعم$24/06/201801/07/2018450توريد

صحيحنعم06/06/2018200000ــــمزايدةمزايدةبيع صحف تالفة ومرتجعة وبواقي روالتمزايدةمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشرالثورة9922/05/2018

مخالفنعم%04/06/20182.50ــــمزايدةمزايدةبيع محصول بطاطس األكل بالمزاد العلنيمزايدةالشركة العامة إلنتاج بذور البطاطسالثورة10022/05/2018

جمعية الهالل األحمر اليمني المركز الرئيسيالثورة10123/05/2018
مناقصة 

واحدة
توريد معدات وادوية طبية للمحافظات عمران ـ ابين ـ شبوة

الصليب األحمر 

الدنماركي
صحيحنعم$30/05/20181791ــــتوريد

مناقصات6الصندوق األجتماعي للتنميةالثورة10226/05/2018
مشروع مياه بمحافظة + ترميم وتأهيل مراكز صحية 

الحديدة

منظمة 

اليونيسف
01/07/2018ــــاشغال

900$

+900$
صحيحنعم

تزويد المؤسسة العامة وفروعهابمنظومة الطاقة البديلة2018/1المؤسسة الوطنية للتمويل األصغرالثورة10326/05/2018
الصندوق 

األجتماعي 
صحيحنعم$10/07/201817/07/20183500توريد

الثورة10429/05/2018
وحدة طوارئ المياه - الهيئة العامة لمياه الريف 

واإلصحاح البيئي
 مشاريع مياه في محافظة صنعاء5تنفيذ اعمال مدنية لعدد مناقصات5

منظمة 

اليونيسف
13/06/2018ــــاشغال

3400$

+2200$
مخالفنعم

صحيحنعم02/07/201809/07/201830000توريدذاتيشراء وتوريد وتركيب روترات شبكة أنترنت مركزية2018/5شركة يمن موبايل للهاتف النقالالثورة10529/05/2018

10602/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
(صنعاء عدن)شراء وتوريد وتركيب مكرويف باكبون 2018/6شركة يمن موبايل للهاتف النقال

البرنامج 

األستثماري
صحيحنعم$04/07/201811/07/201828000توريد



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

10709/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مناقصات2مشروع األشغال العامة

أعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية القديمة 

الشيخ عثمان عدن /المرحلة األولي شارع الذهب م

أعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية القديمة + 

الشيخ عثمان عدن/المرحلة الثانية شارع الهاشمي م

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

08/07/2018ـــاشغال
5000$

+5000$
صحيحنعم

10809/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
حجة/استكمال رصف عقبة الحسارة مديرية قارة مIDB-15/4مشروع األشغال العامة

البنك االسالمي 

للتنمية
صحيحنعم$08/07/20181800ـــاشغال

10909/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
تقديم خدمات كول سنتر2018/7شركة يمن موبايل للهاتف النقال

البرنامج 

األستثماري
صحيحنعم11/07/201817/07/20188000000اخرى

11010/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات

/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

الحديدة
شراء وتوريد مضخات شفط بأقطار مختلفة مع قطع الغيار2018/4

منظمة 

اليونيسف
صحيحنعم$04/07/201810/07/201810000توريد

11111/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

9-4-

11136
بناء حمامات عامة بالسوق المركزي مدينة ذمار

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

صحيحنعم$11/07/2018800ـــاشغال

11211/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مناقصات2الصندوق األجتماعي للتنمية فرع شبوة

اعادة بناء وتجهيز مركز األمومة والطفولةبمستشفى عزان 

ميفعة - 

بناء وتجهيز مستودعات الرعاية والتحصين بمحافظة +

شبوة

منحة األتحاد 

األوروبي عبر 

األمم المتحدة

15/07/2018ـــاشغال
2500$

+2500$
صحيحنعم

11311/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/2المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

طن متري 50جرام 70توريد ورق طباعي مسطح البض 

صافي

موازنةالمؤسس

ة
صحيحنعم04/07/201810/07/2018900000توريد

11412/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مناقصات2المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

البنى التحتية وأعادة ) خيزرانة دكت 40شراء وتوريد عدد 

(األعمار

مجموعات عمل للمؤسسة من الباب 3شراء توريد عدد + 

الثاني

البرنامج 

األستثماري
10/07/201815/07/2018توريد

750$

+1100$

+400$

+120$

صحيحنعم

11514/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

ECRPA-

24/4
 مشروع في امانة العاصمة13تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

16/07/2018ـــاشغال

800$

+800$

+800$

+1000$

+800$

+1000$

+600$

+600$

+1800$

+1800$

+1800$

+1800$

+1800$

صحيحنعم



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

11614/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

ECRPA-

24/4
 مشاريع في محافظتي عدن واب6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

17/07/2018ـــاشغال

1600$

+2000$

+2000$

+2000$

+600$

+2300$

صحيحنعم

11714/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

ECRPA-

24/4
 مشاريع في محافظتي الحديدة وحضرموت6تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

18/07/2018ـــاشغال

700$

+900$

+2300$

+1300$

+600$

+800$

صحيحنعم

11814/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

ECRPA-

24/4
 مشروع في محافظة حجة11تنفيذ عدد 

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

19/07/2018ـــاشغال

600$

+600$

+800$

+800$

+1500$

+1900$

+1500$

+1800$

+1500$

+1000$

+1500$

صحيحنعم

11914/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

ECRPA-

24/4

 مشروع في المحافظات لحج الجوف 12تنفيذ عدد 

المهرةالضالع ريمة سقطرى

البنك الدولي 

عبر برنامج 

األمم المتحدة 

األنمائي

22/07/2018ـــاشغال

1000$

+1900$

+800$

+1500$

+1300$

+1500$

+1300$

+1500$

+1000$

+1300$

+900$

+800$

صحيحنعم

12014/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشروع األشغال العامة

USADIA/

YACRP-

5/4

الحديدة / ترميم مدرسة الفاروق االساسية م )اعادة اعالن 

(حجة/ترميم مدرسة محمد مطهر زيد م+ 

برنامج األمم 

المتحدة األنمائي
03/07/2018ـــــاشغال

1000$

+600$
صحيحنعم

12123/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/5صعدة/المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

اعادة اعالن توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ مياه 

متكامل تعمل بالطاقة الشمسية لحقل تلمص
صحيحنعم$19/07/201825/07/20182638توريداليونيسف

12226/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/2الهيئةالعامة لمشاريع مياه الريف

دعوة للتأهيل المسبق للمورد المحليين من أجل توريد 

وتركيب وحدات ضخ مياه
مخالفنعمـــــ07/07/2018ـــتأهيل مسبقاليونيسف



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

12326/06/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/2حجة/المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م

+ اعادة اعالن توريد شاحنة شفاط وتسليك المجاري 

مضخة دفع الوحل لمحطة مجاري حجة

منظمة 

اليونيسف
صحيحنعم$10/07/201815/07/20186500توريد

12417/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
الصندوق األجتماعي للتنمية

200-

8517

ترميم وتجهيز وتأثيث مستشفى وعالن الريفي محافظة 

صنعاء

منحة األتحاد 

األوروبي
صحيحنعم$19/08/20181600ـــــاشغال

12522/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات

المؤسسة العامة لألتصاالت السلكية والالسلكية 

فرع األمانة
صحيحنعم25/08/201801/09/2018233100اخرىذاتيالتعاقد مع شركة النظافةلمبنى فرع األمانة وملحقاتها2018/2

12623/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مناقصات2الهيئة العامة لشئون النقل البري

مشروع سور مبنى المركز الرئيسي 

مشروع صاله مدرج مبنى الرئيسي+
08/09/201809/09/2018اشغالـــ

700000

+500000
مخالفنعم

12727/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
صحيحنعم$28/08/201804/09/2018900توريدذاتيشراء وتوريد لورترات البوابة الدولية2018/7المؤسسة العامة لألتصاالت السلكية والالسلكية

12828/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مناقصات3الصندوق األجتماعي للتنمية

 مشاريع في مجال الصحة بمحافظتي لحج 3تنفيذ عدد 

وابين

منحة األتحاد 

األوروبي
02/09/2018ـــــاشغال

3500$

+2500$

+3500$

صحيحنعم

12928/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
 مشاريع في مجال الصحة بمحافظة الحديدة2تنفيذ عدد مناقصات2الصندوق األجتماعي للتنمية فرع الحديدة

منحة األتحاد 

األوروبي
03/09/2019ـــــاشغال

1600$

+900$
صحيحنعم

13030/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية 

فرع سيئون
صحيحنعم30/08/201806/09/201837000توريدذاتيشراء وتوريد بطاريات طاقة2018/1

13131/07/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة 

الحديدة
2018/5

تأهيل واستبدال بعض مواقع شبكة المجاري الرئيسية 

(اربع مناطق )بمحافظة الحديدة 

منظمة 

اليونيسف
صحيحنعم$25/08/201829/08/20183600اشغال

13206/08/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/3المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

 جرام مقاس 70شراء وتوريد ورق طباعي مسطح ابيض 

سم100*70
صحيحنعم29/08/201804/09/20181900000توريدذاتي

13310/08/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
صحيحنعم$05/09/201812/09/20181700توريدذاتيشراء وتوريد وتركيب وتشغيل معدات شبكة2018/10شركة يمن موبايل للهاتف النقال

13406/09/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
29/09/201806/10/2018توريدذاتي(احبار + مواد قرطاسية  )توريد مجموعتين عمل 2018/2الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

360000

+183000
صحيحنعم

13518/09/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
صحيحنعم$17/10/201823/10/2018650توريدذاتيتوريد دواليب ومغلقة مشفرة الرشيف االجازات2018/4الهيئة العامة للطيران المدني واالرصاد

13618/09/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
وحدة ادارة البرامج- وزارةالتربيه والتعليم 

توريد وتوفير القرطاسية المطلوبة لالختبارات للعام  

م2018/2017الدراسي 
صحيحنعم$13/10/201820/10/20182000توريدـــــ

13718/09/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مخالفنعم%13/10/201817/10/20182.50توريدذاتي(ودراسات+توريد حراثات )توريد مجموعتين عمل 2018/2المؤسسةالعامة لتنمية وانتاج الحبوب



مـسـمــى  العـمــلـيــةرقم العمليةالجهـة المـعـلـنــةالصحيفةتاريخ اليومالرقم
مصدر 

التمويل

نوع 

العملية

أخر موعد لبيع 

المظاريف

تاريخ فتح 

المظاريف

قيمة الضمان 

االبتدائي

طلب 

الوثائق 

القانونية

الحالة 

القانونية

م2018حــــصـــــر اإلعــــــــــالنـــــات لـــســـنــــــــة  (4)مـلـحــق رقــم 

13801/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
صحيحنعمـــ01/11/2018ــــاستشاراتاستشاراتاالهتمام بالمشاركة للتسجيل في قاعدة بيانات االفراداستشاراتوكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر

13902/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/2مصلحة الضرائب

+ لمبنى مصلحة الضرائب  (بدروم)تنفيذ اعمال مخازن 

بعض اعمال الترميم والصيانة للمبنى
صحيحنعم27/10/201831/10/20182250000اشغالحكومي

14003/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/3وحدة البرامج- وزارة التربية والتعليم 

توفير احبار طابعات وقرطاسية لالدارة العامة لألمتحانات 

قطاع المناهج والتوجية
صحيحنعم$30/10/201804/11/20182500توريدذاتي

14108/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
الصندوق األجتماعي للتنمية فرع عدن

300-

12549

اعادة بناء وتجهيز الوحدة الصحية في الحبيل مديرية تبن 

لحج/ م

منحة األتحاد 

األوروبي
صحيحنعم$11/11/20181600ــــاشغال

14209/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
صحيحنعم$06/11/201811/11/20183400توريدذاتي برميل زيت مولدات200شراء وتوريد عدد 2018/8المؤسسةالعامة لألتصاالت السلكية والالسلكية

14309/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/9المؤسسةالعامة لألتصاالت السلكية والالسلكية

 امبير مع 600موحد كهربائي قدرة 30شراء وتوريد عدد 

التدريب المحلي
صحيحنعم$06/11/201811/11/20187000توريدذاتي

14411/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
استشاراتالصندوق األجتماعي للتنمية

خدمات استشارية إلعادة )الدعوة للتعبير عن األهتملم 

(تعريف هياكل الوحدات والفروع ووضع الموظف
صحيحنعمـــ29/10/2018___استشاراتاستشارات

14511/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مخالفنعم$27/10/201830/10/20183900اشغالاليونيسفتوريد وتركيب شبكة انابيب بولي اثيلين مع االعمال المدنية2018/1حجه/الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف م

14613/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مشاريع تربية في محافظة صعده3تنفيذ عدد مناقصات3الصندوق األجتماعي للتنمية

منحة األتحاد 

األوروبي
14/11/2018ــــاشغال

1600$

+1600$

+1600$

صحيحنعم

14715/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
مخالفنعم%04/11/201807/11/20182.50توريدذاتيشراء وتوريداربع منظومات ري محوري2018/5المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب

14817/10/2018
الموقع اليمني 

للمناقصات
2018/2البنك المركزي اليمني

شراء وتوريد وتركيب وضمان وصيانة وحدة توليد 

كهربائية لفرع البنك بمحافظة حجه
صحيحنعم15/11/2018244000يوم25توريدذاتي
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نظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية  مشروعمهام 

(PMIS) 

 



58102 
  

 11 من 1 صفحة 
 

2 

 

1- 

تشغيل مركز البيانات وفق 

 التجهيزات اجلديدة

تشغيل اجهزة خزن البيانات  -

اجلديدة وتوزيع املساحات لنسخ 

النظام ، واالنظمه املساعدة

ختصيص مساحات البيانات جمللدات  -

املشاركة للموظفني

تنظيم 

اخلدمات 

 واالنظمة

% 

 

تطوير وتنظيم الشبكه يف مركز 

 البيانات  / اهليئة

 ربط اجهزة املوظفني بالدوماين -

اجلديد ، وحتديد مساحة البيانات 

لكل موظف

 % 

 

2- 

تطوير تقارير جديدة  --

 ( تقارير جديدة)على النظام 

 املطلوبة وعددهاحتديد التقارير مت  -

تقارير جديده 
 % 

مت تأجيل مهام التطوير حتى عودة 

 من إجازتهاخمتصة تطوير التقارير 

تطوير وتفعيل التنبيهات يف النظام 

Alerts تنبيهات( 01)   
مت إختيار قائمة التنبيهات املطلوب  -

تطويرها وجاري العمل للبدء بالتطوير
 %

مت تأجيل مهام التطوير حتى يتم 

 حتديد التنبيهات املطلوبة



58102 
  

 11 من 1 صفحة 
 

 

3-  

  تنفيذ مرحلة التحضري
مل يتم بسبب عدم توفر امليزانيه  % 

 الالزمه للتنفيذ

4-  

متابعة مستحقات املشروع لدى وزارة 

 املالية

مت إعداد عدد من املطالبات بكافة 

اإللتزامات التشغيليه و التعاقدية من 

 –كافة مكونات التمويل )حكومي 

 الصندوق العربي( –البنك دولي 

يتم وبشكل دائم 

متابعة املاليه 

واجلهات ذات 

العالقه بتعزيز 

تلك املشروع ب

 املستحقات

 املتابعه مستمرة

   

نظرًا لألوضاع اتي متر بها البالد 

من وزارة  باالعتذارفيتم موافاتنا 

 .املالية 

 مراقبة الضمانات سارية املفعول

   

مقدم من  ضمان صيانة مت جتديد   

برقم  البنك التجاري

شركة  بإسم / -//

 وايتك حتى 

 وقيمتهم ،  نوفمرب 

////$. 

 

 

 مت اإلحتفاظ     

جتديد أصل ب

 الضمان 
% 

  

 

 (/املناقصه رقم )  

الصندوق العربي منحة متويل  

 لإلمناء



58102 
  

 11 من 3 صفحة 
 

 

عمال النمطيه ذات اجلوانب القيام باأل

 ةملاليا

 االلتزاماتصرف  متابعة يتم إستكمال

الصندوق العربي  منحة املعتمدة من

وعلى لإلمناء عرب نظام الليجمس 

 النحو التالي:

أتعاب احملاسب القانوني )احلاج و هالد 

 روال(

رسوم استضافة املوقع اخلاص باهليئة 

 شهر( )اخلاص ملدة 

جتديد تراخيص مكافح الفريوسات ملدة 

 عام

( مكيفات ملدة ) عقد صيانة عددجتديد 

  عام

  صيانة الة التصوير اخلاص باملشروع

  صيانه اثنني من اخلازنات املركزية

 الرئيسية اإللكرتونية بوابةالصيانة 

  لمشروعل

طلبات سحب 

غري مباشر 

( لكل )

 إلتزام

% 

مل يتم إستكمال إجراءات الصرف 

حاليًا ،  نظرًا لتوقف نظام 

 الليجمس عن العمل منذ بداية

والذي تتم  10/10/8102

 إجراءات الصرف عربة .



58102 
  

 11 من 4 صفحة 
 

 

املساهمه يف إعداد التقرير النهائي إلقفال 

 املرحلة األوىل للمشروع )اجلوانب املاليه(

للمشروع  املالي مت إعداد التقرير  

  حتى 

 ديسمرب 

 عامتقرير مالي 

 حسابات )لكافة

 ةمصادراملشروع 

 ( استخداماتهو 

% 

 

)مكتب احلاج و مشاركة احملاسب القانوني 

 يف عملية مراجعة املنح ونفقاتهالدرواال( 

-8100) التمويل احمللي املصاحبه

8102) 

مع  عملية التدقيقيف طور إستكمال   

 املدقق اخلارجي

  

% 

 

  

 مت توقيع العقد بتاريخ )

( و سينتهي العمل مديسمرب 

  م(يناير  )بتاريخ 

 االدارية اجلوانب مهام -3

تسجيل االجازات خالل الفرتة احملددة 

 مستمرة()مهمة 

مت تسجيل مجيع اإلجازات خالل الفرتة 

 احملددة

  % مت

اعمال الصادر والوارد خالل الفرتة )مهمة 

 مستمرة(
 مذكرات صادرة ومت تسجيل 

 مذكرة وارد خالل الفرتة احملددة

  % مت

  % مت مت أرشفة مجيع اإلجازات خالل احملددة ارشفة االجازات



58102 
  

 11 من 5 صفحة 
 

 

مت متابعة مجيع املذكرات الصادرة  من  متابعة املذكرات من مكتب رئيس اهليئة

 املشروع من وإىل مكتب رئيس اهليئة

  % مت

إعداد كشوفات الغيابات اخلاصة 

 مبوظفي املشروع خالل الفرتة احملددة

خالل مت إعداد كشوفات الغياب كامله 

 الفرتة احملددة

  % مت

 تطوير املوقع اإللكرتوني اخلاص باهليئة -

  اعداد وتوفري احملتوى للموقع
مل يتم بسبب املتابعة لتسديد  % 

 إلتزامات إستضافة املوقع

 م تهيئة نظام املشرتيات احلكومية لسنة  -

 إستكمال مهام جاري تنفيذها -

وزارة استكمال مهام تشغيل النظام يف 

  - التخطيط

مل يتم 

ستجابة من اال

قبلهم باستكمال 

العمل ، كما 

توقف االتصال 

باجلهات بسبب 

 عدم دفع الرسوم

%  

 



58102 
  

 11 من 6 صفحة 
 

1 

 

 معلومات نظام صيانة/  تشغيل متابعة

 املشرتيات

 ترد دعم طلبات اية وحل متابعة -0

 ( مستمره مهمه) اجلهات من

  العمالت صرف أسعار حتديث -8

 املادي العتاد/النظام فحص -3

 البيانات مركز الجهزة

 الشبكي الربط استمرارية متابعة -4

 بالنظام املتصلة اجلهات مع

 تراخيص صالحية متابعة -5

 اشرتاكات/الربجميات

 الفين الدعم عقود/اخلدمات

 

 

 

 

 

 تقارير متابعة 

35%  

 اإللكرتوني املوقع إدارة

 جديدة بيانات نشر -0

 للموقع اإلحتياطي النسخ إجراء -8

+  للموقع الدعم طلبات معاجلة -3

 اإللكرتوني الربيد

حتديث  -

حمتويات 

 املوقع

نسخ  -

إحتياطيه 

 للموقع

35%  



58102 
  

 11 من 7 صفحة 
 

 

 اجلهات يف التطبيق عملية متابعة

 بالتزامها اجلهات متابعةمت  -0

 باملشاكل تقرير ورفع بالتطبيق

  (دورية تقارير) احللول ومقرتحات

مت إعداد خطة للنزول امليداني حلث  -8

اجلهات على استخدام النظام 

 ومعرفة املعوقات اليت تواجههم

 

تقارير  -

املتابعة 

 الشهرية

خطة  -

النزول 

 امليداني

011%  

 ادارة النظام يف البيئة الفعلية   

يتم بشكل يومي القيام باعمال  -0

املتابعة لتشغيل النظام وسالمة 

اداءه والتنفيذ بشكل دوري ) 

اسبوعي ( ملهام النسخ االحتياطي 

 للنظام .

مل ترد أي طلبات من اجلهات  -8

صالحيات لتحديث او إضافة 

 النظام املستخدمني على 

 

 

 011%  



58102 
  

 11 من 8 صفحة 
 

 

 مركز البيانات

إدارة الربط الشبكي للجهات   -0

واألنرتنت والشبكة الداخلية وشبكة 

 والشبكة التلفونية. الوايرلس

  ادارة الدوماين ونظام   -8

Exchange.ومشاركة املستخدمني 

أدارة انظمة وقواعد البيانات لنظام  -3

للبيئة الفعلية والتطويرية  املشرتيات

 والتدريبية

النسخ االحتياطي للسريفرات  -4

 الشبكية.واألنظمة 

الفحص اليومي للداتا سنرت بشكل  -5

كامل ) خازنات، مكيفات، سريفرات، 

 اجهزة شبكية(

 إدارة نظام البصمة. -6

وانظمة   CCTVإدارة نظام املراقبة  -2

 الدخول االلكرتوني

الصيانة املستمرة للتجهيزات  -2

 احلاسوبية املختلفة

هناك بعض 

املعوقات 

نتيجة عدم 

توفر ميزانية 

للصيانة 

اليت  لالجهزة

تتعرض لتلف 

جزئي او 

 كلي 

21%  



58102 
  

 11 من 9 صفحة 
 

 

 الدورية االقفاالت متابعة

 املشرتيات :

 بالفرتة اخلاصة احلركات استكمال -0

  اغالقها املراد

 والقادمة احلالية االلتزامات مراجعة -8

 "اختياري"

 و املوقوفة الشراء اوامر مراجعة -3

  املتأخرة

 مع فحصها و  االستالمات متابعة -4

 املوردين

 الغري االستالمات مراجعة و معرفة -5

 مفوترة

 املوقوفة الفواتري مراجعة -6

 املدفوعات :

 اخلاصة احلركات استكمال -0

 اغالقها املراد بالفرتة

 حركات اعتماد معاجلة تشغيل -8

 املدفوعات

 ترحيلها و املبالغ معاجلة و مراجعة -3

تقارير  -

 اإلقفاالت

إغالق  -

الفرتات 

 احلاليه

فتح  -

الفرتات 

 اجلديدة

011%  



58102 
  

 11 من 11 صفحة 
 

 

   العام لإلستاذ

 مع فحصها و  االستالمات متابعة -4

 املوردين

 الغري االستالمات مراجعة و معرفة -5

 مفوترة

 املوقوفة الفواتري مراجعة -6

 األستاذ العام:

 الفرتة حالة وضع من التاكد -0

 التالية احملاسبية

 التطبيقات حركات استكمال -8

 العام االستاذ اىل الوسيطة

 ADI عرب اليومية قيود ادخال -3

 عكسية قيود توليد -4

 املكررة القيود متابعة توليد -5

 Mass" اجملمعة قيود توليد -6

Allocation" 

 قيود تفاصيل تصحيح و مراجعة -2

 مرحلة الغري اليومية



58102 
  

 11 من 11 صفحة 
 

 

 القيود ترحيل -2

 لإلستاذ العامة  املوازنة تقرير طلب -9

 العام

" تصحيح"تقييم اعادة -01

 (اختياري)االرصدة

 االرصدة ترمجة -00

 "Ledger"العام االستاذ توحيد -08

 االرصدة تصحيح و مراجعة -03

 النهائية التعديالت عمل -04

 الفرتة فتح و احلالية الفرتة اغالق -05

 القادمة

 املراد للفرتة املالية التقارير تشغيل -06

 اغالقها

 نهاية التزامات عمل -02

 (اختياري)السنة

 نظام الدعم الفين 
طلبات  ورود ايتم مل ي -0

 دعم 

 1%  

 



58102 
  

 11 من 11 صفحة 
 

 : ملخص املعوقات 

 .عدم توفر اجلو املناسب لتعزيز مهمة تطبيق النظام نتيجة انعكاسات تطورات احلالة السياسية  وعدم االستقرار استمرار  -0

 . يف خمتلف اجلهات واملشاريع اعاق العمل بالنظام 8102عدم اقرار املوازنة  -8

 عات العديدة مشرتياتها من خالله رغم املتاب النظام لتنفيذعدم التزام اجلهات وعدم جديتها يف تطبيق  -3

 8106اعاق تنفيذ عدد من االنشطة واملهام اليت حددت يف اخلطة للعام التأخر يف تعزيز املشروع بالنفقات التشغيلية  -4


