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 :رئیس مجلس الوزراء

 .الجمهوریة الیمنیة بعد االطالع على دستور
 والئحته التنفیذیة.م، وتعدیالته 1990) لسنة 8وعلى القانون المالي رقم (

 .م، بشأن السلطة المحلیة وتعدیالته والئحته التنفیذیة2000) لسنة 4وعلى القانون رقم (
 .بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة م،2007) لسنة 23ى القانون رقم (وعل

 ،بشأن الالئحة المالیة للسلطة المحلیة م،2001) لسنة 24رار الجمهوري رقم (لقوعلى ا
بتشكیل الحكومة وتسمیة أعضاءها  م،2007) لسنة 50رقم ( وعلى القرار الجمهوري

 .وتعدیالته
م  بشأن  الالئحة التنفیذیة للقانون 2009) لسنة 53قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (وعلى 
 وتعدیالته. لمناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیةابشأن  م2007) لسنة 23رقم (

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
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) مـن الفقـرة (ج) المسـتوى 2(، والبنـد المسـتوى الثـاني ) ب) مـن الفقـرة (2یعدل البند (:  ) 1 ( ادةالم
م  بشـأن 2009) لسـنة 53رئیس مجلـس الـوزراء رقـم () من قرار 78المادة(من  الثالث

لمناقصـــات والمزایـــدات ام بشـــأن 2007) لســـنة 23الالئحـــة التنفیذیـــة للقـــانون رقـــم (
 على النحو التالي: مالیصبح نصه والمخازن الحكومیة

 المستوى الثاني: -ب       
او المحافظة لجنة المناقصات  المحلیة في امانة العاصمة  -في السلطة المحلیة : -2 

) ملیون لایر ومازاد عنه من اختصاص اللجنة 250لغ (مبوتحدد صالحیاتها المالیة ب
 العلیا للمناقصات والمزایدات .

 المستوى الثالث:  -ج       
في وحدات السلطة المحلیة : تختص به لجان المناقصات المحلیة في المدیریات  -2 
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ون لایر ،و مازاد عنه من اختصاص لجان ) ملی50وتحدد صالحیاتها المالیة بمبلغ (
 المناقصات المحلیة في امانة العاصمة أوالمحافظة .

م 2009) لسـنة 53یعد هذا التعـدیل جـزء الیتجـزأ مـن قـرار رئـیس مجلـس الـوزراء رقـم ( ) 2مادة(ال
لمناقصـات والمزایـدات ام بشـأن 2007) لسـنة 23الالئحة التنفیذیة للقـانون رقـم (بشأن 

 معه. أویقر لحكومیة والمخازن ا
 یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.   ) 3مادة(ال
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	ب- المستوى الثاني:
	2- في السلطة المحلية :- لجنة المناقصات  المحلية في امانة العاصمة او المحافظة وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (250) مليون ريال ومازاد عنه من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات .
	ج- المستوى الثالث:
	2- في وحدات السلطة المحلية : تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وتحدد صلاحياتها المالية بمبلغ (50) مليون ريال ،و مازاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في امانة العاصمة أوالمحافظة .

