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قانون رقم )29( ل�سنة2010 

بتعديل بع�ض �أحكام �لمر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002

ب�ساأن تنظيم �لمناق�سات و�لم�ستريات �لحكومية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور ،

والم�شتريات  المناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الحكومية المعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة 2007،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2007 بتعديل بع�س اأحكام المر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 

2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات والم�شتريات الحكومية،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001 باإ�شدار القانون المدني،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم دائرة ال�شئون القانونية،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه :

�لمادة �لأولى

المناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقــم  بقانون  المر�شوم  م�شمى  يــعــدل   -1

والم�شتريات الحكومية ليكون »ب�شاأن تنظيم المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات 

الحكومية«.

التعريفات  في  الــواردة  الم�شترية«  الجهة   « عبارة  »محل  المت�شرفة  الجهة   « عبارة  تحل   -2

تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقــم  بقانون  المر�شوم  مــن  ـــى  الأول بــالــمــادة  المبينة 

المناق�شات والم�شتريات الحكومية.

ل�شنة   )36( رقم  بقانون  المر�شوم  من   )1( المادة  في  الــوارد  المجل�س«   « تعريف  يعدل   -3

المناق�شات  مجل�س   « ليكون  الحكومية  والم�شتريات  المناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002

والمزايدات «

4- ي�شاف تعريف المزايدة بعد تعريف المجل�س الوارد في المادة )1( من المر�شوم بقانون 

رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات والم�شتريات الحكومية، يكون ن�شه الآتي:

المملوكة  الأ�شناف  اإيجار  اأو  بيع  بق�شد  عنها  المعلن  الإجــراءات  مجموعة  هي   : �لمز�يدة 

بها  يتقدم  التي  الأ�شعار  اأعلى  اإلى  الو�شول  بق�شد  منقولة،  غير  اأو  منقولة  كانت  �شواء  للدولة 

المزايدون.
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�لمادة �لثانية

و)27(  و)26(  و)25(  و)13(  )و(  الفقرة   )10( و   )8( اأرقام  المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

المر�شوم  من   )61( و  و)55(  و)44(  اأخيرة  فقرة  و)33(  اأخيرة  فقرة  و)28(  اأولــى  فقرة 

الن�شو�س   ، الحكومية  والم�شتريات  المناق�شات  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )36(  بقانون 

الآتية :

مادة )8(

ين�شاأ مجل�س م�شتقل ي�شمى »مجل�س المناق�شات والمزايدات« يتمتع بال�شخ�شية العتبارية، 

ويلحق بمجل�س الوزراء ، ي�شكل من الرئي�س ونائب الرئي�س و�شبعة اأع�شاء من ذوي الخت�شا�س 

المت�شرفة  الجهة  تنيـبه  من  المجل�س  جل�شات  يح�شر  اأن  ويجب   ، بمر�شوم  يعينون  والخبرة 

محل  الرئي�س  نائب  ويحل  معدود.  �شوت  له  يكون  اأن  دون  المخت�س  الوزير  من  ي�شدر  بقرار 

الرئي�س في حالة غيابه.

ويمثل الرئي�س المجل�س في التعامل مع الغير واأمام الق�شاء.

مجل�س  رئي�س  من  قــرار  المجل�س  واأع�شاء  رئي�س  ونائب  رئي�س  مكافاآت  بتحديد  وي�شدر 

الوزراء.

مادة )10( فقرة )و(

اعتماد تاأهيل الجهات الحكومية المعنية للموردين والمقاولين وفق معايير يقرها المجل�س. 

مادة )13( 

اأن يكون من بينهم الرئي�س  اأع�شائه ، على  اأغلبية  ي�شترط ل�شحة اجتماع المجل�س ح�شور 

اأو نائبه وت�شدر قرارات المجل�س باأغلبية اأع�شائه الحا�شرين على اأن ل تقل هذه الأغلبية عن 

حالة  في  نائبه  اأو  الرئي�س  منه  الذي  الجانب  ُيرجح  الأ�شوات  ت�شاوي  حال  وفي  اأع�شاء  اأربعة 

غيابه .

مادة )25(

ويجوز  المجل�س،  يحددها  التي  وللمدة  المناق�شة،  الإعالن عن  تاريخ  العطاءات من  تقدم 

المدة  تمديد هذه  العطاءات  اأ�شحاب  اأو عدد من  المت�شرفة  الجهة  بناًء على طلب مبرر من 

ويحظر  مناق�شة،  كل  اأهمية  ح�شب  وذلــك  تق�شيرها،  اأو  يومًا  ت�شعين  على  تزيد  لفترة   ل 

ا�شتالم اأي عطاء يرد عند انتهاء تلك المواعيد.

مادة )26(

اأو  �شعر  من  اأكثر  بتقديم  المورد  اأو  للمقاول  ال�شماح  المناق�شة  وثائق  تت�شمن  اأن  يجوز 

فقط،  واحد  مقترح  اأو  �شعر  تقديم  على  ن�شت  اأو  ذلك  الوثائق  تت�شمن  لم  اإذا  اأما   ، مقترح 
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فيجب العتداد بال�شعر اأو المقترح الأقل، وذلك دون اإخالل بال�شروط والموا�شفات المن�شو�س 

عليها في وثائق المناق�شة.

مادة )27( فقرة �أولى 

يكون العطاء �شاريًا للمدة التي تحددها وثائق المناق�شة، ويجب األ تقل المدة الالزمة ل�شريان 

العطاءات عن ت�شعين يومًا، ويجوز للمجل�س اأو للجهة المت�شرفة بناًء على موافقة المجل�س مد 

ي�شقط حقه في  اأن  المد، دون  الحق في رف�س  اأو مقاول  ولكل مورد  انتهائها،  المدة قبل  هذه 

ا�شترداد �شمان عطائه.

مادة )28( فقرة �أخيرة 

وعلى المجل�س و�شع جدول بقيمة ال�شمان البتدائي ح�شب قيمة المناق�شة ونوعها، ويجب 

اإعادة ال�شمان اإلى الموردين والمقاولين خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ تقديم �شمان التنفيذ 

ممن ر�شت عليه المناق�شة.

مادة )33( فقرة �أخيرة

عطائه  ب�شاأن  مقاول  اأو  مــورد  اأي  مع  مفاو�شات  في  الدخول  المت�شرفة  للجهة  يجوز  ول 

العطاء  التفاو�س مع �شاحب  المجل�س  بعد موافقة  اأنه يجوز  بال�شعر، على  يتعلق  فيما  وخا�شة 

اأعلى  �شعر عطائه  كان  اإذا  �شعر ممكن  اأدنى  اإلى  ب�شعره  للنزول  �شعرًا  والأقل  �شروطًا  الأف�شل 

والموا�شفات  بال�شروط  اإخـــالل  دون  وذلــك  لل�شراء  المخ�ش�شة  التقديرية  التكلفة  مــن 

وفي  التفاو�س.  بنتيجة  المجل�س  اإلى  الرجوع  ويجب  المناق�شة.  وثائق  في  عليها  المن�شو�س 

جميع الأحوال يكون للمجل�س القرار الأخير بهذا الخ�شو�س.

مادة )44(

اأو لأكبر عدد ممكن من  توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناق�شات المحدودة لجميع 

�شجالت  في  والمقيدين  المناق�شة  مو�شوع  الن�شاط  بنوع  الم�شتغلين  المقاولين  اأو  الموردين 

الإلكتروني  الموقع  على  المحدودة  المناق�شة  معلومات  وتو�شع   ، والمجل�س  المت�شرفة  الجهة 

للمجل�س.

مادة )55(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة ين�س عليها اأي قانون اآخر، يجوز للمجل�س اأن يوقع على المورد 

من  اأيــًا  القانون  هذا  في  عليها  المن�شو�س  الأحكام  من  حكم  اأي  يخالف  الــذي  المقاول  اأو 

الجزاءات التالية :
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 اأ –  الإنذار.

ب - م�شادرة ال�شمان البتدائي.

ج –  تخفي�س الدرجة.

د -  الحذف من �شجل اإجراءات ال�شراء لمدة معينة اأو ب�شفة دائمة .

ال�شراء،  اإلغاء عقد  اأو  اإيقاف  اأو  العطاء  رف�س  يقرر  اأن  للمجل�س  يجوز  الأحوال  وفي جميع 

وجزاءات  اإجــراءات  من  �شده  يتخذ  بما  المقاول  اأو  المورد  يخطر  اأن  على  الأحــوال،  بح�شب 

بموجب كتاب م�شجل بعلم الو�شول على عنوانه المبين بعطائه اأو بالعقد بح�شب الأحوال.

مادة )61(

المناق�شة  ل�شروط  مكماًل  جزءًا  القانون  لهذا  التنفيذية  بالالئحة  الواردة  الأحكام  تعتبر 

يخ�شع لها العقد .

�لمادة �لثالثة

    ُت�شاف اإلى المر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات والم�شتريات 

الحكومية فقرات جديدة للمواد اأرقام )24( و)28( و)56( و)57(  ن�شو�شها الآتية :-

مادة )24( فقرة �أخيرة

اإذا ن�شت وثائق المناق�شة  اأحدهما فني والآخر مالي  ويجوز تقديم العطاء في مظروفين 

وفقًا  وذلك  الفني  المظروف  م�شتندات  �شمن  البتدائي  ال�شمان  يو�شع  اأن  على  ذلك،  على 

للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.

مادة )28( فقرة �أخيرة

بناًء على طلب من  البتدائي  ال�شمان  تاأدية  الإعفاء من  المجل�س  بقرار م�شبب من  ويجوز 

الجهة المت�شرفة واقت�شاء الم�شلحة العامة ذلك �شريطة اأن ي�شمل الإعفاء جميع الموردين اأو 

اإعفاء  العامة-  الم�شلحة  – لعتبارات  للمجل�س  ويجوز  المناق�شة  في  الم�شاركين  المقاولين 

تقديم  من  والتخ�ش�شية  ال�شت�شارية  والخدمات  بالدرا�شات  المتعلقة  العطاءات  مقدمي 

ال�شمان البتدائي.

مادة )56( فقرة �أخيرة

الطلب  بهذا  يتقدم  لم  اإذا  النظر  اإعــادة  طلب  تقديم  في  المقاول  اأو  المورد  حق  وي�شقط 

خالل المهلة المذكورة، ويعتبر مقدم العطاء عالمًا بذلك الإجراء اأو القرار بم�شي �شبعة اأيام 

وعلى  المجل�س  في  لذلك  المخ�ش�شة  الإعالنات  لوحة  في  منهما  اأي  اإعالن  تاريخ  على  عمل 

الموقع اللكتروني الخا�س بالمجل�س . 



20
العدد: 2954 - الخمي�س 1 يوليو 2010

مادة )57( فقرة �أخيرة

اأو المقاول في تقديم التظلم اإذا لم يتقدم به خالل المهلة المذكورة،  وي�شقط حق المورد 

اأيام عمل على تاريخ اإعالن  اأو القرار بم�شي �شبعة  ويعتبر مقدم العطاء عالمًا بذلك الإجراء 

اللكتروني  الموقع  على  اأو  المجل�س  في  لذلك  المخ�ش�شة  الإعــالنــات  لوحة  في  منهما  اأي 

الخا�س بالمجل�س .

�لمادة �لر�بعة

ُي�شاف اإلى المر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات والم�شتريات 

الحكومية ثالث مواد باأرقام )11( مكررًا و)54( مكررًا و)77( مكررًا ن�شو�شها كالتالي:-

مادة )11( مكرر�ً 

مع مراعاة اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية تتولى الجهة المت�شرفة القيام باإجراءات 

الطرح والبت وال�شراء والبيع بالن�شبة للمناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات التي ل 

ال�شركات المملوكة بالكامل للدولة فتتولى  واأما  األف دينار،  تزيد قيمتها على خم�شة وع�شرين 

القيام بهذه الإجراءات بالن�شبة للمناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات التي ل تزيد 

قيمتها على خم�شين األف دينار.

اأ�شهر على  الم�شتريات مرة كل ثالثة  تلك  بقائمة  المجل�س  اإخطار  يتم  الأحوال  وفي جميع 

الأقل.

مادة )54( مكرر�ً

النق�شان  اأو  بالزيادة  العقد  في  الأعمال  حجم  اأو  كميات  تعديل  المت�شرفة  للجهة  يجوز 

يجوز  ول  العقد،  قيمة  من   %15 ن�شبة  النق�شان  اأو  للزيادة  الإجمالية  القيمة  تتجاوز  ل  بحيث 

تجاوز هذه الن�شبة اإل بعد اأخذ موافقة المجل�س.

مادة )77( مكرر�ً

ي�شدر رئي�س المجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .

�لمادة �لخام�سة

بعبــارة )اإذا كانت  باأعمال وظائفهم(  لها  الأعمال ل �شلة  ت�شتبدل عبـارة )اإذا كانت هذه 

ذات �شلة باأعمال وظائفهم( الواردة في الفقرة الثانية من ن�س المادة )7(.

�لمادة �ل�ساد�سة

ُي�شاف ف�شل جديد اإلى المر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم المناق�شات 

وفقًا  وذلك  والمبيعات(،  )المزايدات  بعنوان  ال�شاد�س  الف�شل  ليكون  الحكومية  والم�شتريات 
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الف�شل  اإلــى  القانون  من  الحالي  ال�شاد�س  الف�شل  ت�شمية  تعدل  اأن  على  التالية،  للن�شو�س 

ال�شابع ويعاد ترقيم المواد من اأرقام )61، 62، 63، 64، 65، 66، 67( اإلى )72، 73، 74، 75، 

 )78 ،77 ،76

�لف�سل �ل�ساد�ض

�لمز�يد�ت و�لمبيعات

مادة )61(

تحت  لجنة  ي�شكل  اأن  وله  الحكومية،  والمبيعات  المزايدات  في  بالبت  المجل�س  يخت�س 

في  بالبت  تخت�س  المجلـ�س  اأع�شـاء  اأحــد  برئا�شــة  غيرهم  اأو  اأع�شائه  بين  من  اإ�شرافه 

دينار  األــف(  )ثالثمائة   300،000 عن  قيمتها  تقل  التي  الحكومية  والمبيعات  المزايدات 

بحريني، على اأن ترفع هذه اللجنة تو�شياتها اإلى المجل�س لعتمادها.

مادة )62(

للجهات  المملوكة  الأمـــوال  في  الت�شرف  يتم  للدولة،  المملوكة  العقارات  بيع  عــدا  فيما 

ويجوز  المغلقة.  بالمظاريف  العامة  العلنية  المزايدة  بطريق  القانون  هذا  لأحكام  الخا�شعة 

المبا�شر  بالطريق  اأو  الممار�شة  بطريق  الأموال  هذه  في  الت�شرف  المجل�س  من  م�شبب  بقرار 

في الحالت الآتية : 

اأ – الأ�شناف التي يخ�شى عليها من التلف ببقاء تخزينها .

ب- الأ�شناف التي لم تقدم عنها اأية عرو�س في المزايدات اأو التي لم ي�شل ثمنها اإلى الثمن 

التقديري .

ج - حالت ال�شتعجال الطارئة التي ل تحتمل اإجراءات المزايدة .

مادة )63(

العامة،  للمناق�شات  بالن�شبة  المحددة  الإعــالن  طرق  بنف�س  المزايدة  عن  الإعــالن  يتم 

المحدد  والمكان  والتاريخ  وبياناتها،  فيها  الت�شرف  المراد  الأ�شناف  الإعــالن  في  ويو�شح 

لإجراء المزاد وكيفية الت�شليم.

مادة )64(

ت�شري على المزايدات والمبيعات الحكومية ذات القواعد والإجراءات المنظمة للمناق�شات 

والم�شتريات الحكومية وذلك كله بما ل يتعار�س مع طبيعة المزايدة اأو البيع الحكومي .
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مادة )65(

اأو �شيك م�شدق عليه  يجب على كل متزايد اأن يدفع �شمانًا ابتدائيًا عبارة عن مبلغ نقدي 

كل  في  البتدائي  ال�شمان  قيمة  المجل�س  ويحدد  معتمد،  �شمان  خطاب  اأو  البنوك  اأحد  من 

عملية ت�شرف على حدة.

مادة )66(

اأو  ُتلغى المزايدة بعد الن�شر عنها اأو الدعوة اإليها وقبل البت فيها اإذا ا�شتغني عنها نهائيًا 

اأو  المجل�س  اأو غيرها على  م�شئولية مدنية  اأية  تترتب  ول  العامة ذلك.  الم�شلحة  اقت�شت  اإذا 

الجهة المت�شرفة نتيجة لإلغاء المزايدة .

مادة )67(

يقوم المجل�س باإ�شدار قرار اإر�شاء المزايدة على مقدم اأعلى �شعر ُم�شتوٍف لل�شروط.

مادة )68(

يحظر على موظفي الحكومة والم�شئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي ت�شرى 

عليها اأحكام هذا القانون الدخول في المزايدات وعمليات البيع الحكومي اإل اإذا كانت الأ�شياء 

بها.  يعملون  التي  للبيع عن طريق جهات غير  وكانت مطروحة  الخا�س  الم�شتراة ل�شتعمالهم 

الحكومي  البيع  اأو  المزايدات  اأعمال  في  ي�شارك  �شخ�س  اأي  اأو  المجل�س  ع�شو  يلتزم  كما 

العملية  في  مبا�شرة  م�شلحة  له  كانت  اإذا  اإجــراءاتــهــا  جميع  في  الم�شاركة  عن  بالمتناع 

المطروحة .

مادة )69(

اأيام  �شبعة  خالل  كاملة  الأ�شناف  قيمة  ب�شداد  يقوم  اأن  المزاد  عليه  ير�شو  من  على  يجب 

ال�شمان  ي�شادر  مقبول  عذر  دون  تاأخر  واإذا  المزاد،  لر�شو  التالي  اليوم  من  اعتبارًا  عمل 

البتدائي .

وفي هذه الحالة يجوز للمجل�س، ح�شب الأحوال، اإر�شاء المزاد على من يليه �شعرًا، اأو اإعادة 

الإعالن عن طرح المزاد ثانية.

مادة )70(

يجب على من ير�شو عليه المزاد ا�شتالم الأ�شناف المباعة خالل خم�شة ع�شر يومًا من اليوم 

 %1 بن�شبة  اأر�شية  ر�شم  يدفع  اأن  تاأخر دون عذر مقبوٍل، وجب عليه  واإذا  الثمن  ل�شداد  التالي 

يومًا  ع�شر  خم�شة  قدره  اأق�شى  بحد  تاأخير  يوم  كل  عن  ي�شتلمها  لم  التي  الأ�شناف  قيمة  من 
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وتحميله  البتدائي  ال�شمان  وم�شادرة  ح�شابه  على  بالمزاد  الأ�شناف  بيع  بعدها  يتم  اأخرى 

جميع النفقات المترتبة على ذلك . 

مادة )71(

تحدد الالئحة التنفيذية الإجراءات وال�شروط الأخرى المتعلقة بالمزايدات والمبيعات. 

�لمادة �ل�سابعة

على رئي�س المجل�س اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .

�لمادة �لثامنة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية .

             ملك مملكة �لبحرين 

                                                                  حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريخ :    18 رجب  1431هـ

الموافق : 30 يونيــــو  2010 م


