دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺪات
2022

اﺻﺪار 1.0
Vg1.0

ملخص تنفيذي

تؤكــد توجيهــات حكومــة مملكــة البحريــن
برئاســة ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء
الموقــر  -حفظــه اهلل  -بشــكل دائــم علــى أهميــة التــزام
جميــع الجهــات الحكوميــة بقواعــد الحوكمــة التــي تضمــن
ســامة األنظمــة الحكوميــة وكفاءتهــا بمــا يعــزز فاعليــة
األداء الحكومــي ويســاهم فــي المحافظــة علــى المــال
العــام.
ومــن هــذا المنطلــق ،ســعى المجلــس منــذ
تأسيســه الــى تعزيــز ممارســات وأنظمــة المشــتريات
والمبيعــات الحكوميــة بمــا يضمــن الكفــاءة والفاعليــة
ويرســخ مبــادئ التنافســية والعدالــة فــي جميــع نواحــي
إجــراءات عمليــات المناقصــات والمزايــدات ،وبمــا
يتماشــىمع أفضــل المعاييــر الدوليــة ،لــذا تعــد الحوكمــة
أحــد المرتكــزات الرئيســية التــي أســهمت فــي تحقيــق رؤيــة
المجلــس الراميــة لالرتقــاء بمكانــة مملكــة البحريــن
لتصبــح نموذجـ ًا عالميـ ًا فــي مجــال ممارســات المناقصات
والمزايــدات ،ممــا ســاهم فــي تنميــة مشــاركة المورديــن
والمقاوليــن مــن جهــة ورفــع ثقــة المســتثمرين مــن جهــة
أخــرى.
وانســجام ًا مــع مبــادئ الحوكمــة ،التــزم المجلــس بتطبيــق أفضــل ممارســات الحوكمــة كتطويــر
هيــكل تنظيمــي للتقييــم الــدوري لعمليــات المناقصــات والمزايــدات وتبنــي نمــوذج متكامــل رائــد علــى
المســتوى الحكومــي وتطويــر سياســة مؤسســية تشــكل األســاس الــذي يدعــم كل غايــات وأهــداف أنشــطة
المجلــس.
وانطالقــ ًا مــن إيماننــا الراســخ بكــون الحوكمــة إحــدى الممكنــات األساســية لتنفيــذ الخطــط
االســتراتيجية وتبنــي المبــادرات والتميــز فــي األداء ،خصوصــ ًا فــي ظــل اهتمــام الحكومــة الموقــرة بتطبيــق
الحوكمــة فــي المؤسســات الحكوميــة ،يســر المجلــس إصــدار هــذا الدليــل الخــاص بحوكمــة مجلــس
المناقصــات والمزايــدات.
نايف بن خالد آل خليفة
رئيس مجلس المناقصات والمزايدات
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الفصل األول
المقدمة

نبذه عامة عن الدليل
إن الهــدف مــن دليــل حوكمــة مجلــس المناقصــات والمزايــدات هــو التوثيــق والعمــل علــى التطبيــق
األمثــل لــه وموائمتــه مــع المتطلبــات الخاصــة بعمــل المجلــس بمــا ينســجم مــع كافــة التشــريعات الــواردة
فيــه الخاصــة بالمجلــس ،وذلــك تنفيــذا ً لقــرار ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ( )13لســنة 2013
بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة المؤسســات الحكوميــة والبرنامــج التنفيــذي للتطبيــق ،واســتنادا ً للقــرار الداخلــي
رقــم ( )81لســنة  2021بشــأن تشــكيل فريــق مراقبــة وتطبيــق نظــم الحوكمــة فــي مجلــس المناقصــات
والمزايــدات.

أهداف الدليل
تتمثل أهداف الدليل في التالي:
 .1تحقيق األهداف االستراتيجية
 .2تعزيز اإلدارة وصناعة القرار
 .3تعزيز عالقات المتعاملين
 .4تطوير وتحسين األداء المؤسسي
 .5التنافسية واالستدامة
 .6تعزيز الرقابة اإلشرافية والتدقيق
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مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية
وفقـ ًا لدليــل حوكمــة المؤسســات الحكوميــة الصــادر بالقــرار رقــم ( )13لســنة 2013م ،تلعــب مبــادئ
الحوكمــة دورا ً مهمـ ًا ورياديـ ًا فــي تطويــر القطاعيــن الخــاص والحكومــي ،نظــرا ً ألنهــا فــي مجملهــا تســعى لوضع
قواعــد تضمــن الثقــة المتبادلــة بيــن المؤسســات الحكوميــة مــن جهــة وكل قطاعــات المجتمــع مــن الجهــة
األخــرى ،وذلــك بحســب طبيعــة عمــل المؤسســة.
تتمثــل أهميــة الحوكمــة للمؤسســات الحكوميــة فــي أنهــا تحقــق عــدة أدوار فعالــة فــي اإلدارة
المؤسســية عبــر العديــد مــن الوســائل شــاملة االفصــاح والشــفافية وتحمــل المســؤولية للدرجــة التــي
تســهم فــي تعزيــز كفــاءة عمليــات المناقصــات والمزايــدات بمــا يتوافــق مــع أهــداف مجلــس المناقصــات
والمزايــدات ،األمــر الــذي يســاهم فــي صــون المــال العــام وزيــادة كفــاءة العمليــات وتحقيــق درجــات أعلــى مــن
العدالــة والتنافســية ،واالرتقــاء بإجــراءات عمليــات المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة.

اﻟﻤﺒﺎدئ
اﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻧﻈﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻓﺼﺎح
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
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 .1التشريعات وأنظمة العمل الحكومي
هــي مجموعــة مــن القوانيــن واألنظمــة والمعاييــر واإلجــراءات التــي تحكــم وتنظــم العالقــات فيمــا بيــن األشــخاص فــي
المؤسســات وتنظــم العمــل المؤسســي الحكومــي.

 .2الهيكل التنظيمي وتحديد المهام
يُقصــد بالهيــكل التنظيمــي ترتيــب المراكــز الوظيفيــة المختلفــة فــي إطــار الوحــدة اإلداريــة ممــا يُيســر توزيــع العمــل ويمكــن مــن
خاللهــا تنفيــذ الخطــط وإدارة المخاطــر ومراقبــة أداء الموظفيــن وتحســين أداء المؤسســة وتحســين االتصــال والعمليــة اإلداريــة
ككل فــي المؤسســات.

 .3المسئولية
الحكوميــة بعدالــة
تكــون اإلدارة المســئولة هــي الجهــة المعنيــة بتقديــم الخدمــات الالزمــة للمتعامليــن مــع المؤسســة ُ
وشــفافية وبحســب طبيعــة عمــل هــذه المؤسســة ونشــاطها ،وفــق القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات ،مــع مراعــاة المصلحــة
العامــة ومســئوليتها نحــو المجتمــع .كمــا تعمــل اإلدارة المســئولة علــى أبــراز هــذه األنظمــة وقدرتهــا علــى اإلدارة والتحكــم
فيهــا بشــكل فعــال والتطبيــق العملــي وتحديــد المســئوليات وخضــوع المؤسســة الحكوميــة للمراجعــة والتقييــم والتحديــث
المســتمر.

 .4نظام الرقابة الداخلي والخارجي
الح ْو َكمــة ،حيــث يمكــن مــن خاللهــا ضبــط جــودة ونوعيــة الخدمــات
إن النظــام الرقابــي الداخلــي صفــة أساســية لتطبيقــات َ
المقدمــة وفــق القوانيــن والنظــم واللوائــح المعمــول بهــا التــي تضمــن تحقيــق األهــداف المؤسســية وضمــان كفــاءة وفعاليــة
أدائهــا .هــذا باإلضافــة لجاهزيــة المؤسســة لإلشــراف والرقابــة الخارجيــة ،متــى مــا تطلــب ذلــك.

 .5اإلفصاح والشفافية
وفــر المؤسســات البيانــات والتقاريــر الدوريــة الالزمــة والمعلومــات الرقابيــة للتقييــم الــدوري لمشــاريعها ومبادراتهــا والخطــط
تُ ِ
التشــغيلية وتقييــم اإلدارة التنفيذيــة واألفــراد بشــكل ممنهــج ودقيــق بمــا يفصــح عــن أوجــه القصــور والقــوة وفــرص التحســين.
الحكوميــة إبــراز قــد ٍر مــن الشــفافية بمــا يضمــن حقــوق أصحــاب المصلحــة.
كمــا يتطلــب مــن المؤسســات ُ

 .6المساءلة
الســلطة التشــريعية يضمــن اســتدامة كفــاءة األداء مــن خــال جاهزيــة التنفيذييــن
الحكوميــة أمــام ُ
إن مســاءلة المؤسســات ُ
وتحمــل تبعــات كافــة القــرارات المتخــذة.

 .7المبادئ األخالقية والقيم
ترتبــط جميــع ســلوكيات وأخالقيــات المؤسســة بالقيــم والتــي تعتبرهــا جــزءا ً مــن عملهــا ومبادئهــا المؤسســية ممــا يضمــن
تقديــم خدمــات عامــة بمعاييــر عاليــة الجــودة ،تضمــن حقــوق المتعامليــن وأصحــاب المصلحــة .كمــا تضمــن الحفــاظ علــى المــال
العــام وتحقيــق األثــر اإليجابــي علــى المجتمــع مــن خــال تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة.
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الفصل الثاني
نبذة عن مجلس
المناقصات والمزايدات

نبذة تاريخية عن المجلس
جــاءت انطالقــة مجلــس المناقصــات والمزايــدات فــي العــام  2002ليكــون مــن بواكيــر ثمــار المشــروع
اإلصالحــي لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى  -حفظــه اهلل ورعــاه  -فــي
المــراس األفضــل وتوفيــر الخدمــات
نقــل عمليــات تنظيــم وإدارة المناقصــات إلــى آفــاق رحبــة فــي مجــال تطبيــق ِ
األجــدى التــي ترقــى لتطلعــات واستحســان كافــة المتعامليــن ،وذلــك مــن خــال صــدور المرســوم بقانــون رقــم
( )36لســنة  ،2002والــذي نصــت المــادة ( )8منــه علــى إنشــاء مجلــس مســتقل يســمى مجلــس المناقصــات
خــال ثالثــة أشــهر؛ أي خــال مطلــع العــام  ،2003ومــن ثــم صــدور المرســوم رقــم ( )37بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون تنظيــم المناقصــات والمشــتريات الحكوميــة خــال العــام ذاتــه.
وتواصــ ً
ا لمســيرة المجلــس الراميــة لالرتقــاء بإجــراءات المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة ،شــهدت
األعــوام الماضيــة إنشــاء عــدة مراســيم بتعديــل بعــض أحــكام القانــون أهمهــا صــدور قانــون رقــم ( )29لســنة
2010م ،والــذي نصــت المــادة األولــى منــه علــى تعديــل مســمى المرســوم بقانــون رقــم ( )36لســنة  2002بشــأن
تنظيــم المناقصــات والمشــتريات الحكوميــة ،ليكــون بشــأن تنظيــم المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات
والمبيعــات الحكوميــة ،كمــا نصــت المــادة ( )8منــه علــى انشــاء مجلــس مســتقل يســمى مجلــس المناقصــات
والمزايــدات.
وفــي العــام  2021تــم إصــدار المرســوم الملكــي رقــم ( )84لســنة  2021بشــأن تعديــل بعــض أحــكام
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات والمبيعــات الحكوميــة ،هــذا التعديــل يأتــي تنفيــذا ً
للتوجيــه الملكــي الســامي لحضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه بتطويــر التشــريعات
لمواكبــة متطلبــات التنميــة المســتدامة لصالــح المواطنيــن ،وذلــك ضمــن حزمــة مــن التشــريعات التــي أقرهــا
مجلــس الــوزراء برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس
الــوزراء حفظــه اهلل بمــا يســهم فــي تعزيــز صيانــة الحقــوق وســيادة القانــون ومواكبــة متطلبــات التنميــة
المســتدامة.
هــذه المراســم وتعديالتهــا ســاهمت فــي تعزيــز ريــادة المملكــة فــي مجــال إدارة المناقصــات والمزايــدات
والمشــتريات والمبيعــات الحكوميــة وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة ،وتضمــن أرقــى الممارســات والمعاييــر
واألنظمــة المتبعــة فــي هــذا المجــال ،باإلضافــة إلــى االرتقــاء باإلجــراءات وتبســيطها وتوضيحهــا ،ورفع الثقة بالســوق
المحلــي كأكثــر البيئــات االســتثمارية المتســمة بالعدالــة والشــفافية واألكثــر اســتقطاب ًا للمورديــن والمقاوليــن،
وتوفيــر منــاخ تنظيمــي وتشــريعي مــرن ومشــجع للشــركات المحليــة والدوليــة.
وشــكل المجلــس باعتبــاره الجهــة التنظيميــة المســتقلة لإلشــراف علــى ممارســات المشــتريات
الحكوميــة ،المنصــة الرســمية لطــرح مناقصــات ومزايــدات الجهــات الحكوميــة وترســيتها علــى العطــاءات الفائــزة
ضمــن آليــة تضمــن المنافســة النزيهــة بيــن جميــع المورديــن والمقاوليــن المؤهليــن.
وانطالقـ ًا مــن دوره المحــوري فــي تحقيــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  2030الراميــة إلــى خلــق اقتصــاد أكثــر
تنافســية واســتدامة ،يواصــل مجلــس المناقصــات والمزايــدات منــذ تأسيســه فــي تنظيــم وإدارة المناقصــات
الحكوميــة وفــق مبــادئ الشــفافية والمهنيــة وتكافــؤ الفــرص والمنافســة العادلــة ،ليكــون أنموذجــ ًا رائــدا ً فــي
اإلشــراف علــى المشــتريات والمبيعــات الحكوميــة وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة.
وســعي ًا لرفــع الكفــاءة االقتصاديــة فــي المملكــة وضمــان االســتغالل األمثــل للمال العــام ،يلتــزم المجلس
علــى الــدوام بمــد جســور التواصــل المباشــر مــع جميــع األطــراف ذات الصلــة مــن جهــات متصرفــة ومورديــن
ومقاوليــن بمــا يخــدم االرتقــاء بإجــراءات المشــتريات الحكوميــة ودعــم هــذه الجهــات لتأميــن مشــترياتها بأســعار
تنافســية عادلــة.
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المجالس السابقة
حــرص مجلــس المناقصــات والمزايــدات أن يكــون ضمــن أولوياتــه تمكيــن الجهــات المتصرفــة مــن
تنفيــذ خططهــا ومشــاريعها دون أدنــى تأخيــر ،لــذا يعقــد المجلــس اجتماعاتــه بصــورة منتظمــة ،وذلــك بشــكل
أســبوعي الســتعراض ومناقشــة الكتابــات والمراســات الــواردة إليــه مــن جميــع الجهــات المتصرفــة التخــاذ
القــرارات المناســبة بشــأنها ،حيــث تتضمــن هــذه الطلبــات العديــد مــن طلبــات طــرح وترســيه المناقصــات
والمزايــدات وإصــدار األوامــر التغييريــة والتمديــدات والتجديــدات وغيرهــا مــن الطلبــات وكذلــك دراســة طلبــات
إعــادة النظــر المرفوعــة إلــى المجلــس مــن قبــل المورديــن والمقاوليــن المشــاركين فــي المناقصــات
والمزايــدات.
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رؤساء المجلس

الشيخ نايف بن خالد آل خليفة ( 2020حتى اآلن)
مرسوم ملكي رقم ( )1لسنة  2020بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات

المهندس باسم بن يعقوب الحمر ()2020 - 2011
مرسوم رقم ( )67لسنة  2015بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات
مرسوم رقم ( )48لسنة  2012بإعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات
مرسوم رقم ( )26لسنة  2011بشأن تعيينه رئيس ًا لمجلس المناقصات والمزايدات

د.نزار بن صادق البحارنة ()2011 - 2009
مرسوم رقم ( )69لسنة  2009بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

د .عبدالحسين بن علي ميرزا ()2009 - 2003
مرسوم رقم ( )6لسنة  2007بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم رقم ( )5لسنة  2005بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم رقم ( )3لسنة  2003بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
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أمناء عموم مجلس المناقصات والمزايدات

الدكتور المهندس محمد علي بهزاد ( 2019حتى اآلن)
المرسوم رقم ( )5لسنة 2019م بتعيين أمين عام لمجلس المناقصات والمزايدات

السيدة هيام محمد العوضي ()2018 - 2015
المرسوم رقم ( )68لسنة 2015م بتعيين أمين عام لمجلس المناقصات والمزايدات

المهندس عبدالعزيز عباس القصاب ()2015 - 2003
المرسوم رقم ( )69لسنة 2003م بتعيين أمين عام لمجلس المناقصات
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مهام المجلس
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلشراف على المناقصات والمزايدات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم الجهات الحكومية
المتصرفة.
اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الحكومية المتصرفة.
إلغاء المناقصات والمزايدات وإعادة طرحها من جديد عند الحاجة إلى ذلك.
استالم عطاءات المناقصات والمزايدات وفتح المظاريف والتحقيق من اشتمالها على المستندات
والوثائق المطلوبة.
اتخاذ القرار بشأن قبول العطاءات أو رفضها.
تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها.
اعتماد تأهيل الجهات المتصرفة المعنية للموردين والمقاولين.
تطبيق الجزاءات على الموردين والمقاولين في حالة المخالفات أو التقصير في الوفاء بااللتزامات
التعاقدية.
البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بإجراءات المناقصات والمزايدات.

الخطة االستراتيجية للمجلس
انطالق ـ ًا مــن حــرص مجلــس المناقصــات والمزايــدات علــى القيــام بــدوره المحــوري فــي تنظيــم تعزيــز
ممارســات وأنظمــة المشــتريات والمبيعــات الحكوميــة وتميزهــا بالفعاليــة والكفــاءة ،وذلــك مــن خــال اتبــاع
آليــة تنظيميــة مصممــة لضمــان أقصــى قــدر ممكــن مــن العدالــة وتكافــؤ الفــرص فــي مملكــة البحريــن،
والمســاهمة فــي تحقيــق مســتهدفات برنامــج الحكومــة  2022 - 2019وطموحــات الرؤيــة االقتصاديــة
لمملكــة البحريــن  ،2030فقــد قــام المجلــس بتحديــث خطتــه االســتراتيجية وفــق أفضــل الممارســات
المتبعــة فــي مجــال المناقصــات القائمــة علــى المنافســة العادلــة وتكافــؤ الفــرص والنزاهــة والشــفافية.
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الرؤية
االرتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذج ًا عالمي ًا لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة.

الرسالة
العمــل عــن قــرب مــع القطاعييــن العــام والخــاص فــي الوقــت الــذي نســعى فيــه لمواصلــة تعزيــز شــفافية
وكفــاءة ممارســات المشــتريات والمبيعــات الحكوميــة فــي المملكــة ،ودعــم النمــو الــذي يشــهده القطــاع
الخــاص ،باإلضافــة إلــى دعــم االســتدامة االقتصاديــة مــن خــال المحافظــة علــى المــال العــام.

القيم
 .1النزاهة والشفافية
نسعى لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في أداء أعمالنا والتعامل مع شركائنا وعمالئنا.

 .2الثقة واالحترام
نسعى لكسب ثقة واحترام الشركاء والعمالء من خالل االلتزام المهني في معامالتنا وقراراتنا.

 .3المساواة واإلنصاف
تحقيق تكافؤ الفرص لجميع األطراف ذات العالقة.

 .4الجودة والتم ّيز
نعمل كفريق لبلوغ أقصى مستويات الجودة في األداء من أجل تحقيق التم ّيز في الخدمة.

 .5المسؤولية
نعمل بروح المسؤولية في قراراتنا وأعمالنا ونؤكد على التزامنا الكامل بالعمل الجماعي.

 .6االحتراف والمهنية
نستثمر في تطوير وتحفيز كفاءة وأداء مواردنا البشرية لتعزيز قدراتنا ومصداقيتنا المهنية.

 .7اإلبداع
نشــجع مواردنــا البشــرية علــى اســتغالل طاقاتهــا اإلبداعيــة ومواهبهــا الكاملــة لتحســين األداء المؤسســي وتحقيــق النجــاح
االســتراتيجي.
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األهداف االستراتيجية
األهداف االستراتيجية الستة لمجلس المناقصات والمزايدات

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻌﻤﻼء

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﺔ واﻟﻤﻮردﻳﻦ
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
)(OE
ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺪات

اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
)(IR

اﺑﻌﺎد
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
)(RE
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اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ
)(IT

اﻻﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻃﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
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الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي للجهاز الفني واإلداري
أصــدر صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،عاهــل البــاد المفــدى ،حفظــه اهلل ورعــاه،
مرســوم رقــم ( )98لســنة  2019بتنظيــم الجهــاز الفنــي واإلداري لمجلــس المناقصــات والمزايــدات ،بحيــث
يُنظــم الجهــاز الفنــي واإلداري لمجلــس المناقصــات والمزايــدات علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

إدارة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ
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الفصل الرابع
هيكل الحوكمة

الرؤية االقتصادية 2030

يحــرص مجلــس المناقصــات والمزايــدات علــى العمــل وفــق منظومــة حكوميــة موحــدة قائمــة علــى
االلتــزام برؤيــة جاللــة الملــك المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه  2030االقتصاديــة الراميــة إلــى تعزيــز وتحقيــق مبــادئ
التنافســية والعدالــة واالســتدامة ،والتــي تتســق مــع أهدافــه االســتراتيجية مــن خــال اإلشــراف الدقيــق علــى
المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات والمبيعــات الحكوميــة ،والوقــوف علــى مســافة واحــدة بيــن المقاوليــن
والمورديــن ،ممــا يســاهم فــي بــث الثقــة فــي بيئــة األعمــال فــي مملكــة البحريــن وتشــجيع جــذب االســتثمارات
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،والــذي بــدوره فــي تعزيــز الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه المجلــس فــي تقديــم نوعيــة
مميــزة مــن الممارســات.

المبادئ األساسية للرؤية االقتصادية حتى عام 2030
التنافسية
الرؤيــة هــي أن تحقــق البحريــن قــدرة تنافســية عاليــة فــي االقتصــاد العالمــي وتحقــق زيــادة اإلنتاجيــة بشــكل
طبيعــي أكثــر فــي ظــل منــاخ تنافســي يدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة .ويضاعــف األربــاح ،ويرفــع مســتويات
األجــور ،فالمعــدل المرتفــع لإلنتاجيــة يجعــل الســلع والخدمــات أكثــر قــدرة علــى المنافســة فــي الســوق
العالمــي ،وتحقيــق دخــل أكبــر ،ممــا يملــي علــى الشــركات تقديــم أفضــل الخدمــات ،والبحــث الدائــم عــن
أفضــل الطــرق لإلنتــاج.
العدالة
إن رؤيــة البحريــن هــي أن النجــاح االقتصــادي المســتقبلي للمملكــة ســيؤثر علــى المجتمــع بشــكل أوســع،
ويــؤدي إلــى إيجــاد قاعــدة عريضــة لالزدهــار ،ونحــن نؤمــن بأن الفــرد يســتطيع أن يقدم إســهام ًا قيمــا للمجتمع
إذا توفــرت لــه الوســائل وأتيحــت لــه الفرصــة المناســبة.
ولتحفيــز وتعزيــز العدالــة ال بــد أن يلتــزم القطاعــان العــام والخــاص بالشــفافية ،وتوفيــر أجــواء التنافــس
الحــر العــادل فــي كافــة المعامــات ،ســواء أكان ذلــك مرتبط ـ ًا بالتوظيــف أن بمــزاد عــام بيــع أراض أم ترســية
مناقصــة ،ويكمــن دور الحكومــة فــي توفيــر اإلطــار القانونــي والتنظيمــي الــذي يضمــن حمايــة المســتهلكين
والمعاملــة العادلــة ألصحــاب األعمــال ســعي ًا إلــى التطبيــق العــادل للقوانيــن.
االستدامة
يرجــع الجانــب األكبــر مــن حجــم النمــو الــذي تــم تحقيقــه فــي البحريــن خــال العقديــن الماضييــن إلــى القطــاع
العــام ،وهــو اتجــاه أصبــح مــن الصعــب المضــي فيــه أكثــر مــن ذلــك ،نظــرا ً إلــى القيــود المتزايــدة التــي أصحــب
تحكــم الميزانيــات الحكوميــة بوجــه عــام ،وتزايــد مســتوى المنافســة فــي االقتصــاد العالمــي ،ومــن هنــا
فإنــه بحلــول عــام  2030يتعيــن أن يكــون القطــاع الخــاص قــادرا ً علــى أداء النشــاط االقتصــادي بشــكل يضمــن
اســتدامة االزدهــار.
إن الرؤيــة االقتصاديــة هــي تثبيــت ازدهــار مملكتنــا علــى أســس صلبــة ،إذ يجــب أن تلتــزم سياســة التمويــل
الحكوميــة بمبــدأ االســتدامة مــن أجــل المحافظــة علــى نظــام مســتقر قائــم علــى التطلعــات المســتقبلية.
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برنامج الحكومة

()2022 – 2019

ركــز برنامــج الحكومــة ( )2022-2019علــى البنــاء علــى مــا تحقــق مــن مكتســبات للوطــن والمواطنيــن،
فــي ظــل الوصــول إلــى تــوازن مالــي بيــن المصروفــات واإليــرادات مــع االســتمرار فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي إيجابــي
واســتقرار نقــدي وتنميــة شــاملة.
يهــدف توجــه االســتدامة الماليــة والتنميــة االقتصاديــة فــي برنامــج الحكومــة إلــى تقليــص العجــز فــي
الميزانيــة العامــة واســتقرار الديــن العــام ،والوصــول للتــوازن المالــي بيــن المصروفــات واإليــرادات مــع نهايــة عــام
 ،2022مــع االســتمرار فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي إيجابــي ،واســتقطاب االســتثمارات بما يســاهم في خلــق المزيد
مــن فــرص العمــل الواعــدة للمواطنيــن ،مــن خــال تنميــة القطاعــات غيــر النفطيــة وتنظيــم وتنميــة قطــاع
النفــط والغــاز والصناعــات المرتبطــة بهمــا ،خصوصــا مــع توجيــه الحكومــة فــي اطــاق عــدد مــن المبــادرات فــي
دعــم القطــاع الخــاص ،والــذي بدورهــا تســاهم فــي تحقيــق التعافــي االقتصــادي.
ويســهم مجلــس المناقصــات بشــكل رئيســي مــن خــال المبــادرات إلــى تحقيــق التوجــه الحكومــي
الخــاص بتحقيــق النمــو االقتصــادي المســتدام المتمثــل فــي:
•
•
•
•
•

توفير مناخ تنظيمي وتشريعي مرن ومشجع للشركات المحلية والدولية.
رفع الثقة في السوق المحلي كأكثر البيئات االستثمارية المتسمة بالعدالة والشفافية واألكثر
استقطاب ًا للموردين والمقاولين.
تعزيز ريادة المملكة في مجال إدارة المناقصات والمشتريات الحكومية وفق أفضل
الممارسات الدولية.
تضمين أرقى الممارسات والمعايير واألنظمة المتبعة في مجال تنظيم عمليات
المناقصات والمشتريات الحكومية.
االرتقاء بإجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتبسيطها وتوضيحها.

أهداف المجلس
يتبنــى مجلــس المناقصــات والمزايــدات خطــط وأهــداف اســتراتيجية واضحــة المعالــم تســتند علــى مجموعــة
مــن المشــاريع والمبــادرات المحــدودة وفــق مســتهدفات برنامــج الحكومــة  2022-2019وطموحــات الرؤيــة
االقتصاديــة  2030ووفــق رؤيــة مملكــة البحريــن  ،2030وارتــكازا ً علــى قيــم الكفــاءة والشــفافية والنزاهــة
بهــدف تحقيــق رؤيــة المجلــس الراميــة لالرتقــاء بمملكــة البحريــن لتصبــح أنموذجــ ًا عالميــ ًا لممارســات
المناقصــات والمزايــدات الفعالــة ،إذ حــدد قانــون المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات والمبيعــات الحكومــة
أهــداف المجلــس التــي تســهم فــي توفيــر بيئــة تنظيميــة علــى مســتوى عالمــي تســاعد القطــاع الخــاص علــى
تحقيــق النمــو ،وتعزيــز ثقــة المســتثمرين الدولييــن بمملكــة البحريــن كمــكان مفضــل للقيــام باألعمــال،
وتتمثــل أهــداف القانــون فــي اآلتــي:
•
•
•
•
•

حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.
تحقيق أقصى درجات الكفاءة االقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة.
تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية.
تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيق ًا
لمبدأ تكافؤ الفرص.
تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.
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االستراتيجية العامة للمجلس
إن مســيرة التحديــث والتطويــر فــي المجلــس ماضيــة بخطــى ثابتــة وفــق مبــادرات نوعيــة واضحــة المعالــم،
مــع الحــرص علــى ابتــكار خدمــات متنوعــة بجــودة عاليــة فــي ســبيل تحســين مركــز مملكــة البحريــن فــي
المؤشــرات الدوليــة ،باإلضافــة إلــى تحســين اإلجــراءات والعمليــات فــي مجــال المشــتريات بمــا يتوافــق مــع
أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال ،بغيــة تحســين بيئــة األعمــال وجعلهــا بيئــة جاذبــة لالســتثمار.
ويواصــل المجلــس بخطــى واثقــة وخطــوات حثيثــة مســيرته وفــق أفضــل مبــادئ الشــفافية والمهنيــة وتكافــؤ
الفــرص والمنافســة العادلــة ،ومتجــاوز المصاعــب وتحويــل التحديــات إلــى فــرص وإنجــازات ليكــون أنموذجــ ًا
رائــدا َ فــي اإلشــراف علــى المشــتريات الحكوميــة.

مؤشرات األداء
يتــم تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للمجلــس مــن خــال المبــادرات الرئيســية التــي يعكــف المجلــس
علــى تحقيقهــا ،والتــي تتضمــن مؤشــرات أداء لقيــاس إنجازهــا والتحقــق مــن أهدافهــا وهــي كالتالــي:
مقاييس األداء لقياس كفاءة دورة المشتريات
 .1أساليب الطرح
 .2الخدمات المقدمة الكتروني ًا
 .3التوفير
 .4االتفاقيات االطارية والتفاوض
 .5كفاءة الجهة المركزية للمشتريات
 .6المناقصات الملغاة
 .7أسباب الغاء المناقصات
 .8الوقت من الطرح للترسية
مقاييس األداء لقياس الشفافية
 .1عدد العطاءات
 .2عدد الموردين
 .3المعلومات المقدمة للجمهور
كفاءة القوى العاملة
 .1مقارنة عدد العاملين على المناقصات مع قيمة وعدد العقود والمعامالت الغير منجزة
 .2اجمالي عدد القوى العاملة المدربة
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تقييم أداء الموردين
 .1عدد االعمال المنجزة بالمستوى المطلوب
 .2الوقت المستغرق في تنفيذ وإنجاز االعمال
 .3الوقت المستغرق إلتمام عملية الدفع

المساواة بين الجنسين
قــام مجلــس المناقصــات والمزايــدات بتشــكيل لجنــة لتكافــؤ الفــرص ،وهــي لجنــة تهــدف إلــى ادمــاج
احتياجــات المــرأة فــي إطــار تكافــؤ الفــرص فــي مجــال العمــل وتعمــل علــى تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن
جميــع الموظفيــن والمســتفيدين والخدمــات المقدمــة مــن قبــل المجلــس وذلــك بالتنســيق مــع المجلــس
األعلــى للمــرأة ،وإبــداء رأيهــا فــي القضايــا المتعلقــة بإدمــاج احتياجــات المــرأة فــي إطــار تكافــؤ الفــرص.
وقــد قامــت المجلــس بتشــكيل لجنــة تكافــؤ الفــرص أثــر صــدور تعليمــات جهــاز الخدمــة المدنيــة رقــم ()4
لعــام  2014بشــأن انشــاء لجــان تكافــؤ الفــرص بالقطــاع الحكومــي.
تختــص لجنــة تكافــؤ الفــرص بالمجلــس بوضــع الضوابــط والمعاييــر والخطــط ذات العالقــة بتطبيــق
مبــادئ تكافــؤ الفــرص وتحقيــق االدمــاج الكامــل الحتياجــات المــرأة فــي إطــار تكافــؤ الفــرص ومتابعــة تطبيقهــا
وتقديــم االستشــارات بالتنســيق مــع المجلــس األعلــى للمــرأة وجهــاز الخدمــة المدنيــة إذا تطلــب األمــر ذلــك
بحســب اختصاصاتــه المنصــوص عليهــا فــي قانــون ولوائــح الخدمــة المدنيــة وذلــك فــي المجــاالت التاليــة:
• تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي المجلس في التعيين والتدريب واالبتعاث والترقي الوظيفي وضمان
مراعاة.
• ادماج احتياجات المرأة العاملة.
• إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة المجلس.
• بناء قدرات موظفي المجلس في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
• تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه
تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجلس.
• دعم جهود المجلس األعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ
الفرص وإدماج احتياجات المرأة.
• في إطار تكافؤ الفرص في برامج الوزارة حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في المجلس.
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الفصل الخامس
التشريعات القانونية

التشريعات القانونية للمجلس
فيما يلي التشريعات الخاصة بمجلس المناقصات والمزايدات:
القوانين والمراسيم
الرقم

القانون أو المرسوم

1

مرسوم بقانون رقم ( )36لسنة  2002بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم بقانون رقم ( )37لسنة  2002بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمشتريات الحكومية
قانون رقم ( )29لسنة  2010بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )36لسنة  2002بشأن
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم رقم ( )84لسنة  2021بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية

الرقم

قرارات المجلس

2
3
4

قرار رقم ( )3لسنة  2004بشأن أحكام وشروط الضمان االبتدائي وضمان التنفيذ
قرار رقم ( )1لسنة  2010بشأن معايير المقارنة بين العطاءات
قرار رقم ( )1لسنة  2015بشأن إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات
الحكومية الداخلية
قرار رقم ( )1لسنة  2017بشأن قيمة وثائق التأهيل المسبق ووثائق المناقصة
قرار رقم ( )1لسنة  2020بشأن الالئحة الخاصة بإجراءات التأهيل المسبق للموردين والمقاولين

1
2
3
4
5

تعاميم المجلس

الرقم
1
2
3
4

تعميم رقم ( )2لسنة  2003بشأن اإلجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات
المشترية والشركات والمؤسسات الخاصة
تعميم رقم ( )1لسنة  2007بشأن تقديم العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات االستشارية
والتخصصية في مظروفين
تعميم رقم ( )3لسنة  2007بشأن العطاءات التي يتم رفضها عند فتح المناقصات
تعميم رقم ( )2لسنة  2012بشأن ذكر األسماء والمسميات الوظيفية لألشخاص الموقعين
على المستندات والمكاتبات المرسلة إلى مجلس المناقصات والمزايدات
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

تعميم رقم ( )3لسنة  2012بشأن تزويد المجلس بأسس ومعايير المقارنة بين العطاءات بغرض
مراجعتها
تعميم رقم ( )4لسنة  2012بشأن ضرورة توفر االعتماد المالي الالزم للمناقصة مع تقديم تأكيد
كتابي إلى مجلس المناقصات والمزايدات عند طلب الترسية
تعميم رقم ( )5لسنة  2012بشأن التخطيط المسبق للفعاليات الدورية والمناسبات المتكررة
بغرض طرحها في مناقصات
تعميم رقم ( )6لسنة  2012بشأن إدراج المواد المعروضة للبيع عن طريق المزايدة في قوائم
تشتمل على بيانات تفصيلية للمواد المراد بيعها
تعميم رقم ( )5لسنة  2017بشأن بيع وثائق التأهيل المسبق ووثائق المناقصة
تعميم رقم ( )1لسنة  2018بشأن مركزية اإلعالن عن طرح المناقصات والمزايدات وأعمال
التأهيل المسبق
تعميم رقم ( )2لسنة  2019بشأن تطبيق األفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعميم رقم ( )3لسنة  2019بشأن اإلعالن المركزي عن طرح المناقصات الداخلية
تعميم رقم ( )1لسنة  2020بشأن مراعاة بعض األمور التنظيمية التي يجب اتباعها في أعمال
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
الملحق رقم ( )1للتعميم رقم ( )1لسنة 2020م بشأن مراعاة بعض األمور التنظيمية
الملحق رقم ( )2للتعميم رقم ( )1لسنة 2020م بشأن مراعاة بعض األمور التنظيمية
تعميم رقم ( )2لسنة  2020بشأن إجراءات اصدار األوامر التغييرية
الملحق رقم ( )1للتعميم رقم ( )2لسنة  2020بشأن إجراءات إصدار األوامر التغييرية
تعميم رقم ( )3لسنة  2020بشأن مدونة لقواعد السلوك الواجب اتباعها من قبل اللجان
المختصة بالمناقصات والمزايدات لدى الجهات المتصرفة
الملحق رقم ( )1للتعميم رقم ( )3لسنة  2020بشأن مدونة لقواعد السلوك
تعميم رقم ( )4لسنة  2020بشأن الرسائل الواردة إلى مجلس المناقصات والمزايدات
تعميم رقم ( )5لسنة  2020بشأن إضافة التحويل البنكي إلى طرق تقديم الضمانات
تعميم رقم ( )6لسنة  2020بشأن خطة المشتريات
تعميم رقم ( )1لسنة  2021بشأن إضافة بند لوثائق المناقصة يقضي بإرفاق تفويض من الجهة
المشترية
تعميم رقم ( )3لسنة  2021بشأن األخطاء الثانوية وأخطاء السهو
تعميم رقم ( )4لسنة  2021بشأن اخطار الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصة ٔاو
المزايدة بالتعديل على الوثائق واإلجابة على االستفسارات
تعميم رقم ( )5لسنة  2021بشأن مراعاة بعض األمور التي يجب اتباعها عند فحص الضمانات
االبتدائية
تعميم رقم ( )6لسنة  2021بشأن صالحية التأهيل المسبق في عمليات المناقصات والمزايدات
تعميم رقم ( )7لسنة  2021بشأن إيقاف استالم الضمانات بصورة نقدية
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مجلس المناقصات والمزايدات  -مملكة البحرين
صندوق بريد18686 :
المنامة ،مملكة البحرين
info@tenderboard.gov.bh
+973 1756 6666
+973 1758 7855

