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ا��رتقــاء بمملكــة البحريــن لتصبــح مؤشـــراً عالميــاً 
لممارســات المناقصــات والمزايــدات الفعالــة.

الرسالة

الرؤية

العمــل عــن قــرب مــع القطاعييــن العــام والخــاص فــي 
الوقــت الــذي نســعى فيــه لمواصلــة تعزيــز شــفافية 
ــة  ــات الحكومي ــتريات والمبيع ــات المش ــاءة ممارس وكف
القطــاع  يشــهده  الــذي  النمــو  ودعــم  المملكــة،  فــي 
الخــاص، با��ضافــة إلــى دعــم ا��ســتدامة ا��قتصاديــة 

من خ��ل المحافظة على المال العام.

يــة والرســالة والقيــم الرؤ

النزاهة والشفافية
نســعى لتحقيــق أعلــى مســتويات النزاهــة والشــفافية فــي أداء أعمالنــا 

والتعامل مع ��كائنا وعم��ئنا. 

الثقة وا��حترام
ــ��ل  ــن خ ــ��ء م ــركاء والعم ــرام الشـ ــة واحت ــب ثق ــعى لكس نس

ا��لتزام المهني في معام��تنا وقرارتنا. 

المساواة وا��نصاف
تحقيق تكافؤ الفرص لجميع ا��طراف ذات الع��قة. 

الجودة والتمّيز 
نعمل كفريق لبلوغ أقصـــى مســتويات الجودة في ا��داء من أجل تحقيق 

التميّز في الخدمة. 

المسؤولية
نعمــل بــروح المســؤولية في قرارتنــا وأعمالنا ونؤكد علــى التزامنا الكامل 

بالعمل الجماعي. 

ا��حتراف والمهنية
نســتثمر فــي تطويــر وتحفيــز كفــاءة وأداء مواردنا البشـــرية لتعزيــز قدراتنا 

ومصداقيتنا المهنية. 

ا��بداع
ــا  ــة ومواهبه ــا ا��بداعي ــى اســتغ��ل طاقاته ــرية عل ــا البشـ نشــجع مواردن

الكاملة لتحسين ا��داء المؤس�� وتحقيق النجاح ا��ستراتيجي. 
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واصــل مجلــس المناقصــات والمزايــدات ا��شـــراف الدقيــق علــى المناقصــات الحكوميــة، 

ببــث الثقــة فــي بيئــة ا��عمــال فــي مملكــة البحريــن وتشــجيع وجــذب ا��ســتثمارات المحليــة 

وا��قليميــة والدوليــة، ممــا أثمــر عــن اكتســابه ســمعة ممتــازة مــن خــ��ل إنجازاتــه المتســمة 

بالشــفافية وتكافــؤ الفــرص والعدالــة والتنافســية منــذ فتــرة تأسيســه، ممــا يســاهم فــي تعزيــز 

الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في تقديم نوعية مميزة من الممارسات. 

مهام مجلس المناقصات والمزايدات
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الشــيخ نايف بن خالد آل خليفة

م. أحمد عبدالعزيز الخياط

جاســم عبدهللا حمود

الرئيس

عضو نائب الرئيس
د. محمــد مبارك بن دينة

عضو

عيســـى ر�� العرادي

عضو عضو
راشد أحمد الجودر

عضو
نــور حافظ بوعلي

عضو

م. وليد يوســف الساعي

عضو
م. سعيد حسين عبد الرحمن

ا��شراف على المناقصات والمزايدات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات

الحكومية المتصرفة.

اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الحكومية المتصرفة.

إلغاء المناقصات والمزايدات وإعادة طرحها من جديد عند الحاجة إلى ذلك.

است��م 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

با��لتزامات التعاقدية.

البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بإجراءات المناقصات والمزايدات.

المجلس أعضاء 
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كلمــة رئيــس المجلس
 

العام  والمزايدات خ��ل  المناقصات  لقد ساهم مجلس 
ا��قتصاد  ��ستدامة  المبذولة  الجهود  دعم  في   2019
1730 مناقصة  الترسيات  بلغ إجمالي عدد  إذ  الوطني، 
ا��مر  بحريني،  دينار  مليار   1.847 تبلغ  إجمالية  بقيمة 
الذي يؤكد استمرارية المشاريع الرئيسية التي أطلقتها 
جميع  في  المتزايدة  ل��حتياجات  تلبية  الحكومة 
والبنية  الخدمية  المجا��ت  في  وبا��خص  المجا��ت، 
المواطنين  تطلعات  تلبي  والتي  وا��سكان  التحتية 
بشكل مبا��، حيث مثلت أكثر من 45.5% من إجمالي 

قيمة الترسيات لهذا العام.

الجهات  مع  المثمر  التعاون  بمواصلة  التزامنا  نؤكد 
والمبيعات  المشتريات  عن  المسؤولة  الحكومية 
والمقاولين  جهة،  من  المت��فة)  (الجهات  الحكومية 
جهة  من  والدوليين  وا��قليميين  المحليين  والموردين 
التميز وضمان تكافؤ الفرص  أخرى، حرصُا على تحقيق 
في  تأكيد  بكل  سيساهم  مما  التنافسية،  وترسيخ 
البحرين  مملكة  في  العالميين  المستثمرين  ثقة  تعزيز 
باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة ل��عمال في 

المنطقة.

جميعاً  يوفقنا  أن  القدير  العلي  هللا  أدعو  الختام،  وفي 
العطاء من أجل تحقيق رفعة وتقدم مملكة  لمزيد من 
مهماً  مصدراً  التقرير  هذا  يكون  أن  متمنياً  البحرين، 
التنموية  المسيرة  دعم  في  المجلس  دور  لتوثيق 

الشاملة للمملكة.

ي��فني في افتتاحية التقرير السنوي لمجلس المناقصات 
الشكر  بجزيل  أتقدم  أن   ،2019 لعام  الحكومية  والمزايدات 
وعظيم ا��متنان إلى المقام السامي لسيدي ح��ة صاحب 
الج��لة الملك حمد بن عي�� آل خليفة عاهل الب��د المفدى 
المرسوم  بإصدار  ج��لته  تفضل  على  ورعاه  هللا  حفظه 
تشكيل  بإعادة  والخاص   ،2020 لسنة   "1" رقم  الملكي 
بذل  على  عزمنا  مؤكدين  والمزايدات،  المناقصات  مجلس 
مجلس  منتسبي  جميع  مع  بإخ��ص  والعمل  المزيد 
المناقصات والمزايدات لبلوغ ا��هداف التنموية المنشودة 

في ظل عهد ج��لته الزاهر حفظه هللا ورعاه.
 

تعزيز  في  والمزايدات  المناقصات  مجلس  سيستمر 
بما  الحكومية  والمبيعات  المشتريات  وأنظمة  ممارسات 
والفاعلية  الكفاءة  ويضمن  المعايير  أفضل  مع  يتما�� 
منظومة  نواحي  جميع  في  والشفافية  العدالة  ويرسخ 
ومتابعة  دعم  من  المجلس  به  يحظى  ما  مثمنين  العمل، 
مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ا��مير خليفة بن 
هللا،  حفظه  الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة  آل  سلمان 
كافة  في  والتحديث  التطوير  جهود  لمواصلة  ومتطلعين 
مسارات عمل المجلس للمساهمة بشكل إيجابي في الدفع 
البحرين  رؤية  أهداف  وتحقيق  ا��قتصادية  التنمية  بعجلة 
سيدي  توجيه  أعيننا  نصب  واضعين   ،2030 ا��قتصادية 
صاحب السمو الملكي ا��مير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد ا��على النائب ا��ول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا للقيادات التنفيذية وا��دارية في مختلف ا��جهزة 
ا��خير  الحكومي  الملتقى  انعقاد  خ��ل  الحكومية  والجهات 

إلى التمسك بروح المبادرة وا��نجاز.

ترسية 1730 مناقصة/مزايدة بقيمة 
1.847 مليار دينار في 2019 وأكثر من 
45.5 % منها في مجا��ت الخدمات 

والبنية التحتية وا��سكان.
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رئيس المجلس
نايــف بن خالد آل خليفة



د. محمد علي بهزاد
ا��مين العام

كلمــة ا��ميــن العام

التنافسية  قيم  تعزيز  لضمان   ،(Procurement 4.0 )
الشفافية؛ وللدفع بكفاءة عمليات  وتحقيق أعلى مستويات 
استيعاب  على  قادر  لفضاء  والمشتريات  المناقصات 
الموردين  متطلبات  ومواكبة  المت��فة  الجهات  احتياجات 

والمقاولين. 

ولطالما كان تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين أحد 
ا��هداف الرئيسية لمجلس المناقصات والمزايدات، إذ حقق 
اختيار   حيث  من   2019 العام  خ��ل  متميزة  نتائج  المجلس 
الحكومية،  والمزايدات  للمناقصات  المثالي  الطرح  أسلوب 
في   %57 من  العامة  المناقصات  عدد  نسبة  ارتفعت  إذ 
المناقصات  عدد  إجمالي  من   %70.5 إلى  لتصل   2018
المحدودة  المناقصات  نسبة  تراجعت  حين  في   ،2019 في 
كما  المناقصات،  عدد  إجمالي  من   %19.2 إلى    %25 من 
إلى معد��ت  المبا��  التعاقد  إيجابي نسبة  تطورت بشكل 
متميزة لتبلغ 10.3% في العام 2019 بعد أن كانت 18% في 
العام السابق، مما يؤكد على م�� المجلس قدماً في اتباع 

أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. 

صاحب  سيدي  لدن  من  السامية  للتوجيهات  واستناداً 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  ا��مير  الملكي  السمو 
الموّقر حفظه هللا ورعاه وبدعم من سيدي صاحب  الوزراء 
السمو الملكي ا��مير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
حفظه  الوزراء  مجلس  لرئيس  ا��ول  النائب  ا��على  القائد 
المالي،  التوازن  برنامج  أهداف  من  وانط��قاً  ورعاه،  هللا 
مبا��ة  وفورات  والمزايدات  المناقصات  مجلس  حقق 
تفاوض  164 عملية  دينار من خ��ل  106.426 مليون  بقيمة 
قانون  أتاح  حيث  والموردين،  المقاولين  مع  المجلس  أقرها 
قرار  على  وبناًء  المت��فة  للجهة  والمزايدات  المناقصات 
صاحب  مع  فقط  واحدة  حالة  في  للتفاوض  المجلس  من 
أعلى  عطاءه  كان سعر  إذا  المحصلة  في  ا��فضل  العطاء 

من التكلفة التقديرية المخصصة لتخفيض قيمة عطاءه.

تحقيق  أجل  من  الجاد  العمل  مواصلة  إلى  نتطلع  كما 
النمو وا��زدهار وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لل��كاء 
المت��فة والموردين والمقاولين  الجهات  ا��ستراتيجيين من 
المناقصات  انخفاض عدد  الرغم من  على حٍد سواء. فعلى 
فإن المجلس قد حقق زيادة في إراداته بنسبة 4.87 % في 
العام 2019 عن العام 2018 لتصل بذلك إلى 718,482 ألف 
العام  في  المجلس  حققه  ما  مع  بالمقارنة  بحريني  دينار 

2018 والبالغ 685,130 ألف دينار بحريني.

المستوى  عالية  وطنية  استراتيجية  وبرؤية  واثقة  بخطى 
خصبة  وبيئة  عالمياً  مركزاً  البحرين  مملكة  جعل  في 
مجلس  يم��  ا��جنبية،  ا��ستثمارات  ��ستقطاب 
المناقصات والمزايدات نحو مستقبل أكثر إ��اقاً وازدهاراً 
منذ تأسيسه في عام 2003  والتي كانت حافلة بالعديد 
من ا��نجازات، جاءت لتكون شاهدًة على مفاصل التطوير 
المباركة  التنموية  المسيرة  تشهدها  التي  والتحديث 
سيدي  لح��ة  الزاهر  العهد  ظل  في  البحرين  لمملكة 
عاهل  خليفة  آل  عي��  بن  حمد  الملك  الج��لة  صاحب 
على  تحققت  حيث  ورعاه،  هللا  حفظه  المفدى  الب��د 
مستوى  على  ا��نجازات  من  العديد  السنوات  تلك  مدى 
ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية التي 
آن  في  والشفافية  للكفاءة  العالي  بالمنسوب  اتسمت 
واحد، مستلهمين من لدن ج��لته حفظه هللا الطموح في 
التجارية،  ل��عمال  صديقة  عالمية،  وجهة  البحرين  وضع 
ومعززة من ثقة المستثمر العالمي في ا��قتصاد الوطني 

لمملكة البحرين.

لقد كانت الرعاية الكريمة من لدن سيدي صاحب السمو 
للملتقى  الموقر حفظه هللا ورعاه  الوزراء  رئيس  الملكي 
 ، مؤخراً  البحرين  مملكة  احتضنته  الذي   2019 الحكومي 
النائب  العهد  الملكي ولي  السمو  وكلمة سيدي صاحب 
ا��ول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه في 
أولويات  لنا  بذلك معالم  الملتقى، خارطة طريق لترسم 
المقبلة،  للمرحلة  والمزايدات  المناقصات  مجلس  عمل 
الممارسات  وتطوير  لتحسين  لتكون صدًى  والتي جاءت 
وا��جراءات وتعزيز كفاءة العمل وا��رتقاء بجودة الخدمات 
التي يقدمها المجلس ل��كائه من الجهات الحكومية وفق 
وانعكس  العام،  المال  تحفظ  مرنة  وسياسة  استراتيجية 
الجهات  مختلف  مع  عمل  فرق  تشكيل  في  جلياً  ذلك 
الحكومية ذات الع��قة لتحسين مؤ��ات البحرين الدولية، 
العالمية في هذا  الممارسات  أفضل  يتواكب مع  لجعله 
التصنيفات  على  إيجابياً  ينعكس  بدوره  والذي  المجال، 

الدولية للمملكة.

الريادة  على  والمزايدات  المناقصات  كما حرص مجلس 
الحكومية  بالمشتريات  الرقمي  التحول  مجال  في 
استثماراً لمختلف الفرص التي تساهم في تحقيق أفضل 
المشتريات  مجال  في  والتحديث  التطور  ممارسات 
والتحول  الرقمية  الطفرة  واستثمار  الحكومية  والمبيعات 

إلى الجيل الرابع من النظم الذكية للمشتريات 

2019 2019التقريــر الســنوي  التقريــر الســنوي  صفحة 13صفحة 12

حقق المجلس نتائج 
متميزة في أساليب 
طرح المناقصات، 
إذ ارتفعت نسبة 

العامة  المناقصات 
لـ 70% وتراجعت 
أعداد المناقصات 
المحدودة والتعاقد 

المبا�� بنسبة 
 19.2 % و 10.3 % 

لكل منهم. 

المهنية  بخبراته  والمزايدات  المناقصات  مجلس  ويظل 
كفاءات  يضم  الذي  المتميز  وجهازه  المتنوعة  والفنية 
مستويات  أعلى  بتقديم  ملتزماً  شابة،  بحرينية  وقدرات 
الدولية وذلك من  التجارب  وأفضل  العالمية  الممارسات 
المشتريات  مجال  في  والتنافسية  الريادة  تحقيق  أجل 
ال��اء  تعزيز عمليات  الفاعلة في  الحكومية، والمساهمة 
العمليات  جودة  وتحسين  ا��داء  مستوى  لرفع  والتعاقد 
إنجازات يعكس  التقرير من  إّن كل ما سطر في هذا  بها. 

جميع  به  يقوم  الذي  الدؤوب  العمل  مخت��  بشكل 
تحسين  في  ملموساً  أثراً  تركوا  والذين  الموظفين، 
المناقصات  عمليات  مستوى  على  الخدمات  جودة 
الحكومة  الحكومة وتوجهات  لرؤى  والمزايدات، تجسيداً 
العزم  مجددين  ا��قتصادية،  بالعجلة  النهوض  أجل  من 
في  والمزايدات  المناقصات  مجلس  مواصلة  على 
المستقل على  ا����اف  تقديم  ال��كاء من خ��ل  دعم 

عملية المشتريات الحكومية بكفاءة ونزاهة.



تزامــن مــع عقــد المجلــس ��جتماعاتــه ا��ســبوعية المنتظمــة عقــد جلســة علنيــة لفتــح العطــاءات المقدمــة 
للمناقصــات والمزايــدات المطروحــة مــن قبــل الجهــات المت��فــة، بحضــور أصحــاب العطــاءات وممثلــي 
الشـــركات، التــي يتــم بثهــا علــى الموقــع ا��لكترونــي للمجلــس مباشـــرة، حيــث يقــوم المجلــس حاليــاً 
بإجــراء عمليــات فتــح العطــاءات يومــي ا��ثنيــن والخميــس مــن كل اســبوع، ســعياً منــه لت�ــ�يع إجــراءات 

المناقصات.
 

وقــد وصــل إجمالــي عــدد المناقصــات والمزايــدات التــي فتح المجلــس عطاءاتها خ��ل عــام 2019 إلى 1034 
مناقصــة ومزايــدة بقيمــة تقديريــة بلغــت 1,847 مليــار دينــار بحرينــي. فــي حيــن بلــغ إجمالي عــدد العطاءات 

المقدمة لهذه المناقصات والمزايدات 5,418عطاء. 

2019 2019التقريــر الســنوي  التقريــر الســنوي 

11191119

5174

21021730

5418

1,847,174,347

446541

83059707

48395524

34664183

24202703

3,737,350,550

لمحة حول عمليات المجلس في عام 2019

1034

20182019

صفحة 15صفحة 14

المــدة الزمنيــة للرد علــى الطلبات

2019

2018

إجمالــي الردود علــى الطلبات 4307

مناقصة تم إرســاؤها 972
المــدة الزمنيــة ��جــراءات المناقصات

2019
%27

%100

%22%49

2018
%32

أقل من 3 شــهور

%19%2%47

من 3 إلى 6 شــهور

أكثر من 6 شــهور

لم يتم إرســاؤها

%2

في غضون أســبوعين%91

%9 أكثر من أســبوعين

في غضون أســبوعين%95

%5 أكثر من أســبوعين

%100

%100

%100

جلسات علنية لفتح العطاءات بحضور الجهات المت��فة والموردين 
والمقاولين لتعزز النزاهة والشفافية في ممارسات المشتريات الحكومية.

عدد العطاءات المفتوحة 

إجمالي عدد التظلمات التي تم التعامل معها 

إجمالي عدد الموردين المسجلين لدى مجلس
المناقصات والمزايدات

إجمالي عدد الموردين المحليين المسجلين لدى
مجلس المناقصات والمزايدات

إجمالي عدد الموردين الدوليين المسجلين لدى
مجلس المناقصات والمزايدات

عدد ال��كات المؤهلة مسبقاً

عدد المناقصات التي أ��ف عليها المجلس
(ا��رساء، التمديدات، وا��وامر التغيرية، والتجديدات) 

إجمالي قيمة المناقصات التي أ��ف عليها المجلس (ا��رساء، 
التمديدات، وا��وامر التغيرية، والتجديدات) (دينار بحريني)

عدد المناقصات والمزايدات المفتوحة 



احصائيات الترسيات في عام 2019

2019 2019التقريــر الســنوي  التقريــر الســنوي 

طيران الخليج
175,400,924
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 161

��كة ه�� بحرين للضيافة
240,000

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 1

��كة مطار البحرين
71,676,808

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات80 

أكاديمية الخليج للطيران
4,993,947

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

244
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

252,311,679

الطيران

وزارة ا��سكان
347,563,766
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات55 

بنك ا��سكان
638,892

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 4

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

59
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

348,202,658

��ســكان ا

��كة تطوير للبترول
322,620,375
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات121 

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

265
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

460,234,878

النفــط والغاز

��كة نفط البحرين
136,263,158

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات137 

ال��كة القابضة
للنفط والغاز

788,121
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات4 

��كة توسعة غاز البحرين
الوطنية (بناغاز)

319,223
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

الهيئة الوطنية
للنفط والغاز 

244,000
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

 البنيــة التحتيــة

هيئة الكهرباء والماء
240,408,930
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 273

وزارة ا��شغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني

249,708,265
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 214

وزارة المواص��ت
وا��تصا��ت

3,875,802
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 42

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

589
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

503,923,810

هيئة تنظيم ا��تصا��ت
1,150,305

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 14

بدالة انترنت البحرين
637,765

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 14

هيئة التخطيط والتطوير العمراني
611, 638

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات

هيئة المعلومات
والحكومة ا��لكترونية

7,279,425
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 25

صفحة 17صفحة 16

وزارة التربية والتعليم
14,107,457

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات22 

مجلس التنمية 
ا��قتصادية
6,338,181

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات25 

المجلس ا��على للصحة
6,727,204

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات8 

وزارة الصحة
46,650,692

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات93 
تمكين

8,824,308
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات18 

هيئة البحرين 
للثقافة وا��ثار

7,570,078
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات20 

وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة

541,306
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

مركز البحرين للدراسات
ا��ستراتيجية والدولية والطاقة 

246,032
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

بنك البحرين للتنمية
369,103

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

معهد البحرين للؤلؤ 
وا��حجار الكريمة - دانات

196,266
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات4 

جامعة البحرين
4,529,541

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات16 
وزارة شئون الشباب

والرياضة
3,653,769

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات16 
بوليتكنك البحرين

1,173,931
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات20 
هيئة جودة التعليم

والتدريب
494,144

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات4 

المجلس ا��على 
للشباب والرياضة

122,943
المبلغ (دینار بحریني)

بورصة البحرينعدد المناقصات7 
192,887

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

معهد ا��دارة العامة
271,233

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات3 

101
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

53,377,896

الصحــة لتعليــم ا

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

88
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

24,353,019

ر ســتثما �� ا

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

74
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

67,559,069

ت مــا لمعلو ا

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

132
عــدد المناقصات التي 

تم إرســاؤها في عام 2019 

52,354,753

��كة البحرين 
ل��ستثمار العقاري

58,958,212
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات34 

��كة ممتلكات 
البحرين القابضة

816,000
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

حلبة البحرين الدولية
21,678,570

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات25 

وزارة شئون ا��ع��م
7,940,964

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات24 

هيئة البحرين 
للسياحة والمعارض

5,553,494
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات33 

BD

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

6

جهاز المساحة والتسجيل العقاري
251,680

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات 1

��كة بابكو للتزويد ش.ش.و.
688,420

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1



2019 2019التقريــر الســنوي  التقريــر الســنوي 

وزارة المالية 
وا��قتصاد الوطني

39,299,169
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات37 

المجلس ا��على للقضاء 
444,520

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

ديوان الرقابة المالية وا��دارية
140,847

المبلغ (دینار بحریني)
عدد المناقصات1 

مجلس الشورى
85,054

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات3 

��كة الخليج 
للمناولة
49,500

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

المؤسسة العامة 
للموانئ البحرية

48,928
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

وزارة شئون 
مجلس الوزراء

377,441
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

هيئة الت��يع 
والرأي القانوني

14,985
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

المؤسسة الوطنية 
لحقوق ا��نسان

6,872
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

وزارة الدولة لشئون 
مجلس الشورى والنواب

2,478
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

النيابة العامة
321,680

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات3 

المحكمة الدستورية
220,160

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات2 

مجلس المناقصات
والمزايدات
204,471

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات5 
ديوان الخدمة المدنية

153,423
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

مجلس النواب
1,112,241

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

ا��مانة العامة للتظلمات
432,000

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

الهيئة العامة 
للتأمين ا��جتماعي 

973,663
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات14 

وزارة العدل والشئون 
ا��س��مية وا��وقاف

846,853
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

المجلس ا��على 
للشئون ا��س��مية

499,321
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

ال��كة العامة 
للدواجن

7,472,699
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات6 

هيئة تنظيم 
سوق العمل
4,000,812

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات13 

وزارة الداخلية
3,798,645

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات14 

وزارة العمل 
والتنمية ا��جتماعية

3,000,112
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات34 

وزارة الخارجية
1,468,993

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات8 

ى خر أ

قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
في عام 2019  (دينار بحريني)

174
عــدد المناقصات التي

تم إرســاؤها في عام 2019

66,290,261

المجلس ا��على للبيئة
1,275,581

المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات4 

غرفة البحرين 
لتسوية المنازعات

39,813
المبلغ (دینار بحریني)

عدد المناقصات1 

احصائيات الترسيات في عام 2019
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المناقصات التي تم إرساؤها عام 2019

عدد المناقصات التي تم إرساؤها في عام 2019 وقيمتها

149

123

171

117

135

136

146

153

150

176

122

148
163,469,548

76,242,931

257,225,242

50,510,783

203,704,752

56,587,515

180,669,976

403,628,339

129,543,139

52,669,686

167,721,767

   86,634,342

إجمالــي المبلــغ (دينــار بحريني)

إجمالــي عــدد المناقصات

إجمالي القيمة

+1.8 مليارات (د.ب.)

ــة ــة مت��ف ــة حكومي 15 جه ــى  أعل

لمبلــغ ا لــي  إجما
ــي) ر بحرين ــا (دين

لــي عــدد إجما
ت قصــا لمنا ا ــة المت��ف ــة  لجه ا اســم 

347,563,766

322,620,375

249,708,265

240,408,930

175,400,924

 136,263,158 

71,676,808

58,958,212

46,650,692

21,678,570

39,299,169

14,107,457 

8,824,308
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ا��سكان وزارة 
شـــركة تطويــر للبترول

وزارة ا��شــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمراني
هيئــة الكهربــاء والماء

طيــران الخليج
شـــركة نفــط البحرين

شـــركة مطــار البحرين
شـــركة البحريــن ل��ســتثمار العقــاري (إدامة)

الصحة  وزارة 

حلبــة البحريــن الدولية
 وزارة الماليــة وا��قتصــاد الوطني

وزارة التربيــة والتعليــم
تمكين

وزارة شــئون ا��ع��م
هيئــة البحريــن للثقافــة وا��ثار
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تهدف ا��تفاقية لمعرفة مدى الجدوى 
من ا��ستكشاف لتطوير النفط والغاز 
في القاطع البحري الشمالي رقم (1)، 
مجال  في  العمليات  توسيع  بهدف 
إنتاج  أنشطة  وتطوير  والغاز  النفط 

جديدة.

م��وع  من  ا��ولى  المرحلة  تمويل 
7 مباني  "سعادة"، والتي تتكون من 
على  ويشمل  محل،   32 تتضمن 
الطوابق  متعدد  للسيارات  مواقف 
 200 لـ  يتسع  المحرق  سوق  يخدم 

موقف.

م��وع "سعادة“

توسعة  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
كورنيش  واستثمار  تطوير  م��وع 
مجمع  ��نشاء  وذلك  فيصل،  الملك 
60 سنة  لمدة  فندقية  تجاري وشقق 
مربع  متر   100.000 قدرها  بمساحة 

ببدل انتفاع للوزارة.

��اء حزمة من بيانات طائرة من طراز 
المعلومات  لتوفير  ووثائق  (إيرباص) 
ال��ورية للمحاكاة لتدريب الطيارين 
التدريب  أثناء  الطيارين  ومساعدين 

على جهاز المحاكاة.

الطوابق  إنشاء وتطوير مبنى متعدد 
للسيارات بالقرب من مجمع السلمانية 
 600 الم��وع  يشمل  حيث  الطبي، 
يبلغ  ما  لخدمة  للسيارات  موقف 
معدله بـ 8000 مريض و/أو زائر يومياً 

لمجمع السلمانية.
مساحات  توفير  ذلك،  على  ع��وة 
وا��ع��نات  بالتجزئة  البيع  لتجارة 

بغرض ا��ستثمار.

للسيارات مواقف  انشاء 
الطبي السلمانية  بمجمع 

��كة البحرين ل��ستثمار 
العقاري "إدامة"

النفط عن  للتنقيب  اتفاقية 
ا��يطالية  "إيني"  والغاز مع 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز

كورنيش تطوير  م��وع 
فيصل الملك 

وزارة ا��شغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني

أكاديمية الخليج للطيران

للطيران المحاكاة  جهاز  ��اء 

المستخدمة  ا��نابيب  توريد  يهدف 
للسنوات  والغاز  النفط  آبار  في حفر 
ا��حتياجات،  لتلبية  القادمة  الخمس 
وضمان  والغاز،  النفط  إنتاج  وزيادة 

استمرارية الصيانة ل��بار الحالية.

لدعم  البرية  الحفر  خدمات  توفير 
على  لل��كة  القادمة  الحفر  مشاريع 

مدى ث��ث سنوات القادمة.

البرية ا��بار  توفير خدمات حفر 

واختبار  وتركيب  وتوريد  تصميم 
(14) جهد  المفاتيح  وتشغيل وصيانة 

66 كيلوفولت و11 كيلوفولت.

66 كيلو فولت الكهرباء جهد  نقل 

55,659,046 دينار بحريني 

وزارة ا��شغال

والمؤتمرات  المعارض  مركز  يقع 
غرب حلبة البحرين الدولية، ويشتمل 
10 قاعات، كما  مركز المعارض على 
للمؤتمرات  مركزاً  الم��وع  يتضمن 
يضم صالة مؤتمرات رئيسية، وعدداً 
وا��جتماعات  المؤتمرات  قاعات  من 
عددها  البالغ  والصغيرة  المتوسطة 

27 قاعة.

والمؤتمرات  المعارض  مركز 
الصخير في 

كلفة الم��وع:

كلفة الم��وع:

كلفة الم��وع:

83,600,000 دينار بحريني 

هيئة الكهرباء والماء 

��كة تطوير للبترول 

11,311,000 دينار بحريني 

مدينة م��وع  تنفيذ 
��ق سترة

259,727,811 دينار بحريني
كلفة الم��وع:

كلفة الم��وع:
62,642,078 دينار بحريني 

المستخدمة  ا��نابيب  توريد 
في حفر آبار النفط والغاز

��كة تطوير للبترول
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المشاريع  أحد  تعد  سترة  ��ق  مدينة 
الرئيسية التي تضاف إلى المكتسبات 
ا��سكانية التي حققتها الحكومة الموقرة 
وتوفر  ا��سكانية،  الخدمات  مجال  في 
سكنية  وحدة   3000 من  أكثر  المدينة 
وقسيمة، وسيتم انجاز الم��وع على 3 

مراحل.

4

كلفة الم��وع:
مذكرة تفاهم 

كلفة الم��وع:
1,305,288 دينار بحريني 

كلفة الم��وع:
33,134,400 دينار بحريني 

كلفة الم��وع:

4,500,000 دينار بحريني 

��كة البحرين ل��ستثمار 
العقاري "إدامة"

كلفة الم��وع:
4,500,000 دينار بحريني 

ا��سكان وزارة 

أهــم المشــاريع الحيويــة المرســاة في عام 2019
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يعكف المجلس على تفعيل خطة 
تطويرية لعملية التأهيل المسبق.
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التأهيل المسبق 

الجديــر بالذكــر، أن عمليــة التأهيــل المســبق تشــتمل علــى 
التحقــق بصــورة مســبقة مــن القــدرات الفنيــة وا��مكانيات 
المالية وا��دارية لدى الشـركات الراغبة في المشاركة في 
المناقصــات الحكومية، وذلك لضمان ترســية المناقصات 
علــى الشـــركات ذات الكفــاءة والقــدرة. ويتــم التأهيــل 
المســبق وفقــاً ��ســلوبين، إمــا من خ��ل إعــ��ن تأهيل عام، 
أو مــن خــ��ل الطلبــات المنفــردة التي تتقدم بها ال�ــ�كات 
��عتمــاد تأهيلهــا وإدراجهــا فــي ســجل التأهيل المســبق أو 

��عادة تأهيلها بغرض تغيير درجتها.

ويطمــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات إلــى حــث الجهــات 
المت��فــة علــى التحقــق بصــورة مســبقة مــن القــدرات الفنية 
ــركات الراغبــة فــي  وا��مكانيــات الماليــة وا��داريــة لــدى الشـ
ــس  ــل المجل ــة، إذ يعم ــات الحكومي ــي المناقص ــاركة ف المش
حاليــاً علــى وضــع الخطــط ال��زمــة وآليــات التنفيــذ المتعلقــة 
بخططــه التطويريــة الخاصــة بعمليــة التأهيــل المســبق، حيث 
تتضمــن خطتــه التطويريــة عــدد مــن المبــادرات المتعلقــة 
بعمليــة خطــة التأهيــل المســبق، كتفعيــل التأهيــل المســبق، 
با��ضافــة إلــى وضــع آليــة لتقييــم أداء المقاولين/المورديــن، 
هــذه  أداء  تاريــخ  حــول  بيانــات  قاعــدة  عمــل  بجانــب 

الشـركات في مختلف المناقصات/المشاريع التي أنجزتها.

زيادة عدد ال��كات المحلية المؤهلة 
مسبًقا بنسبة 10% حتى 2019، 
وال��كات الدولية بنسبة %12

عدد طلبات التأهيل المعتمدة كل عام

توزيع طلبات التأهيل المعتمدة خ��ل
العام 2019 حسب الجهة المت��فة

ارتفــع عــدد الشـــركات المحليــة المؤهلــة حتــى نهايــة عــام 
2019 بنســبة 10% لتصــل إلــى 1590 شـــركة، وهــو مــا 
يمثــل 59% مــن مجمــوع الشـــركات المؤهلــة خــ��ل عــام 
2019 وحوالي 29% من إجمالي عدد الشـــركات المحلية 
المدرجــة فــي نظــام المناقصــة ا��لكترونــي، كمــا ارتفــع 
عــدد الشـــركات الدوليــة المؤهلــة حتــى نهايــة عــام 2019 
ــركة، وهــو مــا  بنســبة تقــدر بـــ 12% لتصــل إلــى 1113 شـ
يمثــل 41% مــن مجمــوع الشـــركات المؤهلــة خــ��ل عــام 
2019 وحوالــي 27% مــن إجمالــي عدد الشـــركات الدولية 

المسجلة لدى المجلس.

بلــغ عــدد طلبــات التأهيــل المســبق التــي اعتمدهــا 
المجلس منذ بداية 2011 حتى نهاية عام 2019 حوالي 
طلبًــا   277 قدرهــا  بزيــادة  تأهيــل،  طلــب   3,044
خــ��ل عــام 2019، إذ تــم تقديــم هــذه الطلبــات مــن 
ــردة أو  ــة منف ــا بصف ــن إم ــل المورديــن والمقاولي قب

بالشـراكة مع شـركات أخرى. 

يوضح هذا الرسم البياني زيادة عدد طلبات التأهيل المعتمدة خ��ل العام 2019 بنسبة %28
مقارنة بـالعام 2018، إذ تم اعتماد 277 طلب تأهيل في 2019 مقارنة بـ 199 طلبًا للتأهيل في 2018.

وزارة ا��شغال وشئون 
ــات والتخطيط  البلدي

العمراني

ال��كات المؤهلة مسبًقا في عام 2019

عدد ال��كات 
المسجلة في نظام 

المناقصة ا��لكتروني 
حتى نهاية 2019 

عدد ال��كات 
المسجلة في 

نظام المناقصة 
ا��لكتروني 2018

عدد الشـركات 
المؤهلــة حتى 

2019

عدد الشـركات 
المؤهلة حتى 

2018

4183

5524

3466

4839

1113
1590

983
1437

عــدد الشـــركات المحلية
عــدد الشـــركات الدولية

%34

%54

%4

هيئة الكهرباء 
والماء

وزارة ا��سكان 

��كة نفط البحرين

%8

وشئون  ا��شغال  وزارة  تصدرت   2019 العام  خ��ل 
البلديات والتخطيط العمراني نسبة طلبات التأهيل 
المعتمدة بنسبة 54% من اجمالي الطلبات التأهيل 

المعتمدة، تلتها هيئة الكهرباء والماء %34. 
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التأهيل المســبق

بتبنــي  والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس  يلتــزم 
أعلــى معاييــر الشــفافية والعدالــة، إذ يتــم الــرد 
علــى جميــع الطلبــات والتظلمــات الــواردة إليــه 
بالطــرق المناســبة والتــي تتــم مناقشــتها بصــورة 
أســبوعية خــ��ل اجتماعــات مجلــس المناقصــات 
المنصــوص  ل��حــكام  وفًقــا  وذلــك  والمزايــدات، 
عليهــا فــي قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات 

والمشتريات والمبيعات الحكومية. 

وخــ��ل العــام 2019، تلقــى مجلــس المناقصــات 
والمزايــدات 541 طلبــاً ��عــادة النظــر والتظلــم مــن 
المورديــن والمقاوليــن، أي مــا يمثــل 10 % فقــط من 
ــي عــدد العطــاءات المســتلمة خــ��ل العــام  إجمال

2019 بناء على أسبابها والتي تتمثل با��تي: 
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منــذ مطلــع عــام 2019م بــدء مجلــس المناقصــات والمزايــدات فــي تطبيــق آليــة جديــدة 
لرصــد مؤشـــرات عمليــات المناقصــات، وذلــك حرصــاً منــه علــى الوقــوف علــى مواطــن 
القــوة فــي تقاريــر مؤشـــرات المناقصــات الخاصــة بــكل جهــة مت��فــة وفــرص التطويــر 
الممكــن تنفيذهــا، بمــا يحقــق أهــداف القانــون ويضفــي مزيــد مــن الســـرعة والفاعليــة 
ــي علــى إجــراءات  ــل هــذه الجهــات، وبالتال والكفــاءة علــى عمليــات اتخــاذ القــرار داخ
المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة ككل، ممــا يســهم في تطوير السياســات وا��جراءات 
ــرات العمليــات الرئيســية للمناقصــات، وذلــك مــن أجــل تعزيــز كفــاءة وفعاليــة  ومؤشـ
العمليــات وتطويــر أداء الجهــات المت��فــة مــن خ��ل تعزيز مشــاركتها فــي ورش العمل 

والدورات التخصصية. 

وقــد تبنــت مملكــة البحريــن «رؤيــة البحريــن ا��قتصاديــة 2030» لتكــون منهجــا وخارطــة 
طريــق للعمــل ا��قتصــادي والتنمــوي فــي المملكــة. وقــد رســمت الرؤيــة والتوجهــات 
الســامية لصاحــب الســمو الملكــي ا��ميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب 
القائــد ا��علــى النائــب ا��ول لرئيــس مجلــس الــوزراء، ا��هــداف وا��لتزامــات الخاّصــة بهــا، 
لتكــون المملكــة نموذجــاً رائــداً علــى كاّفــة المســتويات. وانســجاماً مــع «رؤيــة البحريــن» 
تــم تشــكيل فريــق عمــل بيــن عــدة جهــات حكوميــة للعمــل علــى وضــع خطــة مبدئيــة 
ــرات الدوليــة،  تتضمــن عــدة مبــادرات مــن شــأنها تحســين وضــع البحريــن فــي المؤشـ
ودعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، بمــا يحقــق الكفــاءة والفاعليــة فــي ممارســة 
أجهــزة المملكــة لمهامهــا واختصاصاتهــا علــى أكمــل وجــه، ويرتقــي بمســتوى الخدمــات 
المقدمــة للمســتفيدين وصــو��ً إلــى مســتقبل زاهــر وتنميــة مســتدامة، كمــا عكــف 
المجلــس علــى تعزيــز الع��قــة مــع الشـــركاء ا��ســتراتيجيين مــن الجهــات الحكوميــة 
المت��فــة ل��رتقــاء بمســتوى ا��داء وتطبيــق أفضــل الممارســات ا��داريــة المتعلقــة 
بالمشــتريات والمبيعــات الحكوميــة وتحقيقــاً ��علــى معــد��ت ا��ســتثمار ا��مثــل للمــال 
العــام فــي الجهــات الحكوميــة إذ تــم خــ��ل العــام الماضـــي تنفيــذ ثمانيــة عشـــرة ورشــة 
عمــل شــاركت مــن خ��لهــا أكثــر مــن خمــس وث��ثــون جهــة حكوميــة مت��فــة، كمــا تــم 
تنفيــذ ورشــة عمــل للمورديــن والمقاوليــن، ومــن المؤمــل تنفيــذ العديــد مــن الــدورات 

التخصصية وورش العمل التي تستهدف بقية الجهات ا��خرى. 

طلبات إعادة النظر والتظلمات 

الخطــط التطويرية

بلغت نسبة طلبات التأهيل المعتمدة لهيئة الكهرباء 
والماء 36% من إجمالي مجموع الطلبات المعتدة 
وشئون  ا��شغال  ووزارة  تلتها   ،2019 عام  حتى 
من   % 32 بنسبة  العمراني  والتخطيط  البلديات 
المجموع، ويؤكد ذلك حرص هذه الجهات المت��فة 

والتزامها بالقيام بالتأهيل بصورة منتظمة.
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طلبات التأهيل المعتمدة حتى عام 2019
حسب الجهة المت��فة

هيئــة الكهربــاء والماء

وزارة ا��شــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمراني

جهــاز المســاحة والتســجيل العقاري

الجهــات ا��خرى

شـــركة مطــار البحرين

شـــركة نفــط البحرين

ا��سكان وزارة 

36

• طلبات تتعلق بإعادة النظر في قبول الضمان ا��بتدائي.
• قصور في تقديم ا��ستمارات المطلوبة.

• طلبات تتعلق بقرار الترسية.
• طلبات تتعلق بإجراءات المناقصة.

32%

36%

15%

6%

4% 4%

3%



التــوزان المالي

2019 2019التقريــر الســنوي  التقريــر الســنوي 

التحــّول الرقمي

التــوازن  برنامــج  أهــداف  مــن  انط��قــاً 
ــن  ــوازن بي ــق ت ــى خل ــذي يهــدف إل ــي ال المال
يســتند  والــذي  وا��يــرادات،  الم��وفــات 
ــز  ــز أساســية ُصممــت لتعزي ــى ســت ركائ إل
كفــاءة ا��نفــاق الحكومــي ودفــع عجلــة النمــو 
المناقصــات  مجلــس  حقــق  ا��قتصــادي، 
إيــرادات بلغــت نحــو 718,482  والمزايــدات 
ألــف دينــار بحرينــي، كمــا يتطلــع المجلــس 
لزيادة إيراداته خ��ل العام 2020؛ باســتحداث 

خدمات إضافية للشـركاء. 

قانــون  إن  إ��  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 
أرســـى  عمليــات  والمزايــدات  المناقصــات 

مبدأ النزاهة والشفافية وتحقيق التوظيف 

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمملكة  الرقمي  التحول  استراتيجية  تنفيذ  الحكومية في  الجهود  مع  تماشياً 
البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء ا��صطناعي في القطاعات ا��نتاجية والخدمية، 
ومن ضمنها عمليات إدارة وتنظيم عمليات المشتريات والمناقصات، يعمل 
الحكومية،  للمشتريات  إلكترونية وطنية  تنفيذ م��وع منصة  المجلس على 
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الم��وع خ��ل (24) شهراً، مما يؤكد على جاهزية 
المجلس لمواكبة التطورات التقنية القادمة في مجال المشتريات عبر التحول 
للجيل الرابع من نظام المشتريات الذكي Procurement 4.0، وذلك في إطار 
سعيه المتواصل لتقديم نموذج رائد للممارسات المشتريات الحكومية واعتماد 
أفضل الممارسات العالمية، في خطوة ستعزز من حضور البحرين في مجال 

التحول الرقمي. 

ويتضمن النظام تفعيل العديد من الخصائص، أبرزها: تسجيل الموردين وربطه 
لذا  ا��سبوع،  أي يوم خ��ل  المناقصات في  مع نظام سج��ت، وإمكانية فتح 
ارتأى المجلس تطوير آليه العمل عبر إيجاد نظام جديد متكامل وأكثر شمولية، 

بما يكفل احتياجات جميع ا��طراف وس��سة و��عة ا��جراءات والعمليات.

المشتريات  منظومة  يجعل  جديد  منهج  تطوير  إلى  المنصة  هذه  وتهدف 
الحكومية مبنية على أسس ومعايير مبتكرة، حيث ترتكز على النتائج المرجوة 
على تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، بما يحقق أعلى معد��ت 
رضا من الجهات المت��فة والموردين والمقاولين، كما تعمل على تعزيز كفاءة 
إجراءات  ��نهاء  ال��زم  الوقت  تقليل  عبر  الحكومي،  ال��اء  عمليات  وفاعلية 
المشتريات، وخفض إجراءات العمل الروتينية والذي بدوره سيساهم في تقليل 

المصاريف التشغيلية، ضمن سياسة مرنة للمشتريات. 

خطتــه  لتنفيــذ  المجلــس  مــن  ســعياً 
التطويريــة فــي دعــم المؤسســات الصغيــرة 
ــوزراء،  ــس ال ــرار مجل ــذاً لق والمتوســطة، وتنفي
الخطــط  وضــع  علــى  المجلــس  عكــف 
ــي تهــدف  ــادرات الت ــة لعــدد مــن المب التنفيذي
وا��ستشــارات  الفنــي  الدعــم  تقديــم  إلــى 
لرفــع  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
المؤسســات  لهــذه  التنافســية  القــدرة 
ا��مــر  الحكوميــة،  بالمناقصــات  للمشــاركة 
إيجــاد  فــي  سيســاهم  شــأنه  مــن  الــذي 
المورديــن  لجميــع  متكافئــة  تنافســية  بيئــة 

والمقاولين وفق أفضل الممارسات الدولية.

كمــا تــم إصــدار عــدد مــن التعاميــم بتاريــخ 
18 نوفمبــر 2019م منهــا تعميــم رقــم (2) لســنة 

2019م بشأن تطبيق ا��فضلية للمؤسسات 
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القانــون  ذات  أن  إ��  العــام،  للمــال  ا��مثــل 
ــة واحــدة  ــة حال ــة المت��ف قــد اســتثنى للجه
العطــاء  صاحــب  مــع  للتفــاوض  فقــط 
كان  إذا  ســعراً  وا��قــل  شـــروطاً  ا��فضــل 
ســعر عطــاءه أعلــى مــن التكلفــة التقديريــة 
إلــى  بســعره  للنــزول  للشـــراء  المخصصــة 
أخــذ  بعــد  وذلــك  ممكــن،  ســعر  أدنــى 
فقــد  وعليــه  بذلــك.  المجلــس  موافقــة 
وافــق المجلــس فــي 164 مناقصــة للجهــات 
المورديــن  مــع  بالتفــاوض  المت��فــة 
فــي  ســاهم  الــذي  ا��مــر  والمقاوليــن، 
بقيمــة  مباشـــرة  ماليــة  وفــرات  تحقيــق 

106.426 مليون دينار.

الصغيــرة والمتوســطة وتعميم رقم (3) لســنة 
طــرح  عــن  المركــزي  ا��عــ��ن  بشــأن   2019
المناقصــات الداخليــة، وبينــت هــذه التعاميــم 
آليــة إجــراءات تطبيــق ا��فضليــة للمؤسســات 

المصنفة كمؤسسات صغيرة ومتوسطة.

الــورش  مــن  عــدد  المجلــس  عقــد  كمــا   
ــك  ــة، وذل ــع الجهــات المت��ف ــة لجمي التدريبي
ذات  ا��جــراءات  تطبيــق  صحــة  لضمــان 
الع��قــة، تضمنــت الــورش توضيحــات حــول 
المناقصــات  كافــة  عــن  ا��عــ��ن  مركزيــة 
عبــر  والدوليــة  المحليــة  العامــة  الداخليــة 
يكفــل  ممــا  للمجلــس،  ا��لكترونــي  الموقــع 
هــذه  علــى  المؤسســات  كافــة  اطــ��ع 

ا��ع��نات.
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