
العدد: 3501 – الخميس 10 ديسمبر 2020

30

جمل�ص��ملناق�سات�و�ملز�يد�ت

�قر�ر�رقم�)1(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن��لالئحة��خلا�سة

باإجر�ء�ت��لتاأهيل��مل�سبق�للمورِّدين�و�ملقاولني

مجل�س المناق�شات والمزايدات:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات 

واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية، ال�شادرة باملر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002،

اخلا�شة  الالئحة  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )1( رقم  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  قرار  وعلى 

دين واملقاولني، باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورِّ

قرر��الآتي:

مادة�)1(

دين واملقاولني املرافقة لهذا  ُيـعمل باأحكام الالئحة اخلا�شة باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورِّ

القرار.

مادة�)2(

اخلا�شة  الالئحة  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )1( رقم  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  قرار  ُيـلغى 

دين واملقاولني. باإجراءات التاأهيل امل�شبق للمورِّ

مادة�)3(

اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكــلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ  على اجلهات املعنية - 

التايل لتاريخ ن�ْشـره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص�جمل�ص��ملناق�سات�و�ملز�يد�ت

نايف�بن�خـالـد��آل�خليـفة

�شدر بتاريخ: 19 �شفـر 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 6 اأكتوبــر 2020م 
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�لالئحة��خلا�سة�باإجر�ء�ت��لتاأهيل��مل�سبق�للمورِّدين�و�ملقاولني

�لف�سل��الأول�

�لتعريفات�و�الأحكام��لتمهيدية

مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة 

وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  يف 

مل  ما  منها،  ُكـلٍّ  قرين  ـنَة  املبيَّ املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  وتكون  احلكومية،  واملبيعات 

يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

�لقانـــون: المر�شـــوم بقانـــون رقـــم )36( ل�شنـــة 2002 ب�شاأن تنظيـــم المناق�شـــات والمزايدات 

والم�شتريات والمبيعات الحكومية.

�لالئحـــة��لتنفيذية: الالئحـــة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�شـــات والمزايدات والم�شتريات 

والمبيعات الحكومية ال�شادرة بالمر�شوم رقم )37( ل�شنة 2002.

دين  ها الجهة المت�شرفة بغر�س ن�ْشـِرها لدعوة المورِّ �إعـــالن��لتاأهيل��لم�سبق: الوثيقة التي تعدُّ

والمقاولين للتاأهيل الم�شبق.

دون والمقاولون للجهات  مها المـــورِّ طلـــب��لتاأهيـــل��لم�سبـــق: المعلومات والم�شتنـــدات التي يقدِّ

المت�شرفة لإثبات قدراتهم الفنية واإمكانياتهم المالية والإدارية وتوافر الخبرة المنا�شبة لديهم.

دين  ها الجهة المت�شرفة لتزويد المورِّ وثائق��لتاأهيل��لم�سبق: جميع م�شتندات التاأهيل التي تعدُّ

والمقاوليـــن بن�شخـــة منهـــا، وذلك لبيان موا�شفـــات ال�شلـــع اأو الِخـْدمات اأو الإن�شـــاءات مو�شوع 

التاأهيـــل، وتو�شيـــح متطلبات وا�شتراطات الم�شاركة في التاأهيل الم�شبـــق، بالإ�شافة اإلى معايير 

التاأهيل الم�شبق. وُيـعتَبـر اإعالن التاأهيل الم�شبق جزءًا من الوثائق.

ه الجهة المت�شرفـــة ب�شاأن نتائج تقييم  تقريـــر��لتاأهيـــل��لم�سبـــق: التقرير التف�شيلـــي الذي تعدُّ

طلبات التاأهيل الم�شاركة في عملية التاأهيل الم�شبق.

ـلين لـــدى الجهات  ديـــن والمقاوليـــن الموؤهَّ �سجـــل��لتاأهيـــل��لم�سبـــق: هـــو قائمـــة باأ�شماء المورِّ

المت�شرفة والمعتَمـدة من ِقـَبـل المجل�س، كلٍّ بح�شب مجال تاأهيله.

�لمـــورِّدون�و�لمقاولـــون: ال�شركـــات والموؤ�ش�شـــات والمقاولـــون والمكاتـــب ال�شت�شارية وغيرها 

مـــن الموؤ�ش�شـــات التجاريـــة ذات ال�شخ�شية العتباريـــة والأفراد الذين ي�شاركـــون في اإجراءات 

الم�شتريات لتلبية متطلبات الجهة المت�شرفة من ال�شلع اأو الإن�شاءات اأو الِخـْدمات.

�لم�ساريع��لكبيرة: الم�شاريع التي ُتـجاِوز قيمتها التقديرية ع�شرة ماليين دينار بحريني.

ـدة�وذ�ت��لطابع��لخا�ص: الم�شاريع الفريدة في اأعمالها نوعًا وغير المتكررة،  �لم�ساريع��لمعقَّ

ر معها القيـــام ب�شياغة  والتـــي ل توجـــد لـــدى الجهـــة المت�شرفة خبرة �شابقـــة بها، والتي يتعـــذَّ

ـلة لل�شلع اأو الإن�شاءات اأو تحديد خ�شائ�س الخدمة المطلوبة. موا�شفات مف�شَّ
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رة: هـــي المناق�شـــات والمزايدات المتماثلة فـــي المتطلبات  �لمناق�ســـات�و�لمز�يـــد�ت��لمتكـــرِّ

رة خالل فترات زمنية متقاربة. والموا�شفات والتي ُتـطرح ب�شورة متكرِّ

مادة�)2(

دين واملقاولني املتخ�ش�شني يف توريد ال�شلع اأو القيام  يتم القيام بعملية التاأهيل امل�شبق للمورِّ

بالإن�شاءات اأو اخِلـْدمات والتي تتطلب طبيعتها تقييم قدراتهم واإمكانياتهم الفنية واملالية، وذلك 

يف مرحلة ما قبل طْرح املناق�شات، وعلى الأخ�س يف احلالت الآتية:

رة. المناق�شات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات المتماثلة والتي ُتـطرح ب�شورة متكرِّ  -1

ـدة وذات الطابع الخا�س. الم�شاريع الكبيرة اأو المعقَّ  -2

م�شاريع التقنية المتطورة والفريدة من نوعها.  -3

ـ�شة. الِخـْدمات ال�شت�شارية المتخ�شِّ  -4

الم�شتريات والِخـْدمات بالغة الأهمية لأن�شطة وعمليات الجهات المت�شرفة.  -5

مادة�)3(

الواردة يف  واملقاولني  دين  للمورِّ امل�شبق  التاأهيل  اإجراءات  ـباع  باتِّ املت�شرفة  تلتزم اجلهات 

دين واملقاولني لإدراجهم يف �شجل  هذه الالئحة، وذلك بهدف تاأهيل اأكرب عدد ممكن من املورِّ

التاأهيل امل�شبق.

مادة�)4(

املناق�شات  وجمل�س  املت�شرفة  اجلهات  مع  التام  بالتعاون  واملقاولون  دون  املورِّ يلتزم 

واملزايدات يف تنفيذ اإجراءات التاأهيل واإعادة التاأهيل وتقدمي جميع امل�شتندات املطلوبة.

مادة�)5(

دين واملقاولني، ويعتمد نتائج  يقوم املجل�س بالإ�شراف على جميع اأعمال التاأهيل امل�شبق للمورِّ

دين واملقاولني يف اأية مرحلة. ـد من اأهلية املورِّ التاأهيل والت�شنيف. ويجوز له التاأكُّ

مادة�)6(

ثالثة  من  ـل  ت�شكَّ تاأهيل  جلان  خالل  من  امل�شبق  التاأهيل  اأعمال  املت�شرفة  اجلهات  تتوىل 

من  واملخت�شني  الفنيني  اأو  اجلهة  ذات  من  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  الأقل  على  اأع�شاء 
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اجلهات الأخرى. ويجوز للجان ال�شتعانة باملكاتب ال�شت�شارية يف اململكة اأو خارجها.

مادة�)7(

يجوز للجهات املت�شرفة القيام باأعمال التاأهيل امل�شبق ِوْفـقًا لالأ�شاليب الآتية:

ـنة. طْرح دعوة عامة للتاأهيل لمناق�شة معيَّ  -1

طْرح دعوة عامة للتاأهيل لالإدراج في �شجل التاأهيل الم�شبق.  -2

تاأهيل الطلبات المنفردة.  -3

�لف�سل��لثاين

ـنة �طْرح�دعوة�عامة�للتاأهيل�ملناق�سة�معيَّ

مادة�)8(

امل�شبق  التاأهيل  اأعمال  امل�شاركة يف  وتقت�شر  دوليًا،  اأو  امل�شبق حمليًا  التاأهيل  ُتـطرح دعوة 

املحلِّـي على ال�شركات املحلية، اأما اأعمال التاأهيل امل�شبق املطروحة دوليًا فتكون امل�شاركة فيها 

لل�شركات املحلية والدولية امل�شجلة يف مملكة البحرين وغري امل�شجلة، كما يجب ح�شول اجلهات 

املت�شرفة على موافقة املجل�س امل�شبقة يف حالة ما اإذا كانت اأعمال التاأهيل امل�شبق تقام متهيدًا 

لطْرح مناق�شة على �شركات دولية.

مادة�)9(

اأن  ويجب  امل�شبق،  التاأهيل  اإعالن  املت�شرفة  اجلهة  ُتـِعـد  دوليًا،  املناق�شة  طْرح  حالة  يف 

يت�شمن الإعالن املعلومات الآتية: 

ا�شم وعنوان الجهة المت�شرفة.  -1

طبيعة واأنواع ال�شلع اأو الِخـْدمات اأو الإن�شاءات التي �شيتم التاأهيل الم�شبق لها.  -2

طريقة الح�شول على وثائق التاأهيل الم�شبق وقيمتها.  -3

دين  ـرة على مورِّ التو�شيح ب�شاأن ما اإذا كانت الدعوة للتاأهيل الم�شبق محلية اأو دولية اأو مقت�شِ  -4

اأو مقاولين ينتمون اإلى دولة معينة.

اآخر موعد ُيـ�شمح فيه ب�شراء وثائق التاأهيل الم�شبق، اإذا ُوِجـد.  -5

اآخر موعد لإيداع الطلبات ومكان ذلك.  -6
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بيان مكان وموعد فْتـح الطلبات.  -7

التاأهيل  واإيداع طلبات  واإعداد  ل�شراء  واملقاولني  دين  للمورِّ املمنوحة  الفرتة  تقل  األ  ويجب 

امل�شبق عن ثالثة اأ�شابيع، على اأْن تكون وثائق التاأهيل امل�شبق متاحة لل�شراء خالل فرتة ل تقل 

عن اأ�شبوعني.

مادة�)10(

ُتـِعـد اجلهة املت�شرفة وثائق التاأهيل امل�شبق، على اأْن ت�شتمل الوثائق على البيانات واملعلومات 

الآتية: 

ا�شم وعنوان الجهة المت�شرفة.  -1

طبيعة واأنواع ال�شلع اأو الِخـْدمات اأو الإن�شاءات التي �شيتم التاأهيل الم�شبق لها.  -2

الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من ِقـَبـل الم�شارك، على اأن تت�شمن الآتي:  -3

�شهادة قْيـد ال�شجل التجاري. اأ- 

ب- عْقـد التاأ�شي�س البتدائي لل�شركة والنظام الأ�شا�شي.

العمومية            الميزانية  على  م�شتملة  �شنوات،  ثــالث  لآخــر  ـقة  المدقَّ المالية  التقارير  ج- 

ـقات النقدية  ـَدفُّ ْخـل )Income Statement( وقائمة التَّ )Balance Sheet( وقائمة الدَّ

.)Cash Flow Statement(

ن�شخة من ال�شيرة الذاتية للكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه. د- 

هـ- المعدات والآلت والأجهزة المتوفرة لديه وال�شرورية لإنجاز العمل المطلوب.

مدة الخبرة، وقائمة الأعمال التي قام باإنجازها بنجاح، واأعلى قيمة لالأعمال التي قام  و- 

بتنفيذها.

في  عليها  المن�شو�س  الميدانية  بالزيارات  المت�شرفة  الجهة  قيام  كتابية على  موافقة  ز- 

البند )1( من المادة )19( من هذه الالئحة، وذلك عند الحاجة.

دين، يجب الن�س باأنه على الم�شارك تقديم الم�شتندات الآتية: وفي حالة تاأهيل المورِّ

ـعني الذين يثلهم امل�شارك يف اململكة، اإْن ُوِجـدت. نِّ      1( قائمة باأ�شماء الـُم�شَ

     2( �شهادات قْيـد الوكالة التجارية، اإْن ُوِجـدت.

يجب اأن تت�شمن وثائق التاأهيل الم�شبق التي ُتـِعـدها الجهة المت�شرفة الآتي:  -4

الن�س على خ�شوع كافة اأعمال التاأهيل الم�شبق لقانون تنظيم المناق�شات والمزايدات  اأ- 

والم�شتريات والمبيعات الحكومية ولئحته التنفيذية واأحكام هذه الالئحة.

ب- اآليات تمكين الم�شاركين من الح�شول على اإي�شاحات ب�شاأن وثائق التاأهيل الم�شبق.
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ج- تفا�شيل اأ�ش�س ومعايير تقييم طلبات التاأهيل الم�شبق، والأوزان الن�شبية لهذه المعايير، 

والحد الأدنى لقبول طلب التاأهيل الم�شبق.

دين والمقاولين، اإْن ُوِجـد. نظام ت�شنيف المورِّ د- 

م باأكثر من طلب تاأهيل م�شبق، �شواء كان منفردًا اأو  هـ- اإمكانية )اأو عدم اإمكانية( التقدُّ

بال�شراكة في ائتالف.

الموعد النهائي لإيداع الطلبات، ومكان وموعد فْتـح الطلبات. و- 

مًا من ائتالف �شركات، يجب طلب الوثائق  فـــي حالة ما اإذا كان طلب التاأهيل الم�شبـــق مقدَّ  -5

والمعلومات الإ�شافية الآتية:

نة لالئتالف. ُنـ�َشـخ من �شهادات قْيـد ال�شجالت التجارية لل�شركات المكوِّ اأ- 

ب- ن�شخة من اتفاق ت�شكيل الئتالف.

ات، والخبرة الالزمة. ج- بيانات الو�شع المالي والكوادر الإدارية والفنية، والأجهزة والمعدَّ

مادة�)11(

الإلكرتوين  املجل�س  نظام  على  امل�شبق  التاأهيل  وثائق  بتحميل  املت�شرفة  اجلهات  تلتزم 

للح�شول على اعتمادها اإلكرتونيًا من ِقـَبـل املخت�شني يف اجلهاز الفني والإداري باملجل�س، وذلك 

املت�شرفة م�شئولية �شالمة  تتحمل اجلهة  الأحوال  امل�شبق. ويف جميع  التاأهيل  اإعالن  ن�شر  قبل 

نة يف الوثائق. ودقة املعلومات املدوَّ

مادة�)12(

َتـن�ُشـر اجلهة املت�شرفة الإعالنات ب�شورة ت�شمن اإي�شالها لأكرب عدد ممكن من ال�شركات، 

اأعمال  طرح  عن  لالإعالن  الرئي�شية  ـة  املن�شَّ مبثابة  للمجل�س  الإلكرتوين  املوقع  يكون  اأن  على 

ـ�ْشـر على املوقع الإلكرتوين للجهة املت�شرفة. ويف حالة الإعالنات  النَّ التاأهيل امل�شبق، كما يتم 

الدولية يتم الإعالن عنها يف مملكة البحرين وخارجها باللغتني العربية والإجنليزية يف اجلرائد 

الدولية وا�شعة النت�شار.

وُتـن�َشـر الإعالنات املحلية باللغة العربية، ويجوز بالإ�شافة اإىل ذلك ن�ْشـُرها باأكرث من لغة 

اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك.

مادة�)13(

د اأو املقاول احل�شول على وثائق التاأهيل امل�شبق من نظام املجل�س الإلكرتوين  يجب على املورِّ

من بعد �شداد قيمتها، ول يجوز له حتويلها اإىل الغري اأو ا�شتخدام كل ن�شخة اأكرث من مرة واحدة.
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مادة�)14(

ـن على اجلهات املت�شرفة تقدمي الإي�شاحات والرد على ت�شاوؤلت امل�شاركني يف التاأهيل  يتعيَّ

دين اأو املقاولني امل�شاركني. امل�شبق، على اأن يتم تبليغ الإي�شاحات اإىل جميع املورِّ

مادة�)15(

د يف وثائق التاأهيل اأو للمدة التي  م طلبات التاأهيل امل�شبق اإىل املجل�س قبل املوعد املحدَّ تقدَّ

دها املجل�س، وذلك من خالل نظام املجل�س الإلكرتوين. يحدِّ

مادة�)16(

دين  يقوم املجل�س اأو اللجان التي يكلِّـفها بفْتـح طلبات التاأهيل امل�شبق يف املكان واملوعد املحدَّ

يف وثائق التاأهيل امل�شبق اأو يف املوعد النهائي يف حالة التمديد. وعلى رئي�س املجل�س اأو اللجنة 

بح�شب الأحوال اتخاذ الإجراءات الآتية:

ال�شماح لأ�شحاب الطلبات الم�شاركين في التاأهيل بح�شور جل�شة فْتـح الطلبات.  -1

اإعالن ا�شم كل م�شارك عند فْتـح طلبه.  -2

تحرير مح�شر لإثبات فْتـح طلبات التاأهيل الم�شبق، والتوقيع عليه من ِقـَبـل اأع�شاء اللجنة.  -3

مادة�)17(

م طلبات التاأهيل امل�شبق من املجل�س مبا�شرة بعد فْتـح الطلبات،  تقوم اجلهات املت�شرفة بت�َشلُـّ

وذلك لدرا�شتها وتقييمها وتقدمي التو�شيات ب�شاأنها اإىل املجل�س لعتمادها. وللمجل�س احلق باأن 

يقوم بدرا�شة وتقييم الطلبات اأو اأن يقوم باإحالتها اإىل اأية جلنة اأو جهة اأخرى.

مادة�)18(

ـد من الآتي: يجب على اجلهات املت�شرفة اأثناء مراجعة طلبات التاأهيل التاأكُّ

ـ�س للم�شارك بمزاولتها. َتـواُفـق الن�شاط مو�شوع التاأهيل مع الأن�شطة التجارية المرخَّ  -1

توافر التراخي�س الالزمة لتنفيذ م�شاريع الن�شاط مو�شوع التاأهيل.  -2

نة في طلب التاأهيل. ـق من قانونية الوثائق و�شحة المعلومات المدوَّ ـَحـقُّ التَّ  -3

�شالمة الو�شع المالي لل�شركة، وتوافر ال�شيولة المالية؛ ل�شمان تنفيذ الم�شاريع دون تاأخير،   -4

وذلك ا�شتنادًا لأحدث التقارير المالية.

بة لتنفيـــذ م�شاريع الن�شاط  ـلة والمدرَّ توافـــر عدد كاٍف مـــن الكوادر الفنية والإداريـــة الموؤهَّ  -5
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مو�شوع التاأهيل.

ات والأجهزة الكافية لتنفيذ م�شاريع الن�شاط مو�شوع  6-  وجود المن�شاآت المنا�شبة وتوافر المعدَّ

التاأهيل.

7-  َتـواُفـق مدة الخبرة ونوعيتها مع نوعية وحْجـم الن�شاط مو�شوع التاأهيل.

مادة�)19(

اأ- يجوز للجهات المت�شرفة اأثناء مراجعتها لمعلومات وم�شتندات الم�شاركين اتخاذ الإجراءات 

الآتية:

ات الم�شاركين. 1- القيام بزيارات ميدانية لالطالع وفْحـ�س من�شاآت ومعدَّ

2- الت�شال بزبائن الم�شاركين لل�شوؤال وال�شتف�شار عن جودة العمل والأداء.

ـذة من ِقـَبـل الم�شاركين في نف�س الن�شاط  3- الطالع على تفا�شيل الم�شاريع ال�شابقة المنفَّ

مو�شوع التاأهيل.

 ويجب دمج نتائج الإجراءات ال�شابقة مع التقرير النهائي للتقييم.

ب- ل يجـــوز للجهـــات المت�شرفة طلب م�شتنـــدات اإ�شافية من الم�شاركيـــن خالل مرحلة تقييم 

الطلبات، اإل بعد الح�شول على موافقة المجل�س على ذلك.

مادة�)20(

ـق من الآتي: ـَحـقُّ اأ- يجب على الجهات المت�شرفة اأثناء تاأهيلها للمواد التَّ

1- جودة المواد وَتـطاُبـقها مع الموا�شفات الفنية المو�شوعة.

2- اعتمادية المواد وَتـنا�ُشـب عمرها الفترا�شي.

ـر �شهادات دولية – من م�شادر ذات م�شداقية – ت�شيد باأداء وجودة المواد. 3- توفُّ

ب- يجوز للجهات المت�شرفة اتخاذ الإجراءات الآتية:

ـع توفير �شهادات مطابقة للمواد مع الموا�شفات الفنية المعتَمـدة. ـنِّ 1- الطلب من الُمـ�شَ

ذات  دولية  مختبرات  من  �شادرة  للمواد  اختبار  تقارير  توفير  ـع  ـنِّ الُمـ�شَ من  2- الطلب 

م�شداقية.

موافاة  تتم  اأن  على  ـنة،  معيَّ زمنية  لمدة  والختبار  للتجربة  المواد  من  ـنة  عيِّ 3- اإخ�شاع 

املجل�س باخلطة الزمنية الالزمة لالختبار وبتقرير بالنتائج النهائية حال النتهاء.

ويجب دْمـج نتائج الإجراءات ال�شابقة مع التقرير النهائي للتقييم.

د حتى اإْن كان وكياًل ح�شريًا معتَمـدًا للمواد المطلوبة. ج- ت�شري اأحكام هذه المادة على المورِّ
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مادة�)21(

تقوم اجلهات املت�شرفة بتقييم جميع طلبات التاأهيل امل�شبق للم�شاركني ِوْفـقًا لأ�ش�س ومعايري 

التقييم التي مت حتديدها م�شبقًا بوثائق التاأهيل امل�شبق والأوزان الن�شبية لهذه املعايري، ول يجوز 

ا�شتخدام اأ�ش�س اأو معايري تقييم اأو اأوزان ن�شبية بخالف املذكورة بوثائق التاأهيل امل�شبق.

مادة�)22(

مي طلبات التاأهيل امل�شبق لال�شتي�شاح عن املعلومات  يجوز للجهات املت�شرفة الت�شال مبقدِّ

مة، وذلك دون الإخالل مببداأ تكافوؤ الفر�س وامل�شاواة بني اأ�شحاب الطلبات،  وامل�شتندات املقدَّ

وعلى اأْن يتم منحهم فرتة زمنية منا�شبة لتقدمي التو�شيحات املطلوبة.

مادة�)23(

عملية  انتهاء  فور  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  اإىل  تو�شياتها  املت�شرفة  اجلهات  تر�ِشـل 

التقييم م�شحوبة بتقرير التاأهيل امل�شبق، ويجب اأن ي�شتمل التقرير على الآتي:

قائمة باأ�شماء ال�شركات الم�شاركة في التاأهيل.  -1

ُنـ�َشـخ من �شهادة قْيـد ال�شجل التجاري للم�شاركين في التاأهيل.  -2

جدول بالنقاط الممنوحة لل�شركات ح�شب معايير التقييم، مع مبررات مْنـح هذه النقاط.  -3

ت لعدم اجتياز بع�س ال�شركات لعملية التاأهيل. تفا�شيل الأ�شباب التي اأدَّ  -4

الأ�شمـــاء والم�شميات الوظيفيـــة واإم�شاءات اأع�شـــاء اللجنة المكلَّـفة بالتاأهيـــل الم�شبق مع   -5

الخْتـم الر�شمي للجهة المت�شرفة.

ليـــن بالرد علـــى اأية  اأ�شمـــاء واأرقـــام الت�شـــال بالمعنييـــن لدى الجهـــة المت�شرفـــة المخوَّ  -6

ا�شتف�شارات تتعلق بالتقرير.

كما يجب اأن يتم تدوين اأ�شماء ال�شركات طبقًا لال�شم الر�شمي ح�شب �شهادة قْيـد ال�شجل 

التجاري.

مادة�)24(

التاأهيل  طلبات  ب�شاأن  املت�شرفة  اجلهة  تو�شيات  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  يعتمد 

ـبًا. ْفـ�س م�شبَّ امل�شبق، ويف حالة رْفـ�س هذه التو�شيات يجب اأن يكون الرَّ

َمـن  كلِّ  اإخطار  اجلهات  وتتوىل هذه  املت�شرفة،  اجلهات  اإىل  قراره  باإبالغ  املجل�س  ويقوم 

�شارك يف التاأهيل خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ اإبالغها به.
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مادة�)25(

الئتالف  تركيبة  ح�شب  ي�شري  �شركات  ائتالف  من  م  املقدَّ امل�شبق  التاأهيل  طلب  اعتماد 

يف  تغيري  �شركة،  ا�شتبدال  �شركة،  )خروج  الرتكيبة  هذه  يف  تغيري  واأيُّ  الطلب،  يف  املذكورة 

املت�شرفة،  واجلهة  املجل�س  موافقة  دون  اأخرى( من  ل�شركات  م�شئوليات  اإ�شناد  اأو  امل�شئوليات 

يجعل من الئتالف غري موؤهل.

مادة�)26(

تقوم اجلهة املت�شرفة باإعداد درا�شة ب�شاأن طالبي التاأهيل امل�شبق ذوي الإمكانيات املالية 

ـر  ـذة اأو عدم توفُّ واملادية والفنية والإدارية الكافية الذين ل تتوافر لديهم مدة خربة اأو اأعمال منفَّ

تقارير مالية لثالث �شنوات حلداثة تاأ�شي�شها، وعْر�شها على املجل�س لتخاذ قرار يف �شاأنهم.

�لف�سل��لثالث

�طْرح�دعوة�عامة�للتاأهيل�لالإدر�ج�يف��سجل��لتاأهيل��مل�سبق

مادة�)27(

ـلة  يجوز للجهات املت�شرفة القيام بعملية التاأهيل امل�شبق بغر�س زيادة عدد ال�شركات املوؤهَّ

ـن ومن ثم اإدراجها يف �شجل التاأهيل امل�شبق، لتتم دعوتها عند طْرح املناق�شات  يف جمال معيِّ

ـلة، وبالأخ�س مناق�شات امل�شاريع املذكورة يف البند )1( من املادة )2( من  على ال�شركات املوؤهَّ

هذا القرار.

مادة�)28(

للجهات  يجوز  الثاين،  الف�شل  اأحكام  يف  الواردة  امل�شبق  التاأهيل  اإجراءات  مراعاة  مع 

املت�شرفة طلب اأية م�شتندات اإ�شافية من امل�شاركني خالل مرحلة تقييم الطلبات، وذلك حتى 

يتمكن طالب التاأهيل من اجتياز معايري التاأهيل املطلوبة.

�لف�سل��لر�بع

تاأهيل��لطلبات��ملنفردة

مادة�)29(

مه  د اأو مقاول يف حالة تقدُّ يجوز للجهات املت�شرفة القيام بعملية التاأهيل امل�شبق لأيِّ ُمـَورِّ
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بطلب ر�شمي لتاأهيله من دون وجود دعوة عامة للتاأهيل امل�شبق.

ويجب على اجلهات املت�شرفة – بهدف مْنـع احتكار بع�س ال�شلع اأو اخِلـْدمات – ا�شتق�شاء 

دين واملقاولني ودعوتهم لتقدمي طلب للتاأهيل امل�شبق. ال�شوق والبحث عن املورِّ

مادة�)30(

التاأهيل  وثائق  على  امل�شبقة  املجل�س  موافقة  على  احل�شول  املت�شرفة  اجلهات  على  يجب 

امل�شبق، على اأْن ت�شتويف الوثائق ال�شرتاطات الواردة يف املادة )10( من هذا القرار.

مادة�)31(

دها  د اأو املقاول احل�شول على وثائق التاأهيل امل�شبق ِوْفـقًا للطريقة التي يحدِّ يجب على املورِّ

املجل�س، وذلك من بعد �شداد قيمتها.

مادة�)32(

د اأو املقاول تقدمي طلب التاأهيل امل�شبق �شاماًل جميع املعلومات وامل�شتندات  يجب على املورِّ

اأية م�شتندات  دين يف الوثائق، ويجوز للجهات املت�شرفة طلب  املطلوبة يف املكان واملوعد املحدَّ

د اأو املقاول خالل مرحلة تقييم الطلب، وذلك حتى يتمكن طالب التاأهيل من  اإ�شافية من املورِّ

اجتياز معايري التاأهيل املعتَمـدة من ِقـَبـل املجل�س.

مادة�)33(

ـباع اإجراءات التاأهيل امل�شبق الواردة يف املواد )18( اإىل )26( من هذا القرار لتقييم  يتم اتِّ

واعتماد نتائج التاأهيل، مع ا�شتثناء الفقرة الأخرية من املادة )19( من هذا القرار.

مادة�)34(

ـلني – اإذا ا�شتدعت احلاجة ذلك – اإىل فئات ا�شتنادًا  دين واملقاولني املوؤهَّ يتم ت�شنيف املورِّ

د لكل فئة احلد املايل للم�شاريع التي ُيـ�شمح ِّ للمورد اأو املقاول  لنتائج التاأهيل امل�شبق، على اأن يحدَّ

القيام بها. ويف جميع الأحوال فاإنه يجب على اجلهات املت�شرفة احل�شول على موافقة املجل�س 

امل�شبقة على نظام الت�شنيف.

مادة�)35(

دون واملقاولون الذين  ـد فيه املورِّ يحتفظ املجل�س ب�شجل ي�شمى )�ِشـِجـل التاأهيل امل�شبق( يقيَّ
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مت اعتماد نتائج تاأهيلهم. وعلى اجلهات املت�شرفة ال�شتناد يف م�شرتياتها على �شجل التاأهيل 

التاأهيل  قوائم  دورية من مطابقة  ـق ب�شورة  ـَحـقُّ التَّ املجل�س، ويجب عليها  لدى  املعتَمـد  امل�شبق 

امل�شبق لديها ل�شجل التاأهيل امل�شبق املعتَمـد لدى املجل�س.

مادة�)36(

د اجلهات املت�شرفة الأن�شطة )توريد ال�شلع اأو القيام بالإن�شاءات اأو اخِلـْدمات( التي  حتدِّ

ـ�شني وتقييم قدراتهم واإمكانياتهم الفنية  دين اأو املقاولني املتخ�شِّ تتطلب طبيعتها تاأهيل املورِّ

يف  اأ�شماوؤهم  املدرجة  واملقاولني  دين  املورِّ جميع  تاأهيل  لإعادة  زمنيًا  برناجمًا  وت�شع  واملالية، 

ك�شوف اجلهات املت�شرفة ب�شورة دورية، على األَّ تزيد فرتة اإعادة التاأهيل على ثالث �شنوات 

متتالية.

مادة�)37(

ـفني على اإحدى  دين اأو املقاولني غري امل�شنَّ يجوز للجهات املت�شرفة اأثناء اإعادة تاأهيل املورِّ

ـد من الآتي: الدرجات، والذين لزالت خدماتهم �شارية، الكتفاء بالتاأكُّ

ـع المالي لل�شركة، وتوافر ال�شيولـــة المالية لديها ل�شمان تنفيذ الم�شاريع دون  �شالمـــة الو�شْ  -1

تاأخير، وذلك ا�شتنادًا لأحدث التقارير المالية.

د اأو المقاول في تنفيذ الم�شاريع ال�شابقة والحالية من خالل تقارير  ـق من اأداء المورِّ ـَحـقُّ التَّ  -2

تقييم الأداء.

مادة�)38(

يجوز للمجل�س - اإذا اقت�شت امل�شلحة - املبا�شرُة بنف�شه بالقيام باإجراءات التاأهيل امل�شبق 

دين  املورِّ ت�شنيف  له  يجوز  كما  الالئحة،  هذه  يف  الواردة  الإجراءات  ح�شب  النتائج  واعتماد 

التاأهيل  بنتائج  ـة  املعنيَّ املت�شرفة  اجلهات  اإخطار  املجل�س  على  ـن  ويتعيَّ ـلني.  املوؤهَّ واملقاولني 

ـلني. دين واملقاولني املوؤهَّ والت�شنيف وتوجيهها بال�شتناد يف م�شرتياتها على املورِّ

مادة�)39(

دين اأو املقاولني اإثبات  يجوز للمجل�س اإذا ما ا�شتدعت احلاجة اأن يطلب يف اأيِّ وقت من املورِّ

دين واملقاولني املتخلِّـفني عن اإثبات اأهليتهم. اأهليتهم من جديد، على اأْن يتم �شْطـب اأ�شماء املورِّ

مادة�)40(

ـلني  املوؤهَّ واملقاولني  دين  للمورِّ بقوائم معتَمـدة  التي حتتفظ  املت�شرفة  ـن على اجلهات  يتعيَّ
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دين واملقاولني للتاأهيل، ومن ثم اإدراجهم  القيام �شنويًا بن�ْشـر اإعالن عام لدعوة املزيد من املورِّ

جميع  يف  واملقاولني  دين  املورِّ من  كاٍف  عدد  لتاأهيل  بال�شعي  تلتزم  كما  القوائم،  هذه  �شمن 

املجالت املطلوبة.

مادة�)41(

بخطة  اأق�شى  كحد  نوفمرب  �شهر  خالل  �شنويًا  املجل�س  مبوافاة  املت�شرفة  اجلهات  تلتزم 

التاأهيل امل�شبق للعام القادم.

مادة�)42(

يجوز للجهات املت�شرفة ال�شروع يف عمليات التاأهيل امل�شبق داخليًا وذلك يف حالة امل�شرتيات 

والهيئات  للوزارات  بحريني  دينار   25،000 من  اأقل  )للمبالغ  داخلية  كمناق�شة  ُتـطرح  التي 

الإجراءات  ذات  ـباع  اتِّ يتم  اأن  على  لل�شركات(،  بحريني  دينار   50،000 من  واأقل  احلكومية 

املن�شو�س عليها يف هذا القرار، واأن تتم موافاة املجل�س بتقرير ربع �شنوي يت�شمن نتائج عمليات 

دين واملقاولني امل�شاركني يف التاأهيل. التاأهيل امل�شبق للمورِّ

ن ذلك  دين واملقاولني ح�شب احلدود املالية املذكورة، ويدوَّ ويعتمد املجل�س نتائج تاأهيل املورِّ

يف �شجل التاأهيل امل�شبق.

مادة�)43(

ـباع الإجراءات التالية يف حالة رغبتها يف اإلغاء عملية التاأهيل: تلتزم اجلهات املت�شرفة باتِّ

رات اإلغاء  الح�شـــول على موافقـــة المجل�س على الإلغاء، وذلـــك بعد اإخطاره باأ�شبـــاب ومبرِّ  -1

عملية التاأهيل الم�شبق.

اإخطـــار كلِّ َمــــن �شارك في التاأهيـــل الم�شبق بقرار الإلغاء خالل ثالثـــة اأيام عمل من تاريخ   -2

اإبـــالغ الجهة المت�شرفة بقرار الموافقة على الإلغاء، مع اإرجاع قيمة وثائق التاأهيل الم�شبق 

لل�شركات الم�شاركة.

اإلغاء عملية التاأهيل الم�شبق في نظام المجل�س الإلكتروني.  -3

مادة�)44(

دين واملقاولني بوا�شطة اإحدى الطرق الآتية: يجب على اجلهات املت�شرفة اإخطار املورِّ

ـل بعلم الو�شول على العنوان الوارد في طلب التاأهيل الم�شبق. خطاب م�شجَّ  -1
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مه. ـق من ت�َشـلُـّ ـَحـقُّ بريد اإلكتروني ح�شب المذكور في طلب التاأهيل الم�شبق، مع التَّ  -2

ـ�س لعملية التاأهيل الم�شبق. نظام اإلكتروني مخ�شَّ  -3

مادة�)45(

د اأو املقاول الذي ُرِفـ�س طلب تاأهيله اأو اإعادة ت�شنيف درجته اأو �ُشـِطـب ا�شمه  يجوز للمورِّ

م اإىل اجلهة املت�شرفة اأو املجل�س – بح�شب الأحوال – خالل  ـَقـدُّ من �شجل التاأهيل امل�شبق، التَّ

ثالثني يومـًا مـن تـاريـخ ِعـْلـِمـه بالقـرار بطلـب ا�شتي�شـاح عـن الأ�شـ�س التي ُبـِنـَي عليهـا القـرار. ول 

تكون اجلهة املت�شرفة اأو املجل�س ملزَمـْيـن ببيان الأدلة والأ�شباب التي ُتـثِبـت وجود تلك الأ�ش�س.

مادة�)46(

د اأو املقاول الذي ُرِفـ�س طلب تاأهيله اأو اإعادة ت�شنيف درجته اأو �ُشـِطـب ا�شمه  يجوز للمورِّ

بالقرار.  ِعـْلـِمـه  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  املجل�س خالل  اإىل  م  ـَظـلُـّ التَّ امل�شبق،  التاأهيل  �شجل  من 

م خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقديه، وُيـعتَبـر انق�شاء  ـَظـلُـّ ـبًا يف التَّ وُيـ�شِدر املجل�س قرارًا م�شبَّ

مه مبثابة رْفـ�س �شمني له. م دون اإخطاره بنتيجة َتـَظـلُـّ ـَظـلُـّ ميعاد الَبـتِّ يف التَّ

 وللُمـَتـَظـلِّـم الطعن على قرار املجل�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

مه مرفو�شًا �شمنيًا. م اأو من تاريخ اعتبار َتـَظـلُـّ ـَظـلُـّ اإخطاره برف�س التَّ




