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التقرير ال�سنوي لعمليات جمل�س املناق�صات واملزايدات
 .1ملخ�ص عمليات المجل�س في :2021
يف م�سرية جمل�س املناق�صات واملزايدات نحو االرتقاء مبملكة البحرين لت�صبح �أمنوذج ًا
عاملي ًا ملمار�سات املناق�صات واملزايدات الف َّعـالة ،ومبا ي�ضمن �أن يكون املجل�س فاع ًال يف ت َو ُّجـهاته،
مبا يحقق ر�ؤية اململكة  ،2030ويف ظل الدعم الالحمدود الذي يحظى به قطاع امل�شرتيات من
قبل احلكومة املوقرةَ ،متـ َّكـن املجل�س من التعامل مع الإرباك الكبري الذي � َأخـ َّل بتوازنات �سال�سل
التوريد وخطوط الإمداد ب�سبب الطفرة الكبرية يف الطلب مقرونة ب�آثار جائحة كورونا بكل كفاءة
وجـودة عرب ا�سرتاتيجية متكاملة يف �إدارة عملياته الإدارية والت�شغيلية وبتوازن تام بني ت�أمني
َ
للجهات املت�صرفة م�شرتياتها ب�أ�سعار تناف�سية و�صون املال العام من جهة وبني حتفيز املو ِّردين
واملقاولني على امل�شاركة يف املناق�صات واملزايدات من جهة �أخرى.
وخالل العام املن�صرم ،ا�ستمر املجل�س يف ال�سري على نهجه الثابت با ِّتـباع �أف�ضل املمار�سات
الدولية وتعزيز التناف�سية بني املو ِّردين واملقاولني ،حيث ح َّقـق املجل�س نتائج الفتة يف العام 2021
بتطبيق �أ�سلوب الطرح املثايل للمناق�صات واملزايدات احلكومية� ،إذ ارتفعت املناق�صات العامة
املطروحة لت�صل �إىل  %77.9من �إجمايل عدد املناق�صات املطروحة ،مقارنة بـ %74و%70.5
و %57خالل الأعوام  2020و 2019و 2018على التوايل ،يف حني بلغ عدد املناق�صات املحدودة
 %18.1من �إجمايل عدد املناق�صات ،كما تراجعت ب�صورة �إيجابية التعاقدات املبا�شرة من
 %10.3عام � 2020إىل  % 4خالل العام املن�صرم ،متجاوز ًا بذلك �أف�ضل املمار�سات الدولية فيما
يتعلق بالتعاقد املبا�شر.
وت�سـلُّـم  4561عطا ًء ،وتر�سية عدد 2054
كما مت طرح  1012مناق�صة/مزايدة جديدة َ
مناق�صة/مزايدة بقيمة  2.291مليار دينار بحريني ،مما ي�ؤكد قدرة قطاع امل�شرتيات احلكومية
باململكة على حتقيق التوازن بني االلتزام بالإجراءات االحرتازية والقدرة على ا�ستمرار عجلة
التنمية بالوترية املطلوبة حتت كافة الظروف.
وتنفيذ ًا للتوجيه امللكي ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه بتطوير الت�شريعات ملواكبة متطلبات التنمية امل�ستدامة ل�صالح املواطنني ،وذلك �ضمن
حزمة من الت�شريعات التي �أق َّرها جمل�س الوزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل مبا ي�سهم يف تعزيز �صيانة احلقوق
و�سيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية امل�ستدامة ،مت تعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ال�صادرة باملر�سوم رقم
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( )37ل�سنة  ،2002مبا يخدم تعزيز ريادة اململكة يف جمال طرح وتر�سية املناق�صات و�إدارة
امل�شرتيات احلكومية ِو ْفـق �أرقى املمار�سات الدولية ،وي�سهم يف االرتقاء ب�إجراءات امل�شرتيات
احلكومية ودعم اجلهات احلكومية لت�أمني م�شرتياتها ب�أ�سعار تناف�سية عادلة.
2021

2020

عدد املناق�صات واملزايدات املفتوحة

1012

1034

عدد العطاءات املفتوحة

4561

5555

عدد املناق�صات التي �أ�شرف عليها املجل�س (الرت�سيات،
التمديدات ،والأوامر التغيريية ،والتجديدات)

2054
1720

�إجمايل قيمة املناق�صات التي �أ�شرف عليها املجل�س
(الرت�سيات ،التمديدات ،والأوامر التغيريية ،والتجديدات)
(دينار بحريني)

2,290,696,447

�إجمايل عدد التظلُّـمات التي مت التعامل معها

353

737

12782

11934

9738

6634

3044

5300

�إجمايل عدد املو ِّردين امل�سجلني لدى جمل�س املناق�صات
واملزايدات
�إجمايل عدد املو ِّردين املحليني امل�سجلني لدى جمل�س املناق�صات
واملزايدات
�إجمايل عدد املو ِّردين الدوليني امل�سجلني لدى جمل�س
املناق�صات واملزايدات

1,557,395,691

�أ�ساليب الطرح:
�أ�سلوب الطرح
المناق�صات العامة
المناق�صات المحدودة
التعاقد المبا�شر

الكفاءة
�سرعة اال�ستجابة للطلبات:
المدة
�أقل من �أ�سبوع
�أ�سبوع

2021
%77.9
%18.1
%4

2020
%74
%15.7
%10.3

عدد الطلبات
7780
452

2019
%70.5
%19.2
%10.3

2018
%57
%25
%18

179
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�أ�سبوعان
ثالثة �أ�سابيع
�أربعة �أ�سابيع
�أكثر من �أربعة �أ�سابيع

المدة الزمنية لإجراءات التر�سيات:
الفترة /المدة
�أقل من ثالثة �شهور
من � 3شهور لغاية � 6شهور
�أكثر من �ستة �شهور
المجموع

1672
1038
485
294

عدد المناق�صات التي تمت
تر�سياتها
704
217
109
1030

التر�سيات بح�سب القطاع

الن�سبة
%68.3
%21.1
%10.6
%100

القطاع

عدد المناق�صات

قطاع النفط والغاز

318

قيم التر�سيات
1,325,477,602.409

قطاع الإن�شاءات واال�ست�شارات الهند�سية

401

قطاع الطيران

234

237,372,908.069
245,515,342.349

قطاع المواد والمعدات

381

قطاع الخدمات والمزايدات واال�ستثمار

720

المجموع

2054

�أعلى خم�س جهات من حيث عدد المناق�صات:

الجهة المت�صرفة
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
�شركة طيران الخليج
�شركة تطوير للبترول
وزارة ال�صحة
هيئة الكهرباء والماء

230,038,202.476
252,292,391.625
2,290,696,446.929

عدد المناق�صات
320
218
214
212
211
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�أعلى خم�س جهات من حيث قيم التر�سيات:

الجهة المت�صرفة
�شركة تطوير للبترول
�شركة طيران الخليج
�شركة نفط البحرين (بابكو)
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
وزارة ال�صحة

التر�سيات بح�سب الأ�شهر:
ال�شهر

عدد المناق�صات

يناير

142

فبراير

169

مار�س

217

�أبريل

199

مايو

157

يونيو

185

يوليو

146

�أغ�سط�س

143

�سبتمبر

157

�أكتوبر

172

نوفمبر

204

دي�سمبر

163

المجموع

2054

قيم التر�سيات
189,054,739.232
217,977,253.559
199,865,570.957
410,037,407.406
176,480,529.147
117,654,774.060
72,777,604.364
165,981,755.521
179,024,280.889
272,465,424.532
128,092,483.714
161,284,623.547
2,290,696,446.929

�إجمالي قيم التر�سيات
1,144,605,378
220,008,639
186,941,638
186,243,237
138,443,189

181

182
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�أعلى  15جهة مت�صرفة من حيث القيمة:

عدد المناق�صات
الجهة المت�صرفة
214
�شركة تطوير للبترول
218
طيران الخليج
108
�شركة نفط البحرين (بابكو)
320
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
210
وزارة ال�صحة
211
هيئة الكهرباء والماء
27
وزارة الإ�سكان
28
�شركة مطار البحرين
33
وزارة المالية واالقت�صاد الوطني
21
وزارة التربية والتعليم
40
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
11
بنك الإ�سكان
6
وزارة الداخلية
32
وزارة الموا�صالت واالت�صاالت
27
�شركة البحرين لال�ستثمار العقاري

قيم التر�سيات
1,144,605,378
220,008,639
186,941,638
186,243,237
138,443,189
119,255,184
36,100,749
30,045,905
24,539,637
21,344,055
20,762,556
16,889,561
14,705,457
13,663,765
12,206,947

ت�صنيف الجهات بح�سب المجاالت:
النفط والغاز
عدد المناق�صات
الجهة المت�صرفة
214
�شركة تطوير للبترول
108
�شركة نفط البحرين (بابكو)
9
�شركة تو�سعة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)
2
ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز
2
وزارة النفط
1
الهيئة الوطنية للنفط والغاز
336
المجموع
البنية التحتية
عدد المناق�صات
الجهة المت�صرفة
320
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
211
هيئة الكهرباء والماء
40
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
32
وزارة الموا�صالت واالت�صاالت
21
بدالة �إنترنت البحرين
16
هيئة تنظيم االت�صاالت

قيم التر�سيات
1,144,605,377.55
186,941,637.81
1,268,685.07
475,217.77
267,702.00
79,380.00
1,333,638,000.20
قيم التر�سيات
186,243,237.29
119,255,184.34
20,762,555.51
13,663,764.62
1,786,271.74
1,416,192.31
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جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري
هيئة التخطيط والتطوير العمراني
المجموع
الجهة المت�صرفة
�شركة طيران الخليج
�شركة مطار البحرين
�أكاديمية الخليج للطيران
�شركة هال بحرين لل�ضيافة
مجموعة طيران الخليج القاب�ضة
المجموع
الجهة المت�صرفة
وزارة الإ�سكان
بنك الإ�سكان
المجموع

5
3
648
الطيران
عدد المناق�صات
218
28
3
3
1
253
الإ�سكان
عدد المناق�صات
27
11
38

ال�صحة
عدد المناق�صات
الجهة المت�صرفة
212
وزارة ال�صحة
3
المجل�س الأعلى لل�صحة
5
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية
220
المجموع  
الجهة المت�صرفة
هيئة البحرين لل�سياحة والمعار�ض
وزارة �شئون الإعالم
حلبة البحرين الدولية
هيئة البحرين للثقافة والآثار
تمكين
وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
مركز البحرين للدرا�سات اال�ستراتيجية والدولية
والطاقة
المجموع

المعلومات
عدد المناق�صات
22
41
22
26
9
3

187,833.56
97,464.75
343,412,504.12
قيم التر�سيات
220,008,639.12
30,045,905.12
5,940,964.50
2,162,620.00
108,000.00
258,266,128.74
قيم التر�سيات
36,100,748.95
16,889,560.51
52,990,309.46
قيم التر�سيات
138,443,188.71
334,519.00
87,934.00
138,865,641.71
قيم التر�سيات
9,511,553.97
8,789,462.69
8,585,305.00
2,606,723.73
1,145,726.16
225,860.00

4

184,928.09

127

31,049,559.64
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الجهة المت�صرفة
�شركة البحرين لال�ستثمار العقاري
مجل�س التنمية االقت�صادية
�شركة بالج الجزائر للتطوير العقاري
�شركة ممتلكات البحرين القاب�ضة
�شركة (بابكو) للتزويد
بنك البحرين للتنمية
بور�صة البحرين
الجهاز الوطني للإيرادات
المجموع

اال�ستثمار
عدد المناق�صات
29
15
10
6
11
3
5
2
81

قيم التر�سيات
12,206,946.77
3,943,381.50
3,770,485.19
2,674,746.03
2,631,087.73
436,669.80
170,326.83
134,000.00
25,967,643.85

الجهة المت�صرفة
وزارة التربية والتعليم
وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
جامعة البحرين
بوليتكنك البحرين
هيئة َجـودة التعليم والتدريب
الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء
معهد الإدارة العامة
المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
الهيئة العامة للريا�ضة
المجموع

التعليم
عدد المناق�صات
21
23
29
8
5
1
2
2
1
92

قيم التر�سيات
21,344,055.35
9,970,870.43
5,255,124.38
679,035.93
664,401.10
380,000.00
49,273.35
22,522.50
108,165.00
38,473,448.04

الجهة المت�صرفة
وزارة المالية واالقت�صاد الوطني
وزارة الداخلية
ال�شركة العامة للدواجن
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وزارة الخارجية

�أخرى
عدد المناق�صات
33
6
8
32
59

قيم التر�سيات
24,539,636.96
14,705,457.07
6,532,228.28
5,224,876.66
4,630,220.85
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هيئة تنظيم �سوق العمل
وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
ديوان الرقابة المالية والإدارية
مجل�س النواب
الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي
المجل�س الأعلى للبيئة
مجل�س ال�شورى
مجل�س المناق�صات والمزايدات
�شئون الجمارك
الأمانة العامة للتظلُّـمات
النيابة العامة
جهاز الخدمة المدنية
المحكمة الد�ستورية
غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
مركز االت�صال الوطني
مكتب رئي�س مجل�س الوزراء
الم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
وزارة �شئون مجل�س الوزراء
معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية
المجل�س الأعلى للق�ضاء
الأمانة العامة لمجل�س الوزراء
المجموع

17
26
2
10
9
13
8
6
3
1
5
6
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
259

2,609,505.48
1,830,670.92
1,684,904.20
1,060,363.24
792,980.70
781,228.82
695,863.04
547,869.88
368,984.00
360,000.00
350,061.00
349,681.02
303,703.20
229,166.70
92,318.50
58,275.00
45,973.75
42,675.15
33,600.00
18,574.50
18,060.00
7,560.00
67,914,438.92

 .2الم�شاريع التنموية والحيوية:
�إن مملكة البحرين بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،عاقدة العزم على موا�صلة نهجها الطموح لتنفيذ خمتلف
املتطلبات التنموية مبا يلبي تطلعات املواطنني يف عدة فطاعات ،منها :تطوير قطاعات البنية
التحتية واالت�صاالت ،وال�سياحة ،وال�صناعة ،والتعليم ،وال�صحة ،والإ�سكان ،وال�شباب والريا�ضة،
الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز مكانة البحرين االقت�صادية وتناف�سيتها ،وحتقيق منو م�ستدام ِو ْفـق
ر�ؤية البحرين االقت�صادية  ،2030لذا عكف املجل�س على حتقيق التكامل والتن�سيق بني كافة

185

186
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الوزارات واجلهات احلكومية لتنفيذ �أبرز امل�شاريع املدرجة �ضمن خطة التعايف االقت�صادي،
وهي:
م�شروع مترو البحرين:
�سيتم �إن�شاء �شبكة مرتو تغطي كافة مناطق مملكة البحرين بطول  109كيلومرتات و�سيتم
تنفيذها على عدة مراحل بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،من خالل نظام اال�ستثمار ()BOT
والبناء والت�شغيل و�إعادة امللكية� .ستت�ضمن املرحلة الأوىل من امل�شروع �إن�شاء خطني بطول 29
كيلومرت ًا تتخللهما  20حمطة تو ُّقـف ،ويربط اخلط الأول بني مطار البحرين الدويل و�ضاحية
ال�سيف ،يف حني �إن اخلط الآخر �سريبط بني منطقة اجلفري واملنطقة التعليمية يف مدينة عي�سى.
م�سرح الدانة:
يعترب م�سرح الدانة الذي مت تد�شينه يف �سبتمرب  2021امل�سرح الأول من نوعه يف مملكة
البحرين ويت�سع �إىل  10,000مقعد ،وي�شمل امل�سرح العديد من ال�ساحات الداخلية واخلارجية
اخلالبة ُّ
كال�شـ ُرفات و�أجنحة خا�صة مطلة على امل�سرح الرئي�سي ،وحديقة ال�صحراء وقاعة
ملتعهدي الفعاليات العاملية وال�شركات وللمنا�سبات اخلا�صة.
من�صة الم�شتريات الحكومية:
من�صة مركزية للمناق�صات واملزايدات احلكومية يف جيلها الرابع توفر تقدمي طلبات
اجلهات املت�صرفة وطرح املناق�صات واملزايدات ،مرور ًا ب�إيداع العطاءات �إلكرتوني ًا من ِقـ َبـل
املو ِّردين واملقاولني ،وفت ُْـحـها ب�شفافية تامة من ِقـ َبـل جلنة الفتح ،ومن ثم تقييم العطاءات
و�إعالن نتائج الرت�سية على املن�صة ذاتها.
م�شروع تحديث م�صفاة �شركة نفط البحرين (بابكو):
مت و�ضع حجر الأ�سا�س له يف مار�س  2019ويعد امل�شروع ال�صناعي الأكرب يف تاريخ مملكة
البحرين ،ويهدف امل�شروع �إىل رفع الإنتاجية ،ورفع القدرة التناف�سية للم�صفاة يف ال�سوق
العاملية ،كما �أنه من امل�ؤمل �أن ي�سهم برنامج حتديث امل�صفاة يف زيادة طاقة امل�صفاة من 267
�ألف برميل �إىل � 380ألف برميل يومي ًا.
مخطط منطقة جزيرة �سهيلة:
م�شروعا �سياح ًيا
مت تخطيط اجلزيرة �شمال غرب اململكة مب�ساحة  62كم مربع ًا لتكون
ً
و�سكن ًيا� ،إىل جانب توفري مناطق متعددة اال�ستخدام .وا�ستعماالت الأرا�ضي تخلق مناطق �سكنية
وفر�ص ًا ا�ستثمارية و�سياحية مميزة جتذب امل�ستثمرين وتعزز ال�سياحة ،و�ستكون اال�ستخدامات
الرئي�سية للمنطقة �سياحية ولوج�ستية و�سكنية.
المدينة الريا�ضية بال�صخير:
تتكون املدينة الريا�ضية من ملعب ريا�ضي يت�سع لـ� 50ألف متفرج ،وت�شمل جناح ًا لكبار
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ال�شخ�صيات ومركز ًا �إعالمي ًا ،ومالعب تدريب وم�ضمار ًا لألعاب القوى ،ومواقف لل�سيارات ،كما
ت�شمل �صالة متعددة اال�ستخدامات تت�سع لـ� 10آالف متفرج ،و�صاالت للألعاب الفردية وم�سابح
�أوملبية ،مبا يف ذلك البنية التحتية والأعمال اخلارجية ومباين املرافق واخلدمات امل�صاحبة
للمدينة.
بناء عدد من ال�شقق والوحدات ال�سكنية:
�سعي ًا من جمل�س املناق�صات واملزايدات لت�سريع تنفيذ امل�شاريع واخلدمات الإ�سكانية
للمواطنني ،عكف املجل�س على التعاون والتن�سيق الفعال مع وزارة الإ�سكان لطرح مناق�صات
لبناء وت�شييد � 525شقة �سكنية يف م�شروع مدينة �شرق احلد الإ�سكاين.
تزويد الم�شاريع الإ�سكانية الجديدة بالماء:
قام جمل�س املناق�صات واملزايدات بالتعاون والتن�سيق املثمر بينه وبني هيئة الكهرباء واملاء
للإ�سراع يف االنتهاء من �إر�ساء مناق�صة تزويد امل�شاريع الإ�سكانية اجلديدة باملياه حتى يت�سنى
لوزارة الإ�سكان ت�سليمها للم�ستفيدين ،و�أهمها تزويد امل�شاريع الإ�سكانية مبدينة �سلمان والرملي
باملياه.
م�شاريع في �شبكات الطرق:
و�ضمن برنامج عمل احلكومة بتطوير البنية التحتية و�إن�شاء �شبكة طرق متكاملة يف جميع
مناطق اململكة التي تلبي متطلبات املواطنني وحاجتهم اليومية من خدمات البنية التحتية ،عمل
املجل�س مع اجلهات احلكومية ذات العالقة ،مما �ساهم يف �إر�ساء عدة مناق�صات يف هذا املجال،
ومن �أهمها م�شروع تطوير �شارع الفاحت ،و�أعمال املرحلة الأوىل مل�شروع جنوب البحرين الدائري،
ور�صف و�إعادة ر�صف الطرق يف البحرين للعامني 2021و ،2022بالإ�ضافة �إىل تطوير و�إن�شاء
عدد من الطرق الرئي�سية والفرعية يف جميع مناطق اململكة.
�شراء وتوفير الأدوية والم�ستلزمات الطبية:
�ساهمت جهود جمل�س املناق�صات واملزايدات يف توفري جميع امل�ستلزمات الطبية املتعلقة
بكافة امل�ست�شفيات احلكومية ،و�ضمان �أن هناك خمزون ًا ا�سرتاتيجي ًا كافي ًا منها �سواء الأدوية
للحاالت اليومية واملزمنة �أو امل�ستلزمات الطبية لفريو�س كوفيد ،19-كما �ساهم املجل�س يف
املوحـد للأدوية واللوازم الطبية.
�إر�ساء عدة مناق�صات لل�شراء َّ
 .3الت�أهيل الم�سبق:
�إن م�سرية التحديث والتطوير يف املجل�س ما�ضية بخطى ثابتة ِو ْفـق مبادرات نوعية وا�ضحة
املعامل ،مع احلر�ص على ابتكار خدمات متنوعة بجودة عالية يف �سبيل حت�سني مركز مملكة
البحرين يف امل�ؤ�شرات الدولية ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني الإجراءات والعمليات يف جمال امل�شرتيات
مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا املجال ،بغية حت�سني بيئة الأعمال وج ْعـ ِلـها بيئة
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جاذبة لال�ستثمار.
لهذا يلتزم املجل�س منذ ت�أ�سي�سه بتعزيز ممار�سات و�أنظمة امل�شرتيات واملبيعات احلكومية
وير�سـخ العدالة وال�شفافية يف جميع نواحي �إجراءات عمليات
مبا ي�ضمن الكفاءة والفاعلية ِّ
املناق�صات واملزايدات.
ويف هذا الإطار� ،أ�صدر املجل�س قرار ًا نوعي ًا لالرتقاء ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين
واملقاولني من خالل �إعادة هند�سة بع�ض الإجراءات لزيادة الكفاءة والفاعلية و�إ�ضافة املزيد
من املرونة والتب�سيط ،بالإ�ضافة �إىل حتديث الئحة الت�أهيل امل�سبق لتكون مرجع ًا �شام ًال جلميع
�إجراءات الت�أهيل امل�سبق ،الأمر الذي �سي�ساهم يف حت�سني َجـودة امل�شرتيات وزيادة كفاءة تنفيذ
امل�شاريع واخلدمات احلكومية.
وبهدف حتقيق التح ُّول الإلكرتوين لعمليات الت�أهيل امل�سبق ،فقد عمل املجل�س على و�ضع
املتطلبات الفنية لتطوير املن�صة الإلكرتونية للمجل�س لتكون �شاملة جلميع عمليات الت�أهيل
امل�سبق ،وقد مت تكليف ال�شركة املط ِّورة بالبدء يف تطوير النظام ،واملتوقع تد�شينه خالل عام
.2022
ويعد الت�أهيل امل�سبق �إحدى �أولويات املرحلة القادمة� ،إذ يحر�ص املجل�س على قيام اجلهات
املت�صرفة بالت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني قبل طرح املناق�صات ،وذلك بهدف التح ُّقـق من
توافر الأ�س�س املطلوبة لدى املو ِّردين �أو املقاولني الراغبني يف امل�شاركة يف املناق�صات واملزايدات
احلكومية وقيا�س مدى قدرتهم الفنية و�إمكانياتهم املالية والإدارية وقدرتهم على تنفيذ الأعمال
املطلوبة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص والنزاهة يف التعامل مع املو ِّردين
واحلـ َفـاظ على املال العام ،ومبا ي�ضمن �إ�سناد امل�شاريع احلكومية �إىل املقاولني الذين
واملقاولنيِ ،
تتوافر لديهم جميع الإمكانيات وال�شروط املطلوبة.
وبلغ عدد طلبات الت�أهيل امل�سبق التي اعتمدها املجل�س خالل العام  179 /2021طلب ت�أهيل،
منها  20طلب ت�أهيل عن طريق �إعالن عام و 159طلب ت�أهيل ب�صورة منفردة.
ونظر ًا لت�أثري جائحة كورونا ( )19 Covidعلى التخطيط للم�شرتيات احلكومية ،ولتغ ُّيـر
الأولويات ،فقد �شهدت طلبات الت�أهيل امل�سبق خالل العام  2021تراجع ًا بن�سبة  %58عن العام
� ،2020إذ مت اعتماد  429طلب ت�أهيل يف العام  2020مقارنة بـ  179طلب ت�أهيل يف العام .2021
وخالل العام  2021ت�ص َّدرت وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين عدد
طلبات الت�أهيل املعت َمـدة بن�سبة  %79من �إجمايل الطلبات ،تلتها هيئة الكهرباء واملاء بن�سبة
.%15
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توزيع طلبات الت�أهيل المعت َمـدة بح�سب عدد الطلبات
142
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
26
هيئة الكهرباء والماء
9
�شركة طيران الخليج
3
الجهات الأخرى

%79
%15
%5
%1

.4خطط الم�شتريات:
ارتكاز ًا على عنا�صر امل�ساواة وال�شفافية والكفاءة االقت�صادية ،يلتزم املجل�س يف انتهاج
�أف�ضل الربامج التطويرية واخلطط التنموية التي ت�ستهدف تعزيز ممار�سات و�أنظمة امل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ومت ِّيـزها بالفعالية والكفاءة و�ضمان �أعلى م�ستويات العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص،
ولكونه حلقة الو�صل الرئي�سية بني اجلهات املت�صرفة واملو ِّردين واملقاولني لإمتام امل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ،وبالتايل امل�ساهمة ب�صورة الفتة يف نه�ضة اململكة وتطوير بنيتها التحتية
ِو ْفـق �أرقى املعايري الدولية يحر�ص على زيادة التناف�سية يف كافة عمليات املناق�صات واملزايدات.
وبهدف حتويل املوقع الإلكرتوين للمجل�س �إىل خارطة طريق مثالية لل�شركات لإعادة �أولوياتها
وح�ساباتها ب�شكل ي�ضمن ان�سيابية املناق�صات واملزايدات و�ضمان �أعلى ن�سبة م�شاركة فاعلة بني
املقاولني واملو ِّردين ،قام املجل�س بطرح مبادرة لن�شر خطة امل�شرتيات للجهات املت�صرفة ،مما
�سيكون له �أكرب الأثر يف تعزيز مناخ اال�ستثمار وم�ضاعفة تدفقات ر�أ�س املال يف ال�سوق املحلي،
ومتكني املو ِّردين واملقاولني من التخطيط للم�شاركة بفعالية يف املناق�صات واملزايدات احلكومية.
وعليه ،قام املجل�س بن�شر خطط امل�شرتيات للجهات املت�صرفة (�شركات ووزارات وهيئات
حكومية) اخلا�ضعة لقانون تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية خالل
العام املن�صرم يف املوقع الإلكرتوين للمجل�س ،كما يتم با�ستمرار حتديث هذه اخلطط على املوقع
الإلكرتوين للمجل�س ل�ضمان ا�ستدامة املعلومات املق َّدمة للمو ِّردين واملقاولني.
واجلدير بالذكر �إن يف ن�شر خطط امل�شرتيات ال�سنوية للجهات املت�صرفة العديد من
الإيجابيات� ،إذ �سي�ساعد على غر�س �أهمية التخطيط للم�شرتيات ب�صورة م�سبقة مما ي�ؤثر
ب�صورة �إيجابية على جودة املخ َرجات ،وكذلك �سي�ساهم يف تقلي�ص فرتة املناق�صات وطرحها
بالأ�سلوب الأف�ضل مبا يحقق تناف�سية وعدالة بدرجات �أكرب ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الراغبني يف
املناف�سة من التخطيط مل�شاركتهم يف املناق�صات واال�ستعداد لدخول املناف�سة بجاهزية �أعلى،
مما يرتتب على ذلك خيارات �أكرث ،وعطاءات �أف�ضل ،و�أ�سعار �أكرث واقعية ،علم ًا ب�أنه مت ن�شر
اخلطة ال�سنوية للم�شرتيات.
.5الدليل الإر�شادي:
حر�ص ًا من املجل�س على تكوين عالقات قوية وبناءة مع اجلهات املت�صرفة من خالل �إعادة
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�ضبط ال�صورة النمطية للمجل�س من الرقابة على اجلهات املت�صرفة �إىل ال�شراكة التي ت�ساهم
يف حفظ املال العام واالرتقاء بكفاءة �إجراءات املناق�صات واملزايدات احلكومية ،ومتهيد ًا
مل�أ�س�سة التحول الرقمي ال�سل�س ،فقد �أ�صدر املجل�س الدليل الإر�شادي الديناميكي الأول للجهات
املت�صرفة ،والذي يهدف �إىل تب�سيط �إجراءات املناق�صات واملزايدات ب�شكل م�ؤ�س�سي م�ستدام،
وهو باكورة تكامل يف العمل لتطوير �إجراءات املناق�صات واملزايدات يف مملكة البحرين مب�شاركة
فاعلة من اجلهات املت�صرفة.
ويعد الدليل الإر�شادي املرجع لكافة امل�ستخدمني يف الوزارات واجلهات احلكومية اخلا�ضعة
لقانون تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،حيث يحتوي الدليل
الإر�شادي على تفا�صيل العمليات التف�صيلية للمناق�صات واملزايدات ،بالإ�ضافة �إىل مرجع
للت�شريعات والتعاميم ال�صادرة ب�ش�أن عمليات املناق�صات واملزايدات ،كما تبنى املجل�س �آلية
ملراجعة وحتديث الدليل ،وذلك من خالل �إ�صدار حتديثات م�ستمرة ،تعك�س ما ي�صدر خالل
الفرتة من ت�شريعات وتعاميم يت�ضمن مراجعة الهيكل العام واملحتويات وطريقة العر�ض ،وذلك
للحفاظ على ا�ستدامة الدليل.
ومن �أبرز مالمح هذه الن�سخة دعمها للتحول الإلكرتوين وتوجه احلكومة لرقمنة العمليات
والإجراءات ،وذلك من خالل اال�ستغناء عن اال�ستمارات الورقية و�إدماجها ب�شكل مبا�شر يف
نظام املناق�صات الإلكرتوين ،مما ي�سهل وي�سرع الإجراءات والعمليات بني املجل�س والوزارات
واجلهات احلكومية املرتبطة بهذا النظام ،كما مت يف �إعداد الدليل الإر�شادي مراعاة الرتتيب
املنطقي للأنظمة والأق�سام الفرعية بهدف ت�سهيل عملية الرجوع �إىل �أحكام و�إجراءات الدليل.
واجلدير بالذكر ،ب�أن جمل�س املناق�صات واملزايدات وقع على مذكرات تفاهم مع وزارة
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،ووزارة املوا�صالت واالت�صاالت ،وهيئة املعلومات
واحلكومية الإلكرتونية ،و�شركة مطار البحرين و�شركة تطوير للبرتول ،وذلك بهدف التن�سيق
والتعاون يف جمال تطوير �إجراءات املناق�صات واملزايدات وا�شرتاطات اخلدمة املقدمة للجهات
املت�صرفة.
.6طلبات �إعادة النظر والتظلمات:
يلتزم جمل�س املناق�صات واملزايدات بتبني �أعلى معايري ال�شفافية والعدالة� ،إذ يتم الرد
على جميع طلبات �إعادة النظر والتظلمات الواردة �إليه بالطرق املنا�سبة والتي تتم مناق�شتها
ب�صورة �أ�سبوعية خالل االجتماع اال�سبوعي ،وذلك وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون
تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية� ،إذ ي�ستجيب املجل�س يف زمن
قيا�سي للتظلمات الواردة �إليه من املقاولني واملوردين.
وخالل العام املن�صرم ،تلقى املجل�س  353طلب ًا لإعادة النظر والتظلم من املوردين واملقاولني،
تتعلق يف غالبها بالإجراءات ك�صورة ال�ضمان االبتدائي من حيث ال�شكل والقيمة واملدة والت�أخري
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يف تقدمي العطاء �إلكرتوني ًا.
وبهدف االرتقاء ب�أداء وجودة اخلدمات املعمول بها يف املجل�س مبا يلبي تطلعات ال�شركاء
من اجلهات املت�صرفة واملقاولني واملوردين ،وللحد من الأخطاء املتكررة لديهم ،وتعزيز ًا ملبد�أ
ال�شفافية والنزاهة والعدالة بني املقاولني واملوردين ،فقد فقام املجل�س ب�إ�صدار تعميم رقم 5
ل�سنة  2021ب�ش�أن الأمور التي يجب اتباعها عند فح�ص ال�ضمانات االبتدائية ،والذي بدوره
�سينعك�س ايجابي ًا على املدى املتو�سط يف تراجع ن�سبة التظلمات.
.7التحول الرقمي:
ان�سجام ًا مع التوجيهات امللكية ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه يف تبني وتوظيف تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف
القطاعات االنتاجية ،وانطالق ًا من التزام املجل�س بتحقيق �أهداف ر�ؤية البحرين االقت�صادية
 2030الرامية �إىل خلق اقت�صاد �أكرث تناف�سية وا�ستدامة� ،شهد عمليات جمل�س املناق�صات
واملزايدات نقلة نوعية يف �إجناز جميع مراحل املناق�صة �إلكرتوني ًا ،والتي �ستكون باكورة التحول
من الأمتتة ال�شاملة �إىل الرقمنة ال�شاملة.
و�ساهمت عمليات الأمتتة ال�شاملة يف حت�سني وتي�سري �إجناز الأعمال بني املو ّردين واملقاولني
واجلهات احلكومية� ،إ�ضافة �إىل رفع م�ستوى م�شاركة املوردين واملقاولني خا�ص ًة يف الظروف
الراهنة التي تتوحد فيها اجلهود الوطنية ملواجهة الأخطار الناجمة عن انت�شار فريو�س
كورونا (  )COVID-19مبا يحافظ على �صحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.
واليوم ي�سعى املجل�س �أن يكون التحول الرقمي من �أولويات ا�سرتاتيجيته من خالل متكني
ثقافة الإبداع يف بيئة العمل وتغيري املكونات الأ�سا�سية للعمل ،لت�شمل تطوير البنية التحتية
ومناذج الت�شغيل وطرح اخلدمات النوعية مع تطبيق �أف�ضل املمار�سات الرقمية ،وذلك بف�ضل
ت�سخري التطور التقني الكبري يف �أنظمة امل�شرتيات والتوريد� ،إذ ي�سعى املجل�س االنتقال من الأمتتة
ال�شاملة �إىل الرقمنة ال�شاملة يف جيلها الرابع  4.0 Procurementخالل العامني القادمني.
�إذ قام م�ؤخر ًا بطرح مناق�صة من�صة امل�شرتيات احلكومية يف نوفمرب من العام ،2021
ومن املتوقع �إن يتم تر�سية املناق�صة خالل الن�صف الأول من العام  ،2022والتي من �ش�أنها
اال�ستثمار يف املعلومات والذكاء اال�صطناعي ( )AIو ( ، )Machine Learningبكفاءة و�سال�سة
�ضمن العمليات الت�شغيلية ،وا�ستغالل املوارد بال�صورة املثلى ،وحتقيق �أعلى درجات من التكامل
والتن�سيق بني كافة الوزارات واجلهات احلكومية من خالل الربط بني الأنظمة احلكومية ذات
العالقة ،كما �سي�ساهم يف زيادة الكفاءة وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمات جديدة ب�سرعة ومرونة،
مبا يخدم زيادة كفاءة �سري العمل وحت�سني اجلودة وتطوير الأداء.
�.8إيرادات المجل�س:
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لتحقيق التوازن بني امل�صروفات والإيرادات ،حقق املجل�س منو ًا يف �إيراداته املُح�صلة بن�سبة
 %35.1خالل العام  2021ليحقق �إيراد ًا بلغ  1.061مليون دينار بحريني ،وذلك نظري حت�صيل
�إيرادات ن�شر الإعالنات على املوقع االلكرتوين للمجل�س و�إيرادات بيع وثائق املناق�صات.
وبلغت �إيرادات املجل�س من بيع وثائق املناق�صات خالل العام املن�صرم � 599.891ألف
دينار ،مقابل � 556.691ألف دينار خالل العام  .2020يف حني و�صلت �إيرادات املجل�س من ن�شر
الإعالنات على املوقع الإلكرتوين � 461.941ألف دينار ،مقارنة مع � 228.362ألف دينار يف
العام .2020
.9الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة:
�سعي ًا من املجل�س لتنفيذ قرار جمل�س الوزراء املوقر ب�ش�أن دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،فقد اعتمد املجل�س عدة مبادرات منها تطبيق الإجراءات التنفيذية اخلا�صة مبنح
الأف�ضلية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف املناق�صات احلكومية ومزايدات املرافق اخلدمية
داخل من�ش�آت اجلهات احلكومية ،على املناق�صات التي ُطرحت منذ  15دي�سمرب من العام
 ،2019بالإ�ضافة �إىل الإعالن املركزي عن املناق�صات الداخلية عرب املوقع االلكرتوين للمجل�س،
و�شهدت عمليات املناق�صات واملزايدات زيادة يف عدد املناق�صات التي مت تر�سيتها بن�سبة %13
مقارنة مع العام املن�صرم ،لت�صل �إىل  168مناق�صة ومزايدة حكومية بقيمة تبلغ  47مليون
دينار ًا.
كما حر�ص املجل�س على ت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على امل�شاركة يف املناق�صات
واملزايدات احلكومية عرب �إطالق عدة مبادرات منها لقاءات تعريفية وور�ش عمل تدريبية بالإ�ضافة
�إىل جل�سات ا�ست�شارية� ،إذ �شارك فيها �أكرث من  1500م�شارك من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وذلك بهدف تو�ضيح الإجراءات ورفع جودة عطاءاتهم املقدمة للمناق�صات مبا
ي�ضمن تقدمي عطاءات متكاملة وم�ستوفية ال�شروط واملتطلبات،ومن ثم اال�ستفادة من الأف�ضلية
املقررة ،ويعتزم املجل�س �إطالق عدد من املبادرات لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حتقيق ًا
للن�سبة امل�ستهدفة يف قرار جمل�س الوزراء املوقر.
.10الدورات التدريبية:
انتهج جمل�س املناق�صات واملزايدات �سيا�سة تعزيز العالقات مع ال�شركاء من خالل اللقاءات
املتكررة والدورات التدريبية وور�ش العمل ،وذلك لتطوير قنوات التوا�صل مع جميع الأطراف
ذات العالقة ،مبا ي�ؤدي �إىل االرتقاء بالعمل� ،إذ يراهن املجل�س على متانة عالقته مع ال�شركاء
من املوردين واملقاولني واجلهات املت�صرفة لأداء مهامه بال�صورة املثلى ،لذا حر�ص املجل�س
على احلفاظ على عالقة قوية وم�ستدامة مع �شركائه من القطاعني احلكومي واخلا�ص ،حيث
عقد املجل�س  61دورة و ور�شة وجل�سة ا�ست�شارية خالل العام املن�صرم ،مب�شاركة �أكرث من 2700
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م�شارك من القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وتطرقت الدورات التدريبة للمقاولني واملوردين لإجراءات امل�شاركة يف املناق�صات
واملزايدات احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص بع�ض الدورات للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لتو�ضيح �آلية تطبيق مبادرة الأف�ضلية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أما بالن�سبة للجهات املت�صرفة ،فقد ا�شتملت على دورات ت�أ�سي�سية ب�ش�أن �إجراءات
املناق�صات واملزايدات احلكومية ،وور�ش تخ�ص�صية حول �إجراءات الت�أهيل امل�سبق واخرى
ملناق�شة حتديثات نظام املناق�صات واملزايدات ،بالإ�ضافة �إىل الور�ش املتخ�ص�صة ب�ش�أن خطة
امل�شرتيات.
كما �أقيمت �أي�ض ًا  14دورة تخ�ص�صية عن ُبعد لت�أهيل �أع�ضاء جلان التقييم ،والتي �أثمرت
عن تدريب �أكرث من  812موظف ًا حكومي ًا مر�شح ًا لع�ضوية جلان تقييم املناق�صات واملزايدات،
وذلك بهدف ت�أهيلهم يف جمال تقييم املناق�صات واملزايدات لي�صبحوا �أع�ضاء جلان تقييم
مناق�صات/مزايدات معتمدين من قبل املجل�س ،وذلك وفق ًا ملا جاء يف التعميم رقم ( )3ل�سنة
2020م ،وامللحق رقم ( )1للتعميم رقم ( )3ل�سنة 2020م.
وتن�سجم هذه الدورات مع �أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال املناق�صات ،والتي و�ضعت
معايري وا�ضحة ودقيقة الختيار وت�أهيل �أع�ضاء جلان تقييم املناق�صات ل�ضمان التطبيق الأمثل
ملواد و�أحكام قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،كما ت�ساهم
هذه الدورة يف متكني املوظفني احلكوميني من الإملام التام بالعمليات والإجراءات ومواد القانون
والتعاميم والقرارات ال�صادرة عن املجل�س ،والذي يقود بدوره �إىل �سالمة الإجراءات والعمليات
التي تقوم بها اجلهات ،مما ينعك�س ايجاب ًا على �صحة الطلبات املرفوعة للمجل�س و�شموليتها ،و
ي�ؤدي اىل �سرعة البت يف هذه الطلبات و�إ�صدار القرارات ب�ش�أنها دون حاجة لإعادة االجراءات،
والذي يعود �إيجاب ًا على تقلي�ص اخلط الزمني للمناق�صات.
وعقد املجل�س اللقاء ال�سنوي مع اجلهات املت�صرفة على هام�ش م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط
للم�شرتيات يف دورته اخلام�سة ،والذي عقد خالل نوفمرب املن�صرم ،مب�شاركة فاعلة من كافة
اجلهات املت�صرفة ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �آليات تطوير �إجراءات املناق�صات واملزايدات
والدليل الإر�شادي للجهات املت�صرفة ،ونظام امل�شرتيات الرقمي.
 .11الجوائز وال�شهادات:
من منطلق امل�سـئولية الكاملة التي يوليها جمل�س املناق�صات واملزايدات لرفعة ا�ســم مملكــة
البحريــن وتعزيــز مكانتهــا فــي املحافــل الإقليمية والدوليــة ،حاز املجل�س على �شهادة عاملية
يف االخالقيات املهنية مبجال امل�شرتيات والتوريد من املنظمة العاملية املتخ�ص�صة يف جمال
امل�شرتيات والتوريد ( ،)Charted Institute of Supply Chain CIPSك�أول جهة على م�ستوى
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مملكة البحرين حت�صل على هذه ال�شهادة ،الأمر الذي ي�سهم يف حتقيق الريادة العاملية والتميز
وتطوير الكفاءات الوطنية يف جمال امل�شرتيات والتوريد وحتقيق ر�ؤية املجل�س الرامية لالرتقاء
مبملكة البحرين لت�صبح �أمنوذج ًا عاملي ًا ملمار�سات املناق�صات واملزايدات الفعالة.
و�ضمن جوائز م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط للم�شرتيات يف ن�سخته اخلام�سة ،فاز املجل�س بجائزة
�أف�ضل م�شروع للم�شرتيات للقطاع احلكومي ،والذي ا�ستلمها ال�سيد علي عبداهلل رئي�س ق�سم نظم
املعلومات باملجل�س ،وت�أتي هذه اجلائزة ت�أكيد ًا ملا حققه املجل�س من نقله �إىل الأمتتة ال�شاملة
متهيد ًا لالنتقال للرقمنة ال�شاملة ،يف حني ح�صدت املهند�سة رميا ال�صفار مدير �إدارة التقييم
الفني باملجل�س على جائزة رائدات قطاع امل�شرتيات ،والتي مت ا�ستحداثها خالل ن�سخة هذا
العام لتكرم املر�أة العاملة يف قطاع امل�شرتيات ،كما ح�صل املجل�س على جائزة التحالف العاملي
لتكنلوجيا املعلومات واخلدمات ( )WITSAللتميز يف جمال التقنية .
�صدر بتاريخ 31 :مار�س 2022م

