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مجـلـس المناقصـات والمـزايـدات
لمحة سـريعة عن 2020

كان لجائحــة كورونــا )كوفيــد19-( تأثــرات وتداعيــات بشــكل غــر متوقــع علــى 
خطــوط الزتويــد واإلمــداد وتوفــر الخدمــات، إال إن ذلك مل ينث مجلــس املناقصات 
ــذ خططهــا  ــام بمهامــه يف تمكــن الجهــات املترصفــة مــن تنفي ــدات عــن القي واملزاي
ومشــاريعها دون اربــاك رغــم الظــروف االســتثنائية، ولذلــك حــرص املجلــس علــى 
تفعيــل خطــة الطــوارئ املُعــدة مســبقًا لحــاالت الطــوارئ املختلفــة وتــم تعديلهــا 
لضمــان  كرونــا  لفــروس  للتصــدي  الوطــي  يــق  الفر تعليمــات  مــع  لتتوافــق 
مناقصة/مزايــدة جديــدة   1034 تــم طــرح  وقــد  الخدمــة،  تقديــم  ية  اســتمرار
بقيمــة  مناقصة/مزايــدة   1688 عــدد  وترســية  عطــاء،   5555 واســتالم 
1,557,395,691.320 دينــار، ممــا يؤكــد قــدرة قطــاع املشــريات الحكوميــة 
يــة والقــدرة علــى  باململكــة مــن تحقيــق التــوازن بــن االلــزتام باإلجــراءات االحراز

استمرار عجلة التنمية بالوترة املطلوبة تحت كافة الظروف.

1034
مناقصة/مزايدة

5555
عطاء

ترسية

1688
مناقصة/مزايدة بقيمة 

 1,557,395,691
دينار بحريين

مبىن أركابيتا
واملزايــدات  املناقصــات  مجلــس  يقــع 

بمبىن أركابيتا بقلب العاصمة املنامة

بالدينار البحريي

بالدينار البحريي

202020192018

الرتسيات بحسب القطاع  أساليب الطرح

أعلى خمس جهات من 
حيث عدد المناقصات

أعلى خمس جهات من 
حيث قيم الرتسيات

قطاع الطريان

198
240,591,652مناقصة

قطاع المواد والمعدات

346
228,492,282مناقصة

وزارة الصحة

137 مناقصة

رشكة تطوير للبرتول

153 مناقصة

رشكة طريان الخليج

171 مناقصة

هيئة الكهرباء والماء

241 مناقصة

240 مناقصة

وزارة األشغال

وزارة الصحة

112,367,069

وزارة األشغال

124,161,787

هيئة الكهرباء والماء

191,977,091

رشكة تطوير للبرتول

555,229,208

239,350,894

رشكة طريان الخليج

قطاع الخدمات والزمايدات واالستثمار

599
160,128,652مناقصة

قطاع اإلنشاءات واالستشارات الهندسية

 317
330,114,002مناقصة

قطاع النفط والغاز

 228
598,069,102مناقصة

 المناقصات
العامة

المناقصات 
المحدودة

 التعاقد
%10.3%10.3المبارش

18%

15.7%
19.2%

70.5% 74%57%

25%
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لقــد كان العــام 2020 عامــًا اســتثنائيًا بامتيــاز يف ظــل الظــروف االســتثنائية الــي فرضتهــا جائحــة فــروس كورونــا 
املســتجد )كوفيــد19-( علــى كافــة دول واقتصاديــات املنطقــة والعــامل. ويف ســعينا ملواكبــة هــذه املتغــرات الجديــدة، 
يــة والتشــغيلية ومواصلــة  تبــىن مجلــس املناقصــات واملزايــدات نهجــًا اســراتيجيًا جديــداً يف إدارة عملياتــه اإلدار

جهوده الرامية لالرتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجًا عامليًا ملمارسات املناقصات واملزايدات الفعالة.

رغــم التحديــات الــي فرضتهــا جائحــة )كوفيــد19-( طــوال عــام 2020، اســتطاع املجلــس املناقصــات واملزايدات 
ــدات واملشــريات واملبيعــات الحكوميــة بمــا يخــدم  – بحمــد هللا – املحافظــة علــى اســتمرارية املناقصــات واملزاي
تلبيــة احتياجــات الجهــات املترصفــة دون أربــاك، وقــد شــهدت عمليــات املجلــس ترســية 1688 مناقصــة 
يــي، حيــث يعكــس ذلــك ثبــات معــدالت  ومزايــدة بقيمــة إجماليــة تخطــت حاجــز 1.557 مليــار دينــار بحر
املناقصــات واملزايــدات يف عــام 2020 مــدى اســتدامة الخدمــات التنمويــة وتقديــم أفضــل الخدمــات الــي تلــي 
تطلعــات املواطنــن بمــا يتمــاىش مــع أولويــات الحكومــة وتحقيــق االســتدامة يف ظــل املتغــرات اإلقليميــة 
والعامليــة الجديــدة. كمــا يرجــم ذلــك حجــم الجهــود املضنيــة الــي بذلهــا املجلــس ومــا ســخره مــن إمكانــات الفتــة 
لضمــان اســتمرارية العمــل تحــت كافــة الظــروف، واملســاهمة يف تحســن وتيســر إنجــاز األعمــال بــن املورديــن 

واملقاولن والجهات الحكومية ذات العالقة. 

ندخــل العــام الجديــد 2021 وكلنــا ثقــة بطــرق أبــواب مرحلــة جديــدة مــن التطويــر والحداثــة يف عملياتنــا 
وممارســاتنا املثلــى، مــع الركــز على املســتقبل التكنولوجــي وتعزيز الثقة والدفع تجــاه االرتقــاء بخدماتنا للعمالء يف 

القطاعن الحكومي والخاص، وتشجيع االستثمار على أسس راسخة من الشفافية والزناهة وتكافؤ الفرص. 

إن مســرة التحديــث والتطويــر يف املجلــس ماضيــة بخطــى ثابتــة وفــق مبــادرات نوعيــة واضحــة املعــامل، مــع 
يــن يف املــؤرشات  حرصنــا علــى ابتــكار خدمــات متنوعــة بجــودة عاليــة يف ســبيل تحســن مركــز مملكــة البحر
الدوليــة، باإلضافــة إىل تحســن اإلجــراءات والعمليــات يف مجــال املشــريات بمــا يتوافــق مــع أفضــل املمارســات 

الدولية يف هذا املجال، بغية تحسن بيئة األعمال وجعلها بيئة جاذبة لالستثمار.

كمــا يواصــل املجلــس الزتامــه يف العمــل مــع القطــاع الخــاص عــن كثــب والوقــوف علــى مســافة واحــدة بــن 
الجهــات املترصفــة، واملقاولــن واملورديــن املحليــن والدوليــن مــن جهــة أخــرى، وذلــك يف إطــار اســتمراره يف 
يــز شــفافية وكفــاءة ممارســات املشــريات واملبيعــات الحكوميــة يف اململكــة، إىل جانــب دعــم االســتدامة  تعز
بيئــة تنظيميــة  بالشــكل األمثــل عــر تهيئــة  العــام وتوظيفــه  املــال  املحافظــة علــى  االقتصاديــة مــن خــالل 
وتكاملهــا مــع البيئــة الترشيعيــة مــن خــالل إصــدار قانــون املناقصــات واملزايــدات املنظــم ملمارســات املناقصــات 

واملشــريات الحكومية وضمــان حقوق كافة الرشكاء.

يــن الفــي واإلداري علــى إخالصهــم  ختاًمــا، أود أن أتقــّدم بخالــص الشــكر والتقديــر إىل أعضــاء املجلــس وللجهاز
وتفانيهــم يف العمــل، كمــا نشــكر رشكائنــا علــى تعاونهــم البنــاء وإيمانهــم املتواصــل بمــا يقدمــه املجلــس مــن 

خدمات. حيث اثبت هذا التعاون أمكانية االرتقاء باملجلس إىل آفاق جديدة يف السنوات املقبلة.

أجــل وطننــا  إليهــا مــن  الــي نصبــو  الطموحــة  العطــاء لتحقيــق األهــداف  يــد مــن  ملز الجميــع  وّفــق هللا 
الغــايل يف ظــل قيادتنــا الحكيمــة.

مملكة البحرين
نموذج عالمي لممارسات

المناقصات والزمايدات الفعالة

كلمة الرئيس 

نايف بن خالد آل خليفة
رئيس املجلس

يرّشفين بدايًة، باألصالة عن نفيس، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أن 
أرفع أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى سيدي حرضة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد المفدى، والى سيدي صاحب 
السمو الملكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء الموقر على توجيهاتهم السديدة ومساندتهم الكريمة 
لكل ما يخدم عمل المجلس واالرتقاء بمستوى ممارسات المشرتيات 

والمبيعات الحكومية على مستوى المملكة.
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لقــد كان العــام 2020 غــر مســبوقًا بأحداثــه املتســارعة نتيجــة 
ــة  ــه اىل جائحــة عاملي ــا وتحول التبعــات الــي خّلفهــا فــروس كورون
املنطقــة  ومجتمعــات  باقتصاديــات  جســيمة  أرضاراً  ألحقــت 
ــن، إال ان مجلــس  والعــامل بمــا يف ذلــك خطــوط اإلمــداد والتموي
املناقصــات واملزايــدات واصــل الســر بخطــى ثابتــة تجــاه تنفيــذ 
واالرتقــاء  الخدمــات  نوعيــة  اىل تحســن  الراميــة  اســراتيجيته 
علــى صحــة وســالمة جميــع  الحفــاظ  مــع  بمســتوى جودتهــا 
العاملــن تحــت مظلــة املجلــس، بتفعيــل خطــة الطــوارئ املُعــدة 
يــق الوطــي الطــي  مســبقًا وتطويرهــا بنــاًء علــى تعلميــات الفر
للتصــدي لفــروس كورونــا، ولقــد تمّكــن املجلــس – وللــه الحمــد 
– مــن التعامــل مــع التحديــات الــي رافقــت انتشــار ) كوفيــد- 
19( باقتــدار بفضــل األتمتــة الشــاملة لجميــع عملياتــه، لضمــان 

كفاءة العمل واستدامته.

تدشــن  مــع  بالنجــاح  الشــاملة  األتمتــة  مســرة  تكّللــت  لقــد 
املرحلــة الثانيــة مــن نظــام املناقصــات اإللكــروين اعتبــاراً مــن 22 
املناقصــات  إجــراءات  كافــة  أتمتــة  ليشــمل   ،2020 يــل  أبر
 606 طــرح  تــم  حيــث  الرقمــي،  للتحــول  تمهيــداً  واملزايــدات 
مناقصــة إلكرونيــة بالكامــل وفتــح 526 مناقصــة منــذ تدشــن 

املرحلة الثانية من النظام االلكروين وحىت نهاية العام 2020. 

وبمــا يتســق مــع تطويــر عمليــات مجلــس املناقصــات واملزايــدات 
يع الحكوميــة،  ورفــع مســتوى الجــودة واألداء يف تنفيــذ املشــار
وضمــان تطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة يف مجــال التأهيــل 
مجلــس  قــام  وعادلــة،  شــفافة  ملعايــر  وفًقــا  وذلــك  املســبق، 
بإجــراءات  الخاصــة  لالئحــة  بتحديــث  واملزايــدات  املناقصــات 
التأهيــل املســبق للمورديــن واملقاولــن بهــدف تبســيط طريقــة 
عــرض إجــراءات التأهيــل املســبق، وإضافــة املزيــد مــن املرونــة مــن 
خــالل إعــادة هندســة بعــض اإلجــراءات، األمــر الــذي سيســاعد 
تنافســية  بأســعار  مشــرياتها  تأمــن  علــى  املترصفــة  الجهــات 
ــة، كمــا قــام بإصــدار قــرار خطــة املشــريات الحكوميــة، مــا  وعادل
يــادة منافســة املقاولــن واملورديــن مــن املشــاركة يف  مــن شــأنه ز

املناقصات واملزايدات الحكومية.

ــة عالقتــه مــع  ــدات علــى متان ويراهــن مجلــس املناقصــات واملزاي
الــرشكاء مــن املورديــن واملقاولــن والجهــات املترصفــة ألداء مهامــه 
العــام  هــذا  خــالل  املجلــس  حــرص  وقــد  املثلــى،  بالصــورة 
االســتثنايئ بظروفــه غــر املواتيــة علــى الحفــاظ علــى عالقــة قويــة 
الحكومــي  القطاعــن  مــن  مــع رشكائــه  مســتدامة  ومتكاملــة 
والخــاص، حيــث تــم مــد جســور التواصــل مــن خــالل عقــد 34 
دورة وورشــة و8 حلقــات نقاشــية بمشــاركة مــا مجموعــه 2139 
مشــارك مــن الجهــات املترصفــة املورديــن واملقاولــن بمــا فيهــم 

املؤسســات الصغــرة واملتوســطة، وتحديــد طــرق ربــط التطبيقات 
واألنظمــة الرقميــة باألنظمــة الحاليــة بســهولة وكفــاءة تحقيــق 

االنتقال السلس داخل املؤسسات.

ووفقــًا لخطــة املجلــس لتحقيــق االكتفــاء الــذايت والتــوزان بــن 
ــادة يف إيراداتــه بنســبة  ي ــرادات واملرصوفــات، حقــق املجلــس ز اإلي
إىل  بذلــك  لتصــل   2019 العــام  عــن   2020 العــام  %45يف 
1.044 مليــون دينــار متخطيــًة حاجــز املليــون دينــار للمــرة األوىل 
منــذ رشوع املجلــس يف تحصيــل إيــرادات نــرش اإلعالنــات علــى 

املوقع االلكروين للمجلس وإيرادات بيع وثائق املناقصات.

ــوزراء املوقــر يف دعــم  وســعيًا مــن املجلــس لتنفيــذ قــرار مجلــس ال
املجلــس  عمليــات  شــهدت  واملتوســطة،  الصغــرة  املؤسســات 
ترســية 146 مناقصــة حكوميــة بقيمــة تبلــغ 55 مليــون دينــار 
للمــرة األوىل منــذ اإلجــراءات التنفيذية ملنح األفضلية للمؤسســات 
الصغــرة واملتوســطة يف املناقصــات واملزايــدات الحكوميــة، اســتفاد 
عــدد  بلــغ  حــن  يف  واملتوســطة،  صغــرة  مؤسســة   59 منهــا 
العطــاءات املُســتلمة مــن املؤسســات الصغــرة واملتوســطة 539 

عطاًء لعدد )151( مؤسسة صغرة ومتوسطة.

بــن  التنافســية  يــز  تعز يف  املجلــس  واصــل  ثابتــة  وبخطــوات 
الدوليــة مــن  املمارســات  باتباعــه ألفضــل  املورديــن واملقاولــن 
حيــث أســاليب الطــرح، إذ حقــق املجلــس نتائــج متمــزة خــالل 
للمناقصــات  األمثــل  الطــرح  أســلوب  باختيــار  العــام 2020م 
واملزايــدات الحكوميــة، فقــد ارتفعــت املناقصــات العامــة املطروحــة 
2020م  املناقصــات يف  عــدد  إجمــايل  مــن   74% إىل  لتصــل 
مقارنة بـ %70.5 و %57 يف العامن 2019م و 2018م على 
املناقصــات  عــدد  ايجابيــة  بصــورة  تراجــع  حــن  يف  التــوايل، 
املحــدودة مــن %19.2 يف 2019م إىل %15.7 يف 2020م 
ــم املحافظــة علــى معــدالت  مــن إجمــايل عــدد املناقصــات، كمــا ت

التعاقد املبارش عند 10.3%.

يف الختــام، ال يســعي إال أن أعــرب عــن عميــق شــكري وامتنــاين 
دعمــه  علــى  واملزايــدات  املناقصــات  مجلــس  رئيــس  لســعادة 
ومتابعتــه الحثيثــة لــكل مــا مــن شــأنه تطويــر مســرة املجلــس، 
ــا البرشيــة الوطنيــة بمختلــف مواقعهــم  كمــا أشــكر جميــع كوادرن
يــق الواحــد.  واختصاصاتهــم علــى تفانيهــم وعملهــم بــروح الفر
مترصفــة  جهــات  مــن  التطويــر  لــرشكاء  موصــول  والشــكر 
علــى  ومتوســطة  صغــرة  ومؤسســات  ومقاولــن  ومورديــن 
ثقتهــم وتعاونهــم املثمــر معنــا والــذي اثبــت قــدرة فريــق البحريــن 
للمجلــس  وإرشاقــًا  ازدهــاراً  كــر  أ مســتقبل  تحقيــق  مــن 

ولالقتصاد الوطي ككل.

متجاوزًا المصاعب والتحديات

مجلس المناقصات والزمايدات نموذج رائد 
في اإلرشاف على المشرتيات الحكومية

كلمة األمني العام

الدكتور محمد علي بهزاد
األمني العام

بخطى واثقة وخطوات حثيثة يواصل مجلس المناقصات والزمايدات 
مسريته وفق أفضل مبادئ الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص 

والمنافسة العادلة، ومتجاوز المصاعب ومحول التحديات إلى فرص 
وإنجازات ليكون أنموذجًا رائدَا في اإلرشاف على المشرتيات الحكومية، 
فالرغم من جّمة التحديات اليت شهدها 2020 جراء انتشار جائحة كورونا 

)كوفيد - 19( وما فرضته من ظروف استثنائية على عجلة االقتصاد 
بكافة قطاعاته، تمّكن المجلس القيام بمهامه في تمكني الجهات 

المترصفة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون إرباك. 
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السيد عيىس رضي العرادي
عضو

أعضاء مجلس 
المناقصات والزمايدات

المهندس سعيد حسني عبدالرحمن
عضو

السيد جاسم عبدهللا حمود
عضو

الدكتور محمد مبارك بن دينة
عضو

المهندس وليد يوسف الساعي
عضو

الـشـيـخ نـايـف بـن خـالـد آل خـلـيـفـة
الــرئـــيـــس

المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط
نائب الرئيس

السيد راشد أحمد الجودر
عضو

السيدة نور حافظ بوعلي
عضو

يحرص مجلس المناقصات والزمايدات أن يكون ضمن أولوياته تمكني الجهات المترصفة من تنفيذ 
خططها ومشاريعها دون أدنى تأخري رغم الظروف االستثنائية اليت يرم بها العالم جراء تفشي جائحة 

كوفيد-19.

وبناًء على املرسوم املليك رقم "1" لسنة 2020، والخاص 
بإعادة تشكيل مجلس املناقصات واملزايدات، واصل املجلس 

عقد اجتماعات دورته السابعة بصورة منتظمة، وذلك بشكل 
أسبوعي الستعراض ومناقشة الكتابات واملراسالت الواردة إليه 

من جميع الجهات املترصفة التخاذ القرارات املناسبة بشأنها، 
حيث تتضمن هذه الطلبات العديد من طلبات طرح وترسيه 

املناقصات واملزايدات وإصدار األوامر التغيرية والتمديدات 

والتجديدات وغرها من الطلبات وكذلك دراسة طلبات إعادة 
النظر املرفوعة إىل املجلس من قبل املوردين واملقاولن 

املشاركن يف املناقصات واملزايدات، باإلضافة إىل جلسات فتح 
املناقصات واملزايدات، بحسب قانون تنظيم املناقصات 

واملزايدات واملشريات واملبيعات الحكومية والئحته التنفيذية 
والقرارات والتعاميم الصادرة من املجلس. هذا وقد قام 

املجلس بعقد )50( اجتماعًا خالل العام 2020.

واصل مجلس المناقصات والزمايدات من خالل اإلرشاف الدقيق على المناقصات الحكومية، ببث 
الثقة في بيئة األعمال في مملكة البحرين وتشجيع جذب االستثمارات المحلية واإلقليمية والدولية، 

مما أثرم عن اكتسابه سمعة ممتازة من خالل إنجازاته المتسمة بالشفافية وتكافؤ الفرص 
والعدالة والتنافسية منذ فرتة تأسيسه، مما ساهم في تعزيز الدور الكبري الذي يلعبه المجلس في 

تقديم نوعية ممزية من الممارسات. 

مهام مجلس المناقصات والزمايدات
اإلرشاف على املناقصات واملزايدات الحكومية وعمليات الرشاء الي تقوم الجهات الحكومية املترصفة.	 

اعتماد املواصفات الفنية الي تقدمها الجهات الحكومية املترصفة.	 

إلغاء املناقصات واملزايدات وإعادة طرحها من جديد عند الحاجة إىل ذلك.	 

استالم عطاءات املناقصات واملزايدات وفتح املظاريف والتحقيق من اشتمالها على املستندات والوثائق املطلوبة.	 

اتخاذ القرار بشأن قبول العطاءات أو رفضها.	 

تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الرسية بشأنها.	 

اعتماد تأهيل الجهات املترصفة املعنية للموردين واملقاولن. 	 

تطبيق الجزاءات على املوردين واملقاولن يف حالة املخالفات أو التقصر يف الوفاء بااللزتامات التعاقدية.	 

البت يف تظلمات املوردين واملقاولن املتعلقة بإجراءات املناقصات واملزايدات.	 

مهام وأعضاء 
المجلس 

50
اجتماعًا خالل 
العام 2020
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أعضاء مجلس المناقصات والزمايدات مهام وأعضاء المجلس



573

649

1488

2395

582

189

144

419

مجـلـس المناقصـات والمـزايـدات
لمحة حول عمليات المجلس في 2020

2020
2019

عدد المناقصات والزمايدات المفتوحة 

1003
1034

5418
5555

عدد العطاءات المفتوحة 

1730
1668

عدد المناقصات اليت أرشف عليها المجلس
الرسيات، التمديدات، واألوامر التغرية، والتجديدات 

541
737

إجمالي عدد التظلمات 
اليت تم التعامل معها 

2703
2831

عدد الرشكات 
المؤهلة مسبقًا

1,847,174,347
1,557,395,691

إجمالي قيمة المناقصات اليت أرشف عليها المجلس
الرسيات، التمديدات، واألوامر التغرية، والتجديدات )دينار بحريي(

4183 5524
5300 6634

إجمالي عدد الموردين المسجلني لدى مجلس المناقصات والزمايدات
الموردين المحليني

الموردين المحليني

الموردين الدوليني 

9707الموردين الدوليني 
11934

كان لجائحة كورونا )كوفيد - 19) تأثريات وتداعيات بشكل غري متوقع على خطوط 
الزتويد واإلمداد وتوفري الخدمات، إال إن ذلك لم ينث مجلس المناقصات والزمايدات 

عن القيام بمهامه في تمكني الجهات المترصفة من تنفيذ خططها ومشاريعها 
دون ارباك رغم الظروف االستثنائية.

ولذلــك حــرص املجلــس علــى تفعيــل خطــة الطــوارئ 
وتــم  املختلفــة  الطــوارئ  لحــاالت  مســبقًا  املُعــدة 
الوطــي  يــق  الفر تعليمــات  مــع  لتتوافــق  تعديلهــا 
للتصــدي لفــروس كرونــا لضمــان اســتمرارية تقديــم 
تــم طــرح 1034 مناقصة/مزايــدة  الخدمــة، وقــد 
جديــدة واســتالم 5555 عطاء، وترســية عــدد 1688 

مناقصة/مزايــدة بقيمــة 1,557,395,691.320 
ــة  ــار، ممــا يؤكــد قــدرة قطــاع املشــريات الحكومي دين
باململكــة مــن تحقيــق التــوازن بــن االلــزتام باإلجــراءات 
التنميــة  عجلــة  اســتمرار  علــى  والقــدرة  يــة  االحراز

بالوترة املطلوبة تحت كافة الظروف.

الكفاءة 
رسعة االستجابة للطلبات

المدة الزمنية إلجراءات الرتسيات 

ت
طلبا

عدد ال
6143
سبوع

ن أ
ل م

أق
53%

21%

13%

6%5%

ن
سبوع

سابيعأ
سابيعثالثة أ

أربعة أ

سابيع
ن أربعة أ

أكر م

الــمــدة

مناقصة مطروحة يف 
2020 تمت ترسيتها

64%

21%

16%

915
أقل من 3 أشهر

من  3 إىل 6 أشهر

كر من 6 أشهر أ

4%
سبوع

أ

للمجلــس  الــواردة  الطلبــات  عــدد  بلــغ 
املترصفــة  الجهــات  مــن  طلــب   11667
واملورديــن واملقاولــن خــالل العــام 2020م، 
وتــم الــرد علــى هــذه الطلبــات بعــد الدراســة 
واملراجعــة يف فــرات قياســية، حيــث تــم الــرد 
أيــام   5 الطلبــات خــالل  مــن  علــى 35% 
فقــط، يف حــن تمــت االســتجابة لـــ 77% 
مــن هــذه الطلبــات يف أقــل مــن أســبوعن، 
ومل تتعــدى نســبة املعامــالت الــي تجــاوزت 
اجمــايل  مــن   5% الـــ  أســابيع  بعــة  األر
العمــل  كفــاءة  يعكــس  ممــا  الطلبــات، 
باملجلــس علــى الرغم مــن أن عــدد املوظفن 
بالــرد علــى الطلبــات يبلــغ 15  املختصــن 

موظفًا يعملون يف إدارة التقييم الفي. 

بلــغ متوســط املــدة الزمنيــة بــن طــرح وفتــح املناقصــات 32 يومــًا، يف حــن بلــغ متوســط الفــرة بــن طــرح وفتــح املزايــدات 
70 يوميــًا، أمــا متوســط املــدد بــن طــرح وترســية املناقصــات فقــد بلغــت 173 يومــًا، يف حــن بلغــت ذات املــدد للمزايــدات 
153 يومــًا، ومــن املالحــظ ترســية %64 مــن إجمــايل املناقصــات واملزايــدات خــالل فــرة مل تتعــدى الـ 3 األشــهر، يف حن تمت 

ترسية %85 خالل فرة ال تتجاوز الـ 6 األشهر. 
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إحصائيات الرتسيات في عام 2020

رشكة تطوير للبرول
رشكة نفط البحرين 

رشكة توسعة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(
الهيئة الوطنية للنفط والغاز

الرشكة القابضة للنفط والغاز 

153
100

3
2
3

555,229,208
48,502,876
2,542,250
322,302
135,074

النفط والغاز

606,731,712 دينار بحريي
261 مناقصة

رشكة بابكو للزتويد
الجهاز الوطي لإليرادات

مجلس التنمية االقتصادية
بنك البحرين للتنمية

رشكة ممتلكات البحرين القابضة 
بالج الجزائر للتطوير العقاري 

بورصة البحرين
البحرين للمقاصة

معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة - دانات
رشكة البحرين لالستثمار العقاري

13
8

18
9
5
1
7
2
2

23

5,423,682
3,100,415
3,666,374
3,696,964
2,117,043
241,920
372,371
270,000

6,363
4,876,075

االستثمار

23,771,210 دينار بحريي
88 مناقصة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
وزارة شؤون اإلعالم

تمكن
حلبة البحرين الدولية

هيئة البحرين للسياحة واملعارض واملؤتمرات
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مركز البحرين للدراسات االسراتيجية والدولية والطاقة

17
19
11
26
17
5
4

8,805,425
5,352,784
4,961,449
4,932,202
1,150,232
1,000,694
104,781

المعلومات

26,307,571 دينار بحريي
99 مناقصة

وزارة الربية والتعليم
وزارة شؤون الشباب والرياضة

بوليتكنك البحرين
جامعة البحرين

معهد اإلدارة العامة
املجلس األعلى للشباب والرياضة

هيئة جودة التعليم والتدريب

21
17
10
17
4
2
3

10,840,398
10,480,398

513,464
1,024,373
119,611
49,128

-921

التعليم

18,789,143 دينار بحريي
74 مناقصة

وزارة املالية واالقتصاد الوطي
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزارة الخارجية
شئون الجمارك

هيئة تنظيم سوق العمل 
الرشكة العامة للدواجن

وزارة الداخلية
الهيئة العامة للتأمن االجتماعي

النيابة العامة 
املجلس األعلى للبيئة

مجلس النواب
هيئة الطاقة املستدامة

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
وزارة شئون مجليس النواب والشورى

مجلس املناقصات واملزايدات
هيئة الترشيع واإلفتاء القانوين

مجلس الشورى
املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
معهد البحرين للتنمية السياسية

مركز عيىس الثقايف
جهاز الخدمة املدنية

22
25
12
9
9
7

10
19
3
9
3
2

10
3
3
1
4
3
2
3
3

12,503,390
4,554,819
4,375,367
4,212,826
3,540,550
2,794,621
2,055,434
1,074,366
945,052
805,198
624,224
405,963
364,684
305,586
284,451
259,048
247,660
197,371
141,677
78,170
50,653

أخرى

39,821,120 دينار بحريي
162 مناقصة

هيئة الكهرباء واملاء
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين

وزارة املواصالت واالتصاالت
هيئة املعلومات والحكومة االلكرونية

هيئة تنظيم االتصاالت
بدالة انرنيت البحرين

جهاز املساحة والتسجيل العقاري
هيئة التخطيط والتطوير العمراين

241
240
30
51
10
8
4
1

عدد املناقصات القطاعالقطاع عدد املناقصاتالجهة املترصفةالجهة املترصفة

191,977,091
124,161,787
12,919,570
5,230,425
789,700
515,172
470,612
99,450

قيمة الرسيات )دينار بحريي(قيمة الرسيات )دينار بحريي(

البنية التحتية 

336,163,810 دينار بحريي
585 مناقصة

رشكة طران الخليج
رشكة مطار البحرين

رشكة هال بحرين للضيافة
كاديمة الخليج للطران أ

مجموعة طران الخليج القابضة 

171
48
9
1
1

239,350,894
19,720,572
1,960,199
276,004
114,800

الطريان

261,422,470 دينار بحريي
230 مناقصة

وزارة اإلسكان
بنك اإلسكان

40
7

83,264,010
48,663,272

اإلسكان

131,927,282 دينار بحريي
47 مناقصة

112,461,369 دينار بحريي

وزارة الصحة
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن والخدمات الصحية

املجلس األعلى للصحة 

137
3
1

112,367,069
91,339
2,961

الصحة
141 مناقصة

)Logarithmic scale()Logarithmic scale(
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الرتسيات بحسب األشهر 
 أعلى 15 جهة

مترصفة من حيث القيمة

2020
2019

يناير 

فرباير 

مارس 

أبريل 

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمرب

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

114

180

127

130

86

154

159

80

135

203

234

106

148

122

176

150

153

146

136

135

117

171

123

149

136,418,875

193,096,350

162,465,485

78,631,955

193,712,765

55,950,660

139,204,960

46,085,528

69,753,615

155,188,572

212,414,290

114,472,630

76,242,931

86,634,341

50,510,782

203,704,751

56,587,515

180,669,976

403,628,339

129,543,138

52,669,686

167,721,767

257,225,242

)Logarithmic scale()Logarithmic scale(

رشكة تطوير للبرتول

رشكة طريان الخليج

هيئة الكهرباء والماء

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العرماني

وزارة الصحة

وزارة اإلسكان

بنك اإلسكان

رشكة نفط البحرين 

رشكة مطار البحرين

وزارة المواصالت واالتصاالت

وزارة المالية واالقتصاد الوطين

وزارة شؤون الشباب والرياضة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وزارة الرتبية والتعليم

رشكة بابكو للزتويد

153

171

241

240

137

40

7

100

48

30

22

17

18

21

13

555,229,208

239,350,894

191,977,091

124,161,787

112,367,069

83,264,010

48,663,272

48,502,876

19,720,572

12,919,570

12,503,390

10,480,398

8,805,425

6,243,088

5,423,682

 عدد
 عدداملناقصات

املناقصات

قيمة الرسيات
قيمة الرسيات)دينار بحريي(

)دينار بحريي(

163,469,547
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مرشوع توسعة مطار البحرين الدولي
يعتــر مجلــس املناقصــات واملزايــدات رشيــك أســايس يف عمليــة توســعة مــرشوع مطــار البحريــن الــدويل، مــن خــالل التعــاون مــع الجهــات ذات 
العالقــة يف طــرح وإرســاء املناقصــات واملزايــدات الخاصــة بعمليــات املطــار الجديــد، ووضــع اللمســات األساســية لــه مــروراً بمراحــل إنشــاءه 

ووصواًل اىل استكمال أغلب املشاريع املرتبطة به بالتعاون مع األجهزة الحكومية ذات العالقة. 

وينســجم تكامــل قصــة نجــاح مجلــس املناقصــات واملزايــدات مــع تدشــن مطــار البحريــن الــدويل بحلته الجديــدة مع رســالة املجلــس يف عمله 
عــن قــرب مــع القطاعــن الحكومــي والخــاص لضمــان كفــاءة ممارســات املشــريات واملبيعــات الحكوميــة يف اململكــة بمــا يدعــم االســتدامة 

االقتصادية وتطبيق أفضل ممارسات املناقصات واملزايدات الفعالة. 

يــز الزناهــة واملنافســة وتوفــر معاملــة  وقــد حــرص املجلــس طــوال مراحــل إرســاء وطــرح املناقصــات واملزايــدات الخاصــة بتطويــر املطــار علــى تعز
عادلــة لجميــع املورديــن واملقاولــن تحقيقــًا ملبــدأ تكافــؤ الفــرص، بجانــب التعامــل الرسيــع والفعــال مــع الطلبــات املســتعجلة ممــا كان لــه األثــر 

يف انجاز املرشوع واألعمال املرافقة له يف الوقت املحدد.

 المشاريع
التنموية والحيوية 

يظل مجلس المناقصات والزمايدات ملزتما 
بدعمه للحكومة من خالل دعم الجهات 

الحكومية على تأمني مشرتياتها بأسعار 
تنافسية عادلة وفق أفضل مبادئ 

الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص 
والمنافسة العادلة.

فيمــا يلــي أبــرز املشــاريع التنمويــة والحيويــة املمنوحــة يف 
مملكــة البحريــن، الــي تلــي احتياجــات املواطنــن بالدرجــة 
االوىل ومواكبــة التوســع العمــراين الــذي تشــهده مملكــة 
يــن بمــا يتمــاىش مــع األولويــات الوطنيــة وتحقيــق  البحر
النهضــة  أجــل  مــن  االســتثمار  وتشــجيع  االســتدامة 

االقتصادية بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
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مرشوع اللوزي اإلسكاني
مــن أجــل إنجــاز أهــداف برامــج الحكومة، أثمــرت جهود مجلــس املناقصــات واملزايدات 
عــن إرســاء مــرشوع اللــوزي اإلســكان، والــذب يعــد أوىل عقــود برنامــج تطويــر حقــوق 
األرايض الحكوميــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، والــذي دشــنته وزارة اإلســكان 
كإحــدى املبــادرات الرئيســية إلرشاك رشكات التطويــر العقــاري واملقــاوالت يف تنفيــذ 

مشاريع السكن االجتماعي للمواطنن الذين تنطبق عليهم املعاير اإلسكانية،

وســيقوم املطــور العقــاري ببنــاء 132 وحــدة ســكنية متضمنــة خدمــات البنيــة التحتيــة 
الثانويــة علــى األرض الحكوميــة التابعــة لــوزارة اإلســكان بمنطقــة اللــوزي، علــى أن 
يقــوم املطــور فــور االنتهــاء مــن تشــييد الوحــدات الســكنية بتســويق الوحــدات وبيعهــا 
للمواطنــن املســتفيدين مــن إحــدى الخدمــات التمويليــة الــي تتيحهــا الــوزارة، كخدمة 

تمويل الرشاء أو برنامج "مزايا".

بناء 1049 وحدة سكنية في المدينة 
الشمالية وقاللي ووادي السيل

ســعيًا مــن مجلــس املناقصــات واملزايــدات يف رسعــة تنفيــذ املشــاريع والخدمــات اإلســكانية إىل املواطنــن، عكــف املجلــس علــى 
التعــاون والتنســيق الفعــال مــع وزارة اإلســكان لطــرح مناقصــات لبنــاء 1049 وحــدة ســكنية يف مختلــف مناطــق البحريــن كاملدينة 
الشــمالية وقــاليل ووادي الســيل، وتضمنــت املناقصــات مــرشوع املدينــة الشــمالية )مدينــة ســلمان( يف بنــاء وصيانــة 400 وحــدة 
يــرة مدينــة ســلمان 10، القطعــة 24، 25، 27 و28، باإلضافــة إىل بنــاء وصيانــة 282 وحــدة ســكنية  ســكنية اجتماعيــة يف جز

اجتماعية يف جزيرة 10، القطعة 30 والجزيرة 11، القطعة 2.   

كمــا يتضمــن املــرشوع اآلخــر بنــاء 71 وحــدة ســكنية مــن النــوع"DANA-A" و 123 وحــدة ســكنية النــوع "DANA-C"يف املوقــع 
 "DANA-C" و 112 وحــدة ســكنية النــوع "DANA-A" 229، مجمــع 255، منطقــة قــاليل وبنــاء 111 وحــدة ســكنية مــن النــوع

يف املوقع 239، مجمع 930، منطقة وادي السيل، الرفاع.
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تزويد المشاريع اإلسكانية الجديدة بالماء 
يف إطــار تحقيــق التكامــل والتنســيق بــن كافــة الــوزارات والجهــات الحكوميــة، قــام مجلــس املناقصــات واملزايــدات بالتعــاون والتنســيق 
املثمــر بينــه وبــن هيئــة الكهربــاء واملــاء لــإلرساع يف االنتهــاء مــن إرســاء مناقصــة تزويــد املشــاريع اإلســكانية الجديــدة بامليــاه حــىت يتســىن 

لوزارة اإلسكان تسليمها للمستفيدين.

يــد جميــع املــواد وأعمــال إنشــاء  وخــالل العــام املنــرصم قــام املجلــس بإرســاء مناقصــة لزتويــد مــرشوع خليفــة بامليــاه، والــي تتضمــن تور
املحطــة بمــا فيهــا خزانــان أرضيــان مــن الخرســانة ســعة كل منهمــا مــا ال يقــل عــن 5 ماليــن جالــون تقريبــا وتركيــب مضخــات لضــخ مــا 
يــع مبــارشة، إضافــة اىل أعمــال األتمتــة واملرافــق األخــرى املرتبطــة بهــا. كمــا يضــم  مقــداره 10 ماليــن جالــون يف اليــوم اىل شــبكة التوز

إنشاء خط النقل الرئييس من الحديد املرن بقطر 800 مم بطول إجمايل يبلغ حوايل 1.0 كم

يــع امليــاه الرئيســية لزتويــد  كمــا تــم إرســاء مناقصــة ملــرشوع تزويــد مــرشوع الحــد اإلســكاين بامليــاه، والــذي يهــدف إىل إنشــاء محطــة توز
ــايق أعمــال إنشــاء  ــواد واســتكمال ب ــد جميــع امل ي ــاح. ويضــم هــذا العقــد تور ــاه، بطريقــة تســليم املفت مــرشوع رشق الحــد االســكاين باملي

املحطة بما فيها خزان خرساين أريض مدفون جزئيا بسعة 2 مليون جالون

مرشوع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري 
ضمــن برنامــج عمــل الحكومــة بتطويــر البنيــة التحتيــة وإنشــاء شــبكة طــرق متكاملــة يف جميــع مناطــق اململكــة الــي تلــي 
متطلبــات املواطنــن وحاجتهــم اليوميــة مــن خدمــات البنيــة التحتيــة، عمــل املجلــس مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقة، 
يــن الدائــري والــذي يهــدف  ممــا ســاهم يف إرســاء عــدة مناقصــات يف هــذا املجــال وأهمهــا انشــاء شــارع جنــوب البحر
املــرشوع اىل توســعة شــبكة الطــرق، إذ يشــتمل املــرشوع علــى شــارع رئيــيس بثالثــة مســارات يف كل اتجــاه للمناطــق املمتــدة 
مــن شــارع الــزالق مــن الشــمال والعقــارات املمتــدة علــى الغــرب، ومــن ضمنهــا مشــاريع إدامــة وبــالج الجزائــر حــىت منتجــع 
الســالم، كمــا تــم إرســاء عــدة مناقصــات يف قطــاع الطــرق تطويــر طــرق املجمــع 245 بعــراد – املرحلــة األوىل، إعــادة إنشــاء 
ــر طريــق 1311 واملنطقــة  ــر طــرق مجمــع 917 - الرفــاع – املرحلــة األوىل، تطوي جــرس 17 علــى شــارع أم الســعد، وتطوي

املحيطة به يف مجمع -913 الرفاع
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أعمال الكابالت البحرية 
واألرضية جهد 66 كيلوفولت 

لزتويد جزر حوار بالكهرباء
يــأيت املــرشوع ضمــن الخطــة الرئيســية الــي وضعتهــا الهيئــة لتطويــر وتوســعة شــبكات 
نقــل الكهربــاء يف اململكــة لجعــل شــبكة الكهربــاء قــادرة علــى تلبيــة الطلــب املتنامــي 
علــى اســتخدام الكهربــاء يف جميــع أنحــاء اململكــة ألغــراض التنمية، والتوســع العمراين، 

والصناعي، والتجاري. 

فحص تسلسل الجينوم الكامل 
وخدمات البحوث

كملــه لتحديــد الجينــات واملتغــرات الجينوميــة الكامنــة  يهــدف املــرشوع إىل اســتخدام تسلســل الجينــوم بأ
وراء األمــراض الوراثيــة وتعتــر املعلومــات الجينيــة الــي ســيتم الحصــول عليهــا مهمــة يف عــدة مجــاالت 
كحمايــة الصحــة العامــة مــن خــالل تحديــد االضطرابــات الوراثيــة، وتوصيــف الطفــرات الــي تدعــم تطــور 
الرسطانــات، ويتــم توفــر تسلســل جينومــات كامــل لـــ 6 آالف عينــة، وســيتم جمــع ألفــي عينــة مــن ســكان 
يــن لتسلســل األمــراض النــادرة وســيتم جمــع 4 آالف عينــة مــن الســكان البحرينيــن لتسلســل  البحر

عامة السكان.
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رشاء وتوفري األدوية 
والمستلزمات الطبية لكوفيد-19
ســاهمت جهــود مجلــس املناقصــات واملزايــدات يف بهــدف توفــر جميع املســتلزمات الطبيــة بكافة 
املستشــفيات الحكوميــة، وأن هنــاك مخزونــًا اســراتيجيًا كافيــًا منهــا ســواء األدويــة للحــاالت 
اليوميــة واملزمنــة أو املســتلزمات الطبيــة لفــروس كوفيــد19-، كمــا ســاهم املجلــس يف إرســاء عــدة 

مناقصات للرشاء املوحد لألدوية واللوازم من خالل مجلس التعاون الخليجي.

خدمات التكسري 
والتدفق واالختبار

بهــدف تحســن إنتــاج النفــط والغــاز، تقــوم رشكــة تطويــر 
يــادة إنتــاج النفــط والغــاز يف الحقــل،  للبــرول، املكلفــة بز
التقنيــات  أحــدث  مــن  كواحــدة  التكســر  باســتخدام 

لتحقيق أهدافها يف تحسن إنتاج النفط والغاز.

 الـتـقـريـر الـسـنـوي 2020
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توفري مرافق ضغط 
الغاز غري الرمتبطة

إمكانيــة  تحســن  إىل  الضغــط  مرافــق  مــرشوع  يهــدف 
إيصــال آبــار الغــاز والــي بدورهــا تطيــل عمــر املكمــن وبالتايل 

تزيد من الهيدروكربونات القابلة لالستخراج.

تأجري خدمات ضغط الغاز 
- الرمحلة الرابعة - رشاء 

معدات ضغط الغاز
يــادة قــدرة معالجــة هــذا   يهــدف مــرشوع مرافــق ضغــط الغــاز إىل ز
الغــاز ليتــم إعــادة حقنــه يف مكامــن النفــط للمحافظــة علــى ضغــط 

مكمن النفط، وتحسن اإلنتاج، وتقليل التأثر البييئ للغاز املنتج.
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2020 يلزتم مجلس المناقصات والزمايدات منذ تأسيسه بتعزيز 
ممارسات وأنظمة المشرتيات والمبيعات الحكومية بما 

يتماشى مع أفضل المعايري ويضمن الكفاءة والفاعلية 
ويرسخ العدالة والشفافية في جميع نواحي إجراءات 

عمليات المناقصات والزمايدات، وتأمني الجهات 
المترصفة مشرتياتها بأسعار تنافسية وعادلة

أصــدر  املؤســيس،  العمــل  يف  والشــفافية  الكفــاءة  قيــم  علــى  وباالرتــكاز 
املجلــس قــراراً نوعيــًا لتبســيط التأهيــل املســبق للمورديــن واملقاولــن مــن 
الكفــاءة  بمســتوى  لالرتقــاء  اإلجــراءات  بعــض  هندســة  إعــادة  خــالل 
املرونــة  مــن  يــد  املز إضافــة  عــر  املســبق  التأهيــل  إجــراءات  يف  والفاعليــة 
والتبســيط، باإلضافــة إىل كونهــا مرجــع شــامل لجميــع إجــراءات التأهيــل 
املســبق، األمــر الــذي سيســاعد الجهــات املترصفــة علــى تأمــن مشــرياتها 

بأســعار تنافســية وعادلــة، يف الوقت الذي تحد فيه مــن عملية االحتكار.

ولهــذا يحــرص املجلــس علــى عمليــة التأهيــل املســبق بهــدف التحقــق مــن 
ــة لــدى املورديــن أو املقاولــن املشــاركن يف املناقصــات  توافــر األســس املطلوب
يــة  واملزايــدات الحكوميــة ومــدى قدرتهــم الفنيــة وإمكانياتهــم املاليــة واإلدار
وحجــم الزتاماتهــم وقدرتهــم علــى تنفيــذ األعمــال املناطــة بهــم، األمــر الــذي 
مــن شــأنه يضمــن تكافــؤ الفــرص والزناهــة يف التعامــل مــع هــذه الــرشكات، 
الحكوميــة إىل  يع  املشــار بمــا يضمــن إســناد  العــام،  املــال  والحفــاظ علــى 

املقاولن الذين تتوافر لديهم جميع اإلمكانيات والرشوط املطلوبة.

وبلــغ عــدد طلبات التأهيل املســبق الــي اعتمدها املجلــس خالل العــام 2020 
429 طلــب تأهيــل، منهــا 245 تأهيــل عــن طريــق إعــالن عــام 184 طلــب 

تأهيل بصورة منفردة.

أبعاد اسرتاتيجية
تحرص على تكافؤ الفرص والزناهة للجميع 
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شهدت طلبات التأهيل المسبق زيادة خالل العام 2020 
زيادة بنسبة %55 عن العام 2019، إذ تم اعتماد 277 طلب 

تأهيل في 2019 مقارنة بـ 429 طلب تأهيل في 2020. 2019 2020

+55%

 429

 277

خالل العام 2020 تصدرت وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العرماني عدد طلبات التأهيل المعتمدة 
بنسبة %40 من إجمالي الطلبات، تلتها 

هيئة الكهرباء والماء بنسبة 30%.
رشكة نفط البحرين )بابكو( 

12 طلب تأهيل معتمد 

وزارة األسكان 

109 طلب تأهيل معتمد 

عــدد الطلبــات املقدمــة مــن 
خالل املناقصات العامة

عدد الطلبات الفردية  وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العرماني 

173 طلب تأهيل معتمد 
%40 من إجمايل الطلبات

%4 من إجمايل الطلبات%30 من إجمايل الطلبات

%25 من إجمايل الطلبات

127 طلب تأهيل معتمد 

هيئة الكهرباء والماء 

توزيع طلبات التأهيل المعتمدة بحسب عدد الطلبات

 الـتـقـريـر الـسـنـوي 2020مجـلـس المناقصـات والمـزايـدات
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 التـأهـيـل المـسـبـق التـأهـيـل المـسـبـق



الدورات التدريبية
انتهج مجلس المناقصات والزمايدات سياسة تعزيز العالقات مع الرشكاء من خالل اللقاءات 

المتكررة والدورات التدريبية وورش العمل، وذلك لتطوير قنوات التواصل مع جميع األطراف ذات 
العالقة، بما يؤدي إلى االرتقاء بالعمل. حيث تم عقد 42 دورة وورشة وجلسة استشارية، غالبيتها 

عقدت افرتاضيا عرب وسائل االتصال الرمئي بسبب ظروف جائحة كورونا، بمشاركة ما مجموعه 
2,139 مشارك من الجهات الحكومية المسؤولة عن المشرتيات والمبيعات الحكومية والمقاولني 

والمورّدين بما فيهم المؤسسات الصغرية والمتوسطة.

وقــد اشــتملت قائمــة الــدورات للجهــات املترصفــة علــى دورات تأسيســية بشــأن إجــراءات املناقصــات واملزايــدات الحكوميــة، وورش 
تخصصيــة حــول إجــراءات التأهيــل املســبق واخــرى ملناقشــة تحديثــات نظــام املناقصــات واملزايــدات، باإلضافــة إىل الــورش املتخصصــة 

بشأن خطة املشريات. 

يبيــة للمورديــن واملقاولــن بشــأن إجراءات املشــاركة يف املناقصــات واملزايــدات الحكومية، باإلضافــة إىل تخصيص  كمــا تــم عقــد دورات تدر
بعض الدورات للمؤسسات الصغرة واملتوسطة لتوضيح آلية تطبيق مبادرة األفضلية للمؤسسات الصغرة واملتوسطة.

وقــد نظــم املجلــس 20 دورة ودائــرة مســتديرة واحــدة للجهــات املترصفــة والــي شــارك فيهــا مــا مجموعــه 1,020 مشــارك. وعقــدت 
13 دورة للمقاولــن واملورّديــن بمشــاركة 858 مشــارك. فيمــا تــم عقــد 8 جلســات استشــارية اســبوعية علــى مــدى شــهرين لـــ 261 
يــادة األعمــال والــذي عقــد خــالل الفــرة مــن 29 نوفمــر - 6 ديســمر  مشــارك. اضافــة إىل املشــاركة يف أعمــال األســبوع العاملــي لر

بمشاركة 4 ممثلن للمجلس.

إيرادات المجلس
تماشيًا مع برنامج التوازن المالي للحكومة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بني المرصوفات 
واإليرادات الحكومية بحلول 2022، حقق مجلس المناقصات والزمايدات قياسية خالل العام 

الماضي 2020 وصلت إلى 1.044 مليون دينار بحريين وذلك للرمة األولى في تاريخ المجلس منذ 
رشوعه في تحصيل إيرادات اإلعالن الموحد وبيع وثائق المناقصات، مقارنة مع 718.5 ألف دينار 

إيرادات متحققة خالل العام 2019، بزيادة نسبتها 45%. 

وبلغــت إيــرادات املجلــس مــن بيــع وثائــق املناقصــات خــالل العــام املــايض 376.4 ألــف دينــار، مقابــل 197.1 ألــف دينــار خــالل 
العــام 2019. يف حــن وصلــت إيــرادات املجلــس مــن نــرش اإلعالنــات علــى املوقــع اإللكــروين خــالل العــام املــايض 688 ألــف دينــار، 

مقارنة مع 521.4 ألف دينار يف العام 2019.  

إيرادات المجلس

2019 2020

+45%

2020

2020

2019

2019

1.044

 718.5
ألف دينار

مليون دينار

 197.1 ألف دينار

 521.4 ألف دينار

 376.4 ألف دينار

 688 ألف دينار

إيرادات المجلس من بيع وثائق المناقصات

إيرادات المجلس من نرش اإلعالنات على الموقع اإللكرتوني

2,139
مشارك من 

الجهات الحكومية

42
دورة وورشة 

وجلسة استشارية
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طلبات إعادة النظر والتظلمات 
يلزتم مجلس المناقصات والزمايدات بتبين أعلى معايري الشفافية والعدالة، إذ يتم الرد على جميع 

طلبات إعادة النظر والتظلمات الواردة إليه بالطرق المناسبة واليت تتم مناقشتها بصورة أسبوعية 
خالل اجتماعات أعضاء المجلس، وذلك وفًقا لألحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات 

والزمايدات والمشرتيات والمبيعات الحكومية. 

وخــالل العــام 2020، تلقــى مجلــس املناقصــات واملزايــدات 737 طلبــًا إلعــادة النظــر والتظلــم مــن املورديــن واملقاولــن، أي مــا يمثــل 
%13 فقط من إجمايل عدد العطاءات املستلمة خالل العام 2020 بناء على أسبابها والي تتمثل باآليت: 

طلبات تتعلق بإعادة النظر يف قبول الضمان االبتدايئ.	 

قصور يف تقديم االستمارات املطلوبة.	 

طلبات تتعلق بقرار الرسية.	 

طلبات تتعلق بإجراءات املناقصة.	 

األتمتة الشاملة
شهد عمليات مجلس المناقصات والزمايدات طفرات نوعية في إنجاز جميع مراحل المناقصة 

إلكرتونًيا، واليت ستكون باكورة التحول من األتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة، وذلك انسجامًا 
مع التوجيهات الملكية السامية لحرضة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه في تبين وتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في القطاعات االنتاجية، 
وانطالقًا من الزتام المجلس بتحقيق أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد 

أكرث تنافسية واستدامة.

وســاهمت عمليــات األتمتــة الشــاملة يف تحســن وتيســر إنجــاز 
ــة، اضافــة  ــن واملقاولــن والجهــات الحكومي األعمــال بــن املورّدي
يف  خاصــًة  واملقاولــن  املورديــن  مشــاركة  مســتوى  رفــع  اىل 
الظــروف الراهنــة الــي تتوحــد فيهــا الجهــود الوطنيــة ملواجهــة 
  )COVID-19( األخطــار الناجمــة عــن انتشــار فــروس كورونــا

بما يحافظ على صحة وسالمة املواطنن واملقيمن.

أتمتــة عمليــات  نوعيــة يف  املجلــس طفــرة  وشــهدت عمليــات 
إلكرونيــة  تــم طــرح 606 مناقصــة  إذ  املناقصــات واملزايــدات 
بالكامــل، وفتــح 3116 عطــاًء إلكرونيــًا لـــ 526 مناقصــة، يف 
تــم طرحهــا 565  الــي  الداخليــة  املناقصــات  بلــغ عــدد  حــن 
للمرحلــة  املجلــس  تدشــن  منــذ  وذلــك  إلكرونيــة،  مناقصــة 

الثانية من نظام املناقصات االلكروين.

541

737

عدد طلبات إعادة 
النظر والتظلمات

20202019

3116
 عطاًء إلكرتونيًا
لـ 526 مناقصة

606
 مـنـاقـصـة

إلكرتونية بالكامل

المؤسسات الصغرية والمتوسطة
وسعيًا من المجلس لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن دعم المؤسسات الصغرية 

والمتوسطة، شهدت عمليات المجلس ترسية 146 مناقصة حكومية بقيمة تبلغ 55 مليون دينارًا، 
وذلك للرمة األولى منذ البدء بتطبيق اإلجراءات التنفيذية لمنح األفضلية للمؤسسات الصغرية 

والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات الرمافق الخدمية داخل منشآت الجهات 
الحكومية، حيث استفادت منها 59 مؤسسة من المؤسسات الصغرية والمتوسطة، في حني بلغ 

عدد العطاءات الُمستلمة من المؤسسات الصغرية والمتوسطة 539 عطاًء شاركت فيها 151 
مؤسسة صغرية ومتوسطة.

حــرص املجلــس علــى تشــجيع املؤسســات الصغــرة واملتوســطة 
علــى املشــاركة يف املناقصــات واملزايــدات الحكوميــة عــر إطــالق 
يبيــة، حيــث عقــد املجلــس 13  عــدة مبــادرات توعويــة وورش تدر
ــم عقــد 8 جلســات  ــن. فيمــا ت ــة للمقاولــن واملورّدي يبي دورة تدر
 700 بمشــاركة  ين،  شــهر مــدى  علــى  اســبوعية  ية  استشــار
مشــارك مــن أصحــاب املؤسســات الصغــرة واملتوســطة، وذلــك 

عطاءاتهــم  املقدمــة  جــودة  ورفــع  اإلجــراءات  توضيــح  بهــدف 
للمناقصــات بمــا يضمــن تقديــم عطــاءات متكاملــة ومســتوفية 
الــرشوط واملتطلبــات،  ومــن ثــم االســتفادة مــن األفضليــة املقــررة، 
ويعــزتم املجلــس إطــالق عــدد مــن املبــادرات لدعــم املؤسســات 
الصغــرة واملتوســطة تحقيقًا للنســبة املســتهدفة يف قــرار مجلس 

الوزراء املوقر.

539
عطاًء شاركت فيها 

151 مؤسسة 
صغرية ومتوسطة

13
يبية  دورة تدر

للمقاولن واملورّدين

700
مشارك من أصحاب 

املؤسسات الصغرة واملتوسطة
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