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 TB/HMA/43/2021الرقم   :  
 م 2021أكتوبر  10التاريخ: 

 
 أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء  

 ورؤساء المجالس والهيئات والمؤسسات 
 الخاضعة ��حكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات   والجهات 

 وقرين والمشتريات والمبيعات الحكومية الم 
 

 الس��م عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

 م 2021) لسنة  9الموضوع: تعميم رقم ( 
 ا��ستمارات وقوائم التحقق بشأن  

 
. يرجى ا��ستمارات وقوائم التحققم بشأن  2021) لسنة  9ي��ني أن أرفق لكم طيه تعميم رقم (

  2002) لسنة  36المرسوم بقانون رقم (التكرم با��يعاز للمعنيين لديكم بالعمل بموجبه، تماشياً مع أحكام  
 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. 

 
كما ي��ني دعوة المعنيين لديكم لحضور ورشة تعريفية بأحكام التعميم المذكور أع��ه، وذلك  

). ZOOMصباحاً، عبر المنصة ا��لكترونية (  9:30م في تمام الساعة  2021أكتوبر    17يوم ا��حد الموافق  
توجيه ا��لكترونية   يرجى  الوصلة  عبر  أسمائهم  لتسجيل  مرشحيكم 

https://forms.gle/Wg7abEMfceaQGJnq7. 
 

، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،  
 
 
 
 
 

 نايـــف بن خــالــد آل خليــفة 
   دات ــ رئيس مجلس المناقصات والمزاي 

 
 التعميم المذكور أع��ه. المرفقات:  

 
  

https://forms.gle/Wg7abEMfceaQGJnq7
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 2021) لسنة  9تعميم رقم ( 
   ا��ستمارات وقوائم التحقق   بشأن 

 
والبيانات    سعياً  للمعلومات  والمزايدات  المناقصات  مجلس  تلقى  آلية  تطوير    والمستنداتإلى 

 وتوضيح ا��جراءات ورفع الكفاءة. 
 

قانون   ��حكام  الخاضعة  المت��فة  الجهات  كافة  عناية  توجيه  المجلس   المناقصات   تنظيميود 
إلى أنه قد تم تخصيص استمارة/قائمة تحقق لكل نوع من    الحكومية  والمبيعات  والمشتريات   والمزايدات

أنواع الطلبات المرفوعة إلى المجلس (مرفق قائمة ا��ستمارات وقوائم التحقق) يتم تعبئتها وإرفاقها مع  
 الطلب على أن يراعى في ذلك ما يلي: 

 
كل طلب  -1 مع  الطلب  لنوعية  المخصصة  التحقق  ا��ستمارة/قائمة  بإرفاق  المت��فة  الجهات  تلتزم 

النماذج   إصدار من(إلكتروني أو خطي) مقدم إلى المجلس للبت بشأنه، على أن يتم إرفاق أحدث  
 المتوفرة في نظام المناقصات ا��لكتروني. 

أن تكون   قائمة التحقق المخصصة للطلبيجب أن تراعي الجهات المت��فة عند إرفاق ا��ستمارة/ -2
 شاملة على جميع المعلومات والمستندات المطلوبة. 

في حال عدم إرفاق ا��ستمارة/قائمة التحقق مع الطلب سيعتبر الطلب غير مكتمل، وعلى الجهة  -3
 استكماله ليتسنى للمجلس است��م الطلب. 

  
 تاريخ صدوره. من  أسبوع لم�� التالياليوم يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 

 
 
 
 
 
 
 

 الصادرة عن المجلس.   وقوائم التحقق   قائمة ا��ستمارات   - المرفقات:  
 . ا��ستمارات وقوائم التحقق إرشادات بشأن كيفية الحصول على    -   

 
  

 م 2021أكتوبر    10  صدر بتاريخ: 
 هـ 1443  ربيع ا��ول   4  الموافق: 

 
 

 نايـــف بن خــالــد آل خليــفة                                                                 
 رئيس مجلس المناقصات والمزايــدات 
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 الصادرة عن المجلس وقوائم التحقق  قائمة ا��ستمارات  
 

 ) Checklist(   التحقق  قائمة عنوان   الرقم 
TBC01  طرح مناقصة عبر النظام ا��لكتروني 

TBC02  ا��لكتروني طرح مزايدة عبر النظام 
TBC03  طرح دعوة تأهيل مسبق عبر النظام ا��لكتروني 
TBC04 اعتماد وثائق إعادة التأهيل للموردين 
  

 ) Form(  ا��ستمارة عنوان   الرقم 
TBF01  الموافقة على أسلوب طرح المناقصة أو المزايدة 

TBF02  تمديد تاريخ أغ��ق المناقصة أو المزايدة أو التأهيل المسبق 
TBF03 تقييم عطاءات المناقصة 
TBF04 تقييم عروض المزايدة 
TBF05  اعتماد طلبات التأهيل المسبق 
TBF06  اعتماد طلب تأهيل مسبق منفرد 
TBF07 نتائج التفاوض للمناقصة 
TBF08  نتائج التفاوض للمزايدة 
TBF09 تمديد فترة التقييم وص��حية العطاءات 
TBF10  أو المزايدة أو التأهيل المسبق  المناقصةإلغاء 
TBF11  تمديد وتجديد العقود 
TBF12 ا��وامر التغييرية 
TBF13  ا��ستفسارات 
TBF14  طلب إعادة نظر أو التظلم 
TBF15  التوضيحات على التظلم 

 
 م��حظات: 

ما يراه المجلس مناسباً، وذلك من دون الحاجة  المذكورة أع��ه قابلة للزيادة والتغيير حسب  وقوائم التحقق    قائمة ا��ستمارات -1
 ��صدار أي تعميم أو إخطار. 

المناقصات   -2 نظام  في  المتوفرة  النماذج  على  ا��ط��ع  يرجى  التحقق،  وقوائم  ا��ستمارات  من  إصدار  أحدث  على  للحصول 
 ا��لكتروني. 
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 إرشادات بشأن كيفية الحصول على ا��ستمارات وقوائم التحقق 
 
 

 www.tenderboard.gov.bhالدخول على الموقع ا��لكتروني للمجلس   -1

 
 
 

2- " على  الضغط  خ��ل  من  ا��لكتروني  المناقصات  نظام  رابط  على  أعلى Loginالدخول  في   "
 الصفحة. 

 
 
 

http://www.tenderboard.gov.bh/
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 ." في أعلى الصفحة LOG-INالدخول على نظام المناقصات ا��لكتروني من خ��ل الضغط على " -3

 
 
 

 ) للدخول على النظام.Password) وكلمة ال�� (User IDإدخال اسم المستخدم ( -4
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 في أعلى الصفحة. "DASHBOARDمن بعد فتح النظام، يجب الضغط على أيقونة " -5

 
 
 

 ." Manuals/Guidelinesثم الضغط على القسم الخاص بـ "  -6
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 سيظهر على الشاشة قائمة بالمستندات، ومن ضمنها ا��ستمارات وقوائم التحقق.  -7

 
 

 با��مكان تنزيل أحدث إصدار من ا��ستمارات وقوائم التحقق من بعد الضغط عليها. -8

 
 

 .1756,6666للمزيد من المساعدة، يرجى التواصل مع المعنيين في المجلس على هاتف رقم 
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