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جمل�س املناق�صات واملزايدات
قرار رقم ( )1ل�سنة 2020
ب�ش�أن الالئحة اخلا�صة
ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني
مجل�س المناق�صات والمزايدات:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات
وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،وتعديالته،
وعلى الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات
واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية ،ال�صادرة باملر�سوم رقم ( )37ل�سنة ،2002
وعلى قرار جمل�س املناق�صات واملزايدات رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن الالئحة اخلا�صة
ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيـعمل ب�أحكام الالئحة اخلا�صة ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني املرافقة لهذا
القرار.

مادة ()2

ُيـلغى قرار جمل�س املناق�صات واملزايدات رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن الالئحة اخلا�صة
ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني.

مادة ()3

على اجلهات املعنية ُ -ك ـ ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ْ
ن�شـره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س املناق�صات واملزايدات
نايف بن خـالـد �آل خليـفة
�صدر بتاريخ� 19 :صفـر 1442هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق� 6 :أكتوبــر 2020م
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الالئحة اخلا�صة ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني
الف�صل الأول
التعريفات والأحكام التمهيدية
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة
يف املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ،وتكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املب َّيـن َة قرين ُك ٍّـل منها ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص َ
خالف ذلك:
ِ
القان���ون :المر�س���وم بقان���ون رق���م ( )36ل�سن���ة  2002ب�ش�أن تنظي���م المناق�ص���ات والمزايدات
والم�شتريات والمبيعات الحكومية.
الالئح���ة التنفيذية :الالئح���ة التنفيذية لقانون تنظيم المناق�ص���ات والمزايدات والم�شتريات
والمبيعات الحكومية ال�صادرة بالمر�سوم رقم ( )37ل�سنة .2002
�إع�ل�ان الت�أهيل الم�سبق :الوثيقة التي تع ُّدها الجهة المت�صرفة بغر�ض ْ
ن�ش ِـرها لدعوة المو ِّردين
والمقاولين للت�أهيل الم�سبق.
طل���ب الت�أهي���ل الم�سب���ق :المعلومات والم�ستن���دات التي يقدِّ مها الم���و ِّردون والمقاولون للجهات
المت�صرفة لإثبات قدراتهم الفنية و�إمكانياتهم المالية والإدارية وتوافر الخبرة المنا�سبة لديهم.
وثائق الت�أهيل الم�سبق :جميع م�ستندات الت�أهيل التي تع ُّدها الجهة المت�صرفة لتزويد المو ِّردين
الخ ْـدمات �أو الإن�ش���اءات مو�ضوع
والمقاولي���ن بن�سخ���ة منه���ا ،وذلك لبيان موا�صف���ات ال�سل���ع �أو ِ
الت�أهي���ل ،وتو�ضي���ح متطلبات وا�شتراطات الم�شاركة في الت�أهيل الم�سب���ق ،بالإ�ضافة �إلى معايير
الت�أهيل الم�سبق .و ُيـعت َبـر �إعالن الت�أهيل الم�سبق جزء ًا من الوثائق.
تقري���ر الت�أهي���ل الم�سب���ق :التقرير التف�صيل���ي الذي تع ُّده الجهة المت�صرف���ة ب�ش�أن نتائج تقييم
طلبات الت�أهيل الم�شاركة في عملية الت�أهيل الم�سبق.
�سج���ل الت�أهي���ل الم�سب���ق :ه���و قائم���ة ب�أ�سماء المو ِّردي���ن والمقاولي���ن الم� َّؤهـلين ل���دى الجهات
المت�صرفة والمعت َمـدة من ِقـ َبـل المجل�سٍّ ،
كل بح�سب مجال ت�أهيله.
الم���و ِّردون والمقاول���ون :ال�شرك���ات والم�ؤ�س�س���ات والمقاول���ون والمكات���ب اال�ست�شارية وغيرها
م���ن الم�ؤ�س�س���ات التجاري���ة ذات ال�شخ�صية االعتباري���ة والأفراد الذين ي�شارك���ون في �إجراءات
الخ ْـدمات.
الم�شتريات لتلبية متطلبات الجهة المت�صرفة من ال�سلع �أو الإن�شاءات �أو ِ
الم�شاريع الكبيرة :الم�شاريع التي ُتـجا ِوز قيمتها التقديرية ع�شرة ماليين دينار بحريني.
الم�شاريع المع َّقـدة وذات الطابع الخا�ص :الم�شاريع الفريدة في �أعمالها نوع ًا وغير المتكررة،
والت���ي ال توج���د ل���دى الجه���ة المت�صرفة خبرة �سابق���ة بها ،والتي يتع َّ
���ذر معها القي���ام ب�صياغة
مف�صـلة لل�سلع �أو الإن�شاءات �أو تحديد خ�صائ�ص الخدمة المطلوبة.
موا�صفات َّ
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المناق�ص���ات والمزاي���دات المتك��� ِّررة :ه���ي المناق�ص���ات والمزايدات المتماثلة ف���ي المتطلبات
والموا�صفات والتي ُتـطرح ب�صورة متك ِّررة خالل فترات زمنية متقاربة.

مادة ()2

يتم القيام بعملية الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني املتخ�ص�صني يف توريد ال�سلع �أو القيام
اخل ْـدمات والتي تتطلب طبيعتها تقييم قدراتهم و�إمكانياتهم الفنية واملالية ،وذلك
بالإن�شاءات �أو ِ
يف مرحلة ما قبل ط ْرح املناق�صات ،وعلى الأخ�ص يف احلاالت الآتية:
 -1المناق�صات والمزايدات والم�شتريات والمبيعات المتماثلة والتي ُتـطرح ب�صورة متك ِّررة.
 -2الم�شاريع الكبيرة �أو المع َّقـدة وذات الطابع الخا�ص.
 -3م�شاريع التقنية المتطورة والفريدة من نوعها.
المتخ�صـ�صة.
الخ ْـدمات اال�ست�شارية
ِ -4
ِّ
والخ ْـدمات بالغة الأهمية لأن�شطة وعمليات الجهات المت�صرفة.
 -5الم�شتريات ِ

مادة ()3

تلتزم اجلهات املت�صرفة با ِّتـباع �إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني الواردة يف
هذه الالئحة ،وذلك بهدف ت�أهيل �أكرب عدد ممكن من املو ِّردين واملقاولني لإدراجهم يف �سجل
الت�أهيل امل�سبق.

مادة ()4

يلتزم املو ِّردون واملقاولون بالتعاون التام مع اجلهات املت�صرفة وجمل�س املناق�صات
واملزايدات يف تنفيذ �إجراءات الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل وتقدمي جميع امل�ستندات املطلوبة.

مادة ()5

يقوم املجل�س بالإ�شراف على جميع �أعمال الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني ،ويعتمد نتائج
الت�أهيل والت�صنيف .ويجوز له الت�أ ُّكـد من �أهلية املو ِّردين واملقاولني يف �أية مرحلة.

مادة ()6

تتوىل اجلهات املت�صرفة �أعمال الت�أهيل امل�سبق من خالل جلان ت�أهيل ت�ش َّكـل من ثالثة
�أع�ضاء على الأقل من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من ذات اجلهة �أو الفنيني واملخت�صني من
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اجلهات الأخرى .ويجوز للجان اال�ستعانة باملكاتب اال�ست�شارية يف اململكة �أو خارجها.

مادة ()7

يجوز للجهات املت�صرفة القيام ب�أعمال الت�أهيل امل�سبق ِو ْفـق ًا للأ�ساليب الآتية:
 -1ط ْرح دعوة عامة للت�أهيل لمناق�صة مع َّيـنة.
 -2ط ْرح دعوة عامة للت�أهيل للإدراج في �سجل الت�أهيل الم�سبق.
 -3ت�أهيل الطلبات المنفردة.

الف�صل الثاين
ط ْرح دعوة عامة للت�أهيل ملناق�صة مع َّيـنة
مادة ()8

ُتـطرح دعوة الت�أهيل امل�سبق حملي ًا �أو دولي ًا ،وتقت�صر امل�شاركة يف �أعمال الت�أهيل امل�سبق
املح ِّلـي على ال�شركات املحلية� ،أما �أعمال الت�أهيل امل�سبق املطروحة دولي ًا فتكون امل�شاركة فيها
لل�شركات املحلية والدولية امل�سجلة يف مملكة البحرين وغري امل�سجلة ،كما يجب ح�صول اجلهات
املت�صرفة على موافقة املجل�س امل�سبقة يف حالة ما �إذا كانت �أعمال الت�أهيل امل�سبق تقام متهيد ًا
لط ْرح مناق�صة على �شركات دولية.

مادة ()9

يف حالة ط ْرح املناق�صة دولي ًاُ ،تـ ِعـد اجلهة املت�صرفة �إعالن الت�أهيل امل�سبق ،ويجب �أن
يت�ضمن الإعالن املعلومات الآتية:
 -1ا�سم وعنوان الجهة المت�صرفة.
الخ ْـدمات �أو الإن�شاءات التي �سيتم الت�أهيل الم�سبق لها.
 -2طبيعة و�أنواع ال�سلع �أو ِ
 -3طريقة الح�صول على وثائق الت�أهيل الم�سبق وقيمتها.
مقت�صـرة على مو ِّردين
 -4التو�ضيح ب�ش�أن ما �إذا كانت الدعوة للت�أهيل الم�سبق محلية �أو دولية �أو ِ
�أو مقاولين ينتمون �إلى دولة معينة.
�	-5آخر موعد ُيـ�سمح فيه ب�شراء وثائق الت�أهيل الم�سبق� ،إذا ُو ِجـد.
�	-6آخر موعد لإيداع الطلبات ومكان ذلك.
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 -7بيان مكان وموعد فتْـح الطلبات.
ويجب �أال تقل الفرتة املمنوحة للمو ِّردين واملقاولني ل�شراء و�إعداد و�إيداع طلبات الت�أهيل
امل�سبق عن ثالثة �أ�سابيع ،على �أنْ تكون وثائق الت�أهيل امل�سبق متاحة لل�شراء خالل فرتة ال تقل
عن �أ�سبوعني.

مادة ()10

ُتـ ِعـد اجلهة املت�صرفة وثائق الت�أهيل امل�سبق ،على �أنْ ت�شتمل الوثائق على البيانات واملعلومات
الآتية:
 -1ا�سم وعنوان الجهة المت�صرفة.
الخ ْـدمات �أو الإن�شاءات التي �سيتم الت�أهيل الم�سبق لها.
 -2طبيعة و�أنواع ال�سلع �أو ِ
 -3الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من ِقـ َبـل الم�شارك ،على �أن تت�ضمن الآتي:
�أ� -شهادة ق ْيـد ال�سجل التجاري.
ب -ع ْقـد الت�أ�سي�س االبتدائي لل�شركة والنظام الأ�سا�سي.
ج -التقارير المالية المد َّقـقة لآخ��ر ث�لاث �سنوات ،م�شتملة على الميزانية العمومية
( )Balance Sheetوقائمة ال َّد ْخـل ( )Income Statementوقائمة الت ََّـد ُّفـقات النقدية
(.)Cash Flow Statement
د -ن�سخة من ال�سيرة الذاتية للكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه.
هـ -المعدات والآالت والأجهزة المتوفرة لديه وال�ضرورية لإنجاز العمل المطلوب.
و -مدة الخبرة ،وقائمة الأعمال التي قام ب�إنجازها بنجاح ،و�أعلى قيمة للأعمال التي قام
بتنفيذها.
ز -موافقة كتابية على قيام الجهة المت�صرفة بالزيارات الميدانية المن�صو�ص عليها في
البند ( )1من المادة ( )19من هذه الالئحة ،وذلك عند الحاجة.
وفي حالة ت�أهيل المو ِّردين ،يجب الن�ص ب�أنه على الم�شارك تقديم الم�ستندات الآتية:
 )1قائمة ب�أ�سماء الـ ُم َ�ص ِّنـعني الذين ميثلهم امل�شارك يف اململكة� ،إنْ ُو ِجـدت.
� )2شهادات ق ْيـد الوكالة التجارية� ،إنْ ُو ِجـدت.
 -4يجب �أن تت�ضمن وثائق الت�أهيل الم�سبق التي ُتـ ِعـدها الجهة المت�صرفة الآتي:
�أ -الن�ص على خ�ضوع كافة �أعمال الت�أهيل الم�سبق لقانون تنظيم المناق�صات والمزايدات
والم�شتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية و�أحكام هذه الالئحة.
ب� -آليات تمكين الم�شاركين من الح�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن وثائق الت�أهيل الم�سبق.

العدد – 3501 :الخميس  10ديسمبر 2020

ج -تفا�صيل �أ�س�س ومعايير تقييم طلبات الت�أهيل الم�سبق ،والأوزان الن�سبية لهذه المعايير،
والحد الأدنى لقبول طلب الت�أهيل الم�سبق.
د -نظام ت�صنيف المو ِّردين والمقاولين� ،إنْ ُو ِجـد.
هـ� -إمكانية (�أو عدم �إمكانية) التق ُّدم ب�أكثر من طلب ت�أهيل م�سبق� ،سواء كان منفرد ًا �أو
بال�شراكة في ائتالف.
و -الموعد النهائي لإيداع الطلبات ،ومكان وموعد فتْـح الطلبات.
 -5ف���ي حالة ما �إذا كان طلب الت�أهيل الم�سب���ق مق َّدم ًا من ائتالف �شركات ،يجب طلب الوثائق
والمعلومات الإ�ضافية الآتية:
�أُ -ن َـ�سـخ من �شهادات ق ْيـد ال�سجالت التجارية لل�شركات المك ِّونة لالئتالف.
ب -ن�سخة من اتفاق ت�شكيل االئتالف.
ج -بيانات الو�ضع المالي والكوادر الإدارية والفنية ،والأجهزة والمع َّدات ،والخبرة الالزمة.

مادة ()11

تلتزم اجلهات املت�صرفة بتحميل وثائق الت�أهيل امل�سبق على نظام املجل�س الإلكرتوين
للح�صول على اعتمادها �إلكرتوني ًا من ِقـ َبـل املخت�صني يف اجلهاز الفني والإداري باملجل�س ،وذلك
قبل ن�شر �إعالن الت�أهيل امل�سبق .ويف جميع الأحوال تتحمل اجلهة املت�صرفة م�سئولية �سالمة
ودقة املعلومات املد َّونة يف الوثائق.

مادة ()12

ت ُ
َـن�شـر اجلهة املت�صرفة الإعالنات ب�صورة ت�ضمن �إي�صالها لأكرب عدد ممكن من ال�شركات،
املن�صـة الرئي�سية للإعالن عن طرح �أعمال
على �أن يكون املوقع الإلكرتوين للمجل�س مبثابة َّ
الت�أهيل امل�سبق ،كما يتم ال َّن ْـ�شـر على املوقع الإلكرتوين للجهة املت�صرفة .ويف حالة الإعالنات
الدولية يتم الإعالن عنها يف مملكة البحرين وخارجها باللغتني العربية والإجنليزية يف اجلرائد
الدولية وا�سعة االنت�شار.
و ُت َ
ـن�شـر الإعالنات املحلية باللغة العربية ،ويجوز بالإ�ضافة �إىل ذلك ْ
ن�شـ ُرها ب�أكرث من لغة
�إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك.

مادة ()13

يجب على املو ِّرد �أو املقاول احل�صول على وثائق الت�أهيل امل�سبق من نظام املجل�س الإلكرتوين
من بعد �سداد قيمتها ،وال يجوز له حتويلها �إىل الغري �أو ا�ستخدام كل ن�سخة �أكرث من مرة واحدة.
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مادة ()14

يتع َّيـن على اجلهات املت�صرفة تقدمي الإي�ضاحات والرد على ت�سا�ؤالت امل�شاركني يف الت�أهيل
امل�سبق ،على �أن يتم تبليغ الإي�ضاحات �إىل جميع املو ِّردين �أو املقاولني امل�شاركني.

مادة ()15

تق َّدم طلبات الت�أهيل امل�سبق �إىل املجل�س قبل املوعد املح َّدد يف وثائق الت�أهيل �أو للمدة التي
يحدِّ دها املجل�س ،وذلك من خالل نظام املجل�س الإلكرتوين.

مادة ()16

يقوم املجل�س �أو اللجان التي يك ِّلـفها بفتْـح طلبات الت�أهيل امل�سبق يف املكان واملوعد املح َّددين
يف وثائق الت�أهيل امل�سبق �أو يف املوعد النهائي يف حالة التمديد .وعلى رئي�س املجل�س �أو اللجنة
بح�سب الأحوال اتخاذ الإجراءات الآتية:
 -1ال�سماح لأ�صحاب الطلبات الم�شاركين في الت�أهيل بح�ضور جل�سة فتْـح الطلبات.
�	-2إعالن ا�سم كل م�شارك عند فتْـح طلبه.
 -3تحرير مح�ضر لإثبات فتْـح طلبات الت�أهيل الم�سبق ،والتوقيع عليه من ِقـ َبـل �أع�ضاء اللجنة.

مادة ()17

بت�سلُّـم طلبات الت�أهيل امل�سبق من املجل�س مبا�شرة بعد فتْـح الطلبات،
تقوم اجلهات املت�صرفة َ
وذلك لدرا�ستها وتقييمها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إىل املجل�س العتمادها .وللمجل�س احلق ب�أن
يقوم بدرا�سة وتقييم الطلبات �أو �أن يقوم ب�إحالتها �إىل �أية جلنة �أو جهة �أخرى.

مادة ()18

-1
-2
-3
-4
-5

يجب على اجلهات املت�صرفة �أثناء مراجعة طلبات الت�أهيل الت�أ ُّكـد من الآتي:
َّ
المرخـ�ص للم�شارك بمزاولتها.
تَـوا ُفـق الن�شاط مو�ضوع الت�أهيل مع الأن�شطة التجارية
توافر التراخي�ص الالزمة لتنفيذ م�شاريع الن�شاط مو�ضوع الت�أهيل.
الت ََّـحـ ُّقـق من قانونية الوثائق و�صحة المعلومات المد َّونة في طلب الت�أهيل.
�سالمة الو�ضع المالي لل�شركة ،وتوافر ال�سيولة المالية؛ ل�ضمان تنفيذ الم�شاريع دون ت�أخير،
وذلك ا�ستناد ًا لأحدث التقارير المالية.
كاف م���ن الكوادر الفنية والإداري���ة الم� َّؤهـلة والمد َّربة لتنفي���ذ م�شاريع الن�شاط
تواف���ر عدد ٍ
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مو�ضوع الت�أهيل.
 -6وجود المن�ش�آت المنا�سبة وتوافر المع َّدات والأجهزة الكافية لتنفيذ م�شاريع الن�شاط مو�ضوع
الت�أهيل.
وحجـم الن�شاط مو�ضوع الت�أهيل.
 -7تَـوا ُفـق مدة الخبرة ونوعيتها مع نوعية ْ

مادة ()19

�أ -يجوز للجهات المت�صرفة �أثناء مراجعتها لمعلومات وم�ستندات الم�شاركين اتخاذ الإجراءات
الآتية:
وفحـ�ص من�ش�آت ومع َّدات الم�شاركين.
-1القيام بزيارات ميدانية لالطالع ْ
-2االت�صال بزبائن الم�شاركين لل�س�ؤال واال�ستف�سار عن جودة العمل والأداء.
-3االطالع على تفا�صيل الم�شاريع ال�سابقة المن َّفـذة من ِقـ َبـل الم�شاركين في نف�س الن�شاط
مو�ضوع الت�أهيل.
ويجب دمج نتائج الإجراءات ال�سابقة مع التقرير النهائي للتقييم.
ب -ال يج���وز للجه���ات المت�صرفة طلب م�ستن���دات �إ�ضافية من الم�شاركي���ن خالل مرحلة تقييم
الطلبات� ،إال بعد الح�صول على موافقة المجل�س على ذلك.

مادة ()20

�أ -يجب على الجهات المت�صرفة �أثناء ت�أهيلها للمواد الت ََّـحـ ُّقـق من الآتي:
-1جودة المواد وتَـطا ُبـقها مع الموا�صفات الفنية المو�ضوعة.
َـنا�سـب عمرها االفترا�ضي.
-2اعتمادية المواد وت ُ
-3تو ُّفـر �شهادات دولية – من م�صادر ذات م�صداقية – ت�شيد ب�أداء وجودة المواد.
ب -يجوز للجهات المت�صرفة اتخاذ الإجراءات الآتية:
ـ�صـ ِّنـع توفير �شهادات مطابقة للمواد مع الموا�صفات الفنية المعت َمـدة.
-1الطلب من ال ُم َ
ـ�صـ ِّنـع توفير تقارير اختبار للمواد �صادرة من مختبرات دولية ذات
-2الطلب من ال ُم َ
م�صداقية.
�	-3إخ�ضاع ع ِّيـنة من المواد للتجربة واالختبار لمدة زمنية مع َّيـنة ،على �أن تتم موافاة
املجل�س باخلطة الزمنية الالزمة لالختبار وبتقرير بالنتائج النهائية حال االنتهاء.
دمـج نتائج الإجراءات ال�سابقة مع التقرير النهائي للتقييم.
ويجب ْ
ج -ت�سري �أحكام هذه المادة على المو ِّرد حتى �إنْ كان وكي ًال ح�صري ًا معت َمـد ًا للمواد المطلوبة.
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مادة ()21

تقوم اجلهات املت�صرفة بتقييم جميع طلبات الت�أهيل امل�سبق للم�شاركني ِو ْفـق ًا لأ�س�س ومعايري
التقييم التي مت حتديدها م�سبق ًا بوثائق الت�أهيل امل�سبق والأوزان الن�سبية لهذه املعايري ،وال يجوز
ا�ستخدام �أ�س�س �أو معايري تقييم �أو �أوزان ن�سبية بخالف املذكورة بوثائق الت�أهيل امل�سبق.

مادة ()22

يجوز للجهات املت�صرفة االت�صال مبقدِّ مي طلبات الت�أهيل امل�سبق لال�ستي�ضاح عن املعلومات
وامل�ستندات املق َّدمة ،وذلك دون الإخالل مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة بني �أ�صحاب الطلبات،
وعلى �أنْ يتم منحهم فرتة زمنية منا�سبة لتقدمي التو�ضيحات املطلوبة.

مادة ()23

تر�سـل اجلهات املت�صرفة تو�صياتها �إىل جمل�س املناق�صات واملزايدات فور انتهاء عملية
ِ
التقييم م�صحوبة بتقرير الت�أهيل امل�سبق ،ويجب �أن ي�شتمل التقرير على الآتي:
 -1قائمة ب�أ�سماء ال�شركات الم�شاركة في الت�أهيل.
ُ -2ن َـ�سـخ من �شهادة ق ْيـد ال�سجل التجاري للم�شاركين في الت�أهيل.
 -3جدول بالنقاط الممنوحة لل�شركات ح�سب معايير التقييم ،مع مبررات م ْنـح هذه النقاط.
 -4تفا�صيل الأ�سباب التي �أ َّدت لعدم اجتياز بع�ض ال�شركات لعملية الت�أهيل.
 -5الأ�سم���اء والم�سميات الوظيفي���ة و�إم�ضاءات �أع�ض���اء اللجنة المك َّلـفة بالت�أهي���ل الم�سبق مع
الختْـم الر�سمي للجهة المت�صرفة.
�	-6أ�سم���اء و�أرق���ام االت�ص���ال بالمعنيي���ن لدى الجه���ة المت�صرف���ة المخ َّولي���ن بالرد عل���ى �أية
ا�ستف�سارات تتعلق بالتقرير.
كما يجب �أن يتم تدوين �أ�سماء ال�شركات طبق ًا لال�سم الر�سمي ح�سب �شهادة ق ْيـد ال�سجل
التجاري.

مادة ()24

يعتمد جمل�س املناق�صات واملزايدات تو�صيات اجلهة املت�صرفة ب�ش�أن طلبات الت�أهيل
امل�سبق ،ويف حالة ر ْفـ�ض هذه التو�صيات يجب �أن يكون ال َّر ْفـ�ض م�س َّبـب ًا.
ويقوم املجل�س ب�إبالغ قراره �إىل اجلهات املت�صرفة ،وتتوىل هذه اجلهات �إخطار ِّ
كل َمـن
�شارك يف الت�أهيل خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إبالغها به.
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مادة ()25

اعتماد طلب الت�أهيل امل�سبق املق َّدم من ائتالف �شركات ي�سري ح�سب تركيبة االئتالف
املذكورة يف الطلب ،و� ُّأي تغيري يف هذه الرتكيبة (خروج �شركة ،ا�ستبدال �شركة ،تغيري يف
امل�سئوليات �أو �إ�سناد م�سئوليات ل�شركات �أخرى) من دون موافقة املجل�س واجلهة املت�صرفة،
يجعل من االئتالف غري م�ؤهل.

مادة ()26

تقوم اجلهة املت�صرفة ب�إعداد درا�سة ب�ش�أن طالبي الت�أهيل امل�سبق ذوي الإمكانيات املالية
واملادية والفنية والإدارية الكافية الذين ال تتوافر لديهم مدة خربة �أو �أعمال من َّفـذة �أو عدم تو ُّفـر
تقارير مالية لثالث �سنوات حلداثة ت�أ�سي�سها ،وع ْر�ضها على املجل�س التخاذ قرار يف �ش�أنهم.

الف�صل الثالث
ط ْرح دعوة عامة للت�أهيل للإدراج يف �سجل الت�أهيل امل�سبق
مادة ()27

يجوز للجهات املت�صرفة القيام بعملية الت�أهيل امل�سبق بغر�ض زيادة عدد ال�شركات امل� َّؤهـلة
يف جمال مع ِّيـن ومن ثم �إدراجها يف �سجل الت�أهيل امل�سبق ،لتتم دعوتها عند ط ْرح املناق�صات
على ال�شركات امل� َّؤهـلة ،وبالأخ�ص مناق�صات امل�شاريع املذكورة يف البند ( )1من املادة ( )2من
هذا القرار.

مادة ()28

مع مراعاة �إجراءات الت�أهيل امل�سبق الواردة يف �أحكام الف�صل الثاين ،يجوز للجهات
املت�صرفة طلب �أية م�ستندات �إ�ضافية من امل�شاركني خالل مرحلة تقييم الطلبات ،وذلك حتى
يتمكن طالب الت�أهيل من اجتياز معايري الت�أهيل املطلوبة.

الف�صل الرابع
ت�أهيل الطلبات املنفردة
مادة ()29

يجوز للجهات املت�صرفة القيام بعملية الت�أهيل امل�سبق ل ِّأي ُمـ َو ِّرد �أو مقاول يف حالة تق ُّدمه
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بطلب ر�سمي لت�أهيله من دون وجود دعوة عامة للت�أهيل امل�سبق.
اخل ْـدمات – ا�ستق�صاء
ويجب على اجلهات املت�صرفة – بهدف م ْنـع احتكار بع�ض ال�سلع �أو ِ
ال�سوق والبحث عن املو ِّردين واملقاولني ودعوتهم لتقدمي طلب للت�أهيل امل�سبق.

مادة ()30

يجب على اجلهات املت�صرفة احل�صول على موافقة املجل�س امل�سبقة على وثائق الت�أهيل
امل�سبق ،على �أنْ ت�ستويف الوثائق اال�شرتاطات الواردة يف املادة ( )10من هذا القرار.

مادة ()31

يجب على املو ِّرد �أو املقاول احل�صول على وثائق الت�أهيل امل�سبق ِو ْفـق ًا للطريقة التي يحدِّ دها
املجل�س ،وذلك من بعد �سداد قيمتها.

مادة ()32

يجب على املو ِّرد �أو املقاول تقدمي طلب الت�أهيل امل�سبق �شام ًال جميع املعلومات وامل�ستندات
املطلوبة يف املكان واملوعد املح َّددين يف الوثائق ،ويجوز للجهات املت�صرفة طلب �أية م�ستندات
�إ�ضافية من املو ِّرد �أو املقاول خالل مرحلة تقييم الطلب ،وذلك حتى يتمكن طالب الت�أهيل من
اجتياز معايري الت�أهيل املعت َمـدة من ِقـ َبـل املجل�س.

مادة ()33

يتم ا ِّتـباع �إجراءات الت�أهيل امل�سبق الواردة يف املواد (� )18إىل ( )26من هذا القرار لتقييم
واعتماد نتائج الت�أهيل ،مع ا�ستثناء الفقرة الأخرية من املادة ( )19من هذا القرار.

مادة ()34

يتم ت�صنيف املو ِّردين واملقاولني امل� َّؤهـلني – �إذا ا�ستدعت احلاجة ذلك – �إىل فئات ا�ستناد ًا
لنتائج الت�أهيل امل�سبق ،على �أن يح َّدد لكل فئة احلد املايل للم�شاريع التي ُيـ�سمح ِّ للمورد �أو املقاول
القيام بها .ويف جميع الأحوال ف�إنه يجب على اجلهات املت�صرفة احل�صول على موافقة املجل�س
امل�سبقة على نظام الت�صنيف.

مادة ()35

(�س ِـجـل الت�أهيل امل�سبق) يق َّيـد فيه املو ِّردون واملقاولون الذين
يحتفظ املجل�س ب�سجل ي�سمى ِ
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مت اعتماد نتائج ت�أهيلهم .وعلى اجلهات املت�صرفة اال�ستناد يف م�شرتياتها على �سجل الت�أهيل
امل�سبق املعت َمـد لدى املجل�س ،ويجب عليها الت ََّـحـ ُّقـق ب�صورة دورية من مطابقة قوائم الت�أهيل
امل�سبق لديها ل�سجل الت�أهيل امل�سبق املعت َمـد لدى املجل�س.

مادة ()36

اخل ْـدمات) التي
حتدِّ د اجلهات املت�صرفة الأن�شطة (توريد ال�سلع �أو القيام بالإن�شاءات �أو ِ
املتخ�صـ�صني وتقييم قدراتهم و�إمكانياتهم الفنية
تتطلب طبيعتها ت�أهيل املو ِّردين �أو املقاولني
ِّ
واملالية ،وت�ضع برناجم ًا زمني ًا لإعادة ت�أهيل جميع املو ِّردين واملقاولني املدرجة �أ�سما�ؤهم يف
ك�شوف اجلهات املت�صرفة ب�صورة دورية ،على � اَّأل تزيد فرتة �إعادة الت�أهيل على ثالث �سنوات
متتالية.

مادة ()37

يجوز للجهات املت�صرفة �أثناء �إعادة ت�أهيل املو ِّردين �أو املقاولني غري امل�ص َّنـفني على �إحدى
الدرجات ،والذين الزالت خدماتهم �سارية ،االكتفاء بالت�أ ُّكـد من الآتي:
الو�ضـع المالي لل�شركة ،وتوافر ال�سيول���ة المالية لديها ل�ضمان تنفيذ الم�شاريع دون
� -1سالم���ة ْ
ت�أخير ،وذلك ا�ستناد ًا لأحدث التقارير المالية.
 -2الت ََّـحـ ُّقـق من �أداء المو ِّرد �أو المقاول في تنفيذ الم�شاريع ال�سابقة والحالية من خالل تقارير
تقييم الأداء.

مادة ()38

يجوز للمجل�س � -إذا اقت�ضت امل�صلحة  -املبا�شر ُة بنف�سه بالقيام ب�إجراءات الت�أهيل امل�سبق
واعتماد النتائج ح�سب الإجراءات الواردة يف هذه الالئحة ،كما يجوز له ت�صنيف املو ِّردين
واملقاولني امل� َّؤهـلني .ويتع َّيـن على املجل�س �إخطار اجلهات املت�صرفة املعن َّيـة بنتائج الت�أهيل
والت�صنيف وتوجيهها باال�ستناد يف م�شرتياتها على املو ِّردين واملقاولني امل� َّؤهـلني.

مادة ()39

يجوز للمجل�س �إذا ما ا�ستدعت احلاجة �أن يطلب يف � ِّأي وقت من املو ِّردين �أو املقاولني �إثبات
�أهليتهم من جديد ،على �أنْ يتم ْ
�شطـب �أ�سماء املو ِّردين واملقاولني املتخ ِّلـفني عن �إثبات �أهليتهم.

مادة ()40

يتع َّيـن على اجلهات املت�صرفة التي حتتفظ بقوائم معت َمـدة للمو ِّردين واملقاولني امل� َّؤهـلني
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القيام �سنوي ًا ْ
بن�شـر �إعالن عام لدعوة املزيد من املو ِّردين واملقاولني للت�أهيل ،ومن ثم �إدراجهم
كاف من املو ِّردين واملقاولني يف جميع
�ضمن هذه القوائم ،كما تلتزم بال�سعي لت�أهيل عدد ٍ
املجاالت املطلوبة.

مادة ()41

تلتزم اجلهات املت�صرفة مبوافاة املجل�س �سنوي ًا خالل �شهر نوفمرب كحد �أق�صى بخطة
الت�أهيل امل�سبق للعام القادم.

مادة ()42

يجوز للجهات املت�صرفة ال�شروع يف عمليات الت�أهيل امل�سبق داخلي ًا وذلك يف حالة امل�شرتيات
التي ُتـطرح كمناق�صة داخلية (للمبالغ �أقل من  25,000دينار بحريني للوزارات والهيئات
احلكومية و�أقل من  50,000دينار بحريني لل�شركات) ،على �أن يتم ا ِّتـباع ذات الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،و�أن تتم موافاة املجل�س بتقرير ربع �سنوي يت�ضمن نتائج عمليات
الت�أهيل امل�سبق للمو ِّردين واملقاولني امل�شاركني يف الت�أهيل.
ويعتمد املجل�س نتائج ت�أهيل املو ِّردين واملقاولني ح�سب احلدود املالية املذكورة ،ويد َّون ذلك
يف �سجل الت�أهيل امل�سبق.

مادة ()43

تلتزم اجلهات املت�صرفة با ِّتـباع الإجراءات التالية يف حالة رغبتها يف �إلغاء عملية الت�أهيل:
 -1الح�ص���ول على موافق���ة المجل�س على الإلغاء ،وذل���ك بعد �إخطاره ب�أ�سب���اب ومب ِّررات �إلغاء
عملية الت�أهيل الم�سبق.
�	-2إخط���ار ِّ
كل َمـ���ن �شارك في الت�أهي���ل الم�سبق بقرار الإلغاء خالل ثالث���ة �أيام عمل من تاريخ
�إب�ل�اغ الجهة المت�صرفة بقرار الموافقة على الإلغاء ،مع �إرجاع قيمة وثائق الت�أهيل الم�سبق
لل�شركات الم�شاركة.
�	-3إلغاء عملية الت�أهيل الم�سبق في نظام المجل�س الإلكتروني.

مادة ()44

يجب على اجلهات املت�صرفة �إخطار املو ِّردين واملقاولني بوا�سطة �إحدى الطرق الآتية:
م�سجـل بعلم الو�صول على العنوان الوارد في طلب الت�أهيل الم�سبق.
 -1خطاب َّ
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ت�سـلُّـمه.
 -2بريد �إلكتروني ح�سب المذكور في طلب الت�أهيل الم�سبق ،مع الت ََّـحـ ُّقـق من َ
مخ�صـ�ص لعملية الت�أهيل الم�سبق.
 -3نظام �إلكتروني َّ

مادة ()45

يجوز للمو ِّرد �أو املقاول الذي ُر ِفـ�ض طلب ت�أهيله �أو �إعادة ت�صنيف درجته �أو ُ�ش ِـطـب ا�سمه
من �سجل الت�أهيل امل�سبق ،التَّـ َقـ ُّدم �إىل اجلهة املت�صرفة �أو املجل�س – بح�سب الأحوال – خالل
ثالثني يومـ ًا مـن تـاريـخ ِعـ ْل ِـمـه بالقـرار بطلـب ا�ستي�ضـاح عـن الأ�سـ�س التي ُبـ ِن َـي عليهـا القـرار .وال
ملزمـ ْيـن ببيان الأدلة والأ�سباب التي ُتـث ِبـت وجود تلك الأ�س�س.
تكون اجلهة املت�صرفة �أو املجل�س َ

مادة ()46

يجوز للمو ِّرد �أو املقاول الذي ُر ِفـ�ض طلب ت�أهيله �أو �إعادة ت�صنيف درجته �أو ُ�ش ِـطـب ا�سمه
من �سجل الت�أهيل امل�سبق ،الت ََّـظـلُّـم �إىل املجل�س خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ِعـ ْل ِـمـه بالقرار.
ـ�صدر املجل�س قرار ًا م�س َّبـب ًا يف الت ََّـظـلُّـم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و ُيـعت َبـر انق�ضاء
و ُي ِ
ميعاد ال َبـتِّ يف الت ََّـظـلُّـم دون �إخطاره بنتيجة ت ََـظـلُّـمه مبثابة ر ْفـ�ض �ضمني له.
ولل ُمـت ََـظـ ِّلـم الطعن على قرار املجل�س �أمام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
�إخطاره برف�ض الت ََّـظـلُّـم �أو من تاريخ اعتبار ت ََـظـلُّـمه مرفو�ض ًا �ضمني ًا.
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