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 (eMeeting) نظام االجتماعات التفاعلي –عقد االجتماعات 

 اإللكترونية الحكومة هيئة مع تعاون مجلس املناقصات واملزايدات بال

 أعمال جدول  مع 3002 عام يناير 9 في ملكي مرسوم بموجب تأسس الوزراء، بمجلس ملحق مستقل مجلس هو واملزايدات املناقصات مجلس إن

  والعدالة والشفافية الفرص تكافؤ تحقيق مبادئ على تعتمد الحكومية املناقصات إلرساء دقيقة تنظيمية آلية وضع في يتلخص واضح
 
 إلى سعيا

 عام أكتوبر 9 في الصادر 23 رقم املرسوم في واملزايدات املناقصات مجلس أهداف عن بوضوح التعبير تم وقد .العليا الوطنية املصلحة تحقيق

 القانوني غير التأثير ومنع العامة األموال حماية إلى واملزايدات املناقصات مجلس ويهدف. الحكومية واملشتريات املناقصات تنظيم بشأن 3003

 تنافسية بأسعار املشتريات من االقتصادية الكفاءة مستويات أعلى تحقيق وكذلك واملزايدات املناقصات إجراءات على الشخصية للمصالح

 تحقيق . باإلضافة إلىواملوردين املقاولين لجميع املتكافـئة الفرص وإتاحة املنصف والتعامل التنافسية والقدرة النزاهة وتشجيع ومنصفة

 - مجلس املناقصات واملزايدات موقع: املصدر - .الحكومية باملشتريات املتعلقة اإلجراءات جوانب جميع في التامة الشفافية

ينعقد مجلس اإلدارة باملجلس مرة أسبوعيا ملناقشة األمور املتعلقة  ،التنافسية والقدرة والعدالة والنزاهة الشفافيةلتحقيق  من املجلسوسعيا 

تتفق مع أنها من للتأكد  التمديد، والتظلماتباملناقصات واملزايدات منها على سبيل املثال طلبات طرح املناقصات واملزايدات الجديدة، وطلبات 

 . وينعقد االجتماع بحضور كل من: قوانين وتشريعات املجلس

  املجلس رئيس 

 للمجلس العام األمين 

 املساعد العام األمين 

 القانوني املستشار 

 ثمانية وعددهم اإلدارة مجلس أعضاء 

  االجتماع محضر محرر 

 .شخصا عشر ثالث املشاركين مجموعوبذلك يصبح 

داء الحكومي، ونظرا ملا تمثله طريقة ودورية عقد االجتماعات وأهميتها في في إطار الدور الذي تقوم به هيئة الحكومة اإللكترونية في تطوير األ و

كومي، تلك عملية اتخاذ القرارات الهامة فيما يختص باملشروعات الحكومية وخالفها من القرارات الهامة التي تؤثر على إجراءات العمل الح

 نظامير القرارات التي تتخذ في الجهات الحكومية على صعيد املدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين واإلدارة العليا وفرق العمل املختلفة، تم تطو 

اإللكترونية الذي تسعى الهيئة من خالله لخلق بيئة اجتماع أكثر كفاءة، وفاعلية مرتكزة في ذلك على تطويع النظم  التفاعلي االجتماعات

 وتقنيات املعلومات.

، وهو النظام اإللكتروني استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت عبرلعقد االجتماعات  نظام إلكتروني متطور  هو التفاعلي االجتماعات ظامن 

االجتماعات دون الحاجة إلى التواجد إلكترونيا. يقدم النظام حال متقدما لعقد  االجتماعات وإدارة إلنشاء األول من نوعه في مملكة البحرين

حيث يمكن  الفعلي للمشاركين في االجتماع بل أن الحضور يمكنهم املشاركة واالطالع على كافة بنود االجتماع إلكترونيا عبر النظام املطور،

  .بواسطة األجهزة اللوحية الذكيةراسالت استعراض جداول األعمال وكافة التقارير املرتبطة بها وإبداء املالحظات وتبادل املللمشارك أن يقوم ب

حيث يعرض املستند وضع االجتماعات ، مجلس املناقصات واملزايداتفي  نظام االجتماعات التفاعليلتطبيق اسية حالة در  هذا املستند تناول ي

 .الغير مباشرة/ أو قبل وبعد استخدام النظام، مع توضيح الفوائد املنظورة من استخدام هذا النظام سواء على مستوى التكاليف املباشرة و 
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 استخدام النظام قبل االجتماعات وضع

إلى قسم التقييم الفني باملجلس والذي بدوره ذات الصلة  واملستندات الوثائقكافة املشترية ترسل الجهات ، األسبوعي في إطار التحضير لالجتماع

، مختلفة قياسات وذات متماثلة ليست ورقة 650كل ملف يحتوي على ما يقارب  .مشارك(لكل ملفان )إلى املراسلين لعمل النسخ املطلوبة  سلمهاي

 وليس الحصر: املثال سبيلمنها على  واملستندات حيث يحتوي امللف على عدة أنواع من الوثائق

 ( يدة، التمديدات، التظلمات وغيرهادالطلبات الجرسائل وطلبات ذات صلة باملناقصات) 

 هندسية رسومات 

 مواصفات أدلة  

 خرائط  

 ،إلى جانب املستندات األخرى التي تضم مواصفات البضائع أو الخدمات املطلوبة من خالل املناقصة 

أعضاء مجلس اإلدارة  ما استدعى إجراء ترتيبات خاصة معبعد ساعات الدوام الرسمية.  ات يوم الثالثاء من كل أسبوعامللفيتم االنتهاء من تجهيز 

 .وم التاليفي الي أما بالنسبة لألعضاء الداخليين فيتم توزيعها عليهم .أن يتم إرسال املراسلين من كل جهة ينتمي إليها العضو الستالم امللفاتب

 نهاية كل شهر. ينيتقاضاها املراسل وتجدر اإلشارة إلى أن عملية تحضير وتسليم امللفات كانت تستغرق عدد ساعات إضافية

نظرا لضيق مما يشكل عبئا على األعضاء  قبل يوم الخميس حتى يتم البت واتخاذ القرار فيها خالل االجتماع لفاتمراجعة املباألعضاء  ويقوم

مستندات مهمة سترسلها لوثائق و عندما تجهز امللفات يوم األربعاء نظرا  العبء يزيدو  .املطلوب مراجعتها مقارنة بحجم الوثائق واملستندات الوقت

الوثائق وتجدر اإلشارة إلى أن امللفات املطلوب دراستها ال تكتمل مرة واحدة، بل توجد حاالت تقوم الجهات بإرسال  .في ذات اليوم إحدى الجهات

توزيعها يوم  ووإرسالها بالفاكس أبعدد األعضاء  ، يتم طباعة املستجداتتلك الحاالتفي و .املستندات على عدة مراحل حتى ما قبل يوم االجتماعو 

قبل أعضاء  املستندات منالوثائق ، ما يؤدي أحيانا إلى تأجيل البت في مثل هذه املشروعات لحين مراجعة كافة باالجتماع بل البدءالخميس ق

 املجلس.

جتماع بتجهيز بعد ذلك يقوم محرر محضر اال  عن طريق إتالفها مع االحتفاظ بنسخة واحدة لألرشفة.بعد االجتماع  لفاتامليتم التخلص من 

ملراجعته من  القادميتم إدراج املحضر مع ملفات اجتماع األسبوع و  والذي يحتوي على القرارات املتخذة بشأن األمور التي تم مناقشتها. املحضر

 والتوقيع عليه في بداية االجتماع.قبل األعضاء 

 :ويتضح مما سبق وجود الكثير من التحديات املرتبطة بالطريقة التقليدية للتحضير لالجتماعات وكذلك طريقة انعقادها نذكر منها ما يلي

  من األوراق شهريا 13900تكلفة الطباعة حيث يتم طباعة 

 ى األعضاء للمراجعة قبل االجتماعوبالتالي عدم توزيعها عل في بعض األحيان املستندات قبل موعد االجتماعو  الوثائق عدم اكتمال 

  لسرية املعلوماتالالزمة صعوبة أخذ االجراءات االحترازية 

 عند الحاجة إليها واملستندات التي تم مناقشتها في اجتماعات سابقة صعوبة الحصول على الوثائق 

  عدم إمكانية إجراء مناقشات مسبقة قبل موعد االجتماع 
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 استخدام النظام بعد االجتماعات ضعو 

لوثائق عند إرسال الجهات لواملستندات كليا واستبدالها باألجهزة اللوحية الذكية.  ة طباعة الوثائقبعد استخدام النظام، تم إلغاء عملي

يرسل  من ثمين في مجلس املناقصات واملزايدات، و من قبل املعنيالنظام  الضوئي عليها وتحميلها فيتنفيذ املسح ملستندات الخاصة بها، يتم وا

وعلى نفس الغرار عند تحديث الجهة ألي من مستنداتها، يتم تحميل املستجدات فورا في النظام  النظام تنبيهات للمستخدمين إلعالمهم بذلك.

ما ساهم في توفير  .إلى مقر املجلس الستالم امللفاتلم يعد هناك حاجة للمراسلين للتوجه  بذلكو  بذلك. تنبيهاتويتلقى على إثرها املستخدمين 

 النفقات املرتبطة بعمليات الطباعة وكذلك الترتيبات اللوجستية الخاصة باملراسلين.

أو  (Wi-Fi) من أي مكان عن طريق استخدام شبكة االنترنت الالسلكية والتحضير لالجتماع املستنداتو  الوثائق يمكن للمستخدمين االطالع علىو  

يمكن للمستخدم تدوين مالحظته حتى يتسنى له  باإلضافة إلى ذلك .(4G( والرابع )3Gاألخرى مثل شبكات الجيل الثالث ) الالسلكية الشبكات

كما يمكن لعضو أن  متوفرة لجميع األعضاء لالطالع عليها.ستكون  مناقشتها خالل االجتماع، وإضافة التعليقات العامة والخاصة؛ العامة منها

 التي تساهم في إثراء فاعلية االجتماعات.  األخرى  إلى جانب العديد من املزايا اإللكترونية خر.آمراسالت فورية وفردية لعضو يرسل 

حيث . وادراجه ضمن جدول أعمال االجتماع القادم النظام بعد االنتهاء من االجتماع، يقوم محرر محضر االجتماع بتجهيز املحضر وتحميله في

 التي تم اتخاذها. القرارات  يحتوي املحضر على كافة

 وبذلك فقد أتاح النظام ما يلي:

  إتالف األوراق وآالتتوفير التكاليف على الحكومة من ناحية الطباعة والوقود وساعات العمل اإلضافية 

 وقت وأي مكان بغض النظر عن فرق التوقيت واملكان الجغرافي إمكانية االجتماع باألعضاء في أي 

 خر املستجدات بشكل فوريتحديث آ 

  االجتماعات بشكل مركزي حيث أنه أصبح من السهل استرجاع االجتماعات السابقة والحالية وجداول ب الوثائق واملستندات املتعلقةإدارة

 األعمال

  كلمة السر والبصمة وتخزين امللفات بشكل مشفرحماية وسرية املعلومات عن طريق استخدام 
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 التفاعلي االجتماعات نظام استخدام عن الناتجة املضافة القيمة

اشرة وفيما يلي تحليل للقيمة املضافة مقدرة بالدينار البحريني سنويا حيث تم احتساب قيمة التوفير على مستوى التكاليف املباشرة والغير مب

 .%90حيث بلغت نسبة التوفير  دول والرسوم البيانية التاليةالجيتمثل هذا التحليل في قبل وبعد استخدام نظام التفاعل االجتماعي. 

 عنصر القيمة املضافة
تكلفة اإلجراء 

 التقليدي

تكلفة اإلجراء 

 اإللكتروني
 التوفير نسبة قيمة التوفير املالي

صيانة  –طباعة  –التكلفة املباشرة )ورق 

 معدات(
844442 843,2 884,22 90% 

 –التكلفة الغير مباشرة )إنتاجية موارد بشرية 

 تكلفة أرشفة ورقية( –دعم وقود 
13 0 13 100% 

 

 

 

 


