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 2021( لسنة  13قرار رقم )   

 2017( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القرار رقم )
 بشأن تحديد مقابل لخدمات تأهيل المقاولي    

، ي
 وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

ي وزا    2016( لسدددددددددددد   10المرسددددددددددددو    دددددددددددد   <بعددددددددددددد ا  دددددددددددد    ددددددددددددى
 
بإ ددددددددددددان  ال غددددددددددددي  شددددددددددددئون ا شددددددددددددغال  

، ي
 ا شغال وشئون البلديات والتخطيط العمران 

ي جلسدددددددددددددت    ددددددددددددد  2399 – 40و دددددددددددددى  دددددددددددددرا    لددددددددددددد  الدددددددددددددوز ا    ددددددددددددد   
 
 20الم عقدددددددددددددد  بتدددددددددددددا يدددد   2399(  

ايددددددددر  بشددددددددفن الموافقدددددددد   ددددددددى الالدددددددديب  قابددددددددب لخددددددددد ات الف يددددددددب المقدددددددداول    بقددددددددرا  يلددددددددد   دددددددد   2017فبر

 وزير ا شغال،  

ي   دددددددددد   و ددددددددددى  ددددددددددرا  وزيددددددددددر ا شددددددددددغال وشددددددددددئون البلددددددددددديات والتخ
بشددددددددددفن  2017( لسدددددددددد   9طدددددددددديط العمددددددددددران 

،  الاديد  قابب لخد ات الف يب المقاول   

ي   دددددددددد   
بإلغددددددددددا   2020( لسدددددددددد   4و ددددددددددى  ددددددددددرا  وزيددددددددددر ا شددددددددددغال وشددددددددددئون البلددددددددددديات والتخطدددددددددديط العمددددددددددران 

ي القدددددددددددرا    ددددددددددد   
 
بشدددددددددددفن الاديدددددددددددد  قابدددددددددددب  2017( لسددددددددددد   9المقابدددددددددددب  دددددددددددى بعددددددددددد) الخدددددددددددد ات الدددددددددددوا ن   

،  لخد ات الف يب المقاول   

 موجب الل حيات المخول  ل ،وب ا   ى  رض وكيب الوزا   لشئون ا شغال،وب

 : ي
  ر  اآلن 

 المــادة األوىل

بشددددددددددفن الاديددددددددددد  قابددددددددددب لخددددددددددد ات الف يددددددددددب  2017( لسدددددددددد   9العدددددددددددل ال ددددددددددداول المرفقدددددددددد  بددددددددددالقرا    دددددددددد   
 المقاول    لتلبح  ى ال او المرفق بهذا القرا . 

 المادة الثانية

 كما  و  رفق بهذا القرا الضاف ال داول 
ً
 . التوضياي  لل دول  ابعا

 المادة الثالثة

%  دددددددددد   يمدددددددددد   سدددددددددد  ا ددددددددددددا  10ٌيالددددددددددب للددددددددددالح   لدددددددددد  الم ا لددددددددددات والم ايدددددددددددات بممل دددددددددد   سددددددددددب  

ي حسددددددددددب <شددددددددددهان  الف يددددددددددب المقدددددددددداول    البادددددددددد ي 
ويددددددددددت  الازيلهددددددددددا  دددددددددد  وزا   الماليدددددددددد  وا  تلددددددددددان الددددددددددو   

 اإلجرا ات. 

ي 
 
ه. ينشر  ذا القرا     ال  يد  الرسمي  ويعمب ب     اليو  التالي لتا يدددد   شر

 
 عصام بن عبد هللا خلف

  
 
 وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمران

 :  
 
  هـ 1442 شعـبان 17صدر ف

 م 2021 مـارس 31الموافـق: 



 

 أوالً: الفئات الرئيسية للمقاولين )في مجال البناء، الطرق والصرف الصحي(

 

 

D  &E  &F B  &C AA  &A دولي *   

 إصدار شهادة التأهيل ١٥٠٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ٧٥٠

 تجديد شهادة التأهيل ١٥٠٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ٧٥٠

١٥٠٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ٧٥٠ 
الترفيع من درجة تصنيف 

 إلى أخرى

 إعادة التقييم  ١٥٠٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ ٧٥٠

 % من قيمة رسم التجديد٢٥أشهر فأقل: الغرامة  ٦تأخير  -١

غرامات التأخير / عدم 

 التجديد

% من قيمة رسم ٥٠الغرامة  شهراً: ١٢أشهر إلى  ٦تأخير أكثر من  -٢

 التجديد

% من قيمة رسم ٧٥الغرامة  شهراً: ١٨شهراً إلى  ١٢تأخير أكثر من  -٣

 التجديد

الغرامة تعادل وبحد أقصى ضعف قيمة رسم  شهراً: ١٨تأخير أكثر من  -٤

 التجديد

إصدار رسالة تحقق للوضع  دينار بحريني ٢٠: المقاول المحلي

)حسب طلب  للمقاولالحالي 

 بالدوالر األمريكيدينار بحريني أو ما يعادلها  ٤٠: المقاول الدولي الشركة(

 

 *دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي، وبصرف النظر عن درجة التصنيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثانياً: فئة أعمال صيانة المباني

 

 

D  &E  &F B  &C AA  &A دولي * 
  

 إصدار شهادة التأهيل ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 تجديد شهادة التأهيل ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 الترفيع من درجة تصنيف إلى أخرى ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 إعادة التقييم  ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 % من قيمة رسم التجديد٢٥أشهر فأقل: الغرامة  ٦تأخير  -١

 غرامات التأخير / عدم التجديد

 % من قيمة رسم التجديد٥٠شهراً : الغرامة  ١٢أشهر إلى  ٦تأخير أكثر من  -٢

 % من قيمة رسم التجديد٧٥شهراً : الغرامة  ١٨شهراً إلى  ١٢تأخير أكثر من  -٣

 شهراً : الغرامة تعادل وبحد أقصى ضعف قيمة رسم التجديد ١٨تأخير أكثر من  -٤

 دينار بحريني ٢٠: المقاول المحلي
إصدار رسالة تحقق للوضع الحالي 

 )حسب طلب الشركة( للمقاول
 دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي ٤٠: الدوليالمقاول 

 

 

 *دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي، وبصرف النظر عن درجة التصنيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اريع إنشاء وصيانة الحدائق والمتنزهاتثالثاً: فئة مش

 

 

D  &E  &F B  &C AA  &A دولي * 
  

 إصدار شهادة التأهيل ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 تجديد شهادة التأهيل ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 الترفيع من درجة تصنيف إلى أخرى ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 إعادة التقييم  ١٥٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

 % من قيمة رسم التجديد٢٥أشهر فأقل: الغرامة  ٦تأخير  -١

 غرامات التأخير / عدم التجديد

 % من قيمة رسم التجديد٥٠شهراً : الغرامة  ١٢أشهر إلى  ٦تأخير أكثر من  -٢

 % من قيمة رسم التجديد٧٥شهراً : الغرامة  ١٨شهراً إلى  ١٢تأخير أكثر من  -٣

 شهراً : الغرامة تعادل وبحد أقصى ضعف قيمة رسم التجديد ١٨تأخير أكثر من  -٤

 دينار بحريني ٢٠: المقاول المحلي
إصدار رسالة تحقق للوضع الحالي 

 )حسب طلب الشركة( للمقاول
 دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي ٤٠: المقاول الدولي

 

 

 األمريكي، وبصرف النظر عن درجة التصنيف.*دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األعمال األخرىفئة  رابعاً:

 

 

غير 

 مصنف

***إنشاء وصيانة األعمال 

 الكهربائية للمباني
 أعمال سفلتة الطرق

**األعمال اإللكتروميكانيكية 

 لصيانة المباني  

 * دولي

  

3 2 1 C B A C B A 

Up to 

100,000 

Up to 

200,000 

Over 

200,000 

Up to 

500,000 

Up to 

1,500,000 

Over 

1,500,000 

Up to 

100,000 

Up to 

200,000 

Over 

200,000 

 إصدار شهادة التأهيل ١٥٠٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٦٥٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٥٥٠

 تجديد شهادة التأهيل ١٥٠٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٦٥٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٥٥٠

١٥٠٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٦٥٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٥٥٠ 
الترفيع من درجة 

 تصنيف إلى أخرى

 إعادة التقييم  ١٥٠٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٦٥٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠ ٥٥٠

 % من قيمة رسم التجديد٢٥أشهر فأقل: الغرامة  ٦تأخير  -١

غرامات التأخير / عدم 

 التجديد

 % من قيمة رسم التجديد٥٠شهراً : الغرامة  ١٢أشهر إلى  ٦تأخير أكثر من  -٢

 % من قيمة رسم التجديد٧٥شهراً : الغرامة  ١٨شهراً إلى  ١٢تأخير أكثر من  -٣

 شهراً : الغرامة تعادل وبحد أقصى ضعف قيمة رسم التجديد ١٨تأخير أكثر من  -٤

إصدار رسالة تحقق  دينار بحريني ٢٠: المقاول المحلي

 للمقاولللوضع الحالي 

 دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي ٤٠: المقاول الدولي )حسب طلب الشركة(

 

 * دينار بحريني أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي، وبصرف النظر عن درجة التصنيف.

 أ( –األعمال اإللكتروميكانيكية لصيانة المباني وما شاكلها من الفئات الفرعية األخرى )أنظر الجدول التوضيحي  **

 (ب –وما شاكلها من الفئات الفرعية األخرى )أنظر الجدول التوضيحي  *** إنشاء وصيانة األعمال الكهربائية للمباني

 

 

 

 

 

 



 

 

الحد األقىص لقيمة 
ة يالتقدير المناقصة 

 الممكن التقدم لها )د.ب(
 الحقل الفئة  التصنيف 

over 200,000/- A 

  
   األعمال الميكانيكية للمبان 

 Up to 200,000/- B المبان 

Up to 100,000/- C 

over 500,000/- A 

 Up to 500,000/- B الطرق صيانة الجسور والطرق الرسيعة

Up to 300,000/- C 

over 200,000/- A 

 خدمات وصيانة تكييف الهواء لمنشئات الرصف الصح  
الرصف 
 الصح  

Up to 200,000/- B 

Up to 100,000/- C 

over 200,000/- A 
فحص وإصالح المعدات واآلالت والمنشئات الخاصة 

 (Overhaul and Rewindingبأعمال الرصف الصح  )
الرصف 
 الصح  

Up to 200,000/- B 

Up to 100,000/- C 

over 500,000/- A 
تشغيل وصيانة وإدارة محطات محطات الضخ وشبكات 

 الرصف الصح  
الرصف 
 الصح  

Up to 500,000/- B 

Up to 200,000/- C 

over 500,000/- A 
تشغيل وصيانة وإدارة محطات معالجة مياه الرصف 

 الصح  
الرصف 
 الصح  

Up to 500,000/- B 

Up to 200,000/- C 

over 200,000/- A 

اء  أعمال التشجير والري وصيانة المسطحات الخرص 
الحدائق 
هات  والمتي  

Up to 200,000/- B 

Up to 100,000/- C 

 

 أ( -)الجدول التوضيحي 

 

 

الحد األقىص لقيمة 
ة يالمناقصة التقدير 

 الممكن التقدم لها )د.ب(
 الحقل الفئة  التصنيف 

over 200,000/- 1 

 األعمال الكهربائية للرصف الصح  
الرصف 
 الصح  

Up to 200,000/- 2 

Up to 100,000/- 3 

 

 (ب -)الجدول التوضيحي 














