
:المؤهالت العلمية المطلوبة للمكاتب الهندسة المحلية المزاولة لنشاطي 

[خدمات  هندسة إنشاءات األبنية+ التصميم المعماري هندسة] 

مالحظات

الكوادر الفنية المدير/ أصحاب الترخيص

الفئة 
والدرجة

سنوات الخبرة
ة عدد الكوادر الفني

وتخصصها 
غير مواطن مواطن

بكللول وس هلهسة لل لاللةلمواملل لام لل  ل:لالمؤهللالالميملل لهلل ل

.بهولكالحسبلاخ صوصه

 صوحبلال  خيصلالم ف غلسم ب لضمةلالكودرلالفس.

سنوات10 معماريين 3

سنة15 سنوات10

)األولى (
غير محدودة 

الطوابق

سنوات10 إنشائيين 3

أي خبرة وأي تخصص مهندس 1

سنوات7 معماريين 2

سنوات7 سنوات5
)الثانية (

طابق12+ارضي
سنوات7 إنشائيين 2

أي خبرة وأي تخصص مهندس 1

سنوات5 معماري 1

سنوات5 سنوات3 )الثالثة (
طوابق4+ارضي

سنوات5 إنشائي 1

تخصصوايأي خبرة  مهندس 1

المقاولينلجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة االستشارات الهندسية و
The Committee of Registration and Licensing the Practice of Engineering Consultancy& contracting

1



:المزاولة لنشاط ( او فرع مكتب هندسي أجنبي) المؤهالت العلمية المطلوبة للمكاتب الهندسة المحلية 

[742138-خدمات اإلدارة الهندسة للمشروعات ودراسة الجدوى الفنية] 

مالحظات
الكوادر الفنية المدير/ أصحاب الترخيص

الفئة 
سنوات الخبرةوالدرجة

ة عدد الكوادر الفني
وتخصصها 

غير مواطن مواطن

بكلللللول وس هلهسة للللل لالللللةلموامللللل ل:لالمؤهلللللالالميمللللل لهللللل ل
.إخ صوصهام   لبهولكالحسبل

صوحبلال  خيصلالم ف غلسم ب لضمةلالكودرلالفس .
ةاوتلخلل:ل:]علللالالسشللو اإلنشللونيةالمهسة لليةلإع مللودسلل  ل

[.االدارةلالهسة ي لليمش وعوت
 بلفللللللحوللللل للا اول للللهلالللل لالمكو للللال لللل خيصلبةرملللل اإلل لللل ا

.المحيي لالقونم ل
يلالمللللل ااسيةلالحوصلللللييةلعللللللالاسحلللللفللكومللللل لالمهسة لللللية

لم اولل ل خصصلاةلال خصصوتلالهسة ي ل أ يسلاك لب
مي ل،لوسل  ل ل [خلةاوتلاالدارةلالهسة لي لليمشل وعوت:]نشو ل

.الك ادرلالفسي لحسبلاجوللالم اول 
)ط لغي له لالمكو بلالهسة ي لالم اول للألنش(لغي لاصسف

.المصسف للبةرموتلومئوت

سنوات10 معماريين 3

سنة15 سنوات10 سنوات10(غير مصنف( إنشائيين 3

أي خبرة وأي تخصص مهندس 1

سنوات10 معماريين 3

سنة15 سنوات10
)األولى (

غير محدودة 
الطوابق

سنوات10 إنشائيين 3

أي خبرة وأي تخصص مهندس 1

سنوات7 معماريين 2

سنوات7 سنوات5
)الثانية (

طابق12+ارضي
سنوات7 إنشائيين 2

أي خبرة وأي تخصص مهندس 1

سنوات5 معماري 1

سنوات5 سنوات3 )الثالثة (
طوابق4+ارضي

سنوات5 إنشائي 1

تخصصوايأي خبرة  مهندس 1
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 [خدمات االدارة الهندسية للمشروعات:]معايير قيد و ترخيص ومزاولة نشاط: بشأن2008لسنة ( 162)يرجى االطالع على التعميم رقم



مالحظات الكوادر الفنية صاحب الترخيص
الفئة 

والدرجة

مةلصوحبلال  خيصلالم ف غلسم ب لض

.الكودرلالفس ل
لكالنشو (لاهسةه)سي  لاع مودلكودرل

سنوات الخبرة
ها عدد الكوادر الفنية وتخصص غير مواطن مواطن

سنوات5 كادر فني لكل نشاط سنوات5 سنوات3
غير مصنف (

)بدرجة

)ومئوتبةرموتالمصسف غي لألنشط الم اول المحيي الهسة ي المكو به )مصنفغير.

ال  خيصنشو سسو بعيم  خصصفلالهسة  بكول وس ه:ه الفسي والك ادروالمةس ال  خيصأصحوباةلكاالمطي بالميم المؤها.

: المكاتب الهندسية المحلية

مالحظات سنوات الخبرة الحد األدنى لعدد الكوادر الفنية الفئة والدرجة

(بي األمسبولةول )اال الش ك ه ال  خيصصوحب.
  نشو لكامس كودراع مودسي.
المةس ه ال خصصوترؤ وءاحةسك نانسمكة

ليمك بالفس 

سنة15 (شخص اعتباري: ) صاحب الترخيص 

)غير مصنف (
بدون فئة ودرجة

سنة15 المدير

سنة15 (رئيس تخصص) كادر فني لكل نشاط 

سنوات7 (معاون) كادر فني لكل نشاط 

:المشاركالهندسيالمكتب

 أ يسفل(ةبلبقونم ام علةسهوليس)أمسبي هسة ي اكو بأواك با األولاالفئ فلاصسفاحللهسة  اك ببيةالمشوركالمك به 

المهس ر  اموالمكو بلهذه بفقةسك نأنشرسط ال خصصي الهسة ي األعمولبمضبم اول ليقيو األكث علاواحةاشوركهسة  اك ب

.بهال  خيصالم ادال خصصفل س اتعش عة قاالاةةالهسة ي 

:أفرع المكاتب الهندسية االجنبية
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المحليةتجديد سجالت الترخيص للمكاتب الهندسيةومعايير ترخيص

الدرجةالفئة
المساحة المكتبيةعدد المهندسين

(الحد األدنى) الحد األدنىالمعيار المطلوب

2م32100طوابق4+أرضيالثالثة

2م53150طابق12+أرضيالثانية

2م75200غير محدودة الطوابقاألولى

قيةل)مشووس لا ل  اسةلاسوحوتلال"لعةدلالمهسة يةلالمطي بيةله لالحةلاألدنالل فميال جالال  خيصلوس  اسةلالمةدلا دسو
.حسبلاميورلالمسوح للكالاهسةه(لقيةلال صمي ل+لال سفيذل

للال ولي لاإل   شودس اللس  ل  خيصلأنشط لاال  شوراتلالهسة ي لإاللفللالمكو بل،لومفللالمسوحوتل:
:المكاتب الهندسية المحلية 

(2 100)ال ح ي البسي ألنشط الم اول الهسة ي مكو بليالمطي ب المك بي المسوح اموسي اةاألدناالحة.
المحيي ليمكو ب2 80الف عي لألنشط الم اول الهسة ي مكو بليالمطي ب المك بي المسوح اموسي اةاألدناالحة

.نشوايةاةألكث 2 200وليسشواية2 150وواحةبسشو الم خص 

:والمشاركةاألجنبيةالهندسيةالمكاتبأفرع

كث أووليسشوايةال احةبسشو ليم خص 2 100المطي ب المك بي المسوح اموسي اةاالدناالحة .2 200أ
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المسوح راميوحسب(ال سفيذقية)المشووس اسوحوت  اسةا "ا دسوس  اسةالمطي بيةالمهسة يةعةد•

.اهسةهلكا

(الكـــوتا)مع مساحات المشاريع للمكاتب الهندسية( المهندسين)توافق عدد الكوادر الفنية معايير 

*( الكوتا)مساحات المشاريع لكل مهندس الدرجةالفئة

لكل مهندس2م6000طوابق4+ أرضي الثالثة

لكل مهندس2م7500طابق12+ أرضي الثانية

لكل مهندس2م9000غير محدودة الطوابقاألولى
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