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جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية



الدور األساسي للمجلس

:يعات التالي ذكرهاالترخيص للمهندسين واملؤسسات والشركات بمزاولة املهن الهندسية، طبًقا للتشر 

.  في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية2014لسنة ( 51)القانون رقم 1.

في 2014لسنة ( 51)بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2021لسنة ( 18)املرسوم بقانون رقم 2.
.شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية

.بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة املهن الهندسية2017لسنة ( 2)قرار رئيس الوزراء رقم 3.

بإصدار الالئحة 2016لسنة ( 27)قرار وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 4.
.التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة املهن الهندسية

.مجلس تنظيم مزاولة املهن الهندسيةقرارات وتوجيهات 5.
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دور اجمللس يشمل أيًضا
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التوعية والتعريف بأنظمة مزاولة املهن الهندسية في اململكة

واجه مزاولة املهن الهندسية واالرتقاء بها ف
ُ
ي اململكةإزالة املعّوقات التي ت

التفتيش والرقابة

✓

✓

✓
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تاريخ تأسيس اجمللس

1982

سيةلجنة تنظيم مزاولة املهن الهند

في 1982لسنة ( 17)املرسوم بقانون رقم 
شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية

(COEPP)

2014

سيةمجلس تنظيم مزاولة املهن الهند

في شأن 2014لسنة ( 51)القانون رقم 
تنظيم مزاولة املهن الهندسية

(CRPEP)



الشركاء األساسيون 

للمجلس
الجهات الحكومية 

والعامة

ةاملكاتب الهندسي

املهندسون 
شركات املقاوالت 

والشركات األخرى 

عمالء املكاتب 

الهندسية

آخرون

شركاء اجمللس



مقر اجمللس
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رئيس املجلس

(أعضاء8)مجلس اإلدارة 

اللجنة الفنية 
للمكاتب 
الهندسية

اللجنة الفنية 
تلشركات املقاوال 

لجنة ترفيع 
يةاملكاتب الهندس

لجنة التحقيق

يذياملدير التنف

قسم الدعم الفني
ة قسم الشئون اإلداري
واملالية

قسم التفتيش 
والرقابة

اهليكل التنظيمي للمجلس



رؤية اجمللس وخطته اإلسرتاتيجية

.تتمحور رؤية املجلس في أن يكون هيئة تنظيمية رائدة توفر خدمات عالية الجودة

:، ومن أهمها(2022-2019)ويعمل املجلس على عدد من املشاريع وفق خطته اإلستراتيجية للدورة الحالية 

.في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية2014لسنة ( 51)تعديل القانون رقم 1.

.2016لسنة ( 27)تعديل الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2.

.أتمتة عمليات املجلس وتحويل الوثائق واألرشيف إلى صيغة إلكترونية3.

.واعتماد االمتحانات كشرط للترخيصتشجيع املهندسين للحصول على الشهادات املهنية املعتمدة4.

.تعزيز وتمكين الجهاز التنفيذي في املجلس5.



تعديل قانون تنظيم مزاولة املهن اهلندسية

هدددددددد  إن تعدددددددديل قدددددددانون تنظددددددديم مزاولدددددددة املهدددددددن الهندسدددددددية أصدددددددب  فدددددددي بدددددددال  األهميدددددددة وذلددددددد   

املكاتدددددددب اسدددددددتمرارية املكاتدددددددب الهندسدددددددية البحريصيدددددددة ونموهدددددددا وتطورهدددددددا لتصدددددددب  فدددددددي مصدددددددا 

خددالل إمكانيددة وكددذل  لتشددجيع االسددتيمار فددي القطددا  الهندندد   وذلدد  مددن. الهندسددية العامليددة

ن املالددددد  أو املدددددالا مدددددديًرا مهندًسدددددا إلدارة أعمدددددال املكتدددددب وني الحدددددالي القدددددانعلًمدددددا بدددددأن . أن يعددددديا

.  يشترط أن يكون مال  املكتب الهندن   البحرين  هو من يديره



مشروع أمتتة عمليات اجمللس

f) File share & 
DMS

b) Online 
application

h) Interfacing 
with Government 

Data

d) E-payment

j) Backup system

e) Follow-up & 
reminders (SMS 

& E-mails)

g) Website 
upgrade and 
integration

k) IT Security

n) Human 
Resource 

Management

o) Mobile 
application

c) Online 
evaluation

i) Cloud storage

a) Accounting 
System

l) Maintaining & 
troubleshooting

p) IT and 
Accounting 
Policies & 

Procedures

q) Digital 
Archiving 
Services

m) Additional 
Features and 

Services

جلدس جميع املعامالت الحالية في امل

لس هي معامالت ورقية، ويعمل املج

يددددددذ حالًيدددددا علدددددى طدددددر  مناقصدددددة لتنف

مشرو  أتمتة عمليات املجلس 



املوقع اإللكرتوني اخلاص باجمللس 

www.crpep.bh
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قائمة املكاتب الهندسية واملهندسين✓
ية تشريعات مزاولة املهن الهندسية باللغتين العرب✓

واإلنجليزية
التقارير السنوية والربع سنوية✓
استمارات تقديم الطلبات والشكاوى ✓
تعميمات املجلس وأخباره✓
تفاصيل االتصال باملجلس✓
معلومات أخرى ✓

http://www.crpep.bh/


قائمة املكاتب اهلندسية املرخص هلا
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تفاصيل املكاتب اهلندسية املرخص هلا
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CRPEP_bahrain

حسابات التواصل االجتماعي اخلاصة باجمللس



إحصاءات املهندسني واملكاتب اهلندسية 

يف مملكة البحرين
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املهندسون املرخص هلم
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املهندسون املرخص لهم حسب الجصساملهندسون املرخص لهم حسب الفئة
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املهندسون املرخص لهم حسب الُشعبة

مهندسون 
مدنيون
34%

معماريون
15%

مهندسون 
ونكيميائي
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مهندسون 
مهربائيون

15%

مهندسون 
ونميكانيكي
13%

آخرون
20%
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المكاتب 
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الشركة/املكاتب الهندسية حسب نو  املؤسسةاملكاتب الهندسية حسب الفئة

يةبحرين
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مكتًبا هندسًيا195



قانون تنظيم مزاولة املهن اهلندسية 

وتعديالته



قانون تنظيم مزاولة املهن اهلندسية يغطي

.أحكام عامة1.

.مجلس مزاولة املهن الهندسية2.

.التراخيص3.

.إجراءات الترخيص4.

.انتهاء العمل بالترخيص5.

.الواجبات والحقوق 6.

.التأديب7.

.التظلم8.

.التفتيش والضبط القضائي9.

.العقوبات10.

.العقوبات11.

أحكام ختامية12.



تعريف مزاولة املهن اهلندسية

:في شأن تنظيم مزاولة املهن الهندسية2014لسنة ( 51)من القانون رقم ( 1)املادة 

العمةةةةةةه فةةةةةةي مهنةةةةةةة  ندسةةةةةةية  و شةةةةةةمه ذلةةةةةة  إعةةةةةةداد : مزاولةةةةةةة مهنةةةةةةة  ندسةةةةةةية
الرسةةةةةةةةومات وامللتتةةةةةةةةات والتوةةةةةةةةاميم ومبةةةةةةةةداء املشةةةةةةةةورة والقيةةةةةةةةام بأعمةةةةةةةةا  
الدراسةةةةةةةةات واألبحةةةةةةةةاث والفحوتةةةةةةةةات وو ةةةةةةةةع املواتةةةةةةةةفات واإلشةةةةةةةةرا  ع ةةةةةةةة  

ةةاليف و سةةةا  الكميةةة ات وتنفيةةةذ التنفيةةةذ والوةةةيانة والوشةةةريه وتقةةةدير التكة
.ومدارة املشار ع الهندسية



(:  2)املادة 

إلزامية الرتخيص لكل من يزاوُل مهًنا هندسية

 وفاملجلسمنترخيصع  الحوو  بعدإال  ندسيةمهنةأيةمزاولةُيحظر 
 
قا

 الوادرةوالقراراتالتنفيذيةوالالئحةالقانون  ذاأل كام
 
يجوز وال .أل كامهطبقا

تدر التيالفئةأو الفرعأو الشعبةغير في ندسيةمهنةأيةمزاولةلهللمرخص
.بمزاولتهالهالترخيص

ى الوظيفي، يتوجب على كل من يزاول أي ة مهنة ولذل ، فإنه بغض النظر عن املسما
.هندسية أن يحصل على ترخيص من املجلس



(:  38)املادة 

العقوبات

ررامةوببالحبسيعاقبآخر قانون أيعليهاينصأشدعقوبةبأيةاإلخال عدممع
:منكهالعقوبتين اتينبإ دىأو دينار آال خمسةتجاوز ال 

. لهةةةمزاو  دون تةةةرخيص إ ةةةدى املهةةةن الهندسةةةية بنفسةةةه أو باالشةةةترال مةةةع آخةةةرين أو مةةةن خال1.
.ندسيةوللمحكمة في  ذه الحالة غلق املنشأة التي تم من خاللها مزاولة أي من املهن اله

.انتحه تفة مرخص له2.

 غير مرخص له ملزاولة إ دى املهن الهندسية3.
 
.استخدم فردا

توتةةةةةه دون وجةةةةةه  ةةةةةق مةةةةةع علمةةةةةه بةةةةةذل  إدةةةةة  الحوةةةةةو  ع ةةةةة  تةةةةةرخيص بمزاولةةةةةة إ ةةةةةدى املهةةةةةن 4.
.  الهندسية

ع علمةةةه قةةةام أءنةةةاء مزاولتةةةه إ ةةةدى املهةةةن الهندسةةةية بتةةةوفير بيانةةةات غيةةةر  ةةةحيحة للمجلةةةس مةةة5.
.بذل 



من القانون ( 11)، (10)، (9)، (8)، (7)، (4)، (3)، (2)، (1)وفًقا لنصوص املواد 

شركات املقاوالت والشركات األخرى 

تنفيذ فقط

املهندسون 

الجهات الحكومية

باإلمكان توميم ومشرا  ومدارة 

(ولكن؟)املشار ع وتنفيذ 

املهندسون 

املكاتب الهندسية

توميم ومشرا  ومدارة املشار ع فقط

املهندسون واملكاتب الهندسية

إلزامية الرتخيص للمهندسني يف القطاعات املختلفة

.سيتوجب على كل من يزاول أية مهنة هندسية في جميع القطاعات أن يحصل على ترخيص من املجل•
املهندس أو املكتب الهندن  : املرخص له•



تعليمات جهاز اخلدمة املدنية



 على درجة بكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو املأ•
ً
عاهد ن يكون حاصال

.املعتر   ها من الجهات ذات االختصاص
ا ملزاولة املهنة الهندسية•

ً
.أن يكون متفرغ

املهندس غير البحريني

وات أن يكددون قدددد زاول املهندددة بالفعددل ملددددة خمدددس سدددن•

.متصلة على األقل تالية لحصوله على املؤهل

 ملزاولدددددددة املهندددددددة لددددددددى مؤسسدددددددة أ•
ً
و أن يكدددددددون متعاقددددددددا

 ف
ً
 هندسيا

ً
.ي اململكةشركة وطنية أو أجنبية تزاول نشاطا

املهندس البحريني

جلسبقية االشتراطات مصشورة في الجريدة الرسمية ومتوفرة في املوقع اإللكتروني الخاص بامل

أهم املعايري للرتخيص للمهندسني



الرتخيص للمهندسني العاملني يف أجهزة الدولة واهليئات 

واملؤسسات العامة 

.  يقدم طلب الترخيص من الجهة الت  يعملون لديها•

.يكون الترخيص بال رسوم•

.يسري الترخيص املمنو  لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد•

ائفهم مددن قبددل يكددون تأديددب املشددار إلدديهم وفًقددا للقددوانين واألنظمددة املعمددول  هددا بشددأن وظدد•

.جهة عملهم



ا ملزاول2021لسنة ( 18)طبًقا للمرسوم بقانون رقم 
ً
ة املهنة ، ُيشترط للترخيص للمهندس أن يكون متفرغ

.  الهندسية

ا للشروط والضوابط و 
 
األ وا  ومع ذل  يجوز للمجلس أن يسمح له با ترا  العمه التجاري طبق

.  التي تحدد ا الالئحة التنفيذية

هات املجلس ن الهندسية يمكن للمهندس أن يمتل  سجالت تجارية ذات أنشطة ال تتعارض مع امله: توجا
.وأن يتم إدارة هذه األنشطة من خالل فرد أو أفراد أخرين

تفرغ املهندسني 



أهم االشرتاطات للرتخيص للمكتب اهلندسي البحريين

(10املادة )في شكه مؤسسة فردية 
ليهددا فددي اسددتيفاء االشددتراطات املنصددوص ع•

التدددددددددددددددرخيص )مدددددددددددددددن القدددددددددددددددانون ( 7)املدددددددددددددددادة 
(للمهندس البحرين 

دة مزاولددددددددة املهنددددددددة الهندسددددددددية بالفعددددددددل ملدددددددد•
  تاليدددددددة للحصدددددددول علدددددددى املؤهدددددددل الهندنددددددد 

.يةوفًقا ملا تحدده الالئحة التنفيذ
استصدددددددددددددددار بوليصددددددددددددددة تددددددددددددددأمين ملواجهددددددددددددددة •

هنددددة مسددددئوليات املكتددددب بشددددأن أخطدددداء امل
.يةوفًقا ملا تحدده الالئحة التنفيذ

اشددددتراطات أخدددددرى كمددددا تحدددددددها الالئحدددددة•
.التنفيذية

ا10املادة )في شكه شركة تجارية  (مكرر 
لدددس تعيدددين مددددير مسدددئول يوافدددق عليددده املج•

ددددددددددددا وحددددددددددددائًزا علددددددددددددى تددددددددددددرخيص
ً
ويكددددددددددددون متفرغ

ا بمزاولددددددة إحدددددددى املهددددددن الهندسددددددية وفًقددددددا ملدددددد
.تحدده الالئحة التنفيذية

استصدددددددددددددددددددار بوليصددددددددددددددددددة تددددددددددددددددددأمين ملواجهددددددددددددددددددة •
ندددددددة مسدددددددئوليات املكتدددددددب بشدددددددأن أخطددددددداء امله

.وفًقا ملا تحدده الالئحة التنفيذية
اشددددددددتراطات أخددددددددرى كمددددددددا تحددددددددددها الالئحددددددددة •

.التنفيذية



 لها بمزاولة إحدى املهن الهندسية من خارج اململكة مل•
ً
دة ال تقل أن تكون املصشأة قائمة ومرخصا

.عن خمس عشرة سنة
كفي لتلبية أن يكون لديها خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في اململكة بما ي•

 ملا يقرره املجلس في هذا الشأن
ً
.االحتياجات املحلية، وذل  وفقا

.أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية•
 أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة إحدى املهن الهندس•

ً
ية وفقا

.ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
 بشأن أخط•

ً
ار املهنة وذل  أن تستصدر بوليصة تأمين ملواجهة مسئوليات املكتب املقررة قانونا

 للشروط والضوابط الت  تحددها الالئحة التنفيذية
ً
.طبقا

.أية شروط أخرى تحددها الالئحة التنفيذية•

أهم االشرتاطات للرتخيص للمكتب اهلندسي األجنيب



.عامةال تسري أحكام التجديد على املهندسين العاملين في األجهزة الحكومية وال•
وًما من تكون مدة الترخيص سنة واحدة وُيجدد بناًء على طلب يقدم خالل ثالثين ي•

.انتهاء الترخيص
رسم إضافي وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد دون عذر يقدره املجلس ُيحصل•

 أخرى، وبعد مض 
ً
  هذه قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد أقص ى ثالثين يوما

 لإلجراءات الت  تحددها الال 
ً
ئحة املدة يتم إلغاء القيد بعد إعذار املرخص له وفقا

.التنفيذية، وفي هذه الحالة ال يجوز إعادة القيد إال بطلب جديد

جتديد الرتاخيص



:يصته  العمل بترخيص املهندس في أي من الحاالت اآلتية(: أ)بند ( 17)املادة 

.الوفاة1.

.من هذا القانون، بحسب األحوال( 9)أو ( 7)فقدان أي من شروط الترخيص املشار إليها في املادة 2.

.لديهاانتهاء عالقة العمل بين املهندس والجهة الت  استصدرت ترخيص املهندس من أجل عمله3.

 للفقدددرة 4.
ً
در تدددرخيص مدددن هدددذه املدددادة، الدددذي استصددد( ب)انتهددداء العمدددل بتدددرخيص املكتدددب الهندنددد  ، وفقدددا

.املهندس من أجل عمله لديه
.التوقف عن مزاولة املهنة5.
 للمادة 6.

ً
.من هذا القانون ( 15)عدم تجديد الترخيص طبقا

 للبندددد 7.
ً
 مدددن مزاولدددة املهندددة طبقدددا

ً
مدددن ( 26)مدددن املدددادة ( أ)مدددن الفقدددرة ( 6)إلغددداء التدددرخيص والحرمدددان نهائيدددا

.هذا القانون 

انتهاء العمل برتخيص املهندس 



:اآلتيةيصته  العمل بترخيص املكتب الهندن   في أي من الحاالت(:  )بند ( 17)املادة 

رار فددي تشددغيل وفدداة مالدد  املكتددب إذا كددان تددرخيص املكتددب كمؤسسددة تجاريددة فرديددة، مددا لددم يطلددب الورثددة االسددتم1.
مدددن هدددذا ( 10)مكتدددب مدددوررهم بشدددرط تحديدددد أحدددد الورثدددة ممدددن تتدددوافر فددديهم الشدددروط املنصدددوص عليهدددا فدددي املدددادة

 للبندددد 
ً
 مدددن هدددذا ( 10)مدددن املدددادة ( 1)القدددانون لالسدددتمرار فدددي تشدددغيل املكتدددب، أو تعيدددين مددددير مسدددئول وفقدددا

ً
مكدددررا

.يذيةالقانون واتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية، وذل  كله خالل املدد الت  تحددها الالئحة التنف
 لقانون الشركات التجارية وذل  في الحاالت الت  يتخذ فيها املكتب2.

ً
.شكل شركة تجاريةانقضاء الشركة طبقا

 و( 10)و( 10)فقددددددان أي مدددددن شدددددروط تدددددرخيص املكتدددددب الهندنددددد   املشدددددار إليهدددددا فدددددي املدددددواد 3.
ً
مدددددن هدددددذا ( 11)مكدددددررا

.القانون 
 للمادة 4.

ً
.من هذا القانون ( 15)شطب ترخيص املكتب الهندن   طبقا

 للبندددددد 5.
ً
 مدددددن مزاولدددددة املهندددددة طبقدددددا

ً
مدددددن هدددددذا ( 26)مدددددن املدددددادة ( أ)مدددددن الفقدددددرة ( 6)إلغدددداء التدددددرخيص والحرمدددددان نهائيدددددا

.القانون 
.الحكم على املرخص له بعقوبة جناية في إحدى الجرائم املخلة بالشر  واألمانة6.

انتهاء العمل برتخيص املكتب اهلندسي  



ين العمالء يلتزم املرخص له بتحرير عقد لتنظيم العالقة بينه وب(:  )بند ( 18)املادة •
ا بالتزاماته، يحدد الحقوق وااللتزامات املتبادلة واملسئولية الناشئة عند إخالل أي منهم

 لالسترشاد به
ً
 نموذجيا

ً
.ويصدر املجلس عقدا

ظ على على املرخص له في مزاولته ملهنته مراعاة الدقة واألمانة، وأن يحاف(: 19)املادة •
الح شر  وكرامة املهنة وتقاليدها وأعرافها وأن يتجنب في أدائه لعمله خدمة مص

.  متعارضة وأال يحصل على عمل باملخالفة للقوانين واللوائ 
قة على املرخص له أن يفصح كتابة للعمالء عن أية مصلحة له متعل(: 20)املادة •

.بالعمل محل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
مع الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق اإلعالن الت  ال تتفق(:  )بند (21)املادة•

.كرامة وشر  املهنة

من واجبات املرخص هلم



يحظر على املرخص له الحصول على أي مقابل من أكثر من مصدر عن(: 23)املادة •
الح الخدمة الواحدة أو الخدمات املتعلقة بالعمل ذاته دون موافقة كل أصحاب املص
اولين في هذا العمل أو قبول أية عمولة أو منحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مق

 
ً
 هندسيا

ً
.أو غيرهم ممن يتعاملون مع العمالء الذين يؤدي لهم عمال

توقفه عن يلتزم املرخص له بإخطار املجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول ب(: 25)املادة •
 من تاريخ مزاولة املهنة، وبأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خالل ثالثين ي

ً
وما

.حدوث التوقف أو التغيير

من واجبات املرخص هلم



ل مع عدم اإلخالل باملسئولية الجنائية  أو املدنية، ُيجازى ك (: أ)بند ( 26)املادة •
ا له بإحدى الج

ً
زاءات مرخص له يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ

:التأديبية اآلتية
.اإلنذار الكتابي1.
.توقيع غرامة إدارية ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار2.
.الوقف، جزئًيا أو كلًيا، عن مزاولة املهنة ملدة ال تجاوز ثالث سنوات3.
.إنزال الفئة ملدة ال تجاوز ثالث سنوات4.
.حظر القيام بأعمال هندسية جديدة ملدة ال تجاوز ثالث سنوات5.
.إلغاء الترخيص والحرمان نهائًيا من مزاولة املهنة6.

التأديب



الالئحة التنفيذية للقانون



الالئحة التنفيذية تغطي

.تصصيف فئات املهندسين واالشتراطات1.

.املواصفات واالشتراطات-تصصيف املكاتب الهندسية : 2.

.أسس اعتماد وتحديد فئات املكاتب الهندسية3.

.اشتراطات ترفيع املكاتب الهندسية4.

.ضوابط بوليصة تأمين التعويض املنه 5.

.شعب وفرو  املهن الهندسية6.

.ضوابط االستثناء للمهندس العامل في بيت خبرة أجنب 7.

.مزاولة نشاط إدارة املشاريع8.

نموذج اتفاقية خدمات هندسية بين املال  واملكتب الهندن  9.



األنشطة التجارية اليت تتعارض مع مزاولة مهنة 

اهلندسة 

طة ال ُيمددددن  تددددرخيص بمزاولددددة العمددددل الهندندددد   كددددل مددددن قددددام بممارسددددة أحددددد األعمددددال واألنشدددد(: 5)املةةةةادة 
:التجارية الت  تتعارض مع مزاولة مهنة الهندسة ، وهي كاآلتي

.توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها1.

.هااستخراج مواد الثروة الطبيعية كاملناجم واملحاجر ومنابع النفط وقطع األحجار وغير 2.

عمددددال ومقدددداوالت أ. مقدددداوالت األشددددغال العامددددة ومقدددداوالت بندددداء العقددددارات وتعددددديلها وترميمهددددا وهدددددمها3.
.التنظيفات والصيانة، متى تعهد املقاول بتقديم املواد الالزمة أو بتوريد العمال

.املذكور شراء العقارات والحقوق العيصية العقارية بقصد بيعها وبيعها بعد شرائها بالقصد4.

 
ً
ملهددددن تجاريددددة وملجلدددس تنظدددديم مزاولدددة املهددددن الهندسددددية رفدددض التصددددري  لطالدددب التددددرخيص إذا كددددان مدددزاوال

وافقددة النهائيددة وفددي كددل األحددوال يقددوم املجلددس بامل. أخددرى ارتددأى املجلددس أنهددا تتعددارض مددع املهنددة الهندسددية
.على كل حالة على حده



بدون خبرة

سنوات4

سنوات7

سنة12

مهندس فئة د مهندس فئة ج مهندس فئة   مهندس فئة أ

قددددددة تعدددددادل الدراسددددددة الهندسددددددية التخصصددددددية الالح•
لهددددددا لشددددددهادة البكددددددالوريوس فددددددي الهندسددددددة أو مددددددا يعاد
سدتير سنة واحدة مدن الخبدرة بالصسدبة لشدهادة املاج
يقدددددددر وسددددددنت  خبددددددرة بالصسددددددبة لشددددددهادة الدددددددكتوراه و 

دلدددده مجلددددس تنظدددديم مزاولددددة املهددددن الهندسددددية مددددا تعا
. الدراسات التخصصية األخرى من مدة الخبرة

ثندددددددداء أة ال يعتددددددددد بددددددددالخبرة التدددددددد  تكتسددددددددب فددددددددي اململكدددددددد•
كددددام و باملخالفددددة ألحأممارسددددة املهنددددة دون تددددرخيص 

.القانون 
لمدددة ال يجدددوز للمهندسدددين املدددرخص لهدددم اسدددتعمال ك•

و مرادفاتهددددددددددددا إال إذا كددددددددددددان املهندددددددددددددس أ" استشدددددددددددداري "
 في الفئة 

ً
"أ " مصنفا

(احلد األدنى من اخلربة العملية)فئات املهندسني 
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احتساب خربة املهندسني

:من الالئحة التنفيذية( 2)بند ( 1)امللحق رقم •

هدام واألعمدال كما إن املجلدس يقددر الخبدرة وفًقدا لطبيعدة املهدام واألعمدال بحيدذ تكدون هدذه امل
 لحصددددددوله علددددددى املؤهددددددل العلمدددددد  ( الشددددددعبة)املنجددددددزة فددددددي 

ً
وريوس فددددددي البكددددددال)التخصددددددص وتاليددددددة

(  الهندسة

أو ترخيصدون املهنةممارسةأءناءاململكةفيتكوسبالتيباللبرةيعتدال 
القانون أل كامبامللالفة



غتاء بوليوة 
التأمين املنهي 

(دينار بحريني)

كه الحد األدنى من عدد املهندسين في
(تخوص)شعبة 

الحد األقص ى
وعلقيمة املشر 

(يدينار بحرين)
األنشتة ةالفئ

ون ملي: البحرين 

فر  شركة 
نمليونا: أجنبية

ص في التخص( أ)مهندسان اثنان فئة : البحرين •
ي ف( ب)ومهندس فئة ( أ)األسان  ، و مهندس فئة 

التخصصات األخرى 
( أ)مهندسان اثنان فئة : فر  شركة أجنبية•

.في كل تخصص( ب)ومهندس فئة 

غير محدد

م ومسح املكاتب الت  يحق لها القيام بإعداد الدراسات والتصامي
.ةالكميات واإلدارة واإلشرا  على تنفيذ املشاريع الهندسي

أ

ألف750 .في كل تخصص( ج)و( ب)مهندسان اثنان فئة • ماليين4  

ألف500 (ج)فئة مهندسان اثنان • مليون  ج

- اسات الجهات واملؤسسات والشركات الت  لديها أجهزة هندسية خاصة  ها إلعداد الدر 
ة الخاصة  ها والتصاميم ومسح الكميات واإلدارة واإلشرا  على تنفيذ املشاريع الهندسي

.مهما كانت تكلفتها 

د

مليونان - إعداد الجهات واملؤسسات والشركات الت  لديها أجهزة هندسية خاصة  ها للقيام ب
رخص له التصاميم ومسح الكميات وإدارة املشاريع ، على أن يتولى مكتب هندن   آخر م

 لتكلفة املشرو  –
ً
لى تنفيذها ، تدقيق هذه التصاميم واإلشرا  ع-على أن يصنف وفقا

 ملا يقره مجلس تنظ
ً
يم مزاولة وذل  بمراعاة املجال الهندن   املرخص لها بشأنه وفقا

يمه في كل املهن الهندسة من حيذ قيمة املشرو  واملهندسين القائمين على إعداد تصام
.حالة على حدة

 ة

.في كل تخصص( ب)و( أ)مهندسان اثنان فئة  - لدراسات املختبرات الهندسية الت  لديها أجهزة هندسية خاصة  ها إلعداد ا
.املختلفة

و

ألف500 مهندس واحد - مور الهندسية املكاتب الت  يحق لها القيام بإعداد الدراسات وإبداء املشورة والخبرة في األ 
رأي وتسمى مكاتب ال. في مجال االختصاص الذي حصل عليه الترخيص من املجلس

.دن  بحيذ ُيرخص فيها للمهندس البحرين  فقط من ذوي الخبرة في العمل الهن

ل

فئات املكاتب اهلندسية



احلد األقصى لعدد املشاريع اليت يتوالها املكتب

ا  علدددى ال يجدددوز للمكتدددب الهندنددد   أن يباشدددر أعمدددال تصدددميم املبددداني واإلشدددر (: 2)امللحةةةق 
:تنفيذها بما يجاوز اآلتي

دى هدذا أال يزيد عدد التصاميم الت  يتوالها أي مهندس معماري مدرخص لده بالعمدل لد•
 خالل أية ستة أشهر متصلة( 24)املكتب على 

ً
.أربعة وعشرين مشروعا

لددددده أال يزيدددددد مجمدددددو  املشددددداريع التددددد  يشدددددر  علدددددى تنفيدددددذها أي مهنددددددس مددددددن  مدددددرخص•
 في أي وقت من األوقات( 12)بالعمل لدى هذا املكتب عن 

ً
.اثن  عشر مشروعا



مكتب مهندس الرأي

  إلعددددداد هددددو مكتددددب ُيددددرخص فيدددده للمهندددددس البحريندددد  فقددددط مددددن ذوي الخبددددرة فددددي العمددددل الهندندددد  ، وذلدددد
ه التدرخيص الدراسات وإبداء املشورة والخبرة في األمور الهندسية في مجال االختصاص الذي حصدل عليد

 للضوابط التالية
ً
:من املجلس وذل  وفقا

 ضمن الفئة 1.
ً
 ملدة ال تقل عن (أ)أن يكون مصنفا

ً
.سنة20، على أن يكون قد مارس املهنة فعليا

خة مددن أن يعمددل مهندددُس الددرأي بشددكل مسددتقل أو أن يعمددل ضددمن مكتددب هندندد   مددرخص لدده وقددائم علددى أن يقدددم نسدد2.
.عقد العمل بينه وبين املكتب الهندن   ملده ال تقل عن سنة

لهندسدددية علدددى مهنددددس الدددرأي أن يمدددارس املهندددة فدددي االختصددداص الدددذي ُرخدددص لددده مدددن قبدددل مجلدددس تنظددديم مزاولدددة املهدددن ا3.
.فقط

.على مهندس الرأي أال يقوم بتصميم أو تنفيذ أي مشرو  متكامل4.

.ال ُيعد مهندس الرأي من ضمن العدد املطلوب لفت  أي تخصص هندن  5.

.من الالئحة التنفيذية4-3بقية االشتراطات منصوص عليها في امللحق رقم 



بوليصة التأمني املهين

 بشدددددأن أخطددددداء امل
ً
بشدددددأن : هندددددةبوليصدددددة تدددددأمين ملواجهدددددة مسدددددئوليات املكتدددددب املقدددددررة قانوندددددا

ب أي خطددأ أو أخطدار املهنددة ومعالجددة املسددئولية الناشددئة عددن اإلخددالل بالواجددب املنهدد  بسددب
  فدددي أي إهمدددال أو إغفدددال يرتكؤهدددا املدددؤمن عليددده أو أي مدددن مهندسددديه أثنددداء أداء واجدددؤهم املنهددد

.  مشرو  من املشاريع
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الهندسة املدنية العمارة
الهندسة 

الكهربائية

الهندسة 

امليكانيكية

الهندسة 

الكيميائية

التصميم 

الداخلي
حساب الكميات مسح األراض  

أخرى  ةالهندسة البيئي
إدارة املشاريع 

الهندسية

اهلندسية( التخصصات)من الُشَعب 



إدارة املشاريع

:يةالقيام باألعمال التال" إدارة املشاريع“يجوز للمكتب الهندن   املصر  له بمزاولة نشاط 

.مراجعة تكلفة املشرو ، وإجراء الهندسة القيمية بشأنه•
.التحقق من استيفاء متطلبات واحتياجات املشرو  •
. طر  وإدارة مسابقات إعداد تصميمات املشاريع الهندسية •
. املشرو واستشارييتمييل مال  املشرو  في عالقاته ومعامالته مع مقاولي •
.إدارة وتقييم املطالبات املتعلقة باملشرو •
.التعامل مع األمور اإلدارية للمشرو  •
تها مددن للتحقددق مددن سددالم–التدد  قددام بإعدددادها مكتددب هندندد   آخددر –مراجعددة تصددميمات املشددرو  •

ر  لده بمزاولدة النواحي الفنية والهندسدية، وذلد  بشدرط أن يكدون املكتدب الدذي يتدولى املراجعدة مصد
.الصشاط الهندن   الالزم إلعداد ميل تل  التصميمات

.مراجعة التصميمات الهندسية للتأكد من استيفاء متطلبات واحتياجات املشرو •



إدارة املشاريع

ية مددن الفئددة يقتصددر مزاولددة نشدداط إدارة املشدداريع علددى املهندسددين، واملكاتددب الهندسدد•
(.  ب)و ( أ)

 علدددددى يشدددددترط للتصدددددري  للمهنددددددس بمزاولدددددة نشددددداط إدارة املشددددداريع أن يكدددددون حاصددددد•
ً
ال

 Project“" مددددددددددير مشددددددددداريع محتدددددددددر " شدددددددددهادة فدددددددددي إدارة املشددددددددداريع ال تقدددددددددل عدددددددددن 
Management Professional” ، التددددد  يمنحهددددا معهدددددد إدارة املشدددداريعProject 

Management Institute ، أو ما يعادل هدذه الشدهادة  واسدتثناء مدن ذلد  يجدوز مدن
تصري  ملدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد

لددددة هددددذا ال يجددددوز للمكتددددب الهندندددد   املصددددر  لدددده بمزاولددددة نشدددداط إدارة املشدددداريع، مزاو •
علدددى الصشددداط بشدددأن ذات املشدددرو  الدددذي قدددام بإعدددداد تصدددميماته أو يباشدددر اإلشدددرا 

.تنفيذه



عملية احلصول على ترخيص مهندس



عملية 

تقديم 

طلب 

ترخيص "

"  مهندس

إلكرتونًيا



أسئلة وتوضيحات؟



شكًرا لكم
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