األولى
الثانية
الثالثة
ممتدرب

10
7
5
أقل من 5

7
5
3
أقل من 3

5
3
2
أققل من 2

300
300
300
300

200
200
200
200

شترط اجتياز اختبار القدرات الفنية في مجال التخصص )مقابلة شخصيية للخبير( .
* يش
* ال يتم احتساب فئة الخبير ضمن د
عدد المھندسين المطلوبين لتصنيف المككاتب
* يككون التصنيف في فئة خبير بالنسبة للمھندس القطري بناء على طلبه.
خطار )مادة  13من القانون (.
يحق للمھندس التظلم من قرار اللجنة خالل  30يوم من تاريخ تسلم اإلخط
* ح
حق للمھندس التقدم بطلب القيد بعد  6أشھر من تاريخ اإلخطار بنتيجةة
*في حالة رفض تظلم طلب القيد  ،يح
ختبار األول ،ويكون االختبار الثاني الفرصة األخيرة للقيد كما يحق له التظلم من القرار الثاني.
االخ

طيط العمراني
وزارة البلدية والتخط

تجديد القيد فقط أي بعد سنتان .
حق للمھندس فئة ثانية أو ثالثة أو متتدرب طلب الترفيع لفئة أعلى عند تج
* يح
ت
سية المختلفة وغيرھا من المجاالت
* يتيتم القيد بسجل المھندسين لجميع اللعاملين بمكاتب االستشارات الھندس
الھھندسية ماعدا العاملين بالدولة .
ك
جب على المھندس ذكر اسمه ورقم قيده على جميع الرسومات والتصااميم والتقارير التي يعدھا أو يشارك
* يج
من القانون ( .
بھھا عن طريق المكتب ) مادة  16ن

سية :
صات الفنية الفرعية للمھن الھندس
التخصص

أوالً – الھندسة المدنية :
حي – ھندسة الطرق والمرور – ھنندسة المطارات والموانيء – ھندسةة
) ھھندسة المياه والري والصرف الصح
ساسات والتربة – ھندسة اإلنشاءات – ھندسة األشغال العامة – ھندسةة الصحة والبيئة – ھندسة المساحة (
األس
.
ثانيا ً – الھندسة المعمارية :
لعمارة – الھندسة المعمارية – تخطييط المدن – التصميم العمراني ( .
) الع
ثالثا ً – الھندسة الميكانيكية :
) ھھندسة القوى الميكانيكية – ھندسة التتكييف والتبريد والتدفئة والتھوية – ھندسة ميكانيكا السوائل ( .
ع
رابعا ً – الھندسة الكھربائية واإللكترونيية :
) اللھندسة الكھربائية – الھندسة اإللكتترونية وھندسة الكمبيوتر – ھندسةة القوى الكھربائية والتحكم اآللي –
سة الشبكات الكھربائية والتوزيع ( .
ھندس
خاممسا ً – الھندسة الكيميائية وھندسة الببترول والغاز :
ھندسة تركيب الخامات – الھندسة الجيولوجية – الھندسة الكيميائية –
) ھھندسة معدات المناجم والتعدين – ھ
والغاز – ھندسة البتروكيماويات ( .
ز
سة المعادن – ھندسة البترول
ھندس
سادسا ً – حساب الكميات وتقدير التكالييف :
حساب الكميات – تقدير التكاليف ( .
)ح
سابعا ً – إدارة المشاريع :
ع
التخصصات واألعمال الھندسية ( .
ت
) إددارة المشاريع في جميع
ثامنا ً – الھندسة الصناعية :
ن
) ھھندسة النظم ( .
تاسعا ً – ھندسة األمن والسالمة .
ع
شراً – ھندسة االتصاالت .
عاش
الحاادي عشر – الھندسة الزراعية .
الثانني عشر – الھندسة البيئية .
الثاللث عشر – الھندسة البحرية وعمارة السفن.

القانوون رقم )  ( 19لسنة 2005م
ظيم مزاولة الممھن الھندسية
بتنظ
قطر
بدولة قط

قيمة التأميين  2 ) :مليون ﷼ ققطري (
حة لمدة )  ( 3سنوات .
صادرة من دولة قطر وصالحة
على أن تكون الوثيقة ص

 20م( 2
مساحة المككتب  :ال تقل عن ) 00
جم األعمال المسموح ببھا :
حج
القيمة المادية للمشروع
غير محددة
الفئة
للمھندس
خبير

كالوريوس +
بكا
خبرة

الرسوم
دكتوراه +
خبرة

شھاادة جامعية في أي من التخصصات الھندسية وتجاوز عمر ه
 60عاما

ي:
الكادر الفني
ص
التخصص

لمھندسين
عدد الم

سنوات الخبرة
سن

صصات
جميع التخص

عدد )  ( 1ممھندس مسؤول
صه في أحد الفروع
يشترط تخصص
ب قيد المكتب بھا .
الھندسية المطلوب

سنوات )فئة أولى(
 10س
 5سنووات منھا بالمكتب
ي أو أي من الفروع
الرئيسي
للغير القطري
سنوات خبرة )فئة
 10س
ى( لغير القطريين
أولى

عدد )  ( 3مھنندسين دائمين في
المكتب ببدولة قطر

الحظات :
مال

لجنة قبول وتصنييف المھندسين
ة
ومككاتب االستشاررات الھندسية

تصنيف المھنندسين
الشھادة
ماجستير +
خبرة

 4000﷼ لكل تخصص
4

د
قيد

تجديد

30
00

200

الررسوم :

مساحة البناء
غير محددة

ن
ب القيد بعد اإلنذار( مادة  11من
)يترتب على عدم اللتجديد في الموعد المحدد شطب

القاننون

قيد جديد

تجديدد القيد ) بعد سنتان (

 25000﷼ قطري

 20000﷼

مالحظات للممكاتب العالمية
شترط أن تكون لديه
مزاولة المھنة للمكتب الرئيسي لمدة )  10سنوات ( دون انقطاع  ،ويش
ة
* يشترط
خرى غير موطنه ،
أربع فروع غير موطنه  ،ويشترط إنجاز عشرة مشاريع في خمس دول أخ
وتقاضى عننھا ما ال يقل عن ) 100مليون ﷼ قطري( .
يكون المقر الئقا ً وأن يتم إخطار اللجننة بعنوانه وبأي تغيير يطرأ عليهه خالل  30يوما ً من
* يجب أن ن
تاريخ حصول ھذا التغيير )مادة  15من القانون((.
* يجب تعليق شھھادة القيد وأي تعديل يطرأ عليھا ففي مكان ظاھر بالمقر )مادة  22من الالئحة(.
لمالك المكاتب االستشارية والشركاءء فيھا والمھندسين العاملين بھا العمل في الدولة أو
ك
* ال يسمح
المؤسسات العاامة أو المقاوالت أو التجارة في ممواد البناء )مادة 17و 18من الققانون( .كما ال يسمح
للمھندسين العامملين بمغادرة البالد إال لإلجازات المعتادة أو لمدة استثنائية مؤقتة..
حصول على موافقة اللجنة )مادة  8من القانون(.
التنازل عن ترخيص المكتب إال بعد الح
ل
* ال يجوز
العمل في غير التخصص أو التصنيف المرخص له ) مادة  7من القانون
* ال يجوز ل
ن(.
خر إال بعد الحصول
ت قضائية ضد مھندس أو مكتب آخ
للمكتب أو المھندس اتخاذ أي إجراءات
ب
* ال يجوز
ن(.
كتابي من اللجنة ) مادة  21من القانون
على إذن ي

قيمة التأمين  2 ):مليون ﷼ قطري (
على أن تكون الوثيقة صادرة من دوولة قطر وصالحة لمدة )  ( 3سنوات .

تقل عن )  200م( 2
مساحة المكتب  :ال تق

حجم األعممال المسموح بھا :
القيمة المادية للمشروع
ة

مساحةالبنناء

غير محددة

غير محدددة

الرسوم :

إلنذار( مادة  11من
لموعد المحدد شطب القيد بعد اإل
)يترتب على عدم التجديد في الم

القانون

قيد جديد
 150﷼ قطري
000
 2000﷼ لكل تخصص
2

تجديد القيد ) بعدد سنتان (
 10000﷼

التخصصات المسموح بھا  /الككادر الفني :
ت
التخصص
مدني
معماري
وبترول وغاز
ل
كيمياء
إدارة مشاريع

عدد المھندسين
4
4
4
3

سنوات الخبرة
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(

ت
وإلكترونيات
كھرباء
ميكانيكا
حساب كميات وتقديير تكاليف
صناعية
األمن والسالمة
االتصاالت
الھندسة الزراعية
ھندسة بيئية
عمارة السفن
الھندسة البحرية وع

 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(

3
3
3
3
3
3
3
3
3

طري ( سنويا ً
* يشترط إنجاز عددد من المشاريع ال تقل قيمتھھا عن )  70مليون ﷼ قطر
 ،ويستثنى من ذلك المقيد بالسجل ألول مررة .

قيمة التأميين  500.000 ) :﷼ قطري (
حة لمدة )  ( 3سنوات .
صادرة من دولة قطر وصالحة
على أن تكون الوثيقة ص

مساحة المكتتب  :ال تقل عن )  90م( 2

المسموح بھا :
ح
جم األعمال
حج
القيمة المادية للمشروع

مساحة البناء

ال تزيد عن )  3ماليين ﷼ قطري
(

ال تزيدد عن )  2000م( 2

الررسوم :

ن
ب القيد بعد اإلنذار( مادة  11من
)يترتب على عدم اللتجديد في الموعد المحدد شطب

القاننون

مليون ﷼ قطري (
ن
قيمة التأمين ):
طر وصالحة لمدة )  ( 3سنووات .
تكون الوثيقة صادرة من دولة قط
على أن ن

حجم األعمال المسموح بھا :
القيمة الماددية للمشروع

مساحة البناء

ال تزيد عن)  10ماليين ﷼
طري (
قطر

 5000م( 2
5
ال تزيد عن )

اإلنذار( مادة  11من
(
)يترتب على عدم التجديد في الموعد المحدد شطب القيد بعد
ب

القانون

قيد جديد
 13000﷼ قطري
 1500﷼ لكل تخصص

تجديد القيد ) بعد سنتاان (
 8000﷼

التخصصات اللمسموح بھا  /الكادر الفني :
خصص
التخ
مدني
معماري
ت
وإلكترونيات
كھرباء
ميكانيكا
حساب كميات وتقديير تكاليف
الھندسة الزراعية

عدد المھندسين
3
3
2
2
2
2

سنوات الخبرة
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(
 ) 10فئة أولى(

طري ( سنويا ً
* يشترط إنجاز عددد من المشاريع ال تقل قيمتھھا عن )  30مليون ﷼ قطر
 ،ويستثنى من ذلك المقيد بالسجل ألول مررة .

44262522-44262399
4
ھاتف :
فاكس 44262604 :
ص.ب7:
22667
www.baladiya.gov.qa

قيد جديد
قطري
ي
 10000﷼
تخصص
ص
 1000﷼ لكل

تخصصات المسموح بھھا  /الكادر الفني:
التخ

مساحة المكتب  :ال تقل عن )  120م( 2
مس

الرسوم :

تجديدد القيد ) بعد سنتان (
 6000﷼

التخصص
مدنني ) ماعدا المساحة (
المدن (
عماري ) ماعدا تخطيط ن
معم
ھرباء وإلكترونيات
كھر
ھندسة الزراعية
الھن

سين
عدد المھندس
1
1
1
1

سنوات الخبرة
 ) 7فئة ثانية(
 ) 7فئة ثانية(
 ) 7فئة ثانية(
 ) 7فئة ثانية(

ظات لجميع المكاتب المحللية
مالحظ
* إإذا كان المكتب مملوكا ً ألكثر ممن شخص طبيعي أو معنوي ييشترط أن ال تقل نسبة الشركاءء
القطريين عن )  ، ( %51ويشتترط قيد الشركاء الغير قطريين باالسجالت )مادة  6من القانون(.
ن بالتوقيع عن المكتب .
أكثر مسؤولين عن اإلدارة ومفوضين
حق للمكتب تعيين مھندس أو ر
* يح
ت ) فئة أولى ( .
* اللمھندس المسؤول يجب أن يكون لديه خبرة ال تقل عن عشر سنوات
عند التجديد فقط  ،أي بعد انقضاءء
يحق للمكتب ) فئة ثانية وثالثة( اللتقدم بطلب الترفيع للفئة األعلى ع
* يح
مدة سنتان .
ن
يتم إخطار اللجنة بعنوانه وبأي تغييير يطرأ عليه خالل  30يوما ً من
يجب أن يكون المقر الئقا ً وأن م
* يج
)مادة  15من القانون(.
ة
تاريخ حصول ھذا التغيير
تعديل يطرأ عليھا في مكان ظاھر بالمققر )مادة  22من الالئحة(.
جب تعليق شھادة القيد وأي ل
* يج
* ال يسمح لمالك المكاتب االستشارية والشركاء فيھا والمھندسين العاملين بھا العمل في الدولة أوو
المؤسسات العامة أو المقاوالت أو التجارة في مواد البناء )مادة 177و 18من القانون(.
* ال يجوز التنازل عن ترخيص المككتب إال بعد الحصول على موافقةة اللجنة )مادة  8من القانون(.
التخصص أو التصنيف المرخص له ) مادةة  7من القانون ( .
ص
* ال يجوز العمل في غير
س أو مكتب آخر إال بعد الحصولل
اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد مھندس
* ال يجوز للمكتب أو المھندس ذ
 21من القانون ( .
على إذن كتابي من اللجنة ) مادة 1
ع

C
Category

M
Ministry of Municipalitty & Urban Planning

Engin
neers & Engiineering Officces
Accred
diting & Classsifying Comm
mittee
Low No. (19) Year 2005
For Regularizing the Practice of
o
Engineering PProfessions
In the State
e of Qatar

Expert
First
Second
Third
Trainee

Bachelor
+Experiencce

Master
+Experience

Ph. D.
+Ex
xperience

Degree in eengineering and older than
n 60 years

10
7
5
Less than 5

7
5
3
Less than 3

5
3
2
Le
ess than 2

Reg.

Renewal

300
300
300
300
300

20
00
20
00
20
00
20
00
20
00

* Provided that he should suuccessfully pass the technical capacity test in the area of
specialization.
* The registration of qataries eengineers as expert is based on
n his request.
* The engineer may grieve aggainst the decision of the Com
mmittee within 30 days from the
t
date of receiving the notice (article 13 of the Law).
* In the case of refusal the grrievance of the registration reequest, the engineer can subm
mit
another registration requestt after six months of receiving
g the notice of the first test, and
a
the second test is the last cchance to register in the engineering committee, also he can
c
grieve against the decision oof the Committee.

N
Notes:
 The engineer of second cclass or third class may app
ply for promotion to a high
her
category only upon the ren
newal of the registration, it means
m
after two years.
 All those who work att different engineering co
onsultancy offices and oth
her
engineering fields should b
be registered at the engineers register, excluding those who
w
work at the State’s departm
ments.
 The engineer should statee his name and registration number on all the drawings,
designs and reports preparred by him or participated by
y him through his office (articcle
16 of the law).

Technical sub-specializzations table for the pro
ofessions of engineering
g:

Insurance value: (2 Million Qatari Riiyals)
The Policcy should be issued at State of Qatar and valid for three years

Office space: no
ot less than 200 m2
Business volume allowed:
Project’s value
P
Non-specific

Constructio
on's area
Non-speecific

Registration

Renewal (afteer two years)

QR. 25.000
& QR. 400
00 per each specialization

QR. 20.000

Fees:

Technica
al Staff:
Speciallization

Number of Engineers

Years of
Experience

All specialization

(1) In charge Engineer
Specializaation in one of the
branches of engineering is
required under the Office

10 years (First Category)
5 of them in the main
offfice or any of the
branches for nonQatari
10 years for nonQ
Qatari
engineers

aa. Civil Engineering:
(W
Water, irrigation and drain
nage engineering ‐ Road en
ngineering ‐ Airports & Ports
eengineering ‐ Basis & Soil engineering ‐ Construction
n engineering ‐ Public worrks
eengineering ‐ Health & enviironment engineering ‐ Surrvey engineering)

(3) engineeers permanent in
Offi
fice in Qatar

b
b. Architectural engin
neering:
(A
Architecture ‐ Architecturaal engineering ‐ Cities plann
ning ‐ Urban design)

Notes for all Interrnational offices

cc. Mechanics engineeering:
(Mechanical Power Engineeering ‐ Conditioning, refrig
geration, heating, ventilation
EEngineering ‐ Engineering o
of Fluid Mechanics)

d
d. Electricity & Electro
onics engineering:
(Electricity engineering ‐ EElectronic & Computer engineering ‐ Electrical Pow
wer
EEngineering and Automaticc Control ‐ Electrical distribu
ution networks Engineering)

ee. Chemicals, Petroleum & Gas engineerin
ng:
(Mines & mining engineerring ‐ Materials installatio
on engineering ‐ Geologiccal
EEngineering ‐ Chemical enggineering ‐ Metallurgical en
ngineering ‐ Petroleum & Gas
G
eengineering ‐ Petrochemicaal Engineering)

ff. Quantities surveyin
ng, Cost Assessment:
(Quantities surveying – Cosst Assessment)

gg. Project Managemeent:

 Required prracticing the profession for the ma
ain office for ten years without a break.
b
 It should haave four branches other than its na
ative branch.
 Required co
ompletion of ten projects in five countries
c
other than home counttry and availed at least
(100) million
n riyals.
 If the office
e is owned by natural or legal parrtners, the share of the Qatari paartners is not less than
51% and th
he non‐Qatari partners should be
e registered at the engineers reggister. (Article 6 of the
Law).
 The office should
s
be appropriate and Committee should be informed of its ad
ddress and any change
in the addre
ess within 30 days from the date of
o change (article 15 of the Law).
 The registraation certificate and any changes thereon should be hung at a vissible place in the office
(article 22 of
o the regulation).
 The ownerss of the consultancy offices, its partners and employees are not allowed
a
to work at the
State’s dep
partments, public corporations or contracting companies or to deal
d
with the building
materials (aarticles 17 and 18 of the law).
 No assignment from the office license is allow
wed unless the approval from the Committee is obtained
(article 8 of the Law).
 Not work in
n any specialization or category forr which the license is not granted.. (Article 7 of the law).
 The office or
o engineer is not allowed to ta
ake any legal procedure against any engineer or office
unless the written
w
approval from the Committtee is obtained (article 21 of the law).
l

(Project management in all specializations and engine
eering)

h
h. Industrial engineerring:
(Systems Engineering)

i. Security & Safety en
ngineering.
j. Communication enggineering.
engineer

Classificattion of Engineers
Certtificate

Fees

Insurance vallue: (One Million Qatari
Q
Riyals)

The Policy should be issued at State of Qatar and valid for three
t
years

O
Office space: not le
ess than 200 m2

The Policy should be isssued at State of Qatar and valid for three yearrs

Insu
urance value: (500 Thousand Qatarii Riyals)
The Policcy should be issued at State of Qatar and valid for three years

Office space: not less than 120 m2

Office space: not less than 90 m2

olume allowed:
Business vo
Proje
ect’s value
Nonn-specific

Construction's area
a
Non-specificc

B
Business volume alllowed:
Project’s value
e
Project value not exxceed
QR 10 millionn

Fees:
Reg
gistration

Renewal (after two years)

QR
R. 15.000
& QR. 2000 peer each specialization

QR. 10.000

Technical Sttaff:
Speccialization

Number of
Engineers

Y
Years
of
Exp
perience

Civil

4

10 (FFirst Category)

Arcchitectural
Chemicals, Petroleum & Gas
Project Management

4
4

10 (FFirst Category)
10 (FFirst Category)

3

10 (FFirst Category)

Electricityy & Electronics

3

10 (FFirst Category)

Meechanics

3

10 (FFirst Category)

Quantities surveying , Cost Assessment

3

10 (FFirst Category)

Industriaal engineering

3

10 (FFirst Category)

Security & S
Safety engineering

3

10 (FFirst Category)

Communicaations engineering

3

10 (FFirst Category)

Agricultuural Engineering

3

10 (FFirst Category)

Co
onstruction's area
Constru
uction's area is not more
than 5000 m2

FFees:
Registration

Renewal (after two years)

QR. 13.000
& QR. 1.500 per each speecialization

QR. 8000

TTechnical Staff:
Specialization
n

Number of
Enginee
ers

C
Civil
A
Architectural
E
Electricity & Electronicss
M
Mechanics
Q
Quantities surveying , Cost A
Assessment

A
Agricultural Engineeringg

3
3
2
2
2
2

Years of
Experience

10 (First Categoory)
10 (First Categoory)
10 (First Categoory)
10 (First Categoory)
10 (First Categoory)
10 (First Categoory)

* Required to accomplish a number of projects the total
t
amount of which is not
n
less than (30) million riyyals annually, with an exce
eption for the registration at
first time.

Office: 44262399 / 4426
62522
Fax: 44262604
P.O. Box 22667
www.baladiya.gov.qa

* Required to accomplish a number of pro
ojects the total amount off which is not
less than (70) million riyals annually, with an exception for the re
egistration at
first time.

Insurance vvalue: (2 Million Qa
atari Riyals)

Business volume allowed:
P
Project’s
value
Projeect value not exceed
QR 10 million

Constructio
on's area
Construction's arrea is not more
than 200
00 m2

Fees:
Registration

Renewal (afteer two years)

QR. 10.000
& QR. 10
000 per each specialization

QR. 60
000

Technica
al Staff:
Specialization
Civil (Exceptt Survey)
Architectu
ural (Except Town Planning)
Electricity & Electronics
Agriculturral Engineering

Number of
Engineers

Years of
Experience

1
1
1
1

7 (Second Category)
7 (Second Category)
7 (Second Category)
7 (Second Category)

Notes for all
a local offices

 If the office
e is owned by natural or legal partners,
p
the share of the Qatari partners is not less
than 51% and
a the non‐Qatari partners sho
ould be registered at the engineers register. (Article
6 of the Law
w).
 The office may appoint one or more enggineers as administration in‐ch
harge and authorized
o the office.
signatory of
 The engine
eer in‐charge should have at lea
ast ten years' experience (first category).
c
 The engine
eer of second class or third cla
ass may apply for promotion to a higher category
only upon the renewal of the registration
n, it means after two years.
 The office should be appropriate and Com
mmittee should be informed of
o its address and any
change in the
t address within 30 days from
m the date of change (article 15
5 of the Law).
 The registrration certificate and any changges thereon should be hung at a visible place in the
office (articcle 22 of the regulation).
 The ownerrs of the consultancy offices, itts partners and employees are not allowed to work
at the State’s departments, public corporrations or contracting companie
es or to deal with the
building materials (articles 17 and 18 of th
he law).
 No assignm
ment from the office license is allowed
a
unless the approval fro
om the Committee is
obtained (aarticle 8 of the Law).
 Not work in
i any specialization or categorry for which the license is not granted.
g
(Article 7 of
the law).
 The office or engineer is not allowed to
o take any legal procedure agaainst any engineer or
office unless the written approval from th
he Committee is obtained (articcle 21 of the law).

