
 

 

 (مقاوالت البناء): شركات المزاولة لنشاط المعايير ترخيص وتقييم 
Criteria for licensing and evaluating (Building Contracting companies) 

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

معايير  The minimum number of engineers for accreditation                األدنى لعدد المهندسين المطلوبين لالعتماد      الحد
 المهندسين

 

Engineers 
standards 

 (Unlimited)غير محدودة الطوابق (G + 12) طابق 12+أرضي (G + 4) طوابق 4+أرضي (G + 1) طابق+ أرضي

1 1 2 3 

 

 معايير المعدات
Equipment 
standards 

 
 

حسب  إستئجارهايمكن )
 (حاجة المشاريع

(It can be rented as 
needed by the projects) 

 

  Grade الدرجة
 برجية رافعات

Tower crane  
 مصاعد

Elevators 

 ةخالط
Mixer   

 باص
Bus   

 سقاالت
Scaffolding   

 2م1 1 2 2 1000 (Unlimited)غير محدودة الطوابق

 2م1 1 1 2 600 (G + 12) طابق12+ أرضي

 2م1 1 1 1 400 (G + 4) ابقوط4+ أرضي

 2م1 200 - - - (G + 1) طابق+ أرضي

 The minimum number of laborers required for licensing                الحد األدنى لعدد العمال المطلوبين للترخيص    

 العمالة معايير 
 

laborers 
standards 

 (Unlimited)غير محدودة الطوابق (G + 12) طابق 12+أرضي (G + 4) طوابق 4+أرضي (G + 1) طابق+ أرضي

10 40 70 100 

 .توفير سكن عمال  مناسب لعدد العمالة  في األماكن المخصصة بذلك بدبي

Providing labor accommodation suitable for the number of labor in the designated places in Dubai. 



 حسب معيار المساحة لكل مهندس( قيد التنفيذ)مع تزايد مساحات المشاريع  طرديا   عدد المهندسين والعمالة يتزايد. 

(.تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي:)بشأن 1999لسنة( 3)األمر المحلي رقم بإشتراطات  اإللتزام 

 The number of engineers and labor is increasing steadily with the increase in the area of projects 
(under implementation) according to the area standard for each engineer. 

 

 Compliance with the requirements of local order No. (3) for the year 1999 regarding: (Organizing 
construction works in the Emirate of Dubai). 

 (  الكـــــوتا)توافق عدد المهندسين والعمال مع مساحات المشاريع معايير 
The number of engineers and laborers commensurate with the project areas (Quota) 

التصنيف

Classification 
   Grade الدرجة

 * Projects  Area               مساحات المشاريع

 لكل مهندس

For each engineer 

 لكل عامل

For each laborer 

 األولى
 FIRST 

 9,000  m2 190  m2 (Unlimited)  غير محدودة الطوابق

 الثانية
SECOND 

 7,500  m2 160  m2 (G + 12)     طابق12+ أرضي

 الثالثة
THIRD 

 6,000  m2 130  m2 (G + 4)   ابقوط4+ أرضي

 الرابعة
FOURTH 

 6,000  m2 100  m2 (G + 1)    طابق+ أرضي

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


