
 
 
 
 

     
       

 

         
 
 

            
 

              

                         
   

         

    
 

     
                         

                         
       

  

                         
 

                        
         

  

                      
                  

     

  

 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٩٧ لسنة ) ١٠٦ ( رقم محلي أمر

 م ١٩٩٤ لسنة ) ٨٩ ( رقم المحلي األمر بتعديل
بشأن

 " ديب إمارة يف اهلندسية االستشارات مهنة مزاولة تنظيم " 

 ، دبي بلدية رئيس مكتوم آل شدرا بن اندمح نحن

 . دبي بلدية تأسيس مرسوم وجبمب اًقانون نال مخولةلا ياتحالصال على االطالع بعد-
في الهندسية االستشارات مهنة مزاولة تنظيم " بشأن م ١٩٩٤ لسنة ) ٨٩ ( رقم المحلي األمـر وعلـى -

.  " دبي إمارة
- . البلدية عام مدير علينا عرضه ما وعلى

- . املعا وللصالح

-: التايل احمللي األمر أصدرنا
 لسنة ) ٨٩ ( رقم األمر األصلي المحلي باألمر يقصد األمر هذا أحكام تطبـيق فـي

 في الصادر دبي إمارة في الهندسية االستشارات مهنة مزاولة تنظـيم بشـأن ١٩٩٤

 . م ١٩٩٤ فبراير من عشر التاسع

 ): ١ ( المادة

 النص األصلي المحلي األمر من ) ١٣ ( المادة من األولـى الفقـرة بـنص يسـتبدل

-:التالي
 إال للغير عنه التنازل يجوز وال الترخيص لطالبي شخصية بصفة الترخيص يصـدر "

 . األمر هذا في عليها المنصوص واألوضاع للشروط اًقفو

 ): ٢ ( المادة

 العمل وقت الهندسية االستشارات مهنة بمزاولة لهم المرخص الدولة مواطنو يسـتثنى

 )٥( المادة من )٧(و )٦( ، )٥( البنود في إليها المشار الشروط من األمر هذا بأحكـام
 . األصلي المحلي ألمرا من

 ): ٣ ( المادة



      

         

        

  

                        
                            
            

  

                            
                           

      

  

               
 
 

    
                                                             

 
 

       

       

 

  

  

 لـــبتعديــ٧١٩٩ سنةل ) ١٠٦ ( رقم محلي مـرأ
 تنظيم " بشأن م ١٩٩٤ سنةل ) ٨٩ ( رقم المحلي األمر

 " دبي إمــارة في الهندسية االستشارات مهنة مـزاولة

:  تابـــع

 األصلي المحلي األمر من ) ٥٠ ( المادة في إليها المشار األوضاع توفيق مهلة تمـدد

 وينتهي ، ١٩٩٧ يونيو من عشر الخامس من اعتبارا تبدأ إضافية سنوات عشر لمـدة

 . الهندسي المكتب ملكية على تغيير أول إجراء عند المهلة تلك سريان

 ): ٤ ( المادة

 المكاتب بها تتقدم جديدة بناء أعمال معامالت أية استالم إيقاف تقرر أن للجنة يجـوز

 المهلة النتهاء المحدد التاريخ من سنة قبل وذلك أوضاعها بتوفيق تقم لم التي الهندسية

 . السابقة المادة في إليها المشار

 ): ٥ ( المادة

. نشره تاريخ من اًاعتبار به ويعمل الرسمية الجريدة في األمر هذا ينشر  ): ٦ ( المادة

 تومكم آل راشد بن حمدان

 البلدية سرئي

 م٩٧١٩ نايري من ينوالعشر الخامس في صدر
 ــه ٧١٤١ انرمض من دسالسا لـ الموافق


