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دبي لديةب تأسيس سومرم بموجب ًناقانو لنا مخولةلا الصالحيات على العاإلط بعد -. 
ة اإلستشمھن  ة ارات  نة)٨٩( أن م١٩٩٤ لس يمبش مزاول تنظ ي رق   

 وتعديالته دبي إمارة في لھندسيةا
م ىوع راألم ل -  لحالم 

. 
لديةلبا امع مدير اعلين ماعرضه لىوع -. 

<<IVêÖ^jÖ]<ê×]<†Úù]<^Þ…‚‘_ 

VDMEì^¹] ليصاأل ي" 

 دبي إمارة في الھندسية اإلستشارات مھنة لةمزاو تنظيم بشأن م١٩٩٤

" للمحا األمر ارة تعني األمر ھذا اتايلغ  عب

. 

VDNEì^¹] رأي ھندسيم ومكاتب األجنبية الھندسية كاتبالم روعف فةكا تعفى لقال ال العم ت وق ة  ائم

ين من شرط تعي ه ل راألم ذاھ بأحكام بأحكام ذلكو  اريخا ك ت د بع إنشاؤھا تم ي ي  لعما لت
ن)٣٥(و )٣٢( ،)٣١( ،)٣٠( ي م المحل دمات ونصلما  الم ي ف ه علي  ادوص

. 
لو  الخ كي
 صليألا المحلي مراأل

ل ين اف ستمراراإل أو ينيعت المكاتب لتلك جوزي ذلك، ومع وكي بينھ ة القائم ة العالق ي  بو 
امكأح نالتي وا  ادلم  الح اتينھ في يراعى أن لىع ذلك، في غبترام إذا يلالمح ماتدالخ

 األصلي ليحمال األمر من بعدھا وما )٣٠( .

محالم األمر رق ي  لسنة)٨٩(ل

. جاحنلا اتومقم و يشعلا يةھارف مةاستدا ھايف تتوفر متميزة ينةدم ناءب :  نارؤيت

Our Vision : Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of sustainable living. 
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VDOEì^¹]ذا را  ص ب ألم ر ورد  األم ي  ف

 مراأل ذاھ أحكامو فيه رضتعاي الذي دىالم إلى األصلي المحلي

 الرسمية دةلجريا في شرينو صدوره، يختار من ً

ىلُوي ه، ن أي غ رأويق لي عم  ي مراأل األص المحل قلُي   ھ ح

. 

VDPEì^¹] إعتبارا القرار ھذاب عملُي . 
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. جاحنلا اتومقم و يشعلا يةھارف مةاستدا ھايف تتوفر متميزة ينةدم ناءب :  نارؤيت

Our Vision : Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of sustainable living. 


