
 
     

 
     

   
 

          

              

                        
     

 

         
 

  
 

 

                         
     

 
                         

            

          

       

        

          

          

        
         

              

             

             

       
   

 ١٩٩٤ لسنة ) ٨٩ ( رقم محلي أمر

 بشأن

 يةالهندس االستشارات مهنة مزاولة تنظيم

 دبي إمارة في

 دبي بلدية رئيس مكتوم آل راشد بن حمدان نحن

- . دبي بلدية تأسيس مرسوم بموجب قانونا لنا المخولة الصالحيات على اإلطالع بعد

المعدل المدنية المعامالت شأن يف ١٩٨٥ لسنة ) ٥ ( رقم االتحادي القانون أحكام وعلى -

 . ١٩٨٧ لسنة ) ١ ( رقم االتحادي بالقانون

-: التالي المحلي األمر البلدية رئيس نحن نصدر

 األول الفصل
 التعريفات

 االستشارات مهنة مزاولة تنظيم بشأن المحلي األمر ( األمـر هـذا يسـمى ):١( المادة

 . دبي إمارة في الهندسية

 الواردة المعاني التالية والعبارات للكلمات تكون األمر هذا أحكام تطبيق فـي ):٢( المادة

 . ذلك خالف على النص سياق يدل لم ما منها كل إزاء
 المتحدة العربية اإلمارات دولة : الدولة

 دبي إمارة :اإلمارة

 دبي بلدية دائرة : الدائرة

 دبي بلدية عام مدير : العام المدير

 االستشارات مهنة مـارسةبم لـه المرخص المكتب :الهندسي المكتب

 ـهفي العمل ويتولى ويملكـه ، اإلمـارة في الهندسية

 . سجللا في المقيدين من أكثر أو مهندس
 من جامعي مؤهل على ـاصلالح يعيبالط الشخص : المهندس

 الهندسية التخصصات إحدى في بها معترف جامعـة

 االستشارات مهنة مزاولي جلس في اسمـه والمقيـد

 . الهندسية



            

           
 

        

         

                    
    

            

                 
               
                 

      
 

  
  

     

                    
                    

   

   

                     
        

   

  
     

  

         

       

      

         

                           
                           

   

   

 المؤهلون المهندسون بها قومي التي األنشطة مجموع : الهندسية المهنة

 . هندسيةال تخصصاتال من أي في

 والتي الهندسية والمجاالت والفـروع الشعب مجموع : الهندسية التخصصات

 . اللجنة من ارقر بتحديدها يصدر
االستشارات مهنة مـزاولة وترخـيص قـيد لجـنة  : اللجنة
 . اإلمارة في الهندسية
. الهندسية االستشارات مهنة مزاولي سجل  : السجل

تناط والذي الدولة بجنسية المتمتع الطبيعي الشـخص  :المحلي الخدمات وكيل
 للمكتب المساندة اإلدارية األعمال تسهيل مهمـة بـه

 سواء مالية أو فنية التزامات أية تحمل دون لهندسيا

 . الخارج في أو اإلمارة في

 األول الباب

 األول الفصل

 يةالهندس االستشارات مهنة مزاولي سجل

 بقرار ويحدد ، الهندسية االستشارات مهنة لمزاولي سجل بالدائرة ينشـأ

 وإجراءات فيه إدراجها الواجب والبيانات السجل شكل العام المدير مـن

 . المقتضاة القيد

 )٣( المادة

 في الهندسية االستشارات مهنة ممارسة طبيعي شـخص ألي يجـوز ال

 . السجل في اًديقم اسمه كان إذ اإلمارة
 )٤( لمادة

 الثاني الفصل

 الهندسية االستشارات مهنة مزاولة شروط

 :- يلي ما السجل في اسمه يقيد فيمن يشترط
 . الدولة يمواطن من يكون أن-١
 . األهلية كامل يكون أن-٢
 . السمعة حسن ، السيرة محمود يكون أن-٣
 بالشرف مخلة جنحة في أو جناية في عليه الحكم سبق قد يكـون أال-٤

 رد أو المختصة السلطة من عنه عفو صدر قد يكن لم ما األمانة أو

 . اعتباره إليه

 )٥( المادة



                       
                   

    

                        
    

         

                       
     

                   
                    
                        

          

        

                        
    

                           
      

   

  
        

 

  

                   
                       

      

                     
     

                     
           

          

                          

   

 من ةالهندس علم في البكالوريوس درجة علـى الًـصاح يكـون أن-٥

 المطلوب الهندسية التخصصات إحدى فـي بهـا معـترف جامعـة

 . فيها له الترخيص
 حصوله بعد سنوات ثالث عن التخصص مجال في خبرته تقل ال أن-٦

 . الجامعي المؤهل على
 . بالدولة المهندسين جمعية في اًوضع يكون أن-٧
 ةاإلنشائي المقاوالت شركات إحدى في اًكراشم أو اًكلام يكـون ال أن-٨

 . البناء مواد تجارة أو
 لألشخاص يجوز السابقة المادة من )٦( و )١( البندين أحكام من اًإستثناء

 في المقررة واألوضاع للشروط اًقفو الدولة مواطني غير من الطبيعييـن

 شروط مستوفين كانوا متى السجل في القيد بطلب الـتقدم األمـر هـذا

 :- التالية الشرطين إلى باإلضافة السابقة ةالماد في الواردة األخرى
 . الهندسي المكتب ألعمال اًغرفتم يكون أن-١
 حصوله بعد سنوات خمس عن التخصص مجال في خبرته تقل ال أن-٢

 . الجامعي المؤهل على
 عن الدواة في الفعلية إقامته مدة تقل ال أن ترخيصه حال فـي ويشـترط

 . الواحد العام في أشهر تسعة

 ):٦( دةالما

 ثانيال الباب

 يةالهندس االستشارات مهنة اولةمز وترخيص قيد لجنة

 واختصاصاتها

 االستشارات مهنة مزاولة وترخيص قيد لجنة ( تسمى لجنة بالدائرة تنشأ

 وتضم ، العام المدير من قرار بتشكيلها ويصدر ) دبي إمارة في الهندسية

 :- التالي النحو على أعضاء خمسة
 ويعين ، العام المدير يختارهم بالدائرة العاملين المهندسين نم ثالثـة )١

 . للجنة اًرئيس بينهم من
 من العام المدير يختاره الخاص بالقطاع العاملين المهندسين مـن واد )٢

 . بالدولة المهندسين جمعية قبل من ترشيحهم يتم مهندسين ثالث بين
 . عامال مديرها يرشحه بدبي االقتصادية الدائرة من عضو )٣

 العاملين لمهندسين من اًبسانم تراه بمن تستعين أن في الحق وللجـنة

 ):٧( المادة



      

     

        

                        
         

                   
   

                  
   

                 
     

          

          

           
        

                       
  

   

                       
                   

                   
    

   

                        
                          

        

  

                          
                     
                     
                         

     

  

 . أعمالها تأدية في لمساعدتها بالدائرة
 :- يلي بما اللجنة تختص

 . السجل في القيد طلبات في النظر-١
 وعنوانه الطالب اسم بها اًمبين السجل فـي القـيد شـهادة إصـدار-٢

 .وفئته به له المرخص والتخصص وتاريخه يدالق ورقم وجنسيته
 وتصنيفها باإلمارة هندسية مكاتب بفتح الترخيص طلبات في الـنظر-٣

 . فيها والبت
 المهندسين مؤهالت من والتحقق الهندسية المكاتب علـى التفتـيش-٤

 . فيها العاملين
 اإلجراءات واتخاذ المهنة وتقاليد وأخالقيات مبادئ على المحافظـة-٥

 . المخالفين بحق الالزمة التأديبية
 . المرخصة الهندسية المكاتب ترتكبها التي المخالفات في التحقيق-٦
 . الهندسية المهنة لمجاالت جديدة وفروع دقيقة تخصصات اعتماد-٧
 وفروعها الهندسية بالمهنة المتعلقة الفنية والبحوث الدراسات مـتابعة-٨

 . اًيمحل الهندسية المهنة تطوير في منها واالستفادة
 المدير من تكليف بموجب بها تناط أخرى اختصاصات أو مهام أيـة-٩

 . العام

 ):٨( المادة

 مكتب بفتح ترخيص على الحصول وطلب السجل في القيد طلـب يقـدم

 بالشهادات مصحوبة الغرض لذلك المعدة النماذج على اللجنة إلى هندسي

 اًموي ثالثون أقصاها دةم خالل بالطلب اللجنة وتبت ، الثبوتية والمستندات
 . استالمه تاريخ من

 ):٩( المادة

 إخطاره تاريخ من شهر خالل اللجنة قرار من الـتظلم للطالـب يجـوز

 من شهرين خالل فيه البت ويتم العام المدير إلى التظلم ويقدم ، بالقـرار

 . اًنهائي بشأنه الصادر القرار ويكون تقديمه تاريخ

 ):١٠(المادة

 تاريخ من سنة مضي بعد اللجنة إلى يتقدم أن الهندسـي بللمكتـ يحـق

المستجدة األوضاع على اًءانب األعلى الفئة إلى تصنيفه اًبـلاط تصـنيفه
 من اًموي ثالثون أقصاها مدة خالل الشأن بهذا قرارها اللجنة وتصدر.لديه

 النحو على القرار من التظلم في الحق وللمكتب ، الطلب تقديـم تـاريخ

 . السابقة المادة يف المبين

 ):١١(المادة



  
    

  

  
   

  

                    
  

                        
                         
   

  

                   
   

                       
                       

                        
                      

                     
          

  

                    
          

  

               
       

  

           
                       
               

  

  

                     
                   

       

  

                            

 ثالثال الباب

 الهندسية المكاتب صنيفوت ترخيص

 األول الفصل

 الهندسية المكاتب ترخيص

 هندسي مكتب خالل من إال الهندسية االستشارات مهنة مزاولة يجـوز ال

 . مرخص
من أكثر في اًكراشم أو اًكلام يكون أن الترخيص صاحب على ويحظـر
المهنة لمزاولةاًرقم واحد مكتب من أكثر يتخذ أن أو واحد يهندس مكتب
 . اإلمارة في

 ):١٢(المادة

 التنازل يجوز وال الترخيص لطالبي شخصية بصفة الترخـيص يصـدر

 . للغير عنه
 صاحب صفة الورثة يكتسب ال الترخيص صـاحب وفـاة حالـة وفـي

 مهلة رثةالو منح للجنة يجوز ، الغير حقوق مراعاة ومـع . الترخـيص

 مماثلة أخرى لمدة للتجديد قابلة مورثهم وفاة تاريخ من واحد عام مدتهـا

 أعمال عن مسئول مدير تعين شريطة القائمة األعمـال إلنهـاء وذلـك

 يجوز ال األحوال جميع وفي . السجل في المقيدين المهندسين من المكتب

 . جديدة بأعمال القيام على التعاقد الفترة تلك خالل للمكتب

 ):١٣(المادة

 االسم عن التنازل اللجنة وبموافقة الترخيص صـاحب لورثـة يجـوز

 . للترخيص الالزمة الشروط فيه تتوفر لمن الهندسي للمكتب التجاري
 ):١٤(المادة

 في إال الهندسية االستشارات مهنة مزاولة الهندسـي للمكتـب يجـوز ال

 . بها الترخيص يصدر التي والفئة التخصص
 ):١٥(المادة

الترخيص تجديد بطلب بالتقدم له المرخص ويلتزم سنتان الترخيص مدة
 الترخيص إلغاء للجنة ويجوز ، األقل على أشهر بثالثة المدة انقضاء قبل

الالزمة الشروط من اًطرش له المرخص فقدان حالة في وقـت أي فـي
 . للترخيص

 ):١٦(المادة

 للقيام بينها فيما تتعاون أن باإلمارة المرخصة الهندسية للمكاتـب يجـوز

 غير التخصصات استكمال بغية بها المناطة الهندسية األعمـال بـبعض

 . منها ألي الصادر الترخيص في المشمولة

 ):١٧(المادة

بينهم فيها يقيموا أن وجب الهندسي المكتب في الشـركاء تعـدد مـا إذا  ):١٨(المادة



                    
    

  
   

  

          

    

     

     

      

  

     

                     
                         
                        

           

  

                    
                     

        

  

                   
            

  

                   
    

           

           

  

                     
                       

        

                     
   

                      

  

 اماتالتز عن بالتضامن مسؤولين فيها الشركاء يكـون مهنـية شـركة

 . الغير تجاه الشركة
 الثاني الفصل

 الهندسية المكاتب تصنيف

 :- التالية األشكال أحد اإلمارة في العاملة الهندسية المكاتب تتخذ
محلي هندسي مكتب- .

 مشارك هندسي مكتب- .

 رأي مهندس مكتب- .

أجنبي هندسي مكتب فرع- .

):١٩(المادة

 المحلي الهندسي المكتب ( )

 أكثر أو طبيعي شخص يمتلكه الذي المكتب هو المحلي الهندسي المكتب

 ملكية في يشترك أن ويجوز ، السجل في المقيدين من الدولة مواطني من

 يكونوا أن شريطة الدولة مواطني غير من أكـثر أو شـخص المكتـب

 .المال رأس من %٤٩ مشاركتهم نسبة تزيد ال وأن السجل في مقيدين

 ):٢٠(ةالماد

 من التخصص من أكثر بين الجمع المحلـي الهندسـي للمكتـب يجـوز

 في مقيد مهندس المكتب لدى يتوفر أن شريطة الهندسـية التخصصـات

 . التخصصات هذه من تخصص كل عن السجل

 ):٢١(المادة

 بالمكتب العاملين المهندسين أحد تخويـل الترخـيص لصـاحب يجـوز

 . السجل في اًديقم يكون أن شريطة تبالمك عن نيابة والتصرف بالتوقيع
 ):٢٢(المادة

 الفئات وفق المحلية الهندسية المكاتب في التخصصات تصـنيف يكـون

 .أولى فئة-: التالية
ثانية فئة- .
ثالثة فئة- . 

 ):٢٣(المادة

 السابقة المادة في إليها المشار الفئات وفق تخصص لكل للتصنيف يشترط

 في المهنة مزاولة في مستمرة خبرة الترخيص أصحاب أحد في توفري أن

 :- األتي عن تقل ال اًمدد التخصص ذات
 سنة عشر خمسة أو الدولة لمواطني بالنسبة سنوات عشر : األولى الفئة

 . لغيرهم بالنسبة
 سنوات عشر أة الدولة لمواطني بالنسبة سنوات مـسخ : الثانـية الفـئة

 ):٢٤(المادة



   

                     
   

                      
                       

   

  

      

                        
                     
                     

                    
                       

          

                    
          

  

                      
      

                 
   

  

      

                       
                   
                      

       

  

                     
     

       

            

                          

  

 . لغيرهم بالنسبة
 سنوات خمس أو الدولة لمواطني بالنسبة سنوات ثالث : الثالـثة الفـئة

 . لغيرهم بالنسبة
 الهندسي المكتب تخصصات من ألي التصنيف فئة تتجاوز أن يجـوز ال

 أصحاب أحد خبرات وفق المكتب عليها حصل فئة أعلى عـن المحلـي

 . المواطنين الترخيص

 ):٢٥(المادة

ركاشملا ندسياله المكتب( )
 يجوز ، األمر هذا من )١٢( المادة من الثانية الفقرة أحكام من اًاسـتثناء

 أو مكتب مع المشاركة األولى الفئة في المصنف المحلي الهندسي للمكتب

 األكثر على واحد مشارك هندسي مكتب تأسيس في أجنبية هندسية مكاتب

 قد يكون أن شريطة صيةالتخص الهندسية األعمال بعض بمزاولة للقـيام

 سنوات عشر عن تقل ال مدة الهندسية المهنة ممارسة المكاتب لهذه سبق

 . به الترخيص المراد التخصص في خارجها أو الدولة داخل
 بهذه المعنية األجنبية الهندسية المكاتب على تسري األحوال جميع وفـي

 . مراأل هذا من )١٢( المادة في إليها المشار األحكام المادة

 ):٢٦(المادة

 مستقل هندسي كادر المشارك الهندسي المكتب لـدى يـتوفر أن يجـب

 . المكتب عمل مجال في ومتخصص
 والتصرف بالتوقيع المكتب في العاملين المهندسين أحد تخويـل ويجـوز

 . عنه نيابة

):٢٧(المادة

الرأي مهندس مكتب ( ) 
 أكثر أو طبيعي شخص يمتلكه الذي المكتب هو الرأي مهـندس مكتـب

 ويقتصر ، الدقيقة التخصصية الهندسية األعمال بعض بمـزاولة للقـيام

 المكاتب أو المحلية الهندسية للمكاتب الرأي إبداء علـى عملـه مجـال

 . الرسمية الهيئات إحدى أو المشاركة الهندسية

 ):٢٨(المادة

 كتبلم الترخيص طالب في يشترط ، )٣٠( المادة أحكام مـراعاة مـع

 :- يلي ما الرأي مهندس
 . السجل في اًديقم يكون أن-١
 . دقيق هندسي تخصص في علمية درجة على الًصاح يكون أن-٢
 عن تقل ال مدة الدقيق اختصاصه في المهنة مارس قـد يكـون أن-٣

 ):٢٩(المادة



    

         

           
           

  

  

        

           

                       
       

  

                     
                    

                       
           

  

       

                      
                 

          

  

           

                       
                       

      

                         
                       

                      
           

                           
                   
                  

   

  

 . اًماع عشر خمسة
 . به له المرخص النشاط بنفسه يزاول أن-٤

 الدولة مواطني من الترخيص طالبي أحد فيها يكون التي تبكاالم باستثناء

 خدمات وكيل " الرأي مهندس لمكتب يكون أن الترخيص لمنح يشترط ،

 " . محلي

 ):٣٠(المادة

 :- يلي ما المحلي الخدمات وكيل في يشترط
 . الدولة جنسية ويحمل اإلمارة موطنه اًطبيعي اًصخش يكون أن-١
 اإلنشائية المقاوالت شركات ىإحد في اًكراشم أو اًكلام يكـون ال أن-٢

 . الدولة في البناء مواد تجارة أو

 ):٣١(المادة

 ووكيل الرأي مهندس مكتب في الترخيص أصحاب بين العالقـة تـنظم

 لهذا المحدد النموذج وأحكام بياناته تتفق عقد بموجب المحلي الخدمـات

 دةلم اًساري العقد ويكون . اللجنة من قرار به يصـدر والـذي الغـرض

 . اللجنة بموافقة أكثر أو واحدة مماثلة لمدة للتجديد قابلة سنتين

):٣٢(المادة

األجنبي الهندسي المكتب فرع ( ) 
 إحدى اإلمارة في تنشؤه الذي الفرع هو األجنبي الهندسي المكتب فـرع

 على فيها الترخيص ويقتصر المتخصصة األجنبية الهندسـية المكاتـب

 . المحلية الهندسية المكاتب في المتوفرة غير قيقالد التخصص مجاالت

 ):٣٣(المادة

 :- يلي ما األجنبي الهندسي المكتب فرع في يتوفر أن يشترط
 واحد في اًومتخصص عالي فنية كفاءة ذو األجنبي المكتب يكـون أن-١

 ال لمدة األم البلد في اًمئاقو الدقيقة الهندسية التخصصات من أكثر أو
 . اًماع رعش خمسة عن تقل

 ال السجل في مقيد مسئول مدير إلى المكتب إدارة أعمال توكـل أن-٢
 ماك . اًماع عشر خمسة عن المهنة ممارسة مجال في خـبرته تقـل

 من الدولة مواطني من مهندس المكتب بـإدارة يكلـف أن يجـوز

 . المكتب ذلك ألعمال اًغرفتم يكون أن على السجل في المقيدين
 من عدد بإنجاز قام قد األم البلد فـي صـلياأل المكتـب يكـون أن-٣

 طلب مع ويقدم الكبيرة والمادية الفنية القيمة ذات الهامة المشروعات

 بالرسومات مدعوم المشروعات هذه عـن واف بـيان الترخـيص

 . المؤيدة والوثائق

 ):٣٤(المادة



                      
        

                       
                       

      

                    
                          

                     
                    

  

                  
                   

  

  

  
      

  

                     
                      

  

  

                   
                    
                       

     

  

                       
                         
                          

             

  

                         
               

    

  

 فني جهاز باإلمارة األجنبي الهندسي المكتب فرع لـدى يكـون أن-٤

 :- التالي النحو على عالية كفاءة ذو متفرغ
 عن خبرته تقل ال مهندس بممارسة مرخص اختصاص كل يرأس أن ) أ

 رؤساء أحد تعيين ويجوز الدقيق تخصصه فـي اًـماع عشـر خمسـة

 . للمكتب اًميقم اًماع اًمدير التخصصات
 ال الذين المساعدين المهندسين من عدد التخصص رئيس يعـاون أن )ب

 حجم مع اًمتناسب عددهم يكون وأن سنوات سبع عن منهم أي خبرة تقـل

 العدد بتعيين األم المكتب يتعهد وأن للمكتب المسندة الجاريـة األعمـال

 تستلزم التي بالمشروعات العمل مدة طوال باإلمـارة لإلقامـة الـالزم

 . وجودهم
 الخاصة واألحكام الشروط األجنبية الهندسية المكاتب فروع على تسـري

 هذا من )٣٢( و )٣١( و )٣٠( المواد في والواردة الرأي هندسم بمكتب

 . األمر

 ):٣٥(المادة

 الرابع الباب

 فيه العاملين والمهندسين الهندسي المكتب واجبات

 والنزاهة االستقامة بمبادئ وسلوكه عمله في يتقيد أن المهندس عل يجب

 لقوانينل مخالف شكل بأي المهنة ممارسة عـن يمتـنع وأن والشـرف

 . واألنظمة

 ):٣٦(المادة

 وكافة واألنظمة بالقوانين الهندسي المهنة ممارسته في المهـندس يتقـيد

 إخطار وعليه ، األخرى المعنية والجهات اللجنة عن الصادرة القـرارات

 تنفيذ في مخالفة أية اكتشافه فور المعنـية الرسـمية والجهـات اللجـنة

 . عليها يشرف التي األعمال

 ):٣٧(لمادة ا

 تعامله في يلتزم وأن الهندسة مهنة ودعم لحماية يسعى أن المهندس على

 بأساليب يزاحمهم ال وأن اللياقة قواعد به تقضي بما المهنة زمـالء مـع

 أعمال في يساهم أو يتعاون وال ، اًنلع أعمالهم ينتقد وال مشروعة غـير

 .بعمالئه اًصاخاًرس يفشي وأال السجل في مقيد غير شخص أي بها يقوم

 ):٣٨(المادة

 بها يقوم التي الخدمات عن مكافآت أية قبول عن يمتنع أن المهندس على

العموالت تلقي له يجوز ال كما ، بموافقته أو نفسه العمل صاحب من إال
 . شكلها كان مهما

 ):٣٩(المادة



                         
        

  

                         
           

  

                       
                    
                      
                        

          

  

               
                    

                            
                     

                             
    

  

                            
             

    

  

                         
                      
               

      

  

  
  

  

                         
                     

  

         

                 

  

 القيام أو منفعة أو أجر مقابل الوسـطاء اسـتخدام للمهـندس يجـوز ال

 . اإلعالن طرق من طريقة بأية لنفسه الدعايةب
 ):٤٠(المادة

 منه الغرض كان إذا عقد أي في الدخول الهندسي المكتب علـى يحظـر

 . حقيقية هندسية أعمال بأية القيام دون فقط عموالت على الحصول
 ):٤١(المادة

 يوقع أن الهندسية األعمال من عمل بأي القيام قبل الهندسي المكتب على

 حقوق على للحفاظ الضرورية للشروط اًيفوتسم اًدقع العمل صاحب مـع

 لهذا اللجنة قبل من المعد العقد بنموذج اًمسترشـد المـتعاقدة األطـراف

 الدائرة لدى عليه تطرأ تعديالت وأية العقد من نسخة وتحفظ ، الغـرض

 . تعديله أو إبرامه تاريخ من اًموي عشر خمسة خالل

 ):٤٢(المادة

 الحسابية والمذكرات المخططات بأصول االحتفاظ الهندسي المكتب على

 أجريت التي التعديالت ذلك في بما يعدها التي المشروعات ومسـتندات

 تسليم وعليه ، تنفيذها انتهاء بعد سنوات ١٠ عن تقـل ال لمـدة علـيها

 في طلبها حالة في والمستندات المخططات هذه من نسخة العمل أصحاب

 مقابل وذلك ، التنفيذ من االنتهاء بعد أو أثناء ذلك كان سـواء وقـت أي

 . لنسخها الفعلية التكلفة

 ):٤٣(المادة

 ال كما ، أخر مهندس بوضعه قام تصميم أي ينقل أن للمهندس يجـوز ال
 الموافقة بعد إال أخر لعميل لعميله وضعه الذي الصميم استعمال له يجوز

 . العميلين لكال الخطية

 ):٤٤(دةالما

 أن وفاته حال ورثته أو قانونا عنه ينوب من أو الترخيص صاحب على

 وكوادره المكتب أوضاع على يطرأ تغيير أي عن اللجنة بإبالغ يقومـوا

 األكثر على اًموي ستين خالل وذلك ، اللجنة لدى المسجل وعنوانه الفنـية

 . التعديل أو التغيير حصول من

 ):٤٥(المادة

 خامسال الباب

 لتأديبوا المخالفات

 واألنظمة القوانين من اًيأ خالف قد الهندسي المكتب أن للجـنة ثبـت إذا

 التأديبية الجزاءات أحد توقع أن لها كان بها المعمول والقرارات واألوامر

-: التالية
المخالفة ارتكب الذي والمهندس الهندسي المكتب إنذار- .

 أشهر ستة لمدة جديدة أعمال ةيأ بقبول الهندسي للمكتب السماح عدم-

 ):٤٦(المادة



                        
      

    

                       
                 

                         
      

  

                
              
                         

          

  

                         
           

  

  
  

  

                   
          

  

             

                     
      

  

                        
  

  

 

      
   

 
         

      

 عن تقل ال لمدة العمل عن المكتب يوقف المخالفة تكرار حالة وفـي

 . سنتين عن تزيد وال سنة
الترخيص إلغاء- .

 أو باإليقاف الصادر اللجنة قرار من التظلم في الحق الهندسـي للمكتـب

 التظلم ويقدم . بقرارها إخطاره تاريخ من شهر خالل الترخـيص إلغـاء

 ويكون تقديمه تاريخ من شهرين خالل فيه البت ويتم العام المديـر إلـى

 . اًنهائي التظلم في الصادر القرار

 ):٤٧(المادة

 أن للجنة ثبت إذا الترخيص يلغى ، الجزائية بالعقوبات اإلخالل عدم مـع

 هذا في عليها المنصوص الشروط من أكثر أو اًطرش فقد قد له المرخص

 كاذبة بيانات على اًءانب تم قد الترخيص على الحصول أن ثبت أو األمر

 . لذلك اًعبت السجل من قيده يشطب كما مزورة أو

 ):٤٨(المادة

 مخالفة يرتكب من كل يعاقب ، تأديبية عقوبات بأية اإلخالل عـدم مـع

 . درهم ألف خمسين عن تزيد ال بغرامة األمر هذا ألحكام
 ):٤٩(المادة

 دسالسا لبابا

 ختامية أحكام

 ألحكام اًقفو أوضاعها توفيق باإلمارة العاملة الهندسية المكاتب جميع على

 . به العمل تاريخ من أعوام ثالثة خالل األمر هذا
 ):٥٠(المادة

. األمر هذا أحكام لتنفيذ الالزمة والقرارات اللوائح العام المدير يصدر  ):٥١(المادة
 دبي بلدية مجلس من الصادر الهندسية للمكاتب المهنة اولةمز نظام يلغى

 . ١٤/٠٦/١٩٧٥ بتاريخ ٦١٤ رقم القرار بموجب
 ):٥٢(المادة

 تاريخ من أشهر ثالثة بعد به ويعمل الرسمية بالجريدة األمر هذا ينشـر

 . نشره
 ):٥٣(المادة

 تومكم آل راشد بن حمدان

 البلدية رئيس

 م ١٩٩٤ فبراير نم عشر التاسع في صدر
 هـ ١٤١٤ رمضان من سعللتا الموافق




