Ministrry of Municippality & Enviroonment

وزارة البللدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

لجنة قبول وتصنيف املهنددس ن ومكاتب ا الستشارات الهنندسية

Engineerrs & Engineeringg Offices Accredditing & Classify
fying Committe e

Date: ________________
Issue daate: 2/2016

___________________:التاريخ

Form No.: F- ECOC-10
E

Addding Replaacing :In Charrge Engineer at
a Local Officce

Issuee No. : 01

مسؤول بمكتب مح ي
ل
 مه:طلب استبدال
 ب طلب إضافة
مهندس

Office// Company datta

 الشركة/ بيانات املككتب
االسم بالللغة العربية

Name inn Arabic

Enrolment expiration ddate

 تتاريخ ان اء دEnrolment ddate
القيد

 تاريخ القيدEnrolm
ment No.

 رقم القيدCattegory

الفئة

صصات املرخص بمزاول ا
التخص

Permitted
P
practiccing fields
Separatte sheet to be provided if moree listed

أك ﺮ من ذللك يتم توضيحه ي ورقة مستقلة

الشخصية
ة
رقم الببطاقة
ID No.

الفئة
Category

رقمم القيد
Enrolmennt No.

التخصص
Specialty

اسم املهندس اململسؤول الحا ي
Current In charge engineer

الشخصية
ة
رقم الببطاقة

الفئة
Category

رقمم القيد
Enrolmennt No.

التخصص
Specialty

اسم املهندس اململسؤول الجديد
New In charge engineer

Sr.

Enclosed docuuments

ال يوجد
U
Unenclose

يوجد
Enclosed
E

قة
اململستندات املرفقة

م

Authoriization letter ffrom office ow
wners stating in
i charge
engineeer(s) (new) andd management authorized signatory(s),
provideed by their signnatures form. In charge enginneer must
meet thhe following connditions:





 موضح فيه اسم املهنددس،تفويض مووقع من مالكي املكتب
املفوض ن
 واسم ا ملفوض أو ض،سؤول ن
)الجديد( أأو املهندس ن املس
، مع إرفاق نماذج لتوقيعا م،باإلدارة واللتوقيع عن املككتب
:املسؤول ما ي ي
ل
ويش ﺮط ي املهندس

Obligation of perrmanent presence in Qatar, shall not
prejudice the ordinnary or temporrary leave.





 وال يخل بذللك،تعهد بالبقاء بصففة دائمة ي البالالد
أن يتع
أ
.املغادررة لإلجازات املعتاددة أو ملدة استثنائئية مؤقتة



ً
 مع تقديم ما،موطنه
بمزاولة املهنة ي مو
يكون مصرحا له م
أن و
ب
.يفيد ذذلك



صورة من شهادة الققيد للمهندس اململسؤول الجديد ي
ة
بالفئة األو ى مع إرفاقق صوة من البطااقة
ة
ج سجل املهندس ن
.صية واإلقامة ساارية املفعول
الشخص

a

Proofession practtice license at
a his home country,
proovided by substantiation.
Coppy of enrolmeent certificate of the new in charge
c enggineer classifiedd at first categoory, provided byy ID copy
andd valid residenccy.
b





Remarkss:
1. Originnal copy of office document & certtificate for updatte purpose by thee
committtee
2. Officee enrolment docuument which is sttamped and signeed by in charge enngineer
shall be filled
f
before com
mmittee’s approvaal. (Attached CD)

Office stamp
s

: مالحظات
.صل شهادة ووثيقة ققيد املكتب لتحدي ا من قبل اللجنة
 إرفاق أص.1
اللجنة
ة
تعبئة وثيقة قيد املكتب وإرفاقها بقرص مددمج قبل الحصول ع ى موافقة
 تتم ة.2
.املهندس املسؤول
س
قعة من قبل
 ع ى أن تككون مختومة وموقع،الستكمال اععتمادها

 ختم املك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبApplicant
A
signaature
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مقدم الطلب
توقيع م
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لجنة قبول وتصنيف املهنددس ن ومكاتب ا الستشارات الهنندسية

Engineerrs & Engineeringg Offices Accredditing & Classify
fying Committe e

Date: ________________
Issue daate: 2/2016

___________________:التاريخ

Form No.: F- ECOC-10
E

Related to (Office/Co..name)

Issuee No. : 01

_
_______________
____________________________________________________________________________

For offficial use onlyy

لالستعماال الرسمي

Applicaation receivedd on
Recipieent signature

ستالم الطلب
 تاريخ اسApplication No.

رقم ب
الطلب

 توقيع ااملستلمRecippient name

ستلم
اسم املس

Remarrks:

Signatuure

شركة/ملكتب
/
تابع

:ت
مالحظات

 التووقيعDate

يخ
 التاريخAuditeed by

Secrettariat Committee recommendation

اسم املدققق
توصيات أمانة سر اللججنة

Comm
mittee’s Secretary Signaturre

أم ن سر اللجنة
توقيع م
نة قبول
شارات
وتصنيف املهندس ن وومكاتب االستش
ف
قرار لج ة

Decision of Engineers & Engineeering Offices Accrediting &
Classiffying Committee

ة
الهندسية
______/____/____ محضر رققم ___________________ بتاريريخ

Recordd No. ________________________ dated ______/____/____

Head of
o Committeee signature

توقيع رئييس اللجنة
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لجنة قبول وتصنيف املهنددس ن ومكاتب ا الستشارات الهنندسية

Engineerrs & Engineeringg Offices Accredditing & Classify
fying Committe e

Date: ________________
Issue daate: 2/2016

___________________:التاريخ

Form No.: F- ECOC-10
E

Issuee No. : 01

حلية
ت الهندسية املح
قيد ي سجل مكاتتب االستشارات
وثيقة د

Enrolmennt Document aat Local Engineering Consulltations Officee s
صة
 رقم الرخصName in Arabic
 التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةName in English

Commerrcial
license No.
N
Enrolment expiration date

االسم باللغة العربية
االسم باللغة االنجل ية

 تارريخ ان اء القي ـ ـ ــدEnrolmentt date

C
 تاريخ القيدCategory

 الفئةEnrolm
ment No.

التخصصات
ت
املرخص
بمزاول ا

Permitted
practicing fields

Office address

Streeet

 شارعOfffice location

Landdlord

Nationality

املكتب
موقع ب

 مالك العققارProoperty No.

Email adddress

االلك ﺮوني
 ال ﺮيد كPO
O Box

ب. صTel.

عقار رقم
 الهاتفFax No.
N

 اللجنسيةPermitted to
t

Fax

C
 الجوالID Card

 فااكسMobile

الفاكس
البطاقة الشخصية
ة
رقم
املهندس املسؤول
س
اسم

Categoryy

 االفئةEnrolment No.
N

ID Card

رقم القيدد

 االجنسيةEnrolment expiration
e
datee

Office sttamp

According to committee's ddecision by recorrd No. (

البطاقة الشخصية
ة
رقم
 تاريخ ان اء القيدSpeccialty
اللك ﺮوني
 ال ﺮيد االMobbile

 ختم املك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبIn charge engineeer signature

)

التخصص
الجوال
توقيع املهنندس املسؤول

(

Head of Committee Siignature
Issued on:

عنوان
املكتب

املرخص له
ص
اسم

In chargee engineer name
Nationality
Email adddress

رقـم القيــد

) رقم
بناء ع ى قرار الللجنة بمحضر م

رئيس اللجنة
توقيع س

*Notice: Enrolment
E
must bbe renewed within 30 days of expiraation date accordinng to article
No. (11) off the law No. 19/22005. Violators willl be subject to canncelation from thee register
- Engineerr and local engineering consultatioon office are nott allowed to pracctice in any
specialty or category that theey are not licensedd for (Article No. 7 of the law).
- Local enngineering consultation offices of third category are
a not allowed tto carry on

: صدرت ي

ً
 يوما30  يجب تجدييد القيد خالل2005/119 ( من القانون رقم11)  استناددا للمادة رقم:*تنبيه
من ان ائه وي ﺮتﺮتب ع ى عدم التجديد شطب االسم منن السجل
الستشارات الهندسيية العمل ي غ ﺮ التخصص أو التصننيف
 ال يجوز للممهندس أو مكتب اال.( من القانون7 املرخص له به )مادة
الهندسية ي
ية
 القيام باألعمال،نفة فئة ثالثة
ملكاتب االستشارات الهنددسية املحلية املصنف
 ال يجوز بتزيد مساحة البناء ف ا ع ى ألفى م ﺮ ممربع أو املشاريع ال تزيد قيم ا ع ى ثثالثة
املشاريع ال تز
( من الالئحة التتنفيذية24 نوع التخصص )مادةة
أو ما ُيعادلها حسب نو
 و،مالي ن ريال

engineerinng works for projeects of building up area exceeded 2,000m²; or projeects that its
value exceeds three millionss Riyals or equivaleent, as per their specialty. ( article 244 of bylaws)
- Local engineering consulttation offices of second
s
category are
a not allowed tto carry on األعمال ي
ل
 القيام بتلك،صنفة فئة ثانية
 ال يجوز ملكاتب االستشارات الههندسية املحلية املصالف م ﺮ مربع أو ال تزيد قيم ا ع ى عش
تزيد مساحة البناء ف ا ع ى خمسة آالف
املشاريع ال تز
engineerinng works for projeects of building up area exceeded 5,000m²; or projeects that its شرة
ُ أو ما
.(تنفيذية
الت
الالئحة
من
24
ة
)مادة
التخصص
نوع
نو
حسب
عادلها
ي
 و،مالي ن ريال
value exceeds ten millions RRiyals or equivalent, as per their speccialty. ( article 24 oof bylaws)
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