Ministryy of Municipaality & Enviroonment

وزارة البللديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واللبيئة

قبول وتصنيف املهنندس ن ومكاتب االستشارات الههندسية
لجنة و

Engineerss & Engineeringg Offices Accredditing & Classifyying Committeee

___________________:التاريخ

Date: ________________
Issue datte: 2/2016

FForm No.: F-ECCOC-13

Enrolmeent at Internattional Engineeering Consultaation Offices

Issuee No. : 01

(مكاتب االستشارات الهندسية العااملية )فرع
طلب قيد ي سجل ب
املـ ـ ـ ـ ــكتب الفر ي
بيانات مل

Data of Doha
D Branch Offfice

Name inn Arabic
Name inn English
Office locattion
Full
Landlord
addresss
Street
Tel. (2)
(2)  ههاتفTel. (1)
Email (2)

االسم باللغـ ـة العربي ـ ـ ـة
باللغة االنجل ية
االسم ة
رقم الرخصة التتجارية
العنوان
مالك العقار
بالكامل
عقار رقم
ب.ص
س
 فاكسPO. Boxx
(1) بريد إلك ﺮووني

 موقعع املكتبCommeercial license Noo.
 شارععPropertyy No.
(1)  ههاتفFax
(2)  بريد الك ﺮونيEmail (11)

Head offfice Data

بيانات املككتب الرئيﺴ

Establishment date
Nationaliity

سيس
 تاريخ التأسOfffice name

اسم ب
املكتب

 الجنسيةFull address

العنوان باالكامل

Permitted practicing fields as
stateed at contract oof
establishment

صصات املرخص
التخص
بعقد
بمزاول ا املذكورة د
التأسيس

Separate sheet
s to be provided if more listed

أك ﺮ من ذللك يتم توضيحه ي ورقة مستقلة

Abroad branches:
b
License expiration daate تاريخ ان اء ال ﺮخيص

:الفروع ي الدول األخرى
Branch name اسم الفرع

Establishment ddateتاريخ التأسيس
خ

Countryy الدولة

1
2
3
4
Separate sheet
s to be provided if more listed

أك ﺮ من ذللك يتم توضيحه ي ورقة مستقلة

Requireed practicing
fields

صصات
التخص
املطلوب مزاول ا
ب

In charge engineer's and authorizedd signatory's daata (separate shheet to be
ID Card No.
N
E-mail

صية
رقم البطاقة الشخص
 مFax
بريد إلك ﺮوني
 دMob.

فاكـس

Cateegory

 جـ ــوالTel.

الفئة

بيانات املهنندس املسؤول وواملفوض بالتوقييع
Specialty

التخصص

N رقم القيد
 هاتــفEnrolment No.
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Full Name

االسم باالكامل
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وزارة البللديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واللبيئة

قبول وتصنيف املهنندس ن ومكاتب االستشارات الههندسية
لجنة و

Engineerss & Engineeringg Offices Accredditing & Classifyying Committeee

___________________:التاريخ

Date: ________________
Issue datte: 2/2016

FForm No.: F-ECCOC-13

Issuee No. : 01

Related to (Office/CO
O.name) _______________________________________________________________________________________________
Data of accompanied
a
engineers of the
t branch offfice
ID Card No.
N

صية
رقم البطاقة الشخص
 مFax

E-mail

بريد إلك ﺮوني
 دMob.

فاكـس

شركة/ملكتب
/
تابع

بيانات املهنندس ن امللحق ن باملكتب الفر ي
Cateegory

 جـ ــوالTel.

الفئة

Specialty

التخصص

هاتــف

Enrolment No.
N رقم القيد

Full Name

االسم بالكامل
م
1
2
3
4

Separate sheet
s to be proviided if more listeed

Applicant acknowledgement:
I, the unndersigned connfirm that the above
mentioneed data and encclosed documeents are
correct and conform too authenticity. I also,
officially acknowledged
a
the provisions of Law
No. (19)) of the yeaar 2005 conccerning
regulatingg the practiice of enginneering
professions and its regullations.

أك ﺮ من ذلك يتم توضيحه ي ورقة مستقلة

:إقرار مقدم الطلب
املوقع أدناﻩ بأن الببيانات الواردة أأعالﻩ
أقر أنا قع
Auuthorized engiineers
signature

توققيع املهندس
املسؤول

،صحيحة ومطابقة للحققيقة
ة
واملستندات املرفقة
النا ي للجهالة بأححكام
كما أقر باللعلم التام ا
 بتنظيم ممززاولة2005 ( لسنة19) القانون رقم

_____________
________________________________

For officcial use only

.سية والئحته التنففيذية
املهن الهندسي

لالستعمال الرسمي
ل

Applicatioon No.

رقم الطلب

Applicatioon received on

استالم الطلب
م
تاريخ

Recipientt name

م
املستلم
اسم

Recipientt signature

توقيع املستللم
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قبول وتصنيف املهنندس ن ومكاتب االستشارات الههندسية
لجنة و

Engineerss & Engineeringg Offices Accredditing & Classifyying Committeee

___________________:التاريخ

Date: ________________
Issue datte: 2/2016

FForm No.: F-ECCOC-13

Issuee No. : 01

Evaluatioon Form Conceerning Enrolm
ment at Internaational Officess Register

ب العاملية
استمارة تقيييم لطلب القيد ي سجل املكاتب

Branch offfice data

بيانات امل ـ ـ ـ ـ ــكتتب الفر ي

Name in Arabic
A

االسم باللغـ ـة العربي ـ ـ ـة

Name in English
E

االسم باللغة ااالنجل ية

Data of inn charge engineeer & authorizedd signatory

ID No. رقم البطااقة الشخصية

Sr
1
2
3
4

5

6

7

8
9

Category اللفئة

Required Documents for the Registration
R
at
International Enngineering Conssultation Officess
(Attested byy Foreign Ministtry in Doha)
Origginal copy of officce establishment at
a its country of origin
o
and its scope of workk (attested)
Certificate issued by tthe competent auuthorities at the home
h
of thhe main office sstating its practiccing for engineeering
conssultancy professioon for continuouus ten years, at least.
l
(atteested)
Validd license certificaate for the main office branches in at
leastt four countries oother than the offfice of home couuntry.
Annual budget of tthe main office for the three years
y
preceding the date off application's subbmission, and auddited
by a certified audit offfices.
List of ten major projects accomplished by the head office
o
or itts branches, in five countries other
o
than the home
h
counntry. The office shhould be paid for these projects at least
one hundred millioon Qatari Riyals, accompaniedd by
docuuments stating prrojects' details and date of compleetion.
(atteested)
Origginal copy of heead office or its branches of quuality
evaluation certificaate or internnational professsion.
Uncoonditional obliggation to carry on the follow
wings:
(atteested))
Carry on all coommitments that arise from branch
a office's practicing for engineering consultaation
.profession at thee state of Qatar.
Encourage the nnational industriees with specificattions'
b preparation priorrity by the branch office in conforrmity
with adopted law
ws.
Provide the braanch office withh required technical
experience. Also,, include the officce, its staff and related
c
engineering worrks through insurrance policy at Qatari
Q
national compannies.
Copyy of office comm
mercial license isssued by Ministry of
business and Trade.
Copyy of all office's eengineers enrolm
ment certificates, of at
leastt three permaneent engineers (inn charge engineer is
excluuded), where thee non-Qatari engineers are classified at
leastt at first at category.

املهندس املسؤول واملفووض بالتوقيع
س
بيانات

Enrolmennt No. رقم القيد

Specialty صص
التخص

ال ييوجد
Unencl osed

يووجد
Enclossed

















Full name االسم بالكاممل

م

ستندات املطلوبة لللقيد ي سجل مكاتتب االستشارات الههندسية
املس
(ية القطرية ي الدووحة
العاملية )مصدقة من وزارة الخارجية
،ي موطنه

م

من عقد تأسيس اململكتب الرئيﺴ
صورة طبق األصل ن
ة
( )مصددق. ونظاممه األساﺳ

1

هات املختصة ي مموطن املكتب الرئييﺴ تثبت
شهادة صادرة من الجها
ة
سية مدة عشر سننوات ع ى
مزاولتته العمل ي مهنة االستشارات الهندس
(صدق
 )مص.األقل دون انقطاع

2

ي أأربعة دول

شهاداات ترخيص سارية املفعول لفروع اململكتب الرئيﺴ
( )مصدق. غ ﺮ مووطنه،أخرى ع ى األقل
سابقة ع ى
سنوات الثالث الس
للمكتب الرئيﺴ عن الس
ب
امل انيية السنوية
ن
 ع ى أن تكو مدققة من قبل أحد مكاتتب تدقيق،تاريخ تقديم الطلب
.سابات املعتمدة
الحسا





كون موقعة ومختوومة بختم
شاريع ع ى أن تكو
قائمة بأهم عشرة مش
 ي خمس،الرئيﺴ أو أحد فروعهه األخرى بإنجازها
املكتب قام املكتب ﺴ
ب
دول أأخرى غ ﺮ موطنه وتقا ع ا ما ال يقل عن مائة ملليون ريال
 وأن تكون مقروننة باملستندات والووثائق ال تب ن تفاصيل تلك،قطري
( )مصدق.املشارريع وان ا ا





أصل شهادات تقييم اللجودة أو الكفاءة املهنية العاملية لال حصل
. إن وججدت،عل ا املكتب الرئيﺴ أو أحد فروعه





(صدق
 )مص:  بأن ييقوم بما ي ي،تعهد غ ﺮ مشروط









صفات ال
تتشجيع الصناعة الوطنية وإعطا ا األولوية ي املواص
ب
ً
. وفقا للقوان ن اململعمول ا،ييعدها املكتب الفر يي





 والتأم ن ععليه وع ى،تتزويد املكتب الفر ي بالخ ﺮة الفنية االالزمة
ج مموظفيه وع ى األعممال الهندسية ال يقوم ا املكتب ي الدولة
.للدى إحدى شركات التأم ن القطرية
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تتحمل جميع االل اممات ال تنشأ عنن مزاولة املكتب الففر ي ملهنة
.سية ي دولة قطر
االستشارات الهندس

3
4

5

6

أ

صورة من الرخصة اللتجارية للمكتب صادرة من
وزارة األعمال
ة
ة
.والتجاارة
 ع ى أال،ب
صورة من شهادات القييد لجميع املهندس ن العامل ن باملكتب
ة
يقل ععدد املهندس ن اللدائم ن )خالف اململهندس املسؤول( عن ثالثة
طري ن عن
 بحيث أال تققل فئة تصنيف اململهندس ن غ ﺮ القط،مهندس ن
س
.الفئة األو ى

7

8
9
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قبول وتصنيف املهنندس ن ومكاتب االستشارات الههندسية
لجنة و

Engineerss & Engineeringg Offices Accredditing & Classifyying Committeee

___________________:التاريخ

Date: ________________
Issue datte: 2/2016

FForm No.: F-ECCOC-13

Issuee No. : 01

Related to (Office/CO
O.name) _______________________________________________________________________________________________
Sr

10

Reequired Documennts For The Registrration at Internatioonal
Engineeering Consultationn Offices
(Attested By Foreign Ministtry In Doha)
List of all workiing engineers, defining speciaalties,
enroolment No, claass, enrolment expiration date and
sponsor, along withh copies of enrolment certificatess, and
valid residency.

Certtified authorizatioon letter from thee head office stating in
charge engineer andd authorized signatory at Qatar branch
officce, along with hiis (attested) signaature form. In charge
engineer must meet tthe following connditions:

12

يوجد
ال يو
Unenc losed

يووجد
Encloosed





الهندسية العاملية
ة
املستنندات املطلوبة للقيد ي سجل مكاتب االالستشارات
()مصدقة من وزارة الخارجية القططرية ي الدوحة





 موضح اسم املهندس، ومصدق من املكتب الرئيﺴﺴ
ق
تفويض معتمد
ض
 مع،املسؤوول واملفوض بالتووقيع عن املكتب الفر ي بدولة ققطر
سؤول ما
ط ي املهندس املس
إرفاق نموذج لتوقيعه )مصدق( ويش ﺮط
:ي ي



 خمس م ا ي املكتب،شهادة خ ﺮﻩ ال تققل عن عشر سنووات
 فإذذا كان املهندس املسؤول،الرئيﺴ أو أي من الفروع
 فيكتفي بأال تتقل مدة،ية
واملفوض بالتوقييع قطري الجنسية
. (سنوات )فئة أو ى
خ ﺮته عن عشر س

-أ

ب
ج

a

At least ten yeears' experience, five
f of which obtained
at the head offffice or at its brancches. Not less thaan ten
years is adequate if the In charged engineer & the
authorized signatory is Qaatari nationality.. (1st
category)

b

Obligation of permanent preseence in Qatar shaall not
prejudice the oordinary or temporary leave.





بذلك املغادرة
تعهد بتواجدﻩ ي قطر بصفة دائممة وال يخل ك
.لإلجازات املعتادة أو ملدة استثنائية مؤقتة

c

Profession praactice license at his home country.





.ترخيص مزاولة اململهنة ي موطنه

d

Copy of enrolment certificate of
o first category, at
a one
Q branch.
of the requiredd specialties at Qatar





e

Copy of valiid ID card , annd passport num
mber,
defining valid residency in Qatar.





Qattari insurance pollicy concerning office
o
activity’s liaability
withh at least two milllion Qatari Riyalss valid up to



صورة من شهادة القيد بسجل ا ملهندس ن بالفئة األو ى ي
التخصصات الهندسية املطلووب قيد املكتب ف ا بدولة
ت
أحد
. قطر
وجواز السفر
صوة من البطاققة الشخصية سا رية املفعول و
ً
.حية اإلقامة بدولة قطر
موضحا به صالح
صادرة من دولة





11

د
ه

شاط امل
وثيقة تأم ن عن املسؤوولية املتعلقة بالنش
 قطر بققيمة ال تقل عن ممليوني ريال سارية ح12
ـــــــ/ـــــــ/ـــــــــ

Coppy of valid lease contract certified by municippality,
defining precise officce location, addreess and direction map,
officce sketch stampeed by the office, and
a office space which
w
is noot less than 200m
m².
Leasse contract valid uup to

م

/رقم القيد
 م/قائمة بأسماء املهندس ن العامل ن وتشملل )التخصص
 الكفيل( ممع إرفاق/ تاريخ ان اء اإلإلقامة/ تاريخ ان اء القيدد/الفئة
/
10
.إلقامة سارية املفععول لكل م م
صور للشهادات القيد واإل

ـــــــ/ـــــــ/ــــــــــ

13

شركة/ملكتب
/
تابع





ــــــــ/ـــــــ/ــــــــ

Offiice area is

m²

صدق من
عول للمكتب مص
جار ساري املفعو
صورة عن عقد اإليج
ً
 وومكانه وعنوانه ع ى وجه، موضحا به ممساحة املكتب،البلديةة
مخطط كروكي
ط
 مع إرفاق، 2م200 ساحته عن
الدقة وبحث ال تقل مس
13
خريطة توضح موققع املكتب
وخ، مختوم بختم املكتب
م
عقد االيجار ساري ح
ـــــــ/ـ/ـــــــ/ــــــــ
2_____م
___________

حة املكتب
مساح

Permitteed practicing fieelds as stated att
coontact of establishment

املرخص بمزاول ا
ص
التتخصصات
املذكورة بعقد التتأسيس

Requireed practicing fieelds/ number off
registtered engineerss/ engineers’
categoryy

 عدد املهندس ن/ التخصصات املطلوب مزاول ا
ت
 ففئة املهندس ن/ املقيديين بالتخصص

Remarks: Office enrolment document which
w is stamped and
signed byy in charge engiineer shall be fiilled before com
mmittee’s
approval (Attached CD)

قيد املكتب وإرفاقهاا بقرص مدمج قببل الحصول ع ى موافقة
تتم تعبئة وثيقة د
 م: مالحظة
ملسؤول
من قبل املهندس املس
 ع ى أن تكون مخختومة وموقعة ن،تكمال اعتمادها
اللجنة الستك
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قبول وتصنيف املهنندس ن ومكاتب االستشارات الههندسية
لجنة و

Engineerss & Engineeringg Offices Accredditing & Classifyying Committeee

___________________:التاريخ

Date: ________________
Issue datte: 2/2016

FForm No.: F-ECCOC-13

Issuee No. : 01

Related to (Office/CO
O.name) _______________________________________________________________________________________________

لالستعمال الرسمي
ل

For offficial use onlyy
____/_____/____Officee inspection was
w on

No

yes

Remarks:

Signatuure

شركة/ملكتب
/
تابع

____/____/_____ معاينة اململكتب بتاريخ
:مالحظات

 التووقيعDate

 التاريخخAuditedd by

Secretaariat Committtee recommendation

اسم املدققق
اللجنة
نة
توصيات أمانة سر

أم ن سر اللجنة
توقيع م

Committee’s Secretaary Signature
Decisioon of Engineers & Engineering Offices
O
Accrediting & Classifyi ng Committee

Recordd No. ________________________ dated ______/____/____

نة قبول
االستشارات الهندسية
ت
كاتب
وتصنيف املهندس ن ومكا
ف
قرار لج ة

______/____/____ محضر رققم ___________________ بتاريريخ

Head of
o Committee ssignature

رئيس اللجنة
توقيع س

Actionns and signatuure by Comm
mittee’s Secretary

اإلجراءات والتوقيع من قبل أم ن سر اللجنة
ت
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قبول وتصنيف املهنندس ن ومكاتب االستشارات الههندسية
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___________________:التاريخ

Date: ________________
Issue datte: 2/2016

FForm No.: F-ECCOC-13

Issuee No. : 01

ت الهندسية الععاملية
قيد ي سجل مكاتتب االستشارات
وثيقة د

Enrolmennt Document aat International Engineeringg Consultationns Office
صة
 رقم الرخصName in Arabic
 التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةName in English

Commerrcial
license No.
N

تاريخ ان اء القي ـ ـ ــد
خ

Enrolment expiration datee

االسم باللغة العربية
االسم باللغة االنجل ية
 تاريخ القيدEnnrolment No.

Enroolment date

رقـ ـ ـ ــم القي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
التخصصاات
ص
املرخص
بمزاول ا

Permitted
practicing fields

Office adddress

Street

 شارعOfficce location

Landdlord

موقع املككتب

 مالك الععقارProperty No.

Tel.

الهاتف

Email adddress

عقار رقم

Fax No.
N

الفاكس

 ال ﺮيد االاللك ﺮونيPO Box
B

ب.ص

Permittedd to

املرخص له
ص
اسم

Fax

 الفاكسMobile
M

 الجووالNationaality

الجنسية

In charge engineer namee

املهندس املسؤول
س
اسم

Category
Nationaliity

 الفئةEnrolment No.
N

 رقم القييدID Caard

 الجنسيةEnrolment expiration
e
date

Email adddress

According to committee's ddecision by recorrd No.(

Head of Committee Siignature

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

Office stamp

Issued on:

عنوان
املكتب

الجوال

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

)

التخصص
توقيع املهنددس املسؤول

(

) رقم
بناء ع ى قرار الللجنة بمحضر م

رئيس اللجنة
توقيع س
: صدرت ي

ً
*Notice: Enrolment must be renewed withhin 30 days of expiration date acccording to 30 جديد القيد خالل
 يجب تج2005/19 ( من القانون رقم11)  استناددا للمادة رقم:*تنبيه
No. 19/2005. Vioolators will be subbject to cancelatioon from the
يوما من ان ه
article No.. (11) of the law N
ائه وي ﺮتب ع ى عدم التجديد شطب االالسم من السجل
register
- Engineerr or engineering cconsultation office are not allowedd to practice in anny specialty سية العمل ي غ ﺮ اللتخصص أو التصننيف
الستشارات الهندسي
 ال يجوز للمههندس أو مكتب االor category
ry that they are noot licensed for (Arrticle No. 7 of the law).
.(القانون
 من و7 به )مادة
املرخص له ه
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