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وزارة البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الهندسية
س
ستشارات
املهندس ن ومكاتب االس
س
لجنة قبول وتتصنيف

Enginneers & Engineering Offices Acccrediting & Classsifying Commiittee

Date: ________________
Issuee date: 2/2016

__________________:التاريخ

Form No.: F-ECOC-15

Replaccement of IN CCharge Engineeer At Internattional Office
Doha branch office datta
Name inn Arabic
Name inn English
Enrolmeent expiration daate

Isssue No. : 01

كتب عاملي
مهندس مسؤول بمكت
س
ستبدال
طلب اس

 تاريخ ان اء القيدEnrolme nt date

 تارييخ القيدEnrolmentt No.

بيانات املككتب الفر ي بالدووحة
االسم باللغغة العربية
االسم باللغغة االنجل ية
رقم القيد
خصصات املرخص بمزاول ا
التخ

Permitted
P
practiccing fields
Separate sheet to be proovided if more lissted

ذلك يتم توضيحه ي ورقة مستقلة
أك ﺮ من ك

الشخصية
ة
رقم اللبطاقة
ID No.

الفئة
Category

يد
رقم القيد
Enroolment No.

التخصص
Specialtyy

املهندس املسؤول الحا ي
س
اسم
Current In charge Engineer

الشخصية
ة
رقم اللبطاقة
ID No.

الفئة
Category

يد
رقم القيد
Enroolment No.

التخصص
Specialtyy

اسم املهندس املسؤول الجديد
New In chargge Engineer

Ennclosed documeents

Sr

Certifiedd authorization leetter from the heead office, defining in
charge engineer
e
(new) aand authorized siignatory provideed by
their signnature form (atteested by Foreign Ministry in Doha).
In chaarge engineer must meet the following conditionns:

م

ال يووجد
Unencclosed

وجد
يوج
Encloosed





ً
 مموضحا فيه اسم املهندس، تفويض معتممد ومصدق من املكتب الرئيﺴ
 مع،تب الفر ي بدولة قطر
املسؤول )الججديد( واملفوض ببالتوقيع عن املكتب
صدق من وزارةة الخارجية الققطرية ي
نموذج لتوقيعه )مص
ج
إرفاق
:ـويش ﺮط ي املهندس املسؤول
الدوحة( ش

املستندات املرففقة

م

a

At least ten years' eexperience, five of which obtainned at
the head office or aat its branches. Not
N less than ten years
is adequate if the Inn charged enginneer & the authoorized
signnatory is Qatari nnationality (first category).
c





 خمس م ا ي املكتب،ت
شهادة خ ﺮﻩ ال تقل ععن عشر سنوات
ة
ملهندس املسؤول وواملفوض
 فإذا كان امله،الرئيﺴ أو أي من الفرروع
 فيكتفي بأال تتقل مدة خ ﺮته ععن عشر،بالتوقييع قطري الجنسيية
.(سنوات )فئة أو ى
ت

b

Oblligation of perm
manent presence in Qatar shall not
prejjudice the ordinaary or temporaryy leave





 وال يخل بذلك املغادرة، قطر بصفة دائمة
تعهد بتواجدﻩ ي ر
ب
. لإلجازات املعتادة أو ملدة استثنائية مؤقتة





.ترخيص مزاولة املهنة ي موطنه
ص
ج





س ن بالفئة األو ى ي أحد
القيد بسجل املهندس
صورة من شهادة د
.تب ف ا بدلة قطر
صصات الهندسية املطلوب قيد املكتب
التخص





السفر موضحا
صورة من البطاقة الشخخصية سارية املفععول وجواز ر
ه
.الحية اإلقامة بدوللة قطر
به صال

c
d
e

Proffession practice license at his home country
Coppy of enrolment certificate of firrst category, at one
o of
the required specialties at Qatar braanch.
Coppy of valid ID card , and passpport number, deffining
valid residency in Q
Qatar.

Remarks:
1. Originaal copy of office ddocument to be attached, for an update purposee by the

committeee.

2. Office enrolment
e
document which is stampped and signed byy in charge engineeer shall
be filled beefore committee’ss approval (Attacheed CD)
3. Provide original documennts upon receivingg office document

ختم ااملكتب
Office stamp
s

د

:مالحظات
صل وثيقة قيد املككتب لتحدي ا من ققبل اللجنة
 إرفاق أص.1
ل
صو ع ى موافقة
ص مدمج قبل الحص
املكتب وإرفاقها بقرص
تعبئة وثيقة قيد ب
 تتم ة.2
تومة وموقعة من ققبل املهندس املسؤؤول
 ع ى أن تكون مختو،اللجنة الستتكمال اعتمادها
الم الوثيقة
 إحضار األألصول وقت استال.3

توقيع مقدم الطلب
Applicaant signature
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الهندسية
س
ستشارات
املهندس ن ومكاتب االس
س
لجنة قبول وتتصنيف

Enginneers & Engineering Offices Acccrediting & Classsifying Commiittee

Date: ________________
Issuee date: 2/2016

Form No.: F-ECOC-15

__________________:التاريخ
Isssue No. : 01

Related to (Office/CO
O.name) _______________________________________________________________________________________________

لالستعمال الرسمي
ل

For offficial use onlyy
Applicaation No.

رقم ب
الطلب

Applicaation received oon

الم الطلب
تاريخ استال

Recipieent name

اسم املستتلم

Recipieent signature

ستلم
توقيع املس

Remarks:

Signatuure

شركة/ملكتب
/
تابع

:مالحظات

 التووقيعDate

 التاريخخAuditedd by

Secretaariat Committtee recommendation

اسم املدققق
اللجنة
نة
توصيات أمانة سر

أم ن سر اللجنة
توقيع م

Committee’s Secretaary Signature

نة قبول
شارات
وتصنيف املهندس ن وومكاتب االستش
ف
قرار لج ة
ة
الهندسية
______/____/____ محضر رققم ___________________ بتاريريخ

Decision of Engineers & Engineeering Offices Accrediting &
Classiffying Committee
Recordd No. ________________________ dated ______/____/____

Head of
o Committee ssignature

رئيس اللجنة
توقيع س

Page 2/3

Miniistry of Municcipality & Envvironment

وزارة البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الهندسية
س
ستشارات
املهندس ن ومكاتب االس
س
لجنة قبول وتتصنيف

Enginneers & Engineering Offices Acccrediting & Classsifying Commiittee

Date: ________________
Issuee date: 2/2016

__________________:التاريخ

Form No.: F-ECOC-15

Isssue 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 address
a

Streeet

 شارعOfficce location

Landlord

موقع املكتتب

 مالك الععقارPropperty 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
article No.. (11) of the law N
No. 19/2005. Vioolators will be subbject to cancelatioon from the
ائه وي ﺮتب ع ى عدم التجديد شطب االالسم من السجل
يوما من ان ه
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 االن
or category
ry that they are noot licensed for (Arrticle No. 7 of the law).
.( القانو
 من و7 به )مادة
املرخص له ه
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