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سجل معايير -إدارة سجل املنشأة الهندسية 
التصنيف



سجل معايير التصنيف-إدارة سجل املنشأة الهندسية 

نشأة الذي تهدف هذه الخدمة إلى توفير  املتطلبات اإلدارية للتصنيف وتحديد سقف امل
لوبة حسب سيتم التصنيف على أساسه، ويتم من خاللها توفير البيانات والوثائق املط

ية السقف املرجو، وبعد التقديم على الخدمة يتم مراجعتها واعتمادها من قبل البلد
.يفاملعنية، وفي حال قبول الطلب يمكن للمنشأة االستمرار وتقديم طلب التصن

إدارة سجل املنشأة الهندسية: رابط الخدمة  

2 رقم الصفحة

https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/Constructions/ConstructionLicencingandPermits/ManageanEngineeringFirmsRecord


جدول املحتويات
خطوات العملية

3 رقم الصفحة

إدخال وتحديث بيانات معايير 
الجودة

إدخال وتحديث بيانات 0405
التأمين املنهي

املدير الفني للمنشأة06

إرفاق الوثائق واملستندات 
املطلوبة

تأكيد التقدم على الخدمة09املراجعة والتقديم0708

بدء الخدمة ن معايير الجودة والتأمي03سقف املنشأة0102
املنهي



االستشاريين-سجل معايير التصنيف -إدارة سجل املنشأة الهندسية 

إنشاء سجل معايير التصنيفات شاش
مكاتب االستشارات الهندسيةلل

4 رقم الصفحة



املستند/الوثيقة م

شهادات إدارة الجودة 
مطلوبة للفئة األولى والخاصة ، وفي حال عدم توفرها يتم عمل تعهد بتوفيرها عند ترقية السقف أو تجديد التصنيف ISO9001شهادة  1

شهادة التأمين املنهي
للفئة الخاصةألف درهم لكل حادث200مليون درهم في السنة، 2
للفئة األولىألف درهم لكل حادث100مليون درهم في السنة، 1

للفئة الثانيةألف درهم لكل حادث50في السنة، ألف درهم500

2

  للتشر 
ً
وذج املعتمدت ذات العالقة، وذلك ضمن النميعاإقرار معتمد من مدقق الحسابات باستيفاء املكتب لجميع الشروط واملعايير املالية والوضع املالي املطلوب لغايات التصنيف وفقا

مطلوب للفئة األولى والخاصة 3

صورة عن عقد تدقيق محاسبي مع شركة تدقيق حسابات
مطلوبة للفئة األولى والخاصة 4

تعهد بتفريغ كادر محاسبي متخصص إلدارة البيانات املالية للمنشأة
مطلوب  للفئة الثانية

5

:املرفقات املالية 
تحميل وملء البيانات املالية املطلوبة  ضمن نموذج اإلدخال املرفق بالنظام وإعادة تحميله بعد إدخال كافة البيانات-1
نسخة طبق األصل من التقرير املالي املدقق من قبل مكتب تدقيق الحسابات املعتمد إلظهار الوضع املالي في نهاية كل سنة مالية-2

مطلوبة للفئة األولى والخاصة

6

(املالك األجنبي/للشريك)نسخة عن شهادة تأسيس الشركة األجنبية األم في بلد املنشأ 
عند إنشاء السجل ألول مرة( الفرع أجنبي واملشارك فقط)املالك االعتباري األجنبي /مطلوب للمنشأة للشريك 7

في حالة رغبة املنشأة بسقف أعلى من الثانية في سجل معايير التصنيف( فرع من إمارة أخرى )–في الحالة الخاصة ملكاتب االستشارات الهندسية 
:يتم ارفاق الوثائق التالية

الرخصة التجارية للمكتب الهندس ي الرئيس ي في اإلمارة األخرى -
شهادة التصنيف للمكتب الهندس ي الرئيس ي في اإلمارة األخرى -
الرخصة التجارية لكل شريك اعتباري إماراتي الجنسية مصنف في إمارة أخرى -
شهادة التصنيف لكل مكتب هندس ي من الشركاء االعتباريين إماراتي الجنسية املصنفين في إمارة أخرى -

8

سجل معايير التصنيف ملكتب استشارات هندسية-الوثائق املطلوبة في خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

5 رقم الصفحة



1

2

3

:للمنشأةالتصنيفمعايير سجلإلنشاء
«التصنيفومعايير سجل»علىالضغطيتم-1

.التحكملوحةخاللمن
.«املنشأةتصنيفمعايير »علىالضغطيتم-2
."التصنيفسجلإضافة"علىالضغطيتم-3

شاشةإلىمباشرةالذهابخاللمنيمكنكمأو 
ماستحتالخدمةعنوالبحثتممنصةفيالبحث

.“إدارة سجل املنشأة الهندسية"

سجل معايير التصنيف ملكتب استشارات هندسية-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 
بدء الخدمة

6 رقم الصفحة

https://www.tamm.abudhabi/ar-AE/aspects-of-life/HousingProperty/Constructions/ConstructionLicencingandPermits/ManageanEngineeringFirmsRecord


1

2

ديثتحأو إلنشاءجديدطلببإنشاءالرغبةحالفي-1
لي،الحاالهندسيةللمنشاةالتصنيفمعايير سجل

طلبإلنشاء"جديدطلب"زر علىالضغطيمكنكم
علىإرجاعكميتم"السابق"علىالضغطعند-2

السابقةالشاشة

سيتمةهندسيللمنشاةالتصنيفمعايير سجلإلنشاء
.مراحل5بخمساملرور 

اتالشاشفيالخطوات/املراحلهذهعلىوسنتعرف
...التالية

سجل معايير التصنيف ملكتب استشارات هندسية-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

7 رقم الصفحة

بدء الخدمة



2

1

أولى الخطوات هي عرض شكل املكتب وسقف 
يث تصنيف املنشأة املبدئي من خدمة إنشاء أو تحد
قف سجل املنشأة، وتمكين املتعامل من اختيار الس

:املرجو  حسب البيانات السابقة كما يلي  
صنيف للت"الفئة املرجوة"يقوم املتعامل بتحديد -1

يتم اختيار  وبناًء على التقرير املالي الذي سيتم إرفاقه
."إجمالي حقوق ملكية املنشأة"قيمة 

"  ئةمتطلبات الف"بعد ذلك يقوم النظام بعرض -2
.التي تم اختيارها كسقٍف مرجو 

رحلة عند الضغط على زر التالي يتم االنتقال إلى امل
...التالية

ساسيات يمكن االطالع على متطلبات كل الفئات في أ*
.التصنيف

ملكتب استشارات هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

8 رقم الصفحة

سقف املنشأة



1

بياناتوتحديث/وإدخال/عرضيتمالشاشةهذهفي
:وتشملاملنشأةونوعشكلحسباملطلوبةالشهادات

ISOالجودةإدارةشهادة-1 9001.
.املنهيالتأمينشهادة-2

زر ىعلالضغطيتمالشهادةبياناتتحديثأو إلدخال
لكستظهر ثمومن«اإلجراءات»خانةتحتالتحديث
تبعي...املختارةالشهادةبياناتوتحديثإدخالصفحة

ملكتب استشارات هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

9 رقم الصفحة

معايير الجودة والتأمين املنهي



الجودةإدارةشهادةبياناتوتحديثإضافة
تبياناوتحديثإضافةالشاشةهذهخاللمنيتم

:يةالتالالحقول حسباملطلوبةالجودةإدارةشهادة

الشهادةاسم•

الشهادةرقم•

الشهادةإصدار تاريخ•

الشهادةصالحيةانتهاءتاريخ•

التصديقهيئةاسم•

املعتمدةالشركة•

املعتمدةالشركةعنوان•

األصليةالدورةبدءتاريخ•

السابقةالدورةانتهاءتاريخ•

الشهادةتدقيقإعادةتاريخ•

مالحظات•
زر ىعلالضغطيتمالبياناتإدخالمناالنتهاءبعد

ابقةالسللصفحةوالعودةالتعديالتلحفظ"حفظ"

ملكتب استشارات هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

10 رقم الصفحة

إدخال وتحديث بيانات معايير الجودة



املنهيالتأمينشهادةبياناتوتحديثإضافة
بياناتوتحديثإضافةالشاشةهذهخاللمنيتم

:تاليةالالحقول حسباملطلوبةاملنهيالتأمينشهادة

الشهادةاسم•

الشهادةرقم•

الشهادةإصدار تاريخ•

الشهادةصالحيةانتهاءتاريخ•

التصديقهيئةاسم•

املعتمدةالشركة•

املعتمدةالشركةعنوان•

اإلقليميةالحدود•

التعويضقيمة•

حادثلكلالتعويضقيمة•

الشهادةشروط•

مالحظات•
زر علىالضغطيتمالبياناتإدخالمناالنتهاءبعد

ابقةالسللصفحةوالعودةالتعديالتلحفظ"حفظ"

ملكتب استشارات هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

11 رقم الصفحة

إدخال وتحديث بيانات التأمين املنهي



للمنشأةالفنياملدير بياناتوتحديثإضافة
لهندس ياللمكتبالفنياملدير بياناتإدخاليتمالجزء،هذافي

منو به،الخاصاإلماراتيةالهويةبطاقةرقمإدخالطريقعن
منالبياناتبقراءةالنظامويقوم"بحث"زر علىالضغطثم

لمنشاةلفنيكمدير مقيدأنهمنوالتأكداملهندسينقيدنظام
.املطلوبةبالخبرة
:وشروطهفنيمدير توفير ضرورةحاالت

:مشاركهندس يمكتب/أجنبيفرعهندس يمكتب•
فنيمدير توفير يجب

:املحليالهندس ياملكتب•
كتباملمالكأحدوجودحالفيللمكتبفنيمدير تعيينيجب

أو (طبيعيفرد)الهندسيةللمهنةمزاول غير املواطنينالهندس ي
في(اعتباري شريك)الهندسيةاالستشاراتلألنشطةمزاول غير 

.اإلمارة
:لييماالفنياملدير فييشترط

 مهندسايكون أن•
ً
.املهندسينقيدنظامفيمقيدا

 يكون أن•
ً
.الهندس ياملكتبألعمالمتفرغا

(7)والخاصةللدرجةخبرةسنوات(10)عشرلديهتتوفر أن•
.الثانيةللدرجةسنوات(4)واألولىللدرجةسنوات

"اليالت"زر علىالضغطيتمالبياناتإدخالمناالنتهاءبعد
.الخطواتواستكمالالتعديالتلحفظ

ملكتب استشارات هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

12 رقم الصفحة

املدير الفني للمنشأة



سقفوفئةشكلحسباملطلوبةاملستنداتإضافة
.املنشأة

كمااملستنداتمنالخدمةمتطلباتإرفاقهنايتم
ظهر يعامبعضهااملرفقاتأنمالحظةمعسابقا،ذكر 

الشروطبحسبتظهر والبقيةالفئاتلكافة
.واالختيارات

زر ىعلالضغطيتماملرفقاتإدخالمناالنتهاءبعد
ةمرحلآخر إلىواالنقالاملرفقاتلحفظ"التالي"

.والتقديمللمراجعة

ملكتب استشارات هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

13 رقم الصفحة

إرفاق الوثائق واملستندات املطلوبة



1

2

قفسوفئةشكلحسباملطلوبةاملستنداتإضافة
.املنشأة

ماكاملستنداتمنالخدمةمتطلباتإرفاقهنايتم
ظهر يعامبعضهااملرفقاتأنمالحظةمعسابقا،ذكر 

الشروطبحسبتظهر والبقيةالفئاتلكافة
.واالختيارات

زر ىعلالضغطيتماملرفقاتإدخالمناالنتهاءبعد
لةمرحآخر إلىواالنتقالاملرفقاتلحفظ"التالي"

.والتقديمللمراجعة

ملكتب استشارات هندسية سجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

14 رقم الصفحة

املراجعة والتقديم



جلسإلنشاءالطلبإنشاءيتمالخدمةتقديمبعد
ناكهكانإذاتحديثهأو مرةأول التصنيفمعايير 
معنياإللكتروالطلباكتمالوتأكيدمسبق،سجل
.موضحهو كماللطلباملرجعيالرقم

إلىبالذهابالعملاستكماليمكنكذلكبعد
زر علىالضغطخاللمنالرئيسةالتحكملوحة

.«التحكملوحةإلىالذهاب»

باقياستكماليمكنكالتحكملوحةخاللومن
املشاريعمنالسابقةالخبراتبإدخالاألعمال
.لطلبوالتجهيز 

ملكتب استشارات هندسية سجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

15 رقم الصفحة

تأكيد التقدم على الخدمة



املقاولين-سجل معايير التصنيف -إدارة سجل املنشأة الهندسية 

ف إنشاء سجل معايير التصنيات شاش
املقاوالت الهندسيةاتشركل

16 رقم الصفحة



املستند/الوثيقة م

شهادات إدارة الجودة وإدارة البيئة
مطلوبة للفئة الخاصة واألولى والثانية ، وفي حال عدم توفرها يتم عمل تعهد بتوفيرها عند ترقية السقف أو تجديد التصنيف ISO14001:و شهادة  ISO9001شهادة 

1

شهادة التأمين املنهي
:يليوترغب بتصنيفها كما( غير مفعلة حاليا)أو مجال األعمال املساحية املساندة( األعمال البسيطة)مطلوبة من شركات املقاوالت التي لديها أنشطة من مجال أعمال التصميم والتنفيذ 

:أنشطة مجال مقاوالت األعمال البسيطة 
على الفئة السادسة(األعمال البسيطة)ألنشطة مجال أعمال التصميم والتنفيذ ألف درهم لكل حادث30في السنة، ألف درهم300

:أنشطة مجال مقاوالت األعمال املساحية املساندة 
للفئة الخاصة واألولىألف درهم لكل حادث200مليون درهم في السنة، 2
للفئة الثانية والثالثةألف درهم لكل حادث100مليون درهم في السنة، 1

للفئة الرابعة والخامسةألف درهم لكل حادث50في السنة، ألف درهم500

2

  للتشر 
ً
ج املعتمدت ذات العالقة، وذلك ضمن النموذيعاإقرار معتمد من مدقق الحسابات باستيفاء الشركة لجميع الشروط واملعايير املالية والوضع املالي املطلوب لغايات التصنيف وفقا

مطلوب للفئة الخاصة واألولى والثانية
3

صورة عن عقد تدقيق محاسبي مع شركة تدقيق حسابات
مطلوب للفئة الخاصة واألولى والثانية

4

تعهد بتفريغ كادر محاسبي متخصص إلدارة البيانات املالية للمنشأة
مطلوب  للفئة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

5

:املرفقات املالية 
تحميل وملء البيانات املالية املطلوبة  ضمن نموذج اإلدخال املرفق بالنظام وإعادة تحميله بعد إدخال كافة البيانات-1
نسخة طبق األصل من التقرير املالي املدقق من قبل مكتب تدقيق الحسابات املعتمد إلظهار الوضع املالي في نهاية كل سنة مالية-2

مطلوب للفئة الخاصة واألولى والثانية

6

(املالك األجنبي/للشريك)نسخة عن شهادة تأسيس الشركة األجنبية األم في بلد املنشأ 
عند إنشاء السجل ألول مرة( الفرع أجنبي واملشارك فقط)املالك االعتباري األجنبي /مطلوب للمنشأة للشريك

7

لشركة مقاوالت هندسية-سجل معايير التصنيف -الوثائق املطلوبة في خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 

17 رقم الصفحة



1

2

3

:للمنشأةالتصنيفمعايير سجلإلنشاء
من«التصنيفومعايير سجل»علىالضغطيتم-1

.التحكملوحةخالل
«نشأةاملتصنيفمعايير »بطاقةعلىالضغطيتم-2
سجلإضافة"بطاقةعلىالضغطيتم-3

.«التصنيف
حثالبشاشةإلىمباشرةالذهابخاللمنيمكنكمأو 
إدارة"اسمتحتالخدمةعنوالبحثتممنصةفي

."الهندسيةاملنشأةسجل

لشركة مقاوالت هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 
بدء الخدمة

18 رقم الصفحة
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1

2

أو إلنشاءجديدطلببإنشاءالرغبةحالفي-1
سيةالهندللمنشاةالتصنيفمعايير سجلتحديث
شاءإلن"جديدطلب"زر علىالضغطيمكنكمالحالي،
.طلب

إلىإرجاعكميتم"السابق"علىالضغطعند-2
.السابقةالشاشة
ةهندسيللمنشاةالتصنيفمعايير سجلإلنشاء
.مراحل5بخمساملرور سيتم

اتالشاشفيالخطوات/املراحلهذهعلىوسنتعرف
...التالية

لشركة مقاوالت هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 
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بدء الخدمة
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وسقفاملكتبشكلعرضهيالخطواتأولى
يثتحدأو إنشاءخدمةمناملبدئياملنشأةتصنيف

قفالساختيار مناملتعاملوتمكيناملنشأة،سجل
:يليكماالسابقةالبياناتحسباملرجو 

نيفللتص"املرجوةالفئة"بتحديداملتعامليقوم-1
اختيار تميإرفاقهسيتمالذياملاليالتقرير علىوبناءً 
."املنشأةملكيةحقوق إجمالي"قيمة

"ةالفئمتطلبات"بعرضالنظاميقومذلكبعد-2
زر علىالضغطعند.مرجوكسقٍف اختيارهاتمالتي

...التاليةاملرحلةإلىاالنتقاليتمالتالي

اسياتأسفيالفئاتكلمتطلباتعلىاالطالعيمكن*
.التصنيف
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سقف املنشأة
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بياناتوتحديث/وإدخال/عرضيتمالشاشةهذهفي
:وتشملاملنشأةونوعشكلحسباملطلوبةالشهادات

ISOالجودةإدارةشهادة-1 9001.
ISOالبيئةإدارةنظامشهادةو -2 14001.
.املنهيالتأمينشهادة-3

زر ىعلالضغطيتمالشهادةبياناتتحديثأو إلدخال
لكستظهر ثمومن«اإلجراءات»خانةتحتالتحديث
تبعي...املختارةالشهادةبياناتوتحديثإدخالصفحة
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معايير الجودة والتأمين املنهي



الجودةإدارةشهادةبياناتوتحديثإضافة
بياناتوتحديثإضافةالشاشةهذهخاللمنيتم

:التاليةالحقول حسباملطلوبةالجودةإدارةشهادة

الشهادةاسم•

الشهادةرقم•

الشهادةإصدار تاريخ•

الشهادةصالحيةانتهاءتاريخ•

التصديقهيئةاسم•

املعتمدةالشركة•

املعتمدةالشركةعنوان•

األصليةالدورةبدءتاريخ•

السابقةالدورةانتهاءتاريخ•

الشهادةتدقيقإعادةتاريخ•

مالحظات•
ر ز علىالضغطيتمالبياناتإدخالمناالنتهاءبعد

قةالسابللصفحةوالعودةالتعديالتلحفظ"حفظ"
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إدخال وتحديث بيانات معايير الجودة



املنهيالتأمينشهادةبياناتوتحديثإضافة
بياناتوتحديثإضافةالشاشةهذهخاللمنيتم

:لتاليةاالحقول حسباملطلوبةاملنهيالتأمينشهادة

الشهادةاسم•

الشهادةرقم•

الشهادةإصدار تاريخ•

الشهادةصالحيةانتهاءتاريخ•

التصديقهيئةاسم•

املعتمدةالشركة•

املعتمدةالشركةعنوان•

اإلقليميةالحدود•

التعويضقيمة•

حادثلكلالتعويضقيمة•

الشهادةشروط•

مالحظات•
زر علىالضغطيتمالبياناتإدخالمناالنتهاءبعد

.ابقةالسللصفحةوالعودةالتعديالتلحفظ"حفظ"
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إدخال وتحديث بيانات التأمين املنهي



قفسوفئةشكلحسباملطلوبةاملستنداتإضافة
.املنشأة

ماكاملستنداتمنالخدمةمتطلباتإرفاقهنايتم
ظهر يعامبعضهااملرفقاتأنمالحظةمعسابقا،ذكر 

الشروطبحسبتظهر والبقيةالفئاتلكافة
.واالختيارات

زر ىعلالضغطيتماملرفقاتإدخالمناالنتهاءبعد
ةمرحلآخر إلىواالنقالاملرفقاتلحفظ"التالي"

.والتقديمللمراجعة
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إرفاق الوثائق واملستندات املطلوبة
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مراجعة الخطوات السابقة والتقديم

شاشةبإظهار النظاميقوماملرفقاتإدخالمناالنتهاءبعد
منكدالتأمنتمكنكوالتيالسابقةالخطواتكلملراجعة
:يليكماواملرفقاتواملدخالتالخطواتكافةصحة

رفقةاملاإلرشاداتوفهمقرأقداملتعاملبأناإلقرار يجب-1
.الصفحةأسفلاإلقرار مربععلىالنقر خاللمن

لىعالضغطسيمكنكمواإلقرار البياناتمراجعةبعد-2
املعنيةيةالبلدإلىالطلبتقديمسيتموبالتالي«إرسال»زر 

جلسوتحديثإنشاءطلببياناتبمراجعةستقوموالتي
عملأيام5خاللاملقدمالهندسيةاملنشأةتصنيفمعايير 

اعباإلرجأو بالقبول إماعليكوالردالتقديمتاريخمن
اقصأيالستكمال .الحالةبحسبالطلببرفضأو نو

افقةالطلببتقديم لسجأنشأتقدتكون عليهواملو
البدءكنكيموبالتاليالهندس يللمكتبالتصنيفمعايير 
ةالهندسياألنشطةمزاولةرخصةإصدار طلببتجهيز 
و شاريعاملبياناتوإدخالالالزمةالهندسيةالكوادر وتوفير 

.لهاالحاجةحالفيإسنادها

لشركة مقاوالت هندسيةسجل معايير التصنيف-خدمة إدارة سجل املنشأة الهندسية 
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املراجعة والتقديم



جل بعد تقديم الخدمة يتم إنشاء الطلب  إلنشاء س
اك معايير التصنيف أول مرة أو تحديثه إذا كان هن
ني مع سجل مسبق، وتأكيد اكتمال الطلب اإللكترو

.الرقم املرجعي للطلب كما هو  موضح

وحة بعد ذلك يمكنك استكمال العمل بالذهاب إلى ل
اب الذه»التحكم الرئيسة من خالل الضغط على زر 

.« إلى لوحة التحكم 

ومن خالل لوحة التحكم يمكنك استكمال باقي
األعمال بإدخال الخبرات السابقة من املشاريع 
لة والتجهيز لطلب التصنيف وإصدار رخصة مزاو 

.األنشطة الهندسية
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تأكيد التقدم على الخدمة
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