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  اإلجابة  السؤال   رقم

1 

 

ما هي خدمات تصنيف  

املنشآت الهندسية املتوفرة  

 على منصة تم 

 تحتوي خدمات تصنيف املنشآت الهندسية املتوفرة على منصة "تم" على الخدمات  التالية: 

لوحة بيانات املنشأة الهندسية -1  

فتح حساب شركة هندسية  -2  

تحديث سجل منشأة هندسية إنشاء أو  -3  

إدارة سجل املنشأة الهندسية  -4  

إضافة وتعديل الخبرات السابقة من املشاريع ملنشأة  هندسية -5  

أنشطة نطاق أعمال املشروع اإلضافية -6  

إضافة قيمة األعمال املنجزة للمشروع  -7  

تعديل الجدول الزمني للمشروع -8  

نيف منشأة هندسية تص - . طلب إصدار شهادة ملن يهمه األمر 9  

. إدارة ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية للمنشآت10  

إدارة املستخدمين للمنشأة الهندسية  -11  

إضافة فرع ملنشأة هندسية محلية -12  

 

2 

كيف يمكنني الحصول على 

معلومات إضافية عن  

أساسيات ومتطلبات  

التصنيف للمنشأت  

 الهندسية؟ 

إضافية عن أساسيات ومتطلبات التصنيف للمنشآت الهندسية من خالل الروابط يمكن الحصول على معلومات 

 التالية: 

 متطلبات تصنيف املنشأت الهندسية: 

https://pages.dmt.gov.ae/ar/Classification-Category 

 أساسيات التصنيف لشركات املقاوالت الهندسية: 

https://pages.dmt.gov.ae/ar/Training-Contractors 

سيات التصنيف ملكاتب االستشارات الهندسية: أسا  

https://pages.dmt.gov.ae/ar/Training-Consultants 

 

3 
إلى أي جهة تتبع خدمات 

 تصنيف املنشآت الهندسية؟ 
 تتبع خدمات تصنيف املنشآت الهندسية  لدائرة البلديات والنقل 

 

4 

من يمكنه االستفادة من  

خدمات  تصنيف املنشآت 

 الهندسية ؟ 

يمكن ملكاتب االستشارات الهندسية وشركات املقاوالت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي االستفادة من خدمات 

 تصنيف املنشآت الهندسية 

 

5 

هل يتم استيفاء رسوم على  

خدمات تصنيف املنشآت  

 الهندسية؟ 

 ال يتم حالًيا استيفاء أي رسوم على خدمات تصنيف املنشآت الهندسية
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6 

ما هي الخدمات التي تتطلب 

إرفاق مستندات عند التقديم  

 عليها ؟

الخدمات التي تتطلب إرفاق مستندات عند التقديم هي: إنشاء وتحديث سجل معايير التصنيف ملنشأة  -1

هندسية إضافة و تعديل الخبرات السابقة من املشاريع ملنشأة هندسية-2 إضافة قيمة األعمال املنجزة   -3

للمشروع أنشطة نطاق املشروع اإلضافية -4 تعديل الجدول الزمني للمشروع  -5  

 

7 

ما هي املستندات املطلوبة 

للتقديم على خدمات  

 التصنيف؟

ملعرفة املستندات املطلوبة  لكل خدمة يمكن االطالع على أدلة املستخدمين كما يمكن الرجوع ألساسيات  

 التصنيف من خالل الروابط التالية 

يات التصنيف لشركات املقاوالت الهندسية: أساس  

https://pages.dmt.gov.ae/ar/Training-Contractors 

 أساسيات التصنيف ملكاتب االستشارات الهندسية: 

https://pages.dmt.gov.ae/ar/Training-Consultants 

 

8 

ما هي اإلجراءات التي يجب  

اتباعها للحصول على رخصة  

هندس ي؟ ملزاولة نشاط   

للحصول على رخصة  ملزاولة نشاط هندس ي يجب  توفير رخصة  اقتصادية فّعالة للمنشأة من دائرة التنمية  

 االقتصادية  تتضمن أنشطة هندسية معتمدة للتصنيف . 

 يمكنكم البدء باالطالع على أدلة املستخدمين  الخاصة بالخدمات ومن ثم اتباع  اإلجراءات التالية على منصة تم: 

فتح حساب للمنشأة الهندسية   -1  

إنشاء سجل للمنشأة الهندسية   -2  

إنشاء سجل معايير التصنيف  للمنشأة الهندسية   -3  

إضافة الخبرات السابقة من  املشاريع إذا دعت الحاجة حسب فئة التصنيف املطلوبة  -4  

املزاولة  تقديم طلب من خالل خدمة إدارة ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية إلصدار رخصة -5  
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9 

كيف يمكنني فتح حساب 

منشأة هندسية على منصة  

 تم؟

يمكن فتح حساب للمنشاة الهندسية التي لديها رخصة اقتصادية فّعالة من دائرة التنمية االقتصادية باتباع  

الخطوات التالية: املعرفين في الرخصة  الدخول ملنصة تم باستخدام هوية إماراتية فّعالة ألحد الشركاء  التاليين -1

االقتصادية في دائرة التنمية االقتصادية: شريك، مالك،مدير، مفوض توقيع، ممثل ورثة البحث عن خدمة -2

)يمكن ملندوب العالقات العامة أو أي مستخدم آخر فتح حساب له  "فتح حساب منشأة هندسية" والتقديم عليها

خالل مسؤول النظام في خدمة "إدارة املستخدمين للمنشأة بعد أن يتم تعريف رقم هويته في سجل املنشأة من 

 الهندسية" ( 

 

10 

ما هي فئات التصنيف املتاحة  

ملكاتب االستشارات  

 الهندسية؟ 

 تصنف مكاتب االستشارات الهندسية حسب شكل املكتب  على الفئات التالية: 

 أوال: مكتب هندس ي محلي

 الخاصة 

 األولى 

 الثانية 

ي أجنبيثانيا: فرع مكتب هندس   

 الخاصة 

 األولى 

 

11 
ما هي فئات التصنيف املتاحة  

 لشركات املقاوالت الهندسية؟

 تصنف شركات املقاوالت الهندسية حسب شكل املقاول على الفئات التالية: 

 أوال: املقاول املحلي

 الخاصة 

 األولى 

 الثانية 

 الثالثة 

 الرابعة

 الخامسة

 السادسة 

 

 ثانيا: فرع مقاول أجنبي

 الخاصة 

 األولى 
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 الثانية 

 الثالثة 

12 

كم عدد رخص مزاولة  

األنشطة الهندسية التي 

 يمكنني الحصول عليها؟

 يمكن الحصول على رخصة واحدة ملزاولة األنشطة الهندسية  لكل رخصة اقتصادية فعالة. 

 

13 

هل يمكنني إضافة املزيد من 

األنشطة إلى رخصتي ملزاولة 

األنشطة الهندسية بعد 

 إصدارها؟

يمكن للمنشأة الهندسية إضافة أنشطة معتمدة للتصنيف إلى رخصة مزاولة األنشطة الهندسية إذا كانت متوفرة 

في الرخصة االقتصادية وذلك من خالل  تعديل التصنيف في خدمة "إدارة ترخيص مزاولة نشاط ملنشأة 

 هندسية". 

 

14 

عند اختيار املهندسين  

األنشطة، أين  إلسنادهم على 

يمكنني االطالع على قائمة  

املهندسين املسجلين في  

منشأتي في طلب ترخيص  

 مزاولة األنشطة الهندسية؟ 

في خدمة "إدارة ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية للمنشآت" ، الختيار مهندس لدعوته من داخل املنشأة، يمكن 

متي تبويب للمهندسين املطابقين والغير مطابقين  النقر فوق زر االختيار "داخل املنشأة". يوجد أسفلها عال 

ملتطلبات اإلسناد على النشاط املطلوب تصنيفه، يمكن اختيار أحد املهندسين املطابقين فقط لدعوته أو إسناده 

 على النشاط.

هندسينامل -اإلعدادات  -كما يمكن االطالع على املهندسين املقيدين على املنشأة من خالل لوحة التحكم الرئيسية   

 

15 
ما هي مدة صالحية رخصة  

 مزاولة األنشطة الهندسية؟ 
 رخصة مزاولة األنشطة الهندسية صالحة ملدة سنتين من تاريخ اإلصدار 

 

16 
متى يمكنني تجديد ترخيص 

 مزاولة األنشطة الهندسية؟ 

 وال  30يمكن تجديد الترخيص خالل مدة تبدأ قبل انتهاء التصنيف ب ) 
ً
( ثالثين يوما بعد  30تتعدى ) ( ثالثين يوما

 انتهاء التصنيف

وفي حال عدم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء صالحيته، يوقف التصنيف وال يسمح للمنشأة بالتقدم بطلب  

ترخيص أو تنفيذ أية أعمال جديدة في نظام تراخيص البناء، وفي حال عدم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء 

ما من تاريخ انتهاء الصالحية يعتبر التصنيف الغيا. ( تسعين يو 90التصنيف بـ )  
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17 

ما هي املدة التي يستغرقها 

إصدار رخصة مزاولة  

األنشطة الهندسية بعد تقديم  

 الطلب؟

خدمة إصدار ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية للمنشآت هي خدمة فورية في حال عدم وجود مشاريع مسندة  

 على طلب التصنيف.

أيام عمل ملراجعة  5وجود مشاريع مسندة لطلب التصنيف للمراجعة يمكن أن يستغرق مدة تصل إلى  وفي حال 

 واعتماد املشاريع املسندة على األنشطة في طلب الترخيص ومن ثم الحصول على الرخصة. 

 

18 

كيف يمكنني إضافة املزيد من  

املستخدمين وتفويض أدوار  

 املستخدمين؟ 

للمنشأة أول مرة للمستخدم الرئيس يجب أن يكون من يقوم بفتح الحساب من ضمن  عند إنشاء حساب  -1

الشركاء املعرفين في سجل املنشأة وأن يكون أحد الشركاء التاليين :  شريك، مالك،مدير، مفوض توقيع، ممثل  

ورثة هم في املنشأة  :يمكن ألصحاب األدوار التالية إنشاء حسابات لهم بعد تعيينهم على األدوار الخاصة ب -2 -

ملدير الفني للمنشأةا صاحب النشاط- الكادر الهندس ي الرئيس ي - يمكن ملندوب العالقات العامة أو أي مستخدم  -3

آخر فتح حساب له بعد أن يتم تعريف رقم هويته في سجل املنشأة من خالل مسؤول النظام في خدمة "إدارة 

 املستخدمين للمنشأة الهندسية" 

 

19 

 

الفرق بين "إنشاء أو  ما 

تحديث سجل منشأة  

هندسية" و "إدارة سجل 

 املنشأة الهندسية"؟ 

 

 إن " إدارة سجل املنشأة " هي خدمة رئيسية تحوي ثالث خدمات فرعية كالتالي: 

فتح حساب منشأة هندسية يتم من خاللها إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للمنشأة في  منصة تم -1  

ل منشأة هندسية ويتم من خاللها مراجعة بيانات املالك وبيانات الرخصة االقتصادية  إنشاء أو تحديث سج  -2

 واألنشطة الهندسية 

إنشاء أو تحديث سجل معايير التصنيف ويتم من خاللها تحديث بيانات املعايير املالية واإلدارية وتحديد  -3

 سقف التصنيف للمنشأة 
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20 

ما هي الشهادات املختلفة التي 

إصدارها من خالل خدمة يتم 

"طلب إصدار شهادة ملن يهمه  

تصنيف منشأة  -األمر 

 هندسية"؟ 

 الشهادات التي يتم إصدارها حالًيا  هي:

معاملة ترخيص مزاولة أنشطة هندسية  قيد اإلجراء -شهادة ملن يهمه األمر  -1    

رخصة مزاولة أنشطة هندسية  -شهادة ملن يهمه األمر  -2    

ات سجل املنشأة الهندسية شهادة بيان  -3   

 

21 
ما هي املشاريع  )املمنوحة(  في 

 خدمة التصنيف؟

قد يقوم النظام بمنح املنشآت الهندسية املصنفة على نظام التصنيف السابق عدد من  "املشاريع املمنوحة" 

تدريجيا وذلك خالل ثالث مراحل كأحكام انتقالية فقط ملساعدتها على نقل خبراتها من املشاريع إلى النظام الجديد 

لتجديد تصنيف األنشطة وعلى نفس فئة التصنيف السابق، وال تمنح في حال تم تعديل فئة التصنيف، وهي  

 مشاريع غير موجودة ولكن لها قيمة أعمال مرتبطة بها و لها تاريخ انتهاء صالحية وتنتفي عند انتهائها. 

 

22 
كيف يمكنني إضافة مشاريع 

إلى سجل املنشأة؟سابقة   

يتم إضافة املشاريع من خالل الوصول إلى خدمة "إضافة وتحديث الخبرات السابقة من مشاريع املنشأة  

 الهندسية" وإدخال تفاصيل بيانات املشاريع. 

 

23 

هناك تغييرات على املدفوعات 

واألعمال املنجزة الفعلية 

للمشاريع التي قمت بإضافتها 

يمكنني إلى املنشأة، أين 

 تحديث املعلومات؟ 

يمكن إضافة األعمال املنجزة اإلضافية للمشاريع غير املكتملة من خالل خدمة "إضافة قيمة األعمال املنجزة  

 للمشروع" بشرط أن يكون قد تم إسناد املشروع على طلب تصنيف وحالته "مقبول" 

 

24 

هناك تغييرات في نطاق العمل 

سجل  ملشاريعي التي أضفتها إلى 

املنشأة أين يمكنني تحديث  

 املعلومات؟

يمكن إضافة املتغيرات على نطاق أعمال املشروع من خالل خدمة " أنشطة نطاق املشروع اإلضافية" بشرط أن  

 يكون قد تم إسناد املشروع على طلب تصنيف وحالته "مقبول" 

 

25 

هناك تغييرات على الجدول 

الزمني ملشاريعي التي أضفتها 

املنشأة، أين يمكنني إلى 

 تحديث املعلومات؟ 

يمكن إضافة املتغيرات على الجدول الزمني للمشروع من خالل خدمة " تعديل الجدول الزمني للمشروع" بشرط 

 أن يكون قد تم إسناد املشروع على طلب تصنيف وحالته "مقبول" 
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26 

لدي فرع من املنشأة أود  

إضافته إلى سجل املنشأة، ما 

الخدمة التي يجب أن أتقدم  

 بطلب للحصول عليها؟ 

يمكن للمنشأة املحلية الرئيسة إضافة الفروع التي تتبع لها من خالل الذهاب إلى قسم اإلعدادات في لوحة  -1

 التحكم الرئيسة على منصة تم تحت قائمة "الفروع" واختيار إضافة فرع. 

 

اختيار أن هذه املنشأة هي فرع  للمنشأة الرئيسة وتحديد  عند فتح حساب ملنشأة فرع من منشأة محلية يجب  -2

 املنشأة الرئيسة األم للتحقق من صحة البيانات 

 

27 

كيف يمكن االطالع على قائمة 

املهندسين  املقيدين لدى 

املنشأة في لوحةالتحكم  

 الرئيسة؟ 

"اإلعدادات   -التحكم الرئيسة للمنشأة يمكن عرض املهندسين املقيدين لدى املنشأة من خالل الوصول الى لوحة 

"املهندسين"  -"   

 

28 

كيف يمكن استعراض  

األنشطة الهندسية املصنفة  

في رخصة املزاولة من خالل 

 لوحة التحكم الرئيسة؟ 

بعد إصدار رخصة مزاولة األنشطة الهندسية للمنشأة، يمكن استعراض األنشطة  الهندسية املصنفة للمنشاة في 

التحكم الرئيسة للمنشأة "رخصة املزاولة " لوحة   

 

29 

كيف يمكن االطالع على حالة 

الطلبات املقدمة من خالل  

لوحة التحكم الرئيسة  

 للمنشأة؟ 

يمكن االطالع على حالة املعامالت قيد االجراء من خالل الذهاب الى سجل املعاملة في الخدمة املرتبطة -1  

 

الطلبات املقدمة من خالل لوحة التحكم الرئيسة للمنشأة واختيار "ملحة عامة" حيث يمكن االطالع على حالة -2

 يمكن االنتقال إلى القوائم التالية:

التنبيهات: يتم عرض قائمة املعامالت املرتجعة للمتعامل الستكمال النواقص.-  

مرفوض/ملغي: يتم عرض قائمة املعامالت املرفوضة وامللغية -  

يتم عرض قائمة مسودات الطلبات التي لم يتم تقديمها بعد   طلبات غير مكتملة:-  

 

30 

هل يمكن التنقل بين املنشأت 

التي لدي حساب عليها من 

 خالل لوحة التحكم الرئيسة ؟

عند الدخول إلى لوحة تحكم نظام تصنيف املنشأت الهندسية  في منصة تم، ستظهر قائمة حسابات  -1

املنشآت الهندسية  ويمكنه التنقل بينها بالضغط على األيقونة الخاصة بها املستخدم الفّعالة لدى   

عند الضغط على القائمة املنسدلة "ملحة عامة" في  لوحة تحكم نظام تصنيف املنشأت الهندسية ستظهر   -2

يهقائمة حسابات املستخدم الفّعالة لدى املنشآت الهندسية  ويمكنه اختيار الحساب الذي يرغب بالعمل عل  
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31 

ما هو أقرب تاريخ انضمام 

يمكن تحديده عند إرسال  

الدعوة ملهندس من خارج  

 املنشأة في طلب التصنيف؟

عند إرسال الدعوة ملهندس من خارج املنشأة في خدمة "إدارة ترخيص مزاولة األنشطة الهندسية للمنشآت"، فإن 

تاريخ إرسال الدعوة.يوما من  37تاريخ االنضمام املتفق عليه يجب أن ال يقل عن   

 

32 

لدي مهندسين داخل منشأتي  

ولكن ال يمكنني إضافتهم إلى 

 النشاط، ما السبب؟ 

يجب أن يطابق املهندس املدعو من داخل املنشأة متطلبات تصنيف النشاط على الفئة املرجوة، ويقوم النظام  

املطابقة. بقين مع أسباب عدم بعرض قائمة املهندسين املطابقين وغير املطا  

 

33 
هل يمكنني إلغاء دعوة  

 املهندس بعد إرسالها؟ 

ال يمكن للمنشأة  إلغاء الدعوة  بعد إرسالها للمهندس، ولكن بعد قبول املهندس للدعوة يمكنه من خالل نظام 

اإللغاء يتم  قيد املهندسين  تقديم طلب إلغاء الدعوة للمنشأة صاحبة الدعوة، وبعدموافقة املنشأة على طلب 

 إلغاء الدعوة.

 

34 

ماذا يحدث إذا رفضت املنشأة  

طلب تمديد دعوة من قبل  

 مهندس؟ 

إذا تم رفض طلب تمديد الدعوة، فسيتم إعادة تعيين تاريخ االنضمام إلى تاريخ االنضمام األصلي املتفق عليه.  

الدعوة إذا لم يتم التوافق مع املنشأة ويتم إخطار املهندس بنتائج طلب التمديد. ويمكن للمهندس طلب إلغاء 

 الهندسية بشأن تاريخ االنضمام 

 

35 

هل يمكن ترقية فئة التصنيف  

الخاصة باملنشأة في طلب 

التحضير لتعديل ترخيص 

 مزاولة األنشطة الهندسية؟ 

يمكن إضافة  يمكن ترقية فئة تصنيف األنشطة الحالية طاملا أنها ال تتجاوز سقف املنشأة. إضافة إلى ذلك، 

 أنشطة إضافية في خدمة  تعديل رخصة مزاولة األنشطة الهندسية. 

يرجى مالحظة أنه ال ُيسمح بتخفيض فئة تصنيف أي من األنشطة املصنفة كجزء من عملية التعديل.   

وفي حال مرور سنة على التصنيف، يمكن تعديل سقف التصنيف بالترقية إلى الفئة األعلى التالية ملكاتب 

شارات الهندسية وألي فئة أعلى لشركات املقاوالت. االست  

 

36 
متى ُيسمح بتخفيض فئة  

 تصنيف املنشأة الهندسية؟ 
 يسمح بتخفيض فئة التصنيف عند إجراء تجديد رخصة مزاولة األنشطة الهندسية فقط.

 



 قائمة األسئلة الشائعة حول خدمات تصنيف املنشآت الهندسية               

 

 

  اإلجابة  السؤال   رقم

37 

في الرخصة االقتصادية  

الخاصة بي لدي العديد من  

األنشطة املضافة إلى 

الترخيص، أثناء التقدم بطلب 

للحصول على ترخيص ملزاولة 

األنشطة الهندسية، هل 

أحتاج إلى التقدم لجميع هذه  

 األنشطة؟

ال يمكن مزاولة أي من األنشطة الهندسية املعتمدة للتصنيف دون رخصة مزاولة، ويمكن تصنيف األنشطة  

نيف،  الهندسية تدريجيا بدءا باألنشطة املتوفر لها متطلبات التص  

 ويمكن تحديد األنشطة الهندسية املطلوب مزاولتها فقط وتقديم طلب ترخيص عليها.

 

38 

من الذي تصله الرسالة 

النصية بالرمز الخاص بفتح  

حساب منشاة هندسية في  

 منصة تم؟ 

التنمية  يتم إرسال رمز التحقق إلى أرقام التواصل املرتبطة برقم الرخصة االقتصادية  املدخلة في دائرة 

( في حال عدم توفر  بيانات تواصل  PROاالقتصادية  في حال توفرها أو أرقام تواصل مندوب العالقات العامة )

 للمنشأة. 

 

39 

هل يمكن حذف نشاط من 

ضمن قائمة األنشطة  

 الهندسية في سجل املنشأة؟ 

االقتصادية  الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية ، يتم قراءة بيانات األنشطة الهندسية  للمنشأة من الرخصة 

 لذا ال يمكن حذف األنشطة الهندسية  من سجل املنشأة الهندسية 

 

40 

ما هو تاريخ التأسسيس 

ملعتمد في النظام  بالنسبة  ا

للمنشأة الهندسية فرع شركة  

أجنبية؟ هل هو تاريخ تأسيس  

الشركة في داخل دولة اإلمارات  

التأسيس في البلد أم تاريخ 

 األم؟ 

 تاريخ التأسيس املعتمد في النظام هو تاريخ تأسيس الشركة في البلد األم

 

41 

هل يتم مراجعة املشاريع فور  

إدخالها في نظام التصنيف أم  

 في وقت الحق ؟ 

الهندسية"  وللمشاريع  يتم مراجعة املشاريع املقدمة عند التقديم على خدمة "إدارة ترخيص مزاولة األنشطة 

املسندة على األنشطة املطلوب تصنيفها فقط. حيث يتم مراجعة املشاريع بحسب توافقها مع متطلبات تصنيف 

 األنشطة املسندة إليها وبحسب فئة التصنيف املطلوبة. 
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42 

هل يمكن الحصول على  

شهادة ملن يهمه األمر مؤقت  

لحين استكمال إجراءات  

لتقديمها  إلى التصنيف  

إحدى الشركات  لالشتراك في 

املناقصة  مع العلم أننا قد 

 بدأنا بإجراءات التصنيف؟

بالنسبة للمنشأت الغير مصنفة سابقا في نظام التصنيف وقامت بفتح سجل منشأة وتقدمت بطلب سجل   -1

م بهذا الخصوص  معايير التصنيف فال يوجد شهادة يمكن  تقديمها له   

شأت التي تم تصنيفها سابقا في نظام التصنيف فيمكن إعطاؤها شهادة ملن يهمه األمر )قيد  بالنسبة للمن-2

 اإلجراء(  في الحاالت التالية فقط:

يوما من تاريخ انتهاء    90منشأة مصنفة انتهت صالحية تصنيفها الحالي وتقدمت على طلب التصنيف خالل فترة -

 صالحية التصنيف 

تصويب أوضاع مع استمرارية العملإذا دخلت املنشأة في فترة  -  

إذا دخلت املنشأة في فترة الثالثين يوم قبل انتهاء صالحية شهادة التصنيف وتقدمت على طلب التصنيف.-  

إذا كانت منشأة هندسية لديها تصنيف ساري وتقدمت على طلب تعديل )ترقية( الفئة -  

 

43 

لقد قمنا بإضافة أنشطة 

جديدة على الرخصة 

االقتصادية في دائرة التنمية  

االقتصادية ولكنها لم تظهر في  

سجل املنشأة و نريد إضافتها 

 على شهادة التصنيف 

لكي تظهر األنشطة املضافة حديثا في داخل نظام التصنيف، يجب الدخول على خدمة إنشاء أو تحديث سجل  

ب تصنيف منشأه هندسية. املنشأة ليتم تحديث بيانات الرخصة التجارية  وبعدها يجب تقديم طل  

 

44 
هل يمكن حذف مشروع تم 

 إدخاله في محفظة املشاريع؟ 

 يمكن إلغاء طلب مراجعة بيانات املشروع املقدم إلى البلدية في الحاالت التالية: 

تم إضافة املشروع إلى محفظة املشاريع  ولم يتم إسناده إلى طلب التصنيف -1  

تمت مراجعة املشروع من البلدية وتم إرجاعه للمتعامل إلجراء التعديالت -2  

 

45 

بالنسبة للمنشأة الهندسية 

)املحلية وفرع شركة أجنبية(  

هل يجب على شركة تدقيق 

 في 
ً
الحسابات أن تكون حصرا

اإلمارات العربية املتحدة دولة 

أو يمكن أن تكون من خارج  

 الدولة؟

 يجب على شركة تدقيق الحسابات أن تكون معتمدة  في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 

46 

هل يمكن تصنيف املنشأة  إذا 

كان الشكل القانوني لها  هو 

 "مؤسسة مهنية" ؟ 

"مؤسسة مهنية" في حال توفر املتطلبات يمكن تصنيف املنشأة التي شكلها القانوني هو   
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47 
هل يمكن إسناد املهندس على  

 أكثر من نشاط ؟ 
 ال يمكن إسناد املهندس على أكثر من نشاط واحد

 

48 

عند التحديث في بيانات املدير  

الفني يتم رفض رقم هوية 

املدير باعتبار أنه غير مسجل 

كمدير في املنشأة. كيف يمكن   

املهندس  كمدير فني؟إضافة   

يجب تحديث صفة املهندس في نظام القيد كمدير فني ملكتب استشارات هندسية  واستكمال املتطلبات الخاصة  

 باملدير الفني عن طريق منصة تم 

 

49 
هل نشاط صيانة املباني 

 بحاجة إلى تصنيف؟ 
 حاليا، نشاط صيانة املباني ليس بحاجة إلى تصنيف 

 

املقصود بصاحب النشاط؟ما  50  
هو منهي الهندسة املتخصص الذي تم تصنيف النشاط الهندس ي للمنشأة بناء على عدد سنوات خبرته في هذا  

 النشاط الهندس ي بحسب الفئة املطلوبة. 

 

51 

هل اليزال بإمكاني التقديم  

على خدمة تأجيل إلغاء رخصة 

مزاولة األنشطة الهندسية من  

التصنيف؟خالل نظام   

هذه الخدمة تم تقديمها  سابقا على منصة   MeCS    بشكل مؤقت وتم إيقاف تقديمها على منصة تم 

 

52 

هل يمكن الجمع بين أنشطة  

االستشارات الهندسية  

وأنشطة املقاوالت عند 

 تصنيف املنشأة الهندسية 

الهندسية في اإلمارةيحظر تصنيف أي منشأة تجمع بين أنشطة املقاوالت واالستشارات   

 

53 

كيف يمكن للمنشأة التأكد  

بأنه قد تم تقديم طلب رخصة 

مزاولة األنشطة الهندسية  

 بشكل رسمي 

 عند إكمال تقديم طلب رخصة مزاولة األنشطة الهندسية، يتم إشعار املنشأة بشكل رسمي بطريقتين: 

مة يتم تأكيد وإظهار رقم الطلب )املعاملة( فوريا على شاشة الخد -  

يتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب )املعاملة( على رقم الهاتف الخلوي املسجل للمنشأة -  

 

54 
هل تصنيف املنشآت  

 الهندسية إلزامي ؟ 

التصنيف إلزامي للمنشآت التي لديها )في سجلها( أنشطة معتمدة للتصنيف من قبل الدائرة، و ال يمكن للمنشأة  

األنشطة الهندسية املعتمدة للتصنيف دون رخصة مزاولة )تصنيف( الهندسية مزاولة أي من   
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55 

ما هي املتطلبات التي يجب 

توفيرها للمستندات من خارج 

 الدولة 

أوال: في خدمة إنشاء أو تحديث سجل معايير التصنيف للمنشأة لالستشاريين واملقاولين يجب توفير ما يلي: 1- 

األجنبية األم في بلد املنشأ للشريك/املالك االعتباري األجنبي عند إنشاء السجل نسخة عن شهادة تأسيس الشركة 

أول مرة. للشريك/املالك االعتباري األجنبي في حال كانت املنشأة مشاركة أو فرع من منشأة أجنبية فيجب أن   -2

( خمس سنوات عند التصنيف.5يكون مض ى على تأسيس الشريك األجنبي في بلده األصلي ) للمنشأة املشاركة  -3

)مقاول مشارك أو مكتب هندس ي مشارك(، يجب توفير مستند من وزارة االقتصاد يفيد بعدم وجود فروع  

ثانيا: للمشاريع املنفذة خارج الدولة في خدمة إضافة وتعديل الخبرات السابقة للشريك األجنبي املشارك في الدولة.

:من املشاريع ملنشأة هندسية يجب توفير ما يلي شهادات إتمام األعمال صادرة من جهات حكومية في الدولة التي  -1

نفذ فيها املشروع، وموثقة بحسب األصول. في حال كان املشروع تم تنفيذه خارج الدولة من قبل فرع يتبع للفرع  -2

فذ الرئيس ي الذي يرغب باالستفادة من املشروع فيجب تقديم وثيقة من جهة رسمية تؤكد أن الفرع الذي ن

 املشروع مملوك بالكامل للمركز الرئيس ي.

 

56 

هل يتأثر تصنيف املنشأة  

الهندسية عند ترك أحد 

املهندسيين ملنصبه كأن  

يستقيل أو ينضم إلى منشأة  

 أخرى؟

 في حال تم رصد عدم توفر املهندس صاحب النشاط أو الكادر الرئيس ي خالل فترة التصنيف فيتم ما يلي: 

(  30للمنشأة بعدم توفر املهندس وضرورة تصويب أوضاع هذا النشاط خالل مدة أقصاها )إرسال تنبيه  -1

 من تاريخه، كما يتم التحقق من وجود عدد األنشطة الكافية ملطابقة صح
ً
ة تصنيف املنشأة على فئة ثالثون يوما

 30)التصنيف الحالية، وفي حال عدم توفر عدد األنشطة املطلوب فيتم إعطاء املنشأة فترة 
ً
( ثالثون يوما

 لتصويب أوضاع األنشطة املتأثرة بعدم توفر املهندس. 

من خالل تعديل التصنيف يتم إيقاف تصنيف 30في حال عدم تصويب أوضاع النشاط خالل ) -2
ً
( ثالثين يوما

 النشاط املعني وخدمات تراخيص البناء للمشاريع الجديدة على هذا النشاط لغاية تصويب أوضاعه. 

انتهاء صالحية رخصة مزاولة األنشطة الهندسية للمنشأة، ولم تقم املنشأة بتصويب أوضاع   في حال -3

النشاط/األنشطة املوقوفة، يتم إيقاف تصنيف املنشأة بشكل كامل ومنع الدخول على جميع خدمات نظام 

 تراخيص البناء لحين تصويب األوضاع من خالل التجديد. 

 على 90بعد مرور ) -4
ً
رصد عدم توفر املهندس على األنشطة املعنية وانتهاء فترة صالحية تصويب ( تسعين يوما

األوضاع لهذه األنشطة أو عند انتهاء صالحية التصنيف أيهما أوال، مع عدم توفر عدد األنشطة الالزمة لتصنيف 

نظام  املنشأة على فئة التصنيف الحالية، يتم إيقاف تصنيف املنشأة ومنعها من الدخول على جميع خدمات

 تراخيص البناء لحين تصويب األوضاع من خالل التعديل أو التجديد حسب الحالة.

 

 


