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1 
من يقوم بالتقديم على خدمات نظام قيد 

 املهندسين؟ 

والدخول على النظام والتقديم على   UAE Passيقوم املهندس صاحب العالقة بعد القيام بإنشاء حساب 

 الخدمة املطلوبة بنفسه وإدخال البيانات واملرفقات املطلوبة وذلك بحسب التخصصات الهندسية املعتمدة 

 ما هي التخصصات الهندسية املعتمدة؟ 2

املعتمدة يمكنك الدخول على موقع دائرة البلديات والنقل واالطالع على قائمة التخصصات الهندسية 

 " أساسيات نظام قيد املهندسين واملدرجة فى "

 والتي يتم تحديثها دوريا 

3 
كيف يمكن تغيير جهة العمل الحالية في 

 بيانات القيد  ؟

الدخول على خدمة "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس "ثم اختيار تعديل جهة العمل الحالية وتحديث 

 املستندات املطلوبة وتقديم الطلب  البيانات في جزئية "استمرارية العمل"وإرفاق

4 
كيف يمكن تغيير بيانات التخصص الهندس ي  

 أو املهنة الهندسية أو الصفة املقيد عليها ؟

الدخول على خدمة "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس" ثم اختيار تعديل بيانات القيد ومن ثم تحديث  

 البيانات في جزئية "استمرارية العمل"  وإرفاق املستندات املطلوبة وتقديم الطلب 

 كيف يمكن إضافة خبرات عملية سابقة؟ 5
اختيار التعديل بإضافة خبرات سابقة وإضافة  الدخول على خدمة "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس"  ثم 

 الخبرات في جزئية "الخبرات السابقة" وإدخال بيانات الخبرات وإرفاق املستندات املطلوبة وتقديم الطلب 

6 
 من 

ً
كيف يمكن الحصول على قيد مزاول بدال

 متدرب ومتى يمكن ذلك؟  

يمكنك التقديم بأي وقت عن طريق خدمة  "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس" ثم اختيار إضافة خبرات   

سابقة.  والتوجه إلى جزئية "الخبرات العملية السابقة" في الطلب وإدخال بيانات الخبرات على أال تقل إجمالي  

سنوات وإرفاق املستندات املطلوبة ويتم تحديث الفئة بعد اعتماد الخبرات من قبل البلدية  3عن املدة 

املعنية. ويمكن في حالة وجود خبرة عملية مكتسبة يرغب املهندس في إضافتها لخبراته أن يقوم بالدخول على  

عملية الحالية " وإرفاق خدمة "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس" واختيار نوع التعديل " إضافة الخبرة ال

املستندات التي تفيد وجوده على رأس عمله وسيتم إضافة الفترة من تاريخ آخر تعديل حتى تاريخ اليوم كفترة  

 خبرة عملية مكتسبة 

7 

كيف يمكن الحصول على بطاقة قيد محدثة 

بعد اعتماد طلب تعديل بطاقة قيد مهندس  

 من قبل البلدية املعنية ؟ 

، ويمكن الحصول عليها من خالل التوجه لقائمة امللفات واختيار يتم إصدار 
ً
بطاقة القيد املحدثة إلكترونيا

 السجل املنهي للمهندس ثم الذهاب إلى محفظة املستندات واستعراض البطاقة
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8 
كيف يمكن الحصول على تصديق الخبرات 

 العملية  ؟ 

يتطلب توفير شهادة ملن يهمه األمر بالخبرة العملية السابقة أو الحالية من وزارة املوارد   داخل الدولة:  -1

يتطلب تصديق خارج الدولة :  -2البشرية والتوطين أو أحد مراكزها املعتمدة  للعاملين في القطاع الخاص

في دولة اإلصدار ثم وزارة  الخبرة العملية السابقة من جهة حكومية في دولة اإلصدار ثم السفارة اإلماراتية 

يتطلب تصديقها من  املناطق الحرة في الدولة:  -3الخارجية والتعاون الدولي في دولة االمارات العربية املتحدة

 غرفة التجارة والصناعة بحسب اإلمارة ثم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة االمارات العربية املتحدة

9 
عدم ظهور خيارات باملهنة  ماذا أفعل في حالة 

 الهندسية في قسم استمرارية العمل؟

يجب إدخال رقم الرخصة التجارية ومن ثم الضغط على زر جلب املعلومات حتى تظهر الخيارات والتأكد مما  

 يلي:

 استكمال بيانات املؤهالت العلمية الهندسية قبل الشروع في إدخال بيانات استمرارية العمل  - 1

النشاط التجاري الهندس ي املتوافق مع التخصص الهندس ي في الرخصة التجارية وفي حال  توفر نفس - 2

 عدم توفره يجب مراجعة املسؤولين في املنشأة الهندسية إلضافة األنشطة الهندسية املطلوبة 

في حالة الرخصة الفورية يجب التأكد من إضافة األنشطة الهندسية املطلوبة من خالل خدمة "إضافة  - 3

 و تعديل أنشطة تجارية هندسية لرخصة تجارية فورية " حتى تظهر البياناتأ

10 
كيف يمكن إصدار بطاقة قيد مهندس على 

 شركة لديها رخصة فورية؟ 

 في حالة  أن الشركة التي يرغب املهندس في القيد عليها لديها رخصة فورية يجب اتباع الخطوات التالية: 

 )حساب شركات (   Smart Hubعلى الشركة الدخول على حسابها على نظام  - 1

 اختيار خدمة "إضافة أو تعديل أنشطة تجارية هندسية لرخصة تجارية فورية" - 2

 إضافة األنشطة املتوافقة مع االستشارات أو املقاوالت بحسب الحالة - 3

 ظام قيد املهندسين لكافة مهندس ي الشركة بعد التقديم يتم إضافة األنشطة بشكل مباشر في ن - 4

يقوم املهندس بالتقديم على طلب إصدار )أو تعديل( بطاقة قيد مهندس واختيارالنشاط املالئم  - 5

 للتخصص الهندس ي الخاص به 

11 
كيف يمكن إضافة مهنة إضافية على قيد 

 املهندس ؟ 

بإمكان املهندس القيد على مهنة هندسية واحدة فقط في قيد املهندس في نفس الوقت بحسب التشريعات،   

 ويمكن إضافة مهنة مختلفة عند إضافة الخبرات بحسب الحاجة على أن تكون خبرة موثقة 
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 متى يمكن تغيير جهة العمل؟  12
أشهر من تاريخ آخر تعديل لجهة العمل طبقا   3بإمكان املهندس تعديل جهة العمل الحالية  بعد مرور  

 لقواعد العمل 

13 
ما هي اإلجراءات املتبعة في نظام القيد عند 

 إلغاء عقد العمل؟ 

بإمكان املهندس طلب تعديل جهة العمل واختيار "ال يعمل في إمارة أبوظبي" لحين إيجاد عمل جديد بشرط 

أشهر على آخرتعديل لجهة العمل تم على القيد. وفي حالة مغادرة الدولة للمقيمين لفترة غير معلومة   3مرور 

 يتم تقديم "طلب تعليق بطاقة قيد مهندس"   

14 
التقديم على خدمة تعليق بطاقة متى يمكن 

 قيد مهندس ؟

تعليق القيد هو خدمة للمهندسين املقيمين الذين سيقومون بمغادرة الدولة لفترة غير محدده ويرغبون في  

تعليق القيد الخاص بهم حتى إشعار آخر وبمجرد عودته للدولة يمكن للمهندس إعادة تفعيل قيده مرة  

 بطاقة قيد مهندس"أخرى من خالل خدمة " طلب تجديد  

15 
في حال تعليق قيد املهندس، متى يمكنني إنهاء  

 التعليق وإعادة تفعيل القيد؟ 

أشهرعلى األقل من تاريخ التعليق من خالل خدمة "طلب تجديد بطاقة قيد   3يمكن إنهاء التعليق بعد مرور 

 مهندس"

16 

عند إضافة خبرات عملية سابقة تظهر رسالة  

الخبرة تتعارض مع خبرة أخرى، ما خطأ بأن 

 معنى ذلك؟

يجب إدخال الخبرات بشكل دقيق بناء على شهادة ملن يهمه األمر الصادرة من وزارة املوارد البشرية والتوطين   

 بحيث ال يتم إدخال تواريخ متداخلة بين الخبرات الجاري إدخالها  

خ آخر تعديل في جهة العمل إلى حينه محجوزة ومع مراعاة أن الخبرة الخاصة باستمرارية العمل منذ تاري

 للنظام ويتم تحديثها عند التجديد أو تعديل جهة العمل

17 
كيف يمكن إضافة الخبرات العملية قبل 

 تاريخ التخرج ؟ 

يتم قبول الخبرات العملية  الخاصة بقيد املهندسين بعد الحصول على الشهادة الجامعية حسب التشريعات  

بالخبرات السابقة قبل تاريخ الحصول على املؤهل العلمي )بكالوريوس الهندسة ( املدخل في  حيث ال يعتد 

 النظام 

18 

ما هو التصديق املطلوب لشهادة الخبرة 

الصادرة من جهة عمل تتبع إحدى املناطق 

 الحرة في الدولة؟

 املناطق الحرة في الدولة كالتالي:التصديق املطلوب لشهادات الخبرة الصادرة من جهة عمل تتبع إحدى 

 تصديق غرفة التجارة والصناعة بحسب اإلمارة  -

 تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية املتحدة  -

19 
ما هو املستند املطلوب في حالة عدم توفر 

 شهادة خبرة من جهة العمل السابقة؟

يهمه األمر من وزارة املوارد البشرية والتوطين كشهادة خبرة للخبرات بالقطاع بإمكانك إضافة شهادة ملن 

الخاص وذلك في حالة عدم توفر شهادة خبرة من املنشأة التي كنت تعمل بها كما يجب إرفاقها ايضا في توثيق  

 الخبرة العملية السابقة
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20 

هل يمكن للشريك أو املدير الفني املتفرغ  

باملنشأة القيد بصفة مهندس ضمن  للعمل 

 الكادر الهندس ي للمنشأة؟

في حال كان املهندس من املالك أو الشركاء في املنشأة، يوفر النظام إمكانية اختيار أكثر من صفة في نفس  

الوقت على أن يتم تقديم  نسخة عن الرخصة التجارية سارية املفعول تثبت امللكية أو الشراكة للمستثمرين 

كمستثمر على املنشأة  لة، باإلضافة إلى بطاقة مستثمر أو صورة عن اإلقامة تثبت إقامته في اإلمارةفي الدو 

 للعمل باملنشأة، يجب توفير املتطلبات  الهندسية لغير املواطنين منهم. 
ً
وفي حال كان أي منهما متفرغا

ب. للكادر الهندس ي: ما يثبت      د التوقيعأ. للمدير الفني: يجب توفير توكيل واعتما     اإلضافية، وفقا ملا يلي:

وفي كافة الحاالت يمكن الحصول على أكثر من صفة بنفس الوقت % من رأس املال.    15امتالك أكثر من 

 بشرط توفير كافة املستندات املطلوبة لكل صفة 

21 
 

 ما هي املستندات املطلوبة لخدمات القيد ؟

التقديم عليها ومن ثم االطالع على بطاقة الخدمة املذكورة أسفل الشاشة والتي يتم اختيار الخدمة املراد 

 توضح جميع املعلومات الخاصة بالخدمة واملستندات املطلوب تقديمها في نظام القيد

22 
ما هي متطلبات القيد املؤهلة لتصنيف شركة  

 مقاوالت  ؟

رجى التواصل مع إدارة التصنيف وقيد املهن، قسم تصنيف املقاولين في البلدية املعنية لإلجابة عن كافة ي

   االستفسارات املتعلقة بتصنيف املقاولين:

Cas.tps@aam.gov.ae  بلدية العين 

ccs@adm.gov.ae     بلدية مدينة أبوظبي 

cor@drm.gov.ae     بلدية منطقة الظفرة 

23 
ما هي متطلبات القيد املؤهلة لتصنيف 

 مكتب استشارات هندسية ؟ 

االستشاريين في البلدية املعنية لإلجابة عن كافة رجى التواصل مع إدارة التصنيف وقيد املهن، قسم تصنيف ي

 االستفسارات املتعلقة بتصنيف االستشاريين : 

eca.tps@aam.gov.ae    بلدية العين 

eِAsk.consultants@adm.gov.a    بلدية مدينة أبوظبي 

cor@drm.gov.ae     بلدية منطقة الظفرة 

24 
كيف يمكن التقديم لطلب تمديد قيد مؤقت 

 ؟

يتم التقديم لتمديد القيد املؤقت ملهندس من خالل خدمة " طلب تحديث حالة قيد مؤقت ملهندس " 

 واختيار خدمة التمديد من خالل استكمال اإلجراءات حسب املعطيات واملستندات املتوفرة 

25 

محاولة التصنيف على مهندس تبين أن  عند 

الخبرات أقل من سنوات الخبرة املطلوبة 

للتصنيف بحسب الفئة، كيف يمكننا تعديل  

 ذلك ؟ 

يتم الدخول على خدمة "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس" ثم اختيار إضافة خبرات سابقة وإرفاق  

 ندس آخر لديه الخبرات الكافيةاملستندات املطلوبة بما يتناسب مع متطلبات الفئة أو اختيار مه 
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26 

ما هو الوقت املستغرق للحصول على بطاقة 

القيد، وهل يتم الحصول على بطاقة  

 مطبوعة؟  

أيام عمل من تاريخ التقديم بشرط استكمال كافة  5يستغرق الحصول على بطاقة القيد بحد أقص ى 

 املتطلبات ويتم إصدار بطاقة إلكترونية  

 كيفية نقل القيد من جهة إلى أخرى؟ 27
التقديم على خدمة "طلب تعديل بطاقة قيد مهندس" ثم اختيار تعديل جهة العمل وإرفاق املستندات 

 املطلوبة

 كيف يتم تجديد بطاقة قيد مهندس منتهية؟  28

يتم الدخول على خدمة " طلب تجديد بطاقة قيد مهندس" واإلطالع على بطاقة الخدمة املذكورة أسفل  

الشاشة والتي توضح جميع املعلومات الخاصة بالخدمة واملستندات املطلوب تقديمها في نظام القيد، وفي 

 تعديل بيانات جهة العمل يجب اختيار " تعديل جهة العمل الحالية "حالة الرغبة في 

29 

ما العمل في حالة عدم صدور معادلة  

الشهادة الجامعية لدى وزارة التربية والتعليم 

 و انتهاء صالحية القيد املؤقت ؟ 

تحديث حالة قيد فى هذه الحالة يجب تمديد صالحية القيد املؤقت من خالل  الدخول على خدمة "طلب 

 مؤقت ملهندس"

30 

ماهو مستند اعتماد التوقيع املطلوب في 

طلب إصدار بطاقة قيد مهندس ملدير مكتب  

 استشارات هندسية ؟ 

عند تقديم طلب قيد مدير مكتب استشارات هندسية يتم طلب وكالة من كل مالك املكتب الهندس ي بإدارة  

 الشركة واعتماد توقيع املدير املسؤول مصدقة من قبل كاتب العدل  

31 
كيف يمكن إلغاء دعوة لالنضمام ملنشأة 

 هندسية بعد قبول الطرفين على النظام ؟ 

يتم الدخول على النظام واختيار خدمة "تحديث حالة دعوة" ثم اختيار إلغاء الدعوة وإدخال أسباب  

اإللغاء وانتظار موافقة املنشأة الهندسية على الطلب. ويرجى العلم بأن هذا الخدمة لن تكون متاحة إذا تبقى 

 القيد الناتج عن الدعوة  يوم أو أقل من تاريخ االنضمام املتفق عليه أو تم تقديم طلب تعديل 15

32 

تم التصنيف على مهندس من ضمن  الكادر  

الهندس ي الرئيس ي، ثم قام بترك العمل ويرغب 

في تعديل جهة العمل في نظام القيد، ماذا  

 يحدث لتصنيف املنشأة التي كان يعمل بها؟ 

أشهر على التصنيف، يتم   3عند تعديل جهة العمل ملهندس ضمن الكادر الهندس ي الرئيس ي قبل مرور 

بدخولها في حالة ) تصويب أوضاع( وعليها اختيار مهندس بديل بحسب متطلبات فئة إخطار الشركة 

 التصنيف الحالية على نظام تصنيف املنشآت الهندسية ضمن فترة السماح 

33 

هل يشترط وجود املهندس على رأس عمله 

ليتمكن من إصدار بطاقة قيد مهندس في 

 إمارة ابوظبي ؟

قيد للمهندس في حال كان ال يعمل عن طريق الدخول على خدمات قيد  ال، حيث يمكن إصدار بطاقة 

املهندسين واختيار خدمة " طلب إصدار بطاقة قيد مهندس"،  ثماختيار "ال يعمل" في بند استمرارية العمل 

 واستكمال باقي البيانات 

34 
كيفية تعديل الصورة الشخصية على بطاقة 

 القيد بصورة محدثة؟ 

التحديث لدى الهيئة االتحادية للهوية والجنسية ومن ثم التقديم على أحد خدمات قيد  يجب عمل 

 املهندسين
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35 

هل يتم تصنيف املهندسين املقيدين بفئات 

مختلفة وبحسب مجموع سنوات الخبرة 

 العملية السابقة ؟

أبو ظبي يتم قيد املهندسين  بشأن نظام قيد املهندسين في إمارة   2018لسنة  158طبقا للقرار اإلداري رقم 

مهندس متدرب، وهو املهندس املقيد في السجل والحاصل على خبرة عملية ال تزيد  - 1وفق الفئات التالية :

مهندس مزاول، وهواملهندس املقيد فى السجل والحاصل   - 2سنوات واملصرح له بمزاولة املهنة كمتدرب 3عن 

سنوات بعد الحصول على املؤهل العلمي ومصدقة من   3دتها عن على خبرة عملية متواصلة موثقة ال تقل م

مهندس متخصص، وهو املهندس املزاول   - 3جهة رسمية فى الدولة واملصرح له بمزاولة مهنة الهندسة.

والحاصل على خبرة عملية متواصلة موثقة ال تقل مدتها عن سنة فى مزاولة مهنة الهندسة كمهندس مزاول  

فى الدولة والذي اجتاز اختبار التأهيل املنهي بحسب تخصصه الهندس ي، واملرخص   مصدقة من جهة رسمية

له بمزاولة مهنة الهندسة فى اإلمارة في تخصص هندس ي معتمد ليتولى العمل الهندس ي فى مكتب أو منشأة  

 مرخص لها بمزاولة نشاط من األنشطة الهندسية املعتمدة 

36 
الخبرة كيف يمكن معرفة مجموع سنوات 

 املعتمدة  في نظام القيد؟
 بإمكانك التقديم على خدمة )إصدار شهادة ملن يهمه األمر( ومن ثم اختيار "شهادة بيانات السجل"

37 
كيف يمكن التقديم على خدمة طلب تظلم 

 من قبل مهندس؟

املذكورة أسفل الشاشة بإمكانك اختيار خدمة "طلب تظلم من قبل مهندس" واإلطالع على بطاقة الخدمة 

 والتي توضح جميع املعلومات الخاصة بالخدمة واملستندات املطلوب تقديمها في نظام القيد

38 

ماهو الفرق بين املهندس املتدرب واملهندس 

املزاول من حيث تصنيف الشركات 

 الهندسية؟ 

ال يمكن التصنيف على مهندس متدرب، بينما يمكن التصنيف على املهندس املزاول بحسب سنوات الخبرة  

 املعتمدة املطلوبة لفئة التصنيف املرجوة 

39 

كيف يمكن إنجاز معاملة قيد مهندس 

بغرض تصنيف املنشأة الهندسية في حال  

 تواجد املهندس خارج  دولة اإلمارات ؟ 

 الخاص باملهندس فعال، يمكن له التقديم من خارج دولة االمارات.   UAE Passفي حال كان حساب 
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40 
كيف يمكن  إصدار بطاقة قيد مهندس 

 وماهي املتطلبات ؟ 

الدخول على املنصة "تم"   -UAE Pass  2تفعيل الهوية الرقمية  -1للتقديم على خدمات نظام قيد املهندسين:

TAMM.abudhabi 3-  4قيد املهندسين واختيار خدمة طلب إصدار بطاقة قيد مهندساختيار خدمات- 

اتباع خطوات التسجيل وإرفاق املستندات املطلوبة املوجودة ببطاقة الخدمة في نهاية الصفحة وسيتم  

 أيام عمل 5مراجعة الطلب واعتماده خالل 

 


