نظام مزاولة المهنة لنقابة المهندسين

بناءًًعلىًأحكامًالمرسومًالتشريعيًرقمًً/ً80/لعامًً2010وتعديالته ً
الناظمًلمهنةًالهندسةًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسورية ً
الباب االول

تعاريف واهداف نظام مزاولة المهنة
المادة ً -1نظامًمزاولةًمهنةًالهندسةًهو ًالنظامًالذيًيحددًمجاالتًممارسةًالمهندسًلمهنتهً ًويوضحًواجباتهً
ومسؤولياتهً ً ،ويحدد ًالمراتب ًالهندسية ًوأسس ًاجتيازهاً ً ،وينظم ًالعالقة ًالمهنية ًبين ًالمهندسين ًوبينً
المهندس ًوالجهات ًالمختلفة ًفي ًجميع ًالمجاالت ًعلى ًأسس ًصحيحة ًومحددةً ،كما ًيحدد ًالنظامً

مسؤوليةًالمهندسًفيًمختلفًميادينًالممارسة.

المادة ًً-2يقصد بالتعابير التالية التعاريف المذكورة بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظامً :

أ -المرسوم :المرسوم ًالتشريعي ًرقم ًً /ً 80/لعام ًً 2010وتعديالته ًالناظم ًلمهنة ًالهندسة ًفيً
الجمهوريةًالعربيةًالسوريةًوتعديالته.

ب -الوزيرً:وزيرًاألشغالًالعامة.

ج -النقابةً:نقابةًالمهندسينًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسوريةً .

د -المؤتمر العام  :المؤتمرًالعامًلنقابةًالمهندسينًالمحددًفيًالمادةً-20/أً/منًالمرسومً .

ه -المهندسً:الشخصًالذيًتنطبقًعليهًاحكامًالمادةًً/ً1/منًالمرسومًً .

وً -القسم الهندسيً:الفرعًالعلميًالهندسيًالرئيسيًالذيًيضمًعدداً ًمنًاالختصاصاتًالهندسيةً.
ويحدًدًالنظامًالداخليًللنقابةًاألقسامًالهندسيةً .

ز -االختصاص الهندسيً :االختصاصًالعلميًللمهندسًمنًالقسمًالهندسيً .وتًحددًاالختصاصاتً
الهندسيةًالداخلةًفيًكلًقسمًبقرارًمنًالوزيرًبناءًًعلىًاقتراحًمنًمجلسًالنقابةً .

ح -المجال الهندسيً :الد ارساتًوالتدقيقًالهندسيًوالتنفيذًواإلشراف ًعلىًالتنفيذًوالتعليمًالهندسيً،
وغيرهاًمنًالمجاالتًالمحددةًفيًهذهًالنظامًً .

ط -العمل الهندسيً:العملًفيًأيًمجالًمنًالمجاالتًالهندسيةً،والذيًيتطلبًأداؤهًكاد اًرًهندسياًً .

ي -المشروع الهندسيً:كلًمشروعًيحتاجًإلىًدراساتًهندسيةًلتكوينهًوًإلىًاشرافًهندسيًلتنفيذهً
أوًخبرةًهندسيةًالستثمارهًوصيانته.
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ك -الجهاز الهندسي :
مجموعةًالمهندسينًالعاملينًلدىًإحدىًالجهاتًالعامةًأوًالقطاعًالمشتركً .

ل -المؤسسة الهندسية:

 -1الجهاز ًالهندسي ًأو ًمجموعة ًاألجهزة ًالهندسية ًالتابعة ًإلحدى ًالجهات ًالعامة ًأو ًالقطاعً
المشتركًوفقاًألحكامًالفقرةً/أً/منًالمادةًً/ً35/منًالمرسومًً .

 -2كلًشركةًهندسيةًاستشاريةًأوًمكتبًهندسيًمؤهلًلمزاولةًالمهنةًوتابعًلشعبةًًًًالمكاتبً
وفقاًالحكامًالفقرةً/بً/منًالمادةًً/35/منًالمرسومً.

م -المقاولً :الشخصًالطبيعيًأوًاالعتباريًالذيًيلتزمًتجاهًالجهةًالمتعاقدةً(صاحبًالعمل)ًبتقديمً
موادًأوًإنجازًخدماتًأوًتنفيذًأشغالًأيًمشروعًهندسيً،والًيعتبرًالمهندسًالمتعاقدًعلىًتقديمً

دراساتًأوًاستشاراتًأوًإشرافًعلىًتنفيذًأيًمشروعًهندسيًمقاوالً .

عًالهندسيًوتقومًباإلنفاقًعلىًإنجازهً .
ً
ن -صاحب العملً:الجهةًالتيًتملكًالمشرو

ص -المقاولةً :االلتزامًالذيًيرتبطًبهًالمقاولًتجاهًصاحبًالعملًلتنفيذًالمشروعًالهندسيًوالًتعتبرً
العقودًعلىًأعمالًالدراساتًواإلستشاراتًوًاإلشرافًعلىًالتنفيذًمقاولةً ًًًًً.

المادة  -3أهداف نظام مزاولة المهنة:

إنًاألهدافًالعامةةًلنظةامًمزاولةةًالمهنةةًمسةتمدةًمةنًأحكةامًالمرسةومًوهةيًبالتكامةلًمةعًاألنظمةةًالنقابيةةً
األخةةرىً،تهةةدفًإلةةىًتنظةةيمًالعمةةلًالهندسةةيًفةةيًالقطةةرًوتطةةويرهًوبنةةاءًاألةةةرًالهندسةةيةًالمتكاملةةةًورفةةعً
سةةويتهاًورعايتهةةاًوتحقيةةقًغايةةاتًتكةةوينًالنقابةةةًكتنظةةيمًمهنةةيًًوعلمةةيًواجتمةةاعيًمؤسةةسًوفةةقًأحكةةامً

دسةةتورًالجمهوريةةةًالعربيةةةًالسةةوريةًتعمةةلًلصةةالحًالمهنةةةًوالمهندسةةينًوالصةةالحًالعةةامًلتحقيةةقًاألهةةدافً
التاليةً :

أًً-المساهمةًفيًتطويرًالقطرًوتحقيقًتقدمهً.

بً -المساهمةًفيًتطويرًأداءًالقطاعًالعامًوتعزيزًدورهًفيًخططًالتنميةًالشاملةًالمستدامة.

ج -الس ةةعيًالمس ةةتمرًلتخط ةةيطًود ارس ةةةًوتص ةةميمًوتنفي ةةذًواس ةةتثمارًوص ةةيانةًالمنشة ة تًالهندس ةةيةًب حس ةةنً
المواصفاتًالفنيةًواالقتصاديةً.

دً-المساهمةًالفعالةًفةيًبنةاءًالمجتمةعًالعربةيًوتطةويرهً،ووضةعًالتوصةياتًالمتعلقةةًبالمشةاريعًالهندسةيةً
العربيةةةً،وا ازلةةةًالمعوقةةاتًأمةةامًالعمةةلًاالستشةةاريًالعربةةيًالمشةةتركًبمةةاًيحقةةقًتوايةةقًالصةةالتًبةةينًالةةدولً
العربيةً،وإقامةًالعالقاتًمعًاالتحاداتًوالهيئاتًالهندسيةًالعربيةًوالدوليةًوتوةيدهاً.

هً-المساهمةًفيًالحفاظًعلىًالتة ار ًالةوةنيًوإبةرازًأاةرهًفةيًتقةدمًالحضةارةًوتعريةعًالعةالمًبةهً،والعمةلً
علىًاالستفادةًمنهًفيًخططًالتنميةًالشاملةًالمستدامة.
وً-رفعًش نًمهنةًالهندسةًوالنهوضًبمستواهاًالعلميًلتفيًبمتطلباتًالتنمية.
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زًً-تنظيمًالعملًالهندسيًالجماعيًوتكاملهً،وتشجيعًإحدا ًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشارية.

حًً-رفعًسويةًالمهندسينًمعنوياًًومادياًً،والدفاعًعنًحقوقهمًالمتعلقةًبمزاولةًالمهنةةً،ورعايةةًالمبةدعينً
وتشةةجيعهمً،وتةةدعيمًالةةروابطًالمهنيةةةًوالثقافيةةةًواالجتماعيةةةًبيةةنهمًعةةنًةريةةقًإقامةةةًاألنديةةةًوالجمعيةةاتً
والروابطًالهندسيةًالعلميةً،ومشاريعًاألريافً،وتشجيعًإقامةًالجمعياتًالسكنيةًوالسياحية.

طًً-المس ةةاهمةًف ةةيًوض ةةعًخط ةةطًالتعل ةةيمًالهندس ةةيًف ةةيًالكلي ةةاتًوالمعاه ةةدًوالم ةةدارسًالمهني ةةةًالس ةةوريةً
وتطويرهة ةةاً،وتقة ةةديمًالمقترحة ةةاتًبش ة ة نًالمنة ةةاهدًالد ارسة ةةيةًالهندسة ةةيةً،والتنسة ةةيقًمة ةةعًكلية ةةاتًالهندسة ةةةًفة ةةيً

الجامعاتًالسوريةًومراكزًالبحو ًواالختباراتً،والمساهمةًفيًانجازًالبحو ًالعلميةًوالتطبيقيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

يًً-المس ةةاهمةًف ةةيًوض ةةعًالمواص ةةفاتًواألنظم ةةةًالقياس ةةيةًالهندس ةةيةًوالش ةةروطًالفني ةةةًالعام ةةةًلألعم ةةالً
الهندسيةً .

ك–ًالعمةةلًعلةةىًتوحيةةدًأسةةسًالتصةةميمًوالقياسةةاتًومواصةةفاتًالم ةوادًلمشةةاريعًالقطةةرًالهندسةةيةًوتطةةويرً
الطرقًًالمتبعةًفيًالتنفيذًبماًيتناسبًوالتطورًالفنيًوًالتقنيًوالعلميًً .

لً-االستفادةًمةنًكافةةًالطاقةاتًالهندسةيةًالمنتجةةًفةيًمجةاالتًالعمةلًالمتةوفرةًحسةبًامكانياتهةاًالعلميةةً
وخبراتهاًالعمليةً .

ًًمً-بناءًاألةرًالتقنيةًالمتكاملةًبالت كيدًعلىًعملًالمهندسينًضمنًأختصاصاتهمًالهندسية ً
ن-

مراعاةًمبدأًتكافؤًالفرصًبينًالزمالءًالمهندسين ً

سً-حماي ةةةًالمهندس ةةينًب عتم ةةادًال ةةنظمًالتص ةةميميةًوالتنفيذي ةةةًواالس ةةتثماريةًالمناس ةةبةًوتوض ةةيحًوتحدي ةةدً
مسؤوليةًالمهندسينًمنًبينًكافةًالعاملينًمعهمًفيًالحقلًالهندسيً.

ع-

المساهمةًفيًتكوينًخبراتًوةنيةًهندسيةًوذلكًبالتعاونًمعًالخبراتًالعربيةًواألجنبية.

فً ً-تقديمًالخدماتًللمهندسينًمنًخاللًت سيسًالصناديقًالمختلفةًودعمًوتطويرًالصناديقًالقائمة.

صًً-المسةةاهمةًفةةيًإعةةدادًمشةةاريعًالق ةوانينًواألنظمةةةًالمتعلقةةةًبمهنةةةًالهندسةةةً ً،ونظةةامًالبنةةاءً،وخطةةطً
المشاريعًالهندسيةً،والتخطيطًاإلقليميًوالعمرانيًومتابعةًتطبيقهاً .

قًً-المساهمةًفيًإعدادًاألنظمةًالخاصةًللمهنًالهندسيةًالمساعدة.

رًً-تعزيةةزًالعالقةةاتًمةةعًالمهندسةةينًالسةةوريينًفةةيًبلةةدانًاالغت ةرابً،مةةنًخةةاللًت سةةيسًروابةةطًهندسةةيةً
لتوايقًالعالقاتًمعًزمالئهمًفيًالوةنًاألم.

الباب الثاني
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قواعد وآداب مزاولة المهنة
الفصل األول
أحكام عامة

المادة ً -4مهنةًالهندسةًمهنةًفكريةًعلميةًتتسمًباإلبداع ًوالفنًوالدقةً ،وتقومًعلىًتفهمًقوىًالطبيعةًومواردهاً
والتحكم ًفيهاً ،وتًساهم ًمساهمة ًفعالة ًفي ًعملية ًالتنمية ًالشاملة ًالمستدامةً ،وتطوير ًالمجتمعً ،وبناءً

الحضارةًاإلنسانية.

المادة ً -5أً -الًيجوزًألحد ًأنً ًيتخذًلنفسهًلقبًمهندسًماًلمًيكنًحاصالً ًعلىًشهادةًهندسيةًوفقًتعريعً
المهندسًالواردًفيًالمادةًً /1/منًالمرسومً ،كماًالًيجوزًألي ًمهندسًالًتشملهًأحكام ًالمرسومًأنًً

يستعملًلقبًمهندسًإالًباإلضافةًالختصاصهً .

بًً-يًقصدًبالشهادةًالهندسيةًالدرجةًالجامعيةًالهندسيةًاألولى.

المادة ً -6ال ًيحق ًللمهندس ًبصفته ًالشخصية ًأو ًاالعتبارية ًأنً ًيزاول ًمهنة ًالهندسة ًفي ًالجمهورية ًالعربيةً
السوريةًماًلمًيكنًمسجًالًًفيًنقابةًالمهندسين.

المادة  ً-7علىًالمهندسًأنًيهدفًفيًمزاولتهًعملهًإلىًالسعيًلرفعًش نًالمهنةًوأنًيتصرفًكمشاورًمخلصً
للجهة ًالتي ًيعمل ًلحسابها ًبما ًيكفل ًضمان ًالصالح ًالعام ًوسالمة ًالمجتمع ًوالحفاظ ًعلى ًالثروةً

الوةنية.

المادة ً-8بماًأنًالمهندسًيزاولًمهنةًذاتًمسؤوليةًتؤارًعلىًالمجتمعًوعلىًالغيرً،فعليهًأنًيكونًمستقالًفيً
إتخاذًق ارراتهًالهندسيةًالًتلزمهًفيهاًإالًاإلعتباراتًالعلميةًوالفنيةًوعليهًاإلستفادةًمنًكافةًالخبراتً

اإلختصاصيةًالمتوفرةًهادفاًإلىًرفعًمستوىًالمهنة.

المادة  -9اليحقًللمهندسًم ازًولةًالمهنةًإالًضمنًحدودًاالقسامًالهندسيةًالتيًتنصًعليهاًشهادتهًالهندسيةًً،
أماًالمهندسًالذيًدرسًفيًجميعًمراحلًدراستهًأحدًاالختصاصاتًفالًيحقًلهًممارسةًالمهنةًإالً
في ًذلك ًاالختصاص ًوتحدد ًبقرار ًمن ًالوزير ًبناء ًعلى ًاقتراح ًمجلس ًالنقابة ًاالعمال ًالتي ًيمكنً

استثناًؤهاًمنًهذاًالحكمًوالًيحقًللمهندسًممارسةًالمهنةًباختصاصينًفيًآنًواحد.

المادة  -10إنًمهنةًالهندسةًالًتعتبرًعمالًتجارياًوبالتاليًفإنًاألتعابًالتيًيتقاضاهاًالمهندسًهيًمقابلً
مالي ًنظير ًتقديمه ًخدمات ًوخبراتً ،ويحظر ًعلى ًالمهندس ًأن ًيعمل ًفي ًمشروع ًمعين ًكمهندسً

مشاورًأوًدارسًأوًمدققًأوًمشرفًعلىًالتنفيذًعندماًيكون ًلهًأيًارتباطًفيًمقاولةًأوًتجارةًأيً
منًالموادًالهندسيةًالتيًلهاًعالقةًبهذاًالمشروعً.

المادة  ً -11اليجوزًللمهندسًالقيامًبعملًيتنافىًمعًكرامةًالمهنةًوالًأنًيقبلًممارسةًمهنتهًب يًشكلًمخالفً
للقوانينًواألنظمةًالنافذةً،وعليهًاالمتناعًعنًأيًعملًالًيقتنعًبسالمتهًوصحتهًالهندسيةًأوًإذاًكانً

تنفيذهًيؤديًإلىًضررًعامًوعليهًأنًيقومًبعملهًفيماًيسندًإليهًمنًدراساتًأوًإشرافًأوًاستشاراتً
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وذلكًتحتًةائلةًالمساءلةًوإنًاإلعالمًعنًالنشاطًالهندسيً
ً
أوًتنفيذ ًً ،بإخالصًومستوىًأداءًجيد ً

فيًالحدودًالمتعارفًعليهاًعملًمشروعً،إالًانهًيجبًأنًالًيتعدىًذلكًإلىًاإلساءةًإلىًالغيرًأوً
ً
إلىًالتمجيدًالشخصيًأوًالدعايةًأوًاإلعالنًبحيثًيضرًبهيبةًالمهنةًأوًسمعةًالغير.

المادة  ً -12يحظرًعلىًالمهندسًالذيًيعملًلدىًالجهاتًالعامةًب يًصفةًكانتً(بعقدًعملًأوًكخبيرًأوً
مستشارًأوًكموظف ًبدوامًجزئيًأوًكاملًً....إلخ)ًسواءًأكانًعلىًرأسًعملهًأوًمندبا ًإلىًجهةً
اانيةًأوًموضوعاًخارجًالمالكًلصالحًجهةًأخرىًأوًمحاالًعلىًاإلستيداعًأوًمجا ازًبإجازةًإداريةًأوً

صحيةًأوًبالًراتبً،العملًمحكماًأوًخبي ارًفيًالخالفاتًالتيًتقامًضدًالجهةًالعامةًالتيًيعملًلديهاً

خاللًفترةًعملهًولثال ًسنواتًالحقةًعلىًإنتهاءًعملهًوذلكًتحتًةائلةًشطبًأسمهًمنًسجلً

النقابةًأوًمنعهًمنًممارسةًالمهنةًبشكلًدائمًأوًمؤقت.

المادة ً -13يعدًالمهندس ًمسؤوال ًعنًسالمةًالعملًالهندسيًالذيًيقومًبهًضمنًقسمهًواختصاصهًومرتبتهً
الهندسيةًخاللًمدةًعشرًسنواتً.

المادة  ً -14اليجوزًللمهندسًالقيامًبعملًيتنافىًمعًكرامةًالمهنةًوالًأنًيقبلًممارسةًمهنتهًبايًشكلًمخالفً
للقوانينًواألنظمةًالنافذةًوعليهًاالمتناعًعنًأيًعملًاليقتنعًبسالمتهًوصحتهًالهندسية ًأوًإذاًكانً

تنفيذهًيؤديًإلىًضررًعامًً .

ًوالرقابية ًعند ًالنظر ًفي ًالقضايا ًالتي ًتتعلق ًبمزاولة ًمهنة ًالهندسة ًتسميةً
المادة  -15على ًالجهات ًالتفتيشية ً
لجانًخبرةًفنيةًمختصةًيتمًاختيارهاًبالتنسيقًمعًنقابةًالمهندسين.

المادة  -16أ -علىًالجهاتًالقضائيةًوالتفتيشيةًوالرقابيةًإبالغ ًالنقيبًأو ًرئيسًالفرعًقبل ًمباشرةًالتحقيقًمعً
أي ًمهندسًألمر ًيتعلقًبمزاولةًالمهنةً ،والًيًعتدًب يًتحقيقًيتمًخالفًذلكً ،وعلىًالنقيبً ،أو ًرئيسً

الفرعً،أوًمنًينتدبانهً،حضورًالتحقيقً .

ب -على ًالجهات ًالعامة ًإبالغ ًالنقابة ًعن ًكل ًما ًتوقعه ًمن ًعقوبات ًت ديبية ًبحق ًالمهندسينً

العاملينًلديهاًبسببًمزاولةًالمهنةً،وتًسجًلًهذهًالعقوباتًفيًسجلًالمهندسًلدىًالنقابةً .

ج -على ًالجهاتًالقضائية ًإبالغ ًالنقابة ًق ارراتًمنع ًالمحاكمةً ،أو ًنتيجة ًالحكمًالمكتسبة ًالدرجةً

القطعيةً،وذلكًلضمهاًإلىًسجلًالمهندسًوالنظرًب مرًإحالتهًعلىًمجلسًالت ديب.

الفصل الثاني

العالقة بين المهندس والمجتمع
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المادة  -17علىًالمهندسًأنًيهدفًفيًمزاولتهًلمهنتهًإلىًخدمةًالمجتمعًوالمساهمةًفيًعمليةًالتنميةًالشاملةً
المستدامةًمنًخاللًتشجيعًالمشاريعًالمجديةًواالهتمامًبجميعًالمجاالتًالعامةًالتيًتبرزًدورًمهنتهً

فيًالحياةً.

المادة ً -18علىًالمهندسًأنًيسعىًجاهدا ًلتوضيحًالمسائلًالتقنيةًوخاصةًتصحيحًاآلراءًالخاةئةًأوًغيرً
المنصفةًحولًمواضيعًتقنيةًمنعاًللقيامًبخطواتًتضرًبمصلحةًالمجتمعً.

المادة ً-19علىًالمهندسًالسعيًلتطويرًمهنتهًمنًخاللًالبحثًالعلميًواإلةالعًالمستمر.

المادة ً -20علىًالمهندسًالتكاملًمعًزمالئهًمنًذويًاإلختصاصاتًالمختلفةًوالتنسيقًالجديًبينهمًإلنجازً
العملًالمشتركًالناجحًوالمتكاملًواإلقتصادي.

المادة  ً -21على ًالمهندس ًأن ًيتبادل ًالمعلومات ًوالخبرات ًمع ًالمهندسين ًوالهيئات ًوالمؤسسات ًالعلميةً
واألكاديميةً،بهدفًزيادةًفاعليةًالمهنة.
الفصل الثالث

العالقة بين المهندسين
المادة  -22علىًالمهندسًعدمًاللجوءًإلىًاالضرارًبسمعةًأوًنشاطًأوًعملًزميلًآخرً،وأنًترديدًاإلشاعاتً
يعتبرًمخالفةًأساسيةًلنظامًمزاولةًالمهنة ًعلىًأنهًفيًحالًالت كدًمنًإرتكابًزميلًلعملًمخالفً
تقدمًالمعلوماتًإلىًفرعًالنقابةًللتحقيقًفيهاًومحاسبةًالمخالف.

المادة ً -23ي جبًأنًتوضعًعلىًدراساتًكلًمشروعًهندسيًأسماءًالمهندسينًالمشاركينًفيًوضعًتصاميمهً
وكذلك ًفي ًالتقارير ًالعائدة ًألي ًمشروع ًعلى ًأن ًتمهر ًجميع ًالمخططات ًبخاتم ًوتوقيع ًالمهندسً
الدارسًتجاهًأسمهًوتصنيفه.

المادة ً -24يجب ًأن ًال ًيحول ًالمهندس ًالمسؤول ًعن ًمهندسين ًآخرين ًدون ًظهور ًكفاءة ًهؤالء ًالمهندسينً
ًواليجوزًعلىًأيًمهندسًإدعاءًالقيامًب عمالًمنًإنجازًغيرهً.

المادة ً –25اليجوز ًعلىًأي ًمهندس ًمسجل ًفي ًشعبة ًالمكاتب ًالخاصة ًإعطاءًالخبرة ًفي ًمشروع ًفي ًعهدةً
زميل ًآخر ًإال ًبموافقة ًمهندس ًالمشروع ًاو ًالفرع ًالذي ًينتمي ًإليه ًباقتراح ًمن ًلجنة ًشعبة ًالمكاتبً
الخاصةًفي ًالفرعً،ويجبًان ًتقتصرًتقارير ًالمهندس ًالخبير ًعلى ًالنواحي ًالمحددة ًوالمطلوبةًمنهً

وضمنًحدودًاختصاصه.

المادة  ً-26تعتبرًاألمورًالتاليةًمخالفةًلكرامةًالمهنةًوروحًالزمالةًويحظرًعلىًالمهندسينًالمسجلينًفيًشعبةً
المكاتبًالخاصةًارتكابهاًوذلكًتحتًةائلةًاالحالةًإلىًمجلسًالت ديبً :

أ -الخروجًعنًأهدافًالنقابةًالواردةًفيًالمادةًً/ً13ً/منًالمرسوم.
بً -أعمالًمخلهًبشرفهمًالمسلكيًوشرفًالمهنةً.
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جً -أعمالًماسةًبكرامةًالمهنةً.

دً–ًأعمالًماسةًبكرامةًأيًمنًاعضاءًالنقابةًأوًهيئاتهاًً .
هً–ًًإهمالًت ديةًواجباتهمًالمهنيةًً .
وً–ًمخالفةًاألنظمةًالنقابيةًً .

ز -مزاحمةًزميلًعلىًعملًبقبولًتعرفةًدونًالحدًاألدنى.

حًًً-دفعًعموالتًأوًتقديمًخدماتًمجانيةًبقصدًالترغيبًفيًالحصولًعلىًعمل.

طًً-مزاحمةًزميلًعلىًعملًبعدًقبولًعرضهًوخاللًإجراءًالعقدًمعهً .

يًً-قبولًعملًكانًيقومًبهًزميلًآخرًوذلكًقبلًتصفيةًحقوقًهذاًالزميلً .

كًً-تع ة ة ة ة ة ةةديلًمش ة ة ة ة ة ةةروعًق ة ة ة ة ة ةةامًبد ارس ة ة ة ة ة ةةتهًزمي ة ة ة ة ة ةةلًدونًاالة ة ة ة ة ة ةةالعًعل ة ة ة ة ة ةةىًمعطي ة ة ة ة ة ةةاتًوفرض ة ة ة ة ة ةةياتًًًًًًًًًًًًً
التصميمًوكذلكًعدمًتبليغًالمصممًنسخةًعنًالتعديالتًالجاريةًعلىًمشروعهً .

لً-تعاةيًأيًعملًهندسيًدونًإبالغًالفرعًخطياًعنًهذاًالعملً .

مً -استخدامًاسمًمهندسًآخرًفيًأيًعملًهندسيًدون ًالحصولًعلىًإذنًخطيًمنهًولكلًعملً
هندسيًعلىًحدةً .

نً–ًالتهربًمنًتسديدًالرسومًالنقابيةً ًًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً

الفصل الرابع

العالقة بين (المهندس المصمم أو المدقق أو المشرف أو المستشار )
وصاحب العمل

المادة  -27يجبًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًعندماًتكلفًب يًعملًهندسيًأوًاقتصاديًأنًتكون ًمستشا ارًفنياً
مخلصاًلصاحبًالعملًوالمشروعًالهندسيًالموكلًإليها.

المادة  ً -28يترتب ًعلى ًالمهندس ًالذي ًيعمل ًفي ًالمؤسسة ًالهندسية ًاالستفادة ًمن ًالخبرات ًالهندسيةً
االختصاصية ًالمتوفرة ًلديها ًوعليه ًأن ًيتفق ًمع ًصاحب ًالمشروع ًمسبقا ًعلى ًنوعية ًالخبرة ًالمكملةً
إلختصاصاتهاًوالمطلوبةًلت مينًحاجةًالمشروعًالهندسيً(موضوعًعملها)ًوعلىًتكاليفًهذهًالخبراتً

ويسجلًذلكًبشكلًواضحًفيًصكًالتكليف.

المادة ً -29علىًالمؤسسةًالهندسيةًأنًتقومًضمنًحدودًماًينصًعليهًتكليفهاًوالشروطًالفنيةًباألعمالًالتيً
تنص ًعليها ًتعليمات ًالنقابة ًوفقا ًلكل ًنوع ًمن ًاألعمال ًوحسب ًالتعرفة ًالمحددة ًلها ًوالمعتمدة ًمنً
النقابة.
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المادة  ً-30يتوجبًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًأنًتطلبًمنًصاحبًالعملًتوضيحًرغباتهًوالوظيفةًالمطلوبةًمنً
مشروعهًالهندسيًالمرغ وبًتنفيذهًضمنًحدودًومعطياتًاابتةًبشكلًالًيسببًأيًالتباسًأوًيحد ً
أيًغموضًفيًالمطلوب.

المادة  ً -31علىًالمؤسسةًالهندسيةًعندًظهورًأخطاءًأوًمشاكلًفنيةًفيًالمشروعًالهندسيًالموكلًإليهاًأنً
تظهرها ًلصاحب ًالعمل ًبوضوح ًوبصراحة ًوعليها ًإيجاد ًالحلول ًالمناسبة ًلها ًوعلى ًصاحب ًالعملً

التقيد ًبهذه ًالحلول ًكما ًيتوجب ًعلى ًصاحب ًالعمل ًأن ًيعرض ًجميع ًالمشاكل ًالناجمة ًأاناء ًتنفيذً
المشروعًالهندسيًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًالمصممةًإليجادًالحلولًالمناسبةًلهاًوعلىًصاحبًالعملً

التقيدًبهذهًالحلول.

المادة ً-32علىًالمؤسسةًالهندسيةًوخاصةًعندًاإلشرافًعلىًتنفيذًأيًمشروعًهندسيًأنًتكونًفيًتصرفاتهاً
وقصدهاًعادلةًوغيرًمتحيزةًبينًأةرافًالتعاقدًعلىًأنًيكون ًواجبهاًاألولًهوًاإلخالصًللمشروعً

الموكلًإليهاًلتنفيذهًبالمستوىًالالئقًالمطلوب.

المادة ً -33إذاًتعرضًالمهندسًلظروفًأوًةلبًمنهًت ديةًعملًالًيقتنعًبسالمتهًوصحتهًالمهنية ًأوًيؤديً
تنفيذهًإلىًضررًعامًأوًكانًذلكًالعملًمخالفا ًلكرامةًالمهنةًأوًالنظامًوالقوانينًالنافذةًوعجزًعنً

تالفيًذلكًوجبًعليهًإعالمًفرعًالنقابةًالعائدًلهًبتقريرًمفصلًلكيًيتخذًالفرعًاإلجراءاتًالضروريةً

الالزمةً .

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً

الفصل الخامس

العالقة بين المهندس والمقاول
المادة  -34على ًالمؤسسة ًالهندسية ًالمشرفة ًأن ًتسعى ًألن ًيكون ًعقد ًالمقاولة ًواضحا ًليبين ًويضمن ًحقوقً
جميعًاألةرافًوليكونًأساساًقوياًلعملًناجحًوعالقةًةيبةًبينهاًوبينًصاحبًالعملًوالمقاول.

المادة ً -35على ًالمؤسسة ًالهندسية ًافساح ًالمجال ًأمام ًكافة ًالعارضين ًعلى ًالسواء ًللحصول ًعلى ًجميعً
المعلومات ًالالزمة ًلهم ًمن ًزيارة ًالموقع ًإلى ًاالةالع ًعلى ًكامل ًالمخططات ًوحساب ًالكمياتً

تفصيلياًوتقديرًمدةًالعملًوذلكًلمصلحةًصاحبًالعملًوالمقاول.

المادة ً -36يعتبرًعمال ًيتنافىًمعًقواعدًوآدابًمزاولةًالمهنةًفيًالمؤسساتًالهندسيةًالدعوةًلتقديمًعروضً
بقصدًمعرفةًالكلفًأوًالتفاوضًعليهاًمعًجهاتًمحددة.

المادة ً-37اليجوزًاستعمالًعرضًمقاولًماًبقصدًالحصولًعلىًعروضًأخفضًمنًالغير.
الفصل السادس
حل الخالفات
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المادة  -38تًنش ًفيًنقابةًالمهندسينًغرفةًتحكيمًتختصًفيًحلًالخالفاتًالناشئةًعنًالعقودًالهندسيةً ،وفقً
المادةًً/61/منًالمرسوم.

المادة ً – 39علىًمجلسًالفرعًالذيًيقعًفيًمنطقتهًخالفًمهنيًبينًالمهندسينًً،العملًعلىًحلهًبالطرقً
الوديةً،وإذاًتعذرًذلكً،يحالًالخالفًإلىًمجلسًالنقابةًالذيًيبتًفيهًخاللًمدةًأقصاهاًشهران.

المادة ً-40أً-علىًالمهندسًأنًيسعىًلحلًخالفاتهًالناشئةًبينهًوبينًصاحبًالعملًبالطرقًالودية.
بً-علىًالمهندسًأنًيتفقًمعًصاحبًالعملًعلىًأتعابهًخطيا.

جً-فيًحالًعدمًوجودًاتفاقًخطيًبينًالمهندسًوصاحبًالعملًعلىًاألتعابً،وعدمًرغبتهماًفيً
إحالةًهذاًالموضوعًعلىًالتحكيمً،ينظرًمجلسًالفرعًالذيًيتبعًلهًالمهندسًبتقديرهاًتبعاًًألهميةً
األعمالً ،والجهد ًالمبذولً ،وبعد ًسماع ًأقوال ًالطرفينً ،واالةالع ًعلى ًالواائق ًوالبيانات ًالتيً
يقدمانهاً،يصدرًق اررهًخاللًشهرينًمنًتاريخًتقديمًالطلبً .

دً -يقبل ًقرار ًتقدير ًاألتعاب ًالطعن ًباالستئناف ًأمام ًمحكمة ًاالستئناف ًالمدنية ًالمختصة ًخاللً
عشرةًأيامًمنًتاريخًتبليغهًبكتابًخطيً،ويكونًقرارهاًمبرماًً .

هً -إذا ًلمًيطعنًأحدًالطرفينًبقرارًمجلسًالفرعًخاللًالمهلةًالقانونيةً ،يعطى ًصيغةًالتنفيذًمنً
رئيسًمحكمةًاالستئناف.

الباب الثالث

مجاالت مزاولة المهنة
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المادة ً-41تشملًمزاولةًالمهنةًالمجاالتًالتاليةًً :
أ – الدراسات ً ً:

ً -1البرمجةًً ً.

ً -2دراسةًالجدوىًً ً.
ً -3التخطيطًً ً.
ً -4التصميمًً ً.

ً -5وضعًالشروطًالتعاقديةًً ً.

ً -6وضعًالمواصفاتًالفنيةًوجداولًالكمياتً،وجداولًتحليلًاألسعارً ً
ً -7دراسةًوتقييمًالعروضً ً.

ً-ً8األعمالًاألخرىًذاتًالصلةًبالدراساتًوتحددًبق ارراتًيصدرهاًمجلسًالنقابةً ً
ً-9الدراساتًاألوليةًً ً.

ً-10البرامدًالوظيفيةًً .

ب – التدقيق :يقصد به تدقيق الدراسات الهندسية .
ج – اإلشراف :يشمل:

ً-1اإلشرافًالتقنيًعلىًتنفيذًاألعمالًالهندسيةًً ً.
ً -2تنظيمًالكشوفًالشهريةًً ً.

ً -3تنظيمًدفاترًالمساحةً(ًالتقابلً)ًً .

د -التنفيذ :القيامًبتحقيقًتصميمًالمشاريعًالهندسيةًوفقًاألسسًالتقنيةًواألساليبًاإلقتصاديةً .

هــــ  -اإلدارة :إدارةًالةةدوائرًوالمؤسسةةاتًوالشةةركاتًوالمكاتةةبًالتةةيًتقةةومًبانجةةازًاألعمةةالًوالمشةةاريعً
الهندسية.

و – التعلـــيم :التعلةةيمًالهندسةةيًالجةةامعيًوالتعلةةيمًالتطبيقةةيًلتهيئةةةًًالك ةوادرًالتقنيةةةًللقيةةامًبالمشةةاريعً
الهندسية.

ز – البحث العلمـي :البحةثًفةيًالمواضةيعًالعلميةةًالهندسةيةًاألساسةيةًوالتطبيقيةةًوالمشةكالتًالتقنيةةً
التيًتواجهًالمشاريعًالهندسية.

ح – الخبرات واإلستشارات :يقصدًبهاًإبداءًالرأيًحولًالمواضيعًالهندسية.

ط – المقــاوالت :تعنةةيًالقيةةامًبةةإبرامًصةةيغةًتعاقديةةةًمةةعًصةةاحبًالعمةةلًلتنفيةةذًمشةةروعًهندسةةيً ًوذلةةكً
حسبًالتصميمًوالتعليماتًوالشروطًالفنيةًً.

ي – الصـــيانة :يقص ةةدًبه ةةاًالص ةةيانةًالوقائي ةةةًتفادي ةةاًلألعط ةةالًأوًالص ةةيانةًإلص ةةالحًالخل ةةلًوإع ةةادةً
العنصرًأوًالمنش ًإلىًالوضعًالسليم.
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ً

ك – االختبـــار :التحق ةةقًم ةةنًص ةةالحيةًالمة ةوادًوالعناص ةةرًوالتجهية ةزاتًف ةةيًجمي ةةعًالقطاع ةةاتًوتة ة ايرً
العواملًالمختلفةًعليهاًومطابقتهاًللمواصفاتًالمعتمدة.

ل – الفحـ

 :الت كةةدًمةةنًجةةودةًاإلنتةةاجًوتصةةنيفًنوعيتةةهًوالت كةةدًمةةنًمةدىًمطابقةةةًاألجةزاءًالمنتجةةةً

للتصميمًأوًالمواصفاتًالمعتمدةًً .

م – اإلنتــاج :تسلسةةلًالعمليةةاتًالمتبعةةةًللحصةةولًعلةةىًالمنةةتدًأوًأج ةزاءًالمنةةتدًوفةةقًتصةةميمًمعتمةةدً
حسبًالشروطًالفنيةً .

ن – الصناعة :الترجمةًالعمليةًلمتطلبةاتًالمجتمةعً(المتطلبةاتًالغذائيةةًوالسةكنيةًوالكسةائيةًواألمنيةةً
ً...الخ)ً،وفقًنهدًعلميًباعتمادًقواعدًاألفضلياتًمنًحيثًالحاجةًوالتصريعًالكلي.

س – التعريف بالمواد واآلالت واألجهزة الهندسية :القيامًباإلرشادًالتقنيًالهندسيًلمواصفاتًالمةوادً
واآلالتًواألجهزةًواألدواتًالتقنيةًبغرضًتسويقهاًالستعمالهاًفيًالمشاريعًواألعمالًالهندسيةً .

ع – التفرغ للعمل النقابي :وفقاًألحكامًالنظامًالداخلي.

الباب الرابع

المادة  -42مسؤولية المهندس الدارس:

مسؤولية المهندس

أًً-يكونًالمهندسًالدارسًمسؤوالًًعنًالدراساتًالتيًيعدهاًوفقًماًيليً ً:
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 -1تقةةديمًد ارسةةةًتفةيًبةةاألغراضًوالمتطلبةةاتًالمقدمةةةًللمشةةروعًوحسةةبًالبرنةةامدًالمعةةدًلةةذلكًبمةةاً
يحق ةةقًاألس ةةسًالتقني ةةةًواإلقتص ةةاديةًوبم ةةاًاليتع ةةارضًم ةةعًاألنظم ةةةًالناف ةةذةًالخاص ةةةًبالعم ةةلً

الهندسيًوالقوانينًالمتعلقةًبذلكً ً.

 -2ت مينًدراسةًإقتصاديةًللمشروعًالهندسيًبماًيؤمنًمةردوداًًأفضةلًفةيًخطةطًالتنميةةًالشةاملةً
والمستدامةًويؤديًإلىًالحفاظًعلىًالثروةًالوةنيةً .

 -3حسةةنًاختيةةارًاألسةةلوبًوالشةةكلًالهندسةةيًالمتبةةعًفةةيًحةةلًالمشةةروعًوبشةةكلًيناسةةبًظةةروفً
المنطقةًالمحيطةًبهً .

 -4صحةًوسالمةًالدراسةًالهندسيةًبشكلًيطابقًالشروطًوالمواصفاتًوظروفًالمشروعًوالنظمً
المحليةًوالعالميةًالمعتمدةًلدىًنقابةًالمهندسينًالسوريينً .

 -5حس ةةنًتق ةةديرًالم ةةدةًالالزم ةةةًلتنفي ةةذًالمش ةةروعًوحس ةةابًالكمي ةةاتًوالكلف ةةةًالتقديري ةةةًآخ ةةذاًبع ةةينً
االعتبارًالظروفًالمحليةًمنًحيثًتوفرًالموادًوالمعداتًواليدًالعاملة.

بً–ًاليكونًالمهندسًالدارسًمسؤوالًعنً :

 -1عدمًالدقةًفيًالمعطياتًالتيًقدمتًإليهًوالتيًاستندًإليهاًفيًدراستهً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ً-ً2س ةةالمةًالعم ةةلًالهندس ةةيًعن ةةدًتنفي ةةذهًبش ةةكلًمخ ةةالفًللد ارس ةةةًالت ةةيًأع ةةدهاًإذاًت ةةمًذل ةةكًدونً
الحصولًعلىًموافقتهًالخطيةًعلىًالتعديالتًالجاريةً .

جً–ًتنحصرًمسؤوليةًالمهندسًالدراسًضمنًحدودًاختصاصهًالهندسيًومرتبتهًويمتنعًعليةهًتقةديمً
أيًدراسةًأوًخبرةًأوًمشورةًخارجًهذاًاالختصاصً .

المادة  -43مسؤولية المهندس المدقق:

أًً -يكونًالمهندسًالمدققًمسؤوالًعنًتدقيقًالد ارسةةًوالت كةدًمةنًصةحتهاًوكشةفًاألخطةاءًالواقعةةً
فيهاً ً.

بًً-يشاركًالمهندسًالمدققًالمهنةدسًالةدارسًجميةعًمسةؤولياتهًوحسةبًاختصاصةهًبعةدًأنًيعتمةدً
الدراسةً .

المادة  -44مسؤولية المهندس المنفذ:

أً–ًيكونًالمهندسًالمنفذًمسؤوالًعنً ً:
 -1اعدادًالبرنامدًالزمنيًالالزمًلتنفيذًاألعمالً .

 -2حسنًتقديرًحجمًالمعداتًوالموادًواليدًالعاملةًالالزمةًللتنفيذًبماًيالئمًبرنامجهًالزمنيً .
 -3تنفيذًالدراساتًوالمخططاتًالمقدمةًللمشروعً .

 -4إجة ةًةراءًالتجة ةةاربًالحسة ةةيةًوالمخبرية ةةةًالتة ةةيًتؤكة ةةدًالحصة ةةولًعلة ةةىًالمواصة ةةفاتًالمعتمة ةةدةًفة ةةيً
التصميمً ً.

 -5حسنًتنظيمًالعملًفيًالمشروعً ً.
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بً–ًالًيحةةقًللمهنةةدسًالمنفةةذًإجةراءًأيًتعةةديلًعلةةىًالد ارسةةاتًالمقدمةةةًلتنفيةةذهاًدونًالحصةةولًعلةةىً
موافقةًمسبقةًمنًالمهندس الدارس والمـدققًعلةىًهةذاًالتعةديلًويكةونًًمسةؤوالًعةنًكةلًتعةديلً

يقومًبهًدونًالحصولًعلىًالموافقةًالمطلوبةً .

جًً-اليكةةونًالمهنةةدسًالمنفةةذًمسةةؤوالًعةةنًالخط ة ًالواقةةعًفةةيًالد ارسةةةًوعليةةهًةلةةبًالتعةةديلًالةةذيًي ةراهً
مناسباًمنًالمهندسًالدارسًوالمدققً .

المادة  -45مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ:

ًًًًًًًًًًًأًًً-يكونًالمهندسًالمشرفًعلىًالتنفيذًمسؤوالًعنً ً:

 -1مراقبةًالتنفيذًوإعطاءًالتعليماتًالفنيةًالصحيحةًلتحاشيًاألخطاءًخاللًجميعًمراحلًالعملً .

 -2الت كةةدًمةةنًإج ةراءًالتجةةاربًالفنيةةةًوالمخبريةةةًالتةةيًتؤكةةدًالحصةةولًعلةةىًالمواصةةفاتًالمطلوبةةةًفةةيً
التصميمً .

 -3المشةةاركةًفةةيًتحمةةلًالمسةةؤوليةًألجةزاءًالمنشة ةًالهندسةةيةًالمخالفةةةًللنظةةامًوالشةةروطًفةةيًحةةالًعةةدمً
ةلبهًإزالتهاً ً.

 -4اعتمادًالبرنامدًالزمنيًلتنفيذًاألعمالً ً.

بًً-اليكونًالمهندسًالمشرفًمسؤوالًعنًسالمةًأيًعملًهندسيًلمًيقمًباإلشرافًعليهًفيًحدودً

المهمةًالموكلةًإليهً .

جًً-علةةىًالمهن ةةدسًالمشةةرفًعن ةةدًالض ةةرورةًةلةةبًالتع ةةديلًالةةذيًيةةراهًمناس ةةباًمةةنًالمهن ةةدسًال ةةدارسً
وبموافقةًالمهندسًالمدققًوفيًجميعًاألحوالًاليكونًمسؤوالًعنًالخط ًالواقعًفيًالدراسةً .

دًً-علةةىًالمهنةةدسًالمشةةرفًأنًيطلةةبًمةةنًصةةاحبًالعمةةلًاتخةةاذًالتةةدابيرًالتةةيًتكفةةلًسةةالمةًالج ةوارً
والمواةنينًوالعمالًأاناءًالتنفيذًوالًيعتبرًمسؤوالًعنًاإلصاباتًوالحواد ًالتيًتقعًضمنًمكانً

العملًإذاًلمًيتمًالتقيدًبتعليماتهًالخطيةً .

المادة  ًً-46إنًنقابةًالمهندسينًممثلةًبمجلسًالنقابةًومجالسًالفروعًهيًالمرجعًالمختصًحصراًبتحديدًوتوضيحً
حدودًالمسؤولياتًبموجبًأحكامًهذاًالنظامًعلىًأيًمنًالمهندسينًالمشمولينًب حكامهً ً.

الباب الخامس
المراتب الهندسية وأسس اجتيازها
الفصل األول
مراتب العضوية ً
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المادة  -47يصنف المهندسون المسجلون في النقابة حسب المراتب التاليةً :
ًً-1مرتبةًالمهندسًالمتدربًً ًً.
ً ًً-2مرتبةًالمهندسًالمشاركً ً.
ً ًً-3مرتبةًالمهندسًالممارسً .
ً ًً-4مرتبةًالمهندسًاالستشاريًً ً .
الفصل الثاني

مرتبة المهندس المتدرب وأسس اجتيازها ً

المادة  -48مرتبة المهندس المتدرب:

أًً -هةذهًالمرتبةةًهةيًأولةىًالم ارتةةبًالهندسةيةًالتةيًيحصةلًعليهةاًالمهنةةدسًبعةدًتخرجةهًمةنًالجامعةةةً
وانتسابهًإلىًنقابةًالمهندسينًومباشرتهًالتدريبًالمهنيً .

بًً-اليج ةةوزًللمهن ةةدسًالمت ةةدربًمزاول ةةةًاألعم ةةالًالهندس ةةيةًواتخ ةةاذًالقة ة ارراتًالفني ةةةًعل ةةىًمس ةةؤوليتهً
الخاصةًدونًوجودًمرجع مدرب ومشرف عليهً .

جًً-يستمرًالمهندسًالمتدربًفيًهذهًالمرتبةًةيلةًمدةًالتدريبًالمحددةًلةهًوالتةيًالتقةلًعةنًاةال ً
سنواتًويرقىًبعدهاًإلىًمرتبةًالمهندسًالمشاركًوفقًأحكامًهذاًالنظامً ً.

المادة  -49أسس اجتياز مرتبة المهندس المتدرب إلى مرتبة المهندس المشاركً :

أًًً-بعةةدًإنهةةاءًفت ةرةًالتةةدريبًالكامةةلًحسةةبًهةةذاًالنظةةامًيقةةدمًالمهنةةدسًالمتةةدربًةلبةةاًخطيةةاًمقرونةةاً
بالواائقًوالثبوتياتًوماًأمكنًمنًنماذجًاألعمالًإلىًفرعًالنقابةًالمسجلًفيةهًالةذيًيحيةلًةلبةهً

إلىًلجنةًالقسمًالمختصًفيًالفرعً .

بًً-تت ةةولىًلجن ةةةًالقس ةةمًالمخ ةةتصًد ارس ةةةًالطل ةةبًوالبيان ةةاتًالمرفق ةةةًبموج ةةبًأحك ةةامًنظ ةةامًالت ةةدريبً
والت هيةةلًعلةةىًأنًتنهةةيًد ارسةةتهاًللطلةةبًوترفةةعًتوصةةياتهاًبش ة نهًإلةةىًمجلةةسًالفةةرعًخةةاللًمةةدةً

شهرينًمنًتاريخًتقديمًالطلبً .

جًً-يةةدرسًمجلةةسًالفةةرعًاضةةبارةًالطلةةبًوتوصةةيةًلجنةةةًالقسةةمًالمخةةتصًأوًلجنةةةًاالختصةةاصًفةةيً
حالًوجودهاً،وذلكًخاللًمدةًشهرًمنًتاريخًإحالتهًإليهًويصدرًبهذاًالخصوصًق ار ارًمعلالً .

دًً-يستمرًالمهندسًفيًمرتبةًالمتةدربًإلةىًحةينًإنهةاءًتدريبةهًفةيًكامةلًالمواضةيعًالمبينةةًفةيًهةذاً
النظامًوصدورًقرارًمجلسًالفرعًبترقيتهًأصوالً .

هةًً-يبدأًاحتسابًالمدةًللمرتبةًالجديدةًاعتباراًمنًتاريخًاستحقاقهاًً ً.

 يتمًإعدادًمقترحًلمجلسًالنقابةًالحقاًحولًةريقةًاالختبارًالجتيازًالمرتبةًً،معًمالحظةًًاعتمةادًاالختبارًعلىًعملًالمهندسًباختصاصًوظيفيًً ً.
الفصل الثالث

مرتبة المهندس المشارك وأسس اجتيازها ً
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المادة  -50مرتبة المهندس المشارك :

أًً -تمنحًهذهًالمرتبةًللمهندسًالذيًانهىًتدريبهًوفقاًلهذاًالنظامًوصةدرًقةرارًمجلةسًالفةرعًبترقيتةهً
إلىًهذهًالمرتبةًحسبًأحكامهً .

بًً-تعتبةةرًمرتب ةةةًالمهن ةةدسًالمشةةاركًا ةةانيًالم ارت ةةبًالهندسةةيةًحي ةةثًيب ةةدأًالمهنةةدسًبالمش ةةاركةًف ةةيً
ممارسةًالمهنةًمعًزمالئهًوحسبًماهوًمنصوصًعنهًفيًهذاًالنظامً .

جًً-يسةتمرًالمهنةةدسًفةةيًمزاولةةةًالمهنةةةًفةةيًهةةذهًالمرتبةةةًلمةةدةًالتقةةلًعةةنًخمــس ســنواتًوإلةةىًحةةينً
الت ك ةةدًم ةةنًقيام ةةهًبالمش ةةاركةًف ةةيًمش ةةاريعًوأعم ةةالًهندس ةةيةًتؤهل ةةهًللترقي ةةةًإل ةةىًمرتب ةةةًالمهن ةةدسً

الممارس.

المادة  -51أسس اجتياز مرتبة المهندس المشارك إلى مرتبة المهندس الممارس:

أًً -بعدًمزاولةًالمهندسًللمهنةًفةيًمرتبةةًالمهنةدسًالمشةاركًبشةكلًفعلةيًلمةدةًحةدهاًاألدنةىًخمةسً
سةةنواتًيقةةدمًالمهنةةدسًالمشةةاركًإلةةىًفةةرعًالنقابةةةًالمسةةجلًفيةةهًةلبةةاًخطيةةاًمةةعًاسةةتمارةًخاصةةةً
للترفيةةعًتبةةينًبشةةكلًمفصةةلًأهةةمًاألعمةةالًالهندسةةيةًالتقنيةةةًالتةةيًحققهةةاًالمهنةةدسًأوًشةةاركًفةةيً
تحقيقهاًخاللًمزاولتهًللمهنةًفيًمجالًأوًمجاالتًًأعمالهًالهندسيةًمقروناًعنةدًاللةزومًبالواةائقً
والثبوتياتًوماًأمكنًمنًنمةاذجًاألعمةالًويحيةلًمجلةسًالفةرعًالكتةابًومرفقاتةهًإلةىًلجنةةًالقسةمً

المختصًفيًالفرعً .

بًً-تتةةولىًلجنةةةًالقسةةمًالمخةةتصًد ارسةةةًالطلةةبًوالبيانةةاتًالمرفقةةةًعلةةىًأنًتنهةةيًد ارسةةتهاًللطلةةبً
وترفعًتوصياتهاًبش نهًإلىًمجلسًالفرعًخاللًمدةًشهرينًمنًتاريخًتقديمًالطلبً .

جًً-يةةدرسًمجلةةسًالفةةرعًالطلةةبًوتوصةةيةًلجنةةةًالقسةةمًالمخةةتصًأوًلجنةةةًاالختصةةاصًإنًوجةةدتً
وذلةةكًخةةاللًمةةدةًشةةهرًمةةنًتةةاريخًإحالتةةهًإليةةهًويعتمةةدًتوصةةيةًلجنةةةًالقسةةمًالمخةةتصًأوًلجنةةةً

االختصاصًأوًيردهاًبقرارًمعللًعندًعدمًاالقتناعًبهاًً .

دًً-فيًحالًقبولًةلبًالترقيةًيرقىًالمهندسًالمشةاركًإلةىًمرتبةةًالمهنةدسًالممةارسًبموجةبًقةرارً
يصدرًعنًمجلسًالفرعًويبدأًاحتسابًالمدةًلهذهًالمرتبةًالجديدةًاعتباراًمنًتاريخًاالستحقاقً .

هةةً-عنةةدماًيةرفضًمجلةةسًالفةةرعًالطلةةبًبتقريةةرًمعلةةلًيبةةينًللمهنةةدسًالنةواقصًويحةةددًلةةهًالمةةدةًالةةدنياً
اإلضافيةًالمتوجبًعليهًقضاؤهاًفيًمرتبةًالمشاركًقبلًالتقدمًبطلبًجديدً .

وًًً-يستمرًالمهندسًفيًمرتبةًالمهندسًالمشاركًإلىًحينًصدورًقرارًمجلسًالفرعًبترقيتهًً ًًًًً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً

الفصل الرابع

مرتبة المهندس الممارس وأسس اجتيازها ً

المادة  -52مرتبة المهندس الممارس:

أًً -تمنحًهذهًالمرتبةًللمهندسًالذيًأمضىًخمسًسنواتًعلىًاألقةلًفةيًمرتبةةًالمهنةدسًالمشةاركً
ويصدرًقرارًعنًمجلسًالفرعًبترقيتهًإلىًهذهًالمرتبةًبموجبًأحكامًهذاًالنظامً .
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ةثًالمرتةةبًالهندسةةيةًحيةةثًيبةةدأًالمهنةةدسًبعطائةةهًالمهنةةيً
ًا
بًً-تعتبةةرًمرتبةةةًالمهنةةدسًالممةةارسًاالة
الكاملًفيًممارسةًالمهنةًوحسبًماهوًمنصوصًعليهًفيًهذاًالنظامً .

جًًً-يسةةتمرًالمهنةةدسًفةةيًمزاولةةةًالمهنةةةًفةةيًهةةذهًالمرتبةةةًلمةةدةًالتقةةلًعةةنًعشــر ســنواتًوإلةةىًحةةينً
الت كةةدًمةةنًقيامةةهًبإنجةةازًمشةةاريعًوأعمةةالًهندسةةيةًوتحمةةلًمسةةؤوليةًمشةةاريعًوأعمةةالًهامةةةًتؤهلةةهً

لمرتبةًالمهندسًاالستشاريًً .

المادة  -53أسس اجتياز مرتبة المهندس الممارس إلى مرتبة المهندس االستشاريً :

أًً -بعدًمزاولةًالمهنةًفيًمرتبةًالمهندسًالممارسًبشكلًفعليًلمدةًحدهاًاألدنىًعشرًسنواتًيقدمً
المهندسًالممارسًإلىًفرعًالنقابةًالمسجلًفيهًةلبةاًخطيةاًمةعًاسةتمارةًخاصةةًيبةينًفيهةاًبشةكلً
مفصلًأهمًاألعمالًالهندسةيةًوالمنجةزاتًالتقنيةةًالتةيًحققهةاًالمهنةدسًخةاللًمزاولتةهًللمهنةةًفةيً

مجةةاالتًعملةةهًالهندسةةيًمقرونةةةًعنةةدًاللةةزومًبالواةةائقًوالثبوتيةةاتًومةةاًأمكةةنًمةةنًنمةةاذجًاألعمةةالً

ويحيةةلًمجلةةسًالفةةرعًالطلةةبًومرفقاتةةهًبعةةدًد ارسةةتهًوإبةةداءًال ةرأيًإلةةىًلجنةةةًالقسةةمًالمخةةتصًفةةيً

الفرعً .

بًً-ي ةةدرسًمجل ةةسًالف ةةرعًالطل ةةبًوالبيان ةةاتًالمرفق ةةةًوم ةةنًا ةةمًيحي ةةلًالطل ةةبًوكام ةةلًاإلض ةةبارةًم ةةعً
مطالعتهًوتوصياتهًإلىًمجلسًالنقابةًخاللًمدةًشهرًمنًتاريخًتقديمًالطلبً .

جًًً-يحيلًمجلسًالنقابةًالطلبًومرفقاتهًإلىًلجنةًالتقويمًالمختصةً(المسماةًمنًمجلسًالنقابة)ً .

دًً-تتولىًلجنةًالتقويمًالمختصةًدراسةًالطلبًوالبياناتًالمرفقةًوإجراءًالمقابلةًمعًصةاحبًالعالقةةً
وتصدرًتوصيتهاًبش نهً(وفقًأسسًيضعهاًمجلسًالنقابةًويوافقًعليهاًالمؤتمرًالعام)ًوترفعهةاً

إلىًمجلسًالنقابةًوذلكًخاللًمدةًاالاةًأشهرًمنًتاريخًاستالمهاًالطلبً .

هةًً-يعتمدًمجلسًالنقابةًتوصيةًاللجنةًأوًيردهاًإليهاًبقرارًمعللًخاللًمدةًأقصاهاًاالاةًأشهرً .

وً ًً-تقومًاللجنةةًبإعةادةًالد ارسةةًوترفةعًتوصةيتهاًالنهائيةةًإلةىًمجلةسًالنقابةةًوعلةىًالمجلةسًإصةدارً

هذهًالتوصيةًبقرارًمنهًخاللًمدةًشهرًمنًتاريخًرفعًالتوصيةًإليهًوإالًاعتبرتًمقبولةًحكماًًًًًًًًًًًًًً.

زًً-يصةدرًنقيةبًالمهندسةينًجةدوالًسةنوياًب سةماءًالمهندسةينًالةذينًقةررًمجلةسًالنقابةةًتةرقيتهمًإلةىً
مرتبةًالمهندسًاالستشاريًًقبلًنهايةًالعامً .
حًً-ف ةةيًح ةةالًرف ةةضًةل ةةبًالترقي ةةةًتع ةةادًاالض ةةبارةًإل ةةىًص ةةاحبًالعالق ةةةًع ةةنًةري ةةقًف ةةرعًالنقاب ةةةً
المختصًمعًتقريرًمعللً .
طًً-يستمرًالمهندسًفيًمرتبةًالمهندسًالممارسًحتىًصدورًقرارًترقيتهًمنًمجلسًالنقابةً .
يًً-يرسلًمجلسًالنقابةًأسماءًالمهندسينًاالستشاريينًالذينًيعتمدهمًأصوالًإلىًاتحةادًالمهندسةينً
العربًلتسجيلهمًفيًلوائحهًً ً.
الفصل الخامس
مرتبة المهندس االستشاريًً ً
المادة  -54مرتبة المهندس االستشاري :
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أًً -تمنحًهذهًالمرتبةًللمهندسًالذيًأمضىًعشرًسةنواتًعلةىًاألقةلًفةيًمرتبةةًالمهنةدسًالممةارسً
وصدرًقرارًمنًمجلسًالنقابةًبترقيتهًوذلكًبموجبًأحكامًهذاًالنظامً .
بًً-تعتبرًمرتبةًالمهندسًاالستشةاريًًأعلةىًالم ارتةبًالهندسةيةًحيةثًيمةارسًالمهنةدسًمهنتةهًبشةكلً
كاملًحسبًماهوًمنصوصًعليهًفيًهذاًالنظام.
المادة  -55مجاالت مرتبة المهندس االستشاري :
أًً-الدراساتًالهندسية.
بً–ًاإلشرافًالهندسي ً
ًًًًًًًًًًًًًجًً-التنفيذًالهندسيً .
ًدًً-إدارةًالمشاريعًالهندسية.
هً-التعليمًالهندسي.
وً-الصيانةًالهندسيةًً .
زً-اإلدارةًالعامةًً .
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة ً ً-56يجةةوزًالطعةةنًفةةيًقة ارراتًالترقيةةةًالصةةادرةًعةةنًمجةةالسًالفةةروعًأمةةامًمجلةةسًالنقابةةةًالةةذيًلةةهًالحةةقً
بالفصلًفيًهذاًالطعنًويجوزًالطعنًفيًق ارراتًالترقيةًالصادرةًعنًمجلسًالنقابةًأمامًالمؤتمرً
العامً .
المادة ً -57تعتبرًالمؤتمراتًوالدوراتًوالندواتًالعلميةًالهندسيةًالتيًيشةاركًفيهةاًويحضةرهاًالمهنةدسًبمثابةةً
ت هيلًوتضافًإلىًسجلًالمهندسًالعتمادهاًعندًدراسةًةلبًالترقيةً .
المادة ً -58تعتبةةرًمةةدةًالد ارسةةاتًالعليةةاًمزاولةةةًللمهنةةةًوتعطةةيًصةةاحبهاًالحةةقًفةةيًحسةةابًمةةدةًمزاولةةةًإضةةافيةً
علىًأساسًسنةًواحدةًلمةنًحصةلًعلةىًشةهادةًالماجسةتيرًبعةدًالحصةولًعلةىًالشةهادةًالجامعيةةً
األولىًأوًماًيعادلهاًأوًمنًحصةلًعلةىًشةهادةًاختصاصةيةًالًتقةلًمةدةًالد ارسةةًللحصةولًعليهةاً
عنًسنةًدراسيةً،وتحسبًسنتانًإضافيتانًللحاصلًعلىًشهادةًًالةدكتوراهًأوًمةاًيعادلهةاً،ويجةبً
أنًالًتزيدًمدةًالمزاولةًاإلضافيةًفيًجميعًالم ارحلًعنًسنتينً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
المادة ً -59يحةةقًللزميةةلًالةةذيًكانةةتًممارسةةتهًمحصةةورةًباالش ةرافًالتقةةدمًلنيةةلًمرتبةةةًاالستشةةاريًًفةةيًمجةةالً
التنفيذً .

المادة ًًً-60فيماًالًيتعارضًمعًالقوانينًواألنظمةًالعسكريةًيتمتعًالمهندسونًأاناءًت ديتهمًخدمةةًالعلةمًبجميةعً
ًوالواجباتًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالنظامًوتعتبرًخدمةًالعلمًممارسةًللمهنة.
الحقوق ً
الباب السادس

أحكام نظام مزاولة المهنة

المادة ًً– 61يت لفًكلًفرعًمنًفروعًالنقابةًمنًشعبتينً ً:
أ -شعبةًالمهندسينًالعاملينًفيًالدولة ًً:تشملًجميعًالمهندسينًالمنتسبينًللنقابةًمنًالعاملينًفيً
الدولةًً ،وفيًالقطاعين ًالعام ًوالمشتركً ،وبضمنهم ًمن ًتسمحًلهم ًقوانينًوأنظمةًالجهة ًالتيً
يعملونًلديهاًبمزاولةًالعملًالخاص.
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بً -شعبةًالمكاتبًالخاصةً:تت لفًمنً:
 -1مجموعةًمكاتبًوشركاتًالدراساتًالهندسيةًاالستشاريةً.
 -2مجموعةًالمكاتبًالهندسيةًالعاديةً.
 -3مجموعةًمكاتبًالتعهداتًالهندسيةً.
ًً-4مجموعةًالمهندسينًالعاملينًفيًالقطاعًالخاصًً.
الفصل األول

أحكام نظام مزاولة المهنة الخاصة بشعبة المهندسين العاملين في الدولة

المادة  -62مبادىء أساسية لتحقيق أهداف شعبة المهندسين العاملين في الدولة:

أًًً-السعيًلتنظيمًالعملًالهندسةيًفةيًاإلداراتًوالمؤسسةاتًوالهيئةاتًالعامةةًوشةركاتًالقطةاعًالعةامً
والمشةةتركًعلةةىًأسةةاسًالعم ةةلًالجمةةاعيًوتطةةويرًاألجه ةزةًالهندس ةةيةًلتقةةومًبةةدورهاًالةةوةنيًف ةةيً

مشاريعًالتخطيطًوالبناءً،والتنميةًالشاملةًالمستدامةً .

ًًًًبًً-السعيًلت مينًأنسبًالخدماتًالهندسيةًلمشاريعًالقطاعًالعامً .

جًً-تنظيمًالعالقاتًوأسسًالتعاونًوتبادلًالخبراتًوالمعلوماتًبينًمختلفًاألجهزةًالهندسيةً .

دًً-السعيًلتحسينًشروطًعملًالمهندسينًالعاملينًفيًالدولة وتنظيمًعالقاتهمًمعًالجهةاتًالعامةةً
العاملينًفيهاً،وعالقةًالمهندسينًالعاملينًفيًالد ًولةًفيماًبينهمً .

هة-السعيًلتنظيمًعالقاتًتعاونًوتكاملًبينًاألجهزةًالهندسيةًفيًالدولةةًوبةينًالمؤسسةاتًالهندسةيةً
المختلفةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

وًً-توايقًالترابطًبينًالمهندسًالعاملًفيًالدولةةًوفةرعًنقابةةًالمهندسةينًالعائةدًلةهًإلعطةاءًالطةرفينً
دورهماًالمتكاملًالفعالًلرفعًمستوىًمهنةًالهندسةً .

زًً-العملًعلىًرعايةًحقوقًالمهندسًالعاملًقيًالدولةًعنًةريقًالوحداتًالهندسيةًالنقابيةً .

حًً-م ارعةةاةًمبةةدأًتكةةافؤًالفةةرصًبةةينًالةةزمالءًالمهندسةةينً ًوتطبيةةقًمبةةدأًأخةةذًالم ارتةةبًالهندسةةيةًبعةةينً
االعتبارًأاناءًتكليفًالمهندسًبالمهامًاإلداريةً .

المادة  -63إدارة األجهزة الهندسية ومجال عملهاً :

ًأًً-يجبًأنًتعهدًإدارةًالجهازًالهندسيًإلىًمهندسًبمرتبةًاستشاريًًوفةيًحةالًعةدمًتةوفرهًفبمرتبةةً
المهندسًالممارسًوأنًيكونًقدًمارسًمثلًاألعمالًالمعهودةًإليهًلمدةًسنتينًعلىًاألقةلًاابةتً
خاللهاًتفهماًونجاحاًفيًإنجازًتلكًاألعمالً.ويجةبًأنًيكةونًاختصةاصًالمهنةدسًالةذيًيةديرً

الجهازًمشموالًباختصاصًأعمالًهذاًالجهازً .

بًً-يجبًأنًيكونًلدىًالجهازًمهندسًاختصاصيًواحةدًعلةىًاألقةلًبمرتبةةًمهنةدسًاستشةاريًًأوً
المهندسًالممارسًلتغطيةًكلًاختصاصًإضافيًفيًمجالًنشاةاتهً .

جًً-يجةةبًأنًتكةةونًةبيعةةةًواختصةةاصًعمةةلًالجهةةازًمتناس ةبةًمةةعًعةةددًالمهندسةةينًالعةةاملينًفيةةهً
واختصاصاتهم.
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المادة  -64المجاالت الفرعية لعمل المهندسين في الجهاز:

أًً -يحة ةةقًللمهنة ةةدسًالمشة ةةاركًضة ةةمنًاختصاصة ةةهًأنًيقة ةةومًبمزاولة ةةةًالعمة ةةلًوذلة ةةكًباالشة ةةتراكًمة ةةعً
المهندس ةةينًالممارس ةةينًواالستش ةةاريينً(ًاالختصاص ةةيينً)ًض ةةمنًالمج ةةاالتًالم ةةذكورةًف ةةيًه ةةذاً

النظامًماعداًاإلدارةًوالتدقيقًوالخبراتًواإلستشاراتً .

بًً-يح ةةقًللمهن ةةدسًبمرتب ةةةًالمم ةةارسًأنًيق ةةومًبمزاول ةةةًالعم ةةلًض ةةمنًاختصاص ةةهًف ةةيًالمج ةةاالتً
المذكورةًفيًهةذاًالنظةامًمةاًعةداًالخبةراتًوًاالستشةاراتًإالًفةيًحالةةًعةدمًتةوفرًمهنةدسًبمرتبةةً

استشاريًًمختصً .

جًًً-يحةةقًللمهنةةدسًاالستشةةاريًًوضةةعًد ارسةةاتًالجةةدوىًوتةةدقيقًالمشةةاريعًوإدارةًاألعمةةالًالهندسةةيةً
ووضعًالشروطًوالمواصفاتًالفنيةًوالكشفًعلىًالمشاريعًوإعطاءًالخبراتًواالستشاراتًوالقيةامً

بجميعًاألعمالًفيًمجالًاختصاصهً .

المادة  -65شعبة المهندسين العاملين في الدولة وإداراتهاً :

أًً -يعتبةةرًالمهندسةةونًالعةةامل ًونًفةةيًالدولةةةًبجميةةعًمةراتبهمًالهندسةةيةًمسةةجلينًلةةدىًشةةعبةًالمهندسةةينً
العاملينًفيًالدولةًفيًالفرعًبموجبًأحكامًالمادةًً/35/أًًمنًالمرسومً .

بًً-تت لفًهيئةًشعبةًالعاملينًفيًالدولةًفيًكلًفرعًمةنًجميةعًأعضةاءًهيئةةًالفةرعًالمسةجلينًفةيً
الشعبةً .

جًً-يتمًتسميةًرئيسًوأعضاءًلجنةًالشعبةًحسبًأحكامًالنظامًالداخليً .

دًً-تقومًلجنةًالشعبةًبإدارةًشؤونًالشعبةًحسبًأحكامًالنظامًالداخليً ًًًً.
ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً

المادة  -66أحكام خاصة في مزاولة المهندس العامل في الدولة لعمله:
ةروحًالزمالةةةًمةةعًتةةوفيرًواجةةبً
أًً -علةةىًالمهنةةدسًالعامةةلًفةةيًالدولةةةًأنًيعمةةلًبالتعةةاونًمةةعًزمالئةةهًبة ً
االحت ةرامًلرؤس ةةائهًوتنفي ةةذًتوجيهةةاتهمًوب ةةذلًالرعاي ةةةًوالتوجي ةةهًلمرؤوسةةيهًوحفةة ًكةةرامتهمًوافس ةةاحً

المجالًلهمًلالستفادةًمنًعملهمًفيًالجهازًوفيًتنميةًمعلوماتهمًالهندسيةًوتوسيعًخبرتهمً .

بًً-يوقةةعًالمهندسةةونًالمسةةؤولونًع ةةنًالد ارسةةاتًكةةلًمهنةةدسًف ةةيًمجةةالًاختصاصةةهًعلةةىًوا ةةائقً
المشةةاريعًالتةةيًتنظمهةةاًاألجه ةزةًالهندسةةيةًكمةةاًيشةةارًإلةةىًالتعةةديالتًالطارئةةةًعلةةىًهةةذهًالواةةائقً
بتوقيعًالمهندسًالمسؤولًعلىًهذهًالتعديالتً .

جًًً-تعتبرًالدراساتًالتيًيقومًبهاًالمهندسونًالعاملونًفيًالجهازًالهندسةيًملكةاًلةردارةًالتةيًيتبةعً
ةهًيتوجةةبًعنةةدًنشةةرًأبحةةا ًتتعلةةقًبالمشةةروعًفةةيًالنش ةراتًالعلميةةةًأوًوسةةائلً
لهةةاًالجهةةازًإالًأنة ً
اإلعالمًأنًيشارًإلىًأسماءًالمهندسينًالرئيسيينًالمشاركينًفيًدراسةًالمشروعًوتنفيذهً .
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دًً-يمكنًلةرداراتًإعادة تنفيذ التصاميم المعدة مـن قبـل جهازهـا الهندسـيًإالًأنةهًيجةبًأنًتؤخةذً
موافقةًالمهنةدسًالمصةممًأوًأيًمهنةدسًآخةرًمسةؤولًعلةىًالمواقةعًالجديةدةًومالءمةةًالتصةاميمً

لهذهًالمواقعً .

هة ةً-تخضةعًأعمةةالًالمهندسةينًالعةةاملينًفةيًالدولةةةًفةيًالقطةاعينًالعةةامًوالمشةتركًواللةةذينًتسةمحًلهةةمً
ق ةوانينًوأنظمةةةًالجهةةةًالتةةيًيعملةةونًلةةديهاًبمزاولةةةًالعمةةلًالحةةرًألحكةةامًأنظمةةةًشةةعبةًالمكاتةةبً

الخاصةً .

الفصل الثاني

أحكام نظام مزاولة المهنة لشعبة المكاتب الخاصة ً

المادة ً-67مبادىءًاساسيةًلتحقيقًأهدافًنظامًمزاولةًالمهنةًفيًشعبةًالمكاتبًالخاصةً :
أ -تنظةيمًالعمةلًالهندسةيًفةيًالقطةاعًالخةاصًك ارفةدًللقطةاعًالعةامًوذلةكًبهةدفًتحقيةقًالتنميةةً
الشاملةًالمستدامةًفيًالقطر.

ةةًوالعربيةةًواألجنبيةةًلتقةديمًأنسةبًالخةدماتًالهندسةيةًلمشةاريعً
بً-التعاونًمةعًالخبةراتًالمحلي ً
القطرًًًوذلكًبت مينًالكوادرًالفنيةًواالقتصاديةًالالزمة.

جً-المساهمةًفيًإعدادًمشاريعًالقوانينًواألنظمةًالمتعلقةًبمهنةًالهندسةًوأنظمةًالبناءًوخططً
التخطيطًاإلقليميًوالعمرانيً .
ً
المشاريعًالهندسيةًو

دً–ًالمساهمةًفيًالحفاظًعلىًالت ار ًالوةنيًوإبرازًأارهًفةيًتقةدمًالحضةارةًوتعريةعًالعةالمًبةهً
ً

والعملًعلىًاالستفادةًمنهًفيًخططًالتنميةً ًًًًًًً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
القسم األول

أحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية االستشارية

المادة  ً-68أوالا :التعاريفً ً:
أ -العمةةلًاالستشةةاريًهةةوًعمةةلًهندسةةيًفةةيًمجةةالًالد ارسةةاتًواإلشةرافًوالتنفيةةذًً،ويتمتةةعًالمكتةةبًأوً
الشركةًالهندسيةًاالستشاريةًبالشخصيةًاالعتباريةً.

بًً-المكتبًالهندسيًاالستشاريًالتخصصيًً:هوًالةذيًيضةمًمهندسةينًرئيسةينًاانةينًعلةىًاألقةلً
منًمرتبةًاالستشاريًًباختصةاصًواحةدًباإلضةافةًلمهنةدسًممةارسًعةددًًً/ً2ً/علةىًاألقةلًمةنً
نفةةسًاالختصةةاصًً.يحةةقًلهةةذاًالمكتةةبًممارسةةةًالعمةةلًالهندسةةيًاالستشةةاريًضةةمنًاختصةةاصً
هندس ةةيًواح ةةدًً،ويح ةةقًلة ةةهًالت ةةتلفًم ةةعًمكات ةةبًأوًشة ةةركاتًاستش ةةاريةًم ةةنًاختصاص ةةاتًغية ةةرً

يً
اختصاصهً.تحددًمساحةًهذاًالمكتبًًًبةًً60مً2كحدًأدنىً ً،ويرأسًالمكتةبًمهنةدسًاستشةار ً
باختصاصًالمكتبً .
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جًًً-الشركةًالهندسةيةًاالستشةاريةًالتخصصةيةً:هةيًالشةركةًالتةيًتضةمًاالاةةًمهندسةينًعلةىًاألقةلً
بمرتبةًاالستشاريًًباختصةاصًواحةدًباإلضةافةًلمهندسةينًممارسةينًعةددًً/ً3ً/علةىًاألقةلًمةنًنفةسً
االختصاصً،يحقًلهاًممارسةًالعملًالهندسيًضمنًاختصاصًهندسيًواحدًويحقًلهاًالتةتلفًمةعً
مكاتةةبًأوًشةةركاتًاستشةةاريةًبةةنفسًالفةةرعًمةةنًاختصاصةةاتًغيةةرًاختصاصةةهاًوتحةةددًمسةةاحةًمقةةرً

ي.
الشركةًبةًً100مً2كحدًأدنىً،ويرأسًالشركةًمهندسًبمرتبةًاالستشار ً
دًًً-المكتبًالهندسيًاالستشاريًالمتكاملً ً:

ًهوًمكتبًهندسيًاستشاريًيعملًفةيًواحةدًأوًأكثةرًمةنًأنةواعًاألعمةالًالمحةددةًفةيًالفقةرةًاانيةاً
مةةنًهةةذهًالمةةادةًً،وتحةةددًشةةروطًإحةةدا ًهةةذاًالمكتةةبًوفةةقًالكةةادرًالهندسةةيًالمبةةينًفةةيًالجةةدولً

الواردًفيًالمادةًً69منًهذاًالنظامً ً.

تحددًمساحةًهذاًالمكتبًبةًً100مً2كحدًأدنىًيضةافًً10مً2لكةلًمهنةدسًاضةافيًوً20مً2
لالختصاصًاإلضافيًً .

يرأسًالمكتبًمهندسًبمرتبةًاالستشاريًًفيًمجالًالدراساتًأوًإدارةًالمشاريعً .

هةًً-الشركةًالهندسيةًاالستشاريةًالمتكاملةً :

هةةيًالشةةركةًالتةةيًتقةةومًبةةينًمجموعةةةًمةةنًالمهندسةةينً،وتعمةةلًفةةيًواحةةدًأوًأكثةةرًمةةنًأن ةواعًاألعمةةالً
المحددةًفيًالفقرةًاانيةاًمةنًهةذهًالمةادةًوتحةددًشةروطًاحةدا ًهةذهًالشةركةًوفةقًالكةادرًالهندسةيً
المبينًفيًالجدولًالواردًفيًالمادةًً69مةنًهةذاًالنظةامً،تحةددًمسةاحةًمقةرًالشةركةًبةةًً150مً2

كحدًأدنىً .

يديرًالشركةًمهندسًبمرتبةًاالستشاريًًفيًمجالًالدراساتًأوًإدارةًالمشاريعً .
ًًًًً
ٌ
ثانياً :أنواعًالعملًالهندسيًاالستشاريًالتيًيتمًتسجيلًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًالمتكاملةً
فيهاًهيً ً:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

األبنيةً.
الطرقًوالجسورًوالسككًالحديديةً.
شبكاتًمياهًالشربًومحطاتًالضخًوالصرفًالصحيً.
محطاتًالتنقيةًوالتكريرًومعالجةًالنفاياتًالصلبةًوالغازيةً.
السدودًواألنفاقًوالعباراتً،وأقنيةًالريًوالصرفًواستصالحًاألراضيً.
تنظيمًوتخطيطًالمدنًً.
أنواعًاألعمالًالهندسيةًاألخرىًالتيًيمكنًأنًتضافًالحقاًبقرارًمنًمجلسًالنقابةًً.

ثالث ا :أً-يشترطًأنًيكونًلدىً(المكتبًأوًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًمقرً
الئقًضمنًمنطقةًعملًالفرعًالمسجلًبهً ًً.

بً–ًً-ً1اليجوزً(للمكتبًأوًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًمزاولةًًًً ً
ًًًًالعملًفيًغيرًأنواعًاألعمالًأوًاالختصاصاتًالتيًتمًالترخيصًلهًبممارستهاً،إالًإذاًقامًً ً
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ًًًًبإضافةًأنواعًعملًجديدةًًوفقًاألسسًالمنوهًعنهاًفيًهذهًالمادةً،وبعدًالموافقةًعليهاً ً
ًًًًأصوال.

-2ال ًيجوز ً(للمكتب ًأو ًالشركة) ًالهندسية ًاالستشارية ً(التخصصية ًأو ًالمتكاملة) ًممارسةً

المهنة ًفي ًأي ًاختصاص ًمرخص ًلهً ،في ًحال ًانقطاع ًأحد ًالمهندسين ًالرئيسيين ًمن ًهذاً
االختصاصًعنًعملهً ،أوًمارسًعمال ًتجاريا(ً،وتعتبرًالمقاوالت ًوتنفيذًاألعمالًوالتوريداتً

الهندسية ًمن ًاألعمال ًالتجارية) ًمما ًيشكل ًخلال ًفي ًت هيل ًالمكتب ًأو ًالشركة ًلممارسة ًهذاً
االختصاصً ،إال ًبعد ًت مين ًبديل ًوالحصول ًعلى ًموافقة ًلجنة ًشعبة ًالمكاتبً ،ومصادقةً

مجلسًالفرعً،وإعالمًمجلسًالنقابةًبذلكً ً.

جً-يغلقًالمكتبًالهندسيًالعاديًلكلًمهندسًرئيسيًيردًأسمهًفيًالمكاتبًأوًالشركاتًالهندسيةً
االستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة) ًوالًيحقًلهًإعادةًافتتاحًمكتبًهندسيًعاديًفيًحالً
انتهاءًعالقتهًبالمكتبًالهندسيًاالستشاريًأوًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًإالًمنًبدايةًالعامً

الذيًيليهً ً.

رابعاً-ً1 :يمكنً(للمكتبًوًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًاالستعانةً

بالمهندسينًمنًفرعًآخرًمنًفروعًالنقابةًأوًمنًالعاملينًفيًالقطاعًالعامًفيًحالًعدمًتوفرً

االختصاصًفيًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًبالفرعًبعدًالحصولًعلىًموافقةًإدارتهمًًوفرعً
النقابةًالذيًيتبعًإليهًالمكتبًأوًالشركةًالمستعانًبهماًوفقاًللقرارًً79لعامًً ً.ً2009

ً- 2يمكنً(للمكتبًأوًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًالتعاونًمعًخبراتً

هندسيةًخارجيةًوبماًالًيتعارضًمعًأحكامًالمرسومًوفقاًللقرارًً79لعامًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.2009

ً –3أ ًً ً -عند ًالعمل ًفي ًالقطاع ًالعام ًال ًيخضع ً(المكتب ًأو ًالشركة) ًالهندسية ًاالستشاريةً
(التخصصيةًأوًالمتكاملةً)ًلنظامًالصندوقًالمشتركًبالنسبةًألعمالًالقطاعًالعامً،وتخضعًعقودهً
القتطاعً(ً %ً 4رسومًنقابيةًللفرعًالذي ًيقعًالمشروعًفيهًوًً %ً 6ةوابعًهندسيةًً %ً 1صندوقً
األعباءًوًً%9للصندوقًالمشترك)ً،بحيثًيصبحًالمجموعًًً .ً%ً20
ًوتعاملًكافةًمشاريعًخزانةًتقاعدًالمهندسينًمعاملةًالقطاعًالعامًمهماًكانًنوعها.
بًً ً -العملًفيًالقطاعًالخاصًيخضع ًالمكتبًأوًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًالتخصصيةً
أوًالمتكاملةًعندًالعملًفيًالقطاعًالخاصًإلىً ًنظامًالتوريدً(ًحجمًالعملًالسنويً)أوًنظامً
الصندوقًالمشتركًوإلىًأحكامًصندوقًالتدقيقًالمطبقًفيًالفرعًً.
ً -4ال ً يخضع ً(المكتب ًأو ًالشركة) ًالهندسية ًاالستشارية ً(التخصصية ًأو ًالمتكاملة) ًلنظام ًحصصً
العملً(حجمًالعملًالسنوي)ًأوًمفهومًتوزيعًالعملًبالنسبةًألعمالًالقطاعًالعامً ً.
 -5تعملًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًالمرخصةًفيًكافةًاالعمالًالهندسيةًًًًًًًًًًًًً(ً
دراسات ً– ًتدقيقً– ًإشراف ً– ًإدارة ًالمشاريعً) ًالعائدةًلجهاتًالقطاع ًالعام ًوفقاً ًلما ًنص ًعليهً
القرارًرقمًً3554لعامًً2005وتعديالتهًً ً.
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 -6تستثنىً(المكاتبًأوًالشركات)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًمنًحجمًالعملً
السنويًفيًالفرعًألعمالهمًبالقطاعًالخاصًفيًالعامًالواحدًولمشروعًواحدً ً.
ًًًًًًًً -7أ ًً -يسمح ًللمهندس ًاالستشاريً ًفي ًمجال ًالدراسات ًمن ًأعضاء ًالهيئة ًالتدريسية ًفي ًالجامعاتً
الرسمية ًوالخاصة ًمن ًالمتفرغين ًجزئيا ًأنًيكون ًعضوا ًفي ًمكاتب ًأو ًشركاتًهندسية ًاستشاريةً
ومزاولة ًالعمل ًالهندسي ًاالستشاري ًوفق ًاألسس ًالمطبقة ًعلى ًالمكاتب ًوالشركات ًالهندسيةً
االستشارية ًبموجب ًهذا ًالنظام ًً ،وبما ًال ًيتعارض ًمع ًأحكام ًقوانين ًتنظيم ًالجامعات ًوالئحتهً
التنفيذيةًوقانون ًالعقودًرقمًً،/51/وعلىًأنًيتقدمواًبتعهدًبعدمًالعودةًالىًالتفرغًالكليًقبلًانتهاءً
األعمالًالموكلةًإليهمً ً.
بً– ًيعتبرًأصحابًالمهماتًاالداريةًوالفنيةًوالعلميةًفيًالجامعةًبحكمًالمتفرغينًكليا ًوفقاً
للمادةً(ً -3هة)ًمنًالمرسوم ًالتشريعيًً 43لعامًً 2012أماًمن ًشغلًمنصبا ًو ازريا ًأوًانتخبً
لعضويةًمجلسًالشعبًفيعتبرًبحكمًالمتفرغًجزئيا ًوفقا ًللمادةً(ً -3د)ًمنًالمرسومًالتشريعيً
ً43لعامًً .2012
 -8يتعهد ًالمدير ًفي ًالمكتب ًالهندسي ًاالستشاري ًأو ًالشركة ًالهندسية ًاالستشارية ًبإبالغ ًلجنة ًشعبةً
المكاتبًعنًكلًتغييرًيطرأًعلىًأعضاءًالمكتبًأوًالشركةًوذلكًخاللًً15يوماًمنًتاريخًالتغييرً
معًاقتراحًالبديلًوإالًيعتبرًالمكتبًأوالشركةًمخالفاًلشروطًإحدااه.
ً -9آً ً -يسمح ً(للمكاتب ًأو ًالشركات) ًالهندسية ًاالستشارية ً(التخصصية ًأو ًالمتكاملة) ًبالتتلف ًمعً
نظيراتها ًمن ًخارج ًنطاق ًالفرع ًالذي ًتعمل ًبه ًوبنسبة ًتتلف ًالتقل ًعن ًً %45خمسةً

وأربعون ًبالمائة ً( ًمن ًحجم ًاألعمال ً) ً(للمكاتب ًأو ًالشركات) ًالهندسية ًاالستشاريةً
(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًداخلًنطاقًالفرعًالموجودًفيهًالمشروع.
ب ً -يتمًتصديقًدراسةًالمشروعًالمتتلفًعليهًوكذلكًتدقيقهًفيًالفرعًالذيًيقعًالمشروعًفيً

منطقتهً،علىًأنًيتمًالتدقيقًمنًقبلًمكتبًاستشاريًًأوًشركةًاستشاريةًبتصنيفًيساويً

تصنيف ً(المكتب ًاالستشاريً ًأو ًالشركة ًاالستشارية) ًالدارسة ًعلى ًاألقل ًإن ًوجدً ،أماً

اإلشرافًفيتمًمنًقبلًالمكاتبًاالستشاريةًالخاصةًفيًنفسًالفرعًالذيًيقعًفيهًالمشروعً .
ًًًًًًًًًًًًًجً-تسددًالرسومًالنقابيةًفيًالفرعًالذيًيقعًالمشروعًفيًمنطقتهً،أماًالعائداتًالتقاعديةًً ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًفيتمًتسديدهاًفيًالفروعًالتيًيتبعًلهاًالمهندسونًالدارسونًللمشروعً .

ً –ً 10يحددًمجلسًالنقابةًسنويا ًالحدًاألدنىًلقيمةًالمشاريعًالتيًيسمح ًفيهاًالعملً(ًبالمكاتبًأوً
الشركات) ًالهندسية ًاالستشارية ً( ًالتخصصية ًأو ًالمتكاملة) ًوفق ًجداول ًالكلف ًالحقيقيةً
المعتمدة ًفي ًنقابة ًالمهندسينً ً ،وكذلك ًالحد ًاألدنى ًلمشاريع ًالقطاع ًالخاص ًالتي ًتعاملً

معاملةًالقطاعًالعامًعلىًأنًتكونًاالقتطاعاتًبنسبةًً%30لهذهًالمشاريعًً%ً4(ً.رسومً
نقابيةًللفرعًالذيًيقعًالمشروعًفيهًوًً%ً6ةوابعًهندسيةًً%ً1صندوقًاألعباءًوًً%19

للصندوقًالمشترك)
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التسجيل والترخي

المادة  ً -1ً -69يتمًتسجيلً(المكتبًأوًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًفيًمجموعةًً
المكاتبًاالستشاريةًلدىًشعبةًالمكاتبًالخاصةًبفرعًالنقابةًالذيًيتبعًلهً ً.

ً-2يتقدمًالمهندسونًالراغبونًفيًت سيسً(المكتبًأوًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةً
أو ًالمتكاملة) ًبطلب ًوفق ًاستمارة ًموحدة ًومعتمدة ًمن ًمجلس ًالنقابة ًويرفق ًمع ًالطلبً
مايليً :

أً–ًًاألوراقًالمطلوبةًلفتحًمكتبًهندسيً ً.

بً–ًالنظامًالداخليًوالنظامًالماليًللمكتبًأوًالشركةًً ً.

جًًً-بيانًأسماءًالمهندسينًالمؤسسينًالرئيسينًوالعاملينً ً.

دًًً-قرارًإشهارًالشركةً،التيًيتطلبًإحدااهاًإشها ارً .

ً -3يختارً(المكتبًأوًًالشركة)ًالهندسيةًاالستشاريةً(التخصصيةًأوًالمتكاملة)ًاسما ًوخاتماً
يعتمدًمنًنقابةًالمهندسينًووسائلًاتصالًوعنواناًمختا ارًويحددًالمفوضينًبالتوقيعً ً.

ً - 4تدرس ًلجنة ًشعبة ًالمكاتب ًالخاصة ًفي ًالفرع ًةلبات ًالتسجيل ًفي ًضوء ًأحكام ًالنظامً
وترفع ًاقتراحاتها ًالى ًمجلس ًالفرعً ،وذلك ًخالل ًمدة ًال ًتزيد ًعن ًشهر ًمن ًتاريخ ًتسجيلً

الطلبًفيًديوانًالشعبةًويحقًاالعتراضًأمامًمجلسًالفرعًبعدًانقضاءًهذهًالمدةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

ًًًًًًًًًًًً -5يرفعًمجلسًالفرعًفيًحالًالموافقةًاقتراحهًمباشرةًإلىًمجلسًالنقابةًلدراستهًواتخاذًماً
يراهًمناسباًً ً.

 ً -6يمكنًاالعتراضًعلىًقرارًمجلسًالنقابةًأوًالفرعًأوًلجنةًالمكاتبًخاللًشهرًمنًتبلغهً
وفقًأحكامًالمرسومًً .

 ً -7تحدد ًرسوم ًفتح ً(المكتب ًأو ًالشركة) ًالهندسية ًاالستشارية ً(التخصصية ًأو ًالمتكاملة) ًأوً
إعادةًفتحهًبمبلغًً/2000/ألفين ًليرةًسوريةًعنًكلًمهندسًرئيسي ًقابلةًللتعديلًمنًقبلً

مجلسًالنقابةًً ً.

ً -8يمكن ًأن ًيكون ًمقر ًالمكتب ًأو ًالشركة ًملكا ًأو ًمست ج ار ًلواحد ًأو ًأكثر ًمن ًالمهندسينً
المؤسسينً،ويعتبرًباقيًالمهندسينًمستضافينًفيهً ً.
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جدول أنواع الأعمال والحد الأدنى لكوادر والشركات والمكاتب الاستشارية المتكاملة
نوع العمل

األبنية للشركات

االختصاصات الرئيسية

االختصاصات المساعدة

(المهندسون المتفرغون)

(المهندسون غير متفرغون)

االختصاص

رأي

ممارس

االختصاص

رأي

ممارس

عمارة ً

ً2

ً3

بيئة ً

ً1

ً-

إنشائي ً

ً2

ً3

صحية ً

ً1

ً-

كهرباءًةاقة ً

ً1

ً2

ميكانيكًتربة ً

ً1

ً-

ميكانيكً(تدفئةًوتكييف)

ً1

ً2

مساحة ً

ً1

ً-

معلوماتيةًأوًالكترونً ً

ً1

ً-

إدارةًمشاريع ً

ً

ً

ً1

ً-
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ً
ً
األبنية للمكاتب

الطرق والجسور للشركات

عمارة ً

1

ً2

بيئةًأوًصحية ً

ً1

ً-

إنشائي ً

1

ً2

ميكانيكًتربة ً

ً-

ً1

كهرباءًةاقة ً

ً1

ً1

مساحة ً

ً1

ً-

ميكانيكً(تدفئةًوتكييف) ً

ً1

ً1

معلوماتيةًأوًالكترونً ً

ً1

ً-

إدارةًمشاريع ً

ً

ً

ً-

ً1

مرور ً

ً-

1

بيئة

ً-

1

عمارة

ً-

1

ميكانيكًتربة

ً-

1

إدارةًهندسية

-

1

مرور ً

ً-

1

بيئة

ً-

1

عمارة

ً-

1

ميكانيكًتربة

ً-

1

إدارةًهندسية

-

1

مهندسًةرقً ً
ًوجسور ً
مهندسًمساحة

ً 2

2

ً 1

1

1

1

الطرق والجسور
للمكاتب

مهندسًةرقً ً
وجسور ً
مهندسًمساحة

ً 2

1

ً 1

1

1

1
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شبكات المياه
والصرف الصحي والري
للشركات

ً1

ً2

بيئة ً

ً-

ً1

صحيةًشبكات ً
ريً ً

ً 1

ً 2

إدارةًمشاريع ً

ً-

ً1

إنشائيً ً

ً 1

ً 1

مساحة ً

ً 1

ً 1

ميكانيك ً

ً 1

ً 1

كهرباء

1

1

شبكات المياه

صرفًصحي ً

والصرف الصحي والري

ريًوصرفًإنشائيً ً

ً1

ً1

بيئة ً

ً-

ً1

ً 1

ً 1

إدارةًمشاريع ً

ً-

ً1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

1

1

محطات التنقية والتكرير

إنشائيً ً

ً 2

ً 2

والمعالجة

هيدروليكً ً

ً 1

ً 1

كهرباءً ً

ً 2

ً 1

ميكانيكً ً

ً 2

ً 1

1

1

محطات التنقية والتكرير

إنشائيً ً

ً 1

ً 1

والمعالجة

هيدروليكً ً

ً 1

ً 1

كهرباءً ً

ً 1

ً 1

ميكانيكً ً

ً 1

ً 1

1

1

للمكاتب

مساحة ً
ميكانيك ً
كهرباء

للشركات

بيئة

للمكاتب

بيئة
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كيمياء ً

ً-

ً1

صحية ً

ً-

ً1

ميكانيكًتربة ً

ً-

ً1

إدارةًمشاريع ً

ً-

ً1

مساحة ً

ً-

ً1

كيمياء ً

ً-

ً1

صحية ً

ً-

ً1

ميكانيكًتربة ً

ً-

ً1

إدارةًمشاريع ً

ً-

ً1

مساحة ً

ً-

ً1

السدود واألنفاق والعبارات
وأقنية:

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً 1

ً1

ً1

1

1

تخطيطًمدنً ً

ً 1

ً 2

عمارةً ً

ً 1

ً 1

ةرقً ً

ً 1

ً 1

مساحة ً

ً 1

ً 1

كهرباءً ً

ً 1

ً 1

صرفًصحيً ً

ً1

ً1

1

1

سككًحديدية ً

ً 1

ً 1

مساحة ً

ً 1

ً 1

إنشائي ً

ً 1

ً 1

1

1

سدود ً
ًإنشائي ً

الري والصرف واستصالح

إدارةًمشاريع ً

األراضي

بيئةً ً
كهرباءً ً
تربةً ً

شركات أو مكاتب

هيدروليك ً
مساحة

تنظيم وتخطيط المدن
شركات أو مكاتب

مرور
السكك الحديدية
شركات أو مكاتب

تربة

ً

ً

ً

إدارةًمشاريع ً

ً1

ً-

بيئة ً

ً1

ً-

تربة ً

ً1

ً-

بيئة

-

1

عمارة

-

1

إدارة هندسية

-

1

ً
ً
ً
أحكام خاصة
بالمكاتب والشركات االستشارية ً

المادة ً –1ً -70يجوز ًوبقرار ًمن ًمجلس ًالوزراء ًإعفاء ًالمكاتب ًوالشركات ًالهندسية ًاالستشارية ًالسورية ًمنً
جميع ًالضرائب ًوالرسوم ًلمدة ًمحددة ًأو ًمنح ًمزايا ًبناءاً ًعلى ًاقتراح ًوزير ًاألشغال ًالعامةً

بالتنسيقًمعًوزيرًالماليةًً ً.
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ً-2تستمرًالشركاتًوالمكاتبًالهندسيةًاالستشاريةًالتخصصيةًوالمتكاملةًالقائمةًبالعملًبالعقودً
التيًالتزمتًبهاً،وعليهاًأنًتصرحًلمجلسًالنقابةًعنًةريقًالفرعًالمسجلةًفيهًعنًجميعً

العقودًالتيًأبرمتًسابقاً ً.

ً -3يصدر ًمجلس ًالنقابة ًشروط ًالتسجيل ًواالعتماد ًلالختصاصات ًالهندسية ًوأنواع ًاألعمالً
األخرىً ً.

ً -4يصدرًالوزيرًبناءًعلىًاقتراحًمجلسًالنقابةًنظاما ًلتصنيفًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةً
االستشاريةًوتمنحًواائقًالتصنيفًمنًقبلًالوزيرًً ً.

ً -5علىًجميعًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًااللتزامًبالحدًاألدنىًمنًتعرفةًاألتعابً
الهندسيةً،وتعتمدًلحسابًاألتعابًكحدًأدنىًنسبةًًً%ً3منًقيمةًاألعمالًالتيًالًيوجدًلهاً

تعرفة ًوكذلك ًتصديق ًأعمالها ًمن ًفرع ًالنقابة ًالتابع ًله ًالمكتب ًأو ًالشركة ًاالستشارية ً(وفقاً

للبندًرابعا ًمنًالمادةًً/68/منًهذاًالنظام)ًقبلًتقديمهاًإلىًالجهةًصاحبةًالمشروعًوتعتبرً
مخالفةًهذهًالمادةًمنًالمخالفاتًالتيًتستوجبًاإلحالةًلمجلسًالت ديبً ً.

ً-6يحددًالنظامًالداخليًللمكتبًأوًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًالحقوقًوالواجباتًوالمسؤولياتً
لكافةًالمهندسينًالعاملينًفيهً ً.

تصدرًالنقابةًواائقًالترخيصًالمتضمنةًأنواعًالعملًالمرخصًللمكتبًأوًالشركةًبمزاولتهاً،
ً
ً -7
ودرجةًالتصنيفً ً.

ً -8تطبقًأحكامًالموادًً/69-68/منًهذاًالنظامًعلىًالشركاتًالتضامنيةًالمدنيةًالتيًتحد ً
وفقًأحكامًقرارًالسيدًرئيسًمجلسًالوزراءًرقمًً/11مًوتاريخًً2009/2/2وبماًالًيتعارضً

معًأحكامهً .

ً-9يجوزًتسجيلًالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًبعدًإشهارهاًوفقًالقوانينًواألنظمةًالنافذةً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً

القسم الثاني

أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المكاتب الهندسية العادية

المادة  -71مبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة المكاتب الهندسية العادية :

أًً -تنظيمًالعملًالهندسيًوالسعيًللتكاملًاإلختصاصيًالمتقدمًبينًمكاتةبًالمجموعةةًلتقةومً
بةةدورهاًفةةيًعمليةةةًالتنميةةةًالشةةاملةًالمسةةتدامةًفةةيًالقطةةرًوذلةةكًعةةنًةريةةقًتة مينًالكةوادرً

الهندسيةًاالختصاصيةً .

بًً-ت مينًأنسبًالخدماتًالهندسيةًلمشاريعًالقطاعًالعامًوالمشتركًوالتعاونيًوالخاصً .
جً–ًتنظيمًمهنةًالهندسةًوتشجيعًالعملًالجماعيًالمتكاملً

المادة ً-72تضمًمجموعةًالمكاتبًالهندسيةًالعاديةًالمكاتبًالتاليةًً :
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 -المكتبًالهندسيًالمتكامل

 المكتبًالهندسيًالتخصصي -المكتبًالهندسيًاالفرادي

 -المكتبًالهندسيًتحتًاإلشرافً ً

ًًًأوالًًً -المكتب الهندسي المتكاملً:هوًالمكتبًالذيًيمارسًالمهندسونًالمسجلونًفيهًًً ً
ًًًًًًًًًًًًًًًالمهنةًًًفيًموقعًواحدً(مكتبًواحد)ًضمنًأربعةًأقسامًهندسيةًعلىًاألقلً(عمارةً–ًمدنيً–ًً ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًكهرباءً–ًميكانيك)ً .

ويحددًمجلسًالفرعًعددًالمهندسينًمنًكلًقسمًبقرارًمنهًبناءًعلةىًاقتةراحًمةنًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبً
الخاصةًفيًالفرعً،ويراعىًعندًتشكيلًهذهًالمكاتبًمايليً :

 -1انجازًاألعمالًالتيًيكلفًبهاًهذاًالمكتبًمنًقبلًالمهندسينًالمسجلينًفيه.
 -2مة ةةنحًالمكتة ةةبًح ة ةوافزًبزية ةةادةً(ً)./.10كحة ةةدًأدنة ةةىًمة ةةنًاالسة ةةتحقاقاتًالسة ةةنويةًللمهندسة ةةينً
المسجلينًفيهًوذلكًبقرارًمنًمجلةسًالفةرعًبنةاءًعلةىًاقتة ارحًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًالخاصةةًفةيً

الفرع.

 -3ترخيصًالمكتبًبمساحةًيحددًالحدًاألدنىًلهاًمنًمجلسًالفرعًبقرارًمنهًبناءًعلةىًاقتةراحً
هيئةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًفيه.
 -4يجوزًبقرارًمنًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًفيًالفرعًالسماحًللمكتبًالمتكاملًأنًيستعينً
بمهندسينًمنًخارجًالمكتبًوذلكًفيًحالًعدمًتوفرًاالختصاصًفيًالمكتبًأوًعوضاًعمةنً
تجاوزواًاستحقاقاتهمًالسنوية.
اانياًً -المكتب الهندسي التخصصيً:هوًالمكتبًالذيًيمارسًالمهندسونًالمسةجلونًفيةهًالمهنةةًفةيً
موقةةعًواحةةدً(مكتةةبًواحةةد)ًضةةمنًاختصةةاصًهندسةةيًواحةةدًأوًقسةةمًهندسةةيًواحةةدًوي ارعةةىًعنةةدً
تشكيلهًمايليً :
ً -1أنًيكونًقدًسجلًفيًالمكتبًمهندسانًاانانًعلىًاألقلً .
ً-2أنًالتقةةلًمرتبةةةًأحةةدًالمهندسةةينًالمسةةجلينًفيةةهًعةةنًمرتبةةةًالمهنةةدسًالممةةارسًالةةذيًيشةةرفًعلةةىً
المهندسينًالمشاركينًفيًالمكتبً .
ثالث ا ً-المكتب الهندسي االفراديً:يكونًالمكتبًالهندسيًالعاديًافرادياًاذاًتحققًفيةهًاحةدًالشةروطً
التاليةً ً:
ً-1أنًيكونًصاحبًالمكتبًبمرتبةًمهندسًاستشاريًً .
ً-2أنًيكونًصةاحبًالمكتةبًبمرتبةةًالمهنةدسًالممةارسًويخضةعًفةيًهةذهًالحالةةًإلةىًسةبرً
معلوماتهًمنًقبلًلجنةًيشكلهاًمجلسًالفرعًلهذهًالغايةً .
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ً-3يحص ةةرًالعم ةةلًال ةةذيًيمارس ةةهًالمكت ةةبًالهندس ةةيًالع ةةاديًاالفة ةراديًض ةةمنًاالختص ةةاصً
الهندسيًأوًالقسمًالهندسيًللمهندسًالمسجلًفيهً .
رابعـــاً-المكتـــب الهندســـي تحـــ االشـــرافً:يعتبةةرًالمكتةةبًالهندسةةيًمكتبةةاًتحةةتًاالش ةرافًإذاًكةةانً
صاحبًالمكتبًبمرتبةًالمهندسًالمشاركًً .
ي ةةتمًاإلشة ةرافًعل ةةىًاألعم ةةالًالت ةةيًيق ةةومًبد ارس ةةتهاًالمهن ةةدسًأوًالمهندس ةةونًم ةةنًمرتب ةةةًالمهن ةةدسً
المشاركًوفقًمايليًً :
ً -1يةةتمًاالش ةرافًمةةنًقبةةلًمهنةةدسًمةةنًمرتبةةةًاالستشةةاريًًأوًمرتبةةةًالممةةارسًمةةنًنفةةسًاختصةةاصً
المهندسًمنًمرتبةًالمشاركً .
ً -2التعتمةةدًأعمةةالًالمهنةةدسًمةةنًمرتبةةةًالمشةةاركًدونًموافقةةةًالمهنــدس المشــرفًالةةذيًيوقةةعًعلةةىً
األعمالًويتحملًالمسؤوليةًالمحددةًفيًهذاًالنظامًمعًالمهندسًالمشاركً .
ً-3يختةةارًالمهنةةدسًالمشةةاركًالمهنةةدسًالمشةةرفًعلةةىًأعمالةةهًوفةةيًحةةالًتعةةذرًذلةةكًتقةةومًلجنةةةًشةةعبةً
المكاتبًالخاصةًفيًالفرعًبتعيينًالمهندسًالمشرفًبقرارًمنهاً .
 -4يتقاضةةىًالمهنةةدسًالمشةةرفًخةةاللًإشةرافهًتعويضةةاًمقةةدارهً(ًً)%10مةةنًقيمةةةًأتعةةابًالعمةةلًالةةذيً
أشةةرفًعليةةهًوالًيةةدخلًهةةذاًالتعةةويضًفةةيًحجةةمًأعمالةةهًأوًاسةةتحقاقاتهًاوًحصةةتهًمةةنًالصةةندوقً
المشتركًويحسمًهذاًالتعويضًمنًحصةًالصندوقًالتابعًلهًالمهندسًالمشاركًالمشرفًعليهً ً.
 -5يحةددًمجلةسًالفةرعًبقةرارًمنةهًعةددًالمهندسةينًالةذينًيمكةنًللمهنةدسًانًيشةرفًعلةىًأعمةالهمًوذلةكً
بناءًعلىًاقتراحًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًفيه.
المادة  -73شروط التسجيل في مجموعة المكاتب الهندسية العاديةً ً:
أًً -أنًيك ةةونًالمهندس ةةونًالمس ةةجلونًم ةةنًغي ةةرًالع ةةاملينًف ةةيًأيًم ةةنًالجه ةةاتًالعام ةةةًأوًل ةةدىًأح ةةدً
القطاعينًالخاصًأوًالمشتركً .
بًً-أنًيكونًالمهندسونًالمسجلونًفيًالمكتبًمتفرغينًللعملًفيهً .
جًً -اليسمحًللمهندسًبالتسجيلًفيًأكثرًمنًمكتبًواحدً .
دً -أنًيتمتعًالمكتبًالهندسيًبموقعًالئقًومساحةًمتناسبةًمعًعددًالمهندسينًالمسجلينًوالعةاملينً
فيةةهًوفةةقًالشةةروطًالتةةيًتحةةددهاًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًفةةيًكةةلًفةةرعًويوافةةقًعليهةةاًمجلةةسً
الفرعًويستثنىًمنًذلكًالمكاتبًالتيًتسجلًوفقًالفقرةً/أوالًً/منًالمادةًً/82/منًهذاًالنظامًً .
هةًًً -يسةةجلًجميةةعًالمهندسةةينًالمسةةجلينًفةةيًمجموعةةةًالمكاتةةبًالهندسةةيةًالعاديةةةًفةةيًشةةعبةًالمكاتةةبً
الخاصةًفيًالفرع.

أحكام خاصة

المادة ً-74يمكنًأنًيت لفًالمكتبًالهندسيًالعاديًمنًاالاةًمهندسينًعلىًاألقلًمنًمرتبةًالمهندسًالمشاركً
منًقسمًهندسيًواحدًلبعضًاألقسامًالهندسيةًالتيًيصعبًتكاملهاًمعًغيرهاً .
المادة ً-75يحددًمجلسًالنقابةًبقرارًمنهًبناءًعلىًاقتراحًمجلسًالفرعًاألقسامًالتيًيصعبًتكاملهاًمعًغيرها.
31

المـادة ً-76يتقةدمًالمهندسةةونًالعةاملونًفةيًالمكاتةةبًالعاديةةًبتعهةدًخطةةيًإلةىًشةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةًفةيًالفةةرعً
بتوفيرًالمؤهالتًالمصرحًعنهاًعندًافتتاحًوتسجيلًالمكتبًوإبالغهاًعنًكلًتغييرًةارئً .
القسم الثالث
أحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب المقاوالت الهندسية
المادة  -77مبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة مكاتب المقاوالت الهندسية:
أًً-تنظيمًالعملًالهندسيًفيًمجالًالمقاوالتً .
بً-بناءًالخبراتًالتنفيذيةًالمحليةًالمتطورةًللمشاركةًفيًانجازًمشاريعًالقطرًعلىًالوجهًاألمثلً .
جً-تطويرًإنتاجًالموادًاألوليةًالمحليةًالمستعملةًفيًتنفيذًمشاريعًالقطرًالهندسيةً .
المادة ً ً-78مكتةةبًالمقةةاوالتًهةةوًالمكتةةبًالةةذيًيعمةةلًفةةيًمجةةالًالمقةةاوالتًالهندسةةيةًوفةةقًأحكةةامًهةةذاًالنظةةامً
ويجبًأنًتتوفرًفيهًالشروطًالتاليةً :
أًًً-أنًيتولىًإدارةًهذاًالمكتبًمهندسًمنًمرتبةًالممةارسًأوًًأعلةىًشةريطةًأنًيكةونًمسةجالًفةيً
مجموعةًمكاتبًالمقاوالتً .
بًً-أنًيكونًمديرًالمكتبًمتفرغاًألعمالًالمكتبً .
اليسمحًلمديرًالمكتبًبإدارةًأكثرًمنًمكتبًواحدً .
ً
جًً-
المادة  -79شروط التسجيل في مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية:

أًً -أنًيكونًالمهندسًمنًغيرًالعاملينًفيًالدولةًأوًالقطاعًالعامًأوًالمشتركً .

بًً-أنًيحويًالمكتبًمهندساًًمشاركاًًمضىًعلىًحصولهًعلىًالمرتبةًسنتانًعلىًاألقلً .

جًً-أنًيتمتعًالمكتبًبموقعًالئقًومساحةًتتناسبًمعًعددًالعاملينًفيهًوذلكًوفقةاًللشةروطًالتةيً
تحةةددهاًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًفةةيًكةةلًفةةرعًويوافةةقًعليهةةاًمجلةةسًالفةةرعً،ويسةةتثنىًمةةنً

ذلكًالمكاتبًالتيًتسجلًوفقًالفقرةً/أوالًً/منًالمادةًً/72/منًهذاًالنظامًً .

دًً-التعهدًبت مينًاستمرارًتوفرًالمؤهالتًالعاملةًلديهًالمصرحًعنهةاًوإبةالغًلجنةةًشةعبةًالمكاتةبً
الخاصةًفيًالفرعًعنًكلًتغييرًةارئً .

هةًً-يسةةجلًجميةةعًالمهندسةةينًالعةةاملينًفةةيًمكاتةةبًالتعهةةداتًالهندسةةيةًبكافةةةًمةراتبهمًالهندسةةيةًفةةيً
شعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًبالفرعً ًًًًًًًًًًً.

المادة ً -80تعملًمجموعةًمكاتبًالتعهداتًالهندسيةًعلىًتنظيمًومتابعةًعملًالمهندسينًالمقاولينًالمسجلينً
فيًنقابةًالمقاولينًوالمصنفينًبالفئاتًالممتازةًواألولىًوالثانيةًً ًًًًًًًًًًًًًًًً.
القسم الرابع

أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص

المادة ً ً-81يسةةجلًالمهنةةدسًالعامةةلًلةةدىًالقطةةاعًالخةةاصًفةةيًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًدونًشةةرطًفةةتحًمكتةةبً
خاصًباسمهًوالتحسبًمدةًمزاولتهًقدماًللمكتب.

المادة  -82مبادئ أساسية لتحقيق أهداف مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص باإلضافة
للمبادئ الواردة لشعبة المكاتب الخاصة في المادة  /67/من هذا النظام:
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أ -تنظيمًالعملًالهندسيًفيًالمجاالتًالتالية:

الخبراتًواالستشارات–ًالصيانة–ًاالختبار–ًالفحص–ًاإلنتاج–ًالصناعةً–التعريعًبالموادًواآلالتً
واألجهزةًالهندسية–ًالتعليمًالهندسي.

ب -تطويرًإنتاجًوصناعةًالموادًالمستعملةًفيًمشاريعًالقطرًالهندسيةًوتقديمًالخبرةًوالمشورةًلصيانةً
واستثمارًالمنشتتًب حد ًالمواصفاتًالهندسيةًًً.

المادة  -83الشروط:

آً -يسجلًالمهندسًالذيًيمارسًأعماال ًهندسيةًالًتحتاجًإلىًتصديقًمنًنقابةًالمهندسينًفيً

مجموعة ًالمهندسين ًالعاملين ًفي ًالقطاع ًالخاص ًبشعبة ًالمكاتب ًالخاصةً ،وتحدد ًالحدودً

الدنيا ًللرواتب ًالمقابلة ًللعمر ًالهندسي ًوفق ًراتب ًمعتمد ًمن ًمجلس ًالنقابةً ،ويتم ًاستيفاءً

الرسومًالنقابيةًبواقعًً%ً1,5والعائداتًالتقاعديةًً%ً6واألعباءًً%ً1منًهذهًالرواتبًً ًًً.

ب ً-تحددًمرتبةًالمهندسًالمشاركًأوًالممارسًبقرارًمنًمجلسًنقابةًالمهندسينًحسبًالمجالً
الذيًيمارسهًالمهندسًالذيًيعملًفيًهذهًالمجموعةً ً.

ج ً -الًيسمحًللمهندسينًالعاملينًفيًهذهًالمجموعةًممارسةًاألعمالًالواردةًفيًمجاالتًعملً
المجموعاتًالمحددةًفيًالمادةًً/61/الفقرةً/بًً/3-ً2ً–ً1منًهذاًالنظام.

القسم الخامس

أحكام خاصة للعاملين في مجموعات المكاتب الخاصة ً

المـــادة ً-84آً-الًيس ةةمحًللمهندسةةينًالمقةةاولينًالمص ةةنفينًبالةةدرجاتًالممت ةةازةًواألولةةىًوالثاني ةةةًبممارسةةةًأعم ةةالً
الدراساتًوالتدقيقًواإلشرافً .
بً-معًمراعاةًالفقرةً/آً/أعةالهًيتوجةبًعلةىًالمهنةدسًالمةزاولًللعمةلًفةيًشةعبةًالمكاتةبًالخاصةةًً
أنًيسة ةةجلًنفسة ةةهًفة ةةيًمجموعة ةةةًواحة ةةدةًمة ةةنًمجموعة ةةاتًالمكاتة ةةبًالخاصة ةةةً،علة ةةىًأنة ةةهًيحة ةةقً

للمهندسةينًالمسةجلينًفةيًمجموعةةةًالمكاتةبًالعاديةةًمزاولةةًأعمةةالًالمقةاوالتً،وذلةكًبنةاءًعلةةىً
المادة -85

توصيةًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًبالفرعً ًوقرارًمجلسًالفرع.

ًتحصةةرًاألعمةةالًالهندسةةيةًللقطةةاعًالخةةاصًوالتعةةاونيًبالمهندسةةينًالمسةةجلينًبةةالفرعًالةةذيًينتمةةيً
العملًإليةهًويسةمحًللمهندسةينًالقيةامًب عمةالًعارضةةًخةارجًمركةزًالفةرعًالمسةجلًفيةهًفةيًحةاالتً
اسةةتثنائيةًيوافةةقًعليهةةاًمجلةةسًالفةةرعًالةةذيًيتبةةعًالعمةةلًإليةةهًوبنةةاءًعلةةىًاقت ةراحًمةةنًلجنةةةًشةةعبةً

المكاتبًالخاصةًفيًالفرعًالذيًيتبعًالعملًإليةهًوينبغةيًإعةالمًمجلةسًالفةرعًالمسةجلًفيةهًالزميةلً
بذلكً .

القسم السادس
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الخبرات الهندسية والتحكيم

المادة ًً– 86ممارسة المهنة في مجال تقديم الخبرات الهندسية والتحكيمً ً:
 ً -1يفتحًفيًكلًفرعًسجلًخاصًللمهندسينًالراغبينًبممارسةًالمهنةًفيًمجالًتقديمًالخبراتً
الهندسيةًوالتحكيمًلدىًمختلفًالجهاتًالعامةًوًالقطاعًالعامًوالمشتركًوالخاصًوخاصةً
لدىًالقضاءًوهيئاتهًالتفتيشيةًالمختلفةًومجلسًالدولةًوالهيئةًالمركزيةًللرقابةًوًالتفتيشًوً

الجهازًالمركزيًللرقابةًالمالية.

ً -2أًً -يحقًللمهندسًالممارسًوًالذيًمضىًعلىًتسميتهًبهذهًالمرتبةًخمسًسنواتًعلىً

األقل ًأن ًيتقدم ًإلى ًفرع ًالنقابة ًالمسجل ًلديه ًبطلب ًتسجيله ًبصفة ًمهندس ًخبيرً

مشفوعاًبالواائقًالمؤيدةً،وذلكًخاللًشهريًكانونًالثانيًوشباطًمنًكلًعام.

بًً -يحددًفيًةلبًالتسجيلًالمجالًأوًالمجاالتًالتيًيرغبًبممارسةًالخبرةًأوًالتحكيمً
فيهاًوحدودهاً ً.

جًً -يدرسًمجلسًالفرعًالطلبًويتخذًالقرارًالالزمً ً ،ويحددًفيهًمجالًممارسةًالخبرةًأوً
التحكيمًباالستنادًإلىًالواائقًالمقدمةً .

دً ً-يحقًلصاحبًالطلبًاالعتراضًعلىًقرارًمجلسًالفرعًأمامًمجلسًالنقابةًخاللًفترةً
شهر ًمن ًتبلغه ًالقرار ًً ،ويصدر ًمجلس ًالنقابة ًق ارره ًبشكل ًقطعي ًً ،وال ًيجوزً

االعتراضًعليهًإالًوفقًأحكامًالمرسومً .

ً -3أ ًً -يجوزًتسميةًالزميلًالخبيرًفيًأكثرًمنًمجالًواحدًًمنًمجاالتًمزاولةًالمهنةً،كماً
يجوزًالتسجيلًكخبيرًومحكمًفيًآنًواحد.

بً–ًالًيجوزًتسميةًالزميلًخبي ارًأوًمحكماًإالًضمنًحدودًقسمهً .
ً-4أًً-يتقدمًالزميلًالخبيرًسنوياًبتقريرًيوضحًفيهًاألعمالًالتيًمارسًالخبرةًأوًالتحكيمًفيهاً
الةالعًمجلسًالفرعًعليهً،ويحف ًفيًإضبارته.

بً ً -يقومًمجلسًالفرعًبتصديقًتوقيعًالمهندسًالخبيرًأوًالمحكمًعلىًالتقاريرًالمقدمةً
منهً،بناءًعلىًةلبهًدونًأنًيترتبًعلىًذلكًأيةًمسؤوليةًعنًمضمونهاً ً.

جًً-يسددًالزميلًالخبيرًأوًالمحكمًالرسومًالنقابيةًًالمترتبةًعلىًممارستهًالمهنةًأصوالً .
ً-5أً–ً يحظرًعلىًأيًزميلًإعطاءًأيةًخبرةًأوًقبولًأيًتحكيمًفيًأيًموضوعًهندسيًماًلمً
يكنًمسجالًفيًالفرعًالذيًيتبعًإليهًبصفةًخبيرًأوًمحكم.

بً–ًكلًمخالفةًألحكامًالفقرةًالمبينةًأعالهًتعرضًمرتكبيهاًللعقوباتًًالنقابيةً ً.

يًرأيًأوًخبرةًأوًقرارًتحكيمًصدرًعنًأيًزميلًأوًشاركًفيًإعدادهًماًلمً
جً–ًالًيعتدًب ً
يكنًهذاًالزميلًمسجالًلدىًالفرعًبهذهًالصفةً ً.
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دً–ًيصدرًمجلسًالفرعًسنوياًفيًموعدًأقصاهًً31آذارًمنًكلًعامًجدوالًب سماءًالخبراءً
والمحكمينًالمعتمدينًمنًقبلهً،ويقومًمجلسًالنقابةًبتعميمهًعلىًالجهاتًًالمعنيةًبعدً

تصديقهًأصوالً.
القسم السابع

المادة -87

المادة -88

عقود األعمال

ًيتمًالتعاقدًبينًالمكتبًالهندسيًوصاحبًالعملًةبقةاًللنمةاذجًالمعتمةدةًمةنًمجلةسًالنقابةةًوالتةيً
تحةةددًفيهةةاًمهةةامًوواجبةةاتًوحقةةوقًكةةالًالط ةرفينًبشةةكلًص ةريحًوواضةةحًويجةةبًأنًتتضةةمنًهةةذهً

النماذجًنصوصًالموادًً/91-90-89/الواردةًأدناهًفيًهذاًالنظامً ً.

ًعلىًالمهندسًقبلًقبولًتكليفهًب يًعملًيوكلًإليهًأنًيت كدًمنًأنًصاحبًالعملًب نهًلمًيسبقً
لهًأنًكلفًأوًتعاقةدًمةعًأيًمهنةدسًآخةرًلةنفسًالعمةلًفةإذاًتبةينًأنةهًسةبقًأنًتعاقةدًمةعًمهنةدسً

آخرًوجبًعلىًالمهندسًقبلًقبولًالتكليةفًالت كةدًمةنًأنًهةذاًالمهنةدسًقةدًاسةتوفىًكافةةًحقوقةهً
المادة -89

منًصاحبًالعملًوذلكًعنًةريقًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًبالفرع.

ًعلىًصةاحبًالعمةلًأنًيةزودًالمهنةدسًبجميةعًالبيانةاتًوالمعلومةاتًوالواةائقًذاتًالصةلةًبالعمةلً
كماًأنًعلىًصاحبًالعملًإعطاءًق اررهًعلىًالدراساتًوالتوصياتًوالمسائلًاألخرىًالمحالةًإليهً

المادة -90

منًالمهندسًإلقرارهاًوذلكًخاللًالفترةًالمحددةًفيًالعقد.

ًالتقعًعلىًالمهندسًأيةًمسؤوليةًمهماًكةانًنوعهةاًأليةةًمخالفةةًلشةروطًقانونيةةًخاصةةًأوًحقةوقً
أةرافًاالثةًمالمًيعلمًصاحبًالعملًالمهندسًبإشعارًخطيًبهذهًالشروطًأوًالحقوق.

المادة  - 91آً-للمهندسًحقًاإلحتفاظًبالنسخةًاألصليةًواخةذًنسةخًمةنًالواةائقًوالمخططةاتًغيةرًأنةهًاليحةقً
لةةهًاسةةتعمالهاًحرفيةةاًأليًغةةرضًاخةةرًكمةةاًاليحةةقًلصةةاحبًالعمةةلًاسةةتعمالهاًلنفسةةهًمةرةًأخةةرىًأوً

لغيرهًأوًالتنازلًعنهاًللغيرًبدونًموافقةًالمهندسً .

ت -يجبًحف ًالمخططاتًالهندسيةًفيًفروعًالنقابةًًلمدةًالًتقلًعنًعشرًسنواتًمنًتاريخً
التصديقًبموجبًأقراصًمدمجةً(ً ًًًً.)CD
ًًًًً ً

المادة -92
المادة -93

القسم الثامن
هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة

ًتت لفًهيئةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًمنًأعضاءًهيئةًالفرعًالمسجلينًفيًالشعبة.
ًيديرًالعملًفيًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًلجنةًشعبةًالمكاتةبًالخاصةةًفةيًالفةرعًعلةىًأنً
التقةةلًمةةدةًمزاولةةةًكةةلًمةةنًأعضةةاءًاللجنةةةًللعمةةلًالهندسةةيًك صةةحابًمكاتةةبًهندسةةيةًعةةنًخمةةسً
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سنواتًمعًمراعاةًأحكامًالمادةًً/103/منًالنظامًالداخليً،والًيجوزًالجمعًبينًعضةويةًمجلةسً

المادة -94
المادة -95
المادة -96
المادة -97

الفرعًأوًرئاستهًوعضويةًلجنةًالمكاتبًأوًرئاستها.

ًمعًمراعاةًأحكامًالمرسومًوالنظامًالداخليًيمكنًلمجلسًالفرعًأنًيطلةبًمةنًهيئةةًالشةعبةًترشةيحً
أعضاءًللجنةًالشعبةًعلىًأنًتتمًتسميتهمًمنًقبله.

ًمةةدةًعضةةويةًاللجنةةةًسةةنةًواحةةدةًويجةةوزًتجديةةدًهةةذهًالمةةدةًلمةرةًواحةةدةًفقةةطًوالًيجةةوزًإعةةادةًتسةةميةً
العضوًإالًبعدًمرورًسنتينًعلىًاألقلًمنًتاريخًانتهاءًعضويتهًالسابقةًفيًاللجنة.

ًيتةولىًإدارةًجميةةعًأعمةةالًلجنةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًرئةةيسًاللجنةةةًالةةذيًيسةةميهًمجلةةسًالفةةرعًويجةةبًأنً
التقلًمدةًمزاولتهًللعملًالهندسيًكصاحبًمكتبًهندسيًعنًعشرًسنواتًإنًوجد.

ينتخبًأعضاءًلجنةًشعبةًالمكاتبًفيًاولًاجتماعًلهمًنائباًلرئيسًاللجنةًومقر ارًلهاًمنًبينهمً .

المـادة ً-ً98يسةةتثنىًرئةةيسًلجنةةًشةةعبةًالمكاتةبًمةةنًأحكةامًالمةةادةًً/95/مةةنًهةذاًالنظةةامًً،علةىًأنًالًتزيةةدًمةةدةً
رئاسةةتهًللجنةةةًعةةنًاةةال ًسةةنواتً،والًيجةةوزًإعةةادةًتسةةميتهًرئيسةةاًللجنةةةًالمكاتةةبًإالًبعةةدًمةةرورً
المادة -99

سنتينًعلىًاألقلًمنًتاريخًرئاستهًالسابقةًللجنة.

ًعندماًيكةونًأعضةاءًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًفةيًفةرعًمايقةلًعةنًعشةرةًأعضةاءًيجةوزًلمجلةسًالفةرعً
عةةدمًالتقي ةةدًب حك ةةامًالم ةةادتينًً/96-93/مة ةنًه ةةذاًالنظةةامًم ةةنًحي ةةثًق ةةدمًرئ ةةيسًوأعض ةةاءًاللجن ةةةً

ك صحابًمكاتبًمعًمراعاةًأحكامًالمادةًً/ً103ًً/منًالنظامًالداخلي.

المادة  -100مهام هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة واجتماعاتها:

أوالاً:فيمةةاًاليتعةةارضًمةةعًأحكةةامًالمرسةةومًوالنظةةامًالةةداخليًتكةةونًمهةةامًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالهندسةةيةً
الخاصةًعلىًالنحوًالتالي:
-1
-2

-3
-4
-5

ترشيحًأعضاءًلجنةًالشعبةًبماًيتفقًمعًاحكامًالمادة/ً94ً/منًهذاًالنظامً .
مناقشةةةًالتقريةةرًالسةةنويًللجنةةةًالشةةعبةًوإق ة اررهًوالتصةةديقًعلةةىًالحسةةابًالختةةاميًللسةةنةً
المنقضةةيةًبعةةدًاالةةةالعًعلةةىًتقريةةرًمةةدققًالحسةةاباتًوكةةذلكًمناقشةةةًوإقةرارًخطةةةًعمةةلً
اللجنةًوموازنتهاًالماليةًللعامًالمقبل.
تعيينًمفتشًحساباتًقانوني.
تحديدًشروطًفتحًالمكاتبًالهندسيةًالخاصة.
آً-تحديدًحجمًالعملًالسنويًسنوياًًللمكاتبًالهندسيةًللزمالءًالمهندسينًبكافةًمةراتبهمً
الهندسيةًعلىًأنًيحددًاسةتحقاقًالمتةدربًفةيًالسةنةًاألولةىًللتةدريبًبمةاًاليقةلًعةنً
الةةثًالسةةقفًاألعظمةةيًللمهنةةدسًالمشةةاركًحةةديثاًوكةةذلكًتحديةةدًنسةةبةًالمسةةاهمةًفةةيً
الصةةندوقًالمشةةتركًواالقتطةةاعًمةةنًالتوريةةدًلصةةندوقًاألعبةةاءًبمةةاًالًيقةةلًعةةنًً0.03
منًتوريدًالزميلًالخاضعًلنظامًالتوريد.
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بً-يجوزًللهيئةًالسماحًبتجاوزًحجمًالعملًالسنويًللمهندسًعلىًأنًتزادًاالقتطاعةاتً
للصندوقًالمشتركًبحيثًالًتتجاوزًالنسبةًالعظمىًلوارداتًهذاًالصندوقًوالمحددةً
فيًهذاًالنظامً ً.
جً-فةةيًحالةةةًكةةونًالمهنةةدسًخاضةةعاًلنظةةامًالتوريةةدً،تطبةةقًالزيةةادةًال ةواردةًفةةيًالفق ةرةًبً
أعةةالهًمةةعًإحتفةةاظًالزميةةلًبحقةةهًفةةيًالنسةةبةًالمقتطعةةةًللصةةندوقًكرصةةيدًلةةهًفةةيًحةةالً
دخولهًفيًالصندوقًالمشتركًالحقاًبناءًعلىًرغبتهً .
دً-تةةتمًالزيةةاداتًفةةيًحجةةمًالعمةةلًالسةةنويًبشةةكلًش ةرائحً،وتزيةةدًنسةةبةًاالقتطاعةةاتًالةةىً
الصندوقًالمشتركًكلماًارتفعًحجمًعملًالمهندسًشريحةًإضافيةً.
 -6تحديةدًاالجةةازةًالسةةنويةًبمةةدةًالًتزيةةدًعةةنًشةةهرينًشةريطةًتسةةميةًزميةةلًمةةنًاالختصةةاصً
ةًاالجازة.
ً
نفسهًلمتابعةًأعمالًالمهندسًفيًفتر
 -7تسميةًمراقبينًاانينًمنًاعضاءًالشعبةًلمراقبةًحساباتًالصندوقًالمشتركًويكةونًمةنً
مهامًالمراقبينًأيضاًمايلي:
ًأً-اليةةتمًتحريةةكًحسةةاباتًالصةةندوقًالمشةةتركًإالًبتوقيةةعًأحةةدهماًمةةعًتوقيةةعًرئةةيسًلجنةةةً
المكاتبًكتمرًصرفًمعتمد.
بً-يجبًأنًيوجدًتوقيعًاحدهماًعلىًكلًمعاملةًماليةًللصندوقًالمذكور.
جً-تعتبرًمخالفةًالفقرتينًً(ً7أً–ًب)ًًأعالهًمنًالمخالفاتًالشديدة.
دً-يحةةقًلكةةلًعضةةوًمتضةةررًمةةنًأعضةةاءًالشةةعبةًنتيجةةةًمخالفةةةًالفق ةرتينًً(7أً–ًب)ً
اتباعًكافةًالطرقًالقانونيةًللحصولًعلىًحقه.
هً-يتوجبًعلىًمراقبيًالحساباتًتحتًةائلةًالمسؤوليةًتقديمًتقريةرًلمجلةسًالفةرعًعةنً
وضةةعًالصةةندوقًالمشةةتركًمةةعًبيةةانًكافةةةًالمخالفةةاتًالتةةيًتمةةتًمةةنًقبةةلًلجنةةةًشةةعبةً
المكاتبًوغيرهاًمةنًاألجهةزةًالتابعةةًللفةرعًبشةكلًعةامًوالمتعلقةةًبالصةندوقًالمشةتركً
فقط.
ثانيا ً-تجتمعًهيئةًالشعبةًخاللًدورةًعاديةًسنويةًوفقاًألحكامًالنظامًالداخلي.
القسم التاسع
ًًًً
مهام لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة ً

المادة ً ً-101فيماًاليتعارضًمعًأحكامًالمرسومًوالنظامًالداخليًتمارسًلجنةًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةً
المهامًالتاليةً :

أًً -تنفيذًق ارراتًهيئةًالشعبةًبعدًتصديقهاًمنًمجلسًالفرعً .

بًً -تعملًلتحقيقًرفعًسويةًمزاولةًمهنةًالهندسةًوتطويرهاًكماًتشجعًمادياًومعنوياًكلًنشةاطً
مةةنًش ة نهًأنًيةةؤديًإلةةىًتحسةةينًمسةةتوىًونوعيةةةًالمنةةتدًالهندسةةيًس ةواءًكةةانًهةةذاًالنشةةاطً

فردياًأوًبتكليفًمنًقبلًاللجنةً .
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جًً -يحقًللجنةًأنًتكلفًمنًتراهًلدراسةًةةرقًووسةائلًتطةويرًنوعيةةًومسةتوىًالعمةلًالهندسةيً
ف ةةيًم ارح ةةلًالد ارس ةةاتًالهندس ةةيةًوالتنفي ةةذًوالثقاف ةةةًالهندس ةةيةًالعام ةةةًوك ةةذلكًإص ةةدارًالكت ةةبً
والنشراتًالعلميةً،وتشكلًلجنةًالمكاتبًاللجانًالمساعدةًلهاًفيًعملهاً .

دًً -اإلشرافًعلةىًالصةندوقًالتعةاونيًالمشةتركًلمجموعةةًالمكاتةبًالهندسةيةًالعاديةةًالمرخصةةً
وتوزيةةعًحصةةيلةًالصةندوقًالمشةةتركًوفةةقًجةةداولًاالسةةتحقاقًالتةةيًتعةةدهاً،حسةةبًنظةةامًهةةذاً

الصندوقً .

هةًً -وض ةةعًج ةةداولًاالس ةةتحقاقاتًالمالي ةةةًأوًم ةةنًاألمت ةةارًالمربع ةةةًللمكات ةةبًوذل ةةكًبع ةةدًإحص ةةاءً
وتدقيقًنشاةاتًهذهًالمكاتبًبشكلًمستمرً .

وًً -البتًفيًالشةكاويًالةواردةًمةنًأيًمصةدرًكةانًعلةىًأعضةاءًالشةعبةًفيمةاًيتعلةقًبتنفيةذًهةذاً
النظةةامًأوًفيمةةاًيتعلةةقًبمخالفةةةًقة ارراتًهيئةةةًالشةةعبةًويحةةقًللمهنةةدسًالةةذيًيةةرىًظالمةةةًفةةيً
جدولًاالستحقاقًأوًالتوزيعًأوًفيًقرارًلجنةًالشعبةًأنًيلج ًإلةىًمجلةسًالفةرعًالةذيًيقةومً

بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الشكوى ،مؤلفة من ثالثـة مهندسـين ،األول يسـميه مجلـس

الفـرع ويكــون مســؤوال عــن اجتمـاع اللجنــة والثــاني تســميه لجنـة الشــعبة والثالــث يســميه
المهنــدس المعتــرى علــى أن يكون ـوا جميعــا مــن بــين أعضــاء شــعبة المكاتــب الهندســية

الخاصة في الفرعً،للنظرًفيًهذهًالظالمةًويصدرًقرارًهذهًاللجنةًباألكثريةًأوًباإلجماعً
وفةةيًحةةالًاعت ةراضًأحةةدًالط ةرفينًعلةةىًهةةذاًالق ةرارًيرفةةعًالموضةةوعًاانيةةةًإلةةىًمجلةةسًالفةةرعً
حيثًيصدرًق اررهًبصفةًقطعيةً .

زًً -تنظيمًاإلجازاتًالسنويةًألعضاءًشعبةًالمكاتبً .

حًً -اقتراحًالموافقةًعلىًفتحًوإغالقًالمكاتبًالهندسيةً .

طًً -تجميدًنشاطًالمكاتبًالهندسيةًالناتدًعنًعدمًتطبيقًاحكامًهذاًالنظامً .

يًً -القيامًبالكشفًالدوريًعلىًمقراتًالمكاتبًالهندسيةًالمختلفةةًوالتحقةقًمةنًمزاولتهةاًللمهنةةً
بشكلًصحيحً .

كًً -تنظيمًوتنسيقًالعملًبينًأعضاءًالمجموعاتًفيًالشعبةً .

لً -اإلةةةالعًعلةةىًالعقةةودًالمبرمةةةًبةةينًأصةةحابًالمكاتةةبًوأربةةابًالعمةةلًوتسةةجيلهاًلةةديهاًبعةةدً
اعتمادهاًوتصديقهاً .

مًً ً-القيامًبالتنسيقًبينًمجموعاتًمكاتةبًالد ارسةاتًالمختلفةةًبحيةثًتقةومًكةلًمجموعةةًبالعمةلً
ضمنًالمجاالتًالمخصصةًلهاً .

نًً -القيامًباألعمالًاألخرىًالتيًيوكلهاًإليهاًمجلسًالفرعًأوًهيئةًالشعبةً ً.

سًً -إدارةًأم ةوالًوحسةةاباتًاللجنةةةًوالصةةندوقًالمشةةتركًوحسةةاباتًجميةةعًالمهندسةةينًالمسةةجلينً
لدىًالشعبةً .
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المادة ً-102يمكنًلمجلسًالفةرعًأنًيةدعوًجميةعًأوًبعةضًأعضةاءًشةعبةًالمكاتةبًللمداولةةًواسةتمزاجًاألراءًفةيً
مهامًالشعبةًوبيانًاقتراحاتهمًبش نًالمهامًوعلىًمجلسًالفةرعًأنًيقةومًبةذلكًحتمةاًعنةدماًيقةلًعةددً

أعضاءًهيئةًالشعبةًعنًخمسةًأعضاء.

المادة ً-103تجتمةةعًلجنةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًدوريةةاًم ةرةًكةةلًنصةةفًشةةهرًعلةةىًاألقةةلًلمتابعةةةًخطةةةًعمةةلً
وب ةرامدًالشةةعبةًومعالجةةةًالقضةةاياًالطارئةةةًوتضةةعًمحض ـ ار يوقــع عليــه أعضــانها يتضــمن ق ارراتهــا

وتوصـياتها ويرفــع المحضــر إلــى مجلـس الفــرع للمصــادقة عليــهًويمكةنًلمجلةةسًالفةرعًاسةةتثناءًأيً
قرارًأوًبندًمةنًالمحضةرًفقةطًانًكةانًمخالفةاًًأوًمتناقضةاًمةعًاألنظمةةًالنقابيةةًأوًيضةرًبمصةلحةً
المهندسينًالمسجلينًفيًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصة.

القسم العاشر

الصندوق المشترك

المـــادة ً-104أً-يحةةد ًصةةندوقًتعةةاونيًمشةةتركًلمكاتةةبًالد ارسةةاتًالهندسةةيةًالمدنيةةةًوالمعماريةةةًالمتخصصةةةً
بالبنةاءًوكةةذلكًصةندوقًخةةاصًبمكاتةبًالد ارسةةاتًالكهربائيةةًوصةةندوقًخةاصًلمكاتةةبًالد ارسةةاتً

الميكانيكيةًالمرخصةًلدىًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًفةيًالفةرعًويكةونًمركةزهًمركةزًلجنةةً
الش ةةعبةًف ةةيًالف ةةرعً،ويج ةةوزًإح ةةدا ًص ةةناديقًتعاوني ةةةًمش ةةتركةًلألقس ةةامًالهندس ةةيةًاألخ ةةرىًعن ةةدً

الحاجةً .

بً-يحةةد ًصةةندوقًتع ةةاونيًمشةةتركًألعم ةةالًالتةةدقيقًلك ةةلًإختصةةاصًم ةةنًاختصاصةةاتًالمكات ةةبً
الواردةًفيًالفقرةً/أً/أعالهً .

المادة ً -105أً-يحقًلمنًيرغبًمنًالمهندسينًأصحابًالمكاتبًالهندسيةً،أوًالمهندسينًالعاملينًفيهاًمنً
غيةةرًالمتةةدربينًمةةنًأعضةةاءًشةةعبةًالمكاتةةبً،الةةدخولًفةةيًالصةةندوقًالمشةةتركًالمحةةد ًبموجةةبً

المادةًً/104/منًهذاًالنظامً،ولكلًاختصاصًعلىًحدةً ً.

يحةةقًللجنةةةًالشةةعبةًاخ ةراجًبعةةضًالمهندسةةينًمةةنًالصةةندوقًالمشةةتركًأوًعةةدمًادخةةالهمًفيةةهًأوً

تخفيضًالعاملًفيًإحدىًالحاالتًالتاليةً :

ً-ً1مخالفة ةةةًالمكتة ةةبًأوًالمهندسة ةةينًالعة ةةاملينًفية ةةهًألحكة ةةامًنظة ةةامًمزاولة ةةةًالمهنة ةةةًللمكاتة ةةبً
الهندسيةًالخاصةًأوًلق ارراتًهيئةًالشعبةًولجنتهاً .
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ً-ً2عنةةدماًتكةةونًغالبيةةةًأعمةةالًالمكتةةبًخارجةةةًعةةنًنطةةاقً/الد ارسةةاتًالهندسةةيةً،التةةدقيقً
اإلشرافًً .ً/

 -3عندماًتزيدًنسبةًمقبوضاتًالمهندسًمنًالصندوقًالىًإدخاالتهًعنً(ً1.2إلىًً،)2وتحددً
هيئةًالشعبةًهذهًالنسبةًالمحصورةًماًبةينً(ً1.2إلةىًً)2وكةذلكًنسةبةًتخفةيضًحصةتهًمةنً

ب-

الصندوقًالمشتركًبقرارًمنهاًيصدقًمنًمجلسًالفرعً .

الًيسمحًبتقاضيًأيةًرسومًانتسابًللصندوقًالمشتركًمنًالمهندسينًالراغبينًباالنتسابً .

المادة ً -106تحةددًهيئةةًشةةعبةًالمكاتةبًمقةةدارًتخفةيضًحصةةًالمهنةةدسًمةنًالصةةندوقًالمشةتركًواالسةةتحقاقً
السنويًفيًالحاالتًالتاليةً :

أ  -أعمال الخبرات – أعمال التنفيذ باألمانة:

تحددًهيئةًالشعبةًمقدارًالتخفيضًالجاريًعلىًاالستحقاقًالسنويًوًحصةًالصندوقً
المشترك ًلكل ًمن ًالحالتينً .ويتم ًالعمل ًبهذا ًالتخفيض ًبعد ًمصادقة ًمجلس ًالفرعً.

وتستوفىًالرسومًالنقابيةًوالطوابعًالهندسيةًأصوالً.

ب -تجارة البناء:
ً-1المهندسًصاحبًالبناءً ً:

يجري ًتخفيض ًاالستحقاق ًالسنوي ًوحصة ًالصندوق ًالمشترك ًللزميل ًلقاء ًتجارةً
البناءًوتحددًهيئةًالشعبةًمقدارًالتخفيضًوبمصادقةًمجلسًالفرعً .

تستوفيًالرسوم ًالنقابية ًعلى ًتجارة ًالبناءًبواقع ً(واحد ًباأللف)ًمنًالكلفةًالواردةً

فيًالتعرفةً،وتستوفىًالعائداتًالتقاعديةًبواقعً(االاةًباأللف)ًمنًالكلفةًنفسهاً ً.

ًً-2فيًحالًكونًالمهندسًشريكا:

يجري ً ًتخفيض ًاالستحقاق ًالسنوي ًوحصة ًالصندوق ًالمشترك ًللزميل ًبنسبةً
مشاركتهًفيًتنفيذًالبناءًوفقًالواائقًالتيًيقدمهاًالزميلًإلى ًفرعهًويقبلهاًالفرعً،

ومنًضمنهاًوايقةًتبينًأنًهناكًإشرافاًهندسياً.وفيًحالًعدمًتقديمًهذهًالواائقً

تحدد ًحصة ًمشاركته ًبما ًال ًيقل ًعن ًً ً 50%من ًقيمة ًالبناءً .وتحدد ًمقدارً

التخفيضًهيئةًالشعبةًوبمصادقةًمجلسًالفرعً ً.

ج -أعمال المقاوالت:

مع ًمراعاة ًأحكام ًالمادة ًً -ً 84/بً /من ًهذا ًالنظام ًتستوفى ًالرسوم ًالنقابيةً

والعائدات ًالتقاعدية ًوفقا ًلق اررات ًالمؤتمر ًالعامً ،ويجري ًتخفيض ًاالستحقاقً
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السنويًوحصةًالصندوق ًالمشتركًللزميلًبحسبًقيمةًأعمالًًالمقاوالتًالسنويةً،
وتحددًهيئةًالشعبةًمقدارًالتخفيضًوبمصادقةًمجلسًالفرعً.

ًًً ً

د -أعمال االتجار بالمواد والتجهيزات الهندسية :بماًفيهاًالتوريداتًوالوكاالتًوما ًشابهً
ذلك:

يجري ًتخفيض ًاالستحقاق ًالسنوي ًوحصة ًالصندوق ًالمشترك ًللزميل ًبنسبةًًً
(ً)%ً 30كحدًأدنىً،وتحددًهيئةًالشعبةًنسبةًالتخفيضًالزائدةًعنً(ً)ً %ً 30

وفقًنسبةًدوامهًفيًالمكتبً،وتخضعًق ارراتًهيئةًالشعبةًلمصادقةًمجلسًالفرعً ً.

تستوفىًالرسومًالنقابيةًوالعائداتًالتقاعديةًوفقا ًألحكامًالمرسومًوق ارراتًالمؤتمرً
العامًً ًً.

هـ -مزاولة المهندس أعماالا غير هندسية:

يخرج ًالزميل ًمن ًالصندوق ًالمشترك ًويبقى ًضمن ًنظام ًالتوريدً ،ويخفضً

االستحقاقًالسنويًبنسبةًالًتقلًعن ً(ً )ً %ً 50كحدًأدنىً.وتحددًهيئةًالشعبةً
نسبة ًالتخفيض ًالزائدة ًعن ً ً(ً )%ً 50وفق ًنسبة ًدوامه ًفي ًالمكتبً ،وتخضعً

ق ارراتًهيئةًالشعبةًلمصادقةًمجلسًالفرعً ً.

تستوفىًالرسومًالنقابيةًوالعائداتًالتقاعديةًوفقا ًألحكامًالمرسومًوق ارراتًالمؤتمرً

العامً ً.

و – المشاركة في رأس المال فقط:
عندماًيشاركًالمهندسًبرأسًمالهًفقطًفيًأيًمنًاألعمالًالمبينةًأعالهً،فإنًهذهً

المشاركةًالًتخضعًألحكامًالفقراتًاآلنفةًالذكرً/المادةًً.ً/ً106
المادة ً -107تت لفًمواردًالصندوقًمنًاألموالًالتاليةً :

ً%ً60-ً%ً30م ةنًاألتعةةابًالتةةيًيتقاضةةهاًالمهنةةدسًالمنتسةةبًللصةةندوقًعةةنًاألعمةةالًالتةةيً
تح ةةددهاًهيئ ةةةًش ةةعبةًالمكات ةةبًف ةةيًالف ةةرعًمحس ةةوماًمنه ةةاًالرس ةةومًالنقابي ةةةًورس ةةومًخ ازن ةةةًالتقاع ةةدً
ومساهمةًالمهندسًفيًصندوقًاألعباءً .

المادة ً -108تقتطعًنسبةًً%ً3منًجميعًوارداتًالصندوقًتخصصًلصندوقًاألعباءً .

المادة ً -109تحددًهيئةًالشعبةًالتعويضًالشهريًلرئيسًوأعضاءًلجنةًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًويعادً
النظةةرًفةةيًهةةذاًاالسةةتحقاقًكةةلًسةةنةًويةةدفعًهةةذاًالتعةةويضًمةةنًصةةندوقًاألعبةةاءًأومةةنًالصةةندوقً
المشتركًفيًحالًعدمًكفايةًصندوقًاألعباءً .

المادة ً -110يقومًب عمالًالصندوقًالمشتركًموظفًأوًأكثرًحسبًوضعًالشعبةًالمختصةًوذلكًبتكليفًمنً
لجنةةةةًشة ةةعبةًالمكاتةةةبًالهندسة ةةيةًالخاصةةةةًوتحة ةةددًاللجن ةةةًدوامه ةةمًوروات ةةبهمًوإجة ةةازاتهمًومكافة ةةتتهمً
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وتعويض ةةاتهمًوالًيترت ةةبًعل ةةىًالف ةةرعًأيًالت ازم ةةاتًتج ةةاههمًاالًاذاًك ةةانًاح ةةدهمًموظف ةةاًف ةةيًالف ةةرعً

ومنتدباًللعملًفيًالشعبةًبناءًعلىًةلبهاً .

المادة ً -111توضةةعًجميةةعًاألم ةوالًالتةةيًتةةردًالةةىًلجنةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًفةةيًأحةةدًالمصةةارفًباسةةمًلجنةةةًشةةعبةً
المكات ةةبًالهندس ةةيةًويفة ة ًوضًرئ ةةيسًاللجن ةةةًوًأح ةةدًأعض ةةائهاًب ةةالتوقيعًً ً.ويبل ةةغًرئ ةةيسًف ةةرعًالنقاب ةةةً

المصرفًالمختصًبتفويضًًرئيسًاللجنةًوأحدًالعضوينًاآلخرينًلتحريكًاألموالً .

المادة ً -112تجريًمراقبةًوتدقيقًالحسةاباتًمةنًقبةلًمةدققًتعينةهًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًالهندسةيةًالخاصةةًوفقةاً
لمةةاًوردًفةةيًالفق ةرةً/أوالًً/3-مةةنًالمةةادةًً/100/مةةنًهةةذاًالنظةةامًفةةيًبدايةةةًكةةلًعةةامًوعلةةىًالمةةدققً
المعةةينًتقةةديمًتقري ةرهًإلةةىًهيئةةةًالشةةعبةًخةةاللًاالاةةةًأشةةهرًمةةنًانتهةةاءًالسةةنةًالماليةةةًويكةةونًعملةةهً
م ة جوراًوتحةةددًاألجةةرًلجنةةةًالشةةعبةًوالًتنقطةةعًحسةةاباتًميزانيةةةًالشةةعبةًاالًبعةةدًتوقيعهةةاًمةةنًاحةةدً

ً
ً

المراقبينًعلىًاألقلًموضوعًالفقرةً/أوالً-7-بً/منًالمادةًً/100/منًهذاًالنظامً .

كيفية الدفع للصندوق المشترك

المادة ً -113يعةةادًللمهنةةدسًالمنتسةةبًفةةيًالصةةندوقًفةةيًنهايةةةًكةةلًشةةهرًأوًشةةهرينًً%ً40ً-ً%ً70حسةةبً
مةةاتقررهًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًفةةيًكةةلًفةةرعًمةةنًكامةةلًالمبةةالغًالتةةيًدفعهةةاًللمحاسةةبةًوتبقةةىًنسةةبةً

(ً%ً60-ً%30حسةةبماًتقةةررهًهيئةةةًالشةةعبة)ًتشةةكلًمسةةاهمةًالمهنةةدسًفةةيًالصةةندوقًالمشةةتركً

محسوماًًمنهاًرسومًالخزانةًوالرسومًالنقابيةًوصندوقًاألعباءً .

المادة ً -114يقدمًكلًمهندسًالىًلجنةًالشعبةًبياناًخاصاًعنًأعمالهًونشاةاتهًاألخةرىًكةلًشةهرًاوًشةهرينً
حسةةبماًتقةةررهًهيئةةةًالشةةعبةًاسةةتناداًلمةةاًجةةاءًفةةيًنظةةامًمزاولةةةًالمهنةةةًوخةةاللًعشةرةًأيةةامًمةةنًبدايةةةً

الشهرًالتاليًوالًيصرفًلهًأيًاستحقاقًمنًالصةندوقًقبةلًوصةولًهةذاًالبيةانًإلةىًلجنةةًالشةعبةً
وفيًحالًعدمًتقديمًالبيانًضمنًالمدةًالمحددةًدونًعذرًمقبولًتوافقًعليةهًلجنةةًالشةعبةًيحسةمً

منًاستحقاقاتهًمنًالصندوقًالمشتركًواالمتارًمايعادلًالفترةًالتيًلمًيتقدمًببياناتهاً .

ًًًًًًًًًًًالمادة -115آً-تقسمًالمكاتبًالهندسيةًإلىًفئتينً :
ًاألولىً:تخضعًلنظامًالتوريدً .

ًالثانيةً:تخضعًلنظامًالصندوقًالمشتركً .

بً-يحددًمجلسًالنقابةًبقرارًمنهًالعواملًللصندوقًالمشتركًً .

المادة ً -116يخضعًإلىًنظامًالتوريدًكلًمنً :

آً–ًجميعًالمهندسينًأصحابًالمكاتبًالهندسيةًعندًبدءًممارستهمًالمهنةًفيًالمكاتبً ً.

ب-جميعًالمهندسينًأصحابًالمكاتبًالهندسيةًالذينًيمارسون ًأعماال ًغيرًهندسيةًوفقًأحكامً
المادةًً/106/منًهذاًالنظامً ًً.
42

جً-المهندسًالذيًينتقلًمنًفرعًإلىًآخرًفيًسنةًانتقالهً .

المادة  -117يمك ةةنًانًيص ةةبحًالمكت ةةبًخاض ةةعاًًلنظ ةةامًالص ةةندوقًالمش ةةتركًبقة ةرارًم ةةنًلجن ةةةًش ةةعبةًالمكات ةةبً
الهندسيةًبناءًعلىًةلبًخطيًمسجلًلةدىًالشةعبةًيقدمةهًالمهنةدسًصةاحبًالعالقةةً،شةريطةًأنً

يكةةونًقةةدًمضةةىًعلةةىًفةةتحًمكتبةةهًمةةدةًالًتقةةلًعةةنًسةةتةًأشةةهرًوأنًيحقةةقًنسةةبةًمةةنًحجةةمًالعمةةلً

السنويًالمخصصًلهًتحةددهاًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًسةنوياًتتةراوحًمةنًصةفرًإلةىًً%50مةنًحجةمً
العملًالسنويًً .

المادة ً -118يخضعًالمهندسًخاللًكاملًالعامًلنظامًواحدً(التوريدًأوًالمشترك)ً،وذلكًمةنًبدايةةًالعةامً،بنةاءً
علةىًةلةبًخطةيًيقدمةهًالمهنةدسًإلةىًلجنةةًالمكاتةبًلالنتسةابًالةىًالصةندوقًالمشةتركًأوًنظةةامً

التوريدًفيًالشهرًاألخيرًمنًكلًعامًً .

ةةًوالنسةبةًالمحةددةً
المادة  ً-119تقتطعًمنًالمهندسينًالخاضعينًلنظامًالتوريدًالرسومًالنقابيةًوالعائداتًالتقاعدي ً
لصندوقًًاألعباءًفيًالفقرةًً/أوالًً–ً5ً-أًً/منًالمادةًً/100/فقطً .
القسم الحادي عشر
أحكام عامة ً

المادة ً-120انًتوقيعًالمهندسًعلىًأيةًدراساتًأوًمخططاتًأوًواائقًفنيةًلمًيدرسهاًأوًيدققهاًبنفسهًوبةدونً
أنًيكةةونًعلةةىًاسةةتعدادًفعلةةيًلمتابعةةةًالمسةةؤولياتًالمترتبةةةًعلةةىًتنفيةةذهاًسةواءًأكانةةتًهةةذهًالتواقيةةعً

مقابلًنفعًماديًأوًلمًتكنً،كذلكًتعتبرًاستخفافاًمةنًالمهنةدسًب هميةةًالمسةؤولياتًالمسةلكيةًالتةيً
تترتبًعلىًهذاًالتوقيعًوامتهاناًلقواعدًوأدابًمزاولةًالمهنة.

المادة ً-121كلًمهندسًأوًمكتبًأوًشركةًهندسيةًعاديةًأوًاستشاريةًيتقدمًبمعلوماتًمغلوةةًأوًيخفيًجزءاً
منًنشاةهًالشهريًعنًلجنةًالشعبةًويكونًمنًش نًذلكًكلهًزيادةًاستحقاقهًالماليً،يعتبرًمخالفاً

لهذاًالنظامًويمكنًللجنةًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًفيًهذهًالحالةةًمضةاعفةًالرسةومًالواجبةةً
عليهًعنهاًوفيًحالًالتكرارًيحالًإلىًمجلسًالت ديب.

المادة ً-122انًالمضاربةًغيرًالشريفةًفيًأتعابًالدراسةًوالتنفيذًتعتبرًمخالفةًًلقواعدًوآدابًمزاولةًالمهنةً .

ًًًالمادة  -123ألتعابًالمهندسًحقًاالمتيازًمنًالدرجةةًاألولةىًعلةىًالمنشةتتًوالتجهيةزاتًالتةيًقةامًبد ارسةتهاً،أوً
تةدقيقهاً،أوًاإلشةرافًعليهةاً،وية تيًهةذاًاالمتيةازًبعةدًاالمتيةازًالمقةررًلمطالةبًخزينةةًالدولةةًوالنفقةةةً

الشرعيةًوحقوقًالعمال.

المــادة  -124تقةةومًوايقةةةًتةةرخيصًمزاولةةةًالمهنةةةًفةةيًالعمةةلًالهندسةةيًالحةةرًفةةيًالنقابةةةًمقةةامًواةةائقًالتسةةجيلًفةةيً
السةةجلًالتجةةاريًً،وفةةيًأيًمةةنًالغةةرفًالتجاريةةةًوالصةةناعيةًوالزراعيةةةًوالسةةياحيةًال ةواردةًفةةيًنظةةامً

العقودً،وتقبلًلدىًالجهاتًالعامةً،وتخضةعًهةذهًالوايقةةًللرسةومًالمترتبةةًلخزينةةًالدولةةًعلةىًواةائقً
التسجيلًوذلكًبالنسبةًلعقودًاألعمالًالهندسية.

المادة  -125يفقدًالمهندسًالذيًينتقلًمنًفرعًإلىًآخرًعاملًقدمهًفيًالمكتب فيًالفرعًالجديد.
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