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 لنقابة المهندسين نظام مزاولة المهنة
ًوتعديالته2010ًلعامً/80ًًحكامًالمرسومًالتشريعيًرقمً/علىًأًبناءً 

ًالناظمًلمهنةًالهندسةًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسورية
 

 الباب االول
 تعاريف واهداف نظام مزاولة المهنة

 
وضحًواجباتهًيتًممارسةًالمهندسًلمهنتهًًوحددًمجاالذيًيالنظامًالًهومهنةًالهندسةًنظامًمزاولةًً-1المادة 

ًًو ًًويومسؤولياته، ًوأسسًاجتيازها، ًالمراتبًالهندسية ًوبينًيحدد ًالمهندسين ًبين ًالمهنية ًالعالقة نظم
ً ًعلى ًالمجاالت ًجميع ًفي ًالمختلفة ًوالجهات ًومحددةأالمهندس ًسسًصحيحة ًالنظامً، ًيحدد كما

 مسؤوليةًالمهندسًفيًمختلفًميادينًالممارسة.
ًمنها أينما وردت في هذا النظام: التالية التعاريف المذكورة بجانب كل   بالتعابيريقصد ًً-2ة الماد

ً/المرسوم:  -أ ًرقم ًالتشريعي 80ًًالمرسوم ًلعام ًفيًًوتعديالته2010ً/ ًالهندسة ًلمهنة الناظم
 .وتعديالتهًالجمهوريةًالعربيةًالسورية

 .األشغالًالعامةوزيرًًالوزير:  -ب

ًبةًالمهندسينًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسورية.نقاًالنقابة: -ج
ًأ/ًمنًالمرسوم.-20المؤتمرًالعامًلنقابةًالمهندسينًالمحددًفيًالمادةً/المؤتمر العام :  -د
ً/ًمنًالمرسومً.1ً:ًالشخصًالذيًتنطبقًعليهًاحكامًالمادةً/المهندس -ه
منًاالختصاصاتًالهندسية.ًًالفرعًالعلميًالهندسيًالرئيسيًالذيًيضمًعدداً :ًالقسم الهندسيً-و

ًالهندسية.ًاألقسامدًالنظامًالداخليًللنقابةًويحدً 
حددًاالختصاصاتًوتً ًاالختصاصًالعلميًللمهندسًمنًالقسمًالهندسي.ًالهندسي: االختصاص -ز

ًعلىًاقتراحًمنًمجلسًالنقابة.ًالهندسيةًالداخلةًفيًكلًقسمًبقرارًمنًالوزيرًبناءً 
ً،علىًالتنفيذًوالتعليمًالهندسيًواإلشرافالهندسيًوالتنفيذًوالتدقيقًساتًالدراًالمجال الهندسي: -ح

ً.نظامًالمحددةًفيًهذهًالًوغيرهاًمنًالمجاالت
ً.هندسياً ًكادراً ًأداؤهوالذيًيتطلبًً،مجالًمنًالمجاالتًالهندسيةًأيالعملًفيًًالعمل الهندسي: -ط
ةًلتكوينهًوًإلىًاشرافًهندسيًلتنفيذهًكلًمشروعًيحتاجًإلىًدراساتًهندسيًالمشروع الهندسي: -ي

 أوًخبرةًهندسيةًالستثمارهًوصيانته.
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 : الهندسي الجهاز -ك
ً.المشتركًالقطاعًأوًالعامةًالجهاتًإحدىًلدىًالعاملينًالمهندسينًمجموعة

  المؤسسة الهندسية: -ل
ًاألال -1 ًالهندسيًأوًمجموعة ًاجهاز ًأو ًإلحدىًالجهاتًالعامة ًالتابعة ًالهندسية لقطاعًجهزة

ً.ًمنًالمرسوم/35ًً/المشتركًوفقا ًألحكامًالفقرةً/أ/ًمنًالمادةً
المكاتبًًًًستشاريةًأوًمكتبًهندسيًمؤهلًلمزاولةًالمهنةًوتابعًلشعبةًكلًشركةًهندسيةًا -2

 /ًمنًالمرسوم.35ًوفقا ًالحكامًالفقرةً/ب/ًمنًالمادةً/

لجهةًالمتعاقدةً)صاحبًالعمل(ًبتقديمًالشخصًالطبيعيًأوًاالعتباريًالذيًيلتزمًتجاهًاًالمقاول: -م
موادًأوًإنجازًخدماتًأوًتنفيذًأشغالًأيًمشروعًهندسي،ًوالًيعتبرًالمهندسًالمتعاقدًعلىًتقديمً

ًدراساتًأوًاستشاراتًأوًإشرافًعلىًتنفيذًأيًمشروعًهندسيًمقاوال .
ًه.الجهةًالتيًتملكًالمشروعًالهندسيًوتقومًباإلنفاقًعلىًإنجاًزًصاحب العمل: -ن
االلتزامًالذيًيرتبطًبهًالمقاولًتجاهًصاحبًالعملًلتنفيذًالمشروعًالهندسيًوالًتعتبرًًالمقاولة: -ص

ًًًًًًالعقودًعلىًأعمالًالدراساتًواإلستشاراتًوًاإلشرافًعلىًالتنفيذًمقاولة .
 :نظام مزاولة المهنةأهداف  -3المادة 

نظمةةًالنقابيةةًكةامًالمرسةومًوهةيًبالتكامةلًمةعًاألمسةتمدةًمةنًأحًنظةامًمزاولةةًالمهنةةهدافًالعامةةًلاألنًإ
خةةرى،ًتهةةدفًإلةةىًتنظةةيمًالعمةةلًالهندسةةيًفةةيًالقطةةرًوتطةةويرهًوبنةةاءًاألةةةرًالهندسةةيةًالمتكاملةةةًورفةةعًاأل

علمةةةيًواجتمةةةاعيًمؤسةةةسًوفةةةقًأحكةةةامًًوسةةةويتهاًورعايتهةةةاًوتحقيةةةقًغايةةةاتًتكةةةوينًالنقابةةةةًكتنظةةةيمًمهنةةةيً
لتحقيةةةقًاألهةةةدافًلصةةةالحًالمهنةةةةًوالمهندسةةةينًوالصةةةالحًالعةةةامًًتعمةةةلدسةةةتورًالجمهوريةةةةًالعربيةةةةًالسةةةوريةً

ًالتالية:
 .ًتقدمهًوتحقيقًالقطرًتطويرًفيًالمساهمةً-أً

 .الشاملةًالمستدامةًالقطاعًالعامًوتعزيزًدورهًفيًخططًالتنميةًءأدافيًتطويرًًالمساهمةً -ب

ًب حسةةةةنًالهندسةةةيةًالمنشةةةة تًوصةةةيانةًواسةةةةتثمارًوتنفيةةةذًوتصةةةةميمًودراسةةةةًلتخطةةةةيطًالمسةةةتمرًالسةةةعي -ج
 .ًواالقتصاديةًالفنيةًالمواصفات

ووضةعًالتوصةياتًالمتعلقةةًبالمشةاريعًالهندسةيةًً،الفعالةًفةيًبنةاءًالمجتمةعًالعربةيًوتطةويرهًالمساهمةً-د
بمةةاًيحقةةقًتوايةةقًالصةةالتًبةةينًالةةدولًً،ًوازالةةةًالمعوقةةاتًأمةةامًالعمةةلًاالستشةةاريًالعربةةيًالمشةةتركالعربيةةة
 ًتًمعًاالتحاداتًوالهيئاتًالهندسيةًالعربيةًوالدوليةًوتوةيدها.العالقاًوإقامةً،العربية

والعمةلًً،فةيًتقةدمًالحضةارةًوتعريةعًالعةالمًبةهًأاةرهًوإبةرازفيًالحفاظًعلىًالتةرا ًالةوةنيًًالمساهمةً-ه
 .الشاملةًالمستدامةًعلىًاالستفادةًمنهًفيًخططًالتنمية

 لتفيًبمتطلباتًالتنمية.رفعًش نًمهنةًالهندسةًوالنهوضًبمستواهاًالعلميًً-و
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 المكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشارية.ًإحدا وتشجيعًً،وتكاملهًتنظيمًالعملًالهندسيًالجماعيً-ًز

ورعايةةًالمبةدعينًً،والدفاعًعنًحقوقهمًالمتعلقةًبمزاولةًالمهنةةً،ومادياً ًرفعًسويةًالمهندسينًمعنوياً ً-حً
والجمعيةةةاتًًاألنديةةةةًإقامةةةةيةةةةًواالجتماعيةةةةًبيةةةنهمًعةةةنًةريةةةقًوتةةةدعيمًالةةةروابطًالمهنيةةةةًوالثقافً،وتشةةةجيعهم

 الجمعياتًالسكنيةًوالسياحية.ًإقامةوتشجيعًًاألرياف،ومشاريعًً،والروابطًالهندسيةًالعلمية

ًالمسةةةةاهمةًفةةةةيًوضةةةةعًخطةةةةطًالتعلةةةةيمًالهندسةةةةيًفةةةةيًالكليةةةةاتًوالمعاهةةةةدًوالمةةةةدارسًالمهنيةةةةةًالسةةةةوريةً-ًط
والتنسةةةةيقًمةةةةعًكليةةةةاتًالهندسةةةةةًفةةةةيًً،لمنةةةةاهدًالدراسةةةةيةًالهندسةةةةيةوتقةةةةديمًالمقترحةةةةاتًبشةةةة نًاً،وتطويرهةةةةا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًوالمساهمةًفيًانجازًالبحو ًالعلميةًوالتطبيقيةً،الجامعاتًالسوريةًومراكزًالبحو ًواالختبارات
ًلألعمةةةةالامةةةةةًالقياسةةةةيةًالهندسةةةيةًوالشةةةةروطًالفنيةةةةًالعًنظمةةةةواألالمسةةةاهمةًفةةةةيًوضةةةعًالمواصةةةةفاتًً-ًي

ًالهندسية.
ًوتطةةويرًالهندسةةيةًالقطةةرًلمشةةاريعًالمةةوادًومواصةةفاتًوالقياسةةاتًالتصةةميمًسةةسأًتوحيةةدًعلةةىًالعمةةلً–ك

ً.ًوالعلميًالتقنيًوًالفنيًوالتطورًيتناسبًبماًالتنفيذًفيًالمتبعةًالطرًق
ًالعلميةةًمكانياتهةااًحسةبًالمتةوفرةًالعمةلًمجةاالتًفةيًالمنتجةةًالهندسةيةًالطاقةاتكافةةًًمةنًاالستفادةً-ل

ً.العمليةًوخبراتها
ًالهندسيةًأختصاصاتهمًضمنًالمهندسينًعملًعلىًبالت كيدًالمتكاملةًالتقنيةًاألةرًبناءً-مًً
ًمراعاةًمبدأًتكافؤًالفرصًبينًالزمالءًالمهندسين -ن
ًوتحديةةةةدًوتوضةةةيحًالمناسةةةبةًواالسةةةتثماريةًوالتنفيذيةةةةًالتصةةةةميميةًالةةةنظمًب عتمةةةادًالمهندسةةةينًحمايةةةةً-س

 .ًالهندسيًالحقلًفيًمعهمًالعاملينًكافةًبينًمنًالمهندسينًمسؤولية

 المساهمةًفيًتكوينًخبراتًوةنيةًهندسيةًوذلكًبالتعاونًمعًالخبراتًالعربيةًواألجنبية. -ع

 تقديمًالخدماتًللمهندسينًمنًخاللًت سيسًالصناديقًالمختلفةًودعمًوتطويرًالصناديقًالقائمة.ً-ًف

وخطةةةطًً،البنةةةاءنظةةامًًوً،المتعلقةةةةًبمهنةةةًالهندسةةةةًنظمةةةةواألمشةةةاريعًالقةةوانينًًدإعةةدافةةةيًًالمسةةاهمةً-ًص
ً.ومتابعةًتطبيقهاًوالعمرانيًاإلقليميوالتخطيطًً،المشاريعًالهندسية

 الخاصةًللمهنًالهندسيةًالمساعدة.ًنظمةاألًإعدادفيًًالمساهمةً-ًق

مةةنًخةةاللًت سةةيسًروابةةطًهندسةةيةًً،تعزيةةزًالعالقةةاتًمةةعًالمهندسةةينًالسةةوريينًفةةيًبلةةدانًاالغتةةرابً-ًر
 لتوايقًالعالقاتًمعًزمالئهمًفيًالوةنًاألم.

 
 
 
                            

 الباب الثاني



4 

 

 قواعد وآداب مزاولة المهنة
 

 الفصل األول
 أحكام عامة

يعةًومواردهاًوتقومًعلىًتفهمًقوىًالطبً،والفنًوالدقةًباإلبداعمهنةًالهندسةًمهنةًفكريةًعلميةًتتسمًً-4المادة 
ًفيها ًالمستدامةوتً ً،والتحكم ًالشاملة ًالتنمية ًفعالةًفيًعملية ًمساهمة وبناءًً،وتطويرًالمجتمعً،ساهم
 .اإلنسانيةالحضارةً

علىًشهادةًهندسيةًوفقًتعريعًًيتخذًلنفسهًلقبًمهندسًماًلمًيكنًحاصالً ًأنً ًألحدالًيجوزًً-أً-5المادة 
ًأنً المرسومًًأحكاممهندسًالًتشملهًًأليكماًالًيجوزًً،رسوممنًالمً/1/المهندسًالواردًفيًالمادةً

ًالختصاصه.ًباإلضافةًإاليستعملًلقبًمهندسً
 .األولىقصدًبالشهادةًالهندسيةًالدرجةًالجامعيةًالهندسيةًي ًً-بً

ًً-6المادة  ًالشخصية ًللمهندسًبصفته ًيحق ًًأوال ًالعربيةًًأنً االعتبارية ًالجمهورية ًفي ًالهندسة ًمهنة يزاول
 فيًنقابةًالمهندسين.ًالً لسوريةًماًلمًيكنًمسجً ا
علىًالمهندسًأنًيهدفًفيًمزاولتهًعملهًإلىًالسعيًلرفعًش نًالمهنةًوأنًيتصرفًكمشاورًمخلصًً-7المادة 

ًالثروةً ًعلى ًوالحفاظ ًالمجتمع ًوسالمة ًالعام ًالصالح ًضمان ًيكفل ًبما ًلحسابها ًيعمل ًالتي للجهة
 .الوةنية

سًيزاولًمهنةًذاتًمسؤوليةًتؤارًعلىًالمجتمعًوعلىًالغير،ًفعليهًأنًيكونًمستقال ًفيًبماًأنًالمهندً-8المادة 
إتخاذًقراراتهًالهندسيةًالًتلزمهًفيهاًإالًاإلعتباراتًالعلميةًوالفنيةًوعليهًاإلستفادةًمنًكافةًالخبراتً

 اإلختصاصيةًالمتوفرةًهادفا ًإلىًرفعًمستوىًالمهنة.
لةًالمهنةًإالًضمنًحدودًاالقسامًالهندسيةًالتيًتنصًعليهاًشهادتهًالهندسيةً،ًاليحقًللمهندسًمزاًو -9المادة 

مارسةًالمهنةًإالًمأماًالمهندسًالذيًدرسًفيًجميعًمراحلًدراستهًأحدًاالختصاصاتًفالًيحقًلهً
ًالتيًيمكنً ًاالعمال ًاقتراحًمجلسًالنقابة ًعلى ًبناء ًالوزير ًمن ًبقرار فيًذلكًاالختصاصًوتحدد

 .والًيحقًللمهندسًممارسةًالمهنةًباختصاصينًفيًآنًواحدهذاًالحكمًًهاًمنًؤاستثنا
ًالمهندسًهيًمقابلً -10المادة  إنًمهنةًالهندسةًالًتعتبرًعمالًتجارياًوبالتاليًفإنًاألتعابًالتيًيتقاضاها

ً ًيعمل ًالمهندسًأن ًعلى ًويحظر ًخدماتًوخبرات، ًتقديمه ًنظير ًمالي ًكمهندسًفي ًمعين مشروع
وًمدققًأوًمشرفًعلىًالتنفيذًعندماًيكونًلهًأيًارتباطًفيًمقاولةًأوًتجارةًأيًمشاورًأوًدارسًأ

 منًالموادًالهندسيةًالتيًلهاًعالقةًبهذاًالمشروع.ً
اليجوزًللمهندسًالقيامًبعملًيتنافىًمعًكرامةًالمهنةًوالًأنًيقبلًممارسةًمهنتهًب يًشكلًمخالفًً-11المادة 

متناعًعنًأيًعملًالًيقتنعًبسالمتهًوصحتهًالهندسيةًأوًإذاًكانًالالنافذة،ًوعليهًاًةمنظللقوانينًواأل
تنفيذهًيؤديًإلىًضررًعامًوعليهًأنًيقومًبعملهًفيماًيسندًإليهًمنًدراساتًأوًإشرافًأوًاستشاراتً



5 

 

إنًاإلعالمًعنًالنشاطًالهندسيًوذلكًتحتًةائلةًالمساءلةًًوًبإخالصًومستوىًأداءًجيدً،ًأوًتنفيذ
فًعليهاًعملًمشروع،ًإالًانهًيجبًأنًالًيتعدىًذلكًإلىًاإلساءةًإلىًالغيرًأوًفيًالحدودًالمتعاًر

 إلىًالتمجيدًالشخصيًأوًالدعايةًأوًاإلعالنًبحيثًيضرًبهيبةًالمهنةًأوًسمعةًالغير.
يحظرًعلىًالمهندسًالذيًيعملًلدىًالجهاتًالعامةًب يًصفةًكانتً)بعقدًعملًأوًكخبيرًأوًً-12المادة 

بدوامًجزئيًأوًكاملً....ًإلخ(ًسواءًأكانًعلىًرأسًعملهًأوًمندبا ًإلىًجهةًًمستشارًأوًكموظف
اانيةًأوًموضوعا ًخارجًالمالكًلصالحًجهةًأخرىًأوًمحاال ًعلىًاإلستيداعًأوًمجازا ًبإجازةًإداريةًأوً

يهاًصحيةًأوًبالًراتب،ًالعملًمحكماًأوًخبيرا ًفيًالخالفاتًالتيًتقامًضدًالجهةًالعامةًالتيًيعملًلد
خاللًفترةًعملهًولثال ًسنواتًالحقةًعلىًإنتهاءًعملهًوذلكًتحتًةائلةًشطبًأسمهًمنًسجلً

 النقابةًأوًمنعهًمنًممارسةًالمهنةًبشكلًدائمًأوًمؤقت.
ًالمهندسًمسؤوال ًعنًسالمةًالعملًالهندسيًالذيًيقومًبهًضمنًقسمهًواختصاصهًومرتبتهًً-13المادة  يعد

 .ًتخاللًمدةًعشرًسنواًالهندسية
اليجوزًللمهندسًالقيامًبعملًيتنافىًمعًكرامةًالمهنةًوالًأنًيقبلًممارسةًمهنتهًبايًشكلًمخالفًً-14المادة 

أوًإذاًكانًًللقوانينًواألنظمةًالنافذةًوعليهًاالمتناعًعنًأيًعملًاليقتنعًبسالمتهًوصحتهًالهندسية
ًتنفيذهًيؤديًإلىًضررًعامً.

ًًو -15المادة  ًالهندسةًتسميةًعلىًالجهاتًالتفتيشية ًمهنة ًالتيًتتعلقًبمزاولة ًالنظرًفيًالقضايا الرقابيةًعند
                                        لجانًخبرةًفنيةًمختصةًيتمًاختيارهاًبالتنسيقًمعًنقابةًالمهندسين.

مباشرةًالتحقيقًمعًًرئيسًالفرعًقبلًأوالنقيبًًإبالغعلىًالجهاتًالقضائيةًوالتفتيشيةًوالرقابيةً -أ -16 المادة
رئيسًًأوً،وعلىًالنقيبً،عتدًب يًتحقيقًيتمًخالفًذلكوالًيً ً،يتعلقًبمزاولةًالمهنةًألمرمهندسًًأي
ًحضورًالتحقيق.ً،منًينتدبانهًأوً،الفرع
ً -ب ًالعامة ًالجهات ًالمهندسينًًإبالغعلى ًبحق ًت ديبية ًعقوبات ًمن ًتوقعه ًما ًكل ًعن النقابة

ًلًهذهًالعقوباتًفيًسجلًالمهندسًلدىًالنقابة.سجً وتً ً،المهنةًالعاملينًلديهاًبسببًمزاولة
ًالدرجةًًأوً،النقابةًقراراتًمنعًالمحاكمةًإبالغعلىًالجهاتًالقضائيةً -ج ًالمكتسبة ًالحكم نتيجة

 علىًمجلسًالت ديب.ًإحالتهسجلًالمهندسًوالنظرًب مرًًإلىوذلكًلضمهاًً،القطعية
 
 
 

 
 الفصل الثاني
 دس والمجتمعالعالقة بين المهن
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علىًالمهندسًأنًيهدفًفيًمزاولتهًلمهنتهًإلىًخدمةًالمجتمعًوالمساهمةًفيًعمليةًالتنميةًالشاملةً -17المادة 
المستدامةًمنًخاللًتشجيعًالمشاريعًالمجديةًواالهتمامًبجميعًالمجاالتًالعامةًالتيًتبرزًدورًمهنتهً

 .ًفيًالحياة
لتوضيحًالمسائلًالتقنيةًوخاصةًتصحيحًاآلراءًالخاةئةًأوًغيرًعلىًالمهندسًأنًيسعىًجاهدا ًً-18المادة 

 .المجتمعًالمنصفةًحولًمواضيعًتقنيةًمنعا ًللقيامًبخطواتًتضرًبمصلحةً
 علىًالمهندسًالسعيًلتطويرًمهنتهًمنًخاللًالبحثًالعلميًواإلةالعًالمستمر.ً-19المادة 
تصاصاتًالمختلفةًوالتنسيقًالجديًبينهمًإلنجازًعلىًالمهندسًالتكاملًمعًزمالئهًمنًذويًاإلخً-20المادة 

 العملًالمشتركًالناجحًوالمتكاملًواإلقتصادي.
ًالعلميةًً-21المادة  ًوالمؤسسات ًوالهيئات ًالمهندسين ًمع ًوالخبرات ًالمعلومات ًيتبادل ًأن ًالمهندس على

 واألكاديمية،ًبهدفًزيادةًفاعليةًالمهنة.
 

 الفصل الثالث
 العالقة بين المهندسين

 
علىًالمهندسًعدمًاللجوءًإلىًاالضرارًبسمعةًأوًنشاطًأوًعملًزميلًآخر،ًوأنًترديدًاإلشاعاتً -22لمادة ا

علىًأنهًفيًحالًالت كدًمنًإرتكابًزميلًلعملًمخالفًًنظامًمزاولةًالمهنةيعتبرًمخالفةًأساسيةًل
 تقدمًالمعلوماتًإلىًفرعًالنقابةًللتحقيقًفيهاًومحاسبةًالمخالف.

جبًأنًتوضعًعلىًدراساتًكلًمشروعًهندسيًأسماءًالمهندسينًالمشاركينًفيًوضعًتصاميمهًيً-23المادة 
ًالمهندسً ًوتوقيع ًبخاتم ًالمخططات ًجميع ًتمهر ًأن ًعلى ًمشروع ًألي ًالعائدة ًالتقارير ًفي وكذلك

 الدارسًتجاهًأسمهًوتصنيفه.
ًكً-24المادة  ًدونًظهور ًآخرين ًمهندسين ًعن ًالمهندسًالمسؤول ًيحول ًال ًالمهندسينًيجبًأن ًهؤالء فاءة

                                            علىًأيًمهندسًإدعاءًالقيامًب عمالًمنًإنجازًغيرهً.ًاليجوزًو
ًفيًمشروعًفيًعهدةًًاليجوزً–25المادة  ًإعطاءًالخبرة ًالمكاتبًالخاصة علىًأيًمهندسًمسجلًفيًشعبة

ًالفرعًال ًمهندسًالمشروعًاو ًالمكاتبًزميلًآخرًإالًبموافقة ًشعبة ًباقتراحًمنًلجنة ذيًينتميًإليه
ًوالمطلوبةًمنهً الخاصةًفيًالفرع،ًويجبًانًتقتصرًتقاريرًالمهندسًالخبيرًعلىًالنواحيًالمحددة

 وضمنًحدودًاختصاصه.
تعتبرًاألمورًالتاليةًمخالفةًلكرامةًالمهنةًوروحًالزمالةًويحظرًعلىًالمهندسينًالمسجلينًفيًشعبةًً-26المادة 

ً:وذلكًتحتًةائلةًاالحالةًإلىًمجلسًالت ديبارتكابهاًاتبًالخاصةًالمك
 /ًمنًالمرسوم.13ًالخروجًعنًأهدافًالنقابةًالواردةًفيًالمادةً/ً -أ

 أعمالًمخلهًبشرفهمًالمسلكيًوشرفًالمهنةً.ً -ب



7 

 

 عمالًماسةًبكرامةًالمهنةً.أً -ج

ًأعمالًماسةًبكرامةًأيًمنًاعضاءًالنقابةًأوًهيئاتهاً.ً–دً
ً ديةًواجباتهمًالمهنيةً.همالًتإًً–هً
ًالنقابيةً.ًنظمةمخالفةًاألً–وً
 مزاحمةًزميلًعلىًعملًبقبولًتعرفةًدونًالحدًاألدنى. -ز

 دفعًعموالتًأوًتقديمًخدماتًمجانيةًبقصدًالترغيبًفيًالحصولًعلىًعمل.ًً-حً

ًمزاحمةًزميلًعلىًعملًبعدًقبولًعرضهًوخاللًإجراءًالعقدًمعه.ً-طً
ًبهًزميلًآخرًوذلكًقبلًتصفيةًحقوقًهذاًالزميل.قبولًعملًكانًيقومًً-يً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتعةةةةةةةةةةةةةديلًمشةةةةةةةةةةةةةروعًقةةةةةةةةةةةةةامًبدراسةةةةةةةةةةةةةتهًزميةةةةةةةةةةةةةلًدونًاالةةةةةةةةةةةةةةالعًعلةةةةةةةةةةةةةىًمعطيةةةةةةةةةةةةةاتًوفرضةةةةةةةةةةةةةياتًً-كً

ًالتصميمًوكذلكًعدمًتبليغًالمصممًنسخةًعنًالتعديالتًالجاريةًعلىًمشروعه.
ًخطيا ًعنًهذاًالعمل.ًتعاةيًأيًعملًهندسيًدونًإبالغًالفرعً-ل
استخدامًاسمًمهندسًآخرًفيًأيًعملًهندسيًدونًالحصولًعلىًإذنًخطيًمنهًولكلًعملًً-م

ًهندسيًعلىًحدة.
ًالتهربًمنًتسديدًالرسومًالنقابية.ًًًً–نً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 الفصل الرابع
 أو المشرف أو المستشار (  العالقة بين )المهندس المصمم أو المدقق

 صاحب العمل و 
 

يجبًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًعندماًتكلفًب يًعملًهندسيًأوًاقتصاديًأنًتكونًمستشارا ًفنيا ً -27المادة 
 مخلصا ًلصاحبًالعملًوالمشروعًالهندسيًالموكلًإليها.

ًالهندسيةًً-28المادة  ًالخبرات ًمن ًاالستفادة ًالهندسية ًالمؤسسة ًفي ًيعمل ًالذي ًالمهندس ًعلى يترتب
ًالمكملةًاالختصاصي ًالخبرة ًعلىًنوعية ًأنًيتفقًمعًصاحبًالمشروعًمسبقا  ًوعليه ًلديها ًالمتوفرة ة

إلختصاصاتهاًوالمطلوبةًلت مينًحاجةًالمشروعًالهندسيً)موضوعًعملها(ًوعلىًتكاليفًهذهًالخبراتً
 ويسجلًذلكًبشكلًواضحًفيًصكًالتكليف.

صًعليهًتكليفهاًوالشروطًالفنيةًباألعمالًالتيًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًأنًتقومًضمنًحدودًماًينً-29المادة 
ًمنً ًوالمعتمدة ًلها ًالمحددة ًوحسبًالتعرفة ًاألعمال ًنوعًمن ًلكل ًوفقا  ًتعليماتًالنقابة تنصًعليها

 النقابة.
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يتوجبًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًأنًتطلبًمنًصاحبًالعملًتوضيحًرغباتهًوالوظيفةًالمطلوبةًمنًً-30المادة 
وبًتنفيذهًضمنًحدودًومعطياتًاابتةًبشكلًالًيسببًأيًالتباسًأوًيحد ًمشروعهًالهندسيًالمرغ

 أيًغموضًفيًالمطلوب.
علىًالمؤسسةًالهندسيةًعندًظهورًأخطاءًأوًمشاكلًفنيةًفيًالمشروعًالهندسيًالموكلًإليهاًأنًً-31المادة 

ًوعلىًصاحبً ًلها ًالمناسبة ًالحلول ًإيجاد ًوعليها ًبوضوحًوبصراحة ًلصاحبًالعمل العملًتظهرها
ًتنفيذً ًأاناء ًالناجمة ًالمشاكل ًأنًيعرضًجميع ًيتوجبًعلىًصاحبًالعمل ًالحلولًكما ًبهذه التقيد
المشروعًالهندسيًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًالمصممةًإليجادًالحلولًالمناسبةًلهاًوعلىًصاحبًالعملً

 التقيدًبهذهًالحلول.
يذًأيًمشروعًهندسيًأنًتكونًفيًتصرفاتهاًعلىًالمؤسسةًالهندسيةًوخاصةًعندًاإلشرافًعلىًتنفً-32المادة 

وقصدهاًعادلةًوغيرًمتحيزةًبينًأةرافًالتعاقدًعلىًأنًيكونًواجبهاًاألولًهوًاإلخالصًللمشروعً
 الموكلًإليهاًلتنفيذهًبالمستوىًالالئقًالمطلوب.

أوًيؤديًًإذاًتعرضًالمهندسًلظروفًأوًةلبًمنهًت ديةًعملًالًيقتنعًبسالمتهًوصحتهًالمهنيةً-33المادة 
والقوانينًالنافذةًوعجزًعنًنظامًتنفيذهًإلىًضررًعامًأوًكانًذلكًالعملًمخالفا ًلكرامةًالمهنةًأوًال

تالفيًذلكًوجبًعليهًإعالمًفرعًالنقابةًالعائدًلهًبتقريرًمفصلًلكيًيتخذًالفرعًاإلجراءاتًالضروريةً
ًالالزمة.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 الفصل الخامس

 قة بين المهندس والمقاولالعال
 

ًليبينًويضمنًحقوقً -34المادة  ًالمقاولةًواضحا  ًأنًتسعىًألنًيكونًعقد ًالمشرفة ًالهندسية علىًالمؤسسة
 جميعًاألةرافًوليكونًأساسا ًقويا ًلعملًناجحًوعالقةًةيبةًبينهاًوبينًصاحبًالعملًوالمقاول.

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

 تفصيليا ًوتقديرًمدةًالعملًوذلكًلمصلحةًصاحبًالعملًوالمقاول.
ًيتنافىًمعًقواعدًوآدابًمزاولةًالمهنةًفيًالمؤسساتًالً-36المادة  ًلتقديمًعروضًيعتبرًعمال  هندسيةًالدعوة

 بقصدًمعرفةًالكلفًأوًالتفاوضًعليهاًمعًجهاتًمحددة.
 اليجوزًاستعمالًعرضًمقاولًماًبقصدًالحصولًعلىًعروضًأخفضًمنًالغير.ً-37المادة 

                           
 الفصل السادس
 حل الخالفات
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وفقًً،يًحلًالخالفاتًالناشئةًعنًالعقودًالهندسيةنش ًفيًنقابةًالمهندسينًغرفةًتحكيمًتختصًفت ً -38المادة 

 ./ًمنًالمرسوم61المادةً/
العملًعلىًحلهًبالطرقً،ًمهندسينًالعلىًمجلسًالفرعًالذيًيقعًفيًمنطقتهًخالفًمهنيًبينًً– 39المادة 

 .شهرانًأقصاهاالذيًيبتًفيهًخاللًمدةًيحالًالخالفًإلىًمجلسًالنقابةًً،تعذرًذلكًوإذاً،الودية
 علىًالمهندسًأنًيسعىًلحلًخالفاتهًالناشئةًبينهًوبينًصاحبًالعملًبالطرقًالودية.ً-أً-40دة الما

 علىًالمهندسًأنًيتفقًمعًصاحبًالعملًعلىًأتعابهًخطيا .ً-ب

وعدمًرغبتهماًفيًًاألتعاب،فيًحالًعدمًوجودًاتفاقًخطيًبينًالمهندسًوصاحبًالعملًعلىًً-ج
ًألهميةًظرًمجلسًالفرعًالذيًيتبعًلهًالمهندسًبتقديرهاًتبعاً ينً،هذاًالموضوعًعلىًالتحكيمًإحالة

ًالمبذولًاألعمال، ًً،والجهد ًسماع ًالتيًً،الطرفينًأقوالوبعد ًوالبيانات ًالواائق ًعلى واالةالع
ًيصدرًقرارهًخاللًشهرينًمنًتاريخًتقديمًالطلب.ً،يقدمانها

ًً-د ًتقدير ًقرار ًباالستئنافًًاألتعابيقبل ًاالًأمامالطعن ًخاللًمحكمة ًالمختصة ستئنافًالمدنية
ً.ويكونًقرارهاًمبرماً ً،منًتاريخًتبليغهًبكتابًخطيًأيامعشرةً

صيغةًالتنفيذًمنًًىيعطً،حدًالطرفينًبقرارًمجلسًالفرعًخاللًالمهلةًالقانونيةألمًيطعنًًإذاً-ه
                            رئيسًمحكمةًاالستئناف.
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الثالثالباب 
 مجاالت مزاولة المهنة
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ًتشملًمزاولةًالمهنةًالمجاالتًالتاليةً:ً-41المادة 
ًً: الدراسات –أ 

ًالبرمجةً.ًً-1
ًدراسةًالجدوىً.ًً-2
ًالتخطيطً.ًً-3
ًالتصميمً.ًً-4
ًوضعًالشروطًالتعاقديةً.ًً-5
ًارًوضعًالمواصفاتًالفنيةًوجداولًالكميات،ًوجداولًتحليلًاألسعً-6
ًدراسةًوتقييمًالعروض.ًً-7
ًاألعمالًاألخرىًذاتًالصلةًبالدراساتًوتحددًبقراراتًيصدرهاًمجلسًالنقابةًً-8ً
ًالدراساتًاألوليةً.ًً-9
ًالبرامدًالوظيفيةً.ً-10
 التدقيق: يقصد به تدقيق الدراسات الهندسية . –ب 
 :يشملاإلشراف:  –ج 

ًسيةً.ًاإلشرافًالتقنيًعلىًتنفيذًاألعمالًالهندً-1
ًتنظيمًالكشوفًالشهريةً.ًً-2
ًتنظيمًدفاترًالمساحةً)ًالتقابلً(ً.ً-3
ًالقيامًبتحقيقًتصميمًالمشاريعًالهندسيةًوفقًاألسسًالتقنيةًواألساليبًاإلقتصادية.التنفيذ:  -د
إدارةًالةةةدوائرًوالمؤسسةةةاتًوالشةةةركاتًوالمكاتةةةبًالتةةةيًتقةةةومًبانجةةةازًاألعمةةةالًوالمشةةةاريعًاإلدارة:  -هــــ 

 دسية.الهن
التقنيةةةةًللقيةةةامًبالمشةةةاريعًًالكةةةوادرالتعلةةةيمًالهندسةةةيًالجةةامعيًوالتعلةةةيمًالتطبيقةةةيًلتهيئةةةةًًالتعلـــيم:  –و 

 الهندسية.
البحةثًفةيًالمواضةيعًالعلميةةًالهندسةيةًاألساسةيةًوالتطبيقيةةًوالمشةكالتًالتقنيةةًالبحث العلمـي:  –ز 

 التيًتواجهًالمشاريعًالهندسية.
 يقصدًبهاًإبداءًالرأيًحولًالمواضيعًالهندسية.: الخبرات واإلستشارات –ح 
لةةكًذتعنةةيًالقيةةامًبةةإبرامًصةةيغةًتعاقديةةةًمةةعًصةةاحبًالعمةةلًلتنفيةةذًمشةةروعًهندسةةيًًوالمقــاوالت:  –ط 

 اتًوالشروطًالفنيةً.ًمحسبًالتصميمًوالتعلي
ًيقصةةةدًبهةةةاًالصةةةيانةًالوقائيةةةةًتفاديةةةاًلألعطةةةالًأوًالصةةةيانةًإلصةةةالحًالخلةةةلًوإعةةةادةالصـــيانة:  –ي 

ً                         العنصرًأوًالمنش ًإلىًالوضعًالسليم.
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التحقةةةقًمةةةنًصةةةالحيةًالمةةةوادًوالعناصةةةرًوالتجهيةةةزاتًفةةةيًجميةةةعًالقطاعةةةاتًوتةةة ايرًختبـــار: اال –ك 
 العواملًالمختلفةًعليهاًومطابقتهاًللمواصفاتًالمعتمدة.

دىًمطابقةةةًاألجةةزاءًالمنتجةةةًالت كةةدًمةةنًجةةودةًاإلنتةةاجًوتصةةنيفًنوعيتةةهًوالت كةةدًمةةنًمةةالفحــ :  –ل 
ًللتصميمًأوًالمواصفاتًالمعتمدةً.

تسلسةةلًالعمليةةاتًالمتبعةةةًللحصةةولًعلةةىًالمنةةتدًأوًأجةةزاءًالمنةةتدًوفةةقًتصةةميمًمعتمةةدًاإلنتــاج:  –م 
ًحسبًالشروطًالفنية.

ًالترجمةًالعمليةًلمتطلبةاتًالمجتمةعً)المتطلبةاتًالغذائيةةًوالسةكنيةًوالكسةائيةًواألمنيةةالصناعة:  –ن 
 ...ًالخ(،ًوفقًنهدًعلميًباعتمادًقواعدًاألفضلياتًمنًحيثًالحاجةًوالتصريعًالكلي.

القيامًباإلرشادًالتقنيًالهندسيًلمواصفاتًالمةوادًالتعريف بالمواد واآلالت واألجهزة الهندسية:  –س 
ًسية.واآلالتًواألجهزةًواألدواتًالتقنيةًبغرضًتسويقهاًالستعمالهاًفيًالمشاريعًواألعمالًالهند

 وفقاًألحكامًالنظامًالداخلي.التفرغ للعمل النقابي:  –ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابعالباب                                    
 مسؤولية المهندس

 مسؤولية المهندس الدارس:  -42المادة 
ً:ًالدراساتًالتيًيعدهاًوفقًماًيليًعنًيكونًالمهندسًالدارسًمسؤوالً ً-أً
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يًبةةاألغراضًوالمتطلبةةاتًالمقدمةةةًللمشةةروعًوحسةةبًالبرنةةامدًالمعةةدًلةةذلكًبمةةاًتقةةديمًدراسةةةًتفةة -1
النافةةةذةًالخاصةةةةًبالعمةةةلًًنظمةةةةيحقةةةقًاألسةةةسًالتقنيةةةةًواإلقتصةةةاديةًوبمةةةاًاليتعةةةارضًمةةةعًاأل

ًالهندسيًوالقوانينًالمتعلقةًبذلك.ً
املةًأفضةلًفةيًخطةطًالتنميةةًالشةًاً ت مينًدراسةًإقتصاديةًللمشروعًالهندسيًبماًيؤمنًمةردود -2

ًوالمستدامةًويؤديًإلىًالحفاظًعلىًالثروةًالوةنية.
حسةةنًاختيةةارًاألسةةلوبًوالشةةكلًالهندسةةيًالمتبةةعًفةةيًحةةلًالمشةةروعًوبشةةكلًيناسةةبًظةةروفً -3

ًالمنطقةًالمحيطةًبه.
مًنظصحةًوسالمةًالدراسةًالهندسيةًبشكلًيطابقًالشروطًوالمواصفاتًوظروفًالمشروعًوال -4

ًابةًالمهندسينًالسوريين.المحليةًوالعالميةًالمعتمدةًلدىًنق
حسةةةنًتقةةةديرًالمةةةدةًالالزمةةةةًلتنفيةةةذًالمشةةةروعًوحسةةةابًالكميةةةاتًوالكلفةةةةًالتقديريةةةةًآخةةةذاًبعةةةينً -5

 االعتبارًالظروفًالمحليةًمنًحيثًتوفرًالموادًوالمعداتًواليدًالعاملة.

ًاليكونًالمهندسًالدارسًمسؤوالًعن:ً–بً
ًدًإليهاًفيًدراسته.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعدمًالدقةًفيًالمعطياتًالتيًقدمتًإليهًوالتيًاستن -1
سةةةالمةًالعمةةةلًالهندسةةةيًعنةةةدًتنفيةةةذهًبشةةةكلًمخةةةالفًللدراسةةةةًالتةةةيًأعةةةدهاًإذاًتةةةمًذلةةةكًدونًً-2ً

ًالحصولًعلىًموافقتهًالخطيةًعلىًالتعديالتًالجارية.
ويمتنعًعليةهًتقةديمًومرتبتهًًضمنًحدودًاختصاصهًالهندسيًمهندسًالدراسالتنحصرًمسؤوليةًً–جً

ً.أيًدراسةًأوًخبرةًأوًمشورةًخارجًهذاًاالختصاص
 مسؤولية المهندس المدقق:  -43المادة 

يكونًالمهندسًالمدققًمسؤوالًعنًتدقيقًالدراسةةًوالت كةدًمةنًصةحتهاًوكشةفًاألخطةاءًالواقعةةًً-أً
ًفيها.ً

يشاركًالمهندسًالمدققًالمهنةدسًالةدارسًجميةعًمسةؤولياتهًوحسةبًاختصاصةهًبعةدًأنًيعتمةدًً-بً
ًلدراسة.ا

 مسؤولية المهندس المنفذ:  -44المادة 
ًيكونًالمهندسًالمنفذًمسؤوالًعن:ًً–أً

ًاعدادًالبرنامدًالزمنيًالالزمًلتنفيذًاألعمال. -1
ًحسنًتقديرًحجمًالمعداتًوالموادًواليدًالعاملةًالالزمةًللتنفيذًبماًيالئمًبرنامجهًالزمني. -2
ًتنفيذًالدراساتًوالمخططاتًالمقدمةًللمشروع. -3
اءًالتجةةةةاربًالحسةةةةيةًوالمخبريةةةةةًالتةةةةيًتؤكةةةةدًالحصةةةةولًعلةةةةىًالمواصةةةةفاتًالمعتمةةةةدةًفةةةةيًإجةةةةًر -4

ًالتصميم.ً
ًحسنًتنظيمًالعملًفيًالمشروع.ً -5
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الًيحةةقًللمهنةةدسًالمنفةةذًإجةةراءًأيًتعةةديلًعلةةىًالدراسةةاتًالمقدمةةةًلتنفيةةذهاًدونًالحصةةولًعلةةىًً–بً
مسةؤوالًعةنًكةلًتعةديلًًعلةىًهةذاًالتعةديلًويكةوًنًالمهندس الدارس والمـدققموافقةًمسبقةًمنً

ًيقومًبهًدونًالحصولًعلىًالموافقةًالمطلوبة.
اليكةةونًالمهنةةدسًالمنفةةذًمسةةؤوالًعةةنًالخطةة ًالواقةةعًفةةيًالدراسةةةًوعليةةهًةلةةبًالتعةةديلًالةةذيًيةةراهًً-جً

ًمناسباًمنًالمهندسًالدارسًوالمدقق.
 مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ:  -45المادة 

ًهندسًالمشرفًعلىًالتنفيذًمسؤوالًعن:ًيكونًالمًً-أًًًًًًًًًًًً
ًمراقبةًالتنفيذًوإعطاءًالتعليماتًالفنيةًالصحيحةًلتحاشيًاألخطاءًخاللًجميعًمراحلًالعمل. -1
يةةةًوالمخبريةةةًالتةةيًتؤكةةدًالحصةةولًعلةةىًالمواصةةفاتًالمطلوبةةةًفةةيًفنالت كةةدًمةةنًإجةةراءًالتجةةاربًال -2

ًالتصميم.
والشةةروطًفةةيًحةةالًعةةدمًنظةةامًالهندسةةيةًالمخالفةةةًللالمشةةاركةًفةةيًتحمةةلًالمسةةؤوليةًألجةةزاءًالمنشةة ةً -3

ًةلبهًإزالتها.ً
ًاعتمادًالبرنامدًالزمنيًلتنفيذًاألعمال.ً -4
اليكونًالمهندسًالمشرفًمسؤوالًعنًسالمةًأيًعملًهندسيًلمًيقمًباإلشرافًعليهًفيًحدودًً-بً

ًالمهمةًالموكلةًإليه.
يةةةراهًمناسةةةباًمةةةنًالمهنةةةدسًالةةةدارسًعلةةةىًالمهنةةةدسًالمشةةةرفًعنةةةدًالضةةةرورةًةلةةةبًالتعةةةديلًالةةةذيًً-جً

ًوبموافقةًالمهندسًالمدققًوفيًجميعًاألحوالًاليكونًمسؤوالًعنًالخط ًالواقعًفيًالدراسة.
علةةىًالمهنةةدسًالمشةةرفًأنًيطلةةبًمةةنًصةةاحبًالعمةةلًاتخةةاذًالتةةدابيرًالتةةيًتكفةةلًسةةالمةًالجةةوارًً-دً

تًوالحواد ًالتيًتقعًضمنًمكانًوالمواةنينًوالعمالًأاناءًالتنفيذًوالًيعتبرًمسؤوالًعنًاإلصابا
ًالعملًإذاًلمًيتمًالتقيدًبتعليماتهًالخطية.

إنًنقابةًالمهندسينًممثلةًبمجلسًالنقابةًومجالسًالفروعًهيًالمرجعًالمختصًحصراًبتحديدًوتوضيحًًً-46المادة 
ًً.علىًأيًمنًالمهندسينًالمشمولينًب حكامهنظامًالًاحدودًالمسؤولياتًبموجبًأحكامًهذ

 
 
 

 الخامسباب ال
 المراتب الهندسية وأسس اجتيازها

 
 الفصل األول
ًمراتب العضوية
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ًيصنف المهندسون المسجلون في النقابة حسب المراتب التالية: -47المادة 
ًمرتبةًالمهندسًالمتدربً.ًًً-1ً
ًمرتبةًالمهندسًالمشارك.ًً-2ًً
ًمرتبةًالمهندسًالممارس.ً-3ًً
ًً.المهندسًاالستشارًيمرتبةًً-4ًً

 
 لفصل الثانيا

ًمرتبة المهندس المتدرب وأسس اجتيازها
 مرتبة المهندس المتدرب: -48المادة 

هةذهًالمرتبةةًهةيًأولةىًالمراتةةبًالهندسةيةًالتةيًيحصةلًعليهةاًالمهنةةدسًبعةدًتخرجةهًمةنًالجامعةةةًً-أً
ًوانتسابهًإلىًنقابةًالمهندسينًومباشرتهًالتدريبًالمهني.

األعمةةةالًالهندسةةةيةًواتخةةةاذًالقةةةراراتًالفنيةةةةًعلةةةىًمسةةةؤوليتهًاليجةةةوزًللمهنةةةدسًالمتةةةدربًمزاولةةةةًً-بً
ً.مرجع مدرب ومشرف عليهالخاصةًدونًوجودً

والتةيًالتقةلًعةنًاةال ًيستمرًالمهندسًالمتدربًفيًهذهًالمرتبةًةيلةًمدةًالتدريبًالمحددةًلةهًً-جً
ًً.نظامالًاويرقىًبعدهاًإلىًمرتبةًالمهندسًالمشاركًوفقًأحكامًهذسنواتً

ًجتياز مرتبة المهندس المتدرب إلى مرتبة المهندس المشارك:أسس ا -49المادة 
بعةةدًإنهةةاءًفتةةرةًالتةةدريبًالكامةةلًحسةةبًهةةذاًالنظةةامًيقةةدمًالمهنةةدسًالمتةةدربًةلبةةاًخطيةةاًمقرونةةاًًً-أً

بالواائقًوالثبوتياتًوماًأمكنًمنًنماذجًاألعمالًإلىًفرعًالنقابةًالمسجلًفيةهًالةذيًيحيةلًةلبةهً
ًختصًفيًالفرع.إلىًلجنةًالقسمًالم

نظةةةامًالتةةةدريبًًأحكةةةامًتتةةةولىًلجنةةةةًالقسةةةمًالمخةةةتصًدراسةةةةًالطلةةةبًوالبيانةةةاتًالمرفقةةةةًبموجةةةبً-بً
والت هيةةلًعلةةةىًأنًتنهةةةيًدراسةةةتهاًللطلةةبًوترفةةةعًتوصةةةياتهاًبشةةة نهًإلةةىًمجلةةةسًالفةةةرعًخةةةاللًمةةةدةً

ًشهرينًمنًتاريخًتقديمًالطلب.
المخةةتصًأوًلجنةةةًاالختصةةاصًفةةيًيةةدرسًمجلةةسًالفةةرعًاضةةبارةًالطلةةبًوتوصةةيةًلجنةةةًالقسةةمًً-جً

ًحالًوجودها،ًوذلكًخاللًمدةًشهرًمنًتاريخًإحالتهًإليهًويصدرًبهذاًالخصوصًقرارا ًمعلال.
يستمرًالمهندسًفيًمرتبةًالمتةدربًإلةىًحةينًإنهةاءًتدريبةهًفةيًكامةلًالمواضةيعًالمبينةةًفةيًهةذاًً-دً

ًالنظامًوصدورًقرارًمجلسًالفرعًبترقيتهًأصوال.
ً.ًًاستحقاقهاابًالمدةًللمرتبةًالجديدةًاعتباراًمنًتاريخًيبدأًاحتسً-هةً
عتمةادًًايتمًإعدادًمقترحًلمجلسًالنقابةًالحقا ًحولًةريقةًاالختبارًالجتيازًالمرتبةً،ًمعًمالحظةً -

ًاالختبارًعلىًعملًالمهندسًباختصاصًوظيفيً.ً
 

 الفصل الثالث
ًمرتبة المهندس المشارك وأسس اجتيازها
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 لمهندس المشارك :مرتبة ا -50المادة 
تمنحًهذهًالمرتبةًللمهندسًالذيًانهىًتدريبهًوفقاًلهذاًالنظامًوصةدرًقةرارًمجلةسًالفةرعًبترقيتةهًً-أً

ًإلىًهذهًالمرتبةًحسبًأحكامه.
تعتبةةةرًمرتبةةةةًالمهنةةةدسًالمشةةةاركًاةةةانيًالمراتةةةبًالهندسةةةيةًحيةةةثًيبةةةدأًالمهنةةةدسًبالمشةةةاركةًفةةةيًً-بً

ً.هذاًالنظامنصوصًعنهًفيًممارسةًالمهنةًمعًزمالئهًوحسبًماهوًم
وإلةةىًحةةينًًخمــس ســنواتًنةةةًفةةيًهةةذهًالمرتبةةةًلمةةدةًالتقةةلًعةةنيسةتمرًالمهنةةدسًفةةيًمزاولةةةًالمهً-جً

الت كةةةدًمةةةنًقيامةةةهًبالمشةةةاركةًفةةةيًمشةةةاريعًوأعمةةةالًهندسةةةيةًتؤهلةةةهًللترقيةةةةًإلةةةىًمرتبةةةةًالمهنةةةدسً
 الممارس.

 ندس الممارس: أسس اجتياز مرتبة المهندس المشارك إلى مرتبة المه -51المادة 
بعدًمزاولةًالمهندسًللمهنةًفةيًمرتبةةًالمهنةدسًالمشةاركًبشةكلًفعلةيًلمةدةًحةدهاًاألدنةىًخمةسًً-أً

سةةنواتًيقةةدمًالمهنةةدسًالمشةةاركًإلةةىًفةةرعًالنقابةةةًالمسةةجلًفيةةهًةلبةةاًخطيةةاًمةةعًاسةةتمارةًخاصةةةً
ركًفةةيًللترفيةةعًتبةةينًبشةةكلًمفصةةلًأهةةمًاألعمةةالًالهندسةةيةًالتقنيةةةًالتةةيًحققهةةاًالمهنةةدسًأوًشةةا

لهًالهندسيةًمقروناًعنةدًاللةزومًبالواةائقًاعمًأتحقيقهاًخاللًمزاولتهًللمهنةًفيًمجالًأوًمجاالتً
والثبوتياتًوماًأمكنًمنًنمةاذجًاألعمةالًويحيةلًمجلةسًالفةرعًالكتةابًومرفقاتةهًإلةىًلجنةةًالقسةمً

ًالمختصًفيًالفرع.
لةةةىًأنًتنهةةةيًدراسةةةتهاًللطلةةةبًتتةةةولىًلجنةةةةًالقسةةةمًالمخةةةتصًدراسةةةةًالطلةةةبًوالبيانةةةاتًالمرفقةةةةًعً-بً

ًوترفعًتوصياتهاًبش نهًإلىًمجلسًالفرعًخاللًمدةًشهرينًمنًتاريخًتقديمًالطلب.
يةةةدرسًمجلةةةسًالفةةةرعًالطلةةةبًوتوصةةةيةًلجنةةةةًالقسةةةمًالمخةةةتصًأوًلجنةةةةًاالختصةةةاصًإنًوجةةةدتًً-جً

وذلةةةكًخةةةاللًمةةةدةًشةةةهرًمةةةنًتةةةاريخًإحالتةةةهًإليةةةهًويعتمةةةدًتوصةةةيةًلجنةةةةًالقسةةةمًالمخةةةتصًأوًلجنةةةةً
ً.بهاًًتصاصًأوًيردهاًبقرارًمعللًعندًعدمًاالقتناعاالخ

فيًحالًقبولًةلبًالترقيةًيرقىًالمهندسًالمشةاركًإلةىًمرتبةةًالمهنةدسًالممةارسًبموجةبًقةرارًً-دً
ًيصدرًعنًمجلسًالفرعًويبدأًاحتسابًالمدةًلهذهًالمرتبةًالجديدةًاعتباراًمنًتاريخًاالستحقاق.

ريةةرًمعلةةلًيبةةينًللمهنةةدسًالنةةواقصًويحةةددًلةةهًالمةةدةًالةةدنياًعنةةدماًيةةرفضًمجلةةسًالفةةرعًالطلةةبًبتق-هةةةً
ًاإلضافيةًالمتوجبًعليهًقضاؤهاًفيًمرتبةًالمشاركًقبلًالتقدمًبطلبًجديد.

ًيستمرًالمهندسًفيًمرتبةًالمهندسًالمشاركًإلىًحينًصدورًقرارًمجلسًالفرعًبترقيتهً.ًًًًًًً-وً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 الفصل الرابع
ًس الممارس وأسس اجتيازهامرتبة المهند

 مرتبة المهندس الممارس: -52المادة 
تمنحًهذهًالمرتبةًللمهندسًالذيًأمضىًخمسًسنواتًعلىًاألقةلًفةيًمرتبةةًالمهنةدسًالمشةاركًً-أً

ًويصدرًقرارًعنًمجلسًالفرعًبترقيتهًإلىًهذهًالمرتبةًبموجبًأحكامًهذاًالنظام.
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اتةةبًالهندسةةيةًحيةةثًيبةةدأًالمهنةةدسًبعطائةةهًالمهنةةيًتعتبةةرًمرتبةةةًالمهنةةدسًالممةةارسًاالةةثًالمًرً-بً
ًالكاملًفيًممارسةًالمهنةًوحسبًماهوًمنصوصًعليهًفيًهذاًالنظام.

وإلةةىًحةةينًًعشــر ســنواتنةةةًفةةيًهةةذهًالمرتبةةةًلمةةدةًالتقةةلًعةةنًيسةةتمرًالمهنةةدسًفةةيًمزاولةةةًالمهًً-جً
مةةالًهامةةةًتؤهلةةهًالت كةةدًمةةنًقيامةةهًبإنجةةازًمشةةاريعًوأعمةةالًهندسةةيةًوتحمةةلًمسةةؤوليةًمشةةاريعًوأع

ً.المهندسًاالستشارًيلمرتبةً
ً:ستشاري مهندس االالأسس اجتياز مرتبة المهندس الممارس إلى مرتبة  -53المادة 

بعدًمزاولةًالمهنةًفيًمرتبةًالمهندسًالممارسًبشكلًفعليًلمدةًحدهاًاألدنىًعشرًسنواتًيقدمًً-أً
مةعًاسةتمارةًخاصةةًيبةينًفيهةاًبشةكلًالمهندسًالممارسًإلىًفرعًالنقابةًالمسجلًفيهًةلبةاًخطيةاً

مفصلًأهمًاألعمالًالهندسةيةًوالمنجةزاتًالتقنيةةًالتةيًحققهةاًالمهنةدسًخةاللًمزاولتةهًللمهنةةًفةيً
مجةةاالتًعملةةهًالهندسةةيًمقرونةةةًعنةةدًاللةةزومًبالواةةائقًوالثبوتيةةاتًومةةاًأمكةةنًمةةنًنمةةاذجًاألعمةةالً

إلةةىًلجنةةةًالقسةةمًالمخةةتصًفةةيًًويحيةةلًمجلةةسًالفةةرعًالطلةةبًومرفقاتةةهًبعةةدًدراسةةتهًوإبةةداءًالةةرأي
ًالفرع.

يةةةدرسًمجلةةةسًالفةةةرعًالطلةةةبًوالبيانةةةاتًالمرفقةةةةًومةةةنًاةةةمًيحيةةةلًالطلةةةبًوكامةةةلًاإلضةةةبارةًمةةةعًً-بً
ًمطالعتهًوتوصياتهًإلىًمجلسًالنقابةًخاللًمدةًشهرًمنًتاريخًتقديمًالطلب.

ً(.مجلسًالنقابةًمختصةً)المسماةًمنيحيلًمجلسًالنقابةًالطلبًومرفقاتهًإلىًلجنةًالتقويمًالًً-جً
تتولىًلجنةًالتقويمًالمختصةًدراسةًالطلبًوالبياناتًالمرفقةًوإجراءًالمقابلةًمعًصةاحبًالعالقةةًًً-دً

وتصدرًتوصيتهاًبش نهً)وفقًأسسًيضعهاًمجلسًالنقابةًويوافقًعليهاًالمؤتمرًالعام(ًوترفعهةاً
ًطلب.إلىًمجلسًالنقابةًوذلكًخاللًمدةًاالاةًأشهرًمنًتاريخًاستالمهاًال

ًيعتمدًمجلسًالنقابةًتوصيةًاللجنةًأوًيردهاًإليهاًبقرارًمعللًخاللًمدةًأقصاهاًاالاةًأشهر.ً-هةً
تقومًاللجنةةًبإعةادةًالدراسةةًوترفةعًتوصةيتهاًالنهائيةةًإلةىًمجلةسًالنقابةةًوعلةىًالمجلةسًإصةدارًًً-وً

ًرتًمقبولةًحكما.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًهذهًالتوصيةًبقرارًمنهًخاللًمدةًشهرًمنًتاريخًرفعًالتوصيةًإليهًوإالًاعتب
يصةدرًنقيةبًالمهندسةينًجةدوالًسةنوياًب سةماءًالمهندسةينًالةذينًقةررًمجلةسًالنقابةةًتةرقيتهمًإلةىًً-زً

ًقبلًنهايةًالعام.ًالمهندسًاالستشارًيمرتبةً
فةةةيًحةةةالًرفةةةضًةلةةةبًالترقيةةةةًتعةةةادًاالضةةةبارةًإلةةةىًصةةةاحبًالعالقةةةةًعةةةنًةريةةةقًفةةةرعًالنقابةةةةًً-حً

ًتقريرًمعلل.المختصًمعً
ًيستمرًالمهندسًفيًمرتبةًالمهندسًالممارسًحتىًصدورًقرارًترقيتهًمنًمجلسًالنقابة.ً-طً
الذينًيعتمدهمًأصوالًإلىًاتحةادًالمهندسةينًًينًاالستشاريينمهندساليرسلًمجلسًالنقابةًأسماءًً-يً

ًالعربًلتسجيلهمًفيًلوائحهً.ً
 الفصل الخامس

ًًًري ستشاالا مهندسالمرتبة 
 :  ستشاري الامهندس المرتبة  -54 المادة
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تمنحًهذهًالمرتبةًللمهندسًالذيًأمضىًعشرًسةنواتًعلةىًاألقةلًفةيًمرتبةةًالمهنةدسًالممةارسًً-أً
ًوصدرًقرارًمنًمجلسًالنقابةًبترقيتهًوذلكًبموجبًأحكامًهذاًالنظام.

تةهًبشةكلًأعلةىًالمراتةبًالهندسةيةًحيةثًيمةارسًالمهنةدسًمهنًستشةارًيالامهندسًالتعتبرًمرتبةًً-بً
 كاملًحسبًماهوًمنصوصًعليهًفيًهذاًالنظام.

 :  ستشاري الامهندس المجاالت مرتبة  -55المادة 
 الدراساتًالهندسية.ً-أً
ًاإلشرافًالهندسيً–بً
ًالتنفيذًالهندسي.ً-جًًًًًًًًًًًًًً
 إدارةًالمشاريعًالهندسية.ً-دًً
 التعليمًالهندسي.ً-ه
ً.الصيانةًالهندسيةًً-و
ًامةً.اإلدارةًالعً-ز

 الفصل السادس
 أحكام عامة

الصةةادرةًعةةنًمجةةالسًالفةةروعًأمةةامًمجلةةسًالنقابةةةًالةةذيًلةةهًالحةةقًًالترقيةةةيجةةوزًالطعةةنًفةةيًقةةراراتًًً-56المادة 
الصادرةًعنًمجلسًالنقابةًأمامًالمؤتمرًًالترقيةبالفصلًفيًهذاًالطعنًويجوزًالطعنًفيًقراراتً

ًالعام.
والندواتًالعلميةًالهندسيةًالتيًيشةاركًفيهةاًويحضةرهاًالمهنةدسًبمثابةةًتعتبرًالمؤتمراتًوالدوراتًً-57المادة 

ًت هيلًوتضافًإلىًسجلًالمهندسًالعتمادهاًعندًدراسةًةلبًالترقية.
تعتبةةرًمةةدةًالدراسةةاتًالعليةةاًمزاولةةةًللمهنةةةًوتعطةةيًصةةاحبهاًالحةةقًفةةيًحسةةابًمةةدةًمزاولةةةًإضةةافيةًً-58المادة 

ةًالماجسةتيرًبعةدًالحصةولًعلةىًالشةهادةًالجامعيةةًعلىًأساسًسنةًواحدةًلمةنًحصةلًعلةىًشةهاد
األولىًأوًماًيعادلهاًأوًمنًحصةلًعلةىًشةهادةًاختصاصةيةًالًتقةلًمةدةًالدراسةةًللحصةولًعليهةاً
عنًسنةًدراسية،ًوتحسبًسنتانًإضافيتانًللحاصلًعلىًشهادةًًالةدكتوراهًأوًمةاًيعادلهةا،ًويجةبً

ًحلًعنًسنتين.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأنًالًتزيدًمدةًالمزاولةًاإلضافيةًفيًجميعًالمرا
فةةيًمجةةالًًستشةةارًييحةةقًللزميةةلًالةةذيًكانةةتًممارسةةتهًمحصةةورةًباالشةةرافًالتقةةدمًلنيةةلًمرتبةةةًاالً-59المادة 

ًالتنفيذ.
العسكريةًيتمتعًالمهندسونًأاناءًت ديتهمًخدمةةًالعلةمًبجميةعًًنظمةفيماًالًيتعارضًمعًالقوانينًواألًًً-60المادة 

 .وتعتبرًخدمةًالعلمًممارسةًللمهنةًالواجباتًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالنظامالحقوقًًو
 

 السادسالباب                                                
 أحكام نظام مزاولة المهنة

ًيت لفًكلًفرعًمنًفروعًالنقابةًمنًشعبتين:ًًً– 61المادة 
المهندسينًالمنتسبينًللنقابةًمنًالعاملينًفيً:ًتشملًجميعًًشعبةًالمهندسينًالعاملينًفيًالدولة -أ

ًوالمشترك ًوفيًالقطاعينًالعام ًالتيًالدولةً، ًقوانينًوأنظمةًالجهة ،ًوبضمنهمًمنًتسمحًلهم
 يعملونًلديهاًبمزاولةًالعملًالخاص.
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 عبةًالمكاتبًالخاصة:ًتت لفًمن:ًشً -ب
 مجموعةًمكاتبًوشركاتًالدراساتًالهندسيةًاالستشارية.ً -1
 تبًالهندسيةًالعادية.ًمجموعةًالمكا -2
 الهندسية.ًًالتعهداتمجموعةًمكاتبً -3
 مجموعةًالمهندسينًالعاملينًفيًالقطاعًالخاصً.ًً-4ً

 
 

 الفصل األول
 أحكام نظام مزاولة المهنة الخاصة بشعبة المهندسين العاملين في الدولة

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

والمشةةةتركًعلةةةىًأسةةةاسًالعمةةةلًالجمةةةاعيًوتطةةةويرًاألجهةةةزةًالهندسةةةيةًلتقةةةومًبةةةدورهاًالةةةوةنيًفةةةيً
ًمشاريعًالتخطيطًوالبناء،ًوالتنميةًالشاملةًالمستدامة.

ًتًالهندسيةًلمشاريعًالقطاعًالعام.السعيًلت مينًأنسبًالخدماً-بًًًًً
ًتنظيمًالعالقاتًوأسسًالتعاونًوتبادلًالخبراتًوالمعلوماتًبينًمختلفًاألجهزةًالهندسية.ً-جً
وتنظيمًعالقاتهمًمعًالجهةاتًالعامةةً السعيًلتحسينًشروطًعملًالمهندسينًالعاملينًفيًالدولةًً-دً

ًلةًفيماًبينهم.العاملينًفيها،ًوعالقةًالمهندسينًالعاملينًفيًالدًو
السعيًلتنظيمًعالقاتًتعاونًوتكاملًبينًاألجهزةًالهندسيةًفيًالدولةةًوبةينًالمؤسسةاتًالهندسةيةً-هة

ًالمختلفة.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
توايقًالترابطًبينًالمهندسًالعاملًفيًالدولةةًوفةرعًنقابةةًالمهندسةينًالعائةدًلةهًإلعطةاءًالطةرفينًً-وً

ًلرفعًمستوىًمهنةًالهندسة.دورهماًالمتكاملًالفعالً
ًالعملًعلىًرعايةًحقوقًالمهندسًالعاملًقيًالدولةًعنًةريقًالوحداتًالهندسيةًالنقابية.ً-زً
المراتةةبًالهندسةةيةًبعةةينًًتطبيةةقًمبةةدأًأخةةذًوفةةرصًبةةينًالةةزمالءًالمهندسةةينًتكةةافؤًالمراعةةاةًمبةةدأًً-حً

ً.االعتبارًأاناءًتكليفًالمهندسًبالمهامًاإلدارية
ًإدارة األجهزة الهندسية ومجال عملها: -63المادة 

وفةيًحةالًعةدمًتةوفرهًفبمرتبةةًًاستشارًييجبًأنًتعهدًإدارةًالجهازًالهندسيًإلىًمهندسًبمرتبةًً-أًً
المهندسًالممارسًوأنًيكونًقدًمارسًمثلًاألعمالًالمعهودةًإليهًلمدةًسنتينًعلىًاألقةلًاابةتً

أنًيكةونًاختصةاصًالمهنةدسًالةذيًيةديرًًخاللهاًتفهماًونجاحاًفيًإنجازًتلكًاألعمال.ًويجةب
ًالجهازًمشموالًباختصاصًأعمالًهذاًالجهاز.

أوًًستشةارًييجبًأنًيكونًلدىًالجهازًمهندسًاختصاصيًواحةدًعلةىًاألقةلًبمرتبةةًمهنةدسًاً-بً
ًالمهندسًالممارسًلتغطيةًكلًاختصاصًإضافيًفيًمجالًنشاةاته.

بةًمةةةعًعةةةددًالمهندسةةةينًالعةةةاملينًفيةةةهًيجةةةبًأنًتكةةةونًةبيعةةةةًواختصةةةاصًعمةةةلًالجهةةةازًمتناسةةةً-جً
 واختصاصاتهم.
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 المجاالت الفرعية لعمل المهندسين في الجهاز: -64المادة 
يحةةةةةقًللمهنةةةةةدسًالمشةةةةةاركًضةةةةةمنًاختصاصةةةةةهًأنًيقةةةةةومًبمزاولةةةةةةًالعمةةةةةلًوذلةةةةةكًباالشةةةةةتراكًمةةةةةعًً-أً

)ًاالختصاصةةةةيينً(ًضةةةةمنًالمجةةةةاالتًالمةةةةذكورةًفةةةةيًهةةةةذاًًستشةةةةاريينالمهندسةةةةينًالممارسةةةةينًواال
ًنظامًماعداًاإلدارةًوالتدقيقًوالخبراتًواإلستشارات.ال
يحةةةةقًللمهنةةةةدسًبمرتبةةةةةًالممةةةةارسًأنًيقةةةةومًبمزاولةةةةةًالعمةةةةلًضةةةةمنًاختصاصةةةةهًفةةةةيًالمجةةةةاالتًً-بً

المذكورةًفيًهةذاًالنظةامًمةاًعةداًالخبةراتًوًاالستشةاراتًإالًفةيًحالةةًعةدمًتةوفرًمهنةدسًبمرتبةةً
ًمختص.ًاستشارًي

دراسةةاتًالجةةدوىًوتةةدقيقًالمشةةاريعًوإدارةًاألعمةةالًالهندسةةيةًًوضةةعًستشةةارًيمهنةةدسًاالليحةةقًلًً-جً
ووضعًالشروطًوالمواصفاتًالفنيةًوالكشفًعلىًالمشاريعًوإعطاءًالخبراتًواالستشاراتًوالقيةامً

ًبجميعًاألعمالًفيًمجالًاختصاصه.
ً:شعبة المهندسين العاملين في الدولة وإداراتها -65المادة 

فةةيًالدولةةةًبجميةةعًمةةراتبهمًالهندسةةيةًمسةةجلينًلةةدىًشةةعبةًالمهندسةةينًنًًويعتبةةرًالمهندسةةونًالعةةاملً-أً
ً/ًأًًمنًالمرسوم.35نًفيًالدولةًفيًالفرعًبموجبًأحكامًالمادةً/يالعامل

تت لفًهيئةًشعبةًالعاملينًفيًالدولةًفيًكلًفرعًمةنًجميةعًأعضةاءًهيئةةًالفةرعًالمسةجلينًفةيًً-بً
ًالشعبة.

ً.يةًحسبًأحكامًالنظامًالداخليتمًتسميةًرئيسًوأعضاءًلجنةًالشعبً-جً
ً.ًًًًيتقومًلجنةًالشعبةًبإدارةًشؤونًالشعبةًحسبًأحكامًالنظامًالداخلً-دً
ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 أحكام خاصة في مزاولة المهندس العامل في الدولة لعمله:  -66المادة 

حًالزمالةةةًمةةعًتةةوفيرًواجةةبًعلةةىًالمهنةةدسًالعامةةلًفةةيًالدولةةةًأنًيعمةةلًبالتعةةاونًمةةعًزمالئةةهًبةةرًوً-أً
االحتةةةرامًلرؤسةةةائهًوتنفيةةةذًتوجيهةةةاتهمًوبةةةذلًالرعايةةةةًوالتوجيةةةهًلمرؤوسةةةيهًوحفةةة ًكةةةرامتهمًوافسةةةاحً

ًالمجالًلهمًلالستفادةًمنًعملهمًفيًالجهازًوفيًتنميةًمعلوماتهمًالهندسيةًوتوسيعًخبرتهم.
صةةةهًعلةةةىًواةةةائقًيوقةةةعًالمهندسةةةونًالمسةةةؤولونًعةةةنًالدراسةةةاتًكةةةلًمهنةةةدسًفةةةيًمجةةةالًاختصاً-بً

المشةةاريعًالتةةيًتنظمهةةاًاألجهةةزةًالهندسةةيةًكمةةاًيشةةارًإلةةىًالتعةةديالتًالطارئةةةًعلةةىًهةةذهًالواةةائقً
ًبتوقيعًالمهندسًالمسؤولًعلىًهذهًالتعديالت.

تعتبرًالدراساتًالتيًيقومًبهاًالمهندسونًالعاملونًفيًالجهازًالهندسةيًملكةاًلةردارةًالتةيًيتبةعًًً-جً
جةةبًعنةةدًنشةةرًأبحةةا ًتتعلةةقًبالمشةةروعًفةةيًالنشةةراتًالعلميةةةًأوًوسةةائلًلهةةاًالجهةةازًإالًأنةةهًيتًو

ًاإلعالمًأنًيشارًإلىًأسماءًالمهندسينًالرئيسيينًالمشاركينًفيًدراسةًالمشروعًوتنفيذه.
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إالًأنةهًيجةبًأنًتؤخةذًًإعادة تنفيذ التصاميم المعدة مـن قبـل جهازهـا الهندسـييمكنًلةرداراتًًً-دً
أيًمهنةدسًآخةرًمسةؤولًعلةىًالمواقةعًالجديةدةًومالءمةةًالتصةاميمًموافقةًالمهنةدسًالمصةممًأوً

ًلهذهًالمواقع.
تخضةعًأعمةةالًالمهندسةينًالعةةاملينًفةيًالدولةةةًفةيًالقطةاعينًالعةةامًوالمشةتركًواللةةذينًتسةمحًلهةةمًً-هةةة

شةةةعبةًالمكاتةةةبًًأنظمةةةةًقةةةوانينًوأنظمةةةةًالجهةةةةًالتةةةيًيعملةةةونًلةةةديهاًبمزاولةةةةًالعمةةةلًالحةةةرًألحكةةةام
ًالخاصة.

 الثانيالفصل 
ًأحكام نظام مزاولة المهنة لشعبة المكاتب الخاصة

ًنظامًمزاولةًالمهنةًفيًشعبةًالمكاتبًالخاصة:ًأهدافًمبادىءًاساسيةًلتحقيقً-67المادة 
تنظةيمًالعمةلًالهندسةيًفةيًالقطةاعًالخةاصًكرافةدًللقطةاعًالعةامًوذلةكًبهةدفًتحقيةقًالتنميةةً-  أ

 الشاملةًالمستدامةًفيًالقطر.

العربيةةًواألجنبيةةًلتقةديمًأنسةبًالخةدماتًالهندسةيةًلمشةاريعًالمحليةةًًومةعًالخبةراتًالتعاونً-بً
 وذلكًبت مينًالكوادرًالفنيةًواالقتصاديةًالالزمة.ًًالقطرً

مشاريعًالقوانينًواألنظمةًالمتعلقةًبمهنةًالهندسةًوأنظمةًالبناءًوخططًًإعدادالمساهمةًفيًً-ج
ًالعمراني.المشاريعًالهندسيةًوالتخطيطًاإلقليميًًو

المساهمةًفيًالحفاظًعلىًالترا ًالوةنيًوإبرازًأارهًفةيًتقةدمًالحضةارةًوتعريةعًالعةالمًبةهًً–دً
ًًًًًًًوالعملًعلىًاالستفادةًمنهًفيًخططًالتنمية.ً

ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 القسم األول
 يةأحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية االستشار 

ًً: التعاريف:أوالا  ً-68المادة 
،ًويتمتةةعًالمكتةةبًأوًوالتنفيةةذًالعمةةلًاالستشةةاريًهةةوًعمةةلًهندسةةيًفةةيًمجةةالًالدراسةةاتًواإلشةةرافً -أ

 الشركةًالهندسيةًاالستشاريةًبالشخصيةًاالعتبارية.ً

علةىًاألقةلًًينًرئيسةينًاانةينالمكتبًالهندسيًاالستشاريًالتخصصي:ًًهوًالةذيًيضةمًمهندسةً-بً
علةىًاألقةلًمةنً/2ًًعةددًً/ًباإلضةافةًلمهنةدسًممةارسًًباختصةاصًواحةدًستشارًياالمنًمرتبةً

نفةةسًاالختصةةاصً.ًيحةةقًلهةةذاًالمكتةةبًممارسةةةًالعمةةلًالهندسةةيًاالستشةةاريًضةةمنًاختصةةاصً
هندسةةةةيًواحةةةةدً،ًويحةةةةقًلةةةةهًالتةةةةتلفًمةةةةعًمكاتةةةةبًأوًشةةةةركاتًاستشةةةةاريةًمةةةةنًاختصاصةةةةاتًغيةةةةرً

ًاستشةارًيًيرأسًالمكتةبًمهنةدسًوحدًأدنى،ًك2ًم60ًبةًًًًهذاًالمكتبمساحةًتحددًاختصاصه.ً
ً.باختصاصًالمكتب
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الشركةًالهندسةيةًاالستشةاريةًالتخصصةية:ًهةيًالشةركةًالتةيًتضةمًاالاةةًمهندسةينًعلةىًاألقةلًًً-جً
علةىًاألقةلًمةنًنفةسً/3ًًعةددً/ًباختصةاصًواحةدًباإلضةافةًلمهندسةينًممارسةينًًستشارًيبمرتبةًاال

سيًضمنًاختصاصًهندسيًواحدًويحقًلهاًالتةتلفًمةعًاالختصاص،ًيحقًلهاًممارسةًالعملًالهند
مكاتةةةبًأوًشةةةركاتًاستشةةةاريةًبةةةنفسًالفةةةرعًمةةةنًاختصاصةةةاتًغيةةةرًاختصاصةةةهاًوتحةةةددًمسةةةاحةًمقةةةرً

 .ستشارًيكحدًأدنى،ًويرأسًالشركةًمهندسًبمرتبةًاال2ًم100ًالشركةًبةً

ًالمكتبًالهندسيًاالستشاريًالمتكامل:ًًً-دً
اانيةا ًواحةدًأوًأكثةرًمةنًأنةواعًاألعمةالًالمحةددةًفةيًالفقةرةًهوًمكتبًهندسيًاستشاريًيعملًفةيًً

ًمةةنًهةةذهًالمةةادةً،ًوتحةةددًشةةروطًإحةةدا ًهةةذاًالمكتةةبًوفةةقًالكةةادرًالهندسةةيًالمبةةينًفةةيًالجةةدول
ًمنًهذاًالنظام.69ًًالواردًفيًالمادةً

2ًم20ًوًلكةلًمهنةدسًاضةافي2ًم10ًيضةافًًكحدًأدنى2ًم100ًبةًًكتبتحددًمساحةًهذاًالم
ً.إلضافيًلالختصاصًا

ًفيًمجالًالدراساتًأوًإدارةًالمشاريع.ًيرأسًالمكتبًمهندسًبمرتبةًاالستشارًي
ًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًالمتكاملة:ً-هةً

وتعمةةلًفةةيًواحةةدًأوًأكثةةرًمةةنًأنةةواعًاألعمةةالًهةةيًالشةةركةًالتةةيًتقةةومًبةةينًمجموعةةةًمةةنًالمهندسةةين،ً
وفةقًالكةادرًالهندسةيًًهةذهًالشةركةًاحةدا ًالمحددةًفيًالفقرةًاانيةا ًمةنًهةذهًالمةادةًوتحةددًشةروط

2ًم150ًتحةددًمسةاحةًمقةرًالشةركةًبةةًًمةنًهةذاًالنظةام،69ًالمبينًفيًالجدولًالواردًفيًالمادةً
ً.كحدًأدنى

ًفيًمجالًالدراساتًأوًإدارةًالمشاريع.ًستشارًيمرتبةًااليديرًالشركةًمهندٌسًبًًًًً
سجيلًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًالمتكاملةًأنواعًالعملًالهندسيًاالستشاريًالتيًيتمًتً:ثانياا 

ًفيهاًهي:ً
 األبنية.ً -1

 الطرقًوالجسورًوالسككًالحديدية.ً -2

 شبكاتًمياهًالشربًومحطاتًالضخًوالصرفًالصحي.ً -3

 محطاتًالتنقيةًوالتكريرًومعالجةًالنفاياتًالصلبةًوالغازية.ً -4

 صالحًاألراضي.ًالسدودًواألنفاقًوالعبارات،ًوأقنيةًالريًوالصرفًواست -5

 ًتنظيمًوتخطيطًالمدن.ً -6
 أنواعًاألعمالًالهندسيةًاألخرىًالتيًيمكنًأنًتضافًالحقا ًبقرارًمنًمجلسًالنقابةً.ً -7

يشترطًأنًيكونًلدىً)المكتبًأوًالشركة(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًأوًالمتكاملة(ًمقرًً-أ: ثالثاا 
ًالئقًضمنًمنطقةًعملًالفرعًالمسجلًبه.ًً

ًًًًاليجوزً)للمكتبًأوًالشركة(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًأوًالمتكاملة(ًمزاولةًً-1ًً–بً
ًًلعملًفيًغيرًأنواعًاألعمالًأوًاالختصاصاتًالتيًتمًالترخيصًلهًبممارستها،ًإالًإذاًقامًاًًًً
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ًبإضافةًأنواعًعملًجديدةًًوفقًاألسسًالمنوهًعنهاًفيًهذهًالمادة،ًوبعدًالموافقةًعليهاًًًًً
 أصوال.ًًًً

ًممارسةً-2 ًالمتكاملة( ًأو ً)التخصصية ًاالستشارية ًالهندسية الًيجوزً)للمكتبًأوًالشركة(
ًهذاً ًمن ًالرئيسيين ًالمهندسين ًأحد ًانقطاع ًفيًحال ًأيًاختصاصًمرخصًله، ًفي المهنة

وتنفيذًاألعمالًوالتوريداتًًأوًمارسًعمال ًتجاريا ،ً)وتعتبرًالمقاوالتًعنًعمله،االختصاصً
ًهذاًلًالتجاريةالهندسيةًمنًاألعما ًلممارسة ًالشركة ًفيًت هيلًالمكتبًأو ًيشكلًخلال  ًمما )

ًومصادقةً ًالمكاتب، ًشعبة ًلجنة ًموافقة ًعلى ًوالحصول ًبديل ًت مين ًبعد ًإال االختصاص،
ًسًالنقابةًبذلك.ًمجلسًالفرع،ًوإعالمًمجل

الهندسيةًيردًأسمهًفيًالمكاتبًأوًالشركاتًًرئيسييغلقًالمكتبًالهندسيًالعاديًلكلًمهندسًً-ج
والًيحقًلهًإعادةًافتتاحًمكتبًهندسيًعاديًفيًحالًًالتخصصيةًأوًالمتكاملة(االستشاريةً)

الًمنًبدايةًالعامًانتهاءًعالقتهًبالمكتبًالهندسيًاالستشاريًأوًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًإ
ً.ًالذيًيليه

يمكنً)للمكتبًوًالشركة(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًأوًالمتكاملة(ًاالستعانةًً-1ً: رابعاا 
بالمهندسينًمنًفرعًآخرًمنًفروعًالنقابةًأوًمنًالعاملينًفيًالقطاعًالعامًفيًحالًعدمًتوفرً

الحصولًعلىًموافقةًإدارتهمًًوفرعًاالختصاصًفيًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًبالفرعًبعدً
ًً.2009ًلعام79ًًوفقا ًللقرارًًالمكتبًأوًالشركةًالمستعانًبهماًالنقابةًالذيًيتبعًإليه

ًأوًالمتكاملة(ًالتعاونًمعًخبراتًيمكنً)للمكتبًأوًالشركة(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةً- 2
ً.2009ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلعام79ًًللقرارًوفقا ًًهندسيةًخارجيةًوبماًالًيتعارضًمعًأحكامًالمرسوم

3–ًً ً-أ ًً ًعند ًالعام ًالقطاع ًفي ًالعمل ًال ً)المكتب ًاالستشاريةًًأويخضع ًالهندسية الشركة(
)التخصصيةًأوًالمتكاملةً(ًلنظامًالصندوقًالمشتركًبالنسبةًألعمالًالقطاعًالعام،ًوتخضعًعقودهً

صندوقًً%1ًةوابعًهندسيةًً%6ًيقعًالمشروعًفيهًوًًرسومًنقابيةًللفرعًالذيً%4ًالقتطاعً)
ً.ً%20ً(،ًبحيثًيصبحًالمجموعًًللصندوقًالمشتركً%9وًًاألعباء

 .مهماًكانًنوعهاًمشاريعًخزانةًتقاعدًالمهندسينًمعاملةًالقطاعًالعامًكافةًوتعاملً

يةًالمكتبًأوًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًالتخصصًالعملًفيًالقطاعًالخاصًيخضعًً-بً
أوًنظامً)ًحجمًالعملًالسنويً(نظامًالتوريدًًأوًالمتكاملةًعندًالعملًفيًالقطاعًالخاصًإلىً

 .ًًالصندوقًالمشتركًوإلىًأحكامًصندوقًالتدقيقًالمطبقًفيًالفرع

ًحصصًالًً-4 ًلنظام ًالمتكاملة( ًأو ً)التخصصية ًاالستشارية ًالهندسية ًالشركة( ً)المكتبًأو يخضع
ًأوًمفهومًتوزيعًالعملًبالنسبةًألعمالًالقطاعًالعام.ًًالعملً)حجمًالعملًالسنوي(

)ًًتعملًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًالمرخصةًفيًكافةًاالعمالًالهندسيةًًًًًًًًًًًً -5
ًلجهاتًالقطاعًالعامًً–إشرافًً–تدقيقًً–دراساتً ًالعائدة ًالمشاريعً( ًنصًعليهًًوفقاً إدارة لما
ًً.عديالتهًوت2005ًلعام3554ًًالقرارًرقمً
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تستثنىً)المكاتبًأوًالشركات(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًأوًالمتكاملة(ًمنًحجمًالعملً -6
ًالسنويًفيًالفرعًألعمالهمًبالقطاعًالخاصًفيًالعامًالواحدًولمشروعًواحد.ً

ًًًًًًً7-ًً ًً-أ ًالجامعاًستشارًيلمهندسًاالليسمح ًفي ًالتدريسية ًالهيئة ًأعضاء ًالدراساتًمن ًمجال تًفي
ًالرسميةًوالخاصةًمنًالمتفرغينً ًفيًمكاتبًأوًشركاتًهندسيةًاستشاريةًجزئيا  أنًيكونًعضوا 

ًالهندسيةً ًوالشركات ًالمكاتب ًعلى ًالمطبقة ًاألسس ًوفق ًاالستشاري ًالهندسي ًالعمل ومزاولة
ًال ًهذا ًبموجب ًوالئحتهًًنظاماالستشارية ًالجامعات ًتنظيم ًقوانين ًأحكام ًيتعارضًمع ًال ًوبما ،

قبلًانتهاءًالكليً/،ًوعلىًأنًيتقدمواًبتعهدًبعدمًالعودةًالىًالتفرغ51ًذيةًوقانونًالعقودًرقمً/التنفي
ًاألعمالًالموكلةًإليهم.ً

ًالمتفرغينًكليا ًوفقا ًً–بً يعتبرًأصحابًالمهماتًاالداريةًوالفنيةًوالعلميةًفيًالجامعةًبحكم
لًمنصبا ًوزاريا ًأوًانتخبًشغًأماًمن2012ًلعام43ًًالتشريعيًًهة(ًمنًالمرسومً-3للمادةً)

د(ًمنًالمرسومًالتشريعيًً-3لعضويةًمجلسًالشعبًفيعتبرًبحكمًالمتفرغًجزئيا ًوفقا ًللمادةً)
ً.2012لعام43ًً

ًشعبةً -8 ًلجنة ًبإبالغ ًاالستشارية ًالهندسية ًالشركة ًالمكتبًالهندسيًاالستشاريًأو ًفي ًالمدير يتعهد
يوما ًمنًتاريخًالتغيير15ًًبًأوًالشركةًوذلكًخاللًالمكاتبًعنًكلًتغييرًيطرأًعلىًأعضاءًالمكت

 معًاقتراحًالبديلًوإالًيعتبرًالمكتبًأوالشركةًمخالفا ًلشروطًإحدااه.

ً-آً-9 ًالهندسيةً ًالشركات( ًأو ً)للمكاتب ًالمتكاملة(ًاالستشاريةًيسمح ًأو ًمعًبً)التخصصية التتلف
ً ًمن ًتتلفًالًبهًتعملًالذيًالفرعًنطاقًخارجنظيراتها ًوبنسبة ًعن خمسةًً%45تقل
ًبالمائة ًًوأربعون )ً ًاألعمال ًحجم ًمن ًالشركات(ًتباللمك)) ًاالستشاريةًالهندسيةًأو

 .الموجودًفيهًالمشروعًداخلًنطاقًالفرعً(المتكاملةًأوًالتخصصية)

يتمًتصديقًدراسةًالمشروعًالمتتلفًعليهًوكذلكًتدقيقهًفيًالفرعًالذيًيقعًالمشروعًفيًً-ب
أوًشركةًاستشاريةًبتصنيفًيساويًًاستشارًيًلتدقيقًمنًقبلًمكتبمنطقته،ًعلىًأنًيتمًا

ًالشركةًاالستشارًيًالمكتب)تصنيفً ًأماًً(االستشاريةًأو ًوجد، ًإن ًاألقل ًعلى الدارسة
ً.الذيًيقعًفيهًالمشروعًالخاصةًفيًنفسًالفرعًاالستشاريةًاإلشرافًفيتمًمنًقبلًالمكاتب

ًًفرعًالذيًيقعًالمشروعًفيًمنطقته،ًأماًالعائداتًالتقاعديةًتسددًالرسومًالنقابيةًفيًالً-جًًًًًًًًًًًًً
ًفيتمًتسديدهاًفيًالفروعًالتيًيتبعًلهاًالمهندسونًالدارسونًللمشروع.ًًًًًًًًًًًًًًًًً

فيهاًالعملً)ًبالمكاتبًأوًًسمحيحددًمجلسًالنقابةًسنويا ًالحدًاألدنىًلقيمةًالمشاريعًالتيًيً–10ً
ًاالستشا ًالهندسية ًالشركات( (ً ًالكلفًالحقيًالتخصصيةرية ًوفقًجداول ًالمتكاملة( قيةًأو

ًًو ًالمهندسين، ًنقابة ًفي ًلالمعتمدة ًاألدنى ًالحد ًتعاملًكذلك ًالخاصًالتي ًالقطاع مشاريع
رسومًً%4ً)ً.ًلهذهًالمشاريعً%30معاملةًالقطاعًالعامًعلىًأنًتكونًاالقتطاعاتًبنسبةً

ً%19وًًصندوقًاألعباءً%1ًعًهندسيةًةوابً%6ًنقابيةًللفرعًالذيًيقعًالمشروعًفيهًوً
 للصندوقًالمشترك(
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 التسجيل والترخي 
يتمًتسجيلً)المكتبًأوًالشركة(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًأوًالمتكاملة(ًفيًمجموعةًًً-1ً-69المادة 

ًالمكاتبًاالستشاريةًلدىًشعبةًالمكاتبًالخاصةًبفرعًالنقابةًالذيًيتبعًله.ً
يتقدمًالمهندسونًالراغبونًفيًت سيسً)المكتبًأوًالشركة(ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًً-2

ًالمتكاملة ًالطلبًأو ًمع ًويرفق ًالنقابة ًمجلس ًمن ًومعتمدة ًموحدة ًاستمارة ًوفق ًبطلب )
ًمايلي:
ًاألوراقًالمطلوبةًلفتحًمكتبًهندسي.ًًً–أً
ًًالنظامًالداخليًوالنظامًالماليًللمكتبًأوًالشركةً.ً–بً
ًبيانًأسماءًالمهندسينًالمؤسسينًالرئيسينًوالعاملين.ًًً-جً
ًإحدااهاًإشهارا .قرارًإشهارًالشركة،ًالتيًيتطلبًًً-دً

ًالهندسيةًاالستشاريةً)التخصصيةًأوًالمتكاملة(ًاسما ًوخاتما ًً-3 ًالشركة( يختارً)المكتبًأوً
ًيعتمدًمنًنقابةًالمهندسينًووسائلًاتصالًوعنوانا ًمختارا ًويحددًالمفوضينًبالتوقيع.ً

ًالنً- 4 ًأحكام ًفيًضوء ًالفرعًةلباتًالتسجيل ًفي ًالمكاتبًالخاصة ًشعبة ظامًتدرسًلجنة
ًتسجيلً ًتاريخ ًمن ًعنًشهر ًتزيد ًال ًمدة ًوذلكًخالل ًالىًمجلسًالفرع، ًاقتراحاتها وترفع

ًالطلبًفيًديوانًالشعبةًويحقًاالعتراضًأمامًمجلسًالفرعًبعدًانقضاءًهذهًالمدة.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
إلىًمجلسًالنقابةًلدراستهًواتخاذًماًيرفعًمجلسًالفرعًفيًحالًالموافقةًاقتراحهًمباشرةًً-5ًًًًًًًًًًً

ًيراهًمناسبا ً.ً
يمكنًاالعتراضًعلىًقرارًمجلسًالنقابةًأوًالفرعًأوًلجنةًالمكاتبًخاللًشهرًمنًتبلغهًً-6

ً.وفقًأحكامًالمرسومً
ًأوًً-7 ًالمتكاملة( ًأو ً)التخصصية ًاالستشارية ًالهندسية ًالشركة( ًفتحً)المكتبًأو ًرسوم تحدد

قابلةًللتعديلًمنًقبلًًرئيسيليرةًسوريةًعنًكلًمهندسًًألفين/2000ًإعادةًفتحهًبمبلغً/
ًًمجلسًالنقابةً.

ًالمهندسينًً-8 ًمن ًأكثر ًأو ًلواحد ًمست جرا  ًأو ًملكا  ًالشركة ًأو ًالمكتب ًمقر ًيكون ًأن يمكن
ًالمؤسسين،ًويعتبرًباقيًالمهندسينًمستضافينًفيه.ً
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 ر والشركات والمكاتب الاستشارية المتكاملةوالحد الأدنى لكوادجدول أنواع الأعمال 

 

 الختصاصات الرئيسيةا نوع العمل

 )المهندسون المتفرغون(

 االختصاصات المساعدة

 )المهندسون غير متفرغون(

 ممارس رأي االختصاص ممارس رأي االختصاص

ًعمارة للشركات األبنية

ًإنشائي

ًكهرباءًةاقة

 ميكانيكً)تدفئةًوتكييف(

2ً

2ً

1ً

1ً

3ً

3ً

2ً

2ً

ًبيئة

ًصحية

ًميكانيكًتربة

ًمساحة

ًمعلوماتيةًأوًالكتروًن

ًإدارةًمشاريع

1ً

1ً

1ً

1ً

1ً

ً

1ً

-ً

-ً

-ً

-ً

-ً

ً

-ً
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ً

ً

ًعمارة األبنية للمكاتب

ًإنشائي

ًكهرباءًةاقة

ًميكانيكً)تدفئةًوتكييف(

1 

1 

1ً

1ً

2ً

2ً

1ً

1ً

ًبيئةًأوًصحية

ًميكانيكًتربة

ًمساحة

ًمعلوماتيةًأوًالكتروًن

ًإدارةًمشاريع

1ً

-ً

1ً

1ً

ً

-ً

-ً

1ً

-ً

-ً

ً

1ً

ًمهندسًةرًق للشركات الطرق والجسور
ًجسورًو

 مهندسًمساحة

2 

1 

1 

2ً
1ً
1 

ًمرور

 بيئة

 عمارة

 ميكانيكًتربة

 إدارةًهندسية

-ً

-ً

-ً

-ً

- 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 الطرق والجسور

 للمكاتب

ًمهندسًةرًق
ًجسورو

 مهندسًمساحة

1 

1 

1 

2ً
1ً
1 

 

 

 

 

 

ًمرور

 بيئة

 عمارة

 ميكانيكًتربة

 إدارةًهندسية

-ً

-ً

-ً

-ً

- 

1 

1 

1 

1 

1 
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 شبكات المياه
 والصرف الصحي والري 

 للشركات

 

ًصحيةًشبكات

ًريً
ًإنشائيً
ًمساحة
ًميكانيك
 كهرباء

1ً

1ً
1ً
1ً
1ً
1 

2ً

2ً
1ً
1ً
1ً
1 

ًبيئة

ًإدارةًمشاريع

-ً

-ً

1ً

1ً

 شبكات المياه
 والصرف الصحي والري 

 للمكاتب

ًصرفًصحي
ًريًوصرفًإنشائيً

ًمساحة
ًميكانيك
 كهرباء

1ً

1ً
1ً
1ً
1ً
1 

1ً

1ً
1ً
1ً
1ً
1 

ًبيئة

ًإدارةًمشاريع

-ً

-ً

1ً

1ً

محطات التنقية والتكرير 
 والمعالجة

 للشركات

ًإنشائيً
ًهيدروليكً
ًكهرباءً
ًميكانيكً
 بيئة

2ً
1ً
2ً
2ً
1 

2ً
1ً
1ً
1ً
1 

ًكيمياء

ًصحية

ًميكانيكًتربة

ًإدارةًمشاريع

ًمساحة

-ً

-ً

-ً

-ً

-ً

1ً

1ً

1ً

1ً

1ً

محطات التنقية والتكرير 
 والمعالجة

 للمكاتب

ًإنشائيً
ًهيدروليكً
ًكهرباءً
ًميكانيكً
 بيئة

1ً
1ً
1ً
1ً
1 

1ً
1ً
1ً
1ً
1 

ًكيمياء

ًصحية

ًميكانيكًتربة

ًإدارةًمشاريع

ًمساحة

-ً

-ً

-ً

-ً

-ً

1ً

1ً

1ً

1ً

1ً
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السدود واألنفاق والعبارات 
 وأقنية:

الري والصرف واستصالح 
 األراضي

 

 شركات أو مكاتب

ًسدود

ًإنشائيً
ًإدارةًمشاريع
ًبيئةً
ًكهرباءً
ًتربةً
ًهيدروليك
 مساحة

1ً
1ً
1ً
1ً
1ً
1ً
1ً

1 

1ً
1ً
1ً
1ً
1ً
1ً
1ً

1 

ًًً

 تنظيم وتخطيط المدن

 شركات أو مكاتب

ًتخطيطًمدنً
ًعمارةً
ًةرقً
ًمساحة
ًكهرباءً

ًصرفًصحيً
 مرور

1ً
1ً
1ً
1ً
1ً
1ً

1 

2ً
1ً
1ً
1ً
1ً
1ً

1 

ًإدارةًمشاريع

ًبيئة

ًتربة

1ً

1ً

1ً

-ً

-ً

-ً

 السكك الحديدية

 شركات أو مكاتب

ًسككًحديدية
ًمساحة
ًإنشائي
 تربة

1ً
1ً
1ً
1 

1ً
1ً
1ً
1 

 بيئة

 عمارة

 إدارة هندسية

- 

- 

- 

1 

1 

1 

 

ً
ً
ً

 أحكام خاصة
ًبالمكاتب والشركات االستشارية 

ًمنًيجوزًً–1ً-70المادة  ًالسورية ًاالستشارية ًالمكاتبًوالشركاتًالهندسية ًإعفاء وبقرارًمنًمجلسًالوزراء
ًبناء ًمزايا ًمنح ًأو ًمحددة ًلمدة ًالضرائبًوالرسوم ًاألشغًاً جميع ًاقتراحًوزير ًالعامةًعلى ال

ًبالتنسيقًمعًوزيرًالماليةً.ً
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بالعملًبالعقودًًالشركاتًوالمكاتبًالهندسيةًاالستشاريةًالتخصصيةًوالمتكاملةًالقائمةًتستمرً-2
التيًالتزمتًبها،ًوعليهاًأنًتصرحًلمجلسًالنقابةًعنًةريقًالفرعًالمسجلةًفيهًعنًجميعً

ًالعقودًالتيًأبرمتًسابقا .ً
ًشً-3 ًالنقابة ًمجلس ًاألعمالًيصدر ًوأنواع ًالهندسية ًلالختصاصات ًواالعتماد ًالتسجيل روط

ًاألخرى.ً
يصدرًالوزيرًبناءًعلىًاقتراحًمجلسًالنقابةًنظاما ًلتصنيفًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًً -4

ًاالستشاريةًوتمنحًواائقًالتصنيفًمنًقبلًالوزيرً.ً
لحدًاألدنىًمنًتعرفةًاألتعابًعلىًجميعًالمكاتبًوالشركاتًالهندسيةًاالستشاريةًااللتزامًباً-5

منًقيمةًاألعمالًالتيًالًيوجدًلهاًً%3ًًالهندسية،ًوتعتمدًلحسابًاألتعابًكحدًأدنىًنسبةً
ًالمكتبًأوًالشركةًاالستشاريةً)وفقا ً ًالتابعًله ًمنًفرعًالنقابة تعرفةًوكذلكًتصديقًأعمالها

الجهةًصاحبةًالمشروعًوتعتبرً/ًمنًهذاًالنظام(ًقبلًتقديمهاًإلى68ًبندًرابعا ًمنًالمادةً/لل
ًمخالفةًهذهًالمادةًمنًالمخالفاتًالتيًتستوجبًاإلحالةًلمجلسًالت ديب.ً

يحددًالنظامًالداخليًللمكتبًأوًالشركةًالهندسيةًاالستشاريةًالحقوقًوالواجباتًوالمسؤولياتًً-6
ًلكافةًالمهندسينًالعاملينًفيه.ً

اعًالعملًالمرخصًللمكتبًأوًالشركةًبمزاولتها،ًتصدرًالنقابةًواائقًالترخيصًالمتضمنةًأنًوً-7
ًودرجةًالتصنيف.ً

/ًمنًهذاًالنظامًعلىًالشركاتًالتضامنيةًالمدنيةًالتيًتحد 69ً-68تطبقًأحكامًالموادً/ً-8
وبماًالًيتعارض2/2/2009ًً/ًمًوتاريخ11ًوفقًأحكامًقرارًالسيدًرئيسًمجلسًالوزراءًرقمً

ًمعًأحكامه.
 النافذةً.ًنظمةالهندسيةًاالستشاريةًبعدًإشهارهاًوفقًالقوانينًواألالشركاتًًيجوزًتسجيلً-9

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 القسم الثاني

 أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المكاتب الهندسية العادية
 مبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة المكاتب الهندسية العادية :   -71المادة 

العملًالهندسيًوالسعيًللتكاملًاإلختصاصيًالمتقدمًبينًمكاتةبًالمجموعةةًلتقةومًتنظيمًً-أً
بةةدورهاًفةةيًعمليةةةًالتنميةةةًالشةةاملةًالمسةةتدامةًفةةيًالقطةةرًوذلةةكًعةةنًةريةةقًتةة مينًالكةةوادرً

ًالهندسيةًاالختصاصية.
ًت مينًأنسبًالخدماتًالهندسيةًلمشاريعًالقطاعًالعامًوالمشتركًوالتعاونيًوالخاص.ً-بً
 نظيمًمهنةًالهندسةًوتشجيعًالعملًالجماعيًالمتكاملًتً–جً

ًتضمًمجموعةًالمكاتبًالهندسيةًالعاديةًالمكاتبًالتاليةً:ً-72المادة 
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 المكتبًالهندسيًالمتكامل -

 المكتبًالهندسيًالتخصصي -

 المكتبًالهندسيًاالفرادي -

ًالمكتبًالهندسيًتحتًاإلشرافً -
ًًًتبًالذيًيمارسًالمهندسونًالمسجلونًفيهً:ًهوًالمكالمكتب الهندسي المتكاملً-ًأوالً ًًً

ًًً–مدنيًً–فيًموقعًواحدً)مكتبًواحد(ًضمنًأربعةًأقسامًهندسيةًعلىًاألقلً)عمارةًًًالمهنةًًًًًًًًًًًًًًًً
ًميكانيك(.ً–كهرباءًًًًًًًًًًًًًًًًً

لمكاتةبًويحددًمجلسًالفرعًعددًالمهندسينًمنًكلًقسمًبقرارًمنهًبناءًعلةىًاقتةراحًمةنًهيئةةًشةعبةًا
ًالخاصةًفيًالفرع،ًويراعىًعندًتشكيلًهذهًالمكاتبًمايلي:

 انجازًاألعمالًالتيًيكلفًبهاًهذاًالمكتبًمنًقبلًالمهندسينًالمسجلينًفيه. -1

./.(ًكحةةةةدًأدنةةةةىًمةةةةنًاالسةةةةتحقاقاتًالسةةةةنويةًللمهندسةةةةين10ًمةةةةنحًالمكتةةةةبًحةةةةوافزًبزيةةةةادةً) -2
حًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًالخاصةةًفةيًالمسجلينًفيهًوذلكًبقرارًمنًمجلةسًالفةرعًبنةاءًعلةىًاقتةرا

 الفرع.

ترخيصًالمكتبًبمساحةًيحددًالحدًاألدنىًلهاًمنًمجلسًالفرعًبقرارًمنهًبناءًعلةىًاقتةراحً -3
 هيئةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًفيه.

يجوزًبقرارًمنًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًفيًالفرعًالسماحًللمكتبًالمتكاملًأنًيستعينً -4
فيًالمكتبًأوًعوضاًعمةنًًتوفرًاالختصاصكًفيًحالًعدمًبمهندسينًمنًخارجًالمكتبًوذل
 تجاوزواًاستحقاقاتهمًالسنوية.

:ًهوًالمكتبًالذيًيمارسًالمهندسونًالمسةجلونًفيةهًالمهنةةًفةيًالمكتب الهندسي التخصصي -ًاانياً 
موقةةعًواحةةدً)مكتةةبًواحةةد(ًضةةمنًاختصةةاصًهندسةةيًواحةةدًأوًقسةةمًهندسةةيًواحةةدًويراعةةىًعنةةدً

ًتشكيلهًمايلي:
ًيكونًقدًسجلًفيًالمكتبًمهندسانًاانانًعلىًاألقل.أنًً -1
أنًالتقةةلًمرتبةةةًأحةةدًالمهندسةةينًالمسةةجلينًفيةةهًعةةنًمرتبةةةًالمهنةةدسًالممةةارسًالةةذيًيشةةرفًعلةةىًً-2

ًالمهندسينًالمشاركينًفيًالمكتب.

:ًيكونًالمكتبًالهندسيًالعاديًافرادياًاذاًتحققًفيةهًاحةدًالشةروطًالمكتب الهندسي االفراديً- ثالثاا 
ًلتالية:ًا

ً.ستشارًيأنًيكونًصاحبًالمكتبًبمرتبةًمهندسًاً -1
أنًيكونًصةاحبًالمكتةبًبمرتبةةًالمهنةدسًالممةارسًويخضةعًفةيًهةذهًالحالةةًإلةىًسةبرًً -2

ًمعلوماتهًمنًقبلًلجنةًيشكلهاًمجلسًالفرعًلهذهًالغاية.
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يحصةةةرًالعمةةةلًالةةةذيًيمارسةةةهًالمكتةةةبًالهندسةةةيًالعةةةاديًاالفةةةراديًضةةةمنًاالختصةةةاصًً -3
ًلقسمًالهندسيًللمهندسًالمسجلًفيه.الهندسيًأوًا

:ًيعتبةةةرًالمكتةةةبًالهندسةةةيًمكتبةةةاًتحةةةتًاالشةةةرافًإذاًكةةةانًالمكتـــب الهندســـي تحـــ  االشـــراف-ًرابعـــاا 
ً.صاحبًالمكتبًبمرتبةًالمهندسًالمشاركً

يةةةةتمًاإلشةةةةرافًعلةةةةىًاألعمةةةةالًالتةةةةيًيقةةةةومًبدراسةةةةتهاًالمهنةةةةدسًأوًالمهندسةةةةونًمةةةةنًمرتبةةةةةًالمهنةةةةدسً  
ًالمشاركًوفقًمايليً:

أوًمرتبةةةًالممةةارسًمةةنًنفةةسًاختصةةاصًًستشةةارًييةةتمًاالشةةرافًمةةنًقبةةلًمهنةةدسًمةةنًمرتبةةةًاالً -1
ًالمهندسًمنًمرتبةًالمشارك.

الةةذيًيوقةةعًعلةةىًًالمهنــدس المشــرفالتعتمةةدًأعمةةالًالمهنةةدسًمةةنًمرتبةةةًالمشةةاركًدونًموافقةةةًً -2
ًاألعمالًويتحملًالمسؤوليةًالمحددةًفيًهذاًالنظامًمعًالمهندسًالمشارك.

رًالمهنةةدسًالمشةةاركًالمهنةةدسًالمشةةرفًعلةةىًأعمالةةهًوفةةيًحةةالًتعةةذرًذلةةكًتقةةومًلجنةةةًشةةعبةًيختةةاً-3
ًالمكاتبًالخاصةًفيًالفرعًبتعيينًالمهندسًالمشرفًبقرارًمنها.

(ًمةةنًقيمةةةًأتعةةابًالعمةةلًالةةذيً%10يتقاضةةىًالمهنةةدسًالمشةةرفًخةةاللًإشةةرافهًتعويضةةاًمقةةدارهً)ً -4
لةةهًأوًاسةةتحقاقاتهًاوًحصةةتهًمةةنًالصةةندوقًأشةةرفًعليةةهًوالًيةةدخلًهةةذاًالتعةةويضًفةةيًحجةةمًأعما

ًً.المهندسًالمشاركًالمشرفًعليهالصندوقًالتابعًلهًالمشتركًويحسمًهذاًالتعويضًمنًحصةً
يحةددًمجلةسًالفةرعًبقةرارًمنةهًعةددًالمهندسةينًالةذينًيمكةنًللمهنةدسًانًيشةرفًعلةىًأعمةالهمًوذلةكً -5

                                 بناءًعلىًاقتراحًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًفيه.

ًًشروط التسجيل في مجموعة المكاتب الهندسية العادية: -73المادة 
أنًيكةةةونًالمهندسةةةونًالمسةةةجلونًمةةةنًغيةةةرًالعةةةاملينًفةةةيًأيًمةةةنًالجهةةةاتًالعامةةةةًأوًلةةةدىًأحةةةدًً-أً

ًالقطاعينًالخاصًأوًالمشترك.
ًأنًيكونًالمهندسونًالمسجلونًفيًالمكتبًمتفرغينًللعملًفيه.ً-بً
ًاليسمحًللمهندسًبالتسجيلًفيًأكثرًمنًمكتبًواحد.ً-جً
أنًيتمتعًالمكتبًالهندسيًبموقعًالئقًومساحةًمتناسبةًمعًعددًالمهندسينًالمسجلينًوالعةاملينًً-د

فيةةهًوفةةقًالشةةروطًالتةةيًتحةةددهاًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًفةةيًكةةلًفةةرعًويوافةةقًعليهةةاًمجلةةسً
ً/ًمنًهذاًالنظامً.82/ًمنًالمادةً/أوالً قًالفقرةً/الفرعًويستثنىًمنًذلكًالمكاتبًالتيًتسجلًوف

يسةةجلًجميةةعًالمهندسةةينًالمسةةجلينًفةةيًمجموعةةةًالمكاتةةبًالهندسةةيةًالعاديةةةًفةةيًشةةعبةًالمكاتةةبًًً-هةً
 الخاصةًفيًالفرع.

 خاصةأحكام 
شاركًيمكنًأنًيت لفًالمكتبًالهندسيًالعاديًمنًاالاةًمهندسينًعلىًاألقلًمنًمرتبةًالمهندسًالمً-74المادة 

ًمنًقسمًهندسيًواحدًلبعضًاألقسامًالهندسيةًالتيًيصعبًتكاملهاًمعًغيرها.
 يحددًمجلسًالنقابةًبقرارًمنهًبناءًعلىًاقتراحًمجلسًالفرعًاألقسامًالتيًيصعبًتكاملهاًمعًغيرها.ً-75لمادة ا
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الخاصةةًفةيًالفةةرعًًيتقةدمًالمهندسةةونًالعةاملونًفةيًالمكاتةةبًالعاديةةًبتعهةدًخطةةيًإلةىًشةعبةًالمكاتةةبً-76المـادة 
ًبتوفيرًالمؤهالتًالمصرحًعنهاًعندًافتتاحًوتسجيلًالمكتبًوإبالغهاًعنًكلًتغييرًةارئ.

 القسم الثالث
 الهندسية المقاوالتأحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب 

 الهندسية: المقاوالتمبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة مكاتب   -77المادة 
ً.المقاوالتالهندسيًفيًمجالًتنظيمًالعملًًً-أ
ًبناءًالخبراتًالتنفيذيةًالمحليةًالمتطورةًللمشاركةًفيًانجازًمشاريعًالقطرًعلىًالوجهًاألمثل.ً-ب
ًتطويرًإنتاجًالموادًاألوليةًالمحليةًالمستعملةًفيًتنفيذًمشاريعًالقطرًالهندسية.ً-ج

الهندسةةيةًوفةةقًأحكةةامًهةةذاًالنظةةامًًمقةةاوالتالهةةوًالمكتةةبًالةةذيًيعمةةلًفةةيًمجةةالًًالمقةةاوالتمكتةةبًًً-78المادة 
ًويجبًأنًتتوفرًفيهًالشروطًالتالية:

شةريطةًأنًيكةونًمسةجالًفةيًًعلةىأوًًأًمةارسمرتبةًالممنًأنًيتولىًإدارةًهذاًالمكتبًمهندسًًً-أً
ً.المقاوالتمجموعةًمكاتبً

ًأنًيكونًمديرًالمكتبًمتفرغاًألعمالًالمكتب.ً-بً
ًةًأكثرًمنًمكتبًواحد.اليسمحًلمديرًالمكتبًبإداًرً-جً

 الهندسية: التعهداتشروط التسجيل في مجموعة مكاتب  -79المادة 
ًأنًيكونًالمهندسًمنًغيرًالعاملينًفيًالدولةًأوًالقطاعًالعامًأوًالمشترك.ً-أً
ًسنتانًعلىًاألقل.ًحصولهًعلىًالمرتبةمضىًعلىًًاً مشاركًاً أنًيحويًالمكتبًمهندسً-بً
عًالئقًومساحةًتتناسبًمعًعددًالعاملينًفيهًوذلكًوفقةاًللشةروطًالتةيًأنًيتمتعًالمكتبًبموقً-جً

تحةةددهاًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًفةةيًكةةلًفةةرعًويوافةةقًعليهةةاًمجلةةسًالفةةرع،ًويسةةتثنىًمةةنً
ً/ًمنًهذاًالنظامً.72/ًمنًالمادةً/أوالً ذلكًالمكاتبًالتيًتسجلًوفقًالفقرةً/

عاملةًلديهًالمصرحًعنهةاًوإبةالغًلجنةةًشةعبةًالمكاتةبًالتعهدًبت مينًاستمرارًتوفرًالمؤهالتًالًً-دً
ًالخاصةًفيًالفرعًعنًكلًتغييرًةارئ.

الهندسةةيةًبكافةةةًمةةراتبهمًالهندسةةيةًفةةيًًالتعهةةداتيسةةجلًجميةةعًالمهندسةةينًالعةةاملينًفةةيًمكاتةةبًً-هةً
ًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًبالفرع.ًًًًًًًًًًً

الهندسيةًعلىًتنظيمًومتابعةًعملًالمهندسينًالمقاولينًالمسجلينًتعملًمجموعةًمكاتبًالتعهداتًً -80لمادة ا
ًًًًًًًًًًًًًًًًبالفئاتًالممتازةًواألولىًوالثانيةً.ًفيًنقابةًالمقاولينًوالمصنفينً

 القسم الرابع
 أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص

طةةاعًالخةةاصًفةةيًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةًدونًشةةرطًفةةتحًمكتةةبًيسةةجلًالمهنةةدسًالعامةةلًلةةدىًالقًً-81المادة 
 خاصًباسمهًوالتحسبًمدةًمزاولتهًقدماًللمكتب.

ضافة ين العاملين في القطاع الخاص باإلمجموعة المهندس أهدافلتحقيق  أساسية مبادئ -82المادة 
 : / من هذا النظام67للمبادئ الواردة لشعبة المكاتب الخاصة في المادة /
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 لعملًالهندسيًفيًالمجاالتًالتالية:تنظيمًا -أ

التعريعًبالموادًواآلالتً–الصناعةًً–اإلنتاجً–الفحصً–االختبارً–الصيانةً–الخبراتًواالستشارات
 .   التعليمًالهندسيً–واألجهزةًالهندسية

تطويرًإنتاجًوصناعةًالموادًالمستعملةًفيًمشاريعًالقطرًالهندسيةًوتقديمًالخبرةًوالمشورةًلصيانةً -ب
 ب حد ًالمواصفاتًالهندسيةً.ًًًالمنشتتتثمارًواس

 الشروط:  -83المادة 
يسجلًالمهندسًالذيًيمارسًأعماال ًهندسيةًالًتحتاجًإلىًتصديقًمنًنقابةًالمهندسينًفيًً-آ

ًالحدودً ًوتحدد ًالخاصة، ًالمكاتب ًالخاصًبشعبة ًالقطاع ًفي ًالعاملين ًالمهندسين مجموعة
ًاله ًللعمر ًالمقابلة ًللرواتب ًويتالدنيا ًالنقابة، ًمجلس ًمن ًمعتمد ًراتب ًوفق ًاستيفاءًندسي م

ً.ًًًًمنًهذهًالرواتبً%1ًواألعباءًً%6ًوالعائداتًالتقاعديةًً%1,5ًالرسومًالنقابيةًبواقعً
تحددًمرتبةًالمهندسًالمشاركًأوًالممارسًبقرارًمنًمجلسًنقابةًالمهندسينًحسبًالمجالًً-ب

ًمجموعة.ًالذيًيمارسهًالمهندسًالذيًيعملًفيًهذهًال
الًيسمحًللمهندسينًالعاملينًفيًهذهًالمجموعةًممارسةًاألعمالًالواردةًفيًمجاالتًعملًً-ج

 .نظامالًا/ًمنًهذ3-2ًً–1ً/بًً/ًالفقرة61تًالمحددةًفيًالمادةً/المجموعا

 

 

 القسم الخامس
ًأحكام خاصة للعاملين في مجموعات المكاتب الخاصة

قةةةاولينًالمصةةةنفينًبالةةةدرجاتًالممتةةةازةًواألولةةةىًوالثانيةةةةًبممارسةةةةًأعمةةةالًالًيسةةةمحًللمهندسةةةينًالمً-آً-84المـــادة 
ًالدراساتًوالتدقيقًواإلشراف.

معًمراعاةًالفقرةً/آ/ًأعةالهًيتوجةبًعلةىًالمهنةدسًالمةزاولًللعمةلًفةيًشةعبةًالمكاتةبًالخاصةةًًً-ب
أنًيسةةةةجلًنفسةةةةهًفةةةةيًمجموعةةةةةًواحةةةةدةًمةةةةنًمجموعةةةةاتًالمكاتةةةةبًالخاصةةةةة،ًعلةةةةىًأنةةةةهًيحةةةةقً

المسةجلينًفةيًمجموعةةةًالمكاتةبًالعاديةةًمزاولةةًأعمةةالًالمقةاوالت،ًوذلةكًبنةاءًعلةةىًًللمهندسةين
 .مجلسًالفرعًقرارتوصيةًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًبالفرعًًو

تحصةةرًاألعمةةالًالهندسةةيةًللقطةةاعًالخةةاصًوالتعةةاونيًبالمهندسةةينًالمسةةجلينًبةةالفرعًالةةذيًينتمةةيًً-85المادة 
مًب عمةالًعارضةةًخةارجًمركةزًالفةرعًالمسةجلًفيةهًفةيًحةاالتًالعملًإليةهًويسةمحًللمهندسةينًالقيةا

اسةةةتثنائيةًيوافةةةقًعليهةةةاًمجلةةةسًالفةةةرعًالةةةذيًيتبةةةعًالعمةةةلًإليةةةهًوبنةةةاءًعلةةةىًاقتةةةراحًمةةةنًلجنةةةةًشةةةعبةً
المسةجلًفيةهًالزميةلًوينبغةيًإعةالمًمجلةسًالفةرعًًالذيًيتبعًالعملًإليةهًالمكاتبًالخاصةًفيًالفرع

ًبذلك.
 القسم السادس                                               
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 الخبرات الهندسية والتحكيم
ًًممارسة المهنة في مجال تقديم الخبرات الهندسية والتحكيم:ًً– 86المادة 

يفتحًفيًكلًفرعًسجلًخاصًللمهندسينًالراغبينًبممارسةًالمهنةًفيًمجالًتقديمًالخبراتًً-1
طاعًالعامًوالمشتركًوالخاصًوخاصةًالهندسيةًوالتحكيمًلدىًمختلفًالجهاتًالعامةًوًالق

لدىًالقضاءًوهيئاتهًالتفتيشيةًالمختلفةًومجلسًالدولةًوالهيئةًالمركزيةًللرقابةًوًالتفتيشًوً
 الجهازًالمركزيًللرقابةًالمالية.

يحقًللمهندسًالممارسًوًالذيًمضىًعلىًتسميتهًبهذهًالمرتبةًخمسًسنواتًعلىًً-أًً-2
ًالنقا ًفرع ًإلى ًيتقدم ًأن ًخبيرًاألقل ًمهندس ًبصفة ًتسجيله ًبطلب ًلديه ًالمسجل بة

 مشفوعا ًبالواائقًالمؤيدةً،وذلكًخاللًشهريًكانونًالثانيًوشباطًمنًكلًعام.

يحددًفيًةلبًالتسجيلًالمجالًأوًالمجاالتًالتيًيرغبًبممارسةًالخبرةًأوًالتحكيمًً-بً
ًفيهاًوحدودها.ً

ًًوً-جً ًأوًيدرسًمجلسًالفرعًالطلبًويتخذًالقرارًالالزم، يحددًفيهًمجالًممارسةًالخبرة
ًالتحكيمًباالستنادًإلىًالواائقًالمقدمة.

يحقًلصاحبًالطلبًاالعتراضًعلىًقرارًمجلسًالفرعًأمامًمجلسًالنقابةًخاللًفترةًً-دً
ًيجوزً ًوال ،ً ًقطعي ًبشكل ًقراره ًالنقابة ًمجلس ًويصدر ،ً ًالقرار ًتبلغه ًمن شهر

ًاالعتراضًعليهًإالًوفقًأحكامًالمرسوم.
يجوزًتسميةًالزميلًالخبيرًفيًأكثرًمنًمجالًواحدًًمنًمجاالتًمزاولةًالمهنة،ًكماًً-ًأً-3

 يجوزًالتسجيلًكخبيرًومحكمًفيًآنًواحد.

ًيجوزًتسميةًالزميلًخبيرا ًأوًمحكما ًإالًضمنًحدودًقسمه.ًالً–بً
لتحكيمًفيهاًيتقدمًالزميلًالخبيرًسنويا ًبتقريرًيوضحًفيهًاألعمالًالتيًمارسًالخبرةًأوًاً-أًً-4

 الةالعًمجلسًالفرعًعليه،ًويحف ًفيًإضبارته.

يقومًمجلسًالفرعًبتصديقًتوقيعًالمهندسًالخبيرًأوًالمحكمًعلىًالتقاريرًالمقدمةًً-بً
ًمنه،ًبناءًعلىًةلبهًدونًأنًيترتبًعلىًذلكًأيةًمسؤوليةًعنًمضمونها.ً

ًعلىًممارستهًالمهنةًأصوال .ًيسددًالزميلًالخبيرًأوًالمحكمًالرسومًالنقابيةًًالمترتبةً-جً
يحظرًعلىًأيًزميلًإعطاءًأيةًخبرةًأوًقبولًأيًتحكيمًفيًأيًموضوعًهندسيًماًلمًً–أًً-5

 يكنًمسجال ًفيًالفرعًالذيًيتبعًإليهًبصفةًخبيرًأوًمحكم.

ًهاًللعقوباتًًالنقابية.ًبيكلًمخالفةًألحكامًالفقرةًالمبينةًأعالهًتعرضًمرتكً–بً
لمًًأيًأوًخبرةًأوًقرارًتحكيمًصدرًعنًأيًزميلًأوًشاركًفيًإعدادهًماالًيعتدًب يًًرً–جً

ًيكنًهذاًالزميلًمسجال ًلدىًالفرعًبهذهًالصفة.ً
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آذارًمنًكلًعامًجدوال ًب سماءًالخبراء31ًًيصدرًمجلسًالفرعًسنويا ًفيًموعدًأقصاهًً–دً
المعنيةًبعدًًًوالمحكمينًالمعتمدينًمنًقبله،ًويقومًمجلسًالنقابةًبتعميمهًعلىًالجهات

 تصديقهًأصوال .ً
 

 السابعلقسم ا
 عقود األعمال

يتمًالتعاقدًبينًالمكتبًالهندسيًوصاحبًالعملًةبقةاًللنمةاذجًالمعتمةدةًمةنًمجلةسًالنقابةةًوالتةيًً-87المادة 
تحةةددًفيهةةاًمهةةةامًوواجبةةاتًوحقةةوقًكةةةالًالطةةرفينًبشةةةكلًصةةريحًوواضةةحًويجةةةبًأنًتتضةةمنًهةةةذهً

ًً.نظامالًا/ًالواردةًأدناهًفيًهذ91-90-89النماذجًنصوصًالموادً/
صاحبًالعملًب نهًلمًيسبقًأنًعلىًالمهندسًقبلًقبولًتكليفهًب يًعملًيوكلًإليهًأنًيت كدًمنًً-88المادة 

لهًأنًكلفًأوًتعاقةدًمةعًأيًمهنةدسًآخةرًلةنفسًالعمةلًفةإذاًتبةينًأنةهًسةبقًأنًتعاقةدًمةعًمهنةدسً
مةنًأنًهةذاًالمهنةدسًقةدًاسةتوفىًكافةةًحقوقةهًًآخرًوجبًعلىًالمهندسًقبلًقبولًالتكليةفًالت كةد

 منًصاحبًالعملًوذلكًعنًةريقًلجنةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًبالفرع.
علىًصةاحبًالعمةلًأنًيةزودًالمهنةدسًبجميةعًالبيانةاتًوالمعلومةاتًوالواةائقًذاتًالصةلةًبالعمةلًً-89المادة 

ائلًاألخرىًالمحالةًإليهًكماًأنًعلىًصاحبًالعملًإعطاءًقرارهًعلىًالدراساتًوالتوصياتًوالمس
 منًالمهندسًإلقرارهاًوذلكًخاللًالفترةًالمحددةًفيًالعقد.

التقعًعلىًالمهندسًأيةًمسؤوليةًمهماًكةانًنوعهةاًأليةةًمخالفةةًلشةروطًقانونيةةًخاصةةًأوًحقةوقًً-90المادة 
                              أةرافًاالثةًمالمًيعلمًصاحبًالعملًالمهندسًبإشعارًخطيًبهذهًالشروطًأوًالحقوق.

للمهندسًحقًاإلحتفاظًبالنسخةًاألصليةًواخةذًنسةخًمةنًالواةائقًوالمخططةاتًغيةرًأنةهًاليحةقًً-آ - 91المادة  
لةةهًاسةةتعمالهاًحرفيةةاًأليًغةةرضًاخةةرًكمةةاًاليحةةقًلصةةاحبًالعمةةلًاسةةتعمالهاًلنفسةةهًمةةرةًأخةةرىًأوً

ًلغيرهًأوًالتنازلًعنهاًللغيرًبدونًموافقةًالمهندس.
سنواتًمنًتاريخًًعشرالمخططاتًالهندسيةًفيًفروعًالنقابةًًلمدةًالًتقلًعنًيجبًحف ً -ت

ًًًًً(.CDبموجبًأقراصًمدمجةً)ًالتصديق
ًًًًًً

 الثامنالقسم                                    

 هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة
 لمسجلينًفيًالشعبة.تت لفًهيئةًشعبةًالمكاتبًالخاصةًمنًأعضاءًهيئةًالفرعًاً-92المادة 
يديرًالعملًفيًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًلجنةًشعبةًالمكاتةبًالخاصةةًفةيًالفةرعًعلةىًأنًً-93المادة 

التقةةلًمةةدةًمزاولةةةًكةةلًمةةنًأعضةةاءًاللجنةةةًللعمةةلًالهندسةةيًك صةةحابًمكاتةةبًهندسةةيةًعةةنًخمةةسً
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جمعًبينًعضةويةًمجلةسً/ًمنًالنظامًالداخلي،ًوالًيجوزًال103سنواتًمعًمراعاةًأحكامًالمادةً/
 الفرعًأوًرئاستهًوعضويةًلجنةًالمكاتبًأوًرئاستها.

معًمراعاةًأحكامًالمرسومًوالنظامًالداخليًيمكنًلمجلسًالفرعًأنًيطلةبًمةنًهيئةةًالشةعبةًترشةيحًً-94المادة 
 لشعبةًعلىًأنًتتمًتسميتهمًمنًقبله.اجنةًلأعضاءًل

جديةةدًهةةذهًالمةةدةًلمةةرةًواحةةدةًفقةةطًوالًيجةةوزًإعةةادةًتسةةميةًمةةدةًعضةةويةًاللجنةةةًسةةنةًواحةةدةًويجةةوزًتً-95المادة 
 العضوًإالًبعدًمرورًسنتينًعلىًاألقلًمنًتاريخًانتهاءًعضويتهًالسابقةًفيًاللجنة.

يتةولىًإدارةًجميةةعًأعمةةالًلجنةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًرئةةيسًاللجنةةةًالةةذيًيسةةميهًمجلةةسًالفةةرعًويجةةبًأنًً-96المادة 
 احبًمكتبًهندسيًعنًعشرًسنواتًإنًوجد.كصًهندسيالتقلًمدةًمزاولتهًللعملًال

ًينتخبًأعضاءًلجنةًشعبةًالمكاتبًفيًاولًاجتماعًلهمًنائبا ًلرئيسًاللجنةًومقررا ًلهاًمنًبينهم. -97المادة 
،ًعلةىًأنًالًتزيةةدًمةةدةًنظةةامًالًا/ًمةةنًهةذ95يسةةتثنىًرئةةيسًلجنةةًشةةعبةًالمكاتةبًمةةنًأحكةامًالمةةادةً/ً-98ًالمـادة 

سةةةنوات،ًوالًيجةةةوزًإعةةةادةًتسةةةميتهًرئيسةةةا ًللجنةةةةًالمكاتةةةبًإالًبعةةةدًمةةةرورًرئاسةةةتهًللجنةةةةًعةةةنًاةةةال ً
 سنتينًعلىًاألقلًمنًتاريخًرئاستهًالسابقةًللجنة.

عندماًيكةونًأعضةاءًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًفةيًفةرعًمايقةلًعةنًعشةرةًأعضةاءًيجةوزًلمجلةسًالفةرعًً-99المادة 
قةةةدمًرئةةةيسًوأعضةةةاءًاللجنةةةةًنًهةةةذاًالنظةةةامًمةةةنًحيةةةثً/ًمةةة96-93/عةةةدمًالتقيةةةدًب حكةةةامًالمةةةادتينً

 /ًمنًالنظامًالداخلي.103ًًًك صحابًمكاتبًمعًمراعاةًأحكامًالمادةً/
 مهام هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة واجتماعاتها: -100المادة 

فيمةةاًاليتعةةارضًمةةعًأحكةةامًالمرسةةومًوالنظةةامًالةةداخليًتكةةونًمهةةامًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالهندسةةيةًًأوالا:
 حوًالتالي:الخاصةًعلىًالن

ً/منًهذاًالنظام.94ًترشيحًأعضاءًلجنةًالشعبةًبماًيتفقًمعًاحكامًالمادة/ً -1
مناقشةةةًالتقريةةرًالسةةنويًللجنةةةًالشةةعبةًوإقةةرارهًوالتصةةديقًعلةةىًالحسةةابًالختةةاميًللسةةنةً -2

المنقضةةيةًبعةةدًاالةةةالعًعلةةىًتقريةةرًمةةدققًالحسةةاباتًوكةةذلكًمناقشةةةًوإقةةرارًخطةةةًعمةةلً
 لعامًالمقبل.اللجنةًوموازنتهاًالماليةًل

 .قانونيحساباتًًفتشتعيينًم -3

 تحديدًشروطًفتحًالمكاتبًالهندسيةًالخاصة. -4

المهندسينًبكافةًمةراتبهمًًزمالءللللمكاتبًالهندسيةًًتحديدًحجمًالعملًالسنويًسنوياً ً-آ -5
علىًأنًيحددًاسةتحقاقًالمتةدربًفةيًالسةنةًاألولةىًللتةدريبًبمةاًاليقةلًعةنًالهندسيةً

حةةديثاًوكةةذلكًتحديةةدًنسةةبةًالمسةةاهمةًفةةيًًشةةاركهنةةدسًالمالةةثًالسةةقفًاألعظمةةيًللم
0.03ًالصةةندوقًالمشةةتركًواالقتطةةاعًمةةنًالتوريةةدًلصةةندوقًاألعبةةاءًبمةةاًالًيقةةلًعةةنً

 منًتوريدًالزميلًالخاضعًلنظامًالتوريد.
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يجوزًللهيئةًالسماحًبتجاوزًحجمًالعملًالسنويًللمهندسًعلىًأنًتزادًاالقتطاعةاتًً-ب
ًتتجاوزًالنسبةًالعظمىًلوارداتًهذاًالصندوقًوالمحددةًللصندوقًالمشتركًبحيثًال

ًفيًهذاًالنظام.ً
فةةيًالفقةةرةًبًفةةيًحالةةةًكةةونًالمهنةةدسًخاضةةعا ًلنظةةامًالتوريةةد،ًتطبةةقًالزيةةادةًالةةواردةًً-ج

أعةةالهًمةةعًإحتفةةاظًالزميةةلًبحقةةهًفةةيًالنسةةبةًالمقتطعةةةًللصةةندوقًكرصةةيدًلةةهًفةةيًحةةالً
ًلىًرغبته.دخولهًفيًالصندوقًالمشتركًالحقا ًبناء ًع

تةةةتمًالزيةةةاداتًفةةةيًحجةةةمًالعمةةةلًالسةةةنويًبشةةةكلًشةةةرائح،ًوتزيةةةدًنسةةةبةًاالقتطاعةةةاتًالةةةىًً-د
 الصندوقًالمشتركًكلماًارتفعًحجمًعملًالمهندسًشريحةًإضافية.ً

تحديةدًاالجةةازةًالسةةنويةًبمةةدةًالًتزيةةدًعةةنًشةةهرينًشةةريطةًتسةةميةًزميةةلًمةةنًاالختصةةاصً -6
 ة.نفسهًلمتابعةًأعمالًالمهندسًفيًفترةًاالجاًز

تسميةًمراقبينًاانينًمنًاعضاءًالشعبةًلمراقبةًحساباتًالصندوقًالمشتركًويكةونًمةنً -7
 مهامًالمراقبينًأيضاًمايلي:

اليةةةتمًتحريةةةكًحسةةةاباتًالصةةةندوقًالمشةةةتركًإالًبتوقيةةةعًأحةةةدهماًمةةةعًتوقيةةةعًرئةةةيسًلجنةةةةًً-أً
 المكاتبًكتمرًصرفًمعتمد.

 صندوقًالمذكور.يجبًأنًيوجدًتوقيعًاحدهماًعلىًكلًمعاملةًماليةًللً-ب

 أعالهًمنًالمخالفاتًالشديدة.ًًب(ً–)ًأ7ًًًتعتبرًمخالفةًالفقرتينً-ج

ًب(ً–أًً)7ًيحةةةقًلكةةةلًعضةةةوًمتضةةةررًمةةةنًأعضةةةاءًالشةةةعبةًنتيجةةةةًمخالفةةةةًالفقةةةرتينً-د
 اتباعًكافةًالطرقًالقانونيةًللحصولًعلىًحقه.

عةنًلةسًالفةرعًلمجيتوجبًعلىًمراقبيًالحساباتًتحتًةائلةًالمسؤوليةًتقديمًتقريةرًً-ه
وضةةعًالصةةندوقًالمشةةتركًمةةعًبيةةانًكافةةةًالمخالفةةاتًالتةةيًتمةةتًمةةنًقبةةلًلجنةةةًشةةعبةً
المكاتبًوغيرهاًمةنًاألجهةزةًالتابعةةًللفةرعًبشةكلًعةامًوالمتعلقةةًبالصةندوقًالمشةتركً

 فقط.

  تجتمعًهيئةًالشعبةًخاللًدورةًعاديةًسنويةًوفقاًألحكامًالنظامًالداخلي.ً-ثانياا 
 التاسعالقسم                                  ًًًً

ًمهام لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة        
فيماًاليتعارضًمعًأحكامًالمرسومًوالنظامًالداخليًتمارسًلجنةًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًًً-101المادة 

ًالمهامًالتالية:
ًتنفيذًقراراتًهيئةًالشعبةًبعدًتصديقهاًمنًمجلسًالفرع.ً-أً
تعملًلتحقيقًرفعًسويةًمزاولةًمهنةًالهندسةًوتطويرهاًكماًتشجعًمادياًومعنوياًكلًنشةاطًً-بً

الهندسةةيًسةةواءًكةةانًهةةذاًالنشةةاطًًمنةةتدمةةنًشةة نهًأنًيةةؤديًإلةةىًتحسةةينًمسةةتوىًونوعيةةةًال
ًفردياًأوًبتكليفًمنًقبلًاللجنة.
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عمةلًالهندسةيًيحقًللجنةًأنًتكلفًمنًتراهًلدراسةًةةرقًووسةائلًتطةويرًنوعيةةًومسةتوىًالً-جً
فةةةيًمراحةةةلًالدراسةةةةاتًالهندسةةةيةًوالتنفيةةةذًوالثقافةةةةةًالهندسةةةيةًالعامةةةةًوكةةةةذلكًإصةةةدارًالكتةةةةبً

ًوالنشراتًالعلمية،ًوتشكلًلجنةًالمكاتبًاللجانًالمساعدةًلهاًفيًعملها.
اإلشرافًعلةىًالصةندوقًالتعةاونيًالمشةتركًلمجموعةةًالمكاتةبًالهندسةيةًالعاديةةًالمرخصةةًً-دً

ندوقًالمشةةتركًوفةةقًجةةداولًاالسةةتحقاقًالتةةيًتعةةدها،ًحسةةبًنظةةامًهةةذاًوتوزيةةعًحصةةيلةًالصةة
ًالصندوق.

وضةةةعًجةةةداولًاالسةةةتحقاقاتًالماليةةةةًأوًمةةةنًاألمتةةةارًالمربعةةةةًللمكاتةةةبًوذلةةةكًبعةةةدًإحصةةةاءًً-هةً
ًوتدقيقًنشاةاتًهذهًالمكاتبًبشكلًمستمر.

بتنفيةذًهةذاًالبتًفيًالشةكاويًالةواردةًمةنًأيًمصةدرًكةانًعلةىًأعضةاءًالشةعبةًفيمةاًيتعلةقًً-وً
النظةةامًأوًفيمةةاًيتعلةةقًبمخالفةةةًقةةراراتًهيئةةةًالشةةعبةًويحةةقًللمهنةةدسًالةةذيًيةةرىًظالمةةةًفةةيً
جدولًاالستحقاقًأوًالتوزيعًأوًفيًقرارًلجنةًالشعبةًأنًيلج ًإلةىًمجلةسًالفةرعًالةذيًيقةومً
بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الشكوى، مؤلفة من ثالثـة مهندسـين، األول يسـميه مجلـس 

ن مســؤوال عــن اجتمـاع اللجنــة والثــاني تســميه لجنـة الشــعبة والثالــث يســميه الفـرع ويكــو
المهنــدس المعتــرى علــى أن يكونــوا جميعــا مــن بــين أعضــاء شــعبة المكاتــب الهندســية 

،ًللنظرًفيًهذهًالظالمةًويصدرًقرارًهذهًاللجنةًباألكثريةًأوًباإلجماعًالخاصة في الفرع
قةةرارًيرفةةعًالموضةةوعًاانيةةةًإلةةىًمجلةةسًالفةةرعًوفةةيًحةةالًاعتةةراضًأحةةدًالطةةرفينًعلةةىًهةةذاًال

ًحيثًيصدرًقرارهًبصفةًقطعية.
ًتنظيمًاإلجازاتًالسنويةًألعضاءًشعبةًالمكاتب.ً-زً
ًاقتراحًالموافقةًعلىًفتحًوإغالقًالمكاتبًالهندسية.ً-حً
ًتطبيقًاحكامًهذاًالنظام.عدمًتجميدًنشاطًالمكاتبًالهندسيةًالناتدًعنًً-طً
لدوريًعلىًمقراتًالمكاتبًالهندسيةًالمختلفةةًوالتحقةقًمةنًمزاولتهةاًللمهنةةًالقيامًبالكشفًاً-يً

ًبشكلًصحيح.
ًتنظيمًوتنسيقًالعملًبينًأعضاءًالمجموعاتًفيًالشعبة.ً-كً
اإلةةةالعًعلةةىًالعقةةودًالمبرمةةةًبةةينًأصةةحابًالمكاتةةبًوأربةةابًالعمةةلًوتسةةجيلهاًلةةديهاًبعةةدًً-ل

ًاعتمادهاًوتصديقها.
نًمجموعاتًمكاتةبًالدراسةاتًالمختلفةةًبحيةثًتقةومًكةلًمجموعةةًبالعمةلًالقيامًبالتنسيقًبيًً-مً

ًضمنًالمجاالتًالمخصصةًلها.
ًالقيامًباألعمالًاألخرىًالتيًيوكلهاًإليهاًمجلسًالفرعًأوًهيئةًالشعبة.ًً-نً
إدارةًأمةةةوالًوحسةةةاباتًاللجنةةةةًوالصةةةندوقًالمشةةةتركًوحسةةةاباتًجميةةةعًالمهندسةةةينًالمسةةةجلينًً-سً

ًلدىًالشعبة.
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يمكنًلمجلسًالفةرعًأنًيةدعوًجميةعًأوًبعةضًأعضةاءًشةعبةًالمكاتةبًللمداولةةًواسةتمزاجًاألراءًفةيًً-102دة الما
مهامًالشعبةًوبيانًاقتراحاتهمًبش نًالمهامًوعلىًمجلسًالفةرعًأنًيقةومًبةذلكًحتمةاًعنةدماًيقةلًعةددً

 أعضاءًهيئةًالشعبةًعنًخمسةًأعضاء.
دوريةةاًمةةرةًكةةلًنصةةفًشةةهرًعلةةىًاألقةةلًلمتابعةةةًخطةةةًعمةةلًًتجتمةةعًلجنةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًالخاصةةةً-103المادة 

محضــرا يوقــع عليــه أعضــانها يتضــمن قراراتهــا وبةةرامدًالشةةعبةًومعالجةةةًالقضةةاياًالطارئةةةًوتضةةعً
ويمكةنًلمجلةةسًالفةرعًاسةةتثناءًأيًًوتوصـياتها ويرفــع المحضــر إلــى مجلـس الفــرع للمصــادقة عليــه

تناقضةا ًمةعًاألنظمةةًالنقابيةةًأوًيضةرًبمصةلحةًأوًمًقرارًأوًبندًمةنًالمحضةرًفقةطًانًكةانًمخالفةاً 
 المهندسينًالمسجلينًفيًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصة.

 
 
 
 
 
 العاشرالقسم 

 الصندوق المشترك
يحةةةد ًصةةةندوقًتعةةةاونيًمشةةةتركًلمكاتةةةبًالدراسةةةاتًالهندسةةةيةًالمدنيةةةةًوالمعماريةةةةًالمتخصصةةةةًً-أً-104المـــادة 

سةةاتًالكهربائيةةًوصةةندوقًخةاصًلمكاتةةبًالدراسةةاتًبالبنةاءًوكةةذلكًصةندوقًخةةاصًبمكاتةبًالدرا
الميكانيكيةًالمرخصةًلدىًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًفةيًالفةرعًويكةونًمركةزهًمركةزًلجنةةً
الشةةةعبةًفةةةيًالفةةةرع،ًويجةةةوزًإحةةةدا ًصةةةناديقًتعاونيةةةةًمشةةةتركةًلألقسةةةامًالهندسةةةيةًاألخةةةرىًعنةةةدً

ًالحاجة.
كةةةلًإختصةةةاصًمةةةنًاختصاصةةةاتًالمكاتةةةبًيحةةةد ًصةةةندوقًتعةةةاونيًمشةةةتركًألعمةةةالًالتةةةدقيقًلً-ب

ًالواردةًفيًالفقرةً/أ/ًأعاله.
المهندسينًأصحابًالمكاتبًالهندسية،ًأوًالمهندسينًالعاملينًفيهاًمنًًمنًيرغبًمنيحقًلً-أً-105المادة 

غيةةرًالمتةةدربينًمةةنًأعضةةاءًشةةعبةًالمكاتةةب،ًالةةدخولًفةةيًالصةةندوقًالمشةةتركًالمحةةد ًبموجةةبً
ًىًحدة.ً،ًولكلًاختصاصًعل/ًمنًهذاًالنظام104المادةً/

يحةةقًللجنةةةًالشةةعبةًاخةةراجًبعةةضًالمهندسةةينًمةةنًالصةةندوقًالمشةةتركًأوًعةةدمًادخةةالهمًفيةةهًأوً                  
ًتخفيضًالعاملًفيًإحدىًالحاالتًالتالية:

مخالفةةةةةًالمكتةةةةبًأوًالمهندسةةةةينًالعةةةةاملينًفيةةةةهًألحكةةةةامًنظةةةةامًمزاولةةةةةًالمهنةةةةةًللمكاتةةةةبًً-1ً
ًقراراتًهيئةًالشعبةًولجنتها.الهندسيةًالخاصةًأوًل
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،ًالتةةةدقيقًالدراسةةةاتًالهندسةةةية/عنةةةدماًتكةةةونًغالبيةةةةًأعمةةةالًالمكتةةةبًخارجةةةةًعةةةنًنطةةةاقًً-2ً
ً.شرافً/ًاإل

(،ًوتحدد2ًًإلى1.2ًعندماًتزيدًنسبةًمقبوضاتًالمهندسًمنًالصندوقًالىًإدخاالتهًعنً) -3
تخفةيضًحصةتهًمةنًً(ًوكةذلكًنسةبة2ًإلةى1.2ًهيئةًالشعبةًهذهًالنسبةًالمحصورةًماًبةينً)

ًالصندوقًالمشتركًبقرارًمنهاًيصدقًمنًمجلسًالفرع.
ً.منًالمهندسينًالراغبينًباالنتسابًلصندوقًالمشتركانتسابًلرسومًًةالًيسمحًبتقاضيًأي -ب
تحةددًهيئةةًشةةعبةًالمكاتةبًمقةةدارًتخفةيضًحصةةًالمهنةةدسًمةنًالصةةندوقًالمشةتركًواالسةةتحقاقًً-106المادة 

ً:السنويًفيًالحاالتًالتالية
 أعمال التنفيذ باألمانة:    –أعمال الخبرات   -أ 
تحددًهيئةًالشعبةًمقدارًالتخفيضًالجاريًعلىًاالستحقاقًالسنويًوًحصةًالصندوقً 

ًالفرع.ً ًمجلس ًمصادقة ًالتخفيضًبعد ًبهذا ًالعمل ًويتم ًالحالتين. ًمن ًلكل المشترك
 .الرسومًالنقابيةًوالطوابعًالهندسيةًأصوالً ًىوتستوف

 
 
 البناء:  تجارة -ب

ًالمهندسًصاحبًالبناء:ًً-1
ًتجارةً ًلقاء ًالصندوقًالمشتركًللزميل يجريًتخفيضًاالستحقاقًالسنويًوحصة

ًالبناءًوتحددًهيئةًالشعبةًمقدارًالتخفيضًوبمصادقةًمجلسًالفرع.
ًالواردةً ًباأللف(ًمنًالكلفة ًالبناءًبواقعً)واحد ًالنقابيةًعلىًتجارة تستوفيًالرسوم

ًالاةًباأللف(ًمنًالكلفةًنفسها.ًوفىًالعائداتًالتقاعديةًبواقعً)افيًالتعرفة،ًوتست
  فيًحالًكونًالمهندسًشريكا :ًً-2

ًبنسبةً ًللزميل ًالمشترك ًالصندوق ًوحصة ًالسنوي ًاالستحقاق ًتخفيض ً يجري
فرعهًويقبلهاًالفرع،ًًإلىمشاركتهًفيًتنفيذًالبناءًوفقًالواائقًالتيًيقدمهاًالزميلً

أنًهناكًإشرافا ًهندسيا .ًوفيًحالًعدمًتقديمًهذهًالواائقًًومنًضمنهاًوايقةًتبين
ً ًعن ًيقل ًال ًبما ًمشاركته ًحصة ًمقدار50ًًً%تحدد ًوتحدد ًالبناء. ًقيمة من

ًالتخفيضًهيئةًالشعبةًوبمصادقةًمجلسًالفرع.ً
 أعمال المقاوالت: -ج

/ً ًالمادة ًأحكام ًمراعاة ًهذً/بً-84ًمع ًالًامن ًالنقابيةًنظام ًالرسوم تستوفى
ًاالستحقاقًوالعا ًتخفيض ًويجري ًالعام، ًالمؤتمر ًلقرارات ًوفقا  ًالتقاعدية ئدات
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السنويًوحصةًالصندوقًالمشتركًللزميلًبحسبًقيمةًأعمالًًالمقاوالتًالسنوية،ً
ًًًًوتحددًهيئةًالشعبةًمقدارًالتخفيضًوبمصادقةًمجلسًالفرع.ً

ًالتوريدأعمال االتجار بالمواد والتجهيزات الهندسية:  -د ًفيها شابهًًاتًوالوكاالتًومابما
 ذلك:
ًبنسبةً  ًللزميل ًالمشترك ًالصندوق ًوحصة ًالسنوي ًاالستحقاق ًتخفيض ًًيجري
(ًً%30ً(ًكحدًأدنى،ًوتحددًهيئةًالشعبةًنسبةًالتخفيضًالزائدةًعنً)30ً%)

ًوفقًنسبةًدوامهًفيًالمكتب،ًوتخضعًقراراتًهيئةًالشعبةًلمصادقةًمجلسًالفرع.ً
لعائداتًالتقاعديةًوفقا ًألحكامًالمرسومًوقراراتًالمؤتمرًتستوفىًالرسومًالنقابيةًوا

ًالعامً.ًً
 مزاولة المهندس أعماالا غير هندسية:  -هـ

ًويخفضً ًالتوريد، ًنظام ًضمن ًويبقى ًالمشترك ًالصندوق ًمن ًالزميل يخرج
كحدًأدنى.ًوتحددًهيئةًالشعبةًً(ً%50ً)ًالستحقاقًالسنويًبنسبةًالًتقلًعنا

ً ًالتخفيضًالزائدة ًنسبة ًوتخضعًً(%50ً)ًعن ًالمكتب، ًفي ًدوامه ًنسبة وفق
ًقراراتًهيئةًالشعبةًلمصادقةًمجلسًالفرع.ً

تستوفىًالرسومًالنقابيةًوالعائداتًالتقاعديةًوفقا ًألحكامًالمرسومًوقراراتًالمؤتمرً
ًالعام.ً

 المشاركة في رأس المال فقط:  –و  
لمبينةًأعاله،ًفإنًهذهًعندماًيشاركًالمهندسًبرأسًمالهًفقطًفيًأيًمنًاألعمالًا

 .ً/106ًً/ًالمادةًالمشاركةًالًتخضعًألحكامًالفقراتًاآلنفةًالذكر
 

ًتت لفًمواردًالصندوقًمنًاألموالًالتالية:ً-107المادة 
عةةةنًاألعمةةةالًالتةةةيًالمنتسةةةبًللصةةةندوقًنًاألتعةةةابًالتةةةيًيتقاضةةةهاًالمهنةةةدسًمةةة60ً%ً-30ً%ً

هةةةاًالرسةةةومًالنقابيةةةةًورسةةةومًخزانةةةةًالتقاعةةةةدًتحةةةددهاًهيئةةةةًشةةةعبةًالمكاتةةةبًفةةةيًالفةةةرعًمحسةةةةوما ًمن
ًومساهمةًالمهندسًفيًصندوقًاألعباء.

ًمنًجميعًوارداتًالصندوقًتخصصًلصندوقًاألعباء.ً%3ًتقتطعًنسبةًً-108المادة 
تحددًهيئةًالشعبةًالتعويضًالشهريًلرئيسًوأعضاءًلجنةًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًويعادًً-109المادة 

ومةةنًالصةةندوقًأسةةتحقاقًكةةلًسةةنةًويةةدفعًهةةذاًالتعةةويضًمةةنًصةةندوقًاألعبةةاءًالنظةةرًفةةيًهةةذاًاال
ًالمشتركًفيًحالًعدمًكفايةًصندوقًاألعباء.

يقومًب عمالًالصندوقًالمشتركًموظفًأوًأكثرًحسبًوضعًالشعبةًالمختصةًوذلكًبتكليفًمنًً-110المادة 
وإجةةةةازاتهمًومكافةةةةتتهمًًلجنةةةةةًشةةةةعبةًالمكاتةةةةبًالهندسةةةةيةًالخاصةةةةةًوتحةةةةددًاللجنةةةةةًدوامهةةةةمًورواتةةةةبهم
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وتعويضةةةاتهمًوالًيترتةةةبًعلةةةىًالفةةةرعًأيًالتزامةةةاتًتجةةةاههمًاالًاذاًكةةةانًاحةةةدهمًموظفةةةاًفةةةيًالفةةةرعً
ًومنتدباًللعملًفيًالشعبةًبناءًعلىًةلبها.

شةةعبةًلجنةةةًتوضةةعًجميةةعًاألمةةوالًالتةةيًتةةردًالةةىًلجنةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًفةةيًأحةةدًالمصةةارفًباسةةمًً-111المادة 
يبلةةةغًرئةةةيسًفةةةرعًالنقابةةةةًًو.ًبةةةالتوقيعًًأعضةةةائهاًوًأحةةةدضًرئةةةيسًاللجنةةةةًالمكاتةةةبًالهندسةةةيةًويفةةةًو

ًلتحريكًاألموال.ًوأحدًالعضوينًاآلخرينرئيسًاللجنةًًًبتفويضالمصرفًالمختصً
تجريًمراقبةًوتدقيقًالحسةاباتًمةنًقبةلًمةدققًتعينةهًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًالهندسةيةًالخاصةةًوفقةاًً-112المادة 

/ًمةةنًهةةذاًالنظةةامًفةةيًبدايةةةًكةةلًعةةامًوعلةةىًالمةةدقق100ً/ًمةةنًالمةةادةً/3-لمةةاًوردًفةةيًالفقةةرةً/أوالً 
المعةةينًتقةةديمًتقريةةرهًإلةةىًهيئةةةًالشةةعبةًخةةاللًاالاةةةًأشةةهرًمةةنًانتهةةاءًالسةةنةًالماليةةةًويكةةونًعملةةهً
مةة جوراًوتحةةددًاألجةةرًلجنةةةًالشةةعبةًوالًتنقطةةعًحسةةاباتًميزانيةةةًالشةةعبةًاالًبعةةدًتوقيعهةةاًمةةنًاحةةدً

ً/ًمنًهذاًالنظام.100ب/ًمنًالمادةً/-7-وعًالفقرةً/أوالً المراقبينًعلىًاألقلًموض
ً
ً

 كيفية الدفع للصندوق المشترك
حسةةبًً%40ًً-ً%70ًفةةيًنهايةةةًكةةلًشةةهرًأوًشةةهرينًالمنتسةةبًفةةيًالصةةندوقًيعةةادًللمهنةةدسًً-113المادة 

مةةاتقررهًهيئةةةًشةةعبةًالمكاتةةبًفةةيًكةةلًفةةرعًمةةنًكامةةلًالمبةةالغًالتةةيًدفعهةةاًللمحاسةةبةًوتبقةةىًنسةةبةً
)حسةةةبماًتقةةةررهًهيئةةةةًالشةةةعبة(ًتشةةةكلًمسةةةاهمةًالمهنةةةدسًفةةةيًالصةةةندوقًالمشةةةترك60ً%ًً-30%ً
ً.والرسومًالنقابيةًوصندوقًاألعباءمنهاًرسومًالخزانةًًوماً سحم

يقدمًكلًمهندسًالىًلجنةًالشعبةًبياناًخاصاًعنًأعمالهًونشاةاتهًاألخةرىًكةلًشةهرًاوًشةهرينًً-114المادة 
لمةةاًجةةاءًفةةيًنظةةامًمزاولةةةًالمهنةةةًوخةةاللًعشةةرةًأيةةامًمةةنًبدايةةةًحسةةبماًتقةةررهًهيئةةةًالشةةعبةًاسةةتناداً

والًيصرفًلهًأيًاستحقاقًمنًالصةندوقًقبةلًوصةولًهةذاًالبيةانًإلةىًلجنةةًالشةعبةًًالشهرًالتالي
وفيًحالًعدمًتقديمًالبيانًضمنًالمدةًالمحددةًدونًعذرًمقبولًتوافقًعليةهًلجنةةًالشةعبةًيحسةمً

ًواالمتارًمايعادلًالفترةًالتيًلمًيتقدمًببياناتها.منًاستحقاقاتهًمنًالصندوقًالمشتركً
ًإلىًفئتين:ًتقسمًالمكاتبًالهندسيةً-آ-115المادة ًًًًًًًًًًً

ًتخضعًلنظامًالتوريد.ًاألولى:ً
ًتخضعًلنظامًالصندوقًالمشترك.ًالثانية:ً
ً.لصندوقًالمشتركًنقابةًبقرارًمنهًالعواملًليحددًمجلسًالً-ب

ًالتوريدًكلًمن:ًيخضعًإلىًنظامً-116المادة 
ًجميعًالمهندسينًأصحابًالمكاتبًالهندسيةًعندًبدءًممارستهمًالمهنةًفيًالمكاتب.ًً–آً
جميعًالمهندسينًأصحابًالمكاتبًالهندسيةًالذينًيمارسونًأعماال ًغيرًهندسيةًوفقًأحكامً-ب

ً/ًمنًهذاًالنظام.106ًًالمادةً/
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ًاله.سنةًانتقًسًالذيًينتقلًمنًفرعًإلىًآخرًفيالمهندً-ج
لنظةةةةامًالصةةةةندوقًالمشةةةةتركًبقةةةةرارًمةةةةنًلجنةةةةةًشةةةةعبةًالمكاتةةةةبًًيمكةةةةنًانًيصةةةةبحًالمكتةةةةبًخاضةةةةعاً  -117المادة 

الهندسيةًبناءًعلىًةلبًخطيًمسجلًلةدىًالشةعبةًيقدمةهًالمهنةدسًصةاحبًالعالقةة،ًشةريطةًأنً
وأنًيحقةةقًنسةةبةًمةةنًحجةةمًالعمةةلًيكةةونًقةةدًمضةةىًعلةةىًفةةتحًمكتبةةهًمةةدةًالًتقةةلًعةةنًسةةتةًأشةةهرً

مةنًحجةمًً%50لمخصصًلهًتحةددهاًهيئةةًشةعبةًالمكاتةبًسةنويا ًتتةراوحًمةنًصةفرًإلةىًالسنويًا
ً.العملًالسنوًي

بنةاء ًلمشترك(،ًوذلكًمةنًبدايةةًالعةام،ًيخضعًالمهندسًخاللًكاملًالعامًلنظامًواحدً)التوريدًأوًاً-118المادة 
وًنظةةامًأًلالنتسةابًالةىًالصةندوقًالمشةتركًعلةىًةلةبًخطةيًيقدمةهًالمهنةدسًإلةىًلجنةةًالمكاتةب

ً.ًالتوريدًفيًالشهرًاألخيرًمنًكلًعام
المحةددةًًنسةبةالتقتطعًمنًالمهندسينًالخاضعينًلنظامًالتوريدًالرسومًالنقابيةًوالعائداتًالتقاعديةةًًوً-119المادة 

ًفقط.ً/100منًالمادةً/ًأً/ً–5ًً-الفقرةً/ًأوالً فيًًعباءاألًلصندوًق
 عشر الحاديالقسم 

ًأحكام عامة
توقيعًالمهندسًعلىًأيةًدراساتًأوًمخططاتًأوًواائقًفنيةًلمًيدرسهاًأوًيدققهاًبنفسهًوبةدونًًانً-120المادة 

أنًيكةةونًعلةةىًاسةةتعدادًفعلةةيًلمتابعةةةًالمسةةؤولياتًالمترتبةةةًعلةةىًتنفيةةذهاًسةةواءًأكانةةتًهةةذهًالتواقيةةعً
يةًالتةيًاًمةنًالمهنةدسًب هميةةًالمسةؤولياتًالمسةلكفتعتبرًاستخفاًكذلكًفعًماديًأوًلمًتكن،نمقابلً

 تترتبًعلىًهذاًالتوقيعًوامتهاناًلقواعدًوأدابًمزاولةًالمهنة.
كلًمهندسًأوًمكتبًأوًشركةًهندسيةًعاديةًأوًاستشاريةًيتقدمًبمعلوماتًمغلوةةًأوًيخفيًجزءاًً-121المادة 

منًنشاةهًالشهريًعنًلجنةًالشعبةًويكونًمنًش نًذلكًكلهًزيادةًاستحقاقهًالمالي،ًيعتبرًمخالفاً
ويمكنًللجنةًشعبةًالمكاتبًالهندسيةًالخاصةًفيًهذهًالحالةةًمضةاعفةًالرسةومًالواجبةةًنظامًالًالهذ

 عليهًعنهاًوفيًحالًالتكرارًيحالًإلىًمجلسًالت ديب.
ًانًالمضاربةًغيرًالشريفةًفيًأتعابًالدراسةًوالتنفيذًتعتبرًمخالفةًًلقواعدًوآدابًمزاولةًالمهنة.ً-122المادة 

ًأوً،تًوالتجهيةزاتًالتةيًقةامًبدراسةتهاتعلةىًالمنشةًاألولةىالمهندسًحقًاالمتيازًمنًالدرجةةًًعابألت -123المادة ًًً
وية تيًهةذاًاالمتيةازًبعةدًاالمتيةازًالمقةررًلمطالةبًخزينةةًالدولةةًوالنفقةةةًً،عليهةاًاإلشةرافًأوً،تةدقيقها

 الشرعيةًوحقوقًالعمال.
لهندسةةيًالحةةرًفةةيًالنقابةةةًمقةةامًواةةائقًالتسةةجيلًفةةيًتقةةومًوايقةةةًتةةرخيصًمزاولةةةًالمهنةةةًفةةيًالعمةةلًا -124المــادة 

نظةةةامًمةةةنًالغةةةرفًالتجاريةةةةًوالصةةةناعيةًوالزراعيةةةةًوالسةةةياحيةًالةةةواردةًفةةةيًًأيوفةةةيًً،السةةةجلًالتجةةةارًي
وتخضةعًهةذهًالوايقةةًللرسةومًالمترتبةةًلخزينةةًالدولةةًعلةىًواةائقًً،وتقبلًلدىًالجهاتًالعامةً،العقود

 الهندسية.ًاألعمالالتسجيلًوذلكًبالنسبةًلعقودً

 .فيًالفرعًالجديد قدمهًفيًالمكتبعاملًقلًمنًفرعًإلىًآخرًتيفقدًالمهندسًالذيًين -125المادة 


