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 النظام الداخلي لنقابة المهندسين

 وتعديالته 2010/لعام 80أحكام المرسوم التشريعي رقم /بناًء على 

 .مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ل الناظم

 الباب األول

 الفصل األول

 التعاريف

 ي هذا النظام:التالية التعاريف المذكورة بجانب كال منها أينما وردت ف بالتعابيريقصد  -1المادة 

 .   وتعديالته 2010/ لعام 80المرسوم التشريعي رقم /المرسوم:  -أ

 . وزير األشغال العامة الوزير  : -ب

 .السورية العربية الجمهورية في المهندسين نقابة:   النقابة -ج

 أ/ من المرسوم   .-20المؤتمر العام لنقابة المهندسين المحدد في المادة/المؤتمر العام :  -د

  / من المرسوم.1الشخص الذي تنطبق عليه أحكام المادة / : المهندس -ه

/مين المرسيوم  أ أو مجليس ال يرم المحيدد 25مجلس النقابة المحدد فيي الميادة/ المجلس : -و

 ب/من المرسوم .-36في المادة/

 ة المهندسين في المحافظة.فرم نقاب    الفرع : -ز

 م .أ /من المرسو-36ة في المادة /الهيئة المحدد هيئة الفرع : -ح

 /من المرسوم .35الشعبة المحددة في المادة /  الشعبة : -ط

 أ/ من المرسوم . -32اللجان المحددة في المادة /لجان الرقابة :  -ي

يقي   والتيي اأ/ مين المرسيوم -50ددة فيي الميادة/الوحدة النقابيية المحي الوحدة الهندسية : -ك

ً مهندس50عدد أعضاءها عن   هم في النقابة مدة امن المهندسين الذين مضى على تسجيل ا

 تق  عن سنتين . 

ال رم العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من ااختصاصات :  القسم الهندسي -ل

 الهندسية.
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 الفصل الثاني

 نقابة المهندسين

تتمتي    أيؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها  دمشيق -2المادة 

تباريييةأ وااسيتقالل المييالي وا داري أ وتخضي  ألحكييام المرسييوم . بالشخصيية ااع

 وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب . 

نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس  وفق أحكام دستور الجمهورية  -أ-3المادة 

 العربية السورية . 

اولها فيي كي  ميا يتعليق بالمهنية مين تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جد  –ب           

 حقوق وواجبات .

 أهداف النقابة -4المادة 

تعميي  نقابيية المهندسييين أ وفييي حييدود القييوانين واألنظميية النافييذة أ علييى تحقيييق  األهييداف           

 اآلتية : 

 المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية .    –1

الهندسة والنهوض بمستواها العلميي لت يي بمتطلبيات التنميية و لي   رف  شأن مهنة   – 2

 من خالل: 

التعاون م  األفراد والهيئات والمؤسسات العلمية بما في  لي  اتحياد المهندسيين  -أ   

 العرب وااتحادات الدولية.

 تكوين الشعب واألقسام واللجان الدائمة والمؤقتة. -ب        

لنشيياطات التعليمييية والمهنييية والعلمييية التييي تسيياعد فييي تطييوير ا سييهام فييي ا -ج        

 المهنة.

 وض  التعليمات التي تستهدف رف  مستوى المهنة علميًا وعمليًا. -د        

حماييية العميي  الهندسييي باعتبيياره عمييالً انتاجييياً والمشيياركة فييي تطييوير ك يياءة  -ه       

 ومردود المهندسين في الحق  الهندسي.

تشجي  المبادرات الخالقة والمواهب الهندسية والك ياءات بيين المهندسيين ودعيم  -و                  

 الدراسات العليا.

تشييجي  البحييع العلمييي الهندسيييأ وحماييية حقييوق المييؤل ين والمختييرعين ميين  -ز

 العاملين في حق  الهندسة وفق القوانين واانظمة النافذة.

لتأهيي  وتطيوير األطير الهندسيية وخاصية اجيراء المساهمة في عمليية التيدريب وا   – 3

دورات تعليمييية وتدريبييية للمهندسييين بالتعيياون ميي  كليييات الهندسيية والجهييات 

 العامة  ات العالقة وااتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية.
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رفيي  سييوية المهندسييين معنوييياً ومادييياً أ والييدفام عيين حقييوقهم المتعلقيية بمزاوليي ة   – 4

نيييةأ ورعايييية المبيييدعين وتشيييجيعهم أ وتيييدعيم اليييروابة المهنيييية وال قافيييية المه

 وااجتماعية بينهم من خالل :

اقامييية األنديييية والجمعييييات الهندسيييية واليييروابة الهندسيييية العلميييية ومشييياري   -أ

 األريافأ  وتشجي   اقامة الجمعيات السكنية والسياحية .

بيية وفييي فروعهييا وترجميية ونشيير اقاميية المكتبييات العلمييية فييي مراكييز النقا -ب 

 الكتب الهندسية والعلمية.

تنظيم تبادل المعلومات واآلراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤل ات  -ج

واصدار نشرات دورية وغير دورية وااشتراك بالمجالت والنشيرات الهندسيية 

 العلمية العربية والعالمية.

وااشتراك بالمؤتمرات والندوات  اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات -د 

 والمحاضرات الهندسية والعلمية داخ  الجمهورية العربية السورية وخارجها. 

العم  على توحيد األعضاء في أسرة واحدة وازالة ك  خالف قد ينشيأ بيينهم  -ه

وتنظيم عالقاتهم م  الدوائر والمؤسسات واألفيراد وحي  الخالفيات الناجمية عين 

 ينهم وبين اآلخرين.مزاولة المهنة ب

 السعي لتوفير مجاات العم  لألعضاء. -و

العم  على تحسين أحوال األعضاء المادية وااجتماعية ورعايية مصيالحهم  -ز

 والحرص على قيامهم بواجباتهم.

تقديم الخدمات للمهندسين من خيالل تأسييس الصيناديق المختل ية أ ودعيم وتطيوير    – 5

لصيحيأ التكافي أ الوفياةأ الشييخوخةأ نهايية الخدميةأ الصناديق القائمة )الضيمان ا

 التسليفأ......الخ( . 

 المساهمة في تطوير أداء القطام العام وتعزيز دوره في خطة التنمية .   – 6

المسيياهمة فييي الح يياظ عليييى التييراب الييوطني وابييراز أضيييره فييي تقييدم الحضيييارة     – 7

 في خطة التنمية .  وتعريف  العالم به أ والعم  على ااست ادة منه

تنظيييم العميي  الهندسييي الجميياعي وتشييجي  احييداب المكاتييب والشييركات الهندسييية   – 8

 ااستشارية . 

المساهمة في وض  خطة التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية     – 9

السييورية أ وتطويرهييا وتقييديم المقترحييات بشييأن المنيياهل الدراسييية الهندسييية أ 

لتنسيييييق ميييي  كليييييات الهندسيييية فييييي الجامعييييات السييييورية ومراكييييز البحييييوب وا

  وااختبارات أ والمساهمة في انجاز البحوب العلمية والتطبيقية . 

المسيياهمة فييي وضيي  المواصيي ات واألنظميية القياسييية الهندسييية والشييروط ال نييية  – 10

 والعامة لألعمال الهندسية . 

أ و ليي  بالتعيياون ميي  الخبيي رات العربييية  المسيياهمة فييي تكييوين خبييرات وطنييية – 11

 واألجنبية . 
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المسيياهمة فييي اعييداد مشيياري  القييوانين واألنظميية المتعلقيية بمهنيية الهندسيية وأنظميية  –12

 البناء وخطة المشاري  الهندسية والتخطية ا قليمي والعمراني.

ة المسييياهمة ال عالييية  فيييي بنييياء المجتمييي  وتطيييويره أ ووضييي  التوصييييات المتعلقييي – 13

بالمشاري  الهندسية العربية بما يحقق توضيق الصالت بين الدول العربيةأ واقامة 

العالقييات ميي  ااتحييادات والهيئييات الهندسييية العربييية والدولييية وتوطيييدها ميين 

 خالل:

التعيياون مييي  المنظميييات الهندسيييية العربيييية والدوليييية فيييي جميييي  المسيييائ   –أ              

 المتعلقة بمهنة الهندسة.

 اانتماء الى ااتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية. -ب            

 المساهمة في اعداد األنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة. -14

 تعزيز العالقات م  المهندسين السوريين  في بلدان ااغتراب . – 15

 الفصل الثالث

 شروط التسجيل   

 : طالب التسجي  في النقابة أن يكون يشترط في المهندس –أ –5المادة 

 متمتعا" بالجنسية العربية السورية.  -1                   

 حامال" لقب مهندس بموجب أحكام المرسوم .  –2                    

 .  غير محكوم بعقوبة جنائيةأ أو جنحة شائنة  –3

 لسطيني المقيم في تطبق أحكام ال قرة/ أ / من هذه المادة على المهندس ال –ب 

 الجمهورية العربية السورية والمسج  لدى مؤسسة الالجئين .

يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجي  في النقابة بص ة مهندس مجاز  –ج

 على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

 أ /من هذه المادة.  من ال قرة/ 3و2الشرطان  –1               

 ر محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.غي –2            

 الحصول على اجازة عم  من وزارة العم . –3          

أن تسمح أنظمة بالدهم للمهندسين السوريين بمزاولة العم  على  أراضيها  –4    

 تطبيقا" لمبدأ المعاملة بالم  .

التسجي  يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين   –د

في النقابة بص ة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في 

 من ال قرة / ج / من هذه المادة. 3-2-1البنود 

د /من هذه المادة في سج   -يسج  المهندسون المشمولون بال قرتين/ ج –ه

 المهندسين المجازين.
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رية في النقابة بص تها تسج  المكاتب والشركات الهندسية ااستشارية السو –و

 ااعتبارية . 

تسج  المكاتب والشركات الهندسية ااستشارية العربية واألجنبية المرخص لها  –ز

بالعم  في سورية وفق أحكام القوانين النافذةأ في النقابة بص تها ااعتبارية. 

وبما ا يتعارض م  اات اقيات الدولية . وا يعتبر تسجي  المكتب أو الشركة 

 تسجيال" للعاملين فيهما.

يقب  تسجي  خريجي الكليات الهندسية من الجامعات األجنبية اعتماداً على  - ح

/ من المرسوم 14الشهادات ال انوية والذين تنطبق عليهم أحكام المادة /

في نقابة المهندسين ا ا تم تسجيلهم في هذه  2010/ لعام 80التشريعي رقم /

على أا تق  مدة  2010/ لعام 80التشريعي رقم /الكليات قب  صدور المرسوم 

الدراسة الجامعية عن أرب  سنوات بعد حصوهم على الشهادة ال انويةأ شريطة 

 تعدي  شهاداتهم أصواً.

 تقديم طلبات التسجيل  

 بالنسبة للمهندسين السوريين ومن في حكمهم : -أ -6المادة 

رم النقابة في المحافظة التيي يرغيب فيي الى فشخصياً  يقدم المهندس طالب التسجي      

 العم  فيها الوضائق التالية:

من قب  صاحب ن واضح بالعنوان المعتمد للتبليغ استمارة طلب التسجي  )م  بيا -1

 .العالقة(

صورة عن قيد السج  المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية . -2  

 نسخة عن السج  العدلي. -3

ة أو وضيقة تخرج مصيدقة حسيب األصيول ومترجمية صورة عن الشهادة الهندسي -4

وتعتبير جيداول .  الى العربية لدى ترجمان محليف ا ا كانيب بغيير اللغية العربيية

فييي القطيير العربييي  الجامعييات المعتمييدةالتخييرج المبلغيية الييى النقابيية أصييواً ميين 

 . السوري بم ابة هذه الوضيقة

ال رم وترس  ال انيية اليى سم تح ظ احداها في 4×3بقياس  شخصيةضالب صور  -5

 . خزانة التقاعد وال ال ة الى النقابة

 سم ورق لمي  ورقيق للهوية النقابية.3×2بقياس  شخصيتانصورتان  -6

وضيقة من لجنية الميؤهالت التابعية للنقابية بقبيول الشيهادة بالنسيبة للشيهادات غيير  -7

الصييادرة عيين  السييورية )تعتبيير جييداول الجامعييات والمعاهييد الهندسييية المقبوليية

 النقابة بم ابة وضيقة(. 

ل ميا وضيقة من محاسبة ال رم ت بب أن طالب التسجي  قد أودم أمانات لديها تعياد -8

 يترتب عليه من رسوم نقابية.

 

 



6 

 

 بالنسبة للمهندسين العرب غير السوريين : - ب         

يرغيب فيي العمي  يقدم المهندس طالب التسيجي  اليى فيرم النقابية فيي المحافظية التيي     

 فيها الوضائق التالية:

 / من ال قرة /أ/ أعاله. 8-7-6-5-4-3-1كافة الوضائق المحددة في البنود / -1

 صورة عن جواز س رهأ صورة عن ا قامة . -2

 .العم  اجازة عم  صادرة عن وزارة  -3

في في بلد طالب التسجي  تشير الى أن األنظمة  نسخة عن األنظمة المعمول بها  -4

 بلده تجيز للمهندسين السوريين مزاولة العم  الهندسي على أراضيها.

 :ب  ةالوارد ذكرهم في الفقر بالنسبة للمهندسين المجازين -ج

  يلتزم المهندس المجاز بالواجبات المترتبة على غيره من المهندسين المسجلين في                    

 النقابة.                  

 ب  مبببن 54ة للمهندسبببين األبانبببن الببب ين تن ببببم البببيهم أحكبببام المبببادة  بالنسبببب -د  

 المرسوم .

يقدم المهندس طالب التسيجي  اليى فيرم النقابية فيي المحافظية التيي يرغيب فيي العمي      

 فيها الوضائق التالية:

 / من ال قرة /أ/ أعاله. 8-7-6-5-3-1كافة الوضائق المحددة في البنود / -1

 صورة عن جواز س ره. -2

 صورة عن شهادته الهندسية مصدقة ومترجمة الى اللغة العربية. -3

 صورة مصدقة عن عقد العم  الموق  بينه وبين الجهة العامة. -4

بالنسبة للمكاتن والشركات الهندسبية اسستشبارية العربيبة واسبنبيبة المبرخ   - هـ

 لها بالعمل في سورية: 

 ً ً  يقدم طالب التسيجي  طلبيا ً لنميو ج معتميد متضيم وفقيا ) اسيم المكتيب أو الشيركة  نا

والعنوان وأسماء المشاركين فيها واسم الم وض بالتوقي  عنها م  الوض  المهنيي 

 ً  بالوضائق التالية:  والمهام التي قام بها ك  منهم( مرفقا

 عقد تأسيس المكتب أو الشركة. -1

 التسجي  لدى وزارة ااقتصاد بالنسبة للشركات. -2

قي  من فرم النقابة وبراءة  مة تجاه الخزانة وضيقة تسجي  الم وض بالتو  -3

 والنقابة.

 ايصال من محاسبة ال رم يشعر بتسديد رسوم التسجي  كأمانات. -4

وضيقة ملكية أو عقد أجيار لعقيار بمسياحة مناسيبة تحيدد بقيرار مين مجليس  -5

 النقابة بالنسبة لك  فرم . 
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 إبراءات التسجيل واساتراض

في ديوان ال يرمأ وبعيد الت بيب مين محتوياتيه ومطابقتيه الشيروط يسج  طلب التسجي   -7المادة 

الميييذكورة فيييي المرسيييوم  والميييادة السيييابقة يعطيييى الطاليييب وصيييال رسيييميا تيييذكر فييييه 

 محتويات الطلب م صلة.

يحي  أمين سر ال رم طلبات التسجي  اليى مجليس ال يرم بعيد التأكيد مين الوضيائق  -أ

نظامأ و ل  ضمن مهلة أقصياها خمسية / من هذا ال6ال بوتية وتطابقها م  المادة/

عشر يوما من استالمه طلب التسجي . على مجليس ال يرم أن يبيب فيي التسيجي  

خالل مدة شهرين من تياريخ تقيديم طاليب التسيجي  الوضيائق الميذكورة فيي الميادة 

كامليية واا اعتبيير الطلييب  ا ا كانييب هييذه الوضييائق الواجييب ارفاقهييا بالطلييب/ 6/

بيول الطليب يسيج  فيي سيجالت ال يرم بعيد تحويي  الرسيوم مقبوا أ وفي حيال ق

القانونييية الييى صييندوق النقابيية ميين األمانييات المودعيية باسييمه عنييد تقييديم الطلييب 

ويعتبر تاريخ اانتساب الى ال رم من تاريخ تقديم الوضائق المنصيوص عنهيا فيي 

 / كاملة.6المادة /

ميين قبيي  صيياحب مييد يبلييغ طالييب التسييجي  بكتيياب مضييمون الييى العنييوان المعت -ب

قييرار مجليس ال ييرم بشييأن طلبيه وفييي حيال قبولييه ت ييتح ليه اضييبارة فييي العالقيةأ 

ال ييرم وترسيي  عنهييا اسييتمارة الييى النقابيية. كمييا يتوجييب عليييه أداء القسييم النقييابي 

/ من المرسوم  أمام مجلس ال رم و لي  فيي التياريخ اليذي 19المحدد في المادة /

 يحدده المجلس.

يصييدره مجلييس ال ييرم بييرفت طلييب التسييجي  يجييب أن يكييون  القييرار الييذي -1 -ج

معلالأ ويحق لطالب التسجي  أن يعترض على هذا القرار أمام مجليس النقابية 

و ل  خالل ال الضين يوما التي تليي تياريخ تبليغيه قيرار اليرفت بكتياب خطيي 

 أصولي.

ي ص  مجلس النقابة في ااعتراض بعد تكليف المعترض بالحضور لسيمام   -2

 قواله خالل شهرين من تاريخ تقديمه واا اعتبر قرارا ضمنيا بالرفت.أ

يخض  قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة ااستئناف المدنيية المختصية  - 3

في دمشق خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغه بكتاب خطي وتبب المحكمة بالطعن 

 في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

شهر أيلول من ك  سنة الى صندوق  نهايةي النقابة أن يؤدي قب  على ك  عضو ف -أ -8لمادة ا

ال رم التاب  لمقر عمله الرسوم النقابية السنوية التي يقررها المؤتمر العام أو مجلس 

 النقابة حسب األنظمة النافذة.

شهر أيلول فتزاد  نهايةا ا تخلف العضو عن تسديد الرسوم النقابية المقررة بعد  -ب

 ها بنسبة يحددها المؤتمر العام .ابية السنوية التي لم يسددالرسوم النق

 قواعد الشطب واعادة التسجي : -9المادة 

  / من المرسوم 86م  مراعاة أسس الشطب وااعتراض عليه في المادة / -1 -أ

يشطب من سج  النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة 

تسجيله اا بعد دف  رسوم اعادة التسجي  وجمي  تتجاوز ضالب سنوات وا يعاد 

الرسوم والغرامات المترتبة عليه وفيما يلي قواعد الشطب واعادة التسجي  وما 

 يترتب على  ل  من حقوق وواجبات أو أحد الرسوم :
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 الرسم السنوي المستحق للنقابة. -1-1

 الرسم السنوي المستحق للخزانة. -1-2

 رسم اعانة الوفاة والشيخوخة. -1-3

 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة يستحق تسديده للنقابة أو للخزانة. أي رسم -1-4

/ من قانون خزانة تقاعد 46رسم الطواب  الهندسية المحدد في المادة/ -1-5

 المهندسين.

 أعاله. 5-1و  4-1على رسوم البندين  % 10ت رض غرامة سنوية قدرها  – 2              

ماء المهندسين المتخل ين عن تسديد يعلن مجلس ال رم في بهو ال رم جدوا بأس -3

الرسوم والغرامات بعد انقضاء الشهر التاس  من السنة ال ال ةأ وينذر ك  مهندس 

متخلف عن تسديد الرسوم والغرامات بتاريخ اعالن الجدول بكتاب الى عنوانه 

 المعتمد لديه لتسديد ما يترتب عليه حتى نهاية السنة ال ال ة تحب طائلة الشطب.

در مجلس ال رم قراره بالشطب خالل األيام الخمس عشرة التي تلي انقضاء يص -4

 ال الب سنوات.

حقوق النقابية أو التسقة مدة الشطب من المدد المحسوبة في المزاولة عند تحديد -5

 .  للزمي  المشطوب  التقاعدية

م ا يحال المهندس المشطوب على التقاعد اا بعد اعادة تسجيله وتسديد الرسو-6

 والغرامات المترتبة عليه.

ا ا توفي المهندس المشطوب قب  اعادة تسجيله يحق للورضة المطالبة بإعانة الوفاة -7

التي تدف  شريطة تسديد رسم اعادة التسجي  والرسوم والغرامات المترتبة عليه 

 وفق المعادلة التالية:

 

 

 

و أن المهندس توفي ما لكما يحق للورضة المطالبة بالحقوق التقاعدية التي تحسب ك

 على أن يسدد الورضة الذمم المترتبة عليه للخزانة والنقابة.بتاريخ شطبهأ 

ا يشطب المهندس الموظف لدى احدى الجهات العامة بسبب عدم تسديد الجهة -8

/ من قانون 47العامة للعائدات التقاعدية المترتبة والمحسومة بموجب المادة /

 وا يترتب على هذه العائدات أية غرامات.خزانة تقاعد المهندسين. 

يقدم طلب اعادة التسجي  الى فرم النقابة الذي شطب اسم المهندس من سجالته  -1 -ب

 مرفقا بال بوتيات التالية:

استمارة اعادة تسجي ) م  بيان واضح بالعنوان المعتمد للتبليغ وتحديد  -1-1

 مكان ونوم العم (.

ة عن البطاقة الشخصية أو جواز صورة عن قيد السج  المدني أو صور -1-2

 الس ر بالنسبة لغير السوريين. 

 نسخة عن السج  العدلي. -1-3

اريخ الشطب       اعانة الوفاة المقررة بتاريخ الشطب مضروبة بسني المزاولة حتى ت

                                                                                                                         

 مجموم سني المزاولة حتى تاريخ الشطب وسني الشطب حتى تاريخ الوفاة
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وضيقة من محاسب ال رم ت بب أن طالب اعادة التسجي  قد سدد رسم  -1-4

 اعادة التسجي  والرسوم والغرامات المترتبة عليه.

خ تقديم الطلب يبب مجلس ال رم في طلب اعادة التسجي  خالل مدة شهرين من تاري -2        

واا اعتبر الطلب مقبواأ ويعتبر تاريخ تقديم الطلب المستكم  الوضائق حسب سجالت 

 ال رم تاريخا  عادة التسجي .

يبلغ طالب اعادة التسجي  بكتاب الى عنوانه المعتمد قرار مجلس ال رم بشأنه  -3

ن المرسوم  / م19ويتوجب على من قب  طلبه أداء القسم النقابي المحدد في المادة /

 و ل  في التاريخ الذي يحدده مجلس ال رم.

 القرار الذي يصدره مجلس ال رم برفت طلب اعادة التسجي  يجب أن يكون معلال".  -4

تخض  قرارات الشطب وقرارات رفت اعادة التسجي  الصادرة عن مجالس ال روم  -5

 لالعتراض أمام مجلس النقابة.

تسجي  لك  من النقابة والخزانة وتحدد هذه يدف  طالب اعادة التسجي  رسوم اعادة ال -6

 الرسوم على النحو التالي:

من الرسوم السنوية للنقابة أو الخزانة  ٪80ضعف الرسم السنوي للنقابة أو الخزانة + 

أ ويعتبر جزء السنة مضروبا" ب ) سنة تقديم طلب اعادة التسجي  ناقص سنة الشطب

 (.سنة

يذية لتطبيق أحكام هذه المادة وخاصة تحديد تاريخ يصدر مجلس النقابة التعليمات التن  -7

 . /1-من ال قرة / أ ( 5 -1(أ )   4 -1تحقق رسوم البندين ) 

تطبق على المكاتب والشركات الهندسية ااستشارية كافة أحكام الشطب و اعادة  -1 -ج 

 . و ل  بإلغاء ترخيصها التسجي  المطبقة على المهندس

الهندسية ااستشارية ا ا تخل ب عن تسديد الرسوم  تشطب المكاتب والشركات -2

المترتبة عليها بما فيها رسم الطاب  الهندسي مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاق 

 أي منها. 

يعاد تسجي  المكتب أو الشركة الهندسية ااستشارية بعد تسديد الرسوم المترتبة  -3

 العام .عليها مضافا اليها االتزامات التي يحددها المؤتمر 

ا يعطى العضو أية وضيقة وا يتمت  بالحقوق والمزايا النقابية اا ا ا سدد ما عليه  -أ -10المادة 

 من الذمم والرسوم النقابية ويعتبر بحكم المسدد من است اد من أحكام ال قرة التالية:

أ الرسوم المتراكمة لمدة سنة واحدةيجوز لمجلس ال رم أن يوافق على تقسية  -ب

 التقسية وفق األسس التالية: ويتم 

يتعهد المهندس الراغب في تقسية الرسوم بتسديد ما عليه بموجب  -1

 سندات خاصة حسب عدد األقساطأ وتحدد في التعهد مواعيد التسديد.

تعود قيمة السندات المسددة الى صندوق ال رم الذي يتب  له المهندس  -2

 خالل فترة التخلف.

 قسية من غرامات التأخير.ا يع ى المهندس الراغب في الت -3

 يجوز تقسية رسوم التسجي  واعادة التسجي . -4

يسج  المهندس العام  في الدولة في فرم المحافظة التي يق  فيها مقر عمله. وا ا  -أ -11المادة 

انتق  بحكم عمله الى محافظة أخرى ينق  تسجيله حكما" الى ال رم الذي يق  في 

 تل  المحافظة. 
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ي شعبة المكاتب الخاصة الحق بنق  تسجيله من فرم الى آخر للمهندس المسج  ف -ب

 بحكم ممارسته المهنة.

 على المهندس أن يبلغ ال رم بانتقال مكان عمله الى منطقة تابعة ل رم آخر. -ج

يرس  ال رم جمي  وضائق المهندس الى ال رم الذي انتق  اليه خالل مدة ا تزيد عن  -د

 الذي انتق  منه. /يوما من تاريخ تبليغ ال رم15/

يقوم ك  فرم بالتنسيق م  الوزارات وا دارات والمؤسسات العامة للحصول على  -ه

 بيانات بأسماء المهندسين العاملين لديهاأ والوقوعات الطارئة على أماكن عملهم.

ي قد عضو هيئة ال رم ص ة العضوية ا ا انتق  الى فرم آخر وتعود اليه ص ة  -و

 ى فرعه.العضوية ا ا عاد ال

تعطي النقابة هوية خاصة لألعضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من النقيب وفق   -12المادة 

 نمو ج معين بعد أداء القسم النقابي .

تقوم وضيقة ترخيص مزاولة المهنة في العم  الهندسي الحر في النقابة مقام وضائق  -أ -13المادة 

رف التجارية والصناعية والزراعية التسجي  في السج  التجاري وفي أي من الغ

والسياحية الواردة في أنظمة العقودأ وتقب  لدى الجهات العامة. وتخض  هذه 

الوضيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وضائق التسجي  و ل  بالنسبة لعقود 

 األعمال الهندسية.

أن يزاول مهنة الهندسة في ا يحق للمهندس بص ته الشخصية أو ااعتبارية  -ب               

 الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجال" في نقابة المهندسين.

أضناء يسمح باانتساب للنقابة للمهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة  -14المادة 

خدمتهم وللمهندسين أضناء تأديتهم خدمة العلمأ كما يتمتعون بجمي  الحقوق 

 2010/ لعام 80صوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /والواجبات المن

وتعديالتهأ باست ناء المشاركة في ااجتماعات النقابية وحق الترشيح واانتخاب. 

 ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين واألنظمة العسكرية.

قويم يتقدم خريجو الجامعات غير المسجلة لدى النقابة بطلب الى مجلس ال رم لت -15المادة 

 شهاداتهم العلمية لدى لجنة المؤهالت متضمنا ما يلي:

 . صورة مصدقة عن الشهادة ال انوية  -1

 م  ترجمتها الى اللغة العربية.الجامعية صورة مصدقة عن الشهادة  -2

 سية وعدد ساعاتها.االمواد الدرصورة مصدقة عن  -3

 دلي  الجامعة. -4

من خزانة تقاعد  ة بعد بلوغه سن الخمسينا يست يد المهندس الذي يسج  في النقاب -16المادة 

المهندسين وصندوق اعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكاف  المهندسين وا يترتب 

وا يشم   ل  المهندسين المشطوبين وفق أحكام  عليه عائدات أو رسوم لصالحها

 ./ من المرسوم     -أ - 86المادة / 

 أمام مجلس ال رم القسم اآلتي: يؤدي المهندس الذي قب  تسجيله -17المادة 

 قوانين المهنة وتقاليدها" " أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن احترم            
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 األقسام الهندسية

تحدد االختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم ضمن حدود األقسام الهندسية   - 18المادة 
وفق أحكام المرسوم ، جامعية األولى التي تنص عليها الشهادة الهندسية ال

المتضمن تنظيم مهنة الهندسة في  2010/  9/ 30/ تاريخ  80التشريعي رقم / 
 الجهورية العربية السورية كما يلي : 

  اختصاصات قسم الهندسة المدنية : -1

 الهندسة المدنية  ) عام ( .  -
جسور ) منشآت خرسانية ، منشآت معدنية  ،  -الهندسة اإلنشائية   -

 مسبقة الصنع ، مسبقة اإلجهاد ( . 

المرافئ ، ، ) الطرق ، السكك الحديدية ، المطارات   –هندسة النقل  -
 النقل البحري ، الجسور ، المواصالت ( . 

هندسة المساحة والتصوير المساحي والهندسة الجيوديزية والهندسة  -
ية للمنشآت ، الجغرافية ، الكرتوغرافيا، الهيدروغرافيا، المراقبة المساح

 إدارة نظم المعلومات الجغرافية ، الطبوغرافيا  . 

) سدود ، محطات الضخ ،  –هندسة المنشآت الهيدروليكية ) المائية (  -
 .   أقنية الري والصرف (

 هندسة الهيدرولوجيا  .  -

 الهندسة الصحية .  -

 هندسة البيئة .  -

 هندسة البلديات .  -

 جيوتكنيكية ( هندسة ميكانيك التربة ) الهندسة ال -

هندسة تخطيط المدن ) شبكات الطرق ، شبكات مياه الشرب ، شبكات  -
 المجاري ( . 

هندسة الري واستصالح األراضي  ) هندسة الري والصرف ، استصالح  -
 أراضي( . 

 اإلدارة الهندسية واإلنشاء ) هندسة وإدارة التشييد ( .  -

 هندسة مواد البناء  .  -

 . الهندسة المدنية العسكرية  -

 . المدنية إدارة  وتنظيم المشروعات الهندسية  -
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 اختصاصات قسم الهندسة المعمارية  :  -2

 هندسة العمارة  .  -

 هندسة تنظيم المدن  .  -

 ( .  LANDSCAPINGهندسة تنظيم المحيط )    -

 هندسة المباني  -

 هندسة ترميم  اآلثار .  -
 هندسة التصميم الصناعي  -

 . لمعمارية اإدارة وتنظيم المشرعات الهندسية  -

 اختصاصات  قسم الهندسة الميكانيكية :    - 3
 هندسة الميكانيك العام  -

 هندسة التصميم واإلنتاج .  -

 هندسة القوى الميكانيكية .  -

 هندسة التدفئة والتكييف .  -

 الهندسة البحرية وبناء السفن وآالت السفن .  -

 هندسة الطيران .  -

 .  هندسة المحطات الميكانيكية لتوليد الطاقة -

 هندسة الطاقة الميكانيكية .  -

 الهندسة الميكانيكية السينمائية .  -

 هندسة األجهزة الدقيقة .  -

 هندسة اآلالت الزراعية .  -

 هندسة التحكم اآللي )  هندسة التحكم اآللي واألتمتة الصناعية ( .   -

 هندسة المحركات ذات االحتراق الداخلي .  -

 هندسة الصناعات الخفيفة .  -

 ت ضخ ونقل البترول والمنتجات البترولية والغاز . هندسة محطا -

 هندسة السكك الحديدية .  -

 هندسة السيارات واآلليات الثقيلة .  -
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 هندسة علم المعادن ) ميتالورجيا ( .  -

 هندسة معدات تكنولوجية .  -

 هندسة الميكاترونيكس .  -

  هندسة توليد الحرارة والتهوية والغاز  -

 علم المواد الهندسية .  -

 ة الطاقات المتجددة . هندس -

 الهندسة الميكانيكية العسكرية -

 الهندسة البحرية العسكرية .  -

 إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية الميكانيكية .  -

 اختصاصات قسم الهندسة الكهربائية :  – 4
 هندسة محطات الطاقة الكهربائية  .  -

 هندسة شبكات نقل الطاقة الكهربائية .  -

 هندسة االتصاالت .  -

 لهندسة االلكترونية  . ا -

 هندسة التحكم واألتمتة(. -هندسة الحاسبات )هندسة الحواسيب واألتمتة  -

 هندسة السينما واألجهزة  الصوتية .  -

 هندسة التحكم اآللي .  -

 هندسة األجهزة الدقيقة . -

 هندسة كهرباء الطيران .  -

 هندسة كهربة المنشآت الزراعية .  -

 الزراعية( .  –الصناعية  –آت )العامة هندسة التغذية الكهربائية للمنش -

 هندسة اآلالت الكهربائية .  -

 هندسة الطاقة الكهربائية .  -
 هندسة الطاقات المتجددة .  -

 هندسة قيادة كهربائية  . -

 هندسة كهرباء السفن .  -

 هندسة االلكترونيات واالتصاالت . -
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 الهندسة الكهربائية العسكرية .  -

 ادار العسكري . الهندسة االلكترونية وهندسة الر  -

 . الكهربائية إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية  -

 اختصاصات قسم الهندسة الكيميائية  :   - 5

 الهندسة الكيميائية .  -

 هندسة الكيمياء الحيوية .  -

 هندسة الكيمياء العضوية أو الالعضوية . -

 هندسة البيتروكيمياء  .  -

 هندسة صناعة األصبغة والدهانات .  -

 ة األسمدة . هندسة صناع -

 هندسة صناعة مواد التصوير .  -

 الهندسة الكيميائية الصناعية . -

 هندسة آالت وأجهزة المنتجات الكيميائية .  -
 الهندسة الكيميائية العسكرية -

 إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية الكيميائية .  -

 اختصاصات  قسم هندسة الجيولوجيا والمناجم والتعدين :   - 6
 لوجية  . الهندسة الجيو  -

 هندسة الهيدروجيولوجيا  ) المياه الجوفية ( .  -

 هندسة المناجم  .  -

 هندسة التعدين .  -

 هندسة الجيوفيزياء التطبيقية .  -

 . الجيولوجية إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية  -

 اختصاصات قسم هندسة البترول والغاز :   -7
  هندسة التنقيب عن البترول . -

 .  هندسة تكرير البترول  -

 البترولية  . هندسة حفر اآلبار  -

 هندسة انتاج أو استخراج البترول .  -
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 هندسة التنقيب واستخراج الغاز .  -

 . ) بتروكيمياء ( هندسة كيمياء النفط  -

 حقن وستارة مانعة .  –هندسة سمنتة آبار النفط  -

 . البترولية والغاز إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية  -

 ندسة النووية  : اختصاصات قسم اله  - 8

 هندسة المفاعالت الذرية  . -
 الهندسة النووية  -

 هندسة النظائر المشعة .  -

 . النووية إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية  -

 اختصاصات قسم الهندسة الفيزيائية :    - 9
 هندسة األرصاد الجوية  -

 هندسة الفيزياء التطبيقية  -

 هندسة الفيزياء الضوئية .  -

 .  الفيزيائية  لمشروعات الهندسيةإدارة وتنظيم ا -

 :  اختصاصات قسم هندسة  الصناعات النسيجية  - 10
 هندسة ميكانيك وتكنولوجيا الصناعات النسيجية  .  -
 هندسة الغزل  -

 هندسة النسيج .  -

 هندسة النسيج غير المنسوج .  -

 هندسة التريكو .  -

عيرات هندسة  كيمياء  النسيج ) صباغة ، طباعة ، تجهيز ، تصنيع ش -
 نسيجية ( . 

 هندسة األلبسة الجاهزة  .  -

 إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية  للصناعات النسيجية .    -

 اختصاصات قسم الهندسة الصناعية والصناعات  :   - 11
 الهندسة الصناعية .  -

 هندسة صناعة األخشاب . -
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 هندسة صناعة الطباعة .  -

 هندسة صناعة الجلود .  -

 هندسة صناعة الورق . -

  هندسة صناعة الزجاج .  -

  هندسة صناعة منتجات التبغ والتنباك .  -

 هندسة التقنانات الحيوية .  -

 .  هندسة األمن الصناعي -

 هندسة التقانات البيئية وحماية البيئة .  -

 إدارة وتنظيم  المشروعات الهندسية الصناعية .  -

 اختصاصات قسم هندسة الصناعات الغذائية :  -12

 جات الحبوب . هندسة صناعة منت -

 هندسة صناعة حفظ األغذية .  -

 هندسة صناعة العنب والسكر والخمائر .  -

 هندسة تكنولوجيا المنتجات الغذائية  .  -

 هندسة صناعة األلبان والمواد الدسمة ومنتجاتهما .  -

 الغذائية . ات لصناعالهندسية لإدارة وتنظيم المشروعات  -

 : اختصاصات قسم الهندسة االقتصادية   – 13

 هندسة اقتصاد النقل الجوي  -

 هندسة االقتصاد الصناعي  .  -

 االتصاالت . اقتصاد هندسة  -

 إدارة نظم المعلومات .  -

 . االقتصادية إدارة وتنظيم المشروعات الهندسية  -

 اختصاصات قسم الهندسة الطبية :   - 14

 الهندسة الطبية .  -

 الكترونيات طبية .  -

 لوماتية : اختصاصات قسم الهندسة المع  - 15

 هندسة  البرمجيات ونظم المعلومات .  -

 هندسة النظم والشبكات الحاسوبية  .  -

 هندسة الذكاء الصنعي .  -
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تضاف حكما إلى األقسام واإلختصاصات المذكورة في المادة السابقة مايحدد  منهدا   -19المادة 
النقابدة  بنداء  علدى اقتدراح مجلدس / مدن المرسدوم1في المستقبل عمدال بححكدام المدادة /

 . وبقرار من الوزير
 ايسدددجل المهنددددح فدددي أحدددد األقسدددام أو اإلختصاصدددات طبقدددا ألحكدددام المرسدددوم وهدددذ -20المادة 

 .  نظام ال
/مدن المرسدوم يعتبدر مهندسدا   55دة/ : وفقدا  ألحكدام المداالمهندد  اخختصاصد  –أ -21المادة 

/ أعداله 18لمدادة/ فدي أحدد اختصاصدات األقسدام الهندسدية المدذكورة فدي ا اختصاصيا  
 كل من المهندسين التاليين بعد دراسة طلبه: 

المهندح الحائز على شهادة ماجستير أو دكتوراه أو مدا يعادلهدا فدي أحدد  -1
هدذه االختصاصددات بعددد الشددهادة الهندسددية الجامعيدة األولددى فددي القسددم الهندسددي 

ء ميكدددانيكي ..الدددخ ( وذلدددك بعدددد إنهدددا –كهربدددائي  –معمددداري  –األساسدددي )مددددني
 تدريبه المهني بالمزاولة العملية في اختصاصه .

المهندددددح الحددددائز علددددى الشددددهادة الهندسددددية األولددددى فددددي القسددددم الهندسددددي  -2
األساسددي والددذي مددارح أحددد اختصاصددات هددذا القسددم بصددورة رئيسددية أكثددر مددن 
خمدددددس سدددددنوات بعدددددد انهددددداء تدريبددددده المهندددددي وقدددددام خاللددددده بحعمدددددال تمكنددددده مدددددن 

ورات تدريبيددة فددي هددذا االختصدداا، واجتدداز اإلختصدداا المطلددوب، وخضددع لددد
 سبر معلومات من قبل لجنة القسم المختص في الفرع. 

يقدوم فدرع النقابددة بتسدجيل المهندددح الدذي تنطبدق عليدده أحكدام هددذه المدادة  فددي  –ب  
اإلختصدداا المطلددوب وذلددك بندداء علددى طلددب يقدمدده مرفقددا بالوثددائق الالزمددة وتدرسدده 

حضور ممثل الفرع الذي يتبع له الزميل ويخضع قدرار لجنة اإلختصاا في النقابة ب
 اللجنة لتصديق مجلس النقابة.

/ مدددن المرسدددوم يعتبدددر  55: مدددع مراعددداة أحكدددام المدددادة / المهندددد  اددد  اختصدددا  -22المادة 
مهندسا في أحد إختصاصات األقسام المذكورة سابقا كل من درح في جميع مراحدل 

 دراسته أحد االختصاصات الهندسية .
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 الرابعالفصل 
 األقسام الهندسية وأحكام مزاولتها

يصدر مجلس النقابة النصوا الالزمة لتوضدي  حددود ممارسدة كدل قسدم مدن أقسدام  -23المادة 
 الهندسة واختصاصاتها.

: تدرح من قبل لجان نظام الحاالت الخاصة الختصاا غير وارد في هذه ال -24المادة 
النقابة ما يلزم بشحنها ويصدر مجلس النقابة قراره  األقسام الهندسية وتقترح لمجلس

 بهذه الحاالت.
الخاصة باألقسام الهندسية واختصاصاتها  أنظمة مزاولة المهنةيصدر مجلس النقابة  -25المادة 

لتوضي  حدود ممارسة المهنة لكل قسم من أقسام الهندسة واختصاصاتها بنداء علدى 
     لمؤتمر العام لنقابة المهندسين.توصية لجان األقسام الهندسية وقرار ا

 
 

 الباب الثاني

 أبهزة النقابة واختصاصاتها

 تتكون أجهزة النقابة مما يلي:  -26المادة 

 وم                 هيئات ال ر -4لجان الرقابة  -3مجلس النقابة  -2المؤتمر العام  -1

 .المجلس المركزي -7 الوحدات الهندسية  -6مجالس ال روم  -5

 لفصل األولا

 المؤتمر العام

 القسم األول

 المؤتمر العام ومهامه

 المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها أ  ويتألف من :  –أ  –27المادة 

 . في الدورة الحالية والسابقة أعضاء مجلس النقابة –1

 أعضاء مجالس ال روم واألعضاء المتممين من ال روم .– 2

فيييي اليييدورة الحاليييية ة تقاعيييد المهندسيييين أعضييياء مجليييس ادارة خزانييي –3

 .والسابقة

فيي اليدورة  خزانية تقاعيد المهندسيينالنقابية و الرقابة فيي تيأعضاء لجن –4

 .  الحالية والسابقة 

ا تسييقة عضييوية المييؤتمر العييام عيين عضييو مجلييس ال ييرم أو العضييو المييتمم    –ب 

 الذي ينتق  الى فرم آخر . 
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 مؤتمر العام للنقابة : يتولى ال – أوسا  – 28المادة 

 اقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تن يذها  .  -1

اقرار األنظمة المركزية ) نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي  وتعرفة  -2

أتعييياب المهندسيييين أ وأنظمييية صيييناديق الضيييمان الصيييحي والتكافييي  واعانييية 

ألنظمية والتعرفيات نافيذة اا الشيخوخة والوفاة  ... وغيرهيا ( وا تصيبح  هيذه ا

 بعد تصديقها من الوزير . 

 انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائه.   -3

 انتخاب لجنة الرقابة من بين أعضائه  . -4

 خالل السنة المنقضية واقراره. مناقشة التقرير السنوي عن عم  مجلس النقابة -5

 مناقشة خطة عم  مجلس النقابة للسنة التالية واقرارها .   -6

ق الحسيياب الختييامي للسيينة المنقضييية أ بعييد ااطييالم علييى تقرييير م ييتش تصييدي -7

 الحسابات.   

 مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة واقرارها .  -8

 تعيين م تش حسابات قانوني أو أك ر  . -9

               ( مييين             34احيييداب فييي روم جدييييدة للنقابييي ة تطبيقييي اً لل قيييرة ) أ (  مييين الميييادة )  -10

 المرسوم .

اقتييراح احييداب التنظيمييات النقابييية فييي بلييدان ااغتييراب تطبيقيياً لل قييرة  ) ب( ميين  -11

 ( من المرسوم  . 34المادة ) 

احيييداب صيييناديق الضيييمان الصيييحي والتكافييي  واعانييية الشييييخوخة والوفييياة ...اليييخ –12

ى المهندسيييين وغيرهيييا مييين الصيييناديق . وتحدييييد المسييياهمة النقديييية المترتبييية علييي

 لصالحها . 

تحديد نسبة تم ي  الوحدات الهندسية في هيئيات ال يروم لليدورة الالحقية وفيق ميا   –13

 ( من المرسوم .   50نصب عليه ال قرة ) د ( من المادة ) 

تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسيية  –14

 بية المسجلة في الجمهورية العربية السورية وهي:السورية والعربية واألجن

 السوريين. للمهندسينرسم التسجي   -أ

 العرب غير السوريين. للمهندسينرسم التسجي   -ب       

 غير العرب. للمهندسينرسم التسجي   -ج        

 رسوم تسجي  المكاتب والشركات الهندسية ااستشارية السورية. - د       

جي  المكاتيب والشيركات الهندسيية ااستشيارية العربيية رسيوم تسي -ه 

 واألجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية .   
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 الرسم السنوي للمهندس السوري. -و       

 .المجازللمهندس الرسم السنوي  -ز       

 الرسم السنوي للمهندس أضناء تأدية خدمة العلم. -ح

والشييركات الهندسييية ااستشييارية   الرسييوم السيينوية علييى المكاتييب -ط

السيييورية أو المكاتيييب والشيييركات الهندسيييية ااستشيييارية غيييير 

 السورية .

 رسوم مزاولة المهنة لشعبة المكاتب الخاصة: -ي       

 مكاتب وشركات الدراسات الهندسية ااستشارية. -1             

 المكاتب الهندسية العادية. -2             

 الهندسية. المقاواتمكاتب  -3             

 المهندسين العاملين في القطام الخاص. -4             

رسييوم التسييجي  والرسييوم السيينوية للصييناديق التييي تقييدم خييدمات  -ك       

 للمهندسين وأسرهم. 

 رسوم التصديق على توقي  المهندسين والتي تحص  منهم. -ل

 رسوم طلبات تقدير األتعاب. -م

تأصي  وترقية المهندسين اليى المراتيب الهندسيية واعيادة  رسوم  -ن

 تسجيلهم ونقلهم بين ال روم.

 رسم ااشتراك في مجلة المهندس العربي. -س

 أي رسوم أخرى يقرها المؤتمر العام. -ش

سييحب ال قيية ميين النقيييب أو ميين مجلييس النقابيية أو ميين أحييد أعضييائه أو ميين لجنيية  –15

 ( من المرسوم . 31ق  أحكام المادة )الرقابة أو من أحد أعضائها  وف

 ح  الخالفات التي تق  بين مجلس النقابة ومجلس أحد ال روم.   – 16

 اقتراح أنظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير .  –17

 تحديد عدد المت رغين من أعضاء مجلس النقابة . – 18

بيية وفروعهييا وفييي وضيي  أسييس ميينح األجييور والتعويضييات للمت ييرغين فييي النقا – 19

 خزانة التقاعد . 

اقرار أسس المشاركة فيي ال عالييات الهندسيية العربيية والدوليية وتحدييد تعيويت  –20

 اانتقال وبدل ااغتراب اليومي للموفدين .

ا  يصييدر النقيييب قييرارات المييؤتمر العييام  خييالل مييدة أقصيياها ضالضييون يوميياً ميين   - ثانيببا

ب  مجليس النقابية تن ييذها مين خيالل مجيالس تاريخ انتهاء أعميال الميؤتمرأ ويتيا

 ال روم واللجان النقابية أ وهي على نوعين : 
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القيييرارات التيييي تحتييياج اليييى تصيييديق مييين اليييوزير) األنظمييية المركزيييية  –1

 والتعرفات( تحال الى الوزير وا تصبح نافذة اا بعد التصديق . 

م  تصدر خيالل الميدة القرارات التي ا تحتاج الى تصديق تصبح نافذة ا ا ل – 2

ً )المحددة في ال قرة   من هذه المادة.  (ضانيا

يجتم  المؤتمر العام بدعوة مين النقييب بنياء عليى قيرار مين مجليس النقابية فيي   – 29المادة 

 الحاات اآلتية : 

فييي دورة انتخابييية خييالل خمسيية عشيير يومييا" ميين اعييالن أسييماء المرشييحين   –أ   

اء عليى قيرار مين مجليس النقابية لمناقشية تقريير بدعوة من نقيب المهندسين بن

مييوجز عيين أعمييال مجلييس النقابيية خييالل الييدورة المنقضييية وانتخيياب مجلييس 

 النقابة ولجنة الرقابة.

في دورة عادية سنوية فيي النصيف ال ياني مين شيهر آ ار بيدعوة مين النقييب   –ب 

 التالي: بناء على قرار مجلس النقابة لبحع األمور المبينة في جدول أعماله

 مناقشة واقرار تقرير مجلس النقابة عن السنة المنقضية. -1     

 مناقشة خطة عم  مجلس النقابة للسنة التالية واقرارها. -2     

تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد ا طالم عليى تقريير م تشيي  -3     

 الحسابات. 

 مقترحة من مجلس النقابة.مناقشة واقرار موازنة السنة التالية ال -4    

 تعيين م تش حساب قانوني أو أك ر.  -5    

تحديد الرسوم النقابية المتوجبة على المهندسيين وعليى المكاتيب والشيركات  -6    

 الهندسية السورية والعربية واألجنبية.

 مناقشة واقرار تعرفة أتعاب المهندسين. -7    

ن مجييالس ال ييروم أو أي ميين أعضيياء مييأو أي مييا يقترحييه مجلييس النقابيية  -8    

 يوافق عليه المؤتمر العام. المؤتمر العام على أن 

 اقرار األنظمة المركزية واقتراح أنظمة مزاولة المهنة . -9   

 / من هذا النظام. 32ما يستجد من أعمال وفقا ألحكام المادة / -10   

طي يقدمه ضلع أعضاء في دورة است نائية بدعوة من النقيب  بناء على طلب خ  –ج 

المؤتمر العام على األق  أ و ل  خالل ضالضين يوماً من تاريخ الطلبأ عليى أن 

 يحدد في الطلب الغاية من الدعوة  .

تكييون الييدعوة الييى اجتماعييات المييؤتمر العييام بكتيياب خطييي يوجهييه النقيييب الييى   -د

 األعضاء قب  أسبوعين على األق  من موعد ااجتمام.

ا تكيييون اجتماعيييات الميييؤتمر العيييام قانونيييية اا بحضيييور األك ريييية المطلقييي ة  – أ –30المبببادة 

ألعضائه أ فإ ا لم تتيوفر األك ريية الميذكورة ييدعى الميؤتمر العيام للميرة ال انيية 
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خيييالل خمسييية عشييير يومييياً . ويكيييون ااجتميييام ال ييياني قانونيييياً مهميييا بليييغ عيييدد 

 الحاضرين .

لمؤتمر العيام ااسيت نائي قانونيياً اا بحضيور األك ريية المطلقية ا يكون اجتمام ا –ب                

ألعضائه . وا ا لم تتوفر األك رية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة ال انية في 

اليييوم الييذي يلييي الموعييد المحييدد أ ويكييون ااجتمييام ال يياني قانونييياً بحضييور 

 يلغى ااجتمام . األك رية  المطلقة . وفي حال عدم توفر هذه األك رية 

تتخذ القرارات بأك رية أصوات الحاضرين أ وا ا تس   اوت األصوات يرج   ح  -ج                  

 الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أ أو أمين السر في حال غيابهأ أو الخازن  –د         

س النقابة الحاضرين سناً . ويدير الرئيس في حال غيابهما أ  فأكبر أعضاء مجل

 الجلسة وفق نظام ادارة الجلسات المبين في هذا النظام .

 المجلس المركزي

 المجلس المركزي ويتألف من: – 31المادة 

 أعضاء مجلس النقابة. -1

 أعضاء مجلس ادارة الخزانة. -2

 رؤساء فروم النقابة. -3

 يتولى المجلس المركزي: – 32المادة 

 ذ مقررات المؤتمر العام.متابعة تن ي -1

 مناقشة الخطة التن يذية للنقابة واقرار التوصيات المتعلقة بها. -2

مناقشة واقرار بعت الموضوعات العاجلة التي هي من صالحية المؤتمر  -3

أول انعقاد له اتخا  القرار وعلى أن تعرض على المؤتمر العام عند العام 

 المناسب بشأنها.

 المركزي برئاسة النقيب وفي حال غيابه برئاسة أمين السر. يجتم  المجلس – 33المادة 

/ من 10يجتم  المجلس المركزي بدعوة من النقيب بناء ً على طلب يقدمه / – 34المادة        

أعضائه لمجلس النقابة ويحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجه الدعوة قب  

المركزي قانونية أسبوعين من موعد ااجتمامأ وا تكون اجتماعات المجلس 

 يب أو أمين السر.اا بحضور أك رية أعضائه على أن يكون من بينهم النق

 

 

 

 القسم الثاني

 بلسات المؤتمر العامنظام إدارة 

 اسبتمااات: -35المادة 
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ميين المرسييوم  ا تعتبيير /  -ب  – 23والمييادة / / 31ميي  مراعيياة أحكييام المييادة / -أ

بحضور األك رية المطلقة ألعضائه أميا ا ا ليم  اجتماعات المؤتمر العام قانونية اا

تتوفر هذه األك رية فيدعى المؤتمر للمرة ال انيية خيالل خمسية عشير يوميا ويكيون 

ااجتمام قانونيا مهما بلغ عدد الحاضيرين. وا ا اسيتمرت ااجتماعيات ألك ير مين 

بليغ جلسة واحدة تعتبر الجلسات قانونية الى أن ينتهي جيدول أعميال اليدورة مهميا 

 عدد الحاضرين.

حضور جلسات المؤتمر العام: ا يحق لغير أعضاء المؤتمر العام حضور جلساته  -ب

اا بإ ن خاص مسبق من مجلس النقابةأ وللمرخص لهم بالحضور حق ااشيتراك 

في المناقشة دون حق التصويب أو اانتخابأ ويعلن رئييس الجلسية عليى أعضياء 

 جلسة األولى عن أسماء المدعوين وص اتهم.المؤتمر العام قب  مباشرة أعمال ال

 

 جدول األعمال واقراره: -36المادة 

يجب ارسال جدول األعميال مي  الميذكرات ا يضياحية لألعضياء قبي  ميدة أسيبوم عليى 

األق  من موعد انعقاد المؤتمر العام وبعد افتتاح الجلسية يطيرح اليرئيس جيدول األعميال 

اف أي بنيد عليى جيدول األعميال اا باألك ريية على التصويب من أجي  اعتمياده وا يضي

 .المطلقة للحاضرين 

 افتتاح الجلسة: -37المادة 

تعطى فترة رب  ساعة في بدء الجلسة المحددةأ وي تتح الرئيس الجلسة بعيدها لتبيدأ أعميال           

ن المؤتمر العام ويتلو أمين السر أو من يكل ه الرئيس أسماء أعضاء الميؤتمر العيام وييدو

 أسماء الحاضرين.

 ا  ن بالكالم:  -38المادة 

 ا يجوز ألحد الكالم اا ا ا أ ن له الرئيس وا ا تكلم بدون ا ن فللرئيس أن يمنعه. -1 -أ

ا يمن  الرئيس أحيدا مين الكيالم لغيير سيبب مشيروم وعنيد ااخيتالف يؤخيذ رأي  -2

 المؤتمر العام.

لسي  تقيديمها ويراعيى فيي اعطياء ا  ن تسج  طلبات ا  ن بالكالم م  مراعاة تس -1 -ب

 األسبقية في الطلب.

يست نى من هذا الترتيب أعضاء مجليس النقابية اليذين لهيم الحيق دوميا فيي الكيالم  -2

 اضناء المناقشة في المسائ  الصادرة عن لجانهم أو أقسامها.

 ن عليى غيرهيا مين المواضيي  ويترتيب عليى  لي جحيالك  من الطلبات التالية حيق الر -ج

 ايقاف مناقشة الموضوم األصلي واعطاء حق الكالم فيها:

نقطة النظام: و ل  عند طليب التقييد بأحكيام النظيام اليداخلي أو ااعتيراض  -1  

 على مخال ة قانونية.

نقطة التوضيح: و ل  عند طلب توضيح أمور تتعلق بالموضوم المطروح  -2

 على البحع.

 م.الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكال -3 
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يحق لك  عضو في المؤتمر العام أن يتقدم باقتراح يطلب فيه ااكت ياء بالمناقشية أو  -1 -د 

 تأجيلها.

يعرض اليرئيس ااقتيراح بعيد وصيوله وانتهياء الميتكلمأ وليه أن يعطيي حيق الكيالم  -2  

لصاحب ااقتراح أو أحيد مؤيدييه ولواحيد مين المعارضيين ومين ضيم يطرحيه عليى 

 التصويب.

 يشترط لقبول ااقتراح موافقة أك رية الحاضرين. -3          

ا تقبيي  طلبييات ق يي  بيياب المناقشيية عنييد مناقشيية الموازنيية والتقييارير السيينوية اا بعييد  -4

 استكمالها.

 . ا يجوز التوجه بالكالم اا للرئيس -1 -ه 

يتكلم األعضاء وقوفا في أمياكنهم عيدا مين هيم عليى منصية الرئاسية وكيذل  مين ليه  -2

 عذر مقبول.

 ا يقاط  المتكلم مطلقا وا يجوز لعضو التكلم في موضوم واحد أك ر من مرتين. -3    

يجييب علييى األعضيياء المحافظيية علييى النظييام وعلييى المييتكلم أا يكييرر أقييوال غيييره ميين  -و

األعضياء  وأا يخيرج عين الموضيوم المطيروح للبحيع واا ل يب اليرئيس نظيره اليى 

  ل .

س نظر الميتكلم اليى شييء مميا تقيدم ميرتين فيي جلسية واحيدة ضيم عياد اليى ا ا ل ب الرئي -ز

المخال ة  اتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر العام في منعه بقية الجلسة من الكالم فيي 

 الموضوم الذي ل ب نظره اليه ويصدر القرار بذل  دون مناقشة.

 ا جراءات التالية:تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام ادارة الجلسات  -ح

 ل ب النظر بالرجوم الى النظام يتخذه الرئيس. -1      

 ل ب النظر م  تسجيله في محضر الجلسة يتخذه الرئيس. -2      

 المن  من الكالم يقرره المؤتمر العام. -3      

ا ا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد أخت  فله الحق فيي رفي  الجلسية لميدة ا تزييد عليى  -ط

 نصف ساعة.

للرئيس أن ييأمر بيأن تحيذف مين محضير ضيبة الجلسية األقيوال التيي تشيك  مخال يات  -ي

 األعضاء.

عند انتهاء ك  جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقياد الجلسية التاليية ويعيرض  -ك

جييدول أعمالهييا ان أمكيين  ليي . ويصييدر المييؤتمر العييام فييي الجلسيية الختامييية القييرارات 

 والتوصيات.

 القسم الثالث

 : ضبوط الجلسات -39المادة 
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جلسة بضبة يحتوي على خالصة المناقشات  ك أمين السر صياغة وقائ   بإشرافيتم  -1

 يصدر من قرارات . وما

يتلييى فييي الجلسيية التالييية ملخييص ضييبة الجلسيية السييابقة ميي  كيي  مييا اتخييذ خاللهييا ميين   -2

 قرارات.

ميا ا ا ليم يتقيدم أحيد بياعتراض يعتبر ملخيص الضيبة والقيرارات المتخيذة مصيدقة حك  -3

 عليها بعد تالوتها.

لك  عضو بعد تالوة ملخص الضبة والقرارات الحق فيي ااعتيراض عليى صيحة ميا   -4

جاء فيها وحينئيذ يتيولى أميين السير أو مين يكليف عنيه ابيداء ا يضياحات الالزمية وا ا 

 العام.استمر ااعتراض على الرغم من تل  ا يضاحات يعرض األمر على المؤتمر 

ا ا قييرر المييؤتمر العييام قبييول ااعتييراض عهييد الييى أمييين السيير والخييازن والعضييو  -5

المعترض أن يقدموا في الجلسة  اتها أو فيي الجلسية التاليية عليى األك ير صييغة جدييدة 

لما قرره المؤتمر العام. وا ا لم يعترض الميؤتمر العيام عليى الصييغة الجدييدة اعتبيرت 

 بة.مصدقة وأضي ب حكما الى الض

تطرح خالصة آخر جلسة مين جلسيات الميؤتمر العيام للتصيديق عليهيا قبي  ان ضياض   -6

الجلسييية  اتهييياأ ويصيييدر الميييؤتمر العيييام قراراتيييه وتوصيييياته فيييي الجلسييية الختاميييية 

 المخصصة لذل .

تبلييغ التوصيييات والقييرارات الييى جمييي  أعضيياء المييؤتمر العييام وتبلييغ مجييالس ال ييروم  -7

يجري التبليغ خالل ميدة شيهر مين اختتيام جلسيات  ملخصا عن ضبة الجلسات على أن

المؤتمر العام. وفي خالل شهر مين تبلغهيا يحيق ااعتيراض عليهيا أميام مجليس النقابية 

وا ا أصيير المعتييرض علييى رأيييه بعييد مناقشييته ميي  المجلييس يعييرض الموضييوم علييى 

ت المييؤتمر العييام فييي أول جلسيية تاليييةأ ولمجلييس النقابيية أن ين ييذ القييرارات والتوصيييا

المعترض عليها على مسؤوليته الخاصة اا ا ا كانب ااعتراضات واردة مين مجيالس 

ضالضة فروم على األقي  فيوقيف تن ييذ القيرار عندئيذ حتيى اجتميام الميؤتمر العيام التيالي 

 وعرض الموضوم عليه مجددا.

 القسم الرابع

 التصويت : -40المادة 

ل التيي نيص عليهيا األص  في التصيويب أن يكيون علنييا اا فيي األحيوا -أ

 يكون سريا.فالمرسوم  وهذا النظام 

يجيري التصييويب برفي  األيييدي أو بطريقيية القييام والجلييوس أو بالمنيياداة  -ب

 على األعضاء باألسماء.

التصويب العلني واجب في جمي  األحوال أما عند طلب سحب ال قية مين  -ج 

قابية أو النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو مين لجنية الر

 من احد أعضائها فيكون التصويب سريا.

بإحصاء األصوات  مالحظي تصويب منتخبين من أعضاء المؤتمريقوم  -د

فييي احصيياء مالحظييا التصييويب ويعليين الييرئيس النتيجيية وا ا اختلييف 

األصوات أو اعترض ضالضة أعضاء على النتيجية يعياد التصيويب عليى 

ليوس وا ا اسيتمر ااخيتالف أن تطبق في هذه الميرة طريقية القييام والج

 يجب حتما أخذ اآلراء بالمناداة بااسم وفي الجلسة  اتها.
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عند التصويب بالمناداة بااسم يعطى الرأي مجردا من األسيباب ويعيرب  -ه

ك  عضو عن رأيه بكلمة )نعم( أو )ا( أو بكلمة تؤدي الى هذا المعنى 

 ويجوز للعضو أن يستنكف عن اعطاء الرأي.

لمؤتمر العيام قراراتيه بأك ريية أصيوات الحاضيرينأ وا ا تسياوت يتخذ ا -و

 يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 الفصل الثاني

 لجان الرقابة

 مهامها وصالحياتها وإبراءات املها

تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتألف الواحدة منها مين ضالضية أعضياء  -41المادة 

 ن أعضاء المؤتمر العام أو هيئة ال رم حسب الحال.يتم انتخابهم من بي

ً تنتخب ك  لجنة من لجان     للجنة. الرقابة في أول اجتمام لها رئيسا

م  مراعاة صالحيات المؤتمر العام وهيئات ال روم ولجان الرقابة ا تخضي  النقابية  -42المادة 

 ألية جهة رقابية أو ت تيشية على أعمالها.

ط للترشيح لعضوية لجان الرقابة في النقابة وال رم أن يكيون مين المهندسيين يشتر -أ -43المادة 

الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة ا تقي  عين عشير سينوات ويراعيى عنيد 

انتخييابهم تم ييي  شييعبة المهندسييين العيياملين فييي الدوليية وشييعبة المكاتييب الخاصيية 

 بعضو واحد من ك  منهما .

 ة أي من المجالس واللجان اآلتية:ا يجوز الجم  بين عضوي -ب

لجنة الرقابة  -لجنة الرقابة في النقابة -مجلس ادارة خزانة التقاعد -مجلس النقابة

 مجلس ال رم. -لجنة الرقابة في ال رم –في خزانة التقاعد 

وا يجوز الجم  بين عضوية لجنية الرقابية فيي ال يرم والعضيو الميتمم للميؤتمر 

 م فقة.ويتم الترشيح لواحدة منه

  

 إبراءات امل لجنة الرقابة :-44المادة 

 لجنة الرقابة في ال رم:عم   -أ 

الى لجنية الرقابية فيي ال يرم خيالل خمسية عشير قراراته يبلغ مجلس ال رم  -1

 يوما" من تاريخ صدورها.

الى مجلس ال رم قراراتها حول القرارات التي ترى فيها لجنة الرقابة  يتبد -2

ظمة النقابية وقرارات المؤتمر العام وهيئة ال رم مخال ة للمرسوم واألن

 و ل  خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ تل  القرارات . 

 ييرم بمعالجيية مالحظييات لجنيية الرقابيية خييالل لفييي حييال عييدم قيييام مجلييس ا -3

 .  تبلغه لها تقوم اللجنة باتخا  القرار المناسب  خمسة عشر يوماً من تاريخ

فييي جنيية الرقابيية أمييام لجنيية الرقابيية اض علييى قييرار للمجلييس ال ييرم ااعتيير -4

 الل خمسة عشر يوماً من تبلغه القرار . خالنقابة 
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 لجنة الرقابة في النقابة: -ب

الى لجنة الرقابة في النقابة خالل خمسة عشير قراراته يبلغ مجلس النقابة  -1

 ً  من تاريخ صدورها. يوما

ي تييرى فيهييا مخال يية حييول القييرارات التييمالحظاتهييا تبييدي لجنيية الرقابيية  -2

للمرسيوم واألنظمية النقابييية وقيرارات الميؤتمر العييام خيالل خمسية عشيير 

 ريخ تبلغها القرارات . ايوماً من ت

دراسة اعتراضات مجلس ال رم عليى قيرارات لجنية الرقابية فيي ال يروم  -3

 واتخا  القرار المناسب بشأنها .

رارات لجنية قي هلمجلس النقابة وخالل خمسية عشير يومياً مين تياريخ تبلغي -4

 بة ااعتراض عليها أمام الوزير .االرقابة في النق

مة ظب في المعالجة على ضوء القوانين واألنسيصدر الوزير القرار المنا -5

 النافذة . 

 مهام لجنة الرقابة :  -45المادة 

ب حولها وابالغ مجلس سس ال رم واتخا  القرار المنالااطالم على قرارات مج -1

 قرارات مجلس ال رم . اريخ تبلغها/يوماً من ت15ال رم بذل  خالل /

  وان اقهمتابعة عم  مجلس ال رم وتدقيق التطابق فيما بين الموازنة التقديرية لل رم  -2

القيام بالرقابة المواكبة ألعمال ونشاطات ال رم تالفياً للوقوم بأية مخال ات قانونية  -3

 مالية من قب  العاملين بال رم .  أو

 

 لجنة الرقابة :  حياتصال  -46المادة 

ت  بتصويبها وفق ما نصب عليه ادراسة قرارات مجالس ال روم واعداد قرار

  القوانين واألنظمة النافذة . 
 

 الفصل الثالث

 مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا" من المهندسين الذين مضى  -47المادة 

. ويراعىأ عند اانتخابأ تم ي   سنة  25عن   على تسجيلهم في النقابة مدة ا تق

شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة ب الضة أعضاء من ك  

 منهما على األق .

 ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناًأ ويوزم المهام بين      -أ -48المادة 

 ه.أعضائ                   

يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا مت رغينأ ويجوز ت رغ  -ب         

 عضو آخر أو أك ر من مجلس النقابة.

يجتم  مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه برئاسة أكبر أعضاء  -ج

 المجلس سنا.

 يتم الترشيح لهذه المناصب في الجلسة ن سها. -د              

يجري التصويب بااقترام السريأ وفي حال تساوي عدد األصوات ي تح باب  -ه             

الترشيح مجدداأ وا ا بقي المرشحون  اتهم وأعيد التصويب وتساوت األصوات 

 ضانيةأ فتجري القرعة بينهم لتحديد ال ائز. 
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املين في احدى الجهات العامة ن لمجلس النقابة من المهندسين العوا ا كان المت رغ -و               

 فتعتبر مدة ت رغهم من الخدمات ال علية المؤهلة للترفي .

ما يحدد                      يحدد المؤتمر العام الرواتب والتعويضات التي يتقاضوها من النقابةأ ك -ز                

 عمال التي يسمح لهم بممارستها خالل مدة ت رغهم.األ

 ظام ادارة الجلساتن -49المادة 

الرئاسة: يرأس اجتمام مجلس النقابة النقيب أو أمين السر في حال غيابه والخازن  -1

في حال غيابهما ويدير الرئيس الجلسة وفقا لنظام ادارة الجلسات المبين في هذا 

 النظام.

افتتاح الجلسة: تعطى فترة رب  ساعة في بدء موعد الجلسة المحددةأ وي تتح  -2

 ة بعدهاأ وتسج  أسماء الحاضرين والغائبين.الرئيس الجلس

يعقد مجلس النقابة ك  شهر اجتماعا واحدا على األق   -اجتماعات المجلس: أ -3

 النقيب. بدعوة من

يعقد مجلس النقابة اجتماعات است نائية بناء على طلب خطي من  -ب

 أربعة من أعضاء المجلس تحدد فيه الغاية من ااجتمام. 

ت في مدينة دمشق ويجوز عقدها في أي مكان من تعقد ااجتماعا -ج

 القطر بناء على قرار من المجلس.

ا ا لم ينعقد مجلس النقابة ألي سبب كان خالل فترة ضالضة أشهر يدعو النقيب  -4

هذا ج/ من -29وفق أحكام المادة / المؤتمر العام لجلسة است نائية لدراسة الموضوم

 .النظام

ة قانونية اا بحضور األك رية المطلقة ألعضائه ا تكون اجتماعات مجلس النقاب -5

 على أن يكون من ضمنها النقيب أو أمين السر أو الخازن.

جدول األعمال واقراره: يعد أمين السر جدول أعمال مجلس النقابة آخذا بعين  -6

ااعتبار اقتراحات أعضاء المجلس وطلبات مجالس ال روم التي يجب أن تص  

وبعد افتتاح الجلسة يطرح الرئيس جدول األعمال على  أقب  اعداد جدول األعمال

 التصويب اعتماده وا يضاف أي بند على جدول األعمال اا بأك رية الحاضرين.

/ من هذا النظام 38ا  ن بالكالم : يطبق على جلسات المجلس ما ورد في المادة / -7

 بعد مراعاة ما يأتي: 

 النقابة حي ما وردت في هذه المادة.تستبدل عبارة المؤتمر العام بعبارة مجلس  -أ

 من هذه المادة. 2 /هو  2حذف ال قرتين ب/ -ب

 ضبوط الجلسات

/ من هذا النظام على جلسات مجلس 39/ من المادة/ 3-2-1تطبق أحكام ال قرات / -50المادة 

 النقابة بعد مراعاة ما يلي:

 هذه المادة.تستبدل عبارة المؤتمر العام بعبارة مجلس النقابة حي ما وردت في  -أ

يوق  األعضاء الحاضرون على ضبة الجلسة في صيغته النهائية في نهاية                -ب

 ااجتمام.

 

 التصويت



29 

 

تصدر قرارات المجلس بأك رية أصوات الحاضرين وا ا تساوت األصوات يرجح  -51المادة 

 الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 اختصاصات مجلس النقابة

 لس النقابة:يتولى مج -52المادة 

 تن يذ قرارات المؤتمر العام. -1

تن يذ ك  ما من شأنه رف  مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفام عن  -2

 المهندسين وتدعيم الروابة المهنية وال قافية وااجتماعية بينهم وفق أحكام المرسوم .

اقبة التي تستلزمها مصلحتهاأ المحافظة على األسس التي تقوم عليها النقابةأ والقيام بالمر -3

 والدفام عن حقوقها وكرامتها. 

 رف  التوصيات بشأن مشاري  األنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام. -4

 اقرار األنظمة التي تدخ  ضمن صالحياته وتعديلها وفق أحكام المرسوم . -5

 ادارة العم  في النقابة. -6

بما يتوافق م  ي خزانة تقاعد المهندسين وض  أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وف -7

 .أحكام قانون العم 

 ادارة أموال النقابة وحساباتها. -8

تحري  حسابات ال روم وفاًء لاللتزامات المترتبة عليها تجاه النقابةأ ويتم  ل  بت ويت  -9

 محدد من المؤتمر العام بالنسبة ل رم معين وفي حاات محددة.

 ة لالنعقاد. دعوة المؤتمر العام للنقاب -10

 تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة. -11

 وض  برامل األنشطة النقابية والعلمية وال قافية وااجتماعية. -12

ااطالم على قرارات مجالس ال روم واعطاء التوجيه الالزم بشأنها. أما ا ا كانب هذه  -13

نقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات ال روم فللمجلس القرارات مخال ة ألنظمة ال

 حق الغائها.

 اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود ااعتمادات المخصصة لها. -14

تنظيم العالقات بين ال روم أ وتوجيه النشاطات المشتركةأ  وح  الخالفات التي قد تق   -15

 بين مجالس ال روم.

بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس ال روم من ح  الخالفات التي تقوم  -16

 / من المرسوم .60تسويتها وفقا" ألحكام المادة /

 التصديق على قرارات هيئات ال روم بما ا يتعارض وقرارات المؤتمر العام. -17

 دعوة هيئة أي فرم لالنعقاد عند الضرورة. -18

 أعماله. احداب مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير -19

 الموافقة على ا ي اد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية. -20

 ا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية اا بحضور األك رية المطلقة ألعضائه. –أ  -53المادة 

أصوات زي  المهام بين أعضائه بأك رية تتخذ قرارات المجلس ويتم تو -ب

األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. أما  الحاضرينأ وا ا تساوت

اعادة توزي  المهام بين أعضاء المجلس فتتم بالتصويب السري وباألك رية 

 المطلقة ألعضاء المجلس.
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للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة  -ج

 وغيرهم لحضور جلساته. 

نقابةأ ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابةأ وين ذ يم   النقيب ال -أ -54المادة 

القرارات الصادرة عنهماأ ويوق  العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة أ وله 

 حق التقاضي باسم النقابة.

ينوب عن النقيب في حال غيابه امين السر وفي حال غياب أمين السر الخازنأ  -ب

 ب عنه.ويتمت  بصالحيات النقيب من ينو

ا ا شغر مركز النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتم  المجلس انتخاب البدي   -أ -55المادة 

 ( من المرسوم .28حسب ما نصب عليه ال قرة )ب( من المادة )

ا ا شغر مركز عضو أو أك ر من أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الرقابةأ ألي -ب

 لعادية الالحقة بديال" عنه أو عنهم.سبب كانأ ينتخب المؤتمر العام في دورته ا

 يُعد المركز شاغراً في الحاات اآلتية:-ج

 الوفاة. -1

 ااستقالة من عضوية مجلس النقابة. -2

 فقدان العضوية في النقابة. -3

 تعذر القيام بأعمال المركز بص ة دائمة وفقاً لما يقرره مجلس النقابة. -4

انية اجتماعات التغيب دون عذر عن أربعة اجتماعات متتاليةأ أو ضم -5

مت رقة خالل السنة مهما كان السبب باست ناء المهمات الرسمية والنقابية 

 داخ  سورية أو خارجها.

 يجري انتخاب مجلس النقابة  ولجنة الرقابة في النقابة على النحو اآلتي :  – 56المادة 

نتهياء  ي تح باب الترشييح لميدة أسيبوم فيي كي  فيرم ابتيداًء مين الييوم التيالي ا  –أ  

 . موالرقابة في ال ر ناولجانتخاب مجالس ال روم واألعضاء المتممين 

تعلن أسماء المرشحين في مقرات  نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التيالي  –ب 

  ق ال باب الترشيح .

يجتم  الميؤتمر العيام خيالل خمسية عشير يومياً مين اعيالن أسيماء المرشيحين  –ج 

ن بناء على قرار من مجلس النقابية لمناقشية تقريير بدعوة من نقيب المهندسي

موجز عن أعميال  مجليس النقابية خيالل اليدورة المنقضيية وانتخياب مجليس 

 النقابة  ولجنة الرقابة .

ا يجيوز الجمي   2005لعيام  23مين القيانون رقيم  8م  مراعاة أحكام المادة   –د 

 بين عضوية أي من المجالس واللجان اآلتية : 

 قابة . مجلس الن  -1

 مجلس ادارة خزانة التقاعد .   -2

 لجنة الرقابة في النقابة.   -3

 لجنة الرقابة في خزانة التقاعد .   -4

 مجلس ال رم .  -5
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أعلييى األصييوات مهمييا علييى  ونيحييوز نالييذي وني ييوز فييي اانتخيياب المرشييح –هيي  

بلغييب وان حصيي  مرشييحان أو أك يير بالنسييبة للمقعييد األخييير علييى أصييوات 

ال ائز منهم بالقرعية مين قبي  لجنية اانتخابيات وبحضيور متساوية يتم تحديد 

 من يرغب من المرشحين.

 يشرف أمين السر على : -57المادة 

سج  وقائ  جلسات اجتمام مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها  -1

المجلس ويعطى لك  قرار رقم متسلس  ويدون الى جانبه تاريخ الجلسة التي 

 اتخذ فيها.

  جلسات المجلس التأديبي وتدون فيه وقائ  الجلسات واألحكام سج  وقائ -2

 المتخذة ويكون فيه حق  خاص لنتيجة األحكام وخالصة حكم المحكمة ان وجد.

سج  الرسائ  الواردة يذكر فيه المصدر وخالصة ما اتخذ بشأنها من رأي  -3

 وتعطى ك  رسالة رقما متسلسال.

الة واسم المرس  اليه وخالصة سج  الرسائ  الصادرة يذكر فيه رقم الرس -4

 الرسالة م  بيان ما ا ا أدى مضمونها بعد  ل  الى جواب.

سج  الشكاوى المقدمة من أعضاء النقابة أو عليهم عن طريق فروعهم م   كر  -5

 اسم المدعي والمدعى عليه وخالصة الشكوى.

ر سج  لضبة وقائ  جلسات المؤتمر العام تدون فيه خالصة المناقشات التي تدو -6

 في اجتماعات المؤتمر العام العادية أو ااست نائية م  القرارات المتخذة.

 السجالت التي يقرر مجلس النقابة احداضها.  -7

 الرسائل واستصاست

تنظم الرسائ  الصادرة عن النقابة على ضالب نسخ على األق  تح ظ نسخة منها  –أ  -58المادة 

عطى ك  رسالة رقما متسلسال يبدأ في مصنف الرسائ  العادية بحسب ترتيبها وت

في أول ك  سنةأ وا ا كانب الرسائ  تتعلق بأحد األعضاء ترس  نسخة منها الى 

 فرعه لتح ظ في اضبارته الشخصية.

تختم الرسائ  عند ورودها بخاتم النقابة م  التاريخ والرقم المعطى لها وبعد  -ب 

اءات التي قررت بشأنها عرضها على المجلس وانتهاء المداوات واتخا  ا جر

 تح ظ في مصن ها الخاص. 

تصدر كافة المراسالت ا دارية في النقابة بتوقي  النقيب مؤشرا عليها من قب   -ج

 أمين السر. 

م  رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس يتم ااتصال والمراسالت  -د

 فقة. النقيبمن قب   العربية واألجنبية النقابية الوزارات والجهات  والشعب 

ينظم ديوان النقابة  بإشراف أمين السر لك  عضو من األعضاء استمارة يدون  -ه

 فيها خالصة اضبارة المهندس المح وظة في ال رم.

 يختص الخازن بما يلي: -59المادة 

 صرف ن قات النقابة والتعويضات والرواتب أصوا. -1

 التوقي  على الشيكات م  النقيب.-2
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 أشير على جمي  المراسالت المالية الصادرة عن النقابة. الت -3

 السنوية لعرضها على المجلس. الموازنة التقديريةاعداد مشروم  -4

 تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على مجلس النقابة والمؤتمر العام. -5

 ا شراف على محاسبة النقابة ومراقبة وضبة وارداتها ون قاتها. -6

 شراف على جهاز المحاسبة في النقابة وضبة أعماله ومراقبة سجالته وصحتها.ا  -7

 ا شراف على حسن تطبيق النظام المالي. -8

 ا شراف على ممتلكات النقابة واجراء الجرد السنوي الذي يتم في نهاية ك  سنة مالية. -9

 

 

 سحن الثقة

قيب أو من مجلس النقابة أو من أحد يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب ال قة من الن –أ  – 60المادة 

أعضائه أو من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها بناء على طلب مقدم من ضلع 

أعضاء المؤتمر العام على األق . وا يتم سحب ال قة اا بأك رية ضل ي أعضاء 

المؤتمر الحاضرين شريطة أن ا تق  عن األك رية المطلقة ألعضاء المؤتمر. 

 حب ال قة قانونية اا بحضور ضل ي أعضاء المؤتمر.وا تعتبر جلسة س

 يتخذ قرار سحب ال قة المشار اليه أعاله بااقترام السري المباشر. -ب

 توزي  مناصب النقيب أو أمين السر أو الخازن من قب  مجلس النقابة    اعادةتتم  -61المادة 

 . لنظام/ من هذا ا48/بالشروط ن سها الواردة في المادة             

يعين مجلس النقابة العدد الالزم من الموظ ين للقيام باألعمال ا دارية والمالية في  -أ -62المادة 

هذه القرارات من قب  النقيبأ ويكون هؤاء الموظ ون  مركز النقابةأ وتصدر

تحب اشراف النقيب وأمين السر بالنسبة لألعمال ا داريةأ وتحب اشراف النقيب 

 بة لألعمال المالية.والخازن بالنس

 يعد مجلس النقابة السجالت السنوية الالزمة لتسيير أعماله. -ب

 الفصل الرابع

 فروع النقابة وهيئاتها           

 يحدب فرم للنقابة في ك  محافظة من محافظات الجمهورية العربي ة السورية.  –أ  –63المادة 

بعييد اسييتطالم رأي وزارة و مجلييس النقابيية تييراح بنيياء علييى اقيجييوز للييوزير  –ب                    

الخارجية والمغتربين احداب روابة أو جمعيات للمهندسين السيوريين المقيميين 

وفيمييا يلييي عالقاتهييا ميي  النقابيية وحقييوق  . خييارج سييورية تتبيي  نقابيية المهندسييين

 األعضاء فيها وواجباتهم:

عيية( مؤل ية مين ضالضية يسمي مجلس النقابة لجنة اداريية ) لكي  رابطية أو جم -1

 أعضاء) رئيس وعضوين(.
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تعقييد الرابطييية أو الجمعييية اجتماعيييا" سيينويا" بيييدعوة ميين لجنتهيييا ا داريييية  -2

لمناقشيية جييدول أعمالهييا و ليي  بعييد أخييذ الموافقيية الالزميية ميين السييلطات 

 المختصة في بلد ااغتراب.

 يحدد جدول اجتمام الرابطة أو الجمعية كالتالي: -3

خطيية اللجنيية ا داريية واقرارهييا والتييي تتضيمن النشيياطات ال قافييية  مناقشية -أ   

 والعلمية وااجتماعية.

 تقرير سنوي عن أعمال اللجنة للسنة المنقضية. -ب   

 أي مقترحات وتوصيات ترى اللجنة رفعها الى مجلس النقابة. -ج  

4-  ً ميين قبي  أعضييائها بمييا ا يتعيارض ميي  أحكييام  تغطيى ن قييات النشياطات  اتيييا

 لمرسوم  .ا

 يتألف ك  فرم من فروم النقابة من شعبتين  : – 64المادة 

شعبة المهندسين العاملين في الدولة : وتشم  جمي  المهندسين المنتسبين للنقابة من  –أ

وبضييمنهم مين تسيمح لهييم  أ وفييي القطياعين العيام والمشيتركالعياملين فيي الدولية 

 خاص .اولة العم  التي يعملون فيها بمزالقوانين وأنظمة الجهة ال

 شعبة المكاتب الخاصة : وتتألف من :  –ب     

 مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية ااستشارية .   -1

 مجموعة المكاتب الهندسية العادية .   -2

 الهندسية .  التعهداتمجموعة مكاتب   -3

 مجموعة المهندسين العاملين في  القطام الخاص.  -4

 ألف أجهزة ال رم من :تت -65المادة 

 تتكون من :هيئة الفرع :    –أ              

 .في الدورة الحالية والسابقة أعضاء مجلس ال  رم  -1                   

  السابقة . الحالية واألعضاء المتممين للمؤتمر الع ام في الدورة  -2

 مم لي الوحدات الهندسية. -3

 رم الى: وتقسم هيئة ال                       

 :وتضمالمهندسين العاملين في الدولة هيئة شعبة    -ا 

 .ة المهندسين العاملين في الدولةشعب منأعضاء هيئة ال رم  -أ

األعضييياء فيييي هيئييية شيييعبة المكاتيييب الخاصييية اليييذين أغلقيييوا    -ب

  مكاتبهم وتعاقدوا للعم  في الدولة. 
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 : وتضمهيئة شعبة المكاتب الخاصة   - 2

 .عضاء هيئة ال رم من شعبة المكاتب الخاصةأ -أ       

األعضاء في هيئة شعبة المهندسين العياملين فيي الدولية اليذين  -ب      

استقالوا أو تقاعدوا من العم  في الدولة وافتتحوا مكاتيب خاصية 

 .  خالل ن س الدورة اانتخابية

ين يتكون من سبعة  أعضاء تنتخبهم هيئة ال رم من ب مجلس الفرع :  –ب 

 .المحددة بال قرة /  أ / أعاله أعضائها 

 النصف األول من شهر شباط  خاللتجتم  هيئة ال رم في  دورة عادية سنوية  – 66المادة 

بدعوة من  رئيس ال رم  بناء على قرار من مجلس ال رم لبحع األمور المبينة في 

 ج دول أعمالها التالي:

مين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة انتخاب أعضاء مجلس ال رم واألعضاء المتم  -1

 الرقابة من بين أعضائها .

 مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس ال رم. -2

 تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد ااطالم على تقرير م تش الحسابات. -3

 .واقرارها للسنة التالية  اقتراحات مجلس ال رم وخطة عمله -4

 لية المقترحة من مجلس ال رم.اقرار موازنة السنة المالية التا -5

 وتحديد أجره . تعيين م تش حسابات قانوني -6

سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه أو لجنة الرقابة أو  -7
 ( من المرسوم  . 31احد أعضائها وفقاً ألحكام المادة ) 

 ما يستجد من أمور  -8

 

 

دعوة ميين رئيييس ال ييرم بنيياء علييى قييرار ميين  تجتميي  هيئيية ال ييرم بصييورة اسييت نائية بيي –67المببادة 

مجلي س النقابيية أو مجلييس ال يرم أ أو بنيياء علييى طليب خطييي يقدمييه ضليع أعضيياء هيئيية 

/ 30ال رم على  األق  .  وفيي هيذه الحالية يجيب أن يعقيد اجتميام هيئية ال يرم خيالل / 

وا يوماً مين تياريخ الطليب أ ويجيب أن تحيدد فيي القيرار والطليب الغايية مي ن اليدعوة. 

 يكون ااجتمام قانونياً اا بحضور األك رية المطلقة .

يرأس  اجتماعات هيئة ال رم رئيس ال رم  فأمين السر في حال غيابهأ فالخازن في  – 68المادة 

 ً  حال غيابهما أ فأكبر أعضاء مجلس ال  رم الحاضرين سناً ويدير الرئيس الجلسة وفقيا

 نظام .لنظام الجلسات المنصوص عليه في هذا ال

يتم الترشيح انتخابات أعضاء مجالس ال يروم وأعضياء لجيان الرقابية واألعضياء   – 69المادة 

 المتممين للمؤتمر العام على النحو اآلتي : 

ي تح باب الترشييح لميدة أسيبوم فيي كي  فيرم ابتيداء  مين الييوم التيالي انتهياء   –أ 

 ي ال رم . انتخابات مم لي الوحدات الهندسية واعالن نتائجها ف 

 تعلن أسماء المرشحين في مقر ال رم في اليوم التالي  ق ال باب الترشيح. –ب 

تجتم  هيئة ال رم خالل خمسة عشر يوما" من اعالن أسيماء المرشيحين بيدعوة مين  –70المادة 

رئيس ال يرم بنياء عليى قيرار مين مجلسيه لمناقشية تقيارير مجليس ال يرم وانتخياب 
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لجنية الرقابية واألعضياء المتمميين وفيق ميا نصيب  أعضاء مجلس ال رم وأعضياء

 / من المرسوم .24عليه ال قرة /ه / من المادة/ 

يتم انتخاب األعضاء المتممين للمؤتمر العام مين المهندسيين أعضياء هيئية ال يرم  -أ – 71المادة 

عين خميس سينواتأ ويحيدد عيدد   ممن مضى على تسجيلهم فيي النقابية ميدة ا تقي

 يلي: فرم تبعاً لعدد المهندسين المسجلين لديه وفق ماالمتممين في ك  

 ./ أعضاء متممين5/    5000حتى  -

 / أعضاء متممين.10/    10000 – 5000من  -

 / عضواً متمماً.12/   15000 – 10000من  -

 / عضواً متمماً.14/   20000 – 15000من  -

 / عضواً متمماً.16/   25000 – 20000من  -

 عضواً متمماً. /18/   فما فوق 25000من  -

يسييمي مجلييس النقابيية مم لييين عنييه لعشييراف علييى عمليييات اانتخيياب فييي هيئييات  -ب             

 ال روم وا يعتبر اانتخاب شرعيا اا بحضور مم   مجلس النقابة.

 بلسات هيئة الفرع

ً اا بحضور األك رية المطلق –أ  -72 المادة ة ا يكون انعقاد جلسات هيئة ال رم قانونيا

ألعضائهاأ وا ا لم تتوفر األك رية المطلقة تجدد الدعوة اجتمام يعقد خالل خمسة 

ً في هذا  ً من ااجتمام األول . ويكون انعقاد جلسة هيئة ال رم قانونيا عشر يوما

 ااجتمام مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز توجيه الدعوة لالجتماعين بكتاب واحد.

 رية أصوات الحاضرين أ وفي حال تساوي تصدر قرارات هيئة ال رم بأك –ب 

 األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . 

ا يؤضر في صحة انعقاد جلسة هيئة ال رم انسحاب عضو أو أك ر من الجلسة بعد  -ج

 اكتمال النصاب وافتتاحها.

تست نى من أحكام ال قرة /ب/ السابقة حالة سحب ال قة المنصوص عليها في  -د

حيع يستبدل كلمة المؤتمر العام بهيئة ال رم وكلمة  / من المرسوم31المادة/

 . مجلس النقابة بمجلس ال رم وكلمة النقيب برئيس ال رم

يحق ألعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات هيئة ال رم دون المشاركة في  -ه

 التصويب.

لجلسة تطبق أحكام المواد الخاصة بجدول األعمال واقراره والخاصة بافتتاح ا -و

والخاصة باأل ن بالكالم من هذا النظام على اجتماعات هيئة ال رم بعد استبدال 

عبارتي المؤتمر العام بهيئة ال رم ومجلس النقابة بمجلس ال رم حي ما وردتا في 

 هذه المواد.

 جلسات هيئة ال رم علنية اا ا ا طلب خالف  ل  بأك رية الحاضرين. -ز

 

 



36 

 

 ضبوط الجلسات

                         ينطبق على ضبوط جلسات هيئة ال رم ما ورد  كره في ال قرات  –أ  -73المادة 

من هذا النظام على أن تستبدل عبارة المؤتمر  /39//من المادة 1-2-3-4-5-6/

 العام بهيئة ال رم حي ما وردت في هذه المواد.

من  ترس  قرارات وتوصيات هيئة ال رم الى جمي  أعضائها خالل فترة شهر -ب

 كما يبلغ مجلس النقابة صورة عنها. انعقاد الهيئة 

 التصويت

/ من هذا النظام على أن تستبدل 40ينطبق على التصويب ما ورد  كره في المادة / -74المادة 

مجلس ال رم والنقيب برئيس عبارات المؤتمر العام بهيئة ال رم ومجلس النقابة ب

 ال رم حي ما وردت في هذه المواد.

 مجلس الفرع

مضيى  يتولى شؤون ال رم مجلس مؤلف من سيبعة أعضياء مين المهندسيين اليذين  –أ -75المادة

على أن يكون اضنان منهم على سنوات  على تسجيلهم في النقابة مدة ا تق  عن سب 

عياملين فيي الدولية أو مين أصيحاب المكاتيب األق أ عند اانتخابأ من المهندسين ال

 الخاصة.

ينتخييب مجلييس ال ييرم ميين بييين أعضييائه رئيسييا" وأمينييا" للسيير وخازنييا"أ ويييوزم  –ب                  

 . ويتم الترشح لهذه المناصب في الجلسة ن سها المهام بين أعضائه

ي رغيا معيا" ت رغيا" كلييا"  يكون رئيس ال رم أو أمين السر مت رغا"أ ويجوز ان  –ج             

 بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس ال رم و ل  : 

ا ا كييان الم ييرغ ميين المهندسييين العيياملين فييي احييدى الجهييات العاميية فتعتبيير مييدة  -1                

 ت رغه من الخدمات ال علية المؤهلة للترفي .

اتب والتعويضات التي يتقاضاها من ال رم أ كما يحيدد يحدد المؤتمر العام الرو -2              

 األعمال التي يسمح لهم بممارستها خالل مدة ت رغهم.

ا يحق لعضو مجلس ال رم المنتخب أن يرشح ن سه لعضوية مجلس النقابة أو   –د 

مجلس ادارة خزانة التقاعد أو لجنة الرقابة في ال رم أو لجنتي الرقابة في النقابة 

 .والخزانة

يجري التصويب بااقترام السري وفي حال تساوي عدد األصوات ي تح باب  -ه  

الترشيح مجددا أ وا ا كان المرشحون  اتهم وأعيد التصويب وتساوت األصوات 

 ضانية فتجري القرعة لتحديد ال ائز.

ا ا شييغر مركييز رئيييس ال ييرم أو أمييين السيير أو الخييازن يجتميي  مجلييس ال ييرم   –أ   -76المببادة 

 نتخ اب البدي  . ا

ا ا شغر مركز عضو أو اضنين من أعضاء مجلس ال رم ألي سبب كان يجري   –ب 

انتخاب البدي  أو البيديلين  فيي أول اجتميام احيق لهيئية ال يرم . أميا ا ا شيغر 
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مركييز أك يير ميين اضنييين فتييدعى هيئيية ال ييرم  خييالل شييهر ميين تيياريخ الشييغور 

 انتخاب البداء. 

 .( من المرسوم  30شغور وفق أحكام ال قرة ) ج ( من المادة ) تحدد حاات ال  –ج 

يجوز للعضيو الميتمم للميؤتمر العيام الترشيح لعضيوية مجليس ال يرم فيي حيال  ا -د 

 حصول شاغر في مجلس ال رم . 

/ جلسييات يعتبيير مركييزه 3هيي  فييي حييال غييياب عضييو المييؤتمر العييام عيين حضييور / 

 شاغراً .

 نظام إدارة الجلسات

 الرئاسة: -77المادة 

يم يي  رئيييس ال ييرم فرعييه أ ويييرأس اجتماعييات مجلسييه وهيئتييهأ وين ييذ القييرارات  –أ 

 الصادرة عنهما أ ويوق  العقود التي يوافق عليها مجلس ال رم . 

ينوب عن رئيس ال رم في حال غيابه أمين السرأ وفي حال غياب أمين السر  –ب 

 عنه في حال غيابه .   الخازن أ ويتمت  بصالحيات رئيس ال رم من ينوب

افتتاح الجلسة: تعطى فترة رب  ساعة في بدء موعد الجلسة المحدد وي تتح الرئيس  -78المادة 

 الجلسة بعدها وتسج  أسماء الحاضرين والغائبين.

 اجتماعات مجلس ال رم: -79المادة 

تكييون اجتماعييات مجلييس ال ييرم قانونييية بحضييور أك رييية أعضييائه المطلقيية  وتصييدر  –أ

راراته ويتم توزي  المهام بين أعضائه بأك رية أصوات الحاضيرين أ وا ا تسياوت ق

 األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 

تتم اعادة توزي  المهام في مجلس ال رم بالتصويب السري وباألك رية المطلقة  –ب 

 ألعضاء المجلس .

 ى ااق  بدعوة من رئيسه.يعقد مجلس ال رم اجتماعا دوريا مرتين في الشهر عل -ج

يعقد مجلس ال رم اجتماعات است نائية بناء" على طلب من رئيس ال رم أو ضالضة من  -د

 أعضاء المجلس توضح فيه اسباب الطلب وتاريخ ااجتمام.

يعقد مجلس ال رم اجتماعاته في مقر ال رم ويجوز عقد ااجتماعات في مناطق  -ه

  رم.ال رم بناء" على قرار من مجلس ال

 جدول األعمال واقراره: -80المادة 

يعد أمين السر جدول أعمال ااجتماعات العادية لمجلس ال رم آخذا" بعين ااعتبار 

اقتراحات أعضاء مجلس ال رم. وبعد افتتاح الجلسة يطرح الرئيس جدول األعمال 

 ج  اعتماده وا يضاف الى جدول األعمال أي بند اا بموافقةأعلى التصويب من 

 األك رية المطلقة ألعضاء المجلس الحاضرين.

 / من هذا النظام بعد مراعاة ما يأتي:38ا  ن بالكالم :تطبق أحكام المادة / -81المادة 
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 تستبدل عبارة المؤتمر العام بعبارة مجلس ال رم. -أ

 / من هذا النظام.38من المادة / 2وه / 2حذف البندين ب/ -ب

 ضبوط الجلسات

/ من هذا النظام على جلسات مجلس 39المادة/  /من4-3-2-1ال قرات / متطبق أحكا -82المادة 

 ال رم بعد مراعاة ما يأتي:

 تستبدل عبارة المؤتمر العام بعبارة مجلس ال رم حي ما وردت في هذه المواد. -أ

 يوق  األعضاء على ضبة الجلسة في صيغته النهائية في نهاية ااجتمام. -ب

 التصويت

رارات المجلس بأك رية أصوات الحاضرين وا ا تساوت ااصوات يرجح تصدر ق -83المادة 

 الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 اختصاصات مجلس الفرع

 يتولى مجلس ال رم:  -84 المادة

 ات النقابية الهندسية في ال رم .اقرار خطة الوحد -1

 تن يذ قرارات مجلس النقابة. -2

 تن يذ قرارات هيئة ال رم. -3

 رم.ادارة العم  في ال  -4

 ادارة أموال ال رم وحساباته. -5

 اقتراح ميزانية ال رم السنوية. -6

 دعوة هيئة ال رم لالجتمام. -7

 تن يذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين. -8

 ح  الخالفات بين األعضاء بسبب المهنةأ أو بينهم وبين أصحاب العم .  -9

نية الهندسية والنهيوض بمسيتواها العلميي تن يذ ك  ما مين شيأنه رفي  مسيتوى مه -10

وتييدعيم الييروابة المهنييية وال قافييية وااجتماعييية بييين المهندسييين وفييق أحكييام 

 المرسوم .

المحافظة على األسس التي تقوم عليها النقابةأ والقيام في نطاق ال رم بالمراقبة  -11

 التييي تسييتلزمها مصييلحتها والييدفام عيين حقوقهيياأ وحقييوق المهندسييين المنتسييبين

 لل رم.

تسييمية رؤسيياء وأعضيياء لجييان الشييعب واألقسييام واللجييان األخييرىأ وابييالغ  -12

 مجلس النقابة بذل .

ا ي اد بمهام نقابية وعلمية داخ  الجمهورية العربية السوريةأ واقتراح ا ي اد  -13 

 الخارجي.

 يعد مجلس ال رم السجالت السنوية التالية: -85المادة 

الحروف الهجائية م   كر تواريخ تخرجهم  سج  للمهندسين مبوب حسب -أ

 وأماكن عملهم.  مراتبهمو

سج  للمهندسين مبوب حسب األقسام وااختصاصات الهندسية م   كر  -ب

 مراتبهم.
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 سج  للمهندسين المجازين. -ج

 سجالت الوحدات الهندسية: -د

مها سج  شعبة المهندسين العاملين في الدولة: يبين فيه أسماء الوحدات أو أرقا -1

والجهات العامة التابعة لها وأسماء المهندسين العاملين في ك  منها م   كر 

اختصاصاتهم وتواريخ مباشرتهم العم  ورقم التسجي  والعم  المسند لك  

 منهم.

 سج  شعبة المكاتب الخاصة : -2

 مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية  -أ   

 ااستشارية السورية .                                                     

 مجموعة المكاتب الهندسية العادية. -ب

 . الهندسية المقاواتمجموعة مكاتب  -ج

  الخاص. مجموعة المهندسين العاملين في القطام -د 

سج  للمكاتب والشركات الهندسية غير السورية ) الدراسات الهندسيةأ التدقيقأ  - ه

 (.المقاواتأ ذ ا شراف على التن يذأ التن ي

 يختص رئيس ال رم بما يلي: -86المادة 

 يم   ال رم. -1

يرأس اجتماعات مجلس ال رم وهيئته ويصدر قراراتهما وتوصياتهما كما يترأس  -2

اجتماعات هيئة شعبة المكاتب الخاصة وهيئة شعبة المهندسين العاملين في 

 الدولة.

 ين ذ قرارات مجلس ال رم وهيئته. -3

 يوافق عليها مجلس ال رم.يوق  العقود التي  -4

 يحق له التقاضي باسم ال رم. -5

من هذا  /58-57/يشرف أمين السر على السجالت والرسائ  المعددة في المادتين -87المادة 

والخاصة بال رم على أن تستبدل عبارات مجلس النقابة بمجلس ال رم أ النظام 

 فيهما.والنقابة بال رم والمؤتمر العام بهيئة ال رم حي ما وردت 

يختص خازن ال رم با ضافة الى ما ورد في النظام المالي بااختصاصات المعددة  -88المادة 

من هذا النظام م  استبدال عبارات النقابة ومجلس النقابة والمؤتمر  /59/في المادة 

 العام والنقيب بعبارات ال رم ومجلس ال رم وهيئة ال رم ورئيس ال رم.

 سحن الثقة

مجلس ال رم أو من احد  من رئيس ال رم أو يحق لهيئة ال رم سحب ال قة من  – أ -89المادة 

أعضائه أو من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها بناء على طلب مقدم من ضلع 

أعضائها بأك رية ضل ي األعضاء الحاضرين شريطة أن ا تق  عن األك رية 

نية اا بحضور ضل ي المطلقة ألعضاء الهيئة أ وا تعتبر جلسة سحب ال قة قانو

 أعضاء هيئة  ال رم.

 يتم سحب ال قة بااقترام السري المباشر. -ب 
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يتم اعادة توزي  مناصب رئيس ال رم وأمين السر والخازن في ال رم من قب   -90المادة 

مجلس ال رم بالشروط ن سها التي يتم بها سحب ال قة من احد أعضاء المجلس 

 ح  عبارة مجلس ال رم بدا من هيئة ال رم.الواردة في المادة السابقة وت

 دة النقابية الهندسية الوح

يتم توزي   المهندسين المسجلين في ال رم على الوحدات الهندسية بقرار من  -أ  – 91المادة 

 مجلس ال رم . 

 يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة انتخابات الوحدات .  - ب 

 بنية الوحدة الهندسية 

 تتكون الوحدة الهندسية من احدى الحاات التالية :   -1  -92المادة 

تجم  هندسي في ادارة أو منشأة أو شركة أو مؤسسة وتضم جمي  المهندسين في هذا  -أ

 التجم  بغت النظر عن اختصاصهم . 

يق  عن نسبة التم ي  التي يحددها المؤتمر العام  أك ر من تجم  هندسي ا ا كان العدد  -ب

 له قب  اانتخابات .  في آخر اجتمام

يق   مهندسي ااختصاص الواحد من أصحاب المكاتب الهندسية ا ا كان عددهم ا -ج

عن نسبة التم ي  المشار اليها في ال قرة السابقة . واا يتم دمل اختصاصين م  

 ت ضي  تم ي  ك  ااختصاصات في هيئة ال رم ما أمكن . 

 ومن العاملين لدى القطام الخاص .المهندسون غير المحددة مكاتبهم وأعمالهم  -د

يحدد مجلس ال رم بقرار منه عدد مم لي الوحدة الهندسية الى هيئة ال رم وفق نسب     -2

 التم ي  التي يحددها المؤتمر العام لك  فرم . 

يسمي مجلس ال رم لك  وحدة هندسية رئيس اللجنة النقابية الهندسية للوحدة وأمين   -3

أمين السر في غيابه كما ينوب أمين السر عن رئيس  السر وعضو ضالع ينوب عن

 اللجنة في حال غيابه .

يجوز لمجلس ال رم احداب وحدة هندسية لمهندسين في مواق  عم  متقاربة أو   -4

أنوام عم  متشابهة و ل  في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكي  وحدة في أي 

 منها.

املين في موق  عم  معين الى يجوز لمجلس ال رم ضم عدد من المهندسين الع  -5

 وحدة هندسية أخرى عندما ا يتوفر العدد المطلوب لتشكي  وحدة في  ل  الموق .

 مهام الوحدات الهندسية : – 93المادة 

تجتم  الوحدة النقابية الهندسية بدعوة من رئيس لجنة الوحدة بعد أخذ موافقة مجلس 

 : ال رم لبحع األمور التالية
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ا دارية لتحسين ظروف العم  وا نتاج وتطوير األداء الهندسي في  العم  م  الجهة -1

 الجهات العامة والمشتركة والخاصة . 

 معالجة أوضام المهندسين في الوحدة . يالمساهمة ف -2

 التواص  م  فرم النقابة المعني .  -3

 عقد ااجتماعات عند الحاجة والمشاركة في األنشطة النقابية المختل ة .  -4

 المهندسين في الوحدة وتقديم ااقتراحات حولها .  دراسة أوضام -5

لمواضي  المعروضة على جدول أعمال هيئة ال رم وتقديم التوصيات ادراسة  -6

 والمقترحات بشأنها . 

 اقتراح خطة الوحدة الهندسية للنشاطات المهنية والعلمية وال قافية وااجتماعية . -7

 :  الوحدةمهام رئيس  -94المادة 

 اجتمام الوحدة الهندسية . توجيه الدعوة  -1

 رئاسة اجتماعات الوحدة الهندسية .  -2

ا عداد بالتنسيق م  لجنة الوحدة للقيام بمختلف األنشطة النقابية التي تعود على  -3

 مهندسي الوحدة بالن   العام . 

 مهام أمين سر الوحدة :  -95المادة 

القرارات والتعاميم يقوم بإبالغ أعضاء الوحدة بالدعوة ألي اجتمام واعالمهم ب -1

 والبالغات وا عالنات والمطبوعات الصادرة عن النقابة . 

يتضمنه من اقتراحات وتوصيات ويتم رفعه ما يقوم بتنظيم محضر اجتمام الوحدة م   -2

ر ورئيس لجنة الوحدة الى مجلس سمن قب  رئيس لجنة الوحدة بتوقي  ك  من أمين ال

 ال رم . 

الوحدة الهندسية ومتابعة ترفيعاتهم النقابية والوظي ية ان يقوم بتنظيم سجالت ألعضاء   -3

 جدت .

يقوم بمتابعة تسديد الرسوم المترتبة على المهندسين لصالح النقابة والخزانة بالتنسيق  -4

 م  الجهات المعنية . 

 

 وفقاً لسجالت الوحدة الهندسية عند ك تنتخب الوحدة الهندسية مم ليها الى هيئة ال رم  -96المادة 

 دورة انتخابية .

وفق نسب الى هيئة ال رم يحدد مجلس ال رم بقرار منه عدد مم لي الوحدة الهندسية   – 97المادة 

 التم ي  التي يحددها المؤتمر العام لك  فرم .
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 الشعن واألقسام في الفروع

م  مراعاة أحكام المرسوم  : يتولى مجلس ال رم تسمية رؤساء وأعضاء لجان   –98المادة 

 لشعب واألقسام واللجان األخرى أوابالغ مجلس النقابة بذل  وفق األسس التالية : ا

يشرف على ك  شعبة  وعلى ك  قسم في ال رم لجنة مؤل ة من خمسة الى    –أ 

  .عشر عضواً يسميهم مجلس ال رم خمسة

يشترط في عضو لجنة الشعبة أن يكون من المهندسين الذين ا تق  مدة  –ب 

 لمهنة عن خمس سنوات . مزاولتهم ل

يشترط أن يكون نصف أعضاء لجنة القسم على األق  من مرتبة مهندس  –ج 

 .وباقي األعضاء من مرتبة المهندس الممارس  ستشاريا

مهندس اليحق لمجلس النقابة وعند عدم توفر العدد الالزم من مرتبتي  –د 

ال رم أ  أو المهندس الممارس بين المهندسين المسجلين في ستشارياا

است ناء هذا ال رم أو بعت لجانه من هذه الشروط أبناء على اقتراح معل  

 من مجلس ال رم . 

من غير  الدائمة الواردة في هذا النظاملجان المجلس ال رم رؤساء يسمي  -ه 

على أن يكون رئيس لجنة القسم من مرتبة مهندس  أعضاء مجلس ال رم

ئيس ومقرراً في أول اجتمام لها أ ويبلغ أ وتنتخب اللجنة نائباً للرستشاريا

 المجلس بذل  . 

تكون مهمة لجنة الشعبة ااهتمام بشؤون أعضائها وما تحدده أنظمتها   –أ  – 99المادة 

 الخاصة.  

 تكون مهمة لجنة القسم :  -ب   

ضوء  فيتحديد اختصاص ك  مهندس في القسم الذي تشرف عليه و ل   -1

تب امرللدس صاحب العالقة ودراسة طلبات الترقية الوضائق التي يقدمها المهن

 بشأنها الى مجلس ال رم .  التوصياتورف   الهندسية

ديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بالقسم واختصاصاته الى الندوات قت -2

 .                                          لرف  المستوى العلمي والمهني للقسمالعلمية 

 

 يدعو رئيس ال رم هيئة الشعبة المعنية لالجتمام لبحع شؤون الشعبة   –100المادة 

 بناء على قرار من مجلس ال رم  .  -1

 بناء على اقتراح من لجنة الشعبة وموافقة مجلس ال رم .  -2

بناء على طلب مقدم من ضلع أعضاء هيئة الشعبة تحدد فيه الغاية من ااجتمام  -3

/ يوماً من تاريخ  تسجي  الطلب  30 وعلى مجلس ال رم أن يحدد الموعد خالل /

 في ديوان ال رم . 

 تجتم  لجنة الشعبة أو القسم بدعوة من رئيسها او بطلب من ضالضة أعضاء  منها.  –أ                

  اللجنة عضاء فأكبر أ فالمقرر تولى الرئاسة نائب الرئيسا ا تغيب الرئيس ي -ب                

 الحاضرين سناً. 
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عند اجتمام لجنتي شعبتين أو قسمين أو أك ر للنظر في مشروم أو موضوم  –ج  

 ما تكون الرئاسة ألكبر الرؤساء سناً . 

يقوم رئيس لجنة ك  شعبة أو قسم بااشتراك م  أعضاء لجنته بإدارة األعمال   –د  

 المنوطة بهم . 

ريق رئيس ة عن طيتكون مخاطبات لجان الشعب أو األقسام م  الجهات الخارج -ه 

 ال رم . 

يعتبر اجتمام لجنة الشعبة أو القسم صحيحاً ا ا حضر ااجتمام نصف األعضاء  -و

 على األق  وتتخذ القرارات باألك رية المطلقة للحاضرين . 

يحرر لك  جلسة من جلسات لجان الشعب أو األقسام ضبة يدون فيه أسماء  –ز 

عن القرارات  الحاضرين والغائبين ونص القرارات وترس  نسخة

  للمصادقة عليها.والتوصيات الى مجلس ال رم 

 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في النقابة

م  مراعاة أحكام المرسوم  : يتولى مجلس النقابة تسمية اللجان النقابية والمهنية   – 101المادة 

مية وال قافية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة ووض  برامل األنشطة النقابية والعل

 وااجتماعية وفق األسس التالية: 

يؤلف رؤساء لجان القسم الواحد أو الشعبة الواحدة من جمي  ال روم لجنة مركزية  -أ 

 للقسم أو الشعبة . 

 . من غير أعضاء مجلس النقابةيسمى مجلس النقابة رؤساء اللجان المركزية  -ب 

اصة بالقسم أو الشعبة أو للتنسيق بين تجتم  ك  لجنة مركزية لبحع المواضي  الخ -ج

 األقسام والشعب في ال روم. 

يشك  مجلس النقابة اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة أ  -د

ذه اللجان أ وتكون ه المرسوم و ل  من أج  تحقيق األهداف التي نص عليها 

 تابعة لمجلس النقابة .

   نة القسم المركزية :لج –أ   -102المادة 

تجتم  اللجنة المركزية للقسم الهندسي لبحع المواضي  الخاصة بالقسم بغية تحقيق  

 األهداف التي نص عليها المرسوم  وتمارس المهام التالية : 

اعداد المقترحات المتعلقة بنظام مزاولة المهنة في حق  اختصاص القسم  -1

 المعني ورفعها الى مجلس النقابة . 

العم  على رف  مستوى المهنة في حق  اختصاص القسم المعني  -2

 والتعريف بها والمساهمة ال عالة في تطويرها . 

المساهمة في وض  المقاييس والمعايير والمواص ات و ل  بالتعاون م   -3

 الجهات المختصة . 

 المشاركة في ترقية المهندسين الى مختلف المراتب الهندسية .  -4
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مة في وض  برامل التأهي  المستمر والدورات  العلمية بالتعاون المساه -5

م  اللجان النقابية المختصة  وجامعات القطر والمؤسسات العامة في 

 الدولة والمنظمات العربية والدولية . 

اقامة الندوات العلمية والمحاضرات الهندسية بإشراف لجنة الندوات  -6

بعد اخذ موافقة العلمية وال قافية  وبالتعاون م  أقسام ال روم واللجان

 . مجلس النقابة 

  غناءاعداد النشرات ال نية واقتناء المجالت والكتب العلمية الحدي ة  -7

 . بعد موافقة مجلس النقابة مكتبات النقابة بالمراج  الالزمة 

 اقتراح برنامل النشاط العلمي في مجال اختصاص القسم  .  -8

ب / من هذا النظام تمارس لجنة القسم  – 99لمحددة في المادة /اضافة الى المهام ا -ب

 /أ/في فرم النقابة ن س األعمال والمهام المحددة للجنة المركزية للقسم في ال قرة 

 السابقة و ل  على مستوى ال رم . 

 

اللجنة المركزية لشعبة  –اللجنة المركزية لشعبة المهندسين العاملين في الدولة  -103المادة 

 : وبما ا يتعارض م  نظام مزاولة المهنةومهمتهما : المكاتن الخاصة 

دراسة اقتراحات لجان الشعب في ال روم والتنسيق بينها ورفعها الى مجلس  –أ 

 النقابة . 

 وض  التوصيات التي تهم الشعبة على مستوى القطر .  –ب 

 دراسة األمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة .  –ج 

 إن اللجان الدائمة هي التالية :   - 103 المادة

 لجنة التعليم الهندسي :  -1               

مهمتها تقويم التعليم الهندسي بمستوياته المختل ةأ والمساهمة في وض  األسس  

ااستراتيجية  لالرتقاء بالتعليم الهندسي للمستوى المواكب للتطور العالمي بحيع 

المتطلبات التي ت رضها خطة التنمية وحاجات المجتم  يحقق المهندسون والتقنيون 

 و ل  من خالل : 

المشاركة في تحديد سويات بنية التعليم الهندسي وأهداف ك  منها وكي ية الربة  –أ 

 بينها . 

دراسة وتقويم المناهل الهندسية والخطة الدرسية في كليات الهندسة وفي  –ب 

تقديم المقترحات والتوصيات حولها بغية المعاهد المتوسطة والمدارس المهنية و

 المساهمة في تطويرها . 

وض  أسس التأهي  المستمر للمهندسين والتقنيين ومتابعة تن يذ البرامل المتعلقة  -ج

 بذل  . 
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 لجنة اإلاالم والنشر :  -2

 مهمتها تنظيم تبادل المعلومات واآلراء عن طريق : 

 النقابة وفروعها .  اقامة المكتبات العلمية في مركزي –أ 

 ترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية أ وتنظيم تبادل المعلومات واآلراء العلمية.  -ب

والنشرات الدورية وغير الدوريةأ وااشتراك  المهندس العربي لةاصدار مج -ج

 .  الكترونياً( وأ)ورقياً  ألجنبيةاالعربية وبالمجالت والنشرات الهندسية والعلمية  

ااتصال م  مراكز األبحاب المتطورة ومتابعة نشاطاتها واقامة العالقات وتبادل  –د 

 المعلومات معها . 

التعريف بنشاطات النقابة وفروعها على مختلف المستويات في ا عالم المرئي  -ه 

 والمسموم والمقروء.

 لجنة النشاط اسبتمااي :  - 3 

بين أعضاء النقابة وتنظيم الرحالت العلمية  وال قافية ااجتماعيةمهمتها تعزيز الروابة 

وتقديم الخدمات  والسياحيةالجمعيات التعاونية السكنية والترفيهية وتشجي  اقامة 

 . اانسانية وااجتماعية للزمالء

 جنة المؤهالت :ل -4

 مهمتها :  

 مرسوم بيان مدى انطباق الشهادات الهندسية المعروضة عليها م  أحكام ال  –أ 
 .  يم الشهادات العلمية الهندسية (تقو)

 بيان األقسام وااختصاصات التي تتب  لها هذه المؤهالت  . -ب 

 مشاركة الوزارة المختصة في تعادل الشهادات لتقويم الشهادات الهندسية .  -ج

 لجنة التراث الهندسي:  -5

 عريف العالم به.تقدم الحضارة وت مهمتها الح اظ على التراب الهندسي وابراز أضره في   

 لجنة الموارد المائية والبيئة : -6

 وتحدد مهامها كما يلي :          

المساهمة في تحديد المصادر المائية وتقويم المشاري  التي تن ذها الدولة على مستوى 

القطر أ والمشاركة في وض  األسس العلمية للحد من التلوب بكافة أشكاله وأنواعه و ل  

 من خالل : 

المشاركة في اقامة الندوات التأهيلية والتدريبية أ والحلقات الدراسية التخصصية في  –أ 

هذا المجال والمساهمة في وض  المواص ات القياسية في مجال الموارد المائية 

 والبيئية وبالتعاون م  الجهات المختل ة في الدولة . 

القطر العربي السوري  المساهمة في تن يذ التخطية ا قليمي العام للمياه في –ب 

 وترشيد استهالك المياه واست مارها . 
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 المشاركة في اعداد وترجمة األبحاب والدراسات في مجال الموارد المائية والبيئة .  –ج 

 

 لجنة نقل التكنولوبيا  :  -7

 وتحدد مهامها كما يلي :  

جاات تطوي  المساهمة برصد ومتابعة الحاات والتجارب الدراسية والتطبيقية في م

حقول  التكنولوجيا المناسبة للقطر وتقويم المشاري  التي تقوم بها الدولة وتحديد أولويات

 أ ومتابعة كافة التنمية ااقتصادية وااجتماعية مواضي ونق  وتطوي  التكنولوجيا في 

 النشاطات العلمية والتقنية في هذا المجال و ل  من خالل : 

لوجيا ) مراج  أ دراسات أ بحوب قة بنق  وتطوي  التكنوجم  المعلومات المتعل -أ 

 .... الخ ( . 

في هذا المجال واصدار النشرات التي  والكوداتوض  الدراسات واألبحاب  -ب 

 تحقق  ل  . 

المساهمة في اقامة الندوات التأهيلية والتدريبية والحلقات الدراسية في مجال  -ج 

  نق  وتطوي  التكنولوجيا المالئمة .

 لجنة ال اقة :  -8

 وتحدد مهامها كما يلي :  

جم  المعلومات المتعلقة بموضوم الطاقة ) مراج  أ دراسات أ بحوب أ ....  –أ 

 الخ ( . 

في مجال الطاقة وترشيد استهالكها  الكوداتوض  الدراسات واألبحاب و –ب 

 واصدار لنشرات . 

التأهيلية والتدريبية والحلقات المساهمة في اقامة الندوات العلمية والدورات  -ج

 . البديلة والبحع عن الطاقاتالدراسية في مجال الطاقة وترشيد استهالكها 

  : لجنة الهندسة المساحية مهمتها –9

العم  على رف  مستوى الزمالء في اختصاص المساحة من خالل المساهمة في  -1

اللجان النقابية  وض  برامل التأهي  المستمر والدورات التعليمية بالتعاون م 

 والجامعات والمؤسسات العلمية.

 اعداد النشرات ال نية والعلمية واقتناء المجالت والكتب العلمية الحدي ة. -2

 المشاركة في ترقية المهندسين الى مختلف المراتب الهندسية. -3

اقتراح األنظمة التي تساهم في رف  سوية الزمالء في اختصاص المساحة  -4

 .وتطوير العم  الهندسي

المساهمة في نشاطات اللجان المماضلة على مستوى اتحاد المهندسين العرب  -5

 الهندسية الدولية.والمنظمات 
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 مهمتها :المهنية  والسالمةلجنة الصحة  – 10

تعميق دور المهندس في وض  تنظيمات السالمة والصحة المهنية في  -1

مارسة ورسم سياساتها وأساليب تطبيقها وم المؤسسات العامة والخاصةأ

 مهامهاأ على ضوء التشريعات والقوانين النافذة.

ااهتمام بإعداد مكتبة تخصصية في النقابة وال روم تتضمن المراج  والكتب  -2

 والنشرات والمطبوعات والتشريعات والقوانين  ات العالقة.

ايجاد صيغ تعاون م  المؤسسات والنقابات المهنية والمنظمات المحلية  -3

قيام بالدراسات ي مجاات السالمة والصحة المهنيةأ والوالدولية العاملة ف

 المشتركة الهادفة الى تحسين بيئة العم .

التنسيق م  الجهات المعنية بالسالمة والصحة المهنية في سوريا في وض   -4

 وتطبيق القوانين والتشريعات واصدار التعليمات التن يذية ومتابعة التوصيات.

لوقائية بين أوساط المهندسينأ واقامة ندوات نشر الوعي الوقائي والهندسة ا -5

بهدف تطبيق علمية ودورات تدريبية وتأهيلية تخصصية ومستمرة لهم 

في هذا المجالأ وبالتنسيق م  اللجان النقابية  يةلمخبراتهم النظرية والع

 المهتمة.

ايجاد صيغ تعاون ما بين النقابة والجامعات والمؤسسات التعليمية السورية  -6

اهيم السالمة والصحة المهنية بين أوساط الطالب ومن خالل مناهل لنشر م 

 دراسية.

التنسيق م  اللجان المختصة في النقابة لوض  نشرات وكتيبات توعية للمخاطر  -7

الصناعية وطرق الوقاية لتوزيعها على المهندسينأ ونشر المناسب منها في 

 المجلة.

 مهمتها:   لجنة البحث العلمي : -11

دورات التأهي  المستمر بهدف رف  سوية الكوادر الهندسية وبما يخدم  اقامة -أ 

 عملية البحع العلمي و ل  بالتعاون م  اللجان النقابية المختل ة .  

اقتراح اي اد مم لين عن النقابة وفروعها للمشاركة في الندوات  والمؤتمرات -ب 

 ي وتطويره . العلمية المحلية والخارجية التي تهتم بشؤون البحع العلم

اقتراح ترجمة الكتب والنشرات العلمية الحدي ة أ والمكافآت المالية المناسبة -ج 

 للقائمين على أعمال الترجمة . 

تقنية   اقتراح تأمين الدوريات والكتب العلمية التخصصية بهدف انشاء مكتب  ة -د 

 .   هاوفي فروع النقابةفي متطورة 

ية ومراكز المعلومات وتحديد موضوعات البحع ااتصال م  المراكز العلم -ه 

 العلمي التي يمكن للنقابة وفروعها أن تقوم بها . 
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تقديم المقترحات الالزمة  نشاء مخابر نوعية بما يخدم تطوير مزاولة المهنة   -و 

 والبحع العلمي . 

 .  اقتراح مكافآت مالية مجزية للمهندسين الباح ين في مختلف قطاعات ا نتاج  -ز 

 المشاركة م  لجنة التعليم الهندسي في العم  على تطوير التعليم الهندسي .   -ح 

تشجي  الطالب الموهوبين والمت وقين للمشاركة في البحوب العلمية واقتراح    -ط 

 تقديم المكافآت لهم. 

 : مهمتها :لجنة التأهيل والتدرين   -12

 األطر الهندسية . المساهمة في عملية التدريب والتأهي  وتطوير  -1

 وض  أسس التدريب والتأهي  المستمر للمهندسين .  -2

ا عداد  قامة دورات التدريب والتأهي  في اللغة األجنبية والحاسوب وااختصاص  -3

  الهندسي .

 

 لجنة المشاريع الهندسية -13

وتقدم  دوائر الدولة ومؤسساتهابمتابعة المشاري  الهندسية التي تقوم بها  تقوم هذه اللجنة

المقترحات والتوصيات حولها بشك  يجع  هذه المشاري  أك ر فائدة من النواحي ال نية 

وااقتصاديةأ وتقوم كذل  با سهام في دعم القطام العام من خالل المساهمة ال عالة في 

 مشاري  التنمية.

ات كما تقوم بمتابعة المشاري  الهندسية المشتركة م  الدول األخرى وتقديم المقترح

 يدف  الى تحقيق الغاية من هذه المشاري  بالشك  األفض .والتوصيات حولها بشك  

 

 لجنة المواصفات واألنظمة القياسية الهندسية - 14

مهمة هذه اللجنة ا سهام في وض  ومتابعة المواص ات واألنظمة القياسية الهندسية 

 بالتعاون م  الجهات العامة.

 لجنة الندوات والمؤتمرات - 15

ا ا عداد  قامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخ  مهمته

القطر أو خارجهأ ومتابعة مؤتمرات اتحاد المهندسين العرب والمنظمات الهندسية 

خرى واعداد الترتيبات الالزمة لها في حال انعقادها الخارجية األ الدولية والنشاطات

 داخ  القطر.

 لجنة العالقات العامة - 16

مهمتها توضيق أواصر األخوة والصداقة م  البلدان الشقيقة والصديقة وتعم  بااتصال 

 :يلي  مجلس النقابة و ل  للقيام بماالمباشر م  

 دراسة المناسبات الوطنية والمهنية المختل ة للبلدان العربية واألجنبية. -أ 

يكون على  اقتراح شك  ااتصال بالمنظمات المماضلة في هذه البلدانأ ويمكن أن -ب 

 :سبي  الم ال ا الحصر

 .الرسمية  زيارة س ارات هذه البلدان اعراباً عن مشاعر التعاطف في المناسبات -1
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الرسائ  والبرقيات الى المنظمات الهندسية والدولية في المناسبات  اعداد -2

 واألحداب الهامة.

 دعوة وفود منها لزيارة القطر.اعداد  -3

ل بعت اللجان الدائمة أ أو تجزئتها أو توسي  صالحياتها يجوز للمجلس دم  -أ – 105المادة 

 وفق ما تقتضيه المصلحة ومن خالل الممارسة . 

 يجوز للمجلس أن يشك  اللجان المؤقتة الالزمة لحسن سير العم  في النقابة.  -ب

تتألف ك  لجنة من اللجان الدائمة  والمؤقتة من خمسة أعضاء على األق   من   -ج

ويجري تعيينهم  من قب  مجلس النقابة  وتنتخب اللجنة نائباً   بينهم الرئيس

المقرر للرئيس  ومقرراً لها وا ا تغيب رئيس اللجنة أو نائبه يتولى الرئاسة 

ً وا ا تغيب المقرر ينتدب الرئيس مقرراً أعضاء اللجنة أكبر ف الحاضرين سنا

 من بين أعضاء اللجنة . 

نظر في موضوم ما تكون الرئاسة لألكبر سناً من عند اجتمام لجنتين أو أك ر لل –د 

 الرؤساء والمقرر من اللجنة األخرى . 

يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها أ وتعقد اجتماعات اللجان بناء على دعوة من  -ه 

 رئيسها أو نائبه في حال غيابه . 

 للنقيب حق دعوة أية لجنة للبحع في موضوم معين .   -و 

اللجنة بدراسة المواضي  المحالة اليها تسهيالً ألعمالها ويض  يقوم مقرر   -ز 

 .  التقارير عن األعمال المنجزة

 تكون كافة المخاطبات بين اللجان وأية جهة كانب عن طريق النقيب .  –ح 

 يعتبر اجتمام اللجنة صحيحاً ا ا حضره نصف عدد األعضاء  على األق  .  –ط 

  . تتخذ القرارات باألك رية –ي 

 .ترف  تقارير وتوصيات اللجان المختل ة الى مجلس النقابة  –ك 

يحق لك  مجلس من مجالس ال روم تشكي  اللجان الدائمة المماضلة للجان المذكورة  – 106المادة 

لتسهي  أعماله ويتم  من هذا النظام /  100 - 99 – 98وفق أحكام المواد / 

ويح  رئيس ال رم قب  مجلس ال رم تشكيلها وتحديد كي ية ممارسة أعمالها من 

 . مح  النقيب في دعوة اللجان
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 الباب الثالث

 بباتهم وحل الخالفات بينهماحقوق المهندسين وو

 الفصل األول

 الواببات

على عضو النقابة  أن ينطلق في جمي  أعماله المتعلقة بممارسة المهنة من  -أ -107المادة 

 / من  المرسوم  .  13المادة / أهداف النقابة المنصوص عليها في 

وكرامة ا ساءة الى المهنة على عضو النقابة أن ا يتصرف تصرفاً من شأنه  – ب

 المهندسين  . 

يتوجب على المهندس العام  في شعبة المكاتب الخاصة أن يعرض على فرم  - ج

أو  النقابة جمي  التصاميم واألعمال التي صممها أو دققها أو سيشرف على تن يذها

 ين ذها للتصديق على توقيعه قب  تقديمها الى الجهات  المختصة . 

يتعين على عضو النقابة الذي يتعرض خالل مزاولته للمهنة لما قد يمس كرامته  - د

كمهندس أو كرامة المهنة أن يبادر برف  األمر الى مجلس ال رم التاب  لمقر 

 عمله. 

زمالئه معاملة ال قة المتبادلة وااحترام أ يتوجب على عضو النقابة التعام  م    - ه 

وأن يمتن  عن ك  تجريح أمام غيره ألعمال زمالئه الذين كانوا يعملون قبله في 

العم  ن سه أو التنديد بمعلومات زمالئه ال نية واانتقاص منها أو الحة من  

 شأنها. 

 الفصل الثاني                                   

 الحقوق

العبع ولعضو النقابة الحق في حماية عمله الهندسي من ااقتباس والتزوير   -أ  – 108 المادة

والتشويه سواء ما كان منه على المخططات أو تن يذ األعمال وعلى المهندس 

ويقوم مجلس ال رم بمتابعة الموضوم م  ابالغ مجلس ال رم العائد اليه  ل  

 اها مناسبة .الجهات المعنية واتخا  ا جراءات التي ير

للمهندس الحق في أن يشتكي أمام مجلس ال رم عن ك  ظلم يتعرض له من  –ب 

جراء ممارسة العم  الهندسي أ وعلى مجلس ال رم أو من ي وضه التحقيق 

في  ل  والسعي لرف  الظلم عنه باستخدام جمي  الوسائ  المشروعة لهذا 

 الغرض .  

جة األولى على المنشآت والتجهيزات من الدر اامتيازألتعاب المهندس حق –ج 

 متيازبعد اا متيازالتي قام بدراستها أو تدقيقها أو ا شراف عليها ويأتي هذا اا

 .  والن قة الشرعية وحقوق العمال الدولة ةلمطالب خزين المقرر

ا الدراسات التي يضعها المهندس استناداً الى معلوماته الخاصة تعود ملكيته  -أ  – 109المادة 

ضمن الحدود التي يتم  الدراساتاليه أ ولصاحب العم  حق ااست ادة من هذه 

 اات اق عليها بين ال ريقين ووفقاً للقوانين واألنظمة النافذة . 
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على المهندس المحافظة على سرية النتائل التي يحص  عليها في دراسته  – ب

عتها اا بموافقة ال نية والتي يقوم بها لصالح غيره وا يجوز نشرها أو ا ا

 األخير . 

 الفصل الثالث

 المكافآت

 يحق لمجلس النقابة أو لمجالس ال روم منح المكافآت التالية :  –110المادة 

 كتاب الشكر والتقدير .   - 1  

 .ح الت التكريم المكافآت العينية و  - 2  

 .المكافآت المادية – 3  

 المكافآت:هذه تمنح  –           

 البارزين في المسابقات الهندسية للمهندسين -أ

للمهندسين الذين يؤدون خدمات كبيرة لمهنة الهندسة من حيع ااخترام أو  -ب

 اابتكار أو العم .

 للمهندسين أصحاب المؤل ات العلمية المهنية في مجال اختصاصهم. -ج

للمهندسين الذين يؤدون خدمات نقابية من شأنها رف  سوية مهنة الهندسة والعم   -د

 ي.النقاب

 األشخاص الذين يقومون بأعمال من شأنها خدمة المهندسين. -ه

 الفصل الرابع

 حــل الخالفــات

على مجلس ال رم الذي يق  في منطقته خالف مهني بين مهندسين أ العم  على   – 111المادة 

حله بالطرق الودية أ وا ا تعذر  ل  يحال الخالف الى مجلس النقابة الذي يبب فيه 

 ها شهران . خالل مدة أقصا

تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في ح  الخالفات الناشئة عن العقود  – 112المادة 

 والقيام بالمهام التالية :أ الهندسية 

 جراءات التوفيق.اكذل  قواعد وجراءات التحكيم التي تتبعها واوض  قواعد و -أ

 عداد جداول بالمحكمين المعتمدين لديها.ا -ب

ار المحكم أو المحكمين وتعيينهم بناء على طلب أطراف النزام وحسب اختي -ج

 ات اق التحكيم.

اقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجاات التحكيم  -د

 والعقود والتعاون م  الهيئات العاملة في مجال التحكيم.
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 صاصها.تقديم النصح والمشورة لألطراف المختل ة في مجال اخت -ه

 اصدار النشرات والدوريات المختل ة المتخصصة في شؤون التحكيم. -و

 ااحت اظ بوضائق وقرارات التحكيم وتبليغها لألطراف المعنية. -ز

 أسس تشكيلها واجراءات عملها هي : 

 مجلس ادارة الغرفة :  -1 

قب  مجلس نقابة  يتم تسميتهم من ستشاريبمرتبة اا خمسة أعضاءيتكون من  -أ              

 المهندسين منهم رئيس مجلس ا دارة وأمين السر والخازن.

يختص رئيس مجلس اادارة في تن يذ القرارات الصادرة عن الغرفة وتم يلها لدى  -ب

 الغير والهيئات والمؤسسات كافة.

 مدة العضوية ضالب سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. -ج

 قواعد تسجي  المحكمين:  -2

 أ   أن يكون له خبرة في العم  الهندسي مدة ا تق  عن خمسة عشر عاما".   

أن يكون قد عم  خبيرا" أو محكما" كعضو من رد أو عضو هيئة تحكيم في  -ب

أ أو أن يكون قد حص  على شهادة حضور أو اجتياز دورة في عقود النزاعات

 .التحكيم معتمدة من قب  النقابة 

هندس أن يسعى لح  الخالفات الناشئة بينه وبين صاحب العم  على الم -أ  -113المادة  

 بالطرق الودية . 

 على المهندس أن يت ق م  صاحب العم  على أتعابه خطياً .   –ب 

في حال عدم وجود ات اق خطي بين المهندس وصاحب العم  على األتعاب  –ج 

ل رم الذي وعدم رغبتهما في احالة هذا الموضوم على التحكيم أ ينظر مجلس ا

يتب  له المهندس تقديرها تبعاً ألهمية األعمال والجهد المبذول أ وبعد سمام أقوال 

الطرفين وااطالم على الوضائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خالل 

 شهرين من تاريخ تقديم الطلب . 

دنية يقب  قرار تقدير األتعاب الطعن بااستئناف أمام محكمة ااستئناف الم –د 

 المختصة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي أ ويكون قراره مبرماً. 

ا ا لم يطعن أحد الطرفين بقرار مجلس ال رم خالل المهلة القانونية يعطى  -ه  

 حكمة ااستئناف . صيغة التن يذ من رئيس م

تب والشركات الهندسية على المكا / الواردة في هذا النظام5المادة /تطبق أحكام  – 114المادة 

العادية أ وااستشارية السورية بص تها ااعتبارية أ وعلى المكاتب والشركات 

الهندسية ااستشارية العربية واألجنبية المرخص لها بالعم  في سورية بص تها 

 ااعتبارية أ وبما ا يتعارض م  اات اقيات الدولية . 
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 الفصل الخامس

 مجالس التأدين والعقوبات

 يلي: يتألف مجلس التأديب في النقابة كما -115المادة 

 رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيساً.قاض بدرجة  -1

 النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً. -2

 عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين. -3

دس المحال عاماً من القسم الهندسي الذي يتب  له المهن 20عضو ا تق  خبرته عن  -4

 يسميه الوزير عضواً. 

يصدرها مجلس التأديب في النقابة ب رض العقوبات الخ ي ة  التي تكون القرارات -116المادة 

مبرمة وتقب  القرارات األخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقت بدمشق 

 خالل ال الضين يوماً من تاريخ تبليغها أصواً.

 س التأديب في ال رم كما يلي:يتألف مجل -117المادة 

 بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً.قاض  -1

 رئيس ال رم أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً. -2

 عضو من مجلس ال رم يسميه مجلس ال رم عضواً. -3

تكون القرارات الصادرة ب رض العقوبات الخ ي ة مبرمة وتقب  القرارات األخرى  -118المادة 

لس التأديب في ال رم ااعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة التي يصدرها مج

 خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصواً.

 تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخا ها بحق المهندسين كما يلي: -119المادة 

 العقوبات الخ ي ة وتشم : –أ 

 التنبيه م  التسجي  بكتاب يرس  الى المهندس. -1

 قاف عن مزاولة المهنة.ا نذار با ي -2

 ا يقاف عن مزاولة المهنة لمدة ا تتجاوز ضالضة أشهر. -3

 العقوبات الشديدة وتشم : –ب 

 ا يقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ضالضة أشهر وسنة. - 1

 ا يقاف عن مزاولة المهنة من سنة الى ضالب سنوات. - 2

 الشطب من سج  النقابة. - 3

ال أمام مجلس التأديب في ال رم المختص المهندسون الذين يرتكبون األعمال يح -120المادة 

 اآلتية:

 . من المرسوم 13الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة  -1

 المهنة. فأعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشر -2

 أعمال ماسة بكرامة المهنة. -3

 أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها. -4

 األنظمة النقابية. مخال ة -5

 .اهمال تأدية واجباتهم المهنية -6

النقابة أو مجلس ال رم اقامة الدعوى التأديبية على المهندسين  يحق لمجلس -أ -121المادة 

 المسجلين في ال رم مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين.

من  /2أ /و/  1أ / يحق لمجلس النقابة أو مجلس ال رم توقي  احدى العقوبتين –ب 

 من المرسوم بقرار معل  وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين. 67المادة 

ا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة  -122المادة 

وجهات القطام العام اا فيما يق  منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظي ي 

 من المرسوم التشريعي. 68من المادة  6و 4و 3و 1 أو تطبيقاً للبنود
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يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبليغ اليه  -أ -123المادة 

 أصواً قب  ضمانية أيام على األق  من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.

م المقررة يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق األحكا -ب 

 في قانون أصول المحاكمات المدنية.

سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بن سه وله  جلسات مجالس التأديب -ج 

 أن يستعين بزمي  أو بمحام أستا  للدفام عنه.

لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في ال روم استكمال التحقيق  -د 

ا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة ودعوة الشهود لسمام أقوالهم وا 

العامة مذكرة احضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وا ا حضر وامتن  عن 

بة اجراء المقتضى اأداء الشهادة أو أدى شهادة كا بة يطلب مجلس التأديب من الني

 القانوني بحقه.

 القة وفرم النقابة.تبلغ قرارات مجلس التأديب الى المهندس صاحب الع -أ -124المادة 

 تسج  قرارات مجلس التأديب في سج  خاص بال رم. -ب 

وأعضائه وفقاً ألحكام قانون للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب  -أ -125 المادة

 أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.

 ت ص  في طلب الرد محكمة ااستئناف المدنية بقرار مبرم. -ب 

 كون اقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس ال رم سببا ً لرده.ا ت -ج

 تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وباألك رية المطلقة ألعضائها. -أ  – 126المادة 

 تتقادم المخال ات المسلكية ب الب سنوات من تاريخ وقوعها. -ب                   

م عليه بشطب اسمه من سج  النقابة بحكم تأديبي أن يقدم الى للمهندس المحكو -أ – 127المادة 

مجلس النقابة طلباً  عادة تسجيله و ل  بعد خمس سنوات من ابرام قرار الشطب 

 وا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجي  اا بأك رية ضل ي أعضائه.

يجوز لمجلس النقابة شطب جمي  العقوبات األخرى المسطرة في اضبارة  -ب 

 لمهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.ا

ا ا حص  المهندس المحكوم بشطب اسمه من السج  أو بإيقافه عن مزاولة  -ج 

المهنة على وضائق ت بب براءته أو عدم مسؤوليته كانب مجهولة منه أو لم يتمكن 

 من الحصول عليها قب  صدور الحكم بحقه جاز له طلب اعادة محاكمته.

 

 

 الرابعالباب 

 اسنتخابــات

 الفصل األول

 الدورات اسنتخابية

 مدة الدورة اانتخابية خمس سنوات .    -أ   -128المادة 

يحدد بدء الدورة اانتخابية لك  من مجلس النقابة ومجالس ال روم ولجان  –ب 

 الرقابة في اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد .  

يحدد رئيس ال رم بناء على قرار من مجلسه مواعيد اانتخابات في الوحدات  -أ  -129مادة ال

على أن تنتهي قب  أسبوم  /تشرين أول أآب أ أيلول /شهر أ الهندسية خالل

 على األق  من موعد اجتمام هيئة ال رم اانتخابي . 
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تماعات مواعيد ااجيحدد مجلس النقابة بالتنسيق م  مجالس ال روم  –ب 

اانتخابية  لهيئات ال روم انتخاب أعضاء مجالس ال روم  ولجان الرقابة 

 تشرين أول  وتشرين ال اني .    يواألعضاء المتممين للمؤتمر العام خالل شهر

يحدد مجلس النقابة موعد اجتمام المؤتمر العام  انتخاب أعضاء مجلس  –ج 

 . النقابة ولجنة الرقابة خالل شهر كانون أول 

 تجري جمي  اانتخابات بااقترام السري .  –أ   -130المادة 

لعشراف على عمليات اانتخابات في هيئات  يوفد مجلس النقابة عنه مم الً  –ب 

 ال روم وا يكون اانتخاب قانونياً اا بحضور مم   مجلس النقابة  .  

 ةات في الوحداانتخاب عمليةلعشراف على  مم الً مجلس ال رم عنه  يسمي –ج 

  يكون اانتخاب قانونياً اا بحضور مم   مجلس ال رم . واالهندسية 

 الفصل الثاني

 انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية

 حم اسنتخاب

يتمت  بحق اانتخاب ك  مهندس سوري أو من هو في حكمه مسج  في جدول  -131المادة 

اف  األقساط الشهرية التي تعهد فرم النقابة ومسدد ما عليه من رسوم للنقابة أو د

بتسديدها حتى تاريخ اانتخاب وا يقوم بتأدية خدمة العلم ا لزامية أو ااحتياطية 

شريطة أن يكون من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة ا تق  عن 

 . سنتين 

أو حق  يتم حساب مدة التسجي  في النقابة لكي يتمت  المهندس في حق الترشيح 

اانتخاب حتى نهاية اليوم األول من الشهر الذي يسبق التاريخ المحدد ألي انتخابات 

 تجريها نقابة المهندسين أو فروعها . 

 

 بداول الوحدات الهندسية

يصدر مجلس ال رم قراره بتوزي  المهندسين المسجلين في فرعه على  –أ  -132المادة 

 / من المرسوم  .    50ة / الوحدات الهندسية وفقاً ألحكام الماد

يعلن مجلس ال رم جداول بأسماء مهندسي ك  وحدة هندسية في مقر ال رم  –ب 

 وفي المركز اانتخابي أ ويحدد في ا عالن  مدة ااعتراضات .   

 ا يجوز أن يسج  المهندس في أك ر من وحدة هندسية واحدة .  –ج 

م قب  شهر من بدء انتخابات يوقف مجلس ال رم نق  المهندسين من ال ر –د 

 الوحدات الهندسية . 

 اساتراض الى بداول الوحدات الهندسية

 يحق لك  مهندس أن يعترض :  –أ  -133المادة 
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 على عدم ورود اسمه في جدول الوحدة التي تضم التجم  الذي يعم  فيه .  -1

 على ورود اسمه في جدول وحدة ا تضم التجم  الذي يعم  فيه .  -2

 لقيد مهندس.في البيانات الخاصة على الخطأ  -3

يبب مجلس ال رم في ااعتراضات ويصدر الجداول النهائية للوحدات  –ب 

/  50الهندسية ويحدد عدد مم لي ك  وحدة الى هيئة ال رم  وفق أحكام المادة  /

 من المرسوم  .  

 دسية . يحدد مجلس ال رم المركز اانتخابي لك  وحدة من الوحدات الهن –ج 

 الجداول اسنتخابية

ينظم مجلس ال رم الجداول اانتخابية لك  وحدة هندسية أ وتتضمن هذه  –أ  -134المادة 

يهم أحكام لالجداول أسماء المهندسين أعضاء الوحدة الهندسية الذين تنطبق ع

 / من هذا النظام .    131المادة / 

 تخابي واحد .    ا يجوز أن يسج  الناخب في أك ر من جدول ان –ب 

 ةللنسب يجري اعداد الجداول اانتخابية مرتبة بحسب الحروف الهجائية  –ج 

 .  )الكنية(

 إاالن الجداول اسنتخابية

 يعلن رئيس ال رم الجداول اانتخابية للوحدات فور اقرارها من مجلس ال رم .  – 135المادة  

 اساتراض الى الجداول اسنتخابية

 على عدم يعترضلك  ناخب لم يرد اسمه في الجدول اانتخابي للوحدة أن  – أ  – 136المادة 

 ادراج اسمه  فيه. 

لك  ناخب أن يعترض أمام مجلس ال رم على قيد من ليس له حق اانتخاب   -ب

وعلى اغ ال قيد من له هذا الحق و ل  خالل خمسة أيام من تاريخ اعالن 

 الجداول اانتخابية . 

ال رم ااعتراضات المشار اليها  ويصدر قراره بهذا الشأن يدرس مجلس    -ج

 أيام .  خمسةخالل مدة ا تزيد عن 

يمكن لك  ناخب أن يمارس حقه اانتخابي ا ا لم يرد اسمه في الجدول   –د 

 اانتخابي شريطة : 

أن يكون مسجالً في جدول أعضاء الوحدة أو أن يكون من  -1

 ألف منها الوحدة . العاملين في أحد التجمعات التي تت

أن يقدم للجنة اانتخابية ما ي بب أنه يتمت  بحق اانتخاب – 2

  / من هذا النظام .  131المنصوص عليه في المادة / 
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 الترشيح

 حق الترشيح :  – 137المادة 

ك  مهندس  (يتمت  بحق الترشيح لعضوية هيئة ال رم ) مم لي الوحدات الهندسية  

  وفر فيه الشرطان التاليان : مسج  في ال رم ا ا ت

/ 131/ أن يكون مهندساً متمتعاً بحق اانتخاب المنصوص عليه في المادة -أ 

 من هذا النظام .  

 أن يكون اسمه مسجالً في جدول الوحدة الهندسية التي يرشح ن سه عنها .   -ب 

 اجراءات الترشيح: -138المادة 

لوحدته  مم الً )  سه لعضوية هيئة ال رمعلى ك  من يرغب ترشيح ن -أ             

 ً ً  الهندسية( أن يقدم بن سه طلبا ال رم ضمن المدة التي يحددها  الى خطيا

ً  ( 1مجلس ال رم للترشيح وفق ) النمو ج رقم بوضيقةأ تعطى له  مرفقا

من ال رم ت بب انه مهندس مسج  في ال رم مسدد ما عليه من الرسوم 

 (.2)النمو ج رقم

م ال رم طلب الترشيح مرفقا" بالوضيقة اعاله يعطى طالب عند استال -ب

 (.3باستالم طلب ترشيحه)النمو ج رقم  اشعاراً الترشيح 

( 5ي تح في ال رم سج  خاص لتدوين طلبات الترشيح )نمو ج رقم  -ج

 وتدون في هذا السج  جمي  طلبات الترشيح لمم لي الوحدات الهندسية

 )لعضوية هيئة ال رم(.

مجلس ال رم دراسة قانونية طلبات الترشيح والبب فيها خالل  يتولى -د

 ايام من تاريخ اغالق باب الترشيح. خمسة

طالب ح من قب  مجلس ال رم أو رفضه يعطى يعند قبول الترش -ه

ً  الترشيح اشعاراً  من رئيس ال رم أو من ينوب عنه بقبول  موقعا

 (.4 بذل  ) النمو ج رقم ترشيحه أو رفت الترشيح اشعاراً 

عند انتهاء المدة المحددة للبب في طلبات الترشيح ينظم مجلس ال رم محضراً  –أ  -139المادة 

بأسماء الذين تقرر قبول ترشيحهم ويعلن في مقر ال رم والمركز اانتخابي 

للوحدة جداول بأسمائهم مرتبة حسب الحروف الهجائية لك  وحدة على حدهأ 

 .بهم ويحدد مدة ااعتراضات ويذكر عدد األعضاء المطلوب انتخا

مجلس ال رم  ميحق لطالب الترشيح ااعتراض على عدم قبول ترشيحه أما –ب 

 ضمن المدة المحددة لالعتراض .    

يعلن رئيس ال رم الجداول النهائية بأسماء المرشحين لك  وحدة في مقر  –ج 

مجلس  لجداول الىوترس  نسخة عن هذه اال رم والمركز اانتخابي للوحدة 

  النقابة .  
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 العمليات اسنتخابية

يصدر مجلس ال رم قراراً بتشكي  لجنة انتخابية في ك  وحدة هندسية يكون  – 1 -140المادة 

في الوحدة  ومن غير المرشحين ال رمأعضاؤها من المهندسين المسجلين في 

أ مؤل ة من رئيس ونائب للرئيس وعضو كما يسمي المجلس عضوين  الهندسية

 حتياطيين في ك  لجنة انتخابية .    ا

تجتم  الوحدة الهندسية انتخاب مم ليها لهيئة ال رم بدعوة من رئيس ال رم  – 2

 بناء على قرار من مجلسه ويذكر في الدعوة : 

مكان وموعد ااجتمام وا يعتبر اجتمام الوحدة قانونياً اا بحضور    -أ 

 هم اانتخاب .  األك رية المطلقة لألعضاء الذين يحق ل

ا ا لم تتوفر األك رية المذكورة تعتبر الوحدة مدعوة للمرة ال انية بعد   -ب 

ً مهما  ساعة من موعد اجتماعها األول ويكون ااجتمام ال اني قانونيا

 بلغ عدد الحاضرين . 

 مهمة اللجنة اسنتخابية

ً لما يرأس رئيس اللجنة اجتمام الوحدة الهندسية اانت -1 -141المادة  خابية ويدير الجلسة وفقا

 يلي : 

أ ضم يقوم بقراءة أسماء أعضاء الوحدة ويسج  أسماء الحاضرين والغائبين  –أ 

     قراءة التعليمات اانتخابية . 

 تأمين سير عمليات اانتخاب وتوجيه الناخب لوض  ورقة ااقترام  –ب 

 ( .   8ضمن مغلف ااقترام ) النمو ج رقم ( 6) النمو ج رقم 

يبب في جمي  ااعتراضات المقدمة الى اللجنة على سير عمليات اانتخاب  - ج

م  عضوي اللجنة اانتخابية في الوحدة أ وتكون قرارات اللجنة الصادرة 

مجلس ال رم دون أن يؤخر هذا  أمامبهذا الشأن قابلة لالعتراض 

 سير عمليات اانتخاب .  على ااعتراض 

 ر بن سه عمليات اانتخاب وفرز األصوات في  وحدته. يحق لك  مرشح أن يحض -2

 

 سير امليات اسقتراع                  

يتعين على اللجنة اانتخابية الحضور قب  نصف ساعة على األق  من الموعد  –أ  -142المادة 

(  8المحدد لبدء الجلسة أ وتباشر احصاء عدد مغل ات ااقترام ) النمو ج رقم 

تمها بخاتم ال رم  ضم تعمد الى تدوين اسم المركز ) الوحدة ( على والتأكد من خ

ك  مغلف ويوق  رئيس اللجنة على المغل ات وت بب اللجنة  ل  في محضر 

 ( .       9اللجنة اانتخابية ) النمو ج رقم 

الناخبين للت بب من خلوه ضم يغلقه ويشار الى  مي تح رئيس اللجنة الصندوق أما –ب 

 ( .   9اء في محضر اللجنة ) النمو ج رقم هذا ا جر
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يدعو رئيس اللجنة أو أحد أعضائها الناخبين وفق تسلس  أسمائهم في جدول  –ج 

الوحدة الى ااقترام ويؤشر على اسم الناخب في الجدول ضم يسلمه ورقة ااقترام 

  (  .8( ومغلف ااقترام ) النمو ج رقم  6ممهورة بخاتم ال رم ) النمو ج رقم 

بأن يض  ضمن المغلف ورقة في الغرفة السرية انتخابي ايمارس الناخب حقه  –د 

ااقترام التي حص  عليها من رئيس اللجنة بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم 

 من المرشحين .  

تلصق قائمة بأسماء المرشحين في الوحدة الهندسية في مكان بارز ليطل  عليها  -ه 

 . وم لها في الغرفة السريةحقه اانتخابي  الناخب عند ممارسته

بعد أن يت بب رئيس اللجنة من صحة المغلف / أي وجود خاتم مجلس ال رم  –و 

وتوقي  رئيس اللجنة عليه / أ يطلب الى الناخب وضعه في الصندوق على مشهد 

 من الحاضرين . 

ئيس الجلسة بعد انتهاء دعوة الناخبين الحاضرين في مسته  الجلسة أ يقوم ر –ز 

بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر منهم الى ممارسة حقه اانتخابي ويعلن 

 انتهاء ااقترام بعد  ل  مباشرة .

 فرز األصوات

قب  فتح الصندوق يتم اختيار مالحظين اضنين من بين أعضاء الوحدة  لمساعدة  –أ  -143المادة 

 اللجنة في عمليات ال رز . 

صندوق وتبدأ بعد مغل ات ااقترام الموجودة فيه دون ااطالم ت تح اللجنة ال -ب

على مضمونها وتقارن بين مجموعها ومجموم المقترعين فعالً بالرجوم الى 

األسماء المؤشر عليها في الجداول فإ ا تبين أن عدد هذه المغل ات يزيد على 

ركز يعد اانتخاب في هذا الم ٪ 2من  عدد الذين اقترعوا أو ينقص بأك ر

ً لما يقرره مجلس ال رم  وتنظم اللجن ة بذل  محضراً  ً ويعاد وفقا           اغيا

أو أق  فيتلف من مغل ات  ٪ 2( أ أما ا ا كانب الزيادة  11) النمو ج رقم 

 ٪ 2ااقترام بنسبة الزيادة دون ااطالم على مضمونها أ وا ا كان النقص 

 يؤخذ هذا النقص بعين ااعتبار .  أو أق  من مجموم الناخبين المقترعين فال 

ت ت اللجنة المغل ات وتستخرج منها أوراق ااقترام بحضور أعضائها  -ج

ومالحظي ال رز ومن شاء من المرشحين ويتلو الرئيس األسماء الواردة فيها 

علناً وكلما نال مرشح صوتاً  يوض  خة عمودي صغير على احدى النقاط 

( بدءاً  13ه في ورقة ال رز ) النمو ج رقم المدونة في الحق  الخاص باسم

 من اليمين الى اليسار وبصورة  متتابعة وفقاً لما ناله من أصوات .   

 تعتبر ورقة ااقترام صحيحة في الحاات التالية :  - 1 -144المادة 

ا ا تضمنب عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه في  –أ 

 الزيادة من األخير وتعتبر صحيحة ببقية األسماء .  الوحدة  وتحذف

 ا ا تضمنب عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المطلوبة .    –ب 

 ا ا تضمنب عدداً من المرشحين أق  من العدد المطلوب انتخابه .   –ج 



60 

 

 ا ا تضمنب اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقة .  –د 

 مرة فإنه يعتبر مرة واحدة .   ا ا تضمنب اسم مرشح أك ر من -ه 

ا ا تضمنب الجزء األول من اسم مرشح والجزء ال اني من اسم غير مرشح  -و

 ا يكون هناك أك ر من مرشح له ن س ااسم بجزأيه األول وال اني . أشريطة 

 تعتبر ورقة ااقترام باطلة في الحاات التالية :  – 2

 رم وغير موق  من قب  رئيس اللجنة ا ا كان المغلف غير مختوم بخاتم ال –أ 

 . أو أحداهما اانتخابية

ا ا وجد في المغلف أك ر من ورقة واحدة ف ي هذه الحالة ا تحسب جمي  هذه  -ب

 األوراق . 

 ا ا تضمنب اسم الناخب أو توقيعه أو أي اشارة ظاهرة تعرف عليه .  –ج          

 .  ا ا وجدت في المغلف ورقة تتعذر قراءتها –د 

 ا ا كانب بغير اللغة العربية .  -ه 

ااسم األول من اسم مرشح والجزء ال اني من اسم غير مرشح ا ا تضمنب  –و 

  يكون أك ر من مرشح له ن س ااسم بجزئيه األول وال اني . شريطة أن ا

 إاالن النتائج

ي محضرها ) النمو ج عملية ال رز تدون اللجنة اانتخابي ة ف منعند اانتهاء  –أ -145المادة 

( ما ناله ك  من المرشحين من أصوات وما اتخذته اللجنة من  9رقم 

قرارات واجراءات  أضناء سير عملية ااقترام ويوق  هذا المحضر رئيس 

وعضوا اللجنة ويصدق من مم لي مجلس ال رم  ويرف  م  ملحقاته الى 

 مجلس ال رم .  

مقعد األخير على أصوات متساوية فيتم ا ا حص  مرشحان أو أك ر بالنسبة لل -ب

اانتخاب لهذا المقعد بالقرعة من قب  لجنة اانتخابات وبحضور من يرغب 

 من المرشحين . 

ا ا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعتبر هؤاء المرشحون  فائزون  -ج

بية بالتزكية أ وا يجري ااقترام بالنسبة لهم ويعلن رئيس  اللجنة اانتخا

 ( .      10 ل  على الناخبين أضناء الجلسة وينظم محضراً بذل  ) النمو ج رقم 

يتولى مجلس ال رم فور استالم محاضر اللجان اانتخابية في الوحدات تنظيم   -د

محاضر اجمالية بأسماء ال ائزين في ك  وحدة  وما ناله ك  منهم من 

النقابة ) النمو ج أصوات وترف  ص ورة عن هذه المحاضر الى مجل س 

 ( .  14رقم 

ا ا قرر مجلس ال رم بطالن اانتخاب في أي من مراكز اانتخاب للوحدات -ه 

أضناء سير عمليات اانتخابات لمخال ته لهذا النظام يتحتم على مجلس ال رم 

ً  ويعاد اانتخاب في موعد يحدده مجلس  اعالم مجلس النقابة بذل  برقيا

 س  النقابة . ال رم باات اق م  مجل
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تعلن النتائل ا جمالية لالنتخابات في الوحدات الهندسية بقرار من مجلس ال رم  –و 

في مقر ال رم وفي مراكز الوحدات الهندسية كافة وترس  نسخة من هذا 

 القرار الى مجلس النقابة . 

 الفصل الثالث

 انتخابات مجالس الفروع ولجان الرقابة واألاضاء المتممين

في ك  فرم قراراً بعدد األعضاء المتممين للمؤتمر العام نقابة يتخذ مجلس ال –أ  -146المادة 

 .من هذا النظام أ/-71/اً للمادة وفق

يتم انتخاب األعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة  –ب 

 ال رم ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة ا تق  عن خمس سنوات.

 ابحم اسنتخ

 . يتمت  بحق اانتخاب ك  عضو من أعضاء هيئة ال رم  -147المادة 

 حم الترشيح

يتمت  بحق الترشيح لعضوية مجلس ال رم ك  عضو من أعضاء هيئة ال رم  - 1  -148لمادة ا

 مضى على تسجيله في النقابة مدة ا تق  سب  سنوات  . 

أعضاء هيئة ال رم  يتمت  بحق الترشيح لعضوية لجنة الرقابة ك  عضو من -2

 مضى على تسجيله في النقابة مدة ا تق  عن عشر سنوات .  

يتمت  بحق الترشيح لعضوية المتمم للمؤتمر العام ك  عضو من أعضاء هيئة -3

 ال رم مضى على تسجيله في النقابة مدة ا تق  عن خمس سنوات . 

الترشيح أو حق يتم حساب مدة التسجي  في النقابة لكي يتمت  المهندس في حق  -4

اانتخاب حتى نهاية اليوم األول من الشهر الذي يسبق التاريخ المحدد ألي 

 انتخابات تجريها نقابة المهندسين أو فروعها . 

 

 إبراءات الترشيح

على ك  من يرغب بترشيح ن سه لعضوية مجلس ال رم أو لجنة الرقابة أو  -أ  -149المادة 

ن يقدم بن سه طلباً خطياً الى مجلس ال رم ضمن العضوية المتممة للمؤتمر العام أ

( مرفقاً بوضيقة تعطى  1المدة التي يحددها مجلس ال رم للترشيح ) النمو ج رقم 

)النمو ج له من ال رم ت بب أنه مهندس مسج  في ال رم  ومتمت  بحقوقه النقابية 

 المرسوم  .  بموجب أحكام ( 2رقم 

 ( .      3باستالم طلب ترشيحه ) النمو ج  رقماشعاراً يعطى طالب الترشيح  –ب 

( وتدون  5ي تح في ال رم سج  خاص لتدوين طلبات الترشيح ) النمو ج رقم  –ج 

في هذا السج  جمي  طلبات الترشيح ) لعضوية هيئة ال رم / مم لي الوحدات / أ 

 المتممة( .     وعضوية المجلس  وعضوية لجنة الرقابة والعضوية
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لترشيح ويبب فيها فور اغالق باب يتولى مجلس ال رم دراسة قانونية طلبات ا –د 

 الترشيح .   

 اشعاراً عد البب في قانونية طلب الترشيح ) القبول أو الرفت ( يعطى المرشح ب -ه 

 موقع ا" من  رئي س ال  رم أو من ينوب عن ه بقب ول ترش يحه أو رفض ه 

 ( .    4ج رقم ) النمو    

عند انتهاء المدة المحددة للبب في طلبات الترشيح ينظم مجلس ال رم محضر  –و 

بأسماء الذين تقرر قبول ترشيحهم لك  منصب ويعلن  في مقر ال رم جدواً  

بأسمائهم مرتبة حسب الحروف الهجائية ويذكر فيه عدد األعضاء المتممين 

ات ويرس  نسخة عن هذا الجدول الى المطلوب انتخابهم ويحدد مدة ااعتراض

 مجلس النقابة .

 اساتراضات الى الترشيح 

يحق لطالب الترشيح ااعتراض على عدم قبول ترشيحه أمام مجلس ال رم  –أ  -150المادة 

 ضمن المدة المحددة لالعتراض . 

يعلن رئيس ال رم الجداول النهائية بأسماء المرشحين لك  منصب في مقر  –ب 

 يرس  صورة عنها الى مجلس النقابة .   ال رم و

 العمليات اسنتخابية 

يدعو رئيس ال رم هيئة فرعه لالجتمام بناء على قرار من مجلسه خالل خمسة  –أ  -151المادة 

ً من اعالن أسماء المرشحين وتتضمن الدعوة مكان ااجتمام  عشر يوما

بعد ساعة من وموعده وجدول أعماله ويحدد فيها موعد ااجتمام ال اني 

يكون ااجتمام ال اني قانونياً وااجتمام األول في حالة عدم اكتمال النصاب 

 مهما بلغ عدد الحاضرين .  

يوفد مجلس النقابة مم لين عنه لعشراف على عمليات اانتخاب في ال روم  –ب 

 اا بحضور مم   مجلس النقابة  .   قانونياً ًوا يعتبر اانتخاب 

 ل أعمال اجتمام هيئة ال رم اانتخابي : يتضمن جدو -ج

الت قد والتأكد من اكتمال النصاب ) األك رية المطلقة ( في موعد ااجتمام   -1

 األول أ أما ااجتمام ال اني فيعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين . 

    مناقشة تقارير مجلس ال رم واقرارها .  -2

ن أعضاء هيئة ال رم غير ختيار لجنة انتخابية مؤل ة من ضالضة ما -3

المرشحينأ ينتخبون من بينهم رئيساً". ويتم التصويب على اختيار اللجنة 

 برف  األيدي . 

 ألعضاء المتممين للمؤتمر العام. انتخاب مجلس ال رم ولجنة الرقابة وا -4

 مهمة اللجنة اسنتخابية  

رم رئيس اللجنة ويدير الجلسة بما يرأس الجلسة اانتخابية من اجتمام هيئة ال  –أ  -152المادة 

بعد قراءة التعليمات يضمن سير عمليات اانتخاب على الوجه السليم 
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يوجه المقترعين لوض  ورقة ااقترام ضمن مغلف ااقترام  اانتخابية 

ويبب م  عضوي اللجنة في جمي  ااعتراضات المقدمة اليها  على حسن 

 سير عمليات اانتخاب  . 

 مرشح أن يحضر بن سه عمليات اانتخاب وفرز األصوات . يحق لك   –ب 

يشرف مم   مجلس النقابة على تطبيق التعليمات اانتخابية ويحق له البب في   -ج

 ك  ااعتراضات أو المشاك  التي تظهر خالل الجلسة . 

 سير امليات اسقتراع  

حال تقوم خاللها وبحضور تعطي اللجنة اانتخابية استراحة قصيرة حسب ال –أ  -153المادة 

مم   مجلس النقابة ومن يرغب من المرشحين بإحصاء عدد مغل ات 

( والتأكد من ختمها بخاتم ال رم ضم يوق  رئيس  8ااقترام) النمو ج رقم 

 ( .    9اللجنة على ك  مغلف وت بب  ل  في محضر اللجنة ) النمو ج رقم 

لصندوق أمام الناخبين للت بب من يقوم رئيس اللجنة بعد ااستراحة ب تح ا –ب 

 ( .  9خلوه ضم يغلقه ويشار الى هذا  ا جراء في محضر اللجنة )النمو ج رقم

/ من هذا  142ز / من المادة /  –و  -ه   –د  -تطبق أحكام ال قرات / ج  -ج

 النظام فيما يتعلق ببقية اجراءات سير عمليات ااقترام .  

 فرز األصوات 

لمساعدة  الهيئة قب  فتح الصندوق يتم اختيار مالحظين اضنين من بين أعضاء  –أ  -154المادة 

 اللجنة في عمليات ال رز .

/ من هذا النظام فيما يتعلق بعمليات فرز  144 -143تطبق أحكام المادتين /  –ب 

 األصوات . 

 إاالن النتائج  

نتخابية في محضرها)النمو ج رقم عند اانتهاء من عملية ال رز تدون اللجنة اا –أ  -155المادة 

( ما ناله ك  من المرشحين من أصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات 9

وفق ما نصب عليه ال قرة /ه/ من المادة  واجراءات أضناء سير عملية ااقترام

ويوق  هذا المحضر من قب  رئيس وعضوي اللجنة  ( من المرسوم  24)

 ة . ويرف  م  ملحقاته الى مجلس النقاب

ا ا حص  مرشحان أو أك ر بالنسبة للمقعد األخير على أصوات متساوية فيتم  –ب 

لهذا المقعد بالقرعة من قب  لجنة اانتخابات وبحضور من يرغب  ااختيار

 من المرشحين  .  

ا ا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعتبر هؤاء المرشحون فائزون  –ج 

قترام بالنسبة لهم  ويعلن رئيس اللجنة اانتخابية  ل  بالتزكية أ وا يجري اا

 ( . 10على الناخبين أضناء الجلسة  وينظم محضراً بذل  ) النمو ج رقم 

تعلن اللجنة أس ماء ال ائزين من المرشحين لك  منصب وتنظم محضرا بذل    –د 

 ويرف  الى مجلس النقابة .  (  15)النمو ج رقم 
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الية لالنتخابات في ال روم بقرار من مجلس النقابة و ل  في تعلن النتائل ا جم -ه 

 مقرات ال روم . 

 الفصل الرابع

 انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة

 حم اسنتخاب

 يتمت  بحق اانتخاب جمي  أعضاء المؤتمر العام لنقابة المهندسين .  -156المادة 

 الترشيح  

 شروط الترشيح  :  -157المادة 

يتمت  بحق الترشيح لعضوية / من المرسوم  24أحكام المادة / م  مراعاة 

مجلس النقابة ولعضوية لجنة الرقابة أعضاء المؤتمر العام من المهندسين 

 نقابة مدة ا تق  عن عشر سنوات. الذين مضى على تسجيلهم في ال

 إبراءات الترشيح  

النقابة أو لجنة الرقابة أن  على ك  من يرغب في ترشيح ن سه لعضوية مجلس –أ  -158المادة 

يقدم بن سه طلباً خطياً الى مجلس النقابة عن طريق مجلس ال رم الذي يتب  له  

( مرفقاً بوضيقة تعطى له من ال رم ت بب أنه مهندس مسج   1)النمو ج رقم 

 ( .   2في ال رم مدة ا تق  عن عشر سنوات ) النمو ج رقم 

 (. 3استالم طلب الترشيح )النمو ج رقم ب اشعاراً يعطى طالب الترشيح  –ب 

( 5يسج  طلب الترشيح في السج  الخاص بطلبات الترشيح )النمو ج رقم -ج

و ل  بعد طلبات الترشيح لمم لي الوحدات وعضوية مجلس ل رم وعضوية 

 لجنة الرقابة  والعضوية المتممة .  

عضوية مجلس يتخذ مجلس ال رم قراراً معلالً بقبول أو رفت المرشحين ل –د 

النقابة أو لجنة الرقابة  بتاريخ  اغالق باب الترشيح وينظم محضرا بذل  

( والوضائق  1ويرف  هذا المحضر م  القرار وطلبات الترشيح ) النمو ج رقم 

/ ساعة من تاريخ اغالق  48( الى مجلس النقابة خالل /  2) النمو ج رقم 

 باب الترشيح   . 

قانونية طلبات الترشيح ويبلغ المرشح بقراره عن  يدقق مجلس النقابة في -ه 

طريق مجلس ال رم و ل  خالل ضالضة أيام من وصول قرار ال رم 

 والمستندات المحددة في المادة السابقة .   

تعلن أسماء المرشحين في مقر النقابة ومقرات ال روم مرتبة حسب الحروف  –و 

 الهجائية . 
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 اسنتخاب

أس اجتمام المؤتمر العام اانتخابي نقيب المهندسين ويتضمن جدول ير  –أ  -159المادة 

 أعماله  : 

الت قد والتأكد من اكتمال النصاب ) األك رية المطلقة ( في موعد ااجتمام -1 

 األول أ أما ااجتمام ال اني فيعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .

 وقراءة التعليمات اانتخابية .  عن أعمال مجلس النقابة مناقشة تقرير موجز -2 

 اختيار لجنة انتخابية . -3 

 انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة .-4 

لجنة انتخابية مؤل ة من  العام تدير فقرة اانتخاب من جدول أعمال المؤتمر -ب

المؤتمر العام بالتصويب العلني  يختارهارئيس وعضوين من غير المرشحين 

جنة بمهامها وفق المواد الناظمة انتخاب مجالس ال روم ولجان وتقوم الل

/ بعد طي  152الرقابة واألعضاء المتممين من هذا النظام اعتباراً من المادة / 

وفق ما نصب و ل  المتعلقة بحضور ومهام مم   مجلس النقابة منها ات العبار

 / من المرسوم  . 24عليه ال قرة / ه  / من المادة /

 الخامس الفصل 

 أحكام اامة في اسنتخابات 

 الدااية اسنتخابية   

بالترشيح أن يذي  نشرات بإعالن ترشيحه اشعاراً يحق للمرشح بعد استالمه    -160المادة 

وبيانات يوضح فيها خططه وأهدافه وك  ما يتعلق ببرنامل أعماله على أن تكون 

ضالب نسخ الى مجلس ال رم قب   هذه النشرات والبيانات  موقعة من قبله ويقدم منها

توزيعهاأ وتتوقف ك  دعاية انتخابية بمختلف وسائلها سواء ما كان منها بتوزي  

النشرات أو البيانات أو القاء الخطب أو غير  ل  قب  ضمان وأربعين ساعة من 

موعد اانتخاب. وا يجوز ألي مرشح القيام بأي نوم من الدعاية اانتخابية قب  

ترشيحه . ويعمد ك  فرم الى تحديد أماكن مخصصة للصق عاراً بقبول اشاعطائه 

الصور والبيانات والنشرات اانتخابية أ وتخصص للمرشحين مساحات كافية 

 .   المخصصة لالنتخابومتساوية في مراكز ال روم 

 

 الغرفة السرية

ن بعيدة عن يدخ  الناخب بم رده الى الغرفة السرية التي يجب أن تكو –أ  -161المادة 

المرشحين أو مم ليهم ويمارس حقه اانتخابي بأن يض  في المغلف ورقة 

ااقترام التي حص  عليها من رئيس لجنة اانتخاب بعد أن يدون فيها أسماء 

 من يختارهم من المرشحين عن ك  منصب .

 



66 

 

يجب أن تهيأ في ك  مركز انتخابي غرفة سرية أو أك ر يتوفر فيها شرط  -ب

لتامة من ستائر ت بب في زاوية جداري قاعة اانتخاب وتحتوي على السرية ا

طاولة صغيرة وقلم حبر ناشف أ وان يلصق داخلها وفي مكان بارز جدول 

 بأسماء جمي  المرشحين المقبولين نهائياً لك  منصب على حده . 

يخرج الناخب من الغرفة السرية ويذهب فوراً الى صندوق اانتخاب أ وبعد  -ج

ت بب رئيس اللجنة من صحة المغلف أ ) أي وجود خاتم مجلس النقابة أو أن ي

مجلس ال رم حسب الحال وتوقي  رئيس اللجنة عليه ( يطلب الى الناخب 

  لصندوق على مشهد من الحاضرين . القاءه في ا

 الفصل السادس

 برائم اسنتخابات

يعد  ٪2و نقص عنه بأك ر من ا ا زاد عدد المغل ات على عدد الذين اقترعوا أ -162المادة 

  .ب / من هذا النظام  -143اانتخاب اغياً في المركز  وفق أحكام المادة / 

يتعين على النقيب وك  رئيس فرم اطالم أعضاء اللجان والناخبين على النصوص  -163المادة 

/ من قانون 323الى 319الجزائية المتعلقة بجرائم اانتخاب الواردة في المواد /

عقوبات أ و ل  عن طريق طبعها ولصقها على أبواب مراكز اانتخاب وتسليم ال

 نسخ منها الى لجان اانتخاب . 

يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من هيئة ال رم على األق  الطعن في صحة  –أ  -164المادة

انعقاد هيئة ال رم أو في صحة قراراتها أ و ل  أمام محكمة ااستئناف 

ً من تاريخ اانتخاب أو صدور المدنية المختصة  خالل خمسة عشر يوما

 القرار وتبب المحكمة في الطعن بقرار مبرم . 

يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من المؤتمر العام على األق  الطعن في صحة  -ب

انعقاد المؤتمر العام أ أو في صحة قراراته أ أو في نتيجة انتخاباته أمام 

ً من تاريخ الغرفة المدنية لمحكمة النقت  بدمشق خالل خمسة عشر يوما

 اانتخاب أو صدور القرار أ وتبب المحكمة في الطعن بقرار مبرم . 

سابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر المحكمة المعنية في ال قرتين ال ا ا أقرت -ج

العام أو هيئات ال روم بطلب قراراتها أ وا ا أقرت الطعن الخاص بصحة 

لدعوة  جراء اانتخابات المطعون فيها أ و ل  خالل اانتخابات أعيدت ا

 ضالضين يوماً من تاريخ اقرار الطعن . 
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 الفصل السابع

 نماذج الوثائم اسنتخابية

يض  مجلس النقابة نما ج الوضائق اانتخابية المبينة أدناه أ ويوزعها على ال روم قب    -165المادة 

 مواعيد اانتخابات بمدة كافية :
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 ملحم

 مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اسنتخابات

ك  فع  من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية  – 1 -319المادة 

يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة أ ا ا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي 

 .  .  وسيلة أخرى من وسائ  ا كراه الجسدي أو المعنوي

ا ا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤل ة من ضالضة أشخاص أو أك ر كانب العقوبة  -2

الحبس من ستة أشهر الى ضالب سنوات أ وا ا وق  الجرم بال سالح فالعقوبة 

 الحبس من شهرين الى سنتين .  

يراد تن يذها  ا ا اقترف أحد األفعال المعنية في المادة السابقة عمالً لخطة مدبرة    -320المادة 

في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محالت منها عوقب ك  من المجرمين 

 مؤقب أو باألبعاد . البااعتقال 

من حاول التأضير في اقترام أحد السوريين بقصد افساد نتيجة اانتخاب   العام  – 1 -321لمادة ا

أ أو  أ اما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله

بالتعويت أو العطايا أو الوعود أ أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من 

الناس بمنح ادارية أيعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين 

 الى خمسمائة ليرة سورية .  

 ويستحق العقوبة ن سها من قب  م   هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.    -2

ام أو عام  أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأضير في اقترام ك  موظف ع -322لمادة ا

 أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني . 

ك  شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من  – 1 -323المادة 

 شهرين الى سنتين .   

ح ظها أو فرزها  ا ا كان المجرم مكل ا ًبجم  األصوات أو أوراق ااقترام أو  -2

أو القيام بأي عم  آخر متعلق بانتخاب عام أ عوقب بالحبس من ستة أشهر 

 الى ضالب سنوات . 

                             -------- 

 

 

 


