
 نظام المكاتب والشركات الهندسية

 3191( لسنة  13نظام رقم )

 نظام معدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية

 
 (   1المادة )
 1191يسمى هذا النظام  نام معدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية لسنة  

المشار اليه فيما يلي بالنظام األصلي  1191( لسنة 2ويقرأ مع النظام رقم )
 واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كنظام

 

 (  2المادة )
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة  

 لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :

 الـوزارة : وزارة االشغال العامة واالسكان

 ر : وزير االشغال العامة واالسكانـالوزي

 القانـون : قانون نقابة المهندسين المعمول به

 النقابــة : نقابة المهندسين

 المجلـس :  مجلس نقابة المهندسين

عضو مجلس النقابة أو العضو : المهندس أو المهندس التطبيقي أو المجاز 
 األردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون.

ي القانون والذي حصل فيه العضو الفرع الهندسي  : العلم المنصوص عليه ف
على شهادة هندسية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف 

 بها.



ممارسة المهنة  : القيام بالعمل الهندسي في أي فرع من فروع الهندسة 
المنصوص عليها في القانون بما في ذلك أعمال الدراسات 
ووضع التصاميم الهندسية أو تنظيم المخططات أو وضع 

اصفات بقصد تنفيذها أو تنفيذ هذه المخططات أو االشراف المو 
 علي من يعهد إليه أمر تنفيذها أو صيانتها أو تشغيلها

االختصاص  : مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو أو المكتب أو 
أو الفرع الهندسي  الرئيسيةالشركة في أحد األقسام الهندسية 

 المسجل في النقابة.

المهندس أو مكتب مهندس الرأي أو المكتب الهندسي أو المكتب  : مكتب 
 المكتب االستشاري.

الشركة  : الشركة الهندسية أو الشركة اإلستشارية المسجلة رسميًا وفق أحكام 
 قانون الشركات المعمول به.

 

 ( :  3المادة ) 

يؤسس المكتب أو الشركة لغرض ممارسة المهنة في المملكة أو خارجها 
 دسون حسب مقتضى الحال ويشترط في أي منهم أن يكون:مهندس أو مهن

 أردني الجنسية -أ

 مسجاًل في سجل المهندسين في النقابة وحائزًا على إذن بممارسة المهنة. -ب

 مسددًا للرسوم المقررة وفقًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بموجبه. -جـ

 

 ( :  4المادة ) 

ب أو الشركة طلب تسجيل الى المجلس يقدم المؤسس أو المؤسسون للمكت -أ
على النماذج الخاصة متضمنًا  المعلومات المطلوبة عن كوادر وأجهزة المكتب 



أو الشركة بشكل موثق ومبينا فيها االختصاصات التي يرغب أي منهما 
بالتسجيل في النقابة بموجبها ، ويصدر المجلس قرارًا معلاًل بقبول الطلب او 

 من تاريخ تقديمه. ( يوماً 33رفضه خالل )

في حالة الموافقة على طلب  التسجيل يبلغ المجلس القرار الى طالب   -ب
التسجيل متضمنًا االختصاصات التي يحق للمكتب أو الشركة ممارسة المهنة 
فيها وفقًا ألحكام هذا النظام ثم يصدر المجلس شهادة بتسجيله بعد استيفاء 

 في أنظمة النقابة. الرسم السنوي ورسم التسجيل المحددين

 

 ( : 1المادة ) 

تحدد االختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من المكاتب والشركات اعمالها  -أ
حسب الجداول التي يقرها الوزير بناء على تنسيب من المجلس ويجوز 
 إضافة اي اختصاصات اخرى اليها أو تعديلها ونشرها بالطريقة ذاتها .

الرسمية جداول سنوية بالمكاتب والشركات  ينشر المجلس في الجريدة  -ب
التي يتم تسحيلها أو تصديقها وفقًا لفئات تصنيفها أو اختصاصاتها كما ينشر 

 مالحق لتلك الجداول بالتعديالت التي تطرأ عليها. 

 

 ( : 6المادة ) 

على المكاتب والشركات الهندسية ان تبلغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على  -أ
ادرها او عناوينها المسجلة في النقابة وذلك خالل ثالثين يومًا أوضاعها أو كو 

 من حدوث التغيير وأن تقوم بتعبئة النماذج الخاصة بذلك كل سنة.

للمجلس بنقسه أو بواسطة لجان يشكلها لهذا الغرض أن يقوم بزيارة مقار  -ب
المكاتب والشركات للتحقق من مطابقة اوضاعها للشروط المنصوص عليها 

 ذا النظام.في ه

 



 ( : 7المادة ) 

تسمى المكاتب والشركات الهندسية باسماء أصحابها وال يجوز إطالق اسماء 
فنية عليها إال بموافقة المجلس ويجب أن تحمل األوراق العائدة للمكتب او 

الشركة اسماء الشركاء، كما ال يجوز تغيير اسمائها بما في ذلك االسماء الفنية 
 موافقة المجلس.اال بعد الحصول على 

 

 ( :  9المادة ) 

على المكتب او الشركة قبل القيام باي عمل من اعمال التصميم والدراسات 
واالشراف على تنفيذ اعمال هندسية ان يوقع مع صاحب العمل عقدا على 

النموذج المقرر من قبل المجلس او بموجب اتفاقية خاصة مفصلة ، شريطة 
والمعلومات الواردة في نموذج العقد المقرر  ان تتضمن هذه االتفاقية الشروط

من قبل النقابة ، وان توزع نسخا من العقود واي تعديالت تطرأ عليها لدى 
( يوما من تاريخ توقيعها ، وال ينظر في اي خالف 11مكتب النقابة خالل )

 مهني اال بموجب العقود المودعة لدى النقابة.

 

 (  : 1المادة ) 

سيب المجلس ان يصدر تعليمات تتضمن االختصاصات للوزير بناء  على تن
واالعمال الهندسية التي تحصر ممارستها بالمكاتب والشركات الهندسية االردنية 

ويشترط في جميع االحوال ان ال يقوم اي مكتب او شركة هندسية غير اردنية 
باي عمل في المملكة اال بالمشاركة مع مكتب او شركة هندسية اردنية ويشترط 

ي ذلك ان تتم  هذه المشاركة  بموافقة الوزير وذلك اذا كان العمل يتعلق ف
بتصميم مشروع يحتاج الى خبرة او معرفة غير متوفرة محليا ، ويترتب على 
الشركة غير االردنية ان تقوم بتنفيذ ذلك العمل في المملكة بواسطة جهازها 



ردني بالمساهمة في الفني ونقل خبرتها ومعرفتها في انجازه الى شريكها اال 
 القيام او التدرب عليه وباي وسيلة اخرى يراها الوزير مناسبة.

 

 

 

 

 ( : 13المادة ) 

يترتب على المكاتب والشركات ان توزع لدى النقابة نسخة من اي اتفاقية 
تعقدها فيما بينها للقيام بالخدمات الهندسية على سبيل  المشاركة او االئتالف 

الحالة ان تنفذ تلك الخدمات وتقوم بها مستخدمة  ويترتب عليها في هذه
اجهزتها وكوادرها الخاصة ، ويحضر عليها الدخول في اي عقد اذا كانت الغاية 
منه الحصول على العموالت فقط دون القيام باي خدمات هندسية فعال  وذلك  
تحت طائلة  التعرض لالجراءات التأديبية ، واعادة تصنيف المكتب او الشركة 

توصية الجهات الرسمية وغير الرسمية بعدم التعامل مع اي منها في االعمال و 
 والخدمات الهندسية .

 
 

 ( : 11المادة ) 

تلتزم المكاتب والشركات بمراعاة  القوانين والتشريعات المعمول بها بشأن 
االعمال الهندسية التي تصممها او تشرف عليها ، وان ال تدخل اي تعديل 

ك القوانين والتشريعات ويترتب عليها اخطار النقابة والجهات عليها يخالف تل
 المختصة عن اي مخالفة في تلك االعمال فور اكتشافها.

 

 

 ( : 12المادة ) 



على المكاتب والشركات االحتفاظ باصول جميع المخططات والمذكرات الحسابية 
( 13ن )ــالتي تعدها بما في ذلك التعديالت التي اجريت عليها لمدة ال تقل ع

سنوات بعد انتهاء تنفيذها ، وان تسلم نسخا منها الى اصحاب العمل وذلك 
 اثناء تنفيدها او بعد انجازها في حالة اذا ما طلب اليهم ذلك .

 

 ( :  13المادة ) 

يترتب على المكاتب والشركات تسديد حصة النقابة من رسوم االتعاب الهندسـية 
االشـــراف وذلـــك تحـــت طائلـــة تعرضـــها التـــي تتقاضـــاها عـــن اعمـــال التصـــميم و 

( يومــا مــن اشــعارها 33لالجــراءات التأديبيــة فــي حالــة تخلفهــا عــن ذلــك خــالل )
خطيـــا بـــدفعها ، علـــى ان اال تقـــل العقوبـــة  التأديبيـــة التـــي تفـــرض عليهـــا عـــن 
التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة اذا تخلفت عـن تسـديد حصـة النقابـة مـن 

طيـا بـدفععها للمـرة الثالثـة ، وال يـؤثر ذلـك علـى حـق تلك الرسوم بعـد اشـعارها خ
النقابــة باســتيفاء جيمــع الرســوم وســائر المبــالغ المســتحقة لهــا علــى المكتــب او 

 الشركة بجميع الوسائل القانونية.

 

 (  :  14المادة ) 

تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس  القروية بتزويد 
لومات المتعلقة بالخدمات الهندسية التي تمت احالتها على المجلس بالمع

 .واألجنبيةالمكاتب او الشركات المحلية 
 

 ( :  11المادة ) 

على المكاتب والشركات بما ذلك االجنبية منها عند تقديم المعلومات عن 
اوضاع مكاتبها وخبراتها وكوادرها الى اي جهة من الجهات ان تقوم بتقديم هذه 



ت الى النقابة للتصديق عليها ، وال يجوز قبول هذه المعلومات من قبل المعلوما
 كانت قد اعتمدت مسبقا من قبل النقابة. إذا إال األعمال أصحاب

 

 (   :  16المادة ) 

 تصنيف المكاتب والشركات الهندسية :

 المكاتب والشركات في اي من الفئات التالية : تصنفهذا النظام   ألغراض

 هندس مكتب م   -أ

 مكتب مهندس الرأي  -ب

 مكتب هندسي او شركة هندسية   -جـ

 مكتب استشاري او شركة استشارية   -د

 

 (  :  17المادة ) 

للمجلس ان يعيد النظر في  تصنيف اي مكتب او شركة بناء على    -أ
 الشروط المستجدة على اي منهما بعد التحقق منها . آو األوضاع

د فيها المكتب او الشركة ايا من المؤهالت في الحاالت التي يفق   -ب
والمتطلبات للتسجيل او التصنيف في اي فئة معينة فللمجلس الحق في اعادة 

النظر في تسجيله او تصنيفه بعد اعطائه مهلة شهر واحد لتوفيق اوضاعه 
 قبل اعادة النظر في تصنيفه .

 

 *** ةـــام عامـــاحك*** 

 (  :19المادة )

لمهندس من قبل مهندس واحد   ال تقل خبرته في ممارسة يؤسس مكتب ا -أ
المهنة عن )ثالث( سنوات شريطة ان يكون متفرغا  للعمل في المكتب وان ال 



يمارس العمل الهندسي اال في اختصاص واحد من االختصاصات التالية ، 
 وذلك تحت طائلة االجراءات التأديبية بحق اي مخالف لهذا الحكم :

 بنيةعمارة  اال   -1

 الهندسة االنشائية   -2

 هندسة الجسور   -3

 التدفئة والتكييف   -4

 كهرباء المباني    -1

 االلكترونيات   -6

 هندسة المساحة    -7

يجوز لكل من مكتب المهندس المسجــــل في اختصـــاص ) عمــارة االبنية    -ب
د مخططات ( او اختصــــاص ) الهندسة االنشائية ( ان يتعاقد على اعدا

الترخيص والتصيم وذلك بالتعاون مع المكاتب االخرى الستكمال االختصاصات 
شريطة ان يقوم كل من تلك المكاتب بتقديم الخدمة الهندسية في اختصاصه 

 ويوقع على المخططات واالوراق الخاصة بها .

لمكتب المهندس استخدام مهندسين اخرين من نفس االختصاص   -ج
 سته في مكتبه .المسموح له بممار 

 

 ( : 11المادة ) 

 يصنف مكتب المهندس في احدى المراتب التالية:

 مرتبة )أ( 

اذا كان لمؤسس المكتب خبرة هندسية مدة ال تقل عن احدى عشرة سنة منها 
 اربع سنوات في مجال  التصميم .

 مرتبة )ب( 



 اذا كان لمؤسس المكتب خبرة هندسية ال تقل عن سبع سنوات منها سنتان
 على االقل في مجال التصميم .

 ج.    مكتب مهندس فئـة )ج(

 اذا كان لمؤسس المكتب خبرة هندسية ال تقل مدتها عن ثالث سنوات. 

 

 ( : 23المادة ) 

 يشترط ان يتوفر في مكتب المهندس مايلي :

ان يكون له مقر الئق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات المكتبية    -أ
 ال تقل مساحته عما يلي :المناسبة على ان  

 ( مترا مربعاً 43لمكتب المهندس من المرتبة  )أ(  )    -

 ( مترا مربعاً 43لمكتب المهندس من المرتبة  )ب(  )    -

 ( مترا مربعاً 23لمكتب المهندس من المرتبة  )ج(  )    -

ويضاف لهذه المساحات عشرة امتار مربعة لكل مهندس اضافي يعمل في 
 المكتب

ان يستخدم عددا مناسبا من الرسامين والفنيين في المكتب على ان ال    -ب
 يقل العدد عن رسام واحد.

 
 

 ***مكتب مهندس الرأي*** 

 

 ( :  21المادة ) 

لغايات هذا النظام يشترط فيمن يصنف كمهندس رأي ويسجل في النقابة بهذه 
 الصفة مايلي:



سنة بعد  11ال تقل عن ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة    -أ
حصوله على الشهادة الجامعية االولى شريطة ان يكون قد امضى مدة ال تقل 

 سنوات من هذه المدة في ممارسة االختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه 9عن 

سنوات  13او ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ال تقل عن    -ب
ي الهندسة شريطة ان يكون قد بعد حصوله على شهادة االختصاص العليا ف

سنوات من هذه المدة في ممارسة االختصاص الذي  1امضى مدة ال تقل عن 
 يطلب تصنيفه فيه

وان يكون قد تحمل بنجاح بارز مسؤوليةج تصميم او ادارة مشروع   -ج
 هندسي لتصنيفه كمهندس رأي

ي او وان ال تكون له عالقة باي من اوجه النشاط التجاري او الصناع   -د
المقاوالت التي تتصل بصورة مباشرة باالستشارة المتخصصة او العامة التي 

 يمارسها

ان يتمتع بصفات الشمول في التطلع لالمور والنظرة المستقبلية للمهنة    -هـ
ومتابعة تطورها وغير ذلك من الصفات الذاتية التي تضفي على طالب 

 ةالتصنيف شخصية متميزة بالعلم والخبرة والكفاء
 

 ( : 22المادة ) 

اذا رغب مهندس الرأي ان يعمل لحسابه الخاص  فيشترط ان يكون لديه     -أ
( مترا مربعا وان ان يتفرغ لممارسة 23مكتبًا الئقًا  ال تقل مساحته عن )

المهنة في االختصاص  الذي سجل له  في النقابة دون غيره كمهندس رأي ، 
شورة والخبرة  في االمور الهندسية وله في سياق هذه الممارسة ابداء الم

والقيام باعمال التدقيق والمراجعة فيها واالدارة الفنية واعداد المخططات التي 



تؤيد او تعزز االراء التي يبديها واالشراف على تنقيذ االشغال المتعلقة بها 
 على ان ال يسمح له بالتعاقد الجراء الدراسة لمشاريع متكاملة .

دس الرأي شريكا في مكتب او شركة او استخدم لدى اي اذا كان مهن   -ب
منهما فال يحق له ممارسة المهنة في ذلك المكتب او تلك الشركة اال في 

 االختصاص  الذي سجل به في النقابة كمهندس رأي .

 

 

 *** المكتب الهندسي او الشركة الهندسية***  

 

 ( : 23المادة )

ة الهندسية في النقابة ويحق لكل يسجل المكتب الهندسي او الشرك     -أ
منهما  ممارسة المهنة في اختصاصين او اكثر من االختصاصات 

الهندسية  المتراتبطة  وفقا لما يقرره المجلس ، ويشترط في جميع االحول 
ان ال يقل عندد المهندسين العاملين في المكتب الهندسي او الشركة 

خبرة احد هؤالء المهندسين  الهندسية عن مهندسين اثنين ، وبحيث ال تقل
 ( سنوات منها سنتان في مجال التصميم 7في ممارسة المهنة عن )

يحق للمكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يستكمل الخدمات    -ب
الهندسية في اي اختصاص يلزمه النجاز اعماله بالتعاون مع المكاتب 

ية ضمن االخرى شريطة ان يقوم كل مكتب بتقديم الخدمة الهندس
 اختصاصه ويوقع على اعماله الخاصة به.

 

 (  : 24المادة   )

تكون االختصاصات التي يسمح للمكتب الهندسي والشركة الهندسية ممارسة 
 عمله فيها كما يلي:



 في الهندسة المدنية   -أ

 الطرق   -1

 الجسور واالبنية العالية   -2

 الهندسة االنشائية   -3

( من 21الساسات الخاصة مع مراعاة احكام المادة )ميكانيكا التربة وا   -4
 هذا النظام

 المياه والمجاري والتمديدات الصحية.   -1

 هندسة المساحة.   -6

 فحص المواد وتكنولوجيا الخلطات الخرسانية واالسفلتية .   -7

 في الهندسة المعمارية   -ب

 عمارة االبنية   -1

 تنظيم وتخطيط المدن  -2

 دسة الميكانيكيةفي الهن   -جـ

 التدفئة والتكييف والتبريد والتمديدات الداخلية   -1

 الدراسات الصناعية  -2

 في الهندسة الكهربائية   -د

 كهرباء القوى وتمديدات المباني   -1

 االلكترونيات  -2

 في الهندسة الجيولوجية والتعدين   -هـ

 التعدين  -1

 المناجم   -2

 الدراسات الجيولوجية   -3

 في الهندسة الكيماوية   -و



 في هندسة البترول    -ح

 في الهندسة االدارية / ادارة المشاريع. - ط
 

 

 (   : 21المادة  )

ال يجوز تسجيل اي مكتب هندسي او شركة هندسية في اختصاص ) ميكانيكا 
التربة واالساسات الخاصة ( اال اذا كان كادره الفني يضم مهندسين اثنين كحد 

ن احدهما مسجال في النقابة في قسم الهندسة المدنية واالخر ادنى وبحيث يكو
( 7في قسم هندسة التعدين وان ال تقل خبرة احدهما في مجال اختصاصه عن )

 ( سنوات .3سنوات وخبرة االخر عن )

 

 (  :26المادة  )

يصنف كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية في احدى المرتبتين 
 التاليتين : 

ة االولى : يشترط  في كل من المكتب الهندسي والشركة الهندسية المرتب -1
في هذه المرتبة ان يرأس كل اختصاص في المكتب او الشركة مهندس خبرة 

( سنوات منها سنتين في مجال التصميم وان يعاونه مهندس 7ال تقل عن )
اخر في ذلك االختصاص ويكون عدد المهندسين في هذا المكتب او الشركة ) 

 عة ( كحد ادنى اثنان منهم لكل اختصاص.ارب

المرتبة الثانية :  يشترط في كل من  المكتب الهندسي او الشركة الهندسية  -2
في هذه المرتبة ان يرأس احد اختصاصات المكتب او الشركة مهندس بخبرة ال 

( سنوات وان يعمل في اي اختصاص اخر مهندس ال تقل خبرته 7تقل عن )
 ( سنوات .3عن )

 



 (  : 27لمادة  )ا

يشترط في المكتب الهندسي او الشركة الهندسية ان يكون لكل منها مكتب 
الئق مزود بالمرافق الصحية والتجهيزات المكتبية الالزمة وبمساحة ال تقل عن 

( امتار مربعة لكل مهندس بعد المهندسين 13( مترا مربعا ، يضاف اليها )43)
الرسامين والفنيين واالخرين على اال  االولين وان يكون فيه عدد مناسب من

 يقل عددهم عن اثنين .

 

 
 ***المكتب االستشاري*** 

 

 ( : 29المادة ) 

يسجل كل من المكتب االستشاري والشركة االستشارية في النقابة لممارسة  
المهنة في اختصاصين اثنين على االقل من االختصاصات المنصوص عليها 

ام شريطة ان يكون هناك ترابطا بين تلك ( من هذا النظ24في المادة )
 االختصاصات وفقا لما يقرره المجلس .

 

 (  :21المادة  )

يشترط ان يكون لدى المكتب االستشاري والشركة االستشارية جهاز هندسي 
 متفرغ على النحو التالي :

( 4سنة منها ) 11ان يرأس كل اختصاص مهندس ال تقل خبرته عن     -أ
التصميم ويجوز تعيين احد هؤالء المهدسين مديرا عاما سنوات في مجال  

 ةللمكبت او الشرك
ان يكون الحد االدنى لعدد المهندسين العاملين في المكتب االستشاري    -ب

 او الشركة االستشارية  وفقا لعدد االختصاصات كما يلي :



اذا كان عدد االختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة     -1
اثنين فقط فيشترط ان ال يقل عدد المهندسين عن خمسة ال  اختصاصين

( سنوات في جال التصميم  4( سنة منها )11تقل خبرة اثنين منهم عن )
 ( سنوات على االقل .3وخبرة اثنين اخرين منهم عن )

اذا كان عدد االختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة ثالثة  -2
لمهندسين عن سبعة وبحيث ال تقل اختصاصات فيشتط ان ال يقل عدد ا

( سنوات في مجال التصميم 4( سنة منها ز)11خبرة ثالثة منهم عن )
 ( سنوات على االقل .3وخبرة اثنين منهم عن )

اذا كان عدد االختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اربعة  -3
اختصاصات فيشترط ان ال يقل عدد المهندسين عن تسعة وبحيث ال  تقل 

( سنوات في مجال التصميم 4( سنة منها )11خبرة اربعة منهم عن )
 ( سنوات على االقل .3وخبرة ثالثة اخرين منهم عن )

اذا كان عدد االختصاصات التي يمارسها المكتب او الشركة اكثر من  -4
اربعة اختصاصات فيضاف لكل اختصاص بعد ذلك العدد منهدسان ال تقل 

 ( سنوات في مجال التصميم.4منها )( سنة 11خبرة احدهما عن )

 

 (  : 33المادة )

يشترط ان يكون لكل من المكتب االستشاري والشركة االستشارية مقر الئق  -أ
( امتار مربعة اذا كان عدد 113مزود بالمرافق الصحية ومساحة ال تقل عن )

االختصاصات للمكتب او الشركة اختصاصين اثنين ويضاف الى هذه المساحة 
مترا مربعا لكل اختصاص اضافي وان تتوفر في المقر التجهيزات ( 33)

 المكتبية واألدوات المناسبة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.



ان يكون لدى المكتب او الشركة ثالثة فنيين بما في ذلك الرسامون    -ب
افي وحاسبو الكميات وان يضاف الى ذلك العدد فني واحد لكل اختصاص اض

بعد االختصاصين االوليين وان يكون للمكتب او الشركة جهاز اداري مكون 
 من موظفين اثنين على االقل.

 

 (  :31المادة )

تؤلف في النقابة هيئة تسمى ) هيئة المكاتب والشركات الهندسية ( تعرف  -أ
فيما يلي بالهيئة وتضم في عضويتها المكاتب والشركات الهندسية المصنفة 

ف مراتب التصنيف وفقا الحكام  هذا النظام ويتم انتخابها من قبل في مختل
هيئة عامة مؤلفة من اصحاب المكاتب والشركات الهندسية المسددة للرسوم 
المترتبة عليها للنقابة بما في ذلك الرسوم الخاصة بالسنة  التي يعقد فيها 

 اجتماع الهيئة العامة .

ة ابالغ الهيئة باسم ممثل كل منهما يترتب على المكتب والشركة الهندسي -ب
في اجتماع الهيئة العامة وذلك في بداية كل سنة او عند تسجيل اي 

اختصاص جديد شريطة ان يكون قد تم تسجيل هذا االختصاص قبل ثالثين 
يوما على االقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ويشترط في ممثل الشركة او 

 فقا الحكام  الفقرة )أ( من هذه المادة.المكتب ان يكون مسددا للرسوم و 

 

 

 (   :32المادة )

تعقد الهيئة العامة للهيئة اجتماعها السنوي العادي خالل  النصف الثاني    -أ
 من شهر نيسان من كل سنة في  موعد تحدده  الهيئة .

للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خالل السنة بدعوة من    -ب
 اء على طلب ربع اعضاء اصحاب المكاتب والشركات الهندسية.المجلس او بن



يرأس اجتماع الهيئة العامة للهيئة رئيس الهيئة او نائبه في حالة     -ج
غيابه واذا تغيب االثنان فيرأسه اكبر اعضاء  الهيئة سنًا  ويحضره النقيب او 

 نائب النقيب ممثال للمجلس

ونيا اذا حضرته  االكثرية المطلقة من يكون اجتماع الهيئة العامة  قان    -د
اعضائها ويراعى في ذلك ان يكون تمثيل المكتب والشركة الهندسية في 

االجتماع بعدد مساو لالختصاصات التي سجل بها كل منهما واذا لم يكتمل 
هذا النصاب بعد مضي ثالثين دقيقة من الوقت المحدد لالجتماع فتدعى 

بعد سبعة ايام ويكون االجتماع الثاني قانونيا  الهيئة العامة الى اجتماع اخر
 باي عدد من الحضور.

تتخذ الهيئة العامة قراراتها باالجتماع او االكثرية المطلقة من اعضائها      -هـ
الحاضرين ويكون لكل من المكتب او الشركة الهندسية عدد من االصواب 

وات يرجح يساوي عدد االخصاصات المسجل بها ، وفي حالة تساوي االص
 الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

 

 (   :33المادة )

 تتولى الهيئة العامة للهيئة الصالحيات التالية:

 وضع السياسة العامة للهيئة للسنة القادمة   -أ

 مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الهيئة عن السنة السابقة    -ب

ن شأنه تنظيم عمل المكاتب التوصية لمجلس الهيئة  بكل ما م     -ج
والشركات الهندسية  لرفع مستوى العمل الهندسي االستشاري وفقا للقوانين 

 واالنظمة المعمول بها في النقابة .

 التوصية للمجلس بتعديل هذا النظام.     -د

 

 



 ( :34المادة )

تتكون الهيئة من رئيس وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة 
 ب المكاتب والشركات الهندسية على النحو التالي :الصحا

رئيس الهيئة ونائي له ويتشرط في كل منهما ان يكون احد اصحاب     -أ
المكاتب الهندسية االستشارية وان يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة ال 

( سنوات ومارس عمله في المكتب او الشركة التيمثلها مدة  ال 7تقل عن )
 ( سنوات .3تقل عن )

ثالثة اعضاء من اصحاب المكاتب الهندسية االستشارية ويشترط  ان ال    -ب
( سنوات وان يكون قد مارس العمل 7تقل مدة ا نتساب كل منهم للنقابة عن )

 ( سنوات .3في المكتب او الشركة التي يمثلها مدة ال تقل عن )

كتب هندسي عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة م    -ج
 احدهم من الفئة االولى والثاني من الفئة الثانية.

 عضوان اثنان من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب مهندس . -د

 عضو واحد من اصحاب المكاتب المصنفة بمرتبة مكتب مهدنس رأي . -هـ

 

 ( :31المادة )

ة واحدة يجري الترشيح النتخاب الرئيس ونائبه  واعضاء الهيئة على ورق  -أ
على ان ينتخب االعضاء بالعدد ووفقا للتصنيف المصنوص عليه في المادة 

( من هذا النظام ويعتبر فائزا من حصل منهم على االغلبية النسبية 34)
لالصوات ويراعى في ذلك احكام النظام الداخلي للنقابة المتعلقة بانتخاب 

 الشعب الهندسية.



ة العامة الذين حضروا اجتماعها للنقيب او لخمسة من اعضاء الهيئ  -ب
اجراءاتها لدى المجلس خالل  الطعن في قانونية االنتخابات او باي اجراء من

 سبعة ايام من تاريخ اجرائها.

 

 ( :36المادة )

تكون مدة دورة الهيئة سنتين تبدأ من اليوم االول من شهر ايار من    -أ
لهيئة القائمة في ممارسة السنة التي تجري فيها االنتخابات على ان تستمر ا

 عملها وصالحياتها الى ان تتسلم الهيئة  المنتخبة اعمالها .

اذا شغر مركز رئيس الهيئة الي سبب من االسباب قبل انتهاء دورة الهيئة  -ب
فيصبح نائبه رئيسا لها حتى نهاية الدورة وتنتخب الهيئة نائبا للرئيس من 

 واجب توفرها في نائب  الرئيس .   بين االعضاء ممن تنطبق عليه الشروط ال

اذا شغر مركز عضو الهيئة الي سبب من االسباب فيحل محله المرشح    -ج
الذي كان قد نال في االنتخابات اكثر االصوات بعد المرشحين الذين فازوا بها 

على ان يكون العضو الجديد من فئة  العضو الذي شغر مركزه وفقا الحكام 
النظام فاذا لم يوجد مثل هذا المرشح فيتولى المجلس (  من هذا 34المادة )

بناء على تنسيب الهيئة تعيين هذا العضو من اعضاء الهيئة العامة ممن 
 تنطبق عليه شروط العضوية  الشاغرة.

اذا كان عدد االعضاء الذين شغرت مراكزهم في الهيئة في وقت واحد     -د
شغور تلك المراكز النتخاب اربعة اعضاء فتدعى الهيئة العامة من تاريخ 
 االعضاء الذين سيشغلونها حتى نهاية الدورة.

اذا اصبحت اكثرية اعضاء الهيئة ممن اتسعوا لعضويتها وفقا لمقتضى     -هـ
احكام الفقرة )جـ(  من هذه المادة فيعتبر جميع اعضاء الهيئة مستقلين  



هيئة جديدة الكمال  وتدعى  الهيئة العامة لالجتماع خالل ثالثين يوما التخاب
 دورة الهيئة المستقيلة.

 تنتهي عضوية العضو   في الهيئة  في اي من الحاالت التالية:     -و

 اذا  فقد ايا من شروط العضوية فيها.   -1

اذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية  دون عذر تقبله  الهيئة    -2
 وذلك بقرار منها.

 

 ( : 37المادة ) 

 يئة  بالمهام والصالحيات التالية :تختص اله  -أ

النظر في طلبات تسجيل  المكاتب  والشركات الهندسية وتقديم    -1
 توصياتها بشأنها للمجلس.

متابعة ممارسة المكاتب والشركات الهندسية العمالها وتقيدها     -2
 بقانون وانظمة النقابة وتقديم تقاريرها بذلك للمجلس.

 المهنة والعمل على رفع مستواها.النظر فيما يتعلق ب   -3

تحديد الحد االدنى لالتعاب وتقدير حجم العمل لفئات المكاتب     -4
 والشركات الهندسية ورفع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

االتوصية  للمجلس بكل ما من شأنه تطوير عمل القسم الفني في    -1
 النقابة ومتابعة اداء هذا القسم .

الخالفات الفنية والمالية بين المكاتب  الهندسية وبينها  النظر في  -6
وبين اصحاب العمل / او المقاولين وتقديم توصياتها بشأنها الى 

 المجلس.

االشتراك في تمثيل النقابة  لدى هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة    -7
 االستشارية العربية والهيئات الدولية المماثلة



ممثلي الهيئة لدى هيئة اتحاد المهدسين  التنسيب للمجلس بأسماء   -9
 العرب.

دراسة االمور المحالة عليها من المجلس ورفع توصياتها بشأنها     -1
 الى المجلس 

اعداد مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية المقبلة ورفعها     -13
 للمجلس .

 مهمامها وتسمية اعضائها وتعيين رؤساء لها   

( يوما  11عوة من رئيسها مرة واحدة على االقل كل )تجتمع  الهيئة بد   -ب
ويجوز له دعوتها الى االنعقاد في اي وقت ويعتبر اجتماع  الهيئة قانونيا 

بحضور ستة من اعضائها على االقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا 
منهم وتتخذ قراراتها باالجماع او باغلبية اربعة اصوات  من اعضائها  على 

 .االقل
 

 

 ةــــام عامـــاحك
 ( :39المادة )

ال يجوز  لمؤسسات القطاع العام تنفيذ مشاريعها الهندسية  دون اشراف     -أ
هندسي من قبل اجهزتها الفنية او من قبل مكاتب او شركات هندسية ومع 

(  من هذه المادة ال يجوز للقطاع الخاص تنفيذ اي 1مراعاة احكام الفقرة )
سية دون اشراف هندسي  من قبل مكاتب او شركات من مشاريعه الهند

 ( متر مربع فأكثر .233هندسية اذا كانت مساحة المشروع )

( 233يكون االشراف على المشروع جزئيا عندما تتراوح مساحته من )    -ب
(  متر مربع ويكون االشراف على المشروع  كليا عندما تزيد 433الى )

 ( متر مربع ،433مساحته على )



يتم االشراف الجزئي على المشاريع الهندسية بواسطة المهندسين     -ج
العاملين في مؤسساتالقطاع العام او في المكاتبوالشركات الهدنسية واما 
االشراف الكلي فيتمبواسطة اجهزة فنية مؤهلة  من اولئك المهندسين او 

 المكاتب والشركات الهندسية متفرغة لالشراف المقيمب في الموقع .

يصدر المجلس تعليمات بشأن تدحيد حجم المشاريع الهندسية التي يحق     -د
لكل فئة من فئات المكاتب والشركات الهندسية القيام بها ، وذلك نسبة الى 

 اعداد المهندسين العالمينب فيها .

لصاحب اي عمل ان يدعو المكاتب  والشركات ان تقدم اليه مسبقا    -هـ
أهيلها لمشاريع محددة معينة الختيار المؤهل منها مؤهالتها وخبراتها بغرض ت

لتقديم عروضها  في المناقصة الخاصة بتلك المشاريع ويكون صاحب العمل 
ملزما بنتيجة  التأهيل الذي يجربيه شريطة ان يقوم باطالع المجلس على 

 شروط التأهيل قب الالعالن عنها.

و مكاتب  هندسية تقوم  في المدن والقرى التي ال يوجد فيها شركات ا    -و
اجهزة البلديات الفنية باالشراف الجزئي على المشاريع التي تقام في تلك 
المدن والقرى مقابل عشرين دينارا لكل زيارة كشف على المشروع وتدفع 

 لصندوق البلدية المختصة . 

 

 ( :31المادة )

 : على المكاتب والشركات بما في ذلك االجنبية منها ان تقوم بما يلي
االحتفاظ بملفات كاملة لمشاريعها يشتمل كل منها على عقد المقاولة    -أ

وبرنامج ومتطلبات العمل والمذكرات الحسابية الخاصة بها ، كما يجب ان 
يحتوي الملف على اي تعديل طرأ على المخططات او وثائق العطاء االصلية 



ل االضافية التي وعلى موافقات صاحب العمل على االوامر التغييرية واالعما
 ادخلت على المشروع اثناء التصميم واالشراف.

اصدار تقارير دورية الصحاب العمل على المشاريع التي تتولى     -ب
تصميمها اواالشراف عليها وفقا للتعليمات والنماذج التي يصدرها المجلس 

 بهذا الشأن .

 

 ( :43المادة )

ات اواالستشارات الهندسية يلغى  ) نظام مزاولة المهنة  لمكاتب الدراس
 .1173( لسنة 134والشركات االستشارية الهندسية( رقم )

 

 

 


