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المادة األولى:
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كٍل منها، ما لم يقتض السياق 

خالف ذلك.
النظام: 

وتاريــخ  )م/36(  رقـــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الهندســة  المهــن  مزاولــة  نظــام 
1438/4/19هـ.

الالئحة:  الالئحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:  وزارة التجارة.  

الهيئة :  الهيئة السعودية للمهندسين.

لجنة النظر:  
لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات وفق حكم المادة )الثانية عشر( من النظام.

الترخيص:  
الترخيــص الــذي تمنحــه الــوزارة للمكاتب والشــركات الهندســية عند مزاولتهــا أًيا من 
المهــن الهندســية، وفًقــا لمعاييــر مزاولــة المهنــة وشــروط التراخيــص التــي تضعها 

الهيئة.

صاحب الترخيص:  
الشــخص الطبيعي أو االعتباري الذي تم الترخيص له لمزاولة العمل الهندســي في 

المملكة.

المدير:  
الشــخص المؤهل والمكلف بأعمال اإلدارة واإلشــراف على أعمال المكتب أو الشــركة 

أو الفروع، ويجوز أن يكون هذا المدير شخًصا آخر بخالف صاحب الترخيص.
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المادة الثانية:
      يجب على صاحب الترخيص أو العاملين لديه االلتزام بميثاق المهندس.

المادة الثالثة:
     يجب على صاحب الترخيص التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص.

المادة الرابعة:
     يجــب علــى صاحــب الترخيــص التســجيل والقيــد لــدى الهيئــة وثوثيــق األختــام 

والتواقيع والمطبوعات الرسمية الخاصة به. 

المادة الخامسة:
    يجــب علــى صاحــب الترخيــص أو المديــر التوقيــع والمصادقــة علــى جميــع األعمال 
والمخططــات والتقاريــر الهندســية الصادرة عنــه، والتأكد من وجــود التوقيع والختم 
المهنــي المعتمــد مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمهندســين للممارســين المهنيين 
مــن العامليــن لديــه أو المتعاونيــن معــه، والتأكد من أرشــفتها وتوثيقها بشــكٍل آمٍن 

ومناسب.

المادة السادسة:
   يجب على الكوادر الهندســية العاملة لدى صاحب الترخيص التوقيع والختم على 
جميــع األعمــال والخدمات الهندســية التــي يقومــون بتنفيذها بحســب تخصصاتهم 

وفئاتهم ودرجاتهم المهنية المعتمدة من الهيئة. 

 المادة السابعة:
      يجــوز لصاحــب الترخيــص االســتعانة بخدمــات الممارســين لمهنــة الهندســة مــن 
المهندســين الســعوديين وفــق اتفاقيــات أو عقود مبرمة معهم، وبمــا ال يتعارض مع 

األنظمة األخرى.
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المادة الثامنة:
     يجب على صاحب الترخيص تحديث بياناته ومعلوماته بشكل ُمستمر، ويجب عليه 
إخطــار الهيئــة عــن أي تغييــٍر يطــرأ أو يحدث على تلــك البيانات خالل شــهر من إجراء 

التعديل.

المادة التاسعة:
     يجــب علــى صاحــب الترخيــص اإلفصــاح للجهــات التــي يرغــب بالتعاقــد معهــا عــن 
جميــع األعمــال والتعاقــدات والخدمات الهندســية التي قد تتعــارض مهنًيا وأخالقًيا 
مع األعمال التي سوف يقوم بتنفيذها، أو األعمال التي قد تنشأ خالل فترة التعاقد.

المادة العاشرة:
     ال يجــوز لمــن انتهــى ترخيصــه مزاولة العمل الهندســي في المملكــة، ويجب عليه 
التوقــف مباشــرًة عــن المزاولــة، وعــدم تقديــم أي خدمــات أو أعمــال هندســية إال بعد 

تجديد ترخيصه.

المادة الحادية عشر:
     في حال تم إنهاء التعاقد أو إلغاء االتفاقيات مع الكودار الهندسية العاملة لدى 
صاحب الترخيص والتي كانت سبًبا من أسباب حصوله على الترخيص، أو إضافة أحد 
األنشــطة الهندســية، وجب عليه إيقاف النشــاط الهندســي مباشــرًة وعدم ممارســة 

العمل إال بعد توافر الكوادر الهندسية البديلة، أو تعديل الترخيص.

المادة الثانية عشر:
يقتصــر عمــل شــركات العقــود المتكاملــة )EEEEPCEEE( علــى إعــداد التصاميــم الهندســية 

التفصيلية للمشاريع التي تقوم بتنفيذها وإدارتها. 

المادة الثالثة عشر:
ال يجــوز لمــن Eانتهــى اعتمــاده المهني أو تصنيفــه المهني مزاولة العمل الهندســي 
EEً عن المزاولــة، وعدم تقديم أي خدمات أو  فــي المملكة، ويجب عليه التوقف مباشــرة

أعمال هندسية. 
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الفصل الثاني
شروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية
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المادة الرابعة عشر:
الشروط واألحكام العامة: 

1. يجب أن يكون طالب الترخيص حاصاًل على المؤهل العلمي المناسب، أو الموافقات 
النظامية المناسبة للتخصص أو التخصصات الهندسية التي يرغب بمزاولتها.

2. يجب أن يكون طالب الترخيص حســن الســيرة والســلوك، ولم يســبق أن صدر بحقه 
أي ُحكٍم مخٍل بالشرف واألمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

3. يجب أن يتعهد طالب الترخيص بتوفير الكوادر والمعدات واألجهزة واألدوات الفنية 
التي تتوافق مع حجم وطبيعة أعماله واألنشطة الهندسية التي يرغب بمزاولتها.

4. يشــمل الترخيص جميع أنحاء المملكة في التصميم والدراســات واإلشــراف وإدارة 
المشــاريع، ويجــب وجــود مدير مؤهل إلدارة الفــرع، ويتحمل صاحــب الترخيص والمدير 

جميع المخالفات والتجاوزات الناتجة عن تلك الفروع.
5. عند إضافة األنشطة للفرع الرئيسي يتم إضافتها تلقائًيا للفروع.

6. يجــب علــى صاحب الترخيص الحصــول على موافقة الهيئة عند فتح أي فرع وفًقا 
للشــروط، علــى أن يكــون مديــر الفرع مهندس ســعودًيا، وبمــا ال يتعارض مــع األنظمة 

األخرى.
7. يجــب علــى صاحــب الترخيــص وضــع لوحــة إرشــادية توضح أوقــات عمله الرســمية، 
وكذلك إبراز ترخيصه، وشــهادات االعتماد الخاصة بكوادره الهندســية والفنية بشكل 
واضح على أن ال تزيد عن خمسة شهادات اعتماد، وفي حال وجود أكثر من ذلك يتم 

حفظها في ملف خاص.

المادة الخامسة عشر:
      يتــم الترخيــص لمزاولة المهن الهندســية للمكاتب والشــركات الهندســية، وفًقا 

للفئات التالية:
1. مكتب أو شركة )استشارات هندسية(: كيان نظامي حاصل على ترخيص لممارسة 
خدمــات االستشــارات الهندســية في تخصــص أو أكثر ألعمــال الدراســات والتصاميم 

واإلشراف الهندسي وإدارة المشاريع.
2. مكتب أو شــركة )هندســية متخصصة(: كيان نظامي حاصل على ترخيص لممارســة 
الخدمات الهندسية ألعمال الدراسات والتصاميم، في تخصص صاحب الترخيص فقط.
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3. مكتــب أو شــركة )خدمــات هندســية مســاندة(: كيــان نظامي حاصــل على ترخيص 
لتقديم خدمات هندسية مساندة، في تخصص صاحب الترخيص فقط.

4. الشــركات )ذات العقــود المؤقتــة(: هي الشــركات األجنبية المتعاقــدة مع الجهات 
الحكوميــة والتــي يتم الترخيص لها وفًقا لنظام الشــركات، وبناًء على عقود محددة 

المدة، ويكون الترخيص لكل مشروع على حدة. 
5. الشــركات )الهندســية األجنبيــة(: هــي الشــركات الهندســية األجنبيــة العاملة في 
مجــال الخدمات الهندســية واالستشــارات المرتبطة بها، والحاصلــة على تراخيص من 
وزارة االستثمار والجهات المختصة بنسبة %100، وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم )681( 

وتاريخ 1438/11/15هـ. 
6. شركة )عقود متكاملة(: كيان نظامي خاضع لنظام الشركات، وحاصل على ترخيص 
لتقديــم خدمــات إعــداد التصاميــم الهندســية التفصيلية لمشــاريع المقــاوالت التي 
تقــوم بتنفيذهــا وفق نظام مزاولة المهن الهندســية، وقرار مجلس الوزراء رقم 1983 

وتاريخ 1430/8/6هـ.
 

المادة السادسة عشر:
يتــم الترخيــص لمزاولــة المهــن الهندســية للمكاتــب والشــركات الهندســية وفًقــا 
للشروط واألحكام العامة الواردة في المادة )13(، ووفًقا لنظام الشركات المهنية 

والئحته التنفيذية، واالشتراطات التالية:
أواًل: شروط التراخيص لفئة )االستشارات الهندسية(: 

1. أن يكــون طالــب الترخيــص حاصــاًل على االعتمــاد المهني من الهيئــة، ولديه درجة 
مهنية ال تقل عن مهندس محترف، أو لديه خبرة عملية في المجال الهندسي ال تقل 

عن )ثمان سنوات(.
2. أن يقوم بتوفير الكوادر الهندسية والفنية المطلوبة لمزاولة النشاط الهندسي.

ثانًيا: شروط التراخيص لفئة )الهندسة المتخصصة(: 
1. أن يكــون طالــب الترخيــص حاصــاًل على االعتمــاد المهني من الهيئــة، ولديه درجة 
مهنية ال تقل عن مهندس مشارك، أو لديه خبرة عملية في المجال الهندسي ال تقل 

عن )أربع سنوات(.
2.  أن يقوم بتوفير الكوادر الهندسية والفنية المطلوبة لمزاولة النشاط الهندسي.
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ثالًثا: شروط التراخيص لفئة )الخدمات الهندسية المساندة(: 
1. أن يكــون طالــب الترخيــص حاصــاًل على االعتمــاد المهني من الهيئــة، ولديه خبرة 
عمليــة فــي المجال الهندســي ال تقل عن )ســنتين( أو أن يكون مجتــاًزا لدورة تأهيلية 

معتمدة من الهيئة بنفس المجال.
2. أن يكــون طالــب الترخيــص مهنــدس حديث التخــرج حاصاًل على االعتمــاد المهني 
من الهيئة، وأن يكون مجتاًزا لدورة تأهيلية معتمدة من الهيئة متفرعة من تخصصه 

الرئيسي.
3. أن يقوم بتوفير الكوادر الهندسية والفنية المطلوبة لمزاولة النشاط الهندسي.

رابًعا: شروط التراخيص لفئة )شركات العقود المؤقتة(: 
1. أن تكون الشركة أجنبية وخاضعة لنظام الشركات.

2. أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص من وزارة االستثمار ومن الجهات المختصة.
3. أن تقوم الشركة بتوفير الكوادر الهندسية والفنية المطلوبة لكل مشروع.

خامًسا: شروط التراخيص لفئة )الشركات الهندسية األجنبية(: 
1. أن تكــون الشــركة أجنبيــة وحاصلة على ترخيــص من وزارة االســتثمار ومن الجهات 

المختصة.
2. أن تقوم الشركة بتوفير الكوادر الهندسية والفنية المطلوبة.

سادًسا: شروط التراخيص لفئة )شركات العقود المتكاملة(: 
1. أن تكون الشركة خاضعة لنظام الشركات.

2. أن يكون ضمن أغراضها وضع التصاميم الهندسية التفصيلية لما تقوم بإدارته من 
مشاريع.

3. أن تكــون مشــاريع الشــركة ذات طبيعــة فنية معقــدة، وخاصة للمشــاريع الصناعية 
مثل مشاريع قطاع الطاقة والمياه والكهرباء والبتروكيماويات ونحوها.

4. أن تقــوم الشــركة بتوفيــر الكــوادر الهندســية والفنيــة المطلوبــة، وأن ال يقــل عدد 
المهندســين العامليــن لــدى الشــركة  عــن 100مهنــدس فــي مختلــف التخصصــات 

الهندسية.
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المادة السابعة عشر:
     يتم الترخيص بشكل اختياري لمدة )سنة أو سنتين أو ثالث سنوات(، وعلى صاحب 

الترخيص التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدته بفترة ال تقل عن شهرين.

المادة الثامنة عشر:
     ال يترتــب علــى وفــاة صاحب المكتب أو الشــريك المهني حل المكتب أو الشــركة، 
وال يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خالل عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم 
التنــازل عــن المكتــب أو التنــازل عن حصة مورثهم لشــريك آخر أو تحويــل المكتب إلى 

شركة هندسية.

المادة التاسعة عشر:
        ُيعمل بهذه المعايير والشــروط من تاريخ إقرارها، وُتلغى جميع القرارات واللوائح 
التي تتعارض مع أحكامها، وفي حال وجود بعض الحاالت التي تتطلب إلى معالجة، 

تدرس من األمانة العامة للهيئة، وتعتمد من مجلس اإلدارة.        
                                                  



12

ملحق:
EEE :الرسوم السنوية لشركات العقود المتكاملة

بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )3/ اســتثنائي 41/16/5( بتاريــخ 2020/04/08م، 
 فقــد تــم اعتمــاد الرســوم الســنوية لشــركات العقــود المتكاملــةEEE، بمبلــغ 80000 ريــال 

)ثمانون ألف ريال( للسنة الواحدة.
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جميع الحقوق محفوظة لدى 
الهيئة السعودية للمهندسين


