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مقدمة:
صدر نظام مزاولة المهن الهندســية بالمرسوم الملكي
رقم ( :م  ) ٣٦ /وتاريخ ١٤٣٨ / ٤ / ١٩ :هـ  ،بناء ً على قرار
مجلــس الوزراء رقم  ٢٢٣وتاريخ  ١٨/٤/١٤٣٨هـ  ،لتنظيم
ً
وراعيا للمهنة
مزاولة المهن الهندســية في المملكة ،

ً
ً
مهنيا للقطاع الهندسي.
ونبراسا
الهندسية ومنتسبيها

القرار الملكي
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أوال:

نظام مزاولة
المهن الهندسية
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املادة األأوىل:
يق�ص��د باألألف��اظ والعب��ارات اآلآتي��ة� -أينما وردت يف ه��ذا النظام -املع��اين املو�ضحة �أم��ام كل منها ،ما مل
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
النظام

نظام مزاولة املهن الهند�سية

الالئحة

الالئحة التنفيذية للنظام

الهيئة

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

الوزارة

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية واإلإ�سكان

الوزير

وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية واإلإ�سكان

جمل�س اإلإدارة
اللجنة
العمل الهند�سي
مزاولة املهن الهند�سية

جمل�س �إدارة الهيئة
جلنة االعتماد املهني بالهيئة
الدرا�س��ات والت�صاميم والر�س��ومات واإلإ�ش��راف والتنفيذ والت�ش��غيل وال�صيانة يف
�شعب التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها
القيام ب�أي عمل هند�سي ميار�س يف �شعب التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها

االعتماد املهني

القيد لدى الهيئة واحل�صول على الدرجة املهنية

الدرجة املهنية

الدرجة املهنية التي يح�صل عليها املهند�س من الهيئة عند اعتماده مهني ًا

ميثاق املهند�س

جمموعة القواعد التي تنظم �أخالقيات مزاولة املهن الهند�س��ية ،و�سلوكياتها التي
تقرها الهيئة

الرتخي�ص

الرتخي���ص الذي متنحه الوزارة للمكاتب وال�ش��ركات الهند�س��ية عند مزاولتها �أيا
من املهن الهند�سية
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املادة الثانية:
 -1ال جت��وز مزاول��ة �أي م��ن املهن الهند�س��ية �إال بعد احل�صول على االعتماد املهني م��ن الهيئة ،وفق ًا ملا ورد
يف النظام ،والالئحة.
 -2يعد �شغل الوظائف الهند�سية يف اجلهات احلكومية مبثابة الت�صريح مبزاولة املهنة يف هذه اجلهات يف
حدود الوظائف الهند�سية التي مت التعيني عليها ،وواجباتها ،وم�س�ؤولياتها ،وللجهات التنظيمية املخت�صة -
يف �أي وقت تراه� -إلزام املهند�سني يف اجلهات احلكومية باحل�صول على االعتماد املهني.
املادة الثالثة:
ال يجوز للمعتمد مهني ًا مزاولة تخ�ص�ص هند�سي �أو درجة مهنية غري معتمدين.
املادة الرابعة:
مـراعاة مـا ورد يف الفـقـرة ( )2من املادة (الثانيـة) مــن النــظام ،يحــظر ت�شغيـــل املهنــد�سني غري املعتمدين مهنياً.
املادة اخلام�سة:
فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص ،ال يجوز ألأي جهة قبول �أي عمل هند�سي �إال من املعتمدين مهني ًا.
املادة ال�ساد�سة:
ي�شرتط لالعتماد املهني ما ي�أتي:
� -1أن يك��ون طال��ب االعتم��اد املهن��ي حا�ص ًال عل��ى امل�ؤهل املطل��وب يف �أي من التخ�ص�صات الهند�س��ية من
�إحدى اجلامعات ال�سعودية� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
� -2أن يكون متمتع ًا باألأهلية الكاملة.
� -3أن يتعهد بااللتزام مبيثاق املهند�س.
� -4أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف �أو األأمانة ،ما مل يرد �إليه اعتباره.
� -5أال يكون قد �صدر يف حقه قرار ب�شطب االعتماد املهني ،ما مل يكن قد م�ضى على �صدور القرار ثالث �سنوات.
� -6أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية يف جمال تخ�ص�صه ،للح�صول على الدرجات املهنية ،وفق ًا لل�شروط
وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من جمل�س اإلإدارة.
� -7أن ي�سدد املقابل املايل املقرر لالعتماد املهني.
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املادة ال�سابعة:
تق��دم طلب��ات االعتم��اد املهن��ي �إىل اللجنة وفق ًا لإلإج��راءات التي يعتمده��ا جمل���س اإلإدارة ،ويتم االعتماد
املهني بعد التحقق من توافر ال�شروط الالزمة لالعتماد ،وعلى اللجنة �أن تبت يف الطلب خالل ثالثني يوم ًا
من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة.
ويف جميع األأحوال ،يجب �أن يكون قرار اللجنة م�سبب ًا ،ويجوز التظلم من قرارها �أمام املحكمة املخت�صة.
املادة الثامنة:
على املعتمد مهني ًا �أن يذكر ا�سمه ،ودرجته املهنية ،ورقم اعتماده املهني ،على جميع �أعماله الهند�سية.
املادة التا�سعة:
يحدد جمل�س اإلإدارة الدرجات املهنية ومتطلباتها ،ومدة االعتماد املهني و�إجراءات جتديده ،واملقابل املايل
له ،على �أن يراجع ذلك كل خم�س �سنوات ،وطبق ًا ملا حتدده الالئحة.
املادة العا�شرة:
م��ع مراع��اة م��ا تق�ضي به األأنظمة ذات ال�صلة ،وما ورد يف الفق��رة ( )1من املادة (الثانية) من النظام ،ال
يجوز للمكاتب وال�شركات الهند�سية مزاولة �أي من املهن الهند�سية �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم
من الوزارة ،وفق ًا ملعايري مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص التي ت�ضعها الهيئة.
املادة احلادية ع�شرة:
 -1م��ع ع��دم اإلإخ�الال ب ��أي عقوب��ة �أ�ش��د من�صو���ص عليه��ا يف �أنظمة �أخ��رى  ،يعاق��ب بغرام��ة ال تزيد على
()1٫000٫000مليون ريال ،كل من قام ب�أي من املخالفات اآلآتية:
�أ -مزاولة �أي من املهن الهند�سية دون احل�صول على اعتماد مهني� ،أو خالل �إيقافه� ،أو بعد �شطبه.
ب -مزاول��ة املكات��ب وال�ش��ركات الهند�س��ية �أي � ًا من امله��ن الهند�س��ية دون احل�صول على ترخي���ص� ،أو بعد
�إلغائه.
ج -ت�شغيل ممار�س هند�سي دون احل�صول على االعتماد املهني ملزاولة �أعمال هند�سية مع علمه بذلك.
 -2مع عدم اإلإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أنظمة �أخرى ،يعاقب بال�سجن مدة ال تتجاوز �سنة
واحدة ،وبغرامة ال تزيد على ( )1٫000٫000مليون ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام ب�أي من
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املخالفات اآلآتية:
�أ -تقدمي بيانات غري مطابقة للحقيقة� ،أو �سلوك طرق غري نظامية ،نتج منها االعتماد املهني �أو الرتخي�ص،
�أو �أدت �إىل جتديد �أي منهما� ،أو ح�صوله على درجة مهنية.
ب -ا�ستعمال �أي و�سيلة من و�سائل الدعاية واإلإعالن التي يكون من �ش�أنها االعتقاد ب�أحقيته يف مزاولة مهنة
من املهن الهند�سية ،دون ح�صوله على الرتخي�ص �أو االعتماد املهني الالزم لذلك.
ج -انتحال لقب من �ألقاب الدرجات املهنية التي متنح للمعتمدين مهني ًا.
 -3تتـ��وىل هيئـ��ة التحقيـ��ق واالدعـ��اء العــ��ام التحقيــق واالدعـــ��اء يف املخالفــات املن�صـــ��و�ص عليها يف هذه
املادة.
 -4تتوىل املحكمة املخت�صة النظر يف املخالفات وتطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
املادة الثانية ع�شرة:
 -1تك � َّون بق��رار م��ن الوزير جلنة �أو �أكرث ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ،على �أن يكون من بينهم م�ست�ش��ار
نظامي ،تتوىل النظر يف املخالفات األأخرى النا�ش��ئة من تطبيق النظام و�إيقاع واحدة �أو �أكرث من العقوبات
اآلآتية:
�أ -اللوم.
ب -اإلإنذار.
ج� -إيقاف االعتماد املهني مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر.
د -غرامة مالية ال تزيد على ( )100٫000مائة �ألف ريال.
هـ� -شطب االعتماد املهني.
و� -إلغاء الرتخي�ص.
 -2ت�ص��در ق��رارات اللجن��ة ب�أغلبي��ة �أع�ضائها ،على �أن تكون م�س��ببة ،وتعتمد بقرار م��ن الوزير ،وملن �صدر
�ضده قرار احلق يف التظلم منه �أمام ديوان املظامل وفق ًا لنظامه.
� -3إذا اقرتن��ت املخالف��ة -التي تخت���ص اللجنة بنظرها وفق ًا للفقرة ( )1من ه��ذه املادة -مبخالفة �أخرى
تخت�ص بنظرها املحكمة وفق ًا للمادة (احلادية ع�ش��رة) من النظام ،فعلى اللجنة �إحالة املخالفة �إىل هيئة
التحقي��ق واالدع��اء الع��ام للتحقي��ق واالدع��اء فيها ،وعل��ى املحكم��ة املخت�صة النظ��ر يف املخالف��ة ،وتطبيق
العقوبات الواردة يف النظام.
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املادة الثالثة ع�شرة:
يجوز ت�ضمني احلكم �أو القرار املكت�س��ب القطعية ال�صادر بالعقوبة الن�ص على ن�ش��ره على نفقة املخالف يف
ثالث �صحف حملية ،ت�صدر �إحداها على األأقل يف مقر �إقامته ،ف�إن مل تكن هناك �صحيفة يف املنطقة ففي
�صحيفة ت�صدر يف �أقرب منطقة �إليها.
املادة الرابعة ع�شرة:
يتوىل �ضبط ما يقع من خمالفات ألأحكام النظام ،والئحته ،موظفون من الهيئة ي�صدر بت�سميتهم قرار من
الوزير.
املادة اخلام�سة ع�شرة:
ً
يجوز ملن �شطب اعتماده املهني �أو �ألغي ترخي�صه طبقا ألأحكام النظام� ،أن يطلب �إعادة اعتماده �أو ترخي�صه
من اجلهة املخت�صة بعد انق�ضاء ثالث �س��نوات من تاريخ �صدور حكم �أو قرار ال�ش��طب �أو اإلإلغاء ،وتتبع يف
طلب �إعادة االعتماد املهني �أو الرتخي�ص ال�شروط واإلإجراءات الالزمة لالعتماد.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
ً
ي�صدر الوزير  -بالتن�سيق مع جمل�س اإلإدارة -الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل ت�سعني يوما من تاريخ
العمل به وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
يعمل بهذا النظام بعد �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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مقدمة:
صدر القرار الوزاري رقم  38315بتاريخ 1439 / 07 / 12هـ
القاضــي بإصدار الالئحة التنفيذيــة لنظام مزاولة المهن
الهندســية والئحتــه التنفيذية من معالي وزير الشــؤون
البلديــة والقرويــة واإلســكان مــن نظام مزاولــة المهن
الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي.
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ثانيا
الالئحة التنفيذية لنظام
مزاولة المهن الهندسية
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املادة األأوىل:
تدل الكلمات والعبارات اآلآتية على املعاين املو�ضحة �أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:

الالئحة

نظ��ام مزاول��ة امله��ن الهند�س��ية ،ال�ص��ادر باملر�س��وم امللك��ي رق��م (م)36/
وتاريخ 1438 / 4 / 19هـ.
الالئحة التنفيذية للنظام.

الهيئة

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

الوزارة

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية واإلإ�سكان

الوزير

وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية واإلإ�سكان

النظام

جمل�س اإلإدارة
اللجنة
جلنة النظر
م�أمور ال�ضبط
العمل الهند�سي
مزاولة املهن الهند�سية

جمل�س �إدارة الهيئة
جلنة االعتماد املهني بالهيئة
جلنة �أو �أكرث للنظر يف املخالفات وفق حكم املادة (الثانية ع�شرة) من النظام.
موظ��ف الهيئ��ة ال�ص��ادر بت�س��ميته ق��رار م��ن الوزير ل�ضب��ط ما يقع م��ن خمالفات
ألأحكام النظام ،والئحته.
الدرا�س��ات والت�صاميم والر�س��ومات واإلإ�ش��راف والتنفيذ والت�ش��غيل وال�صيانة يف
�شعب التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها.
القيام ب�أي عمل هند�سي ميار�س يف �شعب التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها.

االعتماد املهني

القيد لدى الهيئة واحل�صول على الدرجة املهنية.

الدرجة املهنية

الدرجة املهنية التي يح�صل عليها املهند�س من الهيئة عند اعتماده مهني ًا.
جمموعة القواعد التي تنظم �أخالقيات مزاولة املهن الهند�سية و�سلوكياتها ،التي
تقرها الهيئة.
الرتخي�ص الذي متنحه الوزارة للمكاتب وال�شركات الهند�سية عند مزاولتها �أي ًا
من املهن الهند�سية ،وفق ًا ملعايري مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص التي ت�ضعها
الهيئة.

ميثاق املهند�س
الرتخي�ص
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املادة الثانية:
ي�شكل جمل�س اإلإدارة بالتن�سيق مع الوزارة جلنة االعتماد املهني بالهيئة من عدد ال يقل عن ع�شرة �أع�ضاء ال
تقل درجتهم املهنية عن مهند�س حمرتف ،مبا يكفل حتقيق التنا�سب يف متثيل الفئات املختلفة للمهند�سني،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية األأ�صوات ،وتعد اللجنة �إجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.
املادة الثالثة:
 .1تت�ألف فئات االعتماد املهني من اآلآتي:
�أ .املهند���س :احلا�صل على �ش��هادة البكالوريو���س يف �أي من التخ�ص�صات الهند�س��ية ،من �إحدى اجلامعات
ال�سعودية� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
ب .األأخ�صائي :احلا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف �أي من التخ�ص�صات الهند�سية امل�ساندة ،من �إحدى
اجلامعات ال�سعودية� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
ج .الفني :احلا�صل على �ش��هادة الدبلوم يف �أي من التخ�ص�صات الهند�س��ية امل�ساندة ،من �إحدى اجلامعات
ال�سعودية� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
 .2يحدد جمل�س اإلإدارة بعد االتفاق مع الوزارة التخ�ص�صات الهند�سية امل�ساندة.
املادة الرابعة:
 .1تت�ألف الدرجات املهنية للمهند�س من اآلآتي:
ب .مهند�س م�شارك.
�أ .مهند�س			.
د .مهند�س م�ست�شار.
			
ج .مهند�س حمرتف.
 .2يحدد جمل���س اإلإدارة – بناء على اقرتاح من اللجنة – متطلبات الدرجات املهنية للمهند���س الواردة يف
الفق��رة ( )1م��ن ه��ذه املادة ،وم��دة االعتماد املهني و�إج��راءات جتديده ،واملقابل املايل ل��ه ،على �أن يراجع
ذلك كل خم�س �سنوات.
املادة اخلام�سة:
تع��د اللجن��ة قواع��د ت�صنيف التخ�ص�صات الهند�س��ية وال�ش��روط وال�ضوابط اخلا�صة باختب��ارات القدرات
الفنية الالزمة لكل درجة ،وتعتمد بقرار من جمل�س اإلإدارة.

16

املادة ال�ساد�سة:
يجوز لكل من ُي�صرح له مبزاولة العمل الهند�سي يف اململكة ،العمل يف املجاالت اآلآتية:
 .1الدرا�س��ات والت�صاميم والر�س��ومات :الدرا�سات واألأبحاث الهند�س��ية ،والتخطيط ،والت�صميم ،و�إعداد
املخطط��ات والر�س��ومات الهند�س��ية والتقاري��ر واملوا�صف��ات وج��داول الكمي��ات ،ودرا�س��ة وتقيي��م وحتلي��ل
العرو�ض الفنية للم�شاريع.
 .2اإلإ�ش��راف :املتابع��ة واإلإ�ش��راف الفن��ي عل��ى تنفي��ذ األأعم��ال وامل�ش��اريع الهند�س��ية ،وا�س��تالم األأعم��ال،
و�إع��داد وتدقي��ق وح�ص��ر كمي��ات األأعمال املنفذة عل��ى الطبيعة ،ومراجع��ة وتدقيق املخطط��ات التنفيذية،
واعتماد العينات واملواد ،ومراجعة املوا�صفات ،و�إجراء الفحو�صات واالختبارات الفنية الالزمة ،والتفتي�ش
والرقابة ،والت�أكد من معايري ال�سالمة املهنية ،و�إعداد التقارير الفنية الالزمة.
 .3التنفي��ذ :القي��ام بتنفيذ ت�صاميم امل�ش��اريع الهند�س��ية وفق ال�ش��روط واملوا�صف��ات واملخططات وجداول
الكميات والربامج الزمنية املعتمدة ،واألأ�س�س الفنية ،ومعايري و�ضوابط ال�سالمة املهنية.
 .4الت�ش��غيل� :إدارة وت�ش��غيل املراف��ق وامل�ش��اريع الهند�س��ية واألأجه��زة واملع��دات ،وتوف�رير الك��وادر الهند�س��ية
والفنية امل�ؤهلة للت�ش��غيل ،ح�س��ب ن�ش��اط وطبيعة عمل تلك املرافق ،وح�س��ب معايري و�ضوابط ال�سالمة املهنية،
والتحق��ق من �صالحية امل��واد والعنا�صر والتجهيزات ،ومطابقتها للموا�صفات املعتمدة وجاهزيتها للت�ش��غيل.
 .5ال�صيان��ة :املحافظ��ة على نظافة و�س�الامة امل�ش��اريع واملرافق الهند�س��ية واألأجهزة واملعدات ب�ش��كل دائم
وم�س��تمر ،و�إ�ص�الاح األأعط��ال واألأ�ض��رار التي ق��د تتعر�ض لها املراف��ق ،والتي قد تقلل م��ن جودتها وعمرها
االفرتا�ضي ،و�إجراء الفحو�صات واالختبارات الفنية الالزمة.
املادة ال�سابعة:
ت�ص��در الهيئ��ة ميث��اق املهند���س ،وال��ذي يو�ض��ح القواع��د الت��ي تنظم �أخالقي��ات مزاول��ة املهن الهند�س��ية
و�سلوكياتها ،والتي يجب على املعتمد مهني ًا االلتزام بها.
املادة الثامنة:
يلغى االعتماد املهني يف �أي من احلاالت اآلآتية:
� .1إذا تقدم �صاحب االعتماد املهني بطلب �إلغاءه.
� .2إذا �أخل �صاحب االعتماد املهني ب�أي من �شروط االعتمد املهني.
� .3إذا �صدر قرار م�سبب من جلنة النظر ب�شطب االعتماد املهني.
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املادة التا�سعة:
ت�صدر الهيئة معايري مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص للمكاتب وال�شركات الهند�سية.
املادة العا�شرة:
يلغى الرتخي�ص للمكتب �أو ال�شركة الهند�سية يف �أي من احلاالت اآلآتية:
� .1إذا تقدم �صاحب الرتخي�ص بطلب �إلغاءه.
� .2إذا �أخل �صاحب الرتخي�ص ب�أي من معايري مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص.
� .3إذا �صدر قرار م�سبب من جلنة النظر ب�إلغاء الرتخي�ص.
املادة احلادية ع�شرة:
تعد جلنة النظر قواعد عملها و�إجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.
املادة الثانية ع�شرة:
تقوم جلنة النظر ب�إيقاع العقوبات – وفق �أحكام املادة الثانية ع�ش��رة من النظام – مبا يتنا�س��ب مع طبيعة
املخالفة ودرجة ج�سامتها وظروف ارتكابها ،ولها �إعداد ت�صنيف للمخالفات.
املادة الثالثة ع�شرة:
يت��وىل م�أم��ور ال�ضب��ط مراقبة تطبي��ق �أحكام النظام والئحت��ه ،و�ضبط ما يقع من خمالفات ،وله يف �س��بيل
ذلك القيام باجلوالت التفتي�شية والرقابية واالطالع على امل�ستندات الالزمة.
املادة الرابعة ع�شرة:
عمل بهذه الالئحة من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
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ﻓﺌﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻤﻬﻨﺪس

اﻟﻔﻨﻲ

ا ﺧﺼﺎﺋﻲ

اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎرك

درﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪس

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﺘﺸﺎر

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺘﺮف

ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ا£ﺷﺮاف
اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ا ﻋﻤﺎل
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

اﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

1
1

ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ
وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﺻﻴﺎﻧﺔ ا ﺟﻬﺰة
واﻟﻤﻌﺪات
وإﺻﻼح ا ﻋﻄﺎل
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻖ

ﻣﺘﻰ ﻳﻠﻐﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ؟
إذا ﺗﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎءه.

2

إذا أﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺄي ﻣﻦ ﺷﺮوط
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ.

3

إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻄﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ.

ﻣﺘﻰ ﻳﻠﻐﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ؟
إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

2

إذا ﺗﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻄﻠﺐ
إﻟﻐﺎءه.

3

إذا أﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺄي
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ
وﺷﺮوط اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.
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