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صدر نظام مزاولة المهن الهندســية بالمرسوم الملكي 
رقم : )م / ٣٦ ( وتاريخ : ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ ، بناءً  على قرار 
مجلــس الوزراء رقم  ٢٢٣ وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ هـ ، لتنظيم 
مزاولة المهن الهندســية في المملكة ، وراعيًا للمهنة 
الهندسية ومنتسبيها ونبراسًا مهنيًا للقطاع الهندسي.

مقدمة:

القرار الملكي
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نظام مزاولة
المهن الهندسية

أوال:
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املادة األأوىل: 

نظام مزاولة املهن الهند�سيةالنظام

 الالئحة التنفيذية للنظامالالئحة

الهيئة ال�سعودية للمهند�سنيالهيئة

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية واألإ�سكانالوزارة

وزير ال�سوؤون البلدية والقروية واألإ�سكانالوزير

جمل�س اإدارة الهيئةجمل�س األإدارة

جلنة األعتماد املهني بالهيئةاللجنة

 الدرا�س��ات والت�ساميم والر�س��ومات واألإ�س��راف والتنفيذ والت�س��غيل وال�سيانة يف العمل الهند�سي
�سعب التخ�س�سات الهند�سية وفروعها

القيام باأي عمل هند�سي ميار�س يف �سعب التخ�س�سات الهند�سية وفروعهامزاولة املهن الهند�سية

القيد لدى الهيئة واحل�سول على الدرجة املهنيةاألعتماد املهني

الدرجة املهنية التي يح�سل عليها املهند�س من الهيئة عند اعتماده مهنيًاالدرجة املهنية

جمموعة القواعد التي تنظم اأخالقيات مزاولة املهن الهند�س��ية، و�سلوكياتها التي ميثاق املهند�س
تقرها الهيئة

الرتخي���س الذي متنحه الوزارة للمكاتب وال�س��ركات الهند�س��ية عند مزاولتها اأيا الرتخي�س
من املهن الهند�سية

يق�س��د باألألف��اظ والعب��ارات األآتي��ة- اأينما وردت يف ه��ذا النظام- املع��اين املو�سحة اأم��ام كل منها، ما مل 
يقت�س ال�سياق خالف ذلك:
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املادة الثانية:
1- أل جت��وز مزاول��ة اأي م��ن املهن الهند�س��ية اإأل بعد احل�سول على األعتماد املهني م��ن الهيئة، وفقًا ملا ورد 

يف النظام، والالئحة.
2- يعد �سغل الوظائف الهند�سية يف اجلهات احلكومية مبثابة الت�سريح مبزاولة املهنة يف هذه اجلهات يف 
حدود الوظائف الهند�سية التي مت التعيني عليها، وواجباتها، وم�سوؤولياتها، وللجهات التنظيمية املخت�سة - 

يف اأي وقت تراه- اإلزام املهند�سني يف اجلهات احلكومية باحل�سول على األعتماد املهني.

املادة الثالثة:
أل يجوز للمعتمد مهنيًا مزاولة تخ�س�س هند�سي اأو درجة مهنية غري معتمدين.

املادة الرابعة:
م�راعاة م�ا ورد يف الف�ق�رة )2( من املادة )الثاني�ة( م��ن الن��ظام، يح��ظر ت�سغي���ل املهن��د�سني غري املعتمدين مهنيًا.

املادة اخلام�سة:
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س، أل يجوز ألأي جهة قبول اأي عمل هند�سي اإأل من املعتمدين مهنيًا.

املادة ال�ساد�سة:
ي�سرتط لالعتماد املهني ما ياأتي:

1- اأن يك��ون طال��ب األعتم��اد املهن��ي حا�ساًل عل��ى املوؤهل املطل��وب يف اأي من التخ�س�سات الهند�س��ية من 
اإحدى اجلامعات ال�سعودية، اأو ما يعادلها من اإحدى اجلامعات املعرتف بها.

2- اأن يكون متمتعًا باألأهلية الكاملة.
3- اأن يتعهد باأللتزام مبيثاق املهند�س.

4- اأأل يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�سرف اأو األأمانة، ما مل يرد اإليه اعتباره.
5- اأأل يكون قد �سدر يف حقه قرار ب�سطب األعتماد املهني، ما مل يكن قد م�سى على �سدور القرار ثالث �سنوات.
6- اأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية يف جمال تخ�س�سه، للح�سول على الدرجات املهنية، وفقًا لل�سروط 

وال�سوابط التي ي�سدر بها قرار من جمل�س األإدارة.
7- اأن ي�سدد املقابل املايل املقرر لالعتماد املهني.
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املادة ال�سابعة:
تق��دم طلب��ات األعتم��اد املهن��ي اإىل اللجنة وفقًا لالإج��راءات التي يعتمده��ا جمل���س األإدارة، ويتم األعتماد 
املهني بعد التحقق من توافر ال�سروط الالزمة لالعتماد، وعلى اللجنة اأن تبت يف الطلب خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة.
ويف جميع األأحوال، يجب اأن يكون قرار اللجنة م�سببًا، ويجوز التظلم من قرارها اأمام املحكمة املخت�سة.

املادة الثامنة:
على املعتمد مهنيًا اأن يذكر ا�سمه، ودرجته املهنية، ورقم اعتماده املهني، على جميع اأعماله الهند�سية.

املادة التا�سعة:
يحدد جمل�س األإدارة الدرجات املهنية ومتطلباتها، ومدة األعتماد املهني واإجراءات جتديده، واملقابل املايل 

له، على اأن يراجع ذلك كل خم�س �سنوات، وطبقًا ملا حتدده الالئحة.

املادة العا�سرة:
م��ع مراع��اة م��ا تق�سي به األأنظمة ذات ال�سلة، وما ورد يف الفق��رة )1( من املادة )الثانية( من النظام، أل 
يجوز للمكاتب وال�سركات الهند�سية مزاولة اأي من املهن الهند�سية اإأل بعد احل�سول على الرتخي�س الالزم 

من الوزارة، وفقًا ملعايري مزاولة املهنة و�سروط الرتاخي�س التي ت�سعها الهيئة.

املادة احلادية ع�سرة:
1- م��ع ع��دم األإخ��الل ب��اأي عقوب��ة اأ�س��د من�سو���س عليه��ا يف اأنظمة اأخ��رى ، يعاق��ب بغرام��ة أل تزيد على 

)1٫000٫000(مليون ريال، كل من قام باأي من املخالفات األآتية:
اأ- مزاولة اأي من املهن الهند�سية دون احل�سول على اعتماد مهني، اأو خالل اإيقافه، اأو بعد �سطبه.

ب- مزاول��ة املكات��ب وال�س��ركات الهند�س��ية اأي��ًا من امله��ن الهند�س��ية دون احل�سول على ترخي���س، اأو بعد 
اإلغائه.

ج- ت�سغيل ممار�س هند�سي دون احل�سول على األعتماد املهني ملزاولة اأعمال هند�سية مع علمه بذلك.
2- مع عدم األإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها يف اأنظمة اأخرى، يعاقب بال�سجن مدة أل تتجاوز �سنة 
واحدة، وبغرامة أل تزيد على )1٫000٫000( مليون ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من قام باأي من 



10

املخالفات األآتية:
اأ- تقدمي بيانات غري مطابقة للحقيقة، اأو �سلوك طرق غري نظامية، نتج منها األعتماد املهني اأو الرتخي�س، 

اأو اأدت اإىل جتديد اأي منهما، اأو ح�سوله على درجة مهنية.
ب- ا�ستعمال اأي و�سيلة من و�سائل الدعاية واألإعالن التي يكون من �ساأنها األعتقاد باأحقيته يف مزاولة مهنة 

من املهن الهند�سية، دون ح�سوله على الرتخي�س اأو األعتماد املهني الالزم لذلك.
ج- انتحال لقب من األقاب الدرجات املهنية التي متنح للمعتمدين مهنيًا.

3- تت���وىل هيئ���ة التحقي���ق واألدع���اء الع����ام التحقي��ق واألدع�����اء يف املخالف��ات املن�س�����و�س عليها يف هذه 
املادة.

4- تتوىل املحكمة املخت�سة النظر يف املخالفات وتطبيق العقوبات املن�سو�س عليها يف هذه املادة.

املادة الثانية ع�سرة:
ن بق��رار م��ن الوزير جلنة اأو اأكرث أل يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة، على اأن يكون من بينهم م�ست�س��ار  1- تك��وَّ
نظامي، تتوىل النظر يف املخالفات األأخرى النا�س��ئة من تطبيق النظام واإيقاع واحدة اأو اأكرث من العقوبات 

األآتية:
اأ- اللوم.

ب- األإنذار.
ج- اإيقاف األعتماد املهني مدة أل تزيد على �ستة اأ�سهر.

د- غرامة مالية أل تزيد على )100٫000( مائة األف ريال.
ه�- �سطب األعتماد املهني.

و- اإلغاء الرتخي�س.
2- ت�س��در ق��رارات اللجن��ة باأغلبي��ة اأع�سائها، على اأن تكون م�س��ببة، وتعتمد بقرار م��ن الوزير، وملن �سدر 

�سده قرار احلق يف التظلم منه اأمام ديوان املظامل وفقًا لنظامه.
3- اإذا اقرتن��ت املخالف��ة- التي تخت���س اللجنة بنظرها وفقًا للفقرة )1( من ه��ذه املادة- مبخالفة اأخرى 
تخت�س بنظرها املحكمة وفقًا للمادة )احلادية ع�س��رة( من النظام، فعلى اللجنة اإحالة املخالفة اإىل هيئة 
التحقي��ق واألدع��اء الع��ام للتحقي��ق واألدع��اء فيها، وعل��ى املحكم��ة املخت�سة النظ��ر يف املخالف��ة، وتطبيق 

العقوبات الواردة يف النظام.
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املادة الثالثة ع�سرة: 
يجوز ت�سمني احلكم اأو القرار املكت�س��ب القطعية ال�سادر بالعقوبة الن�س على ن�س��ره على نفقة املخالف يف 
ثالث �سحف حملية، ت�سدر اإحداها على األأقل يف مقر اإقامته، فاإن مل تكن هناك �سحيفة يف املنطقة ففي 

�سحيفة ت�سدر يف اأقرب منطقة اإليها.

املادة الرابعة ع�سرة:
يتوىل �سبط ما يقع من خمالفات ألأحكام النظام، وألئحته، موظفون من الهيئة ي�سدر بت�سميتهم قرار من 

الوزير.

املادة اخلام�سة ع�سرة:
يجوز ملن �سطب اعتماده املهني اأو األغي ترخي�سه طبقًا ألأحكام النظام، اأن يطلب اإعادة اعتماده اأو ترخي�سه 
من اجلهة املخت�سة بعد انق�ساء ثالث �س��نوات من تاريخ �سدور حكم اأو قرار ال�س��طب اأو األإلغاء، وتتبع يف 

طلب اإعادة األعتماد املهني اأو الرتخي�س ال�سروط واألإجراءات الالزمة لالعتماد.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
ي�سدر الوزير - بالتن�سيق مع جمل�س األإدارة- الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل ت�سعني يومًا من تاريخ 

العمل به وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
يعمل بهذا النظام بعد �ستني يومًا من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
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صدر القرار الوزاري رقم ٣٨٣١5 بتاريخ ١٢ / 07 / ١٤٣٩هـ 
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.

مقدمة:
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الالئحة التنفيذية لنظام 

مزاولة المهن الهندسية

ثانيا
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املادة األأوىل: 

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

الالئحة التنفيذية للنظام.الالئحة

الهيئة ال�سعودية للمهند�سنيالهيئة

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية واألإ�سكانالوزارة

وزير ال�سوؤون البلدية والقروية واألإ�سكانالوزير

جمل�س اإدارة الهيئةجمل�س األإدارة

جلنة األعتماد املهني بالهيئةاللجنة

جلنة اأو اأكرث للنظر يف املخالفات وفق حكم املادة )الثانية ع�سرة( من النظام.جلنة النظر

موظ��ف الهيئ��ة ال�س��ادر بت�س��ميته ق��رار م��ن الوزير ل�سب��ط ما يقع م��ن خمالفات ماأمور ال�سبط
ألأحكام النظام، وألئحته.

الدرا�س��ات والت�ساميم والر�س��ومات واألإ�س��راف والتنفيذ والت�س��غيل وال�سيانة يف العمل الهند�سي
�سعب التخ�س�سات الهند�سية وفروعها.

القيام باأي عمل هند�سي ميار�س يف �سعب التخ�س�سات الهند�سية وفروعها.مزاولة املهن الهند�سية

القيد لدى الهيئة واحل�سول على الدرجة املهنية.األعتماد املهني

الدرجة املهنية التي يح�سل عليها املهند�س من الهيئة عند اعتماده مهنيًا.الدرجة املهنية

جمموعة القواعد التي تنظم اأخالقيات مزاولة املهن الهند�سية و�سلوكياتها، التي ميثاق املهند�س
تقرها الهيئة.

الرتخي�س
الرتخي�س الذي متنحه الوزارة للمكاتب وال�سركات الهند�سية عند مزاولتها اأيًا 
من املهن الهند�سية، وفقًا ملعايري مزاولة املهنة و�سروط الرتاخي�س التي ت�سعها 

الهيئة.

تدل الكلمات والعبارات األآتية على املعاين املو�سحة اأمام كل منها ما مل يقت�س ال�سياق خالف ذلك:
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املادة الثانية:
ي�سكل جمل�س األإدارة بالتن�سيق مع الوزارة جلنة األعتماد املهني بالهيئة من عدد أل يقل عن ع�سرة اأع�ساء أل 
تقل درجتهم املهنية عن مهند�س حمرتف، مبا يكفل حتقيق التنا�سب يف متثيل الفئات املختلفة للمهند�سني، 

وت�سدر قراراتها باأغلبية األأ�سوات، وتعد اللجنة اإجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.

املادة الثالثة:
1. تتاألف فئات األعتماد املهني من األآتي:

اأ. املهند���س: احلا�سل على �س��هادة البكالوريو���س يف اأي من التخ�س�سات الهند�س��ية، من اإحدى اجلامعات 
ال�سعودية، اأو ما يعادلها من اإحدى اجلامعات املعرتف بها.

ب. األأخ�سائي: احلا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف اأي من التخ�س�سات الهند�سية امل�ساندة، من اإحدى 
اجلامعات ال�سعودية، اأو ما يعادلها من اإحدى اجلامعات املعرتف بها.

ج. الفني: احلا�سل على �س��هادة الدبلوم يف اأي من التخ�س�سات الهند�س��ية امل�ساندة، من اإحدى اجلامعات 
ال�سعودية، اأو ما يعادلها من اإحدى اجلامعات املعرتف بها.

2. يحدد جمل�س األإدارة بعد األتفاق مع الوزارة التخ�س�سات الهند�سية امل�ساندة.

املادة الرابعة:
1. تتاألف الدرجات املهنية للمهند�س من األآتي:

ب. مهند�س م�سارك. اأ. مهند�س.   
د. مهند�س م�ست�سار. ج. مهند�س حمرتف.   

2. يحدد جمل���س األإدارة – بناء على اقرتاح من اللجنة – متطلبات الدرجات املهنية للمهند���س الواردة يف 
الفق��رة )1( م��ن ه��ذه املادة، وم��دة األعتماد املهني واإج��راءات جتديده، واملقابل املايل ل��ه، على اأن يراجع 

ذلك كل خم�س �سنوات.

املادة اخلام�سة:
تع��د اللجن��ة قواع��د ت�سنيف التخ�س�سات الهند�س��ية وال�س��روط وال�سوابط اخلا�سة باختب��ارات القدرات 

الفنية الالزمة لكل درجة، وتعتمد بقرار من جمل�س األإدارة.
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املادة ال�ساد�سة:
يجوز لكل من ُي�سرح له مبزاولة العمل الهند�سي يف اململكة، العمل يف املجاألت األآتية:

1. الدرا�س��ات والت�ساميم  والر�س��ومات: الدرا�سات واألأبحاث الهند�س��ية، والتخطيط، والت�سميم، واإعداد 
املخطط��ات والر�س��ومات الهند�س��ية والتقاري��ر واملوا�سف��ات وج��داول الكمي��ات، ودرا�س��ة وتقيي��م وحتلي��ل 

العرو�س الفنية للم�ساريع.
2. األإ�س��راف: املتابع��ة واألإ�س��راف الفن��ي عل��ى تنفي��ذ األأعم��ال وامل�س��اريع الهند�س��ية، وا�س��تالم األأعم��ال، 
واإع��داد وتدقي��ق وح�س��ر كمي��ات األأعمال املنفذة عل��ى الطبيعة، ومراجع��ة وتدقيق املخطط��ات التنفيذية، 
واعتماد العينات واملواد، ومراجعة املوا�سفات، واإجراء الفحو�سات واألختبارات الفنية الالزمة، والتفتي�س 

والرقابة، والتاأكد من معايري ال�سالمة املهنية، واإعداد التقارير الفنية الالزمة.
3. التنفي��ذ: القي��ام بتنفيذ ت�ساميم امل�س��اريع الهند�س��ية وفق ال�س��روط واملوا�سف��ات واملخططات وجداول 

الكميات والربامج الزمنية املعتمدة، واألأ�س�س الفنية، ومعايري و�سوابط ال�سالمة املهنية.
4. الت�س��غيل: اإدارة وت�س��غيل املراف��ق وامل�س��اريع الهند�س��ية واألأجه��زة واملع��دات، وتوف��ري الك��وادر الهند�س��ية 
والفنية املوؤهلة للت�س��غيل، ح�س��ب ن�س��اط وطبيعة عمل تلك املرافق، وح�س��ب معايري و�سوابط ال�سالمة املهنية، 
والتحق��ق من �سالحية امل��واد والعنا�سر والتجهيزات، ومطابقتها للموا�سفات املعتمدة وجاهزيتها للت�س��غيل.
5. ال�سيان��ة: املحافظ��ة على نظافة و�س��المة امل�س��اريع واملرافق الهند�س��ية واألأجهزة واملعدات ب�س��كل دائم 
وم�س��تمر، واإ�س��الح األأعط��ال واألأ�س��رار التي ق��د تتعر�س لها املراف��ق، والتي قد تقلل م��ن جودتها وعمرها 

األفرتا�سي، واإجراء الفحو�سات واألختبارات الفنية الالزمة.

املادة ال�سابعة:
ت�س��در الهيئ��ة ميث��اق املهند���س، وال��ذي يو�س��ح القواع��د الت��ي تنظم اأخالقي��ات مزاول��ة املهن الهند�س��ية 

و�سلوكياتها، والتي يجب على املعتمد مهنيًا األلتزام بها.

املادة الثامنة:
يلغى األعتماد املهني يف اأي من احلاألت األآتية:

1.  اإذا تقدم �ساحب األعتماد املهني بطلب اإلغاءه.
2. اإذا اأخل �ساحب األعتماد املهني باأي من �سروط األعتمد املهني.

3. اإذا �سدر قرار م�سبب من جلنة النظر ب�سطب األعتماد املهني.
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املادة التا�سعة:
ت�سدر الهيئة معايري مزاولة املهنة و�سروط الرتاخي�س للمكاتب وال�سركات الهند�سية.

املادة العا�سرة:
يلغى الرتخي�س للمكتب اأو ال�سركة الهند�سية يف اأي من احلاألت األآتية:

1. اإذا تقدم �ساحب الرتخي�س بطلب اإلغاءه.
2. اإذا اأخل �ساحب الرتخي�س باأي من معايري مزاولة املهنة و�سروط الرتاخي�س.

3. اإذا �سدر قرار م�سبب من جلنة النظر باإلغاء الرتخي�س.

املادة احلادية ع�سرة:
تعد جلنة النظر قواعد عملها واإجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.

املادة الثانية ع�سرة:
تقوم جلنة النظر باإيقاع العقوبات – وفق اأحكام املادة الثانية ع�س��رة من النظام – مبا يتنا�س��ب مع طبيعة 

املخالفة ودرجة ج�سامتها وظروف ارتكابها، ولها اإعداد ت�سنيف للمخالفات.

املادة الثالثة ع�سرة:
يت��وىل ماأم��ور ال�سب��ط مراقبة تطبي��ق اأحكام النظام وألئحت��ه، و�سبط ما يقع من خمالفات، وله يف �س��بيل 

ذلك القيام باجلوألت التفتي�سية والرقابية واألطالع على امل�ستندات الالزمة.

املادة الرابعة ع�سرة: 
عمل بهذه الالئحة من تاريخ ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية.
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فئات االعتماد المهني

الفنيا�خصائيالمهندس

الدرجات المهنية للمهندس

مجاالت مزاولة العمل الهندسي

متى يلغى االعتماد المهني؟

متى يلغى ترخيص المكاتب الهندسية؟

مهندس مستشارمهندس محترفمهندس مشاركدرجة مهندس

الدراسات 
والتصاميم 
والرسومات

إذا تقدم صاحب 
االعتماد المهني 

بطلب إلغاءه.

إذا أخل صاحب االعتماد 
المهني بأي من شروط 

االعتماد المهني.

إذا صدر قرار مسبب من 
لجنة النظر بشطب 

االعتماد المهني.

ا£شراف
 الفني على 

تنفيذ ا�عمال 
والمشاريع 
الهندسية

صيانة ا�جهزة
والمعدات 

وإصالح ا�عطال 
التي قد تتعرض 

لها المرافق

تنفيذ
تصاميم 

المشاريع 
الهندسية

تشغيل
وإدارة المرافق

والمشاريع 
الهندسية

123
إذا صدر قرار مسبب من 

لجنة النظر بإلغاء 
الترخيص.

إذا تقدم صاحب 
الترخيص بطلب 

إلغاءه.

إذا أخل صاحب الترخيص بأي 
من معايير مزاولة المهنة 

وشروط التراخيص. 123
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