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 النظام الداخلي لنقابة المهندسين القليم كوردستان العراق
 المادة االولى:

 وحسب اختصاصاتها الى ما يلي سم الفروع الهندسية ومجاالت تق

 الهندسة المدنية: وتشمل االعمال الهندسية في المجاالت التالية -1

 والسدود يالر -أ

 الطرق والجسور -ب

 تاالبنية واالنشاءا -ت

 السكك الحديدية -ث

 المساحة -ج

 يجارموال الماء -ح

 ساسا تة واألالترب -خ

 المرور  -د

 المطارات -ذ

 الموانيء واألرصفة -ر

 دسة المعمارية.وتشمل االعمال الهندسية فى المجاالت التاليةالهن -2

 العمارات و االبنية -أ

 تخطيط المدن -ب

 األسكان -ت

 العمارة والبيئة -ث

 التصميم البيئي -ج

 التصميم والديكور الداخلي -ح

 التأثيث والتزين وتنسيق الحدائق -خ

 الهندسة الكهربائية.وتشمل االعمال الهندسية فى االمجاالت التالية -3

 ة الكهربائية ونقلها وتوزيعهاتوليد القو -أ

 الكهربائية  نارةاأل -ب

 ن الكهربائية وملحقاتها المكائ -ت

 السيطرة االوتوماتكية  -ث

 هربائيةكالتأسيسات ال -ج

 االجهزة والعدد الكهربائية المختلفة -ح

 كية والالسلكية والفظائية واالنترنيتلالمواصالت الس -خ

 االلكترونيك  -د

 لكترونيةألالحاسبة ا -ذ

 نشأت الكهربائيةتشغيل وصيانة الم -ر

 صيانة االجهزة األلكترونية -ز

 صناعة المعدات الكهربائية -س

 الهندسة الميكانيكية.وتشمل االعمال الهندسية فى المجاالت التالية  -4

 والتبريد والتسخين التكيف -أ

 توليد الطاقة ونقلها -ب
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  يوالجو والمائي النقل البرى -ت

 االالت الميكانيكية  دامةإانتاج وتشغيل و -ث

 واألنابيبشبكات وخطوط  -ج

 المفاعالت النووية -ح

 خدمات المشاريع و تلوث البيئة ومعداتها -خ

 األهتزازات والضوضاء -د

 الهندسة الكيمياوية.وتشمل االعمال الهندسية فى االمجاالت التالية -5

 تخطيط مشاريع الصناعات الكيميائية  -أ

 تصميم وحدات العمليات الفيزيائية والكيميائية للتصنيع -ب

 دات التصنيع الكيميائى واجهزتهاوح  االشراف على انشاء -ت

 تشغيل اجهزة الوحدات الصناعية والسيطرة الكيميائية على عملياتها -ث

 تروكيمياويةبدراسة وتطوير الصناعات ال -ج

 وخزنه وتصفيته و توزيعهاألعمال الهندسية لمعاملة النفط نقله  -ح

 هندسة النفط.وتشمل االعمال الهندسة فى المجاالت التالية  -6

 النفط تحديد حقولة ودراسة مميزاتها عن يالتحر -أ

 حفر االبارالنفطية واستثمارها -ب

 هاصدراسة صناعة النفط وخصائ -ت

 تقيم وتطوير واستثمار الحقول النفطية والغازية -ث

 توزيع االنابيب النفطية ومصافيها -ج

 

  تصنيف المهندسين   :  المادة الثانية

  يسون حسب مراتبهم الى مايليصنف المهند

يرقىى يعتبراولىى مراتىب المهنىدس وامىدها اربىع سىنوات بعىد التخىرج : دس المساعدمرتبة مهن -1

 نجاحىه فىيبعدها الى المرتبة المهندس ممىارس بشىهادة وترشىيض عضىوين مىن مرتبىة اعلىى وبعىد 

 .مجلس النقابة االختبار من قبل

ها الى ( خمس سنوات من ممارسة المهنة يرقى بعد5مدتها التقل عن ): مرتبة مهندس ممارس -2

وبعىد نجاحىه فىي االختبىار بشهادة وترشيض عضوين من مرتبة اعلىى وبعىد  زالمرتبة المهندس مجا

 من قبل مجلس النقابة.

( خمس سنوات من ممارسة المهنة يرقى بعدها الىى 5مدتها التقل عن ): مرتبة مهندس المجاز -3

تقىديم بحىث فىي مجىال وستشىاري بشىهادة وترشىيض عضىوين مىن مرتبىة اعلىى االالمرتبة المهندس 

 اختصاصه وعمله وبعد نجاحه في االختبار من قبل مجلس النقابة.

 اعتبار فترات الدراسات العليا مزاولة المهنة :    المادة الثالثة

السىىنة الواحىىدة لشىىهادة الماجسىىتير او مىىا يعادلهىىا اذا كىىان ذلىىك لغىىرر احتسىىاب مىىدة الممارسىىة  .1

 اعلى مرتبة المهنة لترقية الى 

أو ما يعادلها اذا كان ذلك لغرر احتسىاب مىدة الممارسىة المهنىة سنتين لشهادة الدكتوراه عن ال .2

 لترقية الى مرتبة اعلى 

 ترقية المهندسين المراتب    :المادة الرابعة

 يقوم مستحق الترقية بتقديم طلباً معززاً بالمعلومات المطلوبة الى لجنة الشعبة التي ينتمي اليها .1
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الفىرع ثىم  لجنىة لجنة الشعبة وتقوم بتقديم توصياتها بخصوص الطلىب الىى تدقق الطلب من قبل .2

 مجلس النقابة . رفعها الى

 قراره بخصوص الطلب . مجلس النقابةيتخذ  .3

فلصىاحب الطلىب أو لجنىة الشىعبة الفىرع  لجنىةمىع التوصىيات  مجلىس النقابىةاذا تعارر قرار  .4

وذلىك خىالل اسىبوعين  مجلس النقابة المرفور طلب اعادة النظر مرة اخرى من قبل اللجنة و

 وأعىىن القىىرارات السىابقة اال بأ لبيىىة ثلثىىي اعضىىاءاللجنة  التبليىىو وال يمكىىن العىدول مىن تىىاري 

 . مجلس النقابة

 المادة الخامسة :

ة ويقرره مجلس النقابة ترحه لجنة الشعبيجري الفحص المطلوب للترقيات بموجب منهج تق .1

 العضو والمشارك في الممارسة .على اساس تدقيق معلومات واعمال 

يشكل مجلس النقابة لجنة من ثالثة اعضاء على ان يكون اثنان ممن ترشحهم لجنة الشىعبة وان  .2

 يكونوا جميعاً من مرتبة المهندس المطلوب فحص اعماله .

الفرع طلب الترقيىة فلصىاحبه الحىق بتقىديم طلىب اعىادة النظىر  لجنةأو  مجلس النقابةذا رفض ا .3

وذلىك خىالل خمسىة عشىرة يومىا مىن تىاري  تبليغىه  مجلس النقابىةمن قبل اللجان او مرة اخرى 

مجلىس بالرفض وال يجوز العدول عن القرارات السىابقة اال با لبيىة ثلثىي االعضىاء اللجىان أو 

 .النقابة

  : المادة السادسة

اوقىات تكون صالحية كل مرتبة من مراتب تصنيف المهندسىين الىذين يعملىون لحسىابهم او خىارج 

الدوام الرسمي شريطة ان اليتقاضا المخصصات الهندسية عدا المهنية في الفروع الهندسية المبينة 

 ادناه 

 الهندسة المدنية : -1

رعة بصورة مطلقة واعمىال مستقلة القيام باعمال المسض والذيمكنه بصورة  المهندس المساعد : -أ

( مائىىة وخمسىىون الىىف ديناروتصىىاميم  151االشىىراف علىىى مشىىاريع التتجىىاوز كلفىىة كىىل منهىىا )

 ( خمس وعشرون الف دينار.25لمشاريع التتجاوز كلفة كل منها على )

المهنىدس الممىىارس : اضىىافة الىىى اختصىىاص المهنىىدس المسىىاعد يمكنىىة بصىىورة مسىىتقلة القيىىام  -ب

( خمىس مائىة الىف دينىار 511بأعمال الخبرة واالشراف على اعمىال التزيىد كلفىة كىل منهىا علىى )

( مىىائتين وخمسىىين الىىف دينىىار ضىىمن 251عمىىال التصىىاميم لمشىىاريع التتجىىاوز كلفىىة كىىل منهىىا )وا

 اختصاصه.

المهندس المجاز : يمكنىه القيىام بجميىع انىواع ممارسىة المهنيىة فىي حقىل اختصاصىه وبضىمنها  -ج

 وله الحق فتض مكتب هندسي لممارسة صالحياته , التحكيم والتخطيط

 الكيمياوية –ميكانيكية ال –الهندسة الكهربائية  -2

 المهندس المساعد : يعمل كمساعد لمهندس من مرتبة أعلى -أ

المهنىدس الممىارس : يمكنىه القيىىام بصىورة مسىتقلة بأعمىال المكتىىب والتقىدير وتنفيىذ المشىىاريع  -ب

المصمة وتحديد المتطلبات العامة للمشاريع وله أن يعمل في حقل اختصاصه بصىورة مسىتقلة مىع 

  .من اختصاصه آخر من مرتبة ضمن صالحيات مرتبة المهندس الممارس الثاني مهندس ثاني

المهندس المجاز : ويمكنه القيىام بجميىع انىواع ممارسىة المهنيىة فىي حقىل اختصاصىه وبضىمنه  -ج

 , وله الحق فتض مكتب هندسي لممارسة صالحياته التحكيم والتخطيط
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 الهندسة المعمارية: -3

مكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيىذ وتصىميم المشىاريع التىي التزيىد كلفىة كىل المهندس المساعد : ي -أ

 .( ألف دينار في حقل اختصاصه 151منها على )

المهندس الممارس : يمكنه القيام بصىورة مسىتقلة بتنفيىذ وتصىميم مشىاريع التزيىد كلفتهىا علىى  -ب

 نصف مليون دينار وبأعمال الخبرة وعضوية لجان التحكيم.

دس المجاز : يمكنه القيام بىأي عمىل ضىمن اختصاصىه دون تحديىد ويتضىمن ذلىك رئاسىة المهن -ج

 وله الحق فتض مكتب هندسي لممارسة صالحياته ,لجان التحكيم

 المهندس االستشاري  المادة السابعة:

ولىه عندئىذ أن يقىوم بتحمىل مسى ولية المشىاريع الهندسىية  اعلى مراتب للمهندسىين المنتمىين للنقابىة

ها وتنسيق أعمال المتخصصين في الحقول الهندسىة المختلفىة فيهىا دون تحديىد لتخصصىه وتخطيط

 ولمجلس النقابة اقتراح تعليمات بخصوص تنظيم مكاتب الهندسة أالستشارية آلصدارها.

 المكتب الهندسي   المادة الثامنة :

ط فتحىه بموجىب هو المكتب الذي ي سسه مهندس أو أكثر من أعضاء النقابة ممن تتوفر فيهم شىرو

هذا النظام وذلك لغرر مزاولة الهندسة وتكون للمكتب الصالحيات التي يخولها النظام الى أعلي 

مراتب الم سسين ضمن أختصاصهم. وعلى م سس المكتب أو المكاتب الهندسية تسىجيل مكىاتبهم 

يت هذا النظىام ( ستون يوما من تأري  تثب61لدى النقابة وفقا للتعليمات التى تصدرها وذلك خالل )

 ( مائتا دينار سنويا.211أو تأري  تأسيس المكتب ويكون رسم التسجيل وأالشتراك )

 السلوك والخصائص المهني     لمادة التاسعة :ا

 ال يجوز للمهندس القيام بأالعمال التالية:

قبول أي عمل يتسىم بأعطىاء أو تسىلم عمولىة أو خصىم مىن ذوي العالقىة عىن أالعمىال المعهىدة  .1

 ه.الي

ة يىقبول أي عمل من م سسة حكومية أو أهلية له عالقة مباشرة بهىا اال بعىد اعىالم الجهىة المعن .2

 عن حقيقة عالقته بالعمل واستحصال موفقتها على ذلك.

تقديم خدمات لقاء اجور أو منفعة لطرف في عقد هندسي يمثل المهندس طرفا عندما تكىون أيىة  .3

 بداء الرأي فيها بحكم واجباته.قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه ال

 فسته بطرق  ير مشروعة ليحل محله.امزاحمة مهندس آخر ومن .4

أالساءة الى السمعة المهنية الي عضو أو مشارك في النقابة دون مبرر شرعي يقبل بة مجلىس  .5

 النقابة.

 اكمال عمل سبق ان باشر به مهندس آخر قبل اخباره بأخذ موافقة النقابة بذلك تحريريا. .6

ضع اية صيغة في المقاوالت أو جىداول الكميىات تلىزم اسىتعمال انتىاج معىين او طريقىة عمىل و .7

 معين بدون موافقة صاحب العمل.

المساهمة في اي جزء او مرحلة من تصميم او تنفيذ مشروع مسابقة اذا اعلنت النقابة بىالطرق  .8

 المالوفة عدم مطابقة ذلك المشروع للشروط المعينة من قبلها.

 ة بوضع تصاميم لمشروع مسابقة كان هو او احد شركائه حكما فيه.المساهم .9

 القيام بتنفيذ عمل كمقاول اذا كان مهندسا مس وال لذلك العمل. .11

 االعالن عن نفسه او مكتبه لغرر الدعاية باي طريقة كانت ولكن يجوز له ان: .11

وان او علىىى يعلىن عىن تغيىر عنوانىه فىي الجرائىد مىدة خمسىىة عشىرة يومىا مىن تىاري  تغيىر العنى -أ

 بطاقات يبعثها لمراسليه مرة واحدة.
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 يتقدم بطلب عمل براتب. -ب

يتقدم باسمه الى شخص او هيئة دعت مهندسين لغرر اختيار مىن يقىوم بتصىميم معىين بشىرط  -ت

 ان ال يتعارر هذا التقديم مع بنود هذا النظام.

او علىى واجهىة يضع لوحة تحمل اسمه على المنشآت والمشىاريع التىي يقىوم بهىا كىال او جىزءا  -ث

 مكتبه بشرط ان ال يزيد ارتفاع كلمات اسمه على عشرة سنتمترات.

يعلن عن طلب موظفين للعمل معه بشرط ان يوجىه الطلىب الىى ذوي العالقىة بىدون ذكىر اسىمه  -ج

 الصريض او ذكر اسم المكتب.

ينشر البحوث والصور في الصحف والمجالت والنشرات والكتب عن المنشآت التي قام بها او  -ح

 ساهم بتصميمها على ان ال يقوم باستغالل ذلك للدعاية.

مخالفة النصوص الخاصىة بىاالمور الىواردة فىي العقىد الهندسىي الىذي تهيئىه النقابىة اال بموافقىة  -خ

 مسبقة من قبل مجلس النقابة.

 العمل بحيز في تفسير شروط المقاوالت والمستندات االخرى. -د

 االخرى كما هو منصوص عليه هذا النظام.العمل في مجاالت اختصاص الفروع الهندسية  -ذ

 االنتماء والعضوية   :المادة العاشرة 

 شروط العضويةأوال: 

 ان يكون من مواطني االقليم ومقيما فيه. .1

  ير محكوم عليه بجناية  ير سياسية و جنحة مخلة بالشرف. .2

 حاصل على شهادة بكلوريوس في الهندسة او ما يعادلها. .3

 والنظام الداخلي للنقابة. ان يلتزم ببنود القانون .4

 شروط فقدان العضويةثانيا: 

 ان يبوح بسر النقابة .1

 ان يستغل صفة العضوية لغرر شخصي. .2

 ان يخالف بنود القانون و النظام الداخلي و عدم التزام بتعليمات النقابة. .3

 تشكيالت النقابة وادارة الجلسات : المادة الحادية عشرة 

 من:تتكون النقابة 

 المنبثق من الهيئة العامة للنقابة.لعام الم تمر ا  .1
 .المجلس اإلستشاري  .2
 .مجلس النقابة  .3
 .م تمرات الفروع وهيئاتها العامة  .4
 .الفروع لجان  .5
 .م تمرات األقسام والشعب  .6
 .لجان األقسام والشعب  .7
 .ممثليات النقابة  .8

  الم تمر العام  المادة الثانية عشرة:

 الهيئىة العامىة االعضاء المرشحين الفائزين فىي االنتخابىات من هو أعلى سلطة في النقابة ويتكون 

 .في مراكز الفروع لعضوية الم تمر 

 تشكيل اللجان التحضيرية و ادارة جلسات الم تمر العام   ة عشرة:لثالمادة الثا

 اوال: اللجنة التحضيرية للم تمر
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ستشاري قبل موعد يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لالنتخابات النقابة من قبل المجلس اال .1

 االنتخابات الشعب بشهر .
من المفضل ان تتكون اعضاء اللجنة التحضيرية من كل المحافظات والوحدات االدارية  .2

 الموجودة فيها فروع النقابة.
 ترشض اسماء اعضاء الجنة التحضيرية من قبل مجالس الفروع ومجلس النقابة. .3
هود لهم بنزاهتهم وحسن سلوكهم والذين تتكون اللجنة التحضيرية من سبعة مهندسين والمش .4

اوفوا بكافة التزاماتهم في النقابة من بينهم رئيس اللجنة على ان ال تقل مراتبهم من مرتبة 

 المجاز,من المفضل ان يكون رئيس اللجنة بدرجة االستشاري.
يجوز للمرشحين لمنصب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجالس الفروع ال .5

 ولجان الشعب واالقسام  االشتراك في اللجنة التحضيرية. ورئيس
الفروع ورؤساء االقسام  لجانتشرف اللجنة على عملية سير االنتخابات الشعب ورئيس و .6

 واعضاء الم تمر العام.
 ر العام .مينتهي مهام اللجنة التحضيرية بعد الجلسة االفتتاحية لم ت .7

 .ثانيا: لجنة ادارة الجلسات الم تمر العام
 لها داخل الم تمر بعد انتهاء مهام اللجنة التحضيرية.ييتم تشك .1
 تشكيل لجنة ادارة الجلسات الم تمر. بعد وينتهي مهامهيرأس الم تمر العضو االكبر سنا  .2
 لجنة ادارة الجلسات الم تمر.لرئيس وأعضاء  يطلب الرئيس االكبر سنا من االعضاء الترشض .3
 بتصويت االكثرية النسبية العضاء الم تمر.لجنة ادارة الجلسات يتم تشكيلها و .4
مهندسين من بينهم رئيس اللجنة على ان ال تقل مراتبهم  خمسةمن تتكون لجنة ادارة الجلسات  .5

اليجوز للمرشحين من مرتبة المجاز,من المفضل ان يكون رئيس اللجنة بدرجة االستشاري.

 الم تمر.جلسات لمنصب النقيب الترشض  للجنة ادارة 
لجلسات االعتيادية  لم تمر العام من قبل لجنة ادارة الجلسات وتشرف على برنامج تدار ا .6

المهام وصالحيات الم تمر وتشرف على سير عملية انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة 

 واعالن النتائج وقراءة البيان الختامي.
 ة عشرة: رابعالمادة ال

إال بحضور األكثرية المطلقة ألعضاء الم تمر، فإذا ال تعتبر إجتماعات الم تمر العام قانونية  -1

 يوملم تتوفر األكثرية في موعد اإلجتماع المحدد، يدعى إلى هذه اإلجتماعات مرة أخرى بعد 

 .واحد ويكون اإلجتماع الثاني قانونيًا مهما بلو عدد الحاضرين
ية إلى أن ينتهي جدول إذا إستمرت اإلجتماعات ألكثر من جلسة واحدة فتعتبر الجلسات قانون -2

 .أعمال الدورة مهما بلو عدد الحاضرين
ال يحق لغير أعضاء الم تمر العام حضور جلساته إال بإذن خاص مسبق من مجلس النقابة  -3

والمرخص لهم بالحضور حق اإلشتراك في المناقشة دون حق التصويت واإلنتخاب ويعلن رئيس 

 .شرة أعمال الجلسة األولى أسماء المدعويين وصفاتهمالجلسة على أعضاء الم تمر العام قبل مبا

تبدأ جلسات الم تمر العام في الموعد المحدد، بعد إعطاء فترة ربع ساعة    : ة عشرةخامسالمادة ال

ثىم يفتىتض رئىيس الجلسىة أعمالهىا ويطىرح جىدول  ,في بدء الجلسة إلكتمال حضور أعضاء الم تمر

وال يضىىاف أي بنىىد إلىىى جىىدول األعمىىال إال باألكثريىىة  األعمىىال علىىى التصىىويت مىىن أجىىل إعتمىىاده

 .المطلقة للحاضرين

 المناقشة في الم تمر العام أسلوب ة عشرة: سادسلمادة الا
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 .وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس أن يمنعه الجلسة ال يجوز ألحد الكالم إال إذا أذن له الرئيس  -1
 .ند اإلختالف ي خذ رأي الم تمر العامال يمنع الرئيس أحدًا من الكالم لغير سبب مشروع. وع -2
تسجيل طلبات اإلذن بالكالم مع مراعاة تسلسل تقديمها ويرعى في إعطاء اإلذن األسبقية في   -3

 .الطلب
يستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلس النقابة الذين لهم الحق دوًما في الكالم أثناء المناقشة من  -4

 .نقابيةالمسائل الصادرة عن لجانهم أو أقسامهم ال
لكل من الطلبين التاليين حق الرجحان على  يرهما من المواضيع ويترتب على ذلك إيقاف   -5

 :مناقشة الموضوع األصلي وإعطاء حق الكالم فيهما
 طلب مراعاة أحكام القانون والنظام الداخلي -أ
 الرد على القول يتعلق بشخص طالب الكالم -ب

اح خطي يطلب فيه اإلكتفاء بالمناقشة أو يحق لكل عضو في الم تمر العام أن يتقدم بإقتر -6

 .تأجيلها
يعرر الرئيس اإلقتراح بعد وصوله وإنتهاء المتكلم. وله أن يعطي حق الكالم لصاحب  -7

 .اإلقتراح أو أحد م يديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت
 .يشترط لقبول اإلقتراح موافقة أكثرية الحاضرين -8
 .الم إال للرئيسال يجوز التوجه بالك -9
 .يتكلم األعضاء وقوفًا في أماكنهم عدا من له عذر مقبول -11
 .ال يقاطع المتكلم مطلقًا وال يجوز للعضو المتكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين -11
يحق لكل عضو الم تمر ان يتكلم مباشرة اذا كان الموضوع او مداخلته له عالقة بنقطة  -12

 نظام.
يجب على األعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم أن ال يكرر أقوال  يره من   -13

 .األعضاء وأن ال يخرج عن الموضوع المطروح للبحث. وإال لفت الرئيس نظره إلى ذلك
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين إلى شيء مما تقدم في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة    -14

أي الم تمر العام في منعه بقية الجلسة من الكالم في الموضوع الذي ذاتها فللرئيس أن يأخذ ر

 لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة
 :تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات اإلجراءات التالية -15

 .لفت النظر بالرجوع إلى النظام  -أ
 .لفت النظر مع تسجيله في محضر الجلسة  -ب
 .المنع من الكالم  -ح
إن لفت النظر الوارد في الفقرتين األولى والثانية يتخذها الرئيس، أما المنع فيقرره الم تمر   -خ

 .العام

 :ة عشرةسابعالمادة ال

إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد إختل فله الحق برفع الجلسة لمدة ال تزيد عن نصف   -1

 .ساعة

ء المنصوص عليها في الفقرة للرئيس أن يأمر بحذف األقوال التي تشكل مخالفات األعضا -2

 .( من المادة السابقة من محضر الجلسة12)
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عند إنتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد إنعقاد الجلسة التالية  :ة عشرةمنالمادة الثا

ويعرر جدول أعمالها إن أمكن ذلك ويصدر الم تمر العام في الجلسة الختامية القرارات 

 .بال ها بعد ذلك إلى األعضاء أصوالً والتوصيات، حيث يتم إ
 :التصويت  :عشرة تاسعةالمادة ال

األصل في التصويت في إجتماعات الم تمر العام أن يكون علنيًا إال في األحوال التي نص   .1

 عليها القانون وهذا النظام بأن يكون سريًا
 .يجرى التصويت برفع األيدي .2
 .ضاء مجلس النقابةيكون التصويت سريًا عند إنتخاب النقيب وأع  .3

 المجلس االستشاري : العشرونالمادة 

أو في المحافظات  يتكون المجلس االستشاري من مجلس النقابة و رئيس كل فرع من فروع النقابة

و يجتمع هذا المجلس مرتين في السنة على االقل للتداول في ش ون النقابة و من ينوب عنه 

 الفروع و تكون قراراتها استشارية.

 مجلس النقابة :الحادية والعشروندة الما

حتيىىاط و االعضىىوي و ( تسىىعة اعضىىاء اصىىليين مىىن ضىىمنه النقيىىب 9تتكىىون مجلىىس النقابىىة مىىن )

 القتراح السرياينتخبون من قبل الهيئة العامة للنقابة و ب

 الفروع في المحافظات: الثانية والعشرونالمادة 

ضىمنهم رئىيس الفىرع وعضىو احتيىاط ( خمسىة اعضىاء أصىليين مىن 5الفرع من ) لجنةيتكون  .1

انتخىاب  هوبىنفس االسىلوب الىذي يجىري فيىوينتخبون مىن قبىل هيئىة الفىرع وبىاالقتراح السىري 

 النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

 الفرع من بينهم سكرتيَرا وامينا للصندوق باالقتراع السري. لجنةينتخب اعضاء   .2

لفرع اذا تقدم اكثر من نصىف اعضىاء الفىرع ا لجنةلعلى مجلس النقابة اجراء انتخابات جديدة   .3

 بذلك المحافظة بطلب الى مجلس النقابة باجراء انتخابات جديدة.

ترسل بدالت االشىتراكات الىى مركىز النقابىة باربيىل ويحىتفظ الفىرع ببىدل االشىتراكات ويحىق   .4

للفىىرع االحتفىىاظ ببىىدالت االنتسىىاب او اي مىىورد آخىىر بعىىد استحصىىال موافقىىة المجلىىس لغىىرر 

 مشية اعماله وهذه المبالو قابلة للتدوير.ت

الفىىروع وممثلىىي النقابىىة اطىىالع االعضىىاء فىىي محافظىىاتهم بىىالقرارات والتعليمىىات  لجىىانعلىىى   .5

 لك بالوسائل المتيسرة.تواالقتراحات التي تصدرها النقابة ب

الفروع حق تشكيل اللجان الضرورية التي تساعدها فىي انجىاز مهامهىا واشىعار مجلىس  للجان  .6

 النقابة بذلك.

 :الثالثة والعشرونالمادة 

 يجري انتخاب لجان الشعب بنفس اسلوب الذي يجري مجلس النقابة. -أ

 اذا تعذر حضور ممثل الشعبة في مجلس النقابة فللجنة الشعبية الحق ارسال ممثل نيابة عنه  -ب

 ل اسبوع واحد.تقوم لجنة الشعبة بتبليو المجلس بكافة قراراتها او محاضر جلساتها خال -ج

 على لجنة الشعبة ان تجتمع مرة واحدة في كل شهر على االقل. -د

 ممثليات النقابة:  الرابعة والعشرونالمادة 

بموجب تعليمات وبموافقة مجلس تشكيل ممثليات للنقابة في الوحدات اإلدارية  الفرع للجنةيجوز 

 النقابة 
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 لجنة الضبط   :الخامسة والعشرونالمادة 

 ون جلسات لجنة الضبط سرية.تك -أ

يبلو مجلس النقابة قرارات لجنة الضبط ذوي العالقة والىى الجهىات المختصىة تحريريىا ولكىل  -ب

 منهم ان يطعن فيها لدى محكمة التميز خالل خمسة عشرة يوما من تاري  التبليو.

يىة عىن يشطب اسم العضو من سجل النقابة في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمىة جزائ -ج

جريمة مخلة بالشرف او جريمة مهنية و حكم عليه بالحبس بسببها لمدة سنة فاكثر و اليجوز اعادة 

 حكوميته.متسجيله اال بعد انتهاء مدة 

 يحق للجنة الضبط االتصال المباشر باي مرجع النجاز مهمتها. -د

لمختصىىة بلجنىىة تقىىدم شىىكوى بشىىكل الئحىىة الىىى مجلىىس النقابىىة وعلىىى المجلىىس احالىىة الشىىكوى ا -ه

 يها خالل ثالثة ايام بعد اول اجتماع يلي تقديم الشكوى.لالضبط ا

 تشكيل اللجان : العشرون السادسة المادة

ي لف المجلس لجانا لتحقيق النقابة اهىداف النقابىة وتمشىية اعمالهىا علىى ان ال يقىل عىدد اعضىائها  

 : عن ثالثة وعلى ان يكون رئيس كل لجنة عضوا في مجلس النقابة

و تقوم هذه اللجنة بتنظيم المحاضرات والندوات والمعرر و كل ما من  لجنة النشاط الثقافي :  .1

 شأنه رفع مستوى المهندس الثقافي والمهني.

لجنىىة النشىىاط االجتمىىاعي :و تقىىوم بتنظىىيم الحفىىالت و السىىفرات و المهرجانىىات الرياضىىية و   .2

يىع مىا يحتاجىه لجعلىه اكثىر مالئمىة لنشىاط االجتماعية و االشراف على مقىر النقابىة و تهيئىة جم

 النقابة.

 لجنة الدفاع عن حقوق المهندسين:  .3

و تمثيىىل النقابىىة لىىدى المحىىاكم و  مو تكىىون مهمتهىىا الىىدفاع عىىن حقىىوق االعضىىاء و دراسىىة شىىكواه

 المنظمات او المراجع القانونية و للجنة تكليف احد اعضائها او توصي بانتداب محام لهذا الغرر.

  حق االنتخاب    و العشرون: سابعةالالمادة 

إلتزاماته تجاه النقابة ولم يكن ممنوعًا من بكافة  أوفىالنقابة و في )عضو( يحق لكل مهندس

 .إلنتخابامزاولة المهنة ألي سبب كان يمارس حق 
مع ابراز وصل تجديد وثيقة تخول صاحبها حق اإلنتخاب المهندس نافذ المفعول تعتبر هوية   .1

 لسنوي.اشتراكه ا
ال يجوز للمهندس اإلنتخاب في أكثر من فرع واحد من فروع النقابة كما ال يجوز له اإلنتخاب   .2

 .إال في الفرع المسجل فيه
ويعتبىر ذلىك  نتخىابعنىد دخولىه قاعىة اإلوالمعلومىات المطلوبىة والتوقيىع المهنىدس  تسجل اسىم .3

 إقراًرا بمزاولة حق اإلنتخاب

  ون الماليةالش : والعشرون منةالمادة الثا

يجب ان يكون كل سحب من اموال النقابة بموجب صك من قبل النقيب او من ينوب عنه و امين  -أ

 .والمحاسب صندوق

يجىىب ايىىداع امىىوال النقابىىة فىىي مصىىرف يختىىاره مجلىىس النقابىىة و جميىىع المعىىامالت العائىىدة  -ب

 .والمحاسب للصندوق يجب ان توقع من قبل النقيب و امين الصندوق

ى مجلىىس النقابىىة دعىىوة محاسىىب قىىانوني لتىىدقيق حسىىابات النقابىىة قبىىل اجتمىىاع الهيئىىة العامىىة علىى -ج

 السنوي.
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 الش ون االدارية  :و العشرون تاسعةالالمادة 

 تتالف ادارة النقابة من مدير االدارة ويساعده عدد كاف من المستخدمين حسب الحاجة. -أ

تخدمين و تنظىىيم و حفىىظ كافىىة السىىجالت و يقىىوم مىىدير االدارة باالشىىراف علىىى اعمىىال المسىى -ب

االضابير التي يقرر مسكها و االعمال االخرى التي ينسبها النقيب و يكون مس وال امام النقيىب او 

 من ينوب عنه من اعضاء المجلس حسب تنسيبه.

  : الثالثونالمادة 

 واجبات امين صندوق أوال:

 مراقبة حسابات محاسب النقابة. -ا

 الصكوك الصادرة من النقابة باالشتراك مع النقيب او من ينوب عنه.التوقيع على  -ب

 فات النقابة.واالشراف على مصر -ج

 ثانيا: واجبات السكرتير

 يكون مس وال عن مراسالت النقابة بصورة عامة. -أ

 يشرف على ضبط محاضر جلسات النقابة و المجلس االستشاري و اجتماعات الهيئة العامة. -ب

يصىىدر مجلىىس النقابىىة نشىىرة دوريىىة الىىى اعضىىائه تتضىىمن فعاليىىات و   :يىىة والثالثىىونالحادالمىىادة 

 نشاطات و انجازات النقابة و  ير ذلك.

    :الثانية والثالثونالمادة 

يجتمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية مرة كل اسبوع. و يجتمع بدعوة من النقيب او بطلب من  -أ

 للنظر في موضوع معين.ثالثة من اعضائه على االقل و ذلك 

تصدر القرارات باال لبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرون اال اذا اثير الى خالف ذلك  -ب

 في القانون او االنظمة و اذا تساوت االصوات يرجض الجانب الذي فيه الرئيس.

االقىل و  ال يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره با لبية تتكون من ثلثي اعضائه على -ج

شرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس و اخبار االعضاء به قبل الجلسة المحددة للنظىر 

 باسبوع على االقل.

تطبىىق الفقرتىىان )أ( و )ج( مىىن هىىذه المىىادة اعىىاله علىىى جلسىىات لجىىان الشىىعب و الفىىروع فىىي  -د

 المحافظات.

 تمر العاملم االستثنائية ادارة جلسات    :الثالثة والثالثون المادة

 اوال : الرئاسة

مىن قبىل النقيىب او مىن ينىوب عنىه ويكىون رئيسىا للجلسىة و  لم تمر العاماالستثنائية تدار جلسات  

 للنقيب ان يخول احد اعضاء المجلس القيام بهذه المهام.

 حقوق الرئيس : -أ:

الىرئيس  للرئيس وحده حق افتتاح الجلسة وحق رفعها و تعتبر الجلسىة ملزمىة حتىى يعلىن فيهىا  .1

 رفع الجلسة.

 ال يحق الي عضو البدء بالكالم دون سماح الرئيس بذلك.  .2

 لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عند انتهاء الوقت المخصص له.  .3

 لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عند شذوذه عن موضوع البحث.  .4

 الحق المطلق بالكالم. هعند وقوف الرئيس يكون ل  .5

أن اليبىىدي االراء حىىول مواضىىيع المناقشىىة اال اذا قىىررت  علىىى الىىرئيس ان يكىىون محايىىدا و  .6

 بذلك. اعضاء الم تمر
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حق استئناف قرار تحكيم الرئاسة على ان يثني اقتراح االستئناف هذا مىن  الم تمرالي عضو   .7

قبىل خمسىىة اعضىىاء آخىىرين ثىم يطىىرح البحىىث و حىىين اذ يتىرك رئىىيس الجلسىىة كرسىىي الرئاسىىة 

لىس يعينىه الىرئيس و يحتىاج اسىتئناف تحكىيم الرئاسىة الىى ليشغله عضو آخىر مىن اعضىاء المج

موافقة ثلثي المصوتين لكي يصبض القىرار نافىذ المفعىول و يرجىع الىرئيس الىى كرسىي الرئاسىة 

 حين االنتهاء من التصويت على االستئناف.

 : الم تمر العامحقوق اعضاء  -ب:

 حقوق العضو :

 تقديم االقترحات و التعديالت. -1

 ك في اي نقاش و اثارة النقاط النظامية و االستفهامية.االشترا -2

 التصويت على االقتراحات. -3

 الترشيض و االنتخابات للجان النقابة. -4

 ثانيا: اصول المناقشة : 

 االقتراحات : -أ

 تطرح االقتراحات حول موضوع معين في الجلسة المخصصة لذلك الموضوع. .1

 ديمها الدارة الجلسة.تناقش االقتراحات حسب االسبقية في تق .2

تنتهىىي المناقشىىة حىىول اقتىىراح مىىا بعىىد التصىىويت او سىىحبه مىىن قبىىل مقدمىىه اال فىىي حالىىة تبنىىي  .3

 االقتراح من قبل عضوين آخرين بعد سحبه من قبل مقدمه.

 ال يجوز العودة لمناقشة اقتراح مابعد االنتهاء من مناقشته االنتقال الى موضوع آخر. .4

حىىث اذا كانىىت تحريريىىة و موقعىىة مىىن قبىىل مقىىدمها و مثمنيهىىا تكىىون االقترحىىات مطروحىىة للب .5

 ولالعضاء حق تقديم االقتراحات الشفوية كذلك.

 لمقدم االقتراح حق الكالم مرتين حين االقتراح و في ختام مناقشته قبل التصويت مباشرة. .6

يء و ضد كل االقتراحات على ان يكون العدد متكاف وأتحدد عدد المتكلمين مع  الم تمرلرئيس  .7

ال يقل عن مىتكلم م يىد مىع مىتكلم ضىد و ال يتضىمن هىذا العىدد مقىدم االقتىراح اال عنىد عىدم اي 

تحديىد مىدة الكىالم لكىل مىتكلم فىي لجنىة ادارة المى تمر  في الكالم كما و لرئيس الجلسىة و ةر ب

 مناقشته ما.

و ال يجىىوز  مباشىىرة للتصىىويت مىى تمريعىىد اجمىىال المقىىدم لالقتىىراح ردا علىىى المناقشىىة تنتقىىل ال .8

 االستمرار بالمناقشة حول اقتراح بعد ذلك.

 يجوز اعادة المناقشة و التصويت على موضوع جرى عليه و يحتاج هذا الى ثلثي االصوات. .9

 لالقتراحات التالية االسبقية على  يرها و ي خذ حسب الترتيب التالي : -ب

يحتىىاج هىىذا الىىى موافقىىة ثلثىىي اقتىىراح االكتفىىاء باالمناقشىىة و االنتقىىال الىىى التصىىويت فىىورا و  .1

 االصوات.

 اقتراح طرح الموضوع على لجنة مختصة للدراسة و البحث و يحتاج هذا الى ا لبية بسيطة. .2

 اقتراح ترك الموضوع الى اشعار آخر و يحتاج هذا الى ثلثي االصوات. .3

الى ثلثي اقتراح ترك االقتراح و االنتقال الى الموضوع التالي في جدول االعمال و يحتاج هذا  .4

 االصوات.

 التعديالت : -ج

 تناقش التعديالت حسب االسبقية الزمنية في تقديمها. .1

 يجوز تقديم التعديالت تحريريا و شفهيا. .2
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يم تعديل الى دحين تقديم االقتراح توقف المناقشة حول االقتراح و تبدأ مناقشة التعديل و حين تق .3

 ي مناقشة تعديله.تعديل تقطع المناقشة حول التعديل االول و تبدا ف

حىىين تنتهىىي مناقشىىة تعىىديل تسىىتانف مناقشىىة التعىىديل او االقتىىراح المعىىدل فىىي حالىىة قبىىول هىىذه  .4

 التعديالت.

في حالة قبىول التعىديل مىن قبىل مقىدم االقتىراح و عىدم وجىود معارضىة حىول التعىديل مىن قبىل  .5

 فورا الى مناقشة االقتراح المعدل. الم تمراالعضاء تنتقل 

 حق الكالم مرة واحدة عند تقديم التعديل. عديلتلمقدم ال .6

تحدد رئاسة الجلسة عدد المتكلمين الم دين و المخالفين لكل تعديل كما و لها حق تحديىد الكىالم  .7

 لكل متكلم.

 

 ثالثا: نقاط ادارية : 

نقطة نظامية : تعنىي جلىب انتبىاه رئاسىة الجلسىة الىى ان ادارة الجلسىة  يىرة سىائرة وفقىا لنظىام  .1

 لسات و لمثير النقطة االسبقية في الكالم على اي متكلم آخر.ادارة الج

نقطىىة اسىىتفهامية )ايضىىاحية( : تعنىىي مثيىىري النقطىىة فىىي ذكىىر بعىىض المعلومىىات ذات العالقىىة  .2

ن ابىىداء وجهىىات نظىىر وآراء حىىول الموضىىوع المطىىروح مبموضىىوع البحىىث علىىى ان ال يتضىى

 للبحث و للمتكلم رفض النقطة االستفهامية.

يىىد اثىىارة نقطىىة نظاميىىة او اسىىتفهامية برفىىع يىىده و يقىىول )نقطىىة نظاميىىة( او )نقطىىة يقىىدم مىىن ير .3

 استفهامية( حسب نوعية النقطة التي يريد اثارتها ثم يقف ليذكر النقطة بعد سماح الرئيس.

الي عضو البدء بالكالمه في المناقشة ما لم سمض الرئيس بذلك و يلقي المتكلم كالمىه و  جوزالي .4

 خطابه الى الرئيس.هو واقف يوجه 

ال يجوز الكالم بعد االنتهاء من مناقشىة اقتىراح مىا واالنتقىال الىى التصىويت اال فىي حالىة اثىارة  .5

 نقطة نضامية تخص طريقة التصويت.

 هوية االنتماء  : الرابعة والثالثون المادة

 تصدر النقابة هوية لالعضاء والمسجلين تتضمن مايلي : -أ

 لوالدة مع صورة شخصية.االسم والعنوان وتاري  ا  .1

 فرع التخصص.  .2

 مرتبة المهندس والترقيات.  .3

 حقل التجديد االشتراكات.  .4

ة اذا حملت توقيع النقيىب او مىن ينىوب عنىه وخىتم النقابىة االصىلي ويعتبىر حتعتبر هوية صحي -ب

بموجىب  ذلك بمثابة اجازة مزاولة المهنة الهندسيةاذا كانت مجددة تاييد اليفاء االلتزامات المطلوبىة

 قانون النقابة عن عضو والمسجل

 ولجان الفروع النقيب وأعضاء المجلس الخامسة والثالثون المادة

 شروط النقيب: اوال 

ة وبمرتبىىة عشىىرة سىناربعىة ( 14ة فعليىة فىىي المهنىة علىىى ان ال يقىل عىىن )سىىان يكىون لىه ممار -أ:

 .االستشاري

 صالحيات النقيب -ب:

 للنقابة. الم تمر العام رئاسة اجتماعات مجلس النقابة و .1

 يمثل النقابة لدى المراجع و المحاكم و دوائر او من يخوله. .2
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 المحاسب.أمين الصندوق والتوقيع على صكوك الصرف مع  .3

 التوقيع على المراسالت الخاصة بالنقابة. .4

 شروط اعضاء مجلس النقابة  ثانيا:

 .وبمرتبة المجاز اتسنو تسع( 9ان يكون له ممارسة في المهنة على ان ال يقل عن )

 ثالثا: شروط اعضاء رئيس ولجان الفروع

 ( تسع سنوات وبمرتبة المجاز.9ان يكون له ممارسة في المهنة على ان ال يقل عن )

 مالية النقابة  : السادسة الثالثون  المادة

 تتكون مالية النقابة من

 ( ثالثون دينار31بدالت االنتماء و يكون ) .1

 و يكون على النحو التالي بدالت االشتراك السنوي .2

 ( عشرة دنانير.11المهندس المساعد ) -أ

 ( خمسة عشرة دينار 15المهندس الممارس ) -ب

 ( عشرون دينار21المهندس المجاز ) -ت

 ( ثالثون دينار31مهندس استشاري ) -ث

 منض وهبات المقدمة من قبل الحكومة او اية جهة اخرى .3

 لنقابة.ربض مطبوعات و النشاطات و ربض الحفالت الخاصة با .4

 رسوم فتض مكاتب الهندسية و كما يلي .5

 ( خمسمائة دينار511مكتب استشاري ) -أ

 ( مائتان و خمسون دينار251) هندسيمكتب ال -ب

 

 :السابعة والثالثون المادة

 يكون للنقابة السجالت التالية

سجل الحسابات اليومية و يمسك من قبل المحاسب و يدون فيىه جميىع الىواردات و المصىرفات  .1

 .ة اليومي

سجل االجتماعات يدون فيىه جميىع محاضىر اجتماعىات هيئىة النقابىة و يوقىع مىن قبىل النقيىب و  .2

 االعضاء 

 سجل االعضاء يدون فيه جميع المعلومات عن كل عضو منتمي للنقابة .3

 سجل االثاث يدون فية جميع ممتلكات االثاثية للنقابة .4

 سجل الصادرة و الواردة. .5

 

  :الثامنة والثالثونمادة ال

في حالة حل النقابة الي سبب كان تعود جميع ممتلكات المنقولة و  ير المنقولة و العائىدة للنقابىة   

 الى )وزارة المالية القليم كوردستان(.


