
 سؤال وجواب حول نقابة المهندسین
 ٢٠١٤عام 



 یعنى أیه نقابة؟

هي شكل قانوني ألبناء المهنة الواحدة الهدف مـنـه هـو تـنـظـیـمـهـم ویـدیـهـم الـفـرصـة 
عشــان یــدیــروا شــئــونــهــم ویــوفــر احــتــیــاجــات أبــنــاء الــمــهــنــة دي زى نــقــابــة األطــبــاء 

  .والمحامین والمهندسین والتمریض



 نقابة المهندسین اتعملت امتي؟

  .١٩٦٤نقابة المهندسین موجودة في مصر من سنة 



 والنقابة أیه أهدافها؟

العمل على تنمیة ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجاالت . ٦
الهندسیة وربط البحوث العلمیة والهندسیة بمواقع اإلنتاج وذلك بدراسة 

 .أسالیب اإلنتاج ووسائل تحسینه وزیادته وتخفیض تكالیفه
التعاون مع المنظمات والجمعیات الهندسیة الداخلیة والخارجیة وعلى . ٧

األخص في البالد العربیة واألفریقیة واآلسیویة وتوثیق الروابط بینها وتبادل 
المعلومات والخبرات ویشمل ذلك االشتراك في دراسة الموضوعات 

والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك االشتراك في المؤتمرات الدولیة 
 .التي ترتبط بهذه األهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبالد

تیسیر اإلسكان وبناء عمارات سكنیة للمهندسین بالقاهرة والمحافظات . ٨
من مالها الخاص، وذلك وفقا لألوضاع والشروط التي یحددها النظام 

 .الداخلي للنقابة
العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظیم اإلشراف على المكاتب . ٩

 .الهندسیة والمكاتب الهندسیة االستشاریة

 : نقابة المهندسین موجودة عشان تحقق مجموعة من األهداف أهمها
االرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسین والمحافظة على كرامة . ا

المهنة ووضع وتطبیق األسس الكفیلة بتنظیم ممارسة المهنة وأداء أعضاء 
 .النقابة لواجباتهم في خدمة البالد ومراقبة تنفیذها

تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظیم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقیق . ٢
األهداف القومیة وأهداف التنمیة االقتصادیة ومواجهة مشكالت التطبیق 

 . واقتراح الحلول المناسبة لها واالشتراك االیجابي في العمل الوطني
تنمیة روح اإلخاء والتعاون بین أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى . ٣

 األعضاء من النواحي الهندسیة واالجتماعیة والمادیة وتأمین حیاتهم 
 . ورعایة أسرهم اجتماعیا واقتصادیا وصحیا وثقافیا

اإلسهام في دراسة خطط التنمیة االقتصادیة والمشروعات الصناعیة . ٤
 .والهندسیة

المساهمة في تخطیط برامج ومناهج بحیث تسایر حاجات المجتمع . ٥
 .وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته



 طب وایه هي الشروط اللي تخلیني عضوة في النقابة؟

 :شروط لالنضمام لنقابة المهندسین ٦الزم تتوفر فیكي 
أنك تكوني حاصلة على بكالوریـوس فـي الـهـنـدسـة مـن جـامـعـة مصـریـة أو عـلـى درجـة عـلـمـیـة الـمـجـلـس .  ١

 .األعلى للجامعات بیعادلها لدرجة بكالوریوس في الهندسة
 .انه یكون معاكي الجنسیة المصریة أو جنسیة دولة بتقبل بالمصریین في نقابة المهندسین في بلدهم. ٢
 .انك تكوني متمتعة باألهلیة المدنیة الكاملة. ٣
 .انك تكوني حسنة السمعة وسیرتك محمودة. ٤
میكنش اتحكم علیكي بعقوبة جنائیة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جـریـمـة مـخـلـة بـالشـرف أو األمـانـة مـا لـم .  ٥

 . یكن قدر رد إلیكي اعتبارك في الحالتین
میكنش صدر ضدك أي أحكام تأدیبیة عن أفعال مخلة بالشرف أو األمانة ما یمضى على صـدور الـحـكـم .  ٦

 .النهائي أربعة أعوام على األقل



 طیب لو عندي أقدم ورقى فین عشان أكون عضوة في النقابة؟

توجد بالنقابة لجنة اسمها لجنة القید، وتشكل لجنة القید برئاسة أحد وكیلي النقابة وعضوین مـن 
مجلس النقابة یختارهم المجلس وممثلین لكل شعبـة ویـقـدم طـلـب الـقـیـد إلـي الشـعـبـة الـمـخـتـصـة 
بالنقابة لدراسة الطلب وتقدم توصیاتها بشأنه طبقا للـنـظـام الـداخـلـي وبـتـتـعـرض الـتـوصـیـات دي 

وتقرر لجنة القید قید األسم في الجدول الخاص بعد التحقق مـن تـوافـر شـروط . على لجان القید
   .القبول في الطالب طبقا لألوضاع واإلجراءات اللي بیحددها النظام الداخلي

وفى حالة رفض الطلب البد أن یكون القرار مسبب ومكتوب ویسلم صورة من قـرار الـرفـض أو 
بیتم إرسالها بجواب موصى علیه بعلم الوصـول خـالل أسـبـوع مـن تـاریـخ صـدور الـقـرار وعـلـى 

 .شهور من تاریخ تقدیم كل أوراقك ٣فكرة الزم القرار یصدر خالل 



 طب لو أترفض الطلب بتاعي أعمل ایه؟

حقك تعملي تظلم من قرار رفض القید لمجلس النقابة خالل ثـالثـیـن یـومـا مـن تـاریـخ 
ومن حق مجلس الشعبة في النقابة إذا وجد سبب أن یعـرض وجـهـة .  إعالمك بالقرار

ویقوم مجلس النقابة بـالـفـصـل فـي الـتـظـلـم بـعـد مـا تـكـلـیـف .  نظره على مجلس النقابة
الطاعنة بالحضور بكتاب موصي علیه لسماع أقوالها على أال یكـون ألعضـاء لـجـنـة 

 .القید المختصة صوت معدود في قرار مجلس النقابة بقبول التظلم أو رفضه
وحالة صدور قـرار بـرفـض الـتـظـلـم لـیـكـي الـحـق بـالـطـعـن عـلـى الـقـرار أمـام مـحـكـمـة 

 .القضاء اإلداري خالل ثالثین یوم من تاریخ اإلعالن بالقرار



 هل النقابة لیها شكل تنظیمي ممكن نعرفه؟

 :النقابة لیها شكل وشكلها التنظیمي مكون من
 .الجمعیة العمومیة. ١
 .مجلس النقابة. ٢
 .الجمعیة العمومیة لكل شعبة. ٣
 .مجالس الشعب. ٤
 :النقابات الفرعیة وتشكل كل منها من. ٥

 .جمعیة العمومیة للنقابة الفرعیة. ١   
 .مجلس النقابة الفرعیة. ٢   



 هي الجمعیة العمومیة مكونه من مین؟

تشكل الجمعیة العمومیة للنقابة من كافة األعضاء المقیدة أسماؤهم في الجدول الذین 
سددوا االشتراكات المستحقة حتى نهایة السنة المالیة التي تسبق السنة المالیة 

  .السابقة على موعد انعقاد الجلسة



 هي أیه اختصاصات الجمعیة العمومیة؟

اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها اإلعانات . ٩
 . والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات واإلعانات

النظر فیما یهم النقابة من مسائل ویرى مجلس . ١٠
النقابة عرضها علیها أو یتضمنها طلب عقد الجمعیة 

 .العمومیة الجتماع غیر عادى
النظر في المسائل التي یرى وزیر الري عرضها . ١١

 . على الجمعیة
 .النظر في االقتراحات المقدمة من األعضاء. ١٢
االختصاصات األخرى المنصوص علیها في هذا . ١٣

 .القانون

 : الجمعیة العمومیة لیها اختصاصات كتیر وهیا
 .انتخاب النقیب وأعضاء مجلس النقابة المكملین. ١
 .مناقشة السیاسة العامة للنقابة. ٢
 .اعتماد التقریر السنوي عن نشاط النقابة. ٣
اعتماد المیزانیة السنویة للنقابة وفروعها عن السنة . ٤

 .المقبلة
 .اقتراح تعدیل قانون النقابة. ٥
 .إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة. ٦
 اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهیة بعد االطالع . ٧

 . على تقریر مراقب الحسابات
 .تعیین مراقبین للحسابات وتحدید أتعابهم. ٨



 والجمعیة العمومیة لیها مواعید بتجتمع فیها؟

الجمعیة العمومیة بتنعقد في أول أسبوع من شهر مارس من كل سنة في میعاد بیحدده مجلس الـنـقـابـة ویـجـوز 
دعوتها الجتماع غیر عادي كلمـا رأى مـجـلـس الـنـقـابـة ضـرورة النـعـقـادهـا وفـي هـذه الـحـالـة تـنـعـقـد الـجـمـعـیـة 
العمومیة في میعاد یحدده مجلـس الـنـقـابـة خـالل شـهـر مـن تـاریـخ تـقـدیـم طـلـب مسـبـب مـن مـائـة عضـو مـن 

 .أعضاء الجمعیة العمومیة على األقل طلب لمجلس النقابة
یـومـا إذا لـم یـقـم مـجـلـس الـنـقـابـة  ١٥وعلى وزیر الري دعوة الجمعیة العمومیة غیـر الـعـادیـة لـالنـعـقـاد خـالل 

وترسل لكل من األعضاء دعوة خاصة لحضور الـجـمـعـیـة الـعـمـومـیـة قـبـل . بدعوتها خالل المهلة المشار إلیها
انعقادها بخمسة عشر یوما على األقل یبین فیها میعاد االجتماع ومكانة وجدول أعمال الـجـمـعـیـة وذلـك طـبـقـا 
لألوضاع واإلجراءات التي یحددها النظام الداخلي وینشر عن مـوعـد االجـتـمـاع قـبـل انـعـقـاده بسـبـعـة أیـام فـي 

 .صحیفتین یومیتین یختارهما مجلس النقابة



 هو في شروط عشان انعقاد الجمعیة العمومیة یكون صحیح؟

ال یكون انعـقـاد الـجـمـعـیـة الـعـمـومـیـة لـلـنـقـابـة صـحـیـحـا إال إذا حضـر االجـتـمـاع ربـع 
األعضاء على األقل فإذا لم یكتمل العدد یؤجل االجتمـاع سـاعـتـیـن، ویـكـون اجـتـمـاع 
الجمعیة العادیة الثانیة صحیحا إذا كان عدد الحاضرین ثالثمائة عضو عـلـى األقـل، 
وٕاال أؤجل االجتماع لمدة أسبوعین وتكرر الدعـوة حـتـى یـكـتـمـل هـذا الـعـدد وال یـجـوز 

  .للجمعیة العمومیة أن تنظر في غیر المسائل المدرجة في جدول أعمالها



 وأیه تشكیل مجلس النقابة؟

مجلس النقابة بیتكون من النقیب وعدد ال یقل عن خمسة وأربعین عضوا وال یزد عن أثنین 
وستین عضوا من المقیدین بجدول النقابة قبل أول ینایر من سنة االنعقاد والزم یكون 

وكمان الزم یكون في المجلس رؤساء  –یختارهم مجلسها-النقابة ممثلون لكل شعبة  بمجلس
الفرعیة یكلمهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعیة العمومیة واالجتماع مش بیكون  النقابات

. صحیح إال إذا حضره أغلبیة األعضاء المنتخبین من الشعب والجمعیة العمومیة للنقابة
والنظام الداخلي بیوضح عدد ممثلي كل شعبة وعدد األعضاء المكملین اللي بینتخبوا أعضاء 

 .الجمعیة العمومیة للنقابة على مستوى الجمهوریة



 طب وازاي بیتم انتخاب النقیب ومجلس النقابة؟

ینتخب أعضاء النقابة الذین لهم حق حضور الجمعیة العمومیة النقیب واألعضاء المكملین 
على مستوى الجمهوریة في موعد یحدده مجلس النقابة على أن یكون االنتخاب في وقت واحد 

 .بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعیة
ویجرى انتخاب النقیب باالقتراع السري باألغلبیة المطلقة لألصوات الصحیحة للحاضرین من 

الناخبین على مستوى الجمهوریة فإذا لم یحصل علیها أحد المرشحین أعید االنتخاب بین 
ویرأس النقیب مجلس النقابة والجمعیة العمومیة . المرشحین الذین حصلوا على أكثر األصوات

كما یرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعیة أو أحدى الشعب عند حضوره هذا 
  .االجتماع



 وبعد االنتخاب واختیار المجلس؟

ینتخب مجلس النقابة في أول اجتـمـاع لـه وكـیـلـیـن وأمـیـن عـام وأمـیـن مسـاعـد وأمـیـن 
  .للصندوق وأمین مساعد للصندوق یكونون مع النقیب هیئة مكتب مجلس النقابة



 وهل في مواعید محددة یجتمع فیها المجلس وال براحته؟

یجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقیب مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت 
الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على األقل من أعضاء المجلس بكتاب 

وال تكون مداوالت المجلس صحیحة إال بحضور النقیب أو من یقوم مقامه  .مسبب
وأغلبیة أعضاء المجلس على األقل وتصدر القرارات بأغلبیة اآلراء فإذا تساوت 

  .رجح الرأي الذي منه الرئیس



یا ترى المجلس لیه اختصاصات زى الجمعیة العمومیة كده ملیها 
 اختصاصات؟

 تنسیق العالقة بین مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعیة . ٧
واالعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر 

بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع 
 .السیاسة العامة للنقابة

التسویة الودیة آلي نزاع ینشأ بین األعضاء أو بینهم وبین . ٨
 .أصحاب األعمال بسبب المهنة

 .النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات األعضاء. ٩
 .دراسة االقتراحات المقدمة من األعضاء. ١٠
 .الدفاع عن مصالح األعضاء والعمل على رفع شأن المهنة. ١١
االتصال بالجهات الحكومیة والمؤسسات والهیئات العامة . ١٢

واألفراد فیما یتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو 
 .تنفیذ أحكام هذا القانون

 .االختصاصات األخرى المنصوص علیها في هذا القانون. ١٣
 

طبعا لیه اختصاصات وهى دي اللي الناس بتنتخب علشانه 
 :واالختصاصات

العمل على تحقیق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفیذها . ١
 .ومتابعتها

إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة . ٢
 .المهنة واألتعاب ومراقبة تنفیذها

 .األشراف على تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة وتوصیاتها. ٣
تحصیل رسوم القید واالشتراكات والبت في طلبات اإلعفاء . ٤

 .منها
إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات واإلعانات . ٥

وقبول الهبات والتبرعات واإلعانات واألشراف على حسابات 
 .النقابة

 .إعداد مشروع المیزانیة السنویة للنقابة والحساب الختامي لها. ٦
 



  .طب وایه طرق الترشح لعضویة مجلس النقابة؟

تقدم طلبات الترشیح للمراكز النقابیة الخالیة على كافة المستویات في الموعد الذي یحدده 
مجلس النقابة خالل شهر ینایر من كل عام ویتم اإلعالن عن هذا الموعد في جریدتین 

یشترط فیمن یرشح نفسه نقیبا و  .یومیتین طبقا لألوضاع التي یحددها النظام الداخلي للنقابة
أو عضوا مكمال أو رئیس نقابة فرعیة إن یكون حاصال على بكالوریوس الهندسة من إحدى 
الجامعات المصریة أو إحدى الشهادات الجامعیة التي تعادلها ویكون قد مضى على تخرجه 

ویعتبر القیام .خمسة عشر عاما على األقل  ٣٢ومزاولته إحدى المهن المبینة بالمادة 
بالتدریس للعلوم الهندسیة في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد أالزم استیفاؤها إلحكام 

 .هذا القانون



طب األنشطة والخدمات والمعاش والتأمین الصحي وما إلي أخره 
 اللي بتعملها النقابة بتجیب فلوسه منین؟

 .كیلوجرام ٥٠شكارة اسمنت وزن 
حصیلة رسم قدره مائة ملیم على أنتاج كل طن . ٦

 .من حدید التسلیح المحلى
أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من . ٧

 .نشاط
حصیلة طوابع الدمغة الهندسیة على األوراق . ٨

 .والدفاتر والرسومات والعقود الهندسیة
 . رسوم طلبات تقدیر األتعاب. ٩

 . إیرادات االستشارات التي تجریها النقابة. ١٠
 . جمیع الموارد األخرى المشروعة. ١١
 

 : النقابة لدیها إیرادات متمثلة في 
 .رسوم القید واشتراكات األعضاء. ١
رسوم القید واشتراكات المكاتب الهندسیة . ٢

االستشاریة وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي 
جنیها  ٥٠بحیث ال تتجاوز قیمتها في كل حالة 

 .مصریا
 . ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات . ٣
ما یقبله مجلس النقابة من وصایا وهبات . ٤

 .وتبرعات
 حصیلة رسم قدره ملیم واحد على أنتاج كل . ٥



 امتي النقابة ملزمة بصرف معاش ألعضاء النقابة؟

 .النقابة معها منح معاش للعضو
ویحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها 

وفي حالة الوفاة یصرف . في ضوء موارد الصندوق
للمستحقین عن عضو النقابة معاش طبقًا للقواعد 

 .واألوضاع والشروط التي یحددها النظام الداخلي للنقابة
 
 
 
 

تلزم النقابة بصرف معاش إذا توافر في أحد أعضاء 
 :النقابة الشروط والحاالت اآلتیة

أن یكون قد أدى االشتراكات المستحقة علیه ما لم . ١
 .یكن قد أعفى منها بقرار مجلس النقابة

أن یثبت عجزه صحیًا عن مزاولة المهنة بقرار من . ٢
 .القومسیون الطبي العام قبل بلوغه سن الستین

أن یكون قد أحیل إلى المعاش أو بلغ سن الستین . ٣
بشرط أن یكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة 

 .عشر عامًا وأل تقل مدة قیده عن عشرة أعوام
 إذا كانت خدمته قد انتهت ألسباب أخرى یرى مجلس . ٤



 ما هي دواعي استخدام الدمغة الهندسیة؟

 . وذلك كله طبقا لما یحدده النظام الداخلي للنقابة
تقاریر الخبراء الهندسیة ورسومات رخص المحالت . ٤

 .والمواقع
 .الشكاوى التي تقدم من األعضاء لمجلس النقابة. ٥
 .تقدیر األتعاب. ٦

ویتحمل الدمغة الطرف المسند إلیه تنفیذ األعمال أو التورید 
أو مقدم الشكوى أو طالب تقدیر األتعاب ورفع الدعوى 

ویبین النظام الداخلي للنقابة طریقة تداول . بحسب األحوال
طوابع الدمغة المقررة كما یبین طریقة األشراف على 

ویجوز تورید قیمة الدمغة للنقابة بموجب إیصال . تحصیلها
 . معتمد منها طبقا لألوضاع التي یحددها النظام الداخلي

 

یكون لصق الدمغة إلزامیا على األوراق والدفاتر والرسومات 
 : اآلتیة

جمیع الرسومات الهندسیة التي یباشرها أو یوقعها عضو . ١
النقابة بصفته المهنیة الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات 

 .الهندسیة التي تعتبر كمستندات
أصول عقود األعمال الهندسیة وأوامر التورید الخاصة بها . ٢

ویعتبر العقد أصال إذا ، وكذلك صورها التي تعتبر مستندا 
حمل توقیع الطرفین مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتیر 

 . الخاصة بهذه التوریدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود
عقود التورید عن السلع واألدوات واألجهزة والمعدات التي . ٣

تلزم لألعمال الهندسیة وكذلك عقود األعمال الهندسیة 
األخرى على اختالف أنواعها كاآلالت واألدوات واألجهزة 

 والمعدات 



 هو استخدام الدمغة الهندسیة إلزامي؟

علیها رسم الدمغة ویكون له صفة الضبطیة 
القضائیة بموجب قرار من وزیر العدل بناء على 

اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقیع أجزاء 
اإلداري على الموظف المقصر لتحصیل الدمغة 

وتتحمل الهیئات والمؤسسات العامة . المستحقة
والوحدات االقتصادیة التابعة لها قیمة الدمعات 

المستحقة علیها في األحوال وبالفئات المنصوص 
 . علیها في هذا القانون

ویجوز تورید قیمة الدمغة للنقابة بموجب إیصال 
 .معتمد طبقا لألوضاع التي یحددها النظام الداخلي

ال یجوز أن تقبل الوزارات والمصالح نعم ملزم ألنه 
ووحدات اإلدارة المحلیة والمؤسسات العامة والهیئات 

العامة والوحدات االقتصادیة التابعة لهما التعامل 
باألوراق أو الدفاتر المذكورة أال إذا كان ملصقا 

كما ال یجوز االستناد . علیها طابع الدمغة المقرر
إلى هذه األوراق والمستندات أمام المحاكم أو أیة 

جهة قضائیة إال إذا كان ملصقا علیها الطابع 
 . المذكور في المادة السابقة

ویكون لمن تنتدبه النقابة أن یتحقق من تنفیذ أحكام 
 هذه المادة وذلك باإلطالع على األوراق المفروض 



 ایه اختصاصاتها؟.. وبالنسبة للجنة التأدیب

لجنة تأدیب النقابة بتحاكم األعضاء اللي بیرتكبوا أمور مخلة بشرفهم أو بتمس 
كرامة المهنة أو اإلهمال في تأدیة واجباتهم أما األعضاء العاملین بالجهاز اإلداري 

للدولة والقطاع العام والهیئات العامة والوحدات التابعة لها فال یحاكمون أمام هذه 
 . الهیئات التأدیبیة إال فیما یقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم



 وایه تشكیل لجنة التأدیب؟

 :اللجنة التأدیبیة مكونة من 
عضوین ینتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بین أعضائه یكون احدهما من . ١

 .شعبة المطلوب محاكمته
عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على األقل یختاره رئیس إدارة الفتوى . ٢

 .لوزارة الري



 وما هي أنواع العقوبات المخول لهذه اللجنة إصدارها؟

 :القانون حدد العقوبات دي بأنها بتكون
 .لفت نظر. ١
 .اإلنذار. ٢
 .اإلیقاف عن العمل لمدة ال تجاوز سنة. ٣
إسقاط العضویة من النقابة وفى هذه الحالة ال یكون للعضو الحق في مزاولة . ٤

 .المهنة إال بعد إعادة قیده بالنقابة
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