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 مقدمة عامة و تعريفات

 

 مبادئ و اخالقيات عامة في ممارسة مهنة الهندسة -أ

يجب على المهندس أن يعتبر أن المسئولية األدبية و الرقابة الذاتية و الضممير المهنمه  مه  -1

 الدافع األول للقيام بالتزاماته وواجباته , و أال يسبق ذلك بأية دوافع أخرى. 

تممدعو ىلممى القمميا الترا يممة و  يجممب علممى المهنممدس أن يراعممه المبممادا السممامية النبيلممة التممه -2

الحضارية , و الته استقرت فه وجدان األمة عبر االجيال , فه كل ما يقوم به من عمل و 

 ما ينطق به من قول.

يجمممب علمممى المهنمممدس أن يتحلمممى بمممأعلى مبمممادا ال مممر  و األخمممال  , و ان يقمممدس القممميا  -3

 فه ممارستها. االخالقية للمهنة , و يتمسك دائما باألمانة و الصد  و النزا ة

على المهندس أن يعه أن قيامه بواجباته على الوجه األكممل فمه خدممة عمالئمه و مجتمعمه  -4

 يجب أن يسبق مطالبته بحقوقه.

يجب على المهندس أن يحافظ على كرامته, و أن ينأى بنفسه عمن كمل مما ي موا مهانتمه و  -5

المهاسممب الذاتيممة و سمممعته الذاتيممة و المهنيممة , و أن يضممع كرامممة المهنممة و  ممرفها فممو  

 االعتبارات ال خصية.

يجب على المهندس أن يؤكمد و يعمزف فمه أدائمه المهنمه و ال خصمه القيممة السمامية لمهنمة  -6

الهندسة, و دور ا األساسه فمه بنماء الحضمارة المعا مرة , و أن يسمعى ىلمى انعمالء ممن 

 منزلتها و مهانتها.

أ نماء ممارسمته المهنيمة بال مفافية و  يجب على المهنمدس أن تتسما عالقاتمه بهافمة األ مرا  -7

 األمانة و الصد  , و بما يتفق و مبادا ال ر  و النزا ة و العدل

يجممب علممى المهنممدس أن يمممارس مهنممة الهندسممة مممن منسممور اجتممماعه واسممع, مسممتندا ىلممى  -8

خبرته المتخصصة , ملتزما بأخالقيات و آداا المهنة بصر  النسمر عمن انتمائمه الفهمر  

. كممما يجممب أال يميممز فممه معاملتمه مممع ااخرينعلممى أسمماس العممر  أو الجممن  أو أو العقائمد 

الدين, بل يعاملها جميعا على اساس انها متساوون فه الحقو  و الواجبمات و فمه الفمر  

 المتاحة.

يجب على المهنمدس أن يمؤد  واجباتمه باتقمان و ىخمال  , و أن تهمون خدماتمه لعمالئمه و  -9

 مصالح متضاربة أو متعارضة فه أ   ورة من الصور. مستخدميه خالصة , ال ت وبها

يجب على المهندس أن يربأ بنفسه عن القيام بأ  عمل ال يتفق مع القانون العام و األعرا   -10

االجتماعيممة المسممتقرة, و مخممالد لمبممادا أخالقيممات و  ممر  المهنممة الهندسممية. كممما عليممه 

 سلوكها بهذه المبادا . التأكد من أن من يمثلونه أو يعملون لديه ملتزمون فه

يجب على المهندس أن يتبين من البدايمة كافمة النتمائل المترتبمة علمى أدائمه المهنمه , و علمى  -11

 أداء الذين يعملون معه , أن يهون مستعدا لتحمل مسئوليات  ذه النتائل.

 

 



 اجراءات أخالقيات المهنة                                

 

 

 وحدة الجودة 
 

 3 
 

 

 

 تعريفات: -ا

 . و العضو المسجل بنقابة المهندسين المصرية و يمارس مهنة الهندسةالمهندس : 

 ممو المالممك أو ال ممريك أو المممدير المسممئول قانونمما عممن مهتممب أو  ممركة أو مؤسسممة صاااحب العماا  : 

  ندسية تمارس مهنة الهندسة.

 مو  مماحب الم مروذ الممذ  يهلمد سالمهنممدسس أو س ماحب العممملس باعمداده  ندسمميا و أو العميا   : 

 ة خا ة أو عامة.اال را  على تنفيذه. و يمهن أن يهون العميل فردا أو  ركة أو مؤسس

 

 المحور األول

 المسئوليات العامة للمهندس تجاه المجتمع

 مقدمة 3-3

ي تمل  ذا المحور على مسئولية المهندس تجاه مجتمعمه بهمل أفمراده و أ يافمة. فماالداء الهندسمه ىنمما 

يهد  الى توفير حياة آمنة مريحة لمجتمع مزد ر فه بيئة  عمرانية متميزة. وال يسمتطيع المهنمدس 

أداء مهاممممه الهندسمممية علمممى الوجمممه األكممممل ىال بممموعه تمممام بمصممملحة مجتمعمممه , و معرفمممة واسمممعة 

بالتحممديات التممه تواجهممه, و بممرتاه المسممتقبلية و أ ميممة االنتقممال بممه مممن مصمما  الممدول الناميممة ىلممى 

 مصا  الدول المتقدمة.

و لمذا فيجمب أن يهمون علمى ىن تحقيق أ دا  المجتمع ىنما يقع فه المقام األول على عاتق المهندس , 

وعه تام بأ مية دوره فه تنمية مجتمعه تنمية  املة مستدامة . و تمتد مسئولية المهندس من الحيمز 

المعمور الحاله فه الواد  و الدلتا الى الحيز غير المأ ول فه  حروات مصمر و سمواحلها . كمما 

ت مممل ايضمما المحافسممة و  مميانة ال ت متمل مسممئولياته تحقيممق أمممانه الممو ن فممه المسمتقبل فقمم , بممل 

مورو تها القيمية و األخالقية و كذلك ترا ه التماريخه الممتمد عبمر أحقماا تاريخيمة  ويلمة . أ  أنمه 

يجب على المهنمدس المحافسمة علمى خصو مية مصمر الممتمدة مهانيما و فمانيما , و أن يجعمل منهما 

 دولة م اركة و فعالة فه بناء الحضارة المعا رة.

  ذا المحور على خمسة مهونات و  ه: و ي تمل    

  مسممئوليات المهنممدس فممه تحقيممق المصمملحة العامممة و خدمممة المجتمممع و االرتقمماء بمسممتوى الحيمماة

 الحضرية.

 .الم اركة فه الن ا  العام و تعريد المجتمع بمهنة الهندسة 

 ات القومية.مسئولية المهندس فه تحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية و اال تمام بالم روع 

   المحافسمة علممى التممراط الممو نه و القمميا الدينيمة و االجتماعيممة و المبممادا السممامية و تأكيممد حقممو

 االنسان.

  مسممئوليات المهنممدس فممه حالممة العمممل فممه بلممد اجنبممه , و ضممرورة مراعمماة القمميا و المبممادا التممه

 ت ترك فيها االنسانية جمعاء.

 المجتمع و االرتقاء بمستوى الحياة الحضريةالعم  على تحقيق المصلحة العامة و خدمة  3-5

 المبدأ االخالقي 3-5-3
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أن التزام المهندسين بالعمل لصالح المجتمع بهل فئاته و أ يافه يمثل حجر الزاويمة فمه  مذا الهمون. و 

يجب أن يسعى المهندسون بهل جهد ا نحو تحقيق سالمة و أمان و رفا ة مجتمعها, و كذلك يجمب 

 ا التنمية االجتماعية المستدامة أ ناء أداء واجباتها المهنية.عليها مراعاة مباد

 

 

 

 قواعد السلوك 3-5-5

 

يجب على المهندس أن يهون على وعه تام بالرتى القومية و السياسات العامة و بالخط   -1

التنموية و احتياجات المجتمع و الته لها عالقة مبا رة بالن ا  السياسه, و أن يعمل علمى 

 تحقيق الهدا  و السياسات. 

ة يجممب علممى المهنممدس العمممل بممما يهفممل ضمممان الصممالح العممام و سممالمة و  ممحة و رفا مم -2

المجتممع, و حسممن اسممتبالل لبثممروة القوميممة, و المحافسممة علممى الممموارد االرضممية و حسممن 

ادارتهمما و تر مميد اسممتخدامها, و الحفممات علممى التمموافن البيئممه , و تحقيممق التنميممة الب ممرية 

 المستدامة.

يجب على المهندس أن يضع خبراته العلمية و العملية بال قيد أو  ر  لخدمة المجتمع بهل  -3

ه و أ يافه, و أن يهون على يقين بأن الهد  االساسه من تقمديا الخمدمات الهندسمية  رائح

  و توفير حياة آمنة و  حية و مريحة لهل أفراد المجتمع.

على المهندس أن يدرك أن مصلحة الو ن و مصلحة المجتمع تعلو فمو  أ  اعتبمار آخمر,  -4

 ة.و أن تسود المصلحة العامة على المصلحة الذاتية و ال خصي

على المهندس أن يعه بأن من التزاماته االساسية حماية سمالمة و  محة أفمراد المجتممع و  -5

ممما يعمرا اممان الفمراد و  -الممتلهات. و ىذا لا تؤخذ قراراتمه و تو مياته فمه  مذا ال مأن

فيجب عليه ابالغ عمالئه و الجهات المختصة بذلك , مع توضميح ممدى  -الممتلهات للخطر

  ذا الخطر.

على المهندس االستجابة الفورية عند حدوط كار ة , ووضع كافة أمهاناته و خبراته يتعين  -6

 تحت تصر  المسئولين عن ادارة  ذه الهوارط.

 

 المشاركة في النشاط العام و تعريف المجتمع بمهنة الهندسة 3-3

 المبدأ الخالقي  3-3-3

 

أن يهمون لهما دور ايجمابه و  على المهندسمين أن يمؤدوا واجبماتها كمموا نين علمى أكممل وجمه , و    

فعممال فممه دراسممة و مناق ممة القضممايا االجتماعيممة و التنمويممة كممما يجممب اال يممدخروا وسممعا فممه تنميممة 

الموعه الهندسمه بمين افممراد المجتممع , و توضميح دور المهندسمين المحممور  فمه االرتقماء بمسممتوى 

 الحياة الحضرية لهافة  رائح مجتمعها.
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 قواعد السلوك  3-3-5

يجب على المهندس اال تراك فه األن طة العاممة كمموا ن, و اسمتخدام معلوماتمه الهندسمية و  -1

معرفته المهنية فه ا راء النقاش العام حول القضايا القومية و المجتمعية و العمرانيمة. و يجمب 

أن تتسا البيانات الته يقدمها المهندس للرأ  العام فه  مذا ال مأن بالموضموعية و الصمد  , و 

 توضع بصورة مقرتة و مفهومة لعامة المجتمع . أن

يجب على المهندس العمل على ن ر الموعه الهندسمه بمين افمراد المجتممع , و أال يمدخر جهمدا  -2

فه تعريد المجتمع بمهنة الهندسمة و انجافاتهما فمه مجاالتهما المختلفمة , و دور ما الحضمار  

 حترام الو ن و الموا نين.فه بناء الحاضر و المستقبل , حتى تهون موضع تقدير و ا

يجب علمى المهنمدس العممل علمى الرتقماء بالمذو  العمام , و توضميح أ ميمة الهويمة الثقافيمة فمه  -3

البيئة المعي ية, و كذلك أ مية خلق و تحسين و يانة سحيماة آمنمة مريحمةس فمه سحيمز مهمانه 

 جميلس.

 

 القوميةالتنمية االجتماعية و االقتصادية و االهتمام بالمشروعات  3-4

 المبدأ االخالقي 3-4-3

على المهندسين أن يدركوا أبعاد الخصو ية المصمرية ممن كمل جوانبهما و علمى االخما السمهانية و 

المهانيممة , و أن تهممون لهمما رتى واضممحة مسممتقبلية لمسممارات التنميممة وممما تسممتلزمه, مممن خطمم  و 

 ة المصرية المعا رة.م روعات قومية و العمل على ان تهون لها الريادة فه بناء الحضار

 
 

 قواعد السلوك 3-4-5

يجب على المهندس الم اركة فه تحديد الم اكل اانيمة و المسمتقبلية و علمى األخما الزيمادة  -1

السهانية و ضيق الحيز الحاله و ضرورة االنت ار السهانه خارج  ذا الحيز و المسا مة فمه 

 حلها.

الم روعات القومية الهبرى و توضميح ممدى يجب على المهندس المسا مة الفعالة فه دراسة  -2

جممدوا ا و عائممد ا االجتممماعه و االقتصمماد  , و كممذلك تهلفتهمما االجتماعيممة و االقتصممادية و 

 البيئية, مع ن ر  ذه الدراسات على الرأ  العام و ىتاحتها للحهات الرسمية المختصة.

الهندسمه , أو فمه اقتمرا  يجب على المهندس اخذ المبادرة فه اقتمرا  افما  جديمدة فمه العممل  -3

 م روعات جديدة تسها فه تقدم المجتمع و تنميته االجتماعية و اقتصاديا.

يجممب علممى المهنممدس السممعه الممدائا فممه العمممل علممى تحقيممق التنميممة الب ممرية الو نيممة , بزيممادة  -4

ل و القدرات االنتاجية و تنوذ مجاالت االنتاج و فيادة كفاءة الفرد و االرتقاء بسلوكه فه العم

 النتاج.

يجب على المنسممات الهندسمية التعماون ممع الجهمات الرسممية المختصمة, و تقمديا الم مورة و  -5

النصيحة فه حالة ىذا ما  لبت  ذه الجهات ذلك, على ان تتسا  ذه النصميحة بالموضموعية و 

 الحيدة, مع وضع المصلحة العامة فه المقام االول.

 
6-  
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الدينيااة و االجتماعيااة و المبااادئ السااامية و ت كيااد المحافظااة علااى التااران الااوطني و القاايم  3-2

 حقوق االنسان

 المبدأ األخالقي 3-2-3

على المهندسين فه ممارستها لمهنتها الهندسية أن يعزفوا القيا السامية النبيلمة, وأن يحمافسوا          

مثمل ىضمافة و على مورو اتها و ترا ها الو نه و الدينه و الثقافه على اساس أن أداء  مذا الجيمل ي

استمرارية لألداء الرياد  لمن سبقها من أجيال . كما يجب عليها احترام التعددية القيمية و الثقافيمة 

للمجموعممات السممهانية داخممل الممو ن الواحممد, و مراعمماة الحقممو  األساسممية لالنسممان التممه أقرتهمما 

 التفاقيات و الموا يق الدولية و القوانين المحلية.

 

 السلوكقواعد  3-2-5

 

يجب على المهندس احترام ترا مه الحضمار  و الثقمافه و القيممه, و أن يسماعد فمه المحافسمة  -1

 عليه و  يانته.

بطريقمة كريممة و  -مهمما كانمت أوجمه االخمتال  عنمه –يجب على المهنمدس ان يعاممل غيمره  -2

 لواحد.نبيله, و أن يحترم التعددية القيمية و الثقافية للمجموعات السهانية داخل الو ن ا

على المهندس أن يتسا سلوكه المهنه باعالء حقمو  االنسمان و احتمرام المعتقمدات و الثقافمات  -3

المختلفة, و أال يفر  بين المتعاملين معه على اسماس األ مل أو المدين أو الجمن  أو اللمون أو 

 السن أو االعاقة.

هيلها متسمقة ممع  بيعمة يجب على المهندس االلتزام بأن تهون البيئة العمرانيمة التمه يقموم بت م -4

 ال خصية المصرية و خصو يتها, و تعه   قافة مصر و حضارتها.

يجممب علممى المهنممدس ان يسممعى بعلمممه و قيمممه و ايمانممه بممالحق الممى ترسممي  المبممادا السممامية  -5

 النبيلة, و أن يسها فه بناء الضمير و الخلق الجمعه لمجتمعه.

 

 

ضارورة مراعااة القايم و المباادئ التاي تشاترك ئوليات في حالة العم  في بلد اجنبي و سالم 3-6

 فيها االنسانية جمعاء

 المبدأ االخالقي 3-6-3

على المهندسين مراعاة التقاليد و القميا االخالقيمة و الثقافيمة للمجتمعمات االخمرى التمه يعملمون بهما, و 

 .تأكيد القيا االنسانية الرفيعة الم تركة بين ال عوا

 

 قواعد السلوك 3-6-5

المهنمدس ان يلتمزم فمه عملمه بمالقيا االنسمانية الرفيعمة التمه ت مترك فيهما االنسمانية  يجب على -1

جمعماء و تممنا عليهمما االتفاقيممات و الموا يممق الدوليمة, بصممر  النسممر عممن أ  اعتبممار يفصممل 

 عوا االرا عن بعضها البعض, و أن يلتزم فه عمله بالخمارج بمنف  المبمادا التمه يلتمزم 

 بالنزا ة و األمانة و انخال  التام فه القول و العمل. بها فه الداخل, و الخا ة
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يجب على المهندس ان يلتزم بما تو ه به المنسممات الدوليمة ممن مبمادا مثمل تموفير وسمائل  -2

 التأمين لألعمال, و تنسيا استخدام العمالة, و ضمان الحقو  اننسان.

خالقيمة و الترا يمة السمائدة فمه يجب على المهندس فه جميع األعمال المهنية االلتزام بالقيا اال -3

كل مجتمع, و أنيلتزم بمجموعة القيا الحضارية و المعايير السملوكية فمه الدولمة التمه يممارس 

 فيها ن ا ه.

يجب على المهندس عمدم فمرا حلمول  ندسمية  مالحة لمجتممع مما علمى مجتممع اخمر, ىذ قمد  -4

 ة و اقتصادية ال مبرر لها.تهون  ذه الحلول غير مناسبة أو قد تنطو  على تهاليد اجتماعي

على المهندس مراعاة أن المهندسين المحليين بهل دولة لها الحق الهامل فه تحديد احتياجمات  -5

مجتمعها, و أن تهون رتيتها فه كيفية بناء البيئة الحياتية فه و نها و تخطيطهما و تحسمينها 

 ة االرتقاء بها موضع تقدير و احترام غير ا من خارج الدولة.

علمممى المهنمممدس المممذ  يعمممل خمممارج دولتمممه أن ي مممارك و يعمممل بتوافمممق و تعممماون ممممع يجممب  -6

المهندسين المحليين , و ذلمك بتقمديا اقصمى قمدر ممن العمون, و أن يعممل علمى نقمل المعرفمة و 

تو ين التهنولوجيا المالئمة, و اتاحة كل المعلومات المطلوبة النجماف العممل بمالجودة المهنيمة 

 المن ودة.
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 انيالمحور الث

 عالقة المهندس تجاه المجتمع الهندسي و تجاه زمالئه المهندسين

 المقدمة 5-3

 

تمثل عالقة المهندس تجاه المجتممع الهندسمه, و تجماه فمالئمه المهندسمين, أحمد االركمان الرئيسمية فمه 

ممارسة المهنة الهندسية. و تتسا  ذه العالقمة بالتعماون ممن ناحيمة و التنماف  ممن ناحيمة اخمرى. لمذا 

فانه من اال مية بمهان ضرورة وضع الضواب  االخالقية لهذه العالقة خصو ما الجانمب التنافسمه 

فيها. ىذ يهون من السهل على المهندس, فمه سمعيه للحصمول علمى أعممال جديمدة ,أن يتجماوف الخم  

 الفا ل بين ما يتفق مع مبادا و أخالقيات ممارسة المهنة و بين ما  و غير ذلك. و لمذا فقمد جماءت

 ممذه الو يقممة لتبطممه كممل جوانممب العالقممة المركبممة بممين المهندسممين بعضممها بممبعض, وتبممين بوضممو  

المبممادا االخالقيممة فممه كممل جانممب منهمما, و ت ممير الممى ضممرورة التعمماون بممين المهندسممين و كممذلك 

الم اركة االيجابية الفعالة مع الجمعيات الهندسمية  بهمد  االرتقماء بممارسمة المهنمة. و ا متمل  مذا 

 محور على العنا ر االتية:ال

 عالقة المهندس بالمنسمات الهندسية. -

 عالقة المهندس بزمالئه و الته ت تمل على المهونات ااتية: -

 .المبادا العامة لعالقة المهندس بزمالئه 

 .تقييا المهندس ألعمال غيره من المهندسين 

  .السلوك األخالقه عند ىيقا  العميل لمهندس عن العمل 

  المهندس برتسائه.عالقة 

 .عالقة المهندس بمرءوسيه 

 

 عالقة المهندس بالمنظمات الهندسية 5-5 

 المبدأ األخالقي 5-5-3

علمى المهنممدس المسمما مة فممه ن مما ات الجمعيممات الهندسمية العلميممة و المهنيممة و مسمماندتها فممه تحقيممق 

 تو يات.ا دافها, و االاتزام بما تقرره  ذه الجمعيات من لوائح و قرارات و 

 قواعد السلوك 5-5-5

يجب على المهندس الم اركة فه أن طة نقابة المهندسين , و على األخما االن مطة المتعلقمة  -1

بممارسة المهنة, و عليه االلتزام بهل ما تصدره النقابة فه  ذا ال أن ممن لموائح و قمرارات و 

 تو يات.

ميممة الهندسمممية بطريمممق يجممب علمممى المهنممدس العممممل علمممى دعمما المنسممممات و الجمعيمممات العل -2

اال تراك االيجابه فيها, و الم اركة فه لجانها و ندواتها و مؤتمراتها, و أن يلتزم بتو ميات 

و قرارات الجمعيات الهندسية التمه ي مارك فمه عضمويتها, و أن يعماون  مذه الجمعيمات علمى 

 تحقسق ا دافها فه خدمة المجتمع الهندسه.

أن  -ن ادارة احدى الجمعيات الهندسمية أو عضموا بهماىذا كان مسئوال ع–يجب على المهندس  -3

يسعى ىلى تحقيق التعاون المثمر البنماء ممع الجمعيمات المنماترة فمه المدول األخمرى, و كمذلك 

الم اركة فه االتحادات الدوليمة القائممة لهمذه الجمعيمات بهمد  االرتقماء بمسمتوى ادائهما علمى 

 المستوى المحله و االقليمه و العالمه.
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ى المهندس ان يدعا المهن و الفنون و الصمناعات المتهاملمة ممع مهنمة الهندسمة, و أن يجب عل -4

  يسعى الى االرتقاء بها من حيث جودة المنتل و المستوى الفنه للعاملين فيها.

 

5-  

 عالقة المهندس بزمالئه 5-3

 المبدأ االخالقي  5-3-3  

م متركة بمين المهندسمين و كمذلك علمى االتفما  يقوم كود اخالقيات ممارسة المهنة  على مبادا و قيا 

فيما بينها بضرورة االلتزام بهذه القيا و المبادا. و على المهندس أن يتموخى اننصما  فمه تعاملمه 

مع غيره من الزمالء, و أن يقوم بتقديا كل مساعدة ممهنة لهما اذا مما تطلمب االممر ذلمك. كمما يجمب 

قدا غير منصد, أو أن يؤخذ كمحاولة لتحقيمق مصمالح عليه تجنب ا  فعل أو قول يمهن ان يحمل ن

 ذاتية على حساا غيره من المهندسين.

 

 قواعد السلوك  5-3-5

 المبادئ العامة لعالقة المهندس بزمالئه 5-3-5-3

يجب على المهندس أن يلتزم فه معاملة غيره من المهندسمين بمما تمنا عليمه تقاليمد المهنمة و  -أ

 سعا فه معاونتها و مساندتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.قواعد اللياقة, و أال يدخر و

يجب على المهندس االقرار باالسهامات المهنية لرتسمائه و مرتسميه و فمالئمه, و أن يهونموا  -ا

 دائما موضع احترامه و تقديره.

يجب على المهنمدس عمدم االسماءة المى سممعة او عممل غيمره ممن المهندسمين باالدعماء غيمر        -ج

أال يلحممق األذى بزمالئممه باسممتخدام اسمماليب غيممر  ممادقة و غيممر كريمممة ب ممهل  الصممحيح, و

مبا ممر أو غيممر مبا ممر مممما يممؤ ر سمملبا علممى حقمموقها و فر ممها الم ممروعة فممه ممارسممتها 

 المهنية.

يجب على المهندس  فه حالة المنافسة مع غيره من المهندسين  أن يهون التناف  قائمما علمى       -د

 نية و الهفاءة, و أن يتجنب استخدام أية وسائل غير  ريفة و غير نزيهة.اساس الجدارة المه

أن يعاممل  مركاته ب مفافية تاممة, و أن  -ال مريك فمه مؤسسمة  ندسمية–يجب على المهنمدس        -ه

يلتممزم ب ممرو  الم مماركة نصمما و روحمما, و أن يتعمماون معهمما علممى االرتقمماء بمسممتوى األداء 

 المهنه لمؤسستها.

فه حالمة قيمام فميمل بممارسمات ال تتفمق ممع آداا و أخالقيمات المهنمة –جب على المهندس ي       -و

أن يبلغ الجهات المختصمة,  -الهندسية أو بعدم االلتزام بالقوانين و اللوائح المنسمة لهذه المهنة

 و أن يقدم البرا ين الدالة على ذلك لهه تتخذ ما يلزم من اجراءات فه  ذا ال أن.

 

 يم المهندس ألعمال غيره من المهندسينتقي 5-3-5-5

يجممب علممه المهنممدس أن يتقبممل النقممد األمممين العممادل البنأمماء ألعمالممه ذ وأن يلتممزم بمثممل  ممذا النقممد  -أ

الموضوعه عند تقييا أعمال غيمره ممن المهندسمين. أ  أنمه يجمب علمه المهنمدس أن يقميأا عممل 

 البير بنف  المقايي  الته يود ألن يقيأا بها عمله.
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أن يراعممه المحممددات  –عنممد تقييمممه ألعمممال غيممره مممن المهندسممين  –علممه المهنممدس  يجممب -ا

والسرو  الته أحا ت بهذا العمل عند تنفيذهذ كما يجب عليه أن يقوم بذلك بانصما ذ وحسمب 

 ما تمليه عليه قواعد اللياقة والسلوك الصحيح وواجب الزمالة.

المهندسمين بطريقمة غيمر موضموعية  يجب علمه المهنمدس عمدم توجيمه النقمد ألعممال غيمره ممن -ج

 وغير منصفة   ببرا التقليل من  أنها ووقد التعاقد والتعامل معها.

يجب عله المهندس   عنمد تهليفمه بابمداء المرأ  فمه عممل مهنمدس آخمر   دراسمة الموضموعات  -د

المطلوا ىبداء الرأ  ب أنها دراسة دقيقمة ومتعمقمة ببيمة الو مول ىلمه نتمائل سمليمة ومتوافنمة 

يداً عن أ  مؤ رات خارجيةذ ىذ ىن ذلك قد يؤ ر عله خصومة قضائية محتملمة أو قائممة بمين بع

 المهندس ااخر والعميل.

السلوك األخالقي عند إيقاف العمي  لمهندس عن العما  وإساناده لمهنادس  خار أو حالاة  5-3-5-3 

 مراجعته ألعمال زمي   خر

بممر تعممديالً أو تطممويراً كليمماً أو جزئيمماً لعمممل ىذا ممما أسممند ىليممه عمممل يعت –يجممب علممه المهنممدس   -أ

أال يبدأ عمله ىال بعد التأكد من انتهاء التعاقد ممع  مذا المهنمدس. ويجمب عليمه أال  –مهندس آخر 

 يبفل دور المهندس األ له ذ وأن يسهره ب هل الئق.

ه كافمة يجب عله المهندس أال يقبل عمال سبق لمهندس آخر االرتبا  به ىال بعد أن يتعر  عل  -ب

مالبسات  ذا العمل ذ وأن يتحقق من أن قبوله للقيام به ال يمثل ضررا للحقو  الم روعة لهمذا 

 المهندسذ كما أنه ال يتعارا مع قواعد السلوك األخالقه الواردة فه  ذا الهود.

يجب عله المهندس أال يقبل التعاقمد علمه م مروذ تما التعاقمد عليمه ممع مهنمدس آخمر ولهنمه لما   -ج

و لا يتا دفع أتعاا عليه   ىال ىذا كان أداء  ذا المهندس وسداد األتعماا موضمع تقمااذ يهتمل أ

 أو أن عقد  ذا الم روذ ألبه كتابة من أ  من الطرفين.

يجب عله المهندس عدم قبول مراجعة عمل مهنمدس فميمل يعممل لحسماا عميمل ىال بعلما  مذا   -د

 لهودات الهندسية.الزميلذ وأن تتا المراجعة بحيدة وموضوعية و بقاً ل

يجب عله المهندس أال يسعه بأ   هل من األ هال ىله ىفاحمة مهنمدس آخمر لهمه يحمل محلمه   -ه

 فه م روذ أو عمل ما تا التعاقد عليه مع  ذا المهندس.

 

 عالقة المهندس برؤسائه 5-3-5-4

 يجب عله المهندس الذ  يعمل لد   احب عمل ألن يقوم بواجباته باخال  تمام ذ وأن يمتثمل -أ

لتوجيهات رتسائه ذ وأن يعمل برو  الفريق ذ وأن يبتعد عن االنفراديمة ذ وأن يبمذل كمل جهمده 

 فه ىنجا  المؤسسة الته يعمل بها والمحافسة عله سمعتها المهنية.
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دون الحصمول مسمبقاً علمه  –يجب عله المهندس المذ  يتمرك العممل فمه مؤسسمة مما أال يأخمذ   -ا

أو رسممومات أو معلومممات أو أ  مممواد أخممرى متعلقممة أيممة تصممميمات  –موافقممة  مماحب العمممل 

 بعمل  ذه المؤسسة ذ حتى وىن كانت من ىعداده.

يجب عله المهندس أن يمتنع عن استعمال المعدات والممواد والمعاممل ذ وأدوات المهتمب التمه   -ج

تخا  احب العمل ذ فه القيام بأعماله الخارجية الخا ة دون الحصمول مسمبقاً علمه موافقمة 

  احب العمل.

يجب عله المهندس الذ  يعمل فمه مؤسسمة أن يحمافظ علمه الخصو ميات واألسمرار المهنيمة   -د

بمأ  بيانمات أو معلوممات  –بطريقة مبا مرة أو غيمر مبا مرة  –المؤسسةذ وأال يدلى للبير لهذه 

 عن سير العمل بها.

يجب عله المهندس الذ  يعمل فه مؤسسة أال يقبل عمال ىضافيا خارج  ذه المؤسسمة ذ سمواء   -ه

لمه موافقمة أكان عمال مؤقتا أو دائما أو عمال است اريا أو غير ذلك ذ ىال بعد الحصول مسمبقاً ع

 المؤسسة الته يعمل بها.

يجب عله المهندس الذ  يرغب فه ترك المؤسسة الته يعمل بها أن يخطر رتسماءه قبمل ذلمك   -و

بوقت كا  ذ وأن يهون قد أنتهه من أداء العمل الموكل ىليه تنفيذه ذ وأن يوضح األسمباا التمه 

 دعته ىله ترك العمل.

 

 عالقة المهندس بمرءوسه 5-3-5-2

المهنمدس أن يحمث مرءوسمه ذ المذين يعلممون تحمت ى مرافه ذ علمه االلتمزام بمبمادا  يجب علمه -أ

وأخالقيممات ممارسممة المهنممة ذ وأن يوضممح لهمما المواقممد التممه مممن  ممأنها أن تممؤد  ىلممه وقمموذ 

  مخالفات لهذه المبادا.

يجب عله المهندس أن يوفر لزمالئه وللموتفين الذ  يعملون لديه السمرو  المالئممة لمزاولمة  -ا

لمهنةذ وأن يتيح لها المناخ الالفم لبذل أقصمه مما لمديها ممن كفماءة وجهمد فمه أدائهما لعملهما ذ ا

وأن ي عر ا أن  ذا األداء موضع تقدير واعترا  ذ وأن يدفع لها األجور والمهافآت المجزيمة 

 العادلة.

يجممب علممه المهنممدس أن يعمممل علممه مممنح فر ممة كاملممة للعمماملين معممه مممن المهندسممين نبممراف  -ج

 وا بها ذ وتطوير كفاءاتها ذ واالرتقاء المستمر بمستوا ا الفنه والمهنه.م

يجب عله المهندس  احب العمل أن يحمر  علمه العالقمات الطيبمة والصمراحة المتبادلمة ممع  -د

 مرو  ومتطلبمات وضمواب  العممل ذ وعلمه  –فمه لموائح داخليمة  –العاملين لديه ذ بأن يوضح 

مهنية للعاملين ذ والمرتبمات المنماترة ذ والحموافز والمزايما رأسها التو يد الدقيق للدرجات ال

 انضافية المتاحة.
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يجب عله المهندس  احب العمل أن يعلن عمن الوتمائد الخاليمة لديمه ب مفافية ذ ممع تو ميد  -ه

 دقيق للوتائد المتاحة والمؤ الت المطلوبة والمزايا المقدمة.

اجتذاا مهندس يعمل لمد  البيمر للعممل معمه يجب عله المهندس  احب العمل عدم محاولة       -و

 بوسائل مضللة ال تتفق مع أخالقيات ممارسة المهنة وأعرافها وواجبات الزمالة.

يجب عله المهندس  احب العمل أال يمتنع عمن ممنح المهندسمين المذين انتهمت ممدة خمدمتها لديمه  -ف

التصمميمات أو الرسمومات خطابا يفيد ما قاموا به من أعمال ذ كما يمهن أن يتيح لها نسخة من 

أو التقارير أو أية مواد أخر  تتعلمق بالعممل المذ   ماركوا بفاعليمة فمه أدائمه ذ  المما كمان  مذا 

 اعمل ال يحمل  ابع السرية وبما ال يتعارا مع حقو  الملهية الفهرية.

يجب عله المهندس  احب العممل عنمدما يقمرر ىعفماء أحمد مرءوسميه ممن االسمتمرار فمه العممل  - 

  أن يوضح له األسباا الته دعته لذلكذ وأن يمنحه الوقت الهافه للبحث عمن عممل آخمرذ  لديه

 وأن يساعده ىن أمهن عله تحقيق ذلك.
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 المحور الثالث

 مسئولية المهندس تجاه العمالء
 مقدمة 3-3

 

 تعتبر عالقة المهندس بعمالئه  ه الركن األ ما فمه ممارسمة مهنمة الهندسمة ذ ىذ ىنهمما يممثالن  رفمه

التعاقد فه أداء العمل الهندسه. والثقة المتبادلة بين  مذين الطمرفين  مه الضممان األوحمد فمه نجما  

العمممل الهندسممه وىتمامممه علممه الوجممه األكمممل . والطريممق ىلممه بنمماء  ممذه الثقممة وتعزيز مما  ممو التممزام 

داء مسمئولياته المهندس بمسئولياته األدبية وتمسهه بمبادا وأخالقيات الممارسة ذ بجانب التزامه بمأ

العلمية والقانونية المواردة فمه بنمود العقمد ممع العميمل ذ وكمذلك التمه تمنا عليهما القموانين واللموائح 

 الخا ة بممارسة مهنة الهندسة.

لذا فانه يجب أن تهون كافة المعامالت بين المهندس وعمالئه متسمة بالصراحة والصد  وال مفافية ذ 

 وتؤ ر عله الثقة بينهما وتؤد  ىله فقدانها. وعليه أن يتجنب أية ترو  قد تن أ

وت مل مسمئوليات المهنمدس تجماه عمالئمه أن يقموم بتقمديا خدماتمه لهما بأمانمة وبماخال  ذ وأن يضمع 

معارفه وخبراته فه خدمتها ذ وأن يراعه مصالحها ذ وأن يهون ممثال أمنيا لها ذ وأن يحافظ عله 

 خدماته. سرية المعلومات الته تتا  له أ ناء تأدية

أو محتمال  –وعله المهندس ىذا ما كانت فه أفعال وتصرفات العمالء ما يمهن أن يمثل ضرراً واقعا 

عله ااخرين أو ال يتفمق ممع الصمالح العمام   أن يسمتنفد كافمة الوسمائل ن نمائها عمن ذلمك قبمل أن  –

 يتحلل من مسئولياته تجا ها.

نات ااتية :  وي تمل  ذا المحور عله المهوأ

 االلتزام تجاه العمالء وتجاه أ را  التعاقد.  -

 تجنب تضارا المصالح وىخطار العمالء بتوقع عدم نجا  الم روذ. -

 االلتزامات التعاقدية. -

 االلتزامات فه مراحل ىعداد الم روعات. -

 االلتزام تجاه العمالء وتجاه أطراف التعاقد 3-5

 المبدأ األخالقي 3-5-3

للعمالء بهفاءة عالية ذ وبأسلوا مهنه متميز ذ و أن يتسا عله الدوام عله المهندس أن يؤد  خدماته 

 بالحيدة والموضوعية وعدم االنحياف فه أحهامه وقراراته عندما يؤد  خدماته المهنية.

 

 

 قواعد السلوك 3-5-5

 خدمة العمالء 3-5-5-3

قمما لهمما يجممب علممه المهنممدس أن يتحلممه بالصممراحة والصممد  فممه عالقاتممه مممع عمالئممه ذ وأن ي  -أ

 خدماته المهنية بهل كفاءة ومهارة ذ وفه مواعيد ا المتفق عليها.

يجب عله المهندس أن يهون وكيالً و ممثالً مخلصماً لعمالئمه ذ وعليمه مراعماة مصمالحها بهمل   -ا

 نزا ة وىخال .



 اجراءات أخالقيات المهنة                                

 

 

 وحدة الجودة 
 

 14 
 

 

يجب عله المهندس أن يهون  مادقا ممع عمالئمه ب مأن النتمائل التمه يمهمن تحقيقهما ممن خمالل   -ج

نيممة . وعليممه أال يممدعه أنممه يسممتطيع تحقيممق مصممالح لهمما بوسممائل مخالفممة للقمموانين خدماتممه المه

 واللوائح الخا ة بمزاولة المهنة.

 االلتزام بالحيدة 3-5-5-5

يجممب علممه المهنممدس أن يلتممزم بالحيممدة والموضمموعية مممع كافممة أ ممرا  التعاقممد علممه تنفيممذ   -أ

الم ممروعات الهندسممية : العمممالء والمقمماولين والممموردين ذ وأن يتخممذ قراراتممه فممه  ممذا ال ممأن 

باسممتقالل تممام عممن أ   ممر  مممن أ ممرا  التعاقممد ذ وأن تهممون  ممذه القممرارات مبنيممة فقمم  علممه 

 ه المهنه السليا.خبرته وحهمته وتقدير

يجب عله المهندس أن تهون قراراته غير متحيزة وغير متحاملة وال تميل ىلمه أحمد األ مرا   -ا

بتفسمير أ  اتفما  أو  –بصفة است مار  أو محهما  –عله حساا األ را  األخرى عندما يقوم 

 تعاقد.

عليمه أداء  رغا أن مسئولية المهندس األساسية  ه حماية حقو  ومصالح عمالئه ىال أنه يجمب  -ج

مسئولياته المهنية بصورة عادلة ومنصفة لهافة أ را  العمل الهندسه رغا تقاضيه أتعابه ممن 

  ر  واحد فق  منها و و العميل  احب الم روذ.

 

 تجنب تضارب المصالح وضرورة إخطار العمالء في حالة توقع عدم نجاح المشروع 3-3

 المبدأ األخالقي 3-3-3

يتجنب فه ممارسته المهنية كل ما يمثل تضاربا فه المصالح ذ وأن يخطمر عله المهندس أن   

عمالءه فور حدوط  ذا التضارا ىذا لا يهن  ناك بد من حدو مه. كمما يتعمين عليمه ىخطمار العممالء 

 فه حالة توقع عدم نجا  الم روذ أل  سبب.

 

 قواعد السلوك 3-3-5

 تجنب تعارض المصالح 3-3-5-3

 يتجنب كل نوذ من أنواذ تضارا المصالح بينه وبين عمالئه .  يجب عله المهندس أن  -أ

 وأال يخفه عن العميل أية ترو  لديه يمهن تفسير ا عله أنها قد تحدط تعارضا فه المصالح.       

 –مبا مرة أو غيمر مبا مرة  –يجب عله المهندس ىذا ما كانت له عالقة عمل أو مصلحة مالية   -ا

حهامه وأدائه المهنه   أن يطلع العميمل علمه  بيعمة  مذه العالقمةذ قد تؤ ر سلبا عله قراراته وأ

وفه حالة اعتراا العميل عليها فعله المهندس أن ينهه  ذه العالقمة أو أن يتنمافل عمن تهليفمه 

 بأداء العمال المطلوبة.

يجب عله المهندس ىخطار العمالء أو المقاولين أو الموردين فه م روذ ما ىذا ما است معر أن  -ج

ممما قمد يمؤ ر علمه واجبمه فمه ىبمداء المرأ   –تضاربا فمه المصمالح بينمه وبمين أحمد ممنها   ناك

وأن  –النزيه والحياد  فه قيام أ  من  ذه األ را  بدوره فمه تنفيمذ بنمود عقمد  مذا الم مروذ 

 يعمل عله ىفالة مسببات  ذا التضارا.
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يجب عله المهندس االمتناذ عن القيام بأعمال ىذا كان فه قبوله لها ما قمد يمؤد  ىلمه تعمارا   -د

بممين قيامممه بهمما بم ممروعات أخممرى   مممما يممؤ ر سمملبا علممه جممودة أدائممه المهنممه أل  مممن  ممذه 

 األعمال.

يجب عله المهندس أال يقبل أعماال من  أنها أن تمثل تضاربا فه المصالح بين العممالء وبمين   -ه

 الصالح العام للمجتمع.

 

 إخطار العمالء في حالة توقع أي  ثار سلبية للمشروع 3-3-5-5

يجب عله المهندس ىخطار العمالء ىذا ما تبين لمه بعمد الدراسمة أن تنفيمذ الم مروذ قمد تهمون لمه أو   -أ

  لبعض جوانبه آ ار سلبية أو مخا ر بيئية أو فنية أو غير ا.

 مراح  إعداد المشروعات التزامات المهندس للعمي  في 3-4

 المبدأ األخالقي 3-4-3

عله المهندس ىخطار العميل بصورة دورية بتطور مراحل ىعداد الم روذ ذ كما يجب عليمه   

قد تؤ ر عله حجممه أو تهلفتمه أو ممدة  –سبق االتفا  عليه  –عدم ىجراء أ  تبييرات عله م روذ 

ة ى بمات. ممع المحافسممة علمه سمرية البيانممات تنفيمذه بمدون الحصمول علممه موافقمة العميمل بممأ   ريقم

   والمعلومات الخا ة بالم روعات وعدم ن ر ا ىال بعلا وموافقة عمالئه.

 

 قواعد السلوك 3-4-5

إخطار العمالء بتطور إعداد المشروعات في مراحلها المختلفة وعدم إجراء أية تغييارات  3-4-5-3

 علي المشروع إال بموافقة العمي 

،  بالعمممل نممدس ى ممالذ عمالئممه بصممورة دوريممة علممه كممل األمممور المتعلقممةيجممب علممه المه -أ

قد تؤ ر علمه سمير العممل أو تهلفتمه  –تحدط أو متوقعة الحدوط  –بأية مستجدات  وىخطار ا

 المستهدفة أو مدة تنفيذهذ وبأ  تبيير قد يطرأ عله تنفيذ أ ل التعاقد المبرم بينهما.

تبيير فه حجا أو  بيعة الم روعات المهلأد بهما ىال  يجب عله المهندس أال يقوم باجراء أ  -ب

 بعد الحصول عله موافقة العمالء أ حاا  ذه الم روعات.

 سرية البيانات 3-4-5-5

يجب عله المهنمدس عمدم ىف ماء بيانمات أو حقمائق أو معلوممات تموافرت لديمه بحهما ممارسمته  -أ

مممما سمممبق الحممماالت  المهنيممة بمممدون الحصمممول علممه موافقمممة مسمممبقة مممن عمالئمممه ذ ويسمممتثنه

 الضرورية التالية:

 أن عدم ن ر المعلومات يعرا  حة وأمان ااخرين وممتلهاتها ىله مخا ر أكيدة وعاجلة. -

أن يطلممب مممن المهنممدس بقمموة القممانون انفصمما  عممن  ممذه المعلومممات ذ سممواء أكممان المهنممدس  -

 مدعياً أو مدعه عليه أو  ا داً.

أ نمماء  –المعلومممات ذات الصممفة السممرية التممه اتتمممن عليهمما يجممب علممه المهنممدس أال يسممتخدم      -ا

 لتحقيق فائدة ذاتية و خصية له أو للبير. –تهليفه بعمل  ندسه من عميل 

ىذا مما كمان عضموا فمه مجلم  ىدارة أو عضموا فمه لجمان است مارية أو  –يجب عله المهنمدس      -ج

بيانممات خا ممة بهممذه  عممدم اله ممد عممن أيممة معلومممات أو –خبيممرا فممه مؤسسممات أو  ممركات 

 الهيئات ىال بعلا المسئولين بها وبعد الحصول عله موافقتها.
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 الخالف في اتخاذ القرارات الفنية بين المهندس والعمي  أثناء التنفيذ 3-4-5-3

يجب عله المهندس   ىذا علا أ ناء مزاولته ان را  عله تنفيذ أحد الم روعات أن العميل قد   -أ

رأ  الفنممه السممليا بممما يعممرا األروا  والممتلهممات للخطممر   ان ينصممح اتخممذ قممرارا مخالفمما للمم

 العميل بالعدول عن قراره ذ فان لا يقبل فعليه أن يقوم بابالغ الجهات المختصة بذلك.

يجب عله المهندس   ىذا ما أخل العميل أ  تعديالت أو تبييرات عله العمل الهندسمه األ مله  -ب

عمممل   أن يبلممغ العميممل بممذلكذ مممع توضمميح أوجممه الخطممورة مممن  ممأنها التممأ ير سمملبا علممه  ممذا ال

 الناتجة عن  ذه التعديالت والتبيرات وأن لا يستجب العميل فعليه ىبالغ السلطات المختصة.

يجب عله المهندس   ىذا ما تا ىيقا  القرارات واألحهام الته يتخذ ا أ ناء تنفيذ الم مروعات    -ج

السلطات المختصمة أيضما بالنتمائل المترتمب علمه ذلمك  ىبالغ العميل وىذا دعت الضرورة ىبالغ

لمسممئوليته عممن أمممان وسممالمة الم ممروعات مممن الناحيممة انن ممائية والتصممميمية وجممودة  ىخممالء

 التنفيذ.



 اجراءات أخالقيات المهنة                                

 

 

 وحدة الجودة 
 

 17 
 

 

 المحور الرابع

 الممارسة المهنية : إعداد األعمال
 

 مقدمة 4-3

المسمتدامة فمه نواحيهما المختلفمة: ىن تنفيذ الم روعات الهندسمية علمه الوجمه األكممل يحقمق التنميمة  

االجتماعية واالقتصادية والعمرانية ذ كما يحقق رفا ة المجتمع واالرتقاء بمستو  الحياة الحضرية 

فيه. ولذا فان ىعداد الم روعات فه مرحلة التصميا وتنفيذ ا فمه مرحلمة الت مييد يعتبمر ركنما مهمماً 

المهندس  أن يستخدم كل قدراتمه الفنيمة وخبراتمه  ورئيساً من أركان الممارسة المهنية ذ ويجب عله

العلمية فه أدائه المهنه . كما يجب عليه تطبيق كافة قواعد ومبادا الخال  المهنية فمه كمل مراحمل 

ىعداد الم روعات وتنفيذ ا ذ فحسن الداء فه مرحلته التصميا والتنفيذ يؤد  بالضرورة ىله ىقاممة 

ئها ذ وتبرر ما أنفق عليها من وقمت وجهمد وممال . ولمي  م روعات ناجحة تحقق البرا من ىن ا

من السهل عالج خطأ فه التصميا أو التنفيذ بعد أن يتا ت ييد المن مأذ ىذ سميبقه الخطمأ قائمما مما دام 

 المن أ قائما ذ وسيسبب  ذا الخطأ قصورا دائما فه أداء المن أ لوتيفته الته أقيا من أجلها.

ثل سلسلة متتالية من الن ا ات المهنيمة ذ تبمدأ بماعالن المهنمدس عمن ومراحل ىعداد الم روعات تم 

قدراته سعيا للحصول عله أعمال ذ وانتهاء بتنفيذ  ذه األعمال وتسليمها لمستخدميها فمه  مورتها 

 النهائية.

 وتتمثل  ذه المراحل فيما يله:

 السعه للحصول عله أعمال. -

 ذ واألعمال الته يجب عليه االمتناذ عن أدائها.تحديد األعمال يمهن للمهندس قبول القيام بها  -

 تقديا العروا وتحديد األتعاا ألداء األعمال الته يسعه المهندس للتعاقد عله أدائها. -

 التعاقد مع العمالء وتنفيذ االلتزامات المهنية فه مراحل التصميا والتنفيذ. -

 ىعداد التقارير والبيانات وى دار ال هادات الرسمية. -

ن وت مل كمل  مرحلمة ممن المراحمل السمابقة عمدة مهونمات وعنا مر   تتحمد ممع بعضمها المبعض لتهموأ

 الن ا  المهنه فه  ذه المرحلة بصورة متهاملة.

نمات  وفيما يله ما يتعين عله المهندس أن يلتزم به من القيا األخالقية المهنيمة فمه كمل مهمون ممن مهوأ

 د األعمال:المراحل المتتابعة فه محور الممارسة المهنية وىعدا

 

 اإلعالن و السعي للحصول علي أعمال 4-5
 جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل

 المبدأ األخالقي 4-5-3
 

عله المهندسين عند انعمالن عمن أنفسمها وفمه سمعيها للحصمول علمه أعممال أن يسمتخدموا الوسمائل 

الهريمة التمه تتفمق ممع كراممة و  مر  ممارسمة المهمن الهندسمية,و أن يبنموا سممعتها المهنيمة علمه 

فممه تنفيممذ خممدماتها الهندسممية, كممما يحسممر المنافسممة غيممر ال ممريفة و غيممر العادلممة مممع أسمماس الهفمماءة 

 فمالئها.
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 قواعد السلوك 4-5-5
 ج

 جمصداقية اإلعالم واإلعالن عن النشاط الهندسي  4-5-5-3

يجب عله المهندس أن يقيا  هرته وسمعته عله كفاءته الذاتية وجدارته المهنية, و عله مما قمام بمه  -أ

ىنجافات فه مجال تخصصه, وأن يتجنب المبالبة وعدم الدقة فيما ين ر أو يذاذ عن أعمالمه أو من 

 أية بيانات أخر  متعلقة بأدائه المهنه.

يجب عله المهندس عند انعالن عن ن ا ه المهنه أال ينسب لنفسه ىال األعمال الته قمام بهما . و  -ا

بصورة أمينة ودقيقة مد  مسمؤولياته فمه ىعمداد ا,  فه األعمال الته  ارك فيها غيره عليه أن يقدم

 و أن يذكر ىنجافات ااخرين الذين  اركوه فه  ذه األعمال.

يجب عله المهندس عند انعالن عن خدماتمه أن يتسما انعمالن بالصمد  والوقمار, وأن يحلمو ممن  -ج

كرامتها.كما يحمب  عبارات ان راء الذاته أو التمجيد ال خصه وكل ما يم   يبة مهنة الهندسة و

 عليه أن يلتزم بالدقة فه عرضه لهفاءة مؤسسته الهندسية و ىمهاناتها.

يجب عله المهنمدس  ماحب العممل ىذا أراد انعمالن عمن خدماتمه المهنيمة فيمتا انعمالن ممن خمالل -د

 الوسائل ااتية:

األممماكن المخصصممة البطاقممات و القمموائا المهنيممة المن ممورة فممه المطبوعممات ذات المصممداقية,وفه -

لذلك,عله أن تقتصر البيانات المن ورة عله اسا المؤسسة , وعنوانها, و أرقام تليفوناتها , و البريد 

انلهترونممه, و المواقممع انلهترونيممة, و الرمممز الخمما  بها,وأسممماء الم مماركين الرئيسممين,ومجاالت 

 الممارسة المهنية المؤ لة لها المؤسسة.

أو مواقع الم روعات و تقتصر عله البيانات المسجلة فه  ذه الالفتات علمه  الالفتات عله المعدات-

 اسا المؤسسة , و عنوانها,وأرقام تليفوناتها,ونوذ الخدمات الته تقدمها فه  ذه الم روعات.

انعالن فه القوائا المصنفة بدليل التليفونات و تقتصر علمه االسما, و العنوان,وأرقمام التليفونمات, و -

 انلهترونه, و المواقع انلهترونية,  بقاً للتصنيفات المقررة بالقوانين و اللوائح الهندسية.البريد 

الهتيبات وبطاقات العمل, و أية وسائل أخر  تعرا بصد  وأمانة الخبمرات المهتسمبة وانمهانمات -

 المتاحة و كفاءة العاملين والقدرة عله تقديا الخدمات المهنية.

يسمح باستخدام اسمه فه انعالنات التجارية للمقاولين والموردين الذين قاموا  ـ_ يمهن المهندس أن 

بان اء وتوريد مهممات للم مروعات التمه أ مر  عليهما, بحيمث ال ي متمل انعمالن علمه معلوممات 

 غير  حيحة أو مبالغ فيها,وأن ي ار بوضو  ىله نوعية و  بيعة مسا مته فه  ذه الم روعات.

 
 ج 

 

 للحصول علي أعمال وعقود جديدةالسعي  4-5-5-5
 جل

يجب عله المهندس أن يحصل عله األعمال من خمالل المنافسمة ال مريفة و النزيهمة ممع غيمره ممن  -أ

المهندسين, ىذ ىن المقياس األساسه الختيار مهندس نعداد م روذ معين  و ممد  كفاءتمه الفنيمة و 

 ذا الم روذ.خبرته العملية و عرضه الماله الذ  يتقدم به للقيام به

يجب عله المهندس عند سعيه للحصول عله أعمال وعقود جديدة أن يتجنمب كافمة الوسمائل غيمر  -ا

الم روعة, و الته ال تتفق مع األمانة و كرامة المهنمة , مثمل تقمديا ر موة أو  مدايا أو ىكراميمات أو 

 منح أو نسبة من األربا  أو ما  ابه ذلك من وسائل.

سعيه للحصول عله أعممال جديمدة أن يتجنمب ىعطماء معلوممات خا ئمة و  يجب عله المهندس فه -ج

غير  حيحة لعمالء حاليين أو متموقعين, بمل يجمب أن يلتمزم بالصمد  عنمد عمرا ممد  كفاءتمه و 

قدراته للقيام بهذه األعمال. كما يجب عليه أال يسعه للحصول عله العقمود أعممال عمن  ريمق النقمد 

 نغير األمين لبيره من المهندسي

يجب عله المهندس فه سعيه للحصول عله أعممال أن يتجنمب ىغمراء عممالء متموقعين بالحصمول  -د

 عله مهاسب غير م روعة ىذا ما كلفوه باعداد م روعاتها
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يحب عله المهندس االمتناذ عن الدخول فه ممارسات مع غيره من المهندسين لتخفميض أتعابمه  - ـ 

ه عدم منافسة فميل آخر للتعاقمد علمه م مروذ مما, و ذلمك و ذلك لترسية أعمال عليه, كما يجب علي

 بالنزول بأتعابه و تقدم عرا بأتعاا أقل بعد معرفة أتعاا  ذا الزميل فه ىعداد  ذا الم روذ. 

يجب عله المهندس أال يسعه للحصول عله عقد من جهة حهومية أو  مبه حهوميمة ي مبل  مو أو  -و

 أحد المسئولين فه مؤسسته منصبا بها .

 

 المسابقات الهندسية 4-5-5-3
 

 يجب عله المهندس عند اختياره محهماً فه مسابقة  ندسية أن يراعه مايله: -أ

التأكد من  رو  المسابقة ممن بدايمة حتمه االنتهماء تتفمق ممع ال مرو  المعتممدة الخا مة بالمسمابقات -

 الهندسية و الصادرة من المنسمات الهندسية المختصة.

مبا مرة أو غيمر مبا مرة فمه الم مروذ موضموذ المسمابقة, و أال يمرتب  بعالقمة  أال تهون له مصلحة-

 عمل بهذا الم روذ أ ناء التحهيا أو بعد االنتهاء منه.

 أن يبد  رأيه فه الم روعات المقدمة بحيدة كاملة و نزا ة تامة.-

يفضمه بطريمق مبا مر أن يلتزم بسرية مداوالت و مناق ات لجنة التحهيا أ ناء التحهيا و بعده, و أال -

أو غيممر مبا ممر باتجا ممات لجنممة التحهمميا أو أحممد أعضممائها فممه اختبممار الم ممروعات الفممائزة , و أال 

 يناقش الم روعات المقدمة خارج لجنة التحهيا مع أ   خا آخر.

 أال يسمح للمتسابقين باالتصال به أ ناء التحهيا ببية التأ ير عليه فه اختبار الم روعات الفائزة.-

 ن يلتزم بالرأ  النهائه الذ  انتهت ىليه لجنة التحهيا و حته ىن جاء مخالفا لرأيه.أ-

فه حالة عدم أخذ الجهة المالهة للم روذ بنتيجة التحهيا و فه حالة عدم التزامها ب ر  ممن  مرو  -

 المسابقة, فيجب انبالغ الفور  بذلك للجهات الرسمية للمسئولية عن ممارسة المهن الهندسية.

ال يجموف للمهنمدس المدخول كمحهما أو متسمابق فمه تصمميا م مروذ معمين مما لما تر مد فمه  ممذه  -ا

 المسابقة مهافآت مناسبة و مجزية للم روعات الفائزة و المتميزة.

 يجب عله المهندس عند ا تراكه فه مسابقة  ندسية مراعاة ما يله: -جـ

ال رو  المعتمدة و الخا ة بالمسابقات و أال ي ترك فه مسابقة  ندسية ما لا تهن قد استوفت كافة  -

 الصادرة عن الجهات المسؤلية عن ممارسة المهن الهندسية .

أن يمتنممع عممن اال ممتراك فممه أيممة مسممابقة سممبق أن أ ممدرت المنسمممات المحليممة أو الدوليممة تحممذيرا  -

 ألعضائها بعدم اال تراك فيها.

  عمن  خصمية المتسمابق بأيمة  مورة ان يلتزم بهافة  رو  المسابقة , وعله األخا عدم انفصا -

 من الصور فه الرسومات و التقارير المقدمة فه المسابقة.

 اال يحاول, بطريق مبا ر أو غير مبا ر, االتصال بأعضاء لجنة التحهيا و محاولة التأ ير عليها. -

لجنمة أن يتقبل بنتيجة التحهيا سواء أكان ضمن الفائزين أو كان غير ذلمك و أال يطعمن فمه قمرارات  -

 التحهيا بعد انعالن عنها.

-  
 

 األعمال التي يمكن للمهندس قبول القيام بها و األعمال التي يجب عليه االمتناع عن أدائها  4-3
 

 المبدأ األخالقي 4-3-3
 

عله المهندسين أال يقوموا بأية أعمال مهنية أو التصديق و اعتماد مثل  ذه األعممال ىال ىذا كانمت فمه 

 كانوا مؤ لين للقيام بها من واقع علمها و خبرتها.مجال تخصصها و 

 

 

 
 ج
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 قواعد السلوك 4-3-5
 ج

األعمال التي يمكن للمهندس قبول القيام بها أو المشاركة فيه حسب تخصصاه و خبراتاه  4-3-5-3

 واألعمال التي يجب عليه االمتناع عن أدائها

يجب عله المهندس أن يقوم بأداء خدماته فق  فه مجال تخصصه أو فه مجال تخصا المؤسسمة  -أ

الته يتبعها , و أال يبا ر أعماال خارج ى ار  ذا التخصا و عليه أن يستعين بخبراء ممؤ لين فمه 

 المجاالت غير تخصصه و الالفمة نعداد الم روعات المهلد بها بصورة متهاملة 

هندس أال يقبل القيام بمأ  عممل ىال ىذا كمان ممؤ ال لمه , و لديمه القمدرات المعرفيمة و يجب عله الم -ا

الخبرات العملية و انمهانات التقنية الالفمة ألداء  ذا العمل علمه الوجمه األكممل و عليمه فيجمب أال 

 يتوله القيام بم روعات تتجاوف حدود قدراته الفنية و خبراته المهنية و أمهانته التقنية 
 

يحب عله المهندس أن يتحمل المسؤولية ال خصية عن العمل الموكل ىليه أداته أو تحت ى رافه,  -جـ

وعليه فيجب التأكد من القدرات المهنية و كفاءة العاملين تحت رئاسته و استعداد ا لتحمل مسؤولية 

 ما يقومون به من أعمال 

داء  مذه األعممال علمه الوجمه األكممل, يجب عله المهندس عدم قبول أعمال ب رو  قد تمنعه من أ -د

وبمما يتفمق مممع الهمودات الو نيمة و الموا ممفات القياسمية والمبمادا و األسمم  الهندسمية السممليمة . و 

 عليه فيجب االمتناذ عن الم اركة فه أية أعمال ال يقتنع بسالمتها أو بصحتها الفنية.

سسات فه عمل ىال ىذا كانوا ذو  سمعة يجب عله المهندس أال ي ارك أو يتعاون مع أفراد أو مؤ - ـ

 يبة و ملتزمين بمبادا القانون و األخال  المهنية الحميدة, و عليه أن يتجنب الم اركة أو استخدام 

اسمه فه أعمال مع فرد أو مؤسسة تمارس ن ا ها المهنه بعدم أمانة, وبطريقة تدعو ىله الريبمة و 

 عدم اال مئنان.

 
 

 

 األعمال اعتماد مستندات 4-3-5-5

يجب عله المهندس أال يقوم باعتماد أ  تصميمات أو مخططات أو و ائق أو مستندات  ندسية فمه  -أ

مجال غير تخصصه, أو ينقصه فيها الهفاءة و الخبرة المهنية, أو أنها لما تمتا تحمت ى مرافه الفنمه و 

داد األجممزاء اندار  الهامممل. وفممه حالممة قيممام است مماريين أخصممائيين بمسمماعدة المهنممدس فممه ىعمم

حتمى يهونموا  ;المتخصصة من األعممال فيجمب علميها أن يعتممدوا  مذه األجمزاء كمل فمه تخصصمه 

متضامنين فه المسؤولية عن جودة و سالمة  ذه األعمال و بقما لهمذه القواعمد فمال يجموف أن يعتممد 

 نها.أ  مستندات  ندسية ما لا يهن قا دا قبول المسؤولية المهنية و القانونية الهاملة ع

يجممب علممه المهنممدس أال يقمموم باعتممماد رسممومات أو موا ممفات لمما يممراذ فممه ىعممداد ا الهممودات  -ا

الو نية و الموا فات القياسية و المعايير الهندسية الصحيحة. كما يجب عليمه أال يعتممد أ  تقمارير 

 أو بيانات تأكد له عدم دقتها أو عدم سالمتها  ندسيا وفنيا.

وفقا لمعلوماته المؤكدة –يعتمد فق  مستندات األعمال الهندسية الته يعتقد  جـ_ يجب عله المهندس أن

أنهما  مالحة بالنسمبة لمسمتخدميها المبا مرين و تحقمق البمرا منهما علمه الوجمه  –و قناعته التامة 

 األكمل , كما تحقق المتطلبات العامة العمرانية و المجتمعات و البيئية.

 عابالعروض و إعداد العقود واألت 4-4
 

 المبدأ األخالقي 4-4-3
 

يراعه المهندس الدقة و الوضو  فه العروا الته يتقمدم بهما للحصمول علمه أعممال وىتبماذ األمانمة 

المهنية والصد . كمما يتعمين عنمد ىعمداد عقمود األعممال أن تهمون واجبمات وحقمو  أ مرا  التعاقمد 

األتعماا متناسمبة ممع حجما األعممال واضحة وحدده, و أن تهون متوافنة و عادلة. وأن تهمون قيممة 

 المهلد بأدائها , وأال يقبل بأ  حال من األحوال تدنه أتعابه بما ال يتالءم مع حجا  ذه األعمال.
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 قواعد السلوك 4-4-5
 

 العروض و العقود 4-4-5-3

يجب عله المهندس أن يراعه الدقة و األمانة المهنيمة فمه العمروا التمه يتقمدم بهما للحصمول علمه -أ

 أعمال, و يجب أن تهون العروا واضحة ومحددة,وعله مستو  مهنه عال.

يجب عله المهندس أال يتقصه عن معلومات تمم  عمروا منافسميه أ نماء ىعمداد ا وقبمل موعمد  -ا

تقديمها للعميل. كما يجب عليه أال يحاول تديل قيممة عرضمه بمأ   مورة ممن الصمور أ نماء دراسمة 

 العروا المقدمة و تقييمها.

عنممد التفمماوا علممه عقممود األعمممال, يجممب علممه المهنممدس أن يتحقممق مممن العقممود تراعممه تمموافن  -ج

المصالح بين األ را  المتعاقدة, و أن تتحدد فيها بصورة واضحة وعادلة مسئوليات و حقمو  كمل 

  ر  من األ را  فه كل مراحل ىعداد األعمال موضع العقد حته االنتهاء منها.

التفاوا عله عقود األعمال أال يقدم تنافالت تمم  األداء المهنمه السمليا يجب عله المهندس عند  -د

 أو تم  كرامة ممارسة المهنة الهندسية

يحب أن تنا عقود األعمال عله البنود الته تحقق جودة األداء , و تمنع الفساد و البش فه تنفيذ  - ـ

 األعمال.

 
 

 األتعاب و الهدايا و المنح  4-4-5-5

هنممدس عنممد التفمماوا علممه األتعمماا أو قيمتهمما متناسممبة مممع حجمما و  بيعممة األعمممال يجممب علممه الم -أ

 المطلوا أدات ا , وأال يقبل تخفيض أتعابه عن  ذا الحد.

يجممب علممه المهنممدس عممدم قبممول أيممة مبممالغ ماليممة أو مهافئممات أو مزايمما بطريقممة مبا ممرة أو غيممر  -ا

 األعمال المهلد باعداد ا. مبا رة أجره المحدد, و المنصو  عليه  راحة فه عقود

يجب عله المهندس أال يتلقه مقابال عن خدماته المهنية فه الم روذ الواحد ىال من  مر  واحمد  -جـ

 ممو  ممر  للتعاقممد , و فممه حالممة تلقيممه أتعابمما مممن أكثممر مممن  ممر  فيجممب أن تهممون كافممة السممرو  

  را  المعنية.والمالبسات المحيطة بذلك معلنة و متفقاً عليها مسبقا من جميع األ

يجممب علممه المهنممدس أال يممؤد  أيممة خممدمات  ندسممية مجانمما ىال فممه حالممة الخممدمات ذات الطبيعممة  -د

 االست ارية الته يقدمها للجمعيات المدنية أو الخيرية أو الدينية أو المنسمات غير الهادفة للربح.

عموالت أو  دايا بطريقة  يجب عله المهندس أال يقبل وال يلتم  الحصول عله مهافآت مالية أو - ـ

مبا رة أو غير مبا رة من المقاولين أو كالئها ببرا التأ ير عله قراراته المهنيمة لصمالح  مؤالء 

 المقاولين فه الم روعات المهلد باعداد ا.

يجب عله المهندس أال يقبل أية  دايا أو  بات عينية أو مالية من مورد  المموارد و التركيبمات و  -و

ن أجل تو ميد  مذه المهممات بعينهما بطريمق مبا مر أو غيمر مبا مر فمه الموا مفات التجهيزات م

 ومستندات التفيذ للم روعات عند ىعداد ا أو العتماد  ذه المهمات فه مراحل التنفيذ.

يجممب علممه المهنممدس أال يقممدم أيممة مبممالغ ماليممة أو  ممدايا ىلممه أ  مسممئول علممه أ  مسممتو  ببممرا  -ف

المسممئول لصممالح المهنممدس فمه م ممروذ لممه فيممه مصلحة,سممواء أكممان  ممذا التمأ ير علممه قممرارات  ممذا 

الم روذ يجر  تنفيذه أو ينتسر ىقامته. كما يجب عله المهندس عدم قبول أ   ئ ذ  قيمة من أ  

 خا ب أن التأ ير المبرا عله قرارات المهندس . و تعنه  ذه القاعدة أنه يجب عله المهنمدس 

من خالل منح أو قبول أية  بات أو  دايا أ ناء ممارسته ألعمالمه عدم اكتساا ميزة بدون وجه حق 

 المهنية.
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 تنفيذ العقود 4-2
 

 المبدأ األخالقي 4-2-3
 

علممه المهندسممين أن يممؤدوا أعمممالها بممأعلى درجممة مممن الهفمماءة المهنيممة و الجممودة,و أن يرعمموا مبممادا 

زممموا بمبممادا أخالقيممات الممارسممة ال ممر  و األمانممة و النزا ممة و انخممال  فممه العمممل , و أن يلت

وبممالقوانين و اللمموائح المنسمممة ألداء الهندسممه , و أن يهممون األداء القممائا علممه العلمما و المعرفممة و 

 فه كل مجاالتها الفنية و العلمية و العملية. ;الخبرة  و األساس الوحيد فه ممارسة المهنة 

 

 قواعد السلوك 4-2-5
 

 اللوائح و مبادئ أخالق الممارسة عند إعداد األعمال و تنفيذ العقود االلتزام بالقوانين و 4-2-5-3

يجب عله المهند أن يتوخه األمانة و العدالة و الحيدة عند أدائمه ألعممال المهلمد بهما, وأن يراعمه  -أ

مبادا أخال  و آداا ممارسة المهنة , و أن يلتزم بالقوانين العامة و القموانين و اللموائح التمه تحهما 

اء المهنممه, و أال يسمماعد أو يوافممق علممه ممارسممة المهنممة ب ممهل غيممر قممانونه أو مخممالد لمبممادا األد

 أخال  الممارسة من قبل أ   خا أو مؤسسة.

 

 

 االلتزام بجودة األداء 4-2-5-5
 جل

يجب عله المهندس أن يبذل أقصه  اقاته وقدراتمه فمه أدائمه لواجباتمه المهنيمة,وأن يعممل علمه أن  -أ

األداء عله مستو  مهنه رفيع أو بأعله درجة من النزا مة و انخمال , فمه كافمة مراحمل يتا  ذه 

 حته يتا تسليمه نهائيا لمستخدميه. –من تصميا و تنفيذ  -الم روذ

يجل عله المهندس أن يقوم باعداد التصميمات و ان را  عله التنفيذ حسب الهودات الو نية و  -ا

 لمعايير المتفق عليها  ندسيا و علميا.الموا فات القياسية و األس  و ا

يجب عله المهندس القيام بهافة التزاماتمه المنصمو  عليهما فمه عقمود األعممال ,وعلمه األخما  -جـ

 ىتمام األعمال كاملة , و بأعله درجة من الهفاءة و المهارات الفنية, و فه المواعيد المحددة لذلك 

فمالئممه المهندسممين مممن ذو  التخصصممات الهندسممية يجممب علممه المهنممدس أن يعمممل فممه تهامممل مممع -د

المختلفة , و التنسميق الجمد  معهما ننجماف عممل  ندسمه نماجح. كمما يجمب عليمه مراعماة  بيعيمة و 

أ مية المجاالت األخر  المت ابهة و المتداخلة مع الن ا  الهندسه , و أن يعمل فمه تعماون تمام ممع 

 ن طة و المجاالت عله الوجه األكمل.المتخصصين فيها نعداد األعمال متعددة األ

يجب عله المهندس القيام بان را  الدقيق عله تنفيذ الم روعات و تطبيق أسم  ضمب  الجمودة  - ـ

فه كل مراحل الت ييد و التحقق الدائا من انمه يمتا حسمب مسمتندات التنفيمذ المعمدة و األ مول الفنيمة 

ة فممه  ممر  المسممتحقات الماليممة للمقمماولين و السممليمة. كممما يجممب عليممه االلتممزام باألمانممة و الدقمم

الموردين , و أال يؤخر ى دار الموافقات عله  ر   ذه المستحقات دون سبب موضموعه يبمرر 

 مثل  ذا انجراء.

حسمب أ مول  -يجب عله المهندس أال يقوم باعداد أ  رسمومات أو مسمتندات والتمه ممن الواجمب -و

 لمورد ويعتمد ا المهندس.أن يعد ا المقاول أو ا -الممارسة الصحية

يجب عله المهندس االلتزام بمتطلبمات األممن الصمناعه, و اتخماذ كافمة انجمراءات الالفممة لمدرء  -ف

 األخطاء المتوقعة الته قد تتا ب هل مبا ر أو غير مبا ر عن ممارسة المهنة.

داد الم مروعات يجب عله المهندس العمل عله حل الخالفات و الم اكل و الته قمد تن مأ أ نماء ىعم- 

وتنفيممذ ا, و أن يلتممزم بالعممدل و الحيممدة فممه حلهمما, و فممه  ممذا ال ممأن يمهنممه االسممتعانة بالمؤسسممات و 

 الجمعيات الهندسية المعنية فه الو ول ىله حلول سلمية لهذه الم اكل.
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 االلتزام بتصحيح األخطاء 4-2-5-3

قد تمت لسبب أو اخر مخالفة أل ول  يحب عله المهندس ان يقوم بالتصحيح الفور  ألية أخطاء -أ

 الممارسة المهنية السليمة, و أن يجيب بصد  عن أ  تساتالت فه  ذا ال أن 

يجب عله المهندس أن يعتر  بأخطائه , و أن يتقبل نتائجها , و أال يقوم بتحريد  -ت

 أو ىخفاء الحقائق فه محاولة منه لتبرير  ذه األخطاء أو التبطية عليها.

 

 ت مين ضد أخطاء ممارسة المهنةال 4-2-5-4

يمهن للمهندس التأمين ضد األخطماء المهنيمة التمه قمد تن مأ أ نماء ممارسمته المهنيمة, و ىن كمان ذلمك ال 

 يعفيه من تحمل نتائل األخطاء الته تم  سالمة الموا نين و أمنها.

 
 

 االشتراك مع المكاتب األخرى في إعداد المشروعات 4-2-5-2
 

المهندس أن يحر  عله أن يتا التعاون مع المهاتمب االست مارية الو نيمة علمه أسماس يجب عله  -أ

الم اركة و ىن اختلد دور كل منها من حيث حجا و نوعية األعمال , عله أن يمؤد  كمل م مارك 

 دوره المتفق عليه دون أن يسعه اله تعزيز موقفه عله حساا م اركيه.

التعاون مع المهاتب األجنبية عله أس  مهنية سليمة  يجب عله المهندس أن يحر  عله أن يتا -ا

, بممما يتفممق مممع األعممرا  فممه ممارسممة الن مما  الهندسممه االست ممار  علممه المسممتويين انقليمممه و 

العممالمه , علممه أن يهممون للجانممب الممو نه دور فعممال و أساسممه فممه ىعممداد الم ممروعات و كلممك فممه 

 تنفيذ ا.

 
 جل

 التقارير و البيانات و القرارات و إصدار الشهادات الرسمية الصدق و الموضوعية في إعداد  4-6
 

 المبدأ األخالقي  4-6-3
 

علممه المهندسممين أن يتسممموا بالصممد  و األمانممة و الموضمموعية فممه كافممة ممما يعدونممه مممن مراسممالت و 

تقممارير مهنيممة , وفيممما يممدلون بممه مممن بيانممات و ممما يتخذونممه مممن قممرارات, وفيممما يصممدر عممنها مممن 

رسمممية و قانونيممة كممما يجممب أن تهممون النتممائل و األحهممام التممه يصمملون ىليهمما مبنيممة علممه  ممهادات 

 خبراتها التراكمية و قيمها األخالقية و خبرتها المهنية.

 
 

 قواعد السلوك  4-6-5
 

 إعداد التقارير و القرارات و البيانات و إصدار الشهادات الرسمية 4-6-5-3
 جل

لموضوعية و الحيدة و الدقمة فمه ىعمداد التقمارير الفنيمة و البيانمات و يجب عله المهندس أن يتسا با -أ

ال هادات الرسمية التمه تصمدر عنمه . و يجمب أن ت ممل مثمل  مذه التقمارير و البيانمات و ال مهادات 

 الرسمية كافة المعلومات و الحقائق المتصلة بموضوعاتها بأمانة و  د .

أن يخطمر  –كليماً أو جزئيماً  –الهندسية وتو ياته الفنية يجب عله المهندس ىذا لا يؤخذ بقراراته  -ا

كافة األ را  المعنية بالنتائل السلبية المترتبة عله ذلك  والته قد تمثل ىضمراراً بأممان المموا نين 

 أو خطورة عله سالمة المن آت والممتلهات أو غير ا من النتائل.

وذ مما   أن يهمون  مذا المرأ  مبنيما علمه يجب عله المهندس عندما يعبر بالرأ  المهنه فه موض -ج

معرفة كاملمة بهمل حقمائق الموضموذ ممن كافمة جوانبمه ذ وأن يهمون ممؤ ال لبحثمه ودراسمته واتخماذ 

 القرار المناسب ب أنه.

يجب عله المهندس عندما يقوم باعداد تقارير أو ى دار بيانات أو تقيميا موضموعات فنيمة بتهليمد  -د

 ذه الجهة ذ ويوضح مصلحتها فه  ذه الموضوعات ب فافية كاملمة من جهة ما   أن يذكر  راحة 
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. وفممه حالممة قيامممه منفممردا باعممداد  ممذه التقممارير أو البيانممات فعليممه أن يوضممح دوافعممه فممه ىعممداد ا 

 وى داره ومصلحته فيها.
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 المحور الخامس

 حماية حقوق الملكية الفكرية

 
 مقدمة 2-3

تصمميمات واختراعمات أو مؤلفمات أو  مياغات فنيمة وغير ما األعمال الته يقوم بها المهندس ممن  

من اننجافات فه الحقل الهندسه تعود عله من قام بها بحق أدبه وحق مماد . الحمق األدبمه أبمد  

ويقع با الً كل تصر  يرد عليه ذ والحق األدبه يتمثل فه نَسب العمل ىليه ذ أما الحق الماد  فهمو 

 احب العمل أو العميل ذ وىما لآلخرين ىذا تنافل لها عن حقمه كلمه  ىما له فق  أو له بالمنا فة مع

أو عممن جممزء منممه ذ أو  بقمماً ل ممرو  تعاقممده مممع أ  منهممما. ومممن حممق المهنممدس  مماحب النسممام أو 

االختراذ أو التصميمات وخالفه أن يدخل تعديالته أو تطويراً أو تحسيناً علمه مخترعاتمه ويسمجلها 

 ليه االلتزام بالت ريعات الخا ة بحماية حقو  الملهية الفهرية.باسمه . وفه كل األحوال ع

ونسراً ألن  ذه الت ريعات ت مل عالقة المهندس بزمالئه وعالقة المهندس بصاحب العممل وكمذلك  

عالقة المهندس بعمالئه ذ ونسراً لتأ ير ا البالغ عله أداء المهندس والممارسة المهنية فقمد رتى أن 

 رد فه الهود المصر  ألخالقيات ممارسة مهنة الهندسة.يهون لها محور منف
 ججل

 المبدأ األخالقي 2-5

عله المهندس أن يلتزم بالمحافسة عله علو منزلة المهنة . وأن يعبمر سملوكه فمه كمل األحموال عمن  

احترام الحقو  والمصالح الم روعة لهافة األ را  ذ وعله الخا احتمرام حمايمة حقمو  الملهيمة 

 وااللتزام بها.الفهرية 

 

 قواعد السلوك 2-3
 

 حقوق الملكية الفكرية تجاه الزمالء 2-3-3

.يجممب علممه المهنممدس أن يممذكر أسممماء المهندسممين الممذين تولمموا منفممردين مسممئولية التصممميا 1

واالختراعات أو نماذج المنفعة والمؤلفات الفنية وغير ا ممن اننجمافات فمه الحقمل الهندسمه ويعتبمر 

 لها جميعاً بالتساو .  ذا حقاً أدبياً 

.يجب عله المهندس أن يتعهد بمااللتزام بهافمة حقمو  الملهيمة الفهريمة لبيمره ممن المهندسمين بالنسمبة 2

للتصميمات والرسمومات والتقمارير الهندسمية أو أ  منتجمات أخمرى وأال يسممح بطبعهما أو نقلهما أو 

 من مالهها. موافقة كتابية تداولها أو استخدامها دون الحصول مسبقاً عله

 

 حقوق الملكية الفكرية في رابطة العالقة بين المهندس وصاحب العم  2-3-5

فه حالة التعاقد مع مهندس  احب اختراذ خالل فترة الحماية الته ينا عليهما القمانون ببمرا  .1

ىنجمماف م ممروعات جديممدة يممتا فيهمما اسممتخدام  ممذا النسممام أو االختممراذ يجممب أن يممنا التعاقممد علممه 

 استخدام  ذا النسام أو االختراذذ وضمان حصول أ حابها عله حقوقها.ا ترا ات 

ر أو  .2 فممه حالممة قيممام أحممد المهندسممين العمماملين فممه أ  من ممأة اعامممة أو خا ممة  بابتهممار نسممام يطمموأ

يحسأن فه نسام العمل أو انن اء ذ وقد استخدم المهنمدس معلوممات أو ىمهانمات المن مأة أ نماء عملمه 

األدبه فق  . أما الحق الماد  فيعود عله  رفه عالقمة العممل بالمنا مفة مما لما بها فهو يملك الحق 

 يوجد نا أو اتفا  يقضه ببير ذلك.

يجممب علممه المهنممدس قبممل أن يتمموله أعممماالً لحسمماا  مماحب العمممل ببممرا ىدخممال تحسممينات أو  .3

عمادالً ممع تطوير مخططات أو تصمميمات أو اختراعمات أو نمماذج منفعمة أو غير ما أن يعقمد اتفاقماً 

    احب العمل بما يضمن حقو  ملهيته الفهرية لها.
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 حقوق الملكية الفكرية في رابطة العالقة بين المهندس والعمي  2-3-3

فه حالة حصول المهندس عله مهاسب أو أربا  نتيجة لبحث قام به أو اختراذ مسجل باسمه من  .1

فه عمل آخر ىال بعد الحصول مسبقاً عله  أحد العمالء فال يحق له استخدام  ذا البحث أو االختراذ

 موافقة كتابية من العميل األول.

يجب عله المهندس الذ  يستعين بتصميمات أو بيانات قدمها له أحد العمالء أن يعتر  بحق  ذا  .2

العميمممل فمممه ملهيمممة  مممذه التصمممميمات والبيانمممات ذ وال يجممموف لمممه نسمممخها أو أعمممادة اسمممتخدامها فمممه 

 ا العميل وموافقته.م روعات أخرى ىال بعل

التصميمات والمستندات والسجالت الته ينتجها المهندس لحساا أحد العمالء تعتبر ملهية خا ة  .3

فمه كمل ممرة يعماد  –للعميل ذ ما لا يهن  ناك نا أو اتفا  يقضه ببيمر ذلمك. ويجمب علمه العميمل 

وأن يبممين ذلممك  أن يحتممرم حممق الملهيممة الفهريممة للمهنممدس –فيهمما اسممتخدامها فممه م ممروعات أخممرى 

 بصورة واضحة عله  ذه الم روعات.

يجب عله المهندس أن يمتنمع عمن ىعمادة اسمتخدام تصمميمات ومسمتندات م مروذ معمين سمبق لمه  .4

   العمل فيه لحساا عميل ىال بعلا وموافقة  ذا العميل.
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 المحور السادس

 االلتزام بالقانون

 
 مقدمة 6-3

 

األساسمية فممه قيمام مجتممع سممليا تحمدد فيمه واجبممات وحقمو  أفممراده. يمثمل االلتمزام بالقممانون القاعمدة  

ومهنممة الهندسممة بتخصصمماتها المختلفممة تمثممل البنمماء العمرانممه والحضممار  لننسممان ذ ومممن  مما مممن 

أوجب المسئوليات ألبناء  ذه المهنة : االلتزام التام بالقمانون العمام ذ وكمذلك بالقمانون الخما  المذ  

ة. وعدم االلتزام بهذه القوانين يمؤد  بالضمرورة ىلمه وقموذ أخطماء جسميمة ينسا ممارسة  ذه المهن

 عله األروا  والممتلهات ذ فضال عن ضياذ الجهد والمال وتعثر مسار التنمية.

 
 

 قواعد السلوك 6-5

يجب عله المهنمدس أن يلتمزم فمه أدائمه الهندسمه بمنا ورو  القمانون العمام والقموانين واألحهمام  .1

فه حالة عدم التأكد من مد  قانونية ما قد يصمدر عنمه  –لمهن الهندسية . وعليه الخا ة بممارسة ا

أن يست مير نقابمة المهندسمين أو الجهمات القانونيمة  ماحبة  –من أعمال أو ما يقوم به من ىجراءات 

 ال أن فه  ذا األمر.

ه أ  أمر يخا يجب عله المهندس أن يتعاون تعاوناً  ادقاً مع أية جهة مهلفة قانونا بالتحقيق ف .2

الممارسات الهندسية فه مجاالتها المختلفة ذ وأال يحجب عنها أية معلوممات أو بيانمات قمد تسماعد ا 

 فيما تقوم به من تحقيقات.

عندما يمثل المهندس ك ا د أو خبير أمام المحاكا أو لجان تحقيق أو لجان تقصه الحقائقذ فيجب  .3

انمب وتفا ميل موضموذ القضمية أو التحقيمق ذ وأن أن ترتهز  هادته ورأيه عله معرفمة كافيمة بجو

ترتهز كذلك عله خبرته الفنية ودرايته الواسعة فه  ذا الموضوذ ذ وعليه أن يراعمه دقمة و مد  

المعلومات الته يقدمها ذ كما يجب أن تهون النتائل الته يصل ىليها مستندة ىله حقائق ل تقبل ال مك 

فمه المقمام األول علمه حسمه الهندسمه فيجمب ان مارة ىلمه  . أما ىذا كان  ناك رأ  اسمتنتاجه يعتممد

 ذلك بصراحة ووضو  فه  هادته.

يجمب علممه المهنممدس ىذا ممما نممما ىلمه علمممه ممما ي ممير ىلممه انتهماك أ  مممن أحهممام القمموانين الخا ممة  .4

 –االنتهاكات ذ وىذا ما الحظ أن  ناك ما يهدد سالمة وأممن جمهمور مسمتخدمه من مأ ممن المن مآت 

 فعليه نبالغ السلطات المختصة فورا بذلك. –تنفيذه أو بعد تنفيذه أ ناء 
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 المحور السابع

 التعليم و التدريب المستمر

 
 مقدمة 1-3

 
نسرا للتطور المستمر فه مجال اللعلوم و فنون الهندسة ذ و لهه يسل المهندس عله علا و 

مطلعا عله كل ما  و جديد  دراية بالمستجدات فه مجال تخصصه الهندسه ذ فمن الواجب أن يسل

فه  ذا التخصا من خالل برامجالتعليا و التدريبذ و من خالل الم اركة فه المؤتمرات و 

الندوات الته تعقد فه  ذا ال أن. كما انه من الواجب عليه ت جيع مرءوسيه عله السير فه  ذا 

 االتجاه ذ و العمل الدائا عله تطوير مهاراتها و قدراتها الفنية .

 

 قواعد السلوك 1-5
يجب عله المهندس أن يسعه اله توسيع معارفه ذ و تطوير مهاراته ذ و محاولة تحقيق  .1

اعله درجة من التميز المهنه ف كما يجب عليه ان يعمل عله االرتقاء بمستو  ادائه الفنه 

بتطبيق ما يصل اليه البحث العلمه و التهنولوجيات الحديثة من تقدم فه مجال تخصصه ذ و 

عليه ايضا تبادل المعلومات و الخبرات مع فمالئه المهندسين من ذات التخصا أو 

التخصصات االخر  ذ و كذلك االتصال المستمر المبا ر مع الهيئات و الجمعيات العلمية و 

 المراكز البحثية الهندسية و الم اركة فه ان طتها .

بمستوا ا العلمه و المعرفه يجب عله المهندس حث المهندسين تحت ا رافه عله االرتقاء  .2

و عله اال تراك فه االجتماعات و الندوات و و رش العمل و امؤتمرات الهندسية ذ وان 

 يسعوا اله تقديا ابحاط و دراسات فه مجاالت تخصصاتها  فه  ذه اللقلءات .

يجب عله المهندس المسا مة فه دعا التعليا الهندسه فه الجامعات و المعا د ذ و كذلك  .3

 و تطوير مراكز التدريب المتخصصة بالمهن و الحر  الهندسية.دعا 

يجب عله المهندس ان يهون مطلعا عله المجاالت غير الهندسية مثل مجاالت علوم التنمية  .4

و االقتصاد و االدارة و القانون العلوم االنسانية ذ و عله االخا العلوم االجتماعية ذ كما 

 افة العامة . يجب عليه ان ياخذ باكبر قدر من الثق
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 ثامنالمحور ال

 المحافظة علي البيئة و التنمية المستدامة

 
 مقدمة 8-3

 
التنمية المستدامة  ه التحد  فه مواجهة سد االحتياجات الب رية من المصادر الطبيعية و المنتجات 

الحفات عله الصناعية و الطاقة و البذاء و الموا الت و السهن و ادارة المخلفات ب هل فعال ذ مع 

البيئة و حماية تنوعها و كذلك مصادر ا الطبيعية الته  ه اساس للتنمية المستقبليةذ و لذا فانه عله 

المهندس مسئولية  يانة و استدامة مهونات الحية و عنا ر ا و المحافسة عليها الجيال قادمة . انها 

يتعايش كل من االنسان و الطبيعة  مهمة نبيلة سامية ان يسها المهندس فه خلق البيئة المالئمة لهه

 فه تواتم و توافق .

 

 قواعد السلوك 1-5
يجب عله المهندس ان يلتزم بمقتضايات التنمية المستدامة ذ و الته تعنه تلبية متطلبات  .1

الحاضر دون التضحية باحتياجات المستقبل . و فه  ذا ال أن يجب عله المهندس االلتزام 

 الطبيعية ذ و ذلك بمراعة االته: باالدارة المستدامة للموارد

 االستخدام االمثل للموارد الطبيعة و تقليل الفاقد منها بقدر االمهان. -

 العمل عله حسن اعادة االستخدام و تدوير المخلفات . -

 تقليل استخدام الطاقة التقليدية واالعتماد عله الطاقة الجديدة والمتجددة . -

: الماء و الهواء و التربة و الته تمثل المجال يجب عله المهندس المحافسة عله البيئة  .2

الحيو  لالنسان , و يجب عليه ادراك اال ار السلبية لالن طة الحياتية عله البيئة , و ان 

يسعه اله تجنب  ذه اال ار و عدم االخالل بالنسام البيئه الطبيعه . كما يجب عليه االتزام 

 بالت ريعات الخا ة بحماية البيئة .

المهندس عند اعداد الم روعات الهندسية استخدام نسا و مواجد بناء متوافقة مع يجب عله  .3

البيئة المحلية و تعسيا معطيات الطبيعة فه خلق حيز معي ه سليا , يمارس فيه االنسان 

 ن ا اته الحياتية فه راحة و امان  بتهلفة اقل و ووفر فه استخدام الطاقة و المياه .

يقدم عله ا  عمل من  انه تلويث نهر النيل و فروعه اذ انه  ريان يجب عله المهندس اال  .4

 الحياة فه مصر

عله المهندس ان يلتزم بمعايير و  رو  توفر مستو  راقه من الحياة الحضرية , و الته  .5

ت مل البيئة الطبيعية و البيئة الم يدة و الفراغات الحضرية و تنسيا استخدامات االراضه و 

نسانية بتنواعاتها المتعددة , و عليه ان يسعه اله االرتقاء بمستو  الحياة تنسيا االن طة اال

 الحضرية فه المدن الحالية و توفير ا فه المدن والمجتمعات الجديدة .
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