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 مقدمة عامة و تعريفات

 

 مبادئ و اخالقيات عامة في ممارسة مهنة الهندسة -أ 

لذاتيةة و المةمير المهنةي اةي الةداول األو  يجب على المهندس أن يعتبر أن المسئولية األدبيةة و الرقابةة ا -1

 للقيام بالتزاماته وواجباته , و أال يسبق ذلك بأية دواول أخرى. 

يجب على المهندس أن يراعي المبادئ السامية النبيلة التي تدعو إلى القيم التراثية و الحمةايية , و التةي  -2

 مل و ما ينطق به من قو .استقرت وي وجدان األمة عبر االجيا  , وي كل ما يقوم به من ع

يجب على المهندس أن يتحلى بأعلى مبادئ الشةر  و األخةال, , و ان يقةدس القةيم االخالقيةة للمهنةة , و  -3

 يتمسك دائما باألمانة و الصد, و النزااة وي ممايستها.

ق على المهندس أن يعي أن قيامه بواجباته على الوجه األكمل وي خدمة عمالئةه و مجتمعةه يجةب أن يسةب -4

 مطالبته بحقوقه.

يجب على المهندس أن يحاوظ على كرامته, و أن ينأى بنفسه عن كل ما يشوب مكانته و سمعته الذاتية و  -5

 المهنية , و أن يمل كرامة المهنة و شروها وو, المكاسب الذاتية و االعتبايات الشخصية.
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لسةةامية لمهنةةة الهندسةةة, و يجةةب علةةى المهنةةدس أن ييكةةد و يعةةز  وةةي أدائةةه المهنةةي و الشخصةةي القيمةةة ا -6

 دوياا األساسي وي بناء الحماية المعاصرة , و أن يسعى إلى اإلعالء من منزلتها و مكانتها.

يجب على المهندس أن تتسم عالقاته بكاوة األطرا  أثناء ممايسته المهنية بالشفاوية و األمانة و الصةد,  -7

 , و بما يتفق و مبادئ الشر  و النزااة و العد 

ى المهندس أن يمايس مهنة الهندسة من منظوي اجتماعي واسل, مستندا إلى خبرته المتخصصة يجب عل -8

, ملتزما بأخالقيات و آداب المهنة بصر  النظر عن انتمائه الفكري أو العقائةدي. كمةا يجةب أال يميةز 

هةةم وةةي معاملتةةه مةةل الخرينعلةةى أسةةاس العةةر, أو الجةةن  أو الةةدين, بةةل يعةةاملهم جميعةةا علةةى اسةةاس ان

 متساوون وي الحقو, و الواجبات و وي الفرص المتاحة.

يجةةب علةةى المهنةةدس أن يةةيدي واجباتةةه بالتقةةان و إخةةالص , و أن تكةةون خدماتةةه لعمالئةةه و مسةةتخدميه  -9

 خالصة , ال تشوبها مصالح متمايبة أو متعايضة وي أي صوية من الصوي.

مل القانون العام و األعرا  االجتماعية  يجب على المهندس أن يربأ بنفسه عن القيام بأي عمل ال يتفق -11

المستقرة, و مخالف لمبادئ أخالقيات و شر  المهنة الهندسية. كما عليه التأكد مةن أن مةن يمولونةه أو 

 يعملون لديه ملتزمون وي سلوكهم بهذه المبادئ .
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علةى أداء الةذين يجب على المهندس أن يتبين مةن البدايةة كاوةة النتةائم المترتبةة علةى أدائةه المهنةي , و  -11

 يعملون معه , أن يكون مستعدا لتحمل مسئوليات اذه النتائم.

 

 

 

 تعريفات: -ب 

 او العمو المسجل بنقابة المهندسين المصرية و يمايس مهنة الهندسة.المهندس : 

او المالك أو الشريك أو المدير المسئو  قانونا عةن مكتةب أو شةركة أو ميسسةة اندسةية تمةايس صاحب العمل : 

 الهندسة. مهنة

او صاحب المشروع الذي يكلف "المهندس" أو "صاحب العمل" بالعداده اندسةيا وأأو االشةرا  علةى العميل  : 

 تنفيذه. و يمكن أن يكون العميل وردا أو شركة أو ميسسة خاصة أو عامة.

 

 

 



 أخالقيات المهنةاجراءات 

 
 

 

 

 

 وحدة الجودة 
 

6 
 

 

 المحور األول

 المسئوليات العامة للمهندس تجاه المجتمع

 مقدمة 1-1

لية المهندس تجةاه مجتمعةه بكةل أوةراده و أطياوةة. وةاالداء الهندسةي إنمةا يهةد  الةى يشتمل اذا المحوي على مسئو

تووير حياة آمنة مريحة لمجتمل مزدار وي بيئةة  عمرانيةة متميةزة. وال يسةتطيل المهنةدس أداء مهامةه الهندسةية 

و بةةرهاه  علةةى الوجةةه األكمةةل إال بةةوعي تةةام بمصةةلحة مجتمعةةه , و معروةةة واسةةعة بالتحةةديات التةةي تواجهةةه,

 المستقبلية و أامية االنتقا  به من مصا  الدو  النامية إلى مصا  الدو  المتقدمة.

إن تحقيق أادا  المجتمل إنما يقل وي المقةام األو  علةى عةاتق المهنةدس , و لةذا ويجةب أن يكةون علةى وعةي تةام 

س مةن الحيةز المعمةوي الحةالي وةي بأامية دويه وي تنمية مجتمعه تنمية شاملة مستدامة . و تمتد مسئولية المهند

الوادي و الدلتا الى الحيز غير المأاو  وي صحروات مصر و سواحلها . كما ال تشتمل مسئولياته تحقيق أماني 

الةةوطن وةةي المسةةتقبل وقةةم, بةةل تشةةمل ايمةةا المحاوظةةة و صةةيانة مويوثتهةةا القيميةةة و األخالقيةةة و كةةذلك تراثةةه 

طويلةة . أي أنةه يجةب علةى المهنةدس المحاوظةة علةى خصوصةية مصةر  التاييخي الممتد عبةر أحقةاب تاييخيةة

 الممتدة مكانيا و  مانيا , و أن يجعل منها دولة مشايكة و وعالة وي بناء الحماية المعاصرة.

 و يشتمل اذا المحوي على خمسة مكونات و اي:    

 مستوى الحياة الحمرية.مسئوليات المهندس وي تحقيق المصلحة العامة و خدمة المجتمل و االيتقاء ب 
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 .المشايكة وي النشاط العام و تعريف المجتمل بمهنة الهندسة 

 .مسئولية المهندس وي تحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية و االاتمام بالمشروعات القومية 

 نسان.المحاوظة على التراث الوطني و القيم الدينية و االجتماعية و المبادئ السامية و تأكيد حقو, اال 

  مسئوليات المهنةدس وةي حالةة العمةل وةي بلةد اجنبةي , و ضةروية مراعةاة القةيم و المبةادئ التةي تشةتر  ويهةا

 االنسانية جمعاء.

 

 العمل على تحقيق المصلحة العامة و خدمة المجتمع و االرتقاء بمستوى الحياة الحضرية 1-2

 المبدأ االخالقي 1-2-1

مةل بكةل وئاتةه و أطياوةه يموةل حجةر الزاويةة وةي اةذا الكةون. و يجةب أن أن التزام المهندسين بالعمل لصالح المجت

يسعى المهندسون بكل جهدام نحو تحقيق سالمة و أمان و يوااة مجتمعهم, و كذلك يجب عليهم مراعاة مبادئ 

 التنمية االجتماعية المستدامة أثناء أداء واجباتهم المهنية.
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 قواعد السلوك 1-2-2

 

يكون على وعي تام بالرهى القومية و السياسات العامةة و بةالخطم التنمويةة و  يجب على المهندس أن -1

احتياجةةات المجتمةةل و التةةي لهةةا عالقةةة مباشةةرة بالنشةةاط السياسةةي, و أن يعمةةل علةةى تحقيةةق الهةةدا  و 

 السياسات. 

يجب على المهندس العمل بما يكفل ضمان الصالح العام و سالمة و صحة و يوااة المجتمل, و حسةن  -2

ستغال  لبوروة القومية, و المحاوظة على المةوايد االيضةية و حسةن ادايتهةا و ترشةيد اسةتخدامها, و ا

 الحفاظ على التوا ن البيئي , و تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

يجب على المهندس أن يمل خبراته العلمية و العملية بال قيد أو شرط لخدمة المجتمل بكةل شةرائحه و  -3

كون على يقين بأن الهد  االساسي من تقديم الخدمات الهندسية اةو تةووير حيةاة آمنةة و أطياوه, و أن ي

 صحية و مريحة لكل أوراد المجتمل.

على المهندس أن يدي  أن مصلحة الوطن و مصلحة المجتمل تعلو وةو, أي اعتبةاي آخةر, و أن تسةود  -4

 المصلحة العامة على المصلحة الذاتية و الشخصية.
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يعي بأن من التزاماته االساسية حماية سالمة و صحة أوراد المجتمل و الممتلكات. و على المهندس أن  -5

ويجةب  -ممةا يعةرا امةان الفةراد و الممتلكةات للخطةر -إذا لم تيخذ قراياته و توصياته وي اذا الشةأن

 عليه ابالغ عمالئه و الجهات المختصة بذلك , مل توضيح مدى اذا الخطر.

ابة الفوييةةة عنةةد حةةدوث كايثةةة , ووضةةل كاوةةة أمكاناتةةه و خبراتةةه تحةة  يتعةةين علةةى المهنةةدس االسةةتج -6

 تصر  المسئولين عن اداية اذه الكوايث.

 

 المشاركة في النشاط العام و تعريف المجتمع بمهنة الهندسة 1-3

 المبدأ الخالقي  1-3-1

 

يجابي و وعا  وي دياسة على المهندسين أن ييدوا واجباتهم كمواطنين على أكمل وجه , و أن يكون لهم دوي ا    

و مناقشةةة القمةةايا االجتماعيةةة و التنمويةةة كمةةا يجةةب اال يةةدخروا وسةةعا وةةي تنميةةة الةةوعي الهندسةةي بةةين اوةةراد 

 المجتمل , و توضيح دوي المهندسين المحويي وي االيتقاء بمستوى الحياة الحمرية لكاوة شرائح مجتمعهم.

 قواعد السلوك  1-3-2
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  وةةي األنشةةطة العامةةة كمةةواطن, و اسةةتخدام معلوماتةةه الهندسةةية و معروتةةه يجةةب علةةى المهنةةدس االشةةترا -1

المهنية وي اثراء النقاش العام حةو  القمةايا القوميةة و المجتمعيةة و العمرانيةة. و يجةب أن تتسةم البيانةات 

التي يقدمها المهندس للرأي العام وي اذا الشأن بالموضةوعية و الصةد, , و أن توضةل بصةوية مقةرهة و 

 ومة لعامة المجتمل .مفه

يجب على المهندس العمل على نشر الوعي الهندسةي بةين اوةراد المجتمةل , و أال يةدخر جهةدا وةي تعريةف  -2

المجتمةةل بمهنةةة الهندسةةة و انجا اتهةةا وةةي مجاالتهةةا المختلفةةة , و دوياةةا الحمةةايي وةةي بنةةاء الحاضةةر و 

 .المستقبل , حتى تكون موضل تقدير و احترام الوطن و المواطنين

يجب على المهندس العمل على الرتقاء بالذو, العام , و توضيح أامية الهوية الوقاوية وي البيئة المعيشةية,  -3

 و كذلك أامية خلق و تحسين وصيانة "حياة آمنة مريحة" وي "حيز مكاني جميل".

 

 التنمية االجتماعية و االقتصادية و االهتمام بالمشروعات القومية 1-4

 المبدأ االخالقي 1-4-1
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على المهندسين أن يديكوا أبعاد الخصوصية المصرية من كةل جوانبهةا و علةى االخةس السةكانية و المكانيةة , و 

أن تكون لهم يهى واضحة مستقبلية لمسايات التنمية وما تستلزمه, من خطم و مشروعات قومية و العمةل علةى 

 ان تكون لهم الريادة وي بناء الحماية المصرية المعاصرة.

 
 

 واعد السلوكق 1-4-2

يجب على المهندس المشايكة وي تحديد المشةاكل النيةة و المسةتقبلية و علةى األخةس الزيةادة السةكانية و  -1

 ضيق الحيز الحالي و ضروية االنتشاي السكاني خايج اذا الحيز و المساامة وي حلها.

مةدى جةدوااا و  يجب على المهندس المساامة الفعالة وي دياسة المشةروعات القوميةة الكبةرى و توضةيح -2

عائةةداا االجتمةةاعي و االقتصةةادي , و كةةذلك تكلفتهةةا االجتماعيةةة و االقتصةةادية و البيئيةةة, مةةل نشةةر اةةذه 

 الدياسات على الرأي العام و إتاحتها للحهات الرسمية المختصة.

يجب على المهندس اخذ المبادية وي اقتراح اوةا, جديةدة وةي العمةل الهندسةي , أو وةي اقتةراح مشةروعات  -3

 ديدة تسهم وي تقدم المجتمل و تنميته االجتماعية و اقتصاديا.ج

يجةةب علةةى المهنةةدس السةةعي الةةدائم وةةي العمةةل علةةى تحقيةةق التنميةةة البشةةرية الوطنيةةة , بزيةةادة القةةديات  -4

 االنتاجية و تنوع مجاالت االنتاج و  يادة كفاءة الفرد و االيتقاء بسلوكه وي العمل و النتاج.
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ندسية التعاون مل الجهات الرسةمية المختصةة, و تقةديم المشةوية و النصةيحة وةي يجب على المنظمات اله -5

حالةةة إذا مةةا طلبةة  اةةذه الجهةةات ذلةةك, علةةى ان تتسةةم اةةذه النصةةيحة بالموضةةوعية و الحيةةدة, مةةل وضةةل 

 المصلحة العامة وي المقام االو .

 
6-  

 لسامية و تأكيد حقوق االنسانالمحافظة على التراث الوطني و القيم الدينية و االجتماعية و المبادئ ا 1-5

 المبدأ األخالقي 1-5-1

علةةى المهندسةةين وةةي ممايسةةتهم لمهنةةتهم الهندسةةية أن يعةةز وا القةةيم السةةامية النبيلةةة, وأن يحةةاوظوا علةةى          

مويوثاتهم و تراثهم الوطني و الديني و الوقاوي على اساس أن أداء اذا الجيل يمول إضاوة و اسةتمرايية لةاداء 

يادي لمن سبقهم من أجيا  . كما يجب عليهم احتةرام التعدديةة القيميةة و الوقاويةة للمجموعةات السةكانية داخةل الر

 الوطن الواحد, و مراعاة الحقو, األساسية لالنسان التي أقرتها التفاقيات و المواثيق الدولية و القوانين المحلية.

 

 قواعد السلوك 1-5-2

 

الحمةةايي و الوقةةاوي و القيمةةي, و أن يسةةاعد وةةي المحاوظةةة عليةةه و  يجةةب علةةى المهنةةدس احتةةرام تراثةةه -1

 صيانته.
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بطريقةة كريمةة و نبيلةه, و أن  -مهمةا كانة  أوجةه االخةتال  عنةه –يجب على المهندس ان يعامةل غيةره  -2

 يحترم التعددية القيمية و الوقاوية للمجموعات السكانية داخل الوطن الواحد.

هني بالعالء حقو, االنسةان و احتةرام المعتقةدات و الوقاوةات المختلفةة, و على المهندس أن يتسم سلوكه الم -3

 أال يفر, بين المتعاملين معه على اساس األصل أو الدين أو الجن  أو اللون أو السن أو االعاقة.

يجب على المهندس االلتزام بأن تكةون البيئةة العمرانيةة التةي يقةوم بتشةكيلها متسةقة مةل طبيعةة الشخصةية  -4

 و خصوصيتها, و تعك  ثقاوة مصر و حمايتها. المصرية

يجب على المهندس ان يسعى بعلمه و قيمه و ايمانه بالحق الى ترسيخ المبادئ السامية النبيلة, و أن يسهم  -5

 وي بناء الممير و الخلق الجمعي لمجتمعه.

 

ك فيهئئا المسئئئوليات فئئي حالئئة العمئئل فئئي بلئئد اجنبئئي و ضئئرورة مراعئئاة القئئيم و المبئئادئ التئئي تشئئتر 1-6

 االنسانية جمعاء

 المبدأ االخالقي 1-6-1

على المهندسين مراعاة التقاليد و القةيم االخالقيةة و الوقاويةة للمجتمعةات االخةرى التةي يعملةون بهةا, و تأكيةد القةيم 

 .االنسانية الرويعة المشتركة بين الشعوب
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 قواعد السلوك 1-6-2

انية الرويعة التي تشتر  ويها االنسةانية جمعةاء و تةنس يجب على المهندس ان يلتزم وي عمله بالقيم االنس -1

عليها االتفاقيات و المواثيق الدوليةة, بصةر  النظةر عةن أي اعتبةاي يفصةل شةعوب االيا عةن بعمةها 

البعض, و أن يلتزم وي عمله بالخةايج بةنف  المبةادئ التةي يلتةزم بهةا وةي الةداخل, و الخاصةة بالنزااةة و 

 القو  و العمل. األمانة و اإلخالص التام وي

يجةةب علةةى المهنةةدس ان يلتةةزم بمةةا توصةةي بةةه المنظمةةات الدوليةةة مةةن مبةةادئ موةةل تةةووير وسةةائل التةةأمين  -2

 لاعما , و تنظيم استخدام العمالة, و ضمان الحقو, اإلنسان.

, يجب على المهندس وي جميل األعما  المهنية االلتزام بالقيم االخالقية و التراثية السائدة وةي كةل مجتمةل -3

 و أنيلتزم بمجموعة القيم الحمايية و المعايير السلوكية وي الدولة التي يمايس ويها نشاطه.

يجب على المهنةدس عةدم وةرا حلةو  اندسةية صةالحة لمجتمةل مةا علةى مجتمةل اخةر, إذ قةد تكةون اةذه  -4

 الحلو  غير مناسبة أو قد تنطوي على تكاليف اجتماعية و اقتصادية ال مبري لها.

مراعاة أن المهندسين المحليين بكل دولة لهم الحق الكامل وةي تحديةد احتياجةات مجةتمعهم, على المهندس  -5

و أن تكون يهيتهم وي كيفية بناء البيئة الحياتية وي وطنهم و تخطيطها و تحسينها ة االيتقةاء بهةا موضةل 

 تقدير و احترام غيرام من خايج الدولة.
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اي  و يعمل بتواوق و تعاون مل المهندسين المحليين , يجب على المهندس الذي يعمل خايج دولته أن يش -6

و ذلك بتقديم اقصى قدي من العون, و أن يعمل على نقل المعروة و توطين التكنولوجيا المالئمة, و اتاحةة 

 كل المعلومات المطلوبة النجا  العمل بالجودة المهنية المنشودة.
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 المحور الثاني

 و تجاه زمالئه المهندسين عالقة المهندس تجاه المجتمع الهندسي

 المقدمة 2-1

 

تمول عالقة المهندس تجاه المجتمل الهندسي, و تجاه  مالئه المهندسين, أحد االيكان الرئيسية وي ممايسة المهنة 

الهندسةةية. و تتسةةم اةةذه العالقةةة بالتعةةاون مةةن ناحيةةة و التنةةاو  مةةن ناحيةةة اخةةرى. لةةذا والنةةه مةةن االاميةةة بمكةةان 

م االخالقيةةة لهةةذه العالقةةة خصوصةةا الجانةةب التناوسةةي ويهةةا. إذ يكةةون مةةن السةةهل علةةى ضةةروية وضةةل المةةواب

المهندس, وي سعيه للحصو  على أعما  جديدة ,أن يتجاو  الخم الفاصل بين ما يتفةق مةل مبةادئ و أخالقيةات 

مركبةة بةين ممايسة المهنة و بين ما او غيةر ذلةك. و لةذا وقةد جةاءت اةذه الوثيقةة لتغطةي كةل جوانةب العالقةة ال

المهندسين بعمهم ببعض, وتبين بوضوح المبادئ االخالقية وي كل جانب منها, و تشير الى ضةروية التعةاون 

بين المهندسين و كذلك المشايكة االيجابية الفعالة مل الجمعيةات الهندسةيةب بهةد  االيتقةاء بممايسةة المهنةة. و 

 اشتمل اذا المحوي على العناصر االتية:

 بالمنظمات الهندسية. عالقة المهندس -

 عالقة المهندس بزمالئه و التي تشتمل على المكونات التية: -

 .المبادئ العامة لعالقة المهندس بزمالئه 
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 .تقييم المهندس ألعما  غيره من المهندسين 

  .السلو  األخالقي عند إيقا  العميل لمهندس عن العمل 

 .عالقة المهندس برهسائه 

 .عالقة المهندس بمرءوسيه 

 عالقة المهندس بالمنظمات الهندسية 2-2 

 المبدأ األخالقي 2-2-1

علةةى المهنةةدس المسةةاامة وةةي نشةةاطات الجمعيةةات الهندسةةية العلميةةة و المهنيةةة و مسةةاندتها وةةي تحقيةةق ااةةداوها, و 

 االاتزام بما تقريه اذه الجمعيات من لوائح و قرايات و توصيات.

 قواعد السلوك 2-2-2

يكة وي أنشةطة نقابةة المهندسةين , و علةى األخةس االنشةطة المتعلقةة بممايسةة يجب على المهندس المشا -1

 المهنة, و عليه االلتزام بكل ما تصديه النقابة وي اذا الشأن من لوائح و قرايات و توصيات.

يجب على المهندس العمل على دعم المنظمات و الجمعيات العلمية الهندسةية بطريةق االشةترا  االيجةابي  -2

شايكة وي لجانها و ندواتها و ميتمراتها, و أن يلتزم بتوصيات و قرايات الجمعيةات الهندسةية ويها, و الم

 التي يشاي  وي عمويتها, و أن يعاون اذه الجمعيات على تحقسق ااداوها وي خدمة المجتمل الهندسي.
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سةعى إلةى أن ي -إذا كان مسئوال عن اداية احدى الجمعيةات الهندسةية أو عمةوا بهةا–يجب على المهندس  -3

تحقيق التعاون المومر البناء مل الجمعيات المناظرة وي الدو  األخرى, و كذلك المشةايكة وةي االتحةادات 

 الدولية القائمة لهذه الجمعيات بهد  االيتقاء بمستوى ادائها على المستوى المحلي و االقليمي و العالمي.

كاملةة مةل مهنةة الهندسةة, و أن يسةعى الةى يجب على المهندس ان يدعم المهن و الفنون و الصةناعات المت -4

  االيتقاء بها من حيث جودة المنتم و المستوى الفني للعاملين ويها.

 

5-  

 عالقة المهندس بزمالئه 2-3

 المبدأ االخالقي  2-3-1  

يقوم كود اخالقيات ممايسة المهنة  على مبةادئ و قةيم مشةتركة بةين المهندسةين و كةذلك علةى االتفةا, ويمةا بيةنهم 

روية االلتزام بهذه القيم و المبادئ. و على المهندس أن يتوخى اإلنصا  وي تعامله مل غيره مةن الةزمالء, بم

و أن يقوم بتقديم كل مساعدة ممكنة لهم اذا ما تطلب االمر ذلك. كما يجب عليه تجنب اي وعل أو قو  يمكةن ان 

 لى حساب غيره من المهندسين.يحمل نقدا غير منصف, أو أن ييخذ كمحاولة لتحقيق مصالح ذاتية ع
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 قواعد السلوك  2-3-2

 المبادئ العامة لعالقة المهندس بزمالئه 2-3-2-1

يجب على المهندس أن يلتزم وي معاملة غيره من المهندسين بما تنس عليه تقاليد المهنة و قواعد اللياقةة,  - أ

 و أال يدخر وسعا وي معاونتهم و مساندتهم كلما دع  الحاجة الى ذلك.

يجب على المهندس االقراي باالسهامات المهنية لرهسائه و مرهسيه و  مالئه, و أن يكونوا دائما موضل  - ب

 احترامه و تقديره.

يجب على المهندس عدم االساءة الى سمعة او عمل غيره من المهندسين باالدعاء غيةر الصةحيح, و أال        -ج

غير كريمة بشكل مباشةر أو غيةر مباشةر ممةا يةيثر  يلحق األذى بزمالئه باستخدام اساليب غير صادقة و

 سلبا على حقوقهم و ورصهم المشروعة وي ممايستهم المهنية.

يجب علةى المهنةدسب وةي حالةة المناوسةة مةل غيةره مةن المهندسةينب أن يكةون التنةاو  قائمةا علةى اسةاس       -د

 فة و غير نزيهة.الجداية المهنية و الكفاءة, و أن يتجنب استخدام أية وسائل غير شري

أن يعامل شركاهه بشفاوية تامةة, و أن يلتةزم بشةروط  -الشريك وي ميسسة اندسية–يجب على المهندس        -ه

 المشايكة نصا و يوحا, و أن يتعاون معهم على االيتقاء بمستوى األداء المهني لميسستهم.
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مةل آداب و أخالقيةات المهنةة الهندسةية أو وي حالة قيام  ميةل بممايسةات ال تتفةق –يجب على المهندس        -و

أن يبلة  الجهةات المختصةة, و أن يقةدم البةرااين  -بعدم االلتةزام بةالقوانين و اللةوائح المنظمةة لهةذه المهنةة

 الدالة على ذلك لكي تتخذ ما يلزم من اجراءات وي اذا الشأن.

 

 تقييم المهندس ألعمال غيره من المهندسين 2-3-2-2

أن يتقبةةةل النقةةةد األمةةةين العةةةاد  البن ةةةاء ألعمالةةةه , وأن يلتةةةزم بموةةةل اةةةذا النقةةةد  يجةةةب علةةةي المهنةةةدس -أ 

الموضوعي عند تقييم أعما  غيره من المهندسةين. أي أنةه يجةب علةي المهنةدس أن يقةي م عمةل الغيةر بةنف  

 المقايي  التي يود ألن يقي م بها عمله.

أن يراعةي المحةددات والظةرو   –عند تقييمةه ألعمةا  غيةره مةن المهندسةين  –يجب علي المهندس  -ب 

التي أحاط  بهذا العمل عند تنفيذه, كما يجب عليه أن يقةوم بةذلك بالنصةا , وحسةب مةا تمليةه عليةه قواعةد 

 اللياقة والسلو  الصحيح وواجب الزمالة.

يجب علي المهندس عدم توجيةه النقةد ألعمةا  غيةره مةن المهندسةين بطريقةة غيةر موضةوعية وغيةر  -ج 

 قليل من شأنهم ووقف التعاقد والتعامل معهم.منصفة ب بغرا الت
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يجب علي المهندس ب عند تكليفه بالبداء الرأي وي عمل مهندس آخر ب دياسة الموضوعات المطلوب  -د 

إبداء الرأي بشأنها دياسة دقيقة ومتعمقة بغية الوصو  إلةي نتةائم سةليمة ومتوا نةة بعيةداأ عةن أي مةيثرات 

 مة قمائية محتملة أو قائمة بين المهندس الخر والعميل.خايجية, إذ إن ذلك قد ييثر علي خصو

السلوك األخالقي عنئد إيقئاا العميئل لمهنئدس عئن العمئل وإسئناده لمهنئدس اخئر أو حالئة مراجعتئه  2-3-2-3 

 ألعمال زميل اخر

أال  –ر إذا ما أسند إليه عمل يعتبر تعديالأ أو تطويراأ كلياأ أو جزئياأ لعمل مهندس آخة –يجب علي المهندس   -أ 

يبدأ عمله إال بعد التأكد من انتهاء التعاقد مل اذا المهنةدس. ويجةب عليةه أال يغفةل دوي المهنةدس األصةلي , 

 وأن يظهره بشكل الئق.

يجب علي المهندس أال يقبل عمال سبق لمهندس آخر االيتبةاط بةه إال بعةد أن يتعةر  علةي كاوةة مالبسةات   -ب 

قيام به ال يمول ضريا للحقو, المشروعة لهةذا المهنةدس, كمةا أنةه ال اذا العمل , وأن يتحقق من أن قبوله لل

 يتعايا مل قواعد السلو  األخالقي الوايدة وي اذا الكود.
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يجب علي المهندس أال يقبل التعاقد علي مشروع تم التعاقد عليه مل مهندس آخر ولكنه لم يكتمل أو لةم يةتم   -ج 

نةدس وسةداد األتعةاب موضةل تقةاا, أو أن عقةد اةذا المشةروع دول أتعاب عليه ب إال إذا كان أداء اةذا المه

 ألغي كتابة من أي من الطروين.

يجب علي المهندس عدم قبو  مراجعة عمل مهندس  ميل يعمل لحساب عميةل إال بعلةم اةذا الزميةل, وأن   -د 

 تتم المراجعة بحيدة وموضوعية وطبقاأ للكودات الهندسية.

من األشكا  إلي إ احة مهندس آخر لكةي يحةل محلةه وةي مشةروع يجب علي المهندس أال يسعي بأي شكل   -ه 

 أو عمل ما تم التعاقد عليه مل اذا المهندس.

 

 عالقة المهندس برؤسائه 2-3-2-4
يجب علي المهندس الذي يعمل لدي صاحب عمل ألن يقوم بواجباته بةالخالص تةام , وأن يمتوةل لتوجيهةات  -أ 

عةن االنفراديةة , وأن يبةذ  كةل جهةده وةي إنجةاح الميسسةة  يهسائه , وأن يعمل بروح الفريةق , وأن يبتعةد

 التي يعمل بها والمحاوظة علي سمعتها المهنية.
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دون الحصو  مسبقاأ علي مواوقة صةاحب  –يجب علي المهندس الذي يتر  العمل وي ميسسة ما أال يأخذ   -ب 

ه الميسسة , حتةى وإن أية تصميمات أو يسومات أو معلومات أو أي مواد أخرى متعلقة بعمل اذ –العمل 

 كان  من إعداده.

يجةةب علةةي المهنةةدس أن يمتنةةل عةةن اسةةتعما  المعةةدات والمةةواد والمعامةةل , وأدوات المكتةةب التةةي تخةةس   -ج 

 صاحب العمل , وي القيام بأعماله الخايجية الخاصة دون الحصو  مسبقاأ علي مواوقة صاحب العمل.

علةةي الخصوصةةيات واألسةةراي المهنيةةة لهةةذه يجةةب علةةي المهنةةدس الةةذي يعمةةل وةةي ميسسةةة أن يحةةاوظ   -د 

بةأي بيانةات أو معلومةات عةن سةير العمةل  –بطريقة مباشرة أو غيةر مباشةرة  –الميسسة, وأال يدلى للغير 

 بها.

يجب علي المهندس الذي يعمل وي ميسسة أال يقبل عمال إضاويا خايج اذه الميسسةة , سةواء أكةان عمةال   -ه 

أو غير ذلةك , إال بعةد الحصةو  مسةبقاأ علةي مواوقةة الميسسةة التةي يعمةل ميقتا أو دائما أو عمال استشاييا 

 بها.
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يجب علي المهندس الذي يرغب وي تر  الميسسة التي يعمل بها أن يخطر يهساءه قبل ذلةك بوقة  كةا    -و 

 , وأن يكون قد أنتهي من أداء العمل الموكل إليه تنفيذه , وأن يوضح األسباب التي دعته إلي تر  العمل.

 

 عالقة المهندس بمرءوسه 2-3-2-5

يجب علةي المهنةدس أن يحةث مرءوسةه , الةذين يعلمةون تحة  إشةراوه , علةي االلتةزام بمبةادئ وأخالقيةات  -أ 

 ممايسة المهنة , وأن يوضح لهم المواقف التي من شأنها أن تيدي إلي وقوع مخالفات لهذه المبادئ. 

عملون لديه الظرو  المالئمة لمزاولة المهنةة, وأن يجب علي المهندس أن يوور لزمالئه وللموظفين الذي ي -ب 

يتيح لهم المناخ الال م لبذ  أقصي ما لديهم من كفاءة وجهد وي أدائهم لعملهم , وأن يشةعرام أن اةذا األداء 

 موضل تقدير واعترا  , وأن يدول لهم األجوي والمكاوآت المجزية العادلة.

ة للعةاملين معةه مةن المهندسةين إلبةرا  مةواابهم , وتطةوير يجب علةي المهنةدس أن يعمةل علةي مةنح ورصةة كاملة -ج 

 كفاءاتهم , وااليتقاء المستمر بمستواام الفني والمهني.
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يجب علي المهندس صاحب العمل أن يحرص علي العالقات الطيبة والصراحة المتبادلة مةل العةاملين لديةه , بةأن  -د 

وعلي يأسها التوصيف الدقيق للةديجات شروط ومتطلبات وضوابم العمل ,  –وي لوائح داخلية  –يوضح 

 المهنية للعاملين , والمرتبات المناظرة , والحواوز والمزايا اإلضاوية المتاحة.

يجةةب علةةي المهنةةدس صةةاحب العمةةل أن يعلةةن عةةن الوظةةائف الخاليةةة لديةةه بشةةفاوية , مةةل توصةةيف دقيةةق  -ه 

 للوظائف المتاحة والمياالت المطلوبة والمزايا المقدمة.

لي المهنةدس صةاحب العمةل عةدم محاولةة اجتةذاب مهنةدس يعمةل لةدي الغيةر للعمةل معةه بوسةائل يجب ع      -و 

 ممللة ال تتفق مل أخالقيات ممايسة المهنة وأعراوها وواجبات الزمالة.

يجب علي المهندس صاحب العمل أال يمتنل عن منح المهندسين الذين انته  مدة خدمتهم لديه خطابةا يفيةد مةا  -  

  , كما يمكن أن يتيح لهةم نسةخة مةن التصةميمات أو الرسةومات أو التقةايير أو أيةة مةواد قاموا به من أعما

أخري تتعلق بالعمل الذي شايكوا بفاعلية وي أدائه , طالمةا كةان اةذا اعمةل ال يحمةل طةابل السةرية وبمةا ال 

 يتعايا مل حقو, الملكية الفكرية.
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رءوسةةيه مةةن االسةتمراي وةةي العمةةل لديةةه ب أن يجةب علةةي المهنةةدس صةاحب العمةةل عنةةدما يقةةري إعفةاء أحةةد م -ح 

يوضح له األسباب التي دعته لذلك, وأن يمنحه الوق  الكاوي للبحث عن عمل آخةر, وأن يسةاعده إن أمكةن 

 علي تحقيق ذلك.
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 المحور الثالث

 مسئولية المهندس تجاه العمالء
 مقدمة 3-1

 

نة الهندسة , إذ إنهما يموالن طروي التعاقد وي أداء تعتبر عالقة المهندس بعمالئه اي الركن األام وي ممايسة مه

العمل الهندسي. والوقة المتبادلة بين اذين الطروين اي الممان األوحد وي نجاح العمل الهندسةي وإتمامةه علةي 

الوجه األكمل . والطريق إلي بناء اذه الوقة وتعزيزاا او التةزام المهنةدس بمسةئولياته األدبيةة وتمسةكه بمبةادئ 

قيات الممايسة , بجانب التزامةه بةأداء مسةئولياته العلميةة والقانونيةة الةوايدة وةي بنةود العقةد مةل العميةل , وأخال

 وكذلك التي تنس عليها القوانين واللوائح الخاصة بممايسة مهنة الهندسة.

, وعليةه أن لذا والنه يجب أن تكون كاوة المعامالت بين المهندس وعمالئه متسةمة بالصةراحة والصةد, والشةفاوية 

 يتجنب أية ظرو  قد تنشأ وتيثر علي الوقة بينهما وتيدي إلي وقدانها.

وتشةةمل مسةةئوليات المهنةةدس تجةةاه عمالئةةه أن يقةةوم بتقةةديم خدماتةةه لهةةم بأمانةةة وبةةالخالص , وأن يمةةل معايوةةه 

لمعلومةات وخبراته وي خدمتهم , وأن يراعي مصالحهم , وأن يكون مموال أمنيا لهم , وأن يحةاوظ علةي سةرية ا

 التي تتاح له أثناء تأدية خدماته.
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علةي  –أو محةتمال  –وعلي المهندس إذا ما كان  وي أوعةا  وتصةروات العمةالء مةا يمكةن أن يموةل ضةرياأ واقعةا 

الخرين أو ال يتفق مل الصالح العام ب أن يستنفد كاوة الوسةائل إلثنةائهم عةن ذلةك قبةل أن يتحلةل مةن مسةئولياته 

 تجااهم.

نات التية :ويشتمل ا  ذا المحوي علي المكو 

 االلتزام تجاه العمالء وتجاه أطرا  التعاقد.  -

 تجنب تمايب المصالح وإخطاي العمالء بتوقل عدم نجاح المشروع. -

 االلتزامات التعاقدية. -

 االلتزامات وي مراحل إعداد المشروعات. -

 االلتزام تجاه العمالء وتجاه أطراا التعاقد 3-2

 خالقيالمبدأ األ 3-2-1

علي المهندس أن ييدي خدماته للعمةالء بكفةاءة عاليةة , وبأسةلوب مهنةي متميةز , و أن يتسةم علةي الةدوام بالحيةدة 

 والموضوعية وعدم االنحيا  وي أحكامه وقراياته عندما ييدي خدماته المهنية.
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 قواعد السلوك 3-2-2

 خدمة العمالء 3-2-2-1

لصد, وي عالقاتةه مةل عمالئةه , وأن يقةم لهةم خدماتةه المهنيةة يجب علي المهندس أن يتحلي بالصراحة وا  -أ 

 بكل كفاءة ومهاية , ووي مواعيداا المتفق عليها.

يجةةب علةةي المهنةةدس أن يكةةون وكةةيالأ و ممةةوالأ مخلصةةاأ لعمالئةةه , وعليةةه مراعةةاة مصةةالحهم بكةةل نزااةةة   -ب 

 وإخالص.

يمكن تحقيقها من خال  خدماتةه المهنيةة  يجب علي المهندس أن يكون صادقا مل عمالئه بشأن النتائم التي  -ج 

 . وعليه أال يدعي أنه يستطيل تحقيق مصالح لهم بوسائل مخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بمزاولة المهنة.

 االلتزام بالحيدة 3-2-2-2

يجةةب علةةي المهنةةدس أن يلتةةزم بالحيةةدة والموضةةوعية مةةل كاوةةة أطةةرا  التعاقةةد علةةي تنفيةةذ المشةةروعات   -أ 

: العمالء والمقاولين والمويدين , وأن يتخذ قراياته وي اذا الشأن باستقال  تام عن أي طر  من  الهندسية

 أطرا  التعاقد , وأن تكون اذه القرايات مبنية وقم علي خبرته وحكمته وتقديره المهني السليم.
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ا  علةي حسةاب يجب علي المهندس أن تكون قراياته غير متحيزة وغير متحاملة وال تميل إلي أحد األطر -ب 

 بتفسير أي اتفا, أو تعاقد. –بصفة استشايي أو محكم  –األطرا  األخرى عندما يقوم 

يغم أن مسئولية المهندس األساسية اي حماية حقو, ومصالح عمالئةه إال أنةه يجةب عليةه أداء مسةئولياته   -ج 

طر  واحد وقم منهم المهنية بصوية عادلة ومنصفة لكاوة أطرا  العمل الهندسي يغم تقاضيه أتعابه من 

 واو العميل صاحب المشروع.

 

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

 المبدأ األخالقي 3-3-1

علي المهندس أن يتجنب وي ممايسةته المهنيةة كةل مةا يموةل تمةايبا وةي المصةالح , وأن يخطةر عمةالءه   

يكن انا  بد من حدوثه. كما يتعةين عليةه إخطةاي العمةالء وةي حالةة توقةل عةدم  ووي حدوث اذا التمايب إذا لم

 نجاح المشروع ألي سبب.

 

 قواعد السلوك 3-3-2

 تجنب تعارض المصالح 3-3-2-1

 يجب علي المهندس أن يتجنب كل نوع من أنواع تمايب المصالح بينه وبين عمالئه .   -أ 
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 مكن تفسيراا علي أنها قد تحدث تعايضا وي المصالح.وأال يخفي عن العميل أية ظرو  لديه ي       

قد تيثر سلبا  –مباشرة أو غير مباشرة  –يجب علي المهندس إذا ما كان  له عالقة عمل أو مصلحة مالية   -ب 

علي قراياته وأحكامه وأدائه المهني ب أن يطلل العميل علي طبيعة اذه العالقة, ووي حالة اعتراا العميل 

 دس أن ينهي اذه العالقة أو أن يتنا   عن تكليفه بأداء العما  المطلوبة.عليها وعلي المهن

يجةةب علةةي المهنةةدس إخطةةاي العمةةالء أو المقةةاولين أو المةةويدين وةةي مشةةروع مةةا إذا مةةا استشةةعر أن انةةا   -ج 

مما قد ييثر علي واجبةه وةي إبةداء الةرأي النزيةه والحيةادي وةي  –تمايبا وي المصالح بينه وبين أحد منهم 

وأن يعمةل علةي إ الةة مسةببات اةذا  –م أي من اذه األطرا  بةدويه وةي تنفيةذ بنةود عقةد اةذا المشةروع قيا

 التمايب.

يجب علي المهندس االمتناع عن القيام بأعما  إذا كان وي قبوله لها ما قد ييدي إلي تعايا بين قيامه بها   -د 

 ذه األعما .بمشروعات أخرى ب مما ييثر سلبا علي جودة أدائه المهني ألي من ا

يجب علي المهندس أال يقبل أعمةاال مةن شةأنها أن تموةل تمةايبا وةي المصةالح بةين العمةالء وبةين الصةالح   -ه 

 العام للمجتمل.
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 إخطار العمالء في حالة توقع أي اثار سلبية للمشروع 3-3-2-2

كون له أو لبعض جوانبةه يجب علي المهندس إخطاي العمالء إذا ما تبين له بعد الدياسة أن تنفيذ المشروع قد ت  -أ 

  آثاي سلبية أو مخاطر بيئية أو ونية أو غيراا.

 التزامات المهندس للعميل في مراحل إعداد المشروعات 3-4

 المبدأ األخالقي 3-4-1

علي المهندس إخطاي العميل بصوية دويية بتطوي مراحل إعداد المشروع , كما يجب عليه عدم إجةراء   

قد تيثر علةي حجمةه أو تكلفتةه أو مةدة تنفيةذه بةدون الحصةو   –بق االتفا, عليه س –أي تغييرات علي مشروع 

علي مواوقة العميل بأي طريقةة إثبةات. مةل المحاوظةة علةي سةرية البيانةات والمعلومةات الخاصةة بالمشةروعات 

 وعدم نشراا إال بعلم ومواوقة عمالئه.  

 

 قواعد السلوك 3-4-2

المشئئروعات فئئي مراحلهئئا المختلفئئة وعئئدم إجئئراء أيئئة ت ييئئرات علئئي  إخطئئار العمئئالء بتطئئور إعئئداد 3-4-2-1

 المشروع إال بموافقة العميل
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بأيةة  وإخطةايام،  بالعمةل يجب علي المهندس إطةالع عمالئةه بصةوية دوييةة علةي كةل األمةوي المتعلقةة -أ 

نفيةذه, قةد تةيثر علةي سةير العمةل أو تكلفتةه المسةتهدوة أو مةدة ت –تحدث أو متوقعةة الحةدوث  –مستجدات 

 وبأي تغيير قد يطرأ علي تنفيذ أصل التعاقد المبرم بينهما.

يجةةب علةةي المهنةةدس أال يقةةوم بةةالجراء أي تغييةةر وةةي حجةةم أو طبيعةةة المشةةروعات المكل ةةف بهةةا إال بعةةد  -ب 

 الحصو  علي مواوقة العمالء أصحاب اذه المشروعات.

 سرية البيانات 3-4-2-2

قائق أو معلومات تةواورت لديةه بحكةم ممايسةته المهنيةة بةدون يجب علي المهندس عدم إوشاء بيانات أو ح -أ 

 الحصو  علي مواوقة مسبقة من عمالئه , ويستوني مما سبق الحاالت المرويية التالية:

 أن عدم نشر المعلومات يعرا صحة وأمان الخرين وممتلكاتهم إلي مخاطر أكيدة وعاجلة. -

ه المعلومات , سواء أكةان المهنةدس مةدعياأ أو مةدعي أن يطلب من المهندس بقوة القانون اإلوصاح عن اذ -

 عليه أو شااداأ.

أثنةةاء تكليفةةه بعمةةل  –يجةب علةةي المهنةةدس أال يسةةتخدم المعلومةات ذات الصةةفة السةةرية التةةي اهتمةن عليهةةا      -ب

 لتحقيق وائدة ذاتية وشخصية له أو للغير. –اندسي من عميل 
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وةي مجلةة  إداية أو عمةوا وةةي لجةان استشةةايية أو خبيةرا وةةي  إذا مةةا كةان عمةةوا –يجةب علةةي المهنةدس      -ج

عدم الكشف عن أية معلومات أو بيانات خاصة بهةذه الهيئةات إال بعلةم المسةئولين  –ميسسات أو شركات 

 بها وبعد الحصو  علي مواوقتهم.

 

 الخالا في اتخاذ القرارات الفنية بين المهندس والعميل أثناء التنفيذ 3-4-2-3

المهندس ب إذا علم أثناء مزاولته اإلشرا  علي تنفيذ أحد المشروعات أن العميل قد اتخذ قةرايا يجب علي   -أ 

مخالفا للرأي الفني السليم بما يعرا األيواح والممتلكات للخطر ب ان ينصح العميل بالعدو  عةن قةرايه , 

 والن لم يقبل وعليه أن يقوم بالبالغ الجهات المختصة بذلك.

إذا ما أخل العميل أي تعديالت أو تغييرات علةي العمةل الهندسةي األصةلي مةن شةأنها يجب علي المهندس ب  -ب 

التأثير سلبا علي اذا العمل ب أن يبل  العميل بذلك, مل توضيح أوجه الخطةوية الناتجةة عةن اةذه التعةديالت 

 والتغيرات وأن لم يستجب العميل وعليه إبالغ السلطات المختصة.

م إيقةةا  القةةرايات واألحكةةام التةةي يتخةةذاا أثنةةاء تنفيةةذ المشةةروعات ب إبةةالغ يجةةب علةةي المهنةةدس ب إذا مةةا تةة -ج 

لمسةئوليته  العميل وإذا دع  المروية إبالغ السلطات المختصةة أيمةا بالنتةائم المترتةب علةي ذلةك إخةالء

 عن أمان وسالمة المشروعات من الناحية اإلنشائية والتصميمية وجودة التنفيذ.
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 المحور الرابع

 الممارسة المهنية : إعداد األعمال
 

 مقدمة 4-1

إن تنفيذ المشروعات الهندسية علةي الوجةه األكمةل يحقةق التنميةة المسةتدامة وةي نواحيهةا المختلفةة: االجتماعيةة  

واالقتصادية والعمرانية , كما يحقق يوااة المجتمةل وااليتقةاء بمسةتوي الحيةاة الحمةرية ويةه. ولةذا وةالن إعةداد 

ي مرحلة التصةميم وتنفيةذاا وةي مرحلةة التشةييد يعتبةر يكنةا مهمةاأ ويئيسةاأ مةن أيكةان الممايسةة المشروعات و

المهنية , ويجب علي المهندس  أن يستخدم كل قدياته الفنية وخبراته العلمية وي أدائه المهني . كمةا يجةب عليةه 

نفيةةذاا , وحسةةن الةةداء وةةي تطبيةةق كاوةةة قواعةةد ومبةةادئ الخةةال, المهنيةةة وةةي كةةل مراحةةل إعةةداد المشةةروعات وت

مرحلتي التصميم والتنفيذ ييدي بالمروية إلي إقامة مشروعات ناجحة تحقق الغرا من إنشائها , وتبةري مةا 

أنفق عليها من وق  وجهد وما  . ولي  من السهل عالج خطأ وي التصميم أو التنفيذ بعد أن يةتم تشةييد المنشةأ, 

ما , وسيسبب اذا الخطأ قصويا دائمةا وةي أداء المنشةأ لوظيفتةه التةي أقةيم إذ سيبقي الخطأ قائما ما دام المنشأ قائ

 من أجلها.

ومراحل إعداد المشروعات تمول سلسلة متتالية من النشاطات المهنية , تبدأ بالعالن المهندس عةن قدياتةه سةعيا  

 هائية.للحصو  علي أعما  , وانتهاء بتنفيذ اذه األعما  وتسليمها لمستخدميها وي صويتها الن

 وتتمول اذه المراحل ويما يلي:
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 السعي للحصو  علي أعما . -

 تحديد األعما  يمكن للمهندس قبو  القيام بها , واألعما  التي يجب عليه االمتناع عن أدائها. -

 تقديم العروا وتحديد األتعاب ألداء األعما  التي يسعي المهندس للتعاقد علي أدائها. -

 لتزامات المهنية وي مراحل التصميم والتنفيذ.التعاقد مل العمالء وتنفيذ اال -

 إعداد التقايير والبيانات وإصداي الشهادات الرسمية. -

ن النشةاط المهنةي  وتشمل كل مرحلة من المراحل السابقة عدة مكونات وعناصر ب تتحد مةل بعمةها الةبعض لتكةو 

 وي اذه المرحلة بصوية متكاملة.

نةات المراحةل وويما يلي ما يتعين علي المهنةدس أن يلتة زم بةه مةن القةيم األخالقيةة المهنيةة وةي كةل مكةون مةن مكو 

 المتتابعة وي محوي الممايسة المهنية وإعداد األعما :

 اإلعالن و السعي للحصول علي أعمال 4-2
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 المبدأ األخالقي 4-2-1

 

ائل الكريمةة التةي علي المهندسين عند اإلعالن عن أنفسهم ووي سعيهم للحصةو  علةي أعمةا  أن يسةتخدموا الوسة

تتفةةق مةةل كرامةةة و شةةر  ممايسةةة المهةةن الهندسةةية,و أن يبنةةوا سةةمعتهم المهنيةةة علةةي أسةةاس الكفةةاءة وةةي تنفيةةذ 

 خدماتهم الهندسية, كما يحظر المناوسة غير الشريفة و غير العادلة مل  مالئهم.

 

 
 

 قواعد السلوك 4-2-2
 ج

 جدسي مصداقية اإلعالم واإلعالن عن النشاط الهن 4-2-2-1

يجب علي المهندس أن يقيم شهرته وسمعته علي كفاءته الذاتية وجدايته المهنية, و علي ما قام به من إنجا ات  -أ

وي مجا  تخصصه, وأن يتجنب المبالغة وعدم الدقة ويما ينشر أو يذاع عن أعماله أو أية بيانات أخةري متعلقةة 

 بأدائه المهني.

نشاطه المهني أال ينسب لنفسه إال األعما  التي قام بها . و وي األعما   يجب علي المهندس عند اإلعالن عن -ب

التي شاي  ويها غيره عليةه أن يقةدم بصةوية أمينةة ودقيقةة مةدي مسةيولياته وةي إعةداداا, و أن يةذكر إنجةا ات 

 الخرين الذين شايكوه وي اذه األعما .



 أخالقيات المهنةاجراءات 
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ن بالصةةد, والوقةةاي, وأن يحلةو مةةن عبةةايات يجةب علةةي المهنةدس عنةةد اإلعةةالن عةن خدماتةةه أن يتسةةم اإلعةال -ج

اإلطراء الذاتي أو التمجيد الشخصي وكل ما يم  ايبة مهنة الهندسة و كرامتها.كما يحب عليه أن يلتزم بالدقةة 

 وي عرضه لكفاءة ميسسته الهندسية و إمكاناتها.

 الن من خال  الوسائل التية:يجب علي المهندس صاحب العمل إذا أياد اإلعالن عن خدماته المهنية ويتم اإلع-د

البطاقةةات و القةةوائم المهنيةةة المنشةةوية وةةي المطبوعةةات ذات المصةةداقية,ووي األمةةاكن المخصصةةة لةةذلك,علي أن -

تقتصر البيانات المنشوية علي اسم الميسسة , وعنوانها, و أيقام تليفوناتهةا , و البريةد اإللكترونةي, و المواقةل 

ها,وأسةةماء المشةةايكين الرئيسةةين,ومجاالت الممايسةةة المهنيةةة الميالةةة لهةةا اإللكترونيةةة, و الرمةةز الخةةاص ب

 الميسسة.

الالوتةةات علةةي المعةةدات أو مواقةةل المشةةروعات و تقتصةةر علةةي البيانةةات المسةةجلة وةةي اةةذه الالوتةةات علةةي اسةةم -

 الميسسة , و عنوانها,وأيقام تليفوناتها,ونوع الخدمات التي تقدمها وي اذه المشروعات.

ن وةةي القةةوائم المصةةنفة بةةدليل التليفونةةات و تقتصةةر علةةي االسةةم, و العنوان,وأيقةةام التليفونةةات, و البريةةد اإلعةةال-

 اإللكتروني, و المواقل اإللكترونية, طبقاأ للتصنيفات المقرية بالقوانين و اللوائح الهندسية.

تسةبة واإلمكانةات المتاحةة و الكتيبات وبطاقات العمل, و أية وسائل أخري تعرا بصةد, وأمانةة الخبةرات المك-

 كفاءة العاملين والقدية علي تقديم الخدمات المهنية.
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اـ_ يمكن المهندس أن يسةمح باسةتخدام اسةمه وةي اإلعالنةات التجاييةة للمقةاولين والمةويدين الةذين قةاموا بالنشةاء 

يحة أو مبال  وتوييد مهمات للمشروعات التي أشر  عليها, بحيث ال يشتمل اإلعالن علي معلومات غير صح

 ويها,وأن يشاي بوضوح إلي نوعية و طبيعة مساامته وي اذه المشروعات.

 
 ج 

 

 السعي للحصول علي أعمال وعقود جديدة 4-2-2-2
 جم

يجب علي المهندس أن يحصل علي األعما  من خال  المناوسة الشريفة و النزيهة مل غيره من المهندسين, إذ  -أ

ندس إلعداد مشروع معين او مةدي كفاءتةه الفنيةة و خبرتةه العمليةة و عرضةه إن المقياس األساسي الختياي مه

 المالي الذي يتقدم به للقيام بهذا المشروع.

يجب علي المهندس عند سعيه للحصو  علي أعما  وعقود جديدة أن يتجنب كاوة الوسةائل غيةر المشةروعة,  -ب

وة أو ادايا أو إكراميات أو منح أو نسبة مةن األيبةاح و التي ال تتفق مل األمانة و كرامة المهنة , مول تقديم يش

 أو ما شابه ذلك من وسائل.

يجب علي المهندس وي سعيه للحصو  علي أعما  جديدة أن يتجنب إعطاء معلومات خاطئة و غير صحيحة  -ج

ألعمةا . لعمالء حاليين أو متوقعين, بل يجب أن يلتزم بالصد, عند عرا مدي كفاءتةه و قدياتةه للقيةام بهةذه ا

 كما يجب عليه أال يسعي للحصو  علي العقود أعما  عن طريق النقد غير األمين لغيره من المهندسين

يجب علي المهندس وي سعيه للحصو  علي أعما  أن يتجنب إغراء عمالء متوقعين بالحصو  علةي مكاسةب  -د

 غير مشروعة إذا ما كلفوه بالعداد مشروعاتهم



 أخالقيات المهنةاجراءات 

 
 

 

 

 

 وحدة الجودة 
 

41 
 

 

نةاع عةن الةدخو  وةي ممايسةات مةل غيةره مةن المهندسةين لتخفةيض أتعابةه و ذلةك يحب علةي المهنةدس االمت -اـ 

لترسية أعما  عليه, كما يجب عليه عدم مناوسة  ميل آخر للتعاقد علي مشةروع مةا, و ذلةك بةالنزو  بأتعابةه و 

 تقدم عرا بأتعاب أقل بعد معروة أتعاب اذا الزميل وي إعداد اذا المشروع. 

يسةةعي للحصةةو  علةةي عقةةد مةةن جهةةة حكوميةةة أو شةةبه حكوميةةة يشةةغل اةةو أو أحةةد  يجةةب علةةي المهنةةدس أال -و

 المسئولين وي ميسسته منصبا بها .

 

 المسابقات الهندسية 4-2-2-3
 

 يجب علي المهندس عند اختيايه محكماأ وي مسابقة اندسية أن يراعي مايلي: -أ

ط المعتمةدة الخاصةة بالمسةابقات الهندسةية و التأكد من شروط المسابقة مةن بدايةة حتةي االنتهةاء تتفةق مةل الشةرو-

 الصادية من المنظمات الهندسية المختصة.

أال تكون له مصةلحة مباشةرة أو غيةر مباشةرة وةي المشةروع موضةوع المسةابقة, و أال يةرتبم بعالقةة عمةل بهةذا -

 المشروع أثناء التحكيم أو بعد االنتهاء منه.

 كاملة و نزااة تامة. أن يبدي يأيه وي المشروعات المقدمة بحيدة-

أن يلتزم بسةرية مةداوالت و مناقشةات لجنةة التحكةيم أثنةاء التحكةيم و بعةده, و أال يفمةي بطريةق مباشةر أو غيةر -

مباشةةر باتجااةةات لجنةةة التحكةةيم أو أحةةد أعمةةائها وةةي اختبةةاي المشةةروعات الفةةائزة , و أال ينةةاق  المشةةروعات 

 المقدمة خايج لجنة التحكيم مل أي شخس آخر.
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 أال يسمح للمتسابقين باالتصا  به أثناء التحكيم بغية التأثير عليه وي اختباي المشروعات الفائزة.-

 أن يلتزم بالرأي النهائي الذي انته  إليه لجنة التحكيم و حتي إن جاء مخالفا لرأيه.-

مةن شةروط المسةابقة,  وي حالة عدم أخذ الجهة المالكة للمشروع بنتيجة التحكيم و وي حالةة عةدم التزامهةا بشةرط-

 ويجب اإلبالغ الفويي بذلك للجهات الرسمية للمسئولية عن ممايسة المهن الهندسية.

ال يجو  للمهندس الدخو  كمحكم أو متسابق وي تصميم مشروع معين ما لم ترصد وي اذه المسابقة مكاوةآت  -ب

 مناسبة و مجزية للمشروعات الفائزة و المتميزة.

 عند اشتراكه وي مسابقة اندسية مراعاة ما يلي:يجب علي المهندس  -جـ

أال يشةتر  وةي مسةابقة اندسةية مةا لةم تكةن قةد اسةتوو  كاوةة الشةروط المعتمةدة و الخاصةة بالمسةابقات و  -

 الصادية عن الجهات المسيلية عن ممايسة المهن الهندسية .

الدوليةة تحةذيرا ألعمةائها أن يمتنل عن االشترا  وي أية مسابقة سبق أن أصديت المنظمات المحليةة أو  -

 بعدم االشترا  ويها.

ان يلتزم بكاوة شروط المسابقة , وعلي األخس عةدم اإلوصةاح عةن شخصةية المتسةابق بأيةة صةوية مةن  -

 الصوي وي الرسومات و التقايير المقدمة وي المسابقة.

 أثير عليهم.اال يحاو , بطريق مباشر أو غير مباشر, االتصا  بأعماء لجنة التحكيم و محاولة الت -

أن يتقبل بنتيجة التحكيم سواء أكان ضمن الفائزين أو كان غير ذلك و أال يطعن وي قرايات لجنة التحكيم  -

 بعد اإلعالن عنها.
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-  
 

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

 المبدأ األخالقي 4-3-1
 

أال يقومةةوا بأيةةة أعمةةا  مهنيةةة أو التصةةديق و اعتمةةاد موةةل اةةذه األعمةةا  إال إذا كانةة  وةةي مجةةا  علةةي المهندسةةين 

 تخصصهم و كانوا ميالين للقيام بها من واقل علمهم و خبرتهم.

 
 ج

 قواعد السلوك 4-3-2
 ج

مئال األعمال التي يمكن للمهندس قبول القيام بهئا أو المشئاركة فيئه حسئب تخصصئه و خبراتئه واألع 4-3-2-1

 التي يجب عليه االمتناع عن أدائها

يجب علي المهندس أن يقوم بأداء خدماته وقم وي مجا  تخصصه أو وي مجا  تخصس الميسسة التةي يتبعهةا  -أ

, و أال يباشةةر أعمةةاال خةةايج إطةةاي اةةذا التخصةةس و عليةةه أن يسةةتعين بخبةةراء مةةيالين وةةي المجةةاالت غيةةر 

 كلف بها بصوية متكاملة تخصصه و الال مة إلعداد المشروعات الم

يجةب علةي المهنةدس أال يقبةل القيةام بةأي عمةل إال إذا كةان مةياال لةه , و لديةه القةديات المعرويةة و الخبةرات  -ب

العمليةةة و اإلمكانةةات التقنيةةةة الال مةةة ألداء اةةةذا العمةةل علةةةي الوجةةه األكمةةةل و عليةةه ويجةةةب أال يتةةولي القيةةةام 

 و خبراته المهنية و أمكانته التقنية بمشروعات تتجاو  حدود قدياته الفنية 
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يحب علي المهنةدس أن يتحمةل المسةيولية الشخصةية عةن العمةل الموكةل إليةه أداهه أو تحة  إشةراوه, وعليةه  -جـ

ويجب التأكد من القديات المهنية و كفاءة العاملين تح  يئاسته و استعدادام لتحمل مسيولية ما يقومون به مةن 

 أعما  

دس عدم قبو  أعما  بشروط قد تمنعه من أداء اذه األعما  علي الوجه األكمل, وبما يتفق مل يجب علي المهن -د

الكةةودات الوطنيةةة و المواصةةفات القياسةةية والمبةةادئ و األسةة  الهندسةةية السةةليمة . و عليةةه ويجةةب االمتنةةاع عةةن 

 المشايكة وي أية أعما  ال يقتنل بسالمتها أو بصحتها الفنية.

دس أال يشاي  أو يتعةاون مةل أوةراد أو ميسسةات وةي عمةل إال إذا كةانوا ذوي سةمعة طيبةة و يجب علي المهن -اـ

ملتزمين بمبادئ القانون و األخال, المهنية الحميدة, و عليةه أن يتجنةب المشةايكة أو اسةتخدام اسةمه وةي أعمةا  

 االطمئنان. مل ورد أو ميسسة تمايس نشاطها المهني بعدم أمانة, وبطريقة تدعو إلي الريبة و عدم

 
 

 

 اعتماد مستندات األعمال 4-3-2-2

يجب علي المهندس أال يقوم باعتماد أي تصميمات أو مخططات أو وثائق أو مستندات اندسية وةي مجةا  غيةر  -أ

تخصصه, أو ينقصه ويها الكفاءة و الخبرة المهنية, أو أنها لةم تةتم تحة  إشةراوه الفنةي و اإلدايي الكامةل. ووةي 

شاييين أخصائيين بمساعدة المهندس وي إعداد األجزاء المتخصصة من األعما  ويجب علةيهم أن حالة قيام است

حتى يكونوا متمامنين وي المسيولية عن جودة و سالمة اذه األعما   ;يعتمدوا اذه األجزاء كل وي تخصصه 
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مسةةيولية المهنيةةة و وطبقةةا لهةةذه القواعةةد وةةال يجةةو  أن يعتمةةد أي مسةةتندات اندسةةية مةةا لةةم يكةةن قاصةةدا قبةةو  ال

 القانونية الكاملة عنها.

يجةةب علةةي المهنةةدس أال يقةةوم باعتمةةاد يسةةومات أو مواصةةفات لةةم يةةراع وةةي إعةةداداا الكةةودات الوطنيةةة و  -ب

المواصفات القياسية و المعايير الهندسية الصحيحة. كما يجب عليه أال يعتمد أي تقايير أو بيانات تأكةد لةه عةدم 

 اندسيا وونيا. دقتها أو عدم سالمتها

ووقةا لمعلوماتةه الميكةدة و قناعتةه –جـ_ يجب علي المهندس أن يعتمد وقم مستندات األعما  الهندسية التي يعتقةد 

أنهةا صةالحة بالنسةبة لمسةتخدميها المباشةرين و تحقةةق الغةرا منهةا علةي الوجةه األكمةل , كمةا تحقةةق  –التامةة 

 يئية.المتطلبات العامة العمرانية و المجتمعات و الب

 العروض و إعداد العقود واألتعاب 4-4
 

 المبدأ األخالقي 4-4-1
 

يراعةةي المهنةةدس الدقةةة و الوضةةوح وةةي العةةروا التةةي يتقةةدم بهةةا للحصةةو  علةةي أعمةةا  وإتبةةاع األمانةةة المهنيةةة 

والصد,. كما يتعين عند إعداد عقود األعما  أن تكون واجبات وحقو, أطةرا  التعاقةد واضةحة وحةدده, و أن 

ن متوا نة و عادلة. وأن تكون قيمة األتعاب متناسبة مل حجم األعما  المكلف بأدائها , وأال يقبل بةأي حةا  تكو

 من األحوا  تدني أتعابه بما ال يتالءم مل حجم اذه األعما .
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 قواعد السلوك 4-4-2
 

 العروض و العقود 4-4-2-1

العةروا التةي يتقةدم بهةا للحصةو  علةي أعمةا , و  يجب علي المهندس أن يراعةي الدقةة و األمانةة المهنيةة وةي-أ

 يجب أن تكون العروا واضحة ومحددة,وعلي مستوي مهني عا .

يجةةب علةةي المهنةةدس أال يتقصةةي عةةن معلومةةات تمةة  عةةروا مناوسةةيه أثنةةاء إعةةداداا وقبةةل موعةةد تقةةديمها  -ب

ياسةة العةروا المقدمةة و للعميل. كما يجب عليه أال يحاو  تديل قيمة عرضه بأي صوية مةن الصةوي أثنةاء د

 تقييمها.

عند التفاوا علي عقةود األعمةا , يجةب علةي المهنةدس أن يتحقةق مةن العقةود تراعةي تةوا ن المصةالح بةين  -ج

األطرا  المتعاقدة, و أن تتحدد ويها بصوية واضحة وعادلة مسئوليات و حقو, كل طةر  مةن األطةرا  وةي 

 تهاء منها.كل مراحل إعداد األعما  موضل العقد حتي االن

يجب علي المهندس عنةد التفةاوا علةي عقةود األعمةا  أال يقةدم تنةا الت تمة  األداء المهنةي السةليم أو تمة   -د

 كرامة ممايسة المهنة الهندسية

 يحب أن تنس عقود األعما  علي البنود التي تحقق جودة األداء , و تمنل الفساد و الغ  وي تنفيذ األعما . -اـ
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 اب و الهدايا و المنح األتع 4-4-2-2

يجب علي المهندس عند التفاوا علي األتعاب أو قيمتها متناسبة مل حجم و طبيعة األعمةا  المطلةوب أداهاةا  -أ

 , وأال يقبل تخفيض أتعابه عن اذا الحد.

يجب علي المهندس عةدم قبةو  أيةة مبةال  ماليةة أو مكاوئةات أو مزايةا بطريقةة مباشةرة أو غيةر مباشةرة أجةره  -ب

 المحدد, و المنصوص عليه صراحة وي عقود األعما  المكلف بالعداداا.

يجب علي المهندس أال يتلقي مقابال عن خدماته المهنية وي المشروع الواحد إال مةن طةر  واحةد اةو طةر   -جـ

للتعاقد , و وي حالة تلقيه أتعابا من أكور من طر  ويجب أن تكةون كاوةة الظةرو  والمالبسةات المحيطةة بةذلك 

 علنة و متفقاأ عليها مسبقا من جميل األطرا  المعنية.م

يجب علي المهندس أال ييدي أية خدمات اندسةية مجانةا إال وةي حالةة الخةدمات ذات الطبيعةة االستشةايية التةي  -د

 يقدمها للجمعيات المدنية أو الخيرية أو الدينية أو المنظمات غير الهادوة للربح.

وال يلتم  الحصو  علي مكاوآت مالية أو عموالت أو اةدايا بطريقةة مباشةرة أو يجب علي المهندس أال يقبل  -اـ

غيةةر مباشةةرة مةةن المقةةاولين أو كالئهةةم بغةةرا التةةأثير علةةي قراياتةةه المهنيةةة لصةةالح اةةيالء المقةةاولين وةةي 

 المشروعات المكلف بالعداداا.

دي المةوايد و التركيبةات و التجهيةزات يجب علي المهندس أال يقبل أية ادايا أو ابات عينية أو مالية من موي -و

مةةن أجةةل توصةةيف اةةذه المهمةةات بعينهةةا بطريةةق مباشةةر أو غيةةر مباشةةر وةةي المواصةةفات ومسةةتندات التفيةةذ 

 للمشروعات عند إعداداا أو العتماد اذه المهمات وي مراحل التنفيذ.
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مسةتوي بغةرا التةأثير علةي  يجب علي المهنةدس أال يقةدم أيةة مبةال  ماليةة أو اةدايا إلةي أي مسةئو  علةي أي - 

قرايات اذا المسئو  لصالح المهندس وي مشةروع لةه ويةه مصلحة,سةواء أكةان اةذا المشةروع يجةري تنفيةذه أو 

ينتظر إقامته. كما يجب علي المهندس عدم قبو  أي شئ ذي قيمة من أي شةخس بشةأن التةأثير المغةرا علةي 

لمهنةدس عةدم اكتسةاب ميةزة بةدون وجةه حةق مةن خةال  قرايات المهندس . و تعني اذه القاعدة أنه يجب علي ا

 منح أو قبو  أية ابات أو ادايا أثناء ممايسته ألعماله المهنية.

 
 

 تنفيذ العقود 4-5
 

 المبدأ األخالقي 4-5-1
 

علي المهندسين أن ييدوا أعمالهم بأعلى ديجة من الكفاءة المهنية و الجودة,و أن يرعوا مبادئ الشر  و األمانةة 

ااة و اإلخالص وي العمل , و أن يلتزموا بمبادئ أخالقيات الممايسة وبالقوانين و اللوائح المنظمة ألداء و النز

وةي  ;الهندسي , و أن يكون األداء القائم علي العلم و المعروة و الخبرة او األساس الوحيةد وةي ممايسةة المهنةة 

 كل مجاالتها الفنية و العلمية و العملية.
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 السلوكقواعد  4-5-2
 

 االلتزام بالقوانين و اللوائح و مبادئ أخالق الممارسة عند إعداد األعمال و تنفيذ العقود 4-5-2-1

يجب علي المهند أن يتوخي األمانة و العدالة و الحيدة عند أدائه ألعما  المكلف بها, وأن يراعي مبادئ أخال,  -أ

و القوانين و اللوائح التي تحكم األداء المهني, و أال يساعد  و آداب ممايسة المهنة , و أن يلتزم بالقوانين العامة

أو يواوق علي ممايسة المهنة بشةكل غيةر قةانوني أو مخةالف لمبةادئ أخةال, الممايسةة مةن قبةل أي شةخس أو 

 ميسسة.

 

 االلتزام بجودة األداء 4-5-2-2
 جم

المهنية,وأن يعمل علي أن يتم اةذه األداء يجب علي المهندس أن يبذ  أقصي طاقاته وقدياته وي أدائه لواجباته  -أ

مةن تصةميم و  -علي مستوي مهني يويل أو بأعلي ديجة من النزااة و اإلخةالص, وةي كاوةة مراحةل المشةروع

 حتي يتم تسليمه نهائيا لمستخدميه. –تنفيذ 

و المواصفات يجل علي المهندس أن يقوم بالعداد التصميمات و اإلشرا  علي التنفيذ حسب الكودات الوطنية  -ب

 القياسية و األس  و المعايير المتفق عليها اندسيا و علميا.

يجب علي المهندس القيام بكاوة التزاماته المنصوص عليها وي عقود األعما  ,وعلي األخس إتمةام األعمةا   -جـ

 كاملة , و بأعلي ديجة من الكفاءة و المهايات الفنية, و وي المواعيد المحددة لذلك 
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المهنةدس أن يعمةل وةي تكامةل مةل  مالئةه المهندسةين مةن ذوي التخصصةات الهندسةية المختلفةة , و  يجب علي-د

التنسيق الجدي معهم إلنجا  عمل اندسةي نةاجح. كمةا يجةب عليةه مراعةاة طبيعيةة و أاميةة المجةاالت األخةري 

يهةا إلعةداد األعمةا  المتشابكة و المتداخلة مل النشاط الهندسي , و أن يعمةل وةي تعةاون تةام مةل المتخصصةين و

 متعددة األنشطة و المجاالت علي الوجه األكمل.

يجب علةي المهنةدس القيةام باإلشةرا  الةدقيق علةي تنفيةذ المشةروعات و تطبيةق أسة  ضةبم الجةودة وةي كةل  -اـ

مراحل التشييد و التحقق الدائم من انه يتم حسةب مسةتندات التنفيةذ المعةدة و األصةو  الفنيةة السةليمة. كمةا يجةب 

عليةةه االلتةةزام باألمانةةة و الدقةةة وةةي صةةر  المسةةتحقات الماليةةة للمقةةاولين و المةةويدين , و أال يةةيخر إصةةداي 

 المواوقات علي صر  اذه المستحقات دون سبب موضوعي يبري مول اذا اإلجراء.

حسةب أصةو  الممايسةة  -يجب علي المهنةدس أال يقةوم بالعةداد أي يسةومات أو مسةتندات والتةي مةن الواجةب -و

 أن يعداا المقاو  أو المويد ويعتمداا المهندس. -الصحية

يجةةب علةةي المهنةةدس االلتةةزام بمتطلبةةات األمةةن الصةةناعي, و اتخةةاذ كاوةةة اإلجةةراءات الال مةةة لةةديء األخطةةاء  - 

 المتوقعة التي قد تتم بشكل مباشر أو غير مباشر عن ممايسة المهنة.

مشاكل و التي قد تنشةأ أثنةاء إعةداد المشةروعات وتنفيةذاا, و يجب علي المهندس العمل علي حل الخالوات و ال-ح

أن يلتزم بالعد  و الحيدة وي حلها, و وي اذا الشأن يمكنه االستعانة بالميسسةات و الجمعيةات الهندسةية المعنيةة 

 وي الوصو  إلي حلو  سلمية لهذه المشاكل.
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 االلتزام بتصحيح األخطاء 4-5-2-3

م بالتصحيح الفويي ألية أخطاء قد تم  لسةبب أو لخةر مخالفةة ألصةو  الممايسةة يحب علي المهندس ان يقو -أ

 المهنية السليمة, و أن يجيب بصد, عن أي تساهالت وي اذا الشأن 

يجب علي المهندس أن يعتر  بأخطائه , و أن يتقبل نتائجها , و أال يقوم بتحريف أو إخفاء  - ت

 و التغطية عليها.الحقائق وي محاولة منه لتبرير اذه األخطاء أ

 

 التأمين ضد أخطاء ممارسة المهنة 4-5-2-4

يمكن للمهندس التأمين ضد األخطاء المهنية التي قد تنشأ أثناء ممايسته المهنية, و إن كان ذلك ال يعفيه من تحمل 

 نتائم األخطاء التي تم  سالمة المواطنين و أمنهم.

 
 

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

يجب علي المهندس أن يحرص علي أن يتم التعاون مل المكاتب االستشايية الوطنيةة علةي أسةاس المشةايكة و  -أ

إن اختلف دوي كل منهم من حيث حجم و نوعية األعما  , علي أن يةيدي كةل مشةاي  دويه المتفةق عليةه دون 

 أن يسعي الي تعزيز موقفه علي حساب مشايكيه.
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هندس أن يحرص علي أن يتم التعاون مل المكاتب األجنبية علي أس  مهنية سةليمة , بمةا يتفةق يجب علي الم -ب

مةل األعةرا  وةي ممايسةة النشةاط الهندسةي االستشةةايي علةي المسةتويين اإلقليمةي و العةالمي , علةي أن يكةةون 

 للجانب الوطني دوي وعا  و أساسي وي إعداد المشروعات و كلك وي تنفيذاا.

 
 جم

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

 المبدأ األخالقي  4-6-1
 

علي المهندسين أن يتسموا بالصد, و األمانة و الموضوعية وي كاوة ما يعدونه مةن مراسةالت و تقةايير مهنيةة , 

مةا يصةدي عةنهم مةن شةهادات يسةمية و قانونيةة كمةا وويما يدلون به من بيانات و ما يتخذونةه مةن قةرايات, ووي

يجب أن تكون النتائم و األحكام التي يصلون إليها مبنية علي خبراتهم التراكميةة و قةيمهم األخالقيةة و خبةرتهم 

 المهنية.

 
 

 قواعد السلوك  4-6-2
 

 إعداد التقارير و القرارات و البيانات و إصدار الشهادات الرسمية 4-6-2-1
 جم

علي المهندس أن يتسةم بالموضةوعية و الحيةدة و الدقةة وةي إعةداد التقةايير الفنيةة و البيانةات و الشةهادات  يجب -أ

الرسمية التي تصدي عنه . و يجب أن تشمل مول اذه التقايير و البيانات و الشهادات الرسمية كاوةة المعلومةات 

 و الحقائق المتصلة بموضوعاتها بأمانة و صد,.
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أن يخطةةر كاوةةة  –كليةةاأ أو جزئيةةاأ  –س إذا لةةم ييخةةذ بقراياتةةه الهندسةةية وتوصةةياته الفنيةةة يجةةب علةةي المهنةةد -ب

األطرا  المعنية بالنتائم السلبية المترتبة علي ذلكب والتي قد تمول إضراياأ بأمةان المةواطنين أو خطةوية علةي 

 سالمة المنشآت والممتلكات أو غيراا من النتائم.

بر بالرأي المهني وي موضوع ما ب أن يكون اذا الرأي مبنيا علي معروةة كاملةة يجب علي المهندس عندما يع -ج

 بكل حقائق الموضوع من كاوة جوانبه , وأن يكون مياال لبحوه ودياسته واتخاذ القراي المناسب بشأنه.

جهة ما ب يجب علي المهندس عندما يقوم بالعداد تقايير أو إصداي بيانات أو تقييم موضوعات ونية بتكليف من  -د

أن يذكر صراحة اذه الجهة , ويوضح مصلحتها وي اذه الموضوعات بشفاوية كاملة . ووي حالة قيامةه منفةردا 

 بالعداد اذه التقايير أو البيانات وعليه أن يوضح دواوعه وي إعداداا وإصدايه ومصلحته ويها.
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 المحور الخامس

 حماية حقوق الملكية الفكرية

 
 مقدمة 5-1

يقوم بها المهندس من تصميمات واختراعات أو ميلفات أو صياغات ونية وغيراا من اإلنجا ات  األعما  التي 

وي الحقل الهندسي تعود علي من قام بها بحق أدبي وحق مادي. الحق األدبي أبدي ويقل باطالأ كل تصر  يرد 

قم أو له بالمناصةفة مةل صةاحب عليه , والحق األدبي يتمول وي نَسب العمل إليه , أما الحق المادي وهو إما له و

العمل أو العميل , وإما لآلخرين إذا تنا   لهم عن حقه كله أو عةن جةزء منةه , أو طبقةاأ لشةروط تعاقةده مةل أي 

منهما. ومن حق المهندس صاحب النظام أو االختراع أو التصميمات وخالوةه أن يةدخل تعديالتةه أو تطةويراأ أو 

مه . ووةي كةل األحةوا  عليةه االلتةزام بالتشةريعات الخاصةة بحمايةة حقةو, تحسيناأ علي مخترعاته ويسجلها باس

 الملكية الفكرية.

ونظةةراأ ألن اةةذه التشةةريعات تشةةمل عالقةةة المهنةةدس بزمالئةةه وعالقةةة المهنةةدس بصةةاحب العمةةل وكةةذلك عالقةةة  

أن يكةون لهةا محةوي  المهندس بعمالئه , ونظراأ لتأثيراا البال  علي أداء المهندس والممايسةة المهنيةة وقةد يهى

 منفرد وي الكود المصري ألخالقيات ممايسة مهنة الهندسة.
 ججم

 المبدأ األخالقي 5-2
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علةةي المهنةةدس أن يلتةةزم بالمحاوظةةة علةةي علةةو منزلةةة المهنةةة . وأن يعبةةر سةةلوكه وةةي كةةل األحةةوا  عةةن احتةةرام  

, الملكيةة الفكريةة وااللتةزام الحقو, والمصالح المشروعة لكاوة األطرا  , وعلةي الخةس احتةرام حمايةة حقةو

 بها.

 

 قواعد السلوك 5-3
 

 حقوق الملكية الفكرية تجاه الزمالء 5-3-1

.يجب علي المهندس أن يذكر أسماء المهندسين الذين تولوا منفردين مسئولية التصميم واالختراعات أو 1

تبةةر اةةذا حقةةاأ أدبيةةاأ لهةةم جميعةةاأ نمةةاذج المنفعةةة والميلفةةات الفنيةةة وغيراةةا مةةن اإلنجةةا ات وةةي الحقةةل الهندسةةي ويع

 بالتساوي.

.يجب علي المهندس أن يتعهد بااللتزام بكاوة حقةو, الملكيةة الفكريةة لغيةره مةن المهندسةين بالنسةبة للتصةميمات 2

والرسومات والتقايير الهندسية أو أي منتجات أخرى وأال يسمح بطبعها أو نقلها أو تةداولها أو اسةتخدامها دون 

 مواوقة كتابية من مالكها. علي الحصو  مسبقاأ 
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  حقوق الملكية الفكرية في رابطة العالقة بين المهندس وصاحب العمل 5-3-2

وةةي حالةةة التعاقةةد مةةل مهنةةدس صةةاحب اختةةراع خةةال  وتةةرة الحمايةةة التةةي يةةنس عليهةةا القةةانون بغةةرا إنجةةا  

التعاقد علي اشةتراطات اسةتخدام اةذا  مشروعات جديدة يتم ويها استخدام اذا النظام أو االختراع يجب أن ينس

 النظام أو االختراع, وضمان حصو  أصحابها علي حقوقهم.

ةن وةي نظةام  .1 ي أو يحس  وي حالة قيام أحد المهندسين العاملين وي أي منشأة )عامة أو خاصة( بابتكاي نظام يطةو 

ملةه بهةا وهةو يملةك الحةق األدبةي العمل أو اإلنشاء , وقد استخدم المهندس معلومات أو إمكانةات المنشةأة أثنةاء ع

 وقم . أما الحق المادي ويعود علي طروي عالقة العمل بالمناصفة ما لم يوجد نس أو اتفا, يقمي بغير ذلك.

يجةةب علةةي المهنةةدس قبةةل أن يتةةولي أعمةةاالأ لحسةةاب صةةاحب العمةةل بغةةرا إدخةةا  تحسةةينات أو تطةةوير  .2

غيراةا أن يعقةد اتفاقةاأ عةادالأ مةل صةاحب العمةل بمةا مخططات أو تصميمات أو اختراعةات أو نمةاذج منفعةة أو 

 يممن حقو, ملكيته الفكرية لها.
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 حقوق الملكية الفكرية في رابطة العالقة بين المهندس والعميل 5-3-3

وةةي حالةةة حصةةو  المهنةةدس علةةي مكاسةةب أو أيبةةاح نتيجةةة لبحةةث قةةام بةةه أو اختةةراع مسةةجل باسةةمه مةةن أحةةد  .1

يحق له استخدام اذا البحث أو االختراع وي عمل آخر إال بعةد الحصةو  مسةبقاأ علةي مواوقةة كتابيةة  العمالء وال

 من العميل األو .
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يجب علي المهندس الذي يستعين بتصميمات أو بيانات قدمها له أحد العمالء أن يعتر  بحق اةذا العميةل وةي  .2

ادة اسةةتخدامها وةةي مشةةروعات أخةةرى إال بعلةةم ملكيةةة اةةذه التصةةميمات والبيانةةات , وال يجةةو  لةةه نسةةخها أو أعةة

 العميل ومواوقته.

التصميمات والمستندات والسجالت التي ينتجها المهندس لحساب أحد العمالء تعتبر ملكية خاصة للعميل , ما  .3

وةةي كةةل مةةرة يعةةاد ويهةةا اسةةتخدامها وةةي  –لةةم يكةةن انةةا  نةةس أو اتفةةا, يقمةةي بغيةةر ذلةةك. ويجةةب علةةي العميةةل 

أن يحتةةرم حةةق الملكيةةة الفكريةةة للمهنةةدس وأن يبةةين ذلةةك بصةةوية واضةةحة علةةي اةةذه  –مشةةروعات أخةةرى 

 المشروعات.

يجب علةي المهنةدس أن يمتنةل عةن إعةادة اسةتخدام تصةميمات ومسةتندات مشةروع معةين سةبق لةه العمةل ويةه  .4

 لحساب عميل إال بعلم ومواوقة اذا العميل.
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 المحور السادس

 االلتزام بالقانون

 
 مقدمة 6-1

 

يمول االلتزام بالقانون القاعدة األساسية وي قيام مجتمل سليم تحدد ويةه واجبةات وحقةو, أوةراده. ومهنةة الهندسةة  

بتخصصاتها المختلفة تمول البناء العمراني والحمايي لإلنسةان , ومةن ثةم مةن أوجةب المسةئوليات ألبنةاء اةذه 

لخةاص الةذي يةنظم ممايسةة اةذه المهنةة. وعةدم االلتةزام المهنة : االلتزام التام بالقانون العام , وكذلك بالقةانون ا

بهذه القوانين ييدي بالمروية إلي وقوع أخطاء جسةيمة علةي األيواح والممتلكةات , ومةال عةن ضةياع الجهةد 

 والما  وتعور مساي التنمية.

 
 

 قواعد السلوك 6-2

وانين واألحكةةام الخاصةةة يجةةب علةةي المهنةةدس أن يلتةةزم وةةي أدائةةه الهندسةةي بةةنس ويوح القةةانون العةةام والقةة .1

وي حالة عدم التأكد من مدي قانونية ما قد يصدي عنه من أعما  أو ما يقوم  –بممايسة المهن الهندسية . وعليه 

 أن يستشير نقابة المهندسين أو الجهات القانونية صاحبة الشأن وي اذا األمر. –به من إجراءات 
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أية جهة مكلفة قانونا بالتحقيق وي أي أمر يخس الممايسات يجب علي المهندس أن يتعاون تعاوناأ صادقاأ مل  .2

الهندسةةية وةةي مجاالتهةةا المختلفةةة , وأال يحجةةب عنهةةا أيةةة معلومةةات أو بيانةةات قةةد تسةةاعداا ويمةةا تقةةوم بةةه مةةن 

 تحقيقات.

عندما يمول المهندس كشااد أو خبير أمام المحاكم أو لجان تحقيق أو لجان تقصي الحقةائق, ويجةب أن ترتكةز  .3

هادته ويأيه علي معروة كاوية بجوانب وتفاصيل موضوع القمية أو التحقيق , وأن ترتكز كذلك علي خبرته ش

الفنية وديايته الواسعة وي اذا الموضوع , وعليه أن يراعي دقة وصد, المعلومات التي يقدمها , كما يجةب أن 

إذا كان انا  يأي استنتاجي يعتمد وي المقام تكون النتائم التي يصل إليها مستندة إلي حقائق   تقبل الشك . أما 

 األو  علي حسه الهندسي ويجب اإلشاية إلي ذلك بصراحة ووضوح وي شهادته.

يجب علي المهندس إذا ما نما إلي علمه ما يشير إلي انتها  أي من أحكام القوانين الخاصة االنتهاكةات , وإذا  .4

وعليه  –أثناء تنفيذه أو بعد تنفيذه  –مي منشأ من المنشآت ما الحظ أن انا  ما يهدد سالمة وأمن جمهوي مستخد

 إلبالغ السلطات المختصة وويا بذلك.
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 المحور السابع

 التعليم و التدريب المستمر

 
 مقدمة 7-1

 
نظرا للتطوي المستمر وي مجا  اللعلوم و ونون الهندسة , و لكي يظل المهندس علي علم و دياية 

لهندسي , ومن الواجب أن يظل مطلعا علي كل ما او جديد وي اذا التخصس بالمستجدات وي مجا  تخصصه ا

من خال  برامجالتعليم و التدييب, و من خال  المشايكة وي الميتمرات و الندوات التي تعقد وي اذا الشأن. كما 

اتهم و انه من الواجب عليه تشجيل مرءوسيه علي السير وي اذا االتجاه , و العمل الدائم علي تطوير مهاي

 قدياتهم الفنية .

 

 قواعد السلوك 7-2
يجب علي المهندس أن يسعي الي توسيل معايوه , و تطوير مهاياته , و محاولة تحقيق اعلي ديجة من  .1

التميز المهني   كما يجب عليه ان يعمل علي االيتقاء بمستوي ادائه الفني بتطبيق ما يصل اليه البحث 
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ن تقدم وي مجا  تخصصه , و عليه ايما تباد  المعلومات و الخبرات العلمي و التكنولوجيات الحديوة م

مل  مالئه المهندسين من ذات التخصس أو التخصصات االخري , و كذلك االتصا  المستمر المباشر 

 مل الهيئات و الجمعيات العلمية و المراكز البحوية الهندسية و المشايكة وي انشطتها .

تح  اشراوه علي االيتقاء بمستواام العلمي و المعروي و علي  يجب علي المهندس حث المهندسين .2

االشترا  وي االجتماعات و الندوات و و يش العمل و اميتمرات الهندسية , وان يسعوا الي تقديم 

 ابحاث و دياسات وي مجاالت تخصصاتهم  وي اذه اللقلءات .

ت و المعااد , و كذلك دعم و تطوير يجب علي المهندس المساامة وي دعم التعليم الهندسي وي الجامعا .3

 مراكز التدييب المتخصصة بالمهن و الحر  الهندسية.

يجب علي المهندس ان يكون مطلعا علي المجاالت غير الهندسية مول مجاالت علوم التنمية و االقتصاد  .4

ان ياخذ باكبر و االداية و القانون العلوم االنسانية , و علي االخس العلوم االجتماعية , كما يجب عليه 

 قدي من الوقاوة العامة . 
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ثامنالمحور ال  

 المحافظة علي البيئة و التنمية المستدامة

 
 مقدمة 8-1

التنمية المستدامة اي التحدي وي مواجهة سد االحتياجات البشرية من المصادي الطبيعية و المنتجات الصناعية و 

فات بشكل وعا  , مل الحفاظ علي البيئة و حماية تنوعها و الطاقة و الغذاء و المواصالت و السكن و اداية المخل

كذلك مصادياا الطبيعية التي اي اساس للتنمية المستقبلية, و لذا وانه علي المهندس مسئولية صيانة و استدامة 

مكونات الحية و عناصراا و المحاوظة عليها الجيا  قادمة . انها مهمة نبيلة سامية ان يسهم المهندس وي خلق 

 البيئة المالئمة لكي يتعاي  كل من االنسان و الطبيعة وي تواهم و تواوق .

 

 قواعد السلوك 7-2
يجب علي المهندس ان يلتزم بمقتمايات التنمية المستدامة , و التي تعني تلبية متطلبات الحاضر دون  .1

ة المستدامة للموايد التمحية باحتياجات المستقبل . و وي اذا الشأن يجب علي المهندس االلتزام باالداي

 الطبيعية , و ذلك بمراعة االتي:
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 االستخدام االمول للموايد الطبيعة و تقليل الفاقد منها بقدي االمكان. -

 العمل علي حسن اعادة االستخدام و تدوير المخلفات . -

 تقليل استخدام الطاقة التقليدية واالعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة . -

لمحاوظة علي البيئة : الماء و الهواء و التربة و التي تمول المجا  الحيوي لالنسان , يجب علي المهندس ا .2

و يجب عليه اديا  االثاي السلبية لالنشطة الحياتية علي البيئة , و ان يسعي الي تجنب اذه االثاي و عدم 

 ة البيئة .االخال  بالنظام البيئي الطبيعي . كما يجب عليه االتزام بالتشريعات الخاصة بحماي

يجب علي المهندس عند اعداد المشروعات الهندسية استخدام نظم و مواجد بناء متواوقة مل البيئة  .3

المحلية و تعظيم معطيات الطبيعة وي خلق حيز معيشي سليم , يمايس ويه االنسان نشاطاته الحياتية وي 

 ياحة و امان  بتكلفة اقل و ووور وي استخدام الطاقة و المياه .

علي المهندس اال يقدم علي اي عمل من شانه تلويث نهر النيل و وروعه اذ انه شريان الحياة وي يجب  .4

 مصر

علي المهندس ان يلتزم بمعايير و شروط توور مستوي ياقي من الحياة الحمرية , و التي تشمل البيئة الطبيعية 

نظيم االنشطة االنسانية بتنواعاتها و البيئة المشيدة و الفراغات الحمرية و تنظيم استخدامات االياضي و ت



 أخالقيات المهنةاجراءات 

 
 

 

 

 

 وحدة الجودة 
 

63 
 

 

المتعددة , و عليه ان يسعي الي االيتقاء بمستوي الحياة الحمرية وي المدن الحالية و توويراا وي المدن 

 والمجتمعات الجديدة .
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           رؤية الكلية:

هندسي و البحث العلمي على تتطلل كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها أن تكون كلية يائدة وي مجاالت التعليم ال

 المستوى المحلي واإلقليمي و الدولي وأن تقدم خدمة مجتمعية متميزة.

 

           رسالة الكلية:

, كما مزود بالمعاي  والمهايات التي تياله للمناوسة وي سو, العملالعداد خريم بتلتزم كلية الهندسة بشبرا 

متميزة, وذلك وي إطاي القيم  ولي, وتقديم خدمات مجتمعيةتلتزم بالنتاج بحث علمي متميز على المستوى الد

 اإلنسانية واألخالقية.

. 

 


