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 2017لعام  بالسعودية السودانيين المهندسين جمعيةالنظام األساسي ل

 

قانون شؤون المغتربين ل استناداوعمالً بأحكام قانون تنظيم أعمال الجالية السودانية في السعودية 

  م 1998العاملين بالخارج للعام 
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 الباب األول

 اسم النظام األساسي

 ( :1دة )الما

ويعمل به من  (يسمي هذا النظام )النظام األساسي لجمعية المهندسين السودانيين بالمملكة العربية السعودية 

 .المتزامنة للمناطق المعتمده العمومية الجمعياتتاريخ إعتماده بواسطة 

 

 

 الباب الثاني

 الجمعية و عنوانهااسم 

 ( :2المادة )

  لسودانيين بالمملكة العربية السعودية .جمعية المهندسين ا االسـم : /1

  لمملكة العربية السعودية.با أي مقر يقره مجلس إدارة الجمعية المنتخبالرياض او  المـقـر : /2

 .يحدد الحق  العنوان : /3

   .او من ينوب عنه يعتبر رئيس مجلس اإلدارة هو الممثل القانوني للجمعية: الممثل القانوني للجمعية  /4

 

 

 ثالثباب الال

 تعريفات

 ( :3المادة )

 في هذا النظام ما لم يقتضي السياق معنى آخر يكون لهذه الكلمات المعاني المعطاة لها حسب التعريفات التالية:

 .جمعية المهندسين السودانيين بالمملكة العربية السعوديةيقصد به مجلس إدارة  مجلس اإلدارة :

 لة العربية السعودية.كإدارة جمعية المهندسين السودانيين بالممهو رئيس مجلس  رئيس مجلس اإلدارة :

 ة العربية السعودية.كهو مقرر مجلس إدارة جمعية المهندسين السودانيين بالممل مقرر مجلس اإلدارة :

 جمعية المهندسين السودانيين بالمملكة العربية السعودية. ايقصد به  الجمعية :

 (.71) المادة فى المذكورة العضوية لشروط فىالمستو العضو هو : الجمعية عضو

 

 و بالجمعية المعتمد للمناطق والخاصلتقسيم ايقصد به حدود المنطقة الجغرافية حسب  النطاق الجغرافي :

 .(16) المادة فى المذكور

 .دةالمحدبالمنطقة  بالمملكة لجمعية المهندسيين السودانيينالمكتب التنفيذي  به يقصد : المكتب التنفيذي

 .المحددةها الجمعية العمومية لجمعية المهندسين السودانيين بالمنطقة ب يقصد : للمنطقة العمومية الجمعية
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 .نطقة التي تتبع المنطقة الرئيسيةهي الم :المنطقة الفرعية 

 .الالزم لكي يصبح اإلجتماع مشروعاهو العدد  النصاب :

 .ن زائد واحد أو أكثرعضاء العامليهي نصف عدد األ :األغلبية المطلقة 

 .الحاضرين زائد واحد أو أكثر المسجلينهي نصف عدد األعضاء  األغلبية النسبية :

 .المكون من المناطق جمعيةاليقصد به مجلس إدارة  : مجلس اإلدارة

 .يقصد به رئيس المكتب التنفيذي للجمعية للمكتب التنفيذي للمنطقة المحددة  الرئيس :

 .المحددةللمكتب التنفيذي للمنطقة للجمعية  به األمين العام  يقصد :األمين العام 

 .المحددةيقصد به األمين المالي  للجمعية للمكتب التنفيذي للمنطقة  األمين المالي :

 .يةالتابعة للمنطقة الرئيس المحددة الفرعيةللمنطقة  التنسيقي يقصد به المكتب : للمنطقة التنسيقي المكتب

 التنسيقي للمنطقة الفرعية التابعة للمنطقة الرئيسية. يقصد به رئيس المكتبيقي للمنطقة : التنس المكتب رئيس

 

 

 رابعال الباب

 أهداف الجمعية

 ( :4المادة )

 : حصراً ال مثاالً  اآلتي خالل من بالسعودية المقيم السوداني للمهندس المهني و العلمي المستوى رفع .1

 صداروإ والملتقيات المؤتمرات و الندوات وعقد لفةالمخت الهندسية العلمية نشطةاأل تشجيع .أ

 .الهندسية الخبرات من االستفادة من األعضاء وتمكين والنشرات  الدوريات

 كليات طلبة أو الجمعية منتسبي من للمتفوقين جوائز وتقديم المميزة والمشاريع البحوث دعم .ب

 .السعودية والسودان في الهندسة

 المراجع توفير و بالجمعية الهندسية التخصصات لكل ترافيةاالح و التخصصية الدورات عمل .ج

 .التخصصات لتلك العلمية

 .لتوطيد العالقات مع المؤسسات والهيئات الهندسية السعودية بما يخدم مصالح الطرفين السعي .2

 .والسودان المشاركة في الفعاليات والمنتديات الهندسية بالسعودية .3

 والشركات الهندسية والمكاتب االستشارية والمشروعات. عضاءلأل معلومات و بيانات قاعدة ءإنشا .4

 .الجمعية هدافأ يخدم بماوخارجها  بالمملكة الطويلة الخبرات ذات السودانية الكفاءات من االستفادة .5

 الهندسية القطاعات في التنموية للمشاريع المستقبلية السودان حاجة دراسة و تخطيطالمساهمة في  .6

 .المختلفة

 .أوضاعهم تطويروالعمل علي  بين أعضاء الجمعية اإلخاء والتعاون والتكافل تنمية روح .7

 .تشيجيع المبادرات الثقافيه واالجتماعيه فيما يتفق واهداف الجمعيه .8

عمل شراكات وإتفاقيات مع القطاعات المختلفة بما يمنح ميزات تفضيلية ألعضاء الجمعية سعي لال .9

 .بما يتفق وأهداف الجمعية بالسودان او السعودية او اى مكان اخر

 .الرياضي والمشاركه في المسابقات الرياضيهتشجييع النشاط  .10
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 الخامسالباب 

  الهيكل التنظيمي للجمعية 

 
 : الهيكل التنظيمي للجمعية ( :5المادة )

 يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من :

 مجلس اإلدارة . -1

 المعتمدة طقاللمن ةتب التنفيذياالمك -2

 

 

 

 السادس  الباب

 مجلس اإلدارة 

 

  مجلس اإلدارة :  ( :6المادة )

يتم إنتخابهم مباشرة من الجمعيات العمومية المتزامنة للخمس  أعضاء ةيتكون مجلس إدارة الجمعية من عشر

 .من كل منطقة عضوينمناطق المحددة في النظام بواقع 

 

  مهام مجلس اإلدارة : ( :7المادة )

ب التنفيذية في المناطق الجمعية داخل المملكة من خالل متابعة عمل المكات عمل اإلشراف العام على -1

 .المختلفة

  .ن سير العملاتمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية واستخراج التصاريح واالعتمادات الالزمة لضم -2

 .وتكوين لجان االنتخاباتاإلشراف على انتخابات المناطق  -3

 ا الجمعية لتطبيقها في كافة المناطق.اعتماد واجازة االتفاقيات التي تبرمه -4

 .ة لخطة العمل السنوية لكل منطقةلبرامج العاميقوم المجلس بإعتماد ا -5

 .يقوم المجلس بعمل زيارات للمناطق المختلفة لمتابعة أنشطة المناطق -6

 .السنوية للمناطق يتابع مجلس اإلدارة تنفيذ الخطط -7

لتوافق حسب ما تقتضيه طبيعة المرحلة وقدرات يتم توزيع المهام داخل المجلس على األعضاء با -8

 األعضاء بما يضمن تسيير أعمال المجلس وتحقيق األهداف.

المكتب التنفيذي 

 للمنطقة الشرقية

المكتب التنفيذي 

 للمنطقة الوسطى

المكتب التنفيذي 

 للمنطقة الغربية

المكتب التنفيذي 

 للمنطقة الشمالية

المكتب التنفيذي 

 للمنطقة الجنوبية

 ودانيين بالمملكة العربية السعوديةالهيكل التنظيمي لجمعية المهندسين الس

 
 رئيس مجلس اإلدارة

 عضو  عضو  عضو  عضو  عضو  عضو  عضو  عضو  مقرر 
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 مقر مجلس اإلدارة  :( : 8المادة )

 تعتبر العاصمة الرياض هي مقر مجلس اإلدارة إال اذا توافق أعضاء المجلس على غير ذلك لمصلحة عمل

 .يقره المجلسمنطقة حسب ما  عقد اجتماعات المجلس في أيالجمعية ويجوز

 

 ميزانية مجلس اإلدارة  :( : 9المادة )

 .لدعم تسيير أعمال مجلس اإلدارة  % من اشتراكات االعضاء في المناطق 5يتم استقطاع 

 

 اختيار مجلس اإلدارة :( : 10المادة )

 .طق المختلفةة المتزامنة في المنايتم انتخاب أعضاء مجلس اإلداراة من خالل الجمعيات العمومي -1

 .المكتب التنفيذي للمنطقة من خارجفي مجلس اإلدارة  لتمثيلها ينتنتخب كل منطقة عضو -2

ها في مجلس اإلدارة خالل الفترة المحددة يبدأ المجلس أعماله يفي حالة فشل المنطقة في تعيين ممثل -3

 .في منطقتهم لعمومية من الجمعية ا مد انتخابهعبالمجلس ب األعضاء الجدد دون المنطقة على أن يلحق 

يستمر  ،في حال فشل ثالثة مناطق في إجراء جمعياتها العمومية أو تعيين ممثليها في مجلس االدارة -4

المجلس لجنة إلكمال العملية  ثم يشكل ،مدة ثالث اشهر سة عملهفي ممار مجلس االدارة الحالي

 اكتمالمجلس االدارة شرعي اما باالنتخابية في المناطق المتعثرة. وبعد انقضاء ثالث اشهر يعتبر 

 عدد المقاعد لكل المناطق او بإستمرار المجلس القديم مع اعتماد االعضاء الجدد.

 .لتنفيذيمن تاريخ االستالم بالتزامن مع دورة المكتب ان سنتادورة مجلس االدارة  -5

 

 اختيار رئيس مجلس اإلدارة :( :11المادة )

، ل األعضاء المنتخبين للمجلس  من المناطق بأغلبية ثلثي األعضاءخال يتم اختيار رئيس مجلس االدارة من

 .وفي حال تساوت االصوات يتم اعتماد تصويت المكاتب التنفيذية للمناطق

 

 اختيار مقرر مجلس اإلدارة :( : 12المادة )

 .تخبين للمجلس بالمناطق باألغلبيةمجلس االدارة من خالل األعضاء المن مقرريتم اختيار 

 

 استقالة رئيس مجلس اإلدارة أو المقرر :( :13ادة )الم

في حالة استقالة رئيس مجلس اإلدارة أو مقرر المجلس أو تنحيه ألي سبب من األسباب يجتمع المجلس 

 .الختيار رئيس آخر أو مقرر آخر

 

 استقالة أعضاء مجلس اإلدارة :( : 14المادة )

البديل المرشح من الجمعية العمومية، وفي حال عضو ال ترفيعإستقالة أحد اعضاء المجلس يتم  في حال

 .تنفيذي للمنطقةالمكتب الالترشيح بواسطة  يتم تعذر ذلك

 

 استقالة غالبية اعضاء المجلس :(15المادة )

في حال استقالة ستة من أعضاء المجلس يعتبر المجلس محلوال ويتم عمل جمعية عمومية مصغرة مكونة 

ة المنتخبين من جمعياتهم العمومية في المناطق لترشيح مجلس إدارة مؤقت الى من أعضاء المكاتب التنفيذي

 حين انتهاء الدورة.
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  السابعالباب 

 المناطق الرئيسية  

 

 المناطق الرئيسية :( : 16المادة )

 .(2)قم الملحق روالمرفقة ب  خريطة تقسيم المناطق المرفقة بهذا النظام جزء ال يتجزأ  من هذا النظام تعتبر

بالمملكة دية والنظر لنسب توزيع المهندسين بعد النظر الي النظام االداري للمناطق بالمملكة العربية السعو

 هي :  المناطقفان 

 وتضم الرياض. المنطقة الوسطى  -1

 .الدماموتضم  المنطقة الشرقية -2

 تضم القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. المنطقة الشمالية -3

 تضم نجران، عسير وجيزان.  الجنوبية المنطقة -4

 .المدينة المنورة والباحةمكه المكرمة، وتضم  المنطقة الغربية -5

 ولكل منطقة مقر يحدده المكتب التنفيذي للمنطقة.

 

 

 

 الثامن  الباب

 العضوية

 

 :العضوية شروط ( :17المادة )

 .الجنسية سوداني المتقدم يكون أن .1

 .السعوديةالمملكة العربية ب ونية نظاميةإقامة قان مقيم المتقدم يكون أن .2

حاصالً علي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في أي من فروع الهندسة أو أي شهادة معادلة لها تمنحها  .3

لي عمتحان للمعادلة الخاص بالمهندسين الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو الذين اجتازوا أي ا

 مية المعادلة للبكالوريوس أو الدبلوم.يكون االعتراف بالدرجات العل أن

حاصل  أو او الهيئة السعودية للمهندسينعلي شهادة تسجيل من المجلس الهندسي السوداني حاصالً  .4

 صاحبة الشهادة.موثقة من السفارة السودانية بالبلد التي تتواجد بها المؤسسة التعليمية  علي شهادة

 .(56) المادة فى الواردة دسيةالهن التخصصات ضمن مهندس المتقدم يكون أن .5

 .لاير سنويا تسدد لحساب المنطقة التي يسجل فيها العضو 200والبالغة  العضوية مورس يستوفي أن .6

 

  :العضوية فقدان ( :18المادة )

 يفقد المهندس عضويته في الجمعية في الحاالت التالية:

 .(17)ي من شروط العضوية في المادة أاذا اخل العضو ب .1

 قرار قانوني من المكتب التنفيذي للجمعية بفصله من العضوية وفقاً ألحكام النظام األساسي. إذا صدر .2

 إذا أدين في جريمة تمس الشرف و األخالق و األمانة. .3

  اإلستقالة. .4

 .الوفاة .5
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 العضوية الخاصة وتنقسم الى قسمين :   : (19)الماده 

 العضوية الفخرية :  (1

هداف أفي تحقيق  اوية الفخرية الي جهه او شخص من الذين ساهموالعضمنح  كتب التنفيذيملليحق 

 بعد موافقة مجلس االدارة. وفعالالجمعية بشكل مؤثر 

 

 العضوية المهنية الخاصة :  (2

 : في الحاالت االستثنائية التالية  من المكتب التنفيذيويجوز منحها بعد التوصية 

 .وتحقيق اهدافها هم بفعالية في انشطة الجمعيةاذا كان المتقدم من غير الجنسية السودانية ويسا -أ

المهن المصاحبة للمهن الهندسية مثل الموردين  سوداني الجنسية ويعمل فياذا كان المتقدم  -ب

 .ن لهم عالقة مباشرة مع سوق العملوالمقاولين وم

 

 ويتمله ال يتمتع االعضاء اعاله بحق المشاركة في الجمعية العمومية او التصويت باي شكل من اشكا

 .للجمعيه وعمال باحكام هذا النظام  المكتب التنفيذيتنظيم عالقتهم مع الجمعية بموافقة واشراف 

 

 

 

  التاسع الباب

 الجمعية العمومية 

 

 ( :20المادة )

العضوية حسب  لشروط نيوفستالم التابعين للمنطقة عضاءاأل جميع  منللمنطقة   العمومية الجمعية تتكون

 .للجمعية األساسي النظام

 

 ( :21المادة )

ويراعى التزامن مع بقية  من تاريخ انعقاد اخر جمعيه عموميةسنتين  كل  العادية دورتها العمومية الجمعية تعقد

 .المناطق

 

 ( :22)المادة 

بحد اقصي الربع االول من العام بعد انتهاء الدورة، المكتب التنفيذي موعد انعقاد الجمعية العمومية  حددي

 العمومية للجمعية يجوز وال األقل، على بأسبوعين االنعقادويتم تبليغ االعضاء قبل  مجلس اإلدارة ويخطر

، وفي حال تعذر الحاضرين األعضاء أصوات عدد أغلبية بموافقة إال الجدول في الواردة المسائل غير في النظر

 لية االنتخابية. ذلك يكلف مجلس االدارة لجنة تسييرية في المنطقة المحددة الكمال العم

 

 ( :23المادة )

ً  العمومية الجمعية اجتماع يعتبر ال المؤكدين حضورهم بموجب  ألعضائها  المطلقة األغلبية بحضور إال صحيحا

 مدة بعد تعقد أخرى جلسة إلى االجتماع أجل العدد هذا ملتيك لم فإذا االعالن الصادر للدعوة للجمعية العمومية 

ً  عشر خمسة عن تزيد وال أيام ثمانية عن تقل ال ً  الثاني االجتماع ويكون. األول االجتماع تاريخ من يوما  صحيحا

 القانوني النصاب يكتمل لم فإذا ،المؤكدين حضورهم بموجب االعالن السابق  الجمعية أعضاء ثلث حضره إذا

ً  الحالة هذه في االنعقاد ويكون. ساعة نصف عن تقل ال مدة خالل تعقد أخرى جلسة إلى االجتماع أجل  صحيحا

في  وإذا بدأ االجتماع بالنصاب القانوني فال يؤثر خروج بعض األعضاءأي عدد من األعضاء  حضره إذا

 .قانونيته
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 ( :24المادة )

 يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:

 . دارةمجلس اإل مندعوة  -أ

األعضاء الذين  يثلثعن عدد ال يقل وب ،كتابة لتنفيذيلمكتب ابواسطة ا لمجلس االدارة طلب يتقدم به -ب

 لهم حق حضور الجمعية العمومية. 

ويتبع في انعقاد  ،ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها

كان وصحة االنعقاد الدورة غير العادية اإلجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث الموعد والم

 وغير ذلك.

 

 ( :25المادة )

ماعدا في حالة تعديل النظام أو الحذف   تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين

 .عضاء الحاضرينضافة فتكون األغلبية هي ثلثي األواإل

 

 ( :26المادة )

 تية:اآلسائل للمنطقة بالمالمتزامنة تختص الجمعية العمومية العادية 

 االدارة بواسطة المكتب التنفيذي. لتعديل النظام االساسي لمجلس رفع طلبإقرار  -أ

 . بعد الموافقة من مجلس االدارة تعديل النظام األساسي للجمعيةإجازة  -ب

 .لتنفيذي عن أعمال السنة المنتهيةعرض وبحث تقرير المكتب ا -ت

 .وإجازتهية مناقشة الحساب الختامي إليرادات ومصروفات الجمع -ث

 مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه. -ج

 .في حال انتهاء الدورةوأعضاء مجلس اإلدارة  للمنطقة انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي  -ح

 إدراجها في جدول األعمال. ضرورة المسائل األخرى التي يرى المكتب التنفيذي -خ

 

 ( :27المادة )

أو من ينوب عنه بافتتاح الجلسة وتتم الموافقة على جدول األعمال ثم تتم مناقشة  المكتب التنفيذييقوم رئيس 

 وإقرار المواد المدرجة عليه.

 

 

 العاشرالباب 

  المكتب التنفيذي

 

 : تعريف:  (28الماده )

ها الجمعية العمومية وم بتنفيذ السياسة التي ترسمتقو للمنطقة السلطة التنفيذية للجمعيةالمكتب التنفيذي هو 

إدارة شئون الجمعية وله على   المكتب التنفيذيولى يتوالقرارات التي تصدرها تحقيقاً لألغراض المشروعة، و

سبيل ذلك القيام بأي عمل من األعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية 

 .جرائهاإعليها قبل  ومجلس اإلدارة

 

 ( :29) المادة

 -عمال االتيه :البا وجه الخصوصعلي  المكتب التنفيذي ختصي

 التي تسير عليها الجمعية. واللوائح التنظيمية إعداد اإلطار العام للسياسة العامة -1

 إعداد الخطط والبرامج المحققة ألهداف الجمعية.  -2

معية وأخذ القرارات المناسبة دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الج -3

 .بشأنها



9 | P a g e 
 

 . إعداد مشروع الميزانية السنوي للجمعية وحسابها الختامي  -4

 . إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية -5

 .البت في قبول أو رفض طلبات العضوية أو اتخاذ أي قرار مناسب بشأنها  -6

 .االنضمام لعضويتها ىتشكيل اللجان الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع األعضاء عل -7

 إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية.  -8

ً لقواعد السلوك المهني وقواعد حماية  -9 النظر في الشكاوي المتصلة بتصرفات األعضاء ومعالجتها طبقا

 المهنة. 

 .يةشئون الجمعداره الالعمل علي جلب الموارد الالزمه  -10

 

 : (30المادة )

 : منللجمعية يتكون المكتب التنفيذي 

 رئيس المكتب التنفيذي. (1

 العام .االمين  (2

 االمين المالي. (3

وال يجوز انتخاب  ،سنتين تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها باالقتراع السري المباشر لمدة حيث 

ب تالمكوبقية اعضاء  صبلنفس المن متتالية ةانتخابي ثالث دوراتألكثر من  األمين العامالرئيس أو 

 وهم : من قبل الرئيس يتم تعيينهم  التنفيذي 

 .نائب الرئيس (4

 .تطوير األعمالمدير   (5

 .و المناشطمدير مكتب العضوية  (6

 . التاهيل والتدريب مكتب مدير (7

 .و العالقات العامةمدير مكتب االعالم  (8

 .الخدمات المشاريع و مدير مكتب (9

 .سكرتير المكتب التنفيذي (10

 

 ( :31)المادة 

 : المكتب التنفيذيمهام 

 المكتب التنفيذيلدى الغير، ويختص برئاسة جلسات  لمنطقةبا هو الممثل القانوني للجمعية : الرئيس (1

والتوقيع على محاضر جلساتها مع األمين العام وعلى  ويقوم بتمثيل الجمعية لدي الجهات الرسمية

ع األمين المالي وكذلك االشراف على جميع الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية م

أعمال الجمعية. كما يتولى البت في األمور المستعجلة التي ال تحتمل التأخير على أن تعرض على 

 .لهفي أول اجتماع  المكتب التنفيذي

هو المسئول التنفيذي لمتابعة تنفيذ الخطط بالنسبة لجميع المكاتب بما يخدم أهداف  االمين العام : (2

 ،في حالة غياب الرئيس عض االختصاصات المالية واإلداريةبحق تخويله ب وللجنة التنفيذية، جمعيةال

يقوم بمراجعة تقارير المكاتب ، قوم بالتنسيق بين المكاتب المختلفة ومتابعة عملها وتنفيذ البرامجي

 .وخطط العمل قبل عرضها على الرئيس

ية وإمساك حساباتها وإيرادتها ومصروفاتها وايداع أموالها ويتولى إدارة أموال الجمع:  األمين المالي (3

في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، 

وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد االشتراكات بالدفاتر والسجالت وحفظ المستندات المالية التي يترتب 

اإليرادات والمصروفات ألحكام الالئحة  ةعية أو حق لها مع مراعاة مطابقعليها التزام مالي على الجم

 ً عن الحالة المالية لإليرادات والمصروفات، وله  للجنة التنفيذيةالمالية، وعليه أن يقدم تقريراً شهريا

 االحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده الالئحة المالية للجمعية.



10 | P a g e 
 

 ينوب عن الرئيس في جميع مهامه.:  نائب الرئيس (4

وتجويد عمل المكاتب المختلفة بأحدث األساليب  مراقبة هو المسئول عن : االعمال  تطويرمدير مكتب  (5

المختلفة في كل مكتب وكيفية تقييم األداء واالجراءات والنماذج عبر تعريف العمليات  العلمية

 ج.ومراجعة خطط العمل والجدول الزمني لتنفيذ البرام

هو المسؤول عن حصر المهندسين المتواجدين والعمل على  مدير مكتب العضوية والمناشط : (6

تسجيلهم في الجمعية ومتابعة تحقيق احتياجاتهم وحقوقهم  من الجمعيه واداء واجباتهم تجاهها ويقوم 

ها في المنصوص عليبالتاكد من استيفاء شروط العضوية وتنفيذ المناشط التي تحقق اهداف الجمعية 

 .النظام االساسي

ووضع خطة تنفيذ  ،هو المسؤول من تحديد االحتياج التدريبي : ريب التدالتأهيل و مدير مكتب  (7

هو المسؤول عن متابعة و العالقات مع الجهات ذات الصلة البرامج التدريبية والتاهيلية وتنشيط

االخرى لتنفيذ البرامج  هم والتنسيق مع المكاتباتالتخصصات الهندسية المختلفة ورصد احتياج

 الخاصة بهم.

ادارة ، وهو المسؤول عن الترويج لنشاطات الجمعية المختلفة مدير مكتب االعالم والعالقات العامة : (8

الموقع االلكتروني للجمعية عبر الوسائل االعالمية وتوثيقها وتوطيد العالقات مع الجهات المختلفة 

 .معيات المهنية االخرىوالج

لجمعية واألعضاء في االتخطيط لمشاريع هو المسؤول عن  : والخدمات لمشاريعمدير مكتب ا (9

السودان عبر مشاريع يتوافق عليها في المكتب التنفيذي وتمارس الجمعية الدور اإلشرافي دون  أدنى 

 بما يتفق ومصلحة أعضائها. مسؤولية مالية على الجمعية

وتنسيق مواعيدها  المكتب التنفيذين الجتماعات هو المسؤول عن االعال المكتب التنفيذي : سكرتير (10

وتوثيق  المكتب التنفيذيواماكن انعقادها باالضافة لكتابة الخطابات واعداد التقارير الخاصة بانشطة 

 .تندات والوثائق المختلفة للجمعيةمحاضر االجتماعات وحفظ جميع البايانات والمس

 

 ( :32المادة )

 : المكتب التنفيذي اجتماعات 

ً فرعية من بين  .1 أو من غيرهم، ويحدد المكتب عدد  أعضائهيجوز للمكتب التنفيذي أن يؤلف لجانا

أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً ألعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه 

 لتقرير ما يراه بشأنها.

و تكون اجتماعاته  ( ة العملدوريا وحسب حاج ) شهر على األقلمرة كل  يجتمع المكتب التنفيذي .2

سكرتير المكتب ، ويقوم األمين العامصحيحة بحضور أغلبية أعضائه، بشرط حضور الرئيس أو 

قبل موعد االنعقاد  الرئيسوبعرضه على  اللجنه باعداد جدول أعمال جلسات  للجمعية التنفيذي

لحاضرين، فإذا تساوت بأغلبية أصوات ا المكتب التنفيذيعلى األقل. وتصدر قرارات ( )يومين

 ب الرئيس.غيااألصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من ترأس االجتماع فى حالة 

التنفيذي للجمعيه عبر الوسائل المتاحه سكرتير المكتب بواسطه  المكتب التنفيذييتم الدعوه الجتماعات  .3

 .ي حاالت الضرورهمن انعقاده اال فساعه  48الي اجتماع قبل  ةلها ويشترط ان تتم الدعو

 

 ( :33المادة )

أو من غير بخالف مهامه التكليفية بالمكتب التنفيذي للمكتب التنفيذي أن يعين شخص من أعضاء الجمعية 

أعضاء الجمعية ويفوضه التصرف في أي شأن يخدم أهداف الجمعية. ويجوز أن يكون تعيين ذلك الشخص 

 المكتب.مقابل أجر يحدده 
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  الحادي عشر الباب 

 اإلدارة المالية للجمعية

 

 ( :34المادة )

 ايرادات الجمعية : 

 تتكون إيرادات الجمعية من:

سعوديا فقط  رياال 200 رسم االنضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها و يساوى .1

 .سنويا سعوديرياال  مئتين

 . والجهات ذات الصلة األعضاءمساهمات  .2

 .تصةالمخالتي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات و الفعاليات إيرادات المعارض  .3

 

 (:35المادة )

 ديسمبر من كل عام. 31تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 

 

 (:36المادة )

صرف فيها ولون كل في حدود أختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تمسؤالمكتب التنفيذي رئيس وأعضاء 

 يكون مخالفا ألحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.

 

 (:37المادة )

يضع مجلس اإلدارة الئحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال 

يجوز لالمين المالي االحتفاظ بها كسلفة مستديمة الجمعية وإيداعها وتحديد رسوم االشتراك ومقدار المبالغ التي 

للصرف منها في الحاالت الطارئة وغير ذلك من البيانات. وال تعتبر الالئحة المالية سارية المفعول إال بعد 

 إقرارها من الجمعية العمومية.

 

 (:38المادة )

وذلك  اا عليه من جميع أعضائهبعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدق يقوم المكتب التنفيذي 

 .بعد مراجعته من مراجع قانوني باشراف مجلس االدارة ألخذ الرأي عليه وإقراره

 

 ) تعتبر هذه المادة سارية المفعول في حال امكانية فتح حساب بنكي رسمي خاص بالجمعية ( (:93المادة )

الجهة مصارف المعتمدة، وتخطر بذلك تودع األموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد ال

وال  ،، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خالل أسبوع من تاريخ حصول التغييرالمختصة السعودية

في إمضاء الشيكات  يمين المالاألالرئيس أو األمين العام مع يسحب أي مبلغ من البنك إال إذا وقع على الشيك 

  .يمين المالاأللمذكورين أعاله بشرط أن يكون من بينهم علي أن يحمل الشيك توقيع أثنين من ا

 

 (:40المادة )

ال يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إال بقرار من المكتب التنفيذي وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما 

غير وفي الحاالت الطارئة يجوز الصرف بأمر الرئيس  ب يحدده هذا النظام والالئحة المالية من أحكام وشروط

 على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.المكتب موافقة سابقة من 

 

 (:14المادة )

تعتبر أموال الجمعية العمومية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وغيرها للجمعية وليس 

 أو لورثته حق فيها. لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته ألي سبب من األسباب
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 (:42المادة )

على المكتب التنفيذي أن يعتمد نظام للمشتريات يتم بموجبه القيام بكافة المشتريات الالزمة للجمعية ، بحيث 

 يتضمن هذا النظام ما يلي : 

 مهمتها اإلشراف على المناقصات وإرساء العطاءات.فنية تشكل لجنة مالية  .1

 حد أدنى .يجب الحصول على ثالث عطاءات ك .2

 

 (:34المادة )

للمكتب التنفيذي الحق في تحديد الرسوم التي يراها مناسبة ألي مطبوعات أو نشرات أو شهادات تصدرها 

 .الجمعية، أو مؤتمرات أو دورات تدريبية أو ورش عمل تعقدها الجمعية، أو أي نشاط آخر

 

 (:44المادة )

المكتب تحدد عية في مهمة رسمية خارج أو داخل المملكة، في حالة ترشيح الجمعية أحد أعضائها لتمثيل الجم

 المخصصات الكاملة الخاصة بمتطلبات المعيشة والنفقات الضرورية. التنفيذي

 

 

 

  عشر الثانيالباب 

 اإلنتخابات

 

  (:54المادة )

لى حده في كل منطقة عشراف على عملية االنتخابات لإلأعضاء  لجنة مكونة من ثالثة   مجلس اإلدارةيعين 

النتخابات لأو مرشحا  المنتهية دورته المكتب التنفيذيبحيث أن ال يكون أي منهم عضو في )اللجنة اإلنتخابية( 

 وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانتهاء االنتخابات. ، ةالجديد

 

  (:64المادة )

ت ويبقى مفتوحا حتى قبل شهر واحد على األقل من موعد االنتخابا المكتب التنفيذيعضوية ل حالترشيفتح باب 

اللجنة االنتخابية  ىال الترشح اتح بتقديم طلبويتم الترش، انعقاد الجمعية العموميةقبل أسبوعا واحدا من موعد 

 ،القنوات اإلعالمية بالجمعيةرشحين في تأسماء الم عن عالناإل يتم ،( الدليل االنتخابي3وفقاً للملحق رقم )

 .بل إجراء عملية االنتخابوللمرشح الحق في أن يسحب ترشيحه ق

 

  (:74المادة )

 .سنتينمرة كل المكاتب التنفيذية للمناطق االنتخابات لرئاسة  ىتجر

 

  (:84المادة )

لنفس المنصب،  متتالية انتخابية ثالث دوراتألكثر من   المكتب التنفيذيال يجوز انتخاب الرئيس أو أعضاء 

 ات تحسب إليه دورة كاملة . وفي حالة تقديم استقالته خالل أي من الدور

 

 (:49المادة )

 البد ان يكون المترشحين للمكتب التنفيذي من عضوية الهيئة السعودية للمهندسين.

 

 

 

 



13 | P a g e 
 

 الباب الثالث عشر

 المناطق الفرعية

 

 (:50المادة )

إرفاق  أي منطقة يزيد عدد المهندسين فيها عن خمسين مهندس يحق لها تكوين منطقة فرعية بعد تقديم طلب و

أسماء األعضاء وعناوينهم للمكتب التنفيذي للمنطقة الرئيسية على أن يبت المكتب التنفيذي للمنطقة الرئيسية في 

 .بعد عرضه على مجلس اإلدارةالطلب خالل شهر من تقديمه 

 

 (:51المادة )

شح في بالتصويت والتريعتبر أعضاء المنطقة الفرعية جزأ ال يتجزأ من المنطقة الرئيسية ويحق لهم المشاركة 

 . انتخابات المنطقة الرئيسية

 

 ( :52المادة )

يتم إنتخاب رئيس لجنة التنسيق للمنطقة  الفرعية في انتخابات المنطقة  الرئيسية بموافقة أعضاء المنطقة 

ة الفرعية ويعتبر رئيس لجنة التنسيق بالمنطق، الفرعية وتتبع في كل تحركاتها للمكتب التنفيذي للمنطقة الرئيسية

مكتب عضوا في المكتب التنفيذي للمنطقة الرئيسية ويحضر إجتماعاتها ويمارس دوره كامال كعضو في ال

 .التنفيذي للمنطقة الرئيسية

 

 ( :53المادة )

يدير عمل الجمعية بالمنطقة الفرعية لجنة تنسيقية وتضم اعضاء لتسيير اعمال الجمعية  بالمنطقة الفرعية  

 .لمنطقة الرئيسية عبر رئيس اللجنةبتنسيق تام مع ا

 

 ( :54المادة )

 تستفيد المنطقة الفرعية من كافة خدمات المنطقة الرئيسية كالقنوات االعالمية وغيرها مما يضمن سير العمل.

 

 ( :55المادة )

 ة فعالياتها وانشطتها من مواردها.تتبع المنطقة الفرعية ماليا الى المنطقة الرئيسية و تمول كاف

 

 

 

 عشر الرابعالباب 

 التخصصات الهندسية

 

 قائمة بالتخصصات الهندسية المعترف بها من قبل جمعية المهندسين السودانيين بالسعودية: (:56المادة )

هندسة الصحـة و هندسة الـري  و هندسة الطـرق و هندسة اإلنشاء و هندسة  : الهندسة المدنية .1

اه و هندسة الموانئ و الهندسة الهيدرولوجية و هندسة التربـة )أو قسم الجيلوجيا( هندسة الميــ

 .المطـارات و هندسة البيئـة

الهندسة المعمارية و هندسة تنظيم المدن ) تخطيط مدن ( و هندسة  : الهندســة المعماريــة .2

 .والطرق وهندسة التصميم الداخليتجميل الساحات 

 م المعلومات الجغرافية والجيوماتيك.تشمل المساحه العامه والجوديسيا ونظ : هندسة المساحة .3

هندسة القوى واآلالت الحرارية هندسة اإلنتاج الصناعي هندسة  : الهندســة الميكانيكيــة .4

 هندسة اآلالت الزراعية. و السيارات هندسة التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية هندسة الســفن

 لنظم والشبكات الكهربائية و هندسـة القــوىهندسة التحكم اآللي هندسة ا : الهندسـة الكهربائيـة .5
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 تشمل هندسة الصوتيات. : الهندسة اإللكترونية و االتصــاالت .6

 .هندسة الميكاترونيك .7

 وتشمل برمجة الحاسب اآللي. هندسة الحاسب اآللي: .8

 .الحيويةالهندسة الطبية  .9

 .هندسة الطيران .10

ــع هندسة اللدائن ) البوليمر ( هندسة هندسة الخــزف هندسة التصنيـ : الهندســة الكيميائيــة .11

 المعــــادن

هندسة التعـديـن هندسة معدات  : هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول .12

المناجم والتعدين وصيانتها هندسة جيولوجيـا البترول هندسة جيولوجيا المياه الجوفية والسطحية 

اء هندسة الجيوميكانيكا هندسة البتــرول هندسة التنقيــب هندسة الجيوفيزيـاء هندسة الجيوكيميــ

 .هندسة الحفــر هندسة المخــزون هندسة اإلنتــاج

 .الهندسة الزراعية .13

 .هندسة النســيج .14

 .هندسة وتكنولوجيا البالستيك .15

 .هندسة وتكنولوجيا الجلود .16

السعودية للمهندسين والمجلس  كافة التخصصات الهندسية المعترف بها من قبل الهيئة وتشمل القائمة أيضا

على ان يتم  باالضافة الي تخصصات اخرى يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية الهندسي السوداني

 .اخطار مكتب العضوية بذلك

 

 (:75المادة )

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الورادة في هذا النظام، فعلى المكتب التنفيذي 

 ه للتعديل في اقرب اجتماع للجمعية العمومية.طرح
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 :الملحقات

 نظام المناطق المؤقت :(  1ملحق ) 

 

من ثالثة مكاتب تنفيذية منتخبة يتم تكوينها من خالل الجمعيات العمومية لكل منطقة  المنطقة الجنوبيةتتكون 

جنة اإلدارية للمنطقة  والتي تتكون من رئيس وامين عام لتكوين الل زان عسير ونجران ، ومن ثم تجتمع في جي

 ومنسق وعضويين مجلس إدارة .

 .اتب الجمعية في بقية مدن المنطقةشمالية الى حين قيام مكمقرا للمنطقة ال القصيمتعتبر  المنطقة الشمالية :

 

 

 

 ( خريطة المناطق : 2ملحق ) 
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 ( الدليل اإلنتخابي : 3ملحق ) 

 

 نة اإلنتخابية:اللج

تكون  أن ويجب ،(45) مجلس االدارة  حسب المادة نمالمكتب التنفيذي بالمنطقة واعتمادها   منيتم تشكيلها  

تتكون  اللجنة اإلنتخابية محايدة تماماً وال يحق ألعضاؤها الترشح ألي من مناصب الجمعية في االنتخابات  و

وم اللجنة اإلنتخابية بتشكيل  اللجان األخرى و اإلشراف الكامل تق ونائبين  ورئيس للجنة من  اإلنتخابية اللجنة

على االنتخابات ووقت عملها و تاريخ بداية و انتهاء التسجيل، واإلشراف على قوائم الناخبين و المرشحين و 

ق يكون للجنة حو ينتهي عملها بختام اليوم اإلنتخابي، و  مراجعتها و فرز أصوات الناخبين و إعالن النتائج

 اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة لضمان مرونة قيام اليوم اإلنتخابي .

 .اليوم اإلنتخابي في المنطقةحضور يقوم المجلس بتفويض شخصين من داخل أو خارج المجلس ل كما

 

 :ة لإلنتخابات بالمنطقة اللجان التنفيذي

  .تنظيم والتنسيقلجنة ال .1

 .القانونيةلجنة ال .2

 .الماليةلجنة ال .3

 .اللجنة الفنية .4

 .اللجنة اإلعالمية .5

 

 : اختصاصات اللجان

 : تنظيم و التنسيقلجنة ال

اإلنتباه لجودة التجهيزات كالتكييف و األثاثات و االنتخابات ووتأمين مقار الالزمة لتهيئةاتخاذ التدابير  .1

 .ضمانا لحسن سير العمل بهاغيره 

 تجهيز المقار بكافة التجهيزات الالزمة. .2

 ا.وضع اإلجراءات التنفيذية لهو  الموقع ،في  التنظيمتشكيل وتوزيع فرق  .3

 .معاونة رؤساء اللجان االنتخابية في حفظ النظام .4

 . يةاالنتخاب ت في العمليةأي مخالفاالبحث والتحري عن  .5

 تنفيذ ما تكلف به من مهام أخرى.  .6

 : اللجنة القانونية

الذين يحق لهم  هندسينتغطية الجانب القانوني للعملية االنتخابية من خالل التدقيق علي أسماء الم .1

 .كاتب التنفيذيةالم الجمعية العمومية و االنتخاب والترشح النتخابات

 .اتالطعون والتظلم النظر في .2

التنسيق مع اللجان التنفيذية لتغطية الجانب القانوني فى عملها وتذليل أى صعوبات تتعلق بالجوانب  .3

 . القانونية

 مناقشة النظام األساسي في اليوم اإلنتخابي. .4

 : ماليةلجنة الال

 .المطلوبة خالل سير العملية االنتخابيةالمالية توفير االحتياجات  .1
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 .لية للعملية االنتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتهاإعداد وتنفيذ الموازنة الما .2

   .مع اللجان التنفيذية المالي التنسيق .3

 : اللجنة الفنية

 .من اكتمال المطلوبات و مراجعتها استقبال طلبات الناخبين و المرشحين والتأكد .1

ماؤهم في هذه إعداد قائمة الناخبين و قائمة المرشحين و إعالنها و استقبال طلبات الذين لم ترد أس .2

 القوائم أو الذين يتقدمون بطلبات حذف اسمائهم من هذه القوائم. 

وضع اآللية و اإلشراف عليها و رفع التكاليف و من ثم  إعداد البرامج المتعلقة بالعملية االنتخابية .3

 .ية اإلنتخابالتنظيمية واإلدارية الخاصة بعمل

 .خرىوالتعاون مع اللجان اال ضاء اللجنة اإلنتخابيةأعو اعداد البطاقات الخاصة بالناخبين والمرشحين .4

مع اللجان االنتخابية لتدريبهم حتى يكونوا جاهزين مع بدء العمل في  ينملااألشخاص الع قائمةإعداد  .5

 ، و عمل تمرين أو تجربة أداء قبل اليوم اإلنتخابي.المقار االنتخابية

 : اللجنة االعالمية

 .العملية االنتخابية وثيقو ت الخطة اإلعالمية لنجاح وضع .1

عن  الواسعة في العملية االنتخابية مهندسينالتأكيد علي أهمية المناسبة وضرورة تفعيل مشاركة ال .2

 .طريق توعية أعالمية مكثفة

الجمعية اإللكتروني و علي موقع كتب التنفيذي الم الجمعية العمومية و الخاصة بانتخابات المادةإعداد  .3

 صفحات الفيس بوك.

المهندسون أو تكليف أحد المهندسين طلبها يمزود بكافة المعلومات التي  افتراضي مركز إعالمي عمل .4

 . 0500000000بالمهمة، على سبيل المثال: يرجى اإلستفسار من المهندس/ ........ على الرقم 

 .كالنظام األساسي و غيره توفير المطبوعات والمطويات والكتيبات المعنية باالنتخابات .5

 . راف علي كافة المطبوعات اإلعالمية والمستخدمة في العملية االنتخابيةاالش .6

 التواصل مع المهندسين عن طريق البريد اإللكتروني و الرسائل النصية و غيره. .7

 

  : النـاخب 

 :التاليةالشروط توفر يحق له التصويت في اإلنتخابات  بعد  مهندسةأو  مهندسكل 

ً في الجمعية  أن يكون عضواً  -1 النظام األساسي و يكون قد أكمل جميع إجراءات  من  (17) للمادة وفقا

 .التسجيل بالجمعية

 المنطقة التي تعقد بها اإلنتخابات. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في -2

 

 المرشح :

األمين  –يحق له الترشح ألحد المناصب الخمس المتفق عليها ) رئيس الجمعية بالمنطقة  مهندسةأو  مهندسكل 

باإلضافة الى عضويين اثنين لتمثيل المنطقة  في مجلس اإلدارة ( بعد  –األمين المالي للمنطقة  –للمنطقة  العام

 توفر الشروط التالية :

ً للمادة أن يكون عضوا في الجمعية  -1 النظام األساسي و يكون قد اكمل جميع إجراءات  من  (17)وفقا

 .التسجيل بالجمعية ودفع الرسوم قبل التقدم للترشح

 .المنطقة التي يترشح بها أن يكون مقيماً إقامة فعلية في -2

 .أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة واألمانة -3

 أن يكون من ذوي الخبرة والتجربة في المجال الهندسي. -4
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 .أال يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره -5

 هيئة المهندسين السعوديين.أن يكون عضو مسجل ب -6

 

 : إجراءات الترشح

 .التأكد من استالم رقم المرشحالتسجيل اإللكتروني في الموقع المخصص و .1

 .خالل الفترات واألوقات التي ستحدد لهذا الغرض مكان انعقاد اإلنتخابات بالمنطقةالتوجه إلى  .2

 

 اآللية والمخطط الزمني  :

ً  30لجمعية العمومية واالنتخابات في فترة ال تقل عن يتم اإلعالن عن موعد قيام ا - من اليوم  يوما

 .للعضوية ورابط الترشح للمناصبالمحدد ويرفق في اإلعالن رابط التسجيل 

للجمعية العمومية  يتم اإلتصال هاتفيا بجميع األعضاء المسجلين مكتملي العضوية ودعوتهم -

 واإلنتخابات وحصر المؤكدين لحضورهم.

مع يوما من موعد االنتخابات  15ن قائمة المرشحين في القنوات الرسمية في فترة ال تقل عن يتم إعال -

 الروابط التعريفية الخاصة بهم.

في حالة  ، و(46) المادة حسب العمومية الجمعية انعقاد موعد من واحدا أسبوعا يقفل باب الترشح قبل -

 مع اضافة المرشح الجديد. انضمام مرشح جديد خالل الفترة تعلن القائمة من جديد

 .المرشحين إعالن في يوميفتح باب الطعون واالعتراض عبر رابط الكتروني  -

 .االنتخابات من اجراءعلي االقل ايام  4قبل  تسجيل في القيد االنتخابيال يقفل باب -

القيد و النهائية للمرشحين وائمويتم اعالن الق ايام من اجراء االنتخابات 3قبل  الطعون يقفل باب -

 .االنتخابي

 

 

 : أحكام عامـة

 .لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة االنتخاب .1

 .المرشحينقوائم يدّون التنازل أمام اسم من تقدم به في  .2

 .مرشح الحق في دخول قاعة االنتخابلكل  .3

ً  إلنتخابيةالوقت الذي تحدده اللجنة ا حسبتستمر عملية االنتخاب  .4  يةلجنة االنتخابال، ويعلن رئيس الحقا

 .االنتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز األصوات ةنهاية عملي

يحصل على األغلبية النسبية لعدد االصوات  الذيو المهندس المرشح للمنصب المعينينتخب  .5

م بحضورهم فيما بينه يتم انتخاب سري، اثنان أو أكثر على أصوات متساويةالصحيحة، فإذا حاز 

 اسم يةلجنة االنتخابال، ويعلن رئيس هلمصلحتنتخاب السري من جاءت نتيجة اال لمنصبويفوز با

 .هندس الفائزالم

قنوات عقب ظهور نتائج االنتخابات وتنشر في  الفائزين في مقر اإلنتخابات مهندسينتعلن أسماء ال .6

 .الرسمية الجمعية
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 العملية اإلنتخابية: 

 :يوم االنتخاب لضوابط المتبعة أهم اإلجراءات وا

 .دخول مقر اإلنتخابات للمهندسين المسجلين و مكتملي العضوية و المرشحينيسمـــح فقط  .1

ي بوقت كاٍف قبل لمباشرة حقه االنتخابمقر اإلنتخابات بنفسه إلى  أو المرشح ضرورة حضور الناخب .2

 .بداية العملية اإلنتخابية

، و يتسلم مباشرة بطاقة عند دخول قاعة االنتخاب بصورة الهوية أو المرشح يتم إثبات حضور الناخب .3

 ( تحوي اإلسم و يجب ارتداؤها طوال يوم االنتخابات. BADGEاإلنتخاب وبطاقة تعريفية ) 

ً من اللجنة حتى  المرشحينتسجيل الحضور الفعلي للناخبين وتستمرعملية  .4 الموعد المحدد مسبقا

بإغالق األبواب الخارجية للمقر بعد التأكد من خلوها من  لجنةال ، عندها يأمر رئيساإلنتخابية

ً انتهاء  لمتواجدين داخل المقر أن ل فقط، ويسمح التسجيلاألشخاص الذين ال يجوز لهم دخولها، معلنا

 .يدلوا بأصواتهم

 و اتنتخابول اإلاالمقيدين بجد المرشحين و الحاضرين بعدد الناخبين بإعالم يةلجنة االنتخابالسـتقوم  .5

 عدد الحضور الفعلي.

 .يسمح لكل مرشح بالتعريف بنفسه بكلمة ال تتجاوز دقيقتين قبل بدء عملية االنتخاب .6

 السري.يكون االنتخاب باالقتراع  .7

 تقوم اللجنة اإلنتخابية بشرح عملية اإلقتراع و وضع الصناديق المخصصة لذلك. .8

 . عملية االقتراع عن بدء اإلنتخابية يعلن رئيس اللجنة .9

يحق لرئيس اللجنة أن يُخرج من قاعة االنتخاب أي مرشح أو ناخب إذا رأى أنه يعرقل عملية  .10

 .االنتخاب أو يخل بالنظام

ثم ول، اجدالتأكد من شخصيته، و يؤشر على اسمه في ليتم اليتوجه الناخب إلى اللجنة ويبرز بطاقته  .11

صب بوضع األجزاء الملونة من عن كل مناختيار مرشحه  سريةليتولى بصورة  إلى الصندوقيتوجه 

 .بطاقة اإلنتخاب في صناديق اإلقتراع المخصصة

يعاد التصويت للمرشحين الذين تساوت أصواتهم على المنصب الواحد عن طريق األجزاء الملونة  .12

 الملحقة في بطاقة اإلنتخاب.

ى صوت في تقوم اللجنة اإلنتخابية بفرز األصوات لكل منصب على حده و يحدد المرشح صاحب أعل .13

 كل منصب.

يقوم رئيس اللجنة اإلنتخابية بإعالن النتيجة النهائية أمام الحضور، و من ثم اختتام العملية اإلنتخابية و  .14

 اليوم اإلنتخابي.

 

 :للمرشحين قواعد الدعاية االنتخابية 

 يحق للمرشح نشر الرابط الخاص بصفحته في وسائل التواصل الخاصة به. .1

 ت أو روابط مدفوعة .يمنع الترويج بإعالنا .2

 في يوم اإلنتخابات.ممارسة أي دعاية انتخابية  يمنع .3

 .عدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعالنية ألي مرشح على منصة االنتخاب .4
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 : تُعد بطاقات االنتخاب باطلة في الحاالت التالية 

 . قة أخرى خالف بطاقات االنتخاب المعتمدةإذا كانت بطا .1

 . إذا لم تُكن مؤشر عليها من قبل اللجنة .2

 . إذا كانت خالية من أية إشارة تدل على انتخاب مرشح معين .3

 . إذا كانت تحمل اسم الناخب .4

. وسوف تفصل اللجنة كذلك في الحاالت األخرى ل إشارة أو عبارة إساءة أو سخريةإذا كانت تحم .5

 . في صحتها التي يشتبه

 

 ارشادات عامة:

 .ي جميع مراحل العملية االنتخابيةضرورة حضور الناخب بنفسه لمباشرة الحق االنتخابي ف .1

محل االقامة الفعلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة والعبرة في تحديد ذلك بتاريخ تقديم طلب  .2

 .قع بهيي ذاالنتخابي ال مركزهختيار ، واذا ماتعددت أماكن االقامة للشخص يترك له حرية إتسجيلال

يتعين أن يستمر توافر شروط الناخب أو المرشح حتى التاريخ المحدد لموعد االنتخاب ومن ثم يترتب  .3

 .على فقد أى شرط استبعاد هذا الناخب أو المرشح

 ويستمر الناخبون عن طريق رئيس اللجنة اإلنتخابيةينتهى الوقت المحدد للتصويت يوم االنتخاب  .4

 .المقار فقط في اإلدالء بأصواتهم المتواجدون داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


