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ّالنسخةّالحالية

 

 



 الجمهورية التونسية
 هيئة المهندسين المعماريين

  النظــــــــــــام الداخـــــــــــــــــلي
 

والمنظم  4796 ماي 22المؤرخ في  4796لسنة  64القانون عدد بعدّاالطالعّعلىّ

 لمهنة المهندس المعماري بالبالد التونسية

و المتعلق  4738نوفمبر  6المؤرخ في  4388 -38و بعد االطالع على االمر عدد 

 بالمصادقة على مجلة الواجبات المهنية 

4731ّافريل  49هذا النظام يلغي و يعّوض النظام الدّاخلي المصادق عليه بتاريخ 

مقصود من عبارة عمادة المهندسين المعماريين هو هيئة ال :ف ــــــــــتعري

 4796لسنة  64المهندسين المعماريين حسب المفهوم الوارد بالقانون عدد 

 .والمنظم لمهنة المهندس المعماري بالبالد التونسية  4796ماي  22المؤرخ في 
 الباب األول

 عن هياكل عمادة المهندسين المعماريين

ثة اريين القيام بوظائفها عن طريق ثالالمهندسين المعم تتولى عمادة: 4الفصل 

 مجلس العمادة  -   : هياكل 

 مجلس التأديب  -             

 دائرة التأديب  -             

 64-96من القانون  46و 29و 44المحددة حسب ترتيبها في الذكر بالفصول 

 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري بالبالد التونسية 4796 ماي 22بتاريخ 

 الجمهورية التونسية
 هيئة المهندسين المعماريين

  النظــــــــــــام الداخـــــــــــــــــلي
ّ

مقصود من عبارة عمادة المهندسين المعماريين هو هيئة ال :ف ــــــــــتعري

 4796لسنة  64المهندسين المعماريين حسب المفهوم الوارد بالقانون عدد 

 .والمنظم لمهنة المهندس المعماري بالبالد التونسية  4796ماي  22المؤرخ في 
 الباب األول

 عن هياكل عمادة المهندسين المعماريين

المهندسين المعماريين القيام بوظائفها عن طريق ثالثة  تتولى عمادة: 4الفصل 

 : هياكل 

 مجلس العمادة  -            

 مجلس التأديب  -             

 دائرة التأديب  -             

 64-96من القانون  46و 29و 44المحددة حسب ترتيبها في الذكر بالفصول 

ندس المعماري بالبالد التونسية المتعلق بتنظيم مهنة المه 4796ماي  22بتاريخ 

. 
 

 :يتركب مجلس العمادة من تسعة أعضاء :    2الفصل 

 الرئيس  -             

 نائب الرئيس -

 الكاتب العام  -             

 الكاتب العام المساعد  -             

 أمين المال -             

 أمين المال المساعد -             

 أعضاء مساعدينثالثة  -             

 :يتركب مجلس العمادة من تسعة أعضاء :    2الفصل 

 الرئيس  -             

 نائب الرئيس  -

 (الكاتب العام ) األمين العام  -             

 (الكاتب العام المساعد ) األمين العام المساعد  -             

 أمين المال -             

 أمين المال المساعد -             

 ثالثة أعضاء معاونين -             



 

 47 ينتخب أعضاء مجلس العمادة طبق الشروط التي اقتضاها الفصل           

ضمنها الفصالن تمن القانون المشار إليه أعاله وكذلك حسب الشروط التي ي

 .من هذا النظام  64و64

 

 47طبق الشروط التي اقتضاها الفصل ينتخب أعضاء مجلس العمادة             

من القانون المشار إليه أعاله وكذلك حسب الشروط التي يضمنها الفصالن 

 .من هذا النظام  64و64
 

 29طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل  يتركب مجلس التأديب  : 4الفصل 

 :من خمسة أعضاء   من القانون المشار اليه اعاله

  رئيس مجلس العمادة: الرئيس   -             

 من طرف هذا االخير من مجلس العمادة يقع انتخابهماعضوان   -             

  باألغلبية

ان و عضوان عضوان قارّ  :عضاءعضوان من بين  أربعة أ  -             

الشروط  وفق معماريين المرّسمينمن بين المهندسين ال يقع انتخابهمضان معوّ 

ن على ويعين العضوان الحاصال من هذا النظام 64و  62التي تضمنها الفصالن 

   .اكثر عدد اصوات كعضوين قاريّن
 

 :يتركب مجلس التأديب من خمسة أعضاء   : 4الفصل 

                     (رئيس مجلس العمادة)الرئيس -             

 (من بين أعضاء مجلس العمادة)عضوان   -             

من القانون  29عضوان يعينان طبق الشروط التي اقتضاها الفصل  -             

من هذا  64و 62المومإ إليه وكذلك حسب الشروط التي تضمنها الفصالن 

 النظام
 

 : دائرة التأديب تتركب من خمسة أعضاء  : 6الفصل 

مستشار بمحكمة اإلستئناف معين من طرف الرئيس األول ) الرئيس -            

 ( لهذه المحكمة 

 نائب عن وزير التجهيز واإلسكان  -            

اعضاء 4ن و قاريّ  اعضاء 4: من بين ستة    ثالثة أعضاء -             

ن السابق من القانو 46ينتخبون طبق الشروط التي اقتضاها الفصل  ضينمعوّ 

 .من هذا النظام  64و 66الذكر وكذلك حسب الشروط التي تضمنها الفصالن 

   .قاريّن حاصلين على اكثر عدد اصوات كأعضاءال ن الثالث اعضاءويعيّ 
 

 : دائرة التأديب تتركب من خمسة أعضاء  : 6الفصل 

معين من طرف الرئيس األول  مستشار بمحكمة اإلستئناف) الرئيس -            

 ( لهذه المحكمة 

 نائب عن وزير التجهيز واإلسكان  -            

من  46ثالثة أعضاء ينتخبون طبق الشروط التي اقتضاها الفصل  -             

من  64و 66القانون السابق الذكر وكذلك حسب الشروط التي تضمنها الفصالن 

 .هذا النظام 
 

 الثانيالبــــــــاب  
 عن سير مجلس العماد ة

من القانون  24و  26و  22وفق الفصول  يجتمع مجلس العمادة : 4الفصل 

ويتفاوض ويباشر الوظائف العامة لعمادة المهندسين  المشار اليه اعاله

 

 البــــــــاب  الثاني
 عن سير مجلس العماد ة

يجتمع مجلس العمادة ويتفاوض ويباشر الوظائف العامة لعمادة  : 4الفصل 



من القانون المشار  24و   44و 44و  42و 44و44المعماريين وفقا للفصول 

 . إليه أعاله 

  بنشر قرارته و مخرجات مداوالته يقوم المجلس اثر كل اجتماع له

 .جلستهعالم منظوريه وذلك في بحر أسبوع من انعقاد إل

  في اقتراحات  للمهندسين المعماريين المرسمين بالجدول تقديميجوز

عمال مجلس العمادة في جدول أ ترسيمها طلبهمية ومسائل ذات أ

 44 المتقدمين بالطلبتى تجاوز عدد ويكون ترسيم هذه المسائل اليا م

 مهندس معماري

  يؤمن المجلس تحت مسؤوليته الكاملة التصرف المالي و اإلداري في كل

 هياكل و ممتلكات عمادة المهندسين المعماريين التونسيين

  عماريين دواليب عمادة المهندسين الم ريسيتويتولى المجلس القيام بإدارة

  ولدى المنظمات الدوليّةتعيين ممثليه لدى الجلسة العامة ويتولى 

 لدى لجان التحكيم المكلفة بالنظر في بحوث  يتولى المجلس تعيين متمثليه

للمدرسة الوطنية للهندسة نهاية الدراسة ومذكرات التربص التابعة 

 لتعليم العاليالوطنية ل مؤسساتالوكل المعمارية و التعمير بتونس 

حسب اتفاقيات الشراكة  المعترف بها,المعماريةالخاص بالهندسة 

 .القوانين الجاري بها العمل حسبو المبرمة مع العمادة

 صالحية في ,أكاديمي  بعد الرجوع بالنظر للجنة تقييم ,المجلس يبت 

عليم العالي مؤسسات التالتي تمنحها " مهندس معماري"شهادات 

وفقا  عمادةريجيها بجدول الخ اسماء الدراجالمؤهلة  االجنبية او الوطنية

 من هذا النظام  44لمقتضيات الفصل 

 بدراسة كلف من قبل مجلس العمادة وتالمذكورة اعاله  جنةللا يقع تعيين

ها من عضاؤعلى ان يكون أ" مهندس معماري"دات و تحليل و تقييم شها

وي الخبرة في مجال التدريس و البحوث و بين المهندسين المعماريين ذ

 على ان تتوفر بهم المؤهالت العلمية الالزمة لهذا الغرض 

  يطلع المجلس على جميع المسائل و التظاهرات المتعلقة بعمادة

في المواضيع التي تتناولها  باغلبية ثلثيه ويبت المهندسين المعماريين

من  24و  22و 44و 44و  44و44المهندسين المعماريين وفقا للفصول 

 . القانون المشار إليه أعاله 

وسير دواليب عمادة المهندسين المعماريين ويتولى يتولى المجلس القيام بإدارة 

المجلس تسمية وتعيين المندوبين والنواب بالواليات وكذلك ممثليه لدى الجلسة 

العامة ومجلس اإلتحاد الدولي للمهندسين المعماريين طبق الشروط المبينة 

كيم ويتولى المجلس تعيين المتمثلين لدى لجان التح.  من هذا النظام  64بالفصل 

المكلفة بالنظر في بحوث نهاية الدراسة ومذكرات التربص التابعة للمعهد 

التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكذلك لجان التحكيم 

 .المحتملة لمعاهد تعليم أخرى 

يقوم المجلس بتحديد برنامج نشاطه السنوي وميزانه السنوي ضمن حدود  

 .من هذا النظام 24لس االستشاري المشار إليه بالفصل سنتين ويخبر بذلك المج

ويبت المجلس في المواضيع التي تتناولها فرق العمل والتأمل والمنتديات  

والندوات والمؤتمرات التي قد يدعى لتكوينها أو إحداثها أو تبنيها ويعيّن 

 .المسؤولين عنها ويعطي التعليمات والمساعدة الالزمة لذلك 
 



لتي قد يدعى والمؤتمرات افرق العمل والتأمل والمنتديات والندوات 

المساعدة الالزمة لذلك  يوفرالمسؤولين عنها وويعيّن  ,يهاأو تبنّ لتكوينها 

. 

  ه يتبتحديد برنامج نشاطه السنوي وميزان ,إثر تولّية مهامه,يقوم المجلس

المجلس االستشاري المشار  ويعرضها علىضمن حدود سنتين  ةالسنوي

 يقوم بنشرهما إلعالم منظوريهثم من هذا النظام  24 إليه بالفصل
 

ويتولى التنسيق  (الواليات)يؤمن المجلس انتخاب ممثليه بالجهات  : 4الفصل 

 . المنتخبينبين أعمال ونشاط معتمديه الجهويين 
 

يتولى المجلس التنسيق بين أعمال ونشاط المعتمدين الجهويين  : 4الفصل 

 .والنواب 
 

اف لجنة تحت اشر ة رسمية ودوريةيقوم المجلس بإصدار نشريّ  : 9الفصل 

وي الخبرة في مجال البحوث و لف من المهندسين المعماريين ذخاصة تتأتحرير 

 الدراسات و المتمتعين بالمؤهالت العلمية المطلوبة لهذا الغرض 

بالهندسة المعمارية  متعلقةكل نشرية  وله ان يشرف ويساعد على اصدار 

 .وتهيئة الفضاءات ومباشرة مهنة المهندس المعماري  البناءاتميدان و
 

ة رسمية ودورية ويمكنه التحرير يقوم المجلس بإصدار نشريّ  : 9الفصل 

واإلشراف والمساعدة على كل نشرية في مصلحة الهندسة المعمارية واإلطار 

 .البنائي وتهيئة الفضاءات ومباشرة مهنة المهندس المعماري 
 

المخولة له يقوم رئيس مجلس العمادة بمهامه و يتمتع باالمتيازات   : 8الفصل 

من القانون المشار إليه  28و 29و  24و  22و 48فصول وفقا لمقتضيات ال

 .أعاله 

 .وهو الرئيس لمجلس التأديب  

 : ويترأس يدعو 

من القانون  22جلسات مجلس العمادة وفقا لمقتضيات الفصل ّ( أ

 المشار اليه اعاله 

من القانون المشار اليه  29وفقا لمقتضيات الفصل  مجلس التأديبّ( ب

 اعاله 

من القانون المشار  48و  49وفقا لمقتضيات الفصلين  الجلسة العامةّ( ت

تحت اشراف مجلس  ,ويؤمنوالتي يتولى تسيير مداوالتها  اليه اعاله 

 .ا تنفيذ القرارات الصادرة عنه ,العمادة

يطلع رئيس مجلس العمادة على جميع المسائل والتظاهرات المتعلقة   : 8الفصل 

 بعمادة المهندسين المعماريين 

و  24و  22و 48لمخولة له مبينة بالفصول وإن المهام واالمتيازات ا          

 .من القانون المشار إليه أعاله  28و 29

 .وهو الرئيس لمجلس التأديب          

وهو الرئيس بصفته هذه للفرع التونسي لإلتحاد الدولي للمهندسين           

المعماريين ويستدعي ويترأس جلسات مجلس العمادة ومجلس التأديب والجلسة 

 .  التي يتولى تسيير مداوالتها وتأمين تنفيذ القرارات التي تتخذ إثرها العامة 

ويجوز له أن يفوض كليا أو جزئيا وظائفه واالمتيازات التي يتمتع بها وفقا لما 

 .من القانون المشار إليه أعاله  24اقتضاه الفصل 
 



ويجوز له أن يفوض كليا أو جزئيا وظائفه واالمتيازات التي يتمتع بها وفقا لما 

 .من القانون المشار إليه أعاله  24اقتضاه الفصل 
 

ينوب عنه عند يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس بصفة مستمرة و : 7الفصل 

 .اإلقتضاء في وظائفه

وهو مكلف من طرف مجلس العمادة بقطاعات عمل مبينة وفقا              

 .ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

وهو مكلف خاصة بإقامة عالقات مستمرة مع المندوبين والنواب عن              

تقرير دوري  اداعدو المجلس بالواليات والتنسيق واإلشراف على نشاطهم

وعرضه على مجلس العمادة  بشأنهم  

يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس بصفة مستمرة وينوب عنه عند  : 7الفصل 

 .اإلقتضاء في وظائفه 

وهو مكلف من طرف مجلس العمادة بقطاعات عمل مبينة وفقا              

 .ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

مكلف خاصة بإقامة عالقات مستمرة مع المندوبين والنواب عن  وهو             

 المجلس بالواليات والتنسيق واإلشراف على نشاطهم وتقديم تقرير دوري بشأنهم 

 

العام تنظيم وإدارة األمانة العامة لعمادة المهندسين  الكاتبيتولى   : 44الفصل 

 المعماريين ويقترح على المجلس المستخدمين الضروريين

  يسهر على إعداد رزنامة مختلف تظاهرات عمادة المهندسين

 ويعرضها على مجلس العمادةالمعماريين 

 شار إليه من القانون الم 26و  22لفصلين مقتضيات ايحّرر طبقا ل

أماكن إجتماع هياكل العمادة تواريخ وأعاله جداول األعمال و

 .على المجلسوعلى الرئيس تها والتي يتولّى عرضها وهيـئ

 ويقوم بدرس يتولى االشراف على ادارة و تنظيم مكتب الضبط 

ويؤّمن و  المجلس وعلى على الرئيس ويعرضها المراسالت الواردة 

 ويدقّق المراسالت الصادرة 

  يسّجل قرارات الجلسات العامة بكّراس المحاضر المعدّ لهذا الغرض

 .والمرقّم و المؤّشر من طرف الرئيس 

 من القانون المشار اليه اعاله 24طبقا لمقتضيات الفصل ل يسجّ و 

 و قراراته بدفتر المحاضر العمادة مجلسوالت جلسات مخرجات مدا

رفق إمضاءه وامضاء رئيس وي المّرقم والمؤّشر من طرف الرئيس

 بعد مصادقة المجلس  الجلسة
 
 

يتولى األمين العام تنظيم وإدارة األمانة العامة لعمادة المهندسين   : 44الفصل 

المعماريين ويقترح على المجلس المستخدمين الضروريين ويسهر على إعداد 

 رزنامة مختلف تظاهرات عمادة المهندسين المعماريين 

من القانون المشار إليه أعاله  26و  22و يحّرر طبقا للفصلين             

جداول األعمال والتواريخ وأماكن إجتماع هياكل العمادة وهيـآتها والتي يتولّى 

 .عرضها على الرئيس 

ويقوم بدرس المراسالت الواردة والتي يقدّمها للرئيس ويؤّمن ويدقّق            

ويسّجل قرارات الجلسات العامة بكّراس المحاضر المعدّ المراسالت الصادرة 

 .لهذا الغرض والمرقّم و المؤّشر من طرف الرئيس 

ويرفق إمضاءه على تقارير جلسات مجلس العمادة بدفتر المحاضر            

 .المعدّ لهذا الغرض والمّرقم والمؤّشر من طرف الرئيس 
 



 الكاتبن يعين وينوب عند اإلقتضاء العام المساعد أ لكاتبينبغي ل  : 44الفصل 

 .العام في مهامه 

وهو مكلّف من طرف مجلس العمادة بقطاعات العمل المعينة وفقا               

 .ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

 مركز التوثيق بالسهر على حسن ادارة و تسيير وهو مكلّف خاصة             

في هذا الصدد ارساء و  التابع لعمادة المهندسين المعماريين ويتولّى والدراسات

تحيين قاعدة البيانات التي يجب ان توضع تحت تصرف المهندسين المعماريين 

  المرسمين بالجدول

و االشتراكات و البرمجيات  النشرياتقائمة بعلى المجلس ويقترح               

التغطية الجوية و كل المراجع و الوثائق وقاعدة البيانات الخرائطية و صور 

 .اواإلنخراط فيهاها إقتنائ  المتعلقة بالمهنة و التي يرى ضرورة في 
 

ينبغي لألمين العام المساعد أن يعين وينوب عند اإلقتضاء األمين   : 44الفصل 

 .العام في مهامه 

ينة وفقا وهو مكلّف من طرف مجلس العمادة بقطاعات العمل المع              

 .ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

وهو مكلّف خاصة بمركز التوثيق التابع لعمادة المهندسين المعماريين              

 ويتولّى تنظيم سيره وإدارته

ويقترح التأليف والنشريات التي ينبغي إقتناؤها واإلنخراط فيها               

 .لمجلس ويعرض القائمة المتعلّقة بها على ا
 

تها يقوم أمين المال يتنظيم الخزينة وإدارة أموال العمادة ومراقب   : 42الفصل 

المتخلّدة والمداخيل والمقابيض المتعلقة  اإلنخراطاتوهو مكلف بإستخالص 

بالعمادة وكذلك أي مبلغ آخر وبدفع جميع اإليصاالت والفواتير التي يصادق 

 .عليها المجلس 

الموارد المالية يمسك حسابية المقابيض والمصاريف المتعلقة بجميع              

باالستعانة بمدقق حسابات معتمد ووفقا , تحت مسؤولية المجلس الخاصة بالعمادة

 لقوانين المحاسبة الجاري بها العمل 

تفويض باإلمضاء قصد إجراء جميع ويتحّصل من المجلس على ال             

 . لتسيير نشاطات العمادة الدورية  الالزمة اتحسابعمليات جدولة ال

لتزام في ه ان يحصل على ترخيص من المجلس بأغلبية ثلثيه على كل إوعلي

 النفقات ذات الطابع االستثنائي 

 ةالماليّ تقرير عن الوضعية  عدادإأشهر ب ربعةأأمين المال كل  يقوم             

 .للمصادقة باغلبية ثلثيه المجلسويعرضه على 

ضمن حدود سنتين  في بداية كل فترة نيابية يحّرر الميزانية السنوية             

 . للمصادقة باغلبية ثلثيه للمجلس هاويقدّم

يقوم أمين المال يتنظيم الخزينة وإدارة أموال العمادة ومراقبتها    : 42الفصل 

وهو مكلف بإستخالص اإلشتراكات المتخلّدة والمداخيل والمقابيض المتعلقة 

بالعمادة وكذلك أي مبلغ آخر وبدفع جميع اإليصاالت والفواتير التي يصادق 

 .عليها المجلس 

وهو يمسك حسابية المقابيض والمصاريف المتعلقة بجميع الموارد              

المالية الخاصة بالعمادة ويتحّصل من المجلس على التفويض باإلمضاء قصد 

 .إجراء جميع العمليات الحسابية الالزمة 

 

ويقوم أمين المال كل ثالثة أشهر بتقديم تقرير عن الوضعية               

 .الحسابية إلى المجلس

وهو يحّرر الميزانية السنوية ضمن حدود سنتين ويقدّم للمجلس               

 .تقريرا عن إرادته في مطلع شهر ديسمبر

وينظر في مشاريع ميزانيات اللجان وكذلك كل ميزانية أخرى يراد                

 .تخصيصها لقطاعات عمل تتالءم مع أهداف عمادة المهندسين المعماريين 
 



كل ميزانية أخرى يراد و التكميليةميزانيات الوينظر في مشاريع                

 .تخصيصها لقطاعات عمل تتالءم مع أهداف عمادة المهندسين المعماريين 
 

ينبغي على أمين المال المساعد أن يعين وينوب عند اإلقتضاء أمين  : 44الفصل 

 .المال في القيام بمهامه 

  وهو مكلف من طرف المجلس بقطاعات األنشطة المعنية وفقا

 ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

  وهو مكلف خاصة ياعداد و تقديم ملفات المهندسين المعماريين

 و االعفاء من تسديد مبالغ اإلنخراطاتالذين تستدعي وضعيتهم 

باقتراح و احداث صناديق االعانات و الدعم للمهندسين المعماريين 

وبهذا العنوان فإنه مكلّف بالمتابعة  الذين يواجهون ظروف قاهرة

 .واإلدارة وكذلك بالعالقات الواجب إقامتها في هذا الصدد 

 يات مع شركات وهو مكلف باتخاذ الخطوات الالزمة البرام اتفاق

التامين و ضمان اكبر عدد ممكن من المكتسبات  لفائدة المهندسين 

  .المعماريين
 

ينبغي على أمين المال المساعد أن يعين وينوب عند اإلقتضاء أمين  : 44الفصل 

 .المال في القيام بمهامه 

وهو مكلف من طرف المجلس بقطاعات األنشطة المعنية وفقا               

 ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

وهو مكلف خاصة بمشاريع اإلعانات والتقاعد وكذلك بالتأمين لفائدة               

المهندسين المعماريين وبهذا العنوان فإنه مكلّف بالمتابعة واإلدارة وكذلك 

 .ت الواجب إقامتها في هذا الصدد بالعالقا
 

 , كل على حدة, إن األعضاء المساعدين مكلّفون من طرف المجلس  : 46الفصل 

 .بقطاعات األنشطة وفقا ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

 : مكلّفون خاصة  ,كل على حدة, إن األعضاء المساعدين               

بالتحقيق بشأن المسائل والمشاكل المتعلّقة بالمهندسين  -                  

وهم يقيمون في هذا  قتراحات الواجب تقديمها للمجلسالمعماريين المؤجّرين واإل

 .النطاق العالقات المتبعة والمستمرة التي ال بدّ منها 

ترسيم بجدول وهم مكلفون بالتحقيق بشأن ملفات مطالب ال -                 

 .عمادة المهندسين المعماريين الواجب عرضها على المجلس 

وبالتحقيق في خصوص النزاعات بين المهندسين المعماريين  -                

وبينهم وبين أصحاب المشاريع فهم يحّررون تقاريرهم ويعرضونها على المجلس 

 مع إبداء اقتراحاتهم فيما يخص التسوية

 

إن األعضاء المساعدين مكلّفون من طرف المجلس بقطاعات   : 46الفصل 

 .األنشطة وفقا ألهداف عمادة المهندسين المعماريين 

 : األعضاء المساعدين مكلّفون خاصة إن               

بالتحقيق بشأن المسائل والمشاكل المتعلّقة بالمهندسين المعماريين  -       

 .المؤجّرين واإلقتراحات الواجب تقديمها للمجلس 

 .تبعة والمستمرة التي ال بدّ منهاوهم يقيمون في هذا النطاق العالقات الم -       

بجدول عمادة  وهم مكلفون بالتحقيق بشأن ملفات مطالب الترسيم -      

 .المهندسين المعماريين الواجب عرضها على المجلس 

وبالتحقيق في خصوص النزاعات بين المهندسين المعماريين  -                

وبينهم وبين أصحاب المشاريع فهم يحّررون تقاريرهم ويعرضونها على المجلس 

ةمع إبداء اقتراحاتهم فيما يخص التسوي  



وبالتحقيق في ملفات المناظرات و تقديم المقترحات الالزمة و  -                

 عرضها على المجلس 
 

عمادة المهندسين المعماريين ألي  بمجلسحدوث شغور في صورة  : 44الفصل 

القانون  من 47الفصل المنصوص عليها ب ر الشروطفي حال توفّ وسبب كان 

من القانون المشار   24 مقتضيات الفصلل طبقا, سد الشغورالمشار إليه، يتم 

 :كما يلي  من هذا النظام 44و  44و  7اليه اعاله و طبقا لمقتضيات الفصول 

يتولى مجلس العمادة  خطة الرئيس فيفي صورة حدوث شغور  -

 .انتخاب رئيس من بين اعضائه

يتولى مجلس خطة نائب الرئيس  فيحدوث شغور  وفي صورة -

 .من بين اعضائهنائب رئيس العمادة انتخاب 

في صورة حدوث شغور في خطة الكاتب العام فإن  الكاتب  -

 العام المساعد هو الذي يباشر المهام

خطة أمين المال فإن أمين  فية حدوث شغور صورفي  -

  المساعد هو الذي يباشر المهام

في صورة حدوث شغور في خطة الكاتب العام المساعد يتولى  -

المجلس انتخاب الكاتب العام المساعد من بين اعضائه 

 المساعدين

يتولى  خطة أمين المال المساعد فيوفي صورة حدوث شغور  -

المساعد من بين اعضائه  المالامين المجلس انتخاب 

 المساعدين
 

في صورة حدوث شغور ضمن عمادة المهندسين المعماريين ألي   : 44الفصل 

من القانون المشار إليه أعاله  47سبب كان وبشرط أن تكون مقتضيات الفصل 

 :منطبقة، يتم اإلجراء كما يلي 

لخطة الرئيس فإن نائب الرئيس هو الذي  وفي صورة حدوث شغور -      

 .يباشر المهام 

وفي خصوص حدوث شغور لخطة نائب الرئيس فإن نائب الرئيس  -           

 الجديد ينتخب من طرف      

 .المجلس من بين األعضاء المعاونين             

وفي صورة حدوث شغور لخطة أمين المال فإن أمين المساعد هو  -      

 .يباشر المهام  الذي

مال وفي صورة حدوث شغور بخطة أمين المال المساعد فإن أمين ال - 

 طرف المجلس من بين األعضاء المعاونين  المساعد الجديد ينتخب من
 

 الباب الثالث
 عن هيئات عمادة المهندسين المعماريين

 

 :تتكون الهيئات التابعة لعمادة المهندسين المعماريين من   :  44الفصل   

 الجلسة العامة  -                  

 واللجان المنبثقة عنه المجلس اإلستشاري -                

 الباب الثالث
 عن هيئات عمادة المهندسين المعماريين

 

 :تتكون الهيئات التابعة لعمادة المهندسين المعماريين من   :  44الفصل   

 الجلسة العامة  -                  

 المجلس اإلستشاري -                



 
 

 

 : من  تتركب الجلسة العامة  : 49الفصل 

المنشور بالرائد  العمادةول جدهندسين المعماريين المرسمين بالم ّ( أ

 من القانون المشار اليه اعاله 44الرسمي طبقا لمقتضيات الفصل 

  لسنة التي تنعقد بها هذه الجلسةوالموافق ل

ن في أجل أقصاه عشرون يوما قبل المهندسين المعماريين المرسمي ّ( ب

والذين وقع ادراج اسمائهم بملحق جدول الترسيمات  انعقاد هذه الجلسة

  من القانون المشار اليه اعاله 44ا لمقتضيات الفصل المودع رسميا طبق
 

 : تتركب الجلسة العامة  : 49الفصل 

من المهندسين المعماريين المرسمين بآخر جدول لعمادة  -          

 المهندسين المعماريين   

شرون من المهندسين المعماريين المرسمين في أجل أقصاه ع -          

 .الجلسةيوما قبل انعقاد هذه 
 

، وكلما اقتضت الضرورة تنعقد الجلسة العامة مرة في السنة   : 48الفصل 

او رئيس معين   ويترأسها رئيس مجلس عمادة المهندسين المعماريين المباشر

 . .من طرف هذه األخيرة 
 

تنعقد الجلسة العامة مرة في السنة، ويترأسها رئيس مجلس    : 48الفصل 

 .عمادة المهندسين المعماريين المباشر 

إن الجلسة العامة أو الجلسة العامة االستثنائية التي تتم دعوتها               

بشكل قانوني تنعقد بصورة صحيحة مهما كان عدد المهندسين المعماريين 

 .من هذا النظام  8راء إنتخابات ينطبق عليها الباب الحاضرين إال في صورة إج

تنعقد الجلسة العامة مرة في السنة، ويترأسها رئيس مجلس عمادة المهندسين 

 .المعماريين المباشر 
 

يكون اجتماع الجلسة العامة فوق العادة المدعوة لالنعقاد بصفة  :19الفصل 

من القانون المشار اليه  49قانونية طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 

وفي صورة عدم  ,دد المهندسين المعماريينعصحيحا بحضور ثلث ,اعاله 

 .قع اللجوء لجلسة ثانيةاكتمال النصاب ي
 

إن الجلسة العامة أو الجلسة العامة االستثنائية التي تتم دعوتها  : 19الفصل 

بشكل قانوني تنعقد بصورة صحيحة مهما كان عدد المهندسين المعماريين 

 من هذا النظام 8الحاضرين إال في صورة إجراء إنتخابات ينطبق عليها الباب 
 

قد عينت بنصف  ةفوق العادإن األغلبية المطلوبة في الجلسة العامة   :24الفصل 

 .عدد المهندسين الحاضرين زائد واحد

تعتبر القرارت المنبثقة عن هذه الجلسة و التي وقع اتخاذها طبقا           

 التزاما بالنسبة لمجلس العمادة , لمقتضيات الفقرة االولى من هذا الفصل
 

إن األغلبية المطلوبة في الجلسة العامة قد عينت بنصف عدد   :24الفصل 

 .المهندسين الحاضرين زائد واحد

إن قرارات الجلسة الواقع اتخاذها طبق الشروط المبينة بالفقرة األولى           

 : من هذا الفصل هي عبارة عن 

 توصية لمجلس العمادة في جميع األحوال  (4



تعليمات لمجلس العمادة إذا كانت هذه األغلبية تمثل ربع المهندسين  (2

 المعماريين المرسمين على األقل 

إلتزام بالنسبة لمجلس العمادة إذا كانت هذه األغلبية تمثل ثلث  (4

 المهندسين المعماريين المرسمين على األقل 

إذا حدث إقالة مجلس العمادة في نطاق المادة الثالثة من هذا الفصل         

تجرى انتخابات مبكرة في أجل   شهرين طبق الشروط التي اقتضاها الفصل 

 من هذا النظام  44من القانون المشار إليه أعاله والفصل  47
 

 : ا علىعمالهويشتمل جدول أفوق العادة تنعقد الجلسة العامة   : 24الفصل 

 ناقشة التقرير المتعلق بنشاط العمادة مّ( أ

 ميزانيتهاالتقرير المالي للعمادة و مناقشة ّ( ب

 عند االإقتضاءإنتخاب أعضاء دائرة التأديب ّ( ت

 المهنة ( أو)النظر في مسائل هامة وأكيدة تهم مجلس العمادة وّ( ث

 

 :عمالها علىجدول أ نتكون الجلسة العامة انتخابية حين يتضمو

 مناقشة التقرير المتعلق بنشاط العمادة ّ( أ

 ميزانيتهاالتقرير المالي للعمادة و مناقشة ّ( ب

 إنتخاب أعضاء مجلس العمادة  ّ( ت

 عضاء مجلس التأديبنتخاب أإّ( ث

 من القانون المشار اليه اعاله  47غور طبقا لمقتضيات الفصل الشّ  سدّ ّ( ج
 

 : تنعقد الجلسة العامة بهدف   : 24الفصل 

  التقرير المتعلق بنشاط العمادة قشةناممّ( أ

 مناقشة ميزانية العمادة ّ( ب

 إنتخاب أعضاء مجلس العمادةّ( ج

 إنتخاب أعضاء دائرة التأديب ّ( د

 المهنة ( أو)النظر في مسائل هامة وأكيدة تهم مجلس العمادة وّ( ه
 

 .ةرئيس مجلس العماد االنتخابية يقوم بدعوة الجلسة العامة  : 22الفصل 

سواء بمبادرة العمادة مجلس ة فوق العادم بدعوة الجلسة العامة ويقو              

طبقا للشروط  د المهندسين المعماريين المرسمينبطلب من ثلث عد منه او

 من القانون المشار اليه اعاله   49المنصوص عليها بالفصل 

مر في بحر عشرين يوما على االقل قبل وترسل االستدعاءات للمعنيين باأل

 من القانون المشار اليه اعاله 48المعين للجلسة وفقا لمقتضيات الفصل تاريخ ال

 

 .يقوم بدعوة الجلسة العامة رئيس مجلس العمادة   : 22الفصل 

رئيس مجلس العمادة أو من  ويقوم بدعوة الجلسة العامة اإلستثنائية              

طرف مجلس العمادة أو بسعي من هذا األخير بطلب من ثلث عدد المهندسين 

يتولى رئاسة الجلسة العامة رئيس مجلس العمادة . المعماريين المرسمين 

 .المباشر 
 



 

 : يتألف المجلس االستشاري من   :24الفصل 

  المهندسين المعماريين أعضاء مجلس العمادة 

  مجلس التأديب  أعضاءالمهندسين المعماريين 

  المهندسين المعماريين أعضاء دائرة التأديب 

 المهندسين المعماريين المعتمدين من طرف مجلس العمادة لدى الواليات 

 المهندسين المعماريين رؤساء الهيئات السابقة 

  المهندسين المعماريين الكتاب العامين للهيئات السابقة 

 الثالثة األكبر سنا والثالثة مهندسين  المعماريين المرسمين المهندسين

 المعماريين المرسمين األصغر سنا    

 فروع المنظمات الدولية لدى المهندسين المعماريين المعتمدين الرسميين 

 المهندسين المعماريين أعضاء اللّجان 

  لالستعانة بخبراته يرى مجلس العمادة جدوى في دعوته  شخصومن كل

  دون ان يتمتّع بحق التصويت كفائته المتصلة بموضوع استدعائهو 

 : يتألف المجلس االستشاري من   :24الفصل 

 المهندسين المعماريين أعضاء مجلس العمادة  -         

 المهندسين المعماريين التابعين لمجلس التأديب  -         

 المعماريين أعضاء دائرة التأديب  المهندسين -         

المهندسين المعماريين المعتمدين من طرف مجلس العمادة لدى  -         

 الواليات 

من بين العمداء الثالثة األكبر سنا من المهندسين المعماريين  -         

 والثالثة مهندسين المعماريين 

 المرسمين األصغر سنا      

معماريين المعتمدين الرسميين التابعين للفرع التونسي المهندسين ال -         

 لإلتحاد الدولي للمهندسين 

 المعماريين  

 ومن كل شخص آخر يرى مجلس العمادة جدوى في دعوته    -         
 

الفصل 26 :  ينعقد المجلس االستشاري كلما اقتضت الحاجة و مرة في السنة 

وفي  مجلس العمادة قبل في المسائل المعروضة عليه من لتولى النظر على األقلّ 

بصفة مباشرة , تشريعات التي تتعلقالب المسائل الخاصة كل االحوال للنظر في

  .بتنظيم او ممارسة المهنة ,او غير مباشرة

  يجتمع المجلس االستشاري للنظر في المسائل التي من شأنها ان تتسبب

 في خلق مشاكل تنظيمية او تشريعية تعيق المهنة 

 قرارات , تعتبر قرارات المجلس االستشاري التي يقع اتخاذها باالغلبية

 نافذة وعليه فإنها تعتبر التزاما بالنسبة لمجلس العمادة  

 شة برنامج نشاط مجلس العمادة و يتولى المجلس االستشاري مناق

 ميزانيته السنوية 

 اء اللّجان و فرق العمل و التّأمليتولى المجلس االستشاري تعيين أعض 

 

ينعقد المجلس االستشاري مرة في السنة لتولى النظر في المسائل   : 26الفصل 

هم مباشرة المعروضة عليه من طرف مجلس العمادة وكذلك المسائل التي ت

 .المهنة وبصفة عامة المحيط الحياتي 
 



 

 عضاء دائرة التأديب المشاركة في ال يمكن ألعضاء مجلس التأديب و أ

التّصويت متى تعلّق األمر باتخاذ قرارات في مسائل يمكن ان تحال على 

 انظار الهياكل التأديبية للعمادة 
  

 : يقوم بدعوة المجلس االستشاري   :24الفصل 

 رئيس مجلس العمادة  

 مجلس العمادة 

 44 باستثناء أعضاء مجلس  ستشاريعضاء المجلس اإلعضو من أ

" اغلبية"اليمكن ان يقع ذكر مصطلح ) التأديب و أعضاء دائرة التأديب

 (دون تحديد عدد
 

  يقوم بدعوة المجلس االستشاري الرئيس أو مجلس العمادة   : 24الفصل 
 

 الباب الرابـــــــــــــــع
 عن جدول العمادة

 

( جدول العمادة)رسيمات عداد  جدول التّ إ  عمادةاليتولى مجلس  : 24الفصل 

خالل شهر من القانون المشار اليه اعاله و ذلك  44طبقا لمقتضيات الفصل 

 من كل سنة جانفي

سمي في موفى شهر  ئد الرّ اعاله بالرنشر الجدول المذكور أتولى المجلس ي

 من القانون المشار اليه اعاله  44وفقا لمقتضيات الفصل فيفري من كل سنة 

     

........            

 الباب الرابـــــــــــــــع
 عن جدول العمادة

 

ينشر جدول العمادة سنويا من طرف مجلس عمادة المهندسين  : 24الفصل 

 .المعماريين

ويودع لدى الوزارة األولى ووزارة التجهيز واإلسكان والوكيل                

 العام لدى محكمة االستئناف بتونس وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 .ويحال إلى الوزراء وكتاب الدولة والوالة                

ويحال إلى كافة الجماعات العمومية المحلية وجميع الهياكل والدوائر              

 العمومية والمنظمات الوطنية 
 

يحرر جدول عمادة المهندسين المعماريين بالبالد التونسية طبق  : 29الفصل 

من القانون المشار إليه أعاله، ويعيّن نظام  44الشروط التي اقتضاها الفصل 

 : الترسيم حسب األقدمية كما يلي 

 تاريخ الترسيم بجدول العمادة -          

 سنة الحصول على الشهادة  -          

يحرر جدول عمادة المهندسين المعماريين بالبالد التونسية طبق  : 29الفصل 

من القانون المشار إليه أعاله، ويعيّن نظام  44الشروط التي اقتضاها الفصل 

 : الترسيم حسب األقدمية كما يلي 

 تاريخ الترسيم بجدول العمادة -          

 سنة الحصول على الشهادة  -          



  الوالدةتاريخ  -          
 

  تاريخ الوالدة -          
 

م بجدول العمادة رقم ترسيم محدد كل مهندس معماري مرسّ  يمنح   : 28الفصل 

من هذا النظام ومصحوب بحرف العمود  29طبق الشروط التي تضمنها الفصل 

 الذي ينتمي إليه

يعطي لكل مهندس معماري مرسم بجدول العمادة رقم ترسيم    : 28الفصل 

من هذا النظام ومصحوب بحرف  29محدد طبق الشروط التي تضمنها الفصل 

 العمود الذي ينتمي إليه 

 

 البــــــاب الخامـــــــس
 الترسيم بجدول العمادة

المنصوص عليها بالفصلين ينبغي لكل شخص تتوفر فيه الشروط   : 27الفصل 

حق حمل عنوان مهندس  والتي تخّول لهمن القانون المشار إليه أعاله  7و 4

معماري و مباشرة مهنة مهندس معماري ، أن يكون مرسما بجدول العمادة 

 من القانون المشار إليه أعاله 42حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 

 

 
 

 البــــــاب الخامـــــــس
 دول العمادةالترسيم بج

ينبغي لكل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى القانون   : 27الفصل 

المشار إليه أعاله ليكون له حق حمل عنوان مهندس معماري و مباشرة مهنة 

مهندس معماري ، أن يكون مرسما بجدول العمادة حسب الشروط التي اقتضاها 

 من القانون المشار إليه أعاله 42الفصل 
 

 مجلس العمادة رئيسيحّرر مطلب الترسيم بجدول العمادة باسم   : 44الفصل 

و  من القانون المشار اليه اعاله 4بالفصل ويضاف له الملف مثلما هو مبين 

وهو يحرر من نظيرين حسب نموذج تقدمه له أمانة . من هذا النظام  44 بالفصل

باعتباره وصال مجلس العمادة  ويتسلم المعني باألمر نظيرا من استمارة طلبه 

فتر الواردات تاريخ ايداع مطلبه و الرقم المسجل بدب يكون مرفوقاشريطة ان 

 .بمكتب الضبط

مذكور اعاله تاريخ انطالق اآلجال المبينة يعتبر التاريخ المحدد بالوصل ال        

 من القانون المشار اليه اعاله  44و  44في الفصلين 

 .وال يخول الوصل أي حق للترسيم بالجدول             
 

بجدول العمادة باسم رئيس مجلس العمادة  يحّرر مطلب الترسيم  : 44الفصل 

وهو يحرر من . من هذا النظام  44ويضاف له الملف مثلما هو مبين بالفصل 

نظيرين حسب نموذج تقدمه له أمانة مجلس العمادة  ويتسلم المعني باألمر نظيرا 

 من استمارة طلبه باعتباره وصال

 . وال يخول الوصل أي حق للترسيم بالجدول            
 

 :يتكون الملف المصاحب لمطلب الترسيم من الوثائق اآلتية   :  44الفصل 

 ما  نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من شهادة الهندسة المعمارية حسب

 .مبين بالفصل األول من القانون المشار إليه أعالههو 

 :من الوثائق اآلتية  يتكون الملف المصاحب لمطلب الترسيم  :  44الفصل 

نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من شهادة الهندسة المعمارية  -                

 حسبما ذلك مبين بالفصل األول 



 من المدرسة الوطنية للهندسة  شهادة معادلة بالنسبة لغير المتخرجين

 المعمارية 

 مضمون والدة 

  أو نسخة من شهادة الجنسية  الوطنيةنسخة من بطاقة التعريف 

  مضمون من سجل السوابق العدلية 

 نسخة من محضر لجنة ختم التربّص 

 جذاذة تسحب من ادارة العمادة 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 .من القانون المشار إليه أعاله 

مضمون والدة أو نسخة من بطاقة التعريف القومية أو نسخة من  -                

 شهادة الجنسية 

 مضمون من سجل السوابق العدلية  -                

 تصريح بشأن طريقة مباشرة المهنة من طرف المعني باألمر  -                

 مبلغ معلوم الترسيم -                
 

يسلم للمعني باألمر الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى    : 42الفصل 

القانون المشار إليه أعاله وهذا النظام قرار ترسيم بجدول عمادة المهندسين 

 44و  44المعماريين بعد إيداع مطلبه وملفه مثلما هو منصوص عليه بالفصلين 

 . يوما من تاريخ ايداع ملفّه 44في بحر من هذا النظام وذلك 

حمل العنوان ومباشرة  الحق في ,بعد آداء القسم و, آليّا قرار الترسيم يخول   

  مهنة مهندس معماري بالبالد التونسية

 التالي كل مهندس معماري وقع ترسيم اسمه بجدول العمادة مدعو آلداء القسم   

  : مام مجلس العمادةأ

اقسم باهلل العظيم أن اقوم بواجباتي في هذه المهنة باألمانة و الشرف و أن "

احترم القانون المنظم لها و مجلة الواجبات المهنية كما اتعهّد ببذل قصارى 

جهدي في خدمة المجموعة الوطنية و ان اعمل جاهدا على ترسيخ البعد 

 الحضاري للمعمار و التعمير في تونس العزيزة 

 "ي التوفيق وهللا ول

 مضائه بوثيقة القسم المذكور سلفاوعلى المعني باألمر إرفاق إ

يسلم للمعني باألمر الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى    : 42الفصل 

بجدول عمادة المهندسين  القانون المشار إليه أعاله وهذا النظام قرار ترسيم

 44و  44المعماريين بعد إيداع مطلبه وملفه مثلما هو منصوص عليه بالفصلين 

 .يوما  74من هذا النظام وذلك في أجل أقصاه 

إن قرار الترسيم يخول تّوا الحق في حمل العنوان ومباشرة مهنة مهندس    

 .معماري بالبالد التونسية 
 



 
 

دة  مدعو في سمه بجدول العماكل مهندس معماري وقع ترسيم إ : 44الفصل 

 :ترسيمه ل يوما من تاريخ 44بحر 

  ّفة التي يباشر رف يعلم من خالله المجلس بالصّ تقديم تصريح على الش

 الثالث من مجلة الواجبات المهنية وفقا لمقتضيات العنوانمهنته بها 

 د من قبل مجلس العمادة طبقا لمقتضيات المحدّ  خالص معلوم اإلنخراط

 من القانون المشار اليه اعاله 24الفصل 

البطاقة من هذا النظام  42يتسلم المهندس المعماري المرسم بمقتضى الفصل   

مجلة الواجبات , المهنية وجملة من الوثائق  من بينها القانون المنظم للمهنة

 ممارسة مهنته عينه علىشأنها ان ت هذا النظام وكل الوثائق التي من, المهنيّة

 

الفصل 44 :   يتسلم المهندس المعماري المرسم بمقتضى الفصل 42 من هذا 

النظام جملة من الوثائق وخاصة النصوص الرسمية والنظم المتعلقة بالمهنة 

 وكذلك البطاقة المهنية

 الباب السادس
 السنوي نخراطاال                                    

 

التي يجب أن  السنوي م االنخراطمعلويحدّد مجلس العمادة    : 46الفصل 

 .ستخلص لزوما من طرف المهندسين المعماريين المرسمين بجدول العمادة ي
 

 الباب السادس
 اإلشتراكــــــــات                                    

 

التي يجب أن يستخلص  يحّدد مجلس العمادة مبالغ اإلشتراكات   : 46الفصل 

 .لزوما من طرف المهندسين المعماريين المرسمين بجدول العمادة 
 

في  في بداية كل سنة ويقع خالصه نخراطم االمعلويجب تسديد    : 44الفصل 

وصال من كنش  المعني باألمريسلم ومارس من نفس السنة  44أجل أقصاه يوم 

 . المالوممضيّة من قبل أمين  ذي قصاصات مرقمة
 

يجب تسديد اإلشتراكات في بداية كل سنة ويقع خالصه في أجل    : 44الفصل 

مارس من نفس السنة إلى أمين المال الذي يسلم وصال من كنش  44أقصاه يوم 

 .ذي قصاصات مرقمة 
 

مارس  44لم يسدّد إلى غاية  معلوم انخراط سنويتسلّط على كل    :44الفصل 

 عن كل شهر تأخير ( غير مركبة /. ).في  4زيادة قدرها 
 

مارس زيادة قدرها  44تسلّط على كل اشتراك لم يسدّد إلى غاية    :44الفصل 

 عن كل شهر تأخير ( غير مركبة ./. )في  4
 

من  جوان 44في أجل أقصاه  نخراطمعلوم االإن عدم خالص   : 49الفصل 

المنصوص عليها بالقانون  خالال يعّرض صاحبه للتتبّعاتإ رالسنة الجارية يعتب

وذلك ما لم الثاني عشر من مجلة الواجبات المهنية  عنوانالمشار اليه اعاله و بال

بصفة قانونية قبل هذا األجل لمجلس العمادة ويكون  يبلّغهاإلدالء بمبّرر ب يقم 

نوفمبر من  44إن عدم خالص مبلغ اإلشتراكات في أجل أقصاه   : 49الفصل 

من عمادة المهندسين المعماريين إالّ في  السنة الجارية يعتبر مطلب إستقالة

صورة اإلدالء بمبّرر يتّم تبليغه بصفة قانونية قبل هذا األجل لمجلس العمادة 

 ويكون مقبوال من طرفه 



 مقبوال من طرفه 

وفي حال عدم وجود  عالهلوضعية في اآلجال المبينة أفي حالة عدم تسوية ا

    .ديبلس التأمر على مجحالة المعني باأليمكن للمجلس إ مبّرر
 

 

المشار ليه مساس بتطبيق األحكام التي اقتضاها القانون الدون    : 48الفصل 

مهندس معماري على والمتعلقة بالمباشرة غير الشرعية وحمل عنوان اعاله 

قع شطب إسمه ومهندس المعماري الذي وجه التحيّل والعقوبات التأديبية، فإن ال

أعاله يفقد حقوقه بشأن حمل العنوان  49بمقتضى الفصل  من جدول العمادة

 ومباشرة مهنة مهندس معماري
ّ
ّ
 

بدون مساس بتطبيق األحكام التي اقتضاها القانون والمتعلقة    : 48الفصل 

بالمباشرة غير الشرعية وحمل عنوان مهندس معماري على وجه التحيّل 

والعقوبات التأديبية، فإن المهندس المعماري الذي لم يقع ترسيم إسمه بجدول 

ة مهنة أعاله يفقد حقوقه بشأن حمل العنوان ومباشر 49العمادة بمقتضى الفصل 

 مهندس معماري
 

تتخذ لمهندس المعماري الذي ا النظر في وضعيةإعادة  ال يمكن   : 47الفصل 

تطبيق إالّ عند  ,بالجدول أعاله 48و  49 يننة بالفصلاإلجراءات المعيّ   في حقه

المتخلدة  طاالنخرامبالغ تسديد د القيام ببع ,القانونية و في كل الحاالت الشروط

 .  سداد رسوم الـتأخير مع اعتباربذمته 
 

إن المهندس المعماري الذي تسلّط عليه اإلجراءات المعينة    : 47الفصل 

أعاله ال يمكنه الحصول على إعادة إقرار وضعيته بالجدول إالّ بعد  49بالفصل 

سين المعماريين والمتخلّدة القيام يتسديد مبالغ اإلشتراكات الراجعة لعمادة المهند

 .بذمته
 

 السابع الباب
 في خصوص حق الترشح

يمنح حق الترشح لمجلس العمادة طبق الشروط التي اقتضاها    : 64الفصل 

للمهندسين المعماريين المرسمين  ,من القانون المشار إليه أعاله 44الفصل 

 بجدول العمادة منذ ثالث سنوات على األقل أو الذين تجاوز سنهم الثالثين سنة

 . عند تاريخ اإلنتخابات 
 

 الباب السابع
 في خصوص حق الترشح

يمنح حق الترشح لمجلس العمادة طبق الشروط التي اقتضاها    : 64الفصل 

من القانون المشار إليه أعاله للمهندسين المعماريين المرسمين  44الفصل 

بجدول العمادة منذ ثالث سنوات على األقل أو الذين تجاوز سنهم الثالثين سنة 

 .اإلنتخابات عند تاريخ 
 

ليهم رشح لمجلس العمادة عالوة على الذين أشير إال يمنح حق التّ    : 64الفصل 

 : ن للمهندسين المعماريي  المشار اليه اعالهمن القانون  27 و44ين بالفصل

ليها المشار إ  في اآلجال نخراطاتدوا معاليم اإللذين لم يسدّ اّ( أ

 .من هذا النظام  44 بالفصل

ال يمنح حق الترشح لمجلس العمادة عالوة على الذين أشير إليهم    : 64الفصل 

 : من القانون المومإ إليه المهندسون المعماريون  27بالفصل 

 الذين تكون وضعيتهم اإلدارية غير مسواة مع العمادة ّ( ب

 44الذين لم يسدّدوا مبالغ االشتراكات كما هو منصوص بالفصلين ّ( ت

 .من هذا النظام عند إيداع مطالب الترشح  44و 
 



لشروط التي تضمنها ا لطبق, ديبمجلس التأل يمنح حق الترّشح   : 62الفصل 

ن الذين تجاوزت للمهندسين المعماريي ,من القانون المشار إليه أعاله 29الفصل 

ن الذين تقل مدة ترسيمهم سنة والمهندسين المعماريي 44تهم للمهنة مدة مباشر

  .عند تاريخ اإلنتخابات سنوات 4دة عن بجدول العما

ديب تقديم اريين المترشحين لعضوية مجلس التأوال يجوز للمهندسين المعم

  .ترشحهم لمجلس العمادة
 

يمكن أن يعينوا بمجلس التأديب طبق الشروط التي تضمنها    : 62الفصل 

من القانون المشار إليه أعاله المهندسون المعماريون الذين تجاوزت  29الفصل 

سنة والمهندسون المعماريون الذين تقل مدة ترسيمهم  44مدة مباشرتهم للمهنة 

 .سنوات عند  تاريخ التعيين  4بجدول العمادة عن 
 

مجلس التأديب للمهندسين المعماريين الذين ل ال يمنح حق الترشح  : 64الفصل 

 من هذا النظام  64ل ها الفصر فيهم الشروط التي تضمنال تتوف
 

للتعيين بمجلس التأديب للمهندسين  ال يمنح حق الترشح   : 64الفصل 

 64و  44و  44المعماريين الذين ال تتوفر فيهم الشروط التي تضمنتها الفصول 

 من هذا النظام 
 

تضاها يمنح حق الترشح لدائرة التأديب طبق الشروط التي اق  : 66الفصل 

 المعماريينللمهندسين  ,إليه أعاله للمهندسين المشارمن القانون  46الفصل 

 .الذين قّضوا عشر سنوات على األقل في مباشرة المهنة 
 

يمنح حق الترشح لدائرة التأديب طبق الشروط التي اقتضاها   : 66الفصل 

من القانون المومإ إليه أعاله للمهندسين المعماريين الذين قّضوا  46الفصل 

 .عشر سنوات على األقل في مباشرة المهنة 
 

الترشح لدائرة التأديب للمهندسين المعماريين الذين ال يمنح حق    : 64الفصل 

 .من هذا النظام  64الفصل   م الشروط التي تضمنهاال تتوفر فيه
 

ال يمنح حق الترشح لدائرة التأديب للمهندسين المعماريين الذين    : 64الفصل 

 .من هذا النظام  64و  44و  44ال تتوفر فيهم الشروط التي اقتضتها الفصول 
 

لمناصب مندوببين و ممثلين عن مجلس العمادة  يمنح حق الترّشح   : 64الفصل 

 : بالواليات المهندسون المعماريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية 

 أن يكونوا مقيمين بالوالية  

  ايداع مطالب الترشحعند تاريخ قد سددت  نخراطاتهممعاليم اأن تكون  

 ةنافذ ولم تسلط عليهم عقوبات تأديبية   

 خطة مندوب مساعد لدورة على األقل   اقد شغلو اان يكونو 

 

يمنح حق الترّشح لمناصب مندوببين مساعدين  ممثلين عن مجلس العمادة 

 :بالواليات المهندسون المعماريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية 

  أن يكونوا مرسمين بجدول العمادة منذ ثالثة سنوات على األقل عند

يمكن أن يعيّن لمناصب مندوببين و مندوبين مساعدين و ممثلين    : 64الفصل 

عن مجلس العمادة بالواليات المهندسون المعماريون الذين تتوفر فيهم الشروط 

 : التالية 

أن يكونوا مرسمين بجدول العمادة منذ ثالثة سنوات على األقل عند  -        

 تاريخ ذلك التعيين 

أن يكونوا مقيمين بالوالية                                                                             -        

                         أن تكون وضعيتهم اإلدارية منظمة مع العمادة -        

          أن تكون مبالغ إشتراكاتهم قد سددت عند تاريخ التعيين  -           

 ولم تسلط عليهم عقوبات تأديبية  -               
 



 تاريخ ايداع مطالب الترشح

 أن يكونوا مقيمين بالوالية 

 قد سددت عند تاريخ ايداع مطالب الترشح  أن تكون معاليم انخراطاتهم 

 نافذة ولم تسلط عليهم عقوبات تأديبية   

 

 مجلسيتولى  احداها او لمناصب المذكورة اعالهل حاتفي حال عدم وجود ترشّ 

الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص تعيين المندوبين و المندوبين المساعدين  العمادة

 عليها اعاله 

ّ
ّ
 

 الباب الثامن
 ونبالناخ –االنتخابات 
 

 :  يعتبر بمثابة ناخبين   : 69الفصل 

  ّالمنشور بالرائد بجدول العمادة مون المهندسون المعماريون المرس

من القانون المشار اليه اعاله   44الرسمي طبقا لمقتضيات الفصل 

  بالسنة التي يحدد بها تاريخ انعقاد الجلسة العامة االنتخابية

  ّلمدة التي تتراوح بين مون بالجدول خالل االمهندسون المعماريون المرس

تاريخ يوما قبل ال 24تاريخ إلى  بالرائد الرسميآخر جدول  نشرتاريخ 

 في دورتها االولى اإلنتخابية العامةالمحدد للجلسة 

  نافذةالمهندسون المعماريون الذين لم تسلط عليهم العقوبات التأديبية ال 

 من القانون المشار اليه اعاله  27من الفصل  6المنصوص عليها بالفقرة 

  انعقاد الجلسةقبل تاريخ االنخراطات معاليم الذين سدّدوا  

 الباب الثامن
 ونبالناخ –االنتخابات 
 

 :  يعتبر بمثابة ناخبين   : 69الفصل 

المهندسون المعماريون المرسمون بالجدول الرسمي األخير  -                   

 .إالّ في صورة ما إذا فقدوا خالل تلك المدة صفتهم كمهندسين معماريين 

المهندسون المعماريون المرسمون بالجدول خالل المدة التي  -                   

: ت )يوما قبل  ت  24تتراوح بين تاريخ تحرير آخر جدول رسمي إلى التاريخ 

 ( تعتبر التاريخ المحدد للجلسة اإلنتخابية 

 : المهندسون المعماريون المرسمون من جديد بعد  -                 

 خالص متخلدات االشتراكات ( أ                    

 التمتع بعفو ( ب       
 

حين لمجلس العمادة حسب التّسلسل قائمة المترشّ  وتنشر تحّرر   : 68الفصل 

  المباشر األبجدي من طرف مجلس العمادة

لدائرة التأديب حسب التسلسل األبجدي  قائمة المترشحين وتنشروتحّرر        

 تحت مسؤولية مجلس العمادة المباشر

وتحّرر وتنشر قائمة المترشحين لمجلس التأديب حسب التسلسل األبجدي        

تحّرر قائمة المترشحين لمجلس العمادة حسب التّسلسل األبجدي    : 68الفصل 

 من طرف مجلس العمادة المتخلّي و تحت مسؤوليته 

المترشحين لدائرة التأديب حسب التسلسل األبجدي تحت وتحّرر قائمة        

 مسؤولية مجلس العمادة المباشر

وتبلّغ هذه القائمات إلى كافة المهندسين المعماريين المرسمين قبل التواريخ       



 تحت مسؤولية مجلس العمادة المباشر 

احتراما  اله بدفتر محاضر جلسات المجلساع يقع ترسيم القائمات المذكورة

 من القانون المشار اليه اعاله  44الفصل لمقتضيات 

 للدورة األولى و الدورة الثانية اإلستدعاءو و الظروفالقائمات  تبلّغ         

إلى كافة المهندسين المعماريين المرسمين قبل التواريخ المعينة  المحتملة

  .لإلنتخابات بعشرين يوما على األقل 

فض مطالب ترشحهم و رالمترشحين بقبول أإعالم نشر القائمات ويقع         

 يام من تاريخ غلق باب التّرشحأ 9في أجل اقصاه 

 ال يجوز للمترشحين سحب ترشحاتهم         

 .المعينة لإلنتخابات بعشرين يوما على األقل 
 

من هذا  22يقع دعوة الجلسة العامة االنتخابية  وفقا للفصل : رمكرّ  68الفصل 

عن النظام واحتراما لآلجال المنصوص عليها في القانون المشار اليه اعاله  

 طريق استدعاء صالح للدورة االولى و الدورة الثانية المحتملة

 "...." 

 

 تكوين مكتب اإلقتراع    : 67الفصل 

 لمكتب االقتراع لرئيس الجلسة حاتيقع تقديم الترشّ       

في صورة ما إذا تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد بمكتب االقتراع فإن و 

هذا األخير يقع تكوينه من الثالثة مرسمين الذين لهم أكثر أقدمية ومن 

 .المرسمين اإلثنين األصغر سنا 

 يقوم مكتب اإلقتراع بانتخاب رئيسه     

وذلك لضمان حسن سير عملية  الشروط بنفسيقع اختيار خمسة مالحظين 

 االقتراع و الفرز

  أعضاء 4يتركب مكتب اإلقتراع من               

 :أعضاء مكتب اإلقتراع وال يجوز أن يكون    

  ّحون لإلنتخابات المهندسون المعماريون المترش 

 المهندسون المعماريون الذين لهم صفة أعضاء بمجلس التأديب 

  المعماريون الذين لهم صفة أعضاء بدائرة التأديبالمهندسون 

 نافذة المهندسون المعماريون الذين نالتهم عقوبات تأديبية . 

 تكوين مكتب اإلقتراع    : 67الفصل 

 أعضاء  4يتركب مكتب اإلقتراع من               

 :وال يجوز أن يكون األعضاء مكتب اإلقتراع    

 المهندسون المعماريون المترشحون لإلنتخابات  -          

 المهندسون المعماريون الذين لهم صفة أعضاء بمجلس التأديب -     

 المهندسون المعماريون الذين لهم صفة أعضاء بدائرة التأديب -     

 .ن نالتهم عقوبات تأديبية المهندسون المعماريون الذي -     

  

في صورة ما إذا تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد بمكتب االقتراع       

فإن هذا األخير يقع تكوينه من الثالثة مرسمين الذين لهم أكثر أقدمية ومن 

 .المرسمين اإلثنين األصغر سنا 

 يقوم مكتب اإلقتراع بانتخاب رئيسه     
 



 نخراطاتالمهندسون المعماريون الذين لم يسددوا معاليم اال  

       
 

للقيام   و بطاقات تعريفهم الوطنيةأ الناخبون بطاقاتهم المهنيةيقدم  -:  44الفصل 

 باإلقتراع 

  هي حتما التي يسلمها المجلس وبها طابع ندي  القائمةإن 

  إن الناخب مدعو للتشطيب على أسماء المترشحين الذي ال يرغب

 في انتخابهم 

   تشتمل على أكثر من تسعة أسماء في الدورة األولى تعتبر  قائمةكل

تشتمل على عدد أسماء يفوق عدد المقاعد المراد  قائمةغية وكل ال

 إسنادها في الدورة الثانية تعتبر الغية 

  بها إقحام أو إمضاء أو عالمات مميزة تعتبر الغيةقائمة وكل 

  القائماتيفضي إللغاء هذه  قائمةوكل ظرف يشتمل على أكثر من 

 
 

 يقدم الناخبون بطاقاتهم المهنية للقيام باإلقتراع  -:  44الفصل 

 إن البطاقة هي حتما التي يسلمها المجلس وبها طابع ندي  -

إن الناخب مدعو للتشطيب على أسماء المترشحين الذي ال يرغب في  -

 انتخابهم 

 كل بطاقة تشتمل على أكثر من تسعة أسماء في الدورة األولى تعتبر الغية  -

وكل بطاقة تشتمل على عدد أسماء يفوق عدد المقاعد المراد  -       

 إسنادها في الدورة الثانية تعتبر الغية 

 وكل بطاقة بها إقحام أو إمضاء أو عالمات مميزة تعتبر الغية -       

 وكل ظرف يشتمل على أكثر من بطاقة يفضي إللغاء هذه البطاقات  -       

يتخذ الناخب بالمراسلة جميع اإلحتياطات الالزمة لكي يبلغ    : 44الفصل 

ويمكن ايداع الظرف االنتخابي  اقتراعه إلى المجلس قبل تاريخ اإلنتخابات

 االنتخابات بالمراسلةباب لق رة بمقر الهيئة قبل تاريخ غمباش

 

يتم االقتراع عن طريق المراسلة في ظرف مسجل بالبريد يوجه إلى          

فوق " انتخاب "التنصيص على كلمة )رئيس مجلس العمادة وبه بيان محتواه 

 ( .الظرف 

 :ويضيف الناخب داخل الظرف         

 االستدعاء ( أ             

 اقتراعه  مةقائظرف التصويت ذاته الذي يحتوي على ( ب             

نسخة من بطاقته المهنية او نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية ( ت            

 :بالفقرة التالية باالمضاء المعرف به للمعني باالمر ومرفوقة ادناها 

لمكتب االقتراع  (او من بطاقتي المهنية)من بطاقة تعريفي الوطنية  نسخةارفق "

يتخذ الناخب بالمراسلة جميع اإلحتياطات الالزمة لكي يبلغ    : 44الفصل 

 اقتراعه إلى المجلس قبل تاريخ اإلنتخابات 

 

يتم االقتراع عن طريق المراسلة في ظرف مسجل بالبريد يوجه إلى          

فوق " انتخاب "التنصيص على كلمة )بيان محتواه  رئيس مجلس العمادة وبه

 ( .الظرف 

 :ويضيف الناخب داخل الظرف         

 بطاقته المهنية ( أ             

 ظرف التصويت ذاته الذي يحتوي على بطاقة اقتراعه ( ب             
 



 ....."حة للدورة عددصال......عدد ...... الستخدامها كمعّرف النتخابات
 

إن اإلقتراع عن طريق التفويض غير مقبول، وال يجوز   : 42الفصل 

اإلقتراع إال عن  الحضور للجلسة العامة االنتخابيةشخاص الذين يتعذّر عليهم لأل

 .طريق المراسلة 
 

إن اإلقتراع عن طريق التفويض غير مقبول، وال يجوز   : 42الفصل 

لألشخاص الذين يتعذّر عليهم الحضور باإلنتخابات من جراء ذلك اإلقتراع إال 

 .عن طريق المراسلة 
 

اب االمضاء المعرف به على نسخة البطاقة المهنية او على غي   : 44الفصل 

 . التصويتنسخة بطاقة التعريف الوطنية يفضي اللغاء 
 

فيما يتعلق بالزمالء المقترعين عن طريق المراسلة في الدورة    : 44الفصل 

 .األولى فإن بطاقاتهم ترجع لهم عن طريق المراسلة في ظرف مسجل بالبريد 
 

لة بمحضر الجلسة المسجّ  بمجرد اإلعالن عن نتائج اإلقتراع   : 46الفصل 

المكتب المذكور سلفا فإن رئيس  من قبل كل اعضاء مكتب االقتراع  الممضى

من القانون  47تضيات الفصل وفقا لمقالمهندسين المعماريين المنتخبين يدعو 

 24التي أوجبها عليهم الفصل  زاماتتإلى االمتثال  فورا لإلل ,المشار اليه اعاله

 سالف الذكرمن القانون 
 

بمجرد اإلعالن عن نتائج اإلقتراع فإن رئيس مكتب االقتراع    : 46الفصل 

يدعو أعضاء المجلس إلى االمتثال  فورا لإللزامات التي أوجبها عليهم الفصل 

 .من القانون المشار إليه أعاله  24
 

تعيين  باالتفاق مع الرئيس المتخلّييتولى رئيس المجلس المنتخب    : 44الفصل 

تاريخ الجلسة التي تحال فيها الصالحيات والملفات والتي ينبغي أن تلتئم خالل 

 .االعالن النهائي لنتائج االنتخاباتخمسة عشر يوما التي تعقب ال
 

يتولى رئيس المجلس الجديد تعيين تاريخ الجلسة التي تحال فيها    : 44الفصل 

الصالحيات والملفات والتي ينبغي أن تلتئم خالل الخمسة عشر يوما التي تعقب 

 .اإلنتخاب 
 

في صورة إلغاء اإلنتخابات من طرف محكمة اإلستئناف أو    : 44الفصل 

من هذا النظام،  24الفصل منصوص عليه ب هوانتخابات السابقة ألوانها مثلما 

أعضاء دائرة التأديب بتأمين تنظيم جلسة عامة  نالمهندسون المعماريو يقوم

 .الحلّ إنتخابية جديدة خالل الشهرين المواليين لتاريخ اإللغاء أو 

الفصل 44 :   في صورة إلغاء اإلنتخابات من طرف محكمة اإلستئناف أو 

من هذا النظام،  24انتخابات السابقة ألوانها مثلما ذلك منصوص عليه بالفصل 

فإن أعضاء دائرة التأديب يقومون بتأمين تنظيم جلسة عامة إنتخابية جديدة خالل 

.الشهرين المواليين لتاريخ اإللغاء أو اإلنحالل   

 الباب التاسع 
 عن العقوبات التأديبية

 

يتم التصريح بالعقوبات التأديبية من طرف مجلس التأديب    : 49الفصل 

و  29والتنصيص عليها بجدول العمادة حسب الشروط التي تضمنتها الفصول 

 .من القانون المشار إليه أعاله  42و  44و  44و  27و  28
 



إن الطعون باالستئناف ضد القرارات التأديبية المصرح بها من     : 48الفصل 

المشار إليه من القانون  46و  44التأديب ينطبق عليها الفصالن طرف مجلس 

 .اعاله
 

إن الطعون باالستئناف ضد القرارات التأديبية المصرح بها من     : 48الفصل 

 .من القانون الموما إليه  46و  44طرف مجلس التأديب ينطبق عليها الفصالن 
 

 :يجري التتبع بصفة خاصة من طرف مجلس التأديب    : 47الفصل  

بشأن المخالفات للقانون المشار إليه أعاله و المتعلق بتنظيم مهنة  -         

 .المهندس المعماري

 مخالفة مجلة الواجبات المهنية،  -         

المخالفات التي تهم معاليم األتعاب ومن ضمنها ما هو أقل أو أكثر  -         

 القيمة غير المنصوص عليها و المخالفات لهذا النظام الداخلي من

   

مجلس التأديب في الشكايات الصادرة عن أشخاص معنويين  يبت   : 44الفصل 

من طرف مجلس  والتي ترفع لهالمرسمين أو ماديين ضد المهندسين المعماريين 

 . اعالهمن القانون المشار اليه  28طبقا لمقتضيات الفصل العمادة 
 

يتم البت خاصة من طرف مجلس التأديب في الشكايات ضد    : 44الفصل 

المهندسين المعماريين الصادرة عن أشخاص معنويين أو ماديين والتي ترفع لهذا 

 .طبقا لمقتضالمجلس من طرف مجلس العمادة 

 

  4784أفريل  49مصادق عليه في                                     

 وزير التجهيز واإلسكان                                           

  محمد الصياح                                              
 

  

 


