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 نقابة اصحاب مكاتب المساحة

 النظام الداخلي

 

 الباب االول

 }1{المادة

 ويعمل به من تاريخ تسجيل النقابة لدى وزارة العمل. }نظام نقابة اصحاب مكاتب المساحة{يسمى هذا النظام 

 }2{المادة

بيادر وادي السير ويجوز لها فتح فروعا –تؤسس في المملكة نقابة اصحاب مكاتب المساحة االردنيين مركزها المؤقت عمان 

 نحاء المملكة بقرار من المجلس وتمارس المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا النظام.أفي 

 }3{المادة

 -: دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلكأيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها 

 ي قانون يحل محله واالنظمه الصادرة بموجبه.أاو ,  1980لسنة  38نظيم مهنة المساحة رقم القانون : قانون ت

 النقابة : نقابة اصحاب مكاتب المساحة.
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 دارية للنقابة.دارية: الهيئة اإلالهيئة اإل

 دارية.الرئيس: رئيس الهيئة اإل

 .}راضي والمساحةالمتبعة في دائرة األنظمة والقوانين المساح المرخص حسب األ{: صاحب مكتب المساحة  العضو

 

 الباب الثاني

 غايات النقابة

 {4}المادة

 -: اجتماعية , وذلك على الشكل التالي ,ن غايات النقابة هي علمية , مهنية أ

 . رفع مستوى العاملين في مهنة المساحة -أ

لدفاع عضاء النقابة واأاالرتقاء بالمستوى العلمي والفني الصحاب مكاتب المساحة وتوثيق صالت الزماله بين  -ب

 عضاء وكرامتهم .عن مصالح األ

المساحة في معالجتها والعمل على توعية المستفيدين والفنيين لمعلومات في الحياة العصرية ودور همية اأبراز إ -ج

ليف والتعريب والبحث العلمي نشرات وإقامة المعارض وتشجيع التأصدار الإو دوراتوال وذلك بعقد الندوات

 والدراسات في هذا المجال.

المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب لالختصاصات المختلفة في المساحة والعمل على تطوير  -د

 اساليب العمل ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

التعاون مع الجهات ذات العالقة المحلية والعربية والدولية من اجل وضع المواصفات والمعايير في مجال  -ـ ه

 المساحة.

 استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال المساحة وتوجيهها لالستفادة منها محليا. -و
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 تشكيل لجان فرعية في مجاالت المساحة المختلفة. -ز

النشرات والزيارات صر التعاون مع الجمعيات المماثلة العربية والدولية عن طريق تبادل واأقامة وتقوية إ -ح

 وحضور المؤتمرات والندوات العلمية.

 عضاء والدوائر الرسمية المختصة.العمل على تسهيل العالقة بين األ -ط

 عضاء اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا.حوال األأالعمل على تحسين  -ي

 قامة الحفالت.إجميع النشاطات االجتماعية والثقافية وقامة وتنظيم إ -ك

 }5{المادة

 و طائفي.أو ديني أسياسي  أو نشاط ي هدفأليس للنقابة 

 

 الباب الثالث

 عضوية النقابة

 }6{المادة

 العضوية العامله: يسجل عضوا عامال في النقابة كل مساح مرخص يملك مكتب مساحة.

 }7{المادة

دارة حيث يدفع المنتسب مبلغ عشرون دينارا رسوم انتساب تدفع لمرة على النموذج الذي تعده هيئة اإلتقدم طلبات االنتساب 

 واحدة فقط عند قبول العضوية.
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 }8{المادة

 ستون دينارا سنويا تدفع بعد قبول العضوية. وقدرهاالشتراك السنوي  .1

 كل عام. ولى منيد رسوم االشتراك السنوي خالل األشهر الثالثة األيتم تسد .2

 كثر كل سنتين.عادة النظر في قيمة االشتراك السنوي مرة واحدة على األإللهيئة العامة  .3

 }9{المادة

 زوال العضوية : تزول العضوية في الحاالت التالية:

 . االنسحاب–أ 

 . الوفاة–ب 

 . حد شروط العضويةأفقدان  -ج 

ن أدى العضو عمال من شأنه أذا إ عضاء ،غلبية ثلثي األأدارية بالفصل: يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة اإل–د 

 دبيا.أو أو المهنة ضررا جسيما ماديا أيلحق بالنقابة 

دارية باغلبية ، وتصدر الهيئة اإل 8من المادة   2اقه حسب الفقرة قداء االشتراك في موعد استحأالتأخر عن  -هـ 

 بزوال العضوية. صوات قرارا  األ

 }10{المادة

 العضوية:عادة إ

ذا إ لى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنة ما ،إعادة العضوية إدارية يجوز للهيئة اإل -أ 

 دى كافة المبالغ المستحقة عليه.أ
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سباب وال لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد ي سبب من األال يجوز للعضو الذي زالت عضويته أل -ب 

 و التبرعات التي قدمها للنقابة.أو الهبات أاالشتراكات 

 

 

 الباب الرابع

 موارد النقابة وكيفية استغاللها والتصرف بها

 }11{المادة

 تتكون ايرادات النقابة من :

 . عضاءاشتراكات األ -أ 

و النظام أو القانون أهداف النقابة أال تتعارض مع ي شرط من الشروط التي أالمقرونة ب رالتبرعات والهبات غي -ب 

 ة.اإلداريالعام والتي تقبل بقرار من الهيئة 

 خرى توافق عليها الهيئة العامه في اطار القانون والنظام العام.أية موارد أ -ج 

 }12{المادة

 من كل سنة ميالدية. 31/12وتنتهي في  1/1تبدأ سنة النقابة المالية في  .1

(  200 ) بمبلغ ال يزيد عن الصندوقمين أن يحتفظ أدارية على موال النقابة في البنك الذي تعينه الهيئة اإلأتودع  .2

 دينار مائتي دينار للمصروفات النثرية.

أو ن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس النقابة أموال النقابة المودعة في المصرف أي مبلغ من أيشترط لسحب  .3

 مين الصندوق.أمع من ينوب عنه 

 نفاقه في غير ذلك.إغراضها وال يجوز أال لتحقيق غرض من إل النقابة مواأي مبلغ من أنفاق إال يجوز  .4

 تحتفظ النقابة بدفاتر للحسابات وفقا الصول مسك الدفاتر. .5
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ن يتم تدقيقها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أن تدقق حسابات النقابة سنويا من مدقق حسابات قانوني تعينه الهيئة العامه على أيجب  .6

 السنة المالية للنقابة.اشهر من انتهاء 

 

 

 

 الباب الخامس

 الهيئات التي تشملها النقابة

 الهيئة العامة

 }13{المادة

 حكام النظام الداخلي للنقابة.وفوا بالتزاماتهم وفقا ألأعضاء العاملين الذين تتكون الهيئة العامة من جميع األ

 }14{المادة

ت غير عادية الجتماعايجب دعوة الهيئة العامة لالجتماع في الربع االول من كل عام ويجوز دعوة الهيئة العامة  -أ 

 ذلك.كلما اقتضت الضرورة 

عضاء الطلب من الهيئة االدارية دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير % من مجموع األ25ما نسبته ليجوز  -ب 

 عادي مع بيان الغرض من ذلك.

 }15{ادةالم

يام متتالية ويكون ذلك قبل أعالن باحدى الصحف المحلية اليومية ولثالثة العامة لالجتماعات باإلالهيئة دارية تدعو الهيئة اإل

دارية ان عمال ومكان وزمان االجتماع ، وعلى الهيئة اإلأعالن جدول ويرفق بهذا اإل ريخ االجتماع باسبوعين على االقل ,تا

 سماء الهيئة العامة.أعضاء كشفا بتضع تحت تصرف األ

 }16{المادة

س اجتماع الهيئة نائب الرئيس،وبحال غياب الرئيس أذا غاب الرئيس يرإدارية فس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة اإلأير

 دارية رئيسا لذلك االجتماع.عضاء الهيئة اإلأونائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين 
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 }17{المادة

عضاء المسددين الشتراكاتهم ذا حضره واحد وخمسين بالمائة من األإيكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا  -أ 

ذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة خالل ساعة من بداية االجتماع المحدد يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد إف

 بلغ عدد الحضور. يوما التالية قانونيا مهما 15بدعوة ثانية خالل 

عضاء الهيئة العامه أذا حضر واحد وخمسون بالمائة من عدد ,إ يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونيا -ب 

 ذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة يلغى االجتماع.إقصاها ساعة من الموعد المعلن لالجتماع ،وأخالل مدة 

 

 }18{المادة

 عمال.ن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول األأال يحق للهيئة العامة 

 }19{المادة

 تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي االمور التالية:

 التصديق على الحسابات الختامية. -أ 

 تقرير مدقق الحسابات. -ب 

 الجديدة.قرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية إ -ج 

 عمال النقابة وحالتها خالل العام المنصرم،ويتضمن نشاطات النقابة والتقرير المالي.أدارية عن تقرير الهيئة اإل -د 

 دارية بطريقة االقتراع السري.عضاء الهيئة اإلأانتخاب  -هـ 

 . اختيار مدقق الحسابات -و 

 لنقابة.نشاء فرع من فروع اإقرار إ -ز 

 خرى تعرضها الهئية االدارية.أية مسائل أ -ح 

 غلبية برفع االيدي باستثناء انتخاب الهيئة االدارية. باألالهيئة العامة  في اجتماع قراراتالتصدر  -ط 

 }20{المادة
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 حوال التالية:عضاء الهيئة المجتمعين في األأغلبية ثلثي أر قرارات الهيئة العامة غير العادية بتصد

 . تعديل نظام النقابة -أ 

 . حل النقابة -ب 

 . داريةعضاء الهيئة اإلأعزل  -ج 

 

 

 

 

 }21{المادة

سماء أمين السر ويذكر في محضر الجلسة أضر الجلسات ويوقع عليه الرئيس واتدون قرارات الهيئة العامة في دفتر مح

والقرارات الصادرة وعدد مين السر أاسم الرئيس أسماء الحاضرين كما يذكر عضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأ

 صوات التي حازت عليها.ألا

 

 الباب السادس

 الهيئة االدارية

 }22{المادة

 عضاء تنتخبهم الهيئة العامة.أتدير النقابة هيئة ادارية من تسعة  -أ 
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 . كثر من دورتين متتاليتينعادة انتخابهم ألإوال يجوز  , عضاء الهيئة االدارية سنتانأمدة  -ب 

ول أعضاء الهيئة العامة بطريقة االقتراع السري وذلك في أدارية االولى للنقابة من قبل انتخاب الهيئة اإليتم  -ج 

 قصاها ستة اشهر من تاريخ التسجيل.أاجتماع يعقد بعد تسجيل النقابة وخالل مدة 

 قبل موعد االنتخابات.قصاه اسبوعان أيفتح باب التسجيل للترشيح للهيئة االدارية مدة اسبوعين ينتهي بموعد  -د 

 }23{المادة

 -عضاء الهيئة العامة ما يلي:ألى الشروط المتوجب توفرها في إضافة لمرشح باإلادارية يشترط في عضوية الهيئة اإل

 ن يكون قد مضى على عضويته في النقابة سنة كاملة على االقل.أ–أ 

 لكافة اشتراكاته السنوية. ا  ن يكون مسددأ–ب 

 

 

 }24{المادة

 دارية النقابة لدى كافة الهيئات الحكومية واالهلية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.ئة اإلتمثل الهي

 }25{المادة

عندما يخلو منصب عضو الهيئة االدارية خالل مدة والية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من االصوات بعد 

ذا لم يكن إبي السابق عضوا في الهيئة االدارية بدال من العضو الذي خال منصبه.واالعضاء المنتخبين في االجتماع االنتخا

ثالثة اشهر من تاريخ خلو  هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة النتخاب عضو يشغل المنصب الشاغر خالل

حين حلول موعد انتخابات الهيئة  لىإدارية المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم عضاء الهيئة اإلأويبقى المنصب 

 االدارية وفقا لهذا النظام.

 }26{المادة
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 -دارة شؤون النقابة وعلى وجه التحديد ما يلي:إتشمل صالحيات الهيئة االدارية كل ما يتعلق ب

 . عداد التقرير السنوي لنشاط النقابةإ -أ 

 . تنظيم اجتماعات الهيئة العامه -ب 

 التقديرية للسنة المالية المقبلة. عداد مشروع الموازنةإ -ج 

 . عداد الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحساباتإ -د 

 دارية التي يسير عليها مستخدمو النقابة.نظمة المالية واإلعداد األإ -هـ 

 و فصلهم.أتعيين الموظفين الالزمين للنقابة  -و 

 النقابة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة.هداف أالعمل على تحقيق  -ز 

 }27{المادة

مرة واحدة في الشهر على االقل للنظر في شؤون النقابة وتكون االجتماعات قانونية بحضور  دارية اجتماعا  تعقد الهيئة اإل

 تصدر القرارات باالغلبية للحاضرين واذا تساوت االصوات يكون للرئيس صوت مرجح., من االعضاء }51%{

 }28{المادة

 للرئيس وامينا   من بين اعضائها كما تنتخب نائبا   بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا  أول اجتماع في تنتخب الهيئة االدارية 

 للسر في االجتماع ذاته. ا  للصندوق وامين

 }29{المادة

 الجلسة .ذر مقبول يقدم قبل انعقاد يجوز لعضو الهيئة االدارية التخلف عن حضور جلستها بع -أ 

مفصوال من عضوية الهيئة عن حضور ثالث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر كل عضو يتخلف  -ب 

 دارية.الهيئة اإلدارية بقرار من اإل

 }30{المادة
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 يجوز للهيئة االدارية تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط النقابة في ميادين معينة.

 }31{المادة

 -ما يلي:تتضمن صالحيات الرئيس 

 . دارية والهيئة العامةترؤس الهيئة اإل -أ 

حكام نظامها الداخلي وتنفيذ أتمثيل النقابة لدى السلطات الرسمية والقضائية والدفاع عن حقوقها ومراعاة  -ب 

 دارية.قراراتها وفق ما تقرره الهيئة اإل

اعتذاره يقوم نائب الرئيس منبثقة عنها وفي حال غياب الرئيس أو عمال النقابة واللجان الأشراف على كافة اإل -ج 

 مقامه.

 }32{المادة

 -مين السر ما يلي:أصالحيات 

 حفظ وتنظيم سجالت النقابة ومراسلتها. -أ 

 دارية العامة.تدوين وقائع جلسات الهيئة اإل -ب 

 حكامه.بالغ الرئيس بكل مخالفة ألإحكام هذا النظام وأمراقبة تنفيذ  -ج 

 مين الصندوق عند غيابه.أعمال أالقيام ب -د 

 }33{المادة

 -مين الصندوق ما يلي:أتتضمن صالحيات 

يداع تلك المبالغ في المصرف إيصاالت مختومة بخاتم النقابة وموقعة منه ولى النقابة باإلإاستالم المبالغ التي ترد  -أ 

 دارية.الذي تقرره الهيئة اإل
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دارية بما يتعلق بمعامالت النقابة المالية ويوقع مع الرئيس التعهدات التي ترتبط تنفيذ قرارات الهيئة اإل -ب 

 دارية.في نهاية كل شهر عن حالة النقابة المالية الى الهيئة اإل بها،ويقدم كشفا  

لمراقبي ية المختصة وتقديمها دارحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النقابة لتكون تحت طلب الجهات اإل -ج 

 الحسابات لتدقيقها.

 دارية.ال حسبما تقرره الهيئة اإلإموال النقابة أو يتصرف في أن ينفق أال يجوز  –د 

 

 الباب السابع

 حل النقابة

 }34{المادة

عضاء للحل عن ثلثي األ صوات المؤيدةقل عدد األين ال أتحل النقابة بقرار تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على  -أ 

 المجتمعين الذين يحق لهم التصويت.

سباب تتم تأدية جميع االلتزامات من خالل لجنة خاصة تعينها الهيئة العامة تقوم بتوزيع ي سبب من األذا حلت النقابة ألإ -ب 

 . عضاء النقابة بنسبة مدة خدمة كل عضوأموال النقابة المتبقية المنقولة وغير المنقولة على أ

 

 

 الباب الثامن

 }35{المادة
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و اكثر بشرط موافقة أخرى أو هيئة اجتماعية مسجلة أو جمعية أتندمج مع نقابة  أن وأي اتحاد ألى إن تنتسب أيجوز للنقابة 

 وزارة العمل.

 }36{المادة

يا أجير أفي بيع ورهن وتموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق يحق للنقابة امتالك العقارات واالراضي وغير ذلك من األ

 . منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قرارالوزير قطعيا  

 }37{المادة

 و عربي يضم نقابات مماثلة بموافقة وزير العمل.أي اتحاد دولي ألى إن تنتسب أيجوز للنقابة 

 }38{المادة

 وتقاضى.ن تقاضي أتتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها 
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Page 14 of 14 
 

 السيد مسجل النقابات والجمعيات / وزارة العمل

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

نظرا لما تقوم به الجمعيات والنقابات والهيئات االجتماعية من دور فعال في تنمية النواحي االجتماعية والمهنية 

يمارسون مهنة المساحة في المملكة االردنية الهاشمية وبغية تنمية والعلمية ونظرا للعدد الكبير والمتزايد من الذين 

 االواصر االجتماعية والمهنية والعلمية فيما بينهم لتكون رديفا للهيئات االجتماعية االخرى في خدمة المجتمع .

جيل نقابة نتقدم من سعادتكم نحن الموقعين على النظام الداخلي لنقابة اصحاب مكاتب المساحة المرفق بطلب تس

 اصحاب مكاتب المساحة استنادا الحكام قانون العمل.

 حكام القانون.أراجين من سعادتكم التكرم بالموافقة على تسجيل النقابة حسب 

 ,,, وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 عن المستدعين

 


