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كود البناء أنموذج العمل
التكاملي والهندسي

تطور الهيئة السعودية للمهندسين في عهد

مرت الهيئة الس���عودية للمهندسين
بمراح���ل من التطور في عهد خادم
الحرمين الشريفين تمثلت في العديد
من اإلنجازات التي تسهم في تطور
المهنة والمهندس ،وينتظر أن تكون
محافظ���ة عل���ى مكتس���بات الوطن
والمواطن في الجوانب االقتصادية
والهندس���ية والمهنية واالجتماعية.

حي ��ث كان من �أهم تلك املراحل ق ��رار املوافقة على نظام مزاولة
املهن الهند�س ��ية يف جل�سة جمل�س الوزراء التي عقدت يوم الإثنني
 1438/04/18ه� �ـ (2017/01/16م) ،يف ق�صر اليمامة مبدينة
الريا� ��ض .الذي يه ��دف �إىل تنظيم �ش� ��ؤون املهنة ويعيد �ص ��ياغة
�أفراده ��ا ،ب ��دءا م ��ن حقوقه ��م ،واجباته ��م ،و�ش ��روط ت�أهيلهم،
وعقوبات املخالفني ،و�سوف يعود بالنفع على املهنة وامل�شاريع.
كما �ص ��در قرار جمل�س الوزراء املبلغ بالأمر ال�س ��امي رقم ٨٠٧٩
يف  ١٤٣٩-٢-١٩بتوظيف مهند�سني �سعوديني حديثي التخرج يف
عقود اخلدمات الهند�سية اال�ست�شارية بن�سبة ال تقل عن  ٪١٠من
�إجمايل العاملني يف امل�ش ��روع .كما وج ��ه جمل�س الوزراء اجلهات
احلكومي ��ة بااللتزام يف عقود اخلدمات الهند�س ��ية اال�ست�ش ��ارية
وبالأنظم ��ة واللوائ ��ح والق ��رارات ذات ال�ص ��لة ب�إ�س ��ناد الأعمال
الهند�سية اال�ست�شارية لل�ش ��ركات واملكاتب اال�ست�شارية املرخ�ص

لها� ،إ�ضافة �إىل عدم تكليف �شركات ومكاتب ا�ست�شارية هند�سية
ب�أعمال ا�ست�ش ��ارية و�أعمال الدع ��م الفني يف وقت واحد .يف قرار
�س ��يزيد من ن�س ��ب التوطني يف القطاع الهند�سي و�سينقل خربات
كرببات ال�شركات.
كم ��ا �ص ��درت موافق ��ة جمل�س ال ��وزراء عل ��ى نظ ��ام تطبيق كود
البناء ال�سعودي وذلك يف جل�س ��ة جمل�س الوزراء التي عقدت يوم
االثنني  1438/04/25هـ (2017/01/23م) ،يف ق�ص ��ر اليمامة
مبدينة الريا�ض .و�ش ��اركت الهيئة يف اللجنة الوطنية لكود البناء
ال�سعودي ،حيث بذلت جهدا لإقراره بعد �أن �شاركت يف جلنة كود
البناء ال�س ��عودي لدرا�س ��ة الك ��ود �إىل جانب بع� ��ض اجلهات ،كما
عمل ��ت ما بو�س ��عها للتعاون مع اجله ��ات املخت�ص ��ة لتفعيل تنفيذ
وا�ستخدام كود البناء،
كم ��ا كان لتوجيه ويل العهد ـ حفظه اهلل ـ الذي �أ�ص ��در توجيهاته

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين

إضاف���ة إل���ى ذلك ص���در قرار مجل���س اإلدارة
بإلزام المهندسين الوافدين بمقابلة شخصية
واختب���ار وخب���رة عملية ال تقل عن  ٣س���نوات
مهنيا منذ عام ،2016
لتس���جيلهم واعتمادهم
ً
الذي طور في عام  2017ليكون اإللزام بخبرة
مدته���ا خم���س س���نوات بدال عن  3س���نوات
مع إلزامهم باختبار مهني ومقابلة ش���خصية
ع���ن طريق الهيئة الس���عودية للمهندس���ين.

بربط �إ�ص ��دار وجتديد �إقامات جميع املهن الهند�س ��ية امل�ساعدة
كالفني ��ة وغريها ،والتحقق منها بعد الت�س ��جيل مهني ًا لدى الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني .وهذا القرار �سيحقق الأهداف املرجوة يف
تنظيم ممار�سة العمل املهني والفني الهند�سي.
كما �ص ��در قرار جمل�س الوزراء الذي يق�ض ��ي باملوافقة على قيام
الهيئ ��ة العامة لال�س ��تثمار باتخاذ ما يلزم للرتخي�ص لل�ش ��ركات
الأجنبية العاملة يف جمايل اخلدمات الهند�س ��ية واال�ست�ش ��ارات
للعمل يف اململكة .الذي ي�أتي يف �سبيل زيادة ن�سبة توطني الوظائف
الهند�سية مبا يعود �إيجاب ًا على االقت�صاد الوطني ،ونقل اخلربات
التي بحوزة ال�ش ��ركات الأجنبية الكربى للكفاءات ال�سعودية التي
ت�سعى �إىل التطوير والتقدم يف املجال العملي.
وهي خطوة مباركة من القيادة احلكيمة جلذب كربيات ال�شركات
العاملي ��ة لتنفيذ الأعمال الهند�س ��ية يف اململكة ب ��د ًال من تنفيذها

يف اخلارج مببال ��غ باهظة ،و�إقرار النظام اجلديد يعطي فر�ص� � ًا
كبرية للكفاءات ال�س ��عودية امل�ؤهلة �أن تكت�سب اخلربات من �أعرق
ال�شركات يف الأعمال الهند�سية واال�ست�شارات.
وتل ��ك الق ��رارات والتوجيهات تعرب عن م�س ��تقبل متط ��ور للمهنة
واملهند�س�ي�ن والوطن واملواط ��ن بعد اجلهود الت ��ي بذلتها الهيئة،
التي �ستحدث نقلة نوعية لتطوير القطاع الهند�سي والعاملني فيه
باململكة العربية ال�سعودية ،وحماية العمل الهند�سي من الدخالء
مم ��ا برف ��ع ج ��ودة خمرجات ��ه واحلفاظ عل ��ى دميومة امل�ش ��اريع
التنموي ��ة  ،يف خط ��وات �س ��وف يك ��ون له ��ا بالغ االث ��ر يف توظيف
�أبناء الوطن وتوطني اخلربات الهند�س ��ية التي �سيكون لها عوائد
اقت�ص ��ادية واجتماعية ت�صب يف م�ص ��لحة الوطن باال�ستفادة من
ابنائه من املهند�س�ي�ن ،ونقل اخلربة له ��م ،وتطويرهم وت�أهيلهم
ب�شكل عملي بعد اكت�ساب اخلربة.

مقدمة

التحول والتطور في القطاع الهندسي

الدكتور /جميل بن جار اهلل البقعاوي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة

�إن ماي�ش ��هده القطاع الهند�س ��ي من حتول وتطور ي�ش�ي�ر �إىل �أن اململكة مت�ضي يف االجتاه ال�ص ��حيح لنمو وتطور القطاع الهند�سي وفق خطة
اململكة  .2030ومن هذا املنطلق فقد و�ض ��عت الهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني خطة للتحول اال�سرتاتيجي ترتكز على �أربعة حماور هي :ال�سعي
لالرتقاء باملهنة الهند�سية و�إيجاد املحفزات لرفع اجلودة والإبداع ،ت�أهيل وتطوير املهند�س ال�سعودي ورفع م�ستوى الأداء ،االهتمام بتطوير
عمل املكاتب الهند�سية واال�ست�شارية ورفع قدراتها و�إمكانياتها ،واالهتمام بالبنية التحتية لتطوير من�سوبي الهيئة و�إجراءات العمل فيها.
ونت ��ج ع ��ن تفعيل هذه اخلطة خالل هذه الف�ت�رة العديد والكثري من الإجن ��ازات والنجاحات ،متثلت يف كثري من القرارات الهند�س ��ية التي
�ص ��درت من الدولة ،وكذلك الأن�ش ��طة والربامج والفعاليات التي قدمتها الهيئة وكانت ت�س�ي�ر ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يف م�ص ��لحة مهنة الهند�س ��ة
واملهند�س واملكاتب الهند�سية والبنية التحتية للهيئة:
• فقد �ص ��در قرار جمل�س الوزراء ب�إقرار نظام مزاولة املهن الهند�س ��ية وكذلك �إقرار كود البناء ال�س ��عودي و�أي�ض ��ا �صدرت التوجيهات
للهيئة بتدقيق �ش ��هادات وخربات الفنيني وم�ساعدي املهند�سني بعد �ضبط الهيئة لظاهرة املهند�سني املزورين واندثارها .وكذلك �صدر �أمر
�سامي با�شرتاط ن�سبة ال تقل عن  %10من املهند�سني حديثي التخرج يف العقود الهند�سية للم�شاريع .وكذلك �صدر توجيه من جمل�س الوزراء
ب�سرعة �إ�صدار الئحة الكادر الهند�سي.
• االهتمام بتدريب وتطوير املهند�س�ي�ن وذلك بتقدمي و�إطالق برامج ودورات عامة وتخ�ص�ص ��ية مكثفة مدعومة �أو جمانية يف خمتلف
مناط ��ق اململك ��ة ،حي ��ث مت عقد �أكرث من  780برناجم ًا ودورة تدريبية مدعومة من قبل الهيئة ا�س ��تفاد منها ما يزيد على � 20ألف مهند�س.
كما مت �إطالق �أكرث من  50دورة متخ�ص�صة للمهند�سات ال�سعوديات.
ً
• احلر�ص على ت�أهيل خريجي كليات الهند�سة ال�سعوديني ل�سوق العمل وذلك ب�إطالق برامج متخ�ص�صة بلغ عددها  15برناجما ودورة
يف خمتلف مناطق اململكة ،ا�ستفاد منها  3500مهند�س.
• دعم املهند�س�ي�ن حل�ض ��ور امل�ؤمترات الهند�س ��ية املحلية والدولية املتخ�ص�ص ��ة وت�ش ��جيعهم على امل�ش ��اركة يف امل�ؤمترات والفعاليات
الهند�سية املتخ�ص�صة وذلك بتوفري عدد من املقاعد املجانية للمهند�سني ال�سعوديني يف امل�ؤمترات الداخلية واخلارجية ،التي ا�ستفاد منها
�أكرث من  6000مهند�س .
ً
ً
• �إط�ل�اق برنام ��ج االبتع ��اث لتقوية املهند�س�ي�ن يف اللغة االجنليزية �ش ��ملت برناجما متخ�ص�ص� �ا يف معاهد متخ�ص�ص ��ة يف بريطانيا
(كامربدج) وا�ستفاد منها �أكرث من  250مهند�س ًا كما �أطلق برنامج مماثل يف الداخل وا�ستفاد منه �أكرث من  2500مهند�س ومهند�سة.
• �إطالق نظام التعليم االلكرتوين ( )E-learningالذي ا�ستفاد منه �أكرث من  3000مهند�س ومهند�سة.
• �إطالق عدة برامج لرفع جودة وخمرجات املكاتب وال�ش ��ركات الهند�س ��ية ومنها برنامج للح�ص ��ول على �أعلى ال�ش ��هادات يف اجلودة
والتميز ،وكذلك تقدمي برامج هند�سية متخ�ص�صة ب�أ�سعار مناف�سة ورمزية للمكاتب الهند�سية.
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تاريخ ومسيرة

الدكتور /ب�سام بن �أحمد غلمان
نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة

�ش ��هد تاريخ الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن م�س�ي�رة عمل تناولت التطوير للمهند�س واملهنة واملكاتب الهند�س ��ية� ،إىل جانب �ضبط الأو�ضاع
الداخلية لها وفق القوانني التي تعمل بها� ،إ�ض ��افة �إىل التو�س ��ع وتعزيز عالقاتها خليجيا وعربيا وحتى دوليا للتعريف بها وت�سخري عالقاتها
مل�صلحة �أع�ضائها ،وكذلك تطوير مهارات وكفاءات املهند�سني على كافة الأ�صعدة.
وعن ��د ن�ش� ��أة الهيئ ��ة وت�أ�سي�س ��ها كان عدد �أع�ض ��ائها ال يتجاوز املئات� ،أما الآن فقد �أ�ص ��بح عدد �أع�ض ��ائها �أ�ض ��عاف ًا م�ض ��اعفة من املكاتب
واملهند�س�ي�ن ،وهم يت�ض ��اعفون ب�شكل م�ستمر ،وذلك ب�س ��بب اجلهود التي تبذل لتح�سني م�س ��توى اخلدمات التي تقدمها الهيئة للمهند�سني
واملهنة واملكاتب الهند�سية.
وعلى الرغم من �أن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني حديثة عهد من حيث الن�ش�أة� ،إال �أنها تخطت عمرها بكثري على م�ستوى �أدائها وت�أثريها يف
العمل الهند�سي يف اململكة العربية ال�سعودية ،من خالل عدة �إجراءات و قرارات من �ضمنها ما ي�ضمن حماية املهنة واملهند�سني الأكفاء من
املتطفلني على املهنة من الوافدين ،الذين عملوا ب�ش ��هادات مزورة على ح�س ��اب �أمن و اقت�صاد و�سالمة الوطن واملواطن ،حتى قامت الهيئة
بوقف كل تلك التجاوزات بعد الربط الهيئة باجلوازات ووزارة الداخلية ومركز املعلومات الوطني .ومل تكتف الهيئة بحماية املهنة ،بل قامت
بالكثري من اجلهود التي ال يت�سع املجال لذكرها يف �إطار تن�شيط و تعزيز و دعم منافع الع�ضوية  ،و منها على �سبيل املثال الربامج واملميزات
للمهند�سني ال�سعوديني وحتفيزهم وتقدمي الدورات املجانية لهم ،ودعمهم حل�ضور امل�ؤمترات والندوات املحلية والدولية وغريها من اجلهود
الرامية لتح�س�ي�ن الو�ض ��ع الوظيفي للمهند�سني و تقليل ن�س ��بة البطالة بينهم مثل قرار جمل�س الوزراء ب�ش� ��أن توظيف املهند�سني ال�سعوديني
حديثي تخرج يف عقود اخلدمات الهند�س ��ية اال�ست�ش ��ارية بن�س ��بة ال تقل عن  ٪١٠من �إجمايل العاملني يف امل�شاريع يف وطننا الغايل ،وكذلك
قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص بنظام تطبيق كود البناء ال�سعودي وغريها من اجلهود.
كل تلك اجلهود التي قدمتها الهيئة هي من �صميم عملها ،وحتقيقا للأهداف التي �أ�س�ست من �أجلها ،وهذا واجب عليه .وتلك املنجزات التي
قامت بها الهيئة تهدف �إىل تنظيم وترتيب �سوق العمل الهند�سي وتطوير املهنة واحلفاظ عليها و تطويرها ،لي�صبح معتمدا على املهند�سني
امل�ؤهلني علميا ومهنيا يف هذا الوطن الغايل ،وفتح املجال للمبدعني من املهند�س�ي�ن �أبناء الوطن لالنخراط يف الوظائف التي ي�س ��تحقونها ـ
�إن �شاء اهلل ـ لت�صب كل تلك اجلهود يف م�صلحة الوطن واملواطن واملهنة على حد �سواء.
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مقال

تصنيف الشركات يتكامل مع جهود هيئة
المهندسين في نظام المكاتب والشركات الهندسية
انطالق���ا م���ن االس���تراتيجية الش���املة الت���ي
وضعته���ا وزارة الش���ؤون البلدي���ة والقروية،
لتحقي���ق تنمية حضرية مس���تدامة ومتوازنة
ف���ي كافة مناطق ومدن المملكة ،أطلقت
الوزارة «برنام���ج التحول البلدي  ،»2020الذي
يتضمن سلس���لة من المب���ادرات الرامية إلى
إح���داث نقل���ة نوعي���ة في مس���توى جودة
الخدم���ات البلدي���ة ،وتعزي���ز ركائ���ز التنمي���ة
وص���وال إل���ى رفع
األساس���ية ف���ي الم���دن،
ً
وفقا
مستوى تصنيفها وتحسين تنافسيتها
ً
لتوجهات «رؤية المملكة  »2030بمشيئة الله.

معايل املهند�س عبداللطيف بن عبدامللك �آل ال�شيخ

وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية

10

عدد وثائقي ـــ 2017م

وي�أتي يف �ص ��دارة هذه املبادرات" ،برنامج ت�صنيف �شركات
املق ��اوالت" ال ��ذي تقوم علي ��ه الوزارة بال�ش ��راكة م ��ع وزارة
التجارة واال�ستثمار والهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني ،ويهدف
�إىل تنظيم قطاع املقاوالت على اعتباره �إحدى ركائز حتقيق
التنمي ��ة الأ�سا�س ��ية يف املدن ،وذلك من خ�ل�ال الأخذ ب�أعلى
املبادئ واملعايري العلمية لت�ص ��نيف وتقومي وت�أهيل املقاولني
يف اجلوان ��ب املالية والفنية والإدارية ،وامل�س ��اهمة يف تطوير
قدراته ��م ورف ��ع م�س ��توى كفاءته ��م و�إنتاجهم ،و�ص ��و ًال �إىل
حتقي ��ق اجل ��ودة والنوعي ��ة واملناف�س ��ة العادل ��ة يف القطاع،
ودعم وت�س ��ريع عملية التنمية عرب تنفيذ امل�شروعات بكفاءة
عالية وح�سب ال�ش ��روط واملوا�صفات واملدد املحددة ،وتوفري
املعلوم ��ات الالزمة للجه ��ات املعنية حول درجات ت�ص ��نيف
و�أداء ال�ش ��ركات العامل ��ة يف خمتل ��ف تخ�ص�ص ��ات القط ��اع
وجماالته.
وين�س ��جم برنامج ت�ص ��نيف �ش ��ركات املقاوالت ،م ��ع مبادرة
الرخ�ص البلدية الفورية التي �أطلقتها الوزارة �أخري ًا ،بهدف
تي�س�ي�ر الإجراءات وال�شروط وامل�س ��تندات املطلوبة لإ�صدار
الرخ� ��ص ،وربط جمي ��ع الأجهزة احلكومية واخلا�ص ��ة ذات
العالقة مبن�ص ��ة �إلكرتوني ��ة واحدة تتمث ��ل يف بوابة "بلدي"
الإلكرتوني ��ة ،وه ��و م ��ا �سي�س ��هم مب�ش ��يئة اهلل ،يف حتفي ��ز
اال�ستثمار مبختلف الأن�شطة االقت�صادية واملهنية ،واحلد من

حاجة املواطن�ي�ن �إىل مراجعة الأمانات والبلديات والأجهزة
احلكومية املختلفة ال�س ��تيفاء �إجراءات ومتطلبات ا�ستخراج
الرخ� ��ص البلدي ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن تر�ش ��يد ا�س ��تهالك املوارد
البلدي ��ة ،وتطوي ��ر بيئة العمل البل ��دي ،ورفع كف ��اءة �أدائها،
وحتقيق مبد�أ ال�شفافية.
كم ��ا يتكامل برنامج الت�ص ��نيف مع جهود الهيئة ال�س ��عودية
للمهند�س�ي�ن ،يف ت�أ�س ��ي�س "نظ ��ام املكات ��ب وال�ش ��ركات
الهند�س ��ية" ال ��ذي يق ّدم جمموع ��ة متكاملة م ��ن اخلدمات
الإلكرتوني ��ة للمكات ��ب الهند�س ��ية� ،ض ��من جه ��ود الهيئة يف
النهو�ض باملن�ش� ��آت يف ه ��ذا القطاع ،ورفع م�س ��توى كفاءتها
وتنمية قدراتها التناف�س ��ية ،و�إيج ��اد البيئة املحفزة للتطوير
والإبداع واالبتكار مبا يرتقي مب�ستوى العي�ش يف مدن اململكة،
ويحقق تطلعات �سكانها.
ويف ظ ��ل الدع ��م الكبري ال ��ذي حتظى به خمتل ��ف قطاعات
التنمية يف ه ��ذه البالد املباركة ،حتت قيادة خادم احلرمني
ال�ش ��ريفني امللك �س ��لمان ب ��ن عبدالعزيز� ،أيده اهلل ،و�س ��مو
ويل عهده الأمني ،حفظ ��ه اهلل ،نتطلع �إىل حتقيق املزيد من
ت�ض ��افر اجلهود وح�ش ��د الطاقات والعمل امل�شرتك يف �سبيل
النهو� ��ض بالتنمية احل�ض ��رية يف مدننا ،وتعزي ��ز مقوماتها
وموارده ��ا وزيادة جاذبيتها االقت�ص ��ادية ،للو�ص ��ول بها �إىل
املكانة التي نتطلع �إليها جميع ًا مب�شيئة اهلل.
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مدير عام المديرية العامة للجوازات اللواء سليمان اليحيى:

الربط اإللكتروني بهيئة المهندسين صمام
أمان لحفظ مقدرات ومكتسبات الوطن
ف���ي عه���د التكام���ل التنم���وي واالتجاه
نح���و الحكوم���ة االلكتروني���ة تس���تدعي
عملي���ات الرب���ط بي���ن الجه���ات الحكومية
تعام�ل�ا ينعكس على
والقط���اع الخاص
ً
أداء األعم���ال ،وتب���رز عالق���ة المديري���ة
العام���ة للجوازات مع الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين واح���د م���ن نم���اذج النجاح
ف���ي ضبط األداء المهني والهندس���ي،
ويس���رنا ف���ي «المهن���دس» أن نتن���اول
جوانب التجرب���ة في حوار مع مدير عام
الجوازات اللواء  /س���ليمان بن عبدالعزيز
اليحي���ى ،يتن���اول مراح���ل التجرب���ة وأثرها
على المس���توى المحلي وسبل تعزيزها
وتطلعاتها المس���تقبلية ،فإل���ى الحوار :
ما دور املديرية يف �ضبط الأداء املهني والهند�سي؟
ن�س ��تطيع الق ��ول �إن الأدوار التكاملي ��ة الت ��ي تق ��وم به ��ا الهيئة
مع �ش ��ركائها من اجلهات املختلفة ت�ص ��نع البيئ ��ة التي نتطلع
له ��ا جميع� � ًا وحتفظ �أمن الوط ��ن واملواطن وت�ؤم ��ن احتياجاته
املتنوع ��ة  ،ونح ��ن بدورنا نق ��وم بتنفيذ الأنظم ��ة والتوجيهات
التي ت�صدرها الدولة بقيادة حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
و�س ��مو ويل عهده الأمني و�س ��مو وزير الداخلية " يحفظهم اهلل
جميع� � ًا " يف �ض ��بط الأداء املهني من خالل نظ ��ام الإقامة مبا
ي�ش ��تمل عليه من �إجراءات وتعليمات �أثناء تنو ّع عمليات دخول
املهند�سني والفنيني �إىل اململكة وخروجهم منها.
كي��ف ترون دور الهيئ��ة يف مكافحة التزوير من وجهة نظركم ؟
لقد حققت الهيئة �أحد �أهم الأهداف الرامية �إىل خدمة الوطن
وملواطن من خالل دورها الت�شريعي والعملي يف حفظ بيئة العمل
ومهنة الهند�سة و�صونها من الدخالء ،الأمر الذي يحمي وطننا
من �أ�ضرار املزورين الذين يظنون �أنهم يعبثون مبقدرات الوطن
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�ســـعادة اللــواء � /ســليمان بن عبـد العزيز اليحيــى
مــديــر عـــام املــديـريـة العامــة للجـــــوازات

ومكت�س ��باته ،والأهم �أن الهيئة حتقق كافة تطلعات املهند�س�ي�ن
ال�س ��عوديني �إىل واقع بو�ص ��فها بيت ًا لهم يحمل همومهم ور�ؤاهم
�إىل �صاحب القرار ،ويت�صل بكافة اجلهات املعنية لت�سهيل ربط
االجراءات معهم وتذليل امل�صاعب وامل�شكالت .
ويت�ض ��ح للجميع م ��ن خالل ما يتداوله املهتم ��ون مدى ما تقوم
ب ��ه الهيئ ��ة م ��ن دور حموري من خ�ل�ال التحقق م ��ن م�ؤهالت
املهند�س�ي�ن والفنيني خالل ع�ض ��ويتهم فيها وفح�ص وثائقهم
ال ��ذي يق ��وم ب ��ه فريق عم ��ل تقني اح�ت�رايف يت�ص ��ل باجلهات
امل�ص ��درة للوثائ ��ق ويقوم بتوثيقه ��ا ،وهذا جهد يحم ��ي البيئة
الهند�سية من الدخالء والالمهنيني ،ونرجو لهم دوام التوفيق
يف خدمة وطنهم والإ�سهام يف تنميته .
م��ا �أب��رز مراح��ل التع��اون والتن�سي��ق بني اجل��وازات
والهيئة ال�سعودية للمهند�سني ؟
لقد مررنا مبراحل متعددة من التعاون ،وبف�ضل من اهلل ثم بجهود
فريق العمل يف اجلهتني ا�س ��تطعنا عقد م�ش ��اورات واجتماعات
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وور�ش عمل بناءة وذات �أهداف حمددة ثم نفذنا الربط �آيل من
خ�ل�ال احلوكمة الإلكرتونية والنظ ��ام الآيل  ،وحققنا الأهداف
املن�ش ��ودة من خالل ربط �إ�ص ��دار وجتديد �إقام ��ات جميع املهن
الهند�س ��ية امل�س ��اعدة كالفني ��ة وغريه ��ا بالت�س ��جيل مهني ًا لدى
الهيئة ال�سعودية للمهند�س�ي�ن ،وبالتايل تو�صلنا مع ًا �إىل تنظيم
ممار�سة العمل املهني والفني الهند�سي.
كي��ف ترون �أث��ر تزامن وحتدي��ث البيان��ات اخلا�صة
باملهند�س�ين الوافدي��ن العاملني على �أر���ض اململكة مع
بيانات اجلوازات ؟
ال �ش ��ك �أن تزام ��ن البيانات بني اجلهت�ي�ن والربط الإلكرتوين
بينهما ك�ش ��ف عن الفنيني غري امل�ؤهلني الذين ي�ش ��كلون خطر ًا
على �س�ل�امة امل�ش ��اريع التي يعملون فيها ،وفتح مرحلة جديدة
من العمل والأداء املهني الهند�سي من خالل ت�أ�سي�س دور فاعل
تقوم به الهيئة بالتعاون مع اجلوازات خلدمة الوطن واملجتمع،
وقد حتقق ذلك بعد جهد متوا�صل وعمل د�ؤوب �أظهر خمرجات
نوعية نلم�س �أثرها كل يوم من خالل ت�أمني البيئة املحلية .
ما هي �أوجه الدعم وامل�ساندة التي تقدمونها لربنامج
االعتماد املهني للمهند�سني والفنيني ؟
�إنن ��ا يف اجل ��وازات نتطل ��ع خلدمة الوط ��ن واملواط ��ن واملقيم
النظام ��ي من خ�ل�ال التعاون م ��ع اجلهات امل�ش�ت�ركة من �أجل
ت�أم�ي�ن احلماية الالزم ��ة ملقدرات الوطن وبنيت ��ه التحتية التي
يعم ��ل به ��ا املهند�س ��ون والفنيون ،ويتمث ��ل دعمنا وم�س ��اندتنا
يف رب ��ط االج ��راءات بتلبية رغبة طالبي املهن ��ة لأنظمة الهيئة
ال�سعودية للمهند�س�ي�ن حيث تن�ص �أنظمة الإقامة والعمل على
�أنه ي�ش�ت�رط عند �إ�ص ��دار �أو جتديد �إقامة مبهنة املهند�سني �أن
يكون حا�ص�ل� ًا على ع�ض ��وية من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
بالإ�ضافة �إىل دورنا التنفيذي يف هذه العملية .
ماه��ي اجله��ات الت��ي ت�شرتك��ون معه��ا يف الرب��ط
االلكرتوين بهيئة املهند�سني ؟
جهودنا التكاملية تتطلب الربط مع خمتلف اجلهات احلكومية،
ونح ��ن بال �ش ��ك يف املديري ��ة العامة للج ��وازات نق ��وم بدورنا
بالتع ��اون م ��ع وزارة الداخلية ووزارة العم ��ل ومركز املعلومات
الوطن ��ي والهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن  ،وكاف ��ة جهودنا يتم
ت�س ��خريها من �أج ��ل احلفاظ على بيئتنا املحلي ��ة ورفع معايري
جناحه ��ا وحتقيقها لتطلع ��ات قيادتنا الر�ش ��يدة يف بناء وطن
يتمتع بالكف ��اءات املحلية وينمي قدراته من خالل ا�س ��تقطاب

س��ن��ق��ف ب���ال���م���رص���اد ل���ك���ل من
ي����خ����ال����ف أن����ظ����م����ة اإلق�����ام�����ة
وال�����ع�����م�����ل وأم����������ن ال�����ح�����دود
ذوي الكفاءة وامل�ؤهالت ولتحقيق ذلك م�ض ��ينا باجتاه الربط
االلكرتوين مع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني واجلهات الأخرى.
ماهي االجراءات املتبعة يف مكافحة املزورين ؟
لقد باتت الأنظمة وا�ض ��حة و�ص ��ريحة بهذا ال�ش� ��أن  ،حيث مت
�إلزام جميع املهند�س�ي�ن املقيم�ي�ن بالتقيد بالأنظمة  ،وي�ش ��كل
دور الهيئ ��ة حجر الزاوية يف �ش� ��أن املهند�س�ي�ن والفنيني ،فهي
من يعمل على فح�ص �ش ��هادات املهند�سني املقيمني ب�إجراءات
الكرتونية تخولهم احل�ص ��ول على �ش ��هادة االعتماد املهني من
الهيئة وبالتايل تتمكن اجلوازات من �إ�ص ��دار رخ�ص ��ة الإقامة
" هوية مقيم " بعد التحقق من م�ستنداتهم ،فيما يتم التعامل
مع املزورين من خالل الئحة العقوبات املقررة نظامي ًا.
م��اذا عن ت�أث�ير االجراءات الت��ي اتخذتها اجلوازات
على �سوق العمل والبيئة الهند�سية ؟
ال �ش ��ك �أن ال�ش ��راكة النوعية التي تو�ص ��لت له ��ذا الربط ت�ؤثر
�إيجابي� � ًا وبقوة يف �س ��وق العم ��ل  ،وقد دفعت الإج ��راءات التي
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ال���ج���وازات وال��ه��ي��ئ��ة السعودية
ل���ل���م���ه���ن���دس���ي���ن ف�����ي ع�ل�اق���ة
ت��ك��ام��ل��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن المزورين
�أقرته ��ا وزارت ��ا الداخلية والعمل اىل الك�ش ��ف ع ��ن نحو 2500
�ش ��هادة هند�س ��ية مزورة ( ح�سب �إح�ص ��اءات الهيئة ) وقد مت
حتويل هذه امللفات للجهات املخت�صة ،وذلك على خلفية حملة
الهيئة للك�ش ��ف عن ال�شهادات املزورة يف الهند�سة  ،وما حتقق
بحمد اهلل وف�ض ��له ه ��و ما نتطلع �إليه من ت�ص ��حيح بيئة العمل
وتوافقه ��ا مع الأنظمة واللوائح و�ض ��مان �إبع ��اد الدخالء عنها
و�إتاحة املجال ملهند�س ��ينا وكفاء�آتنا يف التمكن من �أداء العمل
وخدمة الوطن من خاللها .
ماهي �أبرز الإح�ص��اءات التي �ضبطتها حمالتكم �ضد
املزورين ؟
تت�ضمن �آليات الك�شف عن مزوري ال�شهادات الهند�سية
ما يلي:
�أو ًال� :إل ��زام املهند� ��س املقي ��م بالت�س ��جيل الإلك�ت�روين قب ��ل
امل�ص ��ادقة عل ��ى جتديد �أو ا�س ��تخراج �إقامت ��ه للعمل ،وعدم
�إ�ص ��دار وجتديد �إقامات املهند�س�ي�ن �إال بعد الت�سجيل مهني ًا
لدى الهيئة  ،ومن خالل الك�ش ��ف عن حاالت التزوير م�ؤخر ًا
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مت �ض ��بط (  ) 238وثيق ��ة م ��زورة وقد �أحيل �أ�ص ��حابها �إىل
اجله ��ات املخت�ص ��ة للتعام ��ل معه ��م و�إبعاده ��م م ��ن �س ��وق
العم ��ل ،ونحن ن�أمل �أن يتم ت�ش ��ديد الرقاب ��ة والفح�ص على
كافة املنت�س ��بني �إىل الهيئة من خالل االج ��راءات النظامية
امل�س ��تندة على �أ�ساليب فنية يف ك�ش ��ف وتتبع الوثائق واتخاذ
�أ�ش ��د العقوب ��ات حي ��ال املزوري ��ن ،والتعامل بح ��زم لتنفيذ
االجراءات بحقهم يف القطاعني الهند�س ��ي والفني متا�ش ��ي ًا
مع خطط التحول الوطني ور�ؤية اململكة . 2030
ماهي تطلعاتكم م�ستقبال للتعاون مع الهيئة ؟
�إن ما ت�ش ��هده اململكة من توجه ��ات تنموية تقودها ر�ؤية اململكة
 2030يف خمتل ��ف النواح ��ي احلياتي ��ة تدعونا للتف ��ا�ؤل الكبري
حي ��ث ت�أت ��ي احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة يف مقدمته ��ا ،ونتطل ��ع يف
اجل ��وازات �إىل حتقي ��ق اخلدم ��ة النوعية يف جم ��ال اخلدمات
االلكرتونية بالتكامل مع �ش ��ركائنا يف كافة القطاعات ،ون�سعى
�إىل عق ��د لق ��اءات مع خمتلف اجله ��ات لتن ��اول �أبرز جماالت
التع ��اون امل�س ��تقبلية يف اخلدمات الإلكرتوني ��ة وخمتلف �أوجه
اخلدم ��ات الأخ ��رى  ،م�ؤملني موا�ص ��لة التعاون املثم ��ر والبناء
وحتقيق الأهداف امل�ش�ت�ركة واحلفاظ على بيئة العمل املحلية
من الدخ�ل�اء وحتويلها �إىل بيئة �ص ��حية ت�س ��تقطب الكفاءات
وتهي ��ئ كافة الفر� ��ص للمواط ��ن  ،وهي حتت ��اج �إىل تعاون من
اجلميع لتحقيق الأهداف ال�س ��امية وامل�ضي بوطننا الكبري نحو
امل�ستقبل وهي الر�ؤية التي نعمل مع ًا يف حتقيقها.
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الهيئة وضبط العمل الهندسي

م.عطا اهلل ع�شوي ال�شمري
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

حتر�ص الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن على �ض ��بط العمل الهند�س ��ي من خالل الأنظمة والت�ش ��ريعات والقوانني التي
حتكم العمل الهند�س ��ي ،وتلتزم باملعايري املرعية بالوطن لتطبيق هذا القوانني بال�ش ��كل املنا�س ��ب والأ�س ��لوب املهني
ال�ص ��حيح .وق ��د �أ�ص ��درت الهيئة ميثاق املهند� ��س املكون من جمموع ��ة القواعد التي تنظم �أخالقي ��ات مزاولة املهن
الهند�سية و�سلوكياتها ،للحفاظ على املهنة و�أخالقياتها وحماية املهند�سني.
ومما ال �ش ��ك فيه �أن الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن وجدت لتكون راعية مل�صالح املهند�س�ي�ن وطموحاتهم وتعمل على
حتقي ��ق متطلباتهم� ،إ�ض ��افة �إىل �ض ��بط العمل الهند�س ��ي ،وهو �أمر نرج ��و �أن يتطور من خالل ت�ش ��ديد الرقابة على
خمرجات العمل الهند�س ��ي وبيئة العمل و�ض ��مان زيادة التوطني با�س ��تمرار وو�ض ��ع مزيد من الأطر التي ت�ساعد على
تطوير املهنة وتعزيز م�ستوى كوادرها من خالل تعاون القطاعني العام واخلا�ص.
ونظرا ملا قدمته الهيئة من جهود يف احلفاظ على هذه املهنة ومن�سوبيها توجت �أخريا بقرار اعتماد الفنيني وم�ساعدي
الفنيني غري امل�ؤهلني الذين ي�شكلون خطر ًا على �سالمة امل�شاريع التي ي�سهمون يف العمل فيها ،وهو الأمر الذي يت�سبب
يف ظهور كثري من امل�شكالت وال�سلبيات التي ت�ؤثر �سلب ًا يف جودة وخمرجات القطاع الهند�سي ومن ثم تعود �سلب ًا على
الوطن واملواطن ،حيث جنحت الهيئة خالل الفرتة ال�سابقة يف �إيقاف مز ّوري ال�شهادات الهند�سية.
وما مت حتقيقه من جناحات يف جانب املهند�س�ي�ن �س ��وف ينطبق  -ب�إذن اهلل  -على الفنيني وم�س ��اعدي املهند�س�ي�ن،
وذلك بعد ربط جتديد �إقامة املهن الهند�س ��ية امل�س ��اعدة والفنيني بالت�س ��جيل يف الهيئة .وه ��ذه اخلطوات ب�إذن اهلل
�س ��وف تنظم ممار�س ��ة العمل املهني والفني الهند�س ��ي .وذلك التوجيه الكرمي يبني مدى �أهمية دور الهيئة يف �إثراء
القطاع الهند�س ��ي والت�أثري يف البيئة الهند�س ��ية ،مما �سيح�سن جودة �أداء الفنيني ،والتحقق من كفاءتهم ،واحلد من
ت�سرب الأيدي غري املاهرة لل�سوق املحلية ،الأمر الذي �سيلم�سه املواطن يف توظيف الأكفاء والتقليل من ذوي اخلربات
املتدنية وغري امل�ؤهلني واملزورين.
لق ��د و�ض ��عت الهيئة ر�ؤيتها يف االرتقاء باملهنة ومتكني املهند�س�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات الهند�س ��ية من الو�ص ��ول �إىل احللول
املُثلى ورفع م�س ��توى الأداء وت�ش ��جيع الإبداع واالبتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولي ًا ،وذلك يتطلب التطوير والتحديث
الدائم.
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مقال

توطين الخبرات من خالل الشركات
الهندسية األجنبية
تولي المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول
اهتماما بالغا لتعزيز تنافـسية بيئة االستثمار ،وذلك من
خالل عدة خطوات اتخذتها الحكومة بهدف تحسين
البيئة االس���تثمارية بش���كل عام وفت���ح العديد من
القطاعات أمام االس���تثمارات األجنبية والمشتركة،
التي من ش���أنها أن تحق���ق أهدافها التنموية في
ظ���ل الح���راك القائ���م لمواكب���ة التح���ول الوطني.
معايل املهند�س � /إبراهيم بن عبد الرحمن العمر
حمافظ الهيئة العامة لال�ستثمار

ومن �أهم اخلطوات التي اتخذتها احلكومة م�ؤخر ًا ،والتي �ست�سهم يف تعزيز تنافـ�سية بيئة اال�ستثمار باململكة،
قرار جمل�س الوزراء ال�صادر ب�ش�أن قيام الهيئة العامة لال�ستثمار باتخاذ ما يلزم للرتخي�ص لل�شركات
الأجنبية العاملة يف جمال اخلدمات الهند�س���ية واال�ست�ش���ارات املرتبطة بها باال�س���تثمار يف
اململكة بن�سبة ملكية  %100مما �سيكون له قيمة م�ضافة على االقت�صاد الوطني.
وت���رى الهيئ���ة العامة لال�س���تثمار كجهاز معني باال�س���تثمار الأجنب���ي وتهيئة
املناخ املنا�س���ب له ،بتوطني التقنية ،وتوظي���ف ر�أ�س املال� ،أن مثل هذا
القرار �س���يكون له انعكا�س���ات �إيجابية على اململكة� ،إ�ضافة �إىل
نقل اخلربات النوعية املرتاكمة من ال�ش���ركات الأجنبية
�إىل املحلية ،مما �سي�س���هم يف رفع م�ستوى املناف�سة
مع املكاتب املحلية ،و�س���يخلق مناف�سة عادلة
بني الطرفني ب�صورة ترفع من م�ستوى
املكاتب املحلية.
وق���د عكف���ت الهيئ���ة العامة
لال�س���تثمار على تنفيذ
م���ا ن����ص علي���ه
ق���رار جمل�س
الوزراء،
حيث

16

عدد وثائقي ـــ 2017م

قام���ت مب�ش���اركة اجله���ات ذات العالقة بو�ض���ع عدد
م���ن اال�ش�ت�راطات اخلا�ص���ة ،وذل���ك بع���د مراجعتها
لآليات اال�ستثمار لل�شركات الأجنبية العاملة يف جمال
اخلدم���ات الهند�س���ية مبختل���ف تخ�ص�ص���اتها ،حيث
كانت الأنظمة قبل القرار ال ت�س���مح بدخول ال�شركات
الهند�س���ية الأجنبية بن�سبة متلك  %100لال�ستثمار يف
ال�سوق ال�سعودية.
كما �أن قرار ال�س���ماح بال�ش���ركات الهند�سية الأجنبية
ي�أت���ي م���ن منطل���ق ما تق���وم ب���ه الهيئ���ة العامة
لال�س���تثمار من مراجعة للقطاعات
والفر����ص اال�س���تثمارية
التي ت�ستحق

الدعم والت�سهيل ال�س���تقطاب ا�ستثماراتها يف اململكة،
والت���ي تعت�ب�ر جما ًال هام��� ًا من جماالت نق���ل املعرفة،
وتوطني التقنية ،وم���زج اخلربات الأجنبية باخلربات
الوطنية ،وبالتايل دخول ال�ش���ركات الأجنبية �س���يعمل
على تطوير املكاتب الهند�س���ية املحلية و�س�ي�رفع
من جودتها.
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مقال

كود البناء أنموذج العمل
التكاملي والهندسي
الدكتور �سعد بن عثمان الق�صبي

حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة

يع���د قط���اع البن���اء والتش���ييد أح���د
أه���م مقوم���ات نم���و وتن���وع اقتصادنا
الوطن���ي .ويعتمد هذا القطاع بش���كل
رئي���س عل���ى وج���ود بني���ة تحتي���ة متينة
م���ن النظ���م والتش���ريعات الت���ي تؤط���ر
المتطلب���ات اإلداري���ة والفنية لمش���اريع
التش���ييد والبناء في مختلف القطاعات.
ويف خطوة ترمي �إىل تطبيق منظومة فنية يف ه��ذا القطاع
احل�ي��وي وامل�ه��م ودف��ع م�سرية التنمية امل�ستدامة ن�ش�أ كود
البناء ال�سعودي ،الذي عملت على �إعداده وحتديثه نحو �أربع
ع�شرة جهة حكومية .وي�شكل الكود �أح��د خمرجات التعاون
والتن�سيق والتكامل بني اجلهات احلكومية ،حيث ت�شارك يف
هذا امل�شروع الوطني وزارة الداخلية ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية
وال �ق��روي��ة ،وزارة الإ� �س �ك��ان ،وزارة النقل ،وزارة التجارة
واال�ستثمار ،ووزارة البيئة واملياه والزراعة ،والهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ،والهيئة امللكية للجبيل وينبع،
والهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،وهيئة امل�ساحة اجليولوجية،
و�شركة �أرام�ك��و ال�سعودية� ،إىل جانب �أربعة من املخت�صني
يف املجاالت الفنية املختلفة للكود من اجلامعات ال�سعودية.
كما ت��وج تلك اجلهود �صدور املر�سوم امللكي رق��م (م)43/
بتاريخ  1438/4/ 26هـ لنظام كود البناء والإل��زام بتطبيقه
وحتديثه ،اجلهد الذي يعد ثمرة لأعمال وجهود تكاملية بني
اجلهات التنظيمية والرقابية ،وح�صيلة مل�شاركات قطاعات
حكومية وخا�صة متعددة �شاركت يف �أعمال ون�شاطات اللجنة

18

الوطنية لكود البناء ال�سعودي من خالل فرق عمل ا�ست�شارية
وفنية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة فاعلة من املخت�صني واملهتمني.
ويرتكز كود البناء ال�سعودي على ثمانية حماور �أ�سا�سية
وهي" :املتطلبات الإدارية واملعمارية ،املتطلبات الإن�شائية،
املتطلبات امليكانيكية ،املتطلبات الكهربائية ،متطلبات
تر�شيد امل�ي��اه وال�ط��اق��ة ،املتطلبات ال�صحية ،متطلبات
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احلماية من احلريق ،ومتطلبات املباين القائمة " هادفا
�إىل و�ضع احلد الأدنى واملقبول من اال�شرتاطات التي حتقق
ال�سالمة وال�صحة العامة من خالل متانة وا�ستقرار وثبات
املباين واملن�ش�آت يف اململكة.
وت��أت��ي �أهمية ك��ود البناء ال�سعودي يف حتقيق متطلبات
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة م��ن خ�ل�ال ��ش�م��ول��ه جم�م��وع��ة من
اال�شرتاطات واملتطلبات والأنظمة والأدل��ة اال�سرت�شادية
وال�ل��وائ��ح التنفيذية املتعلقة بالبناء والت�شييد ل�ضمان
ال�سالمة وال�صحة العامة .كما يعد الكود من �أهم ركائز
البناء والأداة الأمثل لرفع جودة املباين واملن�ش�آت ،خا�صة

مع ��ض��رورة وج��ود مرجعية علمية وا�ضحة تعتمد عليها
اجلهات اال�ست�شارية والهند�سية يف التخطيط والتنفيذ
للمراحل املختلفة للم�شاريع االن�شائية .حيث تتوىل تلك
اجلهات و�ضع �أ�س�س ومعايري الت�صميم والإ�شراف والتنفيد
للم�شاريع ال�سكنية �أو التجارية �أو اخلدمية ،واحل��دود
املنا�سبة للمتطلبات والأ�س�س الفنية والهند�سية والبئية
التي حتقق ا�ستدامة امل�شاريع وتدعم التنوع والنمو امل�ستمر
القت�صاديات قطاع الت�شييد والبناء ليكون �إح��دى ركائز
الو�صول لأهداف الر�ؤية الطموحة للمملكة .٢٠٣٠
ون�سعى يف اللجنة الوطنية لكود البناء دائم ًا لأن يكون

الكود ال�سعودي مواكب ًا للتطور الدائم وامل�ستمر يف املجاالت
الهند�سية والفنية ،ونظم البناء احلديثة واملواد امل�ستخدمة
يف الإن�شاء والتعمري ،و�أن يكون مرجع ًا علمي ًا وهند�سي ًا
�أ�صيال لقطاع الت�شييد وال�ب�ن��اء ي��رق��ى مل�صاف الأك ��واد
العاملية .كما نعمل حاليا على ا�ستكمال املنظومة الت�شريعية
ملتطلبات التطوير والتطبيق ،وتطوير خطط التوا�صل

والت�أهيل والتدريب جلميع فئات املمار�سني وامل�ستفيدين من
الكود .ونتطلع �إىل �أن حتقق �شراكتنا مع الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني يف هذا املجال م�ساهمة فاعلة يف التعريف ونقل
املعرفة مبختلف اجلوانب الفنية للكود ك�أحد �أهم متطلبات
الو�صول �إىل تبني وتطبيق فاعل للكود مبكوناته املختلفة يف
م�شاريعنا الإمنائية.
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إطاللة تاريخية

إطاللة تاريخية على مسيرة الهيئة

من خالل هذه اإلطاللة التاريخية السريعة ،أسلط الضوء على جوانب
مضيئة وأخرى كانت عبارة عن تحديات ضمن مسيرة الهيئة السعودية
للمهندسين كمرجعية مهنية تنظيمية في المملكة ،وبحكم تخصصي
المهن���ي وعضويتي في الهيئة وانتس���ابي له���ا منذ والدتها وكذلك
قرب���ي من المس���ؤولين بها وزمالتي له���م طيلة الس���نوات الماضية،
وأيضا مش���اركاتي في عدد من أنش���طة الهيئة المهنية وعضويتي
ً
س���ابقا في بعض ش���عبها الهندس���ية فقد وجدت أن���ه باإلمكان أن
ً
أس���جل للتاريخ واألجيال القادمة (من وجهة نظري الشخصية فقط)
بعض���ا م���ن الصفح���ات المدونة عن المراح���ل المهم���ة والمنعطفات
ً
الحرج���ة م���ن تاريخ الهيئة قبل نش���أتها وبع���د والدتها وحت���ى اليوم.
لق ��د ب ��د�أت جتربت ��ي مع املهن ��ة الهند�س ��ية ب�ش ��كل عام والت�ص ��ميم
املعماري ب�ش ��كل خا�ص عندما كنت طالب ًا يف مدر�سة العمارة قبل ربع
قرن من الزمن تقريب ًا ،بد�أت حينها �أن�سج جتربتي املهنية من خالل
ت�ص ��فحي امل�س ��تمر لأعداد جملة املهند�س التي كانت ت�ص ��در �آنذاك
عن طريق اللجنة اال�ست�شارية الهند�سية ،وال يزال �صدورها م�ستمر ًا
حت ��ى اليوم عن طري ��ق الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن .بعد تخرجي
يف اجلامع ��ة انطلقت �أبحث ع ��ن اللجنة الهند�س ��ية (الهيئة الحق ًا)
وتع ّمقت معرفتي بها مع مرور ال�سنوات وم ّرت هذه التجربة مبحطات
متع ��ددة �أتاحت يل الفر�ص ��ة ب�أن �أكون ع�ض ��و ًا يف الهيئ ��ة وقريب ًا من
�سا�ستها ومتابع ًا ل�ش�ؤونها ومعاي�ش ًا للمراحل التاريخية التي م ّرت بها
والتحديات الرئي�سة التي واجهتها عرب م�سريتها.
بدايات مبكرة
ال تزال جتول يف خميلتي حتى اليوم ذكرى حما�ض ��رات الربوفي�س ��ور
"جيم� ��س ترينر" وهو �أ�س ��تاذ مقرر مزاولة املهن ��ة (Professional
 )Practiceيف عام 1995م يف ق�سم العمارة بكلية العمارة والتخطيط
بجامعة امللك في�ص ��ل بالدم ��ام (حالي ًا جامعة الإم ��ام عبدالرحمن
الفي�ص ��ل) ،ك ّنا جمموعة من الفتيان اليانعني املتحم�س�ي�ن ممن هم
على و�ش ��ك التخرج وكان ال�ش ��وق يراودنا لالنطالق �إىل �سوق العمل
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ومزاولة مهنة العمارة تطبيق ًا عملي ًا حقيقي ًا على �أر�ض الواقع بعد �أن
مار�س ��ناها ل�سنوات يف �أ�س ��تديوهات الت�صميم املعماري داخل �أ�سوار
اجلامع ��ة .جيم� ��س ترينر هذا كان م ��زاو ًال حقيقي ًا للمهن ��ة املعمارية
ومل يك ��ن فقط �أ�س ��تاذ ًا �أكادميي� � ًا يف ذات التخ�ص ���ص ،كان يعاملنا
كمعماري�ي�ن حقيقيني ف�أ�س ��هم يف فتح �أعيننا عل ��ى ممكنات وظروف
ومالب�س ��ات ممار�سة املهنة وت�س ��ويقها من واقع طبيعة ال�سوق املهنية
املختلف ��ة عن احلق ��ل الأكادميي ،تع ّرفنا من خالل حما�ض ��راته على
�أهم و�أبرز املرجعيات املهنية العاملية يف الهند�سة املعمارية مثل املعهد
االمريك ��ي للمعماريني ( )AIAواملعهد امللكي للمعماريني الربيطانيني
( .)RIBAكان الربوفي�سور ترينر يذ ّكرنا طوال الف�صل الدرا�سي ب�أننا
لن نتمكن من مزاولة املهنة كمهند�س�ي�ن معماريني �إال بعد احل�ص ��ول
على �شهادات معتمدة من املرجعيات املهنية تخولنا املمار�سة املهنية،
ومثل هذه ال�ش ��هادات بطبيعة احلال تتطلب اجتياز اختبارات مهنية
حمدّدة عالوة على االلتزام التام ب�أخالقيات مزاولة املهنة من خالل
ما ُيطل ��ق علي ��ه ( ،)Code of Professional Ethicsوهذه الأخالقيات
مبنزل ��ة الأع ��راف املهنية التي يجب الإن�ص ��ياع له ��ا و�أحرتامها عند
التعام ��ل م ��ع العم�ل�اء (الزبائ ��ن) �أو زم�ل�اء املهن ��ة �أو املقاولني مع
مراعاة الأنظمة والقوانني املعمول بها بالإ�ضافة �إىل احرتام الأنظمة
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البيئية واحليوية على اعتبار �أن مهنة العمارة وت�شييد املباين تالم�س
بطريقة �أو ب�أخرى هذه الأنظمة احليوية الطبيعية وت�ؤثر عليها ب�شكل
�س ��لبي يف بع� ��ض احلاالت .بد�أنا كطالب مع هذا الأ�س ��تاذ نت�س ��اءل؛
كي ��ف ومن �أين نح�ص ��ل على تلك ال�ش ��هادات املهنية التي ت�س ��مح لنا
مبزاولة املهنة؟ خ�صو�ص� � ًا و�أن �أ�ش ��هر ًا قليلة فقط كانت تف�صلنا عن
فرحة التخرج وتوديع احلرم اجلامعي.
اللجنة الهند�سية ..مرحلة املخا�ض
لق ��د تع ّرفن ��ا من خ�ل�ال املج�ل�ات واملطبوع ��ات املوج ��ودة يف مكتبة
اجلامع ��ة عل ��ى كيان�ي�ن تنظيمي�ي�ن لهم ��ا عالق ��ة مبا�ش ��رة مبج ��ال
تخ�ص�صنا العمراين ،وهما اللجنة اال�ست�شارية الهند�سية التي كانت
مرتبطة مبجل�س الغرف التجارية ال�ص ��ناعية ووزارة التجارة وكذلك
جمعية عل ��وم العمران التي تعمل كجمعي ��ة علمية حتت مظلة جامعة
امللك �س ��عود� ،أنا �شخ�ص ��ي ًا ت�ش ّكلت يف خميلتي �ص ��ورة ذهنية م�سبقة
ب�أن هاتني اجلهتني �أو �إحداهما على الأقل م�شابهة للمنظمتني ()AIA
�أو ( )RIBAالت ��ي عرفناهم ��ا جي ��د ًا من خ�ل�ال الربوفي�س ��ور ترينر،
ولكنن ��ي بعد تخرجي وج ��دت �أن مزاولتي للمهنة ال مت� � ّر مطلق ًا عرب
هاتني اجلهتني بل اكت�ش ��فت �أن العمل يف جمال التخ�ص�ص الهند�سي
والعمراين �سوا ًء يف املجال احلكومي �أو ال�صناعي �أو املهني يف املكاتب
الهند�س ��ية ال يتطلب احل�صول على �ش ��هادة ملزاولة املهنة نظر ًا لعدم
وجود مرجعيات مهنية معتمدة يف اململكة يف ذلك الوقت.
ً
التحقت يف عام 1996م بالعمل احلكومي مهند�س� � ًا معماريا يف �أمانة
املنطقة ال�ش ��رقية ،وكان من ح�س ��ن حظي �أن هذه املنطقة حتت�ض ��ن
كيانات هند�س ��ية كربى مثل �ش ��ركة �أرامكو والهيئة امللكية و�ش ��ركطة
�س ��ابك و�شركة كهرباء ال�ش ��رقية (�س ��كيكو) كان لها ت�أثري عميق يف
خرباتن ��ا املهني ��ة ،و�أي�ض� � ًا توجد بها اللجنة اال�ست�ش ��ارية الهند�س ��ية
الت ��ي كانت بالفعل ا�ست�ش ��ارية فقط وتعمل ب�ش ��كل حم ��دود يف �إقامة
بع�ض املحا�ض ��رات والندوات وتقدمي ع ��دد من املطبوعات والدورات
التدريبية واال�ست�ش ��ارات الب�س ��يطة يف املجال املهني الهند�سي .هذا
الو�ض ��ع للجن ��ة جعلن ��ي �أقاطعها ملدة �أربع �س ��نوات تقريب� � ًا ثم عدت
�إليه ��ا م ��رة �أخ ��رى يف ع ��ام 2000م لأنني كن ��ت م�ست�ش ��عر ًا حاجتي
له ��ا وانتمائ ��ي �إليه ��ا كمهند� ��س رغم معرفتي امل�س ��بقة بقل ��ة حيلتها
وحمدودية �ص�ل�احياتها و�إمكاناتها ،و�ساعدين يف توا�صلي مع اللجنة
املهند� ��س جمال امللحم ال ��ذي كان زمي ًال يف العمل بالأمانة وع�ض ��و ًا
يف جمل� ��س �إدارة اللجن ��ة ،تع ّرف ��ت �أي�ض� � ًا على رئي� ��س اللجنة �آنذاك
املهند� ��س عبداهلل الغامن وعلى بع�ض الأع�ض ��اء �أذكر منهم املهند�س
عبداهلل ال�س ��ادات واملهند�س �سامي عبدالغني والدكتور عبدالرحمن
الربيع ��ة وغريه ��م ،ثم عمل ��ت معهم متعاون� � ًا وم�ش ��ارك ًا يف عدد من
�أن�شطة الهيئة التي مل تكن تتجاوز التنظيم لبع�ض الفعاليات و�إ�صدار
جملة املهند�س وامل�شاركة يف تنظيم امل�ؤمتر ال�سعودي الهند�سي الذي
كان ��ت تنظمه وحتت�ض ��نه بالتن ��اوب كلي ��ات الهند�س ��ة يف اجلامعات

ال�س ��عودية ،وم ��ن املواقف الطريف ��ة يف تلك الفرتة �أنني �ش ��اركت مع
اللجنة الهند�سية وهي املنظمة لندوة موا�صفات الت�صميم الهند�سي
و�أهمية توحيدها يف مدينة الدمام يف عام 1423هـ وكنت م�شارك ًا مع
اللجان املنظمة و�شاركت �أي�ض ًا بورقة بحثية قدمتها يف الندوة ،وعند
انته ��اء الندوة �أبلغني �أحدهم ب� ��أن هناك هدية عبارة عن درع مقدم
يل من اللجنة نظري م�ساهمتي يف تنظيم الندوة ،وعند ح�ضوري ملقر
اللجنة ال�ستالمه مت الإعتذار مني وحجب الهدية التي مل �أبحث عنها
وكان ذلك بحجة �أنني �صغري يف ال�سن ول�ست ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة
اللجنة!
ك ّن ��ت يف تل ��ك الف�ت�رة الت ��ي �أعتربها ف�ت�رة املخا�ض الع�ص ��يبة التي
�س ��بقت والدة (الهيئة) �أ�ستمع لهم�س ��ات و�أحاديث من بع�ض �أع�ضاء
جمل� ��س �إدارة اللجنة الهند�س ��ية عن اقرتاب �س ��اعة الفرج والإيذان
بوالدة مرجعية هند�س ��ية معتمدة يف اململكة� ،شعرت يف هذه اللحظة
ر�س ��خه يف ذهني جيم�س ترينر �أ�ص ��بح قريب املنال،
ب�أن احللم الذي ّ
�إزدادت ه ��ذه الأحاديث والتكهنات يف حدثني �آخرين مهمني يف ذات
العام 1423هـ وهما امل�ؤمتر الهند�س ��ي ال�س ��عودي ال�ساد�س يف جامعة
امللك فه ��د للبرتول واملع ��ادن بالظهران وندوة ترخي�ص املهند�س�ي�ن
يف اململكة الواقع والتحديات والتي نظمها ق�س ��م الهند�س ��ة املدنية يف
ذات اجلامعة الرائدة ،كنت م�شارك ًا يف امل�ؤمتر بورقتني بحثيتني عن
ممار�سة املهنة واندماج املكاتب الهند�سية مب�شاركة الدكتور م�شاري
النعيم� ،أي�ض� � ًا �ش ��اركت يف ن ��دوة ترخي�ص املهند�س�ي�ن بورقة بحثية
�أخرى مب�ش ��اركة الدكتور ها�شم ال�ص ��الح ،و�أعادتني هذه الندوة وما
مت تقدميه فيه ��ا من �أوراق عمل �إىل الأفكار والطروحات الأوىل التي
طاملا �س ��معهتا عن ��د البدايات املبك ��رة يف اجلامعة من الربوفي�س ��ور
جيم�س ترينر.
والدة الهيئة ..مرحلة الت�أ�سي�س
كان الع ��ام 1423هـ بحق �إيذان ًا ب�إنطالق مرحلة جديدة يف م�س�ي�رة
العم ��ل املهني الهند�س ��ي يف اململكة وكانت خمتلفة كلي� � ًا عن املرحلة
ال�سابقة لها ،لقد حتقق احللم الذي طاملا راود املهند�سني ال�سعوديني
فبد�أ يف هذه املرحلة ب�ش ��كل فعلي تنظيم و�ضبط مزاولة العمل املهني
الهند�س ��ي يف املمكة عندما �ص ��درت موافقة جمل�س الوزراء برئا�سة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد (رحمه اهلل) على م�شروع نظام
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،يف هذا العام �أ�صبح لدينا كيان تنظيمي
هند�سي ومرجعية مهنية �أ�سو ًة مبا هو موجود يف خمتلف بلدان العامل،
كان ه ��ذا احلدث املهم الذي طال �إنتظاره مبثابة العيد املهني املجيد
للمهند�سني ال�سعوديني ،ومل يكن م�ستغرب ًا ا�ست�شعار القيادة الر�شيدة
�أعزه ��ا اهلل لأهمية ت�أ�س ��ي�س هذا الكيان الهند�س ��ي الوطني ومتكينه
من الإ�ض ��طالع بدوره يف تنظيم ممار�سة املهن الهند�سية ومراقبتها
داخ ��ل الوط ��ن وكذلك متثي ��ل اململكة يف اخل ��ارج ومقابل ��ة الكيانات
الهند�س ��ية املماثل ��ة يف البل ��دان الأخ ��رى فيم ��ا يتعل ��ق بالإتفاقي ��ات
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املهني ��ة ومذك ��رات التفاهم وتبادل الزي ��ارات والتجارب واخلربات.
مت ت�ش ��كيل �أول جمل� ��س �إدارة للهيئة بعد اعتماده ��ا من خالل تعيني
�أع�ض ��اء املجل�س بالكامل وكان املجل�س برئا�س ��ة معايل وزير التجارة
وال�ص ��ناعة حينذاك الدكتور ها�شم مياين و�ضم املجل�س يف ع�ضويته
ع ��دد ًا من وكالء ال ��وزارات ذات العالق ��ة وعدد ًا �آخر من �أ�ص ��حاب
املكاتب الهند�سية.
�أث�ي�ر يف ال ��دورة الأوىل ملجل� ��س �إدارة الهيئة بع� ��ض االنتقاد واجلدل
ع ��ن مدى ق ��درة الهيئ ��ة على القي ��ام بدوره ��ا التنظيم ��ي كمرجعية
مهني ��ة يفرت�ض �أنها م�س ��تقلة يف ظ ��ل وجود (غطاء حكومي) ي�س�ّي�رّ
عمل جمل�س �إدارتها ،كما �أثريت ت�سا�ؤالت �أخرى حيال القرار املتخذ
بتعيني ن�ص ��ف الأع�ض ��اء ممن يتبو�أون منا�ص ��ب حكومي ��ة عليا مما
اعتربه البع�ض مدعاة للدخول يف خانة تعار�ض امل�صالح ،كانت وجهة
نظري حيال املو�ض ��وع �أنه يف تلك املرحلة بالذات (مرحلة الإنطالقة
الأوىل) وبالنظر لطبيعة وتركيبة تنظيماتنا امل�ؤ�س�سية واخل�صو�صية
الثقافي ��ة ملجتمعن ��ا ف�إن ��ه ال �ض�ي�ر يف رب ��ط جمل�س الإدارة مب�س� ��ؤول
حكوم ��ي رفيع واختيار ن�ص ��ف �أع�ض ��اء املجل�س من كبار امل�س� ��ؤولني
وذل ��ك لتق ��دمي الدعم وامل�س ��اندة للمجل�س و�إ�ض ��فاء نوع م ��ن الهيبة
وال�ص ��فة الر�سمية للهيئة �أمام اجلهات الأخرى ،كما �أن تعيني ن�صف
الأع�ضاء من كبار املوظفني احلكوميني كان له ما يربره نظر ًا حلداثة
التجربة واحلر�ص على و�صول الأ�ص ��لح لع�ضوية جمل�س �إدارة الهيئة
مع �إ�ضفاء قيمة �أخرى من خالل �ضمان متثيل قطاعات متعددة وتنوع
اخت�صا�صات وجماالت عمل �أع�ض ��اء املجل�س الذي �سيقود الهيئة يف
هذه املرحلة الت�أ�سي�سية املبكرة.
بعد م�ض ��ي نحو ثالث �أو �أربع �س ��نوات من ت�أ�س ��ي�س الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني كمرجعية معتمدة لها م�س�ؤولياتها واخت�صا�صاتها وتعيني
جمل� ��س �إدارته ��ا الأول بالكامل وبالتحديد يف عام 1426هـ ا�ستب�ش ��ر
املهند�س ��ون ال�س ��عوديون بحدث �آخ ��ر ال يقل �أهمية ع ��ن حدث والدة
الهيئة وهو �صدور قرار بت�شكيل جمل�س �إدارة للهيئة (الدورة الثانية)
منتخب بكامل �أع�ض ��ائه الع�شرة ،كان هذا احلدث املهم غري م�سبوق
يف �أي جمال �آخر �سبق (زماني ًا) بتجربته يف االنتخابات مثل جمال�س
الغرف التجارية ال�صناعية واملجال�س البلدية� ،أي�ض ًا كانت انتخابات
جمل�س �إدارة الهيئة يف هذه الدورة الثانية �س ��باقة يف �إ�ش ��راك املر�أة
كناخبة ومرت�شحة لأول مرة على امل�ستوى الوطني وكان لهذا احلدث
�أ�ص ��داء وا�س ��عة داخ ��ل اململك ��ة وخارجها بعد ف ��وز املهند�س ��ة نادية
بخرجي يف �إنتخابات هذه الدورة.
انتخابات جمل�س الهيئة
لقد حتم�س ��ت كثري ًا خلو�ض جتربة انتخابات جمل�س �إدارة الهيئة يف
دورته الثانية بعد �أن �أيقنت ب�أنه �أ�ص ��بح لنا بيت ًا مهني ًا و�ش ��عرت رغم
حداثة �سني ب�أهمية م�شاركتي ال�شخ�صية يف متكني هذا البيت املهني
من الإ�ضطالع بالأدوار املنوطة به ،وقد كانت البذرة ل�شعلة احلما�س
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ما تعلمته وت�ش ��ربته من حما�ضرات جيم�س ترينر عن ق�ضايا وحراك
ممار�س ��ة املهن ��ة يف البلدان ال�ص ��ناعية املتقدم ��ة ،كان املدخل لهذه
امل�ش ��اركة ه ��و الفوز يف انتخاب ��ات جمل�س الإدارة الت ��ي كانت جتربة
حديثة يف اململكة على ال�ص ��عيد الهند�س ��ي� ،أعددت �س�ي�رتي الذاتية
بعناية وخ�ضت عملية االنتخابات بحما�سة ومل يحالفني احلظ الفوز
مبقع ��د يف جمل�س �إدارة الهيئة ،وقد كنت قريب� � ًا جد ًا من بلوغ املرام
�إال �أنني خ�سرت بعد رف�ضي دخول يف تكتالت قبل يوم الإقرتاع ،كنت
�أعتقد �أن خربتي البحثية يف جماالت ممار�س ��ة املهنة الهند�س ��ية مع
الدكتور م�ش ��اري النعيم ومع �آخرين كفيلة ب�ض ��مان الفوز ف�أكت�شفت
ب� ��أن املو�ض ��وع �أك�ب�ر من ه ��ذه النظ ��رة ال�ض ��يقة ،مل �أخ�س ��ر يف تلك
الإنتخابات فقد اكت�س ��بت الكثري من هذه التجربة اجلميلة خ�صو�ص ًا
م ��ا مت من ح ��وارات ومناكف ��ات يف اللق ��اءات التي عق ��دت للتعريف
كل من
باملرت�ش ��حني وتق ��دمي حمالته ��م االنتخابية والتي �أقيم ��ت يف ٍ
الدم ��ام والريا�ض وجدة ،وال �أن�س ��ى عبارتي ال�ش ��هرية التي �أطلقتها
يف الدم ��ام والريا� ��ض عندما قلت �أثناء تقدمي ��ي حلملتي الإنتخابية
(�أنا ل�س ��ت من �أ�ص ��حاب املعايل ولكني من �أ�ص ��حاب الأماين ول�ست
من �أ�ص ��حاب ال�سعادة ولكني من �أ�صحاب الإرادة) ،لقد �أطلقت هذه
العبارة مناور ًا لكي �أبرز نف�س ��ي انتخابي ًا ك�شاب متجرد من املنا�صب
الر�سمية (التي مل �أكن �أملكها) يف ظل مناف�سة حممومة من عدد من
امل�س�ؤولني احلكوميني النافذين من �أ�صحاب املعايل الذين تر�شحوا يف
انتخابات الدورة الثانية ،وكان ال�سبب الرئي�س لإطالقي لهذه العبارة
املثرية �أنني كنت �أ�س ��مع من يخاطب زمالئي املتناف�سني على ع�ضوية
جمل�س الإدارة وي�س ��تدعيهم �إىل املن�صة بلقب معايل الدكتور ومعايل
املهند� ��س ،وكنت معرت�ض� � ًا على قيام املنظمني للحم�ل�ات الإنتخابية
ب�إط�ل�اق هذه الألقاب على بع�ض املرت�ش ��حني من باب املجاملة ،وهو
ما كنت �أعده عن�ص ��ر ًا م�ؤثر ًا على العملية االنتخابية يفقدها العدالة
وجتاوز ًا للعرف املهني لأننا كنا نتناف�س يف الإنتخابات فقط ب�صفتنا
املهنية الهند�سية ولي�س بال�صفة الوظيفية الر�سمية.
جمل�س الإدارة املنتخب
ً
�س ��يذكر التاريخ الهند�سي يف اململكة دوما ريادة جمل�س �إدارة الهيئة
(الثاين) املنتخب بكامل �أع�ضائه والذي تر�أ�سه الدكتور عبدالرحمن
الربيعة ،وقد بد�أ هذا املجل�س عمله بثقة تامة متكئ ًا على قاعدة �صلبة
متثلت يف خو�ض ��ه لغمار العملي ��ة االنتخابية الكامل ��ة وقد حاول هذا
املجل�س جاهد ًا اخرتاق الو�ض ��ع القائ ��م واملتكل�س عرب الزمن� ،إال �أنه
واجه بع�ض التحديات وال�ص ��عوبات يف �إقناع ال�ش ��ركاء (احلكوميني
خ�صو�ص� � ًا وال�ش ��ركات ال�ص ��ناعية الك�ب�رى) ب�أن الهيئ ��ة هي اجلهة
املرجعي ��ة الوحي ��دة� ،أو عل ��ى الأق ��ل املرجعي ��ة الأوىل جلمي ��ع املهن
الهند�سية واملهند�سني الأفراد يف اململكة ،وقد بدا الأمر يف فرتة هذا
املجل�س الثاين كما لو �أنه تنازع لل�سلطات املهنية بني الهيئة واجلهات
احلكومي ��ة وال�ش ��ركات الكربى ذات العالقة باملجال الهند�س ��ي ،ومل
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ي�ش ��فع للهيئ ��ة يف تلك املرحلة الت�أ�سي�س ��ية وجود نظام ر�س ��مي يدعم
مطالبها امل�ش ��روعة فقد كانت الطرف الأ�ض ��عف لأ�س ��باب متعددة.
وعلى الرغم من ذل ��ك فقد حقق جمل�س �إدارة الهيئة يف هذه الدورة
الثاني ��ة عدد ًا م ��ن املنجزات الت�أ�سي�س ��ية التي مل يكن لي�س ��تمر عمل
الهيئة بدونها ،وهي يف جمملها منجزات تنظيمية داخلية تتعلق ببناء
وت�أ�س ��ي�س و�إ�ص�ل�اح البيت من الداخل وكان من �أهمها و�ضع الالئحة
التنفيذية الداخلية للهيئة .انق�ض ��ت دورة املجل� ��س الثاين الذي كان
�أول جمل� ��س منتخب وانطلق ��ت بعدها مبا�ش ��رة دورة املجل�س الثالث
للهيئة برئا�سة املهند�س عبداهلل بق�شان رجل الأعمال املعروف ،كانت
هذه املرحلة من عمر الهيئة م�ش ��ابهة تقريب ًا للدورة التي �سبقتها مع
التو�سع يف بع�ض املنا�شط والأعمال التنظيمية التي قامت بها الهيئة،
مرت الدورة الثالثة ملجل�س �إدارة الهيئة �سريعة وبهدوء تام ولكنه كما
ات�ضح الحق ًا مل يكن �سوى الهدوء الذي ي�سبق العا�صفة.
جمل�س العوا�صف والأعا�صري
يف الوقت الذي بد�أ فيه املهند�سون ال�سعوديون يجنون بع�ض الثمرات
ويلم�س ��ون ع ��دد ًا م ��ن املنج ��زات الإيجابية الب�س ��يطة الت ��ي حققتها
هيئته ��م الفتية ح ��دث ما مل يكن باحل�س ��بان ،فلم تك ��د تنطلق دروة
جمل�س �إدارة الهيئة يف دورته الرابعة حتى بد�أت امل�ش ��اكل تطفو على
ال�س ��طح فكانت بحق مرحلة ع�ص ��يبة يف عمر وم�سرية الهيئة ،بد�أت
ال�ش ��رارة الأوىل ببع�ض التجاذبات بني بع�ض امل�س� ��ؤولني واملهند�سني
داخ ��ل الهيئة نف�س ��ها ممثل ��ة يف جمل� ��س الإدارة والأمان ��ة العامة ثم
تط ��ورت �إىل جتاذب ��ات �أخرى �أكرب ب�ي�ن الهيئ ��ة ومرجعها احلكومي
وه ��و وزارة التجارة ،وعلى �إثر ما �أعتربه تدخ ًال يف عمل الهيئة تقدم
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة املنتخب املهند�س �صالح العمرو با�ستقالته
يف بداية ال ��دورة �إىل معايل وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ،مل
يك ��ن املهند�س �ص ��الح العمرو غريب� � ًا عن الهيئة فقد �س ��بق له العمل
م�س ��اعد ًا للأم�ي�ن العام ثم �أمين ًا عام ًا للهيئة قبل �أن ي�ص ��بح رئي�س� � ًا
ملجل� ��س �إدارة الهيئ ��ة يف دورته الرابعة عرب �ص ��ناديق الإقرتاع ،على
الفور مت قبول ا�ستقالة املهند�س �صالح العمرو و�أزدادت الأمور ت�أزم ًا
وقد ر�أى مقربون من الأحداث �أنه كان بالإمكان احتواء وحل التباين
يف وجه ��ات النظر مبزيد من الهدوء واحلكم ��ة من جميع الأطراف،
بينم ��ا ر�أى �آخ ��رون من الط ��رف املقاب ��ل �أن وزارة التج ��ارة متار�س
و�ص ��اية غري م�ب�ررة على الهيئ ��ة ،وبغ�ض النظر عن مالب�س ��ات هذا
املو�ض ��وع فقد �أ�ص ��يب املهند�سون ال�سعوديون ب�ش ��كل عام بخيبة �أمل
بع ��د �أن حتول االخت�ل�اف يف وجهات النظر �إىل خالف ��ات عميقة مت
ت�سطريها على �صفحات اجلرائد اليومية.
ونتيجة لالنغالق يف وجهات النظر �س ��رت �أحاديث خفية عن �إمكانية
ح ��ل جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة �أو حتى �إلغ ��اء العملي ��ة االنتخابية برمتها
بتو�ص ��ية من الوزي ��ر املخت�ص بعد الرجوع ل�ص ��احب القرار ،يف تلك
اللحظة حدث انفراج ومت تدارك الأمور �س ��ريع ًا والت�أم جمل�س �إدارة

الهيئة وانتخب رئي�س� � ًا توافقي ًا جديد ًا ملجل� ��س الإدارة يف تلك الدورة
وه ��و املهند�س حمد ال�ش ��قاوي ،مل يك ��ن دور الرئي�س اجلديد �س ��ه ًال
وي�س�ي�ر ًا بعد الأحداث الأخرية وبع ��د �أن ُفتحت �أمور مل يعد بالإمكان
�إغالقها ب�س ��هولة وقد كان الرئي�س اجلديد �ش ��جاع ًا عندما ت�ص ��دى
لقب ��ول قيادة الهيئة يف تلك املرحلة ال�ص ��عبة ج ��د ًا وحاول العبور بها
�إىل ب� � ّر الأم ��ان وهو م ��ا حتقق بالفعل� ،أ�س ��تمر التج ��اذب بني وزارة
التجارة وجمل�س الهيئة الذي كان يعمل حتت �ض ��غوط م�ستمرة لفرتة
من الزمن ومل يكن هناك توافق وا�ض ��ح بني الأع�ض ��اء �أنف�سهم مما
�أفق ��د املجل�س فر� ��ص متعددة لتحقي ��ق مزيد من املنج ��زات خلدمة
املهن ��ة واملهند�س�ي�ن ،وقد حتقق عديد من املنج ��زات يف هذه املرحلة
من م�س�ي�رة الهيئة ومنها احل�ص ��ول على منح �أرا� ��ض مقر الهيئة يف
املدن الث�ل�اث الكربى وحتقيق منجزات �أخ ��رى فيما يتعلق مبجابهة
تزوير ال�شهادات الهند�سية من بع�ض الوافدين و�ضبطهم وتقدميهم
للجهات املخت�ص ��ة ،وربط �إ�ص ��دار الإقامات للمهند�س�ي�ن عن طريق
اجلهات املخت�ص ��ة بالهيئة بع ��د تدقيق ال�ش ��هادات واعتمادها ،ولعل
�أهم ما ُي�سجل لهذا املجل�س من منجزات هو �إجها�ضة حماولة تعديل
امل ��ادة ال�ساد�س ��ة من نظام الهيئ ��ة املتعلقة بانتخاب �أع�ض ��اء جمل�س
الإدارة عن طريق اجلمعية العمومية ،وقد حتقق �إبقاء هذه املادة على
م ��ا هي علي ��ه يف نظام الهيئة دون تعديل بعد بذل جهود م�ض ��نية من
جمل�س �إدارة الهيئة وعقد اجتماعات ونقا�شات مط ّولة مع املخت�صني
وامل�س�ؤولني يف هيئة اخلرباء وجمل�س ال�شورى الذين تفهموا م�شكورين
�ض ��رورة �إبقاء ودعم العملية االنتخابية الكاملة ملجل�س �إدارة الهيئة.
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إطاللة تاريخية

املجل�س احلايل ..الهدوء من �أجل العمل
كان من �أهم التحديات التي واجهها جمل�س �إدارة الهيئة يف دورته
اخلام�سة (املجل�س احلايل) هو �إعادة روح العمل الت�شاركي وتهيئة
الأجواء الإيجابية الهادئة داخل الهيئة و�أي�ض ًا حتقيق �أق�صى درجة
ممكنة من التقارب مع معايل وزير التجارة واال�ستثمار (وهو املرجع
الأعلى للهيئة) كي يكون هناك مت�سع من الوقت وح�شد للجهود واملوارد
يف �سبيل التو�سع يف عمل الهيئة وحتقيق �أهدافها وا�ستكمال �أعمالها
وتنفيذ خططها مبا يخدم املهنة الهند�سية واملهند�سني الأفراد،
وقد حتقق هذا بالفعل بوجود جمل�س �إدارة يبدو �أنه الأكرث جتان�س ًا
وان�سجام ًا عرب م�سرية جمال�س الهيئة ال�سابقة ،وكان لوجود مهند�س
�شركة �أرامكو اخلبري الدكتور جميل البقعاوي على هرم الهيئة رئي�س ًا
ملجل�س �إدارتها دور يف �إ�ضفاء �أجواء مهنية خ ّالقة على �أعمال الهيئة
وتفعيل منا�شطها املختلفة ،هذه الأجواء الإيجابية املح ّفزة وامل�شجعة
على العمل والإبداع قادت �إىل حتقيق املزيد من املنجزات يف م�سرية
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،فقد ات�ضح يف هذه الدورة ارتفاع �أعداد
امل� �ه� �ن ��د�� �س�ي�ن
ال�����س��ع��ودي�ي�ن
امل� �ن� �ت� ��� �س� �ب�ي�ن
لع�ضوية الهيئة
(ال� �ع� ��� �ض ��وي ��ة
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة
العاملة) حيث
ت�ضاعف العدد
م��ن ()9600
ع�ضو تقريب ًا
يف بداية دورة
املجل�س احلايل
�إىل �أك�ث�ر من
( )2 0 0 0 0
ع�ضو حالي ًا ،وهذا االزدياد يف عدد الأع�ضاء املنت�سبني للهيئة يبدو
�أمر ًا طبيعي ًا يف ظل تو�سع الهيئة يف تفعيل منافع الع�ضوية و�أهمها
الت�أمني الطبي للمهند�سني و�أ�سرهم بتكاليف تكاد تكون رمزية
مقارنة بالأ�سعار ال�سائدة� ،أي�ض ًا �أطلقت الهيئة يف دورة املجل�س
احلايل حزمة عري�ضة من الدورات التدريبية املدعومة �أي�ض ًا ب�أ�سعار
رمزية جد ًا كما ابتعثت عدد ًا من املهند�سني لدرا�سة اللغة الإجنليزية
خارج اململكة.
كما مت يف دورة املجل�س احلايل (ال��دورة اخلام�سة) �إعتماد نظام
مزاولة املهن الهند�سية وهو النظام املحوري ال��ذي عملت جميع
املجال�س ال�سابقة على الـت�أ�سي�س له و�إع��داده ومتابعته �إىل �أن مت
اعتماده و�إقراره يف دورة املجل�س احلايل ،كما ت�سجل ملجل�س �إدارة
الهيئة احلايل مبادرته اجل�سورة يف توظيف املهند�سني ال�سعوديني
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حديثي التخرج ،الذي ت ّوج ب�صدور �أمر �سامي ب�إقرار مقرتح الهيئة
ب�إ�شرتاط توظيف ن�سبة ( )%10من املهند�سني ال�سعوديني حديثي
التخرج يف عقود اال�ست�شارات احلكومية ،وق��د �سبقه ق��رار �آخر
�صادر من الهيئة وهو عدم ال�سماح با�ستقدام مهند�سني وافدين تقل
خربتهم عن ثالث �سنوات �ست�صبح خم�س �سنوات عند مطلع العام
امليالدي اجلديد 2018م .و�أي�ض ًا قام جمل�س �إدارة الهيئة احلايل
والأمانة العامة للهيئة وفروعها وجمال�سها ومنت�سبوها بعقد ور�ش
عمل يف عدد من مناطق ومدن اململكة عن دور املهند�سني يف حتقيق
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وق��د خرجت تلك ال��ور���ش بعدد من الربامج
واملبادرات لتحقيق �أه��داف الر�ؤية والتي �سيكون للمهند�سني دور
كبري وحا�سم يف �إجناحها ب�إذن اهلل تعاىل.
الهيئة و�آفاق امل�ستقبل
العمل الب�شري بطبيعته عمل تراكمي متوا�صل تتكامل فيه الأدوار
وتتعا�ضد حوله اجلهود وال يتوقف التطوير فيه لأن طموح الإن�سان
ال �� �س� �ق ��ف ل� ��ه،
وي � �ت � �� � �ض� ��ح م��ن
العر�ض التاريخي
ال � �� � �س� ��اب� ��ق �أن
الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني م ّرت
مب��راح��ل متعددة
وكل جمل�س �إدارة
م � ��ن امل� �ج ��ال� �� ��س
ال�سابقة كانت له
�إ��ض��اف�ت��ه املميزة
وب�صمته الوا�ضحة
يف ت�أ�سي�س وبناء
هذا الكيان املهني
الكبري ،حيث قام كل جمل�س ب��دور �أ�سا�سي ومهم وفق ا�ستطاعته
والإمكانات املتاحة لديه يف �سبيل تطوير الهيئة ومتكينها من القيام
بدورها ودفع م�سريتها �إىل الأمام ،هذا الدور حتكمه دائم ًا الظروف
واملالب�سات املحيطة بكل مرحلة زمنية من مراحل م�سرية الهيئة،
و�سي�ستمر العطاء والعمل الد�ؤوب والتميز يف �أداء الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني يف ظل الدعم احلكومي وا�ست�شعار املهند�سني ال�سعوديني
مل�س�ؤولياتهم الكبرية جتاه هيئتهم ومرجعيتهم املهنية ،ومن امل�ؤمل �أن
ت�ستكمل الهيئة يف امل�ستقبل القريب ما تبقى من �أعمال ومهام �أ�سا�سية
مناطة بها لكي تكون �أكرث جاهزية للم�شاركة الفاعلة يف حتقيق ر�ؤية
اململكة  ،2030ولعلنا يف الأيام القليلة القادمة ن�سمع ما ي�سرنا عن
�إعتماد الكادر الوظيفي الهند�سي ،وهو احللم الذي ت�أخر حتقيقه
على الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة من جميع املجال�س ال�سابقة.
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اشتراط توظيف  ٪10من المهندسين
السعوديين يوطن الخبرات
د /عبدالرحمن بن �صالح اجلري
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

اوال باال�ص ��الة عن نف�س ��ي ونيابة عن جميع �أع�ض ��اء جمل�س �إدارة الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن ومن�س ��وبيها
و�أع�ض ��ائها وجميع املهند�س�ي�ن ال�س ��عوديني ،يطيب يل �أن �أتقدم ملقام �س ��يدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�س ��لمان بن عبدالعزيز �آل �س ��عود حفظه اهلل ورعاه بال�ش ��كر والتقدير والثناء مبنا�سبة �ص ��دور الأمر ال�سامي
رقم  ٨٠٧٩يف  ١٤٣٩/٢/١٩ب�ش� ��أن قرار توظيف املهند�س�ي�ن ال�س ��عوديني حديثي التخرج يف عقود اخلدمات
الهند�سية اال�ست�شارية بن�سبة ال تقل عن  ٪١٠من �إجمايل العاملني يف امل�شاريع يف وطننا الغايل.
و�إنن ��ا جميع ��ا نثمن ه ��ذه اللفتة الأبوية من املقام ال�س ��امي الت ��ي توجه اجلهات احلكومي ��ة بااللتزام يف عقود
اخلدمات الهند�سية اال�ست�شارية بتوظيف ال�شركات واملكاتب اال�ست�شارية املتقدمة مهند�سني �سعوديني حديثي
التخ ��رج ،و�س ��وف يكون لهذا القرار التاريخ ��ي بالغ الأثر الإيجابي يف توظيف �أبن ��اء الوطن وتوطني اخلربات
الهند�س ��ية التي �س ��يكون لها عوائد كثرية وقيمة و لي�س ��ت فقط اقت�ص ��ادية بل �أي�ض ��ا اجتماعية كلها ت�ص ��ب
يف م�ص ��لحة الوطن وزيادة م ��ن التقدم والرخاء واالزدهار ململكتنا الغالية .ومن هذا القرار �س ��وف ُي�س ��تفاد
م ��ن �أبناء الوطن من املهند�س�ي�ن ،ونقل اخلربة له ��م ،وتطويرهم وت�أهيلهم عمليا واكت�س ��اب اخلربة واملعرفة
الهند�س ��ية املتطورة وبالتايل تنعك�س على ارتقاء وتطور و�إبداع يف الأعمال الهند�س ��ية يف بلدنا الغايل اململكة
العربية ال�سعودية والو�صول باملهنة الهند�سية ال�سعودية �إىل العاملية .
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السماح بدخول الشركات الهندسية واالستشارية
العالمية السوق السعودية
خطوة نحو نقل المعرفة وتوطين التقنية ومزج الخبرات النوعية
لتلك الشركات بالخبرات الوطنية
اتخذت الحكومة السعودية مؤخرا قرا ًرا بالسماح للشركات األجنبية العاملة
في مجال الخدمات الهندس���ية واالستشارات المرتبطة بها باالستثمار
ف���ي المملك���ة بنس���بة ملكية  ،%100ف���ي خطوة تتوافق م���ع تطلعات
«رؤية السعودية  »2030وبرامجها التنفيذية ،كما أنه دليل إضافي على
االنفتاح االقتصادي الذي تش���هده المملك���ة ،إلى جانب كونه مجاال
مهم���ا من مجاالت نقل المعرفة وتوطين التقنية ،ومزج الخبرات
النوعية المتراكمة لتلك الشركات األجنبية بالخبرات الوطنية،
وم���ا يمثل���ه ذلك م���ن حجم مض���اف لالقتص���اد الوطني.
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ،وبعد االطالع على ما رفعه وزير التجارة واال�س ��تثمار رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار ،واالطالع على التو�صية املعدة يف جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية ،وافق على تكليف الهيئة باتخاذ ما يلزم للرتخي�ص لل�شركات الأجنبية العاملة يف
جمال اخلدمات الهند�س ��ية واال�ست�شارات املرتبطة بها باال�ستثمار يف اململكة بن�سبة ملكية
 % 100وذل ��ك بعد حتقق ال�ش ��رطني الآتيني� :أال يقل عمر ال�ش ��ركة عن ع�ش ��رة �أعوام من
تاريخ ت�أ�سي�سها يف بلدها ،و�أن تكون ال�شركة �أو �إحدى ال�شركات التابعة لها التي تعمل يف
املجال نف�سه موجودة يف �أربع دول على الأقل.
منافع قرار ال�سماح
من املنتظر �أن يحقق قرار ال�س ��ماح لل�ش ��ركات الهند�سية واال�ست�ش ��ارية العاملية بالعمل
يف اململك ��ة  12منفع ��ة ،تتمث ��ل يف �أن القرار �س�ي�رفع ن�س ��بة توطني الأعمال الهند�س ��ية
وم�س ��اهمتها يف االقت�ص ��اد الوطني ،وينقل اخلربات النوعية املرتاكمة لتلك ال�شركات
�إىل االقت�ص ��اد املحلي� ،إىل جانب �أن ا�س ��تثمار كربى ال�ش ��ركات يف ال�س ��وق ال�س ��عودية
�س ��يكون �أثره كبري ًا يف نقل اخلربات للكفاءات ال�سعودية يف جمايل الأعمال الهند�سية
واال�ست�ش ��ارات ،و�أن وج ��ود ال�ش ��ركات العاملية يف ال�س ��وق املحلية �س ��يقلل م ��ن التكلفة
املالية للتعاقدات الهند�س ��ية للم�شاريع الكربى .كذلك �سي�صنع دخول كربى ال�شركات
الهند�س ��ية يف ال�س ��وق ال�سعودي فر�ص� � ًا وظيفية لل�شباب ال�س ��عودي �ست�ساعد يف زيادة
توطني وظائف القطاع الهند�س ��ي .كما �أن ال�س ��وق �ست�ش ��هد منو ًا بعد دخول ال�شركات
الأجنبية يف جمايل الأعمال الهند�س ��ية واال�ست�شارات ،نظر ًا لت�أثري القطاع الهند�سي
يف ت�سارع تنمية االقت�صاد الوطني.
ومن املنافع �أي�ضا �أن دخول ال�شركات الأجنبية ال�سوق ال�سعودية �سيزيد من التناف�سية

26

عدد وثائقي ـــ 2017م

التي �س ��تعطي �أف�ض ��ل النتائج يف جمايل الأعمال الهند�سية واال�ست�ش ��ارات ،مبا �سيعود بالنفع
على رفع جودة املكاتب الوطنية� ،إىل جانب �أن دخول ال�شركات الكربى ذات الكفاءة العالية
ي�ص ��حح و�ضع بع�ض الكيانات الهند�س ��ية الكربى التي تعمل يف ال�سوق املحلية برتاخي�ص
م�ؤقتة .كما �أن القرار يجعل اململكة مركزا مهم ًا بالن�س ��بة لل�شركات الهند�سية العاملية،
ويزي ��د من حجم الأعمال الهند�س ��ية التي يتم تنفيذها داخ ��ل اململكة ،ويدعم جهود
الهيئة العامة لال�س ��تثمار ال�س ��اعية �إىل ا�ستقطاب اال�س ��تثمارات الرائدة عاملي ًا �إىل
اململكة وتوطني التقنية ،ومزج اخلربات الأجنبية باخلربات الوطنية .كذلك �سي�سهم
وجود ال�ش ��ركات العاملية املتميزة يف جمال اخلدمات الهند�س ��ية واال�ست�ش ��ارية يف
�إيجاد كفاءات وطنية مميزة تكت�س ��ب اخلربة من بيوت اخلربة الرائدة ،علما ب�أنه
لن ُيرخ�ص لل�ش ��ركات الهند�س ��ية �أو اال�ست�ش ��ارية التي تعمل يف امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�س ��طة كي ال تناف�س املكاتب وال�ش ��ركات الهند�س ��ية الوطنية يف امل�ش ��اريع ،بل

القرار سيرفع كفاءة القطاع ويقلل
م��ن التكلفة المالية للتعاقدات
ال��ه��ن��دس��ي��ة ل��ل��م��ش��اري��ع الكبرى
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�ستُقت�ص ��ر الرتاخي� ��ص لل�ش ��ركات العاملي ��ة الكربى فق ��ط ،والتي
�س ��تمثل قيمة م�ضافة ،حيث �سيتم ا�ستقطاب ال�شركات التي لديها
خربة ال تقل عن � 10سنوات �أو �شركات لديها تواجد يف  4دول.
كفاءة القطاع والتناف�سية
ويف تعلي ��ق لعدد من املخت�ص�ي�ن يف قطاع الهند�س ��ة واال�ست�ش ��ارات
على قرار ال�س ��ماح بدخول ال�شركات الهند�س ��ية الأجنبية يف ال�سوق
ال�س ��عودية بن�سبة متلك  100يف املائة� ،أبدوا ترحيبهم بهذه اخلطوة
املبارك ��ة م ��ن قيادتتن ��ا احلكيم ��ة جلذب ك�ب�رى ال�ش ��ركات العاملية
لتنفي ��ذ الأعمال الهند�س ��ية يف اململكة بد ًال م ��ن تنفيذها يف اخلارج
مببالغ باه�ض ��ة .و�أكدوا ب�أن القرار من �ش� ��أنها �أن يرفع ن�سبة توطني
الأعم ��ال الهند�س ��ية وم�س ��اهمتها يف االقت�ص ��اد الوطن ��ي ،حيث �أن
وج ��ود ال�ش ��ركات العاملي ��ة املتميزة يف جم ��ال اخلدمات الهند�س ��ية
واال�ست�ش ��ارية �س ��يوجد كفاءات وطنية مميزة ،تكت�س ��ب اخلربة من
بي ��وت اخلربة الرائدة� ،إ�ض ��افة �إىل تقليل الكلف ��ة املالية للتعاقدات
الهند�س ��ية .كما �سي�س ��هم يف كف ��اءة القطاع الذي يع ��اين حاليا من
ق�صور وا�ضح يف الأداء ومنطية ال ت�سهم يف �إحداث التطوير الهند�سي
املطل ��وب ،م�ؤكدي ��ن ب�أن وجود ال�ش ��ركات العاملية يف ال�س ��وق املحلية
�س ��يقلل من الكلفة املالية للتعاقدات الهند�س ��ية للم�ش ��اريع الكربى.
وي ��رى املخت�ص ��ون يف قطاع الهند�س ��ة واال�ست�ش ��ارات �أي�ض ��ا� ،أن
الق ��رار �س ��يحدث نقل ��ة نوعي ��ة يف العم ��ل الهند�س ��ي ويجعل هذه
ال�شركات ت�س ��تثمر على املدى الطويل بدل من ا�ستثماراتها ب�شكل
م�ؤقت مبراكز م�ؤقتة ،كما �سي�س ��هم يف رفع م�س ��توى املناف�س ��ة مع
املكاتب املحلية .وتابعو :التناف�س ��ية رمبا تكون من �أهم املكا�س ��ب،
ما �س ��يدفع بال�ش ��ركات املحلية �إىل تطوير نف�س ��ها واال�ستفادة من
ال�ش ��ركات العاملي ��ة ومبا ي�س ��اعد على رفع كف ��اءة القطاع وجودته
ب�ش ��كل ع ��ام ،وق ��د تك ��ون ال�ش ��ركات العاملي ��ة فر�ص ��ة للمتدربني
ال�ش ��باب من ال�س ��عوديني م ��ا �س ُيك�س� � ُبهم خربات عاملي ��ة يف فرتة
زمنية ق�ص�ي�رة ،كما �أن فتح ال�سوق لل�شركات العاملية جاء متوافقا
م ��ع االلتزام ��ات الدولية واهتم ��ام اململكة بفتح �أ�س ��واقها ودعمها
باخلربات العاملية.
كذلك ي�أتي القرار يف �سبيل زيادة ن�سبة توطني الوظائف الهند�سية
مبا يعود �إيجاب ًا على االقت�صاد الوطني ،ونقل اخلربات التي بحوزة
ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة الكربى للكفاءات ال�س ��عودية التي ت�س ��عى �إىل

دخول الش����ركات العالمي����ة يصنع
فرصا وظيفية للش����باب وستساعد
ً
فيزيادةتوطينالقطاعالهندسي
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التطوي ��ر والتق ��دم يف املجال العملي .حيث �س ��يخلق القرار فر�ص� � ًا
كبرية للكفاءات ال�س ��عودية امل�ؤهلة ب�أن تكت�س ��ب اخلربات من �أعرق
ال�ش ��ركات يف الأعمال الهند�س ��ية واال�ست�ش ��ارات ،ويف ذلك فر�صة
�س ��انحة ل�صناعة ق�ص ���ص جناح للمهند�سني الذين ميلكون القدرة
والرغب ��ة بالتطور العملي� ،إىل جانب �أن دخول ال�ش ��ركات الأجنبية
يف اال�ستثمار داخل ال�سوق ال�س ��عودية �سي�ساعد خلق فر�ص وظيفية
جديدة وتوظيف ال�ش ��باب ال�س ��عودي وتدريبهم ،مما �سي�س ��اهم يف
زيادة ن�س ��ب التوطني يف ه ��ذا القطاع احليوي ال ��ذي يعد �أحد �أهم
القطاع ��ات التجاري ��ة .كما �أن وجود ال�ش ��ركات العاملية يف ال�س ��وق
املحلي ��ة �س ��يقلل من الكلفة املالية للتعاقدات الهند�س ��ية للم�ش ��اريع
الك�ب�رى ،و�ست�ش ��هد من ��و ًا بع ��د دخ ��ول تل ��ك ال�ش ��ركات يف جمايل
الأعمال الهند�س ��ية واال�ست�ش ��ارات نظر ًا لت�أثري القطاع الهند�س ��ي
على ت�سارع تنمية االقت�صاد الوطني .ويرى املخت�صون �أي�ضا �أن من
�ش� ��أن دخول ال�شركات الأجنبية الكربى ذات الكفاءة العالية لل�سوق
املحلية �سيزيد من التناف�سية التي �ستعطي �أف�ضل النتائج يف جمايل
الأعم ��ال الهند�س ��ية واال�ست�ش ��ارات ،مبا �س ��يعود بالنف ��ع على رفع
جودة املكاتب الوطنية ،عالوة على ت�ص ��حيح و�ض ��ع بع�ض الكيانات
الهند�س ��ية الكربى التي تعمل يف ال�سوق برتاخي�ص م�ؤقتة ،وبالتايل
�س ��يجعل اململكة مركز ًا هام ًا بالن�سبة لل�شركات الهند�سية العاملية،
ويزيد من حجم الأعمال الهند�سية التي يتم تنفيذها داخل اململكة.
منو �أ�سواق اال�ست�شارات
ويف �إطار توفري املناخ املالئم لنمو �س ��وق اال�ست�ش ��ارات الهند�سية
يف اململكة على النحو ال�ص ��حيح بعد �ص ��دور القرار ،فمن املنتظر
�أن تعمل اجلهات املعنية يف قطاع الهند�سة ومنها الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن على ايجاد �ضوابط تف�صيلية �ست�سهم يف حتقيق هذا
املناخ ،حيث من املقرر �أن يتم و�ض ��ع ال�شروط املنا�سبة للرتخي�ص
لل�شركات العاملية ملزاولة املهنة مبا ي�ضمن النهو�ض مبهنة الهند�سة
وكل ما من �ش� ��أنه تطوير ورفع م�ستوى هذه املهنة والعاملني فيها.
كم ��ا �س ��ي�أخذ يف الإعتبار �أهمية عدم مزاحمة املكاتب الهند�س ��ية
الفردي ��ة وال�ص ��غرية والنا�ش ��ئة واملتو�س ��طة ب ��ل قد تق ��وم ب�إناطة
بع�ض الأعمال لهم ،وما قامت به احلكومة الر�ش ��يدة ب�إن�شاء هيئة
للمن�ش� ��آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ف�إنها لن تغفل �أهمية توفري املناخ
املالئ ��م لنم ��و املكاتب الهند�س ��ية املحلية املهنية .خا�ص ��ة و�أنه لن
ُيرخ�ص لل�ش ��ركات الهند�سية �أو اال�ست�ش ��ارية الأجنبية التي تعمل
يف امل�ش ��اريع ال�صغرية واملتو�سطة كي ال تناف�س املكاتب وال�شركات
الهند�س ��ية الوطني ��ة يف امل�ش ��اريع� ،إذا �ستُقت�ص ��ر الرتاخي� ��ص
لل�ش ��ركات العاملية الكربى التي متثل قيمة م�ض ��افة ،حيث �س ��يتم
ا�س ��تقطاب ال�ش ��ركات التي لديها خربة ال تقل عن � 10س ��نوات �أو
�شركات لديها تواجد يف  4دول.
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تقرير خاص عن نظام مزاولة المهن الهندسية

مختصون يؤكدون أن نظام مزاولة المهن يحد
من الممارسات الخاطئة للمكاتب والمهندسين

أكد مختصون أن نظام مزاولة المهن الهندسية الذي صدرت
الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم
اإلثني���ن  1438/04/18هـ (2017/01/16م) ،أنه س���ينظم ش���ؤون
المهنة ويعيد صياغة أفرادها ،بدءا من حقوقهم ،واجباتهم،
وش���روط تأهيله���م ،وعقوب���ات المخالفي���ن ،وس���وف يع���ود
بالنفع على المهنة والمش���اريع .كما س���يحمي هذا النظام
العم���ل الهندس���ي م���ن الدخالء مم���ا برفع ج���ودة مخرجاته
والحف���اظ عل���ى ديمومة المش���اريع التنموية ألن���ه يلزم أي
مهن���دس غي���ر مس���جل بالهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين
بالتسجيل مهنيا فيها ،وتحقيق المعايير المهنية  ،داعيا جميع
المهندسين إلى التسجيل بالهيئة خالل المهلة التي أعطيت
له���م ،وهي س���تة أش���هر من ص���دور ق���رار مجلس ال���وزراء.
وقدم المشاركون في هذا التقرير الخاص بمجلة المهندس
ع���ن نظام مزاولة المهن الهندس���ية عدد من اآلراء واألفكار
واالقتراحات .إلى محصلة التقرير:
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امل�شاركون:
املهند�س عبدالعزيز بن �سليمان اليو�سفي

ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ال�سابق

الدكتور �إبراهيم بن عبداهلل احلماد

ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ال�سابق

الدكتور حممد بن عبداهلل الع�سريي

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الدكتور حممد القحطاين

رئي�س ق�س ��م الهند�سة ال�صناعية ـ �أ�س ��تاذ م�ساعد ـ ق�سم
الهند�سة ال�صناعية ـ جامعة امللك �سعود

الدكتور �إبراهيم حممد احلركان

�أ�ستاذ م�شارك ـ ق�سم الهند�سة ال�صناعية ـ كلية الهند�سة
ـجامعة امللك �سعود

املهند�س فواز حممد علي ن�شار

مدي ��ر ع ��ام قطاع تطوي ��ر االعم ��ال واخلدم ��ات بالغرفة
التجارية مبكة املكرمة
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املح��ور الأول :ماهي �إيجابي��ات نظام مزاولة املهن
الهند�سية؟
ـ �أك��د املهند���س عبدالعزي��ز اليو�سف��ي :م ��ن �أه ��م
�إيجابي ��ات نظ ��ام مزاولة املهن الهند�س ��ية رفع جودة منتج
املكاتب الهند�س ��ية ،ورف ��ع املهنية لدى املكاتب الهند�س ��ية
واملهند�سني الأفراد ،وكذلك تطوير عمل املكاتب الهند�سية
من حيث املناف�س ��ة املحلية والدولية وا�س ��تقطاب اخلربات
ال�س ��عودية� ،إ�ض ��افة �إىل احلد من املمار�سات اخلاطئة من
قب ��ل بع�ض املكاتب الهند�س ��ية وبع�ض املهند�س�ي�ن الأفراد،
�أي�ض ��ا تطوي ��ر املهند� ��س ال�س ��عودي .املكتب الهند�س ��ي هو
جمموع ��ة من الأف ��راد وعند تطوي ��ر الف ��رد تلقائيا يتطور
املكتب الهند�سي.
ـ و�أو�ض��ح الدكت��ور �إبراهيم احلم��اد� :أن هناك عدة
�إيجابي ��ات يف النظ ��ام وم ��ن �أهمه ��ا رف ��ع م�س ��توى الأداء
الهند�س ��ي واملعماري باململكة العربية ال�سعودية ،والتي يبلغ
ع ��دد �أع�ض ��اءها نحو  ٢٠٠ال ��ف مهند�س و معم ��اري .وقد
راعى النظام اجلديد جتربة الفرتة ال�سابقة ملزاولة العمل
الهند�سي ،كما �أن �إحتكاك هيئة املهند�سني ب�أهم املنظمات
الدولية جعلها تتطور ب�ش ��كل م�س ��تمر من خالل اقتبا�س ما
هو مالئم مع ظروف �ص ��ناعة الت�ش ��ييد باململكة ،واخلليط
الرثي يف خلفيات ممار�س ��ات وت�أهيل املهند�سني من داخل
وخ ��ارج اململك ��ة .كما �أثنى عل ��ى النظام حي ��ث ربط عمل
الهيئة بجهات ر�س ��مية ،مثل هيئ ��ة التحقيق واالدعاء العام
وغريها ،حيث �أنها مل ترد يف النظام ال�سابق او نظام هيئة
املهند�سني.
ـ م��ن جانب��ه �أو�ضح الدكت��ور الع�س�يري �أن �إيجابيات
نظام مزاولة املهن الهند�س ��ية بع ��د موافقة جمل�س الوزراء
املوق ��ر عل ��ى اق ��رار مثل ه ��ذه االنظم ��ة ي�أت ��ي متزامن ًا مع
توجه ��ات الدولة رعاها اهلل يف حتقي ��ق ر�ؤية اململكة 2030
والت ��ي ي�أتي م ��ن �ض ��من اهدافها رف ��ع االنتاجي ��ة وخف�ض
معدل البطالة .وبتطبيق نظام مزاولة املهن الهند�سية ،وال
�ش ��ك �أنه �سينظم �ش�ؤون املهنة ب�ش ��كل فعال وجيد بدءا من
واجبات من�س ��وبي هذه املهن الهند�س ��ية و�شروط ت�أهيليهم
و�ض ��مان حقوقهم وما يتعلق بذلك و�س ��يخلق بيئة تناف�سية
�س ��تعود بالنف ��ع على املهن ��ة ومن�س ��وبيها وبالت ��ايل ينعك�س

م .اليوسفي :من إيجابيات النظام
الحد من الممارسات الخاطئة من
المكاتب الهندسية والمهندسين
عل ��ى االنتاجي ��ة بجودة املخرج ��ات من م�ش ��اريع وخالفه.
وا�ش ��ار الدكتور الع�س�ي�ري �أنه متفائل جد ًا ب�أن تطبيق مثل
هذا النظام �س ��يحدث نقلة نوعية وواع ��دة لتطوير القطاع
الهند�سي ومن�سوبيه باململكة العربية ال�سعودية .م�شري ًا �أنه
من �إيجايبات تطبيقه �أنه مرتبط بالت�سجيل املهني وحتقيق
معاي�ي�ره فيلزم �أي منتمي له ��ذه املهنة بالت�س ��جيل بالهئية
ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن وبالت ��ايل �س ��يكون حت ��ت مظلته ��ا
وا�ش ��رافها املبا�ش ��ر وبالت ��ايل يتحق ��ق مبد�أ االن�ض ��باطية
و�ض ��بط اجل ��ودة .وم ��ن االيجابي ��ات اي�ض� � ًا له ��ذا النظام
ان ��ه �س ��يمنع الأ�ش ��خا�ص املتطفل�ي�ن والدخالء عل ��ى املهن
الهند�س ��ية من مزوالتها ومن ميار�س ��ون العمل الهند�س ��ي
ب ��دون �أي م�ؤه ��ل من غري املتخ�ص�ص�ي�ن والغ�ي�ر معتمدين
مهني ًا لدى الهيئة وبالتايل �س ��يجد مهند�سونا فر�صه كبرية
وجماالت عديده ليظهروا مهارتهم و�إبداعاتهم الهند�س ��ية
يف خدم ��ة هذا البلد املعطاء .كما ينطبق االمر كذالك على
ال�ش ��ركات واملكات ��ب الهند�س ��ية ،حيث ان النظام �س ��يمنع
مزوالته ��ا لأي �أعمال هند�س ��ية �أو فنية ب ��دون تراخي�ص او
ت�شغيل مهند�س�ي�ن غري معتمدين مهني ًا وهذا يعد مب�ستقبل
م�ش ��رق للمهن ��ة واحرتافي ��ة كذلك .كم ��ا �أن ��ه بتطبيق هذا
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د .ال���ح���م���اد :ال��ن��ظ��ام رب����ط عمل
ال��ه��ي��ئ��ة ب���ج���ه���ات رس���م���ي���ة ،مثل
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق واالدع������اء العام
النظ ��ام اليجيز لأي جهة كانت بقبول �أي عمل هند�س ��ي �إال
م ��ن املعتمدين مهنيا لدى الهيئة ،وبالتايل �س ��يتحقق مبد�أ
�ض ��بط جودة املخرجات فلن جتد م�س ��تقب ًال ب� ��إذن اهلل �إال
العمل املتقن ذا اجلودة العالية.
ـ م��ن جانبه ق��ال الدكت��ور حممد القحط��اين� :أنه
نظ ��ر ًا ملا ت�ش ��هده اململك ��ة من تط ��ور وحتدي ��ث للكثري من
�أنظمتها يف كافة املجاالت متا�شي ًا مع متطلبات املرحلة كان
�إقرار نظام مزاولة املهن الهند�سية خطوة �أ�سا�سية لتطوير
م�س ��تقبل املهن الهند�س ��ية وحتقيق� � ًا للنظرة الإقت�ص ��ادية
التنموية الطموحة متج�س ��دة بر�ؤي ��ة اململكة  2030ومواكبة
للتطور واملتغ�ي�رات العاملية ،وبالنظر لنظ ��ام مزاولة املهن
الهند�سية ومواده ال�سبع ع�ش ��رة ن�ست�شعر الإرادة ال�صادقة
لرف ��ع جودة �أداء القطاع الهند�س ��ي من خالل الت�أكيد على
االعتم ��اد للممار� ��س الهند�س ��ي وع ��دم مزاولة تخ�ص ���ص
هند�سي �أو درجة مهنية غري معتمدين وهذه تكفل احلفاظ
على ا�ستدامة امل�شاريع التنموية وخلوها من الدخالء ممن
ال تتوفر لديهم امل�ؤهالت وت�ض ��من للم�ستفيد جودة املخرج
الهند�س ��ي .هذا كله من ِ�ش� ��أنه �إحداث نقل ��ة نوعية لتطوير
القطاع الهند�سي والعاملني فيه يف اململكة.
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ـ و�أو�ض��ح الدكت��ور احل��ركان؛ �أن نظ ��ام مزاولة املهن
الهند�س ��ية له �إيجابيات عدة ،مما ي�ض ��بط ممار�سة العمل
الهند�س ��ي ومنح الدرجات املهنية للمهند�سني التي متكنهم
م ��ن ممار�س ��ة عمله ��م اعتم ��اد ًا عل ��ى تقيي ��م م�ؤهالته ��م
وخرباته ��م ومهارته ��م واجتيازه ��م املقارن ��ة العلمي ��ة
باالختب ��ارات الأ�سا�س ��ية .وم ��ن ه ��ذه االيجابيات �ض ��مان
ان العمل الهند�س ��ي ميار�س ��ة فقط املهند�س ��ون وال ي�س ��مح
املمار�س ��ة ملن لي�س لديهم م�ؤهالت هند�س ��ية ،و �إلزامه فئة
من املهند�س�ي�ن بالت�س ��جيل يف الهيئة مين ��ع مزاولة �أي من
املهن الهند�س ��ية �إال بعد احل�صول على االعتماد املهني من
الهيئ ��ة ،كما يقيد النظام املكاتب وال�ش ��ركات الهند�س ��ية
بعدم مزاولة �أي من املهن الهند�س ��ية دون ترخي�ص ،وهذا
الأمر يرفع جودة املخرجات الهند�س ��ية وي�س ��اعد اجلهات
امل�س ��تفيدة م ��ن اخلدمات الهند�س ��ية بعدم قب ��ول �أي عمل
هند�س ��ي �إال من املعتمدين مهنيا ،مما ي�سهم يف رفع جودة
املخرجات الهند�س ��ية .وممار�سة العمل الهند�سي يت�ضمن
الدرا�س ��ات والت�ص ��اميم والر�سومات والإ�ش ��راف والتنفيذ
والت�ش ��غيل وال�ص ��يانة والتحكيم الهند�س ��ي واال�ست�ش ��ارات
الهند�س ��ية .علما ب�أن نظام مزاولة املهن الهند�سية ي�ستمد
قوتة من تطبيق نظام االعتماد والت�أهيل املهني الذي يعتمد
على املعايري اال�سا�س ��ية لالعتماد املهني الهند�س ��ي الدويل
وت�ص ��نيف املهن ��ي و�أف�ض ��ل املمار�س ��ات يف جم ��ال العم ��ل
الهند�سي.
ـ و�أ�ش��ار املهند�س ن�شار؛ �أن النظام ب�ش ��كله احلايل جيد
حيث ميثل نقطة انطالق ملزيد م ��ن العمل والتطوير ،وهنا
�أ�شري �إىل �أن الأنظمة والقوانني متى طبقت �سوف يكون لها
�أثر �إيجابي يف عملية النماء الهند�سية ومزيد من التطور.
املحور الثاين :ه��ذا النظام ب�شكله احلايل كاف �أم
يحتاج �إىل تطوير؟
ـ �أبان املهند�س اليو�سفي �أن النظام احلايل جيد وهو يف
تطور م�ستمر وبطبيعة احلال دائما هناك حاجة للتطوير
والتحديث ب�ش ��كل م�س ��تمر ،حي ��ث �إن ه ��ذا النظام ميثل
نقطة انطالق مميزة ل�ض ��بط العمل الهند�سي واملهني يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ويبني قاعدة ملحور جديدة من
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التطور وال�ض ��بط ،بحيث يكون العمل تخ�ص�صيا متاطبق
ال�شروط مع املعايري العاملية.
ـ وقال الدكتور الع�سريي �أن النظام مت �إعداده ب�سواعد
�أكف ��اء ممن خدموا بالهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن �س ��واء
�أع�ض ��اء جمل� ��س االدارة احل ��ايل برئا�س ��ة الدكت ��ور جميل
بقع ��اوي وزمالئه �أو ال�س ��ابقني الذين له ��م منا كل التقدير
واالح�ت�رام على جهودهم امل�ش ��هودة وامللمو�س ��ة .م�ض ��يف ًا
�أن ه ��ذا النظام متت مناق�ش ��ته بع ��دد من ال ��وزارات على
�أيدي متخ�ص�ص�ي�ن �أكفاء ومت عر�ض ��ه عل ��ى هيئة اخلرباء
وجمل� ��س ال�ش ��ورى وجمل� ��س ال�ش� ��ؤون االقت�ص ��ادية ومت
اعتماده مبوافقه جمل�س الوزراء و�ص ��دوره مبر�س ��وم ملكي
ك ��رمي ب�أم ��ر �س ��يدي خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني حفظه
اهلل و�أط ��ال يف عم ��ره .م�ؤك ��دا �أنه يرى �أنه ب�ش ��كله احلايل
كاف ج ��د ًا �إال �أن �أي نظ ��ام ال ب ��د �أن يك ��ون قاب ��ل للتطوير
حتى يحقق الهدف املن�ش ��ود من اق ��راره باحرتافية عالية.
م��ن جانب��ه �أ�ش��ار الدكتوراحلم��اد؛ �أن فكرة �إ�ص ��دار
النظام هو تنظيم املهنة الهند�س ��ية ورفع م�ستواها خلدمة
امل�ص ��لحة العامة وتنمية الوطن .وقد �أعد يف فرتة �س ��ابقة
تختل ��ف عن الفرتة احلالي ��ة والتي يتم تنفي ��ذ القانون من
حي ��ث حجم وك ��م امل�ش ��اريع الهند�س ��ية ،وبالتايل �س ��تكون
هنالك بع� ��ض البنود الناق�ص ��ة ،ولكن غالبيتها منا�س ��بة،
وهذا بحد ذاته يعترب خطوة متقدمة جدا للأمام.
ـ و�أب��ان الدكتور القحط��اين �أن املهند�س الذي ميار�س
ه ��ذه املهنة ال بد �أن يتمت ��ع بعديد من امل�ؤهالت التي جتعله
جدي ��ر ًا بهذه املهمة ،و�إذا نظرن ��ا �إىل طبيعة عمل املهند�س
جند �أنه يو�ض ��ع بني يديه عمل هند�سي يحتاج لعلم ودراية
و�أ�سا�س ��يات يف جم ��ال التخ�ص ���ص الهند�س ��ي ويتعر� ��ض
ملعام�ل�ات �أ�سا�س ��ها التعام ��ل الأخالقي وميث ��اق املهند�س
القوي الأمني .ودولتنا رعاها اهلل �سعت يف عهد ملك احلزم
ملواجه ��ة طبيع ��ة املتغريات و�س ��عت نحو امل�س ��ارعة بتنظيم
العمل الهند�س ��ي والب ��د �أن يكون �ش ��رط ًا �أ�سا�س ��يا �إلزامي ًا
للتوظي ��ف يف القطاع اخلا�ص والعام بالتن�س ��يق مع الدولة،
ه ��ذا الأم ��ر يتطلب تعريف ��ا دقيقا م ��ن �أجل ح ��ل التداخل

النظام البد ان يطبق على جميع
م��م��ارس��ي ال��ع��م��ل الهندسي
وبكل ص��رام��ة وب���دون استثناء
املحتمل �أو الغمو�ض فيم ��ا يتعلق ببع�ض املهن الأخرى ذات
العالقة التي قد تكون �أو ال تكون هي نف�سها منظمة.
ـ و�أو�ض��ح الدكت��ور احل��ركان� :أن نظ ��ام مزاولة املهن
الهند�سية مت اعتمادة حديثا مبر�سوم ملكي ،ولكن باعتقادي
النظام ب�ش ��كله احلايل يحتاج اىل تطوير ،مما ي�س ��اهم يف
تطوير مهنة الهند�س ��ة واملهند�س�ي�ن و�س ��وف ت�ستفيد جميع
القطاعات الهند�س ��ية باململكة العربية ال�س ��عودية .ولذلك
فالنظ ��ام البد ان يكون مطبق على جميع من ميار�س العمل
الهند�سي وبكل �ص ��رامة وبدون ا�ستثناء وال يكون احل�صول
عل ��ى الدرجة املهني ��ة اختياري كم ��ا ورد يف النظام باملادة
الثاني ��ة .واحل�ص ��ول على الدرج ��ة املهنية يج ��ب ان يكون
اجباري جلميع املهند�سني املمار�سني وحديثي التخرج.
ـ م��ن جان��ب �أخر قال املهند�س ف��واز ن�شار �أن النظام

د .القحطاني :ن��ظ��ام مزاولة
ال��م��ه��ن إرادة ص���ادق���ة لرفع
ج��ودة أداء القطاع الهندسي
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تقرير مهني

د .ال���ح���رك���ان :ال���ن���ظ���ام يستمد
ق�����وت�����ة م������ن ت���ط���ب���ي���ق ن���ظ���ام
االع���ت���م���اد وال���ت���أه���ي���ل المهني
احل ��ايل جي ��د ،ومت تغطي ��ة �أكرث املوا�ض ��يع الت ��ي يحتاجها
القطاع اخلا�ص ،وال يخفى على اجلميع �أننا حاليا يف عجلة
مت�سارعة من التطوير يف عامل الهند�سة ،و�سوق العمل على
تغري م�س ��تمر بنا ًء على الأحوال االقت�ص ��ادية املحيطة بنا،
وذلك يتطلب منا متابعة م�ستمرة ملجريات الأمور ،ومعرفة
ماه ��و جدي ��د ومدى تالئم ��ة مع النظ ��ام احل ��ايل .ونظرا
لتل ��ك التغريات فانه يتوج ��ب ان تكون هن ��اك جلنة دائمة
تتابع وتر�ص ��د جميع املتغريات وتقوم مبالئمتها مع النظام
احل ��ايل و�أن كانت هناك ف ��وارق �أو معوقات يف النظام يتم
الرفع الفوري حللها.
املح��ور الثالث :مقرتح��ات ملزيد م��ن �ضبط العمل
الهند�سي؟
ـ �أب��ان الدكتور احلم��اد �أنه يتم تقومي العمل امل�ؤ�س�س ��ي
للهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني كل �س ��نتني مع الأخذ وتنفيذ
التو�صيات التي تقر �أو بع�ضها وتنفيذ فورا ،حتى يتم حتقيق
�أهداف املرحلة الزمنية للدورة االقت�صادية.
ـ و�أك��د الدكت��ور اليو�سف��ي ب� ��أن التع ��اون م ��ع اجلهات
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التنفيذي ��ة ملعاقب ��ة املخالف�ي�ن لأنظم ��ة العم ��ل الهند�س ��ي
�أم ��ر مه ��م ج ��دا ،و�إذا مل يت ��م تطبي ��ق العقاب فل ��ن يكون
هن ��اك جدوى من �أي نظ ��ام جديد ،حيث �إن ذلك �س ��يتيح
للمخالف�ي�ن فر�ص ��ة العمل والع ��ودة للن�ش ��اط يف حال عدم
معاقبتهم و�إيقافهم والت�ش ��هري بهم .كذلك اقرتح مراجعة
نظ ��ام مزاول ��ة املهنة كل �س ��نتني لتطوي ��ره وحتديثه وجعله
مواكب ملتطلبات املهنة.
ـ م��ن جانب��ه �أ�شار امل�ست�ش��ار الع�س�يري �أن �أو ًال البد �أن
ن�ست�شعر جميع ًا كمهند�س�ي�ن باململكة العربية ال�سعوديه ب�أن
ه ��ذه االنظمة والقوانيني ما و�ض ��عت اال لتحقيق امل�ص ��لحة
العام ��ة وان علينا م�س ��ئولية كبرية جتاه ه ��ذا الوطن لنكون
لبنة بناء هادفه لالرتقاء به �إىل م�صاف الدول املتقدمة ك ًال
يف جماله متى ا�ست�ش ��عرنا ذلك �سيكون ذلك هدفنا وحتقق
معه ان�ض ��باطية العمل الهند�سي وجودته .لذا ال بد ان نعمل
�س ��وي ًا الجناح هذه الهيئة الت ��ي متثل كل مهند�س منا وذلك
بدعم قراراتها التي ت�صب ب�شكل خا�ص مل�صلحة مهند�سيها
وم�صلحة بلدنا ب�شكل عام .وال �شك ان تطبيق نظام مزوالة
املهن الهند�س ��ية مبواده املعلنه والتن�س ��يق يف ذلك مع جميع
ال ��وزارات املعني ��ه �س ��يحقق ن�س ��بة عالية من �ض ��بط العمل
الهند�س ��ي وجودت ��ه .وال �أن�س ��ى �ض ��رورة املتابع ��ة والرقابة
واال�شراف وهنا ي�أتي دور الهيئة ال�سعودية للمهند�سني التي
ال �شك �أنها تقوم بجهد جبار يف هذا املجال.
ـ و�أك��د الدكتور القحطاين �أنه ملزيد من ال�ض ��بط لهذا
تعرف حدود هذه
الرتخي�ص ب�ش ��كل حمدد ومقنن يجب �أن ِّ
املمار�س ��ة بعنایة حتی یفهم املمار�سون ما ی�سمح لهم به يف
الأعمال �أو امل�شاريع التي تقع حتت م�س�ؤولياتهم .ويف احلاالت
التي تكون فيها �س�ل�امة وحيوية امل�شروع �أولوية ق�صوى البد
م ��ن وجود ترخي�ص و�أعل ��ى درجة مهني ��ة للممار�س ال تقل
عن درجة حمرتف وعدم ال�س ��ماح ب�أي �إعفاءات �أو ت�س ��ليم
امل�ش ��اريع �أو اال�ست�ش ��ارات ملن هم �أقل من الدرجة املالئمة
وفق ��ا حل�سا�س ��ية املهم ��ة الهند�س ��ية .وهن� ��أ اقدم ال�ش ��كر
والتقدي ��ر ملق ��ام خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني وويل عهده
الأمني ولكل من �س ��عى وبذل يف �سبيل اعتماد نظام مزاولة
املهن الهند�س ��ية ون�س�أل اهلل العلي القدير التوفيق وال�سداد
لقيادتنا الر�ش ��يدة وجميع املهند�سني يف مملكتنا احلبيبة.
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ـ و�أق�ترح الدكت��ور احل��ركان� :أال يكون احل�ص ��ول
عل ��ى الدرج ��ة املهني ��ة اختياري� � ًا ،ولك ��ن عل ��ى جمي ��ع
الوزارات وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية وامل�ؤ�س�س ��ات و�شركات
القط ��اع اخلا�ص فر�ض احل�ص ��ول عل ��ى الدرجة املهنية
للممار�س�ي�ن باخت�ل�اف درجاتها لتوظيفه ��م ولرتقيتهم
واملفا�ض ��لة بينهم .كما يجب فر� ��ض االختبارات املهنية
الأ�سا�س ��ية للهند�س ��ة ( )FEحلديثي التخرج للمفا�ضلة
بينه ��م ولتوظيفهم .و�س ��وف ت�س ��تفيد الهيئة ال�س ��عودية
للمهند�س�ي�ن من جم ��ع بيانات حديثي التخرج وعك�س ��ها
لتغذية اجلامعات مب�ستوى خريجيها ،مما يطور التعليم
الهند�س ��ي ويح�س ��ن م�س ��توى اخلريج�ي�ن يف اجلامعات
ويجعلهم ب�أقل ن�سبة من التفاوت يف املعلومات والقدرات
الهند�س ��ية� .أما بخ�ص ��و�ص فر�ض ��ة على املمار�س�ي�ن يف
د .العس���يري :تطبي���ق نظ���ام
القطاعات احلكومية واخلا�ص ��ة ف�س ��وف ت�ستفيد الهيئة
مزاولة المهن س���ينظم شؤون
م ��ن ه ��ذ االق�ت�راح بجم ��ع بياناته ��م وعك�س ��ها لتغذي ��ة
المهن���ة ويخل���ق بيئة تنافس���ية
القطاع ��ات احلكومية واخلا�ص ��ة مب�س ��توى املمار�س�ي�ن
لديه ��ا مما يطور التدريب الهند�س ��ي ويح�س ��ن م�س ��توى
املمار�سني يف القطاعني ويجعلهم ب�أقل ن�سبة من التفاوت على ح�سب درجاتهم املهنية� ،إ�ضافة اىل مواءمة التعليم
والتدريب الهند�سي ملتطلبات �سوق العمل املتغري وا�ضافة
اىل التع ��رف عل ��ى االحتياج للتخ�ص�ص ��ات الهند�س ��ية
احلديثة.
ـ و�أب��ان املهند���س ن�ش��ار؛ �أن ��ه يج ��ب �أن تك ��ون هناك
دورات الزامي ��ة حلامل ��ي الرخ�ص ��ة يف ع ��دة جم ��االت
(هند�س ��ية ،تخطيطي ��ة ،ت�ش ��غيلية ،تنفيذي ��ة ،اداري ��ة
 ...ال ��خ ) ،كما يج ��ب ان تكون هناك ور� ��ش عمل حملية
ي�ش ��ارك فيها حديثي التخرج وور�ش عمل دولية ي�ش ��ارك
فيها املهند�س�ي�ن االك�ث�ر خربة ،مع االهتم ��ام بعدم منح
الرخ�ص ��ة مل ��ن ال يقوم مبزاول ��ة املهنة ،كذلك م�ش ��اركة
الدرا�سات الهند�سية التي يقوم بها مدراء امل�شاريع ،لكي
يتم االطالع على كيفيه ومدى جودة درا�سة امل�شروع وهل
مت مراعاة جميع اجلوانب الهند�سية واملالية التي تخ�ص
م .ن���ش���ار :ي��ج��ب ع����دم منح
امل�ش ��روع ،كذلك يجب ان تكون هناك من�ص ��ة خمت�ص ��ه
فقط باالبحاث واالفكار واحللول للم�ش ��اريع الهند�سيه .
رخ���ص���ة ع��م��ل ل��م��ن ال يقوم
ويك ��ون هناك نقاط للم�ش ��اركني ،ما ي�س ��هم يف التناف�س
ب�����م�����زاول�����ة ال���م���ه���ن���ة فعليا
الوظيفي حلاملي الرخ�ص املهنية.
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مقال

مشاركة الهيئة في اللجان الحكومية
شاركت الهيئة منذ تأسيسها في العديد من اللجان ومشاركة القطاع الحكومي في لجانها التي
طلبت من الهيئة التعاون معها أو االستشاره ،وذلك منذ  37عاما ،وكانت مشاركتها فعالة ولها أثر
بالغ في حل كثير من القضايا العالقة التي تتطلب االستشارة والتحكيم في المجال الهندسي.
ومن أبرز تلك اللجان التي شاركت
بها التالي:

كود البناء السعودي
�ش ��اركت الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن يف جلنة
ك ��ود البن ��اء ال�س ��عودي ،الذي يت�ض ��من جمموعة
اال�ش�ت�راطات واملتطلبات وما يتبعه ��ا من �أنظمة
ولوائ ��ح تنفيذي ��ة ومالح ��ق ،املتعلق ��ة بالبن ��اء
والت�ش ��ييد ل�ض ��مان ال�س�ل�امة وال�ص ��حة العامة،
ويه ��دف الك ��ود �إىل و�ض ��ع احل ��د الأدن ��ى م ��ن
اال�ش�ت�راطات واملتطلب ��ات التي حتقق ال�س�ل�امة
وال�صحة العامة من خالل متانة وا�ستقرار وثبات
املباين واملن�ش�آت.
تنفي ��ذ ًا لق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء ال�س ��عودي رقم
( )279وتاري ��خ  1425/11/8هـ باعتماد الإطار
العام لكود البناء ال�س ��عودي مت �إخ ��راج الكود يف
م�ص ��نفني �أ�سا�س ��يني ،هما :الأول :اال�ش�ت�راطات
ويرمز لها باحلروف (ك.ب�.س) ،وتت�ضمن احلد
الأدنى املطلوب من املعايري الهند�س ��ية للت�صميم
والت�شييد والت�شغيل وال�صيانة التي مت ا�ستنباطها
و�ص ��ياغتها مبا يتوافق م ��ع املتطلب ��ات والأنظمة
املعمول بها يف اململك ��ة .الثاين :املتطلبات ويرمز
لها باحل ��روف ( )S.B.Cوتت�ض ��من تفا�ص ��يل
الت�صميم ،وطرائق الت�شييد.

لجنة النظر في مخالفات المهن
�ش ��اركت الهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني يف جلنة النظر يف خمالفات مزاولة املهن� ،ص ��در قرار وزير التجارة واال�ستثمار بت�شكيل جلنة النظر
يف خمالفات نظام مزاولة املهن الهند�سية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 36/وتاريخ 1438/4/19هـ.
وتخت�ص اللجنة بالنظر يف املخالفات املهنية ال�ص ��ادرة عن املكاتب الهند�س ��ية �أو املهند�س�ي�ن واملخالفة لأخالقيات املهنة وميثاق املهند�س،
و�إيقاع العقوبات وفقا لنظامها والئحتها التنفيذية ،ويحق التظلم على قراراتها بعد اعتمادها من وزير التجارة واال�ستثمار �أمام ديوان املظامل.
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لجنة التراخيص الهندسية
تنظم الهيئة جلنة م�ش�ت�ركة بالتعاون مع �إدارة املهن الإ�ست�ش ��ارية يف وزارة التجارة واال�س ��تثمار لغر�ض ت�س ��ريع �إ�صدار وجتديد الرتاخي�ص
الهند�سية ،وكنتيجة مبا�شرة للتعاون بلغت مدة �إ�صدار الرتخي�ص يوما واحد ًا عند اكتمال جميع اال�شرتاطات يف الطلب.

لجنة فض المنازعات
ت�ش ��كلت هذه اللجنة بناء على تو�ص ��ية وزير التجارة واال�س ��تثمار و�صدر قرار ت�ش ��كيلها من الأمانة العامة بالهيئة بعد موافقة جمل�س الإدارة
على ذلك ،وتخت�ص هذه اللجنة بالنظر يف �ش ��كاوى املواطنني املرفوعة �إىل وكالة �ش� ��ؤون امل�س ��تهلك بوزارة التجارة واال�ستثمار بعد �إحالتها
�إىل الهيئة ،وت�صدر قراراتها الفنية �إىل وكالة �ش�ؤون امل�ستهلك بالوزارة وفق نظامها والئحتها التنفيذية ،وقد نظرت هذه اللجنة املئات من
الق�ضايا مل�صلحة املواطنني.

لجنة الكادر الهندسي
�شاركت الهيئة يف اللجنة امل�شكلة من هيئة اخلرباء والهيئة ال�سعودية للمهند�سني لو�ضع ال�صيغة النهائية لكادر املهند�سني.
حي ��ث ب ��د�أت رحلة الكادر الوظيفي للمهند�س�ي�ن يف عام  ،2008عندما قامت جلنة حكومية م�ش ��كلة من �س ��ت جهات �ض ��مت وزارة اخلدمة
املدني ��ة ،وزارة املالية ،وزارة ال�ش� ��ؤون البلدية والقروية ،وزارة الرتبية والتعليم ،والأ�ش ��غال الع�س ��كرية يف وزارة الدف ��اع والطريان ،والهيئة
ال�سعودية للمهند�سني ،ب�إعداد م�شروع الكادر الهند�سي الوظيفي ،ورفعه �إىل جمل�س اخلدمة املدنية.
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هيئة المهندسين ودورها في تنظيم المهنة

تحتل «الهندسة» مكانة مهنية رفيعة كتطبيق عملي للعلوم
والتقنيات والمع���ارف والخبرات اإلنس���انية المتراكمة  ،وتهدف
المهن الهندسية بشكل عام إليجاد حلول وتطبيقات ومنتجات
تتطلبه���ا العملية التنموية وتس���هم في رفع مس���توى جودة
الحي���اة وتحقي���ق الرفاه االجتماعي ،ونظ��� ًرا لهذه األهمية فقد
أصبح���ت المهن الهندس���ية بمنزل���ة العمود الفق���ري لمختلف
القطاع���ات كالصناع���ة والطاق���ة واالتص���االت واإلنت���اج والبناء
والتش���ييد والنقل وغيرها من القطاع���ات االقتصادية الحيوية.
وعندم ��ا نتحدث ع ��ن الهند�س ��ة كمهنة له ��ا جماالته ��ا ومتطلباتها
وتنظيماته ��ا وممار�س ��اتها املقننة ف�إن "املهند� ��س الفرد" هو النواة
وهو من يقود هذه املنظومة في�ش ��كلها وفق ر�ؤيته ويبث فيها �شذرات
من الإبداع والإلهام والإتق ��ان ،وبدون هذا املهند�س لن تكون هناك
هند�س ��ة وب ��دون الهند�س ��ة ل ��ن تك ��ون هن ��اك �ص ��ناعة وتنمية ومنو
اقت�ص ��ادي ورف ��اه اجتماع ��ي ،وبالت ��ايل فنح ��ن ال نبال ��غ �إن قلنا �إن
امله ��ن الهند�س ��ية هي املح ��رك الرئي�س جلميع القطاع ��ات الأخرى
وه ��ي امللهم دائم� � ًا للتطور احل�ض ��اري واملحفز لالقت�ص ��اد والنمو،
واملهند�س ��ون كنخبة مهني ��ة ذات قدرات خا�ص ��ة وت�أهيل نوعي عال
هم قادة التنمية و�أ�ص ��حاب احللول واملبادرات اخلالقة يف كل مكان
وزمان ويف خمتلف الظروف.
�إن العمل املهني الهند�س ��ي املت�ش ��عب كان ال بد له من كيان تنظيمي
جامع يقنن ممار�ساته وي�ضبط جودة �أعماله وينظم عالقاته ويكون
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م.زياد بن عبدالكرمي ال�سويدان
ع�ضو جمل�س ادارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

مرجعي ��ة ومظلة ين�ض ��وي حتتها ممار�س ��و املهنة كمهند�س�ي�ن �أفراد
وكمكات ��ب و�ش ��ركات ا�ست�ش ��ارية هند�س ��ية ،وم ��ن هنا ن�ش� ��أت فكرة
الهيئات الهند�سية املهنية التي تقوم ب�أدوار خمتلفة تنطلق من مبد�أ
حفظ حقوق �أ�ص ��حاب املهنة وتنظي ��م عالقاتهم البينية وعالقاتهم
مع الآخرين ،وتت�ص ��دى لو�ضع ال�ضوابط والت�شريعات املهنية و�آليات
العمل وفق �إطار مهني �أخالقي ملزم جلميع املمار�س�ي�ن ،بالإ�ض ��افة
�إىل االهتمام بق�ض ��ايا التعليم الهند�س ��ي و�س ��د الفجوة القائمة بني
التعليم واملمار�س ��ة من خالل اال�ستجابة الحتياجات ال�سوق ،وكذلك
العناي ��ة بالتدريب والت�أهيل والت�ص ��نيف املهني و�إ�ص ��دار �ش ��هادات
مزاول ��ة املهنة والرقاب ��ة على الأداء .ه ��ذا الدور املهن ��ي التنظيمي
ت�ض ��طلع به يف اململكة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني كمرجعية مهنية
م�ستقلة تعد واحدة من �أهم و�أبرز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين النا�شئة
حديث ًا يف املجتمع ال�س ��عودي ،حيث تنتخب اجلمعية العمومية للهيئة
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ع�شرة �أع�ضاء ميثلون القطاع يف جمل�س الإدارة ،وتكاد تكون الهيئة
املهنية الوحيدة التي تنتخب جميع �أع�ضاء جمل�س �إدارتها.
مم ��ا ال �ش ��ك فيه �أن وج ��ود كيان تنظيم ��ي مهني يجمع املهند�س�ي�ن
ال�س ��عوديني وي�ش ��رف عل ��ى املهند�س�ي�ن الوافدين يعد �إجن ��از ًا بحد
ذاته ،وقد �أ�سهم �أع�ضاء جمال�س �إدارات الهيئة يف الدورات املتتابعة
يف حتقي ��ق عديد من املنج ��زات التي ال ميكن �إنكاره ��ا ،ولكن يبقى
�أهمها ما حتقق �أخري ًا من �صدور مر�سوم ملكي كرمي باعتماد نطام
مزاولة املهن الهند�سية  ،الذي �أ�شار يف احدى فقراته وب�شكل وا�ضح
اىل �ض ��رورة اال�س ��راع يف اعتماد الكادر الهند�سي نظرا لأهميته يف
رفع م�س ��توى �آداء مهند�س ��ي القطاع احلكومي والذي بدورة �س ��وف
ينعك� ��س على جودة م�ش ��اريع الدولة باذن اهلل .اي�ض� � ًا �ض ��م الفنيني
حت ��ت مظل ��ة الهيئ ��ة بقرار من �ص ��احب ال�س ��مو امللك ��ي ويل العهد،
الذي يعك�س م�س ��توى الثقة التي ح�ض ��يت بها الهيئه من قادة الدولة
حفظهم اهلل .كما �ساهمت برامج الهيئة ودوراتها التدريبة الدعومة
واملزاي ��ا الت ��ي متنحه ��ا لأع�ض ��اءها يف ارتف ��اع عدد منت�س ��بيها من
املهند�سني ال�س ��عوديني من  9الآف قبل ثالث �سنوات �إىل حوايل 27
�أل ��ف مهند�س يف الوقت احلايل .كما كان للهيئة دور كبري يف اتاحت
املجال لتوظيف املهند�سني ال�سعوديني وبالأخ�ص حديثي التخرج من
خالل منع ا�س ��تقدام املهند�س�ي�ن الوافديني مل ��ن ال تتوفر لديه خربه

تزيد عن ثالث �س ��نوات (و�سرتتفع اىل � 5سنوات بداية العام القادم
 ، )2018باال�ضافة اىل اعطاء مزايا ح�صرية اىل املكاتب وال�شركات
الهند�س ��ية التي تق ��وم بتوظيفهم  ،وقد توجت جه ��ود الهيئة م�ؤخرا
وذلك مب�س ��اهمتها با�ست�صدار امر �س ��امي كرمي يا�شرتاط توظيف
ما ال يقل عن  %10يف العقود الهند�س ��ية اال�ست�ش ��ارية من املهند�سني
ال�س ��عوديني حديثي التخرج  ،مما �سوف ي�سهم يف تدريبهم وتوطني
املهن الهند�سية .
ختام� � ًا  ..ي�أت ��ي تنظي ��م الهيئ ��ة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن للم�ؤمت ��ر
املعر� ��ض الهند�س ��ي ال ��دويل ه ��ذا العام حت ��ت رعاية مع ��ايل وزير
التجارة واال�س ��تثمار الدكت ��ور ماجد بن عبداهلل الق�ص ��بي امتداد ًا
لدوره ��ا يف تعزيز املعايري الهند�س ��ية والتعرف على امل�س ��تجدات يف
القطاع الهند�س ��ي وتبادل التج ��ارب الناجحة  ،مب�ش ��اركة �أكرث من
 200متح ��دث من �أ�ص ��حاب ال�س ��مو واملعايل وال�س ��عادة من خمتلف
التخ�ص�ص ��ات ميثلون  32دولة  .حيث �س ��يناق�ش امل�ؤمتر العديد من
املوا�ض ��يع واملحاور الهند�س ��ية يف  12م�س ��ارا هند�س ��ي ًا من خمتلف
التخ�ص�ص ��ات الهند�س ��ية  .كما تتطلع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
لتنظيم هذا امل�ؤمتر ب�ش ��كل دوري نظر ًا لأهمية املوا�ضيع التي �سوف
يناق�ش ��ها ولإتاحة الفر�صة للزمالء املهند�س�ي�ن لالرتقاء بنظرائهم
من الدول امل�شاركة والتوا�صل معهم لتبادل الآراء والأفكار.
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استطالع هندسي

فيما يعزز دور الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم المهنة والعاملين فيها

نظام مزاولة المهن الهندسية قفزة نوعية
لتطوير القطاع الهندسي بالمملكة

يعد نظام مزاولة المهن الهندسية الجديد ،الذي أقر مؤخرا من قبل مجلس الوزراء،
مس���تقبل متط���ور للمهنة والمهندس���ين والذي من المنتظر أن يح���دث نقلة نوعية
لتطوير القطاع الهندسي والعاملين فيه بالمملكة ،إلى جانب كونه سيسهم بدوره
في تعزيز دور الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم المهنة والعاملين فيها ،من
خالل لوائح ونظم مهنية واضحة تطبق على جميع المهندسين العاملين في المملكة.
كم ��ا يعنى النظام اجلدي ��د ،وهو الأهم يف م�س�ي�رة الهيئة ،بتنظيم
�ش�ؤون املهنة ويعيد �صياغة �أفرادها ،بدءا من حقوقهم ،واجباتهم،
و�شروط ت�أهيلهم ،وعقوبات املخالفني� ،إىل جانب كونه يعود بالنفع
على املهنة وامل�شاريع.
ويرى خمت�صون يف قطاع الهند�سة� ،أن نظام مزاولة املهن الهند�سية
�س ��يحمي العمل الهند�س ��ي من الدخالء مما يرف ��ع جودة خمرجاته
واحلف ��اظ عل ��ى دميومة امل�ش ��اريع التنموي ��ة لأنه يل ��زم �أي مهند�س
غري م�س ��جل بالهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني بالت�س ��جيل مهنيا فيها،
وحتقي ��ق املعايري املهنية .حيث ي�ش ��دد النظام وف ��ق مواده على عدم
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جواز مزاولة �أي من املهن الهند�سية �إال بعد احل�صول على االعتماد
املهن ��ي من الهيئ ��ة ،كما ال يجي ��ز للمعتمد مهنيا مزاولة تخ�ص ���ص
هند�س ��ي �أو درجة مهنية غري معتمدين ،كما يحظر النظام ت�ش ��غيل
املهند�سني غري املعتمدين ،وال يجوز لأي جهة قبول �أي عمل هند�سي
�إال من املعتمدين مهنيا لدى هيئة املهند�سني .كذلك ال ي�سمح النظام
مبزاولة �أي من املهن الهند�س ��ية دون احل�ص ��ول على اعتماد مهني،
�أو مزاولة املكاتب وال�شركات الهند�سية �أيا من املهن الهند�سية دون
احل�ص ��ول على ترخي�ص� ،أو ت�شغيل ممار�س هند�سي دون احل�صول
على االعتماد املهني ملزاولة �أعمال هند�س ��ية ،وهذا من �ش� ��أنه احلد
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م ��ن دخالء املهنة ومن ميار�س ��ون العمل الهند�س ��ي بدون م�ؤهالت.
وبذلك من املنتظر �أن يحقق نظام مزاولة املهن الهند�سية جمموعة
من الفوائد يف �إطار الرفع من جودة �أداء القطاع الهند�س ��ي ب�ش ��كل
عام يف اململكة ،ومنها �أنه يحمي العمل الهند�س ��ي من دخالء املهنة
وممن ميار�سون العمل الهند�سي دون م�ؤهالت املهنة ،ويحافظ على
دميومة امل�ش ��اريع التنموية لأنه يلزم كل املهند�س�ي�ن غري امل�س ��جلني
بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني بالت�سجيل مهنيا فيها� ،إىل جانب رفع
جودة املخرجات الهند�س ��ية ،والإ�س ��هام يف حتقيق املعايري املهنية،
�إ�ض ��افة �إىل �أن النظ ��ام مين ��ع مزاولة �أي� � ًا من املهن الهند�س ��ية �إال
بع ��د احل�ص ��ول على االعتم ��اد املهني من هيئة املهند�س�ي�ن ،وحظر
ت�ش ��غيل �أو مزاول ��ة املهنة للمهند�س�ي�ن غ�ي�ر املعتمدي ��ن �أو قبول �أي
عمل هند�س ��ي منهم ومزاولة املكاتب وال�ش ��ركات الهند�سية �أي من
املهن الهند�س ��ية دون ترخي�ص ،و�أي�ضا عدم ال�سماح للمعتمد مهنيا
مبزاولة تخ�ص�ص هند�سي �أو درجة مهنية غري معتمدين.
ويف تف�ص ��يل ب�ش� ��أن م�س� ��ألة احل ��د م ��ن دخ�ل�اء املهن ��ة يف العمل
الهند�س ��ي ،جن ��د �أن نظام مزاولة املهن الهند�س ��ية ت�ض ��من بنود
منحت مبوجبها �ص�ل�احيات �أو�س ��ع للهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني
لتعقب ه ��ذه الفئة واحلد منها وهي تتعل ��ق بالعقوبات واجلزاءات
التي ت�صل �إىل مبالغ كبرية يف حال الإخالل بنظام مزاولة املهنة،
�إ�ض ��افة �إىل الت�ش ��هري يف ال�ص ��حف الر�س ��مية على نفقة املخالف
ال ��ذي يزاول املهن ��ة بدون الرتخي�ص وبدون الت�س ��جيل مهنيا لدى
الهيئة� ،أو من يقوم مبزاولة املهنة بعد �ش ��طب الت�سجيل املهني له،
�أو انتهاء �سجله� ،أو خالل مدة �إيقافه .كما ت�شمل العقوبات كل من
يق ��وم بتقدمي بيانات غ�ي�ر مطابقة للحقيقة� ،أو من يقوم ب�س ��لوك

ط ��رق غري نظامي ��ة ينتج عنها ت�س ��جيله مهني ��ا يف الهيئة بطريقة
غري �ش ��رعية� ،أو ا�ستعمال ال�شخ�ص و�سائل الإعالم والدعاية دون
الت�س ��جيل املهني لدى هيئة املهند�س�ي�ن� ،أو انتحال لقب من �ألقاب
الدرجات املهنية التي متنح عادة للم�س ��جلني الر�سميني يف الهيئة،
وكذلك ت�شغيل مهند�سني غري م�سجلني مهنيا .وبالتايل ف�إن نظام
مزاولة املهن والأعمال الهند�س ��ية �س ��يعزز من ال ��دور املهم الذي
متثل ��ه هيئة املهند�س�ي�ن يف امله ��ن والأعمال الهند�س ��ية واملعمارية
والتخطيطي ��ة ودور املمار� ��س الهند�س ��ي يف القطاع�ي�ن احلكومي
واخلا� ��ص ،يف ظ ��ل امل�ش ��اريع التنمي ��ة املختلف ��ة املنف ��ذة ،وكذلك
برامج الت�ش ��غيل وال�ص ��يانة للمرافق العامة واخلا�صة ،وامل�ساعدة
يف دفع عجلة التنموية على �أر�ض الوطن وامل�س ��اعدة يف ال�س ��يطرة
عل ��ى امل�ش ��اريع املتعرثة لأ�س ��باب خمتلفة منها ع ��دم كفاءة بع�ض
املهند�س�ي�ن يف اجلهات املنفذة للم�شاريع ،خا�صة �أن مواد النظام
كما ذكرنا �س ��ابقا ال جتي ��ز مزاولة املهن والأعمال الهند�س ��ية �إال
بعد احل�ص ��ول على الرتخي�ص املهني املنا�س ��ب ملمار�سة املهنة من
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
يذكر �أن الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن ته ��دف �إىل النهو�ض مبهنة
الهند�سة وكل ما من �ش�أنه تطوير ورفع م�ستوى هذه املهنة والعاملني
فيها ،ومن مهامها و�ض ��ع �أ�س ���س ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها،
مبا يف ذلك �شروط الرتخي�ص وو�ضع القواعد واالمتحانات الالزمة
للح�ص ��ول عل ��ى الدرج ��ات املهنية ،و�إع ��داد الدرا�س ��ات والأبحاث
وتنظي ��م الدورات و�إقامة الندوات وامل�ؤمترات ذات العالقة باملهنة،
وتقدمي امل�ش ��ورة الفنية يف جمال اخت�صا�ص ��ها وفق ًا لل�ضوابط التي
يقرها جمل�س �إدارة الهيئة.
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ندوة العدد

(ندوة العدد)

«أهمية تطوير القطاع الهندسي ورؤية »2030
المطالبة بتشريعات لضبط وضع (الممارسة) وتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القرارات
آمال على تفعيل الدور القطاع العام والتعليم والصناعة لتطوير القطاع الهندسي

طال���ب ع���دد من المختصين في المجال الهندس���ي بتش���ريعات هندس���ية وضبط وض���ع المهنة
(الممارس���ة) م���ن خالل تش���كيل لجن���ة دائمة تراق���ب تنفيذ الضواب���ط والقوانين لتطوي���ر القطاع
الهندس���ي ،وعقد المش���اركين في الن���دوة الصحفية التي نظمتها مجل���ة المهندس آماال كبيرة
على تفعيل الدور القطاع العام خاصة التعليم والصناعة لتطوير القطاع الهندسي ،إضافة إلى
إنش���اء مراكز دراس���ة تطبيقية واستثنائية لتخريج المبدعين سيكون له األثر الواضح في مستقبل
المهن���ة والمهن���دس .كما تناول الضي���وف عددا من النقاط في هذه الن���دوة .وإليكم التفاصيل:
امل�شاركون يف الندوة:
• املهند�س حممد بن �أحمد ال�شنقيطي
رئي�س �شعبة الهند�سة الإن�شائية بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني
• املهند�س واملحكم واخلبري �سعود الدلبحي
ع�ضو الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
• املهند�س علي عبدالعزيز ال�شهراين
مرتو الريا�ض
• املهند�س عبداهلل عو�ض ال�شمراين
م�ست�شار مب�ؤ�س�سة �أنظمة اخلربة
�أدار الندوة:
�أ .عبد العزيز بن عبداهلل اجلمعة
مدير حترير جملة املهند�س
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 -1كي��ف ت��رون الو�ضع احلايل للقط��اع الهند�سي يف
اململكة؟
ـ م� .سعود الدلبحي :مل ن�صل للبداية بعد ،ما مل تكن هناك
ت�شريعات وا�ضحة فال بداية وا�ضحة ،وبدون وجود ت�شريعات
و�أنظم ��ة حتدد معايري قيا�س الأداء املهني الهند�س ��ي ،فهذه
تعد عبارة عن حماوالت من اخلط�أ وال�ص ��واب ،وال ميكن �أن
تبني قيا�س ًا مهني ًا عليها ،والدليل على ذلك �أن مزاولة املهنة
مل ي ��زل حتى الآن غ�ي�ر مفعل ،وكود البناء �أي�ض ��ا غري مفعل
وكثري من املهام غري مفعلة.
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و�أ�ضاف الدلبحي�" :صحيح �أننا قطعنا �شوطا يف الت�شريعات
وه ��و جهد ي�ش ��كر القائم�ي�ن ،و�أعتق ��د �أن البداي ��ة احلقيقية
�ستكون من خالل تفعيل هذه الت�شريعات ،و�أن ننظر للمفاهيم
االعاملي ��ة ،ونحن نحتاج ملعايري ومقايي�س دولية وعاملية ليكون
لدينا �إبداع هند�س ��ي لنكون امت ��دادا للدول املتقدمة .ويجب
تطوير النظم الهند�س ��ية للمهنة كي حتل امل�شاكل التي تواجه
املهند�س وحتمي ال�سوق من عبث العابثني ومن الدخالء على
املهنة� ،أو من تق�ص�ي�ر العاملني �أنف�س ��هم بع ��دم البحث وفق
املعاي�ي�ر والقيا� ��س ،ومتنع كث�ي�ر ًا من املخاط ��ر التي تتعر�ض
لها امل�ش ��اريع واملن�ش� ��آت ب�سبب التق�ص�ي�ر يف الأداء ،و�أعتقد
�أن البداية يف وجود الت�ش ��ريعات ،وهي �ض ��مانة للمنتج ليكون
متوافقا مع املعيار العاملي ،ونتمنى �أن يتحقق ذلك يف القريب
العاجل.
ـ م .حممد ال�شنقيطي� :أنا �أحتدث عن امل�شاريع الهند�سية
و�س ��لبياتها وحلل امل�شكلة والو�ض ��ع القائم ال بد �أن ننظر �إىل
ال ��دول املتقدمة كيف قام ��ت باحللول للو�ض ��ع القائم لديها،
وكخط ��وة �أوىل لإيق ��اف تذبذب الأ�س ��عار وتقيي ��م الأعمال،
يجب و�ض ��ع احلد الأدنى من املجهود مقابل احلد الأدنى من
التكالي ��ف ،حتى ن�ص ��ل �إىل حلول تعالج الو�ض ��ع القائم ،وهو
عدم وجود حد �أدنى من التكاليف.
ـ م� .سع��ود الدلبحي :نحن نواجه م�ش ��كلة تثقيفية ،حيث
�إن كثريي ��ن ال يعرف ��ون دور املهند� ��س وال املطل ��وب منه ،لأن
الت�ش ��ريعات الوا�ض ��حة مهمته ��ا تو�ض ��يح هذه الأم ��ور ،لأنه
�إذا ك�ث�رت ال�ش ��كاوى عل ��ى العاملني بالتق�ص�ي�ر �س ��تجربهم
عل ��ى اخلروج من ال�س ��وق ،كما يح ��دث يف دول كثرية ،وكثري
من املهند�س�ي�ن ترف�ضهم املن�ش� ��آت لعدم وجود ت�أمني لديهم
والتعوي�ض ��ات الناجتة ع ��ن الأخطاء املهني ��ة ،ويكون التقييم
احلقيقي للمهند�س هو �ش ��ركات الت�أمني ،لأنه عندما ت�ش ��عر
باملخاط ��رة يف �أداء املهند� ��س فل ��ن تق ��دم ل ��ه ال�ض ��مانات،
و�س ��يخرج كثريون من ال�س ��وق ب�س ��بب خمالفة الت�ش ��ريعات،
وكذلك عند حتديد الأ�س ��عار ف�إنه عندما يكون ملزم ًا قانوني ًا
بو�ضع خمططات معينة ف�س ��يكون غري قادر على النزول عن
م�س ��تواها ،ولكن هو ي�ضع ا�س ��عار ًا رخي�ص ��ة للمنتجات التي
ي�س ��تخدمها عندم ��ا يك ��ون هن ��اك غ� ��ش يف املنت ��ج وال توجد
�إج ��راءات هند�س ��ية تدين ��ه ،وتطوي ��ر الت�ش ��ريعات يحد من
ممار�س ��ات الن�صب واالحتيال و�إ�ص�ل�اح اخللل  ،و�أغلب دول

م .س���ع���ود ال���دل���ب���ح���ي :وج����ود
التشريعات ضمانة للمنتج ليكون
م��ت��واف��ق��ا م��ع ال��م��ع��ي��ار العالمي
الع ��امل تنق ��ح القوان�ي�ن الهند�س ��ية املتعلقة باملهنة كل �س ��تة
�أ�شهر.
ـ م .حمم��د ال�شنقيط��ي :هن ��اك �أي�ض ��ا م�ش ��كلة تتعل ��ق
بامل�س ��تهلك حيث �إن املواطن يعر�ض نف�س ��يه للخ�س ��ارة حني
يلج�أ ملهند�س�ي�ن من خارج املكاتب اال�ست�ش ��ارية ويحتال على
النظ ��ام بدعوى غالء الأ�س ��عار ،ما ي� ��ؤدي �إىل ت�أثريات بالغة
ال�س ��وء على م�شروعه ،فنحن نحتاج ان يتيقن املواطن �أهمية
تقيده بالأنظمة و�أن خ�س ��ارته كبرية عندم ��ا ال يعرف �أهمية
و�ضع املخططات ب�صورة علمية ومهنية.
 -2ماهي اخلطوات التي يجب العمل عليها من جميع
اجلهات لتطوير هذا القطاع املهم؟
ـ م� .سعود الدلبحي :احللم والأمل �أن تكون مهنة الهند�سة
مربوطة بهيئة املهند�س�ي�ن ولي�س ��ت اجله ��ات الأخرى ،وتكون
هي املرجعية التي ت�ص ��نع القوانني والنظ ��م ،وهي التي توجه
القطاعات بالطرق ال�ص ��حيحة لكيفية الأداء الهند�س ��ي ،ويف
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ندوة العدد

م .محم���د الش���نقيطي :وض���ع
المهن���ة (الممارس���ة) يحت���اج إل���ى
ضب���ط بم���ا يتعلق بالح���د األدنى من
المخرجات والحد األدنى من التكاليف
جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل املنظمات املدني ��ة هي الت ��ي تعمل على
تطوير الت�ش ��ريعات وتقود الوزارات يف جانب تخ�ص�صها .ويف
ظل توجه دولتنا �إىل تفعيل دور الق�ضاء يف التعامالت الهند�سة
و�شيوع ثقافة التقا�ضي ومالحقة املخالفني ،على الهيئة تثقيف
الق�ض ��اة ون�شر الوعي الهند�سي ،وتو�ض ��يح املعايري الهند�سية
الت ��ي تقي�س اخلط�أ وال�ص ��واب حت ��ى تنتهي بع�ض ال�س ��لبيات
عند التقا�ض ��ي من اخل�ص ��وم ،وهناك �أ�س ��باب لتلك امل�شاكل
منها على �س ��بيل املثال �أن هناك من يعمل يف ال�س ��وق وال يتبع
الكود ال�س ��عودي وال يعمل وفق �أي كود ،وهناك م�شاكل ت�سبب
بها غياب الت�ش ��ريعات والقوانني ،ويبق ��ى للهيئة دور املطالبة
بحق ��وق املهند�س وبناء الت�ش ��ريعات الكفيلة بذل ��ك ،واعتبار
املهند�س�ي�ن الذي ��ن يعمل ��ون دون ترخي� ��ص ممار�س ��ي عملية
ن�ص ��ب واحتيال كما يع ��د ذلك يف كل دول الع ��امل .والهيئة ال
يجب عليها �أن تكون �شرطيا لكنها حتتاج �إىل مطالبة اجلهات
املخت�ص ��ة بتعيني حمامني ملالحقة ما يخ�ص الهند�سة ،مثلما
يوجد مطال ��ب باحلقوق العامة وي�س ��مى املدعي العام ،وتعني
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حمام�ي�ن يالحق ��ون املخالف�ي�ن والدفع بهم �إىل الق�ض ��اء ،وال
�أ�ؤيد �أن يكون هناك �أي حكم بدون ق�ض ��اء ،والق�ضاء هو الذي
ينفذ القوانني ،والأمل كبري يف الق�ض ��اء ،وكل اجلهات اجتهت
�إلي ��ه ،واملادة  37من نظام احلكم متنع �إيقاع العقوبة على �أي
مواطن دون قانون �سيادي �أو ق�ضاء �شرعي.
ـ م .حمم��د ال�شنقيط��ي :العم ��ل اليوم ��ي يف املهن ��ة
تبا�ش ��ره وتق ��وم ب ��ه هيئ ��ة املهند�س�ي�ن والبلديات والإ�س ��كان
والنق ��ل ،له ��ذا نحت ��اج �إىل تن�س ��يق دائ ��م بينه ��ا للمراقب ��ة
والتنفي ��ذ ،وتوحي ��د م ��ا يخ� ��ص الإج ��راءات واملطالب ��ات.
ـ م .عب��داهلل ال�شمراين :الإجن ��از الذي قامت به الهيئة
ملمو� ��س لك ��ن نحت ��اج �إىل التدريب و�إع�ل�اء �ش� ��أن املهند�س
وت�أهيلية بالربامج املتقدمة خا�ص ��ة م ��ع مواكبة خطة 2030
وذلك من �أجل الو�ص ��ول �إىل �إنتاج منتجات هند�سية متكاملة
وفعالة .والو�ضع احلايل يت�سم مبحاوالت التح�سني امل�ستمرة،
لكنها حتتاج �إىل تدعيمها بال�س ��رعة من �أجل اللحاق بالركب
املتقدم يف الهند�سة.
ـ م .علي ال�شهراين :القطاع الهند�سي يتح�سن تدريجيا وهو
جاذب لل�شباب ،ويعد و�ضعا مقبوال ويف حت�سن م�ستمر بحمد
اهلل.وهناك�سلبياتملمو�سةيفعددمنالقطاعات،كامل�شاريع،
وهناك �إ�ش ��كاالت على م�س ��توى الكفاءة املطلوبة يف القطاع.
ـ م .عب��داهلل ال�شم��راين :نح ��ن نحت ��اج �إىل الت�أهيل يف
الناحي ��ة الفنية وا�س ��تخداماتها� ،إذ اننا مني ��ل للرتكيز على
الناحي ��ة الإداري ��ة ،وجن ��د �أن الإدارة اندجمت م ��ع التقنية،
فله ��ذا نحت ��اج �إىل املوكبة م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل امل�أمول.
لدين ��ا خ�ب�راء �أجانب جند �أن معلوماته ��م مميزة ،كما جند
�أي�ض ��ا م�ست�ش ��ارين يطورون م�س ��توياتهم ويواكبون التقنيات
احلديثة.
ـ م .عل��ي ال�شه��راين :نحت ��اج خط ��وات باجت ��اه التطوير،
وهن ��اك � 3أدوار يج ��ب مراعاتها وهي دور القط ��اع العام يف
ت�س ��هيل االجراءات حتى يتمكن القطاع الهند�س ��ي من تقوية
نف�س ��ه ،ودور التعلي ��م يف جت ��اوز الو�ض ��ع النظ ��ري وزي ��ادة
اجلرعات العملية والتقنية ودور ال�ص ��ناعة التي ت�س ��تند على
الدورين ال�سابقني ل�ضمان تطورها.
ـ م .عب��داهلل ال�شم��راين :لدى القط ��اع اخلا�ص تخوف
م ��ن اال�س ��تثمار ونقل املعلومة ،له ��ذا نحتاج �إىل ان ت�س ��تثمر
احلكوم ��ة يف التعليم بحيث تخ ّرج خ�ب�راء لديهم قدرة عالية
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متقدمة كما لو تخ�ص�ص ��هم يف الهند�س ��ة الكهربائية بحيث
ي�صبحون مراجع يف تخ�ص�صاتهم.
ـ م� .سعود الدلبحي� :أنا �ضد جلد الذات ،فما يحدث الآن
�أن اجلهات تطلب من اخلريج �أن يكون م�ست�ش ��ارا .وما حدث
يف املا�ض ��ي ال يعتد به ،لأنه لي�س لدين ��ا معايري ،والقيا�س هو
الذي يو�ض ��ح �إمكانيات اخلريجني .وحماولة ربط اجلهات ال
ي� ��ؤدي �إىل �ش ��يء ،والهيئة من املفرت� ��ض �أن تكون �أكرب ،وهي
تدر� ��س احتياج ��ات القطاعات املختلفة وتلب ��ي لهم ذلك من
خ�ل�ال القوانني .ولن ��ا يف جتربة القطاع ال�ص ��حي خري مثال
يف الف�ص ��ل ب�ي�ن املمار� ��س والإداري ،وكيف �أ�ص ��بح املمار�س
لديه م�س� ��ؤولية جتاه الأخطاء حتى �أن بع�ض ��هم �أ�ص ��بح يتجه
للإدارة ويتجنب م�س� ��ؤولية املمار�سة وما �إىل ذلك .وال حتتاج
هيئة املهند�سني �إال ملن ي�ساهم معها بفر�ض القرارات املهنية
ال�س ��يادية ،وعلين ��ا �أن نت�س ��اءل عن كم وع ��دد الأبحاث التي
قدمتها الهيئة لدرا�س ��ة ق ��درات املهند�س الوافد وغريها من
الأبح ��اث ،فنحن يف �أم�س احلاجة �إىل معيار ومقيا�س مهني.
وال ب ��د من تطبي ��ق القيا�س من �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل التقييم،
والهند�س ��ة يج ��ب �أن ترتب ��ط ب�أرق ��ام و�إال �أ�ص ��بحت تاريخا
وجغرافيا ،والفروق �شا�سعة بني الطالب �أنف�سهم فهناك من
يتعلم وي�س ��عى لتطوير نف�س ��ه ،و�إذا مل يوجد قيا�س فال ميكن
االعتداد بالأحكام.
 -3ماه��ي اجله��ات التي م��ن املفرت���ض �أن تعمل على
امل�شاركة يف عملية التطوير؟
ـ م .حممد ال�شنقيطي� :أنا �أدعو �إىل التن�سيق والربط من
�أجل تقوية الت�شريعات وهي التي تعد الع�صا التنفيذية.
ـ م� .سع��ود الدلبحي :لنا �أ�س ��وة يف جمل�س اخلرباء الذي
ي�ست�ش�ي�ر كاف ��ة اجله ��ات احلكومي ��ة فعلينا تقدمي درا�س ��ات
تظهر مدى احلاج ��ة �إىل دور الهيئة كدرا�س ��ات ميدانية عن
قدرات املهند�س�ي�ن وم�شاكل وق�ص ��ور الأداء ،بل يجب تو�سيع
نط ��اق البحث لي�ش ��مل الأحداث الت ��ي تقع يف �أنح ��اء الوطن
كغرق مدينة جدة وما خلفها من خطط هند�سية مل تراعى.
ـ م .حمم��د ال�شنقيط��ي :الطبي ��ب عندم ��ا يخط ��ئ يقتل
�أف ��رادا واملهند� ��س عندما يخط ��ئ يقتل الع�ش ��رات ،فالدولة
حتتاج �إىل و�ض ��ع اختبارات وظيفية تعادل الدرجات العلمية
ت�س ��اعد على رفع م�ستوى الأبحاث لدينا ومن خاللها يح�صل
املهند�س على الدكتوراه ونحوها.

م .ع����ب����دال����ل����ه ال����ش����م����ران����ي:
إن���ش���اء م���راك���ز دراس�����ة تطبيقية
واس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ت��خ��ري��ج المبدعين
ـ م� .سع��ود الدلبح��ي :الت�ش ��ريعات والقوان�ي�ن الت ��ي
نحتاج �إليها ت�ش ��مل مهام وم�س� ��ؤوليات املهند�س وامل�ست�ش ��ار،
والت�ش ��ريعات تع ��د �أنظمة و�أك ��واد واج ��راءات والتزامات يف
�أي تخ�ص ���ص ،وهي التي جتع ��ل املهند�س يعمل مبهنية .ويعد
نظ ��ام مزاولة املهن ��ة هو البداية واملنطلق ب� ��إذن اهلل متى ما
طبق بال�شكل املقر به.
ـ م .حممد ال�شنقيطي :انا �أدرب منذ � 13سنة ،ومن النادر
�أن �أجد بني املتدربني من ي�أتي من جهات حكومية كالبلديات
والإ�س ��كان ،لأن مهند�س ��ي القطاع احلكومي للأ�سف حتولوا
لإداريني ب�أ�س ��ماء مهند�سني ،وهذا �أمر م�س ��تغرب ويجب �أن
ي�ص ��حح ،وعليه ��م �أن ي�ش ��اركوا زمالءه ��م يف املهن ��ة تطوير
�أنف�سهم والإفادة مما تقدمه الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
ـ م� .سعود الدلبحي� :أود �أن �أ�ش�ي�ر �إىل م�ش ��كلة (الت�س�ت�ر
الهند�س ��ي) الت ��ي ابتليت بها بع�ض القطاع ��ات ،حيث اعتمد
املهند�س ��ون على الأجانب الذين يعملون �ضمن الدعم الفني،
وهناك م�شكلة تقنية حتدث الآن حيث مت �سحب الدعم الفني
من ورائهم ،و�أ�صبح املهند�سون ال ي�ستطيعون العمل على حل
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ندوة العدد

م .علي الشهراني :المرحلة المقبلة
يجب أن تش���هد تطوير المهندس���ين
ورفع التنافسية وتأهيلهم للمستقبل
امل�شكالت لأنهم غري حا�ضرين يف امليدان الهند�سي .والوقاية
خري من العالج ال �ش ��ك يف ذلك ،والدرا�سات امليدانية حتقق
لن ��ا الوقاية مع دفع الثمن ،وهناك �ش ��بح يف القطاع اخلا�ص
من املطالبات جتاه الأخطاء.
ـ م� .سع��ود الدلبح��ي :لدين ��ا م�ش ��كلة يف اح�ت�رام
التخ�ص�ص ��ات ،ونح ��ن نع ��اين م ��ن ت ��دين م�س ��توى بع� ��ض
االن�شاءات وجميع امل�شاريع احليوية حتتاج �إىل مكتب مراجع
يتاب ��ع اال�ست�ش ��اري ويعتم ��د ويق ��ر عمل ��ه .واملجل� ��س احلايل
للهيئ ��ة يقوم ب�أن�ش ��طة مهمة ،ولكن ال بد �أن يقوم بدرا�س ��ات
عن الت�ص ��دعات وامل�ش ��اريع املتعرثة و�إظهار مدى اخل�س ��ارة
الت ��ي منيت به ��ا خزينة الدولة ج ��راء ذل ��ك وقيا�س حجمها
ماليا ون�ش ��رها ،لإي�ص ��ال �أهمية دور الهيئة يف �ضبط القطاع
ورغبتها يف الإ�شراف على �ش�ؤونه مبا يحقق امل�صلحة العامة،
وبذلك ت�ستحق الدعم املايل الالزم من احلكومة وحتقق هي
كذلك مكانة املهنة ودورها املن�شود.
 -4ماه��ي مقرتحاتكم وتو�صياتك��م لتطوير القطاع
نحو 2030؟
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ـ م .عبداهلل ال�شمراين :من املهم العناية بنقل اخلربات،
حتى يكون املهند�س متقدم فنيا وتكنولوجيا ،وقد مرت �سنوات
ونحن مل ن�صل بعد �إىل امتالك �شركة هند�سية كربى .وخطة
 2030بطموحها الكبري حتتاج �إىل قدرات ب�شرية تكون بقدر
كفاءة الدول الأخرى يف ال�ص ��ناعات وال�ش ��ركات ،بالإ�ضافة
�إىل �أهمي ��ة توجي ��ه االبتعاث من خالل �ش ��ركات افرتا�ض ��ية
توف ��ر الوظائ ��ف للمبتعث�ي�ن من خ�ل�ال وزارة التعلي ��م �أو من
خالل �إلزام ال�ش ��ركات الكربى بتخريج ومتكني الطالب من
الو�صول �إىل اخلربة يف جماالت حمددة ودقيقة .ولدينا مدة
كافي ��ة للرتكيز على النتائج ،والكادر الب�ش ��ري �أهمها .ونحن
نحت ��اج لنقل التقني ��ات والتفرغ لها تف�ص ��يليا والعمل تعاونيا
للو�ص ��ول �إىل منتج ،وتوفري االحتياج الب�ش ��ري للو�ص ��ول �إىل
التقنيات مع الدعم املادي اجليد يو�صلنا �إىل املنتجات.
ـ م .حمم��د ال�شنقيط��ي� :أرى �أن الهيئ ��ة لديه ��ا جدية يف
االجتاه نح ��و التطوير والعناية بالعم ��ل والتجاوب مع الأفكار
الإيجابية.
ـ م .عل��ي ال�شهري :ر�ؤية امل�س ��تقبل لن تق ��وم �إال باملهند�س
ال�سعودي والدور الأكرب له ،وهو ركن رئي�س ،ولديه احتياجات
تتمث ��ل يف الثق ��ة من امل�س� ��ؤول وامت�ل�اك املعلوم ��ة واخلربة،
واملهند� ��س ال�س ��عودي يف حاج ��ة �إىل الو�ص ��ول �إىل الواجه ��ة
وت�سلم زمام القيادة حتى ي�ستطيع �أخذ فر�صته كاملة.
التو�صيات:
 -1و�ض ��ع املهنة (املمار�س ��ة) يحتاج �إىل �ض ��بط مب ��ا يتعلق
باحلد الأدنى من املخرجات واحلد الأدنى من التكاليف.
 -2املطالبة مب�شاركة املهند�سني يف القطاع العام يف االهتمام
ودعم هيئة املهند�سني.
 -3ت�شكيل جلنة دائمة من الهيئة والبلديات والإ�سكان والنقل
تهدف �إىل تنفيذ ال�ضوابط والقوانني التي تقر.
 -4الربط بني القطاع الهند�سي وتوجه ر�ؤية  2030من خالل
برامج متنوعة على مدى � 12س ��نة بت�أهيل و�شهادات معرتف
بها.
 -5تطوير املهند�سني ورفع التناف�سية وت�أهيلهم للم�ستقبل.
 -6تفعي ��ل دور القط ��اع الع ��ام والتعليم وال�ص ��ناعة لتطوير
القطاع الهند�سي.
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إيجابيات تطبيق قرار خبرة خمس سنوات

م /م�شعل بن �إبراهيم الزغيبي
ع�ضور جمل�س �إدارة الهيئة

�أثب ��ت املهند�س ال�س ��عودي يف كثري من املحافل عل ��ى �أنه قادر على العطاء والإنتاج باحرتافي ��ة ومهنية عالية �إذا �أعطي
الفر�ص ��ة والتدري ��ب املنا�س ��بني ,والأمثل ��ة على ذل ��ك كثرية ولي�س هنا جمال ح�ص ��رها� .أما بالن�س ��بة لق ��رار حتديد 5
�س ��نوات كحد �أدنى للخربة املطلوبة عند �إ�س ��تقدام املهند�س الغري �سعودي ,ي�أتي هذ القرار �ضمن حزمة من القرارات
و املبادرات اللتي من �ش� ��أنها منح فر�ص �أكرب للمهند�س ال�س ��عودي لرفع ن�س ��بة توطني مهنة الهند�س ��ة بهدف �إكت�س ��اب
اخلربات واالنخراط يف �س ��وق العمل ليكون املهند�س ال�س ��عودي عن�ص ��را فاعال يف االقت�ص ��اد الوطني لتحقيق �أهداف
ر�ؤية  .2030وتعمل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع جميع اجلهات املخت�صة على رفع كفاءة املهند�س ال�سعودي
بالتدريب امل�س ��تمر و كذلك بخلق فر�ص عمل مما ي�ؤدي �إىل رفع جودة امل�ش ��اريع و العمل الهند�س ��ي ب�شكل عام ,و مثال
على ذلك قرار توظيف مهند�سني �سعوديني حديثي التخرج يف عقود اخلدمات الهند�سية اال�ست�شارية بن�سبة ال تقل عن
 % 10من �إجمايل العاملني يف امل�شاريع الوطنية.
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رفع مستوى التعليم الهندسي
د /مهدي �آل �سليمان
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

تهدف الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن منذ ن�ش� ��أتها �إىل بناء كفاءات هند�سية مميزة ت�سهم يف دفع التنمية االقت�صادية يف اململكة ،من خالل
دعمهم وتقدمي كل الت�سهيالت لهم من �أجل التطوير الذي تن�شده لدى الأع�ضاء لديها� ،إذ مت العمل بذلك ب�شكل فاعل خالل الفرتة املا�ضية
عرب تقدمي الدورات املجانية واملدعومة للمهند�س�ي�ن ال�س ��عوديني� ،إ�ض ��افة �إىل العمل على ابتعاثهم لدرا�س ��ة اللغة الإجنليزية بهدف التطور
ب�ش ��كل �أرحب و�أو�س ��ع ،وما زالت الهيئة تعمل جاهدة للبحث عن كل ما ميكن �أن ي�ض ��يف للأع�ض ��اء من خالل �إيجاد العرو�ض اخلا�صة بهم،
ي�أتي �أبرزها يف قطاع االت�صاالت والت�أمني الطبي وت�أمني ال�سيارات والأندية الريا�ضية املتخ�ص�صة وعرو�ض �أخرى منوعة.
كما تهدف الهيئة يف �ص ��ميم �أعمالها �إىل �إيجاد البيئة املحفزة للتطوير والإبداع واالبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع� ،إ�ض ��افة �إىل حتفيز
املن�ش�آت ال�سعودية واملهند�سني ال�سعوديني وتنمية قدراتهم التناف�سية.
ومل تكتف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بذلك بل �أ�سهمت يف رفع م�ستوى التعليم الهند�سي يف املجاالت الأكادميية والتدريبية واملهنية ،بهدف
حتقيق التوافق بني خمرجات التعليم ومتطلبات �س ��وق العمل ،واالرتقاء بقدرات املهند�سني والفنيني باعتماد مناهج التدريب والت�أهيل على
امل�ستوى الوطني الذي ميكنهم من املمار�سة املهنية الفاعلة.
كما عملت الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن على �إيجاد نظام فاعل وم�ؤثر ملمار�س ��ة مهنة الهند�س ��ة يف اململكة ،من خالله يتم حتديد الأ�س ���س
والقواعد واملتطلبات للرتخي�ص وملمار�س ��ة املهنة للأفراد وال�ش ��ركات� ،إ�ض ��افة �إىل �إعداد �أدلة �ش ��املة تو�ضح الأ�س ���س والقواعد التي حتكم
ممار�سة املهنة ،و�أخالقيات املمار�سة ومتطلبات الت�أهيل للمكاتب واملن�ش�آت الهند�سية.
ولأن التطوير ال ميكن �أن يكون �إال بوجود الأبحاث و�أوراق العمل املتخ�ص�صة ،فقد �شجعت الهيئة على �إيجاد مراكز �أبحاث قوية يف امل�ؤ�س�سات
الهند�سية وال�شركات الكربى ،واالهتمام بتعزيز التن�سيق والتكامل بهدف �إيجاد منظومة بحثية فاعلة على امل�ستوى الوطني ،ت�سهم يف تعزيز
اال�ستقاللية والتنمية االقت�صادية.
ً
�إن للهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن �أدوارا تتعلق بال�شركات واملكاتب الهند�سية املتخ�ص�صة ،من خالل �إيجاد برامج فاعلة وموجهة ت�ساعدهم
وتر�ش ��دهم �إىل الأ�س�س والقواعد املثلى للممار�س ��ة املهنية ،وتطويرها عرب نظم �سري العمل واحل�صول على الأعمال .كما �أ�سهمت يف تقدمي
خدمات جاذبة وم�ؤثرة لل�ش ��ركات واملكاتب الهند�س ��ية ،والتعريف بالتطورات التقنية وا�س ��تخداماتها وت�س ��هيل احل�صول عليها� ،إ�ضافة �إىل
تطوير الأ�ساليب والإجراءات اخلا�صة مبمار�سة الأعمال الهند�سية املختلفة ،وخا�صة يف جماالت اجلودة والقوى الب�شرية واجلوانب املالية،
واقرتاح م�ستويات حمددة للجودة وفق ًا لنوع اخلدمات املقدمة وحجم الأعمال وطبيعتها.
ومل تغفل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني عن املجتمع الذي يعد الأ�سا�س الر�صني� ،إذ مت �إعداد خطة توعوية موجهة لكافة فئات املجتمع ،تو�ضح
الدور الذي تقوم به الهيئة والإيجابيات التي حتققها للمجتمع ب�ص ��فته امل�س ��تفيد الأول .ويف هذا الإطار فقد مت �إ�ص ��دار �سل�س ��لة من الأدلة
والكتيبات التي تخدم املواطن وتر�ش ��ده يف جميع ما يحتاج �إليه من اخلدمات الهند�س ��ية ،و�إبراز دور املهند�س يف املجتمع و�إي�ض ��اح املفاهيم
العامة جلميع التخ�ص�صات الهند�سية والدور الذي يلعبه كل تخ�ص�ص ،و�شرح املخالفات املهنية والعقوبات واجلزاءات واللوائح التنفيذية
للهيئة ،وكذلك قواعد احت�ساب �أتعاب اخلدمات الهند�سية و�أهمية التقيد بها.
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ضبط المهن الهندسية بنظام صارم
م.يو�سف علي الفريدان
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

تقف كل مهنة على �أعتاب املنجزات التي يبذلها القائمون عليها ،ويف مهنة الهند�سة تعد الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
املظلة احلامية حلقوق املهند�سني و�آمالهم وتطلعاتهم.
�إذا تيقنا ذلك فال بد �أن نذكر �أبرز ما تو�صلت �إليه الهيئة يف حماية املهنة وكوادرها واملنت�سبني �إليها ،وهو الأمر الذي
يتمثل يف نظام مزاولة املهن الهند�سية.
ال �ش ��ك �أن نظام مزاولة املهنة يعد �أحد املنجزات التي ن�س ��تطيع القول �إنها �ست�ضبط البيئة الهند�سية وت�ضمن فاعلية
العمل الهند�س ��ي يف الدرا�سات والت�ص ��اميم والر�سومات والإ�شراف والتنفيذ والت�ش ��غيل وال�صيانة ،وتلبي احتياجات
كافة القائمني ب�أي عمل هند�سي ميار�س يف �شعب التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها.
ال ي�س ��تطيع املرء �أن ي�ضبط ال�سوق دون �أنظمة ت�ؤطر الو�ضع العام وت�ساعد يف عمل الأنظمة الالزمة لكل عامل يت�صل
بعمل من �أعمال الهند�سة �أو يبحث الدخول يف �سوقها ،فمن املحتم علينا اال�ستمرار يف و�ضع النظم والت�شريعات التي
ت�سارع يف �ضبط الأداء املهني وحتفز على التناف�سية وت�ساعد على تي�سري دخول العمالة امل�ؤهلة.
�إن البيئ ��ة الهند�س ��ية تنتظ ��م بالعديد م ��ن الأفكار والر�ؤى التي ت�س ��هم يف رفعة املهنة و�ض ��مان خمرجاته ��ا وت�أديتها
م�س�ؤولياتها يف بناء البنية التحتية وتر�سية الكادر الوطني و�إحالله يف ال�سوق.
�إننا يف الهيئة نعول كثريا على الأنظمة يف �ضبط املهنة ونحن يف دولة ت�شريعات و�أنظمة ،ونهدف �إىل جعل اململكة �أكرث
ريادية يف العمل الهند�سي عندما ن�صل �إىل تطبيق كافة النظم التي تقرتحها الهيئة بني فينة و�أخرى.
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إنصاف الكفاءات الهندسية باالعتماد
المهني
م .م�شاري بن نا�صر ال�شرثي
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

يعم ��ل نظ ��ام االعتم ��اد املهن ��ي للمهند�س�ي�ن ال ��ذي تطبق ��ه الهيئ ��ة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن عل ��ى
حت�س�ي�ن بيئ ��ة العم ��ل الهند�س ��ي وبن ��اء قاع ��دة جي ��دة ملمار�س ��ة املهن ��ة .وتع ��د ه ��ذه اخلط ��وة الأوىل
لإن�ص ��اف الكف ��اءات الهند�س ��ية الت ��ي متار� ��س املهن ��ة �أو يح ��ق له ��ا العم ��ل يف املج ��االت الهند�س ��ية.
وقام ��ت الهيئ ��ة بالك�ش ��ف ع ��ن م�ؤه�ل�ات املهند�س�ي�ن املتقدم�ي�ن للح�ص ��ول عل ��ى درج ��ة مهني ��ة عن
طري ��ق م�ص ��درها قب ��ل الرتخي� ��ص للف ��رد مبمار�س ��ة العم ��ل املهن ��ي الهند�س ��ي ومن ��ح الدرج ��ة
املهني ��ة .وق ��د بل ��غ ع ��دد ال�ش ��هادات الت ��ي مت تدقيقه ��ا حت ��ى تاريخ ��ه �إىل نح ��و � 230أل ��ف �ش ��هادة
ملهند� ��س بخ�ل�اف الفني�ي�ن وم�س ��اعدي املهند�س�ي�ن الذي ��ن بل ��غ عدده ��م �أك�ث�ر م ��ن � 20ألف� � ًا.
والهيئة مهتمة حاليا بتطوير نظام االعتماد املهني للمهند�سني ،حيث قامت ب�إطالق النظام للمهند�سني
عرب �شبكة الإنرتنت ومتكينهم من الت�سجيل مهني ًا دون احلاجة ملراجعتها.
كم ��ا قام ��ت الهيئ ��ة بالرب ��ط الإلك�ت�روين م ��ع العدي ��د م ��ن اجله ��ات ذات العالق ��ة لت�أم�ي�ن خدم ��ات
الكرتوني ��ة ذات كف ��اءة عالي ��ة تخ ��دم املهند�س�ي�ن بي�س ��ر و�س ��هولة ،حي ��ث مت االنته ��اء لعملي ��ة
الرب ��ط م ��ع وزارة الداخلي ��ة (اجل ��وازت) ،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال مرك ��ز املعلوم ��ات الوطن ��ي لت�س ��هيل
�إ�ص ��دار وجتدي ��د �إقام ��ات املهند�س�ي�ن الوافدي ��ن .وكذل ��ك الفني�ي�ن وم�س ��اعدي املهند�س�ي�ن.
�إن ه ��ذه املنج ��زات التي قامت بها الهيئة تهدف �إىل تنظيم وترتيب �س ��وق العمل الهند�س ��ي ،لت�ص ��بح
معتم ��دة على املهند�س�ي�ن امل�ؤهل�ي�ن علميا ومهنيا ،وفتح املج ��ال للمبدعني من املهند�س�ي�ن �أبناء الوطن
لالنخراط يف الوظائف التي ي�س ��تحقونها .وهذه خطوة و�س ��وف تليها خطوات ـ �إن �ش ��اء اهلل ـ ت�صب يف
م�صلحة الوطن واملواطن واملهنة على حد �سواء.
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اشتراط الخبرة وأمل التوطين
م .حممد بن �سليمان باجبع
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

تتكامل اجلهود من خالل اخلطط والتنظيمات التي ت�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن ،وما �أحدثته الهيئة بال�شراكة
مع عديد من اجلهات احلكومية لتح�صني القطاع الهند�سي من معيقات توطينه يدفعنا للإ�شادة مبا حتقق من تطبيق
قرار ا�ش�ت�راط خربة ال تقل عن خم�س �س ��نوات على املهند�س�ي�ن الوافدين ،بالإ�ضافة �إىل كونها يف جمال الهند�سة مع
توثيقها وحتمل م�س�ؤولية �صحتها.
وي�أتي تطبيق ا�ش�ت�راط اخلربة لإتاحة الفر�صة للمهند�سني ال�سعوديني ،و�إيجاد فر�ص عمل لهم بالقطاع الهند�سي يف
القطاعات احلكومية واخلا�صة ،ومتكينهم و�إك�سابهم اخلربات باملجاالت الهند�سية يف �سوق العمل.
�إننا ل�ض ��مان املخرجات العاملة يف ال�س ��وق ال�س ��عودية ال بد �أن نعتمد على خربات ت�س ��هم يف بنائ ��ه وتطويره ،ونقطع
الطريق �أمام الأيدي غري املاهرة ،ولدينا كوادر هند�س ��ية حملية هي �أوىل باخلربة من الأيادي امل�س ��تقدمة ،ون�أمل �أن
ي�س ��هم القرار يف احلد من ا�س ��تقطاب ذوي اخلربات املتدنية وتقدمي الفر�صة فقط ملن يتمتعون باخلربة التي حتقق
قيمة �إ�ض ��افية للعمل الهند�سي .وتفتح املجال للمهند�س ال�سعودي لالنخراط يف م�سرية التنمية والعطاء للم�شاريع يف
الوطن الغايل.
�إن ما تبذله الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن من جهود يف هذا املجال يدل على مدى احرتافيتها وحر�ص ��ها على املهنة
وا�ستحقاق املهند�س املواطن للتمكني يف ال�سوق املحلية .و�سوف تتبع هذه اخلطوة ب�إذن اهلل خطوات ت�صب يف م�صلحة
املهند�سني ال�سعوديني من خالل تقدمي االقرتاحات والربامج للجهات احلكومية لتمكني املهند�س ال�سعودي من العمل
يف تلك امل�شاريع.
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استطالع هندسي

األوامر السامية من ضمن اهتمامات الدولة رعاها الله

جسامة المهام التي ينهض بها المهندسون لم
تغب عن أذهان المسؤولين في الدولة

م� .سليمان بن �إبراهيم العمود
�أمني عام الهيئة

في شهر ربيع اآلخر من عام 1438هـ استبشر المهندسون في كافة
جميعا ،وهي صدور
أنحاء المملكة بمناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا
ً
المرس���وم الملكي رقم م 36/ف���ي 1438/4/19هـ بالموافقة على
استكماال لتنظيم
نظام مزاولة المهن الهندسية ،ويأتي هذا النظام
ً
مهنة الهندس���ة في المملكة حيث س���بق صدور المرسوم الملكي
رق���م م 36/وتاري���خ 1423/9/26ه���ـ الص���ادر به نظ���ام الهيئة كهيئة
مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت
إش���راف وزارة التجارة ،وأوكل إليها النهوض بمهنة الهندسة وكل ما
من ش���أنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها .وإن
هذه المناسبة تعد من المحطات البارزة في عمر الزمن ألنها تمثل
التحول الشامل والحقيقي في مهنة الهندسة ،فهذه الهيئة بإذن
الله س���وف تكون نبراسا مضيئا للمهندسين في طريق المستقبل.

وبح�س ��ب نظ ��ام مزاولة املهن الهند�س ��ية ،فقد �س ��ن النظ ��ام مواد
تنظيمية تق�ض ��ي بعدم جواز مزاولة �أي من املهن الهند�سية �إال بعد
احل�ص ��ول على االعتماد املهني من الهيئ ��ة وال يجوز لأي جهة قبول
�أي عم ��ل هند�س ��ي �إال من املعتمدي ��ن مهني ًا لدى الهيئ ��ة ،كما �أنه ال
يجوز للمعتمد مهني ًا مزاولة تخ�ص�ص هند�سي �أو درجة مهنية غري
معتمدين ،ويحظر النظام ت�ش ��غيل املهند�س�ي�ن غ�ي�ر املعتمدين� ،أو
مزاولة املكاتب وال�ش ��ركات الهند�س ��ية �أ ًّيا من املهن الهند�سية دون
احل�ص ��ول على ترخي�ص� ،أو ت�شغيل ممار�س هند�سي دون احل�صول
على االعتماد املهني ملزاولة �أعمال هند�سية .وي�ساعد نظام مزاولة
املهن الهند�س ��ية على احلد من دخالء املهنة ومن ميار�س ��ون العمل
الهند�سي بدون م�ؤهالت املهنة ب�سن العقوبات وتغرمي املخالفني.
وجل�س ��امة هذه امل�س� ��ؤوليات و�أهميته ��ا ،فقد ح ��ددت الهيئة ر�ؤيتها
و�أهدافه ��ا وا�س�ت�راتيجياتها خلدم ��ة مهن ��ة الهند�س ��ة ،وو�ض ��عت
التعليمات لتحقيق الأهداف ال�س ��امية التي �أن�ش�أت من �أجله الهيئة،
وحي ��ث �أن االعتم ��اد املهن ��ي للمهند�س�ي�ن يع ��د هو العم ��ود الفقري
ملمار�س ��ة املهنة ولأي ت�شريعات ت�س ��عى الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
�إىل �إقراره ��ا والعم ��ل مبوجبه ��ا ،فقد قام ��ت الهيئة ب�إع ��داد نظام
لالعتم ��اد املهن ��ي للمهند�س�ي�ن ينظ ��م العم ��ل املهني ،وح ��دد هذا
النظام �س ��لم ًا مهني ًا يرتقي فيه املهند�س ��ون �إىل �أربع درجات مهنية
وفق متطلبات وا�ش�ت�راطات مهنية ت�ض ��من ب� ��إذن اهلل تعاىل الرقي
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باملهنة وتناف�س املهند�س�ي�ن لتقدمي الأف�ضل ملهنتهم بطريقة مهنية.
م ��ن جانب �آخر ،فقد ا�ستب�ش ��ر املهند�س ��ون �أي�ض� � َا ب�إق ��رار جمل�س
ال ��وزراء برئا�س ��ة خادم احلرمني ال�ش ��ريفني اعتم ��اد نظام تطبيق
كود البناء ال�س ��عودي و�ص ��در باملر�س ��وم امللكي رق ��م م 43/وتاريخ
1438/4/26هـ ،و�س ��بق ذلك �ص ��دور املوافقة ال�سامية على �إ�صدار
كود بناء �س ��عودي موحد ،ومن �أهم م ��واد هذا النظام حظر تطبيق
�أي ك ��ود غري الك ��ود ال�س ��عودي ،و�أن تت ��وىل وزارة ال�ش� ��ؤون البلدية
والقروي ��ة متابعة تطبي ��ق الكود ومراقبته ،و�أن يح ��دث الكود ويعاد
�إ�ص ��داره كل خم�س �س ��نوات بقرار م ��ن وزير التجارة واال�س ��تثمار،
ويعد االلتزام بالكود �أحد متطلبات احل�ص ��ول على رخ�ص ��ة البناء
�أو التعديل �أو تغيري اال�ستخدام.
وت�أت ��ي هذه الأوامر ال�س ��امية من �ض ��من اهتمام ��ات الدولة رعاها
اهلل وتتويج� � ًا ملنهج الت ��درج والتطوي ��ر لال�س�ت�راتيجيات اجلديدة
واملتالحق ��ة للدولة يف كافة املجاالت وحر�ص ��ها على خدمة التنمية
والتق ��دم وتوظي ��ف ذلك خلدمة املجتم ��ع واالرتقاء به ،وا�س ��تكما ًال
ل�س ��ن الت�ش ��ريعات والأنظمة ملختل ��ف قطاعات الدول ��ة بعد التطور
احلدي ��ث والتغ�ي�رات الكب�ي�رة التي �ش ��هدتها اململكة ،حي ��ث بد�أت
الأنظمة والت�شريعات اخلا�صة بالبناء يف اململكة منذ �أكرث من ()90
عام� � ًا يف عه ��د امللك عبدالعزي ��ز – طيب اهلل ث ��راه  ،-ومرت هذه
الت�ش ��ريعات مبراحل عديدة من التطوي ��ر والتحديث خالل الفرتة
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ال�س ��ابقة �أ�صدرت خاللها اجلهات املخت�ص ��ة يف الدولة العديد من
اللوائ ��ح والأنظمة واملوا�ص ��فات الفنية التي تنظ ��م عمليات البناء،
وكان ��ت هذه الأنظمة والت�ش ��ريعات وال تزال ه ��ي املرجعية الإدارية
والفنية والقانونية للجهات املخت�صة بتطبيق �أنظمة البناء.
ولقد �س ��اهم يف �إعداد هذا الإجناز الكبري خربات وطنية من كافة
التخ�ص�ص ��ات الهند�س ��ية والعلمي ��ة من �أ�س ��اتذة جامع ��ات اململكة
واخلرباء املخت�ص�ي�ن يف اجله ��ات احلكومية واخلا�ص ��ة ،ولقد كان
للهيئة ال�سعودية للمهند�سني �شرف امل�ساهمة يف امل�شاركة يف �إعداد
كود البناء ال�س ��عودي من خالل م�شاركة جمموعة من املخت�صني يف
اللجان العامة واللجان الفنية اخلا�صة بالكود.
ومب ��ا �أن البلدي ��ات تعترب ه ��ي اجله ��ة احلكومية الوحي ��دة املخولة
ب�إ�ص ��دار رخ�ص البناء وتنظيم و�ض ��بط التنمي ��ة العمرانية ،ونظر ًا
مل ��ا لقطاع البلديات من �أهمية يف جم ��ال التنمية وعالقته باملجتمع
م ��ن خالل اخلدمات التي توفر للمواطنني واملقيمني ،فقد �ص ��درت
الأوام ��ر ال�س ��امية الكرمي ��ة ب� ��أن ت ��وكل �إىل وزارة ال�ش ��ئون البلدية
والقروي ��ة بعد اعتماد ك ��ود البناء ال�س ��عودي مهمة متابع ��ة تنفيذه
ومراقبته ،و�إدخال ما يلزم من تعديالت عليه الحق ًا.
ونظر ًا للدور املهم واملحوري للهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني يف كل ما
يخت�ص بال�ش� ��أن الهند�سي ال�سيما يف جمال التدريب والت�أهيل ،فقد
�ص ��درت توجيهات معايل وزير التجارة واال�ستثمار ب�أن يتم التن�سيق
بني الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن والهيئة ال�س ��عودية للموا�ص ��فات
واملقايي�س واجلودة للخروج بتو�ص ��يات عملية تخدم جمال التدريب
ونقل املعرفة املتعلقة بالكود.
و�إميان ًا من الهيئة ب�أهمية تنمية القوى الب�شرية يف املجاالت الهند�سية
لتوفري جيل م ��ن الكوادر املهنية املدربة من املهند�س�ي�ن وتوجيههم
خلدم ��ة التنمية ،فقد ح ��ددت الهيئة �إ�س�ت�راتيجيتها الثانية بهدف
"االرتقاء بقدرات املهند�س�ي�ن والفني�ي�ن باعتماد مناهج التدريب
والت�أهي ��ل على امل�س ��توى الوطني التي متكنهم من املمار�س ��ة املهنية
الفاعلة" وو�ض ��عت الهيئة خططها لتنفيذ هذه الإ�س�ت�راتيجية ومن
ذلك ت�أهيل املهند�س�ي�ن ملمار�سة املهنة يف تطبيق �أ�س�س وا�شرتاطات
ومتطلبات كود البناء بكافة تخ�ص�صاته للممار�سني من املهند�سني
امل�صممني وامل�شرفني واملنفذين واملراجعني للمخططات الهند�سية،
كما و�ضعت الهيئة �أ�س�س وقواعد الحت�ساب �ساعات التدريب لغر�ض
االعتماد املهني والرتقي من درجة مهنية �إىل �أخرى واعتماد �س ��جل
تدريبي جلميع املهند�سني ،والعمل مع اجلهات التدريبية احلكومية
واخلا�ص ��ة واجلامعات ال�س ��تحداث برامج تدريبي ��ة معتمدة لكافة
التخ�ص�ص ��ات وامل�ستويات املهنية الهند�س ��ية وتقوميها وفق معايري
حمددة وتطويرها ب�ص ��فة م�س ��تمرة يف �ض ��وء امل�س ��تجدات التقنية
واحتياجات �سوق العمل.
وتقوم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني حالي ًا بالتخطيط لإعداد برامج

الت�أهي ��ل املنا�س ��بة لت�أهيل الكوادر الهند�س ��ية يف جماالت ت�ص ��ميم
ومراجعة والإ�شراف على تطبيق كود البناء ال�سعودي كود البناء.
�إن ج�س ��امة املهام التي ينه�ض بها املهند�س ��ون ودورهم الريادي يف
التنمي ��ة العمرانية مل تغب عن �أذهان امل�س ��ئولني يف الدولة رعاهم
اهلل يف تنظيم �أعمالهم وتكوين هيئة م�ستقلة تعنى ب�أمورهم وتطور
م ��ن مقدرتهم ،حيث �أن االهتمام بالرثوة الب�ش ��رية وبناء الإن�س ��ان
باعتباره الدعامة الأ�سا�س ��ية التي يعتمد عليها الوطن و�أ�س ��ا�س كل
عملية ح�ض ��ارية وحمور التقدم احلقيقي ،مل يك ��ن وليد اليوم ،و�أن
خط ��ط واهتم ��ام حكومتنا الر�ش ��يدة رعاه ��ا اهلل مبهنة الهند�س ��ة
ودع ��م القطاع ��ات املهني ��ة و�إتاح ��ة املج ��ال �أمامها للم�ش ��اركة يف
خمتل ��ف جماالت العمل والإنتاج الفني وعملية البناء والتعمري التي
ت�شهدها اململكة يف كافة املجاالت ت�أتي لتحقيق االكتفاء الذاتي من
القوى العاملة ال�سعودية ومنهم فئة املهند�سني والتي تعترب من �أكرب
الفئ ��ات الب�ش ��رية و�أكرثها مقدرة يف الت�أثري يف النه�ض ��ة العمرانية
وال�ص ��ناعية ،حيث �أن التطور ال�ش ��امل الذي �شـهدته اململكة خالل
ال�س ��نوات املا�ض ��ية واخلطى احلثيثة التي ت�س�ي�ر بها ملواكبة التطور
والنه�ض ��ة واالزده ��ار ،ق ��د �أدت �إىل زي ��ادة املهام الت ��ي ينه�ض بها
املهند�س ��ون بكاف ��ة تخ�ص�ص ��اتهم يف بناء املجتم ��ع ،وكان البد من
اال�ستعداد التام لذلك بتطوير املهنة الهند�سية الع�صرية لكي تتوفر
الكف ��اءة واملقدرة يف مواجهة ه ��ذه التحديات .وتوجت هذه اجلهود
باهتمام الدولة يف �أن يكون للمهند�سني هيئة تعنى ب�أمور املهند�سني
به ��دف النهو� ��ض مبهنة الهند�س ��ة وكل ما م ��ن �ش� ��أنه تطوير ورفع
م�س ��توى هذه املهنة والعاملني فيها ،و�ص ��دور نظ ��ام املزاولة املتمم
لنظام الهيئة ،ونظام تطبيق كود البناء ال�سعودي.
فلتكن منا�س ��بة هذه املرا�س ��يم امللكية حافز ًا لنا على العمل اجلاد
والعطاء املخل�ص والعزمية وا�ست�شعار امل�سئولية امللقاة علينا لنـزيد
من الإنتاج والعطاء والعمل والإ�سهام يف تنمية جمتمعنا واال�ستفادة
م ��ن جميع �أنواع املعارف الهند�س ��ية لرفع م�س ��توى بالدن ��ا والقيام
بدورنا يف التقدم العلمي والتفاعل الواعي مع التطورات احل�ضارية
يف ميادين الهند�س ��ة وتوجيه ذلك مبا يع ��ود على جمتمعنا بالتقدم
وت�أكيد الوالء وتعميق االنتماء لوطننا.
ونحن نحتفل بهذه املنا�سبات الغالية البد و�أن نرد الف�ضل ملن �ساهم
ب ��دور فعال يف �إظهار هذه الهيئة بال�ص ��ورة امل�ش ��رفة التي و�ص ��لت
�إليه ��ا ،ونق�ص ��د بذلك جمال� ��س االدارة و�أمنائها العم ��وم املتعاقبة
على �إدارة الهيئة يف ال�س ��نوات املا�ض ��ية منذ ت�أ�س ��ي�س الهيئة ،فلقد
قدم امل�س� ��ؤولني فيها جهد ًا كبـري ًا وخمل�ص� � ًا للو�صول �إىل ما و�صلت
�إلي ��ه الآن ،ونتمنى من اهلل العلي القدير �أن يعينهم على العمل على
حتقيق الأهداف املن�ش ��ودة من �إن�ش ��اء هذه الهيئ ��ة ،كما �أمتنى من
جميع زمالئي املهند�س�ي�ن �أن ي�ساهموا يف بنائها ودعمها بخرباتهم
وانخراطهم يف ع�ضويتها.
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قرارات وزارية

القرارات الوزارية والسامية وقرارات مجلس االدارة
في مسيرة الهيئة السعودية للمهندسين
عملي���ة اتخ���اذ القرار ه���ي الهدف األس���اس الذي ته���دف إليه القطاع���ات المختلفة
وتس���عى لتحقيق���ه من خالل العملي���ات اإلدارية المختلفة ،وه���و الوصول إلى اتخاذ
ق���رار مناس���ب لتطوي���ر القط���اع أو إلى حل مش���كلة م���ا ،حت���ى الوصول إل���ى القرار
األنس���ب ال���ذي يمكن الجهة من القي���ام بأعمالها بأعلى درج���ات الكفاءة والفاعلية.
ومن تلك القرارات ،القرارات الوزارية وال�سامية وقرارات جمل�س الإدارة التي �صدرت يف م�سرية الهيئة ال�سعودية للمهند�سني منذ ن�ش�أتها،
وهن ��ا ن�س ��تعر�ض �أب ��رز تلك الق ��رارات التي كان لها الأثر البال ��غ يف تطور الهيئة يف م ��دة  37عاما ،منذ �أن كانت جلنة هند�س ��ية ،ومن �أهم
القرارات امل�ؤثرة التالية:

 .1قرار قواعد ترخي�ص املكاتب وال�شركات الهند�سية
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 .2نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
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 .3قرار مدى التزام املكاتب وال�شركات الهند�سية بالت�أمني
على م�س�ؤوليتها

 .4قرار ربط مع اجلوازات ل�ضبط العمل املهني
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انطالق فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي في
الرياض الرابع من شهر ديسمبر2017

معايل الدكتور /ماجد بن عبد اهلل الق�صبي
وزير التجارة واال�ستثمار

تنطل���ق ف���ي مدين���ة الرياض في
الرابع من ش���هر ديس���مبر المقبل
فعالي���ات المؤتم���ر والمع���رض
الهندس���ي الدول���ي ،تحت ش���عار
«االرتقاء بالمعايير الهندس���ية نحو
التنمي���ة الوطني���ة» ال���ذي تنظمه
الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين
تح���ت رعاي���ة معال���ي الدكت���ور
ماج���د ب���ن عبدالل���ه القصب���ي،
وذل���ك ف���ي فن���دق الفورس���يزون
ويس���تمر على مدى  4أيام ،في
أكب���ر تجمع هندس���ي دولي في
المملك���ة العربي���ة الس���عودية.

وي�ش ��ارك يف امل�ؤمتر  211متحدثا ميثلون  32دولة ،وعدد من ال�شخ�ص ��يات البارزة على ال�صعيدين املحلي والعاملي يتقدمهم �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �س ��لطان بن �س ��لمان رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لل�س ��ياحة والرتاث الوطني ،ومعايل وزير الطاقة والرثوة املعدنية رئي�س
جمل�س �إدارة �أرامكو ال�سعودية املهند�س خالد الفالح ،و�سعادة املهند�س زياد ال�شيحة الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للكهرباء ،ومعايل
الدكتور ع�صام �شرف رئي�س وزراء م�صر ال�سابق ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة عدد من م�س�ؤويل اجلهات اخلا�صة والعامة.
و�س ��يناق�ش املتحدثون يف امل�ؤمتر الهند�سي الدويل  12م�سار ًا هند�سيا يف خمتلف التخ�ص�صات الهند�سية ،متثل العديد من املوا�ضيع الهامة
يف اجلوانب الهند�س ��ية ،ويهدف امل�ؤمتر�إىل ايجاد البيئة املالئمة التي ت�س ��هل تبادل املعلومات وتعزيز التوا�صل بني املهند�سني وبناء عالقات
عملية ذات طابع م�ش�ت�رك بني جميع امل�ش ��اركني يف امل�ؤمتر ،و�س ��يقدم املتحدثون حوايل  200ورقة عمل تناق�ش عددا من املحاور الهامة يف
املجال الهند�س ��ي ،منها ما يخت�ص باملباين اخل�ض ��راء ،وحتلية املياه ،وهند�س ��ة التعدين واجليولوجيا ،وهند�سة الرتاث املعماري ،وهند�سة
العمارة ،والطاقة املتجددة ،و�إدارة امل�ش ��اريع ،وهند�سة ال�سالمة ،واالت�ص ��االت ،والت�شغيل وال�صيانة ،وغريها من التخ�ص�صات التي ي�شمل
كل منها العديد من املحاور الهامة.
وي�أتي امل�ؤمتر لتعزيز املعايري الهند�س ��ية ونقل املعلومات والإطالع على اجلديد من التحديات والإبتكارات يف القطاع الهند�س ��ي مبا يتما�شى
مع ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية عام  ،2030ولعب دورا هاما يف �سد الفجوة بني امل�ؤ�س�سات الهند�سية واالكادمييني واملنظمات واجلمعيات
ومقدمي التكنولوجيا.
ويعد هذا امل�ؤمتر من �أهم امل�ؤمترات الهند�سية يف العامل حيث �إنه ي�شكل �أول م�ؤمتر هند�سي متخ�ص�ص يجمع نخبة من اخلرباء وال�صناعيني
والتقنيني وذوي اخلربة من �أغلب دول العامل املتقدم مثل �أمريكا و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا وماليزيا.
كما �سينظم على هام�ش امل�ؤمتر معر�ض هند�سي متخ�ص�ص ت�شارك فيه  76جهة مب�شاركة  100عار�ض من القطاعات احلكومية واخلا�صة،
يعر�ضون �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف املجاالت الهند�سي وال�صناعي والتقني.
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أخـــــبــــــار

وطن متقدم ومهنة متميزة ومهندس مبدع

�أ .عبدالعزيز عبداهلل اجلمعة
مدير حترير جملة املهند�س

من خالل ب�ص�ي�رة الر�ؤية تبنى �أحالم ال�ش ��باب ليكونوا �شعلة امل�ستقبل يف املجال الهند�س ��ي ،وقد حملت ر�ؤية � 2030أ�س�س الفاعلية يف حمل
املهند�س�ي�ن للم�س� ��ؤولية املهنية ،فالوطن الطموح يحتاج �إىل املواطن امل�س� ��ؤول يف �س ��بيل التقدم واالزدهار ،وكذلك يحتاج �إىل اجلهات التي
حتمل على عاتقها تطوير املهنة ومنو اقت�صاد الوطن يف اجلانب الهند�سي بال�شكل الذي يليق باململكة ،مثل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
ولق ��د ر�أين ��ا على مدى العقود املا�ض ��ية مدى توجه اململكة �إىل توطني بيئة �أعمالها مبختلف تخ�ص�ص ��اتها وتوجهاته ��ا ،وكل اجلهود والأدوار
تتكامل للنهو�ض مب�س� ��ؤولية العمل للو�ص ��ول �إىل توطني القطاعات املختلفة وعلى الأخ�ص الهند�سية منها ،فكل املنجزات واملكت�سبات الميكن
�أن ترتهن لغري �أبناء الوطن املخل�صني.
ونحن نن�ش ��د يف وطننا الغايل �ش ��بابا يقودون �آمالنا وتطلعاتنا يف قطاع البناء والت�شييد والهند�سة ،لي�سهاهموا يف النهو�ض بالوطن ورفاهية
املواطن وتقدمي عمل هند�سي مميز من خالل امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم.
�إن الإ�س ��هام الب َّناء ال يتوقف عند كل ذلك� ،إذ اننا نن�ش ��د يف مرحلة التحول الوطني � 2030أن نحقق ا�س ��تدامة االقت�ص ��اد الوطني من خالل
الو�صول �إىل الأعمال واملراكز املنا�سبة واملحفزة على بناء م�ستقبل مهني.
ومما ال �شك فيه �أن القطاع الهند�سي مبقوماته ومبادراته املتنوعة كفيل ـ ب�إذن اهلل ـ ومع مرور الوقت ،باحتواء طاقات ال�شباب واخلريجني
الذين ي�أملوا �أن يجدوا البيئة املنا�سبة لتحقيق ذواتهم و�إثبات م�س�ؤوليتهم جتاه الوطن ،حيث �إن التحديات التي تواجهنا يف خمتلف املجاالت
ت�ستدعي منا ال�سعي �إىل حتقيق املنجزات وعدم االلتفات للمعوقات عرب امتالك ب�صرية نافذة ت�صنع الفر�ص وتك�سر كافة املعوقات للو�صول
�إىل الأهداف النبيلة واملرجوة.
�س ��تبقى ق ��درات ومهارات ابنائن ��ا من �أهم مواردن ��ا و�أكرثها قيمة لدينا كم ��ا تن�ص ر�ؤية  ،2030لهذا علينا امل�ض ��ي باجتاه اال�س ��تفادة من
طاقاتهم وت�أدية اجلزاء لهم ،و�إتاحة الفر�ص لهم و�إك�سابهم املهارات الالزمة ،كل تلك اخلطوات البد من حتقيقها يف كل القطاعات ل�ضمان
ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية.
ال �شك �أن اقت�صادنا ما�ض باجتاه اتاحة الفر�صة للجميع ،ورهاننا الأكرب على قدرات ال�شباب ،وال�شيء يعدل التدريب يف تزويدنا باملهارات
التي نحتاجها ،كما �أن على اجلهات التي ت�س ��عى ال�س ��تقطاب ال�ش ��باب ت�ش ��جيع ثقافة الأداء وحتويل املهارات �إىل مهنة ت�ستدمي عليه قدراته
وتوفر له دخال يتنا�سب مع تطلعاته امل�ستقبلية.
ال تتوق ��ف الر�ؤي ��ة عند هذا احلد لكنها �أي�ض ��ا ت�ؤكد على �أن من �أهم عوامل قوتنا هو �ش ��بابنا املفعم باحليوية والن�ش ��اط ،ف�أكرث من ن�ص ��ف
ال�سعوديني تقل �أعمارهم عن ( )25عام ًا ،وي�شكل ذلك ميزة يجب �أن نح�سن ا�ستثمارها من خالل توجيه طاقات �شبابنا نحو ريادة الأعمال
يف خمتلف التخ�ص�صات ومنها التخ�ص�صات الهند�سية.
ويف قطاع الهند�س ��ة تبذل الهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني جهودا مميزة لل�شباب الطموح ت�س ��اعدهم على التناغم مع البيئة املحلية وترفدهم
مبا يعزز خرباتهم ومي ّكنهم من ال�س�ي�ر يف طريقهم نحو امل�س ��تقبل ،من خالل الكثري من اجلهود التي قامت بها الهيئة .لذا البد �أن ي�س ��تفيد
ابنائنا املهند�سني من تلك املميزات التي اتاحت لهم الهيئة يف �سبيل وطن متقدم ومهنة متميزة ومهند�س مبدع.
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 37عاما في خدمة المهنة والمهندس والوطن

م /عبدالنا�صر �سيف العبد اللطيف
املدير العام للإدارة العامة للخدمات
املتحدث الر�سمي

م�ضى نحو  37عاما منذ �إن�شاء الهيئة ال�سعودية للمهند�سني (اللجنة الهند�سية) �سابقا ،حيث مرت بعدة مراحل من التطور والتحوالت التي
�أ�سهمت يف تطورها وو�صولها لهذا امل�ستوى من التطور والتقدم ،حيث كان الهدف من ان�شائها بناء ج�سم مهني دعائمه اال�ستقاللية واملهنية
وفق معايري علمية ومنهجية ،يعمل وفق ا�سرتاتيجية و�أهداف حمددة� ،أهمها خدمة �أع�ضائها ،واالرتقاء مبهنة الهند�سة ،وتنمية منط العمل
املهني للمهند�س ال�سعودي ،والإ�سهام يف حماية حقوقه �ضمن املعايري والأعراف املحلية والدولية.
ومن �أجل هذا بادرت جمال�س �إدارات الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن املتعاقبة (املعني واملنتخب) العمل على �ص ��ياغة ر�ؤية وخطط م�ستقبلية
للهيئة ،وقامتف بدرا�س ��ات وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية م�ستخدمة يف �ص ��ياغتها الأ�ساليب واملنهجيات احلديثة ،مبا يتوافق مع الهيئة ودورها
الوطني ور�سالتها وامل�ستجدات التي تعي�شها ،مع الأخذ باملتغريات والظروف املهنية واالقت�صادية والتطورات املحلية والدولية.
وكان لتل ��ك اجله ��ود التي بذلتها جمال�س الإدارات التي تعاقبت على الإ�ش ��راف عل ��ى الهيئة نقلة نوعية يف علمه ��ا ونظامها و�أهدافها ،حتى
�أ�صبحت من القطاعات املهمة واحليوية يف الوطن التي ي�شار اليها بالبنان والتطور والتنظيم والوقود التي جعلتها ت�سهم يف تطوير املهند�س
و�ضبط املهنة يف بلدنا الغايل.
وجمل�س الإدارة الدورة اخلام�س ��ة؛ وا�ص ��ل تلك امل�س�ي�رة التي بد�أها زمال�ؤهم املهند�س ��ون يف االدارات ال�س ��ابقة وبذلوا جهود ًا يف �س ��بيل �أن
تكون الهيئة من �أف�ضل القطاعات املهنية يف اململكة ويف والوطن العربي وكذلك العامل ،حيث حتقق يف الفرتة الأخرية عديد من الإجنازات
والقف ��زات العالي ��ة للهيئة من خالل العديد من اخلطوات التطويرية التي اتخذتها ،وفقا خلطة التحول اال�س�ت�راتيجي التي و�ض ��عها جمل�س
الإدارة وذل ��ك متا�ش ��يا م ��ع ر�ؤية اململكة  ،2030حيث اعتمدت اخلطة على  4حماور �أ�سا�س ��ية للم�س ��اهمة يف البدء بتفعي ��ل الر�ؤية ولتحقيق
الإجنازات والأهداف املرجوة ،حيث �شملت اخلطة ال�سعي للرقي مبهنة الهند�سة ،ت�أهيل وتطوير املهند�س ال�سعودي ،االهتمام بتطوير عمل
املكاتب الهند�س ��ية واال�ست�ش ��ارية ،واالهتمام بالبنية التحتية لتطوير الهيئة،م�ض ��يفا �أن الهيئة حققت العديد من الإجنازات يف جميع هذه
املحاور.
�إن �أع�ض ��اء جمل�س �إدارة الهيئة ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن ي�أملون �أن يكون املهند�سون يف هذا الوطن م�ساهمني يف بناء م�ستقبل الهيئة واملهنة،
وذلك للم�ضي قدما نحو �آفاق �أو�سع و�أرحب ،مبا يلبي متطلبات التطور والرقي للوطن واملواطن ،يف توجه نحو بناء منظومة متكاملة للهيئة
لتنفيذ براجمها وم�شروعاتها املنبثقة من التوجهات امل�ستقبلية ،وبتوفيق من اهلل ثم بجهد العاملني يف الهيئة وتفاعل �أع�ضائها� ،سوف نتمكن
�إن �شاء اهلل من التطور وحتقيق الأهداف املرجوة وتطبيق ما يتم ر�سمه وتقدمي عمل يلبي الطموحات ويرتقى باملهنة واملنتمني �إليها.
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