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بأعل���ى  الت���زام الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين  التقري����ر ليحق���ق  يأت���ي ه����ذا 
درج���ات الش���فافية رغب���ة منها في اطالع أعض���اء الهيئة وأف���راد المجتمع بكافة 
ش���رائحهم عل���ى ماقام���ت ب���ه خ���الل ع���ام 2018م، والتقرير يتضم���ن أب���رز اإلنجازات 
الت���ي تحقق���ت ف���ي ع���ام واح���د، واألعم���ال المس���تقبلية الت���ي تعت���زم القي���ام 
به���ا، وف���ق نظ���ام الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الص���ادر بالمرس���وم الملكي 
 رق���م م/36 ف���ي ) 1423/9/26 ه���� (، بن���اء عل���ى ق���رار مجل���س ال���وزراء رق���م 226 في 

) 1423/9/13 ه� (.

مقدمة:

التقري���ر  ه���ذا  تصف���ح  يمك���ن 
www.saudieng.saإلكتروني���ا ع�ن طري����ق الباركود

ك���م���ا ي���م���ك���ن ت���ص���ف���ح ه������ذا ال��ت��ق��ري��ر 
إل���ك���ت���رون���ي���ا ع�������ن ط���ري�������ق ال�����راب�����ط:
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خادم الحرمين الشريفين

ملك المملكة العربية السعودية
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صاحب السمو الملكي

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
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معالي الدكتور

وزير التجارة واالستثمار
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زمالئي المهندس���ين أعضاء الهيئة الس���عودية للمهندسين، يسرني أن أض��ع بي��ن أيديك��م وأي��دي كل مهت�م هذا التقرير 
الذي يصادف العام األول من عمل مجلس إدارة الهيئة في دورته السادس���ة )2018 � 2021م(، وفيه بعضا من المنجزات التي 
تحقق���ت خ���الل هذا العام، والذي يس����لط الض�وء عل�ى ابرز أعم�ال وإنج�ازات الهيئ�ة بع���د أن عمل�ت عل�ى تطوي�ر الكثي�ر م�ن 

البرامج واالستراتيجيات لتتناسب مع رؤية المملك��ة العربي��ة الس��عودية 2030.
وقد قامت الهيئة بعق�د ع�دٍد م�ن الش��راكات االس��تراتيجية م��ع الجه��ات الحكومي��ة والخاص��ة المختلف��ة، التي تصب في 
مصلح���ة المهندس والمهنة والوط���ن والمواطن، وذلك تنفي��ذا للق��رارات والتوجيه����ات الت�ي تص�ب ف�ي مصلح�ة العم�ل 
الهندس���ي المهني وتطوي��ره وتنظيم��ه، كما عملت ومازالت تعمل على أهداف اس����تراتيجية تك�ون متوائم�ة م�ع رؤيته�ا 

ورس�التها وأهدافه�ا، من أجل تحقي��ق رس��التها والقي��ام بالمه��ام الموكل��ة إليه��ا.
وه���ذا التقري���ر يتناول بين دفتيه أه�م البرامج واالنج�ازات، إضافة إلى الش����راكات ومجاالت التع���اون بين الهيئة وقطاعات 
الدول����ة المختلف����ة، وفي���ه ايضاح ف�ي الوق�ت نفس����ه ع���ن المنهجي�ات الت�ي يق����وم عليه�ا عم�ل الهيئ�ة ويب���رز دورها في 
تعزي��ز التع��اون المش��ترك ف��ي مج��ال تب��ادل الخب��رات والتج��ارب والممارس��ات الناجح��ة عل��ى المس��تويات كاف�ة ف�ي مج�ال 
المهن���ة، حي����ث ش����اركت الهيئة في ع���ام 2018م، في ع�دد م����ن أعمال اللجان الحكومي���ة المحلي��ة واالقليمي�����ة والدولي��ة 

والمؤتم��رات التي تهتم بالمهنة ومايتعلق بها.
كم���ا أول����ت الهيئ�ة في هذا العام أهمي�ة كبرى لتطوي�ر وزي�ادة البرام�ج واألعم��ال الت��ي تخدم المهندس والمهنة وتصب 
ف���ي صال���ح الوطن والمواط���ن، من أبرزها: نظام مزاولة المهن الهندس���ية، ومركز التحكيم الهندس���ي، إل���ى جانب )خدمة 
اجتياز( للتحقق من الش���هادات، وكود البناء الس���عودي، وكذلك االهتمام والس���عي لجعل المهندس الس���عودية محور 

واساسا مهما في المشاريع الوطنية في العديد من المبادرات التي قامت بها الهيئة ووضحت في هذا التقرير.
كم���ا تن��اول التقري��ر جان��ب تقني��ة المعلوم��ات والتعام�الت االلكتروني�ة ودوره�ا ف�ي تنفي�ذ خط�ط الهيئ�ة وآلي��ات عمله��ا، 
والق��وى البش�����رية واالفص��اح المال��ي، والصعوب��ات والتحدي��ات الت��ي تواج��ه عم��ل الهيئ��ة والحل�ول المقترح�ة والجه�ود 

الحثيث�ة الت�ي تبذله�ا للتغل�ب عليه�ا، وف�ق م�ا تملك�ه م�ن إمكان�ات.
في الختام أمل أن يك��ون ه��ذا التقري��ر ق��د أعط��ى ص�ورة واضح�ة عما تق�وم ب�ه الهيئ�ة السعودية للمهندسين ومنس��وبيها 

م��ن مجه��ودات، وم��ا أنجزت��ه م��ن أعم��ال خ��الل الع��ام 2018م.

رئيس مجلس اإلدارة

م. سعد بن محمد الشهراني

خطوات متقدمة في مسيرة الهيئة
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تواص��ل الهيئة الس���عودية للمهندس���ين مس�����يرتها الطموح��ة عل��ى طري��ق تحقيق أهدافها االس���تراتيجية المس���تمدة 
م��ن رؤي��ة المملكة العربية الس���عودية 2030، وذلك للمس���اهمة في تحقيق أعلى درجات التقدم والتطور في مجال مهنة 
الهندسة في مختلف تخصصاتها سواء الرئيسية أو المساعدة، حيث طرأ خ�الل العام الماضي 2018م، على أعمال الهيئة 
تط�ورات وتغي�رات مهم��ة تلب��ي طموح��ات المنتمين للمهنة والمواطنين على حد سواء، وقد جاءت الخطوات التطويرية 
في الهيئة من خالل تطوير األسس التنظيمية والتشريعية في الهيئة، إلى جانب التوسع في الخدمات المختلفة التي 

تقدمها للوفاء باحتياجات المستفيدين من خدمات الهيئة، س�واء م�ن االفراد، أو قط�اع، االعمال، أو القط�اع الحكومي.
وف���ي ه���ذا التقري���ر تم توثي���ق أبرز انج���ازات عام 2018م، حي���ث قامت الهيئ���ة بجهود تتن���اول جوانب مختلف���ة، منها تطوير 
التش���ريعات المنظمة للعمل المهني في المملكة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بما يس���اهم في ضبط 
العمل الهندس���ي وتنظيم القطاع من خالل العمل على بعض اإلجراءات وتطبيقها، والتي يأتي من أهمها نظام مزاولة 

المهن الهندسية.
كم���ا اهتم���ت الهيئ���ة بالمهندس الس���عودي من خ���الل تدريبه وتهيئته لس���وق العمل، إضافة الى س���ن بع���ض القوانين 
بالتع���اون م���ع القطاعات الحكومية للمس���اهمة في خلق فرص وظيفية تس���اعد في خلق فرص عم���ل جديدة للمهندس 
الس���عودي وبمزايا متميزة، حيث وقعت عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم من أجل توظيف المهندس وتدريبه على 

رأس العمل.
وفي هذا التقرير نستعرض أه�م إنجازات الهيئة وأعمال�ها ونتائج تطبيق اس�تراتيجياتها التي تتماش�ى مع رؤي�ة المملك�ة 
2030، ومن خالله � إيضا � اس�تمرار توثيق تنفي�ذ الخطط واالستراتيجيات واألهداف وتحويلها إل�ى واقع ملموس، من خالل 

االلتزام بالمسئولية الملقاة على عاتق مجلس اإلدارة للهيئة واألمانة العامة.
ف���ي الخت���ام � أش���كر الله وأحم���ده � على ماتحق���ق للهيئة من إنج���ازات وتطور، التق���ل أهمية عن النجاحات خ���الل األعوام 
الس���ابقة، ف���ي هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد العزي���ز، وولى العهد األمير محمد 
ب���ن س���لمان، كما أن الهيئة تحمل عل���ى عاتقها مهمة عظيمة لتطوير وضبط العمل الهندس���ي، كما تحرص عل�ى تطوي�ر 
ورف�ع مس�توى الج�ودة ف�ي أدائه�ا وأنش�طتها في سبيل االرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للمهندسين للمساهمة 

بفاعلية في التنمية االقتصادية في المملكة.

األمين العام

تطبيق االستراتيجيات من أجل تقدم الهيئة

م. فرحان بن حبيتر الشمري



14

المحتوى

13المقدمةأواًل

16مجلس اإلدارةثانيًا

19أبرز اإلنجازاتثالثًا

اإلدارة العامة لالعتماد والتأهيل رابعًا
26المهني

27التسجيل والعضوية1 - 4

33التصنيف واالختبارات المهنية2 - 4

35التدريب والتطوير المهني3 - 4

37الشعب الهندسية4 - 4

اإلدارة العامة للمكاتب والشركات خامسًا
42الهندسية

44خدمات التراخيص1 - 5

52التصنيف الهندسي2 - 5

53التفتيش والرقابة الميدانية3 - 5

54اإلدارة العامة للخدماتسادسًا

56العالقات العامة واإلعالم1 - 6

62خدمات األعضاء2 - 6

65المؤتمرات والفعاليات3 - 6

70اإلدارة العامة للشؤون المساندةسابعًا

71الشؤون المالية1 - 7

72الموارد البشرية2 - 7

73االتصاالت اإلدارية3 - 7

74تقنية المعلومات4 - 7

78المشتريات والعقود5 - 7

79الفروعتاسعًا

81فرع المنطقة الشرقية1 - 9

85فرع منطقة مكة المكرمة2 - 9



15

 المقدمة
أواًل

عن الهيئة

الرؤية

األهداف

االستراتيجيات
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عن الهيئة

ص���در نظام الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بالمرس���وم الملكي رق���م م/36 وتاري���خ 1423/9/26ه�، وهي 
هيئ���ة مهني���ة علمية ذات ش���خصية اعتبارية تهدف إلى النهوض بمهنة الهندس���ة وكل ما من ش���أنه 

تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها.
وانطالقا من رؤية الهيئة السعودية للمهندسين وأهدافها واستراتيجياتها فقد خطت الهيئة خطوات 
فاعله في سبيل تحقيق أهدافها خاصة بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 1425/12/28 الذي 

نص على تعديل المادة السادسة من نظامها والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس إدارتها.
ويأتي نطاق إش���راف وزارة التجارة واالس���تثمار على الهيئة الس���عودية للمهندس���ين من خالل مراجعة 
جمي���ع اللوائ���ح المتعلق���ة بنظ���ام الهيئة بع���د إقرارها م���ن الجمعية العمومي���ة والتأكد م���ن مطابقتها 
ألحكامه، وتزويد الهيئة الوزارة بنس���خ من الحس���ابات الختامية للهيئة بعد اعتمادها ونسخ من القرارات 

المالية واإلدارية، وليشمل كذلك اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات واآلليات والتدابير.
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الرؤية

األهداف

الرقي بالمهنة وتمكين المهندس���ين والمؤسس���ات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى ورفع مستوى 

األداء وتشجيع اإلبداع واالبتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليًا.

ته���دف الهيئ���ة إلى النه���وض بمهنة الهندس���ة وكل ما من ش���أنه تطوير ورفع مس���توى هذه 
المهنة والعاملين فيها، ولها على األخص ما يأتي:

1
مزاول���ة  ومعايي���ر  أس���س  وض���ع 
المهنة  وتطويره���ا بما في ذلك 

شروط الترخيص.

4
تنظي���م ال���دورات وإقام���ة المؤتمرات 
والن���دوات والمع���ارض ذات العالق���ة 

بالمهنة، والمشاركة فيها.

3
إع�����������داد ال��������دراس��������ات وال����ب����ح����وث 
بشعب  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  واإلح�����ص�����اءات 
وإصدار  ونشرها،  الهندسة،  وف��روع 

مجالت مهنية وعلمية.

6
تقديم المشورة الفنية في مجال 
اختصاصها وفقًا للضوابط التي 

يقرها مجلس إدارة الهيئة.

2
وضع القواعد واالمتحانات الالزمة 
للحصول على الدرجات المهنية.

5
تراه���ا  الت���ي  المقترح���ات  إب���داء 
والتعليم���ات  للق���رارات  مناس���بة 

المتعلقة بالمهنة.
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 مجلس اإلدارة
ثانيًا

أعضاء المجلس

األعمال

االجتماعات
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رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمهندسين

م.  سعد بن محمد الشهراني

نائب رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمهندسين

م. حسين بن سالم الشمري
عضو المجلس

م. عبدالرحمن بن فيصل الرويلي

عضو المجلس
م. غنام بن شنين العنزي

عضو المجلس
م. محمد بن غيث المطيري

عضو المجلس
د. سلطان بن صنت العتيبي

عضو المجلس
م. سالم بن عبدالرحمن الهريش

عضو المجلس
م. عيد بن حمود السبيعي

عضو المجلس
م. نبيلة بنت محمد التونسي

عضو المجلس
م. سلطان بن سالم عياد الحربي
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الجمعية العمومية:

اجتماعات المجلس:

ت���م عقد اجتم���اع الجمعي���ة العمومية 
العادي���ة  الراب���ع عش���ر ي���وم االثنين 24 
جم���ادى االخ���رة 1439ه���� المواف���ق 12 
مارس 2018م فندق الفيصلية بالرياض. 

يوضح الج���دول أدناه عدد االجتماعات 
التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام 

2018م.

1الجمعية العمومية

6مجلس اإلدارة

العددالبيان
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أبرز االنجازات

ثالثًا
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البيئة الداخلية

التحول الرقمي

االستثمار

الممارسات المهنية

التدريب والتاهيل

حوكمة االعمال

المسؤولية االجتماعية

البحث واالبتكار
أبرز 

اإلنجازات

التواصل الفعال

• تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية.
• تطبيق كود البناء السعودي.

• إعتماد المحضر الختامي من هيئة الخبراء 
   لملف الكادر الهندسي.

• توفير بوليصة في التأمين المهني.
• تعيين مأمير ضبط في مزاولة المهنة.

• االرشفة االلكترونية لمعامالت الهيئة.
• أتمتة نظام المكاتب والشركات الهندسية.
• خدمة )نذير( للمساعدة في تحديث البيانات.

• اطالق خدمة )اجتياز( للتحقق من الشهادات.

• التنظيم والمشاركة بأكثر من 43 مناسبة.
• تصميم ونشر أكثر من 520 خبر وإعالن.

• تقديم أكثر من 23125 عملية لخدمة المراجعين.
خصوم���ات  لتقدي���م  )والء(  منص���ة  •إط���الق 

لألعضاء في أكثر من 400 جهة.

• المشاركة في فعاليات اليوم الوطني.
• المشاركة في فعاليات ذكرى البيعة الرابعة.

• تنظيم يوم المهندس الخليجي.
• دعم بعض مبادرات خدمة المجتمع بالش���راكة 

مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

• إطالق جائزة االبداع والتميز الهندسي.
• إطالق مبادرة إفكار وإبتكار.

• إطالق ملتقى التقنيات الحديثة.

• تشكيل لجنة االستثمار في الهيئة.
• تنمية استثمار أموال الهيئة.

• العم���ل عل���ى اس���تثمار أص���ول الهيئ���ة ف���ي 
الرياض وجدة والدمام.

• تطوير آليات التواصل مع األعضاء إلكترونيا.
• تطوير أنظمة مالية جديدة.

• تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية في الهيئة.
• تطوير أنظمة ولوائح الهيئة الداخلية.

• تشكيل لجنة للحوكمة الداخلية في الهيئة.
• تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي.

• تفعيل الدور الفني واالستشاري للشعب.
• إنشاء مركز للتحكيم الهندسي.

• إنشاء مركز تدريب متقدم في الهيئة.
. Ncees إقامة االختبارات المهنية بالتعاون مع •

• اعتماد مركز التدريب في وزارة الخدمة المدنية.
• تنظيم اختبارات اساسيات الهندسة والعمارة والمساحة.

 2018
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الممارسات المهنية:
- تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية.

- تقدم ملف الكادر الهندسي.
- ألية تصنيف المكاتب والشركات الهندسية.

- تنظيم االختبارات المهنية.
- تشكيل لجنة االعتماد المهني.

- تشكيل لجان لتنظيم عمل الشعب الهندسية واللجان التنسيقية.
- العمل على اشتراطات الحد األدنى لمتطلبات التصميم والحد األدنى لألتعاب الهندسية ونموذج العقد الموحد.

- العمل على تطبيق كود البناء السعودي.
- اعداد معايير مزاولة المهنة.

- اعداد شروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية.
- تعديل سنوات الخبرة لتتوافق مع الكادر الهندسي.

- االعداد النشاء مركز في التحكيم الهندسي معتمد ومرخص.
- توفير بوليصة في التأمين المهني للمكاتب والشركات واالفراد.

- المشاركة في اجتماعات هيئة الخبراء لدراسة رفع أداء قطاع الخدمات الهندسية في المملكة.

- المشاركة في إقرار وتعديل نظام مزاولة الشركات المهنية المقترح من وزارة التجارة واالستثمار.
- تشديد الرقابة والتفتيش على المكاتب والشركات الهندسية المخالفة.

- تعيين مأمير ضبط لمراقبة مدى إلتزام القطاعات واألفراد بنظام مزاولة المهنة.
- تفعيل العمل في ميثاق المهندس وقواعد السلوك المهني.

- مبادرة توحيد المعايير في التأهيل في الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة االستثمار.
- تشكيل لجنة المهندسات.
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البيئة الداخلية:
- تطوير آليات التواصل مع األعضاء، من خالل المنصات اإللكترونية.

- التعميم على الموظفين بحفظ ممتلكات الهيئة واألمانة وحفظ السر وتنظيم العمل.
- تطوير أنظمة مالية جديدة، والتأكد من أدائها بكفاءة عالية.

- تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية في الهيئة.
- رفع كفاءة األداء من خالل تصنيف الوظائف.

- اتباع أساليب تميز األداء للموظفين.
- العمل على تحسين وتطوير أنظمة ولوائح الهيئة الداخلية بما يتناسب مع استراتيجيات الهيئة.

- رفع مستوى التواصل بين الموظفين في الهيئة.

حوكمة االعمال:
- تشكيل لجنة لحوكمة االعمال وتطوير اللوائح الداخلية في الهيئة.

- تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي.
- تفعيل الدور الفني واالستشاري للشعب الهندسية، من خالل تحديث اللوائح.

- االعداد إلنشاء مركز للتحكيم الهندسي.
- مراجعة وتحديث اللوائح الداخلية للهيئة.

التدريب والتاهيل:
- تنفيذ برنامج تدريب حديثي التخرج.

- تنظيم االختبارات الهندسية.
- تنظيم دورات متخصصة في كود البناء السعودي.

. vue pestson بالتعاون مع ncees افتتاح مركز اختبارات -
- االتفاق مع العديد من القطاعات الخاصة لتقديم دورات مجانية.

- تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل المهندسين واعدادهم لسوق العمل مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
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.3Dmax و rivet تنفيذ دورات في التصميم في -
- العمل على استقبال تسجيل المدربين للمهندسين.

- اطالق دورات احترافية في بعض التخصصات، مثل، usgbc – isa -  ieee – ashrae – gsmr وغيرها.
- إطالق برنامج الشهادة االحترافية في التحكيم الهندسي.

- اعتماد مركز التدريب في الهيئة كمركز تدريب معتمد في وزارة الخدمة المدنية.
- اعتماد مركز التدريب في الهيئة كمركز تدريب معتمد في مجلس األمريكي لإلبنية الخضراء. 

-  تنظيم دورات مجانية في الهندسة الكهربائية.
- انشاء إدارة للتصنيف واالختبارات المهنية.

.Fe تنظيم اختبارات اساسيات الهندسة -
.Fs تنظيم اختبارات اساسيات المساحة -

.Pe تنظيم اختبارات مبادئ وممارسات المساحة -
.Ps تنظيم اختبارات مبادئ وممارسات المساحة -

.Fe تنظيم اختبارات اساسيات الهندسة -
.Fa تنظيم اختبارات اساسيات العمارة -

- التدريب على رأس العمل.
- إنشاء مركز تدريب متقدم في الهيئة.

- توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات والكليات الهندسية في المملكة.
- تنفيذ دورات عن طريق التعليم عن بعد.

التحول الرقمي:
- إطالق نظام إنجاز.

- اختصار األعمال الروتينية والمعامالت الورقية.
- طباعة الشهادات إلكترونًيا.

- اتمتة العمليات المالية للهيئة والتعاون مع البنوك والجهات المالية.
- االرشفة االلكترونية لكل معامالت الهيئة.

- أتمتة المكاتب.
- اتمتة العمل الورقي في جميع اإلدارات في الهيئة.
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- تطوير نظام المكاتب والشركات الهندسية بما يتوافق مع نظام مزاولة المهنة.
- إطالق خدمة )نذير( للمساعدة األعضاء في تحديث بياناتهم.

- اطالق خدمة )اجتياز( للتحقق من الشهادات.
- اعداد األنظمة واالرشادات في قواعد االختبارات والتصنيف.

- تفعيل نظام المشتريات االلكتروني في الهيئة.

التواصل الفعال:
- زيادة عدد أعضاء الهيئة األساسيين بنسبة 34%. 

- التنظيم والمشاركة في أكثر من 43 مناسبة مختلفة من المؤتمرات والمعارض وغيرها.
- زيارة المكاتب والشركات الهندسية الكبرى والجامعات السعودية.

- المشاركة في أكثر من 35 معرض في مختلف المناطق.
- نشر أكثر من 250 خبر عن نشاطات وأخبار الهيئة.
- تصميم وتنفيذ ونشر أكثر من 280 اعالن للهيئة.

- تنظيم الحمالت اإلعالمية واالعالنية للمبادرات والفعاليات.
- تصميم وتنفيذ المجالت واألدلة والمطبوعات للهيئة.

- تقديم أكثر من 23125 عملية لخدمة مراجعي الهيئة من المكاتب واالفراد.
- الرد على أكثر من 8500 سؤال عبر االتصال الهاتفي وتويتر والبريد االلكتروني.

- إطالق البرنامج الشامل للرد على استفسارات المتعاملين مع الهيئة.
- إطالق منصة )والء( لتقديم خصومات لألعضاء اكثر من 400 جهة.

- انتاج األفالم المرئية واألفالم الوثائقية للهيئة.
- تنظيم عدة دورات من ملتقى التقنيات الحديثة.

- توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع القطاعات الحكومية والخاصة.
- المشاركة في عدة لجان حكومية لتسهيل اإلجراءات الحكومية.

- تنظيم ورش عمل ولقاءات توعوية مع القطاعات الحكومية والخاصة.
- التغطيات االعالمية لبيان دور المهندس السعودي في التنمية االقتصادية في الوطن.

- خدمة المهندسين وفتح المجال لهم في االستفادة من خصومات وتسهيالت من بعض الجهات الخاصة في مختلف الجوانب، مثل: )التأمين. - الطب - 
   الترفيه - الرياضة - السكن والفنادق - االتصاالت - خدمة السيارات - السفر والسياحة(.
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المسؤولية االجتماعية:
- المشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

- المشاركة في فعاليات ذكرى البيعة الرابعة.
- تنظيم حملة التبرع بالدم.

- تنظيم يوم المهندس الخليجي.
- المشاركة في يوم التطوع العالمي.

- تنظيم حفل يوم األب.
- التعاون مع جمعية ترميم الخيرية.

- دعم بعض مبادرات خدمة المجتمع بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
- تدريب طالب الجامعات في مقرات الهيئة.

البحث واالبتكار:
- إطالق جائزة االبداع والتميز الهندسي.

- إطالق مبادرة إفكار وإبتكار.
- إطالق ملتقى التقنيات الحديثة.

االستثمار:
- تنمية استثمار أموال الهيئة.

- العمل على استثمار أصول الهيئة في الرياض وجدة والدمام.
- تشكيل لجنة االستثمار في الهيئة.

- العمل على آلية استثمار الفعاليات التي تنظمها الهيئة ورعايتها.
- االستثمار الرقمي في التدريب واالستشارات الهندسية.
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اإلدارة العامة 
لالعتماد والتأهيل المهني

التسجيل والعضوية

التصنيف واالختبارات المهنية

التدريب والتطوير المهني

الشعب الهندسية

رابعًا
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إدارة التسجيل والعضوية
تقوم االدارة باس���تقبال طلبات التس���جيل و التجديد الكترونيًا بحيث يقوم مقدم الطلب بالتس���جيل واس���تكمال الملف برفع جميع الوثائق 

المطلوبة وإرساله للهيئة, ثم تسديد الرسوم األولية لدراسة الطلب, ويتم قبول الطلبات وفقًا للمراحل التالية:

4 - 1

مرحلة تدقيق الطلبات:
حي���ث يق���وم فيها مجموعة من المدققي���ن بمراجعة الملف الكترونيًا للتأكد من اكتم���ال الطلب، وفي حالة الموافقة 
يشعر مقدم الطلب الكترونيًا بقبول ملفه ويطلب منه تسديد بقية الرسوم ويرتبط إلكترونيًا بالجوازات بالنسبة لألجانب  
دون الحاجة للحضور للهيئة، وفي حالة وجود مالحظات أو نواقص يرس���ل له رس���الة بالبريد اإللكتروني ورسالة قصيرة 

على هاتفه الجوال لتكملة النواقص أو إضافة بعض اإليضاحات.

مرحلة التصنيف المهني :
يت���م تصنيف مقدم الطلب حس���ب الش���هادة المرفقة بإحدى المس���ارات التالية ) مهندس – أخصائ���ي – فني ( و يتم 
بعدها تحديد المسار حسب التخصص الموضح بالشهادة بحيث يندرج تحت تصنيف المهندس خريجي كلية الهندسة 
و الكلي���ات التقني���ة و المعماريي���ن بمختل���ف فروعها و تن���درج جميع التخصصات الهندس���ية المس���اندة تحت تصنيف 
أخصائي و تكون جميع المهن الفنية الهندسيه تحت تصنيف فني و يوجد ايضا تصنيف للمهتمين بمهنة الهندسه 

تحت تصنيف مهتم و ايضا لطالب الهندسة و يتم تصنيفهم بعضوية طالب.

مرحلة التحقق من صحة الشهادة:
بالنس���بة للخريجين الس���عوديين س���واًء من داخ���ل المملكة أو من الخ���ارج فيتم التحقق من المؤه���ل العلمي بالتعاون 
م���ع الجامع���ات و الكليات في داخل المملكة و إدارة معادلة الش���هادات ف���ي وزارة التعليم العالي للخريجين من خارج 
المملكة، كما يتم التحقق من خريجي أمريكا ومصر واألردن عن طريق الهيئة وما عدا ذلك ترس���ل نس���خة من ش���هادة 
المهندس وجواز س���فره واإلقرار والتفويض إلكترونيًا إلى ش���ركة متعاقدة إلعداد تقرير عن الش���هادة العلمية، ففي 
حال���ة صحة الش���هادة ينتقل المل���ف للمرحلة التي تليها، أما ف���ي حالة وجود مالحظة على الش���هادة من تزوير أو أن 
الجامع���ة المتخ���رج منها وهمية فتقوم الهيئة بإش���عار جهة عمله بإيقافه عن العمل الهندس���ي ف���ورًا تمهيدًا إلحالة 

الموضوع لوزارة الداخلية التخاذ اإلجراءات النظامية بحقه بعد منحه فرصة لالعتراض.
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مرحلة تقييم الملف وإصدار الشهادة والبطاقة:
تت���م في ه���ذه المرحلة مراجعة ملف مقدم الطلب من قبل مقيمين متخصصين م���رة أخرى للتأكد من اكتمال الملف 
والش���هادة العلمي���ة والخبرات العملية ومن���ح العضو الدرجة المهنية وفقًا لمتطلبات الدرج���ة المهنية، وبعد ذلك تتم 
طباعة الشهادة والبطاقة ويشعر المهندس بالحضور الستالمها او يتم طلبها عبر الخدمات االلكترونية مقابل 50 ريال 
رسوم توصيل البريد إلى أي مكان في المملكة كما أنه يستطيع طباعة الشهادة مباشرة عن طريق االون الين وهي 

خدمة جديدة مقدمة من قبل الهيئة السعودية للمهندسين.

ربط إصدار التأشيرة الهندسية باالعتماد المهني :
ت���م العم���ل هذا الع���ام على منع قبول تس���جيل اي مهندس غير س���عودي لم يكمل خمس س���نوات خب���ره عملية من 
س���نة التخرج، ثم أعلن عن اتفاق مش���ترك مع وزارة العمل بمنع التسجيل الي مهندس غير سعودي لمن ال يملك خبرة 
خمس سنوات على االقل و جاري التنسيق مع وزارة العمل و وزارة الخارجية بشأن ربط إصدار تأشيرة العمل الهندسية 
باالعتم���اد المهن���ي، حيث اليتم إصدار التأش���يرة إال بعد التحقق من المؤهل العلمي و التأكد من تحقيق ش���رط الخبرة 

المطلوبة و تكون موثقة و صحيحه.

ربط إصدار اإلقامات للفنيين باالعتماد المهني :
رب���ط إص���دار وتجديد إقامات الفنيين الوافدين العاملين في المملكة بالتس���جيل المهني ل���دى الهيئة، ألهمية الربط 
اإللكترون���ي بي���ن الجهتي���ن الذي من ش���أنه أن يكش���ف الفنيين غي���ر المؤهلين والذين يش���كلون خطرًا على س���المة 
المشاريع التي يساهمون في العمل فيها، األمر الذي يتسبب في ظهور كثير من المشكالت والسلبيات التي تعود 

سلبا على الوطن والمواطن.
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المهندسين المسجلين في الهيئة
)حسب التخصصات(

المجموع الكلي للمهندسين:
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32

المهندسين المسجلين في الهيئة
)حسب التخصصات(

المجموع الكلي:سعودي غير سعودي
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المهندسين المسجلين في الهيئة
)حسب الجنسية(
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إحصائيات أنواع العضوية
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إدارة التصنيف واالختبارات المهنية
تقوم إدارة التصنيف واالختبارات المهنية بالهيئة الس���عودية للمهندسين بالتنسيق مع مقدمي االختبارات المهنية، وتعيين المفتشين، 
وإدارة طلب���ات ونتائ���ج االختب���ارات المهني���ة. كذلك تق���وم اإلدارة بتحديد وتطوي���ر المهام والمس���ؤوليات لكل درجة م���ن الدرجات المهنية 

المختلفة.

4 - 2

االختبارات: 
- بالتع���اون مع منظم���ة االختبارات المهني���ة األمريكي���ة )NCEES(، يتم تنظيم 

وإدارة االختبارات التالية:
. Fundamental of engineering Fe - 1. أساسيات الهندسة

. Fundamental of surveying Fs - 2. أساسيات المساحة
. Principles and Practice of engineering Pe 3. مبادئ وممارسات الهندسة

. Principles and Practice of surveying  Ps  4. مبادئ وممارسات المساحة

-بالتعاون مع المركز الوطني للقياس )قياس(، تم إطالق االختبارات التالية:
. Fundamental of engineering Fe - 1. أساسيات الهندسة
 . Fundamental of architecture  Fa - 2. أساسيات العمارة

أبرز أعمال اإلدارة:
- العمل على االنضمام التفاقية المهندسين المحترفين العالمية.

- إعداد األنظمة واالرشادات )قواعد االختبارات والتصنيف(.
- البدء بإعداد وتطوير اختبار المبادئ والممارس���ة للمهندس )Pe( المحترف مع 

قياس.
- تفعيل قواعد السلوك المهني وميثاق المهندس.

- عقد ورش عمل وحمالت توعوية عن نظام مزاولة المهن الهندسية والتوعية 
بالقوانين والتنظيمات.
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- عمل حمالت توعوية عن أهمية االختبارات المهنية وذلك بزيارة الجامعات السعودية.
- بالتعاون مع تقنية المعلومات تم انشاء منصة للشهادات اإللكترونية.

- بالتعاون مع تقنية المعلومات تم انشاء منصة لالستعالم عمن اجتاز االختبارات المهنية.
- تمت إدارة طلبات ونتائج االختبارات المهنية ألكثر من أربعة آالف مهندس.

.Ncees وذلك لتقديم اختبارات Pearson Vue تم افتتاح مركز اختبار في مدينة جده بالتعاون مع -

نسبة االجتياز الكليةعدد المجتازين الكليعدد المختبرين الكلي

)Ncees )Fe(Ncees )Peأساسيات الهندسة "قياس"أساسيات العمارة "قياس"

2017201620102011انطالق االختبار
13715492609566عدد المختبرين
775461083234عدد المجتازين
41 %42 %35 %56 %نسبة االجتياز

4,8611,940% 40
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إدارة التدريب والتطوير المهني
تس���عى الهيئة للمساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجاالت األكاديمية والتدريبية بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات 
التعليم وس���وق العم���ل واالرتقاء بقدرات المهندس���ين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المس���توى الوطني لتمكنهم من ممارس���ة 

المهنة بفاعلية.

4 - 3

اإلنجازات التي تمت:
- تم االتفاق مع ش���ركة gruNDFOs للمضخات لتنفيذ دورات تدريبية 
مهن���دس   400 االن  حت���ى  المس���تفيدين  ع���دد  وبل���غ  للمهندس���ين 

ومهندسة.
- اإلتفاق على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل المهندسين حديثي التخرج 
وإعداده���م لس���وق العمل لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أش���هر تدريبية مع 

كل من:
- مركز تدريب تحلية المياه.

. NiTi –
– دهانات الجزيرة.

– الشركة السعودية للكهرباء .
- التعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية لدعم تلك البرامج.

- تصميم وتنفيذ برنامجين لمدة 5 أسابيع في rivit و 3Dmax  وبطاقة 
استيعابية ل� 150 مصمم ومصممة، و اعتماد مركز التدريب في الهيئة 

كمركز تدريب معتمد لجميع برامج األوتوديسك.
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أبرز أعمال اإلدارة:
- إطالق صفحة تسجيل المدربين ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة لألعضاء، وذلك لإلستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في تدريب المهندسين

 - اإلت�����ف�����اق وال����ت����ع����اون م����ع م���ن���ظ���م���ات وج���م���ع���ي���ات م��ه��ن��ي��ة دول����ي����ة ع���ل���ى إط�������الق دورات إح���ت���راف���ي���ة ف����ي ع�����دة م����ج����االت ه���ن���دس���ي���ة م��ث��ل:
 )ashrae – ieee – isa – usgbc –gsmr ( إبتداء من نوفمبر 2018م.

- اطالق برنامج » الشهادة اإلحترافية في التحكيم الهندسي«  في السابع من أكتوبر2018  في مدينة الرياض وعلى ثالث مراحل و بواقع 70 مشارك في 
كل مرحلة. 

- اطالق عدد 21  من الدورات التخصصية المختلفة في معظم مناطق المملكة وبطاقة استيعابية 450 مستفيد.
- إطالق عدد  من دورات تخصصية بالتعاون مع مراكز تدريب غير تجارية، مثل )معهد البحوث والدراسات بجامعة أم القرى و معهد اإلدارة العامة(  وبلغ عدد 

المستفيدين أكثر من 550 مهندس ومهندسة. 
- اعتماد مركز التدريب في الهيئة كمركز تدريب معتمد للمجلس األمريكي لألبنية الخضراء.

- اعتماد مركز التدريب في الهيئة كمركز تدريب معتمد في وزارة الخدمة المدنية.
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الشعب الهندسية
تقوم إدارة الش���عب الهندس���ية بعملية اإلشراف والتنسيق ألعمال الشعب الهندس���ية وكذلك تقوم اإلدارة بتحضير جدول األعمال وإعداد 

المحاضر وتفعيل تطبيق قرارات الشعب الهندسية بما يتناسب مع قرارات الهيئة.

4 - 4

أبرز أعمال اإلدارة:
- تطبيق قواعد الشعب الهندسية.

- تقديم االستشارات األكاديمية من تصنيف واعتماد مهني.
- تنظيم وإشراف على الفعاليات من محاضرات وندوات في مختلف مناطق المملكة.

- اس���تفاد أكث���ر م���ن 20 أل���ف مهن���دس بمختل���ف مناط���ق المملكة م���ن فعاليات الش���عب 
الهندسية.

- المساهمة في توقيع عدد من االتفاقيات من الجهات الحكومية والجامعات.
- المساهمة في رفع مستوى االداء الهندسي.

- بل���غ ع���دد الفعالي���ات للش���عب الهندس���ية لع���ام 2018م أكث���ر م���ن 500 فعالية م���ن ندوات 
ومحاضرات.

- المشاركة في المؤتمرات الهندسية الدولية.
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تمتلك الهيئة السعودية للمهندسين منظومة متكاملة من الشعب الهندسية والتي تساهم في الرقي ورفع مستوى المهنة، وبلغ عدد 
الشعب الهندسية 28 شعبة وهي كالتالي:

شعبة الهندسة النووية 1
شعبة األبنية الخضراء3
شعبة هندسة المساحة5
شعبة هندسة تحلية المياه7
شعبة هندسة التراث العمراني9
شعبة هندسة التعدين والجيولوجيا11

شعبة هندسة الحاسب اآللي13
شعبة هندسة االتصاالت15
شعبة هندسة اللحام17
شعبة هندسة المواد19
شعبة هندسة إدارة المشاريع21

شعبة هندسة التشغيل والصيانة23
شعبة هندسة الفحص والتفتيش25
شعبة هندسة النقل والمرور27

اسم الشعبةماسم الشعبةم

شعبة هندسة كفاءة الطاقة2
شعبة هندسة الطيران4
شعبة هندسة الطاقة المتجددة6
شعبة هندسة العمارة8
شعبة هندسة التبريد والتكيف10
شعبة هندسة السالمة12
شعبة الهندسة المدنية14
شعبة هندسة الخرسانة16
شعبة الهندسة الميكانيكية18
شعبة الهندسة القيمية20
شعبة الهندسة الصناعية22
شعبة الهندسة الكهربائية24
شعبة الهندسة اإلنشائية26
شعبة هندسة األجهزة الطبية28
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فعاليات الشعب:
عقدت الشعب الهندسية عدة فعاليات مختلفة من محاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات والمشاركة في عمل البحوث، منها:

تاريخ الفعالية اسم الشعبة عنوان الفعالية
18/11/12 شعبة إدارة المشاريع نظام إدارة العقود المتكاملة
18/11/12 شعبة الهندسة اإلنشائية النمذجة اإلنشائية والتحليل والتصميم للمهندسين المستجدين
18/11/12 شعبة التراث العمراني اإلبداع في التراث
18/11/08 شعبة التشغيل والصيانة إدارة المخاطر في التشغيل والصيانة
18/10/28 شعبة هندسة االتصاالت  السيادة الوطنية السيبرانية في عصر الثورة والتحوالت الرقمية الحديثة
18/09/20 شعبة الفحص والتفتيش فحص أنظمة مكافحة الحريق
18/09/18 شعبة التشغيل والصيانة condition based maintenance الصيانة حسب الحالة

18/09/08 شعبة التشغيل والصيانة مؤشرات األداء في الصيانة
18/08/02 شعبة الفحص والتفتيش فحص وتفتيش الجودة في مشاريع البناء
18/05/02 شعبة الهندسة الكهربائية introduction to long-range load forecast 

18/04/05 شعبة هندسة التعدين والجيولوجيا مشاريع األنفاق ودورها في دعم البنية التحتية وفق رؤية 2030 
18/02/04 شعبة هندسة السالمة . ورش���ة عمل الفاع المدني والمكاتب االستش���ارية للوقاية والحماية من الحريق الواقع والمس���تقبل
18/03/18 شعبة الخرسانة زارة لمصنع ومختبرات الجودة باسمنت الشمالية بطريف
18/03/11 شعبة التشغيل والصيانة تقليل مصاريف الصيانة من خالل التحليل الجذري لألسباب
18/10/10 شعبة الهندسة الصناعية إدارة سالسل اإلمداد
18/10/10 شعبة إدارة المشاريع التحكيم والتقاضي وبدائل حلول النزاعات في المشاريع الهندسية
18/08/29 شعبة الفحص والتفتيش فحص وتفتيش األماكن المغلقه
18/08/29 شعبة المباني الخضراء  استخدامات وتطبيقات التكييف الموفره للطاقة باالبنية الخضراء
18/05/20 شعبة إدارة المشاريع  دور انظمة المرور الذكية في ادارة المشاريع النقل العام
18/05/20 شعبة هندسة الطاقة المتجددة "أمسية بعنوان "طاقة الرياح: مفهومها، مميزاتها وأبرز التحديات
18/05/24 شعبة هندسة الطيران األمسية الرمضانية 2018
18/05/20 شعبة التكييف والتبريد مستقبل مبردات التكييف فى الشرق األوسط
18/05/03 شعبة الهندسة الطبية الحيوية الملتقى األول للهندسة الطبية الحيوية
18/05/20 شعبة هندسة العمارة  حلول االضاءة المعمارية
18/04/30 شعبة الهندسة النووية  التأثير البايولوجي لإلشعاع
18/04/30 شعبة هندسة الطاقة المتجددة المشاركة في معرض منتدى الطاقة المتجددة
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تاريخ الفعالية اسم الشعبة عنوان الفعالية
18/04/30 شعبة هندسة الطاقة المتجددة المشاركة في معرض منتدى الطاقة المتجددة

18/04/30 شعبة الهندسة الصناعية الملتقى السنوي التاسع للجودة في البناء والهندسة

18/04/30 شعبة الهندسة القيمية  المخاطره في تقدير التكاليف

18/04/30 شعبة الهندسة الصناعية دعم رؤية 2030 من خالل بحوث سالسل اإلمداد المستدامة

18/04/30 شعبة هندسة العمارة االبداع واالبتكار في التصميم المعماري

18/04/30 شعبة هندسة المساحة زيارة الهيئة العامة للمساحة

18/04/30 شعبة هندسة المساحة زيارة المركز الوطني لتقنية االستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

18/04/30 شعبة المباني الخضراء  ملتقى االبنية الخضراء األول

18/04/30 شعبة التراث العمراني ورش عمل: مصطلحات العمارة الحجازية

18/04/30 شعبة إدارة المشاريع المفاهيم األساسية في نجاح المشاريع

18/04/30 شعبة الخرسانة  اول ورشة عمل لشعبة الخرسانة وشعبة الهندسة المدنية في جامعة حائل

18/04/30 شعبة الهندسة الصناعية زيارة شعبة الهندسة الصناعية لشركة بيبسكو

18/04/30 شعبة هندسة النقل والمرور  السالمة المرورية

18/04/30 شعبة الفحص والتفتيش فحص وتفتيش الرافعات البرجية

18/04/30 شعبة الهندسة الميكانيكية االنظمة الميكانيكية في مكافحة الحريق

18/04/30 شعبة الهندسة الميكانيكية االعمال الميكانيكية في المستشفيات

18/04/30 شعبة الخرسانة تنظيم ورشة عمل مع معرض لجامعة عفت  بجدة لمواد البناء األخضر المستدام

18/04/30 شعبة الهندسة اإلنشائية الحسابات اإلنشائية لمباني الخرسانة المسلحة حسب متطلبات الكود السعودي

18/03/11 شعبة الهندسة المدنية  اساسيات ومبادئ التصميم اإلنشائي

18/04/30 شعبة كفاءة الطاقة كفاءة الزجاج في األبنية الخضراء

18/04/30 شعبة الهندسة الكهربائية   استخدام تكنولوجيا النانو لرفع كفاءة أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية 

18/03/11 شعبة هندسة العمارة  العمارة وريادة االعمال

18/04/30 شعبة الهندسة الطبية الحيوية التصنيف المهني وبيئات العمل للمهندس الطبي

18/03/11 شعبة المباني الخضراء  الزجاج في االبنية الخضراء
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تاريخ الفعالية اسم الشعبة عنوان الفعالية
18/03/11 شعبة الهندسة اإلنشائية األخطاء الفنية في التصميم اإلنشائي

18/04/30 شعبة هندسة االتصاالت الثورة الصناعية الرابعة وانترنت االشياء

18/03/11 شعبة هندسة الطيران gaca زيارة هيئة الطيران المدني

18/03/04 شعبة الهندسة الكهربائية energy efficiency: What , Why and how

18/03/04 شعبة التكييف والتبريد زيارة معهد الزامل للتدريب بالدمام

18/02/13 شعبة هندسة االتصاالت  Data centers business continuity

18/02/11 شعبة الهندسة المدنية  األسئلة الشائعة في البناء

18/02/11 شعبة الهندسة اإلنشائية structural strengthening and repair

18/02/05 شعبة هندسة العمارة  اإلشراف الهندسي تميز واتقان

18/02/05 شعبة هندسة التعدين والجيولوجيا اليوم الهندسي بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز

18/02/13 شعبة هندسة الطاقة المتجددة تطبيقات الطاقة الشمسية

18/01/30 شعبة هندسة العمارة  تحديات العمارة في المناطق الحارة

18/01/30 شعبة هندسة الطاقة المتجددة مفاهيم تقنيات الطاقة الشمسية

18/01/24 شعبة الخرسانة  ورشة عمل بعنوان تطبيقات مواد البناء األخضر في المشاريع الخضراء

18/01/29 شعبة التراث العمراني اإلبداع في العمارة الحجازية

18/01/21 شعبة التراث العمراني دراسة مدى تكيف منهجيات الحفاظ المعماري

18/01/10 شعبة المباني الخضراء  كفاءة وترشيد الطاقة في المباني

18/01/10 شعبة كفاءة الطاقة ورشة عمل بعنوان كفاءة الطاقة في المباني

18/01/10 شعبة الهندسة المدنية  مقدمة في تصميم األساسات العميقة

18/01/10 شعبة الهندسة المدنية  اإلحترافية في مهام المهندس المدني بالموقع

18/01/07 شعبة الهندسة النووية  i-one زيارة مشروع

18/01/01 شعبة تحلية المياه انظمة التحليه الهجينه

18/02/07 شعبة هندسة التعدين والجيولوجيا جدة - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
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اإلدارة العامة 
للمكاتب والشركات 

الهندسية

خدمات التراخيص

التصنيف الهندسي

التفتيش والرقابة الميدانية

خامسًا
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أبرز أعمال اإلدارة:
تقديم خدم���ات إصدار وتجديد التراخيص للمكاتب والش���ركات الهندس���ية لمزاولة 
العمل الهندس���ي في المملكة، بما يتوافق مع االنظمة والتعليمات الصادرة بهذا 

الخصوص.

ضبط جودة ومخرجات العمل الهندس���ي ف���ي المملكة، من خالل القيام بالجوالت 
التفتيش���ية والرقابي���ة والتأك���د م���ن التزام تل���ك المكاتب والش���ركات الهندس���ية، 

باالنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة، ومعاقبة المخالف منها.

رفع كفاءة المكاتب والش���ركات الهندس���ية وزيادة التنافس���ية فيم���ا بينها للرقي 
بمهنة الهندسة ومخرجات العمل الهندسي، وتصنيفها وتأهيلها حسب االنشطة 

الهندسية التي تزاولها، وبما يتوافق مع حجم أعمالها وكوادرها الهندسية.

دراس���ة البالغات والش���كاوي المتعلقة بالممارسات الهندس���ية وضبطها ومن ثم 
تحويلها إلى لجنة النظر في المخالفات المهنية إلتخاذ اإلجراء المناسب لكل حالة.

تعتبر اإلدارة العامة للمكاتب والش���ركات الهندس���ية من الركائز األساس���ية للهيئة الس���عودية للمهندس���ين، حيث ٌتعنى بتنظيم ممارس���ة 
العمل الهندس���ي في المكاتب والش���ركات الهندس���ية، وذلك من خالل تطبيق معايير وش���روط التراخيص الهندسية، والمساهمة بضبط 
ج���ودة ومخرجات العمل الهندس���ي م���ن خالل المراقب���ة الميدانية والتفتيش���ية لتلك المكاتب، وزيادة التنافس���ية فيما بينه���ا والتأكد من 

نظاميتها وعدم مخالفتها لألنظمة والتعليمات المتعلقة بمزاولة المهنة في المملكة.
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1 - 5 إدارة خدمات التراخيص

الهدف العام: 
تقدي���م خدمات إصدار وتجديد التراخيص للمكاتب والش���ركات الهندس���ية 
لمزاولة العمل الهندسي في المملكة، بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات 

الصادرة بهذا الخصوص.

مبادرات قيد التنفيذ خاصة بإدارة خدمات التراخيص:
 مراجع���ة عام���ة للمهام واأله���داف، واألدل���ة واإلجراءات والرس���وم الخاص 

باإلدارة.
 تطوي���ر ش���امل للنظ���ام اإللكترون���ي الخ���اص بإص���دار وتجدي���د التراخي���ص 
الهندس���ية، وإطالق منصة إلكترونية تحتوي عل���ى جميع األدلة والتقارير 

الخاصة باإلدراة.
 تحديث وتطوير قواعد التراخيص الهندس���ية بما يتوافق مع نظام ولوائح 

مزاولة المهنة.
 تحديث شامل لقاعدة المعلومات الخاصة بالمكاتب والشركات الهندسية، 

وتصحيح أوضاع المخالف من أصحابها.

خدمات التراخيص
تق���وم إدارة خدمات التراخيص بإنجاز العمليات اليومية المتعلقة بتراخيص 
المكاتب والشركات الهندسية، حيث يتم إستقبال الطلبات يوميًا من خالل 
البوابة اإللكترونية والتحقق من اس���تيفائها للش���روط تمهيدًا الس���تكمال 
الخدمة. إضافة إلى المعامالت اإللكترونية تعمل اإلدارة على إنجاز الطلبات 
الورقية الواردة من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتراخيص الهندس���ية، 
حيث يتم تدقيقها في الهيئة ثم ينتهي اإلجراء بإصدار ترخيص للمكتب 
أو الش���ركة الهندسية. ويوضح الشكل التالي بعض الخدمات المقدمة من 

إدارة خدمات التراخيص.

نقل مقرإيقاف ترخيص خروج أو دخول شريك

خ��دم�������ات
التراخيص

إلغاء ترخيص

إضافة أو حذف نشاط

فتح أو إغالق فرع

تجديد

طلب كوادر وظيفية

تعديل مسمى

تحويل فئةتأسيس
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حس���ب المعلوم���ات الموثق���ة ل���دى الهيئة بناًء عل���ى قاعدة 
المعلوم���ات، أن ع���دد المكات���ب الهندس���ية المس���جلة ل���دى 
الهيئة بلغ 2856 مكتب هندس���ي مع الفروع، حسب الجدول 

الموضح.

أعداد التراخيص نوزعة حسب الفئة:

1489مكتب استشارات هندسية1
485مكتب مهندس استشارى2
298مكتب مهندس3
156شركة هندسية سعودية4
140مكتب مساحة أرضية5
99شركة مهنية مختلطة6
95مكتب سالمة هندسية7
37مختبر تربة وخرسانة8
22مختبر تربة وأساسات9

7مكتب رسم معماري10
3مكتب مراقبة المنشئات11
17مكتب تصميم داخلي12
6مكتب فحص الخرسانة والمواد13
2مكتب مراقبة معمارية14

2856مجموع عام
2333مجموع التراخيص الرئيسية

523مجموع الفروع

إحصائيات إدارة 
خدمات التراخيص

نقل مقرإيقاف ترخيص خروج أو دخول شريك

خ��دم�������ات
التراخيص

إلغاء ترخيص

إضافة أو حذف نشاط

فتح أو إغالق فرع

تجديد

طلب كوادر وظيفية

تعديل مسمى

تحويل فئةتأسيس



48

العدد حسب فئة الترخيص

العدد لعام 2018م

1489

مكتب 
استشارات 

هندسية

485

مكتب 
مهندس 
اشتشاري

298

مكتب 
مهندس

156

شركة 
هندسية 
سعودية 

140

مكتب 
مساحة 

أرضية

99

شركة 
مهنية 
مختلطة

95

مكتب 
سالمة 
هندسية

65

مختبرات 
هندسية

7

مكتب رسم 
معماري

3

مكتب 
مراقبة 

المنشآت

17

مكتب 
تصميم 
داخلي

2

مكتب 
مراقبة 
معمارية
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حسب التوزيع 
الجغرافي 
للتراخيص

2018

أنفوجرافيك للمناطق الرئيسية في خريطة 
المملكة توضح  عدد المكاتب الهندسية

983الرياض
811مكة المكرمة

471الشرقية
162المدينة المنورة

142عسير
83القصيم

61جازان
35تبوك
29نجران
22حائل

24الباحه
23الجوف

10الحدود الشمالية
2856المجموع

الرياض

الشرقية

نجران

عسير

تبوكحائل

القصيم

الباحة

جازان

الجوف

مكة المكرمة 

المدينة المنورة

الحدود الشمالية

983

811

162

22

23

35

24

61

83

471

10

29
142

عام 2018م
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2863

2018

العمليات اإللكترونية: 

تش���ير االحصائي���ات الص���ادرة عن قواع���د بيان���ات الهيئة إل���ى أن عدد 
العمليات اإللكترونية، التي تم معالجتها من خالل النظام اإللكتروني 
بالهيئ���ة بلغ���ت 2863 عملية إلكتروني���ة حتى نهاية ع���ام 2018م تمت 
بنجاح. كما تشمل األرقام جميع العمليات الخاصة بالمكاتب والشركات 

الهندسية بما في ذلك خدمات االستقدام.

المجموع الكلي في عام 2018

العمليات اإللكترونية لعام

عملية

وم���ن خ���الل النظر إل���ى تفاصيل أكث���ر عن نوعي���ة العمليات الرئيس���ية ف���ي النظام 
اإللكترون���ي يوضح الج���دول التالي صورة تقريبي���ة عن الخدمات المنج���زة كليًا فيما 
يتعل���ق بإصدار وتجديد وإلغ���اء التراخيص، حيث بلغت أعداد التراخيص الصادرة  في 

عام 2018 عدد 1661 ترخيص خاص بمزاولة المهنة للمكاتب والشركات الهندسية.

العددالعمليات اإللكترونية  )عام 2018(

2520مكاتب

98شركات

245استقدام

2863 عمليةمجموع عام 2018

االستقدام
%09

%88 %03

المكاتب
الشركات
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بعض العمليات اإللكترونية المنجزة خالل 2018: 

العددعمليات المكاتب الهندسية
61تحويل فئة

96فتح فرع
359فتح مكتب
353تجديد فرع

1140تجديد مكتب
512أخرى

2520مجموع

العددعمليات الشركات الهندسية
21فتح فرع شركة

9فتح شركة
23تجديد فرع شركة

40تجديد شركة
5أخرى

98مجموع

العددعمليات المكاتب الهندسية
86إلغاء فروع

158إلغاء مكاتب
244مجموع

2862
المجموع الكلي

عملية

المجموع: 2520 عملية

فتح مكتب

أخرى

تجديد فرع

فتح فرع

%14

%4

%14.2

%20

%45

%2

تجديد مكتب

تحويل فئة

المجموع: 244 عملية

%35
إلغاء فروع

%65
إلغاء مكاتب

المجموع: 98 عملية

فتح شركة
فتح فرع جديد

تجديد فرع شركة 

%21.4

%23.5

%9.2

%41
تجديد شركة

%5
أخرى
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استطالعات الرأي
قامت الهيئة بإطالق ثالثة استطالعات رأي لعموم المهندسين من أجل استقصاء 
اآلراء حول تطوير الخدمات المقدمة للمكاتب والشركات الهندسية من قبل الهيئة 
و األف���كار والمقترحات والمب���ادرات التي تخدم هذا التوجه. وبناء عليه تم عقد عدد 

من ورش العمل في عدة مناطق من المملكة لمناقشة نتائج االستطالع.

ورش العمل
الدمام

ته���دف ه���ذه الورش���ة إلى مناقش���ة األف���كار والمقترح���ات والمبادرات م���ع أصحاب 
التراخيص الهندسية في المنطقة الشرقية وكذلك إقامة حوار مفتوح مع الهيئة 
لتذليل العقبات أمام ممارسة العمل الهندسي في المكاتب والشركات الهندسية. 
من خالل الورشة تم أيضا استعراض جميع نتائج استطالع الرأي السابق ومناقشتها 
م���ع الحضور م���ا نتج عنه مجموعة من المالحظات التي عل���ى ضوئها قامت الهيئة 

باعتماد خطط لتنفيذها.

الرياض
ته���دف ه���ذه الورش���ة إلى مناقش���ة األف���كار والمقترح���ات والمبادرات م���ع أصحاب 
التراخي���ص الهندس���ية ف���ي منطق���ة  الري���اض وإقام���ة ح���وار مفت���وح م���ع الهيئ���ة 
وع���رض بعض االفكار اللتي تمت مناقش���تها في ورش العمل الس���ابقة وإبداء رأي 
المهندس���ين لبعض المبادرات، كما تم تش���كيل لجنة من اصحاب المكاتب لمساندة 

الهيئة في إضافة بعض المقترحات والمبادرات.

جدة: 
تعتبر ورش���ة عمل جدة هي الورش���ة الختامية لسلس���لة ورش العمل الس���ابقة في 
مجال تطوير الخدمات المقدمة للمكاتب والشركات الهندسية، حيث تم استعراض 
نتائج اس���تطالع الرأي وكذلك تم تلخيص جميع مالحظات المهندس���ين الس���ابقة، 
ومناقشتها مع الحضور تم التوصية بتشكيل لجنة للمكاتب والشركات الهندسية. 
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بعض اوجه التعاون المشتركة مع اللجان:
• توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة االسكان ) برنامج استدامة(.

• تكوين لجنة مع ) المركز الوطني لكفاءة الطاقة ( وإقامة ورش عمل بين المركز و هيئة المهندسين.

- المش���اركة في لجنة متابعة ترتيب المملكة في مؤش���ر اس���تخراج تراخيص البناء والذي تنظمه وزارة الش���ؤون البلدية والقروية تحت إش���راف معالي وزير 
التجارة واإلستثمار. ويهدف العمل على تسريع إصدار تراخيص البناء ورفع مؤشر المملكة في الترتيب العالمي من خالل إشراك المكاتب الهندسية بفعالية 

في إجراءات إصدار تراخيص البناء.

لجنة التراخيص الهندسية: 
تعتبر اللجنة القائمة منذ س���نوات بين الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ووزارة التجارة واالس���تثمار من أهم اللجان المش���تركة والتي س���اهمت بش���كل كبير 
بتسريع إصدار وتجديد التراخيص الهندسية، حيث اجتمعت اللجنة 109 اجتماع في عام 2018م، وقد بلغت مدة إصدار التراخيص يومًا واحدًا عند اكتمال جميع 

االشتراطات في الطلب.

- المش���اركة ضمن فريق تطبيق العزل الحراري على المباني، والذي تم تش���كيله من قبل مركز كفاءة الطاقة لمراقبة عمل المكاتب والش���ركات الهندس���ية 
في هذا المجال.
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إدارة التصنيف الهندسي 5 - 2

مبادرات قيد التنفيذ: 
اعتم���اد األنظم���ة واإلج���راءات الخاص���ة بتصني���ف المكاتب والش���ركات 

الهندسية.
إطالق منصة إلكترونية تحتوي على جميع األدلة والمعلومات الخاصة 

بالمكاتب والشركات الهندسية المصنفة.
العم���ل مع عدة جهات حكومية به���دف توحيد معايير تأهيل وتصنيف 

المكاتب الهندسية في المشاريع الخاصة.

مبادرة توحيد معايير التأهيل في الجهات الحكومية
قامت إدارة التصنيف والتأهيل الهندسي بالتنسيق مع الهيئة العامة 
لالس���تثمار على وضع معايير لتأهيل المكاتب الهندسية في المشاريع 
الخاصة مع الجهات الحكومية ذات العالقة )وزارة التعليم، وزارة الصحة، 

أمانة الرياض، الدفاع المدني، الهيئة العامة للسياحة(. 

ورش العمل
تم عقد ورش���ة عمل في مدينة الرياض، وتهدف الورش���ة إلى مش���اركة 
المكاتب الهندس���ية في تقييم معايير التأهيل ومدى تطابق المعايير 
مع المؤهالت الخاصة بالمكاتب المش���اركة واألخ���ذ بجميع المالحظات 

التي تم طرحها في الورشة.

اللجان والمشاركات
ش���اركت إدارة التصنيف الهندس���ي بالهيئة في إجتماعات اللجنة 
الوطني���ة للتراخيص االس���تثمارية، حيث ان ه���ذه اللجنة ضمن لجان 
تيس���ير والت���ي تعمل على تقليص وتس���هيل االج���راءات في رحلة 

المستثمر فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء.

تعتبر إدارة التصنيف الهندس���ي من اإلدارات الحديثة والناش���ئة حيث ُتعنى برفع كفاءة المكاتب والش���ركات الهندسية وزيادة التنافسية 
فيما بينها للرقي بمهنة الهندسة ومخرجات العمل الهندسي، وتصنيفها وتأهيلها حسب االنشطة الهندسية التي تزاولها ، وبما يتوافق 

مع حجم أعمالها وكوادرها الهندسية.
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تعتبر إدارة التفتيش والرقابة من اإلدارات الحديثة والناشئة حيث ُتعنى بضبط جودة مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

إدارة التفتيش والرقابة 5 - 3

الهدف العام: 
ضب���ط ج���ودة ومخرجات العمل الهندس���ي في المملكة، م���ن خالل القيام 
بالجوالت التفتيش���ية والرقابية والتأكد من التزام تلك المكاتب والشركات 
الهندس���ية، باالنظم���ة والتعليم���ات الخاص���ة بمزاول���ة المهن���ة، ومعاقب���ة 

المخالف منها.

مبادرات قيد التنفيذ خاصة بإدارة التفتيش والرقابة:
إع���داد وصياغة المهام واألهداف ووضع األنظمة واإلجراءات وإس���تكمال 

طواقم العمل لإلدارة.
إطالق نظام ومنصة الكترونية تحتوي على جميع األدلة والتقارير الخاصة 

بالرقابة والتفتيش.
التنس���يق مع بعض الجهات المختصة و المعنية كوزارة التجارة والبلديات، 
لتوحيد الجهود المش���تركة وتصحيح بع���ض األنظمة واإلجراءات المرتبطة 

بأعمال الرقابة والتفتيش.

الضبط والتفتيش
من خالل قسم الضبط والتفتيش تقوم الهيئة بمراقبة النشاط الهندسي 
في المكاتب والشركات الهندسية وتحويل المخالف منها إلى لجنة النظر 
بالمخالف���ات المهنية. باإلضافة لذلك ترص���د الهيئة أي عقبات أو معوقات 
أمام العمل الهندس���ي وتس���عى إلى تحييده بالتنس���يق مع الجهات ذات 

العالقة.
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اإلدارة العامة 
للخدمات

العالقات العامة واإلعالم

خدمات األعضاء

المؤتمرات والفعاليات

سادسًا
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أبرز المهام:

اإلدارة المسئولة عن الخدمات 
المباشرة والدعم اللوجستي 
للخدمات الرئيسية لألقسام 

األخرى

تحديد احتياجات اإلدارة العامة 
من القوى العاملة واألجهزة 

والمواد ومتابعة توفيرها

إعداد الخطط السنوية لنشاطات 
وبرامج األقسام المندرجة تحتها 
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

إعداد تقارير دورية عن نشاطات 
اإلدارة العامة للخدمات وإنجازاتها 

ومقترحات تطويرها ورفعها 
لالمين العام

اإلشراف اإلداري والفني والمالي 
على العالقات العامة واإلعالم، 
المؤتمرات والفعاليات، تقنية 

المعلومات

التخطيط وتوقع المستقبل 
وتحديد أفضل السبل إلنجاز 

األهداف التنظيمية

اإلشراف على تطبيق كافة 
األنظمة واللوائح اإلدارية والمالية 
لهذه األقسام والتأكد من أدائها 

بكفاءة وفعالية

التنظيم وتصميم هيكل أساسي 
للمهام والصالحيات



58

العالقات العامة واإلعالم 6 - 1

تكم���ن أهمي���ة اإلدارة بال���دور ال���ذي تق���وم به ف���ي إيج���اد الروابط بي���ن الهيئة 
ومنسوبيها من األفراد والقطاعات المختلفة، وذلك لقيامها بالتعريف بمكانة 
الهيئ���ة المهني���ة واالقتصادية والوطني���ة، والدور الذي تؤدي���ه تجاه المجتمع 
والوطن وما تقدمه من برامج وأنشطه تدعم العمل المهني، وتحديد أهدافها 

والمكانة التي وصلت إليها وكيف يمكن أن تصل إلى ما هو أفضل.
كم���ا تس���اهم إدارة العالق���ات العام���ة واإلع���الم مس���اهمة فاعل���ة ف���ي تقوية 
العالق���ات بين أعضاء الهيئ���ة والتعرف على اتجاهات الرأي العام تجاه الهيئة 
وما تقوم بها من أعمال وتوجهات، والمس���اهمة في تصحيح الس���لبي منها، 

ومن مهام اإلدارة التالي:

• مد جس���ور الثقة بين الهيئة ومنس���وبيها من خ���الل تزويدهم بمعلومات عن 
أهداف الهيئة وسياساتها المهنية.

• دراس���ة رغب���ات أعض���اء الهيئة م���ن األفراد والمكاتب والش���ركات الهندس���ية 
واالستش���ارية واحتياجاتهم، ونقل الصورة عن هذه الرغبات واالحتياجات إلى 

المسئولين في الهيئة.
• إقام���ة عالقات جيدة مع الجه���ات الحكومية والخاصة من خالل عالقة قائمة 

على أسس من التفاهم والتعاون والوضوح.
• تنظيم الزيارات الميدانية للتعريف بأهداف الهيئة وأهميتها المهنية للوطن 

والمواطن.
• اعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية.

• المشاركة في اإلعداد والتنظيم لبرامج االستضافة والزيارة للوفود الهندسية 
التي تزور المملكة.

تعتبر إدارة العالقات العامة واإلعالم بالهيئة الس���عودية للمهندس���ين رافدًا إداريًا مهمًا للهيئة، حيث تلعب دورًا بارزًا في التعريف بأهداف 
الهيئ���ة وسياس���اتها وأنش���طتها المختلف���ة، إلى جان���ب التعامل م���ع القطاعات والهيئ���ات الحكومية والخاص���ة واألفراد داخ���ل المملكة 

وخارجها.
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• اإلش���راف عل���ى إص���دار المطبوع���ات والمجالت والنش���رات اإلعالمي���ة واألدلة 
التعريفية التي تصدر عن الهيئة.

• إقامة عالقات مميزة مع وسائل اإلعالم واستمرارها بمستوى مميز.
• التغطية اإلعالمية لجميع المناس���بات والفعاليات والنشاطات التي تنظمها 
الهيئة أو تش���ارك فيها بجميع الوسائل اإلعالمية المتاحة من )صحافة، إذاعة، 

فضائيات، مواقع الكترونية، وسائل تواصل اجتماعي، وغيرها(.
• صياغ���ة وتحري���ر األخب���ار الصحفي���ة وتوزيعها عل���ى الصحف، ومتابعة نش���رها 

وتزويد موقع الهيئة االلكتروني لنشر هذه األخبار.
• اإلشراف على موقع الهيئة االلكتروني ونشر األخبار والمناسبات.

• عمل التقارير الصحفية للمناسبات التي تنظمها الهيئة من خالل لقاءات مع 
بعض المسئولين في كل مناسبة وعرضها ضمن البرامج التلفزيونية المتاحة.

• إعداد خطابات وبرقيات التهاني في المناسبات الرسمية والخاصة.
• إعداد ملف صحفي ومتابعة ما ينشر عن الهيئة.

• توفير جميع المستلزمات لتنظيم المؤتمرات والندوات والمناسبات.

ابرز األعمال:

التغطيات اإلعالمية ألبرز الفعاليات والمناسبات: 
التغطية اإلعالمية للفعاليات وللمؤتمرات التي نظمتها وشاركت بها الهيئة  

في عام 2018م، ومن أبرز تلك الفعاليات:
� الملتقى الهندسي الخليجي 21 بالمنامة:

عق���د في مملك���ة البحرين، وتم تغطي���ة الملتقى من خالل تصوي���ر الفعاليات، 
وصياغى���ة اخب���ار ع���ن مش���اركة الهيئة ألب���رز ما جاء ف���ي الملتقى ونش���ره في 

وسائل اإلعالم المختلفة.
� مؤتمر التعليم والتقنية بمدينة جدة:

ش���ارك فيه العديد من الجهات المهتم���ة بالتعليم والتقنية، وتم عمل تغطية 
اعالمية له من خالل الحسابات الرسمية للهيئة، ونشر أخبار عن مشاركة الهيئة 

في الصحف ووسائل االعالم المختلفة.
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المشاركة في المعارض:
تق���وم الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ممثل���ة بالعالق���ات العام���ة واالع���الم 
بالمشاركة في المعارض، حيث يتم من خاللها إبراز دور الهيئة والتعريف فيها 
وع���رض إنج���ازات وأه���داف وطموحات الهيئة ورفع مس���توى الوع���ي بأهمية 

المهنة ومنسوبيها، وتم المشاركة في أكثر من 35 معرض.

صياغة ونشر األخبار:
تولي االدارة أهمية كبيرة في صياغة ونشر األخبار ونشرها، والعمل على حصر 
م���ا يهم المهنة في وس���ائل االعالم المختلفة، مثل الصح���ف ووكاالت األنباء 
والفضائي���ات، وقد عمل���ت االدارة على صياغة األخبار الخاص���ة بالهيئة والعمل 
على نشرها على مستوى اإلعالم المحلي، حيث بلغ عدد األخبار في الصحف 

ووكاالت األنباء والفضائيات نحو  250 خبر خالل  عام.

اإلعالنات: 
عملت اإلدارة على تصميم ونشر اإلعالنات الخاصة بفعاليات الهيئة والخدمات 
الت���ي تقدمها لألعض���اء، وذلك ليتم نش���ر وإيصال المعلومات بش���كل س���هل 
وس���ريع وجذاب، ونظ���رًا ألهمية نش���ر إعالن���ات توضيحية ودع���وات للفعاليات 
وايصالها الى أكبر عدد من المهندس���ين والمهتمين، فقد قامت الهيئة بنشر 
280 إعالن���ًا، لمختل���ف الفعاليات واألنش���طة م���ن محاضرات ون���دوات ومؤتمرات 
وورش عمل على الموقع الرس���مي للهيئة والحس���اب الرس���مي التابع للهيئة 

على تويتر وشبكات التواصل االجتماعي.

الحمالت اإلعالمية:
تولي إدارة العالقات العامة واإلعالم بالهيئة أولوية كبرى للحمالت اإلعالمية 
التي تقوم من خاللها بتوعية المجتمع بمختلف شرائحه، وإبراز جهود الهيئة 
وبرامجها التي تقدمها للمهندسين، لذلك قامت بالقيام بعدة حمالت إعالمية 
لق���ت رواجا كبيرا في مختلف وس���ائل اإلعالم المقرؤة والمرئية والمس���موعة، 

وكذلك في مواقع التواصل االجتماعي، ومن أهمها:

خ��������ب��ر في الصحف ووكاالت 
األنباء والفضائيات

إعالن

معرض

250

35

280
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� الحملة اإلعالمية لنظام مزاولة المهنة:
قام���ت اإلدارة بالعم���ل عل���ى حمل���ة اعالمية لنظ���ام مزاول���ة المهنة في 
وسال االعالم المختلفة ووس���ائل التواصل االجتماعي، بناًء على المادة 
)16( م���ن نظام مزاولة المهن الهندس���ية، الصادر بالمرس���وم الملكي رقم 
)م/36( وتاريخ 4/19/ 1438ه�، الذي يلزم جميع المهندس���ين ومساعديهم 
للتسجيل مهنيا بالهيئة. وأنتجت اإلدارة 2 فيديو موشن جرافيك، إضافة 

إلى تصميم أكثر من 25 انفوجرافيك للتعريف بالنظام.

� انشاء مركز اعالمي شامل:
التحضي���ر والتجهيز إلنش���اء مركز اعالمي متكامل، حي���ث يتولى تنظيم 
وتنفيذ وإنتاج الوسائط اإلعالمية التوثيقية والتعريفية بمختلف أنواعها، 
وإدارة مختل���ف المش���اركات للهيئة اإلعالمي���ة واإلعالني���ة والتلفزيونية 
واإلذاعي���ة والمطبوعة ووس���ائل التواص���ل االعالمي، إضاف���ة إلى تزويد 
الجه���ات المختلفة من وس���ائل االعالم والقطاع���ات الحكومية والخاصة 

باألخبار واإلحصاءات الدقيقة والمعلومات الموثقة عن الهيئة.

الحملة اإلعالمية لخدمة اجتياز:
قامت اإلدارة بالقيام بحملة إعالمية ترويجية لخدمة اجتياز التي تتحقق 
من ش���هادات ووثائق المهندسين قبل الدخول للملكة، من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي، ووس���ائل اإلعالم المرئي���ة والمقرؤة، تم من خاللها 

انتاج 1 فيديو موشن جرافيك، وتصميم 3 انفو جرافيك.

الحملة اإلعالمية لالنتخابات:
واكبت اإلدارة انتخابات مجلس اإلدارة في دورته السادسة من خالل نشر 
مواعيد ومقرات االنتخابات، في وس���ائل التواصل االجتماعي، ووس���ائل 

أكثر من

106,235

24,000

1716
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اإلع���الم، باالضافة إل���ى تحديث عدد الناخبي���ن والمتقدمين للدخول في 
المجلس أوال بأول، إلى حين اعالن نتائج التصويت.

الحملة اإلعالمية لالختبارات المهنية:
قامت اإلدارة بإعداد محتوى متكامل عن االختبارات المهنية، وأهميتها 
وكيفي���ة التس���جيل فيه���ا، م���ن خ���الل تصاميم تم نش���رها عل���ى مواقع 

التواصل االجتماعي.

الحملة اإلعالمية المصاحبة لزيارات سمو ولي العهد:
قام���ت اإلدارة بعمل حم���الت إعالمية مصاحبة لزيارات س���مو ولي العهد 
األمير محمد بن س���لمان إلى كل من بريطانيا وأمريكا والكويت، بالتعاون 

مع مركز التواصل الحكومي.

الحملة اإلعالمية للملتقى الهندسي الخليجي22:
قام���ت اإلدارة بنش���ر العديد من األخبار من خالل وس���ائل االعالم المحلية، 
ومواق���ع التواصل االجتماعي عن أهم أه���داف الملتقى والمحاور التي 
سيتم مناقش���تها، للوصول إلى أكبر ش���ريحة ممكنة من المستهدفين 

لحضور فعاليات الملتقى.

الحملة االعالمية لمنافع العضوية:
قام���ت اإلدارة بعمل حملة لترويج أه���م الخدمات والعروض التي تقدمها 
عدد من الجهات التجارية في مختلف المجاالت ألعضاء الهيئة، وابرازها 

ليستفيد منها األعضاء المسجلين بالهيئة.

مبادرة أفكار وابتكار: 
قام���ت اإلدارة بتغطي���ة تدش���ين المب���ادرة وانت���اج فل���م قصي���ر ع���ن هذه 

المبادرة.



63

حملة تعريفية لنظام مزاولة المهن الهندسية:

حملة زيارات الشركات الكبرى:
قام���ت اإلدارة بالتع���اون مع بعض اإلدارات في الهيئ���ة بالعمل على زيارة 
كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية، وذلك من اجل التعريف 
بالهيئة، والحث على تس���جيل منسوبي تلك الشركات من المهندسين 

ومساعدهم في الهيئة.

حملة زيارات الجامعات: 
قام���ت اإلدارة بالتع���اون مع بعض اإلدارات في الهيئ���ة بالعمل على زيارة 
عدد كبير من الجامعات في المملكة العربية الس���عودية، وذلك من اجل 

التعريف بالهيئة، والتعريف باالعتماد المهني.

 وسائل التواصل االجتماعي: 
قام���ت اإلدارة بتفعيل الحس���اب الرس���مي للهيئة في تويت���ر، حيث كان 
مجم���وع تغري���دات الهيئة حتى نهاية عام 2018م  أكث���ر 504 تغريدة، وبلغ 
عدد المتابعون لهذه التغريديات أكثر من 100 ألف و4 آالف متابع، كما بلغ 
ع���دد تغري���دات الهيئة التي تم إعادة تغريدها خ���الل عام 30  ألف تغريدة 
وأكثر من  22 ألف تفضياًل لتغريدات الحساب الرسمي للهيئة، وأكثر من 
45 ملي���ون مش���اهدة للتغري���دات، وفي يوتيوب تم نش���ر 17  فيديو على 

القناة الرسمية للهيئة.

 اللقاءات التليفزيونية واألفالم القصيرة:
- بلغ عدد اللقاءات التليفزيونية الخاصة بالهيئة 12 لقاء تلفزيوني.

- تم انتاج 3 فيديو موشن جرافيك توعوية.
- تم انتاج 1 فيديو تعريفي بالهيئة وانجازاتها.

- بلغ المشاهدات للفيديوهات أكثر من مليونين مشاهد.
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إدارة خدمات األعضاء

المكاتب الهندسية

االستفسارات العامة

االعتماد المهني

اإلجمالي العام للخدمات

247

25,953

157

26,357

6 - 2
إدارة خدمات االعضاء تالمس احتياجات المهندسين وتخدم المهندسين 
وتحتوي االدارة على ثالثة أقس���ام ) خدم���ات المراجعين – مركز االتصال – 

منافع العضوية (.

خدمات المراجعين:
1- استقبال الزوار والمراجعين واالستفسارات  لكافة االدرات.

2- ش���رح طريق���ة التس���جيل لكافة قن���وات الهيئ���ة االلكترونية م���ن اعتماد 
ومكاتب وتدريب ومنافع وغيرها.

3- طباعة خطابات للجهات المرتبطة مع الهيئة والنماذج االلكترونية.
4- طباعة الشهادة والبطاقة بعد التأكد من اعتمادها.

5- الرفع بطلبات التدقيق المختلفة والتقييم.
6- المتابعة لطلبات االعتماد وحالة الداتا فلو والمتاخرات.

الخدمة
حركات العمالء

إجمالي العمليات

247المكاتب الهندسية

157االعتماد المهني

25953االستفسارات العامة

26357اإلجمالي

إحصائيات خدمات المراجعين:
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مركز االتصال هو حلقة الوصل بين الهيئة واألعضاء وهو 
المكت���ب المرك���زي لتلق���ي وايص���ال العديد م���ن الطلبات 
والش���كوى المقدم���ة عب���ر الهات���ف وتقدي���م المعلومات 

للمهندسين وذلك عن طريق أربع نقاط وهي:

• تلقي المكالمات المباشرة عبر الرقم الموحد

920020820 
info@saudieng.sa :البريد االلكتروني •

• المحادثة المباشرة
• تويتر: 

ملخص إحصائي:

87.024المكالمات

10.400البريد الوارد

17.325التذاكر المنشأة

8500تويتر

المكالمات

البريد الوارد

التذاكر المنشأة

تويتر

87.024

10.400

17.325

8500

@eng_council
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منافع العضوية:
1- التعاقد مع شركة والء للتأمين )لتأمين السيارات للمهندسين(.

2- التعاقد مع التعاونية للتأمين )التأمين المهني للمهندسين(.
3- التعاق���د م���ع ش���ركة حس���ومات لمن���ح المهندس���ين حس���ومات 

إضافية.
4- إبرام اتفاقية مع الخليج للتدريب.

5- ابرام إتفاقية مع شركة ايفس لتأجير السيارات بخصم %30.
6- التعاق���د م���ع كب���رى ش���ركات االتص���االت المتنقلة )زي���ن( وتصميم 

باقتين مخصصة الحتياجات المهندسين.
7- اب���رام اتفاقية خصم مميزة م���ع اكبر المراكز الرياضية )وقت اللياقة 

( وبخصم حتى %45.
8- اب���رام اتفاقي���ة خصم مميزة مرك���ز رياضي متخصص للمهندس���ات 

وبخصم حتى %35.
9- اتفاقية مع مركز العناية بالشعر والبشرة تصل حتى %25.

10- اتفاقيات خاصة بفنادق محلية وخارجية.
11- عق���د اتفاقي���ات م���ع مراكز العزل الحراري للس���يارات مث���ل درايف 7 

وشركة لومار.
12- إنشاء موقع خاص بالمنافع مع والء بلس، يضم أكثر من 400 متجر  

على الرابط التالي:

http://www.saudieng.sa/arabic/engineercorner/Pages/membershipbenefits.aspx 
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إدارة المؤتمرات والفعاليات 6 - 3
المناسبات  وتنظيم  بإقامة  الهيئة  ف��ي  وال��م��ؤت��م��رات  المعارض  إدارة  تعنى 
الندوات،  المؤتمرات،  مثل:  أنواعها،  كافة  في  فيها،  والمشاركة  المختلفة 
تلك  أب��رز  وم��ن  وغيرها،  المنتديات،  المهنية،  المسابقات  الحفالت،  المعارض، 

الجهود التي قامت بها اإلدارة خالل عام 2018م، مايلي:

تجهيز حفل افتتاح مركز التحكيم الهندسي:
 العم���ل عل���ى تنظي���م وتجهيز حفل خ���اص بافتتاح مركز التحكيم الهندس���ي في 

الهيئة السعودية للمهندسين، منذ فكرة انشاءه عام 2018م.

حفل توقيع التعاون مع لجنة كود البناء:
قامت اإلدارة بتنظيم حفل توقيع الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم 

مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في الرياض.

المشاركة في مؤتمر االتحاد الخليجي للتكرير:
لالتحاد  الدولي  والمعرض  المؤتمر  في  للمهندسين  السعودية  الهيئة  شاركت 
للمعارض  الدولي  البحرين  مركز  في  أعماله  جرت  ال��ذي  2018م  للتكرير  الخليجي 
بن  الملكي األمير خليفة  السمو  برعاية كريمة من صاحب   ، بالمنامة  والمؤتمرات 

سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة.

المؤتمر الدولي األول للمركز السعودي للتحكيم التجاري:
ومتحدثين  وزراء  بحضور  التجاري  للتحكيم  السعودي  المؤتمر  في  المشاركة 
التجارب  وأفضل  المؤسسي  المؤتمر  محاور  تتناول  حيث  التحكيم،  في  دوليين 
ذلك  وأثر  دوليا  وأحدث مستجداتها  التحكيم  بيئة  وآفاق تطوير  الرائدة  الدولية 

على صناعة التحكيم وبيئة االستثمار في المملكة.
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مؤتمر ومعرض الصناعات العسكرية » أفد« 2018:
في   )2018( أفد  المحلي  التصنيع  لدعم  المسلحة  القوات  معرض  في  المشاركة 
ال  بن عبدالعزيز  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  رعاية خادم  الرابعة تحت  دورته 

سعود ، والذي تنظمه وزارة الدفاع.

يوم المهندس الخليجي:
نظمت الهيئة السعودية للمهندسين يوم المهندس الخليجي في مدينة الرياض 
تأسيس  بهدف  التعاون،  مجلس  دول  في  المهندسين  من  واسعة  بمشاركة 
الخليجية،  الهندسية  الهيئات  بين  المعلومات  بيانات وتقنية  فريق عمل لقاعدة 
وتأسيس فريق عمل لتفعيل التواصل ومنافع العضوية بين الهيئات الهندسية 

الخليجية.

مؤتمر ومعرض وافيكس 2018:
المشاركة في معرض ومؤتمر )وافيكس ( الذي نظمته وزارة اإلسكان تحت رعاية 
وزير اإلسكان  األستاذ  ماجد بن عبدالله  الحقيل والذي استعرض الفرص الواعدة 
في البيع على الخارطة لوزارة اإلسكان و عرض البرامج التدريبية لتأهيل المختصين 

للبيع على الخارطه.

ملتقى تصاميم السالمة في المباني:
القضايا  على  رك��ز  ال��ذي  المباني  في  السالمة  تصاميم  ملتقى  في  المشاركة 

الحيوية التي تؤثر على صناعة اإلنشاءات في المنطقة.

مؤتمر ومعرض المقاوالت الدولي:
الدولي  المقاوالت  ومعرض  مؤتمر  في  للمهندسين  السعودية  الهيئة  مشاركة 

بمساهمة سبل التعاون بين المنشئات وطرق التطوير.

المشاركة مع الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان )استدامة(:
عرض التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة األسكان في برنامج إستدامة المباني 
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وتوقيع اتفاقية لتكون عضوية الهيئة شرط في اعتماد المهندسين المقيمين 
لحصول المباني على شهادة اإلستدامة.

ملتقى شركة اتوديسك لتدريب وتطوير الكفاءات المحلية:
المشاركة في الملتقى لعرض البرامج الهندسية المقدمة من شركة اوتوديسك 

وتوقيع اتفاقية لتدريب األعضاء على البرامج والحصول على أسعار مخفضه.

معرض السعودي الدولي الثاني للجودة:
المشاركة في المعرض السعودي الدولي الثاني للجودة الذي يهدف إلى تدعيم 

وتنويع اإلنتاج الصناعي.

لقاء واجتماع الموارد البشرية لعرض نظام مزاولة المهنة:
أقامت الهيئة ورش عمل بعنوان ) نظام مزوالة المهنة (  لمدراء الموارد البشرية 

ألكثر من 100 شركة في المملكة.

تنظيم الجمعية العمومية:
 24 ف��ي   عشر  ال��راب��ع  إجتماعها  في  للهيئة  العمومية  الجمعية  االدارة  نظمت 

جمادى االخرة 1439ه� الموافق 12 مارس 2018ه� بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.

الفعاليات المختلفة:
- مؤتمر التحكيم في منازعات التطوير العقاري واإلنشاءات.

- مؤتمر التعليم والتقنية الخامس عشر.
- ملتقى التقنيات الحديثة الثاني. 

- معرض هاوس غاليري.
- مؤتمر الشرق األوسط لهندسة وصيانة المعدات الثابتة.

- المؤتمر العربي الثالث لعقود الفيديك. 
- ورشة عمل تطوير المكاتب والشركات الهندسية )الرياض - جدة - الدمام(.

- المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018.
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فعاليات 2018م:
نوع 

المشاركة الموقع التاريخ اسم الفعالية م

تنظيم الرياض 2018/1/9 ترتيب وإقامة ورشة عمل مع 
النقابة الفلبينية 1

تنظيم الرياض 2018/1/20 ترتيب وإقامة ورشة عمل مع 
النقابة المصري 2

مشاركة في 
المعرض جدة 2018/02/13-11 اليوم الهندسي بجامعة 

الملك عبدالعزيز 3

تنظيم الرياض 2018/02/13 ملتقى التقنيات الحديثة 
الثاني 4

مشاركة المنامة 2018/02/22-21 الملتقى الخليجي 
الهندسي 21 5

تنظيم جدة 2018/02/26-25 مؤتمر التعليم و التقنية 
الخامس عشر 6

مشاركة في 
المعرض الرياض 2018/02/25 معرض الصناعات العسكرية 

" أفد" 2018 7

مشاركة في 
المعرض الرياض 2018/02/28 معرض هاوس غاليري 8

تنظيم الرياض 2018/03/12 الجمعية العمومية الرابعة 
عشر و توقيع مذكرة بن الدن 9

خصم لالعضاء الرياض 2018/04/10-09 الملتقى السنوي الخامس 
للبنية التحتية للنقل 10

مشاركة الرياض  2018/04/16 ملتقى جودة الصناعة  11

مقاعد مجانية الرياض 2018/04/16 ملتقى تصاميم السالمة 
في المباني 12

مقاعد مجانية جدة 2018/04/18 ملتقى تصاميم السالمة 
في المباني 13

خصم لالعضاء دبي 2018/04/26-24
مؤتمر الشرق األوسط 

لهندسة و صيانة المعدات 
الثابتة

14

 نوع
المشاركة الموقع التاريخ اسم الفعالية م

مشاركة في 
المعرض الرياض 2018/03/31-28 مؤتمر و معرض وافيكس 

2018 15

تنظيم الرياض 2018/04/30 يوم المهندس الخليجي 16

تنظيم الرياض 2018/5/9
ترتيب لقاء واجتماع الموارد 
البشرية لعرض نظام مزاولة 

المهنة
17

تنظيم الرياض 2018/1/9 ترتيب وإقامة ورشة عمل مع 
النقابة الفلبينية 18

تنظيم الرياض 2018/1/20 ترتيب وإقامة ورشة عمل مع 
النقابة المصري 19

مشاركة في 
المعرض الرياض 2018/03/29 المعرض السعودي الدولي 

الثاني  للجودة 20

مشاركة الرياض 2018/4/16 ملتقى جودة الصناعة  21

مشاركة الرياض  2018/4/29 المعرض الدولي 
للماكينات والحديد  20

تنظيم الرياض 2018/5/15

إجتماع مع شركة 
اتوديسك لتدريب وتطوير 

الكفاءات المحلية 
وتوقيع مذكرة تفاهم

21

مشاركة الرياض  2018/4/29 المعرض الدولي 
للماكينات والحديد  22

تنظيم الرياض 2018/5/15

إجتماع مع شركة 
اتوديسك لتدريب وتطوير 

الكفاءات المحلية 
وتوقيع مذكرة تفاهم

23

مشاركة الرياض 2018/5/28

المشاركة مع الشركة 
الوطنية لخدمات 
اإلسكان )استدامة(

وتوقيع مذكرة تفاهم

24
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 نوع
المشاركة الموقع التاريخ اسم الفعالية  نوعم

المشاركة الموقع التاريخ اسم الفعالية م

خصم القاهرة 2018 /5/ 12-10 المؤتمر العربي الثالث 
لعقود الفيديك 25

تنظيم الباحة 2018/7/26 الملتقى الهندسي 
الخليجي الصيف 26

مقاعد 
مجانية مسقط 2018/08/30

مؤتمر التحكيم في 
منازعات التطوير العقاري 

واإلنشاءات
27

مقاعد 
مجانية دبي 2018/9/27-25

هيئة المهندسين تدعم 
األعضاء لحضور مؤتمر 

الشرق األوسط للمعدات 
الدوارة

28

مشاركة في 
المعرض الرياض 2018/9/17-16 مؤتمر ومعرض المقاوالت 

الدولي 29

تنظيم  الرياض  2018/10/31 ورشة عمل المكاتب 
الهندسية  30

خصم بيروت 2018/11/30-29
مؤتمر المؤازرة الفنية 

للتنقيب عن النفط والغاز 
في البحر

31

مقاعد 
مجانية الدمام 2018/10/10 ملتقى تصاميم السالمة 

في المباني 32

مشاركة في 
المعرض البحرين 2018/10/24-23 مؤتمر االتحاد الخليجي 

للتكرير 33

خصم - 
مشاركة في 

المعرض
الرياض 2018/10/16-15

مؤتمر الدولي األول 
للمركز السعودي 
للتحكيم التجاري

34

خصم  البحرين  2018/11/28-25 المؤتمر الخامس 
للتتشغيل والصيانة  35

خصم القاهرة 2018/11/20-18
دعوة لحضور المؤتمر 

الدولي السادس عشر 
للتشغيل والصيانة

36

خصم + 
مشاركة في 

المعرض
جدة 2018/12/13-11 المؤتمر السعودي الثامن 

للشبكات الذكية 37

خصم مصر 2018/12/18-16 المؤتمر الثاني للتشيد 
المستدام  38

خصم  مصر  2018/12/22-20 المؤتمر الثاني للتحكيم  39

خصم المغرب 2018/12/27-25 مؤتمر القانون بالشرق 
األوسط الخامس 40
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اإلدارة العامة 
للشؤون المساندة

الشؤون المالية

الموارد البشرية

االتصاالت اإلدارية

تقنية المعلومات

المشتريات والعقود

سابعًا
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الشؤون المالية 7 - 1

4

23

 إعداد الحسابات الختامية.

تحصيل  ف��ي  ال��م��ال��ي��ة  العمليات  أت��م��ت��ة 
اإليرادات للمحافظة على أموال الهيئة.

للسنة  التقديرية  الموازنة  مشروع  إع��داد 
المالية 2019 م

محفز  أداء  وتقييم  قياس  أنظمة  تطوير 
للعاملين لخلق بيئة محفزة.

1
بما  المالية  واألنظمة  اإلج��راءات  تطوير 
تطبيق  م��ع  الهيئة  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي 

مفهومي الرقابة والجودة.

6 5
ممكنة  إنتاجية  ك��ف��اءة  أعلى  تحقيق 
والعمل على زيادة مستوى أداء العنصر 

البشري.

أبرز المهام:
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الموارد البشرية 7 - 2
أبرز أعمال اإلدارة:

اللوائح  وت��ع��دي��ل  ت��ح��دي��ث 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال���داخ���ل���ي���ة 
الجمعية  م��ن  واع��ت��م��اده��ا 

العمومية ووزارة العمل.

تقييم  أن���ظ���م���ة  ت���ح���دي���ث 
ال����م����وظ����ف����ي����ن ل��ي��ش��م��ل 
األه�������������داف ال���م���ط���ل���وب 

تحقيقها من الموظفين.

وض������ع أن���ظ���م���ة وآل����ي����ات 
المصادر  بنظام  للتوظيف 
ال�����م�����ت�����ع�����ددة ل����ل����وص����ول 

لتوظيف أعلى كفاءة.

ت��ح��دي��ث ال��ن��م��اذج اإلداري����ة 
اإلجراءات  جميع  لتسهيل 
ال��م��وظ��ف��ي��ن بكل  ل��خ��دم��ة 

يسر وسهولة.

الخاصة  البطاقات  تحديث 
ب���ال���م���وظ���ف���ي���ن ورب���ط���ه���ا 
الكترونيا مع بوابات الدخول 

لتحقيق الخصوصية.

التواصل  م��س��ت��وى  رف����ع 
الداخلي مع الموظفين عن 

طريق الشاشات الداخلية.

استبيانات  بعمل  ال��ق��ي��ام 
دوري����ة ل��ق��ي��اس م���دى رضا 
بعض  ع�����ن  ال���م���وظ���ف���ي���ن 

الخدمات المقدمة.

الحرص على تقديم الشكر 
يقدمون  الذين  للموظفين 
نطاق  خارج  إضافية  أعماال 

عملهم.

توفير صيدلي���ات الطوارئ 
ب���كل أدوار مبن���ى الهيئ���ة 
حرصا على الموظفين في 
حال الطوارئ ال سمح الله.

وض��ع ص��ورة ذهنية مميزة 
للموظفين  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ن 
ال���م���س���ت���ق���ي���ل���ي���ن وذل������ك 

بالتوديع الالئق لهم.

ع����م����ل ع��������دة م������ب������ادرات 
جهات  م����ع  ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن 
التبرع  )ب��ن��ك  مثل  خ��ارج��ي��ة 
ب����ال����دم، ل���ق���اح اإلن��ف��ل��ون��زا 

الموسمية(.



75

اإلتصاالت اإلدارية 7 - 3
أبرز أعمال اإلدارة: 

• استالم المعامالت الواردة وتسجيلها في النظام، مع مراعاة سرية وأهمية ما يرد منها، 
وإحالتها إلى األمين العام للتوجيه إلى اإلدارات المعنية حسب اختصاص كل إدارة.

• استالم جميع المراسالت والمعامالت والخطابات الصادرة من اإلدارات في األمانة العامة 
أو الف���روع أو ما يرد من البريد، وتصديرها واالحتفاظ بصورة منها وأرش���فتها إلكتروني من 

خالل برنامج الصادر.
• تنظي���م إجراءات تس���ليم وإرس���ال المخاطب���ات والمعام���الت إلى الجه���ات المعنية خارج 
الهيئ���ة بع���د تجهيزها وتصديقها وإرس���الها م���ع المناديب والتأكيد من تس���ليم المعاملة 

بأسرع وقت ممكن.
• تنظيم إجراءات المراسلة عن طريق القنوات اإللكترونية.

• حفظ صور خطابات الصادر والوارد وأرشفتها ورقًيا وإلكترونًيا.
• االرشفة االلكترونية لجميع المعامالت . 

• القيام بأعمال المراس���الت البريدية واس���تالم البريد الوارد وما يصل من مخاطبات للهيئة 
ف���ي برنام���ج الفاك���س اإللكتروني ، وإرس���ال أعمال البري���د اإللكتروني) الفاك���س( وتنظيم 

وإرسال البريد المستعجل) آرامكس، البريد الممتاز(.
• تطبيق الدليل التنظيمي المعتمد، وتطويره.

• اإلجابة على جميع االستفسارات والتساؤالت المتعلقة بالمراسالت الواردة والصادرة.
• إطالق ] نظام إنجاز [ وهو نظام شامل ومتكامل لحفظ وأرشفة جميع المعامالت الواردة 

للهيئة والصادرة منها.
• التح���ول ف���ي نظ���ام المراس���الت البريدية  م���ن البوليصة المس���جلة يدويًا إل���ى البوليصة 

المسجلة االلكترونية والمأرشفة. 
• العم���ل عل���ى اس���تكمال بعض المش���اريع كمش���روع مب���ادرة رب���ط االس���تالمات الخارجية 
للمعام���الت رقمي���ًا بص���ادر المعاملة بنظ���ام انجاز ع���ن طريق االس���تالم والتوقي���ع الرقمي 

للمعاملة. 

معاملة صادرة

 1794

523

 1498
معاملة واردة

 معاملة ُمسّلمه باليد ]مناولة[

إرسالية 

 إرسالية بريد مسجل 

 1498

 94
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تقنية المعلومات 7 - 4
قامت إدارة تقنية المعلومات في اإلدارة العامة للشؤون المساندة في الهيئة بالعديد من اإلنجازات خالل عام 2018، ونستعرض في هذا التقرير أهم تلك 

الجهود التي أنجزتها اإلدارة وهي كالتالي:

أتمته العمل الورقي في 
كل إدارة

خلق صدى ايجابي حول 
عملية التسجيل في 

مناسبات وفعاليات الهيئة

تطوير البنية التحتية من 
خوادم وشبكات

توفير دعم فني احترافي 
لالعضاء والموظفين

تحسين وسائل التواصل 
مع المهندسين

تقليل التكاليف

أنظمة وخوادم فعاله 
تعمل بال اي انقطاع

رفع كفاءة األداء في 
إدارات الهيئة

أتمتة لكافة عمليات 
السداد

تحسين مستوى الخدمة 
في مركز خدمة االتصال

االنجازات:
اطالق األنظمة الخاصة بموظفي الهيئة:

نظام انجاز الخاص بالمرسالت اإلدارية:
نظ���ام للتحكم بحرك���ة التعامالت االلكترونية داخ���ل الهيئة وخارجها 
)معام���الت صادرة-واردة-داخلية(باالضاف���ة ال���ى ارش���فة المعام���الت 

تساهم في سرعة البحث عن اي معاملة.

نظام كوادر للموارد البشرية:
نظ���ام الكترون���ي لكاف���ة وثائ���ق الموظفي���ن، يتول���ى النظ���ام كل مايتعلق 
باإلج���ازات ونهاية الخدم���ة والرواتب وخارج الدوام والرب���ط مع جهاز البصمة 

وكذلك التعاريف الخاصة للموظفين للجهات الخارجية.
تطبيق نظام ادارة اآلداء بحيث يعمل على االجهزة الذكية
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)DR( استكمال وتشغيل مركز التعافي من الكوارث على أنظمة الهيئة
في ح���ال حدوث كارثة في مبن���ى األمانة العامة يتم تش���غيل أنظمة الهيئة من 

مركز التعافي من الكوارث لألنظمة التالية:
- البوابة االلكترونية للهيئة  

- األنظمة الخاصة بالموظفين  
- الموقع االلكتروني الخارجي والداخلي للهيئة   

تطوير نظام المكاتب والشركات الهندسية الجديد
ت���م إع���ادة بناء النظ���ام الحالي من الصفر للمكاتب الهندس���ية بما يتوافق م���ع نظام مزاولة 
المهن���ة وتنظي���م عمل المكاتب والش���ركات حس���ب االختصاص بما في ذل���ك عمل االتمتة 
الكاملة لنظام الشركات الهندسية كما تم  تسهيل وتنظيم عملية اصدار الرخص للمكاتب 
والش���ركات الهندس���ية،ويدعم النظام الجديد األجهزة المحمولة الذكية وتحس���ين واجهة 
المس���تخدم باإلضافة تم عمل قاعدة بيانات حديثة لجميع المكاتب والش���ركات الهندس���ية 

المرخص لها بمزاولة المهنة.

:)CRM 2016( الى نسخة)CRM 2015( ترقية نظام
بحيث يكون لدية القدرة على تحمل عدد كبير من الطلبات لتناسب التطور والزيادة المستمرة 
في عدد المستخدمين وكذلك سهولة الوصول للبيانات والمعلومات كما يوفر حماية اكبر 
واكثر تطورًا مع دعم للبرمجيات الس���حابية وأيضا يمكن اس���تخدام crm عن طريق األجهزة 

اللوحية والهواتف المحمولة.

تطوير نظام االنتخابات:
بحيث يتيح للمهندس بدأ عملية التصويت بعد مسح الباركود الخاص به

وك���ذك المدققي���ن الذي من خالله يتأكد المدقق اذا ما كان يحق للمهندس التصويت او ال 
وبعدها يقوم بطباعة باركود التصويت.
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تطوير عدد من الخدمات لنظام االعتماد المهني:
- تفعيل التسجيل من خارج المملكة )خدمة اجتياز(.

- تحديث البيانات الشخصية لالعضاء من الخدمات االلكترونية.
- اطالق خدمة طباعةالشهادة من ملف المهندس.

- تقرير خاص بمؤشرات االداء لموظفين االعتماد المهني للطلبات المقبولة والمرفوضه والمعادة.
- إضافة اختبارات )Fs(و)Ps(للتقديم الكترونيًا باإلضافة الى االختبارات السابقة.

- اضافة اعتماد مدرب من خالل نظام التدريب ونظام االعتماد المهني.

أنظمة أخرى:
- تحديث وتطوير نظام إدارة األداء.

- تحديث وتطوير نظام التوظيف الخاص بالمهندسين.

إطالق عدد من المواقع واألنظمة االلكترونية منها:
- موقع بنظام اإلعتماد المهني لإلتحاد الهندسي الخليجي.

- التصميم الجديد لنظام المكاتب الهندسية.
- موقع الملتقى الهندسي الخليجي.

- موقع التأمين الطبي.

اطالق خدمات إضافية مساعدة:
اطالق خدمة نذير:

ه���ي خدمة الكترونية تس���اعد الهيئة في عملية تحديث بيانات األعضاء )مهندس���ين،فنيين( وذلك باإلبالغ عن األح���داث التي تقع عليهم عن طريق االرتباط 
اإللكتروني مع بيانات الجهات الرسمية.

اطالق خدمة الدفع عن طريق الفيزا والماستر كارد:
إضافة خيارات أخرى لتسديد الرسوم والفواتير تساعد في تسهيل عمليات الدفع خاصة لالعضاء المتواجين خارج السعودية.

تطبيق وتنفيذ تقنية )high availability group(لجميع أنظمة الهيئة لضمان عدم االنقطاع وعملها على مدار الساعة.
تطبيق احدث األجهزة واألنظمة للحماية من الفيروسات والتهكير على مستوى الجدار الناري والبريد االلكتروني. 
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األعمال المستدامة:

استكمال األعمال المستدامة لإلدارة ومن أبرزها: 
المشتريات التقنية للهيئة ومراكز البيانات والنسخ االحتياطي وأنظمة الحماية والدعم الفني إلدارات الهيئة المختلفة وإدارة الموقع اإللكتروني واإلرساليات 

البريدية والنصية.

الربط اإللكتروني مع الجهات الخارجية ذات العالقة لخدمة الوحدات اإلدارية المختلفة داخل الهيئة السعودية للمهندسين مثل )نظام سداد للمدفوعات – 
مركز المعلومات الوطني – التأمينات االجتماعية – وزارة العمل والتنمية االجتماعية – وزارة الخدمة المدنية – وزارة الخارجية – وزارة التجارة واالستثمار – وزارة 

الشئون البلدية والقروية- صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(، وغيرها من الجهات الحكومية(.

تطوير وصيانة التطبيقات التي تخدم احتياجات الهيئة.

معالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه أنظمة الهيئة اإللكترونية أو اجهزة الحاسب اآللي أو الشبكات وتقديم الدعم الفني لموظفي الهيئة.

ضمان جودة العمل داخل اإلدارة، ومتابعة تقارير أدائها وإنجازاتها.

التصميم واإلشراف على تنفيذ الربط الشبكي بين فروع الهيئة. 

تحديد احتياجات الوحدات اإلدارية واقتراح الشروط والمواصفات الفنية للحاسبات وأنظمتها وبرامجها.

توفير االنترنت والخدمات المصاحبة له.

وضع الخطط المستقبلية الستقطاب العنصر البشري الالزم وترشيح برامج التدريب المناسبة لموظفي إدارة تقنية المعلومات. 

إعداد الموازنة التقديرية السنوية وتحديد احتياجات اإلدارات من أجهزة الحاسب االلي والتطبيقات ومتابعة توريدها بعد إقرارها. 

متابعة المبادرات في تقنية االتصاالت والمعلومات والعمل على االستفادة منها. 

متابع���ة التقاري���ر الدورية اإلحصائية متضمنة مؤش���رات األداء ومس���تويات إنج���از اإلدارة والوح���دات اإلدارية المرتبطة به���ا لخططها المعتم���دة، واالقتراحات 
لتطويرها، ورفعها لألمين العام. 

اإلشراف على إعداد البرامج التقنية التوعوية والتثقيفية وتقديمها للمستفيدين في الهيئة. 

اإلشراف على إعداد أدلة االستخدام للمستفيدين واإلجابات لألسئلة الشائعة المتعلقة بخدمات تقنية المعلومات في الهيئة. 
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المشتريات والعقود 7 - 5
قامت إدارة المشتريات والعقود خالل العام 2018م بتفعيل دورها في المساهمة في تلبية مستلزمات الهيئة الشرائية وإجراءاتها التعاقدية التي تتوفر 
فيها عوامل الجودة النوعية واالستدامة بأسعار مناسبه وفق آليه عمل منظمة واجراءات عمل معتمدة، وتقوم ادارة المشتريات والعقود بالمهام واالعمال 

التالية:

1. العمل على تفعيل نظام المشتريات االلكتروني والذي يحقق سرعة اإلنجاز بالكفاءة المطلوبة.  

2. تأهيل عدد كبير من الموردين من فئات مختلفة يحقق للهيئة استقرار دائم لتأمين اللوازم الشرائية. 

3. استخدام التطبيقات الحديثة في تأمين المستلزمات الشرائية.

4. إعداد وتطبيق إجراءات العمل وفق االنظمة واللوائح الخاصة بالمشتريات وتفعيل تطبيقها، وفق االحتياجات التي تحقق جودة االداء.

5. ضمان تلبية التعاقدات المختلفة القصيرة االجل والطويلة االجل التي تحتاجها الهيئة بما يضمن للهيئة استمرار توفر احتياجاتها من الموارد التعاقدية 
المطلوبة لضمان سير العمل.

6. الحرص على ان يتوفر للهيئة المخزون الكافي من مستلزمات العمل.

البيانات  تحليل  لسهولة  وتبويبها  واالتفاقيات  العقود  لتصنيف  باإلضافة  الحاجة،  وقت  لها  الرجوع  لسهوله  والعقود  االتفاقيات  جميع  وأرشفة  حفظ   .7
االحصائية.

8. تفعيل اجراءات الشفافية في جميع انظمه التعاقد وفق اجراءات عمل معتمده ومحددة. 

9. استخدام وسائل التقنية الحديثة وتطبيقاتها لتفعيل إجراءات تأمين اللوازم بما يضمن سرعة وسالمة اإلجراءات. 

10. الحرص على كفاءة تنفيذ االعمال ومطابقتها للمخصصات المالية المعتمدة بالموازنة. 

11. تقييم وتطوير انظمة التعاقد وتأمين اللوازم للحرص على االرتقاء بالجودة والنوعية بصورة دائمة.
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الفروع

فرع المنطقة الشرقية

فرع منطقة مكة المكرمة

اللجان التنسيقية

ثامنًا
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مهام الفروع:
يتبع للهيئة فرعين في المنطقة الشرقية والفرع اآلخر في منطقة مكة المكرمة، حيث تعمل تلك الفروع على إنجاز وتسهيل األعمال في تلك المناطق 

والمناطق القريبة منها، وفيما يلي استعراض أبرز المهام واإلنجازات التي قام بها الفرعان:

تنفيذ التوصيات والخطط 
المعتمدة والخاصة بالفرع

اإلشراف على اللجان 
التنسيقة والشعب 

الهندسية بمنطقة الفرع

إعداد تقرير ربع سنوي عن 
نشاطات الفرع ورفعه

 لألمانة العامة

اإلشراف على أنشطة 
وفعاليات المنطقة

إنفاذ كافة المهام 
التنسيقية واإلدارية 

الخاصة باإلدارة

اقتراح الخطط والمشاريع
 ورفعها لألمانة العامة

العمل على تنمية الموارد 
المالية للفرع بما يتماشى 
مع أنظمة ولوائح وقواعد 
وإجراءات العمل بالهيئة

اإلشراف على مالية الفرع

اإلشراف على انجاز 
معامالت المكاتب 

والشركات الهندسية

اإلشراف على قاعدة بيانات 
تأهيل المهندسين بالفرع
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فرع المنطقة الشرقية 8 - 1
اللقاءات والفعاليات المهنية: 

الزيارات:
- الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.

- زيارة محافظ الخفجي.
- زيارة بلدية الخفجي

- زيارة شركة عمليات المشتركة الخفجي 
- زيارة الجوازات بالمنطقة الشرقية 

- زيارة فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية
- زيارة فرع وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالمنطقة الشرقية.

- معامل شركة ارامكو في أبقيق.
- زيارة مركز ابحاث شركة ارامكو.

- اللقاء التعريفي بطالب وطالبات كليات الهندسة.
- زيارة منسوبي جامعة االمير محمد بن فهد للفرع.

- زيارة مركز الزامل للتدريب.
- زيارة مركز االمير سلطان للعلوم والتقنية ) سايتك(.

- زيارة مكتب قشاط لالستشارات الهندسية.
- زيارة مكتب شركة أسيستم وعلي خضير الحربي لالستشارات الهندسية.

- زيارة مكتب شركة المختصون لالستشارات الهندسية.

الدورات التدريبية:
- دورة التحكيم الهندسي 1 - 2 - 3.

- دورة )بناء السيرة الذاتية ومهارات المقابالت الشخصية(.
- دورة أساسيات المضخة و نظريات المحرك.

- دورة تدريبية ) دورة برنامج االشراف على تنفيذ المشاريع (.
- دورة برنامج تقدير تكاليف المشاريع الهندسية.

- دورة تكنولوجيا التثبيت و السالمة في اإلنشاءات.
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الفعاليات:
- المشاركة في يوم المهنة بجامعة الملك فهد.

- المشاركة بمؤتمر المقاولين بشركة ارامكو.

- تنظيم في االختبارات المهنية للمهندسين المحترفين.

- تنظيم االجتماع التنسيقي مع أمانة المنطقة الشرقية.

.middle east static equipment engineers المشاركة بمؤتمر -

- تنظيم محاضرة  كيف تجتاز امتحان ادارة المشاريع.

- مشاركة فرع الهيئة بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.

- األجتماع مع الموارد البشرية ) هدف (.

- تنظيم ورشة عمل ) أستخدامات االسمنت االبيض (.

- األجتماع مع جمعية ترميم الخيرية.

- مشاركة الهيئة في فعاليات يوم الطيران بشركة ارامكو.

- لقاء تعريفي لكلية الجبيل الجامعية بمحافظة الجبيل.

- المشاركة في مؤتمر التكرير بدولة البحرين.

- لقاء تعريفي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

- لقاء تعريفي جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.

- لقاء تعريفي لشركة عبدالله فؤاد.

- االجتماع مع المعهد التقني للبترول و الغاز الطبيعي العالي للتدريب.

- المشاركة في ورشة عمل المكاتب  الهندسية.
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خدمات المكاتب والشركات الهندسية

117تجديد مكتب

24فتح مكتب 

12تحويل من فئة الى اخرى

12نقل المكتب

37الدعم الفني

ملخص قسم المكاتب الهندسية:

احصائيات قسم المكاتب 
والشركات الهندسية

 2018م

تجديد 
مكتب

فتح 
مكتب

نقل
مكتب

الدعم
الفني

تحويل من 
فئة إلى 

أخرى

120

100

80

60

40

20

0
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الحمالت التفتيشية والرقابة الميدانية

احصائيات حمالت التفتيشية 

والزيارات الميدانية 2018م

تم خالل شهرين عمل زيارات للمكاتب الهندسية عدد )50( مكتب هندسي.

مخططات تم 
توقيعها من 
غير المعتمدين

عدم وجود 
مهندس 

سعودي إلدارة 
المكتب

انتهاء رخصة 
المكتب

ممارسة 
نشاطات أخرى

اسم المكتب 
غير مطابق 

للرخصة

عدم تسجيل 
بيانات المكتب 

على الورق 
الرسمي

مهندسين 
لسيو على 

كفالة المكتب

عدم وجود 
ترخيص

14

12

10

8

6

4

2

0
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فرع منطقة مكة المكرمة 8 - 2
قام الفرع بالعديد م���ن اإلنجازات والمهام التي أوكلت له من قبل األمانة 

العامة، ومن أبرز تلك المهام مايلي:

أنشطة الفرع: 
- حملة ومحاضرات تعريفية بالهيئة.

-  ع���رض تقديم���ي Power Point  يش���رح بالتفصي���ل كيفي���ة التس���جيل في 
عضوية الهيئة واالشتراطات الالزمة لاللتحاق بالعضوية 

-  االجابة على االسئلة واالستفسارات ومتابعة خطوات التسجيل مع الحضور. 
-تقدي���م فول���درات تعريفي���ة تحت���وي على كتيب���ات و بروش���ورات تعريفية 

بالهيئة و نظام االعتماد المهني و نظام مزاولة المهن الهندسية.

أبرز أعمال الفرع:
- انتخابات الدورة السادسة لمجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين 

2021-2018
- توقيع اتفاقية  مع  شركة مدارس المكتشف العالمية 2018

- توقي���ع اتفاقية  مع ش���ركة ايس���كو ) موبي���ل 1( 2018 لتقديم خصومات 
لالعضاء لدى مراكز خدمة السيارات.

- توقيع اتفاقية مع العالمية لصيانة السيارات.
- توقيع اتفاقية مع نادي طاقة الجسم.

- توقيع اتفاقية مع فندق جراند بارك.
- توقيع اتفاقية مع فندق راديسون بلو-الكورنيش 2018.

- توقيع اتفاقية مع فندق روكو فورتي أصيلة.
- توقيع اتفاقية مع فندق ستاي بريدج سويتس جدة األندلس مول.
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المكاتب الهندسية:
- مساعدة اصحاب المكاتب في ادخال المعامالت الكترونيا و حل المعوقات 

التي تواجههم . 
- تم طباعه اكثر من 300 ترخيص ) جديد – تجديد – نقل ( سنويا.

- مساعدة المكاتب الهندسية في تقديم طلبات االستقدام ومتابعتها. 
- تم تدقيق اكثر من 550  معاملة الكترونية )فتح مكتب – تجديد – نقل – الغاء(.

- زيارة عدد 4 مختبر فحص التربة والخرسانه.
- التواصل مع اصحاب المكاتب الهندس���ية لتدريب طالب وطالبات كليات 

الهندسة والعمارة المتوقع تخرجهم لعام 2018 / 2019.

- معرض hVac r eXPO sauDi   بجدة بمشاركة شعبة هندسة التكييف 
والتبريد بالهيئة 14\1\2018 الى 16\1\2018.

- اليوم الهندس���ي الخامس في جامعة الملك عبدالعزيز  13\2\2018  الى 
.2018\2\15

- المش���اركة في ورش���ة عمل بعنوان تطبيقات محلية لم���واد البناء االخضر 
الطبيعية في المشاريع الخضراءبجامعة عفت 2018\3\22.

- اللقاء التعريفي بالهيئة السعودية للمهندسين لطالب كلية الهندسية  
بفرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ 28\2\2018.

- مؤتمر التعليم والتقنية الخامس عشر في جامعة عفت 25\2\2018 الى  
.2018\2\26

- زيارة المعهد الوطني  NiTللتقنية مجموعة بن الدن 2018\3\20.
- فرع جدة يش���ارك في ملتقى الس���المة في المباني للس���نه الرابعه على 

التوالي بفندق حياة بارك 18\4\2018.
- افتتاح معرض اعمال مشاريع خريجات قسم العمارة بجامعة دار الحكمة

.2018\5\22
- ورشةعمل شركة المياه الوطنية في يوم 2018/7/30

- المش���اركة في ورش���ة عمل: تطوي���ر الخدمات الهندس���يةوالتي نظمتها 
امانة العاصمة المقدسة والمقامة بغرفة مكة 10\10\2018.

- محاض���رة تعريفي���ة بنظام مزاولة المهن الهندس���ية و االختبارات المهنية 
بجامع���ة المل���ك عبدالعزي���ز لط���الب وطالب���ات ومنس���وبي كلية الهندس���ة 

.2018\10\24
- ورش���ة عمل:  تطوير آليات دعم توظيف خريجي وخريجات جامعة الملك 

عبدالعزيز لتحقيق رؤية 2030.
ورشة تعريفية بكود البناء السعودي 9/4/2018.

محاض���رة تعريفية بنظ���ام مزاولة المهن الهندس���ية و االختب���ارات المهنية 
بجامعة الملكه عفت لطالبات ومنسوبي كلية الهندسة 24\10\2018.

- محاض���رة تعريفي���ة بنظام مزاولة المهن الهندس���ية و االختبارات المهنية  
بجامعة الملك عبدالعزيز لطالب وطالبات ومنس���وبي كلية الهندسة - فرع 

رابغ  25\10\2018.
التخ���رج  حديث���ي  لتوظي���ف  الدن  ب���ن  لش���ركة  الش���خصية  -  المقاب���الت 

.2018\4\16
- ورشة عمل: اشتراطات تاهيل المكاتب الهندسية االستشارية في مجال 

الوقاية والحماية من الحريق 8/11/2018.
- ملتقى ) بيبان منطقة مكة( 31/10/2018.

- ورشة العمل مع شركة بينة المعلوماتية بحضور بعض المكاتب الهندسية 
و بعض المهندسين أصحاب االختصاص 2/12/2018.

- - المش���اركة في الملتقى الس���عودي للشركات الناشة وشهد الملتقى 
توقيع عدد من االتفاقيات .24/11/2018. 

 2018-11-25 بتاري���خ  الحديث���ة  للمنش���ئات  الس���عودي  الملتق���ى   - 
الى 27 - -11 2018  بفندق الردس كالرتون جدة. 

- المؤتمر الس���عودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018 في منطقة 
مكة المكرمة 12/12/2018 الى 13/12/2018. 

-المش���اركة في ورش���ة عمل الهوية الحضارية و الطاب���ع المعماري لمدينة 
جدة و المنظمة من قبل أمانة جدة
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التحكيم الهندسي والتدريب االعتماد المهني 
بلغ���ت ع���دد القضايا ال���واردة لف���رع منطقة مك���ة المكرمة – قس���م القضايا 

والمنازعات – للربع االول من عام 2018م كالتالي:
- ت���م التدقي���ق لطلبات العضوي���ات الجديدة و التجدي���د و الترقية الكثر من 

14.000 طلب.
- تم خدمة أكثر من  9.400 مراجع لإلعتماد المهني.
- تم طباعة أكثر من 5300 بطاقة عضوية و شهادة.

- ت���م طباع���ة أكثر م���ن 1975 خط���اب تعريف و إس���تقدام و لنق���ل الكفالة 
وتعديل المهنة.

- تقدي���م كل مايل���زم لتس���هيل التس���جيل للفنيي���ن من مطبوعات و ش���رح 
مفصل ومساعدتهم في التسجيل إن لزم .

- تم إس���تالم خطابات التعهدات الخاصه بتعديل المهنة للتخصصات الغير 
هندسية عدد 73 خطاب تقريبا.

القضايا المتعلقة 
بالمخالفات المهنية

المحكمة العامة بجدة 
ومكة المكرمة

القضايا التي تم فيها 
الصلح بواسطة الفرع

21

11

13 معاملة 
إلكترونية

9.400

5300

14.000
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تقرير برامج تاهيل واعداد المحكمين 2018

دورات تدريبية 2018

مدة الدورةمكان الدورةاسم الدورةانتهاء الدورةتاريخ الدورة

4 أيامجده - مقرالهيئة المرحلة التأهيلية - مفهوم التحكيم وطبيعته التحكيمية2018/1/142018/1/17

4 أيامجده - مقرالهيئة المرحلة األولى - اتفاق التحكيم وضوابط صياغته2018/1/282018/1/31

4 أيامجده - مقرالهيئةالمرحلة الثانية - إجراءات إدارة دعوى التحكيم2018/2/112018/2/14

مدة الدورةمكان الدورةاسم الدورةانتهاء الدورةتاريخ الدورة

المرحلة الثالثة - حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول 2018/2/252018/2/28
4 أيامجده - مقرالهيئة صياغته

4 أيامجده - مقرالهيئةالمرحلة الرابعة - تنفيذ أو بطالن حكم التحكيم2018/3/112018/3/14

4 أيامجده - مقرالهيئة المرحلة الخامسة - المحاكمة الصورية العملية2018/4/12018/4/4

مدة الدورةمكان الدورةاسم الدورةانتهاء الدورةتاريخ الدورة

يومجده - مقرالهيئة دورة بناء السيرة الذاتية2018/9/82018/9/8

يومين جده – معهد اإلدارة برنامج تطبيق مؤشرات األداء في الصيانة2018/9/92018/9/10

يومين جده – معهد اإلدارة دورة اإلشراف الميداني على تنفيذ المشاريع2018/09/162018/4/4

3 أيامجده – معهد اإلدارةدورة برنامج اإلشراف على عقود الصيانه2018/9/252018/9/27

2018/09/302018/10/02sPss 3 أيامجده - مقرالهيئةدورة التحليل اإلحصائي للبيانات بإستخدام برنامج
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دورات تدريبية 2018

مدة الدورةمكان الدورةاسم الدورةانتهاء الدورةتاريخ الدورة

يومينجده – معهد اإلدارة دورة برنامج طرح وترسية المشاريع االنشائية2018/10/142018/10/15

3 أيامجده – معهد اإلدارة دورة برنامج إعداد التقارير الهندسية 2018/10/212018/10/23

4 أياممقر الهيئة بجدةدورة برنامج تكنولوجيا التثبيت و سالمة االنشاءات2018/10/212018/10/25

مدة الدورةمكان الدورةاسم الدورةانتهاء الدورةتاريخ الدورة

2018/12/232018/12/27hVac Design5 أيامجده - مقرالهيئة

5 أيامجده - مقرالهيئة سيجما 6 - الحزام األسود2018/12/302019/1/3

مدة الدورةمكان الدورةاسم الدورةانتهاء الدورةتاريخ الدورة

3 أيامجده – معهد اإلدارة برنامج تقدير تكاليف المشاريع الهندسية2018/11/112018/11/13

5 أيامجده - مقرالهيئةالزمالة اإلحترافية لألبنية الخضراء 2018/11/252018/11/29

20 يومجده - مقرالهيئةمهارات التصميم الداخلي2018/11/182018/12/13

20 يومجده - مقرالهيئةتقنيات التصميم الهندسي باستخدام برنامج الريفيت2018/11/182018/12/13
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فعاليات الفرع مع الشعب الهندسية:
- ملتقى ش���عبة الهندس���ة المدنية  يقام كل يوم اثنين في شهر يناير من 

تاريخ 2018/1/1. 
- محاضرة شعبة الفحص والتفتيش  2018/1/3 . 

- محاضرة شعبة الطاقة المتجددة بتاريخ 2018/2/8 . 
- محاضرة ش���عبة كفاءة الطاقة بعنوان كفاءة الزجاج في األبنية الخضراء 

في2018/03/10. 
بتاري���خ  األعم���ال  وري���ادة  العم���ارة  بعن���وان  العم���ارة  ش���عبة  محاض���رة   -

.2018/03/17
- شعبة الحاسب اآللي 

محاضرة بعنوان إنترنت شبكات الجيل الخامس. 
إنترنت األشياء

6/12/2018

- محاضرة شعبة الطاقة اإلنشائية في 2018/02/17م 
- محاضرة شعبة التشغيل والصيانة في 2018/04/09م

- ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي .
- الملتقى التاسع للجودة في الهندسة.

- محاضرة شعبة الهندسة الطبية الحيوية في 2018/05/10م 
- محاضرة شعبة األبنية الخضراء في 2018/06/28م 

- فعالية سحور المهندسات في 2018/06/02م 
- ديوانية المهندسات الخامسة في 2018/03/22م 

- دورة التحلي���ل االحصائي باس���تخدام برنامج  sPssبتاريخ 30/9/2018 لمده 
3 اّيام.

- برنام���ج اإلش���راف على عقود الصيانه ابتداءمن تاري���خ 25/9/2018 لمده 3 
اّيام

- برنامج اعداد التقارير الهندسية  21\10\2018. 
    hiLTiاالنش���اءات ف���ي  والس���المة  التثبي���ت  تكنولوجي���ا  برام���ج  دورة   -

25/10/2018  الى 21/10/2018 مقر الهيئة جدة. 
-  برنام���ج التدري���ب الصيف���ي لطلب���ة كلي���ات الهندس���يه بش���ركة ب���ن الدن 

السعودية قطاع الحرمين. 
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