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للحملة التوعوية والتفتيشية على المكاتب الهندسية



الملف اإلعالمي

قام���ت إدارة العالق���ات العامة واإلعالم بالهيئة الس���عودية للمهندس���ين 
بحمل���ة توعوية وتغطية إعالمية للحملة التفتيش���ية للمكاتب الهندس���ية ، 
كان هدفه���ا تقديم رس���الة توعوية للمواطنين عما يج���ب عليهم القيام به 
عند التعامل مع المكاتب الهندس���ية ، كما أن هناك رسالة وجهت للمكاتب 
الهندسية ، لتشيجعهم على التنافس ورفع الجودة في العمل الهندسي، 

وتم توجيه الرسائل التوعوية عبر منصات إعالمية مختلفة منها : 
وكالة األنباء الس���عودية ) واس ( ، الصحف الرس���مية ، الصحف االلكترونية، 
التلفزيون ، الشبكات االجتماعية ) تويتر ، فيسبوك ، انستقرام ، يوتيوب، سناب 
ش���ات ( وكان النشر في الش���بكات االجتماعية عبر الحساب الرسمي للهيئة 

والوزارة وحسابات المؤثرين بنشر الصور والفيديوهات التوعوية . 

وما هذا الملف إال تقريرًا موجزًا عن أبرز الوس���ائل اإلعالمية التي نشرت عن 
الحملة .. سائلين هللا التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين .

المتحدث الرسمي

مدير العالقات العامة واإلعالم

عبد الناصر سيف العبداللطيف



الملف اإلعالمي

حملة تفتيشية من الهيئة السعودية للمهندسين 
ووزارة التجارة على المكاتب الهندسية بالمملكة

تعت���زم �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون م���ع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�س���ركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة تبد�أ 
يف 15 �سعب���ان 1437ه���� ، وذلك من �أج���ل �لتاأكد من �لتز�مها باالنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة م���ن �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني ووز�رة �لتجارة 

و�ال�ستثمار عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� �جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.
�أك���د ذل���ك �سع���ادة �لدكتور جميل �لبقعاوي رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني، مبينا �أن ه���ذه �حلملة تاأتي �سمن خطط لتعزي���ز جو�نب �لتوعية 
للمو�طنني ورفع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة "روؤية �ل�سعودية 2030" �لتي تعترب �أ�سخم م�سروع تنمية يف كافة �ملجاالت يف تاريخ �ململكة، وهي �سمن 
خط���ة �لتح���ول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على �ربع حماور مهمة، هي �ل�سعي للرقي باملهن���ة �لهند�سية يف �ململكة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، 
تاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام بتطوير عمل �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية  

لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها.
ون���وه �لبقع���اوي �أنه يج���ب على جميع �ملكاتب و�ل�س���ركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقي���د باالنظمة و�لقو�نني �لتي �قرتها �لهيئة و�ل���وز�رة، وذلك تفاديا 
ل�سح���ب �لرتخي����ص �لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيق���اع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململك���ة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة 

ومن يدعمهم.
و��س���ار �ىل �أن  �حلمل���ة �لتفتي�سية  ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طنني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �و �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
�إختي���ار �ملكت���ب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، بحيث يكون مرخ�ص من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى 

�لهيئة من خالل موقعها �اللكرتوين، �إ�سافة �ىل ذلك �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.
و�أب���ان �أن هن���اك �س���روط و�أنظمة يجب �أن يلتزم بها �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سي���ة �أو �ال�ست�سارية، منها  وجود ترخي�ص �ساري �ملفع���ول ملز�ولة �ملهنة، �لذي يعترب 
عدم وجود �لرتخي�ص خمالفة لقو�عد �لرت�خي�ص وغ�ص للمهنة، و�سيتحمل مرتكبها �لعقوبة، و حظر تنفيذ �مل�سروعات و�الأعمال �الن�سائية �إال مبوجب خمططات 
وت�سامي���م هند�سي���ة �سادرة من مكات���ب �و �سركات مرخ�ص لها مبز�ولة �ملهنة وفق���ًا لقو�عد �لرت�خي�ص �ملعتمدة بناء على �لقر�ر �ل���وز�ري رقم 11337 وتاريخ 
1426/12/4ه����، كذل���ك يجب �أن يكون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى ، �ىل جانب �نه يجب �لتاأكد 
م���ن �أن جمي���ع �ملهند�س���ني و�لفنيني �لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة �لغري �سعودي���ني متفرغني للعمل وعلى كفالة �ملكتب �أو �ل�سرك���ة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن 
جميع �ملخططات يتم توقيعها من قبل مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني، كاًل ح�سب تخ�س�سه، كما يجب على �ساحب �ملكتب �أو 
�ملدير �مل�سادقة على جميع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، بحيث البد �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد يف ترخي�ص �ملز�ولة �ل�سادر عن �لهيئة، 
ووج���وب �لتاأك���د من �أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سركة ورق���م �لرتخي�ص �لهند�سي مو�سح على جميع �ملطبوعات و�ملخططات و�لعق���ود لتاليف خمالفة قو�عد �لرت�خي�ص 

�ل�سادرة عن �لهيئة.
و��ساف رئي�ص جمل�ص �الد�رة باأنه �سيتم �تخاذ عدد من �الجر�ء�ت على �ملخالفني بني �الإنذ�ر و�ملهلة لت�سحيح �ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص �إذ� تبني �أن �ساحب 
�ملكت���ب �أو �ل�س���ركاء فق���دو� �أحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل يتم معاجلته خالل 60 يومًا من تاريخ حدوثه،  ويجب قبل مز�ولة �لعمل 

�لهند�سي توفري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.
ودع���ا �ملو�طن���ني �حلر�ص �أثناء مرحلة �لتخطيط و�لت�سميم للمنزل باأن يكون وفق �إمكانياته���م وحاجاتهم وعدم تقليد خمططات �لغري ب�سبب �ختالف �مل�ساحة 
�ملتوف���رة و�الإمكاني���ات �ملادي���ة و�لطبائع �ل�سخ�سية وعدد �أفر�د �الأ�سرة و�أ�سل���وب �الأ�سرة يف حياتها �ليومية، بحيث يتم مناق�س���ة �ملهند�ص �ملعماري �أكرث من مرة 
لرتجمة �الأفكار وتبيان �الحتياجات يف �ملنزل يف �ملخططات �البتد�ئية وفق روؤية هند�سية جمالية، حيث يحق للمو�طن تعديل على  �لت�ساميم و�ملخططات ح�سب 

�لعقد يف حال وجود �خطاء �و مالحظات بدون �أي تكلفة �ثناء فرتة �لت�سميم وح�سب �ل�سروط �ملتفق عليها يف �لعقد.
و�أكد �لبقعاوي �أن وجود مكتب خمالف �أو وهمي ي�سبب �سرر مبا�سر على  �لوطن و�ملو�طن يوؤدي �ىل �سوء جودة �لعمل �لهند�سي. م�سدد� على �أهمية �إبالغ �لهيئة 
عن �أي مكتب هند�سي خمالف �أو وهمي، و�أي�سا عن �أي �سخ�ص ي�ستغل ترخي�سه �لهند�سي ب�سكل غري نظامي، وذلك من خالل موقع �لهيئة �ل�سعودية �اللكرتوين 

�لذي يتيح �البالغ عن ��سم وموقع �ملكتب �و �ل�سخ�ص �ملخالف.
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بجميع مدن المملكة اعتبارًا من 15 شعبان الجاري

حملة تفتيشية لهيئة المهندسين ووزارة التجارة 
على المكاتب الهندسية

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدًء من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.

و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودي���ة للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقعاوي، يف ت�سريح �سحفي �ليوم �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�نب �لتوعية 
للمو�طن���ني ورف���ع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة “روؤية �ل�سعودية 2030” و�سمن خط���ة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على 4 حماور مهمة 
تتمث���ل يف �ل�سع���ي للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيج���اد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سع���ودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام 
بتطوي���ر عم���ل �ملكات���ب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورف���ع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتم���ام بالبنية �لتحتية لتطوي���ر من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعم���ل فيها و��ستثمار 

�أمو�لها.

وقال : يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 
�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.

و�أ�س���ار �إىل �أن �حلمل���ة �لتفتي�سية ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طن���ني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
�إختيار �ملكتب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، ليكون مرخ�ص من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة 

من خالل موقعها �اللكرتوين، �إ�سافة �إىل �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.

وتط���رق �لبقع���اوي �إىل �ل�س���روط و�الأنظمة �لتي يجب �أن يلتزم بها �ملكت���ب �أو �ل�سركة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية ومن بينها : وج���ود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة 
�ملهنة، و�أن يكون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �لتاأكد من �أن جميع �ملهند�سني و�لفنيني 
�لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة �لغري �سعوديني متفرغني للعمل على كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات يتم توقيعها من قبل 

مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني كاًل ح�سب تخ�س�سه.

و�أفاد �أن من �سروط ل�ساحب �ملكتب �أو �ملدير �مل�سادقة على جميع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، بحيث البد �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد 
يف ترخي����ص �ملز�ول���ة �ل�سادر عن �لهيئة، ووج���وب �لتاأكد من �أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سرك���ة ورقم �لرتخي�ص �لهند�سي مو�سح عل���ى جميع �ملطبوعات و�ملخططات 

و�لعقود لتاليف خمالفة قو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة عن �لهيئة.

 م�سيًفا �أنه �سيتم �تخاذ عدد من �الجر�ء�ت على �ملخالفني بني �الإنذ�ر و�ملهلة لت�سحيح �ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص �إذ� تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء مل 
يلتزمو باأحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل يتم معاجلته خالل 60 يومًا من تاريخ حدوثه، كما يجب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي توفري 

كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.

ر�بط �خلرب ب�سحيفة �لوئام: حملة تفتي�سية لهيئة �ملهند�سني ووز�رة �لتجارة على �ملكاتب �لهند�سية
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حملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية 
بالمناطق

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدء� من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.

و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقع���اوي، �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�ن���ب �لتوعية للمو�طنني ورفع جودة 
خمرج���ات �لقط���اع �لهند�سي ملو�كبة »روؤي���ة �ل�سعودية 2030« و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت عل���ى 4 حماور مهمة تتمثل يف �ل�سعي للرقي 
باملهن���ة �لهند�سي���ة يف �ململك���ة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�الب���د�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند����ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتم���ام بتطوير عمل �ملكاتب 

�لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها.

وقال: يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 
�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.

إطالق أكبر حملة لتفتيش المنشآت الهندسية 
بالمملكة 

�أعلنت �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني �أنها �ستبد�أ دورها جتاه »روؤية2030« بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة، وتنطلق �حلملة 
بالتع���اون م���ع وز�رة �لتج���ارة و�ال�ستثمار يوم15 �سعبان �جلاري للتاأكد من �لتز�م تلك �ملن�ساآت باالأنظمة وقو�ع���د �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة. وقال 
رئي����ص �لهيئ���ة �لدكت���ور جميل �لبقعاوي �إن �حلملة تاأت���ي �سمن خطط تعزيز توعية �ملو�طنني ورف���ع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�س���ي ملو�كبة »روؤية2030« وهي 
�سم���ن خط���ة �لتحول �الإ�سرت�تيجي للهيئ���ة �لتي �رتكزت على 4 حماور مهمة، هي �ل�سعي للرقي باملهنة �لهند�سية و�إيج���اد حمفز�ت لرفع �جلودة و�الإبد�ع، تاأهيل 
وتطوي���ر �ملهند����ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتم���ام بتطوير عمل �ملكاتب �لهند�سي���ة و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياته���ا، و�الهتمام بالبنية �لتحتية 
لتطوير من�سوبي �لهيئة. ودعا �لبقعاوي �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة و�لق�ساء على 
�لت�س���رت وجت���ار �ل�سنطة ومن يدعمه���م، تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص �لهند�سي و�إقفال �ملكت���ب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�م���ات على �ملخالفني. و�أ�ساف: مت 
ت�سكي���ل ف���رق تفتي����ص من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف �ملدن، و�سي�سبق �لتفتي�ص حملة �إعالمية �إر�سادية توعوي���ة تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو 
�لتجاري، تت�سمن �أهمية �ختيار �ملكتب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، �إ�سافة �إىل ذلك �أهمية وثيقة �لتعاقد مع مكتب هند�سي ��ست�ساري �لتي تعترب من �أهم 
�لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني. وطالب �لبقعاوي �ملو�طنني بتوخي �حلذر �أثناء مرحلة تخطيط وت�سميم �ملنزل و�أن يكون وفق �إمكانياتهم وحاجاتهم وعدم تقليد 

خمططات �الآخرين ب�سبب �ختالف �مل�ساحة �ملتوفرة و�الإمكانيات �ملادية و�لطبائع �ل�سخ�سية وعدد �أفر�د �الأ�سرة و�أ�سلوب �الأ�سرة يف حياتها �ليومية. 



الملف اإلعالمي

حملة تفتيشية للهيئة السعودية للمهندسين ووزارة 
التجارة على المكاتب الهندسية

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدًء من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.
 و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقعاوي، يف ت�سريح �سحفي �ليوم �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�نب �لتوعية 
للمو�طن���ني ورف���ع جودة خمرج���ات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة "روؤية �ل�سعودية 2030" و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيج���ي للهيئة �لتي �رتكزت على 4 حماور مهمة 
تتمث���ل يف �ل�سع���ي للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيج���اد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سع���ودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام 
بتطوي���ر عم���ل �ملكات���ب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورف���ع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتم���ام بالبنية �لتحتية لتطوي���ر من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعم���ل فيها و��ستثمار 

�أمو�لها.
 وقال : يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 

�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.
 و�أ�س���ار �إىل �أن �حلمل���ة �لتفتي�سية ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طنني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
�إختيار �ملكتب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، ليكون مرخ�ص من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة 

من خالل موقعها �اللكرتوين، �إ�سافة �إىل �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.
 وتط���رق �لبقع���اوي �إىل �ل�سروط و�الأنظمة �لتي يج���ب �أن يلتزم بها �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية ومن بينه���ا : وجود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة 
�ملهنة، و�أن يكون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �لتاأكد من �أن جميع �ملهند�سني و�لفنيني 
�لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة �لغري �سعوديني متفرغني للعمل على كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات يتم توقيعها من قبل 

مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني كاًل ح�سب تخ�س�سه.
 و�أفاد �أن من �سروط ل�ساحب �ملكتب �أو �ملدير �مل�سادقة على جميع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، بحيث البد �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد 
يف ترخي����ص �ملز�ول���ة �ل�سادر عن �لهيئة، ووج���وب �لتاأكد من �أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سرك���ة ورقم �لرتخي�ص �لهند�سي مو�سح عل���ى جميع �ملطبوعات و�ملخططات 
و�لعق���ود لت���اليف خمالف���ة قو�عد �لرت�خي����ص �ل�سادرة عن �لهيئ���ة ، م�سيًفا �أنه �سيتم �تخ���اذ عدد من �الجر�ء�ت عل���ى �ملخالفني بني �الإن���ذ�ر و�ملهلة لت�سحيح 
�ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص �إذ� تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء مل يلتزمو باأحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل يتم معاجلته خالل 

60 يومًا من تاريخ حدوثه، كما يجب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي توفري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.



الملف اإلعالمي

حملة ضد تستر المكاتب الهندسية 
وتجار الشنطة بعد 10 أيام

�أف�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني، �لدكتور جمي���ل �لبقعاوي، عن عزم �لهيئة ووز�رة �لتجارة تنفيذ حمل���ة تفتي�سية م�سرتكة على �ملكاتب 
و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة يف 15 �سعبان �جلاري، بهدف �لق�ساء نهائيا على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.

ح���ذرت �لهيئ���ة �ل�سعودي���ة للمهند�سني �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سي���ة مبختلف تخ�س�ساتها من خمالف���ة �الأنظمة و�لقو�نني �لتي و�سعته���ا �لهيئة ووز�رة �لتجارة 
و�ال�ستثمار، وتوعد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لدكتور جميل �لبقعاوي �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية �ملخالفة بالعقوبات و�لغر�مات، و�سحب �لرتخي�ص.

 حملة تفتي�ص
 ك�س���ف �لبقع���اوي ع���ن عزم �لهيئ���ة ووز�رة �لتجارة، تنفيذ حملة تفتي�سي���ة م�سرتكة على �ملكاتب و�ل�س���ركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململك���ة تبد�أ يف 15 �سعبان 
�جل���اري، ته���دف �إىل �لق�س���اء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمه���م، و�لتاأكد من �لتز�م تلك �ملكاتب باالأنظمة �حلكومي���ة وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من 

�لهيئة و�لوز�رة. 
 ��ستعالم �إلكرتوين

 �حلمل���ة �لتفتي�سي���ة ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طنني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية �ختيار �ملكتب 
�لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، بحيث يكون مرخ�سا من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة من خالل 

موقعها �الإلكرتوين، �إ�سافة �إىل ذلك �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.
 �ل�سو�بط و�ل�سروط 

 هن���اك �س���روط و�أنظمة يجب �أن يلتزم بها �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سية �أو �ال�ست�ساري���ة، منها وجود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة �ملهنة، �لذي يعترب عدم وجود 
�لرتخي����ص خمالفة لقو�عد �لرت�خي�ص وغ�ص للمهنة، و�سيتحمل مرتكبها �لعقوبة، وحظر تنفيذ �مل�سروعات و�الأعمال �الإن�سائية �إال مبوجب خمططات وت�ساميم 
هند�سية �سادرة من مكاتب �أو �سركات مرخ�ص لها مبز�ولة �ملهنة وفقًا لقو�عد �لرت�خي�ص �ملعتمدة بناء على �لقر�ر �لوز�ري رقم 11337 وتاريخ 4/ 12 /1426، 
كذل���ك يج���ب �أن يك���ون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�س���ركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتب���ط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �أنه يج���ب �لتاأكد من �أن جميع 
�ملهند�سني و�لفنيني �لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة غري �ل�سعوديني متفرغون للعمل وعلى كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات 
يتم توقيعها من قبل مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني، كاًل ح�سب تخ�س�سه، كما يجب على �ساحب �ملكتب �أو �ملدير �مل�سادقة 
عل���ى جمي���ع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، وال بد �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد يف ترخي�ص �ملز�ولة �ل�سادر عن �لهيئة، ووجوب �لتاأكد من 
�أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سركة ورقم �لرتخي�ص �لهند�سي مو�سح على جميع �ملطبوعات و�ملخططات و�لعقود لتاليف خمالفة قو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة عن �لهيئة.

 �سحب �لرتخي�ص 
 �سيت���م �تخ���اذ عدد من �الإجر�ء�ت عل���ى �ملخالفني بني �الإنذ�ر و�ملهلة لت�سحيح �ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص �إذ� تب���ني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء فقدو� �أحد 
�ل�س���روط �لت���ي تخوله���م حق �حل�سول على �لرتخي�ص ،ومل يت���م معاجلته خالل 60 يومًا من تاريخ حدوثه، وقال �لبقعاوي �إن���ه يجب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي 

توفري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.
 مو�كبة روؤية 2030

 لف���ت �لبقع���اوي �إىل �أن هذه �حلملة تاأتي �سم���ن خطط لتعزيز جو�نب �لتوعية للمو�طنني ورفع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة "روؤية �ل�سعودية 2030" 
�لتي تعترب �أ�سخم م�سروع تنمية يف كافة �ملجاالت يف تاريخ �ململكة، وهي �سمن خطة �لتحول �الإ�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على �أربع حماور مهمة، هي �ل�سعي 
للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�الإبد�ع، �إ�سافة �إىل تاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، و�الهتمام بتطوير 

عمل �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها. 



الملف اإلعالمي

حملة تفتيشية على المكاتب الهندسية 
والشركات بجميع المناطق

تعت���زم �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني، بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة، بدًء� 
م���ن 15 �سعب���ان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظم���ة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت 

لهذ� �جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.

و�أو�سح رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقعاوي، يف ت�سريح �سحفي �ليوم، �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�نب �لتوعية 
للمو�طن���ني ورف���ع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة “روؤية �ل�سعودية 2030” و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة، �لتي �رتكزت على 4 حماور مهمة 
تتمث���ل يف �ل�سع���ي للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيج���اد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سع���ودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام 
بتطوي���ر عم���ل �ملكات���ب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورف���ع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتم���ام بالبنية �لتحتية لتطوي���ر من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعم���ل فيها و��ستثمار 

�أمو�لها.

وقال: يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفادًيا ل�سحب �لرتخي�ص 
�لهند�سي و�إقفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.

و�أ�س���ار �إىل �أن �حلمل���ة �لتفتي�سية ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طن���ني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
ا من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة  �ختيار �ملكتب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، ليكون مرخ�سً

من خالل موقعها �الإلكرتوين، �إ�سافة �إىل �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.

وتط���رق �لبقع���اوي �إىل �ل�سروط و�الأنظم���ة �لتي يجب �أن يلتزم بها �ملكتب �أو �ل�سرك���ة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية ومن بينها: وج���ود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة 
�ملهنة، و�أن يكون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرًغا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �لتاأكد من �أن جميع �ملهند�سني و�لفنيني 
�لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة غري �ل�سعوديني متفرغني للعمل على كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات يتم توقيعها من قبل 

مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني كل ح�سب تخ�س�سه.

و�أفاد �أن من �سروط ل�ساحب �ملكتب �أو �ملدير �مل�سادقة على جميع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، بحيث ال بد �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد 
يف ترخي����ص �ملز�ول���ة �ل�سادر عن �لهيئة، ووج���وب �لتاأكد من �أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سرك���ة ورقم �لرتخي�ص �لهند�سي مو�سح عل���ى جميع �ملطبوعات و�ملخططات 
و�لعق���ود لت���اليف خمالف���ة قو�عد �لرت�خي����ص �ل�سادرة عن �لهيئ���ة ، م�سيًفا �أنه �سيتم �تخ���اذ عدد من �الجر�ء�ت عل���ى �ملخالفني بني �الإن���ذ�ر و�ملهلة لت�سحيح 
�ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص �إذ� تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء مل يلتزمو� باأحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل يتم معاجلته خالل 

60 يوًما من تاريخ حدوثه، كما يجب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي توفري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.



الملف اإلعالمي

تنطلق في 22 مايو بتنسيق بين "المهندسين" و"التجارة"

 3 آالف مكتب وشركة هندسية 
تخضع للتفتيش الميداني 

قال ل�"�القت�سادية"، م�سوؤول يف �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني، �إّن �أكرث من ثالثة �آالف مكتب و�سركة هند�سية يف �ململكة �ستخ�سع حلمالت تفتي�سية من قبل فرق 
ميد�ني���ة م�سكل���ة م���ن �لهيئة ووز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار، يف 22 �أي���ار )مايو( �جلاري، للتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومي���ة وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من 
�لهيئة و�لوز�رة، مبينا �أن فرقا ميد�نية �سّكلت من �جلهتني للقيام بهذه �ملهمة، خا�سة يف كل من �لدمام و�لريا�ص وجدة، �لتي يوجد فيها �أكرب عدد من �ل�سركات 

و�ملكاتب �لهند�سية على م�ستوى �ل�سعودية. 

وذك���ر �لدكت���ور جميل �لبقع���اوي رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني، �أّن �حلملة تاأت���ي �سمن خطط لتعزيز جو�نب �لتوعي���ة للمو�طنني ورفع جودة 
خمرج���ات �لقط���اع �لهند�س���ي ملو�كبة "روؤية �ململكة 2030"، �سمن خطة �لتح���ّول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على �أربع حم���اور مهمة، ت�سمل �ل�سعي للُرقي 
باملهن���ة �لهند�سي���ة يف �ل�سعودية و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�الإبد�ع، تاأهيل وتطوي���ر �ملهند�ص �ل�سعودي، ورفع م�ستوى �الأد�ء، و�الهتمام بتطوير عمل �ملكاتب 

�لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكاناتها، بجانب �الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها. 

و�أو�سح �لبقعاوي، �أّن جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها يجب عليها �لتقّيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا 
ل�سح���ب �لرتخي����ص �لهند�سي، و�إقف���ال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع م���دن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة 

ومن يدعمهم. 

و�أ�س���ار �إىل �أّن �حلمل���ة �لتفتي�سية ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طنني، تبنّي حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
�ختي���ار �ملكت���ب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، بحيث يكون مرخ�سا من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى 

�لهيئة من خالل موقعها �الإلكرتوين، �إ�سافة �إىل �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهّم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني. 

و�أب���ان �أن هن���اك �سروط���ا و�أنظمة يجب �أن يلتزم بها �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية، منها وج���ود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة �ملهنة، وحظر تنفيذ 
�مل�ساريع و�الأعمال �الإن�سائية �إال مبوجب خمططات وت�ساميم هند�سية �سادرة عن مكاتب �أو �سركات مرخ�ص لها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات يتم 
توقيعه���ا من قبل مهند�س���ني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني، و�إلز�مية �مل�سادقة عل���ى جميع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب 

�أو �ل�سركة. 

وق���ال �إن���ه �سيت���م �تخاذ عدد من �الإجر�ء�ت على �ملخالف���ني بني �الإنذ�ر و�ملهلة لت�سحيح �ملخالف���ات �أو �إلغاء �لرتخي�ص، �إذ� تبنّي �أن �ساح���ب �ملكتب �أو �ل�سركاء 
فقدو� �أحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل تتم معاجلته خالل 60 يومًا من تاريخ حدوثه، ويجب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي توفري كيان 

هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة. 

و�أكد �لبقعاوي �أن وجود مكتب خمالف �أو وهمي ي�سبب �سرر� مبا�سر� على �لوطن و�ملو�طن ويوؤدي �إىل �سوء جودة �لعمل �لهند�سي.



الملف اإلعالمي

»رقابة صارمة« تفتش المكاتب والشركات الهندسية

 ضمن حملة في 15 شعبان الجاري للتأكد من 
االلتزام باألنظمة

حملة تفتيشية على المكاتب 
والشركات الهندسية بالمناطق

تعت���زم �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار، �لقيام بحملة تفتي�سية عل���ى �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة تبد�أ 
يف 15 �سعب���ان 1437ه����، للتاأكد من �لتز�مها باالنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� �لغر�ص يف 

خمتلف مدن �ململكة.
و�أك���د �لدكت���ور جمي���ل �لبقعاوي رئي�ص جمل����ص �إد�رة هيئة �ملهند�سني، �أن �حلمل���ة تاأتي �سمن خطط لتعزي���ز �لتوعية للمو�طنني، ورفع ج���ودة خمرجات �لقطاع 
�لهند�سي، ملو�كبة »روؤية �ل�سعودية 2030«، �لتي تعترب �أ�سخم م�سروع تنمية يف جميع �ملجاالت يف تاريخ �ململكة، وهي �سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي 
�رتك���زت عل���ى �أربعة حماور مهمة، هي �ل�سعي للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، تاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سعودي ورفع 
م�ست���وى �الأد�ء، �الهتم���ام بتطوير عمل �ملكاتب �لهند�سي���ة و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتي���ة لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت 

�لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها.
ون���وه �لبقع���اوي باأنه يجب على جميع �ملكاتب و�ل�س���ركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالنظمة و�لقو�نني �لت���ي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، تفاديا ل�سحب 
�لرتخي����ص �لهند�س���ي و�إقفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوب���ات و�لغر�مات على �ملخالفني و�لق�ساء على �لت�سرت وجت���ار �ل�سنطة ومن يدعمهم، م�سري� �إىل �أن 
�حلمل���ة �لتفتي�سية ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوي���ة للمو�طنني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية �ختيار �ملكتب 
ا من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة من خالل  �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، بحيث يكون مرخ�سً

موقعها �الإلكرتوين، �إ�سافة �إىل ذلك �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري، �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.
ودع���ا رئي�ص هيئ���ة �ملهند�سني �ملو�طنني �حلر�ص �أثناء مرحلة �لتخطي���ط و�لت�سميم للمنزل، �أن يكون وفق �إمكانياتهم وحاجاته���م، بحيث يتم مناق�سة �ملهند�ص 
�ملعم���اري �أك���رث من مرة لرتجمة �الأف���كار وتبيان �الحتياجات يف �ملن���زل يف �ملخططات �البتد�ئية وفق روؤي���ة هند�سية جمالية، حيث يح���ق للمو�طن �لتعديل على 

�لت�ساميم و�ملخططات ح�سب �لعقد يف حال وجود �خطاء �أو مالحظات بدون �أي تكلفة �أثناء فرتة �لت�سميم وح�سب �ل�سروط �ملتفق عليها يف �لعقد. 

تعت���زم �لهيئ���ة #�ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدء� 
م���ن 15 �سعب���ان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظم���ة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت 

لهذ� �جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة. 
و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة #�ل�سعودية للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقعاوي، �أن �حلملة تاأت���ي �سمن خطط تعزيز جو�نب �لتوعية للمو�طنني ورفع جودة 
خمرج���ات �لقط���اع �لهند�سي ملو�كبة »روؤية #�ل�سعودية 2030« و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على 4 حماور مهمة تتمثل يف �ل�سعي للرقي 
باملهن���ة �لهند�سي���ة يف �ململك���ة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�الب���د�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند����ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتم���ام بتطوير عمل �ملكاتب 

�لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها. 
وقال: يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 

�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.



الملف اإلعالمي

حملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية 
بالمناطق

اليوم حملة تفتيشية على المكاتب والشركات 
الهندسية بالمناطق

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدء� من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.

و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقع���اوي، �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�ن���ب �لتوعية للمو�طنني ورفع جودة 
خمرج���ات �لقط���اع �لهند�سي ملو�كبة »روؤي���ة �ل�سعودية 2030« و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت عل���ى 4 حماور مهمة تتمثل يف �ل�سعي للرقي 
باملهن���ة �لهند�سي���ة يف �ململك���ة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�الب���د�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند����ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتم���ام بتطوير عمل �ملكاتب 

�لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها.

وقال: يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 
�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدء� من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة. 

و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقع���اوي، �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�ن���ب �لتوعية للمو�طنني ورفع جودة 
خمرج���ات �لقط���اع �لهند�سي ملو�كبة »روؤي���ة �ل�سعودية 2030« و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت عل���ى 4 حماور مهمة تتمثل يف �ل�سعي للرقي 
باملهن���ة �لهند�سي���ة يف �ململك���ة و�إيجاد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�الب���د�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند����ص �ل�سعودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتم���ام بتطوير عمل �ملكاتب 

�لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها. 

وقال: يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 
�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.



الملف اإلعالمي

مخالفات تحاصر تراخيص الشركات والمكاتب الهندسية

حملة تفتيشية لهيئة المهندسين ووزارة التجارة 
على المكاتب الهندسية

ح���ددت �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني ووز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �أرب���ع خمالفات حتا�سر �ل�سركات و�ملكاتب �لهند�سية �ملخالفة، �لتي ال تلتزم باالأنظمة و�لقو�نني 
�ل�سادرة من �جلهتني، ب�سحب �لرتخي�ص و�إغالق �ملن�ساأة، حيث �أكدت �جلهتان �أن �ملخالفات �الأربع �لتي توؤدي �ىل �سحب �لرتخي�ص و�الإغالق هي: �إعطاء �خلتم 
مقاب���ل مبل���غ م���ادي للتوقيع على �لت�ساميم، وعدم �لتاأكد من �ملخطط���ات �ملوقعة من مهند�سني معتمدين لدى �لهيئة، �إ�ساف���ة �إىل �ملخططات �ملن�سوخة �لتي قد 

ترّوجها �ل�سركات و�ملكاتب �لهند�سية، و��ستغالل �لرتخي�ص �لهند�سي ب�سكل غري نظامي.
وق���ال �ملهند����ص عبد�لنا�سر �لعبد�للطيف �ملتح���دث با�سم هيئة �ملهند�سني ل�«�ملدينة«: �إن هناك ��سرت�طات هامة �سادرة م���ن �لهيئة ووز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار، 
يج���ب عل���ى �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سية �اللتز�م بها، م�سري� �إىل �أن خمالف���ة �ال�سرت�طات توؤدي �إىل �سحب �لرتخي�ص و�إغالق �ملن�ساأة. و�أ�ساف: �إن �أهم 
�ال�سرت�ط���ات �لت���ي يجب على �ملكاتب و�ل�سركات �تباعها، �لتاأكد من توقيع مهند�سني معتمدين على �ملخطط���ات، ف�سال عن وجود مهند�ص �سعودي على �الأقل ال 

تقل خربته عن 3 �سنو�ت، باالإ�سافة �إىل وجود �العتماد �لهند�سي على �ملخططات ي�سمن للمو�طن �سحتها.
ودعا �لعبد�للطيف �ملو�طنني بتوخي �حلذر عند طلب �ملخططات �لت�سميمية و�لهند�سية طبًقا الحتياجاتهم و�لتي تختلف من �سخ�ص الآخر، بعيد� عن �ملخططات 

�ملن�سوخة، باالإ�سافة �إىل �لبحث عن مقاول م�ستقل عن �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سية ل�سمان �حلياد.
وكانت هيئة �ملهند�سني قد �عرتفت �اليام �ملا�سية باأن هناك مكاتب تعطي �خلتم مقابل مبلغ مادي للتوقيع على خمططات ت�سميم �لبناء يف خمالفة لالأنظمة و�لقو�نني.

املخالفات الأربع امل�ؤدية ل�سحب الرتخي�ص والإغالق :
- �ملخططات �ملن�سوخة لل�سركات و�ملكاتب �لهند�سية - عدم �لتاأكد من �ملخططات �ملوقعة من مهند�سني معتمدين   

- �إعطاء �خلتم مقابل مبلغ مادي للتوقيع على �لت�ساميم  - ��ستغالل �لرتخي�ص �لهند�سي ب�سكل غري نظامي    

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدًء� من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.
و�أو�س���ح رئي����ص جمل����ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�س���ني �لدكتور جميل �لبقع���اوي، يف ت�سريح �سحف���ي �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزي���ز جو�نب �لتوعية 
للمو�طنني ورفع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة "روؤية �ل�سعودية 2030" و�سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على �أربعة حماور مهمة 
تتمث���ل يف �ل�سع���ي للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيج���اد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سع���ودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام 
بتطوير عمل �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها و��ستثمار �أمو�لها.
وقال: يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديًا ل�سحب �لرتخي�ص 

�لهند�سي و�إقفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.
وتط���رق �لبقع���اوي �إىل �ل�سروط و�الأنظم���ة �لتي يجب �أن يلتزم بها �ملكتب �أو �ل�سرك���ة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية ومن بينها: وج���ود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة 
�ملهنة، و�أن يكون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �لتاأكد من �أن جميع �ملهند�سني و�لفنيني 
�لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة غري �ل�سعوديني متفرغني للعمل على كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات يتم توقيعها من قبل 

مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني كاًل ح�سب تخ�س�سه.



الملف اإلعالمي

هيئة المهندسين تحذر من تقليد المخططات السكنية 
وبيعها للمواطنين

حذرت �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني �ملكاتب �لهند�سية من تقليد خمططات �ملباين �ل�سكنية وبيعها على �ملو�طنني دون �لنظر للجو�نب �لفنية و�لهند�سية لطبيعة 
�الأر�ص و�مل�ساحة وعدد �الأ�سر بهدف توفري �لتكاليف على تلك �ملكاتب، وذلك من خالل جولة توعوية تتبعها حملة تفتي�سية خالل �الأيام �ملقبلة على جميع �ملكاتب 

يف �ململكة بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار.

وق���ال �ملتح���دث �لر�سمي ومدير �لعالقات �لعامة و�الإعالم بالهيئ���ة �ملهند�ص عبد�لنا�سر �لعبد�للطيف يف �ت�سال هاتفي �أم����ص ل�«مكة« �إن هذ� �الإجر�ء جزء من 
�لت�سديد على �ملكاتب �لهند�سية بهدف رفع �جلودة فيها، من خالل �لتاأكد من عدة �إجر�ء�ت ملزمة لكل مكتب هند�سي، ويف حال �لت�ساهل فيها يتعر�ص �أ�سحابها 

للعقوبات �ملفرو�سة و�ملن�سو�سة بالنظام.

و�أ�س���اف �أن مرحل���ة �لتخطي���ط و�لت�سمي���م للمنزل يجب �أن تك���ون وفق �إمكانات وحاج���ات طبيعة �الأر�ص و�لعو�م���ل �لبيئية يف كل منطقة ومدين���ة، وعدم تقليد 
خمطط���ات �لغ���ري لتقلي���ل �الإمكانات �ملادية للر�س���وم �لهند�سية، فبجانب �الخت���الف يف �الأمور �لهند�سية هن���اك �ختالفات يف �لطبائ���ع �ل�سخ�سية وعدد �الأ�سر 

و�الأ�سلوب �الجتماعي، و�لتي ت�ستوجب مناق�ستها و�حل�سور مع �ملهند�ص �أكرث من مرة لرتجمة �الأفكار و�الأ�سكال �لهند�سية يف �أي خمطط �سكني.

و�أ�س���ار �إىل �أن �لهيئ���ة �أطلقت قب���ل �أربعة �أيام �حلملة �لتوعوية بالتعاون م���ع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار متهيد� حلملة تفتي�سية عل���ى �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية 
يف جمي���ع �مل���دن للتاأكد من �لتز�مها باالأنظم���ة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة، موؤكد� على �أن �لعقوبات على �ملخالفني تبد�أ من �الإنذ�ر و�ملهلة 

لت�سحيح �ملخالفات وتنتهي باإلغاء �لرتخي�ص.

ال�سروط الالزمة للتاأكد من نظامية املكاتب الهند�سية يف احلمالت التفتي�سية: 
لها مرخ�ص  �سركات  �أو  مكاتب  من  �سادرة  �لهند�سية  و�لت�ساميم  �ملخططات  تكون  •�أن 

�أخرى بوظيفة  مرتبط  وغري  �ملكتب  يف  للعمل  متفرغًا  �ملهنيني  �ل�سركاء  �أحد  �أو  �ملكتب  �ساحب  يكون  •�أن 
�ملكتب كفالة  وعلى  للعمل  متفرغني  �ل�سعوديني  غري  �ل�سركة  �أو  �ملكتب  يف  �لعاملني  و�لفنيني  �ملهند�سني  جميع  �أن  من  •�لتاأكد 

للمهند�سني �ل�سعودية  �لهيئة  لدى  ومعتمدين  متخ�س�سني  مهند�سني  قبل  من  توقيعها  يتم  �ملخططات  جميع  �أن  من  •�لتاأكد 
�ل�سركة �أو  �ملكتب  عن  �ل�سادرة  و�الأور�ق  �ملخططات  جميع  على  •�مل�سادقة 

�لهيئة عن  �ل�سادر  �ملز�ولة  ترخي�ص  يف  �ملعتمد  �ال�سم  مع  يتطابق  •�أن 
•�لتاأك���د م���ن �أن ��س���م �ملكتب �أو �ل�سركة ورقم �لرتخي����ص �لهند�سي مو�سح على جميع �ملطبوعات و�ملخططات و�لعق���ود لتاليف خمالفة قو�عد �لرت�خي�ص 

�ل�سادرة عن �لهيئة
�أبرز �حلمالت �لتوعوية لهيئة �ملهند�سني �ملوجهة للمو�طنني •�سرورة وجود عقد ر�سمي

�لهيئة يف  و�عتماده  �ملكتب  نظامية  من  •�لتاأكد 
�ملهند�ص نظامية  من  •�لتاأكد 

فيه و�لعاملني  �ملكتب  على  خمالفة  بوجود  �لهيئة  •�إبالغ 



الملف اإلعالمي

تجار الشنطة الهندسية يصدقون التصاميم 
بأختام مستعارة

بد�أت �حلملة �لتي �سكلتها وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار و�لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني ل�سبط �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية �ملخالفة يف جميع �ملناطق، �أوىل خطو�تها 
�أم����ص ع���رب �إغالق مكاتب هند�سية خمالفة، ومت �إ�سعارها بت�سحيح �أو�ساعها خالل 60 يوما، ح�سبما �أك���ده رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لدكتور جميل �لبقعاوي ل� 

»مكة«.
و�أو�سح �لبقعاوي �أن �ملخالفني، �أو ما يطلق عليهم »جتار �ل�سنطة �لهند�سية«، لن يكون لهم مكان يف �ل�سعودية قريبا، و�أن فريق �حلملة ينفذ مهامه بجد�رة بعد �أن 
مت تدريب من�سوبيها على �سبط �ملخالفات خالل �لفرتة �ملا�سية، مبينا �أن هدف �حلملة حفظ حقوق �ملو�طن �ل�سعودي، وخا�سة فيما يتعلق بالت�ساميم �لهند�سية 

وجودتها، و�أي�سا حلماية جودة �ملخرجات �لهند�سية و�سمعة مهنة �لهند�سة يف �ل�سعودية.
وق���ال �إن �لهيئ���ة ر�س���دت مكاتب غ���ري نظامية �حتالت عل���ى مو�طنني عند عمل ت�سامي���م منازلهم، �إذ ��ستع���ار عاملوها �أختاما ر�سمية ملكات���ب �أخرى مرخ�سة 

للت�سديق على �لت�سميم مبقابل مايل.
ولف���ت �إىل �أن �لهيئ���ة لن تتو�نى يف فر�ص �أق�سى �لعقوبات على �ملكاتب �ملخالفة �لت���ي تبحث عن �جلودة �لرديئة، موؤكد� �أن �حلملة �سيعقبها فتح نظام �لكرتوين 

للتبليغ عن �أية مكاتب �أخرى خمالفة ،عن طريق موقع هيئة �ملهند�سني.
تاأمني طبي ملن�سوبي �لهيئة

وم���ن منطل���ق حر�ص �لهيئة على تقدمي مميز�ت للمهند�سني �ل�سعوديني، وكجزء من منافع �لع�سوية، �أف�س���ح �لبقعاوي عن �أن �لهيئة �أطلقت برنامج تاأمني طبي 
لالأع�س���اء �ملنت�سب���ني للهيئ���ة و�أ�سرهم، باأ�سعار تناف�سية وزهيدة يف �أرقى و�أف�سل �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحي���ة يف �ل�سعودية، تبد�أ من 485 رياال للفرد يف �لعام 

�لو�حد، و�أن هذ� �لربنامج ي�سمل �لفنيني �ل�سعوديني �لتابعني للهيئة.
و�أو�س���ح �لبقع���اوي �أن ه���ذه �ل�سهاد�ت و�لتي يتم منحها للمهند�سني بع���د �جتياز �الختبار�ت �ملتخ�س�سة متثل نقلة نوعية يف جم���ال �لهند�سة يف �ل�سعودية، وهي 
عبارة عن �ختبار�ت �ساملة الأ�سا�سيات �ملهنة. وقال �إن �لذين خ�سعو� لالختبار خالل هذ� �لعام بلغ عددهم �أكرث من 500 مهند�ص، فيما جتاوزت ن�سبة �الجتياز 
50%، و«ه���ذه �لن�سب���ة تاأت���ي متو�زنة مع �لن�سبة �لعاملي���ة يف �جتياز هذ� �لنوع من �الختبار�ت، و�لت���ي ترت�وح ما بني 40% و60%«. و�أ�س���ار �إىل �أن من مل يجتز هذ� 

�الختبار ميكنه �إعادته حتى يتمكن من �الجتياز، و�أن عدد� منهم يقومون �الآن بتهيئة �أنف�سهم لالختبار�ت �ملقبلة بالدر��سة و�لتدريب.
نظام مز�ولة �ملهنة قيد �لدر��سة

ب���ني �لبقع���اوي �أن نظام مز�ولة �ملهنة ما ز�ل قيد �لدر��سة يف هيئة �خلرب�ء و�سريى �لنور قريبا، وقال: عند �إقر�ر هذ� �لنظام لن ي�ستطيع �أي مهند�ص �أن ميار�ص 
�ملهنة �إال بعد �عتماد �لهيئة، �الأمر �لذي �سريفع من �جلودة �لهند�سية يف �ل�سعودية.

و�أعلن �أن �لهيئة �ستخف�ص �بتد�ء من �الأ�سبوع �ملقبل ر�سوم �لرب�مج �لتدريبية الأع�سائها �ملنت�سبني، م�ساهمة منها يف رفع كفاءة �ملهند�ص �ل�سعودي. وقال �إن ر�سوم 
�ل���دور�ت �ستك���ون قريب���ة من 200 ريال فقط، يف حني �أن تكلفتها للفرد على �لهيئة قد ت�س���ل �إىل �أكرث من 5000 ريال، م�سري� �إىل �إطالق دور�ت هند�سية يف كود 

�لبناء �ل�سعودي، وكان من �ملقرتح جعلها جمانية، و»لكن �أردنا بهذه �لر�سوم �سمان �حل�سور لهذه �لدور�ت«.
وب���ني رئي����ص �لهيئة �أن �لدور�ت �ستفيد �ملهند�سني يف �لرتقيات �لوظيفية، باالإ�سافة �إىل رفع كف���اءة �ملهند�سني وجودة �ملخرجات �لهند�سية يف �ل�سعودية، م�سري� 

�إىل هيئة �ملهند�سني �سوف تطلق خالل �الأ�سابيع �ملقبلة برناجما تدريبيا �لكرتونيا يت�سمن مئات �لكور�سات �لهند�سية �ملجانية.
4 حماور خلطة حتول �لهيئة �ال�سرت�تيجي

و�أ�سار �لبقعاوي �إىل �أن �لهيئة �أطلقت خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي لهيئة �ملهند�سني، و�لتي جاءت متو�ئمة مع روؤية �ململكة 2030، وترتكز على �أربعة حماور، هي: 
1.�الرتقاء مبهنة �لهند�سة يف �ل�سعودية وحتفيز رفع �جلودة و�الإبد�ع

2.�الهتمام بتاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سعودي ورفع كفاءته
3.تطوير عمل �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورفع قدر�تها و�إمكاناتها

4.�الهتمام بالبنية �لتحتية لهيئة �ملهند�سني وتطوير �إجر�ء�ت �لعمل فيها
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3000 شركة ومكتب استشاري تحت مجهر 
»المهندسين«

ك�س���ف ل�«�ملدين���ة« �ملهند����ص عبد�لنا�س���ر �لعبد�للطيف �ملتحدث با�سم �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني، ع���ن �أن �لهيئة �ست�ستهدف 3000 مكت���ب ��ست�ساري و�سركة 
هند�سي���ة يف �حلمالت و�جل���والت �لتفتي�سية �لتي بد�أت �أم�ص �الأحد، وذلك لر�سد �لتجاوز�ت و�ملخالفات، و�إ�س���د�ر �لعقوبات �لالزمة يف حق �ملخالفني لالأنظمة 

و�لقو�نني �لتي و�سعتها �لهيئة بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار.

وقال �لعبد�للطيف: �سن�ستهدف يف هذه �حلمالت �لتفتي�سية قر�بة 3000 مكتب ��ست�ساري و�سركة هند�سية، و�لهدف �لرئي�ص منها تطوير هذه �ملكاتب �ال�ست�سارية 
و�لهند�سية، ورفع �الأد�ء فيها، و��ستثمار �أمو�لها، و�الهتمام مبن�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعمل فيها، ورفع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة »روؤية �ل�سعودية 2030«.
و�أو�س���ح �أن �حلم���الت �لتفتي�سي���ة �لتي بد�أت �أم�ص، �ستلزم �ل�سركات و�ملكاتب �لهند�سية على عدد من �ال�سرت�طات، حتى ال تقع يف �ملخالفات �لتي حددتها �لهيئة 
ووز�رة �لتج���ارة و�ال�ستثم���ار، ومنها: �إعطاء �خلتم مقابل مبلغ مادي للتوقيع على �لت�ساميم، و�لتاأكد من �ملخططات �ملوقعة من مهند�سني معتمدين لدى �لهيئة، 
�إ�سافة �إىل �ملخططات �ملن�سوخة �لتي قد ترّوجها �ل�سركات و�ملكاتب �لهند�سية، و��ستغالل �لرتخي�ص �لهند�سي ب�سكل غري نظامي، وجود مهند�ص �سعودي متفرغ ذي 
خربة ال تقل عن 3 �سنو�ت، وعدم ممار�سة ن�ساطات �أخرى يف �ملن�ساأة، ووجود ترخي�ص �ساري �ملفعول، و�لتاأكد من �أن جميع �لعاملني متفرغون وعلى كفالة �ملن�ساأة.

هيئة المهندسين تغلق 31 مكتبًا هندسيًا 
لممارستها العمل دون ترخيص

��سف���رت �حلمل���ة �لتفتي�سية �الأوىل على �ملكات���ب و�ل�سركات �لهند�سية �لتي نفذتها �لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون م���ع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار يف 
خمتلف مناطق �ململكة موؤخر�، عن �سبط خمالفات متنوعة الأكرث من 220 مكتبا هند�سيا خمالفا. 

وق���ال رئي����ص جمل����ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني د. جميل �لبقعاوي ، �إنه مت �إقفال نحو 31 م���ن �ملكاتب �ملخالفة و�لتي متار�ص �لعمل �لهند�سي بدون 
ترخي����ص ملز�ول���ة �لعمل �لهند�سي م���ن �لهيئة ووز�رة �لتجارة و�ال�ستثم���ار �سمن �حلملة �لتي ��ستمرت مل���دة خم�سة �يام، وذلك للتاأك���د من �لتز�م �ملكاتب 
و�ل�س���ركات �لعامل���ة بالقط���اع �لهند�سي باالنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�س���ادرة من �لهيئة و�لوز�رة، حيث �سمل���ت �حلملة جميع مناطق �ململكة. 
و�أك���د �لبقع���اوي ل�"�لريا�ص" �أن �ملخالف���ات ت�سمنت عدة خمالفات متنوعة منها عدم وج���ود ترخي�ص مز�ولة �ملهنة، �نتهاء م���دة ترخي�ص مز�ولة �ملهنة، 
عق���د تاأ�سي����ص �ل�سركة منته، ومت ف�ص �ل�سر�كة بني �ل�سركاء، وج���ود خمططات مت توقيعها من مهند�ص غري خمت�ص، عدم �عتماد �ملخططات من �ملرخ�ص 
له���م، ع���دم وجود مهند�ص �سعودي متفرغ الإد�رة �ملكتب، وخمالفات �أخرى. و�أ�سار �إىل �أنه مت �عطاء �ملكاتب �ملخالفة 60 يومًا من تاريخ �اليقاف �أو �ملخالفة 
يف ت�سحي���ح �أو�ساعه���م بتوف���ري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري ك���و�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة. ودع���ا �ملو�طنني للحر�ص �أثناء مرحلة 
�لتخطي���ط و�لت�سمي���م للمنزل باأن يك���ون وفق �إمكانياتهم وحاجاته���م وعدم تقليد خمططات �لغري ب�سب���ب �ختالف �مل�ساحة �ملتوف���رة و�الإمكانيات �ملادية 
و�لطبائ���ع �ل�سخ�سي���ة وعدد �أفر�د �الأ�سرة و�أ�سلوب �الأ�س���رة يف حياتها �ليومية، بحيث يتم مناق�سة �ملهند�ص �ملعماري �أك���رث من مرة لرتجمة �الأفكار وتبيان 
�الحتياج���ات يف �ملن���زل يف �ملخططات �البتد�ئية وفق روؤية هند�سية جمالية، حيث يح���ق للمو�طن �لتعديل على �لت�ساميم و�ملخططات ح�سب �لعقد يف حال 

وجود �خطاء �و مالحظات بدون �أي تكلفة �ثناء فرتة �لت�سميم وح�سب �ل�سروط �ملتفق عليها يف �لعقد.
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حملة تفتيشية لوزارة التجارة على المكاتب الهندسية

تعتزم �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �لقيام بحملة تفتي�سية على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف جميع مدن �ململكة بدًء من 
15 �سعبان �جلاري، وذلك من �أجل �لتاأكد من �لتز�مها باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة عن طريق فرق تفتي�ص �سكلت لهذ� 

�جلانب من �لهيئة و�لوز�رة يف خمتلف مدن �ململكة.

و�أو�س���ح رئي����ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودي���ة للمهند�سني �لدكتور جميل �لبقعاوي، يف ت�سريح �سحفي �ليوم �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط تعزيز جو�نب �لتوعية 
للمو�طن���ني ورف���ع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي ملو�كبة “روؤية �ل�سعودية 2030” و�سمن خط���ة �لتحول �ال�سرت�تيجي للهيئة �لتي �رتكزت على 4 حماور مهمة 
تتمث���ل يف �ل�سع���ي للرقي باملهنة �لهند�سية يف �ململكة و�إيج���اد �ملحفز�ت لرفع �جلودة و�البد�ع، وتاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سع���ودي ورفع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام 
بتطوي���ر عم���ل �ملكات���ب �لهند�سية و�ال�ست�سارية ورف���ع قدر�تها و�إمكانياتها، و�الهتم���ام بالبنية �لتحتية لتطوي���ر من�سوبي �لهيئة و�إجر�ء�ت �لعم���ل فيها و��ستثمار 

�أمو�لها.

وقال : يجب على جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة، وذلك تفاديا ل�سحب �لرتخي�ص 
�لهند�سي و�قفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم.

و�أ�س���ار �إىل �أن �حلمل���ة �لتفتي�سية ت�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طن���ني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
�إختيار �ملكتب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، ليكون مرخ�ص من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة 

من خالل موقعها �اللكرتوين، �إ�سافة �إىل �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.

وتط���رق �لبقع���اوي �إىل �ل�س���روط و�الأنظمة �لتي يجب �أن يلتزم بها �ملكت���ب �أو �ل�سركة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية ومن بينها : وج���ود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة 
�ملهنة، و�أن يكون �ساحب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �لتاأكد من �أن جميع �ملهند�سني و�لفنيني 
�لعاملني يف �ملكتب �أو �ل�سركة �لغري �سعوديني متفرغني للعمل على كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سها، كما يجب �لتاأكد من �أن جميع �ملخططات يتم توقيعها من قبل 

مهند�سني متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني كاًل ح�سب تخ�س�سه.

و�أفاد �أن من �سروط ل�ساحب �ملكتب �أو �ملدير �مل�سادقة على جميع �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، بحيث البد �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد 
يف ترخي����ص �ملز�ول���ة �ل�سادر عن �لهيئة، ووج���وب �لتاأكد من �أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سرك���ة ورقم �لرتخي�ص �لهند�سي مو�سح عل���ى جميع �ملطبوعات و�ملخططات 
و�لعق���ود لت���اليف خمالف���ة قو�عد �لرت�خي����ص �ل�سادرة عن �لهيئ���ة ، م�سيًفا �أنه �سيتم �تخ���اذ عدد من �الجر�ء�ت عل���ى �ملخالفني بني �الإن���ذ�ر و�ملهلة لت�سحيح 
�ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص �إذ� تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء مل يلتزمو باأحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل يتم معاجلته خالل 

60 يومًا من تاريخ حدوثه، كما يجب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي توفري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.



الملف اإلعالمي

»هيئة المهندسين« تهدد بإغالق مكاتب 
»تجار الشنطة«

ه���ددت »�لهيئ���ة �ل�سعودية للمهند�سني«، �ليوم، ب�سح���ب �لرتخي�ص �لهند�سي و�إقفال �ملكت���ب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�م���ات على �ملخالفني يف كل مدن 
�ململكة.

وم���ن �ملق���رر �أن تطلق �لهيئ���ة بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار حملة تفتي�ص على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف مدن �ململكة، بدءً� من 15 �سعبان �جلاري، 
بهدف �لتاأكد من �لتز�مها �الأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة.

وقال رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني جميل �لبقعاوي، يف ت�سريح �سحايف �ليوم: »�إن �حلملة ت�ستهدف �لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن 
يدعمهم«، موؤكدً� �أن على كل �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية يف خمتلف تخ�س�ساتها �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة و�لوز�رة«.

و�أ�س���ار �لبقع���اوي �إىل �أن �حلملة �ست�سبقها حملة �إعالمية �إر�سادية توعوية للمو�طنني تبني حقوق �ملو�طن قبل تنفيذ م�سروعه �ل�سكني �أو �لتجاري، تت�سمن �أهمية 
�ختيار �ملكتب �لهند�سي �ملنا�سب لنجاح �مل�سروع، ليكون مرخ�سًا من �لهيئة و�لوز�رة، وي�ستطيع �أي �سخ�ص �ال�ستعالم عن �ملكاتب �لهند�سية �ملعتمدة لدى �لهيئة 

من خالل موقعها �الإلكرتوين، �إ�سافة �إىل �أهمية وثيقة �لتعاقد مع �ملكتب �لهند�سي �ال�ست�ساري �لتي تعترب من �أهم �لوثائق حلفظ حقوق �لطرفني.

وتطرق �لبقعاوي �إىل �ل�سروط و�الأنظمة �لتي يجب �أن يلتزمها �ملكتب �أو �ل�سركة �لهند�سية �أو �ال�ست�سارية ومنها »وجود ترخي�ص �ساري �ملفعول ملز�ولة �ملهنة، و�أن 
يك���ون �ساح���ب �ملكتب �أو �أحد �ل�سركاء �ملهنيني متفرغًا للعمل يف �ملكتب وغري مرتبط بوظيفة �أخرى، �إىل جانب �لتاأكد من �أن جميع �ملهند�سني و�لفنيني �لعاملني 
يف �ملكت���ب �أو �ل�سرك���ة غري �ل�سعوديني �ملتفرغني للعمل على كفالة �ملكتب �أو �ل�سركة نف�سه���ا. ويجب �أي�سًا �لتاأكد من �أن كل �ملخططات يتم توقيعها من مهند�سني 

متخ�س�سني ومعتمدين لدى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني«.

و�أفاد باأن من �سروط �ساحب �ملكتب �أو �ملدير »�مل�سادقة على كل �ملخططات و�الأور�ق �ل�سادرة عن �ملكتب �أو �ل�سركة، وال بد من �أن يتطابق مع �ال�سم �ملعتمد يف 
ترخي����ص �ملز�ول���ة �ل�سادر من �لهيئة، ووجوب �لتاأكد من �أن ��سم �ملكتب �أو �ل�سركة ورقم �لرتخي����ص �لهند�سي مو�سح على كل �ملطبوعات و�ملخططات و�لعقود 

لتاليف خمالفة قو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة عن �لهيئة«.

و�أ�س���اف �لبقع���اوي �أنه �سيتم �تخاذ �جر�ء�ت عدة على �ملخالفني، ت�سم���ل �الإنذ�ر، و�ملهلة لت�سحيح �ملخالفات، �أو �إلغاء �لرتخي�ص، �إذ� تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو 
�ل�س���ركاء مل يلتزم���و� �أح���د �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لرتخي�ص ومل يتم معاجلته خالل 60 يومًا من تاريخ حدوثه. ويجب �أي�سًا قبل مز�ولة �لعمل 

�لهند�سي توفري كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت، وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة.



الملف اإلعالمي

رئيس هيئة المهندسين: سحب تراخيص »تجار 
الشنطة« من المكاتب الهندسية خطوتنا القادمة

قريبًا.. وزارات لن تقبل إال المكاتب المؤهلة من هيئة 
المهندسين على الكود السعودي

 حذر رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني باململكة م. جميل �لبقعاوي من �ملكاتب �لهند�سية �لتي تعمل بنظام "�لكفالة" �أو ما يطلق عليهم ب"جتار 
�ل�سنطة" من �أن �سحب تر�خي�سهم �سيكون �خلطوة �لقادمة ر�ف�سًا �ل�سكوت عن مثل هذه �ملمار�سات �لتي و�سفها بالال مهنية.

و�أع���رب م. جمي���ل ع���ن �أ�سفه بوجود )مكات���ب هند�سية بالكفالة( م�سريً� �إىل ت�سكل فريق م���ن مكاتب �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني م���ع خدمة �مل�ستهلك يف وز�رة 
�لتج���ارة، بع���د �لتن�سيق مع وزير �لتجارة، ومت و�سع �الأ�سا�سيات و�ال�سرت�طات، كا�سف���ًا �أن �ل�سهر �لقادم �سي�سهد �إطالق حملة توعوية ملنع هذ� �لنوع من �ملكاتب، 

�ستتم بعدها جوالت ميد�نية تفتي�سية، حمذرً� من �خلتم على �أي ورقة �أو خمطط مبقابل مادي فقط.
وخاط���ب �لبقع���اوي �أ�سحاب �ملكاتب بالق���ول: �إذ� تتوقعون �أننا �سن�سكت عن جتارة �ل�سنطة فهذ� غلط، و�سيتم �سح���ب �لرتخي�ص منه �أو معاقبته �أو �إنذ�ره ح�سب 
�لنظام، و�ستكون هناك جوالت تفتي�سية مفاجئة على �ملكاتب، و�أوؤكد �أننا و�سعنا يدنا بيد وزير �لتجارة )و�لكل يعرف دور وز�رة �لتجارة حاليًا(، وكلنا جميعًا ال 

نر�سى بوجود هذه �لنوع من �ملمار�سة �لال مهنية وباإذن �هلل �سنق�سي عليها.
و�أع���رب �لبقع���اوي خالل �للقاء �الجتماعي �الأول �لذي �أقام���ه فرع هيئة �ملهند�سني يف حمافظة �الأح�ساء و�أقيم يف مزرع���ة �ملهند�ص �أحمد �جلغيمان نائب �لفرع 
بح�سور رئي�ص �لفرع م. عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لنعيم، وح�سور وكيل وز�رة �لعمل �الأ�ستاذ عدنان �لنعيم و�أكرث من �ستني مهند�سًا، �أعرب عن عدم ر�ساه لغياب 
�لك���ود �ل�سع���ودي للبناء، الفتًا �إىل وجود مبادر�ت قادمة تتعلق به، كا�سفًا عن �أنه �سيتم خالل �لثالثة �أ�سهر �لقادمة تاأهيل مهند�سني �سعوديني للت�سميم و�لتنفيذ 
و�الإ�س���ر�ف عل���ى ك���ود �لبناء �ل�سعودي، و�سيكون �ملو�سوع �ختياريًا ملن يريدها من �ملكاتب، كا�سفًا عن �أن بع����ص �لوزر�ء �أبلغهم �أن وز�ر�تهم �ست�سرتط عدم قبول 

�ملكاتب �إال �لتي �ستكون موؤهلة من هيئة �ملهند�سني.

ب���ني د. ح�س���ني يحي���ى فا�سلي �أمني عام �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني منافع ع�سوية �لهيئة مو�سحًا �أن �لتاأم���ني عن طريق هيئة �ملهند�سني �أقل من خارجها بكثري 
مبين���ًا �أن �لتاأم���ني م���ع �سركة بوبا عن طريق �لهيئة ب3900 ريال فيما خارجها بنحو 10 �آالف ري���ال. ووجدنا �إقباال كبري�، �إىل �الآن مت �لت�سجيل يف �لتاأمني 1300 
�سخ����ص، فيم���ا �ن�سم لع�سوي���ة �لهيئة نحو 3500 يف ثالثة �أ�سه���ر، ومتنى �نخر�ط جميع �ملهند�س���ني يف �لهيئة لالرتقاء ببيت �جلميع، وك�س���ف د. ح�سني عن �أن 
�ل�سرك���ة �ل�سعودي���ة للكهرباء ت�سعى للتاأمني �لطبي عل���ى جميع مهند�سيها عرب �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني وهي بادرة طيب���ة من �ملهند�ص زياد �ل�سيحة، و�متدح 
فا�سل���ي ق���در�ت �ملهند�ص �ل�سعودي، كا�سفًا ع���ن وجود مهند�سني �سعوديني يقدمون دور�ت يف ماليزيا، وحث د. ح�س���ني �ملهند�سني �ل�سباب لال�سرت�ك يف �ل�سعب 

�لهند�سية �ملتخ�س�سة يف هيئة �ملهند�سني، و�ملوؤمتر�ت، و�الأبحاث �لعلمية، وتقدمي دور�ت علمية للتطوير من قدر�تهم و�إمكاناتهم.
بدوره بني م. يو�سف �لفريد�ن "ع�سو هيئة �ملهند�سني" ت�سكيل جلنة �لتحكيم �لهند�سي وهي خطوة �أطلقتها �لهيئة ومت �سر�ء مبنى للهيئة يف مدينة �لريا�ص.

م.عبد�لرحمن �لنعيم �أ�ساد باالجتماع و�سرورة �خلروج بنتائج �إيجابية، م�سددً� �أن �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني هي �ل�سوت �لذي ميثل �ملهند�ص يف جميع �لقطاعات.
ب���دوره طال���ب م. عب���د�هلل �ل�سايب مدير �جلمعية �ل�سعودية لعل���وم �لعمر�ن ب�سرورة �الهتم���ام باملهند�سات �ل�سعوديات ودعم توظيفهن عل���ى غر�ر �أقر�نهم من 
�لرج���ال، وهن���ا �أج���اب م. جميل باالإ�سارة �إىل �أن �ملهند�سات حمل �هتم���ام �لهيئة م�سريً� �إىل �إقامة دورتني خالل �الأ�سبوع �لق���ادم خم�س�سة لهن وتقدم �لدورة 
لهن مهند�سة، و�أعاد م. �ل�سايب �لطلب �لذي قدمه قبل نحو ع�سرين عامًا لفتح فرع لهيئة �ملهند�سني يف �الأح�ساء. من جانبه �أ�ساد م. �سالح �لبق�سي رئي�ص جلنة 

�ملكاتب �لهند�سية باالأح�ساء بدور �لهيئة كما �أو�سح �أن �الأح�ساء ت�سم 1500 مهند�ص ي�ساركون يف بناء وطنهم بجد�رة.



الملف اإلعالمي

إطالق حملة توعية تعقبها حملة تفتيش على 
المكاتب تنفذها »التجارة« و»المهندسين« 

��ستعر����ص م. جمي���ل �لبقعاوي خطة جمل�ص �إد�رت���ه لتطوير �لقطاع �لهند�سي يف �ململكة وخطة �لتحول �ال�سرت�تيج���ي للمهند�سني يف �ململكة، كما ��ستعر�ص جانب مما 
و�سفه بهموم �لقطاع �لهند�سي و�لتي منها جودة �لقطاع �لهند�سي، معتربً� �أنها ال ترقى للم�ستوى �لذي ميتناه �جلميع، و�أ�ساف �أن �لر�تب �جليد �لذي يتمناه �ملهند�ص 
�أح���د �أه���م هموم���ه، موؤكدً� �أن �قت�ساد �أي بلد يقوم على قوة مهند�سيه، و�أ�س���ار �إىل �أن �ململكة يوجد بها 235 �ألف مهند�ص منهم فقط 35 �ألف مهند�ص �سعودي ما يعني 
ن�سبة 15% فقط! ولفت �إىل وجود نق�ص حاد يف عدد �ملهند�سني �ل�سعوديني، مت�سائاًل عن �سبب وجود بع�ص �ملهند�سني مل يح�سل على وظيفة؟ وعز� ذلك �إىل ��سرت�ط 

�خلربة من قبل �ملكاتب �لهند�سية، م�ستدركًا �أن هذ� �أحد �لتحديات �لتي ت�سعى �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني حللها.
وتاب���ع م. جمي���ل �سعيهم يف جمل�ص �لهيئة �جلديد جلعل مهنة �لهند�سة مغرية، �سارحًا خطة "�لتح���ول �ال�سرت�تيجي" �لتي و�سعوها مبينًا �أنها تتمحور حول �أربع نقاط 
رئي�سية �أولها �ملهند�ص �ل�سعودي �لذي ن�سعى لرفعه عرب بو�بة �لع�سوية و�لكادر �لهند�سي وتدريب �ملهند�ص وتطويره وحت�سني بيئة �لعمل، و�ملحور �لثاين مهنة �لهند�سة 
وكي���ف ت�سب���ح جذ�بة ؟ �لثالث �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية وماذ� قدمنا لها، وهل و�سلت هذه �ملكات���ب مل�ستوى �لطموح؟ �ملحور �لر�بع هيئة �ملهند�سني نف�سها و�آلية 

عملها ومقايي�ص �الأد�ء حيث �ستتم �ال�ستفادة من خربة �أر�مكو �ل�سعودية يف هذ� �جلانب.
وقارن �لبقعاوي بني �ملهند�ص �ل�سعودي �لذي يعمل يف �جلهات �حلكومية حيث ال يح�سل على �لر�تب �ملغري، وال �لدور�ت �لتخ�س�سية �لكافية، على عك�ص من �أقر�نه 

يف �أر�مكو وبع�ص �ل�سركات �الأخرى، معتربً� �أن �لر�تب �ل�سعيف �سبب لعدم �إجناز و�إبد�ع �ملهند�ص يف �لقطاعات �حلكومية.
وبني �أنه وللحاجة �مللحة للمهند�سني �لعاملني يف �لقطاع �حلكومي وغريهم للدور�ت فقد تقدمي �أكرث من 100 دورة خالل �خلم�سة �الأ�سهر �ملا�سية ��ستفاد منها 2500 
مهند����ص، الفت���ًا �إىل �أنه���ا مدعومة من قبل �لهيئة يدفع �ملهند�ص �ألف ريال بداًل من �أن يدفع �ستة �آالف ريال خارج �أ�سو�ر �لهيئة، فيما يدفع �ملهند�ص �لغري �سعودي �ألفي 
ريال، م�سيفًا �أنه خالل �ل�سهر �لقادم �ستقدم 62 دورة جديدة، كما �أطلقت موؤمتر�ت مدعومة وجمانية، ودعا �ملهند�سني �ل�سعوديني �لذي لديهم �لقدرة لتقدمي دور�ت 
�إىل تق���دمي دور�ت، منبه���ًا �أن���ه وبعد تقدمي �لدورة �سيعمل تقييم عل���ى �ملهند�ص، فاإذ� �أخذ تقييمًا عالي���ًا �سيكمل تقدمي دور�ت لدى �لهيئة م�س���ددً� على �أهمية �جلودة 

وحر�سهم على وجود مهند�سني مبرتبة خرب�ء.
و�أعل���ن م. جمي���ل عن بدء �لتاأمني �لطبي على �ملهند�سني الأع�ساء �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني مع �سركة )بوبا( 485 ريااًل للمهند�ص و�الأوالد 900 ريال و�لزوجة 1700 
ري���ال ب���دون �إف�ساح حتى لالأمر��ص �ملزمنة �أو �خلط���رية كال�سكر و�ل�سغط و�ل�سرطان، م�ستدركًا �أن معظم �ل�سركات ملن لديه���م هذه �الأمر��ص ترفع �لر�سوم، و��سفًا 
�لعر����ص �ل���ذي ح�سلت �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني يف �لتاأمني �لطبي باملميز، م�سريً� �إىل �أن �خلط���ة �مل�ستقبلية �خلطوة �لقادمة للو�لدين، وتاأمني �ملكاتب �لهند�سية، 

و�لتاأمني �ملهني وهي �خلطوة �لقادمة للتاأمني �سد �الأخطاء، م�ستدركًا �أن �لتاأمني �لطبي لي�ص �إلز�ميًا و�إمنا �ختياري ملن يرغب.
و�س���دد جمي���ل �أن �لهيئة و�سعت خطوطا حمر�ء ال ميكن �لتنازل عنها ملنح �لع�سوية ملن يحم���ل �سهادة �لهند�سة من جامعة غري معرتف بها، كما �ستحارب بقوة حاملي 
�ل�سه���اد�ت �مل���زورة، مو�سحًا عن وجود جلنة م�سكلة بتوجيه �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد ب���ن نايف ويل �لعهد �الأمري نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزير �لد�خلية 
باأن �لهيئة هي �جلهة �ملخولة لالعرت�ف ب�سهادة �ملهند�ص �لو�فد قبل منحه بطاقة �الإقامة. ورف�ص �ملبالغة يف �الأرقام �لتي ت�سري �إىل عدد �ملهند�سني �حلاملني �سهاد�ت 
مزورة، موؤكدً� �سعي �لهيئة �أنه وقبل ح�سول �ملهند�ص �لغري �سعودي على فيز� �لدخول للمملكة �أن يتم �لتاأكد من �سحة و�سالمة �سهادته، ومل ينفي وجود �سهاد�ت مزورة 
�إال �أن���ه و�سفه���ا بالقليلة، م�سريً� �إىل ت�سكيل �إد�رة حديثة يف �لهيئة خلدمة �أع�ساء �لهيئ���ة، معربًا عن طموحه يف �أن ت�سبح يف �مل�ستقبل بطاقة ع�سوية �لهيئة �ل�سعودية 

م�سدر فخر حلاملها.
و�أب���ان �لبقع���اوي �أنه مت ت�سكل جلنة �سمت �أع�ساء من �لهيئة برئا�سة د. ح�س���ني ووز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية بتوجيه من وزيرها �ملهند�ص م. عبد�للطيف �آل �ل�سيخ 
لدر��سة �لتحفظات �لتي �أبدتها �لهيئة على تن�سيف �ملكاتب �لهند�سية �لذي كان مزمعا �إطالقه، فدر�ست هذه �للجنة على مدى ثالثة �أ�سهر �أف�سل �لت�سنيفات �لعاملية 
و�لعربي���ة، كم���ا عملت ور�ص عمل، وفتح موقع �لهيئة ال�ستقبال �الآر�ء للو�سول �إىل �أف�سل �الأطروحات ومت بف�سل �هلل خالل �الأيام �لقليلة �ملا�سية �لتوقيع على �لت�سنيف 

للمكاتب �لهند�سية يف �ململكة �لذي �سريى �لنور قريبًا، الفتًا �إىل �أنه يلبي طلبات �جلميع ومن�سف وعادل، كما �سريفع �جلودة.
وب���ني �لبقع���اوي �أن م���ن �الأمور �لتي متت مناق�ستها يف جمل�ص �لهيئة ه���و �سكوى �أ�سحاب �ملكاتب �لهند�سية من �ل�سعودة، م�س���ريً� �إىل �أنه مت �ل�سروع يف م�سروع �لتحول 
�لوطني بدعم من �سمو ويل ويل �لعهد، ف�ساركت �لهيئة حتت مظلة وز�رة �لتجارة ومت و�سع �الآليات �أهمها �لرتحيب باملهند�ص حديث �لتخرج، ومت �الجتماع بوزير �لعمل 
بح�سور وزير �لتجارة وخاللها �أكد على حر�سه لرفع ن�سبة �ملهند�سني �ل�سعوديني، وقدم �لوزير مبادرة ذ�ت �سقني �الأول يتعلق بطالب �لهند�سة، حيث �سيح�سب طالب 
�لهند�س���ة الأ�سح���اب �ملكات���ب و�حد �سحيح يف �ل�سعودة من �أول يوم يد�وم فيه حمذرً� من �ل�سعودة �لوهمية، و�س���دد على �أهمية �اللتز�م وعدم �للجوء لل�سعودة �لوهمية 

و�سيتم و�سع �آلية قانونية ملنع هذ� �لنوع من �ملمار�سة.
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خالل حملة تفتيشية.. غلق 31 مكتبًا هندسيًا 
غير مرخص

إغالق 31 مكتبًا هندسيًا تعمل بال تراخيص 

�أغلقت �لهيئة �ل�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار �أخريً�، 31 مكتبًا هند�سيًا خمالفًا، متار�ص �لعمل من دون تر�خي�ص.
ونف���ذت �لهيئ���ة �ل���وز�رة �أخريً� حملة تفتي�ص عل���ى �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سي���ة يف مناطق �ل�سعودية �أخ���ريً�، �سبطتا خاللها خمالفات يف �أك���رث من 220 مكتبًا 

هند�سيًا.
و�أو�س���ح رئي����ص جمل����ص �إد�رة �لهيئة جميل �لبقعاوي �أن �حلملة �لتي ��ستم���رت خم�سة �أيام، تهدف �إىل »�لتاأكد من �لتز�م �ملكات���ب و�ل�سركات �لعاملة يف �لقطاع 

�لهند�سي باالأنظمة �حلكومية وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة«.
وت�سمن���ت �ملخالف���ات عدم وجود ترخي�ص مز�ولة �ملهن���ة، و�نتهاء مدة ترخي�ص مز�ولة �ملهنة، وعقد تاأ�سي�ص �ل�سركة منته���ي، �أو مت ف�ص �ل�سر�كة بني �ل�سركاء، 
ووجود خمططات مت توقيعها من مهند�ص غري خمت�ص، وعدم �عتماد �ملخططات من �ملرخ�ص لهم، عدم وجود مهند�ص �سعودي متفرغ الإد�رة �ملكتب، وخمالفات 

�أخرى.
و�أب���ان �لبقع���اوي �أن »�حلملة الحظت �أي�سًا وجود مكاتب هند�سية مميزة تقوم باأعمالها على �أكم���ل وجه بجودة عالية«. ودعا جميع �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية 
�إىل �لتقي���د يف �الأنظم���ة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة ووز�رة �لتجارة، »تفاديًا ل�سحب �لرتخي�ص �لهند�سي و�إقفال �ملكتب �أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات 

على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت وجتار �ل�سنطة ومن يدعمهم«.
و�أك���د �أن���ه مت �تخ���اذ �إجر�ء�ت يف حق �ملخالفني، ر�وحت بني �الإنذ�ر و�ملهلة لت�سحيح �ملخالفات، �أو �إلغ���اء �لرتخي�ص �إذ� تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء فقد� 
�أح���د �ل�س���روط �لتي تخولهما حق �حل�سول عل���ى �لرتخي�ص، ومل يتم معاجلته خالل 60 يومًا من تاريخ حدوثه. وقال: »يج���ب قبل مز�ولة �لعمل �لهند�سي توفري 

كيان هند�سي مكتمل �لتجهيز�ت وتوفري كو�در هند�سية موؤهلة ومعتمدة من �لهيئة«.

�أ�سفرت �حلملة �لتفتي�سية �الأوىل على �ملكاتب و�ل�سركات �لهند�سية �لتي نفذتها هيئة �ملهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار يف خمتلف مناطق �ململكة 
عن �سبط خمالفات متنوعة الأكرث من220 مكتبًا هند�سيًا. 

وق���ال رئي����ص �لهيئة �لدكتور جمي���ل �لبقعاوي مت �إغالق 31 من �ملكاتب �ملخالفة �لت���ي متار�ص �لعمل �لهند�سي بدون ترخي�ص ملز�ول���ة �لعمل �لهند�سي من �لهيئة 
ووز�رة �لتج���ارة و�ال�ستثم���ار �سم���ن �حلملة �لتي ��ستمرت ملدة خم�سة �أي���ام، للتاأكد من �لتز�م �ملكاتب و�ل�سركات �لعاملة بالقط���اع �لهند�سي باالأنظمة �حلكومية 

وقو�عد �لرت�خي�ص �ل�سادرة من �لهيئة و�لوز�رة. 
و�أ�س���اف: �ملخالف���ات ت�سمن���ت عدم وجود ترخي�ص مز�ولة �ملهنة، �نتهاء م���دة ترخي�ص مز�ولة �ملهنة، عقد تاأ�سي�ص �ل�سركة منته���ي، )�أو( مت ف�ص �ل�سر�كة بني 
�ل�س���ركاء، وج���ود خمططات مت توقيعها من مهند�ص غري خمت�ص، عدم �عتماد �ملخططات م���ن �ملرخ�ص لهم، عدم وجود مهند�ص �سعودي متفرغ الإد�رة �ملكتب، 
وخمالف���ات �أخ���رى. و�أب���ان رئي�ص �لهيئة �أن �حلمل���ة الحظت �أي�سًا وجود مكات���ب هند�سية مميزة تقوم باأعماله���ا على �أكمل وجه. ودعا �لبقع���اوي جميع �ملكاتب 
و�ل�سركات �لهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها �إىل �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني �لتي �أقرتها �لهيئة ووز�رة �لتجارة، تفاديًا ل�سحب �لرتخي�ص �لهند�سي و�إقفال �ملكتب 

�أو �ل�سركة، و�إيقاع �لعقوبات و�لغر�مات على �ملخالفني يف جميع مدن �ململكة و�لق�ساء على �لت�سرت و»جتار �ل�سنطة« ومن يدعمهم. 
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غالق 31 مكتبا هندسيا.. وآل مشيط ل� المدينة : 
السبب »تجار الشنطة«

�أغلق���ت �لهيئ���ة �ل�سعودي���ة للمهند�سني بالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثم���ار نحو 31 مكتبا هند�سيا وخمالفة 220 مكتب���ا، ملمار�ستها �لعمل �لهند�سي دون 
ترخي�ص من �لهيئة وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار؛ ما �أ�سهم بتدين م�ستوى جودة �لعمل �لهند�سي.. ويف هذ� �ل�سياق، �أكد رئي�ص جلنة �ملكاتب �لهند�سية بغرفة 
ج���دة، �ملهند����ص ح�سني �آل م�سي���ط ل�«�ملدينة«: �إن �ملكاتب �ملخالف���ة وجتار �ل�سنطة، ي�سهمون بت���دين م�ستوى جودة خمرجات �لعم���ل �لهند�سي و�لت�ساميم 

�ملعمارية.

و�أو�سح رئي�ص جمل�ص �إد�رة هيئة �ملهند�سني �لدكتور جميل �لبقعاوي، �أن �حلملة �لتفتي�سية �لتي قامت بها �لهيئة مع وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار، و�لتي �متدت 
نحو 5 �أيام مبختلف مناطق �ململكة، ر�سدت 7 خمالفات من قبل �ملكاتب �ملخالفة، و�لتي تتمثل بعدم وجود ترخي�ص مز�ولة �ملهنة، �نتهاء مدة �لرتخي�ص، 
�نتهاء عقد تاأ�سي�ص �ل�سركة، ف�ص �ل�سر�كة بني �ل�سركات، توقيع �ملخططات من قبل مهند�ص غري خمت�ص، عدم �عتماد �ملخططات من �ملرخ�ص لهم، عدم 
وجود مهند�ص �سعودي متفرغ الإد�رة �ملكتب، مبينا �تخاذ عدد من �الإجر�ء�ت على �ملخالفني بني �الإنذ�ر و�ملهلة لت�سحيح �ملخالفات �أو �إلغاء �لرتخي�ص، �إذ� 

تبني �أن �ساحب �ملكتب �أو �ل�سركاء فقدو� �أحد �ل�سروط �لتي تخولهم حق �حل�سول على �لت�سريح ومل يتم معاجلته خالل 60 يوما من تاريخ �ملخالفة.

و�أو�سح �لبقعاوي �أن �حلملة تاأتي �سمن خطط لتعزيز جو�نب �لتوعية للمو�طنني ورفع جودة خمرجات �لقطاع �لهند�سي، �سمن خطة �لتحول �ال�سرت�تيجي 
للهيئ���ة �رتك���زت على �أربع���ة حماور مهمة، هي �ل�سعي للرقي باملهنة �لهند�سي���ة يف �ململكة، تاأهيل وتطوير �ملهند�ص �ل�سعودي ورف���ع م�ستوى �الأد�ء، �الهتمام 

بتطوير عمل �ملكاتب �لهند�سية و�ال�ست�سارية، و�الهتمام بالبنية �لتحتية لتطوير من�سوبي �لهيئة.

م���ن جانب���ه، �أكد �ملهند�ص �آل م�سيط �أن �ملكاتب �ملخالفة وجتار �ل�سنطة ي�سهمون بتدين م�ستوى ج���ودة خمرجات �لعمل �لهند�سي و�لت�ساميم �ملعمارية؛ ما 
ينعك����ص عل���ى م�ستوى منظومة �ل�سكل �ملعماري باململكة وج���ودة �ملباين، باالإ�سافة �إىل زيادة �لهدر �ملايل، و�أ�ساف �أن �أغلب �ملكاتب �ملخالفة تلجاأ �إىل تكر�ر 
�لت�ساميم لعدم زيادة �لتكاليف عليهم، موؤكد� �أن �لت�سميم �جليد للم�سروعات �ملعمارية يوفر 20% من تكلفة �مل�سروع، مو�سحا �أن �لق�ساء على �ملخالفني 
بالقط���اع �لهند�س���ي يكمن يف تثقيف �ملو�طن باأهمية �لعمل �لهند�س���ي، وزيادة �لرقابة على �ملكاتب �لهند�سية و�لنظر يف ج���ودة �لعمل �لهند�سي، باالإ�سافة 
�إىل حتدي���د ح���د �أدنى لت�سعرية �لعمل �لهند�س���ي؛ ما ي�سهم بتح�سني جودة �لعمل �لهند�س���ي، م�سري� بتعاون �لهيئة �ل�سعودي���ة للمهند�سني مع وز�رة �لتجارة 

و�ال�ستثمار مبعاقبة �ملخالفني و�غالق بع�ص �ملكاتب ملدة ت�سل �إىل 6 �أ�سهر وتغرميها مببالغ مالية ت�سل �إىل 40 �ألف ريال.
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لقاء قناة االقتصادية مع رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور / جميل البقعاوي

https://www.youtube.com/watch?v=tjhwgRSEbgo&feature=youtu.be  :على الرابط التالي

مشاركة قناة العربية في الحملة التفتيشية
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لقاء إلذاعة جدة مع رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور / جميل البقعاوي

لقاء على القناة السعودية 
مع المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين

المهندس عبدالناصر سيف العبداللطيف على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=cMlupV24JHU&feature=youtu.be
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الفيديو التوعوي على قناة اليوتيوب
على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=laaGlb3-tc0&feature=youtu.be

الفيديو التوعوي الثاني موشن جرافيك: 
       #هندسها_صح : 
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األنفوجرافيك التوعوي الخاص بالحملة التفتيشية
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الجهات اإلعالمية المشاركة:

الفضائيات واإلذاعات:

الصحف والمجالت:

شبكات التواصل:



الملف اإلعالمي


