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  عمرعمر  491491
  ممارسة مهنة العمارةممارسة مهنة العمارة

  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
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  مقدمةمقدمة

 ممارسة مهنة العمارة :اســـم المقــــرر عمر 491 :رقم و رمز المقرر

 ال يوجد :المتطلب السابق 2 :الوحدات الدراسية

 العاشر :مستوى المقـرر 2 :السـاعات الفعــلية

المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات )أهداف المقرر 

(:المقرر  

.معرفة واقع ممارسة مهنة العمارة في المملكة وغيرها  -1  

.القدرة على إدارة مكتب معماري أو استشاري -2  

.القدرة على المنافسة االستمرار والنجاح في الممارسة  -3  

.معرفة قواعد وآداب ممارسة مهنة العمارة  -4  

 

:الموضوعات األساسية  

.ممارسة المهنة المعمارية في المملكة -1  

.كيفية الحصول على ترخيص لفتح مكتب معماري أو استشاري -2  

.كيفية التسجيل في اإلدارات أو البلديات المحلية للبدء في الممارسة -3  

.الخدمات المعمارية األساسية واإلضافية التي يجب تقديمها للعميل  -4  

.اإلدارة المعمارية الناجحة للمكتب -5  

 

(:اآلليات المطبقة خالل المقرر) طريقة التعليم والتدريب   

.المحاضرات العلمية   

.أو التفاعلية/عروض الوسائط المتعددة□   

.ميدانية/معملية : تجارب□   
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  مقدمةمقدمة

.أو برمجة/تطبيقات برامج حاسوبية □   

مكاتب مهنية/مواقع إنشاء/مشاريع: زيارات ميدانية   

.حلقات النقاش□   

.العمل الجماعي□   

(.من الطالب)التفاعل والمشاركة اإليجابية    

.عروض تقديمية من قبل الطالب□   

  أو عميقة/ بسيطة: إعداد بحوث 

 

المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا )المعارف والمهارات 

  (:المقرر

.المعرفة والفهم لموضوعات المقرر   

.القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة على أحوال أخرى□   

.اإلبداعي/النقدي: التفكير□   

.القدرة على التحليل والدراسة□   

.أخالقيات/ممارسة :العمل المهني   

 

.العمل ضمن فريق□   

.المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلراء□   

.إعداد التقارير الميدانية□   

.معرفة كيفية الحصول على المعلومات   

كتابةً /تنفيذاً /إعداداً : القدرة البحثية   
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  مقدمةمقدمة

ش أثنددداء المحاضدددرات أمدددام يقددددم الطالدددب بحثدددا ينددداق

  :اآلتيةزمالئه الطالب ويكون في أحد المجاالت 

 

يختدار  مدن أحدد الموضدوعات  في موضدو  نردري( أ

 .اآلتية

 

  :ميداني بحث( ب

لمقددرات المكاتددب الهندسددية وشددركات المقدداوالت  •

 .وشركات التطوير العقاري

 .لمواقع مشاريع إنشائية تنفيذية •
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  املراجع واملوضوعات البحثيةاملراجع واملوضوعات البحثية. . أأ

 المكاتدددب  إنددددما دراسدددة إلمكانيدددة : ممارسدددة مهندددة العمدددارة فدددي عصدددر العولمدددة

المعماريددة فددي المملكددة ، مشدداري عبددد ع النعدديم وعلددي محمددد السددواط ، المدد تمر 

الهندسي السعودي السادس، جامعة الملك فهد للبترول والمعدادن ، الرهدران ، شدوال 
 ، 78ص –تعريف العولمة  ( :م2002ديسمبر )هـ 1423

 

 المنافسددة بددين الشددركات األجنبيددة فددي رددل اتفاقيددة التجددارة الدوليددة الحددرةGATT 
، 80، الواقدع المهندي الهندسدي بالمملكدة ص WTOودور منرمدة التجدارة العالميدة 

 .توالد المكاتب، االندما ، والمقترحات:  84، االستبانات ص81المكاتب ص إندما 

 

 أساليب الحصول على المشاريع في المكاتدب المعماريدة فدي بعدض منداطق المملكدة

وتأثيرها على جودة العمل المعماري ، مشاري عبد ع النعيم وعلي محمد السدواط ، 

الم تمر الهندسي السعودي السادس، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الرهران، 

 ( م2002ديسمبر )هـ 1423شوال 

 

 ،درجات الممارسة المهنية للمهندسين ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المسدتقبلية

حافر محمدود الكيدالي، نددوة تطدوير التعلديم الهندسدي والعمراندي، جامعدة الملدك عبدد 

 (.م2001فبراير )هـ 1421العزيز، جـدة، ذو القعدة 
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معوقات العمل المهني لدى حديثي التخر  في مهنة الهندسة والعمدارة فدي المملكدة :

دراسددة لمقومددات الشخصددية المهنيددة، مشدداري عبددد ع النعدديم، ندددوة تطددوير التعلدديم 

فبرايدر )هدـ 1421الهندسي والعمراني، جامعة الملدك عبدد العزيدز، جدـدة، ذو القعددة 

 (.م2001

 

 الجمعيدة )دور جمعيات العمدران المتخصصدة فدي تطدوير أداء المهنددس المعمداري

، ياسدـر عبدد الدرزاق بليلدـه، نددوة تطدوير التعلديم الهندسدي (السعودية لعلدوم العمدران

 (.م2001فبراير )هـ 1421والعمراني، جامعة الملك عبد العزيز، جـدة، ذو القعدة 

 

 أصول التحكديم فدي المنازعدات الهندسدية، محمدد ماجدد خلوصدي، جمهوريدة مصدر

 .م، الباب الثاني، الباب الثالث1995العربية، الطبعة الرابعة 

 

السعودية واألجنبية: قواعد المسابقات المعمارية. 

 

العقدددود الهندسدددية ، دار النشدددر للجامعدددات، جمهوريدددة (1966. )م. خلوصدددي، م ،

 .مصر العربية

 

  ،قددددانون التشددددريعات وعقددددود االتحدددداد الدددددولي (1988)وآخددددرون، . نصددددار ،

المنرمددات الهندسددية فددي الدددول اإلسددالمية،  إتحدداد، (فيدددك)للمهندسددين االستشدداريين 

 .جمهورية مصر العربية

  املراجع واملوضوعات البحثيةاملراجع واملوضوعات البحثية. . أأ
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  ،قددددانون التشددددريعات وعقددددود االتحدددداد الدددددولي (1988)وآخددددرون، . نصددددار ،

المنرمددات الهندسددية فددي الدددول اإلسددالمية،  إتحدداد، (فيدددك)للمهندسددين االستشدداريين 

 .جمهورية مصر العربية

 

 ،ملخص اإلطار العام لالئحة األساسية للجمعيدة السدعودية لعلدوم العمدران، الجمعيدة

1990 . 

 

 الصيغة العامة للعقد بين المالك ومكاتب التصميم واإلشراف وصيغ أخدرى مبسدطة

، مجلددس الغددرف التجاريددة (الهيئددة السددعودية للمهندسددين)، اللجنددة الهندسددية (مسددودة)

 .هـ1412الصناعية السعودية ، 

 

توماس، التسويق ألصحاب الشركات الصغيرة واألعمدال الحدرة، نقلده إلدى غريبر ،

 .هـ1426عمار قسيس، مكتبة العبيكان، . هاني صالح، د. العربية د

 

 ،سدعيد بدن . م. ، إدارة التشدييد المتخصصدة، ترجمدة دبويددباري، دونالد وبولسدون

 .هـ1426مشبب فنيس، معهد اإلدارة العامة، 

  املراجع واملوضوعات البحثيةاملراجع واملوضوعات البحثية. . أأ
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• Haviland, D. (1995), The Architects Handbook of  

Professional Practice, American Institute of Architects, 

(ISBN : 1558351175 ). 

 

• Haupt, E & Kubitza, M (2002), Marketing and 

Communication for Architects, Birkhauser, Berlin. 

 

• Effective Presentation Skills, Tips for Success, skillstudio 

Limited, 2004-2005.  

 

• Guff, Dana, “Architecture : the Story of Practice”, 1992. 

 

• Green, R., “The Architect’s Guide to Running a Job”. 

 

• Guttmann, R., “Architectural Practice : A Critical View”. 

 

• Clark, H., “Idea Management: How Motivate Creativity & 

Innovation”. 

 

  املراجع واملوضوعات البحثيةاملراجع واملوضوعات البحثية. . أأ
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  حماو البحث امليدانيحماو البحث امليداني. . بب

: البحث الميداني يكون إما  

 .لمقرات المكاتب الهندسية وشركات المقاوالت وشركات التطوير العقاري •

 .لمواقع مشاريع إنشائية تنفيذية•

: وتوجه األسئلة اآلتية  

 

: للمكاتب  

 ما هي مجاالت عمل المعماري في المكتب الهندسي•

 .ما هو متوسط رواتب المهندسين المعماريين•

هددل مددن المجدددي لددي كمعمدداري فددتح مكتددب هندسددي، ومددا هددي العوائددق إن •

 .وجدت

 .هل الزبائن يقدرون المعماري•

 .هل أتعاب المعماري عن الخدمات التي يقدمها مجزية•

 هل البلديات والجهات الحكومية متعاونة معكم، وما هي أهم العقبات من •

 .جهتهم•

 

 في زيارة المواقع

 ما هو التخصص الهندسي األكثر اهمية في هذا المشرو •

 ما هو متوسط رواتب المهندسين في هذا المشرو •

 .هل مجال المقاوالت مجدي بالنسبة للمهندس المعماري•

 .ما هي أهم العقبات التي تواجه المهندس في مواقع التنفيذ•
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 :  توزيع الدرجات

 درجة 25: الحضور والمشاركة

 درجة 20: االختبار الفصلي

 درجة 15: البحث الميداني

 درجة 40: االختبار النهائي

  توزيع الدرجاتتوزيع الدرجات
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  املهندس واملعمارياملهندس واملعماري

ددل بدددروس فنيددة عاليددة، لوضددع  المهندددس، فددي اللغددة العربيددة، هددو اختصاصددي م هة

التصاميم، ولالشتراك في البحوث الفنية والتقنية وإدارتها، والخترا  اآلالت وبنائها، 

ددددة، والزراعيددددة   .والفنيددددةفددددي المجدددداالت الصددددناعية بمددددا فيهددددا المجدددداالت الحربية

 

 .حربيدةأي آلدة  engin  والتعريدف مشدتق مدن كلمدة  .engenieurهدو ، ــ المهنددس

 .واختصاصه هو ابتكار آالت الحروب

أما المهندس في العرف المعاصر فهو شخص ت هله معارفه الواسدعة ليحتدل وردائف 

إنده اإلنسدان الموصدوف والكدفء لتدوفير  .ومراقبتهداعلمية أو تقنية نشدطة، وإدارتهدا 

 .ورائف عدة في بعض النشاطات

 

  .العمارةالمعماري في اللغة العربية أيضاً، هو مهندٌس يمارس مهنة 

 .أخدرىوالدقة في ممارسة مهنة العمارة هدي معيدار لقيداس الدقدة فدي مجداالت مهنيدة 

أصلها التيني وهو الشخص الدذي يتصدور المبداني مدن كدل   Architecteــ المعمار 

 .األنوا  ويزينها، ويدير تنفيذها

وقبل نشوء األكاديميات المتخصصة بالعمارة وبالفنون، وهناك جددل بدين مدن يعتبدر  

، وبدين المعمداري ”أمحوتب“الفرعوني أول معماري عرف في التاريخ وهو المعمار 

خريج األكاديميات التي أنشئت في عصر النهضة في أوروبدا، مثدل أكاديميدة العمدارة 

 .األكاديميددددات، وغيرهددددا مددددن .م1671فددددي بدددداريس عددددام  كددددولبيرالتددددي أنشددددأها 

 .من القرن التاسع عشر، من جهٍة أخرى
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  املهندس واملعمارياملهندس واملعماري

ــ المعمار الذي كان كاهناً أو رجل ديدن فدي بدايدة األزمندة التاريخيدة، وصدار رئديس 

البّنائين الحرفيين في اليونان القديمة، ومهندساً فدي رومدا، أصدبح فدي عصدر النهضدة 

فدي فرنسدا، أي   Architecteurوأرشديتكتورفي إيطاليا   Architettore أركيتتُّور 

  .اليوممعماراً وفق تعريف 

 .واألنمدداطوهددو مستشددار فددي الفددن، مهمتدده المسدداعدة علددى تطبيددق القواعددد والرمددوز 

وهناك مسافة زمنيدة أخدرى، تفصدل بدين معمدار عصدر النهضدة، مدن جهدة، ومعمدار 

، أو معمدار 1869المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة التي أُنشئت في باريس عدام 

، ومهندددس الثددورات 1888عددام  إسددطمبولمدرسددة الفنددون الجميلددة التددي أُنشددئت فددي 

 .الصناعية المتالحقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، من جهٍة أخرى

 

َعَمدر وهدي مشدتقة مدن  .بالبنداءفي اللغة العربية هدي التشدييد ( بكسر العين)الِعمارة ـ 

وفددنُّ  .بالسددكانوالمكددان العددامر هددو المكددان اآلهددل  .سددكن، أي (بفددتح العددين والمدديم)

نددددددددةالعمددددددددارة هددددددددو فددددددددّن تشددددددددييد األبنيددددددددة وتزيينهددددددددا وفددددددددق قواعددددددددد   .معية

 

ـددـ العمددارة فددي الغددرب هددي فددنُّ بندداء المبدداني وفددق قواعددد جماليددة، وهندسددية ورقميددة 

م العمدارة المجداالِت وتنجزهدا، ليلجدأَ  .محددة إال أن هذا الفن هو فٌن اجتماعي، إذ تنرِّ

وهي ال تقف عندد حددود  .ترفيههمإليها الناُس في حياتهم وفي أعمالهم، ولتكون إطار 

الحدددث المعمدداري البددارز أو المعلددم الممّيددز، بددل تتندداول الملجددأ، والمددأوى البسدديط، 

 .واألثاث، وكل المقتنيات الضرورية لحياة اإلنسان اليومية
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  املهندس واملعمارياملهندس واملعماري

 .مدنيددةالعمددارة منددذ نشددأتها فددي فجددر األزمنددة التاريخيددة، بقيددت فددي األسدداس دينيددة أو 

م  لغتها الرئيسة كانت في الشكل، حيث تجاور النحت والرسدم والتصدوير، وحيدث تقددة

  .واقتصادياتهاالبحث عن الجمال، من دون إهمال المواد، وطرق البنيان 

وقددد تددرك كددلُّ ذلددك أثددراً فددي األعمدددة  .ديددنلقددد كددان المعمدداري آنددذاك كاهندداً أو رجددل 

 .الحقاً  القوطيةاليونانية، وفي القبب، وحتى في المفاهيم السماوية للكنيسة 

أما عمدارة عصدر النهضدة، فهدي عمدارة المعمداري المحتدرف والمعتدرف بده، خدريج 

فنا  مستشاراً، مساعداً في تطبيدق  .رومااألكاديميات المنتشرة في باريس وفي  لقد عرة

لت العناصدر  القواعد والرمدوز واألنمداط، التدي اسدتعيرت مدن العصدور القديمدة، فشدكة

الرئيسة للنهضة في العمارة وفي الفنون، في إيطاليا بدايدًة فدي القدرن الخدامس عشدر، 

  .الحقاً وفي سائر أنحاء أوروبا في القرن السادس عشر 

ولددم يكددن هددذا االخددتالف بددين المنحددى الجمددالي اإلنسدداني، والمنحددى التقنددي الصددافي، 

 .متزايددددلكنددده مدددا لبدددث أن أخدددذ يبدددرز بوضدددوح  .كدددافٍ رددداهراً فدددي البدايدددة بشدددكل 

وفي عالم تفرض فيه الصناعُة والتجارةُ إيقاَعها، وتتزايد التعقيدات في البرامج، وفي 

طددرق البنيددان، وفددي اسددتعمال المددواد الصددناعية، بدددءاً مددن النصددف الثدداني مددن القددرن 

إذ اسدتمر المعمداري  .واضدححيث برز االختالف بدين المنحيدين بشدكل  .عشرالتاسع 

، فيما رأى دعاة المنحى اآلخدر، أن عمدل المعمداري لدم وبكونيةتهمتمسكاً بديمومة فنِّه 

يعددد سددوى أحددد العناصددر داخددل مددنهج مددنّرم يضددمُّ عناصددر متعددددة ومتنوعددة، وأن 

 .التكوين الفني والليبرالي للمعمار، أصبح عاجزاً أمام متطلبات العالم المتغّير
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  املهندس واملعمارياملهندس واملعماري

ولدم ينردر  .وخاصدياتهلم ُينرر إلى العمارة باعتبارها مجاالً مهنياً مستقالً له ميزاتده  

إليهددا بددأن لهددا نهجددـاً تعليميددـاً مميددـزاً لدده معددايير  المعرفيددة المحددددة وطرقدده التربويددة 

المالئمددة، بددل انسددحب الخددالُف بددين االتجدداهين المددذكورين، علددى الم سسددات المعنيددة 

فاعتبرها االتجا ُ الجماليُّ اإلنسانيُّ جزءاً من تعلديم الفندون، واعتبرهدا  .العمارةبتعليم 

بديلدة  1869فنشأت فدي بداريس عدام  .الهندسةاالتجا  التقني الصافي جزءاً من تعليم 

، المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة، وفيها قسم للعمارة يعطي كولبيرمن أكاديميا 

 .دبلوم دولة في العمارة

، وفدددي سدددلة تنريمدددات السدددلطان عبدددد الحميدددد الثددداني 1888عدددام  إسدددطمبولوفدددي 

وكانددت قددد  .أيضدداً اإلصددالحية، رهددرت مدرسددة الفنددون الجميلددة وفيهددا قسددم للعمددارة 

بيدروت ، والجامعة األميركية في 1816محمد علي في مصر عام  مهندسخانةسبقتها 

، وجامعة القديس يوسف الفرنسدية فدي بيدروت 1866عام ( الكلية اإلنجيلية السورية)

تبعتها بعد سنوات جامعات عديدة في مختلف البلدان العربية تضدم  .1875أيضاً عام 

غالباً كلياٍت للهندسدة، فيهدا أقسداٌم للعمدارة، وأحيانداً كليداٍت للفندون فيهدا أقسدام للعمدارة 

 .هي األخرى

وفيمددا أصددبح لتعلدديم العمددارة الحددديث فددي أوروبددا وفددي أميركددا، مدددارس أو معاهددد أو 

تعلِّدم العمدارة مندذ أواخدر السدتينيات مدن القدرن  ،وحدات تربوية مسدتقلة اسدتقالالً كليداً 

ينرر إلى تعليم العمارة غالباً، نررة تقليدية مفادها أنه جزء  تلبعضالماضي، ما زال 

مددن تعلدديم الهندسددة ويددتم فددي أقسددام داخددل هددذ  الكليددات، وأحياندداً فددي كليددات أو معاهددد 

 .للفنون، فيها أقسام للعمارة، مع بعض االستثناءات
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عدام قبدل المديالد  600من الممكن أن نقول بأن علم الهندسة قد بدأ بشكله األولي مندذ 

وذلك في آسيا الوسطى، ومنذ تلك الفترة بدأ اإلنسان في حرث األرض وشق الطدرق 

 .وإقامة الجسور وتشييد القناطر وبناء بيوت له مصنوعة من الطين والحجر

 

وفيمددا بعددد ارتددبط رهددور علددم الهندسددة والمهندسددين بقيددام الحضددارات األولددى مثددل 

 .اإلغريقيةحضارة وادي النيل وحضارة بالد الرافدين والحضارة الهندية والحضارة 

ولعلنا نستطيع أن نقول أن أحد أعرم أعمال الهندسية فدي العصدور القديمدة كدان بنداء 

قبل الميالد حيث استغرق بنا ها أكثدر مدن عشدرين  2000األهرامات المصرية سنة 

قطعة حجدر زندة  2،300،000ثر من :عاما، وقد استخدم في بناء هرم خوفو وحد  أ

متدرا، كمدا بلغدت أطدوال قاعدتده  146الواحدة منها أكثر من طنين، وقد بلغ ارتفاعده 

درجة متناهية في الدقة وبانحراف مقدار  بوصة واحدة فقدط مدن أصدل طدول القاعددة 

 .فقددط% 0،011متددرا، أي بدقددة متناهيددة تصددل نسددبة الخطددأ فيهددا إلددى  230البددالغ 

وهناك معلم آخر من معالم الهندسدة فدي العصدور القديمدة ال يدزال رداهرا للعيدان فدي 

قبدل المديالد  300وقتنا الحاضر وهو سور الصين العريم، فقدد بندي هدذا السدور سدنة 

كيلدو متدرا، أي أطدول علدى سدبيل المثدال مدن المسدافة  2400وقد بلغ طوله أكثر من 

وقدد ( كلدم 1800حدوالي )األحمدر بين مدينة الكويت ومدينة جددة علدى سداحل البحدر 

متدرا، وال يدزال هدذا السدور بعدد  4،5متدرا وعرضده  7،62بلدغ ارتفدا  ذلدك السدور 

 .ألفين وثالثمائة عام شامخا دليال على مهارة وحنكة المهندسين الصينيين القدامى

 

 



16 

  تاريخ ممارسة مهنة العمارة تاريخ ممارسة مهنة العمارة 

وخالل العصور الوسطى حمل العرب والمسلمون رايدة العلدم م سسدين أول حضدارة 

عالمية حيث شارك في تأسيسها واستمرارها شعوب وأجناس مختلفة من البشدر، ولدم 

تكن هذ  الحضارة العالمية حكرا لشعب أو عرق دون غير  من الشعوب، حيث بدر  

المسلمون في كثير من علوم الهندسة كعلدم الميكانيكدا والدذي كدان يسدمى علدم الحيدل، 

وكذلك علم البصريات والكيمياء وأيضا علم الهندسة اإلنشائية والعمارة، وخير شداهد 

على تفوقهم في تلك المجاالت هو ضريح تا  محل في والية كشمير، حيث قام ببنداء 

ذلك الصرح ملوك المغدول المسدلمين، وقدد اسدتغرق بندا   زهداء خمدس سدنوات، وال 

يزال هذا الصرح قائما يمثل جمال البناء وروعته حيدث اعتبدر  كثيدر مدن المد رخين 

 .بحق أحد عجائب الدنيا السبع

وقد عاشت اإلمبراطورية العثمانية عصراً ذهبياً تاريخياً، أسدل عرمته على أرجائها 

الشاسعة، فغدت دولة قوية ذات نفوذ وسلطان، وشدهدت ميادينهدا كافدة نهضدة كبيدرة، 

وعلى وجه الخصوص فدن العمدارة، الدذي سدطر بتصداميمه المتقندة وهندسدته الفريددة 

المشغولة بأيدي كبار المعماريين العثمدانيين أرو  اإلنجدازات فدي تداريخ فدن العمدارة 

التركية والعالمية، ولعل المعماري سنان، الذي عرف بلقب أبي العمارة التركية، أحدد 

أبدددرز هددد الء المعمددداريين الدددذين تميدددزت أعمدددالهم الفنيدددة بالدقدددة والحرفيدددة واإلبددددا  

 .الخالص

 .المعماري سنان عاصر خمسة سالطين عثمانيين أثنوا على إنجازاته اإلبداعية

في قرية أغيدر نداص التابعدة لواليدة قيصدري فدي هضدبة  م1489ولد سنان باشا عام 

األناضددول، وعددرف منددذ صددغر  بحبدده لشددق قنددوات الميددا  وبندداء األكددوا ، ولصددقل 

 المعمارية، المدرسة التي تلقى فيها كبار األوجاقموهبته الفنية، التحق بمدرسة 
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الثداني انضدم إلدى صدفوف  بايزيددالمعماريين علومهم العمرانية، وفدي عهدد السدلطان 

الجيش العثماني، وشارك معه في غزوات عدة، وبعد انتقال الحكم إلى السلطان سدليم 

األول تبوأ سنان مكانة هامة في الجديش، تقدديراً لجهدود  فدي وضدع تصدميمات البنداء 

لمراكز وتجمعات الجيش العثماني وإنشاء الجسور والقال  والحصون الحربية، غيدر 

أن تفوقه العمراني برز أكثدر خدالل فتدرة حكدم السدلطان سدليمان القدانوني الدذي عينده 

وأخدر  بدروتكبيراً لمهندسي الدولة العثمانية، وذلك لسرعة إنجداز  جسدراً فدوق نهدر 

 .على نهر الدانوب وغيرها من األبنية المشادة لخدمة الدولة العثمانية

واستمر عمل المعماري العبقري سنان في إشدادة الصدروح العمرانيدة الفريددة إلدى أن 

وافته المنية عن عمدر نداهز المائدة عدام، فكدان بدذلك قدد عاصدر خمسدة سدالطين هدم، 

 .الثاني، سليم األول، سليمان القانوني، سليم الثاني، مراد الثالث بايزيد
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كاندت نرددم ممارسددة مهنددة العمدارة فددي المملكددة مثلهددا مثدل بدداقي دول مجلددس التعدداون 

 .الخليجي، ال تتعدى كونها إجراءات إدارية حكومية
ثم قامت وزارة التجارة، التي تملدك مدنح تدراخيص ممارسدة المهندة حتدى اآلن، بمدنح 

وكددان  .هددـ1384أول تددرخيص لممارسددة المهنددة الهندسددية فددي شددهر محددرم مددن عددام 

  .زراعةصاحبه يحمل شهادة بكالوريوس 

 

استمرت وزارة التجارة في منح التراخيص دون أن يكون لها دور فعال في المراقبدة 

أو المتابعة، ما ندتج عنده أن أصدبحت بعدض المكاتدب تصدادق علدي مخططدات الغيدر 

و فددي معرددم  .المخططدداتمقابددل مبلددغ زهيددد دون تدددقيق أو علددم بمددا تحتويدده هددذ  

، و المسدددداحون، والرسددددامون، التخصصددددات الحدددداالت كددددان المهندسددددون بمختلددددف 

وبالتدالي فد ن بعدض  .المعمداريوالمقاولون، والعمالء أنفسهم هم الذين يقومون بدور 

 .المعماريين من جانبهم كانوا يقومون بدور المهندس

 

وقددد رهددرت نتيجددة تبددادل األدوار، وتدددني مسددتوي المكاتددب المعماريددة والهندسددية، 

في المباني المنفذة التي خلدت   -دفعها وتدني األتعاب التي كان العمالء يساومون في 

من اللمسات المعمارية الجميلة، وحسن استغالل الفراغات، و محاكة الطابع المحلدى، 

وجودة التنفيذ باستخدام مواد البناء الجيدة، مما جعل هذ  المبداني تتهالدك بعدد سدنوات 

 .قليلة وال تعمةر أكثر من عشرين عاماً بأي حال من األحوال
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حددين نرمددت كليددة الهندسددة بجامعددة الملددك  هددـ1399واسددتمر الحددال كددذلك حتددى عددام 

سعود أول م تمر هندسي بالمملكة، الذي دعا إلي قيام هيئة هندسية تسعي إلدي تنرديم 

  .بهاممارسة المهنة الهندسية والنهوض 
بتأسدديس اللجنددة ( م1982)هددـ1402وفعددالً جدداءت االسددتجابة لهددذ  الدددعوة فددي عددام 

 .الهندسية في المملكة وتتبع وزارة التجارة
كمدا  .المهندسينوضعت هذ  اللجنة مشروعاً لم يرهر إلي الوجود، لتأهيل و تصنيف 

وضعت شروط الترخيص معتمدة علي الشهادة الجامعية وسنوات من الخبدرة العمليدة 

دون أن يكون هناك نو  من االمتحدان المهندي والتقيديم العلمدي والتثبدت مدن ممارسدة 

 .المهنية المهنة حسب المعايير واألخالق
بينما ي كد اإلتحاد الددولي UIA علي أن كل طالب ترخيص لممارسة العمارة أن يتقدم

للمعمدداريين لالختبددار فددي نهايددة التدددريب العملددي والددذي يوضددح الحصددول علددى الحددد 

األدنددى مددن الكفدداءة التخصصددية وذلددك باختبددار كتددابي و شددفوي يشددمل اإلدارة وإدارة 

 .إلخ...المهنة األعمال والمتطلبات القانونية وأخالقيات 
وبما أن اللجنة الهندسية عجزت عن تحقيق ذلك فمدا كاندت لهدا أي مصدداقية أو تدأثير 

 .إيجابي علي مسار المهنة وتطويرها
إن غيدداب هددذا الدددور الفاعددل أدي إلددي فجددوة كبيددرة فددي الثقددة بددين األطددراف الممثلددة 

كمددا أن معددايير التعامددل المهنيددة بددين المعمدداريين وأربدداب العمددل والممددولين  .للمهنددة

وأدى هددذا الغيدداب إلددي هدددر كبيددر فددي  .مقننددةوالم سسددات الحكوميددة والخدميددة غيددر 

الطاقات الوطنية، إذ لم تنشأ الخبرات التراكمية المواطنة لعدم وجود م سسات محلية 

 .قادرة علي حفر وتوصيل هذ  الخبرات وتنميتها
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 هددـ26/9/1423لهدذا صددر نردام الهيئدة السدعودية للمهندسدين بالمرسدوم الملكدي فدي 

كهيئة مهنية علمية تهدف إلي النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفدع 

 .مستوى هذ  المهنة والعاملين فيها
و مددن مهددام الهيئددة وضددع أسددس ومعددايير المهنددة وتطويرهددا بمددا فددي ذلددك شددروط 

التددرخيص ووضددع القواعددد واالمتحانددات الالزمددة للحصددول علددي الدددرجات المهنيددة، 

وإعدددداد الدراسدددات واألبحددداث وتنرددديم الددددورات وإقامدددة النددددوات والمددد تمرات ذات 

 .العالقة بالمهنة
وبخالف ما كان يجرى خالل نصف القرن الماضدي حيدث كاندت شدركات المقداوالت 

وغيدرهم هدي الخيدار المتدوفر فدي  هولزمدان، وجوستاف إبلي، وفيليب كوجيكوأمثال 

المملكة إلنجاز المشاريع الكبيرة والعمالقة، أصبح بعض المقداولين السدعوديين أمثدال 

 .وسعودي أوجيه اآلن هم الخيار المتوفر في السوق لتنفيذ المشاريع العمالقة الدنبن 
 

أمددا مكاتددب الممارسددة المعماريددة والهندسددية المحليددة فلددم تصددل إلددي مددا وصددل إليدده 

المقدداولون السددعوديون، حيددث ال زالددت المكاتددب والشددركات األجنبيددة هددي التددي يعهددد 

إليهددا للقيدددام بالخدددمات االستشدددارية المعماريددة والهندسدددية للمشدداريع الكبيدددرة العامدددة 

  .والخاصة
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صدرح معمداري خلددت  400تميز سنان باشا بغزارة اإلنتدا  التصدميمي، حيدث شديد 

 :أشهرهاومن  .إشراقاً مسيرته المهنية في أكثر صفحات فن العمارة التركية 

بدأمر مدن السدلطان سددليمان  1944عدام  شددهرزاد بندى سدنان جدامع : شدهرزاد جدامع 

محمدد، وقدد اسدتغرق بنداء  شدهرزاد القانوني في مدينة اسطنبول تخليداً لدذكرى ولدد  

 .أربعة وخمسين عاماً  أنذاكهذا الجامع أربع سنوات، وكان قد بلغ من العمر 

يلحق بالجامع المبني على هيئة هرمية مدرجة مجمع م لف من مدرسدة ودار ضديافة 

وفيه نالحدر محداوالت سدنان األولدى فدي إشدادة القبدة المركزيدة  .بديعموزعة بتناسق 

، وللتخفيدف م37، وارتفاعهدا م19وأنصاف القباب، ويبلغ قطر قبدة الجدامع الرئيسدية 

دعددائم القبدداب األربعددة  رو سمددن جمددود كتلددة البندداء مددن الخددار  عمددد إلددى تغطيددة 

 .الخارجية بقباب مضلعة على هيئة أبرا  عوضاً عن بناء أبرا  صغيرة حول القبة



22 

  التعليم وممارسة مهنة العمارة التعليم وممارسة مهنة العمارة 

 :العمارةإشكالية تعليم 

ث، والمنتشر  تحُكم تعليم العمارة اليوم إشكاليٌة واضحة، تبرز في المشهد المبني الملوة

وتبدرز فدي  .أيضداً في المدن العربية الرئيسة، وفي معرم البلدات، وربمدا فدي الريدف 

ر البيئدة الطبيعيدة، ويبدالغ فدي التعددي  د بال ضوابط، الذي يددمِّ البنيان العشوائي المتمدِّ

 .على التراث، وعلى المناطق األثرية الواسعة االنتشار

، لميثدداق اليونسددكو واالتحدداد 2005إننددا إذ نقددرأ فددي مقدمددة الصدديغة المراجَعددة لعددام 

إن مددا يتصددور  وُينجددز  “: يلددي، مددا ”تكددوين المعمدداريين“عددن الدددولي للمعمدداريين 

المعماريون في البيئة المبنية اليوم، هو نسبة متدنية بشكل مستغرب، وهناك إمكانيات 

في تطوير مهمات جديدة، إذا وعى المعمداريون الحاجدات المتزايددة، فدي مجداالٍت لدم 

لذلك وجب تنويع ممارسة المهنة، وتنويدع التكدوين  .المهنةتكن مكان اهتمام كبير من 

 .”للمعماريينالنرري والعملي 

ندرك إثر قراءة هذا النص الوثدائقي، أن اإلشدكالية المطروحدة هدي إشدكالية أزمدة، ال 

تعددود إلددى الددُنُرم االقتصددادية واالجتماعيددة وحدددها، السددائدة هنددا وهندداك فددي البلدددان 

العربية، وال إلدى الثغدرات الموجدودة فدي القدوانين وفدي المخططدات التنريميدة للمددن 

والبلدات أيضاً، بل إنها تعود في جزء منها إلى الممارسدة المهنيدة لكدل مدن المعمدار، 

مها  .ومخطط المدن ومنرِّ
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  التعليم وممارسة مهنة العمارة التعليم وممارسة مهنة العمارة 

الهندسة المعمارية مهنة فنية مجالها التعمير والبناء لإلنسان أينما كان وحسبما يحتدا  

وتشددمل فروعهددا هندسددة عمددارة األبنيددة  .وإنتددا مددن خدددمات ومددا يزاولدده مددن نشدداط 

 –اإلداريدة  –العالجيدة  –التعليميدة )العامدة المنشدتت  –اإلسدكان  –أنواعهدا بجميدع 
 -الحفريددة الهندسددة  -والقددرى تخطدديط المدددن ( األسددواق-العامددة  المكتبددات  -الدينيددة 

 :يماثلهددا، ويشددمل مجالهددا النددواحي التاليددة ومددا الددخ … التصددميم والتنسدديق الددداخلي

وعمدددل  -وضدددع التصدددميمات المعماريدددة و مدددا يلزمهدددا مدددن الرسدددومات التنفيذيدددة .1

وإجدراء التعاقددد  -وطدرح األعمددال فدى المناقصددات - التثمينيددةالمقايسدات التقديريدة أو 

وعمدل المستخلصدات عددن األعمدال واسدتالم المبدداني  .تنفيددذهاعليهدا واإلشدراف علدى 

 .عند تمام تنفيذها

تخطيط المدن والقرى، وتقسيم األراضي وتخطيطهدا لمشدروعات المبداني وجميدع  .2

 .ما يتعلق بالتخطيط العمراني

التصددميم و التجميددل  -والطددرق تخطدديط وتجميددل المسدداحات  -البنيددة الددتحكم فددى  .3

 .الصوت والضوء داخل المباني العامة -الداخلي

 .تصنيع مواد البناء والمباني سابقة التجهيزات أي المباني المصنعة .4

 .القيام بالمعاينات الخاصة بالمباني واإلنشاءات لعمل التقارير الفنية الالزمة .5

 .القيام باألعمال الفنية االستشارية .6

االشددتراك فددى الفصددل فددى المنازعددات الفنيددة أو فددى لجددان التحكدديم فددى المسددابقات  .7

الفنيددة أو فددى أيددة لجددان فنيددة أو فددى أعمددال خاصددة بددالخبرة إذا طلددب ذلددك األفددراد أو 

 .الهيئات أو الجهات القضائية

القيام بأعمال التصميم و التنفيذ الخاصة بالتعديالت والترميمات و أعمال الصديانة  .8

 .للمباني واإلنشاءات
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  التعليم وممارسة مهنة العمارة التعليم وممارسة مهنة العمارة 

 :بالهيئةتعريف 

: فددددي   36/صددددر نردددام الهيئددددة السدددعودية للمهندسدددين بالمرسددددوم الملكدددي رقدددم م 

: فدددددي  226، بنددددداء علدددددى قدددددرار مجلدددددس الدددددوزراء رقدددددم ( هدددددـ  13/9/1423)

، وهي هيئة مهنية علمية، وتهدف إلدى النهدوض بمهندة الهندسدة ( هـ  13/9/1423)

وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذ  المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع 

أسددس ومعددايير مزاولددة المهنددة وتطويرهددا بمددا فددي ذلددك شددروط التددرخيص ووضددع 

القواعددد واالمتحانددات الالزمددة للحصددول علددى الدددرجات المهنيددة وإعددداد الدراسددات 

واألبحاث وتنريم الدورات وإقامدة النددوات والمد تمرات ذات العالقدة بالمهندة وتقدديم 

 .المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة

 

 الرؤيـــة

الرقدي بالمهندة وتمكدين المهندسددين والم سسدات الهندسدية مددن الوصدول إلدى الحلددول  

 .دولياً الُمثلى ورفع مستوى األداء وتشجيع اإلبدا  واالبتكار لتحقيق مكانة مرموقة 

 

 األهــداف

 .بناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية االقتصادية في المملكة -

 .إيجاد البيئة المحفزة للتطوير واإلبدا  واالبتكار بما يخدم احتياجات المجتمع -

تحفيدددز المنشدددتت الهندسدددية السدددعودية والمهندسدددين السدددعوديين وتنميدددة مقددددراتهم  -

 .التنافسية
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 االعتماد المهني

 36/تهدددف الهيئددة السددعودية للمهندسددين الصددـادر نرددـامها بالمرسددوم الملكددي رقددـم م

إلى وضدع أسدس ومعدايير مزاولدة مهندة الهندسدة وتطويرهدا  هـ26/9/1423وتاريخ 

من الالئحة التنفيذية بأن علدى كافدـة المهندسدين العامدـلين فدي ( 27)المادة وقد قضت 

 .مهنة الهندسـة في المملكة التسجيل مهنيا في الهيئة

 

 :المهنيأهداف التسجيل 

 .تقييم الم هالت األكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة .1

المحافرة على التطوير المستمر فدي سدبيل تنميدة مهدارات المهندسدين ومتابعدة مدا  .2

 .يستجد في مجال تخصصهم

تددوفير وتطبيددق أفضددل الممارسددات المهنيددة مددن قبددل المهندسددين بمددا يحقددق حمايددة  .3

 .المجتمع وتحقيق الرفاهية له

إيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي لده وخبراتده المهنيدة ومدا يجدد  .4

 :المهنيشروط التسجيل  .فيها

 .أن يحمل طالب التسجيل الم هل الالزم في أحد التخصصات الهندسية .1

 .العمل في أحد مجاالت مزاولة المهنة التي سيأتي تفصيلها الحقاً  .2

 .الوفاء بالمتطلبات الالزمة للحصول على الدرجة المهنية المطلوبة .3

 .التوقيع على ميثاق المهندس وااللتزام بقواعد وأخالقيات المهنة .4

 .سداد الرسوم المقررة .5
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 :المهنيشروط تجديد التسجيل 

الحصددول علددى نقدداط تأهيددل خددالل الددثالث سددنوات بعددد الحصددول علددى الدرجددة  .1

 :يليالمهنية وفق ما 

 .ثمانون نقطة تأهيل( 80)مهندس درجة  -1

 .ستون نقطة تأهيل( 60)مشارك درجة مهندس  -2

 .ستون نقطة تأهيل( 60)محترف درجة مهندس  -3

 .خمسون نقطة تأهيل( 50)مستشار درجة مهندس  -4

 :وفروعهاالتخصصات الهندسية الرئيسة  .المقررةسداد الرسوم  .2

تشمل مهنة الهندسة التخصصات الرئيسة وفروعها المعتمددة أكاديميداً ويضداف حكمداً 

 .ما قد يجد مستقبالً 

 

 :المهنةمجاالت مزاولة 

التصدميم وإعدداد / التخطيط / الجدوى دراسة / البرمجة في مجاالت : الدراسات1.

الكميدات المواصفات الفنية وإعدداد جدداول / العقود إدارة / الهندسية المخططات 

/ البيئدي دراسات التقيديم / المختلفة دراسة وتقييم العروض للدراسات الهندسية / 

 .الخ ...الهندسي التحكيم / الجيوتقنيةالدراسات 

 

 .تدقيق الدراسات الهندسية واعتمادها: التدقيق .2
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

تنرديم الكشدوف / ويشمل اإلشراف الفندي علدى تنفيدذ األعمدال الهندسدية: اإلشراف .3

 .إعداد وتدقيق حساب الكميات/ تنريم دفاتر المساحة/ الشهرية

 

القيددام بتنفيددذ تصدداميم المشدداريع الهندسددية وفددق األسددس التقنيددة واألسدداليب : التنفيددذ .4

 .االقتصادية

 

إدارة األجهدددزة والم سسدددات والشدددركات والمكاتدددب التدددي تقدددوم ب نجددداز : اإلدارة .5

 .األعمال والمشاريع الهندسية

 

التفتديش علدى المشداريع الهندسدية فدي جميدع المراحدل وخاصدة فدي حدال : التفتيش .6

 .وقو  مخالفات فنية ومهنية

 

التعلدديم الهندسددي الجددامعي والتطددوير المهنددي المسددتمر لتهيئددة : التعلدديم والتدددريب .7

 .الكوادر للقيام بالمشاريع الهندسية

 

البحدددث فدددي المواضددديع العلميدددة الهندسدددية األساسدددية والتطبيقيدددة : البحدددث العلمدددي .8

 .الهندسي االقطا والمشكالت التقنية التي تخدم 

 

إبداء الرأي حول المواضديع الهندسدية والقيدام بالدراسدات : الخبرات واالستشارات .9

 .االستشارية الهندسية



28 

  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

القيددام بتعهددد تنفيددذ مشددرو  هندسددي عددن طريددق العقددد، وذلددك حسددب : التعهدددات .10

 .التصميم والتعليمات والشروط الفنية

 

الصيانة تفاديداً لععطدال أو الصديانة إلصدالح الخلدل وإعدادة : التشغيل والصيانة .11

 .العنصر أو المنشأ إلى الوضع السليم

 

التحقدددق مدددن صدددالحية المدددواد والعناصدددر والتجهيدددزات فدددي جميدددع : االختبدددار .12

 .القطاعات وتأثير العوامل المختلفة عليها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة

 

التأكددد مددن جددودة اإلنتددا  وتصددنيف نوعيتدده والتأكددد مددن مدددى مطابقددة : الفحددص .13

 .األجزاء المنتجة للتصميم أو المواصفات المعتمدة

 

تسلسدل العمليدات المتبعدة للحصدول علدى المندتج أو أجدزاء المندتج وفدق : اإلنتا  .14

 .تصميم معتمد حسب الشروط الفنية

 

الترجمة العملية لمتطلبات المجتمع مثدل المتطلبدات الغذائيدة والسدكنية : الصناعة .15

 .الخ، وفق نهج علمي ..واألمنية

 

القيددام باإلرشدداد التقنددي الهندسددي : التعريددف بددالمواد واآلالت واألجهددزة الهندسددية .16

لمواصددفات المددواد واآلالت واألجهددزة واألدوات التقنيددة بغددرض تسددويقها السددتعمالها 

 .في المشاريع واألعمال الهندسية
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 :المهنيةالدرجات 

 –محتددرف مهندددس  –مشددارك مهندددس  -مهندددس ) مهنيددة أربددع درجددات ( 4)وهددي 
  (مهندس مستشار

معمدداري، معمدداري مشددارك، )درجددات وفيمددا يتعلددق بتأهيددل المعمدداريين فتكددون لهددم 

حيددث أن المتطلبدددات العامددة األساسدددية ذات ( معمدداري محتدددرف، معمدداري مستشدددار

الصلة بتأهيل المهندسين والمعماريين بشدكل عدام تعتبدر متطابقدة إال أنهدا تختلدف فدي 

تفاصددديل االختبدددارات ومتطلبدددات الخبدددرة العمليدددة، لدددذا يلدددزم مراعددداة خصوصدددية 

 .المعماريين في تشكيل لجان االختبارات

 

 درجة مهندس -أ 

 :المسئوليات

 .تقديم المساعدة الفنية لفريق العمل الذي يعمل معه المهندس -1

التركيددز علددى بددرامج التطددوير المهنددي مددن خددالل المشدداركة فددي البددرامج المهنيددة  -2

 .المختلفة

 :المتطلبات

 .بهابكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف  -1

 .عضوية سارية المفعول مع الهيئة -2
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 :المهنيةالدرجات 

 

 درجة مهندس مشارك -ب

 :المسئوليات

التوقيع على التقارير والتصاميم بجانب مهندس ال تقل درجته المهنية عن مهندس  -1

 .محترف

 .تقديم خدمات هندسية في مجال تخصصه -2

ممارسة كافة المهام الهندسية تحت إشراف ومتابعدة واعتمداد مهنددس محتدرف أو  -3

 .أعلى

 :المتطلبات

 .بهابكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف  -1

 .عضوية سارية المفعول مع الهيئة -2

 .أربع سنوات على األقل في درجة مهندس( 4)أمضى  -3

 .أربع سنوات على األقل( 4)لمدة خبرة مهنية موثقة  -4

 .ثمانون نقطة من نقاط التأهيل( 80)على الحصول  -5

اجتياز االختبار التحريدري للمهنددس المشدارك، وللحاصدلين علدى درجدات مهنيدة  -6

 .خارجية وفق الخبرة العالمية فيكتفى عنه ب جراء مقابلة مهنية
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 :المهنيةالدرجات 

 ،محترف درجة مهندس  -  

 :المسئوليات

 .إعداد وتقديم الخدمات الهندسية في مجال تخصصه الهندسي فقط -1

 .التوقيع على التقارير والمخططات ذات المس ولية المباشرة وغير المباشرة -2

 .تدريب المهندسين في مستوى مهندس مشارك فأقل -3

 .تحكيم هندسي وفض منازعات بعد الحصول على التأهيل المطلوب -4

 .إدارة عقود الخدمات الهندسية -5

 .تولي مهام مس وليات قيادية -6

 :المتطلبات

 .خمس سنوات على األقل كمهندس مشارك( 5)أمضى  -1

 .عضوية سارية المفعول مع الهيئة -2

سددتون نقطددة مددن نقدداط التأهيددل بعددد الحصددول علددى درجددة ( 60)علددى الحصددول  -3

 .مهندس مشارك

 .اجتياز مقابلة مهنية -4

اجتياز االختبار التحريري للمهنددس المحتدرف، وللحاصدلين علدى درجدات مهنيدة  -5

 .خارجية وفق الخبرة العالمية فيكتفى عنه ب جراء مقابلة مهنية
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 :المهنيةالدرجات 

 درجة مهندس مستشار - 

 :المسئوليات

 .اعتماد الخدمات الهندسية في مختلف المجاالت -1

 .التوقيع على التقارير والمخططات في مختلف التخصصات -2

 .تدريب المهندسين في مستوى مهندس محترف فأقل -3

تحكيم هندسي وفدض المنازعدات فدي كافدة المجداالت بعدد الحصدول علدى التأهيدل  -4

 .المطلوب

 .تقديم استشارات هندسية مختلفة -5

 .قيادة فريق عمل في مختلف التخصصات الهندسية -6

 :المتطلبات

 .الحصول على درجة مهندس محترف -1

 .عضوية سارية المفعول مع الهيئة -2

عشددر ( 10)عددن خبددرة بعددد الحصددول علددى درجددة المهندددس المحتددرف ال تقددل  -3

 .سنوات

 .تزكية من ثالث أشخاص على األقل يحملون درجة مهندس مستشار -4

 .خمس سنوات( 5)عن تولي مسئولية قيادية ال تقل  -5

المهندسدون السدعوديون العداملون بالخدار  وغيدر السدعوديين .اجتياز مقابلة مهنيدة -6

 .المستقدمين للعمل في المملكة
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  االعتماد املهني للمعمارياالعتماد املهني للمعماري

 :المهنيةالدرجات 

 :يلييتم تطبيق الدرجات المهنية إذا استوفى أي منهم سنوات الخبرة كما 

 .أربع سنوات( 4): المشاركالمهندس  -1

 .تسع سنوات( 9): المحترفالمهندس  -2

 .تسعة عشر سنة( 19): المستشارالمهندس  -3

المهندسون المستقدمون لمددة .على أن يستوفي المتطلبات األخرى الخاصة بكل درجة

 :قصيرة

يمددنح المهندددس المسددتقدم لمدددة قصدديرة أقددل مددن سددنة تسددجيالً م قتدداً وفقدداً لمتطلبددات 

 .الدرجة التي تتفق مع خبراته وم هالته ويسمح له بالعمل بعد ذلك
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  املكاتب اهلندسية املكاتب اهلندسية 

تنرم الهيئة السعودية للمهندسين مزاولة مهنة الهندسة وذلك بمنح تدراخيص هندسدية، 

والخدددمات المقدمددة ومعالجددة المعوقددات التددي تواجدده حدداملي التددرخيص مددن خددالل 

المشاركة مع إدارة المهن الحدرة بدوزارة التجدارة والصدناعة، وتقدوم اإلدارة بخددمات 

 :التاليةإجراءات التراخيص الهندسية والخدمات المقدمة لها للفئات 

 .مكاتب الخدمات الهندسية المساعدة

 (.هندسية إستشارات –مهندس  إستشاري –مهندس )بفئاتها المكاتب الهندسية 

 .مختبرات فحص التربة والخرسانة واألساسات والمواد

 .السالمة الهندسية إستشاراتمكاتب 

 .الشركات الهندسية المهنية

 .شركات العقود المتكاملة

 

  :علىوتقوم الهيئة 

دراسددة المعوقددات التددي تواجدده حدداملي التددراخيص مددع الجهددات صدداحبة المشدداريع •

 .والجهات الرقابية كاألمانات والبلديات

تطبيق نرام ي هل حاملي التراخيص لمزاولة النشاط الهندسي وفق المجال الهندسدي •

 .المرخص له وذلك بالتنسيق مع وزارة الش ون البلدية والقروية

 .القيام بالزيارات الميدانية للوقوف على بيئة عمل حامل الترخيص والخرو  بتقييم•

 .تصنيف التراخيص الهندسية•

 .(EPC)المتكاملة تطوير إجراءات تراخيص شركات العقود •
 .تطوير تدقيق طلبات الشركات األجنبية للحصول على ترخيص شركة مختلطة•
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  التحكيم اهلندسيالتحكيم اهلندسي
 التحكيم الهندسي

 31/3/13/3رقدم  إجتماعهداتمت موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في 

الريددادة فددي تحقيددق العدالددة فددي المنازعددات  :علددى انشدداء مركددز تحكدديم هندسددي ر يتدده

  .الهندسي باالتحكيملفصل في المنازعات الهندسية ونشر الوعي : الهندسية، ورسالته

 :األهداف

  .التوفيقالفصل في المنازعات الهندسية عن طريق التحكيم او 1.

  .الهندسيتعزيز نزاهة اجراءات التحكيم 2.

 .نشر ثقافة التحكيم الهندسي3.

 .تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم االخرى4.

 .بناء كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم5.

 المستفيدون من المركز

 .الحكومية الوزارات والم سسات 1.

 .واالفرادالشركات والم سسات العامة والخاصة 2.

 .القضائية الدوائر 3.

 .الهندسي المهندسون والعاملون في المجال 4.

 الخدمات التي يقدمها المركز

  التحكيم الهندسي1.

  .المنازعاتالتوفيق والصلح والطرق البديلة االخرى لحل 2.

  .القضائيةواالستشارات الفنية للجهات  والدرساتالخبرة 3.

  .والم تمراتالدورات التدريبية 4.

  .المحكمينتأهيل واعتماد 5.
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  الشعب اهلندسيةالشعب اهلندسية
  :الهيئةالشعب الهندسية في 

 

تكددون الشددعب الهندسددية حاليدداً فددي الهيئددة مددن أربعددة عشددر شددعبة بندداًء علددى عمليددة 

 للشعب،االنتخابات التي أجريت 

  

 ادارة المشاريع  -1

 التحكيم الهندسي  -2

 التشغيل والصيانة  -3

 المباني الخضراء  -4

 القيميةالهندسة   -5

 الهندسة الكهربائية  -6

 الهندسة المدنية  -7

 الهندسة الميكانيكية  -8

 هندسة الحاسوب   -9

 هندسة العمارة - 10

 التراث العمراني -11

 الهندسة الصناعية -12
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  مساهمة اهليئةمساهمة اهليئة
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  أخالقيات ممارسة مهنة العمارةأخالقيات ممارسة مهنة العمارة
المعتماادة بقاارار مجلااة ادارة الهيئااة السااعودية  ندسااةاله نااةأخالقيااات ممارسااة مه

 :للمهندسين

ترتبط مهنة الهندسة والخدمات التي يقدمها المهندسون بشكل كبير بالتقددم الحضداري 

، لدذا معيشدته وحماية وتسخير الموارد الطبيعية لخدمة المجتمدع والرفدع مدن مسدتوى 

 ةومعدداييريصددبح مددن الضددروري أن يقدددم المهندسددون خدددماتهم المهنيددة وفقدداً لقواعددد 

 .واإلتقان أخالقية تتوخى الصدق واألمانة 

وحرصاً من الهيئة السدعودية للمهندسدين التدي تهددف إلدى النهدوض بمهندة الهندسدة و 

كل ما من شأنه تطدوير و رفدع مسدتوى هدذ  المهندة و العداملين فيهدا بموجدب نرامهدا 

الرقدي بمهندة الهندسدة "فدي ور يتهدا المتمثلدة   36/ الصادر بالمرسدوم الملكدي رقدم م

وتمكددين المهندسددين والم سسددات الهندسددية مددن الوصددول إلددى الحلددول المثلددى، ورفددع 

مستوى األداء وتشجيع اإلبدا  واالبتكدار لتحقيدق مكاندة مرموقدة دولدي، فقدد رأت أن 

تضع هذ  القواعد بين أيددي المهندسدين و الفنيدين فدي مختلدف مدواقعهم لتكدون بمثابدة 

 قواعد مهنية بأصول التعامل المهني السليم فيما بينهم ومع اآلخرين

 .المجتمع لخدمة 

ولمدا كددان العدددل والنزاهدة والصدددق واألمانددة والوفدداء بالعهدد وحفددر السددر والتناصددح 

وإتقان العمل واالبتعاد عن إيدذاء الغيدر فدي مجملهدا هدي مكدارم األخدالق والقديم التدي 

، فقدد اليومية وااللتزام بتطبيقها في الحياة  بهايدعو إليها اإلسالم ويحث على التمسك 

راعت الهيئة السعودية للمهندسين فيمدا أعدتده مدن قواعدد وأخالقيدات ممارسدة المهندة 

فدددي جميدددع  بهدددا، وعلدددى كافدددة المهندسدددين االلتدددزام والقددديم هدددذ  األسدددس و المبددداد  

  .الشأن ممارساتهم المهنية وفق ميثاق المهندس الموقع عليه في هذا 
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  أخالقيات ممارسة مهنة العمارةأخالقيات ممارسة مهنة العمارة

 :العامةالقواعد 

يبنددي المهندددس سددمعته المهنيددة علددى كفدداءة وجدددارة الخدددمات التددي : األولددى القاعدددة 

 .يقدمها، كما يبتعد عن منافسة اآلخرين بشكل غير عادل

 

يسعى المهنددس لتنميدة قدراتده وكفاءتده الشخصدية، كمدا يدوفر فدرص : الثانية القاعدة 

 .و الفنيين العاملين تحت إشرافه ندسينالتطوير المهني للمه

 

 نددةيلتددزم المهندددس بتعزيددز القدديم والمبدداد  األساسددية ألخالقيددات مه: الثالثددة القاعدددة 

في تصرفاته باألساليب التي تدعم وتعدزز  إلتزامهوترسيخها في المجتمع مع  ندسةاله

 .محليا و عالميا نةمكانة وأمانة وكرامة المه

 

يتصددرف المهندددس فددي المسددائل المهنيددة كوكيددل حددريص لصدداحب : الرابعددة القاعدددة 

 .، وعليه أن يتجنب أي تعارض في المصالحالعمل 

 

يحددرص المهندددس عنددد تقددديم أفكددار  و أرائدده و قراراتدده أن تكددون : الخامسددة القاعددة 

 .بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصه وخبراته المهنية

 

يسعى المهندس عند تقديم خدماته المهنية إلدى األخدذ بدأعلى معدايير : السادسة القاعدة 

 السالمة وحماية البيئة تحقيقا للمصلحة العامة للفرد و المجتمع
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  تصنيف املقاولنيتصنيف املقاولني

وتاااري   22148الئحااة نمااام ت اانيف المقاااولين ال ااادرة بااالقرار الااوزار  رقاام 

 : هـ10/10/1431

 :التاليةعلى المقاول تقديم المستندات والنماذ  

 .تعبئتها نماذ  التصنيف بعد  -1

أو شددهادة السددجل التجدداري و التددرخيص النرددامي معدداً ، شددهادة السددجل التجدداري -2

 .متضمنة مجاالت التصنيف المطلوبة

وجميددع قددرارات الشددركاء بالتعددديل عليدده متضددمنة ، عقددد تأسدديس الشددركة موثقدداً  -3

 .مجاالت التصنيف المطلوبة

حسدداب )الدددخل وقائمددة ، ( الميزانيددة )المددالي نسددخة أصددلية مددن قائمددة المركددز  -4

للددثالث سددنوات األخيددرة معتمدددة ومصدددقة مددن محاسددب قددانوني ( األربدداح والخسددائر

 .مرخص له بمزاولة المهنة

أما من لم يمض على مزاولته النشداط ثدالث سدنوات فيكتفدى بميزانيدات بدايدة النشداط 

 .على أن ال تقل عن سنة مالية واحدة

التدي نفدذها المقداول ( في حكمها في حالدة عددم إبدرام عقدد أوما)عقود المشروعات -5

أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن ال تقل نسبة تنفيذ المشدرو  عدن 

 .لمشاريع الصيانة والتشغيل% 30، التنفيذ لمشاريع % 50

اتفاقية التضدامن موقعدة ومختومدة مدن األطدراف المتضدامنة ومصددقة مدن الجهدة  -6

 .المختصة

أو جددزء مندده أو ، موافقددة خطيددة مددن مالددك المشددرو  للمتعاقددد بالتنددازل عددن العقددد -7

 .تنفيذ  من الباطن
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  تصنيف املقاولنيتصنيف املقاولني

وتاااري   22148الئحااة نمااام ت اانيف المقاااولين ال ااادرة بااالقرار الااوزار  رقاام 

 : هـ10/10/1431

 .رخص مشروعات القطا  الخاص -8

الخداص كشف تحليلي باإليرادات والمصروفات لجميع عقدود مشدروعات القطدا   -9

وعقود التضامن والباطن وعقود أسعار الوحدة واالمتياز واالستثمار مصادق عليده ، 

 .من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة

اسددتطال  رأي مالددك المشددرو  بعددد تعبئتدده مددن الجهددة المالكددة للمشددرو  حسددب  -10

 .التعليمات المدونة على النموذ 

تدم إلغداء ) .المالكة آخر مستخلص حكومي أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة  -11

 (هـ 1432/4/28وتاريخ  9002هذ  الفقرة بناًء على القرار الوزاري رقم 

 .أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة -12

علدى أن تكدون ، يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها مدن مكتدب ترجمدة معتمدد

جميع المستندات المقدمة من خار  المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو 

 .القنصلية أو السفارة السعودية
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  تصنيف املقاولنيتصنيف املقاولني

وتاااري   22148الئحااة نمااام ت اانيف المقاااولين ال ااادرة بااالقرار الااوزار  رقاام 

 : هـ10/10/1431

 .رخص مشروعات القطا  الخاص -8

الخداص كشف تحليلي باإليرادات والمصروفات لجميع عقدود مشدروعات القطدا   -9

وعقود التضامن والباطن وعقود أسعار الوحدة واالمتياز واالستثمار مصادق عليده ، 

 .من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة

اسددتطال  رأي مالددك المشددرو  بعددد تعبئتدده مددن الجهددة المالكددة للمشددرو  حسددب  -10

 .التعليمات المدونة على النموذ 

تدم إلغداء ) .المالكة آخر مستخلص حكومي أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة  -11

 (هـ 1432/4/28وتاريخ  9002هذ  الفقرة بناًء على القرار الوزاري رقم 

 .أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة -12

علدى أن تكدون ، يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها مدن مكتدب ترجمدة معتمدد

جميع المستندات المقدمة من خار  المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو 

 .القنصلية أو السفارة السعودية

 

والحددد المددالي األعلددى لقيمددة ، تحدددد مجدداالت التصددنيف ودرجاتهددا وحدددودها الماليددة

 :كالتاليالمشرو  الواحد الذي يمكن إسناد  للمقاول دون تصنيف 
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  تصنيف املقاولنيتصنيف املقاولني

 رقم
الدرجات 

 المجاالت

الحد المالي األعلى لقيمة  الدرجة وحدها المالي األعلى لقيمة المشروع الواحد بماليين الرياالت

المشروع الواحد دون 

 تصنيف بماليين الرياالت
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 3 5 15 50 200 200أكثر من  المبانــــــي 1

 3 10 30 100 300 300أكثر من   الطـــــــــــرق 2

أعمال الميا   3

والصرف 

 الصحي

 3 10 30 100 300 300أكثر من  

األعمال  4

 الكهربائية

 3 5 15 50 200 200أكثر من 

األعمال  5

 االلكترونية

 3 5 15 50 200 200أكثر من  

 3 5 15 50 200  200 أكثر من  تقنية االتصاالت 6

األعمال  7

 الميكانيكية

 3 5 15 50 200 200أكثر من 

األعمال  8

 الصناعية

 3 10 30 100 300 300أكثر من  

 3 10 30 100 300 300أكثر من  األعمال البحرية 9

الســــــــــــــــــــ 10

 ـــــــــــــــــدود

 3 5 15 50 100 100أكثر من 

تشجير الحدائق  11

 وتنريم المواقع

 3 5 15 30 100 100أكثر من 

 3 5 15 30 100 100أكثر من  المسالخ 12

 0.1 0.3 1 3 10 10أكثر من  حفر اآلبـــــــار 13

 1 3 10  30 100 100أكثر من  صيانة المباني 14

 1 3 10 30 100 100أكثر من  صيانة الطرق 15
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  تصنيف املقاولنيتصنيف املقاولني
 

صيانة وتشغيل  16

أعمال الميا  

والصرف 

 الصحي

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  17

األعمال 

 الكهربائية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  18

األعمال 

 االلكترونية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  19

 تقنية االتصاالت

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  20

األعمال 

 الميكانيكية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  21

األعمال 

 الصناعية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  22

 األعمال البحرية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  23

 المسالخ

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

نرافة المدن  24

والتخلص من 

 النفايات

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة الحدائق  25

 والمتنزهات

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة وتشغيل  26

 السدود

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

صيانة المراكز  27

 الطبية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

تخديم وتأمين  28

التغذية للمراكز 

 الطبية

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

تخديم وتأمين  29

 اإلعاشة لعفراد

 1 3 10 30 100 100أكثر من 

 


