القسم االقتصادي
عناية المهندس خالد السليمان المحترم
السؤال االول :

للمكاتب الهندسية واالستشارية دون ادنى شك دور كبير في النهضة العمرانية في المملكة … فلو

توضح لنا ابرز ما تقوم به هذه المكاتب ؟

االجابة :
إن العماااري هااي مااري الشااعوب ومااد ساااهم المعمااار

بشااك فع اال فااي بناااا الاضاااره االانسااانيه وان

المعمار والذ غالبا ما يمث العنصار االساساي فاي المكاتاب االستشاارية لاه دو ار هاماا وفعااال وما ث ار
ويتناسب ذلك مع مقدار نزاهته وكفااته وامكانياته الفنية .
مما الشك فيه فإن المكاتب الهندسية االستشارية عليها مس وليات كبيري تجااه الاونن ولكنهاا يجاب ن
تتناسب هذه المس ليات مح الصالايات الممنواه لها ان صح التعبير ولكنها بالغم من هذه القيود فقاد
استناعت نسبه منها في انتاج اعمال معمارية متميزه وجديري باالعجاب والتقدير .
ان مجاال الدادمات الهندسااية االستشاارية يعتبار مناااه مهماه ماان مناوات االساتثمار الااونني وهاو بااجااة
ال ااى دع اام اقيق ااي م اان جمي ااع الجه ااات لي ااتمكن ه ااذا القن ااا م اان تن ااوير المه اان المعماري ااه والهندس اايه
وسااينعكذ هااذا بش ااك مباشاارعلى جم ااال الماادن والن اوااي االجتماعي ااه وعلااى االمتص اااد الااونني ه ااذا
باالضافه الى توفير فرص وظيفية لنسبة كبيري من المجتمع.
السؤال الثاني :

ولكننااا نساامع كثي ا ار عاان تصااوير المدننااات فااي بعاام المكاتااب دون ادنااى م ارعاااي لالاتياااج الفعلااي
للموانن الذ يصبح غالبا الضاية في ذلك  ..ما تعليقك على ذلك؟ وبمااذا تنصاح ال ارغاب فاي البنااا

؟

االجابة :
ان الماوانن ضاااية لهااذه النوعيااه ماان الداادمات ولكننااا ال ننسااى با ن المكاتااب الهندسااية و االستشااارية

النزيهه والجيدي هي ضاية ادرى و كثر تظر ار ماديا ومعنويا واجتماعيا وسوف يانعكذ هاذا بادون شاك

وبشك مباشر وغير مباشر على الفرد كمهندذ او كمعمار و كموانن عاد وعلاى المجتماع بشاك
عام وهام .
ي ساافني الق ااول ب نااه ال يا ازال المجتمااع ينظ اار الااى د اادمات المهاان الهندس ااية االستشااارية بمنظ ااور في ااه

اجااااف وعاادم تقاادير هااذا ماان جهااة وماان جهااة اداارى مااد اليااالم الم اوانن كا اللااوم والساابب يعااود الااى
إسااا ة وتشااويه عاادد كبياار ماان المعماااريين والمهنسااين ماان اصااااب المكاتااب فالبقاااالت و الااذين يقفااون

وراا الكسااب الساريع علااى اساااب االمتصاااد الااونني بشااك عااام وعلااى اساااب الماوانن بشااك داااص

ويشجعون بك موه استمرار ظاهري الددمات الهندسية الهابنة .
ه ا يعق ا

ن يااتمكن مكتااب هندسااي ماان اصاادار كثاار ماان م ا تين ودمسااين مشااروعا ساانويا وبعاام

المكات ااب الت ااي ت اارفم ن ته اابم ال ااى ه ااذا المس ااتوى المت اادني م اان الد اادمات التص اادر س ااوى ع اادد م اان

المشاريع اليتجاوز عدد االصابع .

يازننا ب ن نرى شرياة كبيري من القنا الهندساي االستشاار ذات المساتوى المتادني مان الدادمات ماد
استناعت وبك موي الساينري علاى نسابة كبياري مان االعماال المعمارياة والهندساية واالستشاارية وتمكنات

من ااتواا عدد كبير من المواننين االبرياا وان ه الا الماواننين ال يعلماون اقيقاة انهام بتاوفيرهم هاذه

المبااالف فااي المدننااات المعماريااة متدنيااة سااوف ياادفعون ضااعافه س اواا ثناااا التنفيااذ و فااي اصااال

المشاااك والعيااوب ثناااا التشااغي وساايعانون ماان بعاام لساالبيات التااي سااتظهر فااي التوزيااع المعمااار

الاق ااا … وه اام م اان ذل ااك ها اوان ذل ااك س ااوف يا ا ثر عل اايهم بش ااك غي اار مباش اار الاق ااا ايا ا

ان ال اادوري

االمتصادية هي دوري كاملة والسلبيات ستعود عليهم .
السؤال الثالث :

بعاام المكاتااب الهندسااية وكااذلك االستشااارية اددلاات الش اريك االجنبااي فااي نشااانها … ها هااذا يعنااي
ضااعف فااي مهندسااينا السااعوديين ؟ ومااا تعليقااك اااول عاادم مشاااركة المهناادذ السااعود ااادي التداارج
في بعم المكاتب وعدم اعنااه وضعه الوظيفي ؟

االجابة :
بالنسبه للشنر االول من الس ال فابذا لو تم ذلك على سذ سليمه من ومد مبكار ثنااا نفاره العقاار
ومشاااريع البنيااه التاتيااه الهامااه و المشاااريع السااكانيه و المشاااريع الفرديااه يمكننااا القااول ب ا ن اددااال

الشريك االجنبي الى المكاتب االستشارية له ايجابيات كثيري ونان النزال ببااجة ماسة الاى الدبارات
الكبيري التي يتمتع بها الشريك االجنبي المتميز .

را اام م ام اارق ع اارف م اادر نفس ااه  .....نع اام هن اااك ض ااعف فن ااي وادار واض ااح ف ااي نس اابة كبيا اري م اان
مهندسينا السعوديين وهذا نبيعي لما نان فيه اي

ان القنا العام والقنا الدااص وتاديادا مناا

االستثمار العقار مد سببا في وجود هذا الضاعف وويباد ذلاك مان سالوب التعلايم و لتادريذ الكااديمي
البات هذا باالضافه اال انه لم يكن للمهندذ الساعود
ترسيتها من مب

دور فعاال فاي المشااريع الكبياري التاي تمات

القنا العام علاى شاركات ومكاتاب استشاارية عالمياة وكاذلك القناا الدااص والاذ

اسااند كثياار ماان مشاااريعه الهامااة الااى استشاااريين اجانااب وشااركات تنفيذيااة كبي اري ولاام ي دااذ لمهناادذ
السعود

لفرصه للعم بهذه المشاريع .

و هناك شركات اجنبية تعما فاي المجاال الهندساي واالستشاار ومتضاامنة ماع مكاتاب وننياه ولكان
غالبا مايكون دورهذه المكاتب الوننيه تمثي مانوني فقم لذلك التساتفيد هاذه المكاتاب

ت تي وتذهب من اي

فا اده والدباره

تت .

وااادى سااباب وجاود هااذه الشاركات االجنبيااة هااي ظااهره تفضااي االجنباي علااى الماوانن وعاادم الثقااه
ب مكانياته و التي التزال مت صلة في مجتمعنا.
وايا

اننااا علااى وشااك الااددول فااي منظمااة العالميااة للتجاااري فالقااات فإنااه المفاار ماان ددااول المكاتااب

والشركات االستشاريه االجنبيه لسومنا ويجب علينا االستعداد الجد لهذه المراله الجديده من االنفتاا
ومعرفه سلبياتها و ايجابياتها .
اما لشق الثاني من لسا ال ااول عادم مشااركة المهنادذ الساعود اادي

التدارج فاي بعام المكاتاب

يمكا اان القا ااول ب ن ا ااه هنا اااك مكات ا ااب امكانياتها ااا الماليا ااه جي ا ااده والتا ااي ال تتج ا اااوز نسا اابتها  %1و اما ا ا
وبإستناعتها ااتواا عدد بسيم من الدريجين الجدد ولكن ه هذا يكفي … ؟ بالنبع ال

لااذلك يجااب علينااا اعااادي النظاار لس اوق االستشااارات المعماريااه والهندساايه وتصااايح مااايمكن تصاااياه

ومن همها تكاليف الددمات الهندسية الهابنة والرفع من مستوى الدادمات الهندسايه هاذا ب الضاافه
الااى توعيااه وتوجيااه الم اوانن الااى تقاادير هااذه المهنااه لتااتمكن هااذه المكاتااب ماان تقااديم داادمات عاليااه
الجوده واستيعاب المهندسين السعوديين اديثي التدرج ليعود النفع في النهايه للموانن .

السؤال الرابع :

للمكاتب الهندسية واالستشارية بك ت كيد امال وتنلعات ومعومات وعقبات  ...فلو تسلم الضوا على

ابرز امالها وتنلعاتها ومعوماتها وعقباتها ..؟

االجابة :
دعنااي بااد بالمعومااات والعقبااات الت اي تواجااه مهنااة الهندسااة والمكاتااب الهندسااية واالستشااارية إذا علمنااا

ب ا ن مااا نساابته  %50ماان عاادد المهندسااين السااعوديين ال يمارسااون المهنااة باااق بااالرغم ماان اننااا دولااة
نامية وبااجة ماسة الى الكفااات الوننية للااق بركب االمم المتقدمة علميا .
لقااد امااتالت الاادوا ر الاكوميااة والااو از ارت ب لمعماااريين وبالمهندسااين علااى مدتلااف تدصصاااتهم والتااي
يغلب على عملهم العم االدار المكتبي البات.

لماذا … السباب عديادي منهاا ان جمياع االباواب االدارى مقفلاه واهمهاا عادم وجاود الجادوى االمتصااديه

من العم في القنا الهندسي واالستشار لتدنى الدد واالربا .
فلنبااد بالنريقااة التعليميااة والتااي تركااز غالبااا علااى الن اوااي االكاديميااة الباتااه ومااد يرجااع هااذا الااى
الم هالت االكاديمية الباته لمعظم ساتذه الجامعات .

ام ااا ن اارق ت اادريب وت هيا ا المهندس ااين ف ااإين ه ااي واي اان القن ااا الع ااام والقن ااا الد اااص م اان المش اااركة
الاقيقيااة والتض اااية ف ااي س اابي دع اام ومس اااندي الدا اريجين للت اادريب عل ااى المش اااريع العدي اادي الت ااي نف ااذت
وتات التنفيذ و ستنفذ …
م ااا م ااا يد ااص النا اوااي التنظيمي ااة للمهن ااة وه ااو بي اات القص اايد فانن ااا ال نا ازال نتد اابم يمين ااا ويس ااا ار ب ااين
الجمعية السعودية لعلوم العمران والتي لم يكن لها

دور فعال وملاوظ في سبي تنظيم هاذه المهناة

.
مااا اللجنااة الهندسااية ف الهي ااة الهندسااية مسااتقبال
الكبيا اره فل اام يك اان له ااا

فبااالرغم ماان االمكانيااات االداريااة والفنيااة والماديااة

دور فع ااال س ااوى جباي ااة االش ااتراكات الس اانوية واص اادار و توزي ااع النشا ارات

الداصه بالشروط والقوانين لتي تزيد من التعقيد تعقيدا .

نعلم ب نه التزال هناك ارتبانات تنضايميه وتشاريعيه باين اللجناة الهندسايه وكا مان و ازري التجااري وو ازري
االشااغال العامااة واالسااكان والتعلاايم العااالي وو ازري البلااديات … و يجااب علااى اللجنااه ا ان تبااد بتسااهي
االجرااات ومساعده المكاتب المعماريه واالستشاريه وت هي المعماريين والمهندسين وتصانيف المكاتاب
الهندسية واالستشارية وتنظيم ممارسة هذه المهنة.
و يج ااب عل ااى اللجن ااة وال تعري ااف المهن اادذ وتادي ااد التدصص ااات والتميي ااز ب ااين المعم ااار والمهن اادذ
الكهربا ي والمهندذ المدني اي

اننا نالاظ امتاام التدصصات الهندسية االدرى على مهناة العمااري

دى الى تدهور هذه المهنة من النااية الفنية والمادية .

اليا ازال اص ااااب ه ااذه المه اان يتدبن ااون ف ااي دس ااا رهم اليومي ااة ولك اانهم ال يس ااتنيعون ايق اااف مزاول ااه
نشانهم في هذا القنا الهام من القناعات االمتصاديه السباب عديدي .
السؤال الخامس

كلمة تدتم بها هذا الاوار ؟

االجابة :

نتمناى ان نارى جمعيااة و لجناة و هي ااة تمثا جميااع القناعاات المعماريااه والهندساية تقااوم بتناوير هااذه
المهن وتهي ه الظروف المناسبه لتقدمها لتظاهي الجميعات المهنية في العالم …

اذا كااان ااض ارنا نااان المهنيااون ماان الصااعب فهمااه واد اركااه فااان املنااا بااان ثاام بالمسااتقب ب ا ن يكااون
فض و كثر وضواا.
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