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العنوان يوضع هنا 



١/ المقدمة والغرض من الدليل: 

إنفــاذًا للقــرار الــوزاري رقــم: 686 بشــأن توطيــن المهــن الهندســية بنســبة 20%والــذي 
يأتــي ضمــن مجموعــة مــن قــرارات توطيــن المهــن التــي عملــت عليهــا الــوزارة بالتعــاون 
والشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة واإلشــرافية المعنيــة لتمكيــن الخريجيــن ذوي المؤهــات 
النوعيــة مــن ابنــاء الوطــن مــن الحصــول علــى فــرص عمــل الئقة وتوفيــر بيئة عمل مناســبة 
ومحفــزة للكــوادر الوطنيــة فــي القطــاع الخــاص، وتعزيــز عملهــم فــي الوظائــف المحوريــة 

للمســاهمة فــي تنميــة القطــاع الخــاص.

وقــد راعــى القــرار، ظــروف ســوق العمــل فــي المهن واألنشــطة الهندســية، وكذلــك راعى 
ــار  ــًا، وأخــذ فــي االعتب أعــداد الباحثيــن عــن عمــل مــن خريجــي التخصصــات الهندســية حالي
ــن ســينضمون  ــًا فــي التخصصــات ذات العاقــة بالمهــن الهندســية والذي الدارســين حالي
لســوق العمــل خــال الســنوات القليلــة القادمــة، وكذلــك واقــع القطــاع الخــاص، وقدرتــه 

علــى اســتيعاب الكــوادر البشــرية الوطنيــة فــي التخصصــات المهنيــة.

 تــم إعــداد هــذا الدليــل لتوضيــح كافــة تفاصيــل قــرار توطيــن المهــن الهندســية، ويشــمل 
ذلــك النســب الــــمفروضة، األنشــطة والمهــن المســتهدفة، آليــة احتســاب النســبة علــى 
المــوارد  التــي تقدمهــا منظومــة  الدعــم  برامــج  إيضــاح  العقوبــات، وكذلــك  العامليــن، 
البشــرية والهيئــات المتخصصــة لمســاندة القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ القــرار، باإلضافــة 

ــر شــيوعًا. ــة عــن التســاؤالت األكث إلــى اإلجاب



٢/ التعريفات:

هــي جميــع المهــن المصنفــة كمهــن هندســية بحســب التصنيــف 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  قبــل  مــن  المعتمــد  المهنــي 

الدليــل. هــذا  فــي  حصريــًا  والمفصلــة  االجتماعيــة 

المهن
الهندسية

يقصــد بــه قــرار وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الخــاص 
بتوطيــن المهــن الهندســية فــي القطــاع الخــاص.

قرار
التوطين

يقصــد بهــا نســبة عــدد العامليــن مــن الســعوديين ) فــي المهنــة 
المحــددة ( فــي منشــأة إلــى العــدد اإلجمالــي مــن العامليــن ســواء 
ســعوديين أو وافديــن ) فــي نفــس المهنــة ( فــي المنشــأة ذاتهــا.

نسب 
التوطين
المهنية

هــي كل كيــان اعتبــاري مســجل فــي ســجالت وزارة المــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة ويعمــل بــه عــدد 5 عامليــن فأكثــر ممــن ينطبــق 

عليهــم تعريــف المهــن الهندســية. 
المنشآت

المستهدفة

المنشــأة  كعامــل ويخضــع  بهــا كل شــخص مســجل فــي  يقصــد 
الهندســية. المهــن  احــد  فــي  المهنــي  للتصنيــف 

العاملين
ذوي المهن 

الهندسية

ــل منظومــة  ــف المقدمــة مــن قب ــا برامــج الدعــم والتوظي يقصــد به
المــوارد البشــرية  لتحفيــز القطــاع ودعمــه.

الدعم
والتوظيف



الشروط العامة لقرار التوطين

3-1 النسب المفروضة:

3-2 سريان القرار والنسب الملزمة:

توطين نسبة 20 % من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في المنشأة.

يســري هــذا القــرار علــى جميــع منشــآت القطــاع الخــاص العاملــة فــي الســوق 
الســعودي التــي يعمــل بهــا 5 عامليــن فأكثــر مــن العامليــن ذوي المهــن الهندســية، 
وفــي حــال اســتهداف مهــن هندســية فــي قــرارات ســابقة أو قــرارات الحقــة لمهنــة 
أو مهــن محــددة بنســب مختلفــة تماشــيًا مــع تغييــرات ســوق العمــل واحتياجاتــه 

فيتــم تطبيــق نســبة التوطيــن األعلــى.

3-3 االعتماد المهني:

3-4 الحد األدنى لألجور في احتساب نسبة التوطين:

الســعودية  الهيئــة  مــن  المهنــي  االعتمــاد  علــى  المهندســين  حصــول  يشــترط 
والالئحــة  الهندســية،  المهــن  مزاولــة  نظــام  فــي  ورد  لمــا  وفقــًا  للمهندســين، 
التنفيذيــة لنظــام مزاولــة المهــن الهندســية. وال يتــم احتســاب المهندســين غيــر 

المفروضــة. التوطيــن  نســب  مــن ضمــن  المعتمديــن 

يشــترط الحتســاب المهنــدس الســعودي فــي نســبة التوطيــن المفروضــة أال يقــل أجــره 

الشــهري المســجل فــي التأمينــات االجتماعيــة عــن 7,000 ريــال ســعودي، ولــن يحتســب 

المهنــدس الســعودي الــذي يحصــل علــى أجــر أقــل مــن ذلــك فــي نســبة التوطين. 

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



3-5 المهن المستهدفة:

يتــم تطبيــق القــرار علــى جميــع المهــن المصنفــة كمهــن هندســية بحســب التصنيــف 
المهنــي المعتمــد مــن قبــل وزارة الموارد البشــرية والتنميــة االجتماعية والمنصوص 

عليهــا حصــرًا فــي الجــدول التالــي: -

مهندس وحدات الطاقة المساعدة للطائرات

مهندس نفط

مهندس ميكروويف

مهندس ميكانيكي موانع هيدروليك

مهندس ميكانيكي مركبات

مهندس ميكانيكي محركات وماكينات ماعدا البحرية

مهندس ميكانيكي لحام

مهندس ميكانيكي عام

مهندس ميكانيكي صيانة قطارات

مهندس ميكانيكي صيانة طائرات

مهندس ميكانيكي صيانة سفن

مهندس ميكانيكي صيانة

مهندس ميكانيكي صناعة السفن

مهندس ميكانيكي سكب

مهندس ميكانيكي تكييف مركزي

مهندس ميكانيكي انتاج عام

مهندس ميكانيكي انتاج

مهندس ميكانيكي اليات طرق

مهندس ميكانيكي اآلت ومكينات صناعية

مهندس ميكانيكا التربة

مهندس مواد

مهندس مناولة مواد

مهندس مناجم

2215211

2217031

2214091

2215071

2215081

2215181

2215041

2215151

2215101

2215111

2215121

2215061

2215161

2215031

2215051

2215011

2215021

2215091

2215171

2212121

2218091

2218061

2217081

المهنةرمز المهنة

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



المهنةرمز المهنة

مهندس معماري

مهندس معايرة طائرات عسكرية

مهندس معالجة مكونات فرامل الطائرات

مهندس معادن

مهندس مشروع

مهندس مساحة عام

مهندس مساحة جوية

مهندس مساحة بحرية

مهندس مراوح دفع للطائرات العسكرية

مهندس مراقبة جودة

مهندس مدني )موانئ(

مهندس مدني )مطارات(

مهندس مدني )مرور(

مهندس مدني )طرق(

مهندس مدني )سكة حديد(

مهندس مدني )سدود(

مهندس مدني )ري(

مهندس مدني )جسورات(

مهندس مدني )انشاءات معدنية(

مهندس مدني

مهندس محاجر

مهندس كيميائي عام

مهندس كيميائي صناعات نفطية

مهندس كيميائي صناعات غذائية

مهندس كيميائي صناعات اسمدة

مهندس كيميائي بحث وتطوير

مهندس كهربائي وقاية

مهندس كهربائي نقل وتوزيع

مهندس كهربائي نقل

2211011

2215261

2215221

2217071

2212011

2212131

2212141

2212151

2215271

2218081

2212071

2212061

2212111

2212041

2212081

2212091

2212101

2212051

2212031

2212021

2217091

2216011

2216031

2216051

2216041

2216021

2213111

2213031

2213041

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



المهنةرمز المهنة

مهندس كهربائي مراقبة وتحكم

مهندس كهربائي عام

مهندس كهربائي صيانة

مهندس كهربائي توليد الطاقة الكهربائية

مهندس كهربائي توزيع

مهندس كهربائي تمديدات

مهندس كهربائي اجهزة دقيقة

مهندس كفاءة في تحليل المياه

مهندس طيران

مهندس طاقة نووية

مهندس صناعي عام

مهندس صحي مياه ومجاري

مهندس سالمة وصحة مهنية

مهندس زراعي

مهندس دراسة الوقت والحركة

مهندس حماية كاثودية

مهندس حفر ابار

مهندس جيولوجي

مهندس جيربوكس طائرات ومدفعية

مهندس تنسيق مواقع

مهندس تفجير

مهندس تعدين

مهندس تطوير ومواصفات

مهندس تطوير انتاج ورش الطائرات

مهندس تصنيع

مهندس تصميم داخلي

مهندس تركيب معدات صناعية

مهندس ترس هبوط الطائرات

مهندس تخطيط مصانع

2213091

2213011

2213071

2213021

2213051

2213061

2213081

2219031

2218121

2215141

2218011

2219011

2218051

2219041

2218131

2218151

2217041

2217011

2215281

2211021

2217051

2217021

2218071

2215251

2218041

2211041

2218031

2215231

2218021

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



المهنةرمز المهنة

2211031

2219021

2218111

2212211

2212261

2214011

2214071

2214051

2215131

2217061

2211991

2218181

2213101

2212251

2212181

2212281

2218231

2218271

2218161

2215241

2218171

2215201

2218211

2218191

2218261

2218221

2212201

2218101

2215191

مهندس تخطيط مدن

مهندس بيئة

مهندس بحري في السفينة

مهندس أول مساحة

مهندس أول برامج خرائط

مهندس الكتروني عام

مهندس الكتروني صيانة

مهندس الكتروني اجهزة طبية

مهندس اآلالت زراعية

مهندس استخراج معادن

مهندس

منسق أنظمة جودة

مالحظ متابعة مواد

مشرف فحص جودة مسح جوي

مشرف أول مسح جوي رقمي

مشرف أول المسح الجوي

مستشار سالمة ومنع خسائر

مستشار سالمة وصحة مهنية

مدقق داخلي أنظمة جودة

كبير مفتشين فحص غير االتالفي للطائرات

كبير مدققي أنظمة جودة

كبير فني انظمة المراقبة البيئية

كبير اخصائيي سالمة وصحة مهنية

رئيس برامج التدقيق الداخلي

خبير سالمة ومنع خسائر

خبير سالمة وصحة مهنية

خبير جيوديسي

تكنولوجي في صناعة الزجاج والخزف

أخصائي معدات بحرية

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



المهنةرمز المهنة

2212231

2212241

2218201

2212171

2218141

2212221

2215291

أخصائي مسح جوي رقمي

أخصائي كارتوغرافي رقمي

أخصائي سالمة وصحة مهنية

أخصائي خرائط رقمية

أخصائي براءة االختراع

أخصائي أول فحص جودة / كارتوغرافي

اختصاصي امدادات طائرات

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



3-6 آلية احتساب نسب التوطين

يتم مراعاة التفصيات التالية عند تطبيق القرار: -

 ال ينطبق القرار إال على العاملين ذوي المهن الهندسية المنصوص عليها في 
الجدول التفصيلي للمهن الهندسية.

ال ينطبق القرار على أي منشأة لديها عدد 4 مهندسين وافدين فأقل.

 ال يتعارض القرار مع نسب التوطين األخرى التي تطبق على إجمالي العاملين 
في المنشأة حسب برنامج نطاقات.

عند احتساب نسبة الـــ 20 % من اجمالي المهندسين في المنشأة يتم التقريب 
إلى العشرات من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1.

المثال أدناه يوضح آلية احتساب نسب التوطين الملزمة للمهن الهندسية 
للمنشآت

توزيع العاملين في المنشأة أ في مختلف المهن:

عدد المهندسين بمختلف مسمياتهم 22 مهندس:

الـمـهـنة

الـمـهـنة

العاملين

السعوديين

إداريفني

مهندس
معماري

1

5

0

6

1

4

2352255

0

5

مهندس

مهندس
مشروع

عامل 
نظافة

مهندس
مدني

موظف
استقبال

أخصائي سامة 
وصحة مهنية

ب

جـ

د

أ

منشأة
 أ

إجمالي
عدد العاملين

60 عام

الوافدين

٣/ الشروط العامة لقرار التوطين:



تطبق نسبة %20 على المنشأة للمهن الهندسية  جدول1:

إجمالي عدد المهندسين
السعوديين في المنشأة

إجمالي عدد المهندسين 
الوافدين في المنشأة

إجمالي عدد المهندسين
في المنشأة

تطبيق نسبة التوطين
)20%(

مهندَسين

20 مهندسين

22 مهندسين

)إجمالي عدد المهندسين X نسبة التوطين( - إجمالي عدد 
المهندسين السعوديين
(22x20%) – 2 = 2.4

يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين المهن الهندسية من السابع عشر من جمادى األول 

للعام 1442 هجري والموافق لـ 2021/01/14 ميادي

3-7  تاريخ تطبيق القرار:



٤/ برامج الدعم والتوظيف:

1. دعم عملية االستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين.

2. دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.

3. دعم عملية التوظيف واالستقرار الوظيفي للمهندسين السعوديين.

4. أولوية االستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

أ - فــي حالــة عــدم تقيــد المنشــأة بنســبة التوطيــن المطلوبــة، ســيتم إيقــاف جميــع 

التعامــات اإللكترونيــة للمهــن الهندســية )إصــدار تأشــيرات للمهنــة، نقل خدمــة للمهنة، 

تغييــر مهنــة للمهنــة، رخــص العمــل للمهنــة( آليــًا للمنشــأة، باإلضافــة لعقوبــة مخالفــة 

ــوزاري  ــن المهــن المقصــورة علــى الســعوديين المنصــوص عليهــا فــي القــرار ال توطي

رقــم 178743 وتاريــخ  1440/9/27 هـــ ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات.

ب - فــي حالــة وجــود عامــل يعمــل فــي أحــد المهــن الهندســية المســتهدفة بمســمى 

ــق  ــي المــدون فــي رخصــة العمــل، ســيتم تطبي مهنــي مختلــف عــن المســمى المهن

عقوبــة )قيــام صاحــب العمــل بتمكيــن العامــل غيــر الســعودي بالعمــل فــي مهنــة غيــر 

المهنــة المدونــة فــي رخصــة العمــل( المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري رقــم 

ــه مــن تعديــات. ــخ 1440/9/27 هـــ ومــا يطــرأ علي 178743 وتاري

سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع 
الخاص في توظيف المهندسين السعوديين تشمل الحزم التالية 

آلية تنفيذ العقوبات واإلجراءات النظامية:

إيقاف

إيقاف

إيقاف

إيقاف

إيقاف

حسب ضوابط تغيير المهن تغيير المهنة إلى

نقل الخدمة الى المنشأة

نقل الخدمة من المنشأة

رخص العمل

االستقدام

تغيير المهنة من



األسئلة الشائعة

هل يطبق قرار توطين المهن بالتوازي مع نطاقات؟

هل سيتم تعديل النسبة لتوطين المهن الهندسية مستقباًل؟

هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل 

الفعلي للعامل؟

نعــم، قــرار توطيــن المهــن يطبــق علــى المهــن المســتهدفة بالقــرار داخــل المنشــأة وكذلــك 

العقوبــات المنصــوص عليهــا نظامــًا بغــض النظــر عــن نطــاق المنشــأة فــي نطاقــات، أي انــه 

ال يؤثــر نطــاق المنشــأة فــي نطاقــات علــى احتســاب نســبة التوطيــن للمهــن الهندســية.

البطالــة  معــدل  خفــض  علــى  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  تعمــل 

والمســاهمة فــي توفيــر وظائــف الئقــة للمواطنيــن مــن خــال عــدة مبــادرات يتــم 

إطاقهــا، ولتحقيــق ذلــك تراجــع الــوزارة بشــكل دوري نســب التوطيــن المطلوبــة عبــر 

إحصــاء عــدد الخريجيــن والباحثيــن عــن عمــل، وقــدرة وســعة اســتيعاب الســوق، لضمــان 

مشــاركة الخريجيــن فــي ســوق العمــل بشــكل تلقائــي.

يتم تطبيق القرار على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل.




