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 الرابعاجتماع جملس اإلدارة 
 م5172 مايو 1هـ الموافق 7341رجب  71االربعاء في   جدة -فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 

 

 (اهم القرارات)

 :افتتاح فرع لجنة المهندسات وملتقى المهندسين: أوالا 

تم بحمد هللا وعونه افتتاح فرع لجنة المهندسات وملتقى المهندسين بالهيئة في مقر 
فرع الهيئة في جدة بحضور أعضاء المجلس والمهندسة/ اريج غندورة، رئيس لجنة 

 .المهندسات بمنطقة مكة المكرمة
 :محاور وأماكن ومواعيد عقدها –( الهموم والمشاكل التي تواجه المهندسينورش عمل ): ثانياا  

الموافقة على عقد ورش عمل لبحث هموم مشاكل المهندسين والمكاتب الهندسية  -1
يجاد الحلول العلمية المناسبة   :في كل منوا 

    الرياض
    جدة

    الدمام
 تتحمل الهيئة كامل مصاريف المتعاونين. -2

 وعلى األمانة العامة اعداد الترتيبات الالزمة بأسرع وقت.
 

 :لجنة دراسة مشروع مبنى الهيئة بالرياض نتائج : ثالثا
ية لمراجعة اسعارهم للوصول لألسعار التقدير  الثالث المتقدمين التفاوض مع المقاولين -1

 للمشروع.
 لدراسة القيمية الى الوقت المناسب.ايؤجل اعداد  -2
لبحث عن ا باإلضافة لالتفاق على االستمرار في مبنى الهيئة فقد اتفق االعضاء على -3

في الرياض/جدة/الدمام حسب معايير عالية تحتوي على مكاتب  جاهزة مباني عروض
سعودية لتقديم بعض برامج مركز الهيئة ال للتدريبلموظفي الهيئة باإلضافة الى قاعات 
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مة وتشمل دعو م الدورات وبرامج التدريب والتطوير للمهندسين للتدريب والتطوير وتكون 
 لى مجلس اإلدارة مرة أخرى.جميع التخصصات الهندسية ثم تعرض ع

 :دراسة تطوير األنظمة والمعايير لعمل الشعب الهندسية ومجالس الفروع : رابعاا 
التأكيد على الشعب الهندسية ومجالس الفروع بااللتزام بمعايير عمل الشعب 
الهندسية ومجالس الفروع على ان تقوم األمانة العامة بمتابعتها للتأكد من 

 المعايير.تطبيقها لتلك 
من مجلس اإلدارة واألمانة العامة لمتابعة موضوع دراسة لوائح تشكيل لجنة 

 وأنظمة الهيئة وتحديثها حسب الحاجة.
تكون ل في جميع التخصصات الهندسية جنة وطنية للخبراء المهندسينلتأسيس 

 .مرجعية معتمدة وموثوقة فيما يتعلق بمهنة الهندسة في المملكة

 بالخبراء في عدة مجاالت هندسية مثل: يمكن االستعانة و

  تقديم المشورة الفنية في القرارات واألنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بما
 يساهم في رفع مستوى االداء.

  المساهمة في وضع المعايير واألساليب والقواعد واالمتحانات الالزمة
 للحصول على الدرجات المهنية.

  المخططات الهندسية للمشاريع كما هو المشاركة في مراجعة وتدقيق
 معمول به في دول العالم المختلفة وبعض الشركات الكبرى في المملكة.

  المشاركة في توجيه برامج التدريب والتعليم المستمر التي تمكن العاملين
 .في المهنة من االرتقاء بقدراتهم والممارسة الفاعلة

ين عالية ودقيقة , أقر المجلس تكو الء الخبراء وفق معايير هندسية هؤ إلختيار 
متخصص يتكون من ممثلين عن عدة جهات من الجامعات المحلية ومن فريق 

لفرز واختيار هؤالء الخبراء )سوف يتاح المجال للمرشحين  الشركات الكبرى
 .(لتسليم ترشيحاتهم بعد اختيار الفريق وطنية للخبراء المهندسينالجنة لل

شعبة هندسية خاصة بهندسة النفط، وعلى إدارة الشعب الهندسية  كيلتش
ارسال االشتراطات والمتطلبات الى عضو المجلس المهندس/ يوسف الفريدان 

 .تشكيل شعبة هندسة النفطللبدء في إجراءات 
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 :مناقشة تطوير التحكيم الهندسي : خامساا 

 لعدل.الهيئة ووزارة ا ارسال خطاب لمعالي وزير العدل لتوقيع مذكرة تفاهم بين -
 .العربية والعالمية تشجيع توقيع مذكرات تفاهم مع مراكز التحكيم -
 عمل موقع اليكتروني او رابط خاص بمركز التحكيم. -
 .عمل بروشور شرح وافي عن التحكيم واخر خاص بالمحكمين -
 .متكامل خاص بالتحكيم في مبنى الهيئة مركزوضع  -
 .اء الفنيين المؤهليناعداد كتيب خاص بالمحكمين والخبر  -

  :تدقيق الشهادات –مقترحات إدارة االعتماد المهني بشأن عقد داتا فلو :   سادساا 
مكانية القيام ببعض العمل ذاتيًا  - متابعة لما تم مناقشته سابقًا بشأن عقد داتا فلو وا 

مكانية عمل اتفاقيات مع  بالتعاون مع الجامعات خاصة الجامعات السعودية وا 
النقابات الهندسية للتأكد من صحة الشهادات، فقد تم االيضاح بأن التخصصات 

لتأكد من عمل الشركة بواسطة لجنة الصحية تتعامل مع شركة داتا فلو وتم ا
 سابقة خارجة عن األمانة العامة..

  :   تم التطرق للمقترحات التالية:سابعاا 
( ورفع رسوم االشتراك إلى مبلغ EPCإعادة النظر في قيمة اشتراكات الشركات الهندسية ) -1

 ريال سنويًا. 05,555
التي تهدف للتصديق على البدء بتنفيذ توصيات اعمال لجنة المخططات الهندسية  -2

 المخططات الهندسية من حيث صحة التواقيع وتأهيل المهندسين العاملين في المكاتب.
 عرض فكرة التصديق على الخطابات والمعامالت الخاصة بالمكاتب الهندسية والمهندسين. -3
 انشاء امانة عامة خاصة بالمؤتمرات الهندسية. -4
 وضع مؤشر لعمل الشعب الهندسية. -0
 .كما هي على ان تعاد دراستها الحقا   تراكات الشركات الهندسيةاشتبقى  -6
 الموافقة على تصديق المخططات الهندسية بصورة اختيارية مع اعداد وتجهيز الية لها. -7
ريال لكل معاملة، على أن تعد االلية من قبل المهندس  20الموافقة على تصديق الشهادات بمبلغ  -8

 المكلف.كمال ال حمد واألمين العام 
 الموافقة على انشاء امانة خاصة للمؤتمرات الهندسية -9
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 إدارة تقنية المعلومات: : ثامناا 
تحديث الموقع االليكتروني للهيئة مع تكامل في محتوى المواد وحداثتها وسهولة  -

 استخدامها.
 يتم تعيين موظف أو اثنين إلدارة موقع الهيئة االليكتروني. -

 
 :أصحاب المكاتب من )االستقدام/السعودة( تذمر : تاسعاا 

على المتحدث االعالمي للهيئة توضيح تحفظ الهيئة على نسبة السعودة في  -7
 قطاع االستشارات الهندسية.

ارسال بريد اليكتروني لكافة المكاتب الهندسية بتحفظ الهيئة على نسبة  -5
 السعودة.

مؤتمر دولي برعاية خادم الحرمين الشريفين شامل لجميع التخصصات  عقد : عاشراا 
الهندسية لتبادل األفكار والمعلومات الهندسية والرقي بالمهنة وجودتها في المملكة 
العربية السعودية، وعلى األمانة العامة تقديم تصور بالموعد والمكان وضيوف 

 :الشرف والرعاية وفريق العمل

قائمة بالمكاتب الهندسية والمهندسين المؤهلين للتدقيق الهندسي  تأهيل : حادي عشر
للمخططات الهندسية لالستفادة منهم لمراجعة التصاميم الهندسية ورفع الجودة 

 .الهندسية
 


