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 عش  السادساالجتماع رض  حم
 م2037 مارس 3هـ الموافق 3418جمادى االخر2االربعاء 

 الرياض–األمانة العامة

 (اهم الق ارات)
 :مواضيع اجلمعية العموميةأوالً: 

اإلدارة العامة للشئون المساندة بتجهيز كامل العرض المزمع تقديمه  عام تكليف مدير
 .للجمعية العمومية، مع االخذ بالمالحظات المذكورة

 :احلساب اخلتامي: ثانياً 
الطلب من األمانة تعديل المالحظات، مع ضرورة االخذ بالمعايير الدولية، وتجهيزه خالل 

عية كل النهائي والعرض على الجمأسبوع وارساله ألعضاء المجلس للمراجعة لالعتماد بالش
  العمومية

 :7102تعيني م اجع احلسابات لعام  :ثالثاً 
ريال لمراجعة حسابات  060666المحاسبون الدوليون بمبلغ اجمالي اختيار مكتب  -

 .م، والتوصية للجمعية العمومية بذلك7602الهيئة للعام المالية 

 :تعديالت وزارة التجارة على الالئحة التنفيذية رابعًا:

اإلدارة العامة للمكاتب والشركات الهندسية بمراجعة وزارة التجارة  عام الطلب من مدير -
واالستثمار والتشاور معهم حول حصص الفئات الخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة، 

 .وافادة المجلس بما تم

 :العمل الداخلي إق ار الئحة تنظيم : امساً خ
 ةتعديل آلية حساب المكافأة السنوية وربطها مع تقييم أداء الموظف وتقييم الجمعي

 :العمومية ألداء الهيئة كما يلي
معامل تقييم أداء  × تقييم أداء الهيئة × 7 × ة األداء = الراتب األساسيأمكاف

  الموظف
  ٠6تقييم أداء الهيئة = تقييم الجمعية العمومية / 

  = الموظفم أداء يمعامل تقي
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 007١ممتاز 
 007جيد جدا 

 0جيد 
 60١مقبول 
 6ضعيف 

وان يتم صرفها مرة بالسنة بعد الجمعية العمومية االعتيادية في النصف األول من السنة 
 .ويحق لمجلس اإلدارة حجبها أو صرفها متى ما رأى مناسبة ذلك لوضع الهيئة المالي

 :رسوم العرضوية للفنيني: سادساً 
ريال 766ون أن تك يتم العرض على الجمعية العمومية بزيادة رسوم العضوية للفنيين على

 .سنويا  

 :العرضوية اجملانية : سابعاً 
تبقى العضوية المجانية كما هي حسب قرار مجلس اإلدارة السابق )تشمل االلتزام بالقرار  

 السابق حتى نهاية الوقت الذي تم اعتماده سابقا(.

   : انشاء شعب هندسية جديدة : ثامناً 
 الموافقة على الشعب التالية:

 .شعبة التكييف والتبريد -
 .شعبة الخرسانة -
 شعبة هندسة كفاءة الطاقة. -
 شعبة الهندسية الكيميائية. -
 .تضاف شعبة الهندسة االلكترونية لشعبة االتصاالت -
شعبة المباني والمحاكاة طلب المزيد من المعلومات والتوضيح حولها، ويتم  -

 عرضها في االجتماع القادم.
 عدم الموافقة على شعبة التالية:

 هندسة تصميم الفراغات   -
 شعبة الحديد والصلب. -
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 :م7102االحتياج الوظيفي للهيئة خالل عام  : تاسعاً 
الموافقة المبدئية على الوظائف التي تم عرضها بعد تقديم مدراء العموم تحديد   -

 االحتياج الفعلي.
تقديم خطة عمل لإلدارة على أن تعرض خالل االجتماع القادم على مدراء العموم  -

 .للمجلس

 :( مهندس لدراسة اللغة االنجليزية في الداخل3000اعتماد عدد )  :اش ا  ع
( مهندس لدراسة اللغة اإلنجليزية من الداخل، مرة واحدة واعتماد 0666اإلعالن عن ) 

 .المعدل التراكمي للمتقدم بدون تحديد سنوات معينة

 :استكمال الدور السابع مببىن األمانة العام : حادي عش 
 .يتم تأجيل الموضوع لحين االنتهاء من مستخلصات المقاول واالنتهاء من الكالدنق 

 :املوظفني يف أوقات العململواصالت )اوبر/كريم(  التعاون مع ش كة: ثاني عش 
رم العقد المبالموافقة على استخدام خدمة شركة اوبر وشركة كريم للمواصالت حسب  

 .معهم خالل أوقات العمل وألغراض الهيئة فقط وعلى الحساب الموحد لألمانة

 : املهندسات يف التسجيل يف النادي ال ياض ومساواتهم باملهندسني دعم : عش  الثث
الموافقة على دعم المهندسات وعوائلهم وعوائل الموظفين بنفس الشروط والمزايا المقدمة  

 .للمهندسين في االندية الرياضية النسائية

 : املوظفني تطوي  :عش  رابع
جميع من قبل إدارة الشئون العامة للشئون اإلدارية والمالية، لوضع خطة تطويرية ل 

 .وتقديمها للمجلس

 :ورشة عمل ملناقشة مزاولة املهنة :عش  خامس
 .اإلعداد لتجهيز ورشة عمل لكال الموضوعينلالعتماد المهني على األمانة العامة  

 :العامة بال ياضالتأمني على مبىن األمانة  :عش  سادس
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واإلدارية والتنسيق مع مدير عام المكاتب تكليف مدير اإلدارة العامة للشئون المالية  
لعالقته بشركات التأمين للبحث عن الشركات المناسبة لتقديم عروضها والعرض على 

 .مجلس اإلدارة في اجتماعه القادم

 :الفلم التع يفي عن اهليئة :عش  سابع
العامة للخدمات تجهيز الفيلم خالل عشرة أيام من تاريخه  االدارة عام تكليف مدير 

رساله ألعضاء المجلس للموافقة عليه قبل عرضه في الجمعية العمومية  .وا 

 :املهندسني الباحثني عن عمل :عش  ثامن
 الدارةاتكليف كال من مدير عام اإلدارة العامة للمكاتب والشركات الهندسية ومدير عام   -

العامة للخدمات بتكثيف الجهود في مساعدة المهندسين الباحثين عن عمل ويتم تكليف 
 موظف من األمانة العامة ليكون مسئوال  عن التواصل معهم.

تكليف مدير عام اإلدارة العامة للخدمات بنشر أسماء الجهات التي تعاونت مع الهيئة  -
 .وتوظيف المهندسين بنشر أسمائهم في تويتر

 :مبىن اهليئة باملنطقة الش قية :عش  تاسع
هران العربية السعودية بوادي الظ التفاوض مع جامعة الملك فهد حول عقد مبنى اميناتيت  -

للتقنية بعد زيارته من بقية األعضاء ومدى مالئمته الن يكون مركز للتدريب )اكاديمية 
 الهيئة السعودية للمهندسين(.

 :دعم الكتب وك اسي البحوث :العش ون
 اد الكتب واألبحاث.تكليف االمين العام بتشكيل لجنة لوضع معايير العتم  -

تكليف االمين العام بدراسة موضوع دعم الكراسي البحثية والتواصل مع الجامعات المحلية  -
 . وتقديم نتيجة هذه الدراسة للمجلس

ه وشكره على ثقت الجند تكليف مدير عام الخدمات بالتواصل مع المهندس عبدالغني -
ا للمجلس ي ورفعهبالهيئة ومناقشته عن كيفية الدعم المطلوب هل هو دعم مادي أم لوجست

 .بعد دراسة الطلب
 


