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 ثامنلااجتماع جملس اإلدارة 
 م2432 نوفمبر 44هـ الموافق 3417 محرم 22االربعاء  ..جدة. –الهيئة فرع 

 (اهم القرارات) 

 :في الهيئة عن االستثمار عرض: أوالا 

 رضعل للتوصل للتصور النهائي مجموعة النفيعيتكليف لجنة االستثمار باالجتماع مع 
 .ومن ثم العرض على مجلس اإلدارة االستثمار

 

 :الهندسيةمقترحات بخصوص الئحة الشعب : ثانياا 
 عد الشعب لتصبح كالتالي:ا ( من المادة السابعة في قو 1على تعديل الفقرة )الموافقة 
ية من مجلس الشعب الهندسية، نشاء الشعبة بقرار من مجلس اإلدارة بناء على توص)إ

هيئة ل( مهندسًا على األقل من المتخصصين، والمسجلين مهنيًا في ا02ن يتقدم )بعد أ
 .جديدة في مجال تخصصهم( نشاء شعبةالسعودية للمهندسين، بطلب إ

 :مجالس الفروع : ثالثا

الجديدة واالنتهاء من كافة االجراءات قبل نهاية تشكيل مجالس الفروع  -
 م.0212الربع األول من العام 

 .في حال عدم االنتهاء من االجراءاتالتمديد لمجالس الفروع إمكانية  -
 :جديدة إنشاء شعب هندسية : ابعاا ر 

 :تحقيق المتطلبات وهيعلى انشاء الشعب الهندسية بعد الموافقة  -1
 هندسة السالمة. -
 هندسة اللحام. -
 هندسة المواد -
 هندسة المساحة. -
 هندسة االنشاءات. -
 العقود الهندسية والفيديك. -
 .الهندسة البحرية -
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جراءات إنشاء الشعب الهندسية  على االنترنت موقع الهيئة يتم تجهيز -0 الستقبال وا 
 .الجديدة

 لية إللغاء الشعب غير النشطة.آوضع  -3
 .باألداءربط الدعم المادي  -4
 الطلب من الشعب خطة سنوية، ومراجعة األداء كل أربعة اشهر. -5

 :المدينة المنورة –مؤتمر التعليم الهندسي   : خامساا 

 يرسل التقرير اسبوعيًا. -
 وضع األرقام بالتسلسل حتى نهاية التقرير. -
 .يمكن لألعضاء اضافة أي مواضيع أخرى يرون اضافتها -

 
 :لقاء مع مسئول –فعاليات :   سادساا 

الموافقة على تنفيذ الفعالية وتكليف مستشار المجلس بذلك، وحث األعضاء  -
 .بتزويده باألسماء التي يرون مناسبة استضافتهم

لغاء غير المفعل منها –اتفاقيات التعاون الموقعة سابقاا واللجان  : ابعاا س  :دراستها وا 
 .تفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم -
 الغاء جميع اللجان الخارجية. -
 .حد مستشاري الهيئة بدراسة اشتراكات الهيئة في الجمعيات المتخصصةتكليف أ

 :انشاء مكتبة الكترونية والتنسيق مع الهيئات والجمعيات الهندسية العالمية في ذلك : ثامناا 
 .الموافقة على الربط مع الجهات التي سيتم االتفاق معها وا عطاء األعضاء ارقام سرية

المهندسين الهندسية و التعاقد مع معدي البرامج الهندسية االصلية لتوفيرها للمكاتب  : تاسعاا 
 :بأسعار مناسبة

تحديد ل ال سليمان الدكتور/ مهديعضو المجلس تكليف األمانة العامة للتنسيق مع 
 البرامج األساسية، والعرض على مجلس اإلدارة

 :اخر المستجدات في موضوع الهيكلةعرض عن   :عاشراا 

 .ادخال التعديالت المطلوبة وعرضها على مدراء اإلدارات ومن ثم ارسالها ألعضاء المجلس -
 جازاته.عن األمين خالل ا لإلنابةالهيئة  اإلدارات ومستشاري تدوير مدراء  -
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 : ية للمهندسين الخبراءاللجان الوطن :حادي عشر

 .البرشور خالل أسبوع من تاريخهابداء المالحظات والمرئيات على 
 :اخر المستجدات في موضوع مراجعة اللوائح عشر:ثاني 

االنتهاء من التعديالت المطلوبة عاجاًل ومن ثم عرضها على مجلس اإلدارة واخذ الرأي 
 .القانوني والعرض في موقع الهيئة بنهاية شهر نوفمبر الحالي

 :خطة استثمار المبنى وخطة االنتقالعشر: ثالث 

 .بمبنى الهيئة بالرياضم 0212مارس  11االجتهاد لعقد اجتماع الجمعية العمومية القادم في  -
 .لألعضاء مبنى الهيئة بالرياض نادي تصميمتضمين الموافقة على  -

 :م/ الميزانية ربع السنوية2432الموازنة التقديرية لعام  عشر: رابع
 .المجلس ألعضاءإرسال القوائم المالية والمقارنة خالل األسبوع القادم  -
م خالل شهر ديسمبر عبر الدائرة 0212عقد اجتماع خاص للميزانية التقديرية لعام  -

 .التلفزيونية إلقرارها
 :ما استجد من اعمال عشر: خامس
  :صندوق الموظفين - 1

 .الموظفين ألعضاء المجلسلية المنح والقروض الخاصة بصندوق ارسال آ
 :فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية - 2

 .المقترح وتكليف األمين العام باتخاذ الالزموفق الموافقة على استئجار المبنى  -
  ./جدةأراضي الهيئة في كل من الرياض/الدمام مندراسة كيفية االستفادة  -

 

  :المراجع الداخلي - 1
 

وتعيين األستاذ/ محمد علي عاشور  المرفقجاء بالمحضر  الموافقة على ما -
 .مراجعًا داخليًا للهيئة

 كافة اإلجراءات المتعلقة بتعيينه.على األمانة العامة انهاء  -
 :الموهوبون المهندسون -4

 .الحاضنات الهندسية وتقديمها للمجلسعلى األمانة العامة تقديم دراسة حول  -
 للتكريم. واضحة آلية وضع -
 .الموافقة على تقديم عرضهم خالل االجتماع القادم -


