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 الثالثاجتماع جملس اإلدارة 
 م2162 ابريل22هـ الموافق 6331رجب  3 األربعاءاألمانة العامة بالرياض  في 

 (اهم القرارات)

 :م2162مراجعة الموازنة التقديرية لعام : أولا 

أن يقوم المجلس بالموافقة على الخطط االستراتيجية للمجلس ومن ثم يتم إعادة وضع 
 .الميزانية التقديرية

 :م2162التقرير المالي للهيئة حتى نهاية الربع األول من عام : ثانياا  
تكليف مدير اإلدارة المالية بعمل محضر يوضح فيه المبالغ القديمة التي ال يعرف  -1

مصدرها ويتم حصرها وعزلها عن اعمال مجلس اإلدارة )الدورة الخامسة( من 
 بداية تسلمهم المجلس.

الجمعية العمومية يوضح فيها بأن هناك مبالغ تتداول اعداد توصية تعرض على  -2
في كل ميزانية ولم يعرف متى وجدت وترحل كل سنة الى السنة التي بعدها مثل 
)ذمم التدريب(، وقد تكون هذه المبالغ تم تحصيلها ودخلت ضمن إيرادات الهيئة 

 في الميزانيات السابقة، ويطلب من الجمعية العمومية إلغائها.
اف شراء السيارات الخاصة بالهيئة وفروعها واستبدال ذلك بإعداد عقود يتم إيق -3

 تأجير.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء ملف المحاسب السابق مكتب طالل أبو غزالة  -4

 بعد الكتابة له عن طريق اإلدارة المالية.
 اإعداد خطاب لمعالي وزير التجارة والصناعة لشكره على الحفاوة والدعم التي لقيه -5

منه أعضاء المجلس والمهندسين، واإليضاح لمعاليه بأن إجراءات التراخيص 
  .، مما يستدعي إعادة النظر في لجنة التراخيصالهندسية أصبحت اآلن إلكترونية

تكليف مدير اإلدارة المالية بتوجيه من يلزم بالمطالبة باألموال المخصصة للهيئة  -6
 .الموجودة لدى وزارة المالية

 :خطة التحول الستراتيجي للهيئةالترتيب  : ثالثا
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تم تحديد يوم االحد من كل أسبوع لمناقشة كل إدارة على حدة وجدولة 
االجتماعات بعدها، وستكون المناقشة في غرفة االجتماعات بالرياض ويتم 
الربط عن طريق الدائرة التلفزيونية بين الرياض وجدة والدمام، وبحضور رئيس 

يرغب من أعضاء المجلس، ويكون منسق هذه االجتماعات  مجلس اإلدارة ومن
 .مستشار مجلس اإلدارة المهندس/ كمال ال حمد

 :التحكيم الهندسي واآللية المعمول بها : رابعاا 
مخاطبة ديوان المظالم لتحديد موعد لعقد اجتماع ألعضاء مجلس اإلدارة مع 

تحكيم وتطوير مركز ال رئيس الديوان ومناقشة سبل التعاون بين ديوان المظالم
 .بالهيئة

 :استثمارات الهيئة : خامساا 

تشكيل لجنة لالستثمارات برئاسة الدكتور مهدي ال سليمان لدراسة سبل االستثمار والعرض 
 .عنها للمجلس

 :مشروع مبنى الهيئة بالرياض : سادساا 

يتم استكمال دراسة مشروع مبنى الهيئة بالرياض من قبل اللجنة المشكلة لذلك، 
 .مجلس اإلدارة القتراح الالزم والخطوة التاليةثم يتم عرضه على 

 تكاليف شركة داتا فلو : سابعاا 
  .تكليف إدارة االعتماد المهني بدراسة المقترحات المتاحة وتقديم المقترح المناسب

 :الجازات الخاصة بموظفي الهيئة تعويض : ثامناا 
التأكيد على موظفي الهيئة بالتمتع بإجازاتهم السنوية وعدم ترك رصيد اجازاته 

 .يوم، واال سوف يتم خصم أي اجازات بعد هذه المدة 09يتراكم ألكثر من مدة 
 :برنامج الموظفين الليكتروني وربطه باإلدارة المالية : تاسعاا 

دارة الموارد البشرية باإلسراع في تفعيل وربط االدارتين تكليف اإلدارة  المالية وا 
ودعوة ثالثة شركات متخصصة لدارسة الوضع الراهن للكادر الوظيفي واللوائح 

  .التنظيمية والسلم الوظيفي لموظفي الهيئة
 :فكرة اكاديمية للهيئة تعنى بالتدريب : عاشراا 

إنشاء صندوق للتدريب )يتم االتفاق الحقًا على مسماه( ويتم تأسيس ووضع 
األفكار المبدئية له ودعمه مبدئيًا بمبلغ خمسة ماليين ريال من ميزانية الهيئة 
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وفتح الدعم والتبرع لهذا الصندوق لجميع الجهات الحكومية والخاصة ورجال 
 .االعمال لتمويله

 :وصول مطبوعات الهيئة لصناديق البريد عدم : حادي عشر
تكليف إدارة تقنية المعلومات بضرورة تحديث عناوين المنتسبين لدى الهيئة 

 .ومعرفة سبب عدم وصول المطبوعات لهم
 :ورش عمل تعنى بهموم المهندسين ومشاكلهم : ثاني عشر

د وتحدي تكليف األمانة العامة للهيئة بوضع مقترح لعقد ثالث ورش عمل
 نعقادها وعرضها في االجتماع القادم للموافقة عليهامحاورها وأماكن ا

 :تفعيل الدور النسائي في الهيئة : ثالث عشر
تفعيل دور اللجان النسائية في فروع الهيئة والمناطق والبدء بفرع المنطقة الغربية 

 .المجهز حاليًا وتكليف المهندسة أريج غندوره بذلك
 :س الفروع والشعب الهندسيةمجال : رابع عشر

م 2915تمديد فترة نهاية كل شعبة التي على وشك االنتهاء الى نهاية هذا العام 
وابالغهم بذلك. وتكليف مدير إدارة الشعب الهندسية بمعالجة أوضاع مجلس 
منطقة القصيم ومجلس منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع سعادة نائب رئيس 

 .المجلس
تكليف مستشار الهيئة المهندس عدنان الصحاف ومدير إدارة الشعب الهندسية 

د بإعداد دراسة لتطوير االنظمة والمعايير و ومجالس الفروع المهندس هاني باداو 
لعمل الشعب الهندسية ومجالس الفروع وا عادة صياغتها، والتنسيق مباشرة مع 

على أعضاء الشعب رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس ويتم عرض مسودة 
 .الهندسية ومجالس الفروع تمهيدًا العتمادها

ب تكليف إدارة الشعبناء على طلب عدة مهندسين من منطقة حائل ووفق النظام ,
 .ومجالس المناطق بإنشاء مجلس لفرع الهيئة بمنطقة حائل

 :اإلحصاءات الخاصة بالمهندسين والتخصصات الهندسية : خامس عشر
الدراسات والبحوث بإعداد وحصر جميع اإلحصائيات الخاصة تكليف مدير إدارة 

 .بالهيئة ونشرها على الموقع ليستفيد منه المهندسين والباحثين
 :الختبارات الهندسية التي يعدها مركز قياس : سادس عشر
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زيارة مركز قياس ومقابلة المسئولين هناك للتعرف على خطة المركز في إعداد 
دارة االختبارات   اثناء عقد اجتماع المجلس القادم بمدينة الرياض. الهندسيةوا 

 :التعاون مع كلية الملك فهد المنية : سابع عشر
الموافقة على التعاون مع الكلية وا عداد مسودة مذكرة التفاهم وعرضها على 

 .المجلس
 


