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 التاسعاجتماع جملس اإلدارة 
 م6632 يناير  62هـ الموافق 3417 ربيع األول 62االربعاء  -الدمام  –فرع الهيئة 

 (اهم القرارات) 
 :عرض الموهوبين: أوالا 

 .عقد لقاء خاص مع فريق )استدامة( في مجلة المهندس لتقديمهم وابرازهم للمجتمع الهندسي
 :م6632 الميزانية التقديرية لعام: ثانياا 

 م، بعد اجراء التعديالت التالية:6102الموافقة على الميزانية التقديرية لعام  -
 بالمكاتب.إلغاء مصاريف لجنة التراخيص الخاصة    -
الغاء الدورات الخارجية لموظفي الهيئة، اال في الحاالت االستثنائية بقرار من  -

 مجلس اإلدارة.
ب يز الموظفين بنسبة من جلدراسة إيجابيات وسلبيات القرار السابق بتحف -

 الدعم، وكيفية تعامل الجهات االخرى لمثل هذه الحاالت.

 :مقترح الهدف االستراتيجي للقطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية : ثالثا
والمقترحات )اذا وجد اي إضافات( من قبل أعضاء ابداء المالحظات     -

 .المجلس ومن ثم وضعه في موقع الهيئة
 :مواضيع وموعد اجتماع الجمعية العمومية : رابعاا 

م ما لم يصادف هذا التاريخ 6102مارس  01تعقد الجمعية العمومية يوم السبت  -0
 إجازة المدارس.

 يعدل جدول اعماله حسب الترتيب التالي: -6
 الهدف االستراتيجي للقطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية.عرض  -
 م6102التقرير السنوي لعام  -
 م6102الحساب الختامي لعام  -
 م6102تعيين مراقب الحسابات لعام  -
 خطة عمل مجلس اإلدارة للدورة الخامسة. -
 تعديالت الالئحة التنفيذية. -
 .رسوم العضوية -3



 

 

 
 

  2ص 
 

 :االعتماد المهني والية تطبيق االختبارات المهنية المقترحات الخاصة بنظام  : خامساا 

.عمل خطة متكاملة )لعدة سنوات وبالتدريج بحيث تبدا اختياريه( ومن ثم تعرض على المجلس
    

 :الهيكلة:   سادساا 

اجراء التعديالت المقترحة على الهيكل وا عادة ارساله  المجلسعلى مستشار  -
 ألعضاء المجلس.

يقوم األمين العام باختيار مدراء اإلدارات ويتم اإلقرار بواسطة مجلس اإلدارة، بناء  -
 .على انجازاتهم وخبراتهم

 :التصور النهائي لخطة االستثمار : سابعاا 

لعرضهم، وعمل الطلب من شركة كسب تضمين كافة تفاصيل المصاريف  -
 مقارنة بين الشركتين خالل األسبوع القادم.

 إضافة عرض من شركة ثالثة ما أمكن ذلك. -
 :اخر المستجدات في موضوع مراجعة اللوائح : ثامناا 

تكليف اللجنة بإعادة دراسة مقترح )اشتراط عدم التفرغ( وعمل مقارنة بما يتم في  -
 بعض الدول األخرى ومن ثم العرض على المجلس.

معالجة وتصحيح وضع خريجي الفنون الجميلة )التصميم الداخلي( خاصة خريجي  -
 األقسام األدبية.

 :آلية التكريم والحاضنات : تاسعاا 
على األمين العام تقديم عرض آللية التكريم والحاضنات بصورة اوضح في  -

 االجتماع القادم للمجلس.

 :جائزة مجلس اإلدارة للموظف المثالي  :عاشراا 
 الموافقة على مقترح جائزة المجلس للموظف المثالي. -
 على األمانة العامة عمل الئحة تنظيم إجراءات الجائزة. -

 : صندوق الموظفين :حادي عشر
 .صندوق الموظفينالموافقة على دعم  -
 :قرارات اجتماع المجلس السابقثاني عشر: 
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 اسبوعيًا.يرسل التقرير شهريًا بداًل من  -
 يعرض التقرير الشهري على المراجع الداخلي للمراجعة. -

 :المراجع الداخليثالث عشر: 
 تكليف سكرتير المجلس للعمل سكرتيرًا للمراجع الداخلي ومساعدّا له في كل ما يحتاجه. -
 مع األمين العام. بالتنسيق من موظفي الهيئة للعمل مع المراجع كمساعدين 6اختيار  -

 :الشعب/ المجالسعشر:  رابع
( من 3الشعب باختيار مجلس اإلدارة لـ ) يتم تعديل المادة الثالثة عشر من قواعد -

األعضاء على األكثر )عند الحاجة( ويتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الشعبة 
 ومجالس الفروع. 

يترك امر اختيار الرئيس ونائب الرئيس من قبل مجلس الفرع او الشعب  -
ويبقى من تم تعيينهم سابقا بمناصبهم إلى موعد التقييم القادم  باالنتخاب
 إلنجازاتهم.

على الشعب ومجالس الفروع تقديم االنجازات والتميز كل ستة أشهر ويحق  -
 لمجلس اإلدارة اتخاذ ما يراه مناسبا بناء على تطبيق تميز األداء للمجلس.

 نتائج دراسة ابرز معوقات المكاتب:عشر:  خامس
ة التعديالت المطلوبالهندسية إعداد عرض عن التراخيص المكاتب و على مدير إدارة  -

 .في االجتماع القادم بناء على الدراسة المقدمة من لجنة دراسة معوقات المكاتب
 الغاء تراخيص المكاتب المنتهية عضوية اعتمادهم المهني:عشر:  سادس

 من الغاء ترخيص من يرغب دون الطلب منهم تجديد اعتمادهم المهني المانع
 


