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 عشر الثالثاجتماع جملس اإلدارة 
 الرياض –األمانة العامة  -   م1036 اكتوبر 5هـ الموافق 3418 محرم 4االربعاء 

 (اهم القرارات) 
 :1010نتائج ورش عمل دور المهندسين في تحقيق رؤية المملكة : أوالا 

 .0202المملكة مبادرات المهندسين لرؤية إنشاء فريق عمل لمتابعة  -
اعداد مسودة خطاب لمعالي وزير التجارة واالستثمار بما تم، بعد تصنيف المبادرات التي تخص  -

 .مالهندسة ومن ثم ارسال المسودة لألعضاء إلبداء مرئياته
 .إمكانية عمل عرض لمعالي وزير التجارة واالستثمار بعد االنتهاء -

 :مناقشة مالحظات المراجعة الداخلية : ثانياا 
الصالحيات من قبل األمين العام ومراجعتها من قبل المراجع الداخلي ورفعها اعداد مسودة  -

 للجنة الهيكلة.
 تنفيذ الهيكل من قبل األمين العام والمراجع الداخلي. -
 اعداد المؤشرات ومراجعتها من قبل المراجع الداخلي والمدراء. -
المالية ومستشار للعقود مكونة من قانوني ومدير اإلدارة  تشكيل لجنة مشتريات دائمة -

 ومدير اإلدارة المستفيدة.
عمل تقرير كل شهرين في صفحتين على األكثر يوضح أعمال اإلدارات ونتائج الزيارات  -

غير المعلنة ألي من إدارات الهيئة وتقييم مؤشرات األداء وارساله للرئيس مع صورة 
 لألمين العام.

 ن بإعداد دليل الحوكمة.تكليف المراجع الداخلي والمستشار عبدالكريم السعدو  -

 :اعتماد آلية الزيادات والترقيات للموظفين )التطوير الذاتي( : ثالثا
لحاصلين على مؤهل أعلى بالشروط ل %02منح عالوة آلية الزيادات والمنح و  الموافقة على -

 التالية:

 أخذ الموافقة المسبقة للدراسة. -

 الحصول على شهادة معترف بها. -

 عالقة بمهام وعمل الموظف.أن تكون الدراسة ذات  -

 وجود وظيفة شاغرة لها عالقة بالتخصص. -
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 يتم احتساب الخبرات للسنوات بعد الحصول على الشهادة العلمية  -

   
 :ارض الهيئة بالمنطقة الشرقية بالدمام:   رابعاا 

تكليف المهندس/ زياد السويدان بتقديم مقترحات لكيفية استثمار قطعة األرض المخصصة  -
 .ومساعدة لجنة المقرات في انشاء نادي المهندسين بالمنطقة الشرقيةللهيئة، 

 :التصويت االلكتروني  : خامساا 

 .األمين العام متابعة الخطاب المرسل لوزارة التجارة واالستثمار بهذا الشأنتكليف 

 :االشراف على مشاريع المواطنين   : سادساا 

لوزارة الشئون البلدية والقروية بهذا تكليف األمانة العامة بمتابعة الخطاب المرسل 
 الخصوص

 :مهندسون أجانب ال يحملون مهنة مهندس : سابعاا 
تكليف األمانة العامة بتقديم مقترحات لكيفية حل هذه المشكلة مثل حصر هذه الوظائف الهندسية 

 وربطها مع االقامات مثل وظائف المهندسين

 :تفعيل زيارات المشاريع : ثامناا 
ركات الشتكليف العالقات العامة بالهيئة بعمل برنامج زيارات مستمرة للمشاريع وكذلك زيارة 

 والمنظمات الكبرى ذات العالقة بالمهنة

 :التسويق : تاسعاا 
 العام بعمل اجتماع وا عداد مقترح للتسويقتكليف عضو المجلس المهندس/ عطا هللا الشمري واألمين 

 وعرضه على مجلس اإلدارة

 :التوظيف : اا عاشر 
 .ومتابعة توظيف المهندسين مع هدف تكليف المهندس/ سليمان العمود بملف التوظيف

 :المؤتمرات الخارجية : عشر حادي
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المؤتمرات والفعاليات بعمل آلية لحضور المؤتمرات الخارجية على أن تكون شهرية وفي تكليف إدارة 
مر حسب نسبة تسجيل المهندسين في المؤتتخصصات هندسية مختلفة، وتحدد مشاركة ودعم الهيئة 

 ومدى أهميته للقطاع الهندسي

 :جودة المبانيشهادة  : عشر ثاني
 لجودة المباني SCEعلى األمانة العامة عمل آلية لفكرة شهادة الـ 

 
 :دعم المحاضرات االكاديمية :عشر ثالث

 وتسميتها دعم ورش العمل والمحاضرات ذات العالقات. الموافقة على الدعم

 :PEو  FEحملة الدرجات  : عشر رابع
، مع إمكانية عمل دورات تساعدهم للحصول  FEو  PEدعم حملة ترمي لزيادة اعداد الحاصلين على 

 عليها.

 انشاء شعبة للتعليم الهندسي : عشر خامس
 الزدواجية نشاطها مع نشاط إدارة التدريب الهندسيرأى المجلس عدم مالئمة انشاء شعبة للتعليم 


