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 عشر اخلامساجتماع جملس اإلدارة 
 م0237 يناير 38هـ الموافق 3418 ربيع االخر 02الربعاء ا

 الدمام –فرع اهليئة باملنطقة الشرقية 

 (اهم القرارات) 
 أوالً: إقرار املوازنة التقديرية:

 مالحظات األعضاء.الموافقة على الموازنة التقديرية بعد اعتماد 

 :وظائف للمهندسني السعوديني الباحثني عن عملالنظر يف إجياد : ثانياً 
 عقد شراكة مع المكاتب الهندسية لتوظيف المسجلين بالهيئة مع اعطائهم الحوافز التالية: -1

 .توظيفهيعطى )رخصة( مجموعة البرامج الهندسية مجانًا مقابل كل مهندس يتم  -
 ( نقاط للتصنيف.11يعطى كل مكتب مشارك ) -
 الهيئة ومجلة المهندس مجانًا. االعالن للمكاتب في موقع -
في المؤتمرات والندوات وكافة فعاليات المشاركة في المبادرة وضع أسماء المكاتب  -

 الخاصة بالهيئة.
 .عند توظيفهالتأمين المهني المجاني للمهندس  -
 .للمهندس الذي يتم توظيفهتدريبية مجانية دورات تقديم  -

 التواصل مع هدف للدعم المالي. -2
 .لديهم رغبة لتقديم مقترحات بهذا الخصوصوالذين المهتمين االجتماع مع  -3
 .التواصل مع وزارة العمل الحتساب خريج الهندسة باثنين أو أكثر حسب الشهادات والخبرات -4
مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم دعم التواصل مع الجهات غير الربحية  -5

 ريعهم الخاصة.للمهندسين الذين يرغبون بفتح مشا
اإلسراع في اتفاقية بنك الرياض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمنح مميزات للمهندسين  -6

 الراغبين بفتح مشاريعهم الخاصة.
  .( من المهندسين الباحثين عن عمل لدورات اللغة االنجليزية111ابتعاث ) -7
اللغة اإلنجليزية  ( للدراسة في تخصصهم معTTE( منهم للدراسة في معهد )51ابتعاث ) -8

 لمدة ستة أشهر شاملة التذاكر واالعاشة.
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الترتيب لعقد اجتماع استثنائي عاجل لمجلس اإلدارة لتحديد اآللية المناسبة لتنفيذ واعتماد  -9
 الحلول.

 اجتماع اجلمعية العمومية القادم )املواضيع/املوعد/املكان(:: ثالثاً 
 الموافقة على موضوعات الجمعية العمومية. -
م 2117مارس  22تقام الجمعية العمومية بمبنى األمانة العامة بالرياض يوم األربعاء  -

 هـ.1438جمادى االخر  23الموافق 
إضافة مقترح استمرارية العضوية المجانية لمدة ثالث سنوات أخرى وبنفس الشروط السابقة  -

 لجدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية.
 15لرئيس المجلس قبل ن كافة المواضيع وارسالها على األمانة العامة االنتهاء م -

م، ليتم ارسالها ألعضاء المجلس للمراجعة قبل موعد االجتماع القادم 2117فبراير 
، للموافقة عليها ورفعها في موقع الهيئة قبل وقت مناسب من 2117مارس  1في 

 .موعد عقد الجمعية العمومية

 :املؤمتر الدويل رابعًا:
ومباركة الجهود المبذولة مع تزويد المجلس بكافة المستجدات، ودعوة من يرغب الموافقة  -

 من األعضاء المشاركة في اللجان.

 وضع لجنة مستقلة لإلعالم والتسويق والتعاقد مع اعالميين محترفين )مستشارين( -

شيبة لعمل برامج ترفيهية مصاحبة كالعمرة وزيارة المدينة المنورة والمشاريع العمالقة كحقل ا -
 وخالفه.

 :اعتماد تكاليف الدراسات االستشارية: امساً خ

الموافقة على الفكرة وعلى األمانة العامة ارسالها لألعضاء لمزيد من الدراسة التخاذ 
  القرار المناسب

 :اعتماد الية منح الدرجات املهنية وربطها باالختبارات املهنية حلديثي التخرج : سادساً 
على األمانة العامة توضيح الفكرة أكثر، وأن ال تتعارض مع القرارات واألنظمة األخرى، 

 وارسالها ألعضاء المجلس الكترونياً 

 : خطة التسويق    : سابعاً 
 على األعضاء مراجعة خطة التسويق وارسال ما لديهم من اقتراحات. -



 

 

 
 

  3ص 
 

 وأن تكون مقياسيتم توزيع الخطة على اإلدارات واالقسام كال فيما يخصه،  -
(KPIs لمدراء العموم واإلدارات ) بما تم إنجازه من الخطة. تقييماليتم و 

 مقرتح إنشاء )املركز السعودي العتماد الكيانات اهلندسية(: :   : ثامناً 
ماد " العتيقوم عضو مجلس اإلدارة المهندس عطاهللا الشمري بإرسال موقع مركز " سباهي

اسة أعضاء المجلس إعادة الدر المنشآت الصحية والمشابهة للمقترح إلى بقية األعضاء وعلى 
 وتقديم ما لديهم من أفكار حولها

 اعتماد دعم مركز اللياقة للمهندسات واملصممات:    : تاسعاً 
 .الموافقة على المقترح وعقد اتفاقية معهم   

 دعم الدراسات العليا: :عاشرا  
 الموافقة على تسديد الدفعات حال االنتهاء من كل فصل دراسي 

 شهور باهليئة: 01منح عالوة للذين مل يكلموا  : حادي عشر
الموافقة على احتساب العالوة السنوية بنسبة الشهور للذين لم يكملوا عاماّ كاماًل، والحاصلين 

 على تقدير جيد اسوة بزمالئهم

 :النازحة )البدون(أبناء القبائل : ثاني عشر
الموافقة على معاملة أبناء القبائل النازحة )البدون( وأبناء السعوديات معاملة السعوديين 

 .في التدريب ومنافع العضوية
 


