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 جملس اإلدارة الثاني عشراجتماع 
 م1136 أغسطس 31هـ الموافق 3417 القعدة ذو 7االربعاء  - رقية الدمامالهيئة بالمنطقة الشفرع 

 (اهم القرارات) 
 :عرض إدارة التدريب: أولا 

 مركز للتدريب والتطوير.البحث عن مقر في المنطقة الشرقية به  -
 .إمكانية االستعانة بالمعاهد وترك زيادة موظفي اإلدارة لألمين العام حسب الحاجة -
ارة تقنية دطرحها بشكل متدرج مع التنسيق من إالختيارها و  آلية للدورات عن بعدتحديد  -

 .طباعة الشهادات من العضو مباشرة المعلومات ليتم أتمتة
 ار الحكمةجامعة عفت/دالتنسيق مع عقد دورات نسائية بالمنطقة الغربية مع التركيز على  -

 .للبحث عن مدربات
 معاهد جديدة وتسهيل عملية التسجيل مع المراجعة والتدقيق.مدربين و إمكانية إضافة  -
في ان لحضور حفل البرنامج الصيتكليف الدكتور/ بسام غلمان والدكتور/ مهدي ال سليم -

 موعدوتذكيرهم بالفي الهيئة الملكية في ينبع للمهارات الهندسية لطالب الهندسة 
 :الميزانية ربع السنوية )الربع الثاني(: انياا ث

 رسال التقارير المالية قبل االجتماع بأسبوع على األقل.إ -3
هرين ن يتم ذلك خالل شلبحث عن ثالث بنوك مبدئيًا، على أتفعيل توصية مجلس االدارة با -1

 .من تاريخه
لجنة التوصية لمراجعة االهالك للمباني من قبل المراجع الداخلي ومدير االدارة المالية ورفع  -1

 .الهيكلة بالسرعة الممكنة
ما م لجامعات السعودية معها مباشرة دون المرور على الشركةمن ا تدقيق الشهاداتدراسة  -4

  .يوفر في الميزانية
 عاممين ال، واختيار المحكمين تحت إشراف األطالق بوابة الكترونية للتحكيم الهندسيإ -5

 ::المهنيةخطة الختبارات والمقابالت  : الثاث
 .بةفيديو تعريفي يشرح الخطوات المطلو  الموافقة على الخطة والبدء باإلعالن، وتجهيز -
ن م حاصاًل على درجة أعلى القائم باالمتحان ن يكون ية أيشترط في المقابلة الشخص -

 .رة على أن ال تقل عن مهندس محترفأو أكثر سنوات خب المتقدم للمقابلة
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 :تقرير لجنة مقرات/نوادي المهندسين بالمدن الرئيسية : ابعاا ر 
ع لمجالس الفرو والنوادي  تكليف المستشار كمال الحمد بالبحث عن مقرات -

واألمين العام واالنتهاء  وأعضاء مجلس اإلدارة مجلسبالتنسيق مع رئيس ال
في حال استيفاء  م،1136مقرات على األقل قبل نهاية العام الحالي  31من 

 م.1137من كافة المقرات بنهاية العام واالنتهاء  الشروط

الغرف التجارية في المدن المختلفة وتكليف نائب رئيس المجلس التواصل مع  -
 .مقرات مؤقته لمجالس الفروع إليجاد والمستشار كمال الحمد بذلك

 :نتائج وتوصيات لجنة الهيكلة والموارد البشرية  : امساا خ

 الموافقة على الهيكل التنظيمي وقائمة المهام والمسئوليات المرفق. -
 الموافقة على دليل تصنيف وظائف الهيئة المرفق. -
السياسات المالية المرفق مع مراجعة القواعد واالحكام المالية الموافقة على دليل  -

 الحالية لتتواكب مع المتغيرات في الهيئة.
 مل عطاء اللجنة الصالحية للعوا   ،ةالمرفقالمقترحة الموافقة على الئحة تنظيم العمل  -

 لمتبعة.امن قبلهم وفق اإلجراءات النظامية العتمادها لتنقيح الالئحة مع وزارة العمل 
 الي:كالت وأن يكون أعضائها نشاء لجنة التخطيط الموارد البشريةالموافقة على إ -

 .األمين العام -
 .المراجع الداخلي -
 .مدراء العموم -
 .مدير الموارد البشرية سكرتيرًا للجنة -

 المدراء ومدراء العموم حسب تبتعيينا لمجلس اإلدارةعلى األمين العام رفع توصية  -
 العتمادها.   المعتمدة الهيكلة الجديدة

   
 :( من موظفي الهيئة مع كل دفعة لدراسة اللغة النجليزية2ابتعاث ):   ادساا س

( من موظفي الهيئة لدراسة اللغة اإلنجليزية مع كل دفعة، 1الموافقة على ابتعاث عدد ) -
 .لالبتعاث هموعلى األمين العام عمل آلية واضحة يتم من خاللها اختيار 
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 :انشاء قسم نسائي بالهيئة : ابعاا س
الموافقة على إنشاء قسم نسائي منفصل باألمانة العامة مع مراعاة الخصوصية 

والعمال في هذا الشأن، على أن يشمل القسم العمل للموظفات ومطابقة أنظمة 
 ن مهندسة رئيسة لهميالموظفات الحاليات في األمانة وتعي

 :مبادرة وتطوير ورفع جودة المكاتب : امناا ث

تأييد المجلس لمقترح برنامج المكتب الهندسي اإللكتروني وعرض البرنامج 
المقترح من شركة رؤى على إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، والبحث عن شركات 
أخرى ذات خبرة في هذا المجال للتأكد من قدرتها على إنجاح البرنامج وأن 

نجاحه.على تنفيذ البرنامج و  ختيار الشركة القادرةا مسئوليةتتولى األمانة العامة   ا 

 :الستفسارات المقدمة من عضو المجلس عطااهلل الشمري : اسعاا ت
روني بالبريد االلكت هللا استفسارات المهندس عطاعلى األمين العام الرد على كافة 
 .واعطاء صورة ألعضاء المجلس

 
 


