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 اجتماع جملس اإلدارة السابع عشر
 م9087 مايو 92هـ الموافق 8341 شعبان 92الخميس

 جدة –فرع اهليئة باملنطقة الغربية

 (اهم القرارات) 
 :خطة تطبيق نظام مزاولة املهنةأوالً: 

الطلب من أعضاء المجلس مراجعة مسودة الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن  -
 العمل المشكل إلعداد الالئحة بما لديهم من مالحظات.الهندسية وافادة فريق 

 يكون موعد الحملة االعالمية خالل اعداد الالئحة وضرورة التحضير الجيد للحملة  -
 الحرص على عدم الدخول في التفاصيل وخاصة موضوع نقاط التأهيل. -
عقد اجتماع ألعضاء المجلس عن طريق الدائرة التلفزيونية مخصص لعرض  -

 الالئحة.مسودة 
التأكيد على الزمالء بمتابعة الموضوع مع الوزارة بشكل اسبوعي لينتهي الموضوع  -

 في الموعد المحدد.
وضع معايير واضحة في موضوع تسجيل الفنيين مع مراعاة التدرج وتبسيط  -

 .إجراءات تسجيلهم وذلك خالل أسبوع، مع إمكانية عقد ورش عمل
يين خالل يوم واحد من قبل الهيئة بعد الحرص على انهاء معامالت تسجيل الفن -

اكتمال المتطلبات حتى ال يكون هناك تذمر، واالكتفاء بشهادة الخبرة من قبل 
 .الشركة أو الشهادة المهنية أو كليهما واعتماد صحة المعلومات

انهاء موضوع تقني الهندسة باالتصال بكلية التقنية ومعرفة مالديهم وانهاء  -
 ..الموضوع عاجالا 

 مدراء العمومعرض خطة : ثانياً 
 :اإلدارة العامة لالعتماد المهني

 اإلدارة العامة لالعتماد المهني.الموافقة على الخطة المقدمة من  -
 لية قبول الفنيين.تقديم خطة توضح آ -
وضع معايير واضحة لمعاهد التدريب )التسجيل، القبول، التقييم( مع وضعها في  -

 موقع الهيئة. 
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 .PEتعميد مركز قياس للبدء في كتابة اختبار المهندس المحترف  -
 البحث مع الجامعات والجهات التدريبية للتدريب على االختبارات المهنية. -

 الرفع للمجلس بخطة تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية -
 :اإلدارة العامة للمكاتب والشركات الهندسية

 للمكاتب والشركات الهندسية.الموافقة على خطة اإلدارة العامة  -
يوماا لتصحيح أوضاعهم، والرفع لمجلس اإلدارة التخاذ  09إعطاء المخالفين لقواعد التراخيص مدة  -

 الالزم.
 تيشية حسب الخطة المقترحة.فمواصلة الحمالت الت -

نشر مسودة قواعد التراخيص في الموقع االلكتروني الخاص بالهيئة الستقبال مقترحات  -
 ئةأعضاء الهي

 اإلدارة العامة للخدمات العامة:
 الموافقة على الخطة المقدمة من اإلدارة العامة للخدمات. -
 الموافقة على تبني المهندسين المتميزين وتكريمهم. -
 تكريم المكاتب والشركات الملتزمة بالتوظيف. -
 تقييم للمراحل السابقة بما فيهم موظفي الهيئة.التريث في االبتعاث الخارجي وعمل  -
إعطاء جواالت من الهيئة للموظفين المسئولين عن المبادرات لتسهيل االتصال مناسبة  -

 مباشرة من قبل األعضاء.
 عقد لقاء مع وزارة العمل حول برنامج )تمهير( -
 ارجي.مؤتمر خاالهتمام بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية وان يكون على األقل شهرياا  -
 ضرورة تنفيذ قرارات المجلس بالسرعة المطلوبة على أن يتم عمل محضر بالتمرير الحقاا  -

 ي قرارات عاجلة وعدم تأجيلها. أل
 البدء في زيارات الشركات الكبيرة كما تم مع شركة أرامكو سابقاا. -
تب الهيئة اترغب في العمل بمك ، والتي البالمقر الرئيسيالزام موظفات الهيئة بالدوام  -

 ينتهي عملها بالهيئة بانتهاء عقدها.

 اإلدارة العامة للشئون المساندة:
 الموافقة على خطة اإلدارة العامة للشئون المساندة. -
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تفعيل نظام البصمة للحضور والغياب على الجميع بما فيهم مدراء العموم ومدراء الفروع  -
 والمستشارين وتفعيل الئحة المخالفات والجزاءات.

 ارسال نسخة من الئحة المخالفات والجزاءات ألعضاء المجلس. -
 ربط حضور الدورات التدريبية للموظفين بالتقييم. -
 االهتمام بعالج مشكلة االتصاالت الهاتفية بالهيئة. -
 وضع المبادرات في الموقع وعرض جميع المبادرات على المجلس اوالا. -
 العمل على تعزيز دور المراجع الداخلي بالهيئة. -
 االهتمام بتحديد موعد االنتهاء من المبادرات وتقصير المدة قدر االمكان. -
 .تعديل مسمى اإلدارة في الموقع عاجالا  -
 اظهار العدد الفعلي للمكاتب الرئيسية في الموقع، مع إمكانية معرفة الفروع من خاللها. -
 تنفيذها.العموم المكلفين بدراسة القرارات السابقة والتأكد من تكليف مدراء  -
 ربط تثبيت مدراء العموم باإلنجازات لخططهم التي تم عرضها. -
  .بشأن الموظفين وتدويرهم بين اإلداراتقرارات وتم اتخاذ  -

 :طلب الرتخيص لشركة هندسية املقدم من جامعة امللك عبدالعزيز جبدة :ثالثاً 

الهندسية والشركات المكلف اعداد الرد المناسب للجامعة  لى مدير عام إدارة المكاتبع
 أصحاب المكاتب الهندسية.من مع أعضاء المجلس والتنسيق في ذلك 

 

 :دعم االحتاد اخلليجي مبوظفني وموارد: رابعاً 

الموافقة على دعم االتحاد الهندسي الخليجي بموظف بدوام كامل وتأمين المواد القرطاسية 
لخليجي االمطلوبة، والموافقة على موضوع الطاقة ليكون الموضوع الرئيس للملتقى الهندسي 

 .م9900

 :UBT دعم برنامج املاجستري جبامعة : خامسا
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لطلبة الماجستير حسب االتفاقية المبرمة مع الجامعة  %01الموافقة على دعم البرنامج ب 
 ن يكونوا أعضاء في الهيئةباألسماء المعدة من الجامعة على أو 

 :دعم الكتب وكراسي البحوث    : سادسا
مناسبة اقتراح مواضيع البحوث من الجامعات والمهندسين تخدم المهنة وتعرض على  -

 مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
يشكل األمين العام لجنة لتنفيذ قرار المجلس السابق لوضع معايير العتماد الكتب  -

 بحوث الكراسيوموضوعات 

 :املشروع الوطني حلاضنات املشاريع اهلندسية  :   : سابعاً 
عقد ورشة عمل )عصف ذهني( يدعى لها المختصون تحت اشراف عضو المجلس 

 .عطاهللا الشمري وتقديم فكرة واضحة لمجلس اإلدارة في اجتماعه القادمالمهندس/ 

 :املركز السعودي العتماد الكيانات اهلندسية     : ثامناً 
تقوم اإلدارة العامة للمكاتب بإعداد دراسة كاملة حول تنفيذ المركز الوطني السعودي     

عطاهللا الشمري المهندس/العتماد الكيانات الهندسية تحت اشراف عضو المجلس 
 .في اجتماعه القادم لمجلسوعرضها ل

 ::امليزانية ربع السنوية :تاسعاً 
 .على مدير اإلدارة العامة للشئون المساندة إرسال الميزانية ربع السنوية ألعضاء المجلس 

 :مبنى الهيئة بالمنطقة الشرقية  : عاشرا  
 .مع إمكانية الموافقة بالتمريرالبحث عن عروض جديدة والرفع لمجلس اإلدارة  

 :استثمار ارض الدمام: عشرحادي 
الرجوع للعروض المقدمة سابقاا والتفاوض معهم واختيار المناسب والرفع لمجلس اإلدارة 

 .بما تم

 :شراء مبني جدة: عشرثاني 
فادة المجلس بالنتائج  .الطلب من نائب رئيس المجلس التفاوض من جديد مع المالك وا 
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 :ارض اهليئة امللكية باجلبيل: عشر ثالث
 تكليف رئيس المجلس والمهندس/ مشاري للقيام بالتفاوض مع المستثمر

 :املشاركة يف فعاليات احتاد املهندسني العرب: عشر رابع
 تكليف األمين العام بالرد على خطاب اتحاد المهندسين العرب عاجالا 

 :جلنة اهليكلة: عشر خامس
 بالسعر وتفاصيل مجال العمل المطلوب. Hay Groupالتفاوض مع شركة  -
الطلب من مدراء العموم المكلفين عمل هياكل تفصيلية الداراتهم وعرضها على  -

 لجنة الهيكلة.
تكليف المهندس سليمان العمود بإعداد مصفوفة الصالحيات وعرضها على لجنة  -

 الهيكلة.
ديثه التميز التشغيلي وتحالطلب من مدراء العموم المكلفين مراجعة دليل اإلجراءات و  -

 حسب الهيكل تحت اشراف المراجع الداخلي

 :طلب الشعب واجملالس استثناء لوصوهلم احلد األقصى للميزانية: عشر سادس
الموافقة على دعم مجلس فرع الطائف، والطلب منهم تقديم تقرير بما تم من إنجازات، 

 .لالستفادة منهامع إمكانية رفع اإلنجازات للمجالس والفروع األخرى 

 :فتح فروع للهيئة يف مجيع املناطق: عشر سابع
اف تحت اشر لها تكليف األمانة العامة بدراسة موضوع فتح الفروع ووضع تصور 

عضو المجلس الدكتور/ مهدي ال سليمان، والعرض على المجلس في اجتماعه 
 .القادم

 


