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وخربتهم فقط .  

جيب على املهندسني أن يسـتمروا يف تطوير أنفسـهم مهنياً طوال فرتة   -3
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يدافع املهندسون ويعملون على تطوير كمال وشرف ومكانة مهنة اهلندسة بالوسائل التالية:
أن يسـتخدموا معارفهم ومهاراتهم من أجل تعزيز رفاهية اإلنسان.  

أن يكونوا صادقني ونزيهني وخيدمون اجملتمع وأصحاب عملهم وزبائنهم بإخالص. 
أن يبذلوا كل جهدهم من أجل زيادة كفاءة ومكانة مهنة اهلندسـة. 
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ســـــــــا

ملــــــبادئ األ
ا

ميثاق الشرف للمهندسني
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أعزائي األعضاء الكرام
املهندسني  جلمعية  بالنسبة  منوذجياً  عاًما   2013 يظل  سوف 
البحرينية، وال نبالغ إذا قلنا بأن اجلمعية قد سبقت عصرها يف تلبية 
إنين  املهنية،  واملؤسسات  األعمال  وقطاعات  أعضائها  احتياجات 
أشعر بالفخر والفرح ألنين عاصرت وشاركت يف مسرية النمو والتطور 

الرائعة للجمعية خالل الـ 27 سنة املاضية. 
نيابة عن مجعية املهندسني البحرينية يسعدني وأعضاء جملس اإلدارة 
العمومية  الكرام أن أرحب بكم  أمجل ترحيب يف اجتماع اجلمعية 
للسنة  واملالية  اإلدارية  بالتقارير  إليكم  نتقدم  أن  ويشرفنا  السنوي، 

املالية املنصرمة.
احمللية  الكربى  املؤمترات  من  عدد  تنظيم  املاضية  الفرتة  شهدت 
اجلديدة،  الفعاليات  من  العديد  تقديم  جانب  إىل  املشرتكة  والدولية 
فرتة  خالل  واالبتكار  االستجابة  على  لقدراتنا  حتدياً  شكلت  اليت 
مدينون  الواقع  يف  إننا  املالية،  لألزمة  نظراً  مجة  بصعوبة  اّتسمت 
بالشكر إىل كربى الشركات مثل أرامكو السعودية ومجيع شركائنا يف 
الفعاليات وعلى األخص اهليئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط 
والغاز ومعظم الوزارات احلكومية على دعمهم املستمر ومساهماتهم يف 

إجناح فعالياتنا وبراجمنا.
تأسيسها  على  األربعني  بالذكرى  اجلمعية  احتفلت   2013 عام  يف 
متفائلون  وحنن  به،  حيتذى  مثااًل  أصبحت  اليت  إجنازاتها  وعلى 
بأننا سوف نواصل مسريتنا يف حتقيق إجنازات قياسية خالل الفرتة 

اجلديدة القادمة.
إننا حنتاج يف عام 2014 إىل أن نركز على رضى واستحسان أعضائنا 
وإجراء حتسينات على كفاءتنا، آملني أن نتمكن من استكمال املشروع 
املستمر لتوسعة مبنى اجلمعية واالستمرار يف انطالقتنا يف حتسني قيمة 

العضوية ومزاياها.

لقد حان الوقت اآلن كي أوّدع منصيب كرئيس جمللس إدارة مجعية 
املهندسني البحرينية، هذه الفرتة اليت أحاطين فيها األعضاء مبحبة 
ومؤازرة كبرية واليت ناهزت اثين عشر عاما كرئيس ونائب رئيس. إن 
رؤية اجلمعية ومسريتها هي حقيقة غري قابلة للنقاش، وأنا على ثقة 
بأن اجلمعية لديها ما يكفي من القيم والثقافة والفطنة، مما ستمّكنها 
من االنطالق بها إىل األمام، السيما وأن املستقبل َيِعد بالكثري وعلى 

وجه اخلصوص وليس احلصر يف منطقة اخلليج.
وبهذه املناسبة أود أن أعرّب عن امتناني الكبري اىل:

من  يقدمه  ما  آل خليفة على  بن عبداهلل  الشيخ خالد  سعادة  	•
توجيهات ودعم الحمدود للجمعية.

كافة الوزارات احلكومية ومؤسسات القطاعني العام واخلاص يف  	•
البحرين وخارجها.

مجيع اجلهات الراعية واملسئولني من األفراد على دعمهم الدائم  	•
ومساهمتهم يف الرتويج لفعالياتنا.

مساندتهم  على  البحرينية  املهندسني  مجعية  أعضاء  مجيع  	•
ومساهماتهم والسيما أولئك الذين يتواجدون دائما عند احلاجة 

إليهم.
مجيع أعضاء جملس اإلدارة الكرام الذين عملت معهم خالل  	•
فرتة رئاسيت للجمعية، فلهم التوفيق واالزدهار واحلرص على 

البقاء يف الساحة حلمل راية اجلمعية عالية خّفاقة.
إىل  الدعم  وقّدموا  بثبات  وقفوا  الذين  اجلمعية  موظفي  مجيع  	•

اجلمعية يف فعالياتها وبراجمها.
بعضها  يفرض حتديات جديدة،  عام 2014 سوف  بأن  ندرك  إننا 
بدأت تعلن عن نفسها وقد اختذنا اخلطوات املناسبة بشأنها، وأنا 
ملواجهة  تكفي  خبربة  تتمتع  باجلمعية  العمل  فرق  بأن  ثقة  على 

التحديات القادمة وجعل عام 2014 سنة أخرى من النمو والتطور.

عبداجمليد القصـاب

كلــمة الرئيس

لوحــدنا ننجـــز القليل...
معـــًا سننجـــز الكثري   
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عقدت اجلمعية العمومية اجتماعها العادي بتاريخ 12 مارس 2013، وأسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز املهندسني التالية أمساؤهم 
لعضوية جملس اإلدارة:

املهندس حممد علي اخلزاعي   .1
املهندس مجيل خلف العلوي  .2

املهندس عبدالنيب الصباح  .3
املهندس أمين حممد ناصر  .4

وقد عقد جملس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ 14 مارس 2012 برئاسة املهندس عبداجمليد القصاب ، حيث اعتمد تسميات مناصب 
جملس اإلدارة وتوزيع املناصب اإلدارية على النحو التالي:

وحيث أن املهندس مسيح حممود العلوي قد قدم استقالته من جملس اإلدارة خالل شهر يوليو 2013 ، فقد التحقت عضو االحتياط األول 
املهندسة هدى سلطان فرج مبجلس اإلدارة بدءاً من شهر يوليو 2013.

اإلعداد  استثنائية ، مت خالهلا  اجتماعات  أربعة  اعتيادياً  اجتماعا  اثنا عشر  اليوم  تنتهي هذا  اليت  دورته  اإلدارة خالل  عقد جملس 
والتخطيط لربامج وأنشطة اجلمعية املختلفة ومتابعة تنفيذها.

ويف بداية الدورة وضع اجمللس خطة عمل تتماشى مع اخلطة اإلسرتاتيجية وأخذ يف االعتبار اخلطط والربامج اليت تبنتها اإلدارة السابقة 
ومقرتحات اجلمعية العمومية واالستفادة من اإلمكانيات املتاحة، باإلضافة إىل توفري برامج وأنشطة جلذب األعضاء وحتفيزهم على املشاركة 
واالستفادة من الفعاليات املختلفة، كما تضمنت اخلطة أنشطة تهدف إىل تعزيز عالقة اجلمعية مع اجلهات الرمسية واجلمعيات املهنية 
واالجتماعية والعلمية يف البحرين وخارجها، باإلضافة إىل االحتادات واملعاهد اهلندسية العربية والعاملية وخاصة احتاد املهندسني العرب 
واالحتاد اهلندسي اخلليجي. ورغم أن األزمة املالية العاملية قد استمرت تلقي بظالهلا خالل العام الفائت حيث مشلت كافة مناحي 
احلياة، إال أن اجلمعية استطاعت تذليل الصعاب ومتكنت من إجناز كافة براجمها وفق اخلطة املرسومة وعلى أكمل وجه. ومن جهة 
أخرى فقد وضع جملس اإلدارة نصب عينيه حتقيق أقصى قدر من القيمة املضافة للعضوية، وذلك بتنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها 

مبتناول األعضاء للمشاركة واالستفادة منها.

 املهندس عبداهلل أمحد جناحي
نائب الرئيس 

 املهندس حممد علي اخلزاعي
أمني السر ومدير العالقات اخلارجية

 املهندس حسني جعفر مكي
األمني املالي ومدير اللجنة الشبابية

 املهندس مجيل خلف العلوي
مدير املؤمترات

أوال: امللخص التنفيذي

 املهندس أمحد عبدالرمحن اخلان
مدير شؤون األعضاء واملهنة
 املهندس أمين حممد ناصر

مديرة األنشطة العامة
 املهندس مسيح حممود العلوي

مدير التدريب
 املهندس عبدالنيب الصباح

مدير اإلعالم



تقــــرير جمــلس اإلدارة 2013

7مجعية املهندسني البحرينية 

وحنن يف جملس إدارة اجلمعية نرى لزاماً علينا التنويه إىل أن كل ما حققته اجلمعية من إجنازات ترافق مع العديد من االجتماعات 
واالتصاالت واملراسالت التحضريية، إمنا حتمل أعباءها عدد قليل من األعضاء املخلصني للعمل التطوعي، حيث وهبوا كل إمكانياتهم 

وجل وقتهم –رغم مشاغلهم- لتسيري 

املهام وإبراز أنشطة اجلمعية على الوجه املشّرف كما ترونه مفّصاًل يف التقرير الذي بني أيديكم. لذا فنحن يف أمّس احلاجة إليكم كي 
تبادروا بتخصيص جزء من وقتكم الثمني وتنضموا إىل قافلة املهندسني العاملني بفعالية من خالل مشاركتكم يف أعمال اللجان الدائمة منها 

واملؤقتة. 

وخالل العام املاضي وبداية العام احلالي مت تنفيذ الكثري من األنشطة والفعاليات استنادا إىل خطة العمل، نوجز أبرزها فيما يلي:-

تنظيم احتفال تارخيي حتت رعاية جاللة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه بتاريخ 8 مايو 2013 يف مركز اخلليج الدولي   .1
للمؤمترات بفندق اخلليج مبناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس اجلمعية، وقد مثل جاللة ملك مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وقد مت تكريم الرؤساء السابقني والوزارات والشركات الداعمة للجمعية، كما مت توزيع كتاب 

توثيقي يؤرخ للجمعية منذ تأسيسها وإصدار أفالم توثيقية باملناسبة.

كما تشرف أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجنة التنظيمية لالحتفال بذكرى مرور أربعني عاماً على تأسيس اجلمعية بزيارة صاحب   .2
اجلاللة ملك مملكة البحرين املفدى وصاحب السمو امللكي ولي العهد األمني وذلك لتقديم الشكر على دعمهم ومؤازرتهم للجمعية 

منذ تأسيسها قبل 42 عاماً. والشكر موصول إىل صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر على دعمه الدائم للجمعية.

عقد جملس اإلدارة سلسلة من االجتماعات مع كبار مسئولي اململكة أصحاب املعالي والسعادة الوزراء، وذلك من أجل توثيق وتعزيز   .3
تطوير العالقات مع اجلمعية.

واصلت اجلمعية مشاركاتها بانتداب أعضاء حلضور اجتماعات اللجان املتخصصة يف وزارات اململكة.  .4

ومن أجل توفري مواقف كافية لسيارات األعضاء أثناء تواجدهم يف مبنى اجلمعية عمد جملس اإلدارة إىل اإلستفادة من رقعة األرض   .5
الواسعة يف باحة اجلمعية لتوفري ما يربو على مخسني موقفاً للسيارات، وال تزال اجلهود مستمرة مع الديوان امللكي إلحلاق األرض 

املالصقة للجمعية ضمن أمالكها. 

متكن جملس اإلدارة من إجناز القسط األكرب من تشجري باحة اجلمعية بالنخيل، وهو بصدد إستكمال املشروع خالل عام 2014 .   .6

نفذ جملس اإلدارة مشروع » جملس املهندسني » بتخصيص ركن من بهو اجلمعية بهدف إلتقاء األعضاء يف أول يوم ثالثاء من أول   .7
شهر، آملني من األعضاء أن يتواجدوا بشكل مكثف ومنتظم حيث أن من شأن ذلك أن خيلق جو من األلفه والتعارف وتأصري 

العالقات . 

تنظيم أربعة  مؤمترات ومعارض خالل العام املنصرم بالتعاون مع بعض املؤسسات الصناعية الكربى واملعاهد واجلمعيات احمللية   .8
والعربية والعاملية.

بلغ عدد الدورات وورش العمل التدريبية اليت نظمتها اجلمعية 13.  .9

اصدرت اجلمعية عددين من جملة » املهندس« خالل هذا العام.   .10
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كما انتظمت اجلمعية يف إصدار أحد عشر عدداً من نشرة »املهندس تاميز«، حيث احتوت تلك األعداد على جرد شهري لكافة   .11
األنشطة والفعاليات اليت نظمتها اجلمعية .

نظمت اجلمعية مثاني حماضرات ختصصية يف إطار ملتقى الثالثاء.  .12

بلغ إمجالي عدد األعضاء املقبولني خالل العام املاضي 125 عضواً.  .13

باشر جملس اإلدارة بعمل الرتتيبات املؤدية إىل تطوير قسم اخلدمات جنوبي مبنى اجلمعية من أجل جتهيز مكان أفضل حلارس   .14
اجلمعية ونقل أجهزة التكييف إىل موقع أكثر مالءمة.

وقعت اجلمعية مذكرة تفاهم مع مهندسي كريال »KEEN4«  من أجل تنظيم وتفعيل أنشطتهم بالتعاون معنا، كما جرى حتديث   .15
كافة مذكرات التفاهم مع اجملموعات اهلندسية األخرى.

األخوة واألخوات الكرام

حقق جملس اإلدارة العديد من اإلجنازات على اختالف أوجهها ، لكنها تبقى دون طموحاتنا مجيعًا، وحنن نعلم أن 
اجملال ال يزال مفتوحاً لتفادي أوجه القصور والتغلب على السلبيات، وحتقيق املزيد من التطوير، من خالل تنفيذ املزيد 

من املشاريع اليت مازالت أفكاراً نتداوهلا.

واستناداً إىل ذلك نورد هنا بعض التوصيات واملقرتحات جمللس اإلدارة اجلديد:

مواصلة اجلهود مع اجلهات املعنية من أجل تعديل كادر املهندسني يف القطاعني العام واخلاص.   .1

متابعة االتصاالت مع الديوان امللكي فيما يتعلق بقطعة األرض جنوب املبنى المتالكها من قبل اجلمعية .  .2

العمل على قانون يتم مبوجبه قيد كافة املهندسني يف البحرين حتت مظلة اجلمعية .  .3

تنظيم دورات تدريبية يتم مبوجبها إصدار شهادات علمية معتمدة من هيئات تدريبية عليا .   .4

“Chartered Engineer“  تنظيم دورات العتماد املهندس احملرتف  .5

تعزيز العالقات مع كافة وزارات اململكة من أجل املساهمة بشكل أكثر إجيابية ملا فيه مصلحة القطاع اهلندسي   .6
واملهندسني بشكل خاص.

يوصي جملس اإلدارة باملوافقة على تعيني السادة » جمموعة طالل أبو غزالة » للقيام مبهمة املدقق املالي  اخلارجي   .7
للدورة اجلديدة لعام 2014 
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مشاركة من مجعية املهندسني البحرينية الحتفاالت احتاد املهندسني العرب مبناسبة العيد الذهيب خالل الفرتة من 22- 23 يونيو   .1
2013 يف مدينة القاهرة فقد حضر وفد برئاسة  املهندس عبداجمليد القصاب رئيس اجلمعية واملهندس عبداهلل جناحي نائب الرئيس 
واملهندس حممد اخلزاعي أمني السر وعضو املكتب الدائم واملهندس أمين ناصر واملهندس عبدالنيب الصباح باإلضافة إىل املهندس 
عبدالرمحن فخرو وهو رئيس سابق الحتاد املهندسني العرب، فضاًل عن حضور رؤساء سابقني للجمعية وهم املهندس عماد املؤيد 

واملهندس مجيل كاظم العلوي واملهندس سعيد عسبول .
ضم الوفد أيضاً املهندس صاحل طراده رئيس جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات واملهندس جواد اجلبل عضو املكتب الدائم.  

وقد حضر وفد اجلمعية املذكور حفل التكريم باإلضافة إىل مؤمتر بعنوان » آفاق اهلندسة اإلنشائية وصناعة التشييد يف الوطن العربي   
نظمت مجعية املهندسني العمانية بالتعاون مع االحتاد اهلندسي اخلليجي فعاليات امللتقى اهلندسي اخلليجي السابع عشر حتت   .2
4 فرباير 2014 بفندق جراند حياة يف مسقط  عنوان »حتديات املوارد الطبيعية.. استشراف املستقبل«، وأقيم خالل الفرتة 2– 
بسلطنة عمان. ترأس الوفد املهندس عبداهلل جناحي نائب رئيس اجلمعية، وضم يف عضويته أمني السر املهندس حممد علي اخلزاعي 

واملهندس أمين ناصر واملهندس أمحد اخلان.
عقد اجمللس األعلى لالحتاد اهلندسي اخلليجي اجتماعاً صباح يوم الثالثاء املوافق 4 فرباير 2014 حضره ممثلو كافة اجلمعيات   

اهلندسية اخلليجية، وتضمنت الفعاليات مشاركة اهليئات اهلندسية اخلليجية يف املعرض املصاحب للملتقى.
وخالل حفل االفتتاح مت تكريم وزير األشغال سعادة املهندس عصام بن عبداهلل خلف  واملهندس عدنان فخرو نائب الرئيس التنفيذي   

بهيئة الكهرباء واملاء ضمن رواد العمل اهلندسي اخلليجي.
كما قدم عضوا اجلمعية الدكتور شاكر حاجي واملهندس مسيح العلوي ورقيت عمل يف جلسات امللتقى املذكور  

مشاركة من مجعية املهندسني البحرينية الحتفاالت احتاد املهندسني العرب مبناسبة العيد الذهيب خالل الفرتة من 22- 23 يونيو   
2013 يف مدينة القاهرة فقد حضر وفد برئاسة  املهندس عبداجمليد القصاب رئيس اجلمعية واملهندس عبداهلل جناحي نائب الرئيس 
واملهندس حممد اخلزاعي أمني السر وعضو املكتب الدائم واملهندس أمين ناصر واملهندس عبدالنيب الصباح باإلضافة إىل املهندس 
عبدالرمحن فخرو وهو رئيس سابق الحتاد املهندسني العرب، فضاًل عن حضور رؤساء سابقني للجمعية وهم املهندس عماد املؤيد 

واملهندس مجيل كاظم العلوي واملهندس سعيد عسبول.
ضم الوفد أيضاً املهندس صاحل طراده رئيس جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات واملهندس جواد اجلبل عضو املكتب الدائم.  

الوطن  يف  التشييد  وصناعة  اإلنشائية  اهلندسة  آفاق   « بعنوان  مؤمتر  إىل  باإلضافة  التكريم  حفل  املذكور  اجلمعية  وفد  وقد حضر   
العربي.

3  ويف منتصف شهر سبتمرب 2013 شاركت اجلمعية بوفد من أعضاء جملس اإلدارة برئاسة املهندس عبداجمليد القصاب، وضم كال 
من املهندس حممد علي اخلزاعي واملهندس مجيل خلف العلوي واملهندس حسني مكي واملهندس مسيح العلوي، وذلك  حلضور 
املؤمتر الذي نظمه االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية يف سنغافورة حتت شعار » االبتكار وحلول مستدامة ملواجهة تغري املناخ«، 
فضاًل عن حضور اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد، وقد متخض عنه اختيار رئيس اجلمعية املهندس عبداجمليد القصاب كأحد 

االستشاريني لرئيس االحتاد.
واصلت اجلمعية مشاركاتها اخلارجية يف اجتماعات املتابعة للمجلس األعلى واللجان املنبثقة عن االحتاد اهلندسي اخلليجي يف قطر   .4

وعمان.
استمر مندوبا اجلمعية وهما املهندس حممد علي اخلزاعي واملهندس جواد جعفر اجلبل عضوا املكتب الدائم باحتاد املهندسني العرب   .5

يف حضور االجتماعات الدورية بشكل منتظم.

ثانيًا:  العالقات اخلارجية
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شارك رئيس اجلمعية املهندس عبداجمليد القصاب واملهندس مجيل خلف العلوي يف اجتماع اجمللس األعلى الحتاد املهندسني   .6
العرب الذي عقد يف مدينة شرم الشيخ خيوم السبت املوافق 15 فرباير 2014، فضاًل عن مشارمة املهندسني حممد علي اخلزاعي و 

جواد جعفر اجلبل بصفتهما عضوا املكتب الدائم لالحتاد.

مقدمة:

الندوات  من  العديد  تنظيم  مت  حيث  أهدافها  من حتقيق  البحرينية  املهندسني  متكنت خالهلا مجعية  حافاًل  عاماً    2013 كان 
واملؤمترات واملعارض اليت اجتذبت قلوب املهندسني الطموحني اىل جانب جمموعة من النخبة والشخصيات البارزة. وقد مت تنظيم 
املؤمترات الدولية من قبل مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع منظمات ومؤسسات خمتلفة. وقد ساهمت تلك الفعاليات يف نشر 
وزيادة الوعي حول العديد من املسائل اليت كان هلا تأثريها الواضح على املشاركني يف جماالت ختصصهم.  وتشعر اجلمعية بفخر 
عظيم لتحملها مسئولية املساهمة يف هذا اجملال لكي تتمكن مملكة البحرين من مواكبة أحدث التطورات الناشئة يف جمالي اهلندسة 

والتكنولوجيا. وحنن نشعر بسعادة مجة لتوفر الفرصة أمامتا للعب دور بارز يف تسهيل عملية تنظيم تلك الفعاليات الرائعة.

ثالثًا:  املؤمترات واملعـارض
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مؤمتر ومعرض البحرين الدولي األول للمسئولية االجتماعية للشركات 2013  .1

نظمت مجعية املهندسني البحرينية مؤمتر ومعرض البحرين الدولي األول للمسئولية االجتماعية للشركات 2013 خالل الفرتة 3-6 مارس 
2013 بفندق اخلليج وذلك حتت رعاية سعادة الشيخ امحد بن حممد آل خليفة، وزير املالية، الوزير املسئول عن شئون النفط والغاز 

مبملكة البحرين. 

وقد حتدث يف هذا املؤمتر 46 متحدثا من خمتلف أحناء العامل حيث تناولوا خمتلف مالمح املسئولية االجتماعية للشركات يف العامل. 
وشارك يف املؤمتر أكثر من 300 وفداً مع 13 شركة راعية للفعالية حتت الفئات املختلفة )الرعاية األساسية، الرعاية املاسية، البالتنيوم، 
الذهبية والفضية( اىل جانب 21 عارضًا.  وقد عرض العارضون أحدث املشاريع واملبادرات حول املسئولية االجتماعية للشركات. وكانت 
الفعالية مدعومة بقوة من مؤسسات بارزة ومرموقة يف جمال ختصصاتها مثل الشبكة العربية للمسئولية االجتماعية للمؤسسات وشركة 
اخلليج للبرتوكيماويات وشبكة االتفاق الدولية بدول اخلليج  حيث أرسلت تعليمات حمددة اىل املؤسسات مبنطقة الشرق األوسط وما بعدها 

لتشجيعهم على املشاركة.  وقد أحرز املؤمتر جناحا يف الرتويج لشعاره »حان الوقت لكي نكون متميزين«.

وفيما يلي قائمة بالفعاليات واملؤمترات اليت نظمتها مجعية املهندسني البحرينية خالل عام 2013:

مؤمتر ومعرض البحرين الدولي األول  1 
مركز اخلليج الدولي للمؤمترات - فندق اخلليج 3-6 مارس 2013   للمسئولية االجتماعية للشركات 2013     

مركز البحرين الدولي للمعارض 17-19 يونيو 2013   مؤمتر ومنتدى ترشيد الطاقة واملياه 2013   2
مركز اخلليج الدولي للمؤمترات - فندق اخلليج  9-11 ديسمرب 2013  مؤمتر ومعرض إدارة الطاقة 2013   3
مركز اخلليج الدولي للمؤمترات - فندق اخلليج 2-5 فرباير 2014  مؤمتر الشرق األوسط اخلامس عشر لتآكل املعادن   4

 الرقم
املكانالتاريخعنوان املؤمتراملتسلسل

املؤمترات واملعارض اليت مت تنظيمها خالل عامي 2013-2012 :
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2-     مؤمتر ومنتدى ترشيد الطاقة واملياه 2013

نظمت مجعية املهندسني البحرينية  بالتعاون مع هيئة الكهرباء واملاء وبدعم من اهليئة الوطنية للنفط والغاز النسخة الرابعة من مؤمتر 
ومنتدى ترشيد الطاقة واملياه 2013. وقد عقد املؤمتر واملنتدى خالل الفرتة 17-19 يونيو 2013 مبركز البحرين الدولي للمعارض وذلك 

حتت رعاية سعادة الدكتور عبداحلسني بن علي مريزا، وزير الدولة لشئون الكهرباء واملاء مبملكة البحرين. 

وقد استقطبت الفعالية 29 متحدثاً تناولوا أحدث التطورات يف جمال ترشيد الكهرباء واملاء حيث أبدوا اهتمامهم مبختلف مظاهر ترشيد 
الطاقة واملاء وعربوا عن مفاهيمهم وآرائهم بهذا اخلصوص.  وقد تفضل برعاية هذه الفعالية 13 شركة حتت الفئات الذهبية والفضية 
ومشلت أمساء مرموقة مثل شركة نفط البحرين )بابكو(، املنيوم البحرين ش.م.ب )البا( وشركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات فضال عن 

مشاركة 27 عارضا و200 وفدا من الذين يعملون يف هذه البيئة املزدهرة حيث ساهموا مجيعا يف إجناح هذه الفعالية.
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حتت رعاية سعادة الشيخ امحد بن حممد آل خليفة، وزير املالية الوزير املسئول عن شئون النفط والغاز مبملكة البحرين،  نظمت 
مجعية املهندسني البحرينية مؤمتر ومعرض ادارة الطاقة 2013 الذي انعقد برئاسة املهندس امحد اخلويطر، املهندس األول بشركة 
ارامكو السعودية. وقد مت تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع اهليئة الوطنية للنفط والغاز وجامعة اخلليج العربي خالل الفرتة 11-9 

ديسمرب 2013 وذلك مبركز اخلليج الدولي للمؤمترات بفندق اخلليج - البحرين. 

وأصبح شعارنا »«من أجل استدامة الطاقة« شعاراً  جلميع من حضروا املؤمتر. وأثبتت املواضيع اليت طرحت واحللول اليت قدمت 
ونوقشت من قبل املتحدثني الرئيسيني بأنها مفيدة. واجلدير بالذكر بأن هذه الفعالية قد أقيمت حتت رعاية تسع شركات حتت 
فئات خمتلفة )بالتنيوم النخبة، البالتنيوم، الذهبية والفضية( وشارك يف املعرض 15 عارضاً و6 شركاء اعالميني. هذا وقد سبق عقد 
املؤمتر تنظيم ورش عمل حضرها 60 مشاركا. وكان جمموع املشاركني يف هذه الفعالية اهلامة 330 مشاركاً وُقدمت أكثر من 46 ورقة 

فنية غطت أحدث التحسينات واملسائل املطروحة يف قطاع الطاقة ذات العالقة باملنطقة والعامل.

مؤمتر ومعرض إدارة الطاقة 2013   - 3
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حتت رعاية سعادة الشيخ امحد بن حممد آل خليفة، وزير املالية الوزير املسئول عن شئون النفط والغاز مبملكة البحرين،  نظمت 
مجعية املهندسني البحرينية مؤمتر الشرق األوسط اخلامس عشر لتآكل املعادن الذي انعقد برئاسة املهندس امحد اخلويطر، املهندس 
فرع   –)NACE( التآكل  ملهندسي  األمريكية  بالتعاون مع اجلمعية  الفعالية  تنظيم هذه  وقد مت  السعودية.  ارامكو  بشركة  األول 
الظهران باململكة العربية السعودية، وذلك خالل الفرتة من 2 إىل 5 فرباير 2014 مبركز اخلليج الدولي للمؤمترات يف فندق اخلليج.

مت طرح 114 ورقة علمية وعرض 20 الفتة باألوراق، مبشاركة 3 متحدثني رئيسيني و أربعة متحدثني على املنصة. حضر املؤمتر 750 
شخصاً وجذب 24 من الشركات الراعية مبختلف الفئات ) البالتينيوم والذهيب والفضي ( و80 مؤسسة يف املعرض الذي مت من خالله 
عرض أحدث التقنيات واحللول اليت تتناول خمتلف قضايا التآكل. كما سبق املؤمتر تنظيم 6 ورش عمل . وقد حفل هذا املؤمتر اهلام 
باملشاركة الفعالة من كربى الشركات يف املنطقة مثل شركة أرامكو السعودية وبابكو و سيبكو و القحطاني لتغليف األنابيب واملؤسسة 

العربية للتغليف وتقنيات أنكسس للفحص.

4-     مؤمتر الشرق األوسط اخلامس عشر لتآكل املعادن
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بالتعاون معالتاريخعنوان املؤمترالرقم
هيئة احلكومة اإللكرتونية ومجعية  21-23 ابريل 2014  منتدى احلكومة اإللكرتونية وتقنية املعلومات 2014   1 

البحرين لتقنية املعلومات ومعهد املشاريع      
اجلمعية اخلليجية حملرتيف الصيانة  7 – 11 ديسمرب 2014  مؤمتر الشرق األوسط الثالث للصيانة   2 

  )GSMP(    
اهليئة العامة للنفط والغاز + شركة  9 – 11 فرباير 2015  مؤمتر ومعرض البحرين للمسئولية االجتماعية للشركات   3 

اخلليج لصناعة البرتوكيماويات    
احتاد املهندسني العرب مارس 2015  ندوة حتضريية حول املطارات   4

هيئة احلكومة اإللكرتونية ومجعية  إبريل 2015  منتدى احلكومة اإللكرتونية وتقنية املعلومات 2015   5 
البحرين لتقنية املعلومات ومعهد املشاريع      
اجلمعية األمريكية للفحوصات الالإتالفية مايو 2015  مؤمتر ومعرض الفحوصات الالإتالفية   6

املؤمترات واملعارض اليت سوف تنظم خالل عام 2014 و 2015

إننا نتطع بكل أمل أن يستمر أعضاء اجلمعية الكرام يف املشاركة بنشاط واملساهمة يف املؤمترات واللجان اليت سيتم تنظيمها مؤكدين 
بأن هذا الدعم وااللتزام املستمر والالحمدود لفعاليات اجلمعية قد شجعنا على اجناز وتعزيز طموحاتنا إلعادة تصميم املستقبل.

وينتهز جملس إدارة اجلمعية هذه الفرصة ليتقدم خبالص الشكر والعرفان اىل املؤسسات اليت قدمت دعما سخيا وما زالت مستمرة 
يف دعمها للجمعية وفعالياتها، ونذكر بعضها على سبيل املثال، ال احلصر، شركة ارامكو السعودية، سابيك، بابكو، ألبا، شركة 
ادارة اجلمعية عن  البحرين.  كما يعرب جملس  الوزارات واهليئات احلكومية يف  البرتوكيماويات وبناغاز ومجيع  اخلليج لصناعة 
امتنانه للمؤسسات احمللية والدولية لدعمها يف التنظيم املشرتك مع اجلمعية للعديد من املؤمترات واملعارض. وأخريًا، يسرنا أن نتقدم 
خبالص الشكر والتقدير جلميع أعضاء اللجان واملتطوعني لعملهم الدؤوب والتزامهم بالعمل معاً كفريق واحد من أجل حتقيق أهداف 

وطموحات مجعية املهندسني البحرينية.



تقــــرير جمــلس اإلدارة 2013

17مجعية املهندسني البحرينية 

مقدمة:

عقد مركز التدريب جبمعية املهندسني البحرينية 13 دورة تدريبية خالل العام 2013 حسب اجلدول املرفق الحقاً . مت اختيار الربامج 
التدريبية حسب متطلبات سوق العمل وتوصيات املتدربني السابقني و املهندسني وأصحاب الشركات الصناعية والتجارية .

كما مت إتاحة الفرصة ألعضاء اجلمعية حلضور دورات دون أي رسوم كجزء من مزايا العضوية باجلمعية، وقد استفاد أربعة أعضاء 
باجلمعية من تلك املقاعد. 

ورغم ما واجهه مركز التدريب باجلمعية من معوقات بسبب األزمة املالية وحماوالته الدؤوبة لتنفيذ اشرتاطات هيئة ضمان اجلودة، 
فقد انعكس ذلك سلباً على تسويق الربامج التدريبية. وحيدونا األمل مبضاعفة عدد الدورات خالل عام 2014 عقب تعيني املهندس 
مسيح حممود العلوي مديراً ملركز التدريب وزيادة عدد موظفي مركز التدريب يف اجلمعية واإلستعانة بشركة إستشارية تهدف إىل 

اإلرتقاء بربامج املركز واحلصول على مستويات أعلى من هيئة تنظيم اجلودة .

ونظراً حلصول مركز التدريب يف السنوات السابقة على تقدير »  غري مقبول »  يف تقارير مراجعة طرق العمل يف مركز التدريب من 
قبل »اهليئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم« ) اهليئة ضمان جودة التعليم ( وتطبيقاً السرتاتيجية جملس اإلدارة فقد مت 
العمل بشكل متواصل وحثيث على تنفيذ توصيات تقارير هيئة ضمان جودة التعليم لتطوير مركز التدريب حيث مت حتقيق االهداف 

التالية : 

1-  تقوية كادر مركز التدريب بتوظيف مدير للتدريب ومسؤلة تدريب حسب توصيات تقارير اهليئة. 

2-  التعاقد مع شركة إستشارية متخصصة يف تطوير جودة التعليم والتدريب  للمساعدة يف تطوير العمل ومت االستفادة من برامج 
متكني يف حتمل 80 % من تكاليف  التعاقد مع الشركة االستشارية . 

 Flow( ومناذج متعددة )Standard Operating Procedures( مت تطوير طرق العمل يف مركز التدريب واستحداث طرق عمل  -3
Forms( لتحقيق ذلك ، كما و مت استخدام  ذلك يف مجيع الدورات التدريبية التم مت تنفيذها. 

4-  إصدار خطة اسرتاتيجية حتى عام 2016 وخطة تنفيذية لعام 2014 ملواصلة تطوير مركز التدريب لعام 2016.

ونظراً للتطويرات اليت مت  تطبقها فقد أقر تقدير هيئة ضمان اجلودة الصادر يف التدقيق الدوري بتاريخ 5 نوفمرب 2013 بأنه    
قد مت  تطبيق  توصيات اهليئة املذكورة يف تقريرها السابق لسنة 2012 .

ونظراً هلذه التطويرات فإن مركز التدريب سوف حيصل على تقدير » مقبول« على أقل تقدير  يف دورة التدقيق املقبلة .   

تقديم طلب شراء شاشة ذكية  تفاعلية )Interactive Smart Board( وآلة تصوير ومعدات كمبيوتر وذلك لتطوير مصارد التعلم    -6
قي مركز التدريب وذلك باالستعانة بربامج متكني .

رابعًا:  الدورات اهلندسية والتدريب اإلداري
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اسم احملاضرعدد احلضورالتاريخعنوان الدورة التدريبية
قوانني البيئة يف البحرين

”PMP“اإلعداد لشهادة "إدارة املشاريع للمحرتفني

إدارة املهمات املكتبية
شروط فيديك يف عقود مشاريع البناء 

إدارة املخالفات الصناعية
مهارات املناقصات واملشرتيات

 شهادة املهندس احملاسب احملرتف
  CCE from PMI

التنمية املستدامة وتصميم املباني اخلضراء
التدقيق على استخدامات الطاقة وطرق توفريها

املطالبات  واملطالبات املضادة
طرق  إدارة املخاطر باحرتافية 

تعاليم السالمة يف العمل
إدارة التخلص من املخلفات الصناعية 

9 فرباير 2013

2 مارس 2013

17-20 فرباير 2013

18-20 مارس 2013 

14 إبريل 2013 

7-11 ابريل 2013
21 - 25 ابريل 2013

26 - 30 مايو 2013

8-11 سبتمرب 2013

15-18 سبتمرب 2013

22-26 سبتمرب 2013 

21 نوفمرب 2013

23 نوفمرب 2013

املهندس رحيان أمحد
 عدة حماضرين من معهد إدارة

 املشاريع
جون بالكلوز
يوال بوست

املهندس رحيان أمحد
حممد توفيق عبداحلليم

الدكتور أمحد صاحل خمتار

الدكتو  وائل علي كامل
املهندس كوفند باتل 

الدكتور أمحد عواد
املهندس منذر بدار 

حممد شكري
املهندس رحيان أمحد 
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1-  تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية  الستمرارية تطوير مركز التدريب لعام 2014 .

2-  العمل على التنفيذ املتواصل لطرق تطوير مركز التدريب وتطبيقها على الدورات التدريبية املقدمة خالل عام 2014 .

3-  العمل املتواصل لكي يتم احلصول على تقدير » مقبول » من هيئة ضمان اجلودة .

4-  توفري دورات تدريبية ذات شهادات مهنية معرتف بها عاملياً .

االقرتاحات لعام 2014 : 

الورش والدورات التدريبية اليت مت تنظيمها يف عام 2013 
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1- األنشطة االجتماعية : 

2- الزيارات الفنية : 

3- حماضرات ملتقى الثالثاء : 

خامسًا:  األنشـطة العـامة

عكفت جلنة األنشطة العامة منذ بدء أعماهلا يف شهر مارس 2013 على تشكيل جلنة من األعضاء من أجل إعداد اخلطط والربامج 
خالل الدورة االنتخابية املاضية، وقد متكنت من تنفيذ الربامج التالية : 

نظمت االلجنة زيارة ميدانية لالطالع على تفاصيل مشروع حمطة احملرق واخلطوط العميقة، وذلك صباح يوم السبت املوافق 5 أكتوبر 
2013، وقد شارك يف تلك الزيارة 40 من أعضاء وعضوات اجلمعية. 

متكنت جلنة األنشطة العامة من ترتيب احملاضرات التالية : 

نظمت اللجنة حفل شواء يف اهلواء الطلق يف الباحة اخلارجية للجمعية، وذلك مساء يوم اجلمعة املوافق 19 إبرايل 2013،  أ- 
وقد حضره عدد من أعضاء اجلمعية . 

وخالل شهر رمضان املبارك نظمت اجلمعية غبقتني رمضانيتني يف يومي الثالثاء املوافقني 16 و 30 يوليو 2013 ، حيث القتا  ب- 
إقبااًل كبرياً من األعضاء وصل عددهم إىل حوالي 400.

وبتاريخ 14 يناير 2014 مت تدشني » ديوانية املهندسني » يف مبنى اجلمعية مع حفل شواء يف اهلواء الطلق حضره 130 من  ج- 
األعضاء والعضوات. وقد أعلن جملس اإلدارة أنه سوف يتوجه بالدعوة إىل األعضاء يف أول يوم ثالثاء من كل شهر للتواجد يف 

ديوانية املهندسني من أجل توطيد ُعرى العالقات بني األعضاء، مع توفري األلعاب اخلفيفة املسلية . 

اسم احملاضرعنوان احملاضرةالتاريخ
هزات الزالزل األخرية وتأثريها على اهليكلية والتصاميم يف البحرين

تغري املناخ –القارة القطبية اجلنوبية بني يديك
اختيار وتشغيل مضخات الطرد املركزي لتحسني كفاءة استخدام الطاقة

تكنلوجيا خاليا الوقود يف البحرين 
االنتاجية لالزدهار

مؤشرات التنمية احلضرية
التناضح العكسي لتحلية املياه

السلوك اإلنساني يف إدارة املشاريع

2013/5 /21
2013/06/12
2013/07/02
2013/10/01
2013/10/08
2013/10/29
2013/22/26
2013/12/10

م. إمساعيل خنجي و السيد جيم رايان
السيدة أمل الصفار
السيد أتيل جرهان

الدكتور شاكر حاجي
الدكتور أكرب جعفري
املهندس جليل السبع

السيد فياض مدثر مبين
املهندس سيد بدر العلوي
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منذ إنشائه يف عام 2006، واصل نادى اجلمعية للخطابة عقد اجتماعاته التعليمية حيث عقد 25 اجتماعاً تعليمياً  مثمراً خالل 
الفرتة من يناير 2013 حتى  يناير 2014، وجيتمع النادي لدوراته التعليمية العادية مرتني يف الشهر)مساء يوم السبت( جبمعية 

املهندسني البحرينية. وندرج فيما يلي أهم ما مت إجنازه خالل عام 2013 :

انضم 11 عضواً جديداً إىل نادي اخلطابة.  .1

اإلعداد واملشاركة فى دورات تدريبية ملسؤوىل أندية نادي اخلطابة، وذلك بتاريخ 18 يناير 2013 يف مقر اجلمعية و 21 يونيو   .2
2013 باملدرسة اهلندية فى مدينة عيسى .

شارك األعضاء فى مسابقات النادى )مسابقة اخلطبة اإلرجتالية ومسابقة اخلطبة الفكاهية ومسابقة التقييم ومسابقة اخلطبة   .3
العاملية ( وذلك خالل يومى 16 و 23 فرباير 2013   

شارك ثالثة أعضاء يف مسابقات نادي اخلطابة على مستوى »املنطقة« بتاريخ 8 مارس 2013  .4

شارك أعضاء النادى فى إعداد و حضور ورشة عمل مع النس ميلر بطل العامل يف اخلطابة لسنة 2005 من الواليات املتحدة   .5
األمريكية حينما زار البحرين يف 16  و 17مارس 2013.

حضر ثالثة من أعضاء اللجنة التنفيذية للنادى »املؤمتر السنوي لنادي اخلطابة )DTAC 2013(  خالل الفرتة من 11-9   .6
مايو 2013 يف دبى . 

مت تعيني السيد عبد النبى الوردى كمدرب معتمد من قبل املنظمة العاملية لنادي اخلطابة باجلمعية فى مايو 2013.  .7

املشاركة فى برنامج اجتذاب أعضاء جدد )NMOP( لالنضمام إىل النادي، وذلك بتاريخ 22 نوفمرب 2013.   .8

املشاركة فى ورشتى عمل بشأن » كبري احملكمني » و » احملكمني » صباح يوم اجلمعة 22 نوفمرب 2013.  .9

مت التنسيق مع اللجنة الشبابية التابعة للجمعية لزيادة أعضاء النادى من الشباب .  .10

4 -  نادي ا خلطابة :
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توزيع الطلبات اجلديدة املقبولة حسب فئة العضوية مبينة يف اجلدول التالي:

توزيع الطلبات حسب التخصصات:
العدد التخصص 

51 هندسة مدنية 
17 هندسة معمارية 
18 هندسة ميكانيكية 
12 هندسة كهـربائية 
15 هندسة كيمي6ائية  
12 ختصصات أخرى 

125 اجملموع 

برنامج املنح:
أتاحت اجلمعية الفرصة إىل ما جمموعه 134 مقعداً جمانياً ألعضاء اجلمعية ملختلف فئات العضوية،  وقد حضر منهم 62 املؤمترات 
اليت تنظمها اجلمعية، بينما حضر 72 من األعضاء الدورات وورش العمل التدريبية، ويف ذلك زيادة كبرية مقارنة باإلحصائيات 
املماثلة يف األعوام السابقة مبا يقارب %56 زيادة عن سنة 2011  فضاًل عن انتداب عدد من األعضاء حلضور مؤمترات تنظمها جهات 

حكومية وأهلية خالل العام ذاته. 

خالل عام 2013، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام إىل مجعية املهندسني البحرينية، وقد بلغ جمموعها 129 
طلبًا،  وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء  وعرضها على جملس اإلدارة، فقد وافق اجمللس على انضمام 125 
عضواً من خمتلف فئات العضوية، ومت رفض 4 طلبات أخرى، وذلك نظراً لعدم استيفائها للشروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما 

مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 9 أعضاء آخرين.  

تضم جلنة شئون األعضاء كاًل من مدير شئون األعضاء واملهنة املهندس أمحــد اخلـــان وأمني السر املهندس حممد علي اخلزاعي 
واملهندس عامر علي بن رجب  والدكتور أسامة تقي البحارنة واملهندس عيسى جناحي.

وفيما يلي إحصائية بالطلبات املقدمة خالل عام 2013  وتوزيعها حسب الفئات والتخـصصات: 

سادسًا:  شـئون األعضـاء واملهـنة

العدد فئة العضوية 
- زميل 

23 عامل 
32 خريج 
6 مؤازر 

64 طالب 
125 اجملموع 
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منح جامعة البحرين:  
واصلت مجعية املهندسني برنامج صرف املنح املالية لطلبة اهلندسة يف جامعة البحرين حيث تقدم 40 طالباً استفاد منها 26 طالباً 
خالل هذا العام و مت رفـض 4 طلبات أخرى، كما انسحب 4 طالب لالنتقال إما لتخصص دراسي أخر أو للدراسة يف جامعات أخرى 
غري جامعة البحرين،  وقد خترج من طالب املنح هذا العام 4 طالب من خمتلف التخصصات اهلندسية  ومت قبول 8 طلبات لالنضمام 

يف الربنامج، ويبلغ عدد الطلبة الذين يستفيدون من الربنامج يف الوقت احلاضر 22 طالباً.
املؤمترات والدورات:  

أتاحت اجلمعية الفرصة إىل ما جمموعه 85 مقعداً جمانياً ألعضاء اجلمعية من خمتلف فئات العضوية،  وقد حضر منهم 81 املؤمترات 
انتداب عدد من األعضاء حلضور  التدريبية، فضاًل عن  العمل  اليت تنظمها اجلمعية، بينما حضر 4 من األعضاء الدورات وورش 

مؤمترات تنظمها جهات حكومية وأهلية خالل العام ذاته.  

األنشطة والفعـاليات: 
جلـنة املهندسات :   

شاركت جلنة املهندسات يف كافة االجتماعات الدورية اليت دعا إليها اجمللس للمرأة عرب مندوبتها املهندسة هدى سلطان فرج، 
وتضمنت أيضاً حضور املهندسات لبعض الندوات التوعوية واملتعلقة باملرأة وشؤونها.

املعارض املهنية:  
حرصاً منها على نشر الوعي بني الطلبة لرتغيبهم يف دراسة اهلندسة، فقد شاركت اجلمعية يف املعارض املهنية التالية:  

معرض عامل املهن السنوي الذي تنظمه جامعة البحرين لسنة 2013 خالل الفرتة من 14- 16 مارس 2013 ، وقد تناوب   
األعضاء على حضور اجلناح اخلاص باجلمعية على مدى ثالثة أيام متتالية.

تلقت مجعية املهندسني البحرينية دعوة من قبل اجلمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب للمشاركة يف معرض عامل املهن مبركز   
البحرين الدولي للمعارض، وذلك خالل القرتة ما بني 29 – 31 أكتوبر 2013 .

مت تقديم حماضرة تعريفية يف قاعة احملاضرات حول مجعية املهندسني البحرينية ملدرسة الشيخ عبدالعزيز، وذلك بتاريخ 10   
ديسمرب 2013 لتعريف الطالب بتاريخ وخدمات اجلمعية وما تقدمه يف خمتلف اجملاالت اهلندسية والتدريبة.

مت تنظيم زيارة ميدانية  بتاريخ 20 يونيو 2013 إىل شركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات لتعريف األعضاء عن ما تنتجه   
الشركة من مواد برتوكيماويات وكيفية تطبيق اجلانب النظري من دراسة  اهلندسة الكيميائية وامليكانيكية يف نظام الشركة. 

مت عرض أنشطة اجلمعية ومميزات العضوية لطلبة جامعة البحرين يف قسم اهلندسة امليكانيكية وذلك بتاريخ 22 مايو 2013   
بناًء على طلب من اجلامعة لتعريف طالب اهلندسة بأهمية دور اجلمعية بالنسبة هلم.

تلبية لدعوة تلقتها اجلمعية حلضور جامعة بوليتكنك البحرين للتعريف برباجمها اهلندسية فقد حضر وفد من جلنة شؤون   
األعضاء واملهنة لالجتماع مع د. حسن املال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس كلية اهلندسة  الدكتور خالد عيسى مع بعض من 

أعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية، وذلك بتاريخ 23 يناير 2014
حتديث بيانات األعضاء:  

استكمااًل ملشروع حتديث البيانات الذي بدأ يف سنة 2011، فقد مت ارسال خطابات تنبيه إىل األعضاء من فئة طالب والذين   
ختلفوا دفع رسوم اشرتاكاتهم أكثر من مخس سنوات متتالية.
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إحصائية بأعضاء مجعية املهنـدسني البحرينية
يف 31 ديسمرب 2013

جدول رقم )1( عدد األعضاء حسب فئة العضوية

جدول رقم )2( عدد األعضاء حسب التخصص

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنسية

جدول رقم )4( عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنس

فـئة العضوية
زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملموع

زميل 6 5 3 1 0 3 18
عامل 342 165 166 57 121 126 977
خريج 49 27 29 14 48 37 204
مؤازر 29 17 15 3 6 31 101
طالب 105 51 57 57 95 77 442
اجملموع 531 265 270 132 270 274 1742
النسبة 31% 15% 15% 8% 15% 16% % 100

زميل 15 83% 3 17% 18
عامل 653 67% 324 33% 977
خريج 194 95% 10 5% 204
مؤازر 60 60% 41 40% 101
طالب 424 96% 18 4% 442
اجملموع 1346 77% 396 23% 1742

زميل 18 100% - - 18
عامل 863 88% 114 12% 977
خريج 129 63% 75 37% 204
مؤازر 95 94% 6 6% 101
طالب 281 64% 161 36% 442
اجملموع 1386 80% 356 20% 1742

عدد األعضاء
18

977
207
101
442

1742

الفئة

الفئة

اجملموعإنــاثالفــئـةالفــئـة العدد    العدد  النسبة  النسبة

اجملموعغري حبريينحبريين النسبةالنسبة العدد العدد 

اجملموعختصصات أخرىهندسة معماريةهندسة كيميائية هندسة كهربائيةهندسة ميكانيكيةهندسة مدنية

عضوية مدى احلياة      391    عضوًا  
بقية األعضاء الفاعلني    1351  عضوًا  

             اجملموع               1742  عضوًا
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مقدمة : 
هدفت اللجنة اإلعالمية يف اجلمعية إىل ترسيخ مكانتها جلمعية يف اجملتمع البحريين، كأعرق مجعية مهنية تأسست يف مملكة 
البحرين، وعليه فقد وضعت اسرتاتيجية للوصول إىل اهلدف املنشود وذلك من خالل توطيد عالقات اجلمعية مع كافة وسائل اإلعالم 
العربية واألجنبية بكافة أنواعه اإللكرتوني واملطبوعة واملسموعة واملرئية، وعليه فقد عمدت اجلمعية إىل توظيف مسؤول عن العالقات 
العامة واإلعالم من أجل توثيق العالقات والصالت بني اجلمعية ووسائل اإلعالم وتغطية أنشطة وفعاليات جلان اجلمعية. وفيا يلي 

أهم ما مت إجنازه من قبل اللجنة:

1 – األخبار الصحفية:
الصحف  تناولتها  واليت  اجلمعية،  وفعاليات  نشاطات  أغلب  متنوعا مشل  37 خرًبا  عام 2013 حوالي  اجلمعية خالل  أصدرت 
احمللية العربية واألجنبية بطريقة متباينة، ومت نشر أغلبها يف كافة الصحف العاملة يف البحرين، األمر الذي يعكس اهتماماً جيداً 

لدى الصحف فيما يتعلق بأخبار اجلمعية.
2 - التغطية اإلعالمية للمؤمترات:

شاركت اللجنة اإلعالمية جلنة املؤمترات يف العمل على تنظيم 4 مؤمترات ومعارض مصاحبة وهي مؤمتر ومعرض إدارة الطاقة 2013، 
ومؤمتر ومنتدى ترشيد الطاقة واملياه 2013، ومؤمتر ومعرض البحرين الدولي األول للمسئولية االجتماعية للشركات 2013، ومؤمتر 
ومعرض الشرق األوسط اخلامس عشر لتآكل املعادن، وكان نصيب اللجنة اإلعالمية من العمل يف هذه املؤمترات واملعارض إعداد 
البيانات الصحفية، وتعميمها على الصحف قبل وبعد املؤمترات، باإلضافة إىل تولي مهمة دعوة الصحافة احمللية العربية واألجنبية 
ووكاالت األنباء وغريها من وسائل اإلعالم حلضور مؤمترات اجلمعية ومن ثم متابعة الصحف لإلطالع على ما مت نشره من تغطيات 

إعالمية ملؤمترات اجلمعية. إىل جانب مهام أخرى مثل:
حفظ أرشيف بالتغطيات اإلعالمية.  .1

القيام بأي مهمات تتعلق بإصدار كتيبات من قبل اجلمعية.  .2
تكثيف التواصل مع الصحافة األجنبية لتوسيع دائرة العالقات العامة مع هذا النوع من الصحف ألهميتها للجمعية.  .3

االحتفاظ بأرشيف مصور عن برامج اجلمعية بهدف الرجوع إليه عند احلاجة.  .4
تشكيل جلنة إعالمية لكل مؤمتر هندسي، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم املؤمتر للوصول إلي التغطية اإلعالمية املناسبة   .5

للحدث. 
3 - جملـــة املهنـــدس: 

حرصت اللجنة اإلعالمية على رفع مستوى إخراج جملة املهندس واحلرص على إصدارها يف الوقت املقرر لإلصدار، وقد أصدرت 
اللجنة عددين خالل العام 2013 وهي 56 و 57. 

سابعًا:  الشـئون اإلعـالمية
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4 – نشرة  املهندس تاميز:
أصدرت اللجنة 11 نسخة إلكرتونية من النشرة اإلخبارية » املهندس تاميز« خالل 2013. من جانب آخر فقد تواصلت اللجنة 
أخبار مجعية  لنشر  اخلليجية  اهلندسية  واهليئات  العرب  املهندسني  احتاد  مع  بالتواصل   2013 املاضي  العام  خالل  اإلعالمية 

املهندسني البحرينية يف نشراتها اهلندسية.
5 - التوصيــات: 

ويف إطار سعي اللجنة اإلعالمية لتطوير تواصل إدارة اإلعالم باجلمعية فإنها توصي بالتالي:
املشاركة يف املسابقات اهلندسية العاملية والفعاليات االجتماعية احمللية من أجل نشر ثقافة اهلندسة. 	•

العمل على حتديد يوم يف السنة لتكريم الصحف ووسائل اإلعالم الداخلية واخلارجية. 	•

تنظيم زيارات ميدانية لوسائل اإلعالم املختلفة لتوثيق العالقات. 	•

ثامنًا:  الشـئون املالية

املؤمترات والدورات التدريبية   -1
تلك  من  اليت مت مجعها  األموال  وبلغت  التدريب  وورش  واحملاضرات  املؤمترات  من  العديد  اجلمعية  عقدت  عام 2013،  خالل 
املؤمترات والورش التدريبية 446,485 دينار حبريين و63,854 دينار حبريين على التوالي فيما بلغت املصروفات الناجتة عن هذه 

املؤمترات والورش التدريبية 183,901 دينار حبريين و66,153 دينار حبريين على التوالي. 
 وكانت الزيادة يف الدخل املسجل من املؤمترات واخلسارة احملققة من الورش التدريبية خالل عام 2013 مبلغا وقدره 262,584 دينار 
حبريين للمؤمترات وخسارة قدرها )2,299( دينار حبريين للورش التدريبية مع دخل مرتاكم قدره 260,285 دينار حبريين لسنة 

2013.  وباملقارنة مع عام 2012 فقد مت تسجيل اخنفاض قدره 36% للمؤمترات والوروش التدريبية للسنة املالية 2013.
العضوية   - 2 

بلغت ايرادات رسوم العضوية لعام 2013 مبلغا وقدره 29,980 دينار حبريين مقابل 35,785 دينار حبريين يف عام 2012.
3 -  البعثات واملصروفات اجملتمعية

كانت املبالغ املخصصة للطلبة خالل عام 2013 ما قدره 8,616 دينار حبريين فيما كانت مصاريف البعثات 7,597 دينار حبريين 
يف عام 2012 بزيادة طفيفة قدرها 1,019 دينار حبريين مقارنة بعام 2012.

4 - اجيارات قاعات اجلمعية
  اخنفضت ايرادات تأجري قاعة املهندس هشام الشهابي وقاعة احملاضرات اىل 7,855 دينار حبريين يف عام 2013 مقارنة مببلغ 

11,030 دينار حبريين يف عام 2012.
5 -  املوجودات

بلغت قيمة املوجودات يف عام 2013 مبلغا وقدره 1,715,328 دينار حبريين مقابل 555,636 دينار حبريين يف عام 2012. ونتجت 
هذه الزيادة يف األساس من عملية إعادة تقييم األرض اليت أجرتها وكالة ناصر العقارية بعد مرور  10 سنوات باالعتماد على القيمة 
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السوقية العادلة لألرض اليت ارتفعت قيمتها من 511,236 دينار حبريين اىل 1,661,552 دينار حبريين.
لقد قمنا ببناء السور اجلديد واجمللس مقابل قاعة املؤمترات حيث جتري حالياً أعمال بناء املواقف املظللة واحلديقة يف املساحة 

اخللفية من املبنى الرئيسي.
وكان جمموع املوجودات اجلارية اليت تتألف من النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم 2,529,929 دينار حبريين يف عام 2013 مقابل 
2,609,444 يف عام 2012 باخنفاض طفيف قدره 79,515 دينار حبريين. ويف نهاية عام 2013 بلغ جمموع املوجودات 4,245,257 

دينار حبريين مقابل 3,164,980 دينار حبريين يف عام 2012. 
6 -  الودائع الثابتة

بلغ جمموع املبالغ اليت أودعت كودائع ثابتة لدى البنوك 2,094,356 دينار حبريين مبتوسط فائدة قدرها 1,5%، تراوحت ما بني 
1,4% اىل 1,75% على أساس ودائع ثابتة وحمددة األجل.

7 -  املبنى الرئيسي 
بلغت مصروفات صيانة املبنى 7,486 دينار حبريين يف عام 2013 مقابل 4,515 دينار حبريين يف عام 2012 بزيادة يف املصروفات 
تأسيس  على  عاماً   40 االحتفال مبرور  بغرض  الرئيسي  باملبنى  الداخلي  والطالء  الرتميمات  نتيجة  دينار حبريين   2,971 قدرها 

اجلمعية.
8 - جملة املهندس

خالل عام 2013  بلغت نفقات اصدار جملة املهندس 10,050 دينار حبريين وحنن مستمرون يف اصدار نشرة »املهندس تاميز« شهرياً 
واليت تلقي الضوء على املناسبات ونشاطات اجلمعية يف كل شهر.

9 - الذمم املدينة
بنهاية عام 2013 بلغت الذمم املدينة 300,953 دينار حبريين مقابل 396,487 دينار حبريين يف عام 2012. وهذا االخنفاض مببلغ 
95,534 دينار حبريين هو بسبب حمدودية املؤمترات اليت نظمت خالل السنة املالية 2013. وقد نشأت هذه الذمم املدينة يف األساس 

من املؤمترات واملعارض وورش العمل خالل الربع الرابع من عام 2014.
10 -  الذكرى األربعون على تأسيس اجلمعية

نظمت اجلمعية خالل عام 2013 احتفااًل مبناسبة مرور 40 عاماً على إنشاء اجلمعية ومت خالهلا تكريم كبار الشخصيات وعددا من 
أعضاء اجلمعية الكرام على مساهماتهم ودعمهم املستمر للجمعية.  وبلغ امجالي املصروفات هلذا الغرض 86,458 دينار حبريين.

11 -  امللخص املالي
  كانت الزيادة يف االيرادات يف عام 2013 على املصروفات 41,899 دينار حبريين مقابل 277,285 دينار حبريين يف عام 2012. 

باإلضافة اىل ذلك وكما مت االتفاق عليه يف اجلمعية العمومية جيب ختصيص 10% من األرباح كاحتياطي ملكافآت األعضاء.
12 -   التوصيات

 يوصي جملس اإلدارة بإعادة تعيني مؤسسة التدقيق السادة  » جمموعة طالل أبو غزالة » ملراجعة حسابات اجلمعية للفرتة من يناير 
اىل ديسمرب 2014.
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تاسعًا:  تقرير مدققي احلسابات

مدير اإلعالم
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