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 جمعية المهندسين البحرينية 
 2006/2007تقرير مجلس اإلدارة للدورة 

 

 : الملخص التنفيذيأوال
 

 األخوة واألخوات ..
 األعضاء الكرام..

 

نرحب بكم في االجتماع السنوي االعتيادي للجمعية العمومية، ونتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير  يسعدنا أن  
على حضوركم ومشاركتكم في هذا االجتماع الهام، ويطيب لنا أن نقدم لكم التقرير األدبي لمجلس اإلدارة  

 حتى هذا اليوم.  3/2006/ 14عن الدورة المنصرمة الممتدة من 
 

يتقدم   البداية  وجهودهم  في  بأوقاتهم  ساهموا  الذين  األعضاء  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  اإلدارة  مجلس 
الذين   اآلخرين  ولألعضاء  الماضية،  الفترة  المختلفة خالل  الجمعية  وفعاليات  نشاطات  تنظيم  في  المخلصة 

بالشكر واالمتنان   نتقدم  النشاطات، كما  بالحضور والمشاركة في هذه  اإساهموا  لعامة  لي جميع المؤسسات 
والخاصة من داخل البحرين وخارجها والتي ساندت الجمعية في الفترة السابقة مما اسهم في إنجاح نشاطاتها  

 وبرامجها وتعزيز مكانتها المهنية والعلمية واالجتماعية. 
 

بتاريخ   عقد  الذي  العادي  العمومية  الجمعية  اجتماع  انتخاب    3/2006/ 14أسفر  خليل  عن  محمد  المهندس 
 المهندسين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس اإلدارة:وئيس للجمعية للدورة الثانية، السيد كر

 

 عبد هللا جناحيالمهندس  .1

 المهندسة غادة المرزوق .2

 فؤاد الشيخالمهندس  .3

 سميح العلوي المهندس .4

 حميد البلوشيعضو احتياطي المهندس  .5
 

المهندس محمد خليل السيد ، حيث    برئاسة   2006مارس    20وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ  
 اعتمد تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية على النحو التالي: 

 

 نائب الرئيس مسعود إبراهيم الهرميالمهندس  -

 أمين السر محمد علي الخزاعيالمهندس  -

 األمين المالي سميح محمود العلويالمهندس  -

 األنشطة العامةمدير  فؤاد احمد الشيخالمهندس  -

 مدير التدريب  عبدهللا جناحيالمهندس  -

 مدير المؤتمرات  المهندس جميل خلف العلوي -

 مدير شؤون األعضاء والمهنة المهندسة هيام المسقطي -

 عالم إلامدير   غادة المرزوقة المهندس -
 

  ،اجتماعات استثنائية  أربعةوعاديا    عااجتما  ستة عشر عقد مجلس اإلدارة خالل دورته التي تنتهي هذا اليوم  
 نشطة الجمعية المختلفة ومتابعة تنفيذها. أعداد والتخطيط لبرامج وإلتم خاللها ا 

 

و  االستراتيجية  الخطة  مع  لتتماشى  عمل  خطة  المجلس  وضع  الدورة  بداية  الخطط  أوفي  االعتبار  في  خذ 
ا الجمعية  ومقترحات  السابقة  اإلدارة  تبنتها  التي  المتاحة،  والبرامج  اإلمكانيات  من  واالستفادة  لعمومية 

و برامج  توفير  إلى  الفعاليات  أباإلضافة  من  واالستفادة  المشاركة  على  وتحفيزهم  األعضاء  لجذب  نشطة 
تهدف    ،المختلفة أنشطة  الخطة  تضمنت  والجمعيات    إلىكما  الرسمية  الجهات  مع  الجمعية  عالقة  تعزيز 

ال  في  والعلمية  واالجتماعية  العربية  المهنية  الهندسية  والمعاهد  االتحادات  إلى  باإلضافة  وخارجها،  بحرين 
 العرب والملتقى الهندسي الخليجي.  ن والعالمية وخاصة اتحاد المهندسي
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العمل،   إلى خطة  الكثير من األنشطة والفعاليات استنادا  تنفيذ  تم  الحالي  العام  الماضي وبداية  العام  وخالل 
 -نوجز أبرزها فيما يلي:

 

والمعاهد    سبعة يم  تنظ  .1 الجامعات  بعض  مع  بالتعاون  المنصرم  العام  خالل  ومعارض  مؤتمرات 
 والجمعيات المحلية والعربية والعالمية. 

جهات    12تنظيم   .2 مع  أو  لوحدها  الجمعية  نظمتها  التي  تلك  سواء  تدريبية،  ودورات  عمل  ورشة 
 هرا. أخرى أو على هوامش المؤتمرات، وقد القت جميع تلك الورش نجاحا با

رسخت الجمعية أقدامها في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل واكتسبت سمعة ممتازة مما حدا   .3
او   عنها  بالنيابة  األنشطة  تلك  تنظيم  الجمعية  من  تطلب  أن  والمؤسسات  الوزارات  من  بالعديد 
بذل لما  طبيعية  كنتيجة  ذلك  ويأتي  جميعا،  لنا  واعتزاز  فخر  مصدر  يمثل  مما  معنا،  ه  بالتعاون 

 األعضاء من مجهود خالق في هذا المجال. 

وبة التي بذلها وتابعها مجلس اإلدارة ولجنة كادر المهندسين فقد اصدر مجلس  ؤالجهود الد وبفضل   .4
قراره   الموقر  رواتب    2007يناير    28بتاريخ  الوزراء  بزيادة  الجمعية  مقترح  على  بالموافقة 

 . للقطاع الهندسي في مملكة البحرين % مما يعد مكسب هاما   15الدرجات التخصصية بنسبة  
 . ، ويجري العمل على إصدار العدد الثالث من مجلة " المهندس" خالل هذا العام عددينتم إصدار  .5
  من الفعاليات خالل العام الماضي شملت عددا  كبيرا  من المحاضرات والندوات   ا  نظمت الجمعية عدد  .6

 في إطار ملتقى الثالثاء.  التخصصية

الجمعية .7 اتحاد    واصلت  واجتماعات  الخليجي  الهندسي  الملتقى  اجتماعات  في  الخارجية  مشاركتها 
 المهندسين العرب. 

 عضوا  .   116إجمالي عدد األعضاء المقبولين خالل العام الماضي بلغ  .8
 .  www.mohadis.orgعلى شبكة االنترنت  واصلت الجمعية تطوير موقعها .9

 .جديد للجمعيةالداري اإلمعلوماتي والمحاسبي والنظام اصل مجلس اإلدارة تفعيل الو .10

استحداث    2007و   2006خالل عامي   .11 تم  المهندسين، حيث  بجمعية  الوظيفي  الكادر  دماء  تجددت 
من أجل التسويق للمؤتمرات والبرامج التدريبية التي تنظمها    " منسق للمؤتمرات والتدريب "منصب  

   . خفف العبء عن كاهل الموظفين اآلخرينالجمعية، مما 
فبراير   .12 أنشطة    2007وخالل شهر  إنجاح  لتكريم األعضاء ممن ساهموا في  الجمعية حفال  نظمت 

   .الجمعية على اختالفها، باإلضافة إلى الجمعيات والمؤسسات التي قدمت الدعم الفني لهذه األنشطة 
المتخصصة   .13 البحرينية  المؤسسات  إحدى  مع  االتفاق  نظم تم  تطوير  على  في  إ  للعمل  الجودة  دارة 

 . لمؤمل االنتهاء من العمل قبل منتصف العام الجاري ومن االجمعية،  
 

 مبينة أدناه.األنشطة فهي  هذه أما تفاصيل

http://www.mohadis.org/
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 خوة واألخوات الكرامألا

 
حـن ، ونلكنها تبقـى دون طموحاتنـا جميعـا  على اختالف أوجهها ، اإلنجازات حقق مجلس اإلدارة العديد من 
، لمزيـد مـن التطـويرتحقيق اوجه القصور والتغلب على السلبيات، وألتفادي  نعلم أن المجال ال يزال مفتوحا  

 نتداولها. لمزيد من المشاريع التي مازالت أفكارا  ا من خالل تنفيذ 
 

 إلى ذلك نورد هنا بعض التوصيات والمقترحات لمجلس اإلدارة الجديد: واستنادا  
 

تمهيدا  ظام األساسي والالئحة الداخلية للجمعية وإجراء التعديالت المناسبة عليهما الن  دراسةاستكمال   .1
 إلقرارهما في اجتماع استثنائي تعقده الجمعية العمومية.

 طوير المرافق والخدمات في مقر الجمعية. ت .2

 .استكمال المرحلة الثانية من مشروع كادر المهندسين .3

سـين الكتسـاب عضـوية الجمعيـة مـن أجـل تأهيلهـا لتمثيـل لعمل على اجتذاب اكبر عدد من المهند ا .4
 القطاع الهندسي في المملكة على قطاع أوسع. 

 العمل على امتالك قطعة األرض الملحقة بباحة الجمعية. .5

 مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية وتنظيم عملية التخطيط االستراتيجي بالجمعية. .6

وجودة لـدى الجمعيـة وبحـث أفضـل السـبل السـتثمارها وضع مقترح شامل لالستفادة من المبالغ الم .7
 وزيادة عوائدها.

 استكمال الدراسة االستشارية لمشروع مركز التدريب  .8

 ي حسابات للجمعية في العام المقبل. قلموافقة على تعين السادة جواد حبيب ومشاركوه كمدقا .9

 

 العالقات الخارجيةثانياً:  
 

  الملتقى الهندسي الخليجي:
 

 س األعلى للملتقىالمجل - 1
 

استضافت جمعية المهندسين البحرينيـة اجتمـاع المجلـس األعلـى للملتقـى الهندسـي الخليجـي فـي يـوم 
وذلك بحضور  اجتماع المتابعة الدورة التاسعة  عمالأجدول   وذلك لمناقشة    2006 يونيو    15الخميس

 وفود الهيئات الهندسية الخليجية.
 

ستعراض إعمـال اللجـان والمشـاريع ومتابعـة القـرارات خـالل السـنة تم مناقشة تقرير األمين العام وا
الماضية وكذلك أنشطة األمين العام عن السنة الماضـية باإلضـافة للتقريـر المـالي واتخـذت القـرارات 

 .التنسيق النضمام بقية الهيئات الخليجية إلتحاد المهندسين العرب  المناسبة، وتم
  

 قواعد البيانات: - 2
 

تكليف المجلس األعلى للملتقى، تقوم الجمعية من خالل المهندس عباس ميرزا منسق قواعـد بناء على  
 البيانات بالعمل على استحداث مشروع قواعد بيانات متكاملة على أن تربط الهيئات الخليجية به .

 

 العاشر  الخليجي الملتقى الهندسي -3
 

المنطقة الشرقية تحت رعايـة صـاحب السـمو شاركت الجمعية في الملتقى الهندسي العاشر الذي عقد ب
وتـم خـالل  2006 نـوفمبر 13 – 11الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد فـي الفتـرة مـن 
  .الملتقى تقديم ورقة عمل حول نظام وأخالقيات الممارسة المهنية

تـم وخصصـة.  كما شاركت الجمعية في اجتماعـات المجلـس األعلـى للملتقـى واجتماعـات اللجـان المت
 .االتفاق على أن تقوم جمعية المهندسين العمانية بتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي الحادي عشر

 

 مساندة الشعب اللبناني
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إثر العدوان الوحشي الصهيوني الجائر على الشعب اللبناني الصامد ، واستجابة لما ينبغي اتخاذه من مواقف 
ناضل، فقد نظمت الجمعية سلسلة من األنشطة للتبرع لصـالح الشـعب إيجابية وعملية لمساندة هذا الشعب الم

مـن مـرتبهم لشـهر واحـد لصـالح إغاثـة   %5اللبناني منها مناشدة كافة أعضاء الجمعيـة بـالتبرع بمـا نسـبته  
األطبـاء والمعلمـين   وهـي جمعيـات   المنكوبين في لبنان الشقيق والمسـاهمة مـع الجمعيـات المهنيـة األخـرى

تنظيم حملة لجمع التبرعات في بعض المراكز التجاريـة الرئيسـية شـملت بعـض الفحوصـات   والصيادلة في
وذلك  2006الطبية وبيع الشارات والفانيالت وقام وفد من الجمعية بزيارة تفقدية إلى لبنان في نهاية سبتمبر 

 المهندسين في لبنان. للوقوف على حجم الدمار الذي حل بلبنان جراء العدوان وتقديم مساهمة الجمعية لنقابة
 

 اتحاد المهندسين العرب:
 

شارك نائب الرئيس وأمين السر ضمن وفد الجمعيـة لحضـور اجتماعـات المجلـس األعلـى التحـاد  .1
 في تونس. 2006مايو  19 -18 هندسين العرب الذي عقد خالل يوميمال

سـين العـرب الـدورة كما شارك نائب الرئيس وأمين السر في اجتماع المجلس األعلى التحاد المهند  .2
 بالجزائر. 2006نوفمبر  28-25( خالل الفترة من 62العادية)

تنظيم مؤتمر المهندس صالح طرادة  مقرر اللجنة،   ممثلة في  لجنة االتصاالت والمعلوماتيةحاولت   .3
االتصاالت والمعلوماتية خالل العام الماضي في دولة الكويت، غير إن المؤتمر المذكور قـد تأجـل 

شارك مقرر اللجنة في اجتماع مقرري اللجـان الدائمـة الـذي عقـد فـي مقـر كما  الحق.   حتى وقت  
 .2007فبراير  13-12 ة المهندسين األردنيين خالل يومينقاب

لجنة التعليم الهندسي التابعة التحاد مهندسين العـرب الـذي يمثلنـا فيهـا أنشطة  الجمعية في    ت شارك .4
ً  في تونس خالل عـام الدكتور عبد اإلمام السماك، فقد حضر ن حـول "خريجـو التعلـيم  2006دوة 

الهندسي وسوق العمل"، وحققت اللجنة المذكورة انجازا هامـا خـالل العـام الماضـي بءنشـاء موقـع 
الكتروني يحوي دليل الجامعات العربيـة المعتمـدة التـي تـدرس الهندسـة، باإلضـافة إلـى حضـوره 

اعتمـاد المزيـد مـن  ىحيـث جـر 2006ديسمبر  16إلى   14اجتماعا في الشارقة خالل الفترة من  
 البرامج الجامعية التي يجري تدريسها في بعض الجامعات العربية.

 

   WFEOاالتحاد العالمي للمنظمات الهندسية  
 

جمعيـة المهندسـين البحرينيـة فـي االتحـاد العـالمي للمنظمـات   استمر المهندس هشام الشهابي في تمثيل  
رئيس االتحاد ونائب رئيس لجنة التعليم والتـدريب ورئـيس فريـق متابعـة مـؤتمر بصفته نائبا  لهندسية  ال

لالتحاد، إضافة  اإلستراتيجية، وهو عضو في لجنة  الجوائز والميداليات وعضو في لجنة الخطة 2008
 إلى عضويته في المكتب التنفيذي والمجلس التنفيذي. 

 

بما في ذلـك اجتمـاع   المذكورة  ل عمله في اللجانشارك المهندس هشام الشهابي في أغلب الفعاليات خال
، كما حضـر 2006للمؤتمر الثامن للتعليم الهندسي وذلك في ماليزيا خالل شهر فبراير   ةاللجنة التنظيمي

فـي  2006أواخـر مـارس / أوائـل إبريـل  ةاجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد العالمي للمنظمـات الهندسـي
مـايو  19- 17بولنـدا فـي  - ووالتدريب والمؤتمر المصاحب فـي كـرا كـا  ، واجتماع لجنة التعليمباريس
حضوره اجتماع الجمعية العمومية والمجلـس التنفيـذي لالتحـاد العـالمي للمنظمـات   على  ة، عالو2006

 الهند.الذي عقد في الهندسية 
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 الخطة االستراتيجيةثالثاً: 
 

 بنود عمل:   6اشتملت الخطة االستراتيجية على  
 

 يثاق أخالقيات المهنة م – 1
 النظم المعلوماتية التشغيلية بالجمعية  - 2
 تطوير الهيكل التنظيمي بالجمعية  - 3
 زيادة عدد األعضاء المشاركين في الجمعية  - 4
 إنشاء مركز التدريب  - 5
 عملية التخطيط االستراتيجي بالجمعية  - 6
 

يتم ذلك ضمن مراجعة النظام األساسي للجمعية    3ند . وفيما يتعلق بالب من الخطة  2و    1وقد تم إنجاز البندين  
وهي عملية قطعت شوطا  كبيرا  وسيعرض مجلس اإلدارة توصياته في إجتماع استثنائي. وفيما يتعلق بالبند  

عام  4 في  العضوية  طلبات  زادت  بعام    % 40بمقدار    2006،  كادر    2005مقارنة  مشروع  شكل  وقد 
، إال أن األمر يتطلب وضع برنامج متكامل لزيادة عدد المشاركين  المهندسين عامل جذب لعضوية الجمعية

تم إعداد وثائق المناقصة ودعوة عدد من الشركات    5في الجمعية من قبل مجلس اإلدارة. وفيما يتعلق بالبند  
أسس   وعلى  إحترافي  بشكل  ويدار  للجمعية  تابع  تدريب  مركز  إلنشاء  جدوى  دراسة  إلجراء  االستشارية 

وت  نظرا   تجارية.  االستشاري  تعيين  في  المضي  يتم  ولم  االستشارية،  الشركات  عروض  على  الحصول  م 
الرتفاع التكلفة. ويوصي مجلس االدارة بءعادة طرح المناقصة مع زيادة عدد الشركات االستشارية المدعوة  

 ودراسة مصادر دعم الدراسة االستشارية. 
 

رة خطة عمل محددة لتنظيم عملية التخطيط االستراتيجي في  مد مجلس اإلدات، لم يع6وفيما يتعلق بالبند رقم  
، وتم مؤخرا  إعادة تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي برئاسة المهندس ضياء  2006الجزء االكبر من عام  

االستراتيجي   التخطيط  عملية  لتنظيم  االستشارية  الشركات  إحدى  من  عرض  على  الحصول  وتم  توفيقي 
 ية للجمعية. وتحديث الخطة االستراتيج

 

التنويه   االستراتيجية  هنويجب  الخطة  على  إضافيين  إستراتيجين  برنامجين  أضاف  اإلدارة  مجلس  بأن  ا 
 األصلية وهما مشروع كادر المهندسين ومشروع النظام الشامل إلدارة الجودة. 

 

ً رابع :  كادر المهندسينا ًً 
 

 ءقرار كادر المهندسين مـن قبـل مجلـس الـوزراءحققت جمعية المهندسين البحرينية مكسباُ كبيرا  للمهندسين ب
 .2007 ينايرنهاية في  الموقر
 

وقد شكل موضوع كادر المهندسين جزءا  أساسـيا  من عمل مجلس اإلدارة الذي أولى هـذا الموضـوع عنايـة 
التـي بـدأت  –خاصة لما له من تأثير على قطاع واسع من المهندسين واألعضاء. وقد تشـكلت لجنـة الكـادر 

 على النحو التالي: – 2005مالها في أع
 

 ا ـ رئيس  المهندس محمد خليل السيد  - 1
 قا  ـمنس   المهندس منير يعـقوبي - 2
 عضوا    المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط - 3
 عضوا    المهندس مسـعود الهـرمي - 4
 عضوا    المهندس جواد جعـفر الجـبل - 5
 ا  عضو المهندس زياد عبداللطيف جـناحي - 6
 عضوا    المهندسة سـيما أحمد اللنجاوي - 7
 

وتم تقديمها إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلـس النـواب  2005وقد تم االنتهاء من دراسة الكادر في ديسـمبر 
وقد تـابع مجلـس اإلدارة الموضـوع مـع عـدد مـن أصـحاب السـعادة الـوزراء   وعدد من الوزارات المعنية.
قـرر مجلـس   2006ادة وزير ديوان سمو رئيس مجلس الـوزراء. وفـي فبرايـر  وديوان الخدمة المدنية وسع
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الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة كادر المهندسين المقترح من جمعية المهندسين البحرينية ورفع 
د مرئياته إلى مجلس الوزراء. وعلى إثر هذا القرار تشكل فريق عمل من الجمعية والوزارات الهندسية، وعق

مع ديـوان الخدمـة المدنيـة وتـم   2006هذا الفريق اجتماعات عمل متتالية على مدار شهري مارس وابريل  
التوصل إلى عدد من التعديالت الجوهرية على كادر المهندسين المعمول بـه، بمـا فـي ذلـك موافقـة الـديوان 

وتـم عـرض حزمـة .  %15على رفـع درجـات المهندسـين بمـا يحقـق زيـادة فـي الراتـب األساسـي بحـوالي  
أبريـل  22فـي  عقـد التعديالت المقترحة على اجتماع عام للمهندسين العاملين فـي القطـاع الحكـومي والـذي 

من المهندسين الحاضرين على رزمة التعديالت التـي تـم التوصـل إليهـا وخاصـة   %70، حيث وافق  2006
 على الراتب األساسي.  %15زيادة 

 

لوزارات الهندسية وديوان الخدمـة المدنيـة، قـام األخيـر برفـع مـذكرة إلـى وعلى إثر االتفاق بين الجمعية وا
حول البنود التي تم االتفاق عليها والتـي شـكلت المرحلـة  2006مجلس الوزراء في النصف الثاني من مايو 

 األولى من مشروع كادر المهندسين.
 

ر تأجيـل البـت فيـه وتكليـف ناقش مجلس الوزراء موضوع كـادر المهندسـين وقـر  2006وفي أوائل يونيو  
ديوان الخدمة المدنية بءعداد دراسة شاملة للوظائف والدرجات التخصصية. وقد أدى هذا القرار إلى التأخير 
في إقرار كادر المهندسين، وقد قـام مجلـس اإلدارة بالمتابعـة المسـتمرة حـول هـذا الموضـوع مـع الـوزراء 

 لقـاء سـمو رئـيس الـوزراء فـيب  جلـس اإلدارةمشـرف  وتالمعنيين ومع وزير ديوان رئيس مجلس الـوزراء  
 . 2006سبتمبر 

 

على  2007 يناير 28 المنعقدة فيوقد أثمرت متابعات مجلس اإلدارة عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته 
 تعديالت كادر المهندسين التي تضمنت ما يلي:إقرار 

 

 اتب األسـاسي.في الر %15رفع درجات المهندسين درجة واحدة مع زيادة  - 1
 رفع درجة دخول المهندس المبتدئ من التخصصية األولى إلى التخصصية الثالثة. - 2
استحداث مسار فنـي لشـاغلي الوظـائف الهندسـية )بمسـمى استشـاري هندسـي( للترقـي إلـى وظـائف  - 3

جتين تخصصية عليا )حتى الدرجة الثامنة( ، إضافة إلى استحداث وظائف الستشاريين هندسيين بالدر
 التاسعة والعاشرة التخصصية.

 

وتواصل لجنة الكادر في المرحلة الحالية العمل على الجزء الثاني مـن مشـروع كـادر المهندسـين والمتعلـق 
 بتعديل العالوات واستحداث عالوات جديدة.

 

 تنظيم مزاولة المهنةاً:  خامس
 

ة تنظيم مزاولة المهن الهندسية على استطاعت الجمعية الحصول على موافقة وزير األشغال واإلسكان ولجن
مطلب الجمعية بتمثيلها بشكل رسمي وصريح في لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وتمـت الموافقـة علـى 
ادراج ذلك في مسودة القانون الجديد لتنظيم المهنـة.  وكانـت الجمعيـة قـد قـدمت عـددا  مـن المطالـب تتعلـق 

زير األشغال واإلسكان، تضمنت أيضا  قيـام الجمعيـة بالمهـام واالدوار بتعزيز دورها في تنظيم المهنة إلى و
 التالية في تنظيم المهنة:

 

 إستحداث نظام لتأهيل المهندسين - 1
 تقييم وتأهيل وتسجيل المهندسين - 2
 اعداد نظام أخالقيات المهنة - 3
 برنامج التطوير المهني المستمر - 4
 

ر العام لنظام تأهيل المهندسـين ودراسـة التجـارب األخـرى فـي هـذا وتعكف لجنة مختصة على إعداد االطا
 المجال. 

 

 سادساً: النظام الشامل إلدارة الجودة
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وسعيا  نحو التطوير ، تم االتفاق مع أحد المؤسسات االستشارية المحلية    تحقيق استراتيجية الجمعيةفي إطار  
الجو  إدارة  نظام  الفنية الستحداث  المساعدة  تقديم  بالجمعية. على  بعمل     دة  المذكورة  المؤسسة  قامت  حيث 

تحليل للفجوة بناء على دراسة متعمقة لمختلف المستندات وطرائق العمل المطبقة حاليا  إضافة إلى المقابالت  
التي تمت مع أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز اإلداري بالجمعية حيث تم تحديد النواقص بناء على متطلبات  

، وفي مرحلة الحقة تم تنفيذ جانب من التدريب المطلوب وسيجري على    2000-9001و  نظام الجودة األيز
وجاري العمل حاليا على االنتهاء من دليل الجودة تمهيدا  للبدء في التطبيق    مراحل الحقة مزيد من التدريب.

الخارجي والحصول على  األولي للنظام، والذي سيتبعه الحقا  عمليات التدقيق الداخلي تمهيدا  لعملية التدقيق  
 التأهيل مع منتصف العام. 

 

 : المؤتمرات والمعارض اً سابع
 

التالية سواء  بصورة    2006خالل عام   الدولية  والمعارض  المؤتمرات  البحرينية  المهندسين  نظمت جمعية 
وحظيت  كبيرا ،    وإقباال مستقلة أو بالمشاركة مع مؤسسات أو جهات أخرى. وقد حققت كافة فعالياتنا نجاحا   

 بالتقدير من قبل كافة المشاركين من دول الخليج والمناطق األخرى في العالم. 
 

 :  2006المؤتمرات والمعارض التي تم تنظيمها خالل سنة  -أ
 

 الرقم
 المتسلسل

 المكان  التاريخ عنوان المؤتمر 

1 
مؤتمر الشرق األوسط  
 الحادي عشر للتآكل  

مارس   1-فبراير  26
2006 

 فندق الخليج 
 

 2006مارس   27-26 مؤتمر العمل البلدي األول  2
 فندق كراون بالزا  

 

3 
المؤتمر والمعرض الدولي  

 الثالث  لعلم القياس 
 2006مايو   29-31

مركز البحرين  
 الدولي للمعارض 

 2006نوفمبر    13-12 مؤتمر األوليفين  4
 فندق الخليج  

 

 2006نوفمبر    25-22 معرض العقارات  5
مركز البحرين  

 للمعارض  الدولي

6 
المعرض الدولي الثامن  

 للخرسانة 
 فندق الخليج  2006نوفمبر    27-29

7 
المؤتمر والمعرض الدولي  

 لنقل التكنولوجيا 
   . فندق الريجنسي  2006 ديسمبر  12-13

 

   2006مارس    1فبراير  26مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الحادي عشر للتآكل   -1
 

مع فرع الجمعية الوطنية لمهندسي التآكل  بالمملكة    تعاون بال  ة نظمت جمعية المهندسين البحريني
(، هذا المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدهللا بن سلمان بن خالد  NACEالعربية السعودية ) 

من    الفترة  خالل  البحرين  بمملكة  والماء  الكهرباء  وزير  خليفة  إلى    26آل  مارس    1فبراير 
  78مر أربعة متحدثين رئيسيين ، كما قدمت خالله  بفندق الخليج. وقد تحدث في المؤت  2006

 جلسات متوازية.   3ورقة في  
من   أكثر  المؤتمر  هذا  حضر  ذلك    450وقد  في  بما   ، العالم  أنحاء  مختلف  من  مشاركا  

شركة من البحرين ودول    48المتحدثون.  وقد شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر حوالي  
ا من  أخرى  بلدان  شاركت  كما  واحتلوالخليج.  الثالثة  المعرض  أيام  في  في    67  ا لعالم  جناحا  

 المعرض.  
 

 2006مارس   27و  26-مؤتمر العمل البلدي األول   -2
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نظمت جمعية المهندسين البحرينية  بالتعاون مع وزارة البلديات والزراعة مؤتمر العمل البلدي  
بين   ما  الفترة  في  بالزا  كراون  فندق  في  رعاية    2006مارس    27و  26األول  تحت  وذلك 

 صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين. 
 

ورقة فنية من قبل متحدثين    41وقد تحدث في المؤتمر أربعة متحدثين رئيسيين، كما تم تقديم  
مشاركا بما في ذلك    330من دول الخليج ودول عربية أخرى. و حضر هذا المؤتمر أكثر من  

 المتحدثون. 
 

   2006مايو   31-29 –المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعلم القياس   -3
 

والمعارض    للمؤتمرات  البحرين  هيئة  مع   بالتعاون   ، البحرينية  المهندسين  جمعية  نظمت 
ووزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة الدفاع ، المؤتمر والمعرض الدولي الثالث في لعلم القياس  

رع  2006مايو    31  -29 الصناعة  تحت  وزير  فخرو،  عبدهللا  بن  حسن  الدكتور  سعادة  اية 
 والتجارة بمملكة البحرين ، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض.  

 

قدمت   كما  رئيسيين،  متحدثين  سبعة  المؤتمر  هذا  في  تحدث  جلستين    30وقد  في  فنية  ورقة 
 متوازيتين خالل فترة المؤتمر الذي استغرق ثالثة أيام.  

 

المؤت الخليجي ودول مختلفة أخرى    180مر أكثر من  حضر  التعاون  مشاركا من دول مجلس 
  ( والمعارض  للمؤتمرات  البحرين  هيئة  قامت  قد  و  العالم.  المعرض  BCEAمن  بتنظيم   )

 المصاحب للمؤتمر وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض.  
 

    2006معرض البحرين الدولي للعقارات  -4
 

هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض  معرض    بالتعاون مع   ة حرينينظمت جمعية المهندسين الب 
بمركز البحرين الدولي للمعارض، وذلك    2006نوفمبر    25-22العقارات الثالث خالل الفترة   

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وزير ديوان سمو رئيس الوزراء بمملكة  
 البحرين.  

 

باهرا   نجاحا   المعرض  من  حقق  واإلعجاب  اإلشادة  من  الكثير  ذلك  أثر  على  تلقينا  حيث   ،
 العارضين والزوار.  

 

المعرض   في  و  35شارك  البحرين  من  المتحدة    12شركة  العربية  اإلمارات  دولة  من  شركة 
و  الكويت  دولة  من  ،    5وشركتين  مصر  من  وواحدة  السعودية  العربية  المملكة  من  شركات 

شركات من ماليزيا وواحدة من جنوب أفريقيا وشركتان    5وواحدة من الهند وواحدة من لبنان و
 من المملكة المتحدة.  

 

من   أكثر  ، حضر  األربعة  المعرض  أيام  مجلس    8000وخالل  دول  ومن  البحرين  من  زائر 
التعاون الخليجي ومن أجزاء أخرى من العالم. ويعتبر هذا المعرض أكبر معرض للعقارات يقام  

 في البحرين.  
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   2006نوفمبر   13  -  12 –مؤتمر األوليفين  -5
 

بالتعا   ، البحرينية  المهندسين  لمدة  نظمت جمعية  مؤتمرا  األلمانية  الهندسية  لندي  مع شركة  ون 
الفترة   خالل  وذلك  األوليفين  مادة  حول  الخليج  بفندق  وقد  2006نوفمبر    13  -  12يومين   .

المتخصص   المؤتمر  هذا  لندي    74حضر  شركة  قدمت  وقد  المتحدثون.  فيهم  بما  مشاركا  
بدور   ساهمت  كما  الفنية،  األوراق  جميع  األلمانية  التي  الهندسية  الفعالية  هذه  نفقات  في  كبير 

كانت ناجحة جدا وحظيت بءعجاب من قبل جميع المشاركين و من الشركة لندي األلمانية  التي  
 أعربت عن رغبتها في تنظيم هذا المؤتمر معنا في المستقبل.  

 

   2006نوفمبر   29-27المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للخرسانة    -6
 

المهندسين   جمعية  مؤتمر  نظمت  المتحدة  بالمملكة  الخرسانة  جمعية  مع  بالتعاون  البحرينية 
الفترة   الثامن خالل  الدولي  الخرسانة  الدولي    2006نوفمبر    29-27ومعرض  الخليج  بمركز 

وزير   الجودر  على  بن  فهمي  المهندس  سعادة  رعاية  تحت  وذلك  الخليج  بفندق  للمؤتمرات 
 . األشغال واإلسكان بمملكة البحرين

 

ورقة فنية خالل أيام المؤتمر    32ث في المؤتمر عشرة متحدثين رئيسيين، كما قدمت  وقد تحد 
 الثالثة.  

قد شملت   والمعرض  المؤتمر  لهذا  الراعية  الجهات  أن  بالذكر  البحرين    9وجدير  من  شركات 
وحضره   السعودية،  العربية  الفنية    280والمملكة  الجلسات  في  المتحدثون  فيهم  بمن  مشاركا 

 في المعرض المصاحب للمؤتمر.   ة ا شاركت عشر شركات محلية وخليجيللمؤتمر فيم
 

   2006ديسمبر   13-12المؤتمر والمعرض الدولي لنقل التكنولوجيا   -7
 

ووزارة   البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  مع  بالتعاون  البحرينية  المهندسين  جمعية  نظمت 
في   أعاله  المذكور  المؤتمر  والتجارة  الريجنسي    2006ديسمبر    13-12الصناعة  بفندق 

انتركونتننتال وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن عبدهللا فخرو وزير الصناعة والتجارة.  
رئيسيين وقدمت   متحدثين  أربعة  المؤتمر  في  تحدث  وقد    23وقد  المؤتمر.  يومي  ورقة خالل 

 ى. مشاركا من البحرين ومن دول مجلس التعاون الخليجي األخر 160حضر هذا المؤتمر  
 

 2007المقرر تنظيمها خالل عام  والمعارض  المؤتمرات  -ب 
 

الرقم  
 المتسلسل

 المكان  التاريخ المقترح  عنوان المؤتمر 

 2007مؤتمر البيئة العربية    1
 

 2007أبريل  22-25
 فندق الخليج 

2 
 2007نوفمبر -أكتوبر  معرض العقارات 

البحرين الدولي  مركز 
 للمؤتمرات والمعارض 

األوسط للهندسة   مؤتمر الشرق 3
 2007الميكانيكية  

 2007نوفمبر    3-7
 فندق الخليج 

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط   4
 الرابع للفحوصات الالإتالفية 

 2007ديسمبر 2-5
 فندق الخليج 

مؤتمر الشرق األوسط   5
  2007للتكنولوجيا المكانية  

(MEST ) 
 2007ديسمبر   1-12

 فندق كراون بالزا 

   
ن البحرينية لتنظيم المزيد من المؤتمرات الدولية بالتضامن مع مؤسسات ومراكز  وتخطط جمعية المهندسي 

 دولية حول مواضيع هندسية مختلفة.    
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وإننا نتطلع بالتأكيد للمزيد من المشاركة النشطة والمساهمة من قبل أعضاء الجمعية لكي نعمل على تحقيق  
ضل دعمكم والتزامكم تجاه فعاليات الجمعية سوف تصبح  على ثقة بأنه بف  ا المزيد من النجاح لفعالياتنا. وإنن

بل   المنطقة فحسب  ليس على مستوى  الفنية،  الفعاليات  المؤتمرات  تنظيم  في مجال  رائدة  الجمعية مؤسسة 
 على الصعيد الدولي أيضا .  

 

الختام   ننتهزوفي  أن  الفرصة    يسرنا  شكر  لنعبرهذه  والزميالت لزمالل  ناوتقدير   ناعن  الل  ء  جان،   أعضاء 
وإلى جميع المتطوعين على جهودهم المخلصة والتزامهم بالعمل جنبا  إلى جنب كفريق واحد من أجل تحقيق  

شركة بابكو، شركة ألبا، شركة بتلكو، شركة    كل من   أهداف جمعيتنا. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 
، وزارة الكهرباء والماء، وزارة البلديات  ، وشركة بناغاز، ووزارة األشغال واإلسكانت الخليج للبتروكيماويا

 والزراعة، شركة أرامكو السعودية وجميع الشركات الكبرى على دعمهم ومساندتهم ألنشطتنا. 
    

 وال يفوتنا أن نقدم شكرا  خاصا  ألعضاء لجنة المؤتمرات الواردة أسماؤهم أدناه:  
 

 س سعيد العسبول  المهند  المهندس عبد المجيد القصاب  المهندس هشام الشهابي 

 الدكتور جميل العلوي  الدكتور مناف حمزة   الدكتور هيثم القحطاني  

 المهندسة سيما إبراهيم  المهندس جواد الجبل  المهندس يوسف عبدهللا  

 المهندس حسن الوزير  المهندس محمد عبد الخالق  الدكتور إبراهيم القالف 

 عباس ميرزا المهندس  المهندس مهدي يوسف  السيد جالل الشروقي 

 المهندس أحمد الجودر   المهندس محمد على ابراهيم  المهندس سمير عفوني 

 الدكتور سهيل المصري  السيد أمين سلطان   الدكتور خالد الريس 

 الدكتورة رائدة العلوي  المهندس عبد الرضا علي رضا المهندسة ليلى جناحي 

 ن المؤيد المهندس مأمو  اآلنسة دانه الزياني  المهندس زياد جناحي 

 المهندس أحمد نصيف  المهندس أحمد القرعان  المهندس عامر بن رجب 

 المهندسة زهوه الكواري  المهندس علي سلمان خلف المهندس محمد غلوم  

 المهندسة سوزان عجاوي  المهندسة دينا سيادي   المهندس أحمد سلمان 

 ر عبد العزيز المهندس شاك المهندس باسم سرور  المهندس عبد الجابر عبد الكريم  

 المهندس حسين مكي   المهندس علي داود   المهندس عقيل العلي 

 المهندس عباس عطية   المهندس جعفر طالب  المهندس ريحان أحمد  

 المهندس حسن يعقوب  المهندس عباس الصفار  المهندس محمد يحيى 

 المهندسة إيمان رضي  المهندسة هاشمية السيد سلمان  المهندسة سناء العسكري 

 عائشة علي عواد   السيدة المهندسة هدى العلوي   لمهندسة إسراء غزوان ا

 المهندسة دالل العليوات   المهندس إبراهيم خليل سة رباب الجودر  ناآل
 

ً ثامن    : الدورات وورش العملًً ا
 

 2006لعام ا المنفذة خالل  الدورات وورش العملقائمة 
 

 الفندق التاريخ اسم المحاضر اسم الدورة  الرقم

 الندي فراي  إدارة مواقع التشييد  1
فبراير   20-22
06 

 فندق نوفوتيل 

 فندق الخليج  06مارس   7-5 د. نائل بني  المطالبات والمطالبات المضادة 2

 بن ستيفن  التدقيق على الصيانة  3
مارس   20-22
06 

 راون بالزا ك فندق

 د. عصام عمر  وثائق العطاءات  إعداد  4
مارس   25-27
06 

 الزا اون بكر فندق

 فندق نوفوتيل  06إبريل   5-2 د. طارق رشيد عربي  إعداد التقارير الفنية )  5



 12 

 وإنجليزي( 

6 
  التعامل مع الخالفات والطوارئ

 في المشاريع 
 جون بالكلوس 

إبريل   17-19
06 

 فندق نوفوتيل 

7 
رموز التعامل في الدراسات  

 الهندسية 
 فندق كراون بالزا  06مايو  10-8 حسن سفراني 

8 
  –لهندسة المعمارية أصول ا

 المبادئ والتقنيات 
 فندق كراون بالزا  06يونيو    7-5 جيري دوهيرتي 

 فندق الخليج  06يونيو   19-17 محمد سرتاوي  دراسات الجدوى للمشاريع  9

10 
التحكم في إدارة العقود و  

 المنازعات في العمل الهندسي
 د. منذر ساكت 

 
يونيو    28 – 25
06 

 فندق الخليج 

 لندي فري  لمعتمدة للمركز  االصيانة 11
سبتمبر    20 – 18
06 

 فندق الخليج 

 جون بالكلوز  المهارات األساسية لإلشراف   12
سبتمبر    20 – 18
06 

 فندق الخليج 

 

 الدورات الهندسية والتدريب اإلداري  –أ 
 

 2006فبراير   22-20إدارة موقع التشييد:  . 1
 

م على مفهوم التعلم التجريبي واالسترشاد  مشاركين تم تدريبه   10حضر هذه الدورة ما مجموعه  
بجميع  األساليب البصرية والسمعية وحاسة اللمس والحراك ، وذلك إلحداث تغيير سلوكي إيجابي  
في المهارات اإلدارية للتشييد. وهذه الدورة نفذها المحاضر المشهور السيد لندي فري المتخصص  

 في العلوم السياسية . 
 

   2006مارس 7-5ت المضادة: المطالبات والمطالبا . 2
 

مجموعه   ما  الدورة  هذه  المطالبات    14حضر  على  والرد  المطالبات  على  تدريبهم  تم  مشاركا  
والنزاعات ، وعلى  األسس التي تتعلق بتحليالتهم وتقييماتهم. كما تختص أيضا بتعاملهم لقياس  

حالة.   كل  وتوقيت  عليها  والرد  المطالبات  هذه  مثل  فشل  أو  نجاح  الدورة  مدى  في  حاضر  وقد 
 الدكتور نائل بني وهو مهندس قانوني مسجل كمحكم ووسيط قانوني معتمد.   

 

 2006مارس   22-20التدقيق على الصيانة :    . 3
 

حاضر في هذه الدورة السيد بن ستيفن الذي يمتلك خلفية حول ضمان المعدات وتحسين عمليات  
الصيا مهارات  ودقة  تحسين  على  والتدريب  العملي  الصيانة  التطبيق  في  مرتكزا   يشكل  كي  نة 

للمفاهيم اإلدارية في مواقع العمل. ولهذا السبب، تركز هذا البرنامج بشكل مباشر على استخدام  
العمل اليومي.    إلى األمثلة اليومية التي توضح كيف يمكن أن تكون التحسينات مجدية ويمكن نقلها  

    مشاركين.   4وقد حضر هذا البرنامج ما مجموعه  
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 2006مارس   27- 25إعداد وثائق العطاءات:  . 4
 

تم تنظيم هذه الدورة لغرض أساسي يتمثل في متطلبات المناقصة في مرحلة تخطيط المشروع،  
وتحسين قدرات المؤسسات واالستشاريين على اختبار وجود الخدمات الجيدة في األسواق المحلية  

 والعالمية.  
 

تم تدريبهم من قبل الدكتور عصام عمر الذي عمل لسنوات    مشاركا    36وقد حضر هذه الدورة  
 عديدة في إدارة المشاريع خالل أعمال تصميمها وطرحها في مناقصات ومراحل تشييدها. 

 

   2006أبريل  5- 2إعداد التقارير الفنية ) إنجليزي وعربي (:   . 5
 

المتدربين   تمكن  التي  المتخصصة  الكتابة  موضوع  تناولت  قد  الدورة  واستيعاب  هذه  معرفة  من 
المذكرات  كتابة  في  المطلوبة  األساسية  االنترنت العناصر  على  األعمال  وخطابات  والسير  ،   ،

. وقد أدار هذه الدورة الدكتور طارق  ية ومحاضر االجتماعات والمصطلحات الذاتية، والتقارير الفن 
د بلغ حضور الدورة  رشيد الحائز على درجة الماجستير في هندسة التشييد من جامعة األردن. وق

 مشاركا.  19
 

 2006أبريل   19  – 17التعامل مع الخالفات والطوارئ في المشاريع:   . 6
 

الهدف من هذه الدورة هو تزويد المشاركين باإلطار النظري الذي يستطيعون عن طريقه معرفة  
المختل العمل  فرق  بين  حدوثها  دون  والحيلولة  والمشاكل  بالنزاعات  والتنبؤ  وقد  واستيعاب،  فة. 

  10حاضر في موضوعها السيد جون بالكلوس المتخصص في التنمية البشرية. وحضر الدورة  
 مشاركين في هذا البرنامج التدريبي. 

 

   2006مايو  10- 8مصطلحات التعامل في الدراسات الهندسية: . 7
 

الدورة  هذه  مجموعه    حضر  ما  سفاريني مشاركين   10التدريبية  حسن  البروفسور  أدارها  وقد   ،  
يج واألكاديميالذي  المهني  التخصص  بين  تدرب  مع  وقد  كبيرا .  قدرا   لتخصصه  أضاف  ما   ،

مصطل وتطبيق  بالتنمية  يرتبط  واسعا  قطاعا  غطت  موضوعات  على  البناء  المشاركون  حات 
 . والتشييد في الممارسة 

 

 يونيو  7  – 5المبادئ والتقنيات:   –أصول الهندسة المعمارية   . 8
 

دوهيرتي جاريث  جامعتي    للسيد  من  والمدن  الطبيعية  األراضي  هندسة  في  في  ماجستير  درجة 
وايكلوجيا   الطبيعية  األراضي  هندسة  أن  معرفة  على  المشاركون  تدرب  وقد  وبنسلفينيا،  دبلن 
للتنمية   بالنسبة  البيئة  تأثيرات  تلطيف  في  جيدة  أدوات  للمهندس  تقدم  المدن  وتخطيط  الطرق 

 مشاركا .  34ه الدورة قد بلغ  الحديثة. ويذكر أن مجموع حضور هذ 
 

   2006يونيو   19 -17دراسات الجدوى للمشاريع االقتصادية:  . 9 
 

إليها   جذبت  قد  أيام  ثالثة  واستغرقت  يونيو  في  أقيمت  التي  هذه،  العمل  مشاركا .    12ورشة 
دراسة   وأغراض  مكونات  على  التعرف  من  المشاركين  تمكين  هو  الدورة  هذه  من  والغرض 

للمشاالجد  تقييمهاوى  دراسات  التقييم  ريع وعلى  الجدوى ونموذج  دراسة  إعداد  إطار  في  وذلك   ،
السيد محمد   أوراقها  عددا  من  وقدم  الدورة  هذه  أدار  وقد  الصيانة.  اجراءات  المستند على رؤية 

 سرتاوي.   
 
 
 
 
 

     2006يونيو   28-  25التحكيم في إدارة العقود والمنازعات في العمل الهندسي: . 10
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الدورة تدريبا  متقدما  للمشاركين في مواضيع تتعلق بصناعة وممارسة الهندسة واإلنشاءات.    قدمت 
الدورة   حضر  وقدم    13وقد  الدورة  أدار  وقد  الموضوع.  لهذا  انتباههم  الدورة  أثارت  مشاركا ، 

من   والبناء  اإلنشاءات  إدارة  في  الدكتوراة  درجة  على  الحائز  ساكت،  منذر  الدكتور  موضوعها 
 ة دندي البريطانية. جامع

 

   2006سبتمبر   20-18الصيانة المعتمدة للمركز،   . 11
 

وحضرها   ستيفنس.  بن  السيد  الدورة  هذه  الي    8قدم  المعتمدة  الصيانة  أسس  تعلموا  مشاركين 
يمكنهم االستناد إليها، واكتسبوا فهما  جيدا  حول كيفية تطوير خطط الصيانة لكل المعدات، ومعرفة  

 ء أن يخفق فيها أو ينجح. رالتي يمكن للم الطرق المتعددة
 

 المهارات األساسية لإلشراف  . 12
 

المشاركين   من  العديد  وإعجاب  تقدير  على  حازت  وقد  بالكلوز،  جون  السيد  الدورة  في  حاضر 
عددهم   بلغ  في    31الذين  األساسية  المسئوليات  في  واسعة  معرفة  يكسبوا  أن  استطاعوا  شخصا  

 اإلشراف. 
 

 تدريب الداخليةبرامج ال   –ب 
 

 2006سبتمبر   20 – 17تقنيات البناء والمواد المتقدمة وأساليبها:  – 1
 

تم تنظيم برنامج تدريبي داخلي في مركز التدريب بالجمعية على مدى أربعة أيام كي يتالءم مع  
هذا   في  ثرية  خبرة  يمتلك  الذي  القواسمة  عبدالرحمن  يحيى  السيد  وأداره  التدريبية،  المتطلبات 

ممن    10لمجال وبالذات فيما يتعلق بتقنية البناء والمواد واألساليب المتطورة، وقد انضم إلى هذه  ا
 تمكنوا بنجاح من إتمامها. 

 

 2006أغسطس   30-28إدارة وتقدير والتحكم في التكاليف:   – 2
 

الجمعية ،    المعتادة، فقد تم تنظيم دورة تدريبية بمركز التدريب في   ة باإلضافة إلى البرامج التدريبي
الهندسية، حيث حضرها     9حاضر فيها السيد غالب عباسي ، وهو بروفيسور في علوم اإلدارة 

مشاركين تم تدريبهم على أسس إدارة التشييد وتعرفوا على مختلف الفروقات في جدولة التشييد،  
 مما أضفى متعة على الدورة، وقد أثنى كافة الحضور على محتوى الدورة . 

 

 : تدريب والتقنيةبرامج ال –ج 
 

 2006ديسمبر  10  –يونيو  11البرنامج التدريبي "أوتوكاد" لموظفي شركة أسري:  . 1
 

من موظفي شركة أسري حضروا وأكملوا هذا البرنامج التدريبي الذي أقيم في مركز التقنيات    7
الحاسوب   تصاميم  أدوات  مختلف  على  المشاركين  تدريب  تم  الجمعية.  في  التدريب  بمركز 

األوتوكاد  وال لبرنامج  الحديثة  الخواص  إضافة  مع   ، الثالثية  األبعاد  وذات  االعتيادية  رسومات 
 . وفي نهاية هذه الدورة تم منح المشاركين شهادة األوتوديسك. 2004

 

ً عتاس  األنشطة العامة:  ًً ا
 

اإلدارية - 1 الخطابة والقيادة  وتعليمهم فن  المهندسين  اإلدارة على تطوير  تم تدشين    ،حرصا  من مجلس 
في نوفمبر    (BSE Toastmaster Club)وتسجيل نادي الخطابة التابع لجمعية المهندسين البحرينية  

والتي تشمل منطقة    79ويعتبر أول نادي خطابة فني مسجل في البحرين والثاني في المنطقة    2006
 الخليج واألردن. 

 

ال من  اثنين  وآخر  اثنين  أول   ( االثنين  يوم  كل  النادي  تصفيات  يجتمع  في  النادي  شارك  وقد  شهر(، 
 ممثال  بالمهندسين فؤاد الشيخ وعبد المجيد القصاب.  10لدائرة 
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تابعت لجنة األنشطة العامة إقامة برنامج ملتقى الثالثاء حيث شملت محاضرات متنوعة شملت تصميم   - 2
األب  الطابوق  للمناطق،  المركزي  التبريد  الشمالية،  المدينة  والجمال،  البيئة  الجسور  حماية  يض، 

 والتخلص من النفايات، توسعة المطار الدولي. 
  

ن األولى باالشتراك مع رابطة المهندسين األردنيين فرع البحرين والثانية  ي ن رمضانيتيتم إقامة غبقت  - 3
 باالشتراك مع رابطة المهندسين الكهربائيين فرع البحرين. 

 

اللذين ساهموا في إنجاح  وعضاء  األ اء الجمعية وغير  ألعض   2007في فبراير  تم إقامة حفل تكريمي   - 4
تشجيع   على  اإلدارة  مجلس  من  وذلك حرصا   الجمعية  الجمعية  افعاليات  أنشطة  في  الفعالة  لمشاركة 

 المختلفة. 
 

 : شئون األعضاء والمهنة ًً اً عاشر
 

   طلبات االنضمام للجمعية  -1
 

 116انضـمام    حيـث تـم اعتمـاد ى الجمعية   النضمام إلطلبا  ل  143، تلقت الجمعية  2006خالل العام  
تضـم   .أعضـاء 6عضوا  بمختلف فئات العضوية ، كذلك تم النظر في طلبات ترفيع فئة العضـوية لــ 

هيـام المسـقطي وأمـين السـر   ةالمهندسـلجنة شئون األعضاء كال  من مدير شـئون األعضـاء والمهنـة  
 هندس جواد الجبل.المهندس محمد علي الخزاعي والمهندس عيسى جناحي والم

 

 توزيع الطلبات الجديدة المقبولة حسب فئة العضوية مبينة في الجدول التالي:
 

 العدد  فئة العضوية 

 1 زميل

 52 عامل 

 13 خريج 

 35 مؤازر

 15 طالب 

 116 المجموع 

 
 توزيع الطلبات حسب التخصص:

 

 العدد  التخصص

 34 مدني 

 11 ميكانيكا 

 15 كهربائية 

 8 كيميائية 

 30 معمارية  

 3 مسح كميات 

 2 كمبيوتر 

 1 التعدين 

 1 بيئي 

 1 آالت 

 4 تصميم داخلي 

 2 مقاوالت 

 116 المجموع 
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 المؤتمرات والدورات:  -2
 

 داخل البحرين:  اتدورات ومؤتمر
 

تمشيا  مع سياسة الجمعية في تخصـيص عـدد مـن المقاعـد المجانيـة فـي المـؤتمرات والـدورات التـي 
تحصل على منح مجانية ألعضائها من مؤسسات أخرى ، فقد استفاد عدد من األعضـاء   تنظمها والتي

 مقعدا . 20بلغ مجموعها  من هذه المقاعد 
 

 برنامج المنح الدراسية: -3
 

م منح دراسية للطلبـة األعضـاء بالجمعيـة ، يتقد على الجمعية  فقد دأبت  خدمة المجتمع ،  ضمن سعيها ل
 معة البحرين ، وفيما يلي تفاصيل إلحصائيات عن المنح الدراسية :الذين يدرسون الهندسة في جاو
 

 عدد الطلبة التفاصيل

 19 2006ن من البرنامج حتى نهاية والمستفيد 

 1 ن لتدني النتائجون والمفصولوالمنسحب

 4 ن خالل البرنامجوالمتخرج

 19 2006الطلبات الجديدة خالل عام 

 8 ل والتخرجالعدد المتبقي بعد االنسحاب والفص

 27 2006إجمالي الطلبة المستفيدين في نهاية ديسمبر 
 

 النجـاحفي جامعـة    الهندسةإحدى عشر منحة دراسية لطالب    االلتزام بمصاريفالجمعية    تواصلكما  
  .بفلسطين

 

 تفاصيل إحصائية بأعضاء جمعية المهندسين البحرينية
 6200ديسمبر  31في 

  

 ب فئة العضوية:( عدد األعضاء حس1جدول رقم )
 

 العدد  فئة العضوية 

 19 زميل

 910 عامل

 122 خريج

 74 مؤازر

 231 طالب 

 1356 المجموع
 

 
 
 

 ( عدد األعضاء حسب فئة العضوية والتخصص:2جدول رقم )
 

هندسة   الفئة
 مدنية 

هندسة  
 ميكانيكية 

هندسة  
 كهربائية 

هندسة  
 كيميائية 

هندسة  
 معمارية 

تخصصات  
 أخرى

 المجموع 

 19 1 0 1 5 7 5 زميل

 910 121 94 43 175 148 329 عامل 

 122 17 25 13 29 18 20 خريج

 74 27 3 2 13 11 18 مؤازر
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 231 28 59 40 40 29 35 طالب 

 1356 194 181 99 262 213 407 المجموع

 % 100 % 14 % 13 % 7 % 20 % 16 % 30 النسبة

 
 ( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية:3جدول رقم )

 

 الفئة
 غير بحريني  بحريني 

 المجموع 
 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 19 % 15 3 % 85 16 زميل

 910 % 26 233 % 74 677 عامل

 122 % 5 6 % 95 116 خريج

 74 % 49 36 % 51 38 مؤازر

 231 % 3 7 % 97 224 طالب 

 1356 % 21 285 % 79 1071 المجموع
 

 ( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنس:4جدول رقم )

 

 الفئة
 إنـــاث ذكـــور

 المجموع 
 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 19 - 0 % 100 19 زميل

 910 % 10 95 % 90 815 عامل

 122 % 36 44 % 64 78 خريج

 74 % 4 3 % 96 71 مؤازر

 231 % 34 79 % 66 152 طالب 

 1356 % 16 221 % 84 1135 المجموع

 

 الشئون اإلعالمية   :حادي عشر
 

 تها كما هو مبين أدناه: واصلت لجنة اإلعالم نشاطا 
 مجلة المهندس: 

 تكونت لجنة إصدار المجلة برئاسة المهندس عبد الحسين عبد علي وعضوية كل من:  
 م. هدى سلطان 
 م. عقيل العلي 
 م. وفيق أجور 

 

 .  2007فهو قيد اإلعداد وسيتم إصداره خالل شهر مارس   45، أما العدد  44  و 43يين   وتم إصدار العدد 
 

 المية التغطية اإلع
 

كالمؤتمرات   المختلفة  الجمعية  وفعاليات  ألنشطة  اإلعالمية  التغطية  في  بدورها  اإلعالم  لجنة  قامت 
 والمحاضرات وبرنامج ملتقى الثالثاء والدورات التدريبية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. 

 

 الشئون المالية:  :ثاني عشر
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العام   في  تدريبية  ودورات  مؤتمرات  الجمعية  للمؤتمرات    2006نظمت  اإليرادات  إجمالي  بلغ  حيث 
 دينارا  .  109,889دينارا  وللدورات التدريبية  444,521

 دينارا  للدورات التدريبية .   76,896 دينارا  للمؤتمرات  262,198بينما بلغت المصروفات  
التدريبية مجتمعة    الربح للمؤتمرات والدورات  العام  دينارا  وذ    215,316وبذلك يكون إجمالي  لك خالل 

2006 . 
 . 2005في عام   ه عما تم تحقيق 2006دينارا  في عام   82,769وتمثل ذلك زيادة في الربح بمقدار 

 

 رسوم العضوية: 
 

  2005دينارا  في عام    23,962دينارا  مقابل    25,584مبلغ    2006بلغت رسوم العضوية المستلمة في عام  
االشتر عن  المشطوبة  المبالغ  بلغت  مبلغ  وبالمقابل  المتأخرة  عام    6,970اكات  في  مقابل    2006دينارا   

 . 2005دينارا  في العام   4,075
 

 المنح الدراسية وخدمة المجتمع: 
 

الهندسة ومصاريف الدراسية لطلبة  المنح  المجتمع مبلغ   بلغت مصاريف  دينارا  في     3,488مشاريع خدمة 
 .   2005دينارا  في عام   3,020بينما كانت   2006عام  

 

 تبرعات:ال
 

عام   في  عليها  الحصول  تم  التي  التبرعات  مجموع  الفلسطينيي  2006بلغت  للطلبة  جامعة    ن كمساعدة  في 
دينارا .     17,213مبلغ    2006النجاح في فلسطين وإلعادة أعمار لبنان بعد العدوان اإلسرائيلي في صيف  

 دينارا  .  26,407بينما بلغت التبرعات المدفوعة مبلغ  
 

 الجمعية: تأجير قاعات 
 

العام   في  الجمعية  قاعات  تأجير  دخل  مقابل    11,434مبلغ     2006بلغ  العام    9,239دينارا   في  دينارا  
2005 . 

 

 األصول: 
 

العام   في   األصول  إجمالي  مقابل     1,741,649مبلغ    2006بلغ  العام    1,582,993دينارا   في  دينارا  
دينارا     679,610بينما بلغت مبلغ    2006في العام  دينارا     663,077بلغت األصول الثابتة مبلغ     . 2005

 .  ويعود ذلك إلى احتساب مبالغ االستهالك للمبنى واألثاث والمعدات المكتبية. 2005في العام 
 

بينما   2005دينارا  في العام  903,383  بلغت قيمة األصول النقدية الموجودة والمستحقة والمطبوعات مبلغ
في  1,078,572بلغت   مقدارها    2006العام    دينارا   لزيادة    .دينارا    175,189بزيادة  أساسا   ذلك  ويعود 

 األرباح في أنشطة الجمعية في تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية. 
 

 : الودائع الثابتة 
 

وارتفع معدل الفائدة من    2006دينارا  في نهاية عام    834,795 بلغ مجموع الودائع الثابتة  في البنوك مبلغ
 في نهاية العام.  % 4.9ليصل الى   2006ي بداية عام  ف 3.9%

 

   ، حيث   2005عن عام    2006دينارا  في عام    15,544ولذلك ارتفعت الفوائد على الودائع الثابتة بمبلغ  
 . 2005دينارا  في عام   17,855مقابل   2006دينارا  في   33,399بلغت 

 

 المبنى: 
 

مبلغ   للمبنى  الصيانة  مصاريف  عام  دينار  4,423بلغت  في  كانت    2006ا   عام    9,366بينما  في  دينارا  
2005 . 
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 مجلة المهندس: 
 

دينارا  في العام   5,780بينما بلغت اإليرادات مبلغ   2006دينارا  في العام  2000بلغت إيرادات المجلة مبلغ  
مبلغ    2005 المهندس  مجلة  إصدار  مصاريف  وبلغت  العام    771.    في  بلغت    2006دينارا   بينما 

 .   2005في العام   6,107صاريف مبلغ الم
 

 الذمم المدينة: 
 

المدينة مبلغ   الذمم  العام    240,435بلغت  العام    200,105بينما بلغت مبلغ     2006دينارا  في  دينارا  في 
نتيجة  2005 التدريبية  والدورات  المؤتمرات  لرسوم  المستحقة  المبالغ  في  الزيادة  إلى  أساسا   ذلك  ، ويرجع 

 .   2006شاركين في المؤتمرات ونظرا  لعقد أربع مؤتمرات في نهاية عام  لزيادة عدد الم
 

 الخالصة:
 

دينارا  ، بينما كانت الزيادة مبلغ    149,805مبلغ    2006بلغت زيادة اإليرادات على المصروفات في العام  
ما  ع  2006في عام    دينار   93,833.  ويمثل ذلك زيادة في األرباح بمقدار  2005دينارا  في عام    55,972
 .   2005في عام   هتم تحقيق

 

 التوصيات:
 

المالي   المدقق  بمهمة  للقيام   " " جواد حبيب وشركاه  تعيين   شركة  بالموافقة على  اإلدارة  يوصي مجلس 
 . 2007الخارجي للدورة الجديدة لعام  

 


