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 جمعية المهندسين البحرينية 
 2007/2008تقرير مجلس اإلدارة للدورة 

 

 : الملخص التنفيذيأوال
 

 ألخوة واألخوات ..ا
 األعضاء الكرام..

 

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

 حتى هذا اليوم.  3/2007/ 13من عن الدورة المنصرمة الممتدة 
 

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

النشاطات،   بالحضور والمشاركة في هذه  بالشكر واالمتنان  ساهموا  نتقدم  العامة  إكما  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  التالية    3/2007/ 13أسفر  المهندسين  انتخاب  عن 
 أسماؤهم لعضوية مجلس اإلدارة:

 

 المجيد القصاب عبد المهندس  .1

 محمد علي الخزاعيالمهندسة  .2

 جميل خلف العلويالمهندس  .3

 دينا يوسف سيادي المهندس .4

 عيسى محفوظعضو احتياط المهندس  .5
 

ئاسة المهندس محمد خليل السيد ، حيث  بر   2007مارس    18وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ  
 اعتمد تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية على النحو التالي: 

 

 نائب الرئيس عبدالمجيد القصاب المهندس  -

 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 دينا يوسف سياديالمهندسة  -

 عالم إلامدير   غادة المرزوقة المهندس -
 

  ، اجتماعات استثنائية  ثالثةو عاديا    اجتماعا    عشر  ثمانية 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 ومقترحات  السابقة  اإلدارة  تبنتها  التي  المتاحة،  والبرامج  اإلمكانيات  من  واالستفادة  العمومية  لجمعية 

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 

والعلم واالجتماعية  العربية  المهنية  الهندسية  والمعاهد  االتحادات  إلى  باإلضافة  وخارجها،  البحرين  في  ية 
 العرب والملتقى الهندسي الخليجي.  ن والعالمية وخاصة اتحاد المهندسي
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اإلدارة  2008فبراير    25وبتاريخ   باستقالته من مجلس  القصاب  المهندس عبدالمجيد  ، وقد حل محله  تقدم 

 محفوظ.  العضو االحتياط المهندس عيسى 
 

العمل،   إلى خطة  الكثير من األنشطة والفعاليات استنادا  تنفيذ  تم  الحالي  العام  الماضي وبداية  العام  وخالل 
 -نوجز أبرزها فيما يلي:

 

والمعاهد    خمسة تنظيم   .1 الجامعات  بعض  مع  بالتعاون  المنصرم  العام  خالل  ومعارض  مؤتمرات 
 والجمعيات المحلية والعربية والعالمية. 

نظمتها  10تنظيم   .2 التي  تلك  سواء  تدريبية،  ودورات  عمل  جهات    ورشة  مع  أو  لوحدها  الجمعية 
 . باهرا   ، وقد القت جميع تلك الورش نجاحا  أخرى

رسخت الجمعية أقدامها في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل واكتسبت سمعة ممتازة مما حدا   .3
تنظ  الجمعية  من  تطلب  أن  والمؤسسات  الوزارات  من  او  بالعديد  عنها  بالنيابة  األنشطة  تلك  يم 

بذله   لما  طبيعية  كنتيجة  ذلك  ويأتي  جميعا،  لنا  واعتزاز  فخر  مصدر  يمثل  مما  معنا،  بالتعاون 
 األعضاء من مجهود خالق في هذا المجال. 

المرحلة   .4 الجمعية  العالوات(  األولىاستكملت  )نظام  المهندسين  كادر  مقترحا     من مشروع  ورفعت 
عقدت عدة اجتماعات مع ديوان  ، كما    2007أغسطس    26الخدمة المدنية بتاريخ  شامال  إلى ديوان  

 . الخدمة المدنية لمتابعة المرحلة الثانية من مشروع الكادر
الجمعية خالل يومي   .5 الثاني  2008فبراير    25و    24نظمت  الهندسية  المهن  ، حيث قوبل  معرض 

ب طالبوا  الذين  األمور  وأولياء  الطلبة  قبل  من  سنويا  بالثناء  تنظيمه  مستمرة.  تكرار  وقد    وبصفة 
 . أصدرت الجمعية كتيبا  تعريفيا  بالتخصصات الهندسية 

 . ، ويجري العمل على إصدار العدد الثالث من مجلة " المهندس" خالل هذا العام عددينتم إصدار  .6
  الندوات من الفعاليات خالل العام الماضي شملت عددا  كبيرا  من المحاضرات و  ا  نظمت الجمعية عدد  .7

 في إطار ملتقى الثالثاء.  التخصصية

الخليجي   .8 الهندسي  الملتقى  اجتماعات  في  الخارجية  الجمعية مشاركتها  ،  واصلت  في سلطنة عمان 
 اجتماعات اتحاد المهندسين العرب. فضال  عن 

 عضوا  .   57إجمالي عدد األعضاء المقبولين خالل العام الماضي بلغ  .9
 .  www.mohadis.orgلى شبكة االنترنت ع واصلت الجمعية تطوير موقعها .10

 .جديد للجمعيةالداري اإلمعلوماتي والمحاسبي والنظام ال وتطوير واصل مجلس اإلدارة تفعيل .11

موظفين من أجل تقديم أفضل وأسرع    10تضاعف عدد موظفي الجمعية حتى وصل عددهم حاليا    .12
 وتنظيم المؤتمرات بشكل أيسر وأكثر احترافا . الخدمات لألعضاء،  

 

 مبينة أدناه.األنشطة فهي  هذه أما تفاصيل

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

 
، ونحـن لكنها تبقـى دون طموحاتنـا جميعـا  على اختالف أوجهها ، اإلنجازات حقق مجلس اإلدارة العديد من 
، لمزيـد مـن التطـويرتحقيق اتغلب على السلبيات، ووجه القصور والألتفادي  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  
 

 بمهمة المدقق يوصي مجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين شركة " جواد حبيب وشركاه" للقيام  -1
 . 2008الخارجي للدورة الجديدة لعام  المالي     
 .2008خالل عام  الجمعية تطوير مقر مشروعتنفيذ البدء في  -2

 القانون. صياغةمتابعة مقترح قانون الجمعيات المهنية وتثبيت دور الجمعية في  -3
 متابعة المرحلة الثانية من مشروع كادر المهندسين. -4
 برنامجا  استثماريا  للجمعية. قادملمجلس اإلدارة ا أن يتبنى -5
 .اإلستراتيجيةمراجعة الخطة  -6
  
 

 العالقات الخارجيةثانياً:  
 
 

 الملتقى الهندسي الخليجي الحادي عشر:

 3-1شاركت الجمعية في الملتقى الهندسي الحادي عشر الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان خالل الفترة مـن 
رعاية سعادة األستاذ شهاب بن طارق السـعيد، مستشـار جاللـة السـلطان قـابوس بـن ، تحت  2007ديسمبر  

سعيد.  تم تكريم الـرواد المبـدعين والمختـرعين الخليجيـين وكـان مـن بينهمـا المكـرمين كـل مـن المهنـدس 
ك في السما  عبداإلمامعبدالكريم السيد والمهندس صالح طراده في فئة الرواد كما تم تكريم المهندس الدكتور  

فئة المخترعين.  وشاركت الجمعية بورقتي عمل قدمهما المهندس أحمد أبو بكر جناحي حول مرفأ البحرين 
المالي، واألخرى قدمها األستاذ عادل حاج حسن العالي حول المعوقات التي تواجه التطـور والمشـاريع فـي 

 المنطقة. 
جتماعات اللجـان المتخصصـة.  وتـم االتفـاق كما شاركت الجمعية في اجتماعات المجلس األعلى للملتقى وا

على أن تقوم جمعية المهندسين القطرية بتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي الثاني عشـر. وخـالل حفـل افتتـاح 
 الملتقى تم إعالن تحويل المتقى إلى اتحاد المهندسين الخليجيين. 

 
 قواعد البيانات: 

الجمعيـة مـن خـالل المهنـدس عبـاس ميـرزا منسـق قواعـد   بناء على تكليف المجلس األعلى للملتقـى، تقـوم
البيانات بالعمل على استحداث مشروع قواعد بيانـات متكاملـة تـؤدي إلـى ربـط الهيئـات الخليجيـة ي شـبكة 

 متكاملة. 
 

 مساندة الشعب الفلسطيني:

دا  إلـى المبـالغ واصلت الجمعية تقديم مساعداتها المالية إلى عشرة مـن طلبـة الهندسـة بجامعـة النجـاح اسـتنا
المالية التي تصلها كتبرعات، باإلضافة إلى اقتطاع مبلغ خمسـة دنـانير مـن رسـوم العضـوية التـي يسـددها 

 األعضاء وفق ما أقر في إحدى اجتماعات الجمعية العمومية في السابق. 
 

 اتحاد المهندسين العرب: 

 . 2007إبريل  11-10د بالقاهرة بتاريخ شارك أمين السر في اجتماعات مراجعة النظام األساسي لالتحا -
ترأسـه أمـين السـر المهنـدس محمـد علـي الخزاعـي وضـم كـال  مـن األمـين المـالي   بوفد   شاركت الجمعية  -

المؤتمر الهندسي العربي الرابع   ، وذلك لحضوردير األنشطة المهندس فؤاد الشيخمالمهندس سميح العلوي و
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التـي   63الـدورة االعتياديـة    -لس األعلى التحاد المهندسين العرب اجتماعات المج  والعشرين، باإلضافة إلى
 .2007مايو  17 إلى 14أقيمت في األردن خالل الفترة من 

يناير    17-  15بتاريخ    64شاركت الجمعية في اجتماعات المجلس األعلى التحاد المهندسين العرب الدورة    -
عـي أمـين السـر ورئـيس العالقـات الخارجيـة بالسودان بوفد مكون مـن المهنـدس محمـد علـي الخزا  2008

 والمهندس فؤاد الشيخ مدير األنشطة.  
 

 :االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية
 

رغم أن جمعية المهندسين البحرينية تعد مـن أصـغر أعضـاء االتحـاد عـددا  إال أن لهـا نشـاطا  ملحوظـا  فـي 
 فهي ممثلة في: ،من خالل مشاركة المهندس هشام الشهابي فعاليات االتحاد 

 
 المكتب التنفيذي: وهو الذي يدير أعمال االتحاد خالل الفترة ما بين اجتماعات المجلس التنفيذي.  .1
وهو السلطة التي تدير أنشـطة  –المجلس التنفيذي: والجمعية ممثلة فيه بمنصب نائب رئيس االتحاد  .2

 االتحاد في الفترة ما بين اجتماعات الجمعية العمومية.

 عليم والتدريب: والجمعية ممثلة فيها بمنصب نائب رئيس اللجنة. لجنة الت .3

لجنة ميداليات وجوائز االتحاد: وهي اللجنة التي تعد متطلبات الميداليات والجوائز التـي تـوزع كـل  .4
 عامين.

 لجنة تعديل الدستور واللوائح الداخلية: حيث ترأس الجمعية هذه اللجنة. .5

الثامن للتعليم الهندسـي: والـذي سـوف تنظمـه هيئـة المهندسـين فـي اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي   .6
 في مدينة كوشينج عاصمة مقاطعة ساراواك. 2009ماليزيا في مارس 

واجتماع المجلس التنفيذي المزمـع عقـده  2010اللجنة االستشارية العالمية الحتفالية األرجنتين عام  .7
 آنذاك. 

كرتارية االتحاد والهيئات الهندسية العربية األعضـاء تسعى الجمعية إلى أن تكون حلقة وصل بين س .8
 في االتحاد العالمي. 

 

 شاركت فيها الجمعية:  2008حتى مارس  2007أنشطة من يناير 
 

 .2008وفبراير  2007اجتماع المكتب التنفيذي في مارس  .1
 .2007اجتماع لجنة التعليم والتدريب واألنشطة المصاحبة في مايو  .2

 . 2007نفيذي والجمعية العمومية لالتحاد التي عقدت في نيودلهي في نوفمبر اجتماع المجلس الت .3

 .2008اجتماع لجنة التعليم والتدريب المزمع عقده في أواخر مارس  .4

 

 :2008أنشطة مستقبلية لعام 
 

ــالمي مــن  .1 ــذي ومــؤتمر المهندســين الع ــس التنفي ــا  2008ديســمبر  6 – 1اجتمــاع المجل  –برازيلي
 البرازيل. 

اللجنة االستشارية العالمية الحتفالية األرجنتين والذي سوف يلـي اجتمـاع المجلـس التنفيـذي   اجتماع .2
 األرجنتين.  –ومؤتمر المهندسين العالمي في بيونس آيرس 

 
 
 

 اإلستراتيجيةالخطة ثالثاً: 
 

 بنود عمل:  6اشتملت الخطة اإلستراتيجية األصلية للجمعية على 
 

 ميثاق أخالقيات المهنة  .1
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 م المعلوماتية التشغيلية بالجمعية النظ .2

 بالجمعية يتطوير الهيكل التنظيم .3

 زيادة عدد األعضاء المشاركين في الجمعية .4

 إنشاء مركز التدريب  .5

 عملية التخطيط االستراتيجي بالجمعية .6

 
همـا مشـروع كـادر المهندسـين  نوقد أضاف مجلـس اإلدارة فـي دورتـه السـابقة برنـامجين اسـتراتيجيي

 م الشامل إلدارة الجودة. ومشروع النظا
يشكل مهمة مستمرة لمجلس اإلدارة، فيما شهدت الجمعية   4من الخطة والبند    2و1وقد تم إنجاز البندين  

خاصـة مـع تطـورات مشـروع كـادر  2007و 2006زيادة ملحوظة في طلبات العضـوية فـي العـامين 
 المهندسين. 

 
املة للنظام األساسي إال أنه قـرر عـدم المواصـلة فـي قام مجلس اإلدارة بمراجعة ش 3وفيما يتعلق بالبند 

أو النقابات( المهنية الجديد، والذي شاركت (هذا المسار حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بقانون الجمعيات  
 الجمعية في النقاشات حوله ضمن اجتماعات لجان مجلسي الشورى والنواب. 

 
المناقصـة التـي طرحهـا مجلـس اإلدارة فـي دورتـه ، يوصي المجلس بإعادة طـرح  5وفيما يتعلق بالبند  

 السابقة والتي لم يتم الشروع فيها الرتفاع التكلفة. 
 

، وضع مجلس اإلدارة في الفترة األخيرة مقترحا  حـول نظـام عمـل لجنـة التخطـيط 6وفيما يتعلق بالبند  
 االستراتيجي في الجمعية للعمل به في المرحلة القادمة. 

 
ة قصورا  في إنجـاز جميـع بنـود الخطـة، إال أنـه يوصـي بمراجعـة شـاملة للخطـة ويسجل مجلس اإلدار

 أعوام على وضعها.  5اإلستراتيجية هذا العام نظرا  لمضي أكثر من 
 

 رابعاً: كادر المهندسين
 

حققت جمعية المهندسـين البحرينيـة مكسـبا  كبيـرا  للمهندسـين بـإقرار كـادر المهندسـين مـن قبـل مجلـس 
 . 2007قر في نهاية يناير الوزراء المو

وقد شكل موضوع كادر المهندسين جزءا  أساسيا  مـن عمـل مجلـس اإلدارة الـذي أولـى هـذا الموضـوع 
 –عناية خاصة لما له من تأثير على قطاع واسع من المهندسين واألعضاء.  وقـد تشـكلت لجنـة الكـادر 

 على النحو التالي:  -2005التي بدأت أعمالها في 
 

 الرئيس  مد خليل السيد المهندس مح .1

 منسقا    المهندس منير يعقوبي .2

 عضوا   المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط .3

 عضوا    المهندس مسعود الهرمي .4

 عضوا    المهندس جواد جعفر الجبل .5

 عضوا   المهندس زياد عبداللطيف جناحي .6

 عضوا   المهندسة سيما أحمد اللنجاوي .7

 
لمهندسين والتي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء وقد تضمنت المرحلة األولى من مشروع كادر ا

 ما يلي:  2007يناير  28في 
 

 في الراتب األساسي. %15رفع درجات المهندسين درجة واحدة مع زيادة  .1
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 رفع درجة دخول المهندس المبتدئ من التخصصية األولى إلى التخصصية الثالثة.  .2

مسمى استشاري هندسي( للترقي إلى وظائف استحداث مسار فني لشاغلي الوظائف الهندسية ) ب .3
تخصصية عليا )حتى الدرجـة الثامنـة(، إضـافة إلـى اسـتحداث وظـائف الستشـاريين هندسـيين 

 بالدرجتين التاسعة والعاشرة التخصصية. 

 
كما عملت لجنة الكادر على االنتهاء من  المرحلة الثانية من مشروع كادر المهندسـين ورفعـت مقترحـا  

، وتـم عقـد عـدة اجتماعـات مـع ديـوان 2007أغسـطس    26ها إلى ديوان الخدمة المدنية في  كامال  بشأن
الخدمة المدنية لمناقشة مقترح الجمعية.  وقـد تضـمنت المرحلـة الثانيـة مـن المشـروع نظامـا  للعـالوات 

 للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي شمل ما يلي: 
 نظام حوافز التفرغ للعمل الحكومي. .1

 عالوة المهمات اإلدارية.نظام  .2

 نظام عالوة األجر الخاص.  .3

 نظام عالوة بيئة العمل والمخاطر الصحية. .4

 نظام عالوة االبتعاد عن موقع العمل.  .5

 نظام عالوة الجهد الذهني والجسماني.  .6

 

 خامساً: تنظيم مزاولة المهنة:  
يم مزاولة المهـن الهندسـية استطاعت الجمعية الحصول على موافقة وزير األشغال واإلسكان ولجنة تنظ

على مطلب الجمعية بتمثيلها بشكل رسـمي وصـريح فـي لجنـة تنظـيم مزاولـة المهـن الهندسـية، وتمـت 
الموافقة على إدراج ذلك في مسودة القانون الجديد لتنظيم المهنة.  وكانت الجمعيـة قـد قـدمت عـددا  مـن 

ألشغال واإلسكان، تضمنت أيضا  قيام الجمعية المطالب تتعلق بتعزيز دورها في تنظيم المهنة إلى وزير ا
 بالمهام واألدوار التالية في تنظيم المهنة: 

 
 استحداث نظام لتأهيل المهندسين.  .1

 تقييم وتأهيل وتسجيل المهندسين. .2

 إعداد نظام أخالقيات المهنة. .3

 برنامج التطوير المهني المستمر. .4

 

رح الجمعية، من خالل الرئيس حيث تـم مناقشـة هـذا وتواصل الجمعية متابعتها مع وزير األشغال حول مقت

 . 2008الموضوع آخر مرة في االجتماع الذي عقده مع وزير األشغال في شهر مارس 
 

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

 
 
 

 : ةسادساً: النظام الشامل إلدارة الجود
 

شمل مسئوليات األفراد مع شرح المهام التفصيلية لهم، يي لذ تمكنت الجمعية من إكمال وتفعيل نظام الجودة، ا
يتطلب توفير جهود متزايدة للمنسق الذي أنيطت له مسئولية تطوير النظام الحـالي وسـد الثغـرات لتلبيـة مما  

ى الخـدمات التـي تقـدمها الجمعيـة.  ونتقـدم متطلباته تجاه العمالء والمساهمين ) األعضـاء( وتطـوير مسـتو
بالشكر الخاص غلى المهنـدس مسـعود الهرمـي لمسـاهمته فـي تنسـيق الجهـود والخـروج بكتيـب التعليمـات 

 الخاص بالنظام المذكور. 
 

 سابعاً :  مشروع تطوير مبنى الجمعية:
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ورش العمـل والنـدوات نظرا  لما شـهدته الجمعيـة مـن نمـو متسـارع فـي أنشـطتها مـن خـالل المـؤتمرات و
واالجتماعات، فقد أصبحت الحاجة ملحـة لالتجـاه صـوب توسـعة المبنـى، وقـد تمكنـت الجمعيـة مـن إعـداد 

 التصاميم األولية لتلك التوسعة لتغطية النقص بشكل فوري.  
 

ً ثامن  : المؤتمرات والمعارضا
 

الدوليـة التاليـة بمفردهـا أو قامت جمعية المهندسين البحرينية المؤتمرات والمعـارض   2007خالل عام  
بالتعاون مع الجمعيات أو المعاهد العلمية األخرى. وقد القت جميع هذه المـؤتمرات والمعـارض نجاحـا  

 باهرا  وتقديرا  كبيرا  من قبل المشاركين بها سواء  من دول الخليج العربي أو من الدول األخرى.

 2007قائمة المؤتمرات والمعارض التي نظمت خالل عام 
  

 المكان التاريخ المؤتمر / المعرض  اسم الرقم

 2007مؤتمر البيئة العربية  1
ــل  22-25 ابريـــــ

2007 
 فندق الخليج

 2007مؤتمر الهندسة الميكانيكية  2
نـــــوفمبر  04-07

2007 
 فندق الخليج

3 
ــع  ــدولي الراب ــرين ال ــرض البح مع

 للعقارات 

نـــــوفمبر  28-30
2007 

مركــــز البحــــرين 
للمـؤتمرات  الدولي 

 والمعارض 

4 
ــع  مـــؤتمر الشـــرق األوســـط الرابـ

 ةالالإتالفيللفحوصات 

ديســـــمبر  02-05
2007 

 فندق الخليج

5 
ــع  مـــؤتمر الشـــرق األوســـط الرابـ

 للتقنية المكانية

ديســـــمبر  10-12
2007 

 فندق كراون بالزا

 
 

 2007ابريل  25-22،  2007مؤتمر البيئة العربية 
ن مع الجمعية السعودية إلدارة وتقنية البيئة والجمعية السعودية قامت جمعية المهندسين البحرينية بالتعاو

للبيئة المائية بتنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن على ميرزا وزير هيئة النفط 
بمركـز الخلـيج الـدولي للمـؤتمرات بفنـدق   2007ابريـل    25-22والغاز بمملكة البحرين خـالل الفتـرة  

ورقـة علميـة مختلفـة مـن قبـل   105متحدثين رئيسيين إضافة  لتقديم    6شارك بهذا المؤتمر    الخليج. وقد 
 متحدثين من دول الخليج العربي ومن الدول األخرى من خالل أربعة مسارات متوازية.

مشارك بما فيهم المتحدثين من دول الخليج العربي ودول العالم األخـرى.  450حضر المؤتمر أكثر من 
شـركة مـن البحـرين والمملكـة العربيـة السـعودية. وقـد شـارك فـي   14ا المؤتمر برعايـة  هذ   ظيوقد ح

شركة متخصصة في مجال البيئة من دول الخليج العربي ودول العالم   33المعرض المصاحب للمؤتمر  
 األخرى.

 مشارك. 85ورش فنية متخصصة قبل المؤتمر شارك فيها  6كما نظمت 
 

 2007نوفمبر  07-04، 2007سة الميكانيكية دمؤتمر الهن
 

للمهندسين الميكـانيكيين فـرع المملكـة   األمريكيةقامت جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الجمعية  
بتنظيم هذا المؤتمر تحت رعايـة صـاحب السـمو الشـيخ خليفـة بـن   ASME-SAS)العربية السعودية )

بمركـز الخلـيج الـدولي  2007نـوفمبر  07-04سلمان آل خليفـة رئـيس الـوزراء المـوقر خـالل الفتـرة 
ورقـة علميـة  88متحدثين رئيسيين إضافة  لتقديم  10للمؤتمرات بفندق الخليج. وقد شارك بهذا المؤتمر 

 مختلفة من قبل متحدثين من دول الخليج العربي ومن الدول األخرى من خالل ثالثة مسارات متوازية.
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بما فيهم المتحـدثين مـن دول الخلـيج العربـي ودول   مشارك  600وحضر هذا المؤتمر الضخم أكثر من  
شـركة مـن البحـرين والمملكـة العربيـة السـعودية   30هـذا المـؤتمر برعايـة    ظـيالعالم األخرى. وقد ح

والواليات المتحدة األمريكية. وقد شارك فـي   وألمانياوالكويت وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والهند  
شركة من البحرين ودول الخليج العربي ودول العالم األخـرى شـغلت   75المعرض المصاحب للمؤتمر  

 جناحا  في المعرض. 120حوالي 
 

مـت قبـل المـؤتمر خـالل ظورش والتي ن  9مشارك في ورش فنية متخصصة وعددها    179كما شارك  
الجمعيــة فــي تاريخهــا الحافــل  تنظمــهويعتبــر هــذا المــؤتمر أكبــر مــؤتمر  .2007نــوفمبر  4-3يــومي 

 إلنجازات.با
 

 2007نوفمبر  BIPEX 2007 ،28-30)معرض البحرين الدولي الرابع للعقارات )
 

قامت جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع غرفـة تجـارة وصـناعة البحـرين بتنظـيم هـذا المعـرض 
بمركز البحرين الدولي للمعارض وذلك تحت رعاية معـالي   2007نوفمبر    30-28الضخم في الفترة    

 يخ خالد بن عبدهللا آل خليفة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين.الش

 
الجمعية للسنة الرابعة على التوالي كأكبر معرض عقاري في البحرين  تنظمهويعتبر هذا المعرض الذي 

زائر علـى مـدى أيـام   12000ومن بين أكبر المعارض العقارية في المنطقة، حيث جذب إليه أكثر من  
شركة عارضة من البحرين ودول الخليج العربي والـدول األخـرى  62ض الثالثة. وقد شارك فيه المعر

 بليون دوالر أمريكي. 60عرضت خالله مشاريع وأصول فاقت 
 

  2007ديسمبر  05-02،  ةالالإتالفيمؤتمر الشرق األوسط الرابع للفحوصات 
 

فـرع المملكـة  ةالالإتالفيـللفحوصـات  األمريكيـةقامت جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الجمعية 
بتنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي   ASNT-SAS)العربية السعودية )

بمركـز الخلـيج   2007ديسـمبر    05-02ميرزا وزير هيئة النفط والغاز بمملكـة البحـرين خـالل الفتـرة  
ورقـة   67متحدثين رئيسيين إضـافة  لتقـديم    5ك بهذا المؤتمر  الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج. وقد شار

علمية مختلفة من قبل متحدثين من دول الخليج العربي ومن الدول األخرى من خالل مسارين متوازيين 
 على مدى أيام المؤتمر الثالثة.

 
م األخـرى. مشارك بما فيهم المتحدثين من دول الخليج العربي ودول العال 400حضر المؤتمر أكثر من 

شركة من البحـرين والمملكـة العربيـة السـعودية والواليـات المتحـدة  18هذا المؤتمر برعاية   ظيوقد ح
شـركة متخصصـة فـي  40. وقد شارك فـي المعـرض المصـاحب للمـؤتمر والدنمرك  وألمانيااألمريكية  

جناحـا  فـي  74لي من دول الخليج العربي ودول العالم األخرى شغلت حـوا  ةالالإتالفيمجال الفحوصات  
 مشارك. 95ورش فنية متخصصة قبل المؤتمر شارك فيها  5كما نظمت  المعرض.

 
 2007 ديسمبر 12-10مؤتمر الشرق األوسط الرابع للتقنية المكانية،  

 
قامت جمعية المهندسين البحرينية بتنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ أحمـد بـن عطيـة هللا آل 

بمركـز   2007ديسمبر    12-10لة لشئون مجلس الوزراء بمملكة البحرين خالل الفترة  خليفة وزير الدو
ورقـة   30متحدثين رئيسيين إضافة  لتقـديم    13المؤتمرات بفندق كراون بالزا. وقد شارك بهذا المؤتمر  

علمية مختلفة من قبل متحدثين من دول الخليج العربي ومن الدول األخرى من خالل مسارين متوازيين 
 لى مدى أيام المؤتمر الثالثة.ع
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وزارات وشركات من البحرين والمملكة العربية السعودية. وقد شارك  8هذا المؤتمر برعاية  ظيوقد ح
شركة متخصصة في مجال خدمات التقنيـة المكانيـة مـن البحـرين   12في المعرض المصاحب للمؤتمر  

 والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.
 

لمؤتمر مسابقتين لطلبة المدارس الثانوية حول رسم خارطة البحرين والغطاء النباتي ونظم على هامش ا
مدرسة حكومية   20طالب وطالبة من    100للملكة البحرين، حيث شارك في هاتين المسابقتين أكثر من  

زة عرضوا خاللها أفضل مهارتهم. هذا وقد قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بتكريم الطلبة والمدارس الفـائ
 في آخر يوم للمؤتمر.

 
  2008في  خطط لهاالمؤتمرات والمعارض الم

  
 
 

وتخطط جمعية المهندسين البحرينية لتنظيم المزيد من المؤتمرات والمعارض العلمية بالتعاون مع العديد 
أعضاء الجمعية للمشاركة فـي   ندعومن المعاهد والجمعيات المهنية األخرى من البحرين وخارجها. لذا  

تنظيم هذه المؤتمرات والمعارض وتقديم خدماتهم وإمكانياتهم وخبراتهم إلنجاح هذه الفعاليات. نحن على 
تجاه أنشطة الجمعية سوف يرتقي بها ليس علـى المسـتوى اإلقليمـي  والتزامهمثقة من أن دعم األعضاء 
 بل على المستوى العالمي.

 
الشكر غلى المؤسسات الوطنية والدولية التالية لتعاونهم معنا في تنظيم العديد من   وجه الجمعية بخالص تت

 المؤتمرات والمعارض الناجحة: 
 
 فرع المملكة العربية السعودية. -الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين -
 جمعية إدارة وتقنية البيئة. -

 فرع السعودية. -جمعية إدارة مخلفات الهواء -

 فرع السعودية. -الجمعية األمريكية لالختبارات الالإتالفية -

 فرع السعودية.  –الجمعية الوطنية لمهندس التآكل  -

 فرع المملكة العربية السعودية.  –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  -

 جامعة الخليج العربي. -

 المكان التاريخ المؤتمر / المعرض  اسم الرقم

 المؤتمر الثاني عشر لتآكل المعادن 1
ــر  03-06 فبرايــــ

2008 
 فندق الخليج

2 
ــر  ــيج لتقنيــة تكري مــؤتمر دول الخل

 المشتقات البترولية

ــارس  09-11 مــــ
2008 

 فندق الخليج

3 
تقى البحـرين الـدولي للحكومـات مل

 اإللكترونية

ــايو  19-20 مـــــــ
2008 

مركــــز البحــــرين 
للمـؤتمرات  الدولي 

 والمعارض 

4 
معرض البحـرين الـدولي الخـامس 

 للعقارات 

 أكتــــــوبر 23-25
2008 

مركــــز البحــــرين 
للمـؤتمرات  الدولي 

 والمعارض 

5 
مؤتمر التطورات في مجال المـواد 

 وتقنية التصنيع

نـــــوفمبر  03-05
2008 

 فندق الخليج

6 
 المؤتمر الدولي لألنظمة الذكية 

ICIS 2008 

ديســـــمبر  01-03
2008 

 فندق كراون بالزا
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 جامعة البحرين. -

 
أعضاء لجان المؤتمرات والمعارض وجميع المتطوعين   وفي الختام أود أن أقدم جزيل الشكر إلى جميع

على إخالصهم وتفانيهم وعملهم كفريق واحد مما ساهم في إنجاح هذه الفعاليات وتحقيـق نتـائج وأربـاح 
غير مسبوقة للجمعية. وال يفوتني أن أقد الشكر لبعض الوزارات مثـل وزارة األشـغال وهيئـة الكهربـاء 

ارة وهيئــة الــنفط والغــاز ووزارة البلــديات والزراعــة ووزارة الداخليــة والمــاء ووزارة الصــناعة والتجــ
لبـا والبتروكيماويـات وبناغـاز وأرامكـو السـعودية علـى أوبعض الشركات وعلى رأسها شركة بـابكو و
 الدعم المتواصل الذي يقدمونه ألنشطة الجمعية

 

 الدورات الهندسية والتدريب اإلدارياً : تاسع
 
 دير التكاليف والتحكم في مصاريف المشروعات  كيفية إعداد تق - 1

في فندق كراون بالزا، حيث حاضر فيها الدكتور    2007فبراير   14إلى   12عقدت هذه الدورة خالل الفترة  
جامعة   من  تخرج  مدني  مهندس  وهو  واإلدارة  التشييد  في  الدكتوراه  شهادة  على  والحائز  عودة  عبدهللا 

 كين. من المشار  27ميشيغن. حضر الدورة 
 
 مسح الكميات للمشاريع الهندسية:  - 2

بفندق نوفوتيل وأدارها الدكتور عمر عصام الحائز على    2007فبراير    22إلى    20وقد عقدت خالل الفترة  
الدكتوراه في الهندسة المدنية والعلوم الفنية من معهد العلوم واألبحاث للخرسانة والخرسانة المسلحة. حضر  

 ن مختلف الدول العربية. مشاركا م  25هذه الدورة  
 
 القياس باستخدام المقاييس المترية  - 3

بفندق كراون بالزا وحاضر فيها الدكتور    2007مارس    8إلى    6وقد عقدت هذه الدورة خالل الفترة من  
علي الواحد وهو يعمل كمحاضر في جامعة دندي في اسكوتالندا بقسم الهندسة الميكانيكية، وكان مبتعثا  من  

 أشخاص.   9التدريب بنقابة المهندسين األردنيين. حضر هذه الدورة  قبل مركز
 
 
 
 قوة الكهرباء الثابتة  - 4

بفندق نوفوتيل حيث حاضرت فيها الدكتورة    2007مارس    13-11وقد عقدت هذه الدورة خالل الفترة من  
 مشاركا .  17جوفيكا ملنوفيش وهي مهندسة كهربائية بجامعة مانشستر، وحضرها 

 
 CMMSتيار وتنفيذ وإدارة  اخ - 5

حيث حاضر فيها الدكتور بن ستيفنز    2007مارس    22إلى    19وقد عقدت بفندق نوفوتيل خالل الفترة من  
 مختصا .  13حيث شارك فيها ، ويرأس إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تطوير وبيع الخدمات 

 1999عقود فيدك لعام  - 6

بفندق كراون بالزا وحاضر فيها    2007مايو    15إلى    13ل الفترة من  وقد كانت هذه الدورة قد عقدت خال
لهيئة   رئيسا  وكان  الهندسية  والعقود  التحكيم  مجال  في  مشهورة  عالمية  شخصية  وهو  بني  نائل  الدكتور 

 مشاركا .  17المهندسين االستشاريين بإيرالند. وحضرها  
 
 دورة لنيل شهادة إدارة المشاريع الحرفية  - 7

  20مايو حتى    20التعاون مع معهد إدارة المشاريع وجمعية المهندسين البحرينية واستمرت من  وقد تمت ب
 في مركز التدريب بمبنى الجمعية.  2007يونيو  

حاضر فيها الدكتور أزاد شاليكوزهي وهو خبير في إدارة المشاريع وقد نال شهادة الماجستير في التسويق  
 مشاركا.  16الدورة  وأخرى في القيادة المتقدمة. حضر هذه 
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 إدارة الصيانة: المفاهيم الحديثة للصيانة والتخطيط والجدولة  - 8

من   الفترة  خالل  بالزا  كراون  بفندق  كانت  بمركز  2007مايو    24إلى    22وقد  االستعانة  جرى  وقد   ،
شها على  الحاصل  أبوعلي  محمود  الدكتور  انتدبت  حيث  األردنيين  المهندسين  لنقابة  التابع  دة  التدريب 

 الدكتوراه في الهندسة الصناعية والعوامل اإلنسانية واالقتصاديات من جامعة أوكالهوما. 
 
 تصاميم األسقف الذكية  - 9

بفندق الخليج حيث حاضر فيها المهندس مجدي الريدي وهو    2007يونيو    7و   6حيث عقدت خالل يومي  
 كين. مشار 9المدير التجاري لمؤسسة تارجت للشرق األوسط ، حيث حضرها 

 
 

 والجدولة باستخدام برنامج بريمافيرا  طالتخطي -11

بمبنى   وعقدت  البحرينية  المهندسين  وجمعية  المشاريع  إدارة  معهد  مع  بالتعاون  أيضا  الدورة  هذه  وكانت 
. حاضر فيها المهندس فاضل الصفار وهو مدرب مرخص  2007يونيو    27إلى    24الجمعية خالل الفترة  

 مندوبا.  15حضر هذه الدورة لبرنامج بريمافيرا. وقد  
 
 

 األنشطة العامة:  ًً اً عاشر
 

 ترتيب العديد من الفعاليات والمتمثلة فيما يلي : واصلت لجنة األنشطة 
 
مجموعـة متميـزة مـن المحاضـرين مـن الشـركات الخاصـة والعامـة   استضافةحيث تم    –ملتقى الثالثاء    -1

ت ذات الشأن بالمهندس والبيئة حسبما هو مفّصل فـي باإلضافة إلى الجامعات الذين تحدثوا حول الموضوعا
 .أدناه الجدول 

 
 أســبوعين( حيــث تــم مواصــلة االجتماعــات مــرة كــل Toastmasterلقــاءات تعليميــة لنــادي الخطابــة ) -2

باإلضافة إلى الندوات الخاصة بإدارة النـادي ، كمـا تـم عمـل عـدة ورش عمـل إلثـراء معلومـات األعضـاء 
منافسات المحلية والدولية ، تم الترتيب لعمـل مـؤتمر نـادي الخطابـة فـي البحـرين والـذي وتهيئتهم لدخول ال

 . 2008إبريل  26-25سوف يعقد بجمعية المهندسين البحرينية للفترة من 
 
 . التاليتم ترتيب عدة زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الحيوية كما هو موضح بالجدول  -3
 
 عائلي بمنتجع البندر لألعضاء وعائالتهم . تم الترتيب ليوم ترفيهي -4

 نوع النشاط التاريخ الرقم

1 20/4/2007  يوم عائلي في البندر ) لجنة األنشطة العامة (  

2 22/5/2007  الصرف الصحي  أنظمة شفط ملتقى الثالثاء ) محاضرة حول  

3 24/5/2007  عشاء خيري لصالح الشعب الفلسطيني ) أمسية زهرة المدائن(   

4 5/6/2007  حول التوربينات الهوائية ملتقى الثالثاء  

5 19/6/2007    حول خطة تطوير مدرج المطار ملتقى الثالثاء  

6 17/7/2007  ملتقى الثالثاء ) محاضرة من بابكو(   

7 8/9/2007  مسابقة التوست ماسترز العالمية  

8 25/9/2007 األولى  الرمضانية  الغبقة  )    )  

9 9/10/2007 الثانيةالرمضانية قة الغب )   ) 
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10 6/11/2007  فرع البحرين  –: ندوة مشتركة مع معهد المهندسين الباكستانيين ملتقى الثالثاء   

11 10/11/2007  زيارة إلى العرين  

12 27/11/2007  بعنوان: تصميم المباني لمقاومة الزالزل محاضرة للدكتور فتاح عباس  

13 11/12/2007  حول السالمة ندوة  ملتقى الثالثاء   

14 28/12/2007  ورشة عمل للتوست ماسترز 

15 15/1/8200  ملتقى الثالثاء حول تأثير الهاتف النقال  

16 92/1/8200  ملتقى الثالثاء حول تغيرات المناخ بالتعاون مع معهد المهندسين الباكستانيين  

 

 : شئون األعضاء والمهنةحادي عشر
 

 طلبات االنضمام للجمعية: 1

 

، تلقت الجمعية عددا  من الطلبات من أجل االنضمام إلى جمعية المهندسين البحرينية، وقد  2007عام    خالل
طلبا ،  وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل لجنة شئون األعضاء  وعرضها على مجلس    65بلغ مجموعها  

طلبات نظرا     8ض  من مختلف الفئات العضوية، وتم رف عضوا  57اإلدارة، فقد وافق المجلس على انضمام  
 أعضاء.   6لعدم استيفائها للشروط والمعايير المتبعة في الجمعية، كما تم إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ  

 
تضم لجنة شئون األعضاء كال  من  مدير شئون األعضاء والمهنة المهندسة دينا سيادي وأمين السر المهندس  

 جواد الجبل.   محمد علي الخزاعي والمهندس عيسى جناحي والمهندس
 

 وتوزيعها حسب الفئات والتخصصات:    2007وفيما يلي إحصائية بالطلبات المقدمة خالل عام 
 

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

 

 
 ت حسب التخصصات:توزيع الطلبا

 العدد التخصص 

 18 مدني 

 16 ميكانيكا 

 4 كهربائية 

 1 كيميائية 

 6 معمارية 

 0 مسح كميات 

 1 كمبيوتر 

 1 التعدين 

 1 البيئة 

 العدد فئة العضوية 

 0 زميل

 44 عامل 

 3 خريج 

 4 مؤازر

 6 طالب 

 57 المجموع 
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 0 آالت 

 4 تصميم داخلي 

 3 مقاوالت 

 2 الكترونية 

 57 المجموع 

 
 المؤتمرات والدورات:  

ً  مع  وافقت اللجنة على حضور عدد من األعضاء في دور ات ومؤتمرات داخل البحرين وخارجها تمشيا 
تحصل على   والتي  تنظمها  التي  والدورات  المؤتمرات  في  المقاعد  من  عدد  تخصيص  في  الجمعية  سياسة 

 مقاعد مجانية ألعضائها من مؤسسات حكومية وأهلية أخرى. 
 

 :برنامج المنح الدراسية

فقد   الفلسطينيين  الهندسة  طلبة  مساعدة  في  عاتقها صرف  استمرارا   على  الجمعية  دراسية    12تبنت  منحة 
عام   في  البرنامج  هذا  بدأ  وقد  بفلسطين.   النجاح  في  جامعة  التحاق  2001للطلبة  بموجبه  تم  طالبا     22، 

ألف دينار بحريني كمساعدات لهؤالء الطلبة    28يدرسون الهندسة بجامعة النجاح، وسددت الجمعية حوالي  
كان من تبرعات مالية تقدم بها بعض المحسنين، والبعض اآلخر من ريع حفالت  منذ بدء البرنامج، أغلبها  

نسبة   واستخدام  الخيرية  سابق    % 5العشاء  قرار  على  بناء   السنوية  رسومهم  من  األعضاء  يسددها  التي 
 أصدرته الجمعية العمومية.   

 
 
 
 

 األنشطة والفعاليات:
   

 النشاط الصيفي لطلبة العمارة 
على حياة الناس" تضمن سلسلة من المهارات والزيارات    ةطا  متميزا  تحت عنوان " إضاءتبنت الجمعية نشا

وورش فنية لتعريف الطلبة على بعض المهارات  والتقنيات في عرض الصور وواجهات المباني.  واختتم  
سات  النشاط بمسابقة معمارية ومعرض مفتوح، تم من خالله عرض مجموعة من أعمال الطلبة ونتائج الدرا

 والنقاشات.  

 
 لجنة المهندسات 

بعنوان "     - البحرينية محاضرة  المهندسين  المهندسات في جمعية  كجزء من نشاطها السنوي نظمت لجنة 
 االعتقادات الخاطئة إلنقاص الوزن" ألقتها أخصائية التغذية علياء المؤيد.  

 
حضور االجتماعات، وشاركت مندوبة  استمرت لجنة المهندسات في تلبية دعوات المجلس األعلى للمرأة ل   -

 اللجنة بفعالية في المناقشات الجارية وإعداد الخطط.  

 
 معرض المهن الهندسية الثاني 

المهندسي  جمعية  برنامج  االلتحاق    ن ضمن  على  الثانوية  المدارس  طلبة  بتشجيع  المتعلق  البحرينية 
ي في مقر الجمعية بالجفير خالل يومي  بالتخصصات الهندسية، نظمت الجمعية معرض المهن الهندسية الثان 

يشرح     2008فبراير    25و   24 تعريفي  كتيب  إصدار  تم  وقد  الهندسية.  التخصصات  بمختلف  للتعريف 
مختلف التخصصات الهندسية.  تميز هذا المعرض بإقبال شديد من قبل الطلبة وأولياء األمور الذين أوصوا  

 باستمرار تنظيمه سنويا .  

 

 معات  لجنة اعتماد الجا
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تم استحداث لجنة برئاسة المهندس عيسى جناحي وعضوية كل من الدكتور عيسى قمبر والدكتور إبراهيم   
القالف والدكتور عبداإلمام السماك والمهندس فؤاد الشيخ والدكتور عبدالمجيد حبيب عبدالكريم، وذلك لبحث  

 اعتماد الجامعات التي تقدم برامج هندسية في مملكة البحرين.  

 
 

 

 تفاصيل إحصائية بأعضاء جمعية المهندسين البحرينية: 
 

 

 (: 1جدول رقم ) 
 عدد األعضاء حسب فئة العضوية 

 فئة العضوية  عدد األعضاء 

 زميل 21

 عامل  939

 خريج  128

 مؤازر 79

 طالب  230

 المجموع  1397

 
 
 

 (: 2جدول رقم ) 
 عدد األعضاء حسب التخصص 

 

 المجموع 
تخصصات  

 أخرى

هندسة  
 معمارية 

 هندسة 
 كيميائية 

 هندسة 
 كهربائية 

 هندسة 
 ميكانيكية 

 هندسة 
 مدنية 

 الفئة

 زميل  6 7 5 1 0 2 21

 عامل 336 158 179 44 101 121 939

 خريج  22 20 29 13 26 18 128

 مؤازر  19 11 14 2 5 28 79

 طالب  35 27 39 39 58 32 230

 المجموع  418 223 266 99 190 201 1397

 النسبة  30% 16% 19% 7% 14% 14% 100%

 
 
 

 (: 3جدول رقم ) 
 عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية 

 

 المجموع 
 بحريني  غير بحريني 

 الفئة
 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 زميل  17 81% 4 19% 21

 عامل 690 73% 249 27% 939
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 خريج  123 96% 5 4% 128

 مؤازر  42 53% 37 47% 79

 طالب  223 97% 7 3% 230

 المجموع  1095 78% 302 22% 1397

 

 
 (: 4جدول رقم ) 

 عدد ونسبة األعضاء حسب الجنس 
 

 المجموع 
 ذكـــور إناث

 الفئة
 العدد  النسبة  العدد  النسبة 

 زميل  21 100% 0 - 21

 عامل 841 90% 98 10% 939

 خريج  81 63% 47 37% 128

 مؤازر  76 96% 3 4% 79

 طالب  153 67% 77 33% 230

 المجموع  1135 84% 225 16% 1397

 
 الشئون اإلعالمية  :عشر ثاني

  
 شملت األهداف الرئيسية التالية:  2007عالم للعام خطة عمل لجنة اإل

 
 عالم بما يتناسب ومستوى الجمعية العام ويساهم في تطويرها. تطوير أعمال لجنة اإل  .1

 تغطية جميع الفعاليات واألنشطة التي تقوم بها الجمعية.  .2

 .  تطوير مجلة المهندس  .3

 نشائها. إعلى  ا  عام  35حتفاالت الجمعية بمرور  المساهمة في التحضير ال  .4

 في الجمعية وفي أنشطة اللجان المختلفة.  لالشتراكمن المهندسين عدد كبر  أتشجيع  .5

 
عالم  موظف جديد في الجمعية لشئون اإلاالستعانة بوالثاني، كان المطلوب    األولن  يومن أجل تحقيق الهدف

متابعة  في  لجنة    ليساهم  مع  بالتعاون  الصحفية  األخبار  وفي صياغة  للجمعية  المختلفة  والفعاليات  األنشطة 
  على ذلك اإلعالن   نجليزية. وتم بناء  العربية واإل   باللغتينعالم المختلفة  عنها في وسائل اإل   واإلعالنعالم  اإل

عداد إ منهم و  17  ، تمت مقابلة ا  شخص  47المحلية وتقدم للوظيفة    صحففي ال  إلعالمي   فيظتوعن طلب  
انسحب ال ثم  فقط  لشهر واحد  اختيار موظف عمل  وتم  نهائي  بعملتقرير  في طور    ه نشغاله  واللجنة  الدائم 

 مع موظف أخر.  االتفاق
 

 : اإلعالميةالتغطية 
لجنة   التغطية    اإلعالم قامت  المختلفة    اإلعالميةبدورها في  الجمعية  الخمس  لمؤتمرات  كاألنشطة وفعاليات 
نظمتها العام    التي  خالل  التدريبية    2007الجمعية  والدورات  الثالثاء  ملتقى  وبرنامج  والمحاضرات 

الفنية   اإل والزيارات  وسائل  خالل  المختلفةمن  للصحف    عالم  الصحفية  األخبار  من  العديد  صياغة  وتمت 
 . المحلية ووسائل األعالم 

 
 مجلة المهندس: 

 : كال  من لجنة المجلة تضم 
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 م. غادة المرزوق  ❖
 الحسين علي  م. عبد  ❖
 م. هدى سلطان  ❖
 م. عقيل العلي  ❖
 م. وفيق أجور  ❖

 
عداد  ويجري اإل ،45  و  44صدار العددين إالمجلة وتطويرها وتم  إصدارفي العمل على وقد باشرت مهامها 

ملفا   السادس واألربعون  يشمل العدد  وف  . وس 2008خالل شهر مارس    المؤمل صدوره  46العدد    إلصدار
 . ا  عام  35ية خالل  نجازات الجمع إ خاصا  عن 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الشئون المالية:  :عشر لثثا
 

 المؤتمرات والدورات التدريبية: . 1
 

العام   في  تدريبية  ودورات  مؤتمرات  الجمعية  للمؤتمرات    2007نظمت  اإليرادات  إجمالي  بلغ  حيث 
 دينارا  .   68,022دينارا  وللدورات التدريبية   964,040

دينارا  للدورات التدريبية .  وبذلك يكون     43,066دينارا  للمؤتمرات    676,581بينما بلغت المصروفات  
 دينارا .  24,956دينار ومقدار الربح للدورات التدريبية  287,459مقدار الربح للمؤتمرات 

مجتمعة   التدريبية  والدورات  للمؤتمرات  الربح  إجمالي  يكون  العام    312,415وبذلك  خالل  وذلك  دينارا  
2007 . 

 . 2006عما تم تحقيقة في عام    2007دينارا  في عام    97,099زيادة في الربح بمقدار وتمثل ذلك
 
 : . رسوم العضوية2
 

  2006دينارا  في عام    25,584دينارا  مقابل    25,455مبلغ    2007بلغت رسوم العضوية المستلمة في عام  
مبلغ   المتأخرة  االشتراكات  عن  المشطوبة  المبالغ  بلغت  عام  دي   8,675وبالمقابل  في  مقابل    2007نارا   

 . 2006دينارا  في العام   6,970
 
 المنح الدراسية: . 3
 

دينارا  في عام    3,488بينما كانت    2007في  عام    ا  دينار  2,611بلغت مصاريف المنح المقدمة لألعضاء  
2006 . 

 
 التبرعات.4
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بالمساعدات   حساب خاص   ، وتم إيداعها في   2007بلغت مجموع التبرعات التي تم الحصول عليها في عام  
 دينارا .  4,633المقدمة لطلبة في جامعة النجاح مبلغ 

 
 تأجير قاعات الجمعية: .5
 

العام   في  الجمعية  قاعات  تأجير  دخل  مقابل    11,121مبلغ    2007بلغ  العام    11,434دينارا   في  دينارا  
2006 . 

 
 األصول: .6
 

العام   في   األصول  إجمالي  مقابل  دي   2,051,499مبلغ    2007بلغ  العام    1,741,649نارا   في  دينارا  
2006 . 

دينارا  في العام    663,077بينما بلغت مبلغ    2007دينارا  في العام    639,830بلغت األصول الثابتة مبلغ  
 .  ويعود ذلك إلى احتساب مبالغ االستهالك للمبنى واألثاث والمعدات المكتبية . 2006

 
  2006دينارا  في العام     1,078,572 المستحقة والمطبوعات مبلغبلغت قيمة األصول النقدية الموجودة و

بلغت   العام    1,411,669بينما  في  مقدارها    2007دينارا   أساسا     .دينارا     333,097بزيادة  ذلك  ويعود 
 لزيادة األرباح في أنشطة الجمعية في تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية. 

 
 الودائع الثابتة: .7
 

بمعدل فائدة يتراوح    2007دينارا  في نهاية عام    1,086,968 دائع الثابتة  في البنوك مبلغبلغ مجموع الو
 .   2007في عام   % 4.7% إلى   4.3بين  
 

   ، حيث   2006عن عام    2007دينارا  في عام    11,952ولذلك ارتفعت الفوائد على الودائع الثابتة بمبلغ  
 . 2006را  في عام  دينا 33,399مقابل   2007دينارا  في   45,351بلغت 

 
 المبنى: .8
 

مبلغ   للمبنى  الصيانة  مصاريف  عام    4,485بلغت  في  كانت    2007دينارا   عام    4,423بينما  في  دينارا  
2006 . 

 
 مجلة المهندس: . 9
 

 .  2007دينارا  في العام   5,701بلغت مصاريف إصدار مجلة المهندس مبلغ  
 

 الذمم المدينة: .10
 

المدينة مبلغ   الذمم  العام    302,688بلغت  العام    240,436بينما بلغت مبلغ     2007دينارا  في  دينارا  في 
، ويرجع ذلك أساسا  إلى الزيادة في المبالغ المستحقة لرسوم المؤتمرات نظرا  لعقد أربع مؤتمرات في  2006

 .  2008.  ومن المتوقع أن يتم استالم هذه األموال في الربع األول من عام  2007نهاية عام  
 

 لخالصة:ا.11
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دينارا  ، بينما كانت الزيادة مبلغ    232,909مبلغ    2007بلغت زيادة اإليرادات على المصروفات في العام  
كما تم    2007في عام    83,104.  ويمثل ذلك زيادة في األرباح بمقدار  2006دينارا  في عام    149,805

 .  2006في عام   ه تحقيق
 

 التوصيات: . 12
 
بالمواي اإلدارة  المالي  وصي مجلس  المدقق  بمهمة  للقيام   " " جواد حبيب وشركاه  تعيين   شركة  فقة على 

 . 2008الخارجي للدورة الجديدة لعام  

 


