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 مقدمـة  

 زمالئي األعزاء  
 

لعـام  البحرينيـة  المهندسيـن  لجمعية  االعتيادي  السنوي  االجتمـاع  في  جميعـاً  يكــم  أرحـب  أن  يسعدني 
القطاعات  2008 بالتحديـات على كافة  االقتصادية .  لقـد مـر عام منذ انتخابي    ، حيث كان عامـاً حافالً 

المحترمين لمجلس اإلدارة، ومنذ استالمنا لمهامنا فقد أخذنا على عاتقنا تشجيع وإجراء   كرئيس وزمالئي 
تغييرات لعملية إدارة الجمعية، وكنا نثّمن أي اقتراحات من قبل األعضاء لتقديم خدمات أفضل تعود بالفائدة 

 ر بأننا استطعنا أن نضيف قدراً ذا أهمية من الخدمات إلى أعضاء الجمعية .  على األعضاء. إنني فخو
 

أنكم جميعاً   يقين  فإنني على  الماضية  الجمعية خالل األشهر  التي جرت في  النشاطات  إلى جميع  وبالنظر 
إنجازات  وحققوا  العمل  في  كثيفة  بجهود  قاموا  جميعاً  والمتطوعين  اإلدارة  مجلس  أن  في  معي  توافقون 
المحددة والموضوعة من   الدفع لتحقيق األهداف  في  أساسياً  الذين لعبوا دوراً  متميزة.  أهنئ جميع هؤالء 

 قبل الجمعية في بداية العام .  
 

أود بشكل خاص أن أثني على الخدمات التطوعية التي فاقت الواجب المطلوب إلى حد يتوجب تقديم التقدير  
بات   قد  التطوعي  العمل  أن  رغم  والمتطلبات الخاص،  الواجبات  إلى  بالنظر  الحالية  الظروف  في  صعباً 

المتطوعين   لهؤالء  الحوافز  من  نوعاً  تقدم  أن  بد  أنه ال  أؤكد  لذا   ، المتطوعين  المهندسين  لهؤالء  الخاصة 
 حتى نتمكن من متابعة نشاطاتنا بشكل فعال. 

 
تم في عام   إيجابياً  إنجازاً  لكم  أنقل  أن  أود  أن  2008كما  قد حققت   أال وهو  البحرينية  المهندسين  جمعية 

تتابع   تزال  وال  كانت  الجمعية  إن  الجمعية.  لنشاطات  بالنسبة  األمر  وكذلك  سبق  ما  فاق  مالي  أداء  أعلى 
وضع معايير عالية ألعمالها التطوعية واالرتقاء في الخدمات المقدمة لألعضاء، وكلنا أمل أن يؤدي ذلك 

 ل التطوعي.  إلى زيادة إقبال األعضاء على العم
 

لن يكون سهالً نظراً لما نتج من جراء    2009أما بالنسبة لتطلعاتنا المستقبلية فنحن جميعاً على علم أن عام  
رعاية   على  الشركات  قدرة  في  تباطؤ  إلى  وأدى  االقتصاديات  أغلب  على  أثّـر  والذي  المالي  الدمار 

 المناسبات والمعارض التجارية.   
 

إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدعمهم المستمر والوقوف بجانبي في سعينا لتلبية    أخيـراً، أتقدم بالشكـر
واجباتنا تجاه األعضاء، وأود أن أقدم الشكر الجزيل إلى كافة الوزارات الحكومية والشركات الرائدة حيث  

المجلس المغادرين  كانوا دائماً على استعداد لتقديم السند والدعم لنشاطات الجمعية.  أتمنى لزمالئي أعضاء  
المرشحين   التسعة  بين  من  المنتخبين  الخمسة  الجدد  األعضاء  بأن  ثقة  على  وإنني  والصحة  التوفيق  كل 

 سيعملون بكل جهد لمتابعة تقدم الجمعية بكل فخر. 
 

 2009أتمنى للجميع الصحة والتوفيق خالل عام 
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 : الملخص التنفيذيأوال

 

 األخوة واألخوات ..

 األعضاء الكرام..

 

والتقدير على  ي الشكر  لكم بخالص  العمومية، ونتقدم  السنوي االعتيادي للجمعية  سعدنا أن نرحب بكم في االجتماع 

الدورة  عن  اإلدارة  لمجلس  األدبي  التقرير  لكم  نقدم  أن  لنا  ويطيب  الهام،  االجتماع  هذا  في  ومشاركتكم  حضوركم 

 حتى هذا اليوم.  2008مارس  23المنصرمة الممتدة من  

 

اإلدارة  ميود   بدايةً  جلس  يتقدم  وجهودهم  وافر  ب أن  بأوقاتهم  ساهموا  الذين  األعضاء  جميع  إلى  الجزيل  الشكر 

الذين ساهموا   اآلخرين  الماضية، ولألعضاء  الفترة  المختلفة خالل  الجمعية  وفعاليات  تنظيم نشاطات  في  المخلصة 

واالمتنان بالشكر  نتقدم  كما  النشاطات،  هذه  في  والمشاركة  من إ  بالحضور  والخاصة  العامة  المؤسسات  جميع  لي 

وخارجها   البحرين  إلى  داخل  والدعم  المساندة  سبل  وفروا  إنجاح ممن  في  اسهم  مما  السابقة  الفترة  في  الجمعية 

 نشاطاتها وبرامجها وتعزيز مكانتها المهنية والعلمية واالجتماعية. 

 

المهندس عبدالمجي الجمعية سوى  لم يرشح لمنصب رئاسة  أنه  فقد وافقت  حيث  القصاب،  العمومية  د  أثناء الجمعية 

، كما أسفرت نتيجة وفوزه بالتزكية  على تثبيته رئيساً للجمعية  2008مارس    18الذي عقد بتاريخ  اجتماعها العادي  

 المهندسين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس اإلدارة:  ات عن فوزنتخاب اال

 

 عبدهللا جناحيالمهندس  .1

 شهربان شريفالمهندسة  .2

 يونس حمزةلمهندس ا .3

 هدى سلطان فرج ةالمهندس .4

 غادة المرزوق ةعضو احتياط المهندس .5

 

، حيث اعتمد    عبدالمجيد القصاب برئاسة المهندس    2008مارس    23وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ  

 تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية على النحو التالي: 

 

 نائب الرئيس  أحمد جناحيعبدهللاالمهندس  -

 أمين السر محمد علي الخزاعيالمهندس  -

 األمين المالي عيسى محفوظالمهندس  -

 مدير المؤتمرات  المهندس جميل خلف العلوي -

 اإلعالم  ةمدير المهندسة شهربان شريف  -

 شؤون األعضاء والمهنة ةمدير المهندسة دينا يوسف سيادي -

 التدريب  ةمدير طان فرجالمهندسة هدى سل -

 مدير األنشطة العامة المهندس يونس حمزة علي -

 

اليوم   هذا  تنتهي  التي  دورته  اإلدارة خالل  ً   عشر  سبعةعقد مجلس  ً   اجتماعا استثنائية،  وخمسة  عاديا تم    اجتماعات 

 نشطة الجمعية المختلفة ومتابعة تنفيذها. أعداد والتخطيط لبرامج وإلخاللها ا

 

ا بداية  الخطة االستراتيجية ووفي  لتتماشى مع  المجلس خطة عمل  والبرامج ألدورة وضع  الخطط  خذ في االعتبار 

توفير  إلى  باإلضافة  المتاحة،  اإلمكانيات  من  واالستفادة  العمومية  الجمعية  ومقترحات  السابقة  اإلدارة  تبنتها  التي 

و من  أ برامج  واالستفادة  المشاركة  على  وتحفيزهم  األعضاء  لجذب  المختلفةنشطة  الخطة   ،الفعاليات  تضمنت  كما 

تعزيز عالقة الجمعية مع الجهات الرسمية والجمعيات المهنية واالجتماعية والعلمية في البحرين    إلىأنشطة تهدف  

 واالتحاد وخارجها، باإلضافة إلى االتحادات والمعاهد الهندسية العربية والعالمية وخاصة اتحاد المهندسين العرب  

 يجي. الهندسي الخل



 

 

نظراً لظروف عمله التي   باستقالته من مجلس اإلدارة  يونس حمزة عليتقدم المهندس    2009فبراير    17وبتاريخ  

تم  ، و تتطلب بقاءه خارج البحرين أغلب األوقات مما يتعسر عليه االستمرار في أداء مهامه في الجمعية بناًء عليه 

ر أنها اعتذرت عن االلتحاق بعضوية مجلس اإلدارة بسبب غادة المرزوق ، غي   ةالعضو االحتياط المهندسمخاطبة  

ارتباطها بإدارة مكتبها الهندسي الخاص، وبالتالي فقد تقرر فتح المجال النتخاب خمسة أعضاء لمجلس اإلدارة هذا 

مجلس  في  تستمر عضويته  مكمالً  األصوات عضواً  ترتيب  المنتخب حسب  الخامس  العضو  يكون  أن  على  العام، 

 .مدة عام واحد فقط، كي يتسنى االستمرار في نمط االنتخابات السنوية النصفية ألعضاء مجلس اإلدارةاإلدارة ل

 

نوجز  العمل،  خطة  إلى  استنادا  والفعاليات  األنشطة  من  الكثير  تنفيذ  تم  الحالي  العام  وبداية  الماضي  العام  وخالل 

 -أبرزها فيما يلي: 

 

المنصرم بالتعاون مع بعض الجامعات والمعاهد والجمعيات  مؤتمرات ومعارض خالل العام    ثمانيةتنظيم   .1

 المحلية والعربية والعالمية. 

، وقد الجمعية لوحدها أو مع جهات أخرى  ورشة عمل ودورات تدريبية، سواء تلك التي نظمتها  19تنظيم   .2

 ً بأنه ونظراً لإلقبال المتزايد على بعض الدورات باهراً   القت جميع تلك الورش نجاحا فقد تم تكرار   ، علماً 

 . تنظيمها لتلبية ذلك اإلقبال

رسخت الجمعية أقدامها في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل واكتسبت سمعة ممتازة مما حدا بالعديد   .3

بالتعاون معنا، مما  او  بالنيابة عنها  األنشطة  تلك  تنظيم  الجمعية  تطلب من  أن  والمؤسسات  الوزارات  من 

ميعا، ويأتي ذلك كنتيجة طبيعية لما بذله األعضاء من مجهود خالق في هذا يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا ج

 المجال.

لجنة   .4 المهندسيناستأنفت  إلى    كادر  بخطابات رسمية  وتوجهت  الكادر  من  الثانية  المرحلة  لتطبيق  جهودها 

 .وأجرت اتصاالت مع بعض الوزراء المعنيين في هذا الخصوص ديوان الخدمة المدنية  

 الثالث خالل شهر إبريل القادم.دات لتنظيم معرض المهن الهندسية تجري االستعدا .5

 . ، ويجري العمل على إصدار العدد الثالث من مجلة " المهندس" خالل هذا العام عددينتم إصدار  .6

عدد  .7 الجمعية  والندوات   اً نظمت  المحاضرات  من  كبيراً  عدداً  شملت  الماضي  العام  خالل  الفعاليات   من 

 تقى الثالثاء. في إطار مل التخصصية

الجمعية مشاركتها الخارجية في اجتماعات   .8 الخليجي    االتحاد واصلت  عن   دولة قطرفي  الهندسي  ، فضالً 

 اجتماعات اتحاد المهندسين العرب. 

 عضواً .   82إجمالي عدد األعضاء المقبولين خالل العام الماضي بلغ  .9

 .  www.mohadis.orgعلى شبكة االنترنت  واصلت الجمعية تطوير موقعها .10

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

 

 خوة واألخوات الكرامألا

 

ً على اختالف أوجهها ،  اإلنجازات  حقق مجلس اإلدارة العديد من   ن ، ونحـن نعلـم ألكنها تبقى دون طموحاتنـا جميعـا

 ً  مـن خـالل تنفيـذ ،  لمزيد من التطـويرتحقيق اوجه القصور والتغلب على السلبيات، وألتفادي    المجال ال يزال مفتوحا

 نتداولها. لمزيد من المشاريع التي مازالت أفكاراً ا

 

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

 

ألساسـي والالئحـة الداخليـة بحيـث يتواءمـان مـع المتغيـرات الجاريـة فـي الوقـت مراجعة وتحديث النظام ا  -  1

 الحاضر. 

 وضع نظام لتقييم المؤهالت لدى تسجيل المهندسين. - 2

وبالذات   -  3 لألعضاء  والحوافز  الخدمات  من  المزيد  توفير  خالل  من  الجمعية  عضوية  قيمة  رفع  في  النظر 

 الفاعلين.  

لمبنى متعدد الطوابق في األرض التابعة للجمعية من جهة الغرب على أن يتم إقراره إعداد تصاميم مبدئية    -  4

 بشكل نهائي في اجتماع الجمعية العمومية. 

http://www.mohadis.org/


 

 متابعة قانون النقابات المهنية بالتعاون مع الجمعيات المهنية األخرى.  - 5

   .ةالجمعية العموميمن تطبيق نظام الحوافز تمشياً مع القرارات الصادرة  - 6

 يوصي مجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين شركة " جواد حبيب وشركاه" للقيام بمهمة المدقق  - 7

 . 2009المالي  الخارجي للدورة الجديدة لعام 

 

 :   أما تفاصيل هذه األنشطة فهي مبينة أدناه

  

 : األمور الداخلية : ثانيا

 

 الخطة اإلستراتيجية 

 ي برئاسة المهندس ضياء عبدالعزيز توفيقي، وذلك بهدف السعي لتنفيذ ما يلي:  تم تشكيل لجنة التخطيط االستراتيج

 

 وضع التصورات والخطط المطلوبة ونشر الخطة اإلستراتيجية للجمعية.  -

 تقييم األداء االستراتيجي استناداً إلى النتائج الرئيسية لما تم إنجازه.  -

 بناء ودمج مفاهيم إستراتيجية رئيسية في بيئة العمل.   -

 تعاقب وضبط الرؤية الموجهة لالستراتيجيات بحيث تلبي احتياجات األعضاء.   -

 

 االستثمارات 

ناقش مجلس اإلدارة عرضين، كان أحدهما يتعلق بإضافة بناء محدود للمقر من أجل سد النقص الفوري في مكاتب 

مبنى المقر، وذلك بهدف إنشاء   الجهاز اإلداري، بينما كان العرض اآلخر متعلقاً ببناء متكامل متعدد الطوابق خلف

مشروع استثماري يشارك فيه األعضاء بمبالغ مالية بصفتهم مساهمين في رأس المال مما سوف يدر عليهم أرباحاً  

 في المستقبل.  

 

وقد تم تأجيل البت في المشروعين المذكورين حتى استالم الرد من جاللة ملك مملكة البحرين على خطاب نطلب  

 األرض المجاورة لملكية الجمعية.   فيه إلحاق قطعة

 

 نظام ضمان الجودة: 

الخدمات  لتلبية معايير  الجمعية  في  والمالية  اإلدارية  األنشطة  بهدف رصد ومراقبة  الجودة  تم إطالق نظام ضمان 

 المطلوب توفيرها ألعضاء وعمالء الجمعية. 

 

 كادر المهندسين 

ك لجنة  مع  بالتعاون  االجتماعات  من  العديد  عقد  على تم  الحصول  بغية  وذلك  المعنية،  والوزارات  المهندسين  ادر 

أقصى االمتيازات للقطاع الهندسي، كما تم وضع قائمة من الحوافز جرى مناقشتها مع ديوان الخدمة المدنية معززة 

 بخطاب رفعه سعادة وزير األشغال. 

 

 

 قيمة العضوية:  

دار ثالثة أعداد من مجلة المهندسين وتنظيم محاضرات  وقد تم السعي لذلك من خالل بذل محاوالت عديدة مثل إص

ملتقى الثالثاء واللقاءات االجتماعية وتوفير منح مجانية لألعضاء لحضور المؤتمرات وورش العمل، وذلك من أجل 

الفائدة القصوى لألعضاء في الجمعية، ومع ذلك لم تصل هذه اإلنجازات إلى مستوى   الذي يسعى الطموح  تحقيق 

 دارة لتحقيقه، والبد من بذل المزيد من الجهود للوصول إلى األهداف المرجوة. مجلس اإل

 

 لجنة الحوافز:  

تم تشكيل لجنة   العام الماضي فقد  التوصية المرفوعة من قبل الجمعية العمومية في اجتماع مارس من  إلى  استناداً 

عضويت في  وتضم  السيد  خليل  محمد  المهندس  األخ  يترأسها  بالحوافز  الشهابي  تعنى  هشام  الراحل  المهندس  ها 

والمهندس صالح طرادة والمهندس منير يعقوبي والمهندسة عفت رضا والمهندس جواد الجبل، وذلك بهدف تحفيز  



 

بأ األعضاء على االلتحاق بالعمل التطوعي في الجمعية وفق معايير ونظم محدودة.   ن مجلس اإلدارة قد استلم  علماً 

ً ، 2009 مارس 7تقرير اللجنة بتاريخ   . وهو في متناول أيديكم للبحث والمناقشة حسبما ترونه مناسبا

 

 

 العالقات الخارجية: ا  لثثا

 

 . االتحاد الهندسي الخليجي1

واصلت الجمعية حضور اجتماعات االتحاد الهندسي الخليجي، حيث شـارك وفـد لحضـور اجتمـاعين للمتابعـة، 

ه أربعـة مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة وأعضـاء اللجـان .  حضـر2008مايو  9و 8أحدهما في قطر خالل يومي 

يونيـو  27و  26الفرعية وترأس الوفد رئيس الجمعية، أما االجتماع الثاني فقـد كـان فـي أبـوظبي خـالل يـومي 

 ، وقد كان مخصصاً الجتماعات مختلف اللجان المتفرعة عن االتحاد.2008

الملتقى الهندسي الخليجي الثاني عشر في قطر، شارك وفد رسمي لحضور فعاليات   2008ديسمبر   23وبتاريخ  

حيث جرى تكريم اثنين مـن األعضـاء، وطـرح ثالثـة أعضـاء أوراق عمـل فـي الملتقـى المـذكور، فضـالً عـن 

 حضور أعضاء من الجمعية اجتماعات اللجان. 

 

 . اتحاد المهندسين العرب2

المهندسين العـرب طـوال العـام، وذلـك بـدءاً شاركت جمعية المهندسين البحرينية في اجتماعات وفعاليات اتحاد  

، وحضـر منـدوبان 2008ينـاير  17حتـى  15باجتماع المجلس األعلى الذي عقد في السودان خالل الفترة مـن 

، وخـالل شـهر 2008عن الجمعية معرض ومؤتمر المهندسين المغتربين العرب في تونس خـالل شـهر ابريـل 

بـة المهندسـين األردنيـين باليوبيـل الـذهبي علـى تأسـيس نقـابتهم، حضر أمـين السـر احتفـاالت نقا  2008يوليو  

باإلضافة إلى مشاركته مع مدير المؤتمرات اجتماعات المجلس األعلى التي عقدت في دمشق في منتصف شـهر 

حيث وافق المجلس األعلى لالتحاد على تسمية دورة االجتماع المذكور باسـم المهنـدس الراحـل   2008ديسمبر  

 ملك الشهابي وفاًء لما قدمه من خدمات جليلة لالتحاد.  هشام عبدال

 

 . االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية3

قبل رحيل المهندس هشام الشهابي، كان قد حضر عدة اجتماعات نظمهـا االتحـاد العـالمي للمنظمـات الهندسـية، 

ول للمهندسـين المغتـربين فـي ، ومثل االتحاد في المؤتمر الـدولي األ2008وذلك في باريس خالل شهر فبراير  

 بتونس، فضالً عن حضوره اجتماعات المكتب التنفيذي لالتحاد.  2008شهر ابريل 

 

 . التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة 4

، استجابت الجمعية لالجتماع الطـار  2008إثر االعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني في أواخر ديسمبر 

، حيـث حضـره نائـب الـرئيس، وتـم تشـكيل 2009مهندسين العرب في القاهرة مطلع عام الذي دعا إليه اتحاد ال

 5لجنة تضامنية من األعضاء برئاسة المهنـدس ضـياء تـوفيقي حيـث جـرى اإلعـداد للحفـل التضـامني بتـاريخ 

شاركت فيه العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وتـم خاللـه تنظـيم مـزاد علنـي علـى اللوحـات   2009فبراير  

الفنية وتحصيل تبرعات من األعضاء عـن طريـق بيـع التـذاكر.  كمـا حضـرت الجمعيـة اجتماعـات الجمعيـات 

المهنية وأصدرت بياناً استنكاريا، وحضر أعضاؤها المهرجان الخطابي، فضالً عن التبرع بمبـالغ ماليـة للهيئـة 

 الخيرية الملكية بعد حضور اجتماعاتها. 

 

 ية . لجنة االتصاالت والمعلومات5

هذه هي إحدى اللجان المنبثقة عن اتحاد المهندسين العرب، وتم اختيار عضو الجمعيـة المهنـدس صـالح طـراده 

مقرراً لها منذ حوالي عشر سنوات، وقد عكفت على أنشاء موقع لها عبر شبكة االنترنـت، وتمكنـت خـالل عـام 

منـدوب عنهـا فـي حضـور المـؤتمر   من اكتساب عضوية االتحاد العالمي للمنظمات الهندسـية، وشـارك  2008

، كما سـاهمت اللجنـة المـذكورة فـي اإلعـداد 2008الدولي األول للمغتربين العرب في تونس خالل شهر إبريل 

 . 2008لمؤتمر األنظمة الذكية الذي نظمته الجمعية في أوائل شهر ديسمبر 

 

 : المؤتمرات والمعارضرابعا  

رات والندوات والمعارض الدولية التالية بصورة مستقلة أو بالمشاركة مع نظمت جمعية المهندسين البحرينية المؤتم



 

وقد   أخرى.  الخليج    حققت مؤسسات  دول  من  المشاركين  كافة  قبل  من  بالتقدير  وحظيت  كبيراً  اقباالً  فعالياتنا  كافة 

نيات ومعالجة المواد" والمناطق األخرى في العالم.   وكانت الفعالية الحافلة بالتحديات هي مؤتمر "التطورات في تق

ورقة فنية فيها في ثمان جلسات متوازية. وفيما يلي قائمة بالفعاليات التي نظمت خالل   320التي تم تقديم أكثر من  

 :  2008العام 

  

 : 2008المؤتمرات والمعارض التي تم تنظيمها خالل سنة  

 

الرقم 

 المتسلسل

 المكان  التاريخ عنوان المؤتمر 

وسط الثاني عشر لتآكل  مؤتمر الشرق األ  1

 2008المعادن 

فبراير     03-06

2008  

 فندق الخليج 

 

المواد  2 معالجة  تقنيات  مؤتمر 

 الهيدروكربونية 

 فندق الخليج  2008مارس   9-11

 

 كراون بالزا  2009ابريل   15-14 مدير وأنظمة المواصالت الذكية 3

االلكترونية  4 الحكومة  ومعرض  منتدى 

2008 

مركز البحرين الدولي   2008مايو  19-21

 للمعارض 

مركز البحرين الدولي   2008يونيو   18-16 2008معرض وندوة ترشيد الطاقة  5

 للمعارض 

للعقارات  6 الدولي  البحرين  معرض 

2008 

مركز البحرين الدولي   2008اكتوبر  23-25

 للمعارض 

حول   7 الدولي  والمعرض  المؤتمر 

 التطورات في تقنيات ومعالجة المواد 

 فندق الخليج  2008نوفمبر   2-5

الذكية  8 األنظمة  حول  الدولي  المؤتمر 

2008 

 كراون بالزا  2008ديسمبر  1-3

 

 

   2008فبراير  6-3مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الثاني عشر لتآكل المعادن  -1

لعربية السعودية  نظمت جمعية المهندسين البحرينية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمهندسي التآكل، فرع المملكة ا 

الجودر،   بن علي  المهندس فهمي  تحت رعاية سعادة  المعادن  لتآكل  الثاني عشر  األوسط  الشرق  مؤتمر ومعرض 

الفترة    خالل  البحرين  بمملكة  والماء  الكهرباء  عن  المسئول  والوزير  األشغال  بمركز   2008فبراير    6-3وزير 

ورقة علمية أخرى   96متحدثين رئيسيين كلماتهم ، كما قدمت    5الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج. وقد قدم  

جلسات متوازية. كما تم تنظيم أربع ورش عمل قبل انعقاد   3من متحدثين من دول الخليج ومختلف أنحاء العالم في  

 مشاركا بالتسجيل في كل ورشة.   40المؤتمر حيث قام أكثر من  

 

أكثر من    المؤتمر  هذا  من  550وقد حضر  قام    مشاركاً  العالم.  وقد  أنحاء  العربي ومختلف  والوطن  الخليج  دول 

والمعرض   المؤتمر  لهذا  الرعاية  وقد   15بتقديم  األخرى.  والدول  السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  من  شركة 

 شركة من البحرين ودول الخليج ودول أخرى.   46شارك في المعرض 

  

    ةمؤتمر تقنيات معالجة المواد الهيدروكربوني -2

المهندسين  جمعية  نظمت  البحرين،  نفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس   ، السيد  جعفر  عبدالكريم  المهندس  رعاية  تحت 

البحرينية، بالتعاون مع شركة سيالس فلويد، وهي شركة هندسية من الواليات المتحدة األمريكية، مؤتمر استمر 

من   الفترة  المؤتمر خالل  قبل  ورشتي عمل  الى  إضافة  بمملكة   2008مارس    11-9يومين  الخليج  بفندق  وذلك 

من   أكثر  التخصص  العالي  الموضوع  ذو  المؤتمر  هذا  حضر  وقد  الشركات   120البحرين.   من  متخصصا 

من  كل  كما حضر  األخرى.  العالم   ودول  الخليج  بمنطقة  والغاز  والنفط  الكيماوية  المواد  انتاج  في  المتخصصة 

الندوة قبل  انعقدتا  التي  العمل  من    ورشتي  من   35أكثر  كاملة  برعاية  أقيمت  قد  الندوة  هذه  أن  ويذكر  مشاركا.  

 شركة سيالس فلويد. 



 

  

 مؤتمر أنظمة المواصالت الذكية -3

( بتنظيم هذا المؤتمر في البحرين ITSقامت جمعية المهندسين البحرينية بدعم جمعية أنظمة المواصالت الذكية )

مشاركا هذا المؤتمر فيما شارك   200اون بالزا. وقد حضر أكثر من  بفندق كر  2008ابريل    15-14خالل الفترة  

 عارضون من مختلف أقطار العالم في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر.

 

 2008منتدى ومعرض الحكومة االلكترونية   -4

تق  البحرين وجمعية  االلكترونية في  الحكومة  بالتعاون مع هيئة  البحرينية  المهندسين  المعلومات نظمت جمعية  نية 

  21-19أول منتدى دولي للحكومة اإللكترونية في البحرين وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض خالل الفترة  

 تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.   2008مايو  

 

مشاركا من دول الخليج ومن مناطق العالم   300ن أكثر من  وقد حضر هذا المنتدى الذي يقام ألول مرة في البحري 

األخرى. كما أقيم على هامش المنتدى معرض بقاعة المعارض. وقد كان لهيئات الحكومة اإللكترونية بدول الخليج  

دور في تنظيم هذه الفعالية حيث قدموا الدعم الالزم لها حرصا على نجاحها. وقد حصل هذا المنتدى على رعاية  

 عارضا في عرض منتجاتهم وخدماتهم في المعرض المصاحب له. 21جهة فيما شارك  12من 

  

   2008معرض وندوة ترشيد الطاقة  -5

الكهرباء والماء  المسئول عن هيئة  الجودر، وزير األشغال والوزير  بن علي  المهندس فهمي  تحت رعاية سعادة 

بالتع البحرينية  المهندسين  جمعية  نظمت  البحرين  ترشيد بمملكة  وندوة  "معرض  والماء  الكهرباء  هيئة  مع  اون 

الفترة  2008الطاقة     3000وقد قام أكثر من     .2008يونيو    18-16" بمركز البحرين الدولي للمعارض خالل 

هذا   وقد حصل  للغاية.  ناجحا  المؤتمر  مع  بالتزامن  أقيم  الذي  الفني  البرنامج  وكان  المعرض.  هذه  بزيارة  زائرا 

فيما شارك    10ة   المعرض على رعاي  المعرض. ونظرا   32جهات  عارضا في عرض منتجاتهم وخدماتهم في 

والمياه  الطاقة  ترشيد  معرض  يقام  وسوف  سنويا  المعرض  هذا  تنظيم  تقرر  فقد  العارضين،  من  المتزايد  للطلب 

 . 2009القادم في منتصف شهر يونيو 

 

 

 2008معرض البحرين الدولي للعقارات  -6

الخامسة على للعقارات    للسنة  الدولي  البحرين  معرض  البحرينية  المهندسين  جمعية  نظمت  خالل   2008التوالي، 

بمركز البحرين الدولي للمعارض تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل   2008اكتوبر    25-23الفترة من  

 خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء بمملكة البحرين.

 

بلغ حوالي  وقد استقطب هذا المعرض الكبير عد  زائرا واستطاع هذا المعرض أن   13,500دا ضخما من الزوار 

أكبر  من  واحد  ليصبح  أيضا  بل  فحسب  البحرين  في  الدولية  العقارات  معارض  كبريات  كأحد  ليس  مكانته  يرسخ 

وتطوير   العقارات  قطاع  في  ايجابية  خطوة  المعرض  هذا  وكان  اإلطالق.  على  الخليج  بمنطقة  العقارات  معارض 

 مليار دوالر أمريكي.  50ية األساسية حيث عرض موجودات عقارية تساوي نحو البن

التي   العقارات  الفنية حول  المحاضرات  الكبير على  والطلب  باالستجابة  الغامرة  الجمعية عن سعادتها  أعربت  وقد 

انت المحاضرات الفنية  قدمت التفاصيل الفنية بشأن األمور المالية والضريبية والقانونية للمستثمرين المحتملين. وك

عارضا من   98مشاركا. وقد اجتذب معرض البحرين الدولي للعقارات    200ناجحة للغاية حيث حضرها أكثر من  

قطر،  السعودية،  العربية  المملكة  عمان،  الكويت،  العربية،  اإلمارات  الفلبين،  الهند،  البرتغال،  المتحدة،  المملكة 

. وقد أعرب العارضون عن 2007عارضا في عام    70بحرين وذلك مقابل  اإلردن باإلضافة الى المشاركين من ال 

. وقد 2009رضاهم بالمستوى الراقي لتنظيم المعرض بشكل عام وأكدوا بأنهم سوف يشاركون مرة أخرى في عام  

لعام   العقارات  مقابل    8,700الى    2008تم زيادة مساحة معرض  عام    6,000متر مربع    2007متر مربع في 

ال للعقارات لتلبية  الدولي  البحرين  معرض  تنظيم  من  االنتهاء  وبعد  والمشاركين.   العارضين  من  المتنامي  طلب 

حوالي    2008 أكد  حيث  القادمة  السنة  الى  نتطلع  اآلن  فإننا  معرض   %90بنجاح  في  المشاركين  العارضين  من 

 رغبتهم الكبيرة في المشاركة في المعرض القادم. 2008

 

  



 

   2008الدولي حول التطورات في تقنيات ومعالجة المواد المؤتمر والمعرض  -7

وقام   2008نوفمبر    5-2انعقد المؤتمر والمعرض الدولي حول التطورات في تقنيات ومعالجة المواد خالل الفترة  

والمعادن   للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  كل  ايه.أس.ام   -بتنظيمه  السعودية،  ارامكو  السعودية،  العربية  المملكة 

تحت –رناشونال  انت المؤتمر  هذا  أقيم  وقد  العربي.  الخليج  وجامعة  البحرينية  المهندسين  جمعية  السعودي،  الفرع 

بمملكة  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  ورئيس  والغاز  النفط  وزير  ميرزا،  علي  عبدالحسين  الدكتور  سعادة  رعاية 

المؤتمر   هذا  برعاية  قام  وقد  بينهم    13البحرين.  من  كان  النخبة وشركة راعيا  بالتنيوم  السعودية كراعي  ارامكو 

شركة من مختلف الدول حيث قاموا    18سابك كراعي بالتنيوم. وشارك في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر  

بقبول   الفنية  اللجنة  قامت  وقد  الخليج.  دول  في  المتوفرة  وخدماتهم  منتجاتهم  العلمية   320بعرض  األوراق  من 

الل أيام المؤتمر الثالثة علما بأن هذا هو أول مؤتمر في الشرق األوسط يشتمل على هذا العــدد  المستحقة للعرض خ

 الضخم من األوراق العلمية قدمت في ثمان جلسات متوازية. 

 

األورق  مقدمي  رضى  يحقق  بما  بنجاح  الجلسات  هذه  كل  تدير  أن  البحرينية  المهندسين  جمعية  استطاعت  وقد 

وقد شارك في جلسات   لمؤتمر على عشر كلمات رئيسية قدمها خبراء من مختلف أقطار العالم.والوفود. كما إشتمل ا

 مهندساً ومتخصصاً.   580المؤتمر أكثر من  

  

   2008المؤتمر الدولي حول األنظمة الذكية   -8

ألنظمة المؤتمر الدولي حول ا  FAEو  IFCفرع البحرين،    IETنظمت جمعية المهندسين البحرينية، بالتعاون مع  

بفندق كراون بالزا تحت رعاية سعادة الدكتور حسن عبدهللا فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة   2008الذكية  

الفترة   خالل  ابراهيم    .2008ديسمبر    3-1البحرين  الدكتور  برئاسة  الفني  البرنامج  تقديم  الفنية  اللجنة  تولت  وقد 

الرئيس  المتحدثين  من  كبير  عدد  قام  فيما  اليابان،  القالف  في  األبحاث  ومراكز  العالمية  الجامعات  مختلف  من  يين 

متحدثين   دعوة  تمت  كما  رئيسية.  كالمات  بإلقاء  ومصر  األمريكية  المتحدة  الواليات  المتحدة،  المملكة  سويسرا، 

لى  متخصصين في المجاالت المرتبطة باألنظمة الذكية بدول الخليج للتحدث حول التطورات التي تشهدها المنطقة ع

 مشاركا.  150هذا الصعيد العصري. وقد شارك في هذا المؤتمر أكثر من 

 

والجدير بالتنويه بأن هذا هو أول مؤتمر في المنطقة بـأسرها تناقش مسألة األنظمة الذكية والذكاء االصطناعي الذي 

ت والتحكم واألمن  أصبح جزءا هاما وحيويا من حياتنا. ويجب أن نعرف بأن األنظمة العصرية في مجال االتصاال

والمصارف واألنظمة المالية وأنظمة االتصال المعتمدة على االنترنت كلها تعتمد على أساسيات األنظمة الذكية. وقد 

 سجلت هذه التقنية العصرية تطورا كبيرا ومتميزا حيث ال بد لنا أن نتعرف على هذه التطورات.

 

   2010و  0920المؤتمرات والمعارض المقرر تنظيمها خالل عامي 

 

الرقم 

 المتسلسل

 المكان  التاريخ عنوان المؤتمر 

االلكترونية  1 للحكومة  البحرين  منتدى 

2009 

مركز البحرين الدولي   2009مايو  25-27

 للمعارض 

مركز البحرين الدولي   2009يونيو   17-15 2009مؤتمر ترشيد الطاقة والمياه  2

 للمعارض 

للعقارات  3 الدولي  البحرين  معرض 

2009 

مركز البحرين الدولي   2009اكتوبر  14-16

 للمعارض 

 فندق الخليج  2009اكتوبر  21-17  مؤتمر ومعرض تقنيات حفر القنوات  4

األوسط  5 الشرق  ومعرض  مؤتمر 

 الخامس للفحوصات الالتالفية 

 فندق الخليج  2009نوفمبر   8-11

األوسط  6 الشرق  ومعرض  مؤتمر 

 للتقنيات المكانية 

 فندق الخليج  2009ديسمبر  7-9

عشر   7 الثالث  األوسط  الشرق  مؤتمر 

 لتآكل المعادن  

 فندق الخليج  2010فبراير   14-17



 

لهندسية  8 الدولي  والمعرض  المؤتمر 

 الصيانة 

 فندق الخليج  2010مارس 

الخامس  9 الدولي  والمعرض  المؤتمر 

 2010للبيئة العربية  

 فندق الخليج  2010ابريل 

مركز البحرين الدولي   2010مايو   2010لكترونية  منتدى الحكومة اال 10

 للمعارض 

مركز البحرين الدولي   2010يونيو  2010معرض ترشيد الطاقة والمياه  12

 للمعارض 

للعقارات  13 الدولي  البحرين  معرض 

2010 

مركز البحرين الدولي   2010اكتوبر  

 للمعارض 

 

والمعارض   المؤتمرات  من  المزيد  لتنظيم  الجمعية  المنظمات وتخطط  مختلف  مع  بالتعاون  المستقبل  في  الدولية 

 والمؤسسات.  

 

وأعضاء الجمعية مدعوون للمشاركة في العديد من لجان المؤتمرات وأن يزيدوا من مساهماتهم لجعل هذه الفعاليات 

ياتنا ليس ناجحة. وإننا على ثقة بأن دعمهم والتزامهم نحو نشاطات الجمعية سوف يؤدي الى تحقيق نجاح باهر لفعال

 على المستوى االقليمي فحسب بل على الصعيد العالمي أيضا. 

 

العون   تقدم  زالت  وما  بسخاء  دعمت  التي  للمؤسسات  وشكرها  امتنانها  عن  تعبر  أن  الجمعية  إدارة  مجلس  ويسر 

لسعودية، لنشاطات جمعية المهندسين البحرينية. وال تقتصر قائمة هؤأل على المؤسسات والشركات التالية: ارامكو ا

أن تعرب  أيضا  الجمعية  البحرين. وتود  الحكومية في  الوزارات  للبتروكيماويات وجميع  الخليج  البا، شركة  بابكو، 

عن شكرها الى المؤسسات الوطنية والعالمية األخرى على دعمها لتنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض بصورة 

 لتلك الفعاليات وهي:  مشتركة األمر الذي كان من شأنه احراز نجاح باهر 

 فرع المملكة العربية السعودية   –الهيئة الوطنية لمهندسي التآكل  •

 فرع المملكة العربية السعودية  -الجمعية السعودية للفحوصات الالإتالفية  •

 هيئة البحرين للحكومة االلكترونية   •

 جمعية البحرين لتقنية المعلومات  •

 هيئة الكهرباء والماء   •

 اليات المتحدة الو  –سيالس فلويد  •

 المملكة المتحدة –األنظمة الذكية للمواصالت   •

 ايه.اس.ام انترناشونال •

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 جامعة الخليج العربي  •

 فرع البحرين وفرع السعودية  –معهد الهندسية والتقنية   •

 االتحاد الدولي للرقابة االتوماتيكية   •

 اتحاد المهندسين العرب  •

 

نتهز هـذه الفرصـة ألعبـر عـن شـكري وتقـديري لزمالئـي أعضـاء لجـان المـؤتمرات و المتطـوعين علـى وفي الختام أ

 جهودهم المخلصة والتزامهم بالعمل جنباً الى جنب كفريق واحد من أجل تحقيق أهداف جمعيتنا.  

 

 

 الدورات الهندسية والتدريب اإلداري :  خامسا  

 

عدد  عنوان الدورة  الرقم  

 المشاركين

 المكان  ريخالتا

 فندق كراون بالزا  مارس   19-16   31 صياغة التقارير الفنية )المجموعة األولى(  1



 

2 

3 

 مواصفات البناء: كتابتها ومراجعتها 

 إدارة المشاريع االحترافية 

9  

26 

 مارس  23-26  

 ابريل  19  –مارس  5

 فندق الخليج 

 جمعية المهندسين 

 

4  

5 

6 

 يع دراسات الجدوى االقتصادية للمشار

   6بريمافيرا 

 كتابة التقارير الفنية )المجموعة الثانية( 

 

24 

18 

22 

 ابريل   14-17

 ابريل  20-24

 ابريل  27-30

 فندق كراون بالزا 

 جمعية المهندسين 

 فندق كراون بالزا 

 

7  

8 

 إدارة تكلفة المشاريع الهندسية

 بنود العقود لمنظمة فيديك )المجموعة األولى( 

24 

35 

 مايو   14- 12 

 مايو  28- 25

 

 فندق كراون بالزا 

 فندق كراون بالزا 

 

9 

10 

فعالة   بصورة  الصيانة  إجراءات  صياغة 

 )المجموعة األولى(  

 2كتابة إجراءات الصيانة بصورة فعالة 

24 

21 

 

 2  –يونيو  29 

 يوليو  

 يوليو  27-30

 

 فندق كراون بالزا 

 فندق كراون بالزا 

 

11 

12 

13 

14 

 

 )المجموعة الثانية(  بنود العقود لمنظمة فيديك

 بنود العقود لمنظمة فيديك )المجموعة الثالثة( 

 الهندسة القيمة  

 الرقابة النوعية للمشاريع الهندسية  

27 

24 

28 

13 

 اكتوبر   12-15

 اكتوبر  19-22

 اكتوبر  19-23

 اكتوبر  26-29

 فندق كراون بالزا  

 فندق كراون بالزا 

 فندق كراون بالزا 

 فندق كراون بالزا 

15 

16 

17 

18 

19 

 أعراف المناقصات والمشتريات 

 إدارة المخاطر 

 إدارة الصيانة 

   14000تدقيق البيئة آيسو 

 حل المشاكل وإتخاذ القرارات 

26 

17 

18 

11 

25 

 نوفمبر  09-12

 نوفمبر   19  -16  

 نوفمبر   23-26  

 ديسمبر   2-نوفمبر  30

 ديسمبر   3-نوفمبر  30

 

 فندق كراون بالزا 

 فندق كراون بالزا 

 كراون بالزا  فندق

 فندق كراون بالزا 

 اليت جراند 

 2008مارس  19  –  16صياغة التقارير الفنية )المجموعة األولى(:  -1

مشاركا من مختلف الوزارات والمؤسسات الخاصة.وقد قدم هذه   31نظمت هذه الدورة بنجاح بحضور ما مجموعه  

األردن بالجامعة  مساعد  استاذ  وهو  رشيد،  طارق  الدكتور  هذه الدورة  واالستشارات.وفي  اإلدارة  معهد  وعضو  ية 

الذاتية   والسيرة  والفنية  المختبرية  والتقارير  الرسمية  والرسائل  المذكرات  كتابة  كيفية  المشاركون  تعلم  الدورة، 

 والعروض ومحاضر االجتماعات واألوراق الفنية للدوريات والمؤتمرات.

  

 2008مارس   26  – 23مواصفات البناء: كتابتها ومراجعتها:  -2

، وهو عضو نشط بجمعية المهندسين األردنية والجمعية   مشاركين وقدمها الدكتور عصام عمر  9حضر هذه الدورة  

 األمريكية للفحص والمواد. 

  

 2008إبريل   17 –  14دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع:  -3

تكلفة معتمد  ويتولى حاليا منصب   وهو مهندس   مشاركا وقدمها السيدى محمد سرطاوي،  24حضر هذه الدورة  

 الرئيس التنفيذي بمؤسسة سرطاوي لالستشارات.

  

 2008إبريل  30  – 27صياغة التقارير الفنية )المجموعة الثانية ( :  -4

مشاركا. وقدمها الدكتور طارق رشيد، وهو استاذ مساعد بالجامعة األردنية وعضو معهد    22هذه الدورة حضرها  

واالستشا والتقارير اإلدارة  الرسمية  والرسائل  المذكرات  كتابة  كيفية  المشاركون  تعلم  الدورة،  هذه  رات.وفي 

 المختبرية والفنية والسيرة الذاتية والعروض ومحاضر االجتماعات واألوراق الفنية للدوريات والمؤتمرات.

 

 2008مايو   14 –  12إدارة تكلفة المشاريع الهندسية :  -5

كا حيث تم تدريبهم من قبل الدكتور عبدهللا عوده وهو استاذ بالجامعة األردنية ويحمل مشار  24حضر هذه الدورة  



 

ميتشيجن في تخصص   المدنية من جامعة  الهندسة  الشاملة والتخطيط  CIPROSدرجة  اإلنشاءات  نظام مشروع   :

 لطرق المعالجات المعتمد على المعرفة.

 

لتي تساعدهم في قراءة وفهم وتحليل البيانات المالية الخاصة وقد تمكن المشاركون من تنمية مهاراتهم الضرورية ا

 بالشركات اإلنشائية وأن يتمكنوا من حساب تكلفة وايرادات المشاريع اإلنشائية بالصورة المالئمة. 

 2008مايو  28 – 25بنود العقود لمنظمة فيديك )المجموعة األولى( :   -6 

ها الدكتور منذر ساكت الذي يعمل حاليا نائبا للمدير العام والمدير مشاركا وقدم 35هذه الدورة حضرها ما مجموعه  

القيادي واستشاري االتصاالت بشركة الحلفاء للتخطيط والهندسة وعضو  جمعية المهندسين األردنية. وكان الهدف 

وتمكينهم   من هذه الدورة هو مساعدة المشاركين على فهم مختلف نماذج عقود االتحاد الدولي لمهندسي اإلنشاءات 

 من فهم بنود عقود المشاريع الخاصة بهم. ويغطي هذا البرنامج شروط العقود الدولية للمشاريع المدنية.  

  

 2/7/2008 –  29/6صياغة إجراءات الصيانة بصورة فعالة )المجموعة األولى(  -7

يعمل استاذا مساعدا بدائرة   مشاركا هذه الدورة التي تولى عملية التدريب فيها الدكتور ديب أبوفرا الذي  24حضر  

 الهندسة الميكانيكية بالجامعة األردنية. 

  

 2008يوليو  30 –  27صياغة إجراءات الصيانة بصورة فعالة )المجموعة الثانية(:  -8

مشاركا وترأسها   21تم عقد هذه الدورة مرة أخرى نظرا الرتفاع الطلب عليها من الشركات المختلفة، وحضرها  

 يب ابوفرا. أيضا الدكتور د 

  

 2008أكتوبر   15 – 12بنود العقود لمنظمة فيديك )المجموعة الثانية(:  -9

واجتذبت   متكررة  بصورة  الدورة  هذه  تنظيم  بتدريب   27يتم  أخرى  مرة  ساكت  منذر  الدكتور  قام  حيث  مشاركا 

تمكينهم من فهم بنود عقود المشاركين في فهم المظاهر المختلفة لنماذج عقود االتحاد الدولي لمهندسي اإلنشاءات و

 المشاريع الخاصة بهم. ويغطي هذا البرنامج شروط العقود الدولية للمشاريع المدنية. 

  

 2008أكتوبر   22  – 19بنود العقود لمنظمة فيديك )المجموعة الثالثة( :    -10

فيها السيد وليد مغدادي  مشاركا، وحاضر 24استقطبت هذه الدورة للمرة الثالثة طلبا كبيرا حيث حضرها هذه المرة 

  الذي يحمل تصريحا كمهندس استشاري قانوني من جمعية المهندسين األردنية. 

 2008أكتوبر   23 –  19الهندسة القيمة :  -11

مشاركا وقدمها السيد عبدالعزيز اليوسفي وهو مؤسس ومالك أول هندسة   28تم تنظيم هذه الدورة بنجاح بحضور  

وقد قدمت هذه الدورة ( من سيف انترناشونال.  CVS-Lifeواخصائي قانوني للقيمة للحياة )   للقيمة في العالم العربي

واألفكار  التقنيات  بعض  طرحت  كما  الشركات.  أعمال  تطوير  على  ساعدت  التي  والتقنيات  المناهج  واكتشفت 

 المبتكرة الالزمة لتعزيز األداء.

  

 2008أكتوبر  29 –  26الرقابة النوعية للمشاريع الهندسية :   -12

الدورة   هذه  شهادة   13حضر  يحمل  مدني   مهندس  وهو  خوري  نايف  السيد  قبل  من  تدريبهم  تم  حيث  مشاركا 

عليها فضال عن   واإلشراف  المباني  إنشاء  إدارة  في  بخبرة  ويتمتع  اإلنشاءات  مجال  في  والماجستير  البكالوريوس 

والكم والمواصفات  المناقصات  مستندات  إعداد  في  مميزة  في خبرة  الدورة  هذه  ساعدت  وقد  التكلفة.  وتحليل  يات 

 تعزيز المعرفة بأساليب اإلشراف وأنظمة مراقبة الجودة والتطبيقات العامة للمباني في المواقع.

   

 2008نوفمبر  12 – 09أعراف المناقصات والمشتريات:  -13

الذي يعمل على عدة مشاريع    شخصا وقدمها الدكتور عصام عمر  26شهدت هذه الدورة حضورا ممتازا بمشاركة  

وحصل على خبرة واسعة في إعداد مواصفات ومستندات المناقصات ومسح الكميات وتقييم التكلفة وإدارة المشاريع  

ومراقبة الجودة والتسويق وتقديم العطاءات. كما أنه عضو بجمعية المهندسين االردنية والجمعية األمريكية للفحص 

 والمواد.  

عصام بتزويد المشاركين بالمعرفة الالزمة لفهم أنواع المناقصات وأفضل األعراف العالمية وكيفية    وقد قام الدكتور

 إعداد مستندات واضحة وسليمة للمناقصات. 

    



 

 2008نوفمبر   19 – 16إدارة المخاطر:  -14

امعة األردنية  مشاركا وكان المحاضر فيها هو الدكتور طارق رشيد وهو استاذ مساعد بالج  17حضر هذه الدورة  

 وعضو معهد اإلدارة واالستشارات.

 

عن   النتائج  تحسين  أجل  من  تقنياتها  وتطبيق  المخاطر  إدارة  فهم  على  المشاركين  بتدريب  طارق  الدكتور  قام  وقد 

 طريق استغالل الفرص والتقليل من معدالت المخاطر. 

    

 2008نوفمبر   26  – 23إدارة الصيانة :  -15

لدورة التي قدمها الدكتور ديب أبوفرا الذي يعمل استاذا مساعدا بدائرة الهندسة الميكانيكية  مشاركا هذه ا  18حضر  

امعة األردنية. وكانت هذه الدورة عبارة عن دليل عملي للخروج من حلقة االنتظار إلجراء التصليحات الطارئة  بالج

 التي ساهمت تأخير أعمال الكثير من الصناعات  وتطوير مبادرات واستراتيجية صيانة منتجة.   

 

  

 2008ديسمبر  2 –نوفمبر   30:  14000تدقيق البيئة آيسو  -16

الدو هذه  مدير   11رة  حضر  وايضا  والبيئة  المياه  بقسم  استشاري  وهو  حسين  أياد  الدكتور  فيها  وحاضر  مشاركا 

بمنتجع  أول  بيئة  لفريق/اخصائي  كرئيس  الوقت  نفس  في  يعمل  وهو  األردن.  في  الجنوبية  العمال  بقرية  مشروع 

البي  بتدقيق  الخاصة  األفكار  الدورة  هذه  طرحت  وقد  الميت.  البحر  شاطىء  على  والمهارات  سمارة  والمبادىء  ئة 

 الالزمة إلجراء عملية التدقيق.

  

 2008ديسمبر  3 –نوفمبر   30حل المشاكل واتخاذ القرارات :  -17

مشاركا بقيادة الدكتور طارق رشيد وهو استاذ مساعد بالجامعة األردنية وعضو معهد اإلدارة   25حضر هذه الدورة 

زة وفعالة في اتجاه حل المشاكل واتخاذ القرارات التي أثبتت نجاحها واالستشارات. قدمت هذه الدورة اساليب متمي

في توفير التحسينات على الكفاءات واألداء واالنتاجية.  تعتبر هذه الدورة ثورية وعملية ونشطة وملهمة وقد صممت 

حل المشاكل بصورة   لتقدم المزيد من المعرفة والمهارات واألفكار ذات التوجهات العقلية المبتكرة التي تساعد على

 أفضل.

 

 ومعهد إدارة المشاريع ة التي تم تنظيمها بالمشاركة بيننا الدورات التدريبي  

 

 حصة (  14)  2008إبريل  19 –مارس   5إدارة المشاريع االحترافية :  -1

المشاريع   إدارة  معهد  مع  بالمشاركة  البحرينية  المهندسين  جمعية  حول    –نظمت  دورة  العربي  الخليج  إدارة فرع 

  8حصة مسائية تمتد على    14المشاريع االحترافية للتهيئة للحصول على شهادة االحتراف القانوني والتي تتألف من  

الدورة   هذه  وقد حضر  المشاريع    26أسابيع.  إدارة  معهد  قام  المرة  وهذه  بتوفير    –مشاركا.  العربي  الخليج  فرع 

الد  هذه  ساعدت  وقد  األربع عشر.  للجلسات  شهادة المحاضرين  على  الحصول  متطلبات  فهم  على  المشاركين  ورة 

تساعد  التي  والوسائل  والتقنيات  واألفكار  المهارات  وتعلم  االعتماد  المتحانات  واإلعداد  القانوني  االحتراف 

 المشاركين على إدارة مشاريعهم بنجاح. 

  

 2008إبريل  24  – 20:   6بريمافيرا  -2

أيام    5فرع الخليج العربي ورشة مدتها    –شاركة مع معهد إدارة المشاريع  نظمت جمعية المهندسين البحرينية بالم

"الدورة   بريمافيرا    –  102بعنوان  باستخدام  والجدولة  الدورة  6التخطيط  هذه  حضر  وقد  وكان   26".  مشاركا. 

المشاريع   إدارة  معهد  قبل  من  من  توفيره  تم  الذي  عمار  وائل  السيد  هو  الدورة  هذه  في  ا  –المحاضر  لخليج  فرع 

العربي. وهذه الدورة تؤدي الى ورش عمل تتابع المشروع بأكمله حتى استكماله باستخدام العناصر الثالثة األساسية  

 إلدارة المشاريع: الجدول والموارد والتكاليف. 

 

 

 األنشطة العامة: سادسا  

 



 

الجماعية   والزيارات  الفنية  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  في  األنشطة  لجنة  الحديثة،  استمرت  الهندسية  للمشاريع 

 باإلضافة إلى األنشطة االجتماعية، ونوجزها فيما يلي:  

 

األعضاء    -  1 من  كبير  عدد  وحضرها  العام  خالل  تواصلت  الثالثاء  ملتقى  برنامج  ضمن  الفنية  المحاضرات 

 واالختصاصيين.  

 

ط في شركة أرامكو السعودية، شارك عدد كبير من األعضاء في زيارة متحف النف   2008مايو    31وبتاريخ    -  2

 حيث اطلعوا من خالله على تاريخ اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية. 

 

من    65حيث شارك في تلك الرحلة    2008أغسطس    18تم تنظيم رحلة إلى منتجع البندر يوم الجمعة الموافق    -  3

 األعضاء وأفراد عائالتهم.  

 

ء الذي استلمته من جمعية الصداقة للمكفوفين، وشارك بعض األعضاء في مسيرة استجابت الجمعية أيضاً للندا  -  4

 .  2008نوفمبر   21المشي مع الكفيف تحت عنوان "فقد البصر.. قدرة وإرادة"، وذلك ظهر يوم الجمعة الموافق 

 

 : : شئون األعضاء والمهنةسابعا  
 

 طلبات االنضمام للجمعية:  .1

 

داً من الطلبات من أجل االنضمام إلى جمعية المهندسين البحرينية، وقد بلغ  ، تلقت الجمعية عد 2008خالل عام  

طلباً،  وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل لجنة شئون األعضاء  وعرضها على مجلس اإلدارة،   86مجموعها  

ائها  طلبات نظراً لعدم استيف 4من مختلف الفئات العضوية، وتم رفض   عضواً 82فقد وافق المجلس على انضمام  

 عضواً.    13للشروط والمعايير المتبعة في الجمعية، كما تم إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 

 

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

 محمد علي الخزاعي والمهندس عيسى جناحي والمهندس جواد الجبل. 

 

 وتوزيعها حسب الفئات والتخصصات:    2008إحصائية بالطلبات المقدمة خالل عام وفيما يلي 

 

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

 

 

 

 

 توزيع الطلبات حسب التخصصات:

 

 العدد ص التخص

 15 معماري  

 4 كيميائي 

 29 مدني 

 العدد فئة العضوية 

 0 زميل

 36 عامل 

 22 خريج 

 0 مؤازر

 24 طالب 

 82 المجموع 



 

 1 اتصاالت 

 4 كمبيوتر 

 5 التحكم في االجهزة الدقيقة 

 8 كهرباء وإلكترونيات 

 1 صناعي 

 13 ميكانيكا 

 1 تعدين 

 1 بترول 

 82 المجموع 

 

 المؤتمرات والدورات  – 2

ين وخارجها تمشياً مع سياسة وافقت اللجنة على حضور عدد من األعضاء في دورات ومؤتمرات داخل البحر

الجمعية في تخصيص عدد من المقاعد في المؤتمرات والدورات التي تنظمها والتي تحصل على مقاعد مجانية 

 ألعضائها من مؤسسات حكومية وأهلية أخرى. 

 

 :برنامج المنح الدراسية  - 3

منحة دراسية للطلبة   11ها صرف  استمراراً في مساعدة طلبة الهندسة الفلسطينيين فقد تبنت الجمعية على عاتق

عام   في  البرنامج  هذا  بدأ  وقد  بفلسطين.   النجاح  جامعة  التحاق  2001في   بموجبه  تم  يدرسون   26،  طالباً 

حوالي   الجمعية  وسددت  النجاح،  بجامعة  بدء   33الهندسة  منذ  الطلبة  لهؤالء  كمساعدات  بحريني  دينار  ألف 

ت  مالية  تبرعات  من  كان  أغلبها  العشاء البرنامج،  حفالت  ريع  من  اآلخر  والبعض  المحسنين،  بعض  بها  قدم 

التي يسددها األعضاء من رسومهم السنوية بناًء على قرار سابق أصدرته الجمعية    %5الخيرية واستخدام نسبة  

 العمومية.   

 

 األنشطة والفعاليات:  - 4

االجتماعات، وشاركت مندوبة اللجنة  استمرت لجنة المهندسات في تلبية دعوات المجلس األعلى للمرأة لحضور     -

 بفعالية في المناقشات الجارية وإعداد الخطط. 

 

 معرض المهن الهندسية الثالث:  

 جاري الترتيب له في شهر أبريل القادم.    

 

 لجنة اعتماد الجامعات   

ماك والمهندس اللجنة برئاسة المهندس عيسى جناحي وعضوية كل من الدكتور عيسى قمبر والدكتور عبداإلمام الس

فؤاد الشيخ والدكتور عبدالمجيد حبيب عبدالكريم والمهندسة مريم جمعان، وتهدف إلى بحث اعتماد الجامعات التي  

 تقدم برامج هندسية في مملكة البحرين. 

 

 تفاصيل إحصائية بأعضاء جمعية المهندسين البحرينية:

 

 

 (: 1جدول رقم ) 

 عدد األعضاء حسب فئة العضوية 

 فئة العضوية  ءعدد األعضا

 زميل 20

 عامل  808

 خريج  138

 مؤازر 75



 

 طالب  240

 المجموع  1281

 

 

 (: 2جدول رقم ) 

 عدد األعضاء حسب التخصص

 

 المجموع 
تخصصات  

 أخرى 

هندسة  

 معمارية 
 هندسة ميكانيكية  هندسة كهربائية  هندسة كيميائية 

 هندسة 

 مدنية 
 الفئة 

 زميل  7 6 4 1 0 2 20

 عامل 293 133 144 39 96 103 808

 خريج  24 21 28 15 28 22 138

 مؤازر  19 11 14 2 4 25 75

 طالب  39 28 38 39 60 36 240

 المجموع  382 199 228 96 188 188 1281

 النسبة  30% 15% 18% 7% 15% 15% 100%

 

 (: 3جدول رقم ) 

 عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية 

 

 المجموع 
 بحريني  غير بحريني 

 الفئة

 النسبة  العدد  لنسبة ا العدد 

 زميل  16 80% 4 20% 20

 عامل 546 65% 262 35% 808

 خريج  132 96% 6 4% 138

 مؤازر  42 56% 33 44% 75

 طالب  233 97% 7 3% 240

 المجموع  969 76% 312 24% 1281

 

 

 (: 4جدول رقم ) 

 عدد ونسبة األعضاء حسب الجنس

 

 المجموع 

 ذكـــور إناث

 العدد  النسبة  العدد  النسبة  الفئة

 زميل 20 100% 0 - 20

 عامل  723 90% 85 10% 808

 خريج  90 65% 48 35% 138

 مؤازر 73 % 97 2 3% 75

 طالب  151 48% 125 52% 240

 المجموع  1057 83% 224 17% 1281

 



 

 ) بانتظار إعادة الصياغة (  الشئون اإلعالمية :ثامنا  

  

 

   الشئون المالية: :تاسعا  

 : الدورات التدريبيةالمؤتمرات و  .1

العام   في  تدريبية  ودورات  مؤتمرات  الجمعية  للمؤتمرات    2008نظمت  اإليرادات  إجمالي  بلغ  حيث 

 ديناراً . 182623ديناراً وللدورات التدريبية    1028597

ديناراً للدورات التدريبية .  وبذلك يكون    117464ديناراً للمؤتمرات    655213بينما بلغت المصروفات  

 ديناراً.  65159دينار ومقدار الربح للدورات التدريبية   373384الربح للمؤتمرات  مقدار

مجتمعة   التدريبية  والدورات  للمؤتمرات  الربح  إجمالي  يكون  العام   438543وبذلك  خالل  وذلك  ديناراً 

2008. 

 . 2007عما تم تحقيقة في عام    2008ديناراً في عام   126128وتمثل ذلك زيادة في الربح بمقدار

 

 رسوم العضوية:  .2

،  2007ديناراً في عام    25455ديناراً مقابل    27845مبلغ    2008بلغت رسوم العضوية المستلمة في عام  

  8675، مقابل  9925قد بلغت    2008وبالمقابل كانت المبالغ المشطوبة عن االشتراكات المتأخرة في عام  

 . 2007ديناراً في العام 

 

 المنح الدراسية:  .3

مصاريف   الخارجية  بلغت  المؤتمرات  حضور  بغرض  لألعضاء  المقدمة  عام    5658المنح  في   دينار 

 . 2007ديناراً في عام  2611كانت  بينما 2008

 

 تأجير قاعات الجمعية:  .4

 . 2007ديناراً في عام  11121ديناراً مقابل  6482مبلغ   2008بلغ دخل تأجير قاعات الجمعية في العام  

 

 األصول:  .5

 .2007ديناراً في العام  2051499ديناراً مقابل  2211889مبلغ  2008العام  بلغ إجمالي األصول في 

مبلغ   الثابتة  العام    618606بلغت األصول  في  مبلغ    2008ديناراً  بلغت  العام    639830بينما  في  ديناراً 

 .  ويعود ذلك إلى احتساب مبالغ االستهالك للمبنى واألثاث والمعدات المكتبية .2007

 

األ قيمة  مبلغبلغت  والمطبوعات  والمستحقة  الموجودة  النقدية  العام     1593283 صول  في   2008ديناراً 

ويعود ذلك أساساً لزيادة    .ديناراً    181614بزيادة مقدارها    2007ديناراً في العام    1411669بينما بلغت  

 األرباح في أنشطة الجمعية في تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية. 

 

 : الودائع الثابتة .6

البنوك   في  الثابتة   الودائع  عام    1366214بلغ مجموع  نهاية  في  فائدة    2008ديناراً  ولذلك  %4بمعدل   ،

بمبلغ   الثابتة  الودائع  الفوائد على  عام    14582ارتفعت  في  عام    2008ديناراً  بلغت     ، حيث   2007عن 

 . 2007 ديناراً في عام  45351مقابل  2008ديناراً في  30769

 

 المبنى:  .7

 

مبلغ  بلغت   للمبنى  الصيانة  عام    20596مصاريف  في  كانت    2008ديناراً  عام    4485بينما  في  ديناراً 

2007. 

 

 مجلة المهندس:  .8

،وذلك نظراً للمصاعب التي واجهتها اللجنة في  2008لم تتحقق أي إيرادات من مجلة المهندس خالل عام  

 ديناراً.  6783العام نفسه   الحصول على جهات داعمة لطباعة المجلة، بينما بلغت المصاريف في



 

 

 الذمم المدينة:  .9

مبلغ   المدينة  الذمم  العام    209084بلغت  في  مبلغ     2008ديناراً  بلغت  العام    302688بينما  في  ديناراً 

بلغ  2007 بانخفاض  العديد من   93604، وذلك  تنظيم  إلى  ذلك أساساً  السابق، ويعود  بالعام  لدى مقارنته 

الر في  العمل  األخير من عام  المؤتمرات وورش  في  2008بع  األموال  هذه  يتم استالم  أن  المتوقع  ، ومن 

 . 2009الربع األول من عام  

 

 الخالصة: .10

، بينما كانت الزيادة تبلغ    262788مبلغ    2008بلغت زيادة اإليرادات على المصروفات في العام   ديناراً 

مقارنة بما    2008في عام    29879  .  ويمثل ذلك زيادة في األرباح بمقدار2007دنانير في عام    232909

 . 2007تم تحقيقه في عام  

 

 التوصيات: . 11

المالي   المدقق  بمهمة  للقيام  تعيين   شركة " جواد حبيب وشركاه "  بالموافقة على  اإلدارة  يوصي مجلس 

 . 2009الخارجي للدورة الجديدة لعام 
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 الرئيس  - المهندس عبدالمجيد القصاب أعضاء مجلس اإلدارة

 نائب الرئيس  - المهندس عبدهللا أحمد جناحي 

 أمين السر  - المهندس محمد علي الخزاعي 

 األمين المالي  - المهندس عيسى محفوظ إبراهيم 

 مدير المؤتمرات   - المهندس جميل خلف العلوي 



 

 مديرة اإلعالم  - المهندسة شهربان شريف 

 مديرة شئون األعضاء  - المهندسة دينا سيادي 

 مديرة التدريب  - المهندسة هدى فرج 

 مديرة األنشطة  - دس يونس حمزةالمهن 

   

   

  230مبنى  المكتب الرئيسي

  ، شارع الشباب341الجفير   

  835ص.ب:  

  المنامة 

  مملكة البحرين 

   

   

  بنك البحرين الوطني البنـــوك

   

   

  جــواد حـبـيـب وشـــركـاه مدقـقـو الحسابات

  787ص.ب:  

 بنك الخليج المتحد برج -الطابق الخامس  

  المنطقة الدبلوماسية 
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- 1-  

 في عضاءاألتقرير مراقب الحسابات إلى السادة  
 جمعية المهندسين البحرينية

 

لقــد قمنـــا بفحــص البيانــات الماليــة المـــرفقة لجمعيــــة المهندســين البحرينيــة واالجمعيــــــةال والتــي تتكــون مــن الميزانيــة 

، وبيان التــدفقات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك اإليرادات والمصروفات، وبيان  2008ديسمبــر    31ية كما فــي  العموم

 التاريخ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة واإليضاحات حول البيانات المالية.
 

 اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسئولية 

ية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تكــون مــن مســئولية إن إعداد البيانات المالية للجمع

مجلس إدارة الجمعية.  وتتضمن هذه المسئولية التخطيط والتنفيــذ واالحتفــاظ بــنظم للرقابــة الداخليــة تكــون مناســبة إلعــداد 

ة الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وكــذلك اختيــار البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وخالية مــن األخطــاء الجوهريــ 

 وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة وإعداد التقديرات المحاسبية المناسبة والمعقولة في مثل تلك الظروف.
 

 مسئولية مراقب الحسابات

منا بتنفيــذها.  لقــد تمــت أعمــال على أعمال التدقيق التي ق ل هذه البيانات المالية بناءً وتنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي حو

فحصنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.  وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة، وأن نقوم بتخطيط 

 وإنجاز أعمال التدقيق للحصول على درجة مقبولة من القناعة بأن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  
 

تتطلب أعمال التدقيق القيام بإجراءات تدقيق معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيــدة للمبــالإل واإلفصــاحات التــي تتضــمنها و

البيانات المالية، وتعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييمنا لمخاطر األخطــاء الماديــة فــي 

عن االحتيال أو الخطأ.  وحين القيام بتقييم مثل تلك المخاطر يكــون علــى عاتقنــا األخــذ بعــين البيانات المالية سواء الناتجة  

من إعداد البيانــات الماليــة وعرضــها بصــورة عادلــة ألجــل تصــميم   الجمعيةاالعتبار نظم الرقابة الداخلية المناسبة لتمكين  

لــرأي المهنــي حــول فاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة إجراءات التدقيق المالئمة في مثل تلك الظروف، وليس بغــرض إبــداء ا

للجمعية.  كما تتضمن أعمال التدقيق القيــام بتقيــيم للسياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقــديرات المحاســبية التــي 

 تجريها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية.
 

 توفر لنا أساساً مقبوالً لتمكيننا من إبداء رأينا. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
  

 الـــرأي 

برأينــا، أن البيانــات الماليـة تظهـــر بصورة عادلة، من كافــة النواحــــي الماديـــــة، المركــز المالـــي للجمعية كمــا فــي 

التاريخ وفقــاً للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير   ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك2008ديسمبر    31

 المالية.

 
 
 
 
 
 
 

 مملكة البحرين -المنامة 
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  إيضاح

2008  2007 

      الموجــــودات 

      الموجودات غير المتداولة

 639.830  618.606  2 آالت ومعدات،  ممتلكات

      

      الموجودات المتداولة

 2.748  1.620   المطبوعات

 302.688  209.084  3 ذمم مدينة وأخرى

 1.106.233  1.382.579  4 النقدية وشبه النقدية

      

   1.593.283  1.411.669 

       

 2.051.499  2.211.889   مجموع الموجودات

      

      األموال والمطلوبات

      واالحتياطيات األموال

 574.369  692.623  7 العامة األموال

 17.293  19.921  7 أموال المساعدات والدعم

 668.023  809.929  7 أموال األعضاء

 511.236  511.236  7 احتياطي إعادة تقييم

      

   2.033.709  1.770.921 

      

      المطلوبات غير المتداولة

 14.744  19.013  6 حقوق نهاية الخدمة للموظفين

       

      المطلوبات المتداولة

 265.834  159.167  5 دائنة وأخرىذمم 

      

 2.051.499  2.211.889   مجموع األموال والمطلوبات

 

 

ل ـــــوتم التوقيع عليها بالنيابــة عــن المجلــس مــن قب 2009مارس      خ ــلقد اعتمدت هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاري

 كل من:

 

 

 

 عيسى محفوظ إبراهيم    عبدالمجيد القصاب 

 األميــــن المالـــــي     ــس الرئيــــ

 

 ا  تشكل جزءا  أساسي  12إلى    8ات من  واإليضاحات المبينة على الصفح  7إلى    5إن السياسات المحاسبية المبينة على الصفحات من  

 من هذه البيانات المالية. 
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  إيضاح

2008  2007 

      إليـــــــــــراداتا
 964.040  1.028.597   المؤتمرات والندوات

 68.022  182.623   ورش العمل ودورات التدريب
 45.351  30.769   بنكية قصيرة األجلالودائع الفوائد 

 25.455  26.430   اشتراكات العضوية
 11.121  6.482   إيرادات تأجيرية

 1.072  5.878   اللجنة االجتماعيةإيرادات 
 2.700  2.315   الدعم والمساعدات المالية

 225  80   المطبوعاتإيرادات 
 1.622  1.100   إيرادات أخرى متنوعة

      
   1.284.274  1.119.608 

      المصــــــروفات
 ل676.581و  ل655.213و   مصاريف المؤتمرات والندوات والدورات

 ل43.066و  ل117.464و   رات التدريبمصاريف ورش العمل ودو
 ل62.325و  ل74.715و   مصاريف الرواتب

 ل27.988و  ل27.109و  2 االستهالكات
 ل527و  ل30.675و   مصاريف شئون األعضاء

 ل4.485و  ل20.596و   صيانة المبنى
 ل13.112و  ل16.053و   مصاريف إدارية

 ل2.515و  ل12.217و   مصاريف اللجنة االجتماعية
 ل6.617و  ل12.014و   مصاريف منتدى الخليج للهندسة

 ل8.373و  ل9.590و   مصاريف اتحاد المهندسين العرب
 ل8.675و  ل9.925و   إعدام رسوم العضوية

 ل5.701و  ل6.783و   مصاريف المجلة
 ل6.443و  ل6.018و   مصاريف بريد وطباعة وقرطاسية

 ل2.611و  ل5.658و   مصاريف المنح الدراسية
 ل1.525و  ل1.755و   إعدام رسوم المساعدات المالية

 ل3.871و  ل1.675و   مصاريف االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية
 ل618و  ل1.463و   مصاريف عضوية جمعيات أخرى
 ل3.239و  -   مصاريف صيانة قاعة االجتماعات

 ل863و  ل120و   مصاريف اللجنة الفنية
 ل478و  -   وخسائر فروقات أسعار الصرفعمولة البنك 

 ل7.086و  ل12.443و   مصاريف أخرى متنوعة

      
 ل886.699و  ل1.021.486و   

      
 232.909  262.788  7 الزيادة في اإليرادات على المصروفات للسنة

 

ل ـــــوتم التوقيع عليها بالنيابــة عــن المجلــس مــن قب 2009مارس      خ ــلقد اعتمدت هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاري

 كل من:
 

 

 عيسى محفوظ إبراهيم    عبدالمجيد القصاب 

 األميــــن المالـــــي     ــس الرئيــــ

 ا  تشكل جزءا  أساسي  12إلى    8ات من  واإليضاحات المبينة على الصفح  7إلى    5إن السياسات المحاسبية المبينة على الصفحات من  
 هذه البيانات المالية. من 
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  إيضاح 
2008  2007 

       

      األنشطة التشغيلية

      

 232.909  262.788  7 الزيادة في اإليرادات على المصروفات

      التسويـــــات:

 27.988  27.109  2 االستهالك   

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتشغيل:

 594  1.128   مطبوعاتال   

 ل62.253و  93.604   ذمم مدينة وأخرى   

 72.725  ل106.667و   ذمم دائنة وأخرى   

 4.216  4.269   حقوق نهاية الخدمة للموظفين، صافي   

      

 276.179  282.231   صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

      

      ةاألنشطة االستثماري

      

 ل4.741و  ل5.885و  2 آالت ومعدات،  شراء ممتلكات

      

 ل4.741و  ل5.885و   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

      

 271.438  276.346   صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية

      

 834.795  1.106.233   النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة

      

 1.106.233  1.382.579  4 النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا  تشكل جزءا  أساسي  12إلى    8ات من  واإليضاحات المبينة على الصفح  7إلى    5إن السياسات المحاسبية المبينة على الصفحات من  

 من هذه البيانات المالية. 
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 يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية والتي تم تطبيقها على أساس منتظم ومتماثل:فيما 
 

 أساس اإلعداد (1
 

وفقاً للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة المعلنــة مــن قبــل مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة البيانات المالية    لقد تم إعداد
 لقــد تــم . الصادرة عن اللجنة المختصة بتفسير التقارير المالية وطبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني  والتفسيرات

 .على أساس مبدأ التكلفة التاريخية إعداد البيانات المالية
 

تقديـــرات محاســبية معينــة ومحـــددة.  إن إعـداد البيانات المالية وفقـاً للمعايير الدوليـة إلعداد التقارير الماليــة يتطلـــب اســتخدام 
 كما يتطلب أيضاً من اإلدارة استخدام تقديراتها الخاصة فيما يتعلق بتطبيقاتها للسياسات المحاسبية للجمعية.

 

 ، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الجمعية2008في عام   التي تم تطبيقهاالمعايير والتعديالت والتفسيرات  

 

 2008ينايـــر  1والتفسيرات التي أصدرت يجب تطبيقها فـي الفترات المحاسبية التي تبدأ فــي أو بعــد  إن المعايير والتعديالت  

 قد تم بيانها أدناه، إال أن هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات ال تنطبق على أنشطة الجمعية:

 

االمتيـــاز وتقـديـم الخدمـــاتا الذي بدأ تطبيقه  ل الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية اترتيبــات  12تفسير رقم و  •

 . 2008يناير    1من  

ل احد المنافع المحددة  19ل الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم و 14تفسير رقم و  •

 . 2008يناير    1للموجودات والحد األدنى لمتطلبات التمويل وتداخالتهاا الذي بدأ تطبيقه من  

ــ لجن   ل الصـادر عـــن 13تفسير رقم و  • ــ تطبيق   ابرامـج والء العمــالءا الـــذي بـدأ   ة الدولية ــ ر المالي ــ رات التقاري ـ ة تفسي ـ ن  ـ ه م ـ

 . 2008  يوليو   1

اتحوطــات صــافي االســتثمار فــي قطاعــات التشــغيل  لجنــة تفســيرات التقــارير الماليــة الدوليــة  ل الصادر عن 16تفسير رقم و  •

 . 2008  أكتوبر   1تطبيقه من    الخارجيةا الذي بدأ 

 

 2008في عام   التي تم إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقهاالمعايير والتعديالت والتفسيرات  

 

والتي لم يبدأ سريان تطبيقهــا علــى أنشــطة   2008ينايـر    1إن المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها / تعديلها في  

 كالتالي: الجمعية موضحة

 

ل المتعلق ابالتطبيــق ألول مــرة لمعايير إعداد التقاريــر الماليـة الدوليــــةا الــــذي  1معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم و  •

 . 2009يناير    1سيبدأ تطبيقــه من  

والمعــدلل الــذي سيبدأ تطبيقــــه مـن  ل المتعلق ابدفعــات األســــاس المشتــركا  2معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقــم و  •

 . 2009يناير    1

 . 2009يوليو    1ل المتعلق اباندماج األعمالا الذي سيبدأ تطبيقــه من  3معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم و  •

 . 2009ير  ينا   1ل المتعلق ابقطاعات التشغيلا الذي سيبدأ تطبيقه من  8معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم و  •

 . 2009يناير    1ل المعدل المتعلقا بعرض البيانات الماليةا الذي سيبدأ تطبيقــه من  1معيار المحاسبة الدولي رقم و  •

 . 2009يناير    1ل المتعلق ابتكاليف االقتراضا الذي سيبدأ تطبيقه من  23معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم و  •

 . 2009يناير    1تعلق اباألدوات الماليةا الذي سيبدأ تطبيقــه من  ل الم 32معيار المحاسبة الدولي رقم و  •

 . 2009يوليو    1ل المتعلق اباألدوات الماليةا الذي سيبدأ تطبيقــه من  39معيار المحاسبة الدولي رقم و  •

ء العقاراتا الــذي سيبدأ  ل الصادر عن لجنة تفسيــرات التقاريــر المالية الدوليــة المتعلــق اباتفاقيــات إنشــــا 15تفسير رقم و  •

 . 2009يناير    1تطبيقــه من  
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 اآلالت والمعدات، الممتلكات (2

 

مــا عــدا األراضــي   بعد طرح مخصــص االســتهالك المتــراكمالتاريخية  اآلالت والمعدات بسعر التكلفة  ،  لقد أظهرت الممتلكات

تم إنفاقها على الموجــودات بصــورة مباشــرة لوضــعها   . وتتضمن التكلفة جميع النفقات التيالمملوكة حيث أنه ال يتم استهالكها

 في الحالة التشغيلية التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من أجله. 

 

اآلالت والمعدات بعد استنزال قيمتها المتبقية بطريقة القسط الثابــت ، لالزم الستهالك تكلفة الممتلكاتويتم احتساب المخصص ا

ا اآلالت والمعــدات وأعمارهــ ، ع. إن الفئــات الرئيســية للممتلكــاتة لتغطيــة عمرهــا اإلنتــاجي المتوقــ وبمعــدالت اســتهالك كافيــ 

 :اإلنتاجية المتوقعة هي كالتالي

 

 سنة 20 المبنى

 سنوات  10 سور الجمعية

 سنوات 10 وحدة التكييف المركزي

 سنوات  8 األثاث والتركيبات

 سنوات  4 معدات مكتبية

 

 ك على األراضي المملوكة حيث تعتبر األراضي ذات عمر إنتاجي ال نهائي.ال يحتسب استهال

 

يتم تحويل الزيادة في القيمة الدفترية الناتجة عن إعادة تقييم العقارات إلى احتياطي إعادة التقييم.  أما انخفاض القيمــة الدفتريــة 

التقييم، وإذا مــا انخفضــت القيمــة عــن االحتيــاطي، الناتجة عن إعادة تقييم العقارات، فسوف تخصم من حساب احتياطي إعادة  

فسوف يتم احتسابها في بيان اإليرادات والمصروفات وفي حالة استبعاد الموجودات التي تم إعادة تقييمها فسوف يــتم احتســاب 

 الزيادة على القيمة الدفترية الموجودة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المستبقاة.

 

لقيمة الدفترية ألصل ما على قيمته التقديرية الممكن تحقيقها فيتم فوراً تخفيض القيمة الدفترية لــذلك األصــل إلــى إذا ما زادت ا

 قيمته الممكن تحقيقها.

 

اآلالت والمعدات يتم تحديدها على أساس القيمــة الدفتريــة والتــي يــتم أخــذها فــي االعتبــار عنــد ،  أرباح وخسائر بيع الممتلكات

 ربح.احتساب صافي ال

 

 مصاريف الصيانة والتجديدات تحتسب ضمن بيان اإليرادات والمصروفات حين إنفاقها.

 

 الذمم المدينة (3

 

علــى  لمدينــة المشــكوك فــي تحصــيلها بنــاءً يــتم عمــل مخصــص للــذمم ا  .المتوقعة الممكــن تحقيقهــاتظهر الذمم المدينة بقيمتها  

يتم إعدام الديون المعدمة خالل الســنة عنــدما يتبــين   حقة في نهاية السنة.  المراجعة التي تقوم بها اإلدارة لجميع األرصدة المست

 عدم إمكانية تحصيلها.

 

 المطبوعات (4

 

لقد أظهرت المطبوعات بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل . إن المطبوعات التي تزيد أعمارها عن ثالث 

 بطريقة القسط الثابت على مدى ثالث سنوات . سنوات بتاريخ الميزانية يتم إطفاء كلفتها  
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 الذمم الدائنة (5

 

تظهر الذمم الدائنة بالقيمة التي يستوجب سدادها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المستلمة، سواًء تم اســتالم فــواتير بقيمتهــا 

 من قبل الموردين أو لم يتم استالم مثل تلك الفواتير.

 

 المخصصات  (6

 

أو نتيجة ألحداث سابقة تحتم عليها تحويــل مواردهــا قائم  ة باحتساب المخصصات حينما يكون عليها التزام قانوني  تقوم الجمعي

 االقتصادية للغير لتسوية ذلك االلتزام شريطة أن يكون باإلمكان تحديد قيمة ذلك االلتزام بطريقة موثوق بها.

 

 حقوق الموظفين (7

 

وغيرهــا مــن المنــافع قصــيرة األجــل األخــرى يــتم وتــذاكر ســفر ات ســنوية وعطــل إن منافع الموظفين ومستحقاتهم مــن إجــاز

جتماعيــة المدار من قبل هيئة التأمينات االتشارك الجمعية عن الموظفين البحرينيين في نظام التقاعد   احتسابها حين استحقاقها.  

اكات وتحتســب اشــتراكات الجمعيــة فــي النظــام التابعة لحكومة مملكة البحرين.  وهذا النظام التقاعدي محــدد المنــافع واالشــتر

المذكور في بيان اإليرادات والمصروفات للسنة التي تستحق عنها. وبموجب هذا النظام فإن الجمعية ملزمة بسداد االشتراكات 

 حين استحقاقها.  وال يترتب على الجمعية أية التزامات بسداد أية منافع مستقبلية أخرى.

 

ة المستحقة على الجمعية حتى تــاريخ الميزانيــة للمــوظفين غيــر البحــرينيين يــتم احتســابها بموجــب إن مخصصات نهاية الخدم

 متطلبات قانون العمل البحريني. وتقوم الجمعية باحتساب االلتزامات المستحقة عليها في هذا الخصوص بصورة سنوية.

 

 رسوم اشتراكات مستلمة مقدما   (8

 

 سنوات . 10ل رسوم عضوية مدى الحياة ويتم احتسابها ضمن اإليرادات على مدى رسوم االشتراكات المستلمة مقدماً تمث

 

 استحقاق اإليرادات والمصروفات (9

 

يتم احتساب إيرادات اشتراكات األعضاء على أســاس مبــدأ االســتحقاق المحاســبي.  أمــا اإليــرادات مــن النــدوات والمــؤتمرات 

 سنة استالمها.وورش العمل والدورات التدريبية فيتم احتسابها في 

 

أما اإليرادات من الفوائد البنكية واإليجارات واإليرادات األخرى فيتم احتسابها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي فيما عــدا 

 اإليرادات المشكوك في تحصيلها.

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية (10

 

عية بالدينار البحريني بعد تحويلها باســتخدام أســعار الصــرف تدون المعامالت المالية التي تتم بالعمالت األجنبية في دفاتر الجم

أما الموجودات والمطلوبــات المثبتــة بعمــالت أجنبيــة فإنهــا تحــول إلــى الــدينار البحرينــي  السائدة بتاريخ إجراء تلك العمليات. 

ل إلــى جــراء عمليــات التحويــ باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية، وتحول جميع المكاسب والخسائر الناتجة مــن  

 .بيان اإليرادات والمصروفات

 

 النقدية وشبه النقدية (11

 

لغرض بيان التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك وأرصدة الودائع قصــيرة 

 والتي لها فترات استحقاق تبلإل ثالثة أشهر أو أقل.األجل 



 

 

 شاطها األساسيالجمعية ون (1

 

إن جمعية المهندسين البحرينية واالجمعيةال قد تأسســت لهــدف تــرويج المعــارف الهندســية، وذلــك لمختلــف القطاعــات 

 .01/73004الهندسية في مملكة البحرين.  وقد سجلت الجمعية لدى وزارة التنمية االجتماعية تحت سجل رقم 

 

 رين.إن المكتب الرئيسي للجمعية مسجل في مملكة البح

 

 

 اآلالت والمعداتت، الممتلكا (2

 

 

 

 األرض 

  دينار بحريني 

المبنــــــــى 

والســــــور  

  دينار بحريني 

وحدة  

التكييف 

المركــــزي  

  دينار بحريني 

األثاث  

والتركيبات 

  دينار بحريني 

معدات  

مكتبيــة 

  دينار بحريني 

 

المجمــــوع  

 دينار بحريني 

            
            التكلـــــفة

511.23 2008يناير  1كما في 

6 

 419.29

3 

 78.492  44.478  80.880  1.134.3

79 

 5.885  5.885  -  -  -  - اإلضافات 

            

 2008ديسمبر   31كما في 
511.23

6 

 419.29

3 

 78.492  44.478  86.765  1.140.2

64 

            

            ستهالكاال

317.99  - 2008يناير  1كما في 

7 

 78.491  33.544  64.517  494.549 

 استهالك السنة 
-  20.973  -  1.350  4.786  27.109 

            

338.97  - 2008ديسمبر  31كما في 

0 

 78.491  34.894  69.303  521.658 

            

            صافي القيمة الدفترية

 2008ديسمبر   31كما في 
511.23

6 

 80.323  1  9.584  17.462  618.606 

            

511.23 2007ديسمبر  31كما في 

6 

 101.29

6 

 1  10.934  16.363  639.830 
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ـــر  ــي الجفيـــــــ ــة والواقعــة ف ــل الجمعي ــةالمنامــة بموجــب  -أن قطعــة األرض المملوكــة مــن قب ـــم  صــك الملكي رقـــ

رع بها للجمعية المغفور لـه بإذن هللا تعالى حضــرة صــاحب الســمو قد تبف  2594/1973رقم التسجيل  ،  1372/1973

تقييم هذه األرض حسب القيمة السوقية وذلك من قبل عقارات البحرين إعادة تم قد  و  الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.  

دينــار بحرينــي تــم   511.236إن فائض إعادة التقيــيم والبــالإل     .2003فبراير    3ي  ــالً وذلك فــمقيماً مستق  التي تعتبر

احتسابه في احتياطي التقييم في حقوق المســاهمين والــذي ســيتم إدراجــه فــي بيــان اإليــرادات والمصــروفات فــي حالــة 

 استبعاد األرض فقط.

 

 ذمم مدينة وأخرى (3

 

 2008 

 دينار بحريني 

 2007 

 دينار بحريني 

    

    رسوم اشتراكات مستحقة

 16.200  15.242 عن السنة الحالية -

 23.365  25.866 عن سنوات سابقة -

 6.845  6.740 دعم ومساعدات مالية

 230.041  120.064 مؤتمرات

 17.195  40.072 دورات 

 9.042  1.100 ذمم مدينة أخرى

    

 209.084  302.688 

 

ً  90إلى  60فترة ائتمانية تتراوح ما بين  خالل بشكل عام  رسوم االشتراكات المستحقةيتم سداد   .يوما

 

 كاآلتي:موضحة قيمتها  تتعرض ألي انخفاض فيالتي لم وديسمبر  31أعمار الذمم التجارية المدينة كما في إن 

  

  
 

 المجموع 

  دينـار بحرينـي

 أقل من

 ستة أشهر 

  دينـار بحرينـي

 ستة أشهر بين 

 إلى سنة 

  دينـار بحرينـي

 أكثر من سنة 

 دينـار بحرينـي

          

2008   209.084  77.612  74.377  57.095 

          

2007   302.688  147.097  96.461  59.130 

 

الذمم التجارية المدينة غير مخفضة القيمة و يتوقع تحصيلها بالكامل وذلــك اســتناداً علــى الخبــرات الســابقة.  مــن غيــر 

 لك فإنها غير مضمونة.المتعارف عليه أن تحصل الجمعية على ضمانات على اإليجارات المستحقة ولذ

 

 إن الذمم التجارية المدينة واألخرى تحدد أساساً بالدينار البحريني.
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 النقدية وشبه النقدية (4

 

 2008 

 دينار بحريني 

 2007 

 دينار بحريني 

    

 161  296 نقد في الصندوق 

 19.104  16.069 البنوكلدى حساب جاري رصيد 

 1.086.968  1.366.214 ودائع بنكية قصيرة األجل

    

 1.382.579  1.106.233 

 

 الحساب الجاري لدى البنوك ال تحتسب عليه أية فوائد.  رصيد

 

ــاريخ إصــدارها 90 أقــل مــن تســتحق خــالل التــيتحتســب علــى الودائــع قصــيرة األجــل   يتــراوحفوائــد  يومــاً مــن ت

 سنوياًل. %4,7و %4,3: 2007سنوياً و %3,25و %1,6ما بين معدلها 

 

 

 ذمم دائنة وأخرى (5

 

 2008 

 دينار بحريني 

 2007 

 دينار بحريني 

    

 ً  30.419  26.754 رسوم اشتراكات مستلمة مقدما

 227.019  105.861 مؤتمرات وندوات

 500  2.500 مصاريف مستحقة

 6.423  6.721 مخصص تبرعات وأعمال خيرية

 1.473  17.331 ذمم دائنة أخرى

    

 159.167  265.834 

 

رسوم االشتراكات المستلمة مقدماً تمثل رسوم عضوية مدى الحياة ويتم احتسابها ضمن بيان اإليــرادات والمصــروفات 

 سنوات. 10على مدى 

 

 حقوق نهاية الخدمة للموظفين (6

 

 الموظفين البحرينيين:

 

رين للموظفين البحرينيين للســنة بلغت تكلفة مساهمة الجمعية في نظام الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية في مملكة البح

 دينار بحرينيل. 4.990: 2007دينار بحريني و 4.366مبلإل  2008ديسمبر  31المنتهية في 
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 ن األجانب:والموظف

 

 إن التغير في مخصص نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين كان كالتالي:

 

 2008 

 دينار بحريني 

 2007 

 دينار بحريني 

    

 10.528  14.744 يناير 1كما في 

 5.839  4.269 مستحقات السنة

 ل1.623و  - مدفوعات خالل السنة

    

 14.744  19.013 ديسمبر 31كما في 

 

 عدد الموظفين:

 

 ل.موظفين 9  :2007موظفين و 8عدد  2008ديسمبر  31بلإل عدد الموظفين العاملين لدى الجمعية في 

 

 

 األموال واالحتياطيات (7

 

   

 األموال  
 عامة ال

  دينار بحريني 

أموال  

المساعدات  

والدعـــــــم  

  دينار بحريني 

أموال  

األعضاء  

 دينار بحريني 

 

احتياطي  

إعادة التقييم 

  دينار بحريني 

 

المجمــــوع  

 دينار بحريني 

            

ينـــاير  1كمـــا فـــي 
2008 

  574.369  17.293  668.023  511.236  1.770.921 

 262.788  -  141.906  2.628  118.254   صافي حركة السنة

            

ــي  ــا ف ــمبر  31كم ديس

2008 

  692.623  19.921  809.929  511.236  2.033.709 
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 مطلوبات المالية وإدارة المخاطرالموجودات وال (8

 

وذمــم مدينــة  شــبه النقديــةالنقديــة وعلــى  تشــتملالمتضــمنة فــي الميزانيــة العموميــة الموجودات والمطلوبات الماليــة    

إن السياسات المحاسبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية قد تم اإلفصاح عنها كالً  . وأخرى  أخرى وذمم دائنةو

 على حدة في البند الخاص بها.

 

.  تحتســب ســوقالســائدة بال هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجــة تقلبــات معــدالت الفائــدة   مخاطر معدل الفائدة

موجــودات ال.  إن عنــدما يحــين موعــد اســتحقاقها االفوائــد علــى الودائــع قصــيرة األجــل بمعــدل ثابــت، ويــتم تجديــده

 معدالت الفائدة.بمخاطر  ال تتأثر بحساسية  األخرى للجمعيةمطلوبات  الو

 

ية حين استحقاقها مما يؤدي إلــى هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالمخاطر االئتمان    

 . جيــد ائتمــانيلقد تم إيــداع النقديــة لــدى البنــوك المحليــة والتــي تتمتــع بتصــنيف    .تعرض الطرف اآلخر لخسائر مالية

مخاطر االئتمان للذمم المدينة محصورة في األعضاء والمشــتركين فــي المــؤتمرات حيــث تظهــر بالصــافي بعــد طــرح 

 .لمدينة و المشكوك في تحصيلهامم امخصص كافي لمواجهة الذ

 

يوجــد  هي مخاطر تغيــر فــي األدوات الماليــة نتيجــة للتقلبــات فــي ســعر الصــرف للعمــالت األجنبيــة.   مخاطر العمالت

وجــد يلي ال  الــدينار البحرينــي مقــوم بالــدوالر األمريكــي وبالتــا  .  بالدوالر األمريكيقصيرة األجل  ة ودائع ثابتة  للجمعي

 .العمالتتأثير مادي لمخاطر 

 

هي مخــاطر عــدم قــدرة المنشــأة فــي الحصــول علــى األمــوال الالزمــة لســداد االلتزامــات المصــاحبة    مخاطر السيولة

على بيع موجوداتهــا الماليــة بالســرعة   الجمعيةقد تنتج مخاطر السيولة من عدم قدرة    المالية.    للموجودات والمطلوبات

 المناسبة وبسعر يقارب قيمتها العادلة.

 

بإدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد من تواجد األموال النقدية الكافية وبصــورة مســتمرة للوفــاء  الجمعيةإدارة    تقوم

 .حين استحقاقها بالتزاماتها المستقبلية

 

 هي المبالإل التي يمكن مبادلة أي أصل أو سداد أي التزام بين طرفين ملمين بتفاصيل المعاملة. القيمة العادلة  

 

 مة العادلة ألرصدة الجمعية من الموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية.إن القي

 

  

 


