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مقدمة
اأعزائي الزمالء،

ويف جمعية  هنا  ولكن  العامل،  اأنحاء  القت�سادي يف خمتلف  الت�ساوؤم  من  ببع�ٍس   2009 عام   بداأ 

املهند�سني البحرينية كنا م�سّرين على التم�سك بروؤيتنا بحزم وعزم على حتقيق اأهدافنا املر�س�مة 

يف هذه الفرتة ومن اأول�ياتها “تعزيز مكانة الع�س�ية”. وهكذا، ورغم الأزمة املالية التي اجتاحت 

جميع اأنحاء العامل، مل تتزعزع جه�د اأع�ساء جمل�س الإدارة واجلمعية واملتط�عني ومثابرتهم وعزمهم 

من اأجل حتقيق تلك الأهداف. اإن اجله�د املبذولة يف تنظيم )9( م�ؤمترات دولية –علمية بحتة، 

)21( ور�س عمل ف�ساًل عن )11(ندوات ملتقى الثالثاء، واإ�سدار )4( اأعداد من جملة املهند�س، 

اإن دّلت على �سيء فاإمنا تدل على التفاين واللتزام والعمل اجلاد، وانعكا�س جناح هذه الأن�سطة 

والفعاليات بع�ائدها املجزية اأكانت املالية منها اأم التجارية، القت�سادية والتعليمية والثقافية، على 

�س�ء �سدى النجاح الذي لقته مملكة البحرين ب�سكل عام جّراء عقد هذه الفعاليات.

ي�سعدين اأن اأ�سلط ال�س�ء على بع�ٍس من اإجنازات اجلمعية والتي افتخر بها �سخ�سيًا، اأبداأ

“ منذ عامني، ورغم ق�سر هذه املدة فقد متكن النادي وبجدارة احل�س�ل على املراكز  “نادي جمعية املهند�سني للخطابة  بتاأ�سي�س 

البحرينية يف اجتماعات الحتاد  املهند�سني  اإىل جانب م�ساركة وفد كبري من جمعية  نادي اخلطابة،  الأوىل يف ت�سفيات وم�سابقات 

الهند�سي اخلليجي والحتاد العاملي للمنظمات الهند�سية )WFEO( التي عقدت يف مدينة الك�يت اأواخر اأكت�بر ومطلع ن�فمرب 2009، 

ول ي�سعني هنا �س�ى الإ�سارة اإىل دور مندوبينا من ال�سباب يف متثيل اجلمعية ب�س�رة لئقة عك�ست مدى ارتكاز اجلمعية على اأر�س �سلبة 

واأبرزت النم� الكبري الذي �سهدناه على مر ال�سنني.

ولذلك يفخر جمل�س اإدارة جمعية املهند�سني البحرينية بالتزامه بال�اجبات املن�طة اإليه باعتباره حمرّكًا اأ�سا�سيًا يف جلب امل�ؤمترات 

واملعار�س الدولية اإىل البحرين، حيث اأ�سبحت الآن مركزًا رئي�سًا لعقد الأن�سطة التي ت�سلط ال�س�ء على القيمة احلقيقية لتنفيذ جميع 

اأن�اع امل�ساريع الهند�سية با�ستخدام التكن�ل�جيا احلديثة واأف�سل املمار�سات الهند�سية التطبيقية، وقيمها الأ�سا�سية يف دفع عجلة التقدم 

وتعزيز الن�سباط الهند�سي.

ا�سمح�ا يل اأن اأطلعكم على خطة العمل لعام 2010 التي تقت�سي رفع �سقف امل�ؤمترات الدولية اإىل، وور�س العمل. اإن هدفنا الأ�سا�سي 

ه� اأن نركز على خدمة �س�ؤون الع�س�ية باجلمعية ب�سكل خا�س، واملجتمع ب�سكل عام من خالل ت��سيع نطاق فعالياتنا واأن�سطتنا. وختامًا 

فعاليات  ملختلف  املهند�سني  وامل�ساركني من  اأعداد احل�س�ر  زيادة كبرية يف  �سهد  والذي   2009 عام  نتائج  معكم  اأ�سارك  اأن  ي�سعدين 

واأن�سطة اجلمعية التي اأ�سبحت على اأعلى امل�ست�يات.

اإىل جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان...بتفانيكم وجه�دكم املبذولة

اإىل جميع املتط�عني... بتكري�س اجلهد وال�قت الثمني

اإىل جميع اجلهات الراعية من القطاعني العام واخلا�س...بدعمكم ورعايتكم امل�ستمرة

اإىل جميع الأع�ساء الن�سطني... بدعمكم وت�سجيعكم

ت بدورها اإىل اإِبراِز اأن�سطة وفعاليات اجلمعية بال�س�رِة الالئقِة  اأحييكم واأتقدَم ببالِغ ال�سكِر والتقديِر على ما بذلتم�ه من جه�ٍد كبرية اأدَّ

وامل�سّرفة.

املهند�س عبد املجيد الق�صاب  

رئي�س جمعية املهند�سني البحرينية  
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تقرير مجلس اإلدارة للدورة 2010/2009
أوال: امللخص التنفيذي

الأخوة املهند�صني والأخوات املهند�صات ..

الأع�صاء الكرام..

ي�سعدنا اأن نرحب بكم يف الجتماع ال�سن�ي العتيادي للجمعية العم�مية، ونتقدم لكم بخال�س ال�سكر والتقدير على ح�س�ركم 

وم�ساركتكم يف هذا الجتماع الهام، ويطيب لنا اأن نقدم لكم التقرير الأدبي ملجل�س الإدارة عن الدورة املن�سرمة املمتدة من 17 

مار�س 2009 حتى هذا الي�م.

ي�د جمل�س الإدارة اأن يتقدم بدايًة ب�افر ال�سكر اجلزيل 

وجه�دهم  باأوقاتهم  �ساهم�ا  الذين  الأع�ساء  جميع  اإىل 

املخل�سة يف تنظيم ن�ساطات وفعاليات اجلمعية املختلفة 

خالل الفرتة املا�سية، ولالأع�ساء الآخرين الذين �ساهم�ا 

نتقدم  كما  الن�ساطات،  هذه  يف  وامل�ساركة  باحل�س�ر 

بال�سكر والمتنان اإيل جميع امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�سة 

من داخل البحرين وخارجها ممن وفروا �سبل امل�ساندة 

يف  اأ�سهم  مما  ال�سابقة  الفرتة  يف  اجلمعية  اإىل  والدعم 

املهنية  مكانتها  وتعزيز  وبراجمها  ن�ساطاتها  اإجناح 

والعلمية والجتماعية.

عقدت اجلمعية العم�مية اجتماعها العادي بتاريخ 17 مار�س 2009 واأ�سفرت نتيجة النتخابات عن ف�ز املهند�سني التالية اأ�سماوؤهم 

لع�س�ية جمل�س الإدارة:

املهند�س حممد علي اخلزاعي  .1

املهند�س جميل خلف العل�ي  .2

املهند�س ج�اد اجلبل  .3

الدكت�ر عبدالإمام ال�سماك  .4

وقد عقد جمل�س الإدارة اجتماعه الأول بتاريخ 22 مار�س 

حيث   ، الق�ساب  عبداملجيد  املهند�س  برئا�سة   2009

اعتمد ت�سميات منا�سب جمل�س الإدارة وت�زيع املنا�سب 

الإدارية على النح� التايل:
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نائب الرئي�س1.        املهند�س عبداهلل اأحمد جناحي

اأمني ال�سر2.        املهند�س حممد علي اخلزاعي

الأمني املايل3.        املهند�س ج�اد اجلبل

مدير امل�ؤمترات4.        املهند�س جميل خلف العل�ي

مديرة الإعالم 5.        املهند�سة �سهربان �سريف 

مدير �س�ؤون الأع�ساء واملهنة6.        الدكت�ر عبدالإمام ال�سماك

مديرة التدريب7.        املهند�سة هدى �سلطان فرج

وبناًء على ت��سية اجلمعية العم�مية، فقد خاطب جمل�س الإدارة وزارة التنمية الجتماعية بهدف اإحلاق ع�س� الحتياط الأول 

بع�س�ية جمل�س الإدارة بدل الع�س� الذي قدم ا�ستقالته خالل العام الفائت، غري اأن ال�زارة املذك�رة اأ�سرت على م�قفها با�ستمرار 

جمل�س الإدارة بثمانية اأ�سخا�س فقط، مما اأعاق اأن�سطة اجلمعية خالل هذا العام.

عقد جمل�س الإدارة خالل دورته التي تنتهي هذا الي�م ثالثة ع�سر اجتماعًا عاديًا وخم�سة اجتماعات ا�ستثنائية، مت خاللها الإعداد 

والتخطيط لربامج واأن�سطة اجلمعية املختلفة ومتابعة تنفيذها.

ويف بداية الدورة و�سع املجل�س خطة عمل تتما�سى مع اخلطة الإ�سرتاتيجية واأخذ يف العتبار اخلطط والربامج التي تبنتها الإدارة 

ال�سابقة ومقرتحات اجلمعية العم�مية وال�ستفادة من الإمكانيات املتاحة، بالإ�سافة اإىل ت�فري برامج واأن�سطة جلذب الأع�ساء 

وحتفيزهم على امل�ساركة وال�ستفادة من الفعاليات املختلفة، كما ت�سمنت اخلطة اأن�سطة تهدف اإىل تعزيز عالقة اجلمعية مع 

اجلهات الر�سمية واجلمعيات املهنية والجتماعية والعلمية يف البحرين وخارجها، بالإ�سافة اإىل الحتادات واملعاهد الهند�سية 

العربية والعاملية وخا�سة احتاد املهند�سني العرب والحتاد الهند�سي اخلليجي.

ورغم ما مير به العامل من اأزمة مالية �سملت كافة مناحي احلياة، اإل اأن اجلمعية ا�ستطاعت تذليل ال�سعاب ومتكنت من اإجناز 

كافة براجمها وفق اخلطة املر�س�مة وعلى اأكمل وجه، بل مت بالفعل حتقيق اأرباح مالية للجمعية.

ونحن يف جمل�س اإدارة اجلمعية نرى لزامًا علينا التن�يه اإىل اأن كل ما حققته اجلمعية من اإجنازات ترافق مع مئات الجتماعات 

والت�سالت واملرا�سالت التح�سريية، اإمنا حتمل اأعباءه عدد قليل من الأع�ساء املخل�سني للعمل التط�عي، وهب�ا كل اإمكانياتهم 

اًل يف التقرير الذي بني  وجل وقتهم –رغم م�ساغلهم- لت�سيري املهام واإبراز اأن�سطة اجلمعية على ال�جه امل�سّرف كما ترونه مف�سّ
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اأيديكم. لذا فنحن يف اأم�ّس احلاجة اإليكم كي تبادروا بتخ�سي�س جزء من وقتكم الثمني كي تن�سم�ا اإىل قافلة العمل التط�عي 

من خالل م�ساركتكم يف اأعمال اللجان الدائمة منها وامل�ؤقتة. 

ول نغايل يف الق�ل باأن العمل التط�عي لدينا قد يرتاجع حينما ينق�سي دور الأع�ساء الن�سطني حاليًا، مما �سينعك�س �سلبًا على 

الدور الريادي الذي تت�سدره اجلمعية يف ال�قت احلا�سر.

وخالل العام املا�سي وبداية العام احلايل مت تنفيذ الكثري من الأن�سطة والفعاليات ا�ستنادا اإىل خطة العمل، ن�جز اأبرزها فيما يلي:

تنظيم �سبعة م�ؤمترات ومعار�س خالل العام املن�سرم بالتعاون مع بع�س اجلامعات واملعاهد واجلمعيات املحلية والعربية   .1

والعاملية.

تنظيم 21 ور�سة عمل ودورات تدريبية، �س�اء تلك التي نظمتها اجلمعية ل�حدها اأو مع جهات اأخرى، وقد لقت جميع تلك   .2

ال�ر�س جناحًا باهرًا، علمًا باأنه ونظرًا لالإقبال املتزايد على بع�س الدورات فقد مت تكرار تنظيمها لتلبية ذلك الإقبال.

من  بالعديد  حدا  مما  ممتازة  �سمعة  واكت�سبت  العمل  وور�س  امل�ؤمترات  تنظيم  جمال  يف  اأقدامها  اجلمعية  ر�سخت   .3

ال�زارات وامل�ؤ�س�سات اأن تطلب من اجلمعية تنظيم تلك الأن�سطة بالنيابة عنها او بالتعاون معنا، مما ميثل م�سدر فخر 

واعتزاز لنا جميعا، وياأتي ذلك كنتيجة طبيعية ملا بذله الأع�ساء من جمه�د خالق يف هذا املجال.

تابعت جلنة كادر املهند�سني جه�دها لتطبيق املرحلة الثانية من الكادر وت�جهت بخطابات ر�سمية اإىل دي�ان اخلدمة   .4

املدنية واأجرت ات�سالت مع بع�س ال�زراء املعنيني يف هذا اخل�س��س، غري اأ، جمل�س الإدارة لحظ اأن التقدم بطيء 

جدًا من قبل دي�ان اخلدمة املدنية، ومل يكن مب�ست�ى ت�قعات الأع�ساء. 

جتري ال�ستعدادات لتنظيم معر�س املهن الهند�سية الرابع خالل الأ�سهر القادمة.  .5

مت اإ�سدار ثالثة اأعداد من جملة “ املهند�س” خالل العام، ويجري العمل على اإ�سدار العدد الرابع.  .6

نظمت اجلمعية عددًا من الفعاليات خالل العام املا�سي �سملت عددًا كبريًا من املحا�سرات والندوات التخ�س�سية يف   .7

اإطار ملتقى الثالثاء.

بناًء على تكليف من الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية وبالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة، فقد ت�لت   .8

اجلمعية م�سئ�لية الإ�سراف على م�سروع التخل�س النهائي من امل�اد امل�ستنفذة لالأوزون يف مملكة البحرين عرب فريق 

متخ�س�س يف هذا املجال.  وينح�سر دور اجلمعية يف ك�نها جهة ا�ست�سارية اأنيطت اإليها مهمة الإ�سراف على تنفيذ 

امل�سروع، لذلك فقد اأوكلت هذه املهمة اإىل اأع�سائها املتخ�س�سني يف هذا املجال لقاء مكافئات مالية عن اأتعابهم �سمن 

امليزانية املخ�س�سة للم�سروع والتي م�لها الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة مبا يف ذلك امل�ساريف املرتتبة على اجلمعية. 

وا�سلت اجلمعية م�ساركاتها اخلارجية يف اجتماعات املجل�س الأعلى واللجان املنبثقة عن الحتاد الهند�سي اخلليجي   .9

يف دولة الك�يت خالل اأواخر اأكت�بر 2009، وقد مت اختيار الأخ املهند�س م�سع�د الهرمي مبن�سب الأمني العام امل�ساعد 

لالحتاد الهند�سي اخلليجي. 
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�ساركت اجلمعية اأي�سًا يف اجتماعات احتاد املهند�سني العرب، وقد اختارت الهيئات الهند�سية العربية  ع�س� اجلمعية   .10

املهند�س ج�اد ح�سن لع�س�ية املكتب التنفيذي يف الحتاد.

بالتعاون مع  الك�يت  التي عقدت يف  الهند�سية  للمنظمات  العاملي  التي نظمها الحتاد  الفعاليات  �ساركت اجلمعية يف   .11

املجل�س  اجتماع  امل�ؤمتر وح�س�ر  اأوراق عمل يف  2009، حيث مت طرح  ن�فمرب  �سهر  الك�يتية خالل  املهند�سني  جمعية 

الأعلى، ف�ساًل عن ح�س�ر امل�ؤمتر اخلا�س باملهند�سات وم�ساركة 27 من اأع�ساء اجلمعية يف م�ؤمتر املهند�سني ال�سباب. 

كما جرى تكرمي املهند�س الراحل ه�سام عبدامللك ال�سهابي بح�س�ر اأفراد عائلته.

بلغ اإجمايل عدد الأع�ساء املقب�لني خالل العام املا�سي 116 ع�س�ًا .  .12

ووفاًء ملا قدمه املهند�س الراحل ه�سام ال�سهابي من عطاٍء اإن�ساين فقد مت تقدمي تربعات عينية با�سم املهند�س ه�سام   .13

اإىل م�ست�سفى الطب النف�سي وجهات اأخرى. 

الأخوة والأخوات الكرام

حقق جمل�س الإدارة العديد من الإجنازات على اختالف اأوجهها ، لكنها تبقى دون طم�حاتنا جميعًا، ونحن نعلم اأن املجال ل 

يزال مفت�حًا لتفادي اأوجه الق�س�ر والتغلب على ال�سلبيات، وحتقيق املزيد من التط�ير، من خالل تنفيذ املزيد من امل�ساريع التي 

مازالت اأفكارًا نتداولها.

وا�ستنادًا اإىل ذلك ن�رد هنا بع�س الت��سيات واملقرتحات ملجل�س الإدارة اجلديد:

م�ا�سلة اجله�د ل�ستمالك قطعة الأر�س الال�سقة ملبنى اجلمعية.  . 1

األف دينار،   30 اإىل  األف دينار   17 الدرا�سية من  للمنح  ال�سهابي  امليزانية املخ�س�سة لربنامج املهند�س ه�سام  زيادة   . 2

ويغطي املبلغ الإ�سايف تكاليف منح خم�س�سة اإىل اأبناء الأع�ساء ممن قدم�ا خدمات جليلة للجمعية، �سرط اأن يلتحقا 

مقدم�ا الطلبات بربامج لنيل �سهادة البكال�ري��س يف الهند�سة من جامعة معتمدة �س�اء داخل اأو خارج البحرين، على 

اأن يت�ىل جمل�س الإدارة حتديد الآلية وال�سروط املتعلقة بذلك. 

م�ا�سلة اجله�د مع اجلهات املعنية من اأجل اإقرار املرحلة الثانية من كادر املهند�سني.   .3

ي��سي جمل�س الإدارة بامل�افقة على تعيني ال�سادة “ ه�رواث - البحرين ” للقيام مبهمة املدقق املايل  اخلارجي للدورة   .4 

اجلديدة لعام 2010.
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ثانيًا : العالقات الداخلية :

معر�س املهن الهند�صية 2009:  .1

الفرتة  الهند�سية، وذلك يف مقر اجلمعية باجلفري خالل  املهن  الت�ايل معر�س  الثالث على  للعام  البحرينية  املهند�سني  اأقامت جمعية   

واأولياء  الثان�ية  املرحلة  الفر�سة لطلبة  املعر�س  و قد قدم  اأثنى ع�سر تخ�س�س هند�سي.  2009 بح�س�ر ممثلني عن  ابريل  من22-21 

الكهربائية،  امليكانيكية،  امل�ساحة،  املعمارية،  املدنية،  الهند�سة  ت�سمل  والتي  الهند�سة  لاللتقاء مبمثلني وخمت�سني يف جمالت  اأم�رهم 

الكيميائية، النفط، البيئة، الت�سالت، احلا�س�ب والطريان، وذلك لتقدمي ال�ست�سارات والتعريف بالتخ�س�سات ويقدم املعر�س �سمن 

برناجمه الفر�سة للطلبة امل�ساركني لاللتقاء مبر�سد مهني، للم�ساهمة يف اإر�ساد الطلبة مابني التخ�س�سات املختلفة، وتقدمي الن�سائح 

املتعلقة بالتعليم اجلامعي وفر�س العمل املهني.

اإقامة  معر�س لطلبة املرحلة  و  وتكمن الفكرة الأ�سا�سية وراء املعر�س يف  ت�س�يق مهنة الهند�سة من قبل جمعية املهند�سني البحرينية   

الثان�ية ي�سرح خمتلف التخ�س�سات و جمالت العمل فيها. وه� بخالف املعار�س الأخرى يركز على مهنة الهند�سة، و  قد مت ال�ستفادة 

من تقييم املعر�سني ال�سابقني لتط�ير فكرته و الدفع باإقامته �سن�يا. 

و يقام  املعر�س بعد ح�سيلة جمم�عة من اخلربات التي اكت�سبتها جمعية املهند�سني البحرينية من عملها يف هذا املجال، والتي وجهتها   

ل�سالح اجليل اجلديد من الطلبة وال�سباب الراغبني يف درا�سة التخ�س�سات الهند�سية، اإذ يعمد املعر�س اإىل طرح اأبرز املجالت الهند�سية 

حتت �سقف واحد كخيارات اأمام الطلبة، وذلك لفتح جمال لتبادل احل�ارات مع العار�سني واملخت�سني، مما يتيح لهم تك�ين ال�س�رة 

املتكاملة ح�ل التخ�س�سات الهند�سية، وبالتايل يزيد من اإقبالهم على مثل هذه التخ�س�سات التي  غالبا ما يعزف عنها الطلبة، مف�سلني 

درا�سة التخ�س�سات التجارية والتخ�س�سات املختلفة الأكرث �سه�لة يف املجال العملي، غري مدركني للفارق الذي ت�سكله درا�سة الهند�سة يف 

حياة الفرد واملجتمع. و قد ا�ستطاع املعر�س اأن يجذب اأعدادا من الطلبة و الطالبات ب�سحبة اأ�ساتذتهم و ذويهم مما اأعطاه زخما جيدا.

م�صروع التخل�س النهائي من املواد امل�صتنفذة لالأوزون يف مملكة البحرين:  .2

قام الدكت�ر عادل الزياين املدير العام لالأدارة العامة حلماية البيئة و احلياة الفطرية بت�قيع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم املتحدة   

للبيئة لتنفيذ م�سروع التخل�س النهائي من امل�اد امل�ستنفذة لالأوزون يف مملكة البحرين يف 28 يناير 2009، حيث �سيتم تنفيذ امل�سروع من 

قبل الربنامج الأمم املتحدة للبيئة كمنظمة منفذة رئي�سية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الأمنائي كمنظمة م�ساعدة. و من �سان هذا 

امل�سروع ان ي�ساهم يف التزام مملكة البحرين مبتطلبات بروت�ك�ل م�نرتيال و التخل�س النهائي من امل�اد امل�ستنفذة لالأوزون يف قطاع 

التربيد بحل�ل 2010.

و يت�سمن هذا امل�سروع اجراء برنامج مل�س�ؤيل و مفت�سي اجلمارك لتدريبهم على رقابة امل�اد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون، اىل جانب برنامج   

اخر ملهند�سي و فنيي التربيد و التكييف و ذلك عرب ت�فري الأجهزة و املعدات الالزمة لأ�ستعادة و تدوير غازات التربيد و التكييف . كما 

�س�ف يتم ت�فري اجهزة و معدات تدريب على املمار�سات ال�سليمة باملدار�س و املعاهد ال�سناعية التابعة ل�زارة الرتبية و التعليم و ت�فري 

اجهزة الك�سف املتنقلة ملراقبة امل�اد اخلا�سعة للرقابة ملنع التجارة غري امل�سروعة.

و قد مت تعيني جمعية املهند�سني البحرينية كطرف حمايد للتدقيق و التاأكد من فاعلية هذه الدورات التدريبية و تقدمي التقارير الفنية   

ح�لها. و قد ت�سكلت جلنة برئا�سة �سهربان �سريف و ع�س�ية هدى �سلطان، ف�ؤاد ال�سيخ، ح�سني مكي و �ساكر عبدالعزيز.
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ثالثًا: العالقات الخارجية

1. الحتاد الهند�صي اخلليجي

وا�سلت اجلمعية ح�س�ر اجتماعات الحتاد الهند�سي اخلليجي، حيث �سارك وفد حل�س�ر اجتماع للمتابعة عقد يف قطر بتاريخ 30 ماي�   

2009.  ح�سره خم�سة من اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان الفرعية وتراأ�س ال�فد رئي�س اجلمعية.

 29-26 وقد �سارك وفد ر�سمي حل�س�ر فعاليات امللتقى الهند�سي اخلليجي الثالث ع�سر الذي عقد يف دولة الك�يت خالل الفرتة من   

اأو مرافق،  اأع�ساء جمل�س الإدارة ك�فد ر�سمي  7 من  اأع�ساء اجلمعية متّثل يف م�ساركة  2010، حيث �سهد ح�س�رًا مكثفًا من  اأكت�بر 

واثنني من اأع�ساء اللجان ، ف�ساًل عن تكرمي املهند�س عبدالإله القا�سمي واملهند�س عماد امل�ؤيد ب�سفتهما من رواد العمل التط�عي. 

جرى اأي�سًا يف ندوة امللتقى طرح ثالثة اأوراق عمل، واعتماد الأخ املهند�س م�سع�د اإبراهيم الهرمي اأمينًا عامًا م�ساعدًا. 

2. احتاد املهند�صني العرب

�ساركت جمعية املهند�سني البحرينية يف اجتماعات وفعاليات احتاد املهند�سني العرب ط�ال العام، وذلك بدءًا بالجتماع الت�سامني مع   

ال�سعب الفل�سطيني يف يناير 2009 ا�ستجابة اإىل دع�ة الحتاد، تاله ح�س�ر الأخ املهند�س �سالح طرادة اجتماع روؤ�ساء اللجان الذي عقد 

يف دم�سق خالل ي�مي 30 و 31 يناير 2009، وم�ساركة 3 من اأع�ساء اجلمعية يف فعاليات م�ؤمتر الهند�سي العربي اخلام�س والع�سرين الذي 

ا�ست�سافته ليبيا يف منت�سف �سهر ن�فمرب 2009 وما رافقه من اجتماع املجل�س الأعلى لالحتاد يف دورته ال�ساد�سة وال�ستني.

كما ح�سر اأمني ال�سر حفاًل اأقيم يف القاهرة يف �سهر يناير   

عادل  الدكت�ر  لالحتاد  ال�سابق  الرئي�س  لتكرمي   2010

ت�ساوريًا ح�ل خطط الحتاد  لقاًء  اأي�سًا  و�سمل  اخلرايف، 

اإ�سدار  عن  بالإعالن  مقرتح  عنه  متخ�س   2010 لعام 

فرباير   12 وبتاريخ  العربي”،  املهند�س  “ه�ية  بطاقة 

اجتماع  البحرينية  املهند�سني  جمعية  ا�ست�سافت   2010

املكتب الدائم لحتاد املهند�سني العرب يف البحرين.
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3. الحتاد العاملي للمنظمات الهند�صية

�سهدت فعاليات الحتاد العاملي للمنظمات الهند�سية التي اأقيمت يف الك�يت خالل الفرتة من 2 حتى 7 ن�فمرب 2009 ح�س�رًا مكثفُا من   

اأع�ساء جمعية املهند�سني البحرينية، متثل يف امل�ساركة باأوراق عمل يف م�ؤمتر الطاقة البديلة، وم�ساركة 27 من اأع�ساء اجلمعية ال�سباب 

يف ملتقى خا�س لتلك الفئة العمرية من املهند�سني، ف�ساًل عن ح�س�ر ع�س�ات اجلمعية للم�ؤمتر املتعلق باملهند�سات وم�ساركة الرئي�س يف 

اجتماع املجل�س الأعلى لالحتاد العاملي للمنظمات الهند�سية وتكرمي املهند�س الراحل ه�سام عبدامللك ال�سهابي بح�س�ر اأفراد عائلته.

رابعًا: املؤتمرات واملعارض
من  بع�سًا  مع  بالتعاون  اأو  م�ستقل  ب�سكل  الدولية  والندوات  واملعار�س  امل�ؤمترات  من  عدد  دوري  ب�سكل  البحرينية  املهند�سني  جمعية  تنظم 

امل�ؤ�س�سات. وبالرغم من الأزمة املالية احلالية التي اأثرت ب�سكل ملح�ظ على الأ�س�اق العاملية والأعمال التجارية، فقد حققت جمعية املهند�سني 

البحرينية جناحا كبريا يف تنظيم هذه الفعاليات والتي كانت حمل تقدير العديد من امل�ساركني من دول جمل�س التعاون اخلليجي، ومن خمتلف 

اأنحاء العامل. قائمة الفعالّيات التي ُنّظمت خالل العام 2009 هي على النح� التايل:

قائمة املؤتمرات واملعارض التي تم تنظيمها خالل العام 2010-2009

املكانالتاريخا�سم امل�ؤمترالرقم

25-27 ماي� 2009منتدى البحرين الدويل للحك�مة الإلكرتونية1

مركز البحرين الدويل 

للم�ؤمترات واملعار�س

15-17 ي�ني� 2009معر�س وندوة تر�سيد الطاقة واملياه2

مركز البحرين الدويل 

للم�ؤمترات واملعار�س

14-16 اأكت�بر 2009معر�س البحرين الدويل للعقارات3

مركز البحرين الدويل 

للم�ؤمترات واملعار�س

فندق اخلليج08-11 ن�فمرب 2009م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط اخلام�س للفح��سات الالاإتالفية4

كراون بالزا07-09 دي�سمرب 2009م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط للتقنية املكانية5

دبل�مات رادي�س�ن �سا�س18-19 يناير 2010م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط للبنية التحتية6

فندق اخلليج14-17 فرباير 2010م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط الثالث ع�سر لتاآكل املعادن7
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1. منتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية

الإلكرتونية  مع هيئة احلك�مة  بالتعاون  ال�زراء نظمت اجلمعية  رئي�س جمل�س  نائب  اآل خليفة  مبارك  بن  ال�سيخ حممد  رعاية معايل  حتت 

وجمعية البحرين لتقنية املعل�مات وجمعية البحرين لالإنرتنت امللتقى الثاين للهيئات الإلكرتونية، وذلك خالل الفرتة من 25 – 27 ماي� 2009 

مبركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�س. وحيث اأن املعر�س ال�سابق قد لقي جناحًا باهرًا، فقد قررت اللجنة التنظيمية عقد هذه املنتدى 

ب�سكل �سن�ي. معر�س ICT يعقد على هام�س املنتدى وتق�م “متكني” دعمه.

لقد اأقبلت م�ؤ�س�سة “متكني” على دعم هذا املعر�س وذلك بتغطية 75% من ر�س�م امل�ساركة يف املعر�س لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة والتي 

العديد من هيئات  �ساندت  كما  �سركة عار�سة.   30 اأكرث من  ر�س�م  ICT. وغّطت متكني  الـ  ك�سركة عار�سة يف معر�س  امل�ساركة  ترغب يف 

احلك�مة اللكرتونية من خمتلف دول جمل�س التعاون اخلليجي هذا املنتدى و�ساركت فيه. وحظي املنتدى برعاية كربيات ال�سركات من جمل�س 

.ICT و مايكرو�س�فت، على �س�ء م�ساركة اأكرث من 36 �سركة يف معر�س IBM التعاون اخلليجي والهند، منها

2. معر�س وندوة تر�صيد الطاقة واملياه

حتت رعاية  �سعادة املهند�س فهمي بن علي اجل�در وزير الأ�سغال وال�زير امل�سرف على هيئة الكهرباء واملاء نظمت جمعية املهند�سني البحرينية 

بالتعاون مع هيئة الكهرباء واملاء، م�ؤمتر ومعر�س تر�سيد الطاقة وذلك خالل الفرتة من 15 – 17 ي�ني� 2009 مبركز البحرين الدويل للمعار�س. 

3000 زائرًا، واأعربت ال�سركات العار�سة عن �سعادتها بهذا النجاح وعن رغبتها يف  اأكرث من  تلقى املعر�س ا�ستجابة كبرية، حيث ا�ستقبل 

امل�ساركة يف املعر�س القادم. وعلى �س�ء الربنامج التقني والذي عقد بالتزامن مع املعر�س، فقد �سهد اأي�سا م�ساركة كبرية، حيث مت ت�سجيل 

اأكرث من 180 �سخ�س حل�س�ر هذا الربنامج. حظي املعر�س رعاية 8 �سركات من داخل وخارج البحرين، اإىل جانب م�ساركة 26 �سركة عار�سة.

 3. معر�س البحرين الدويل للعقارات

حتت رعاية معايل ال�سيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة وزير دي�ان رئي�س ال�زراء ،نظمت اجلمعية معر�س البحرين الدويل للعقارات )بايبك�س 

2009(، لل�سنة ال�ساد�سة على الت�ايل وذلك خالل الفرتة من 14 اإىل 16 اأكت�بر 2009 مبركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�س.

يعد بايبك�س الي�م من اأكرب املعار�س العقارية يف مملكة البحرين، حيث بلغت قيمة امل�ساريع املعرو�سة يف العام املا�سي 50 مليار دولر اأمريكي 

بالرغم من الفرتة ال�سعبة التي مير بها العامل ب�سبب الأزمة القت�سادية العاملية. يف حني بلغت قيمة الأ�س�ل العقارية املعرو�سة يف )بايبك�س 

2009(  52 مليار دولر.

اأ�سري هنا اإىل حقيقية مهمة- ياأتي معر�س بايبك�س 2009 يف وقت يق�م العامل فيه بالتكيُّف مع امل�ستجّدات القت�سادية، وتبذل فيه حك�مات 

دول املنطقة ق�سارى جه�دها لإعادة ال�ستقرار اإىل الأ�س�اق عم�مًا، والأ�س�اق العقارية ب�سفة خا�سة. ولكن مل ي�سهد القطاع العقاري يف 

اململكة خالل العام املا�سي، التده�ر الذي �سهدته الكثري من الأ�س�اق الأخرى، وذلك بف�سل ق�ة اأ�سا�ساته والإجراءات الفّعالة التي اتخذتها 

احلك�مة لدعمه.

ت�سكل ال�ستجابة الق�ية التي لقاها املعر�س من قبل خمتلف ال�سركات املحلية والعاملية، �سهادة وا�سحة ت�ؤكد ال�سهرة املتنامية لبايبك�س. حيث 

اأعرب امل�ساركني عن رغبتهم يف الع�دة للم�ساركة جمددا العام املقبل ونظرا لأعداد الزوار املتزايدة من عام لآخر حيث �سجل عدد الزوار 

لعام 2009 اأكرث من 9.500.

حظي املعر�س على رعاية 14 �سركة تندرج حتت الرعاية البالتينية والرعاية الذهبية واملا�سية على �س�ء م�ساركة اأكرث من 35 �سركة عار�سة.

ومن اأبرز الفعاليات التي عقدت على هام�س املعر�س، الندوة التقنية التفاعلية التي قدمت حل�س�رها تفا�سيل فنية ح�ل التم�يل وال�سرائب 

الكائنة يف ت�سميم  ” و“ التحديات  الكلية يف تنفيذ م�سروع مدينة ال�سخري  “ ال�ستدامة  القان�نية، وناق�ست م�ا�سيع عدة منها  واملعايري 

م�سروع ديار املحرق ” و“روؤية البحرين 2030”، على اآفاق م�ساريع الإ�سكان املي�سرة يف مملكة البحرين. وكانت �سركة “�سكانا ه�لي�ستيك 

هاو�سنج �س�ل��سنز”، الراعي احل�سري للندوة.
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4. موؤمتر ومعر�س ال�صرق الأو�صط اخلام�س للفحو�صات الالاإتالفية

حتت رعاية �سعادة الدكت�ر عبداحل�سني بن علي مريزا وزير �سئ�ن النفط والغاز ورئي�س الهيئة ال�طنية للنفط والغاز نظمت جمعية املهند�سني 

ن�فمرب مبركز   11-8 من  الفرتة  ال�سع�دية خالل  العربية  اململكة  فرع  الالاإتالفية  للفح��سات  الأمريكية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  البحرينية 

اخلليج الدويل للم�ؤمترات يف فندق اخلليج.

ناق�س امل�ؤمتر م�ا�سيع هامة من قبل ح�سد من املتحدثني املخت�سني، اإ�سافة اإىل 71 ورقة علمية طرحت ور�ستي عمل على مدار الثالثة اأيام 

للم�ؤمتر، وقد جتاوز عدد امل�ساركني 520 م�سارك.

حظي امل�ؤمتر برعاية 22 �سركة من البحرين وال�سع�دية وال�ليات املتحدة واململكة املتحدة واأملانيا والدمنرك، وانق�سمت الرعاية اإىل رعاية 

بالتينية وذهبية وف�سية. اإىل جانب م�ساركة اأكرث من 52 �سركة عار�سة، عر�ست منتجاتها من خالل اأكرث من 120 من�سة عر�س.

مت عقد 9 ور�س عمل قبل امل�ؤمتر يف ال�سابع والثامن من ن�فمرب 2009، ح�سرها اأكرث من 120 م�ساركًا.

5. موؤمتر ومعر�س ال�صرق الأو�صط للتقنية املكانية

حتت رعاية �سعادة املهند�س فهمي بن علي اجل�در وزير الأ�سغال وال�زير امل�سرف على هيئة الكهرباء واملاء، نظمت اجلمعية بالتعاون مع وزارة 

الأ�سغال م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط اخلام�س ح�ل التقنية املكانية خالل الفرتة من 7 - 9 دي�سمرب2009 مبركز البحرين للم�ؤمترات يف 

فندق كراون بالزا.

طرحت يف امل�ؤمتر م�ا�سيع هامة من قبل ح�سد من املتحدثني املخت�سني تت�سمن 32 ورقة علمية ح�ل  ثالثة حماور رئي�سة وهي اأهم املعايري 

والقت�ساد وامل�ساريع واإدارة املعل�مات والتطبيقات ، وقاعدة بيانات امل�ؤ�س�سات. وح�سر امل�ؤمتر 250 م�ساركًا من دول جمل�س التعاون اخلليجي.

حظي امل�ؤمتر رعاية 8 �سركات وم�ساركة 16 �سركة عار�سة من البحرين، اأملانيا، اململكة العربية ال�سع�دية، الإمارات، والتي عر�ست منتجاتها 

يف املعر�س الذي عقد على هام�س امل�ؤمتر.
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6. موؤمتر ومعر�س ال�صرق الأو�صط للبنية التحتية

املهند�سـني  جمعيـة  نظمت  واملاء،  الكهرباء  هيئة  على  امل�سرف  وال�زير  الأ�سغال  وزير  اجل�در  علي  بن  فهمي  املهند�س   �سعادة  رعاية  حتت 

للبنية  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  “م�ؤمتر  التكن�ل�جيا  ونقل  املعل�مات  لتكن�ل�جيا  الأوروبي  واملعهد  الأ�سغال  وزارة  مع  بالتعاون  البحـرينية 

التحتية” خالل الفرتة من يف 18 – 19 يناير 2010 يف فندق الدبل�مات رادي�س�ن �سا�س، مملكة البحرين خالل الفرتة املذك�رة اأعاله.

اإىل رعاية بالتينية وذهبية وف�سية من البحرين وال�سع�دية واململكة املتحدة  9 �سركات، وانق�سمت الرعاية  حظي امل�ؤمتر واملعر�س برعاية 

واأملانيا والإمارات، كما عر�ست 15 �سركة عار�سة منجاتها يف املعر�س.

�سلة  تعمق  اأن  �ساأنها  من  والتي  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  املخت�سني  املتحدثني  من  ح�سد  قبل  من  هامة  م�ا�سيع  تناق�س  علمية  ورقة   27

الت�سالت وتبادل اخلربات بني امل�ساركني والذي يتجاوز عددهم 528 م�سارك.

7. موؤمتر ومعر�س ال�صرق الأو�صط الثالث ع�صر لتاآكل املعادن

حتت رعاية �سعادة املهند�س فهمي بن علي اجل�در وزير الإ�سغال ال�زير امل�سرف على هيئة الكهرباء واملاء نظمت جمعية املهند�سني البحرينية 

” مبركز  لتاآكل املعادن  الثالث ع�سر  ال�سرق الأو�سط  “ م�ؤمتر ومعر�س  ال�سع�دي  الفرع  التاآكل -  بالتعاون مع اجلمعية الأمريكية ملهند�سي 

اخلليج الدويل للم�ؤمترات يف فندق اخلليج خالل الفرتة 14 اإىل 17 فرباير 2010. 

واخلليجية يف هذا  املحلية  ال�سركات  امل�ساركة ف�سال عن  والإقليمية على  الدولية منها  املخت�سة  ال�سركات  العديد من  اإقبال  املعر�س  �سهد 

املعر�س والذي يقام على هام�س امل�ؤمتر حيث اأ�ستقطب اأكرث من 80 �سركة عار�سة من املزودين وامل�سنعني، كما يحظي امل�ؤمتر برعاية 26 

�سركة من البحرين وال�سع�دية واململكة املتحدة واأملانيا والإمارات، وانق�سمت الرعاية اإىل رعاية بالتينية وذهبية وف�سية، وجتاوز عدد زوار 

املعر�س لهذا العام 634.

عقد يف امل�ؤمتر 5 ور�س عمل تقنية ح�سرها اأكرث من 160 م�سارك، اإ�سافة اإىل 130 ورقة علمية تناق�س م�ا�سيع هامة من قبل 26 من املتحدثني 

املخت�سني، والتي من �ساأنها اأن تعمق �سلة الت�سالت وتبادل اخلربات بني امل�ساركني والذي يتجاوز عددهم 528 م�سارك.
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قائمة املؤتمرات واملعارض لعام 2010

املكانالتاريخا�صم املوؤمترالرقم

1
امل�ؤمتر التخ�س�سي ال�ساد�س ح�ل التط�ر البيئي 

يف ال�سناعات البرتولية والكيميائية
فندق اخلليج18-21 اأبريل 2010

مركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�س17-19 ماي� 2010منتدى البحرين الدويل للحك�مة الإلكرتونية2

مركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�س14-16 ي�ني� 2010معر�س وندوة تر�سيد الطاقة واملياه3

مركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�س11-13 ن�فمرب 2010معر�س البحرين الدويل للعقارات4

فندق اخلليج04-08 دي�سمرب 2010م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط ح�ل ال�سيانة  5

فندق اخلليج18-19 يناير 2010م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط للبنية التحتية 62011

فندق اخلليج25-28 اأكت�بر 2010ندوة تزويد الطائرات بال�ق�د7

مركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�سماي� 2011منتدى البحرين الدويل للحك�مة الإلكرتونية8

مركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�سي�ني� 2011معر�س وندوة تر�سيد الطاقة واملياه9

مركز البحرين الدويل للم�ؤمترات واملعار�ساأكت�بر 2011معر�س البحرين الدويل للعقارات10

فندق اخلليج06-09 ن�فمرب 2011م�ؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط اخلام�س للفح��سات الالاإتالفية11

تعزم جمعية املهند�سني البحرينية يف ال�سن�ات القادمة على عقد اتفاقيات جديدة مع م�ؤ�س�سات خمتلفة لتنظيم فعاليات ح�ل تزويد وق�د 

الطائرات، ال�سمنت و غريها. وتنظيم املزيد من امل�ؤمترات واملعار�س الدولية يف امل�ستقبل بالتعاون مع خمتلف املنظمات وامل�ؤ�س�سات.

تدع� اجلمعية جميع الأع�ساء للم�ساركة يف جلان امل�ؤمتر املختلفة، وتعزيز م�ساركتكم وم�ساهمتكم يف حتقيق النجاح املرج�. نحن على ثقة 

باأن دعمهم والتزامهم جتاه اجلمعية والأن�سطة �س�ف ت�سهم ب�سكل كبري يف حتقيق جناحات اأكرب لي�س على ال�سعيد الإقليمي فقط، بل على 

ال�سعيد الدويل.

ي�د جمل�س الإدارة اأن يعرب عن تقديره وامتنانه ملختلف الكيانات التي تقدم دعمها ب�سكل م�ستمر لكافة فعاليات واأن�سطة اجلمعية، منها  �سركة 

اأرامك� ال�سع�دية، بابك�، األبا، جي بي اآي �سي، بناغاز، وكافة ال�زارات مبملكة البحرين. كما يعرب جمل�س الإدارة عن تقديره للم�ؤ�س�سات 

وال�سركات ال�طنية والدولية التالية مل�ساركتهم يف تنظيم خمتلف امل�ؤمترات واملعار�س الدولية والتي حققت جناحا كبريا على �س�ء دعمهم امل�ستمر.

واأخريا، ننتهز هذه الفر�سة لنعرب عن �سكرنا وامتناننا لكافة اأع�ساء جلان امل�ؤمترات واملعار�س واملتط�عني لتفانيهم والتزامهم يف العمل معا 

كفريق واحد نح� حتقيق اأهداف وغايات اجلمعية.

خامسًا : الدورات الهندسية والتدريب اإلداري
ميكن ت�سنيف برنامج التدريب اخلا�س بجمعية املهند�سني البحرينية لعام 2009 اإىل فئتني، الأوىل هي الدورات التدريبية املعتادة وامل�جهة 

اإىل امل�ساركني املهتمني. والثانية هي الدورات امل�جهة اإىل ال�سركات املتخ�س�سة والتي تعقد يف مبنى اجلمعية. خالل عام 2009 تاأثر مركز 

التدريب بالرك�د املايل احلايل، مع العلم باأنه مت تنظيم 21 دورة تدريبية مقارنًة بالعام 2008 والذي نظمت فيه 19 دورة تدريبية فقط. وفيما 

يلي تفا�سيل الدورات وور�س العمل التي مت تنظيمها:
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عنوان الدورة التدريبيةالرقم
عدد 

احل�صور
ا�صم املحا�صرتفا�صيل الدورة

1
برجميات امل�سروع –اإم اإ�س

2009/2/3-1
12

كيفية احل�س�ل على املهارات يف تطبيقات وا�ستخدام اأنظمة م�ساريع 

مايكرو�س�فت 2007والتدريب على الأنظمة الداخلية للم�ساعدة يف 

التحكم والتخطيط للم�ساريع.

ج�ن بالكل�ز

2

كتابة التقارير الفنية - ا�ستخدام 

احلا�سب الآيل

2009/2/11-1

26

التدريب على �سياغة التقارير الإحرتافية با�ستخدام احلا�س�ب 

ا�ستفادًا اإىل املبادئ الأ�سا�سية يف كتابة املذكرات وال�سرية الذاتية 

والتقارير الفنية وحما�سر الجتماعات ودرا�سات الأعمال.

د. طارق ر�سيد

3
املطالبات واملطالبات امل�سادة

2009 /2/ 19-15
11

تتناول الدورة كيفية تفادي اأ�سباب املطالبات واملطالبات امل�سادة 

وفهم والتطرق اإىل اأن�اع املطالبات وطرق جتنب كل منها.
د. منذر ال�ساكت

4
مهارات القيادة والتحفيز

2009/3/ 31-29
دورة القيادة يف اإدارة املنظمات وت�فري املهارات الأ�سا�سية ل�سمان العمل .15

عناد ملل�م

5
املهارات الإ�سرافية

2009/3/ 31-29
13

امل�سئ�ليات الأ�سا�سية للم�سرفني، وبناء اأ�س�س الفهم للمهارات، وكيفية 

تعلم اأ�س�س الإ�سراف.

ج�ن بالكل�ز

6
املهارات الفّعالة لإر�ساء العمالء

2009/4/ 16-13
10

كيفية احل�س�ل على املهارات لتقدمي اخلدمات وكيفية القدرة على 

عر�س املهارات للعمالء بال�ستناد اإىل املفاهيم العلمية املتقدمة.
د. طارق ر�سيد

7

دورة امليزانية املخف�سة : اإدارة بناء 

اجل�دة

2009/4/ 18

16

هذه ال�ر�سة تعتمد على اأنظمة اجل�دة، ومت تعميمها من اأجل اإعداد 

امل�ساركني لتطبيقات �سهادة الآي�س اأو 9000 لتاأهيلهم للح�س�ل على 

�سهادة الآي�س اأو 2008-2009 اجلديدة.

اأ�سهر ح�سن

8
اإدارة امل�ساريع الحرتافية

2009/4/ 30-26
16

اأعدت الدورة لفهم متطلبات الإدارة الحرتافية للم�ساريع وتاأهيل 

امل�ساركني لمتحانات نيل ال�سهادة وتعلم املهارات واملفاهيم والتقنيات 

والأدوات، وذلك مل�ساعدتهم يف حتمل م�سئ�لية امل�ساريع.

اأكرم النجار

9
دورة تعريفية-درة البحرين

2009/5/7- 6
10

تط�ير قدرات الهند�سية ل�سياغة وت�سميم ال�سرية الذاتية الحرتافية 

بال�ستناء اإىل املعايري العاملية، وتدريبهم على اتخاذ القرارت بالتفكري 

اخلالق وال��س�ل اإىل احلل�ل ال�سحيحة، كما ي�ساعدهم ال�ر�سة على 

التحليل وحل امل�ساعب التي ت�اجههم.

د. طارق ر�سيد

10
قيمة الهند�سة – النم�ذج 1

2009/5/ 28-24
16

تقدمي ومناق�سة اأحدث ال��سائل والتقنيات مل�ساعدة امل�ساركني يف 

تط�ير اأعمالهم، كما بقدم تقنيات واأفكار م�ستحدثة لتط�ير قدراتهم 

واأدائهم.

م. عبد العزيز 

الي��سفي

11
مهارات حل امل�ساكل واتخاذ القرار

2009/6/ 11-10
14

�سرح اأ�ساليب ب�سيطة وعملية حلل امل�ساكل ومتكني امل�ساركني من 

ال��س�ل على قرارات اإبداعية.
د. �ساهيدا �سجاد

12
براميافريا بي.6

2009/6/ 18-14
18

تدريب امل�ساركني على برنامج برميافريا6، وت�فري خلفية م��سعة يف 

مفه�م التخطيط وجدولة امل�ساريع والتحكم يف امل�ساريف.
م. وائل عمار

13
بي.اإم.بي دورة خمف�سة الر�س�م

2009/8/ 12-7/13
22

تتناول هذه الدورة الأ�ساليب الدولية يف اإدارة امل�ساريع للح�س�ل 

على اأعتماد PMP من معهد اإدارة امل�ساريع باأمريكا، وذلك لتاأهيلهم 

للح�س�ل على �سهادة PMP وتعلم املهارات.

عدة حما�سرين

14

مت�يل ومراقبة التكاليف 

للمهند�سني-يف مبنى هيئة الكهرباء 

واملاء

2009/8/ 18-16

20

تدريب امل�ساركني على طرق ت�سيري الأعمال والتحكم يف امل�ساريف 

والأ�س�ل بهدف زيادة الأرباح والإنتاجية، ومعرفة طرق زيادة الع�ائد 

املالية الناجتة عن ال�ستثمارات بتط�ير اجل�دة وتقليل من اخل�سائر.

ج�ن بالكل�ز
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15

نظم اإدارة اجل�دة اآيزو 9000 : 

2000  والتدقيق الداخلي

2009/9/ 30-27

12
مقدمة لكل من له عالقة بتط�ير وتطبيق واإدارة نظام اجل�دة 2008-

ISO 2009 وكيفية ا�ستخدامه يف تطبيقات التدقيق واإدارة اجل�دة.
زياد اأوتي

16
فيديك- النم�ذج 2

2009/10/ 8-5
د. منذر ال�ساكت�سرح حمت�يات كتيبات فيديك )�سروط العق�د(.19

17
العمل اجلماعي

2009/10/ 13-12
13

كيفية العمل بفعالية �سمن فريق وكيفية ت�يل زمام القيادة عند 

الطلب، وكيفية ا�ستخدام الفريق كبناء لتط�ر اجل�دة وزيادة الإنتاجية 

ور�سا العمالء وتنفيذ املهام والأهداف الهامة.

عناد ملل�م

18
عرو�س تقدميية ق�ية للمحرتفني

2009/11/ 4-2
6

كيفية اإعداد وتنفيذ العرو�س واإجراء الت�سالت واإتباع اأ�سل�ب 

التعامل من اأجل احل�س�ل على نتائج �سليمة 

ج�ن بالكل�ز

19
التخطيط ال�سرتاتيجي

2009/11/ 17-15
18

�سلة ال��سل بني التفكري رفيع امل�ست�ى لالإدارة العليا وتنفيذ اأهداف 

العمل املبتغاة لكل امل�ست�يات يف جهة العمل

ج�ن بالكل�ز

20
اإدارة امل�ساريع الفّعالة لل�سيانة

2009/12/ 22-20
بن �ستيفينزتطبيق اأف�سل املمار�سات التقنية لإدارة امل�ساريع ملتطلبات ال�سيانة10

21
مبادئ اإدارة امل�سروع

 2010/1/20-17
14

تعلم طريقة اإدارة كل ج�انب امل�سروع من اأجل حتقيق اخلطط 

املر�س�مة للميزانية واأهداف العمل
د. غالب عبا�سي

22
درا�سة جدوى امل�ساريع القت�سادية

2010/2/3-1
15

تهدف ور�سة العمل اإىل تدريب التنفيذيني الذين لهم �سلة بامل�ساريع 

اجلديدة اأو ت��سعة جمالت العمل احلالية من خالل درا�سة جدوى 
م. حممد �سرطاوي

خطة واقرتاحات العام 2010:

ت�سمل خطة مركز التدريب بجمعية املهند�سني البحرينية للعام 2010 ثالثة م�سارات على النح� التايل : الدورات التدريبية املعتادة   -

دورات  اجلمعية،  مبنى  يف  تعقد  والتي  ال�زارات  اأو  املتخ�س�سة  ال�سركات  اإىل  امل�جهة  الدورات  املهند�سني،  جميع  اإىل  وامل�جهة 

تدريبية ذات ر�س�م خمّف�سة م�جهة اإىل اأع�ساء اجلمعية فقط. 

كما ت�سمل خطة مركز التدريب بجمعية املهند�سني البحرينية للعام 2010 زيادة عدد الدورات التدريبية من 21 دورة )2009( اإىل   -

23 دورة للعام )2010(.

مقرتح: ت�ظيف اأخ�سائي تدريب.  -
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فريق التدريب :

 اأع�ساء جلنة التدريب على النح� التايل : املهند�سة هدى �سلطان )رئي�سة( والأع�ساء: املهند�سة ليلى جناحي واملهند�سة �س�زان العجاوي، 

واملهند�س رافيندر �سنغ واملهند�س عادل �سلمان وال�سيدة روث ريي�س.

كما ي�د مركز تدريب جمعية املهند�سني البحرينية اأن يعرب عن تقديره جلميع اأع�ساء جلنة التدريب للتعاون امل�ستمر وامل�ساهمة ب�سكل فّعال 

يف جناح املركز.

سادسًا: األنشطة العامة:
نظرًا لنق�سان واحد من اأع�ساء جمل�س الإدارة، فقد عانت الأن�سطة العامة جراء ذلك، وجلاأ جمل�س الإدارة اإىل ت�زيع م�سئ�ليات اللجنة 

املذك�رة على الأمني املايل واأمني ال�سر. وخالل عام 2009 مت اإجناز ما يلي:

تنظيم غبقتني خالل �سهر رم�سان بالتعاون مع مكتب الرتباط لنقابة املهند�سني الأردنيني– فرع البحرين ومعهد املهند�سني والتقنيني –  اأ. 

فرع البحرين.

اإحياء الذكرى ال�سن�ية الأوىل على رحيل املهند�س ه�سام ال�سهابي وذلك يف 2009/10/3 . ب. 
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تنظيم عدد من املحا�سرات خالل اأيام الثالثاء كما ه� مبني اأدناه: ج. 

مكان النعقاداملحا�صرة/ املوؤمترالتاريخالرقم

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيحما�سرة مع معهد املهند�سني الباك�ستانيني27 /1/ 12009

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيحما�سرة مع �سادق عبدال�هاب عن ر�سالة الدكت�راه3 /2/ 22009

قاعة املحا�سراتحما�سرة ملعهد الهند�سة والتقنية24 /2/ 32009

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيحما�سرة للدكت�ر م�سطفى بن حم��س24 /3/ 42009

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيحما�سرة مع معهد املهند�سني الباك�ستانيني31 /3/ 52009

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيحما�سرة عن ال�سحة وال�سالمة21 /4/ 62009

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيعر�س �سركة �سك�ت ويل�س�ن ح�ل م�سروع ديار املحرق7 /7/ 72009

82009 /8/ 11

حفل م�سرتك مع جمعية البحرين ملقاومة التطبيع مع العدو 

ال�سهي�ين ح�ل غزة

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابي

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيحما�سرة عن م�اقف ال�سيارات يف الط�ابق العليا20 /10/ 92009

قاعة املهند�س ه�سام ال�سهابيمعاهدة ك�بنهاجن ح�ل التغريات املناخية102010/1/19

سابعًا: شئون األعضاء واملهنة :

طلبات الن�صمام للجمعية:

خالل عام 2009، تلقت اجلمعية عددًا من الطلبات من اأجل الن�سمام اإىل جمعية املهند�سني البحرينية، وقد بلغ جمم�عها 125 طلبًا،  وبعد 

مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة �سئ�ن الأع�ساء  وعر�سها على جمل�س الإدارة، فقد وافق املجل�س على ان�سمام 116 ع�س�ًا من خمتلف الفئات 

الع�س�ية، ومت رف�س 9 طلبات نظرًا لعدم ا�ستيفائها لل�سروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما مت اإقرار طلبات ترفيع الع�س�ية لـ 10 اأع�ساء.  

املهند�س حممد علي اخلزاعي  ال�سر  واأمني  ال�سماك  الدكت�ر عبدالإمام  واملهنة  الأع�ساء  �سئ�ن  الأع�ساء كاًل من  مدير  �سئ�ن  ت�سم جلنة 

واملهند�س عي�سى جناحي واملهند�س ج�اد اجلبل والدكت�ر عبد اجلليل الل�سنقي�س. 

وفيما يلي اإح�سائية بالطلبات املقدمة خالل عام 2009  وت�زيعها ح�سب الفئات والتخ�س�سات: 

ت�زيع الطلبات اجلديدة املقب�لة ح�سب فئة الع�س�ية مبينة يف اجلدول التايل:

العددفئة الع�صوية

0زميل

52عامل

29خريج

9م�ؤازر

26طالب

116املجم�ع
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توزيع الطلبات ح�صب التخ�ص�صات:

العددالتخ�ص�س

33معماري 

2كيميائي

33مدين

1ات�سالت

1كمبي�تر

7التحكم يف الجهزة الدقيقة

22كهرباء واإلكرتونيات

2�سناعي

11ميكانيكا

1البيئة 

3ت�سميم داخلي 

116املجم�ع

املوؤمترات والدورات: 

اأتاحت اجلمعية الفر�سة اإىل ثالثة اأع�ساء حل�س�ر ثالث دورات تدريبية تنظمها اجلمعية ، كما وافقت اجلمعية على ح�س�ر 16 من الأع�ساء 

تنظمها جهات  م�ؤمترات  الأع�ساء حل�س�ر  انتداب عدد من  ف�ساًل عن  �سيا�سة اجلمعية.   مع  تنظمها مت�سيًا  التي  والدورات  امل�ؤمترات  يف 

حك�مية واأهلية خالل العام ذاته.  

برنامج املنح الدرا�صية:

منح فل�صطني: 

ا�ستمرارًا يف دعم طلبة الهند�سة الفل�سطينيني فقد تبنت اجلمعية على عاتقها �سرف 11 منحة درا�سية للطلبة يف  جامعة النجاح بفل�سطني.  

وقد بداأ هذا الربنامج يف عام 2001، مت مب�جبه التحاق 26 طالبًا يدر�س�ن الهند�سة بجامعة النجاح، و�سددت اجلمعية ح�ايل 33 األف دينار 

بحريني لهذا الغر�س منذ بدء الربنامج، اأغلبها كان من تربعات مالية تقدم بها بع�س الأ�سخا�س، والبع�س الآخر من ريع حفالت الع�ساء 

اخلريية وا�ستخدام ن�سبة 5% التي ي�سددها الأع�ساء من ر�س�مهم ال�سن�ية بناًء على قرار �سابق اأ�سدرته اجلمعية العم�مية.

منح جامعة البحرين   

وا�سلت جمعية املهند�سني برنامج �سرف املنح املالية لطلبة الهند�سة يف جامعة البحرين حيث ا�ستفاد منها ثمانيَة طالب خالل هذا العام. 

زيادة عالوة  الدرا�سية فقد قررت اجلمعية  الكتب  �سراء  تكاليف  ونظرًا لرتفاع  الربنامج.   �ستة طلبة جدد يف هذا  م�ؤخرًا لإحلاق  كما مت 

القرطا�سيات من 50 دينارًا اإىل 100 ديناٍر. 

الأن�صطة والفعاليات: 

جلنة املهند�صات 

ا�ستمرت جلنة املهند�سات يف تلبية دع�ات املجل�س الأعلى للمراأة حل�س�ر الجتماعات، و�ساركت مندوبة اللجنة بفعالية يف املناق�سات اجلارية 

واإعداد اخلطط.  كما ح�سرت مهند�ستان  فعاليات  “امل�ؤمتر اخلا�س باملهند�سات �سمن فعاليات الحتاد العاملي للمنظمات الهند�سية يف دولة 

الك�يت يف خالل الفرتة من 2-6  ن�فمرب 2009.
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العتماد الأكادميي

تلقت اجلمعية بع�س  الطلبات من اجلامعات املحلية لعتماد مناهجها الأكادميية  ولكن طلباتهم مت تاأجيلها يف انتظار �سدور قرار من وزارة 

الرتبية والتعليم من خالل ‘جمل�س التعليم العايل’. كما تلقت اجلمعية بع�س ال�ستف�سارات من اجلمعيات الهند�سية  ال�سقيقة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي لعتماد بع�س اجلامعات املحلية حيث مت الرد عليها يف ال�سياق ال�سابق.

املهند�صون ال�صباب

ت�لت اجلمعية رعاية 27 طالبا ومهند�سا �سابا حل�س�ر امل�ؤمتر الدويل للهند�سة “تطبيقات الطاقة البديلة : خيار اأو �سرورة؟” خالل الفرتة 

من 2-6 ن�فمرب 2009 بالك�يت. بالإ�سافة اإىل ح�س�ر امل�ؤمتر قام ال�فد ببع�س الزيارات والأن�سطة امل�ساحبة.

تفا�صيل اإح�صائية باأع�صاء جمعية املهند�صني البحرينية:

جدول رقم )1(:

عدد الأع�ساء ح�سب فئة الع�س�ية

عدد الأع�صاء فئة الع�صوية

20 زميل

832 عامل

148 خريج

77 م�ؤازر

262 طالب

1339 املجم�ع
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جدول رقم )2(:

عدد الأع�ساء ح�سب التخ�س�س

املجموع
تخ�ص�صات 

اأخرى

هند�صة 

معمارية
هند�صة كيميائية هند�صة كهربائية هند�صة ميكانيكية

هند�صة

مدنية
الفئة

20 2 0 1 4 6 7 زميل

832 105 97 42 147 140 301 عامل

148 22 33 15 28 22 28 خريج

77 27 4 2 14 11 19 م�ؤازر

262 41 67 40 40 31 43 طالب

1339 197 201 100 233 210 398 املجم�ع

%100 %15 %15 %7 %17 %16 %30 الن�سبة

جدول رقم )3(:

عدد ون�سبة الأع�ساء ح�سب اجلن�سية

املجموع
غري بحريني بحريني

الفئة

الن�صبة  العدد الن�صبة  العدد

20 % 1 4 % 2 16 زميل

832 % 84 270 % 55 562 عامل

148 % 2 6 % 14 142 خريج

77 % 11 33 % 4 44 م�ؤازر

262 % 2 7 % 25 255 طالب

1339 % 24 320 % 76 1019 املجم�ع

جدول رقم )4(:

عدد ون�سبة الأع�ساء ح�سب اجلن�س

املجم�ع

اإناث ذكـــ�ر

الفئة

الن�سبة العدد الن�سبة العدد

20 0 0 % 2 20 زميل

832 % 33 86 % 69 746 عامل

148 % 21 54 % 9 94 خريج

77 % 1 3 % 7 74 م�ؤازر

262 % 45 118 % 13 144 طالب

1339 % 19 261 % 81 1078 املجم�ع
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ثامنًا: الشئون اإلعالمية :

 متكنت جلنة الإعالم من اإجناز ما يلي :

تعميم اأن�سطة اجلمعية بداية كل �سهر اإىل الأع�ساء وعرب جمم�عة “املهند�س”  .1

ت�ثيق ال�سالت مع ال�سحافة و متابعة ما ين�سر فيها ي�ميًا.   .2

تغطية اأن�سطة جلان و فعاليات اجلمعية و ن�سرها يف ال�سحافة.  .3

طباعة جملة “املهند�س” لالأعداد رقم 49 )اأبريل-ي�ني� 2009(، رقم 50 )ي�لي�-�سبتمرب 2009( ، رقم 51 )اأكت�بر- دي�سمرب   .4

2009( و جاري العمل على اإ�سدار العدد 52  )يناير– مار�س 2010(.

51، كما �س�ف  “الطاقة املتجددة” يف ملف العدد  50   و م��س�ع  “الأزمة املالية العاملية” يف ملف العدد  و قد مت طرح م��س�ع   

يتطرق ملف العدد القادم اإىل “م�ؤمتر ك�بنهاغن و ما بعده”. و كان الإ�سرار على ال�ستمرار يف الكتابة يف الأب�اب اجلديدة و هي: 

اأخبار الأع�ساء، م�اهب و ه�ايات، قراءة يف كتاب )باللغتني(، ت�سايل هند�سية اإىل جانب باب �سخ�سية العدد يف كل عدد من جملة 

املهند�س. 

اإلقاء ال�س�ء باللغتني على ن�ساطات اجلمعية الداخلية واخلارجية اإىل جانب ندوات ملتقى الثالثاء،  كما ت��سعت املجلة كثريا يف   

الدورات التدريبية و امل�ؤمترات و اللجان اخلارجية التي يق�م الأع�ساء بتمثيل جمعية املهند�سني البحرينية فيها. وقد بلغت �سفحات 

العدد احلادي واخلم�سني ح�ايل 100 �سفحة و مت زيادة ن�سخها من 2000 ن�سخة اإىل 2500 ن�سخة.

طباعة بطاقات املعايدة بت�اقيع اأع�ساء الإدارة اجلديدة و اإر�سالها اإىل الأع�ساء و اأ�سدقاء اجلمعية مبنا�سبة عيدي الفطر والأ�سحى   .5

املبارك.

بال�س�ر  �سرح  جانب  اإىل  الر�سمية  العطل  تبيان  مع  اجلمعية،  واأ�سدقاء  الأع�ساء  على  وت�زيعه   2010 لعام  جيب  تق�مي  ت�سميم   .6

لأن�سطة جلان اجلمعية املختلفة خالل 2008 و 2009.

العمل جار على حترير الكتيب التعريفي للجمعية باللغة العربية.  .7
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التو�صيات:

ت�زيع اللجنة اإىل فريقني: فريق املجلة ، فريق التغطية الإعالمية  .1

تكثيف الت�سال بال�سحافة الناطقة باللغة الجنليزية لت�زيع دائرة التغطية الإعالمية.  .2

الحتفاظ باأر�سيف م�س�ر و م�ؤرخ عن برامج اجلمعية بهدف الرج�ع اإليه.  .3

تط�ير �سفحة “املهند�س” اللكرتونية.  .4

طباعة بع�س الالفتات عن املهنة.  .5

اإخراج فيلم ح�ل تاريخ اجلمعية مبنا�سبة الحتفال مبرور 40 عامًا على تاأ�سي�س اجلمعية.  .6

تاسعًا: الشئون املالية: 

1. املوؤمترات و الدورات التدريبية

نظمت اجلمعية م�ؤمترات ودورات تدريبية يف العام 2009 حيث بلغ اإجمايل الإيرادات للم�ؤمترات 733482  دينارًا وللدورات التدريبية 123454 

دينارًا .

بينما بلغت امل�سروفات 488988 دينارًا للم�ؤمترات 109666  دينارًا للدورات التدريبية .  وبذلك يك�ن مقدار الربح للم�ؤمترات 244497 دينار 

ومقدار الربح للدورات التدريبية 13788 دينارًا.

وبذلك يك�ن اإجمايل الربح للم�ؤمترات والدورات التدريبية جمتمعة 258285 دينارًا وذلك خالل العام 2009.

وبالتايل فقد نق�ست الأرباح 180258 دينارًا يف عام  2009 عما مت حتقيقه يف عام 2008. ويع�د ذلك اإىل النح�سار القت�سادي الذي �سهده 

عام 2009 مما انعك�س �سلبًا على عدد املبتعثني من ال�زارات وامل�ؤ�س�سات حل�س�ر امل�ؤمترات والدورات التدريبية.

2.  ر�صوم الع�صوية:

2008، وباملقابل كانت املبالغ امل�سط�بة عن  28745 دينارًا يف عام  37412 دينارًا مقابل  2009 مبلغ  بلغت ر�س�م الع�س�ية امل�ستلمة يف عام 

ال�سرتاكات املتاأخرة يف عام 2009 قد بلغت 15603 دينارًا، مقابل 11680 دينارًا يف العام 2008.

املنح الدرا�صية:  .3

دينارًا يف عام   5658 كانت  بينما   2009 دينار يف  عام   3766 امل�ؤمترات اخلارجية  بغر�س ح�س�ر  لالأع�ساء  املقدمة  املنح  بلغت م�ساريف 

.2008

تاأجري قاعات اجلمعية:  .4

بلغ دخل تاأجري قاعات اجلمعية يف العام 2009 مبلغ 8804 دينارًا مقابل 6482 دينارًا يف عام 2008.

الأ�صول:  .5

بلغ اإجمايل الأ�س�ل يف  العام 2009 مبلغ 2469108 دينارًا مقابل 2211889 دينارًا يف العام 2008.

بلغت الأ�س�ل الثابتة مبلغ 595339 دينارًا يف العام 2009 بينما بلغت مبلغ 618606 دينارًا يف العام 2008.  ويع�د ذلك اإىل احت�ساب مبالغ 

ال�ستهالك للمبنى والأثاث واملعدات املكتبية .

1593283 دينارًا يف العام  2009 بينما بلغت  1873770  دينارًا يف العام  بلغت قيمة الأ�س�ل النقدية امل�ج�دة وامل�ستحقة واملطب�عات مبلغ 

2008 بزيادة مقدارها 280487  دينارًا. ويع�د ذلك اأ�سا�سًا اإىل زيادة الأرباح يف اأن�سطة اجلمعية يف تنظيم امل�ؤمترات والدورات التدريبية.
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الودائع الثابتة:  .6

على  الف�ائد  انخف�ست  ولذلك   ،% ون�سف   1 فائدة  مبعدل   2009 عام  نهاية  يف  دينارًا   1534271 البن�ك  يف  الثابتة   ال�دائع  جمم�ع  بلغ 

ال�دائع الثابتة مببلغ 12711 دينارًا يف عام 2009 عن عام 2008،  حيث  بلغت 18058 دينارًا يف 2009 مقابل 30769 دينارًا يف عام 2008.

املبنى:  .7

بلغت م�ساريف ال�سيانة للمبنى مبلغ 13799 دينارًا يف عام 2009 بينما كانت 20596 دينارًا يف عام 2008.

جملة املهند�س:  .8

مل تتحقق اأي اإيرادات من جملة املهند�س خالل عام 2009، بينما بلغت امل�ساريف يف العام نف�سه 9860 دينارًا.

الذمم املدينة:  .9

بلغت الذمم املدينة مبلغ 302583 دينارًا يف العام 2009  بينما بلغت مبلغ 209084 دينارًا يف العام 2008، وذلك بزيادة بلغت 93499 لدى 

مقارنته بالعام ال�سابق، ويع�د ذلك اأ�سا�سًا اإىل تنظيم العديد من امل�ؤمترات وور�س العمل يف الربع الأخري من عام 2009، ومن املت�قع اأن يتم 

ا�ستالم هذه الأم�ال يف الربع الأول من عام 2010. 

10.   اخلال�صة:

بلغت زيادة الإيرادات على امل�سروفات يف العام 2009 مبلغ 130719 دينارًا ، بينما كانت الزيادة تبلغ 262788 دنانري يف عام 2008.  وميثل 

ذلك انخفا�سًا يف الأرباح مبقدار 132869 يف عام 2009 مقارنة مبا مت حتقيقه يف عام 2008 .

11.   التو�صيات:

ي��سي جمل�س الإدارة بامل�افقة على تعيني   �سركة  “ ه�رواث - البحرين ” للقيام مبهمة املدقق املايل اخلارجي للدورة اجلديدة لعام 2010.
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جمعية املهندسني البحرينية

البيانــات املالية 
للسنة املنتهية فــي 31 ديســمرب 2009

ال�صفحةاملحتــويـات

2جهات الت�سال والإدارة1.

3تقرير مراقب احل�سابات2.

4بيان املركز املايل3.

5بيان الإيرادات وامل�سروفات4.

6بيان التدفقات النقدية5.

7 - 15الإي�ساحات ح�ل البيانات املالية6.
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جمعية املهندسني البحرينية
جهات اإلتصال واإلدارة كما يف 31 ديسمرب 2009

73004/01 رقم الت�سجيل 

-  الرئي�ساملهند�س عبداملجيد الق�ساباأع�ساء جمل�س الإدارة

-  نائب الرئي�ساملهند�س عبداهلل اأحمد جناحي

-  اأمني ال�سراملهند�س حممد علي اخلزاعي

-  الأمني املايلاملهند�س ج�اد جعفر اجلبل

-  مدير امل�ؤمتراتاملهند�س جميل خلف العل�ي

-  مدير �سئ�ن الأع�ساء واملهنةالدكت�ر عبدالإمام ال�سماك

-  مديرة الإعالماملهند�سة �سهربان �سريف

-  مديرة التدريباملهند�سة هدى �سلطان فرج

مبنى 230املكتب الرئي�سي

اجلفري 341، �سارع ال�سباب

�س.ب: 835

املنامة

مملكة البحرين

بنك البحرين ال�طنيالبنـــ�ك

جــ�اد حـبـيـب و�ســـركـاهمدقـقـ� احل�سابات

�س.ب: 787

الطابق اخلام�س - برج بنك اخلليج املتحد

املنطقة الدبل�ما�سية

البحرين
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2009

تقرير مراقب الحسابات إىل السادة األعضاء يف
جمعية املهندسني البحرينية

 31 فــي  كما  املايل  املركز  بيان  تتك�ن من  والتي  البحرينية )»اجلمعيــــة«(  املهند�سني  املـرفقة جلمعيــة  املالية  البيانات  بفح�س  قمنـا  لقــد 

دي�سمبــر 2009، وبيان الإيرادات وامل�سروفات، وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، والإي�ساحات ح�ل البيانات املالية 

املتمثلة يف ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والإي�ساحات الهامة الأخرى.  

م�صئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية

اإدارة  جمل�س  م�سئ�لية  من  تك�ن  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  عادلة  ب�س�رة  وعر�سها  للجمعية  املالية  البيانات  اإعداد  اإن 

وعر�سها  املالية  البيانات  لإعداد  منا�سبة  تك�ن  الداخلية  للرقابة  بنظم  والحتفاظ  والتنفيذ  التخطيط  امل�سئ�لية  هذه  وتت�سمن  اجلمعية.  

ب�س�رة عادلة وخالية من الأخطاء اجل�هرية الناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ، وكذلك اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة واإعداد 

التقديرات املحا�سبية املنا�سبة واملعق�لة يف مثل تلك الظروف.

م�صئولية مراقب احل�صابات

وتنح�سر م�سئ�ليتنا يف اإبداء الراأي ح�ل هذه البيانات املالية بناًء على اأعمال التدقيق التي قمنا بتنفيذها.  لقد متت اأعمال فح�سنا وفقًا 

التدقيق  اأعمال  واإجناز  بتخطيط  نق�م  واأن  العالقة،  املهنية ذات  بالأخالقيات  اللتزام  املعايري منا  وتتطلب هذه  الدولية.   التدقيق  ملعايري 

للح�س�ل على درجة مقب�لة من القناعة باأن البيانات املالية خالية من الأخطاء اجل�هرية.  

وتتطلب اأعمال التدقيق القيام باإجراءات تدقيق معينة للح�س�ل على اأدلة تدقيق م�ؤيدة للمبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها البيانات املالية، 

وتعتمد اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا املهنية، مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �س�اء الناجتة عن 

لتمكني  املنا�سبة  الداخلية  الرقابة  العتبار نظم  الأخذ بعني  يك�ن على عاتقنا  املخاطر  تلك  بتقييم مثل  القيام  اأو اخلطاأ.  وحني  الحتيال 

بغر�س  ولي�س  الظروف،  تلك  املالئمة يف مثل  التدقيق  اإجراءات  املالية وعر�سها ب�س�رة عادلة لأجل ت�سميم  البيانات  اإعداد  اجلمعية من 

اإبداء الراأي املهني ح�ل فاعلية نظم الرقابة الداخلية للجمعية.  كما تت�سمن اأعمال التدقيق القيام بتقييم لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة 

ومعق�لية التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة، وكذلك تقييم العر�س العام للبيانات املالية.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها ت�فر لنا اأ�سا�سًا مقب�ًل لتمكيننا من اإبداء راأينا.

 

الـــراأي 

براأينــا، اأن البيانــات املاليـة تظهـــر ب�س�رة عادلة، من كافــة الن�احــــي املاديـــــة، املركــز املالـــي للجمعية كما يف 31 دي�سمرب 2009، واأدائها 

املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

املنامة - مملكة البحرين

7 مار�س 2010

95827
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جمعية املهندسني البحرينية

بيان املركز املالي كما يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني (

20092008اإي�ساحات

املوجــودات

املوجودات غري املتداولة

5595.338618.606ممتلكات، اآلت ومعدات

املوجودات املتداولة

2.4571.620املطب�عات

6302.583209.084ذمم مدينة واأخرى

71.568.7301.382.579النقدية و�سبه النقدية

1.873.7701.593.283

 

2.469.1082.211.889جمموع املوجودات

الأموال واملطلوبات

الأموال والحتياطيات

8751.447692.623الأم�ال العامة

821.22819.921اأم�ال امل�ساعدات والدعم

8880.517809.929اأم�ال الأع�ساء

8511.236511.236احتياطي اإعادة تقييم

2.164.4282.033.709

املطلوبات غري املتداولة

915.95919.013حق�ق نهاية اخلدمة للم�ظفني

 

املطلوبات املتداولة

10288.721159.167ذمم دائنة واأخرى

2.469.1082.211.889جمموع الأموال واملطلوبات

2010 ومت الت�قيع عليها  7 مار�س  15 قد مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  4 اإىل  اإن البيانات املالية واملبينة على ال�سفحات من 

بالنيابة عنهم من قبل كل من:

ج�اد جعفر اجلبلعبداملجيد الق�ساب

الأميــــن املالـــــيالرئيــــــ�س
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جمعية املهندسني البحرينية

بيان اإليرادات واملصروفات للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني (

20092008اإي�ساحات

الإيــــــرادات

733.4821.028.597امل�ؤمترات والندوات

123.454182.623ور�س العمل ودورات التدريب

18.05830.769ف�ائد ال�دائع البنكية ق�سرية الأجل

33.59226.430ا�سرتاكات الع�س�ية

8.8046.482اإيرادات تاأجريية

3.8202.315الدعم وامل�ساعدات املالية

2505.878اإيرادات اللجنة الجتماعية

4080اإيرادات املطب�عات

1.1441.100اإيرادات اأخرى متن�عة

922.6441.284.274

امل�صــــــروفات

)655.213()488.988(م�ساريف امل�ؤمترات والندوات والدورات

)117.464()109.666(م�ساريف ور�س العمل ودورات التدريب

)74.715()70.741(م�ساريف الرواتب

)27.109()27.083(5ال�ستهالكات

)20.596()13.779(�سيانة املبنى

)9.925()13.518(اإعدام ر�س�م الع�س�ية

)16.053()12.168(م�ساريف اإدارية

)6.783()9.860(م�ساريف املجلة

)9.590()8.511(م�ساريف احتاد املهند�سني العرب

)12.014()7.043(م�ساريف منتدى اخلليج للهند�سة

)12.217()4.419(م�ساريف اللجنة الجتماعية

)5.658()3.766(م�ساريف املنح الدرا�سية

-)3.641(م�ساريف �سيانة قاعة الجتماعات

)1.675()2.603(م�ساريف �سئ�ن الأع�ساء

)1.755()2.085(اإعدام ر�س�م امل�ساعدات املالية

)6.018()1.901(م�ساريف بريد وطباعة وقرطا�سية

)30.675()1.294(م�ساريف الحتاد العاملي للمنظمات الهند�سية

)120()1.235(م�ساريف اللجنة الفنية

)1.463()800(م�ساريف ع�س�ية جمعيات اأخرى

-)124(عم�لة البنك وخ�سائر فروقات اأ�سعار ال�سرف

)12.443()8.700(م�ساريف اأخرى متن�عة

)791.925()1.021.486(

8130.719262.788الزيادة يف الإيرادات على امل�سروفات لل�سنة
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جمعية املهندسني البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني (

20092008اإي�ساحات

 

الأن�صطة الت�صغيلية

8130.719262.788الزيادة يف الإيرادات على امل�سروفات لل�سنة

الت�س�يـــــات:

527.08327.109   ال�ستهالك

التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات املتعلقة بالت�سغيل:

1.128)837(   املطب�عات

93.604)93.499(   ذمم مدينة واأخرى

)106.667(129.554   ذمم دائنة واأخرى

4.269)3.054(   حق�ق نهاية اخلدمة للم�ظفني، �سايف

189.966282.231�سايف التدفقات النقدية الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية

)5.885()3.815(5�سراء ممتلكات، اآلت ومعدات

)5.885()3.815(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية

186.151276.346�صايف الزيادة يف النقدية و�صبه النقدية

1.382.5791.106.233النقدية و�سبه النقدية كما يف بداية ال�سنة

71.568.7301.382.579النقدية و�سبه النقدية كما يف نهاية ال�سنة
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جمعية املهندسني البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني (

اجلمعية ون�صاطها الأ�صا�صي  .1

يف  الهند�سية  القطاعات  ملختلف  الهند�سية، وذلك  املعارف  ترويج  لهدف  تاأ�س�ست  البحرينية )»اجلمعية«( قد  املهند�سني  جمعية  اإن   

مملكة البحرين.  وقد �سجلت اجلمعية لدى وزارة التنمية الجتماعية حتت �سجل رقم 73004/01.

 

اإن املكتب الرئي�سي للجمعية م�سجل يف مملكة البحرين.  

اأ�صا�س الإعداد  .2

بيان اللتزام  

لقد مت اإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية املعلنة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات   

ال�سادرة عن اللجنة املخت�سة بتف�سري التقارير املالية.

اأ�صا�س العر�س  

لقد مت اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية.  

اإن اإعداد البيانات املاليـة وفقـًا للمعاييـر الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب ا�ستخــدام تقديـرات حما�سبية معينة وحمـددة.  كما   

يتطلب اأي�سًا من الإدارة ا�ستخدام تقديراتها اخلا�سة فيما يتعلق بتطبيقاتها لل�سيا�سات املحا�سبية للجمعية.

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت تطبيقها يف عام 2009  

اإن املعايري اجلديدة التاليــة والتعديــالت على املعايري والتف�سيــرات هي اإلزامية للمرة الأولــى فــي بدايــة ال�سنــة املالية من 1 يناير   

2009، والتي مت تطبيقها يف اإعداد هذه البيانات املالية:

املفعل يف الفرتة املحا�صبية التي تبداأ يف اأو بعدالعنـــــواناملعيار اأو التف�صري

1 يناير 2009اإعداد البيانات املاليةاملعيار املحا�سبي الدويل رقم )1(

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت تطبيقها يف عام 2009، اإل اأنها ل تنطبق على اأن�صطة اجلمعية

اإن املعايري اجلديدة التالية والتعديالت على املعايري والتف�سريات لإ�سدار املعايري يجب تطبيقها يف الفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 

يناير 2009، اإل اأن هذه املعايري والتعديالت والتف�سريات ل تنطبق على اأن�سطة اجلمعية:

املفعل يف الفرتة املحا�صبية التي تبداأ يف اأو بعدالعنـــــواناملعيار اأو التف�صري

1 يناير 2009تكاليف القرتا�ساملعيار املحا�سبي الدويل رقم )23(

1 يناير 2009الأدوات املالية: »العر�س«املعيار املحا�سبي الدويل رقم )32(

1 يناير 2009الدفع على اأ�سا�س الأ�سهم )املعدل(املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )2(

1 يناير 2009القطاعات الت�سغيليةاملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )8( 

تف�سري رقم )15( ال�سادر عن جلنة تف�سيــرات 

التقاريــر املالية الدوليــة
1 يناير 2009اتفاقيــات اإن�ســــاء العقارات
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اأ�صا�س الإعداد - تابع  .2

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها ومل يبداأ �صريان تطبيقها يف عام 2009  

 

اإن املعايري والتعديالت والتف�سريات التي مت اإ�سدارها / تعديلها يف 1 ينايـر 2009، مل تخ�سع للتطبيق املبكر من قبل اإدارة اجلمعية:  

العنـــــواناملعيار اأو التف�صري
املفعل يف الفرتة املحا�صبية التي تبداأ 

يف اأو بعد

املعيار املحا�سبي الدويل رقم )27(

البيانات املالية امل�حدة واملنف�سلة - تكاليف 

واندماج  التابعة  ال�سركات  يف  ال�ستثمار 

الأعمال

1 ي�لي� 2009

1 ي�لي� 2009الأدوات املالية: »العرتاف والقيا�س«املعيار املحا�سبي الدويل رقم )39(

1 ي�لي� 2009اندماج الأعمالاملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )3(

1 ي�لي� 2009الأدوات املالية: »الإف�ساحات«املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )7( 

تف�سيــرات  جلنة  عن  ال�سادر   )17( رقم  تف�سري 

التقاريــر املالية الدوليــة

اإىل  للم�ج�دات  النقدية  غري  الت�زيعات 

امل�ساهمني
1 ي�لي� 2009

تف�سيــرات  جلنة  عن  ال�سادر   )18( رقم  تف�سري 

التقاريــر املالية الدوليــة
1 ي�لي� 2009حت�يل امل�ج�دات من العمالء

اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية  .3

اأ�سا�س منتظم  اإن هذه ال�سيا�سات مت تطبيقها على  فيما يلي ملخ�سًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية.    

ومتماثل لكل ال�سن�ات املعرو�سة يف هذا التقرير:

املمتلكات، الآلت واملعدات  

لقد اأظهرت املمتلكات، الآلت واملعدات ب�سعر التكلفة التاريخية بعد طرح خم�س�س ال�ستهالك املرتاكم ما عدا الأرا�سي اململ�كة   

احلالة  يف  ل��سعها  مبا�سرة  ب�س�رة  امل�ج�دات  على  اإنفاقها  مت  التي  النفقات  جميع  التكلفة  وتت�سمن  ا�ستهالكها.  يتم  ال  اأنه  حيث 

الت�سغيلية التي متكنها من حتقيق الغر�س الذي مت �سراوؤها من اأجله. 

الثابت  الق�سط  بطريقة  املتبقية  قيمتها  ا�ستنزال  بعد  واملعدات  املمتلكات، الآلت  تكلفة  ل�ستهالك  الالزم  املخ�س�س  احت�ساب  ويتم   

الإنتاجية  واأعمارها  واملعدات  الآلت  للممتلكات،  الرئي�سية  الفئات  اإن  املت�قع.  الإنتاجي  عمرها  لتغطية  كافية  ا�ستهالك  ومبعدلت 

املت�قعة هي كالتايل:

20 �سنةاملبنى

10  �سن�ات�س�ر اجلمعية

10 �سن�اتوحدة التكييف املركزي

8  �سن�اتالأثاث والرتكيبات

4  �سن�اتمعدات مكتبية
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3( اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية - تابع

املمتلكات، الآلت واملعدات - تابع

يتم حت�يل الزيادة يف القيمة الدفرتية الناجتة عن اإعادة تقييم العقارات اإىل احتياطي اإعادة التقييم.  اأما انخفا�س القيمة الدفرتية الناجتة 

عن اإعادة تقييم العقارات، ف�س�ف تخ�سم من ح�ساب احتياطي اإعادة التقييم، واإذا ما انخف�ست القيمة عن الحتياطي، ف�س�ف يتم احت�سابها 

يف بيان الإيرادات وامل�سروفات ويف حالة ا�ستبعاد امل�ج�دات التي مت اإعادة تقييمها ف�س�ف يتم احت�ساب الزيادة على القيمة الدفرتية امل�ج�دة 

يف احتياطي اإعادة التقييم اإىل الأرباح امل�ستبقاة.

اإذا ما زادت القيمة الدفرتية لأ�سل ما على قيمته التقديرية املمكن حتقيقها فيتم ف�رًا تخفي�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل اإىل قيمته املمكن 

حتقيقها.

اأرباح وخ�سائر بيع املمتلكات، الآلت واملعدات يتم حتديدها على اأ�سا�س القيمة الدفرتية والتي يتم اأخذها يف العتبار عند احت�ساب �سايف الربح.

م�ساريف ال�سيانة والتجديدات حتت�سب �سمن بيان الإيرادات وامل�سروفات حني اإنفاقها.

الذمم املدينة

تظهر الذمم املدينة بقيمتها املت�قعة املمكن حتقيقها.  يتم عمل خم�س�س النخفا�س يف الذمم املدينة بناًء على املراجعة التي تق�م بها 

الإدارة جلميع الأر�سدة امل�ستحقة يف نهاية ال�سنة.  يتم اإعدام الدي�ن املعدمة خالل ال�سنة عندما يتبني عدم اإمكانية حت�سيلها.

املطبوعات

لقد اأظهرت املطب�عات ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل . اإن املطب�عات التي تزيد اأعمارها عن ثالث �سن�ات بتاريخ 

بيان املركز املايل يتم اإطفاء كلفتها بطريقة الق�سط الثابت على مدى ثالث �سن�ات . 

الذمم الدائنة

تظهر الذمم الدائنة بالقيمة التي ي�ست�جب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل ال�سلع واخلدمات امل�ستلمة، �س�اًء مت ا�ستالم ف�اتري بقيمتها من قبل 

امل�ردين اأو مل يتم ا�ستالم مثل تلك الف�اتري.

املخ�ص�صات 

تق�م اجلمعية باحت�ساب املخ�س�سات حينما يك�ن عليها التزام قان�ين قائم اأو نتيجة لأحداث �سابقة حتتم عليها حت�يل م�اردها القت�سادية 

للغري لت�س�ية ذلك اللتزام �سريطة اأن يك�ن بالإمكان حتديد قيمة ذلك اللتزام بطريقة م�ث�ق بها.

حقوق املوظفني

حني  احت�سابها  يتم  الأخرى  الأجل  ق�سرية  املنافع  من  وغريها  �سفر  وتذاكر  وعطل  �سن�ية  اإجازات  من  وم�ستحقاتهم  امل�ظفني  منافع  اإن 

حلك�مة  التابعة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  قبل  من  املدار  التقاعد  نظام  يف  البحرينيني  امل�ظفني  عن  اجلمعية  ا�ستحقاقها.  ت�سارك 

الإيرادات  بيان  يف  املذك�ر  النظام  يف  اجلمعية  ا�سرتاكات  وحتت�سب  وال�سرتاكات  املنافع  حمدد  التقاعدي  النظام  وهذا  البحرين.   مملكة 

وامل�سروفات لل�سنة التي ت�ستحق عنها. ومب�جب هذا النظام فاإن اجلمعية ملزمة ب�سداد ال�سرتاكات حني ا�ستحقاقها.  ول يرتتب على اجلمعية 

اأية التزامات ب�سداد اأية منافع م�ستقبلية اأخرى.

اإن خم�س�سات نهاية اخلدمة امل�ستحقة على اجلمعية حتى تاريخ بيان املركز املايل للم�ظفني غري البحرينيني يتم احت�سابها مب�جب متطلبات 

قان�ن العمل البحريني. وتق�م اجلمعية باحت�ساب اللتزامات امل�ستحقة عليها يف هذا اخل�س��س ب�س�رة �سن�ية.
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اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية - تابع  .3

ر�صوم ا�صرتاكات م�صتلمة مقدماً  

ر�س�م ال�سرتاكات امل�ستلمة مقدمًا متثل ر�س�م ع�س�ية مدى احلياة ويتم احت�سابها �سمن الإيرادات على مدى 10 �سن�ات .  

النقدية و�صبه النقدية  

لغر�س بيان التدفقات النقدية، تتك�ن النقدية و�سبه النقدية من الأر�سدة النقدية بال�سندوق ولدى البن�ك واأر�سدة ال�دائع ق�سرية   

الأجل والتي لها فرتات ا�ستحقاق تبلغ ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

ا�صتحقاق الإيرادات وامل�صروفات  

يتم احت�ساب اإيرادات ا�سرتاكات الأع�ساء على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي.  اأما الإيرادات من الندوات وامل�ؤمترات وور�س العمل   

والدورات التدريبية فيتم احت�سابها يف �سنة ا�ستالمها.

اأما الإيرادات من الف�ائد البنكية والإيجارات والإيرادات الأخرى فيتم احت�سابها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي فيما عدا   

الإيرادات امل�سك�ك يف حت�سيلها.

املعامالت بالعمالت الأجنبية  

ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  بعد حت�يلها  البحريني  بالدينار  دفاتر اجلمعية  الأجنبية يف  بالعمالت  تتم  التي  املالية  املعامالت  تدون   

ال�سائدة بتاريخ اإجراء تلك العمليات.  اأما امل�ج�دات واملطل�بات املثبتة بعمالت اأجنبية فاإنها حت�ل اإىل الدينار البحريني با�ستخدام 

بيان  اإىل  التح�يل  الناجتة من جراء عمليات  واخل�سائر  املكا�سب  املايل، وحت�ل جميع  املركز  بيان  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  اأ�سعار 

الإيرادات وامل�سروفات.

الأحكام املحا�صبية الهامة وامل�صادر الرئي�صية للتقديرات املحتملة  .4

من  وفر�سيات  ت�قعات  ا�ستخدام  اجلمعية  اإدارة  من  يتطلب  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  وفقًا للمعايري  املالية  البيانات  اإعداد  اإن   

تاريخ  يف  كما  الطارئة  واملطل�بات  امل�ج�دات  على  ت�ؤثر  اأن  �ساأنها  ومن  واملطل�بات  للم�ج�دات  املذك�رة  املبالغ  على  ت�ؤثر  اأن  �ساأنها 

البيانات املالية، والتي بدورها �ست�ؤثر على املبالغ املذك�رة لالإيرادات وامل�سروفات خالل فرتة اإعداد التقرير.  اإن حتديد التقديرات 

يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد على اخلربات ال�سابقة، واخلربات احلالية وت�قعات الأو�ساع امل�ستقبلية، وكل املعل�مات الأخرى 

املت�فرة.  اإن النتائج الفعلية قد تك�ن خمتلفة عن هذه الت�قعات.

اإن اأهم احل�سابات التي تتطلب ا�ستخدام ت�قعات وفر�سيات من قبل االإدارة تتعلق بالتايل:  

·  العمر الإنتاجي للممتلكات، الآلت واملعدات؛    

·  املخ�س�سات؛ و   

·  اللتزامات الطارئة.   
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الأحكام املحا�صبية الهامة وامل�صادر الرئي�صية للتقديرات املحتملة - تابع  .4

العمر الإنتاجي للممتلكات، الآلت واملعدات  

يتم احت�ساب املخ�س�س الالزم ل�ستهالك املمتلكات، الآلت واملعدات بعد ا�ستنزال قيمتها بطريقة الق�سط الثابت ومبعدلت ا�ستهالك   

كافية لتغطية عمرها الإنتاجي املت�قع.

املت�قعة  والفرتة  للم�ج�دات  ال��سع احلايل  اأ�سا�س  املراجعة على  وتتم  ب�سكل دوري.   الإدارة  قبل  الإنتاجي من  العمر  يتم مراجعة   

للم�ج�دات التي متكنها من حتقيق الغر�س الذي مت �سراوؤها من اأجله.

 

املخ�ص�صات  

تق�م اجلمعية بعمل خم�س�س لالنخفا�س يف الذمم املدينة لحت�ساب اخل�سائر املت�قعة الناجتة من عجز الأع�ساء من ت�سديد دي�نهم   

للجمعية.  كما يف 31 دي�سمرب 2009، مل يتم عمل خم�س�س لالنخفا�س يف الذمم املدينة من راأي اإدارة اجلمعية )2008: ل�سيء(.  

عند تقييم كفاية خم�س�س النخفا�س يف الذمم املدينة، تتخذ الإدارة ت�قعها وفقًا ملجمل الأح�ال القت�سادية، واأر�سدة اأعمار الذمم 

املدينة، واخلربة التاريخية يف �سطب الدي�ن، واجلدارة الئتمانية للعمالء والتغري يف �سروط الدفع.  عند حدوث اأي تغري يف القت�ساد، 

اأو ال�س�ق اأو يف عميل حمدد قد يتطلب اإجراء الت�س�يات يف خم�س�س النخفا�س يف الذمم املدينة املحت�سبة يف البيانات املالية.

 

اللتزامات الطارئة  

بحكم طبيعتها، يتم حتديد هذه اللتزامات الطارئة فقط عند حدوث اأو عدم حدوث اأحد الأحداث امل�ستقبلية اأو اأكرث.  يعترب تقييم   

مثل هذه اللتزامات الطارئة على ممار�سة اتخاذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج والأحداث امل�ستقبلية.
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املمتلكات، الآلت واملعدات  .5

الأر�س
املبنــــــــى 

وال�ســــــ�ر

وحدة التكييف 

املركــــزي

الأثاث 

والرتكيبات
املجمــــ�عمعدات مكتبيــة

التكلـــــفة

511.236419.29378.49244.47886.7651.140.264كما يف 1 يناير 2009

2.7063.815-1.109--الإ�سافات 

511.236419.29379.60144.47889.4711.144.079كما يف 31 دي�سمرب 2009

ال�صتهالك

338.97078.49134.89469.303521.658-كما يف 1 يناير 2009

20.9731121.3504.64827.083-ا�ستهالك ال�سنة

359.94378.60336.24473.951548.741-كما يف 31 دي�سمرب 2009

�صايف القيمة الدفرتية

511.23659.3509988.23415.520595.338كما يف 31 دي�سمرب 2009

511.23680.32319.58417.462618.606كما يف 31 دي�سمرب 2008

اأن قطعة الأر�س اململ�كة من قبل اجلمعية وال�اقعة يف اجلفيــــــــر - املنامة مب�جب �سك امللكية رقــــم 1973/1372، رقم الت�سجيل 1973/2594 

فقد تربع بها للجمعية املغف�ر لـه باإذن اهلل تعاىل ح�سرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة.  وقد مت اإعادة تقييم هذه الأر�س 

ح�سب القيمة ال�س�قية وذلك من قبل عقارات البحرين التي تعترب مقيمًا م�ستقــاًل وذلك فــي 3 فرباير 2003.  اإن فائ�س اإعادة التقييم والبالغ 

511.236 دينار بحريني مت احت�سابه يف احتياطي التقييم يف حق�ق امل�ساهمني والذي �سيتم اإدراجه يف بيان الإيرادات وامل�سروفات يف حالة 

ا�ستبعاد الأر�س فقط.
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ذمم مدينة واأخرى  .6

31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009

ر�س�م ا�سرتاكات م�ستحقة:

21.32015.242  - عن ال�سنة احلالية

25.64025.866  - عن �سن�ات �سابقة

8.1656.740دعم وم�ساعدات مالية

218.441120.064م�ؤمترات

25.73640.072دورات 

3.2811.100ذمم مدينة اأخرى

302.583209.084

يتم �سداد ر�س�م ال�سرتاكات امل�ستحقة ب�سكل عام خالل فرتة ائتمانية ترتاوح ما بني 60 اإىل 90 ي�مًا.  

اإن اأعمار الذمم املدينة كما يف 31 دي�سمرب والتي مل تتعر�س لأي انخفا�س يف قيمتها م��سحة كالآتي:  

 

املجم�ع

اأقل من

�ستة اأ�سهر

بني �ستة اأ�سهر

اإىل �سنة

اأكرث من �سنة

302.583194.71529.84078.028كما يف 31 دي�سمرب 2009

209.08477.61274.37757.095كما يف 31 دي�سمرب 2008

الذمم املدينة غري خمف�سة القيمة و يت�قع حت�سيلها بالكامل وذلك ا�ستنادًا على اخلربات ال�سابقة.  من غري املتعارف عليه اأن حت�سل   

اجلمعية على �سمانات على الذمم املدينة ولذلك فاإنها غري م�سم�نة.

اإن الذمم املدينة والأخرى حتدد اأ�سا�سًا بالدينار البحريني.  



40

جمعية املهندسني البحرينية

اإليضاحات حول البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني ( 

النقدية و�صبه النقدية  .7

31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009

1.534.2711.366.214ودائع بنكية ق�سرية الأجل

34.42816.069ر�سيد ح�ساب جاري لدى البن�ك

31296نقد يف ال�سندوق 

1.568.7301.382.579

 %0.6 بني  ما  معدلها  يرتاوح  ف�ائد  اإ�سدارها  تاريخ  ي�مًا من   90 اأقل من  ت�ستحق خالل  التي  الأجل  ال�دائع ق�سرية  على  حتت�سب   

و1.75% �سن�يًا )2008: 1.6% و3.25% �سن�يًا(.

ر�سيد احل�ساب اجلاري لدى البن�ك ل حتت�سب عليه اأية ف�ائد.   

الأموال والحتياطيات  .8

الأموال العامة
اأموال امل�صاعدات 

والدعـــــم
اأموال الأع�صاء

احتياطي اإعادة 

التقييم
املجمــوع

692.62319.921809.929511.2362.033.709كما يف 31 دي�سمرب 2008

130.719-58.8241.30770.588�سايف احلركة لل�سنة

751.44721.228880.517511.2362.164.428كما يف 31 دي�سمرب 2009
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جمعية املهندسني البحرينية

اإليضاحات حول البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني (

حقوق نهاية اخلدمة للموظفني  .9

امل�ظف�ن البحريني�ن:  

بلغت تكلفة م�ساهمة اجلمعية يف نظام الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي يف مملكة البحرين للم�ظفني البحرينيني لل�سنة املنتهية يف   

31 دي�سمرب 2009 مبلغ 3.981 دينار بحريني )2008: 4.366 دينار بحريني(.

امل�ظفني الأجانب:  

اإن التغري يف خم�س�س نهاية اخلدمة للم�ظفني غري البحرينيني كان كالتايل:  

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

19.01314.744الر�سيد الفتتاحي

1.4524.269م�ستحقات ال�سنة

-)4.506(مدف�عات خالل ال�سنة

15.95919.013الر�سيد النهائي

88عدد امل�ظفني لدى اجلمعية

10( ذمم دائنة واأخرى

31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009

155.53026.754ر�س�م ا�سرتاكات م�ستلمة مقدمًا

97.661105.861م�ؤمترات وندوات

2.0002.500م�ساريف م�ستحقة

56.721خم�س�س تربعات واأعمال خريية

33.52517.331ذمم دائنة اأخرى

288.721159.167

ر�س�م ال�سرتاكات امل�ستلمة مقدمًا متثل ر�س�م ع�س�ية مدى احلياة ويتم احت�سابها �سمن بيان الإيرادات وامل�سروفات على مدى 10 �سن�ات.
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اإليضاحات حول البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009
) املبالغ مبينة بالدينار البحريني ( 

املوجودات واملطلوبات املالية واإدارة املخاطر  .11

امل�ج�دات واملطل�بات املالية   املت�سمنة يف بيان املركز املايل ت�ستمل على النقدية و�سبه النقدية وذمم مدينة واأخرى وذمم دائنة   

واأخرى.  اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بامل�ج�دات واملطل�بات املالية قد مت الإف�ساح عنها كاًل على حدة يف البند اخلا�س بها.

خماطر معدل الفائدة  هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلبات معدلت الفائدة ال�سائدة بال�س�ق.  حتت�سب الف�ائد على   

ال�دائع ق�سرية الأجل مبعدل ثابت، ويتم جتديدها عندما يحني م�عد ا�ستحقاقها.  اإن امل�ج�دات واملطل�بات الأخرى للجمعية ل تتاأثر 

بح�سا�سية مبخاطر معدلت الفائدة.

اإىل تعر�س  ي�ؤدي  املالية حني ا�ستحقاقها مما  بالتزاماته  بال�فاء  اأحد الأطراف  الناجمة عن ف�سل  خماطر الئتمان   هي املخاطر   

الطرف الآخر خل�سائر مالية.  لقد مت اإيداع النقدية لدى البن�ك املحلية والتي تتمتع بت�سنيف ائتماين جيد.  خماطر الئتمان للذمم 

املدينة حم�س�رة يف الأع�ساء وامل�سرتكني يف امل�ؤمترات حيث تظهر بال�سايف بعد طرح خم�س�س كايف مل�اجهة النخفا�س يف الذمم 

املدينة.

خماطر العمالت هي خماطر تغري يف الأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف �سعر ال�سرف للعمالت الأجنبية.  ي�جد للجمعية ودائع ثابتة   

ق�سرية الأجل بالدولر الأمريكي.  الدينار البحريني مق�م بالدولر الأمريكي وبالتايل ل ي�جد تاأثري مادي ملخاطر العمالت.

خماطر ال�سي�لة  هي خماطر عدم قدرة املن�ساأة يف احل�س�ل على الأم�ال الالزمة ل�سداد اللتزامات امل�ساحبة للم�ج�دات واملطل�بات   

املالية.  قد تنتج خماطر ال�سي�لة من عدم قدرة اجلمعية على بيع م�ج�داتها املالية بال�سرعة املنا�سبة وب�سعر يقارب قيمتها العادلة.

تق�م اإدارة اجلمعية باإدارة خماطر ال�سي�لة عن طريق التاأكد من ت�اجد الأم�ال النقدية الكافية وب�س�رة م�ستمرة لل�فاء بالتزاماتها   

امل�ستقبلية حني ا�ستحقاقها.

القيمة العادلة  هي املبالغ التي ميكن مبادلة اأي اأ�سل اأو �سداد اأي التزام بني طرفني ملمني بتفا�سيل املعاملة.   

اإن القيمة العادلة لأر�سدة اجلمعية من امل�ج�دات واملطل�بات املالية ل تختلف اختالفًا ج�هريًا عن قيمها الدفرتية.  

الأحداث الالحقة  .12

ل ت�جد اأحداث متالحقة ج�هرية على اجلمعية بعد ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 وقبل تاريخ اإ�سدار هذا التقرير والتي لها اأثر على 

هذه البيانات املالية.
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