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تقرير جملس اإلدارة للدورة 2010 - 2011

املهندسة هدى سلطان فرج   .1
املهندسة سوزان حممد العجاوي   .2

الدكتور أسامة تقي البحارنة  .3
املهندس أمحد عبدالرمحن اخلان  .4

وقد عقد جملس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ 20 مارس 2009 برئاسة املهندس عبداجمليد القصاب ، حيث اعتمد تسميات مناصب 
جملس اإلدارة وتوزيع املناصب اإلدارية على النحو التالي:
نائب الرئيس 1.  املهندس جواد جعفر اجلبل 

أمني السر 2.  املهندس حممد علي اخلزاعي 
األمني املالي 3.  املهندس أمحد عبدالرمحن اخلان 

مدير املؤمترات 4.  املهندس مجيل خلف العلوي 
مدير اإلعالم  5.  الدكتور أسامة تقي البحارنة  

مدير شؤون األعضاء واملهنة 6.  الدكتور عبداإلمام السماك 
مديرة التدريب 7.  املهندسة هدى سلطان فرج 

مديرة األنشطة العامة املهندسة سوزان العجاوي     .8

األخوة املهندسني واألخوات املهندسات ..
األعضاء الكرام..

يسعدنا أن نرحب بكم يف االجتماع السنوي االعتيادي للجمعية العمومية، ونتقدم لكم خبالص الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم 
يف هذا االجتماع اهلام، ويطيب لنا أن نقدم لكم التقرير األدبي جمللس اإلدارة عن الدورة املنصرمة واملمتدة من 16 مارس 2010 حتى 

يومنا هذا.
ويود جملس اإلدارة أن يتقدم بدايًة بوافر الشكر اجلزيل إىل مجيع األعضاء الذين ساهموا بأوقاتهم 
وجهودهم املخلصة يف تنظيم نشاطات وفعاليات اجلمعية املختلفة خالل الفرتة املاضية، ولألعضاء 
إلي  واالمتنان  بالشكر  نتقدم  كما  النشاطات،  واملشاركة يف هذه  باحلضور  وكل من ساهم  اآلخرين 

مجيع املؤسسات العامة واخلاصة من داخل البحرين وخارجها ممن وفروا سبل املساندة والدعم 
إىل هذه اجلمعية يف الفرتة السابقة مما أسهم يف إجناح نشاطاتها وبراجمها وتعزيز مكانتها املهنية 

والعلمية واالجتماعية.
وخالل السنة املاضية واصلت مجعية املهندسني البحرينية التزامها يف إبراز دورها ورسم الصورة 

الذهنية احلقيقية واملتميزة لعضويتها.
إننا واثقون أن مجعية املهندسني البحرينية تسري يف الطريق الصحيح وإنها فعاًل يف أيد أمينة.

عبداجمليد القصاب

كلمة الرئيس

أوال: امللخص التنفيذي
عقدت اجلمعية العمومية اجتماعها العادي بتاريخ 16 مارس 2010 ، وفاز املهندس عبداجمليد القصاب رئيساً بالتزكية، كما

أسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز املهندسني التالية أمساؤهم لعضوية جملس اإلدارة:
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عقد جملس اإلدارة خالل دورته اليت تنتهي هذا اليوم أربعة عشر اجتماعاً عادياً وأربعة اجتماعات استثنائية، مت خالهلا اإلعداد 
والتخطيط لربامج وأنشطة اجلمعية املختلفة ومتابعة تنفيذها.

ويف بداية الدورة وضع اجمللس خطة عمل تتماشى مع اخلطة اإلسرتاتيجية وأخذ يف االعتبار اخلطط والربامج اليت تبنتها اإلدارة 
األعضاء  جلذب  وأنشطة  برامج  توفري  إىل  باإلضافة  املتاحة،  اإلمكانيات  من  واالستفادة  العمومية  اجلمعية  ومقرتحات  السابقة 
وحتفيزهم على املشاركة واالستفادة من الفعاليات املختلفة، كما تضمنت اخلطة أنشطة تهدف إىل تعزيز عالقة اجلمعية مع اجلهات 
الرمسية واجلمعيات املهنية واالجتماعية والعلمية يف البحرين وخارجها، باإلضافة إىل االحتادات واملعاهد اهلندسية العربية والعاملية 

وخاصة احتاد املهندسني العرب واالحتاد اهلندسي اخلليجي.

ورغم استمرار األزمة املالية اليت مشلت كافة مناحي احلياة، إال أن اجلمعية استطاعت تذليل الصعاب ومتكنت من إجناز كافة 
براجمها وفق اخلطة املرسومة وعلى أكمل وجه، بل مت بالفعل حتقيق أرباح مالية استثنائية للجمعية.

وحنن يف جملس إدارة اجلمعية نرى لزاماً علينا التنويه إىل أن كل ما حققته اجلمعية من إجنازات ترافق مع مئات االجتماعات 
واالتصاالت واملراسالت التحضريية، إمنا حتمل أعباءه عدد قليل من األعضاء املخلصني للعمل التطوعي، وهبوا كل إمكانياتهم وجل 
وقتهم –رغم مشاغلهم- لتسيري املهام وإبراز أنشطة اجلمعية على الوجه املشّرف كما ترونه مفّصاًل يف التقرير الذي بني أيديكم. لذا 
فنحن يف أمّس احلاجة إليكم كي تبادروا بتخصيص جزء من وقتكم الثمني كي تنضموا إىل قافلة العمل التطوعي من خالل مشاركتكم 

يف أعمال اللجان الدائمة منها واملؤقتة. 

وال نغالي يف القول بأن العمل التطوعي لدينا قد يرتاجع حينما ينقضي دور األعضاء النشطني حاليًا، مما سينعكس سلباً على الدور 
الريادي الذي تتصدره اجلمعية يف الوقت احلاضر.
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فيما  أبرزها  نوجز  العمل،  إىل خطة  استنادا  والفعاليات  األنشطة  من  الكثري  تنفيذ  احلالي مت  العام  وبداية  املاضي  العام  وخالل 
يلي:-

والعربية  واجلمعيات احمللية  واملعاهد  بعض اجلامعات  مع  بالتعاون  املنصرم  العام  ومعارض خالل  مؤمترات  تنظيم سبعة   .1
والعاملية.

تنظيم 20 ورشة عمل ودورات تدريبية، سواء تلك اليت نظمتها اجلمعية لوحدها أو مع جهات أخرى، وقد القت مجيع تلك   .2
الورش جناحاً باهرًا، علماً بأنه ونظراً لإلقبال املتزايد على بعض الدورات فقد مت تكرار تنظيمها لتلبية ذلك اإلقبال.

الوزارات  بالعديد من  واكتسبت مسعة ممتازة مما حدا  العمل  املؤمترات وورش  تنظيم  أقدامها يف جمال  رسخت اجلمعية   .3
واملؤسسات أن تطلب من اجلمعية تنظيم تلك األنشطة بالنيابة عنها او بالتعاون معنا، مما ميثل مصدر فخر واعتزاز لنا 

مجيعا، ويأتي ذلك كنتيجة طبيعية ملا بذله األعضاء من جمهود خالق يف هذا اجملال.

واصلت اجلمعية إصدار جملة " املهندس" خالل هذا العام.  .4

نظمت اجلمعية عدداً من الفعاليات خالل العام املاضي مشلت عدداً كبرياً من احملاضرات والندوات التخصصية يف إطار ملتقى   .5
الثالثاء.

واصلت اجلمعية مشاركاتها اخلارجية يف اجتماعات اجمللس األعلى واللجان املنبثقة عن االحتاد اهلندسي اخلليجي يف دبي   .6
خالل منتصف شهر ديسمرب 2010، حيث شاركت بأكرب وفد ضم عدداً كبرياً من الشباب، فضاًل عن املكرمني ومقدمي أوراق 

العمل.

جتري االستعدادات حالياً لتنظيم امللتقى اهلندسي اخلليجي اخلامس الذي تنظمه مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع   .7
االحتاد اهلندسي اخلليجي خالل شهر نوفمرب القادم حتت عنوان املشاريع السكنية منخفضة التكاليف. 

بلغ إمجالي عدد األعضاء املقبولني خالل العام املاضي 121 عضواً.  .8

أما تفاصيل هذه األنشطة فهي مبينة أدناه :



7 مجعية املهندسني البحرينية 

األخوة واألخوات الكرام

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

مازالت أفكاراً نتداوهلا.

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

متابعة مشروع توسعة مقر اجلمعية.  .1

تشكيل جلنة لالحتفال مبناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس اجلمعية.  .2

متابعة استمالك األرض املالصقة ملبنى اجلمعية.  .3

تنظيم منتدى هندسي عام حبريين بصورة دورية لتداول املواضيع اليت تهم املهندس البحريين.  .4

حتديث البنية التحتية املعلوماتية للجمعية بهدف حتسني التواصل بني األعضاء وحتديث القدرات اإلدارية مبا يساهم يف   .5
استحداث أرشيف مصور ومؤرخ عن برامج ونشاطات اجلمعية.

استحداث مشروع تصنيف وتأهيل املهندسني يف البحرين أسوة باهليئات اهلندسية اخلليجية والعربية األخرى   .6

العمل على تعزيز دور اجلمعية مهام جلنة تنظيم مزاولة املهن اهلندسية.  .7

يوصي جملس اإلدارة باملوافقة على إعادة تعيني السادة " هورواث - البحرين " للقيام مبهمة املدقق املالي  اخلارجي للدورة   .8
اجلديدة لعام 2011 .
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ثانياً : العالقات الداخلية :

مشروع التخلص النهائي من املواد املستنفذة لألوزون يف مملكة البحرين: 	•

خالل عام 2010 عقدت اللجنة اجتماعني فقط 14 مارس و14 ديسمرب 2010 من أجل حتديث املعلومات ألعضاء اجملموعة   
وإحاطتهم مبجريات األمور. أشرفت اللجنة أيضاً على برناجمني تدريبيني حضرهما 191 متدرباً من أصل 500 من املدعوين 

يعملون يف 61 مؤسسة. وعموماً فإن التقدم يف املشروع بطيء جداً ويعود ذلك إىل إجراءات وزارية روتينية.

اللجنة الوطنية للمواصفات و املقاييس: 	•

يف 21 أبريل 2010، صدر عن رئيس الوزراء القرار رقم 24 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات و املقاييس، وقد   
مت اختيار املهندسة شهربان شريف ممثلة عن مجعية املهندسني البحرينية عضوا فيها، وقد عقدت اللجنة اجتماعني يف 24 
مايو 2010 و 13 أكتوبر 2010. وقد انبثق عن اللجنة املذكور جلان فرعية مثل اللجنة الفنية ملواصفات قطاع التشييد و مواد 
البناء اليت تشارك فيها املهندسة شهربان شريف كنائب للرئيس. وبدورها عقدت هذه اللجنة الفرعية اجتماعها األول يف 10 

يناير 2011.   

ثالثاً: العالقات اخلارجية:

االحتاد اهلندسي اخلليجي  .1
حضر نائب الرئيس اجتماع املتابعة يف 7 مايو 2010، والذي استضافته مجعية املهندسني الكويتية، حيث استعرض البنود الواردة  	•

على جدول األعمال واختذ بشأنها القرارات املناسبة.
شارك أيضاً مدير املؤمترات يف اجتماع املتابعة الذي نظمه االحتاد اهلندسي اخلليجي واستضافته مجعية املهندسني العمانية من  	•

خالل ورشة عمل تتعلق بتأهيل وتصنيف املهندسني خالل يومي 21 و 22 مايو 2010 .
شاركت مجعية املهندسني البحرينية بأكرب وفد رمسي يف فعاليات امللتقى اهلندسي اخلليجي الرابع عشر الذي نظمته مجعية  	•
املهندسني اإلماراتية خالل الفرتة 19-21 ديسمرب 2010 ، حيث شارك مخسة من أعضاء جملس اإلدارة يف الندوة املصاحبة 
للملتقى واجتماعات اجمللس األعلى، فضاًل عن مشاركة وفد من الشباب يف حضور الندوة املذكورة واملعرض املصاحب. مت تقديم 
ورقيت عمل من قبل أعضاء اجلمعية، كما جرى تكريم الرئيسني السابقني املهندس مجيل كاظم العلوي واملهندس سعيد عبداهلل 

عسبول أثناء حفل االفتتاح.
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احتاد املهندسني العرب  .2
نظم أعضاء املكتب التنفيذي لإلحتاد زيارة إىل قطاع غزة يف 2-3 أغسطس 2010 لإلطالع على األوضاع  يف القطاع وعقد لقاءات مع  	•

املهندسني الفلسطينيني  وتقديم الدعم الالزم هلم.
تابع املكتب التنفيذي مشروع إصدار هوية املهندس العربي ومت إصدار هويات للعديد من املهندسني العرب، علماً بأن اإلقبال على  	•

هوية املهندس العربي يف تزايد  من قبل املهندسني يف كافة الدول العربية. 
عقد اجمللس األعلى إلحتاد املهندسني العرب اجتماعه اخلامس والعشرين يف ديسمرب 2010 يف تونس وناقش املوضوعات املطروحة  	•
يف جدول األعمال وناقش أعمال اللجان الدائمة واهليئات اهلندسية التابعة لإلحتاد.  ويف ختام االجتماع انتخب اجمللس املهندس 

غالم دباش من تونس رئيساً لإلحتاد للدورة القادمة. 
حضر أمني السر املهندس حممد علي اخلزاعي عضو املكتب الدائم باحتاد املهندسني العرب اجتماع متابعة يف الرباط خالل شهر  	•

سبتمرب 2010 ، فضاًل عن حضوره الجتماع متهيدي عقده املكتب الدائم بتاريخ 17 ديسمرب 2010 يف تونس.
تقرر عقد اجتماع اجمللس األعلى إلحتاد املهندسني السادس والعشرون يف اململكة العربية السعودية يف شهر ديسمرب 2011 وسوف  	•

يرافق عقد اجتماع اجمللس األعلى تنظيم املؤمتر اهلندسي السادس والعشرين حتت شعار  ) األمن املائي العربي(.   

رابعاً: املؤمترات واملعارض:

نظمت مجعية املهندسني البحرينية العديد من املؤمترات والندوات واملعارض الدولية ،  بشكل مستقل أو بالتعاون مع املنظمات 
واملؤسسات املختلفة.  رغم إن هناك حتسناً طفيفاً يف األسواق املالية العاملية ، إال أن مجعية املهندسني البحرينية استمرت يف حتقيق 
النجاح الكبري يف الفعاليات اليت تنظمها، وتلقت التقدير الكبري من جانب املشاركني من دول جملس التعاون و غريها من دول العامل. 

القائمة التالية تبني الفعاليات اليت مت تنظيمها يف عام2010، و هي كالتالي

الفعاليات اليت مت تنظيمها يف عام 2010
املكان التاريخ  اسم املؤمتر 

دبلومات راديسون ساس 18-19 يناير 2010  مؤمتر الشرق األوسط للبنية التحتية 2010   1
فندق اخلليج 14-17 فرباير 2010  مؤمتر الشرق األوسط الثالث عشر للتآكل   2
فندق اخلليج 18-21 أبريل 2010  مؤمتر البيئة العربية 2010   3

مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 17-19 مايو 2010  منتدى البحرين الدولي للحكومة االلكرتونية 2010   4
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 14-16 يونيو 2010  معرض وندوة ترشيد الطاقة واملياه 2010   5
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 11-13 نوفمرب 2010  معرض البحرين الدولي للعقارات 2010   6

فندق اخلليج 5-8 ديسمرب 2010   MAINTCON 2010 مؤمتر ومعرض الصيانة يف الشرق األوسط  7
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مؤمتر الشرق األوسط للبنية التحتية 2010

نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع وزارة األشغال و املعهد األوروبي لنقل املعلومات والتكنولوجيا، أملانيا مؤمتر الشرق 
األوسط  للبنية التحتية 2010، وذلك حتت رعاية سعادة  املهندس فهمي بن علي اجلودر، وزير األشغال ، الوزير املشرف على 
هيئة الكهرباء واملاء. وقد أقيمت هذه الفعالية يف فندق الدبلومات راديسون ساس مبملكة البحرين،  يف الفرتة من 18-19 يناير 

 .2010
أوراقهم  بتقديم  رئيسيني  متحدثني   8 قام  وقد 
إىل  باإلضافة  للمؤمتر،  األولني  اليومني  العلمية يف 
تقديم 18 ورقة علمية من قبل متحدثني آخرين يف 
مواضيع عدة. وحضر املؤمتر أكثر من 250 مشارك  

من بينهم متحدثني من خمتلف أحناء العامل. 
وقدمت 8 شركات رعايتها  للمؤمتر واملعرض من 
والفضية(  والذهبية  البالتينية   ( الفئات  خمتلف 
أملانيا، واإلمارات  املتحدة،  اململكة  البحرين،  من 
العربية املتحدة. كما شاركت 15 شركة يف املعرض 
املصاحب وقاموا بعرض منتجاتهم وخدماتهم خالل 

هذه الفرتة. 

مؤمتر الشرق األوسط الثالث عشر للتآكل

نظمت مجعية املهندسني البحرينية وبالتعاون مع املعهد الوطين ملهندسي التآكل )NACE( ، فرع غرب آسيا و أفريقيا وقسم 
الظهران يف اململكة العربية السعودية  مؤمتر الشرق األوسط الثالث عشر للتآكل وذلك حتت رعاية سعادة املهندس  فهمي بن علي 
اجلودر، وزير األشغال ، الوزير املشرف على هيئة الكهرباء واملاء. و قد أقيمت هذه الفعالية يف الفرتة من 14-17 فرباير، يف مركز 

اخلليج الدولي للمؤمترات  بفندق اخلليج.
شارك يف املعرض أكثر من 80 شركة عارضة حملية وإقليمية وعاملية  يف املعرض الذي أقيم  بالتوازي مع املؤمتر.  وقد رعت هذه 
الفعالية 26 شركة من خمتلف الفئات )البالتينية والذهبية والفضية(  من البحرين واململكة العربية السعودية و اململكة املتحدة و 

أملانيا و اإلمارات العربية املتحدة، وقدر عدد زوار 
املعرض مبا يزيد عن 600 زائراً.

كما أقيمت قبل املؤمتر 5 ورش عمل فنية ناقشت 
مواضيع هامة ، حضرها 160 مشارك. و قدم 6 
متحدثني رئيسيني من خمتلف املختربات  واألحباث 
الرائدة و الشركات و غريها من اجلمعيات أوراق 
علمية تتعلق باحملاور الرئيسية للمؤمتر، كما  مت 
تقديم أكثر من 120 ورقة علمية أخرى  حضرها 

أكثر من 500 مشارك. 
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مؤمترالبيئة العربية 2010

نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع  مجعية إدارة تكنولوجيا البيئة - السعودية ، املؤمتر و املعرض السابع للبيئة العربية 
2010، واملتعلقة بالتطور البيئي يف الصناعات البرتولية و البرتوكيماوية، وقد أقيمت الفعالية حتت رعاية سعادة الدكتور عبد احلسني 
بن علي مريزا، وزير شئون النفط والغاز و رئيس اهليئة الوطنية للنفط و الغاز مبملكة البحرين. و أقيمت الفعالية يف مركز اخلليج الدولي 

للمؤمترات بفندق اخلليج يف الفرتة من 18 إىل 21 أبريل 2010. 
شارك يف املعرض أكثر من 36 شركة عارضة حملية 
وإقليمية وعاملية يف املعرض الذي أقيم بالتوازي مع 
املؤمتر الذي شهد إقبااًل كبرياً.  وقد رعت الفعالية 
11 شركة من خمتلف الفئات ) البالتينية والذهبية 
والفضية( من البحرين و اململكة العربية السعودية و 
زار  املتحدة، كما  العربية  اإلمارات  و  كندا و اهلند 

املعرض أكثر من 500 زائراً.
ناقشت  فنية  ورش عمل   6 املؤمتر  قبل  أقيمت  كما 
مواضيع هامة، و حضرها 80 مشارك. كما قدم أكثر 
و  الرائدة  األحباث  من خمتربات   خبري   100 من 
تتعلق  أوراق  اجلمعيات  من  غريها  و  الشركات 

باملواضيع اليت تركز على تأثري قضايا البيئة العاملية احلالية وخمتلف التدابري املتخذة ملكافحة القصور البيئي  يف الشرق األوسط.  و قد 
مت تقديم أكثر من 108 ورقة علمية حضرها أكثر من 220 مشارك وباحث. 

منتدى البحرين الدولي للحكومة االلكترونية 2010
منتدى  املشاريع،  إدارة  معهد  و  لالنرتنت  البحرين  االلكرتونية ومجعية  هيئة احلكومة  مع  بالتعاون  البحرينية  املهندسني  نظمت مجعية 
البحرين الدولي الثالث للحكومة االلكرتونية و معرض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT ، وذلك يف مركز البحرين الدولي للمعارض 
واملؤمترات يف الفرتة من 17 إىل 19 مايو 2010، وذلك حتت رعاية صاحب املعالي الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس جملس 

الوزراء مبملكة البحرين. 
وبسبب اإلقبال الكبري اليت شهده املنتدى الثاني، قررت جلنة املنتدى تنظيم هذه الفعالية  مرة كل سنة، وعلى ضوء ذلك مت تنظيم املنتدى 
واملعرض الثالث. وقد نظم معرض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل "متكني". وقد وافقت "متكني" 
على دعم الشركات املهتمة باملشاركة يف املعرض برعاية 80% من تكلفة منصة املعرض و ساهم هذا الدعم يف حتقيق درجة عالية من النجاح 
املستحق.وقد استفادت حوالي 25 شركة من الفرصة 
املنتدى  وساند  شارك  كما  "متكني".  قدمتها  اليت 
جملس  دول  من  االلكرتونية  احلكومة  يف  مسئولني 
التعاون ، وحقق املنتدى املزيد من النجاح و التقدم.

حضر املنتدى أكثر من 400 مشارك من دول جملس 
التعاون و دول أخرى من العامل. كما مت عقد ورشتني 
عمل حضرها 50 مشارك. كما رعى املنتدى 14 شركة 
من دول اخلليج، باإلضافة إىل مشاركة 34 شركة يف 

املعرض الذي نظم بالتوازي مع املنتدى.
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ندوة ومعرض ترشيد الطاقة واملياه 2010

نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع هيئة الكهرباء واملاء و اهليئة الوطنية للنفط والغاز " ندوة و معرض ترشيد الطاقة و 
املياه 2010 " مبركز البحرين الدولي للمعارض و املؤمترات يف الفرتة من 14 إىل 16 يونيو 2010، وذلك حتت رعاية سعادة املهندس 

فهمي بن علي اجلودر، وزير األشغال ،  الوزير املشرف على هيئة الكهرباء و املاء مبملكة البحرين. 
وقد شارك يف املعرض 27 شركة عارضه و 14 شركة راعية ،  من البحرين ودول جملس التعاون ودول أخرى.  كما زار املعرض أكثر 

هناك  كانت  و  الثالثة  أيامه  يف  زائرا  من 3000 
ردود فعل إجيابية من قبل الزائرين. 

وقد أكدت معظم الشركات على رغبتها باملشاركة 
يف الفعالية القادمة. ومن بني  27 شركة عارضه  
حصلت 11 شركة حبرينية على دعم هيئة تنظيم 
بتغطية  %80  قامت  اليت  العمل "متكني"  سوق 
من قيمة منصات العرض حيث زاد ذلك من جناح 

املعرض والندوة.
املعرض  مع  بالتزامن  أقيمت  اليت  الندوة  إن  كما 

)BIPEX 2010( معرض البحرين الدولي للعقارات

نظمت مجعية املهندسني البحرينية  معرض البحرين الدولي للعقارات )BIPEX 2010( للسنة السابعة على التوالي ،و أقيم 
املعرض يف الفرتة من 11 إىل 13 نوفمرب 2010، يف مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات ، وذلك حتت رعاية صاحب املعالي 

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس جملس الوزراء مبملكة البحرين. 
ويسجل هذا املعرض  كأحد املعارض املرموقة يف البحرين نظراً لتصدره عرض للمشاريع تزيد عن  52 بيليون دوالر أمريكي يف السنة 
 BIPEX  املاضية. وعلى الرغم  من األزمة االقتصادية ، فقد مت عرض أصول عقارية تبلغ قيمتها 55  بيليون دوالر أمريكي يف

القت استجابة كبرية حيث شارك فيها أكثر من 145 مشارك . أما دورة "تطوير وصيانة إسرتاجتية إدارة املياه واحلد من الفاقد 
منها" فقد حضرها 60 مشارك.
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2010، ويؤكد ذلك بشكل واضح بأن سوق البحرين العقاري مستمر يف االزدهار وجذب االهتمام واالستثمار من مجيع أحناء العامل 
،وذلك ألن الطلب مستمر  بشكل ملحوظ رغم االضطرابات يف األسواق العاملية يف اآلونة األخرية. 

وميكن قياس جناح املعرض من ردود أفعال املشاركني الذين عربوا  عن اهتمامهم يف املشاركة يف السنة القادمة يف هذا املعرض. وبسبب 
املشاركة االجيابية من الزائرين  ومعايري التنظيم العالية فقد مت تسجيل  حضور أكثر من 7500 مشارك وزائر.

وقد رعى هذه الفعالية 11 شركة راعية من الفئات ) املاسية والبالتينية و الذهبية( ، كما شارك يف املعرض 37 من كبار شركات 
التطوير العقاري. 

وقد كانت الندوة التفاعلية التقنية من احد أسباب جناح  BIPEX 2010، ألنها وفرت معلومات تقنية عن التمويل والضرائب 
والقواعد القانونية يف سوق العقارات احمللية و أثارت ردود فعل  إجيابية  جداً من املستثمرين املشاركني واحتوت الندوة على 

حمورين يتعلقان باملواضيع التالية " تعزيز القيمة العقارية" و "التحديات يف سوق العمل". 

مؤمتر ومعرض الصيانة  في الشرق األوسط

نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع اجلمعية اخلليجية حملرتيف الصيانة )GSMP(   أول مؤمتر ومعرض حول 
الصيانة يف الشرق األوسط . وقد أقيم يف مركز اخلليج الدولي للمؤمترات بفندق اخلليج  يف الفرتة من 5 اىل 8 ديسمرب  2010، وذلك 
حتت رعاية  سعادة الدكتور عبداحلسني  بن علي مريزا، وزير شئون النفط والغاز و رئيس اهليئة الوطنية للنفط والغاز مبملكة 

البحرين.
و كان هناك أربع متحدثني رئيسيني يف املؤمتر ، إضافة إىل تقديم 60 ورقة فنية أخرى تتعلق مبواضيع خمتلفة، مت تقدميها من 
خالل ثالث ورش عمل متوازية ،مت إقامتها خالل الثالثة أيام. وقد حضر املؤمتر أكثر من 700 مشارك باإلضافة إىل متحدثني من 

مجيع أحناء العامل. 
كما مت رعاية املؤمتر واملعرض من قبل  34 شركة راعية من الفئات ) املاسية والبالتينية و الذهبية(، وذلك من البحرين، اململكة 
العربية السعودية، الكويت، عمان، اململكة املتحدة، اهلند، قطر، بلجيك، هولندا، ايطاليا، أسرتاليا. كما حجز 50 عارضاً أكثر 

من 85 منصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم خالل هذه الفرتة. 
وقد أقيمت أربع ورش عمل قبل املؤمتر وذلك  بتاريخ 5   ديسمرب ،2010 و حضرها أكثر من 165 مشارك.
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املؤمترات واملعارض املقرر عقدها خالل عامي 2011 و 2012
املكان التاريخ املقرتح  اسم املؤمتر 

فندق اخلليج 17-19 يناير 2011  مؤمتر الشرق األوسط للبنية التحتية 2011   1
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 16-19 مايو 2011  منتدى البحرين الدولي للحكومة االلكرتونية 2011   2
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 13-15 يونيو 2011  معرض وندوة ترشيد الطاقة واملياه 2011   3

فندق اخلليج 24-26 اكتوبر 2011  املؤمتر األول هلندسة املعاجلة اهليدروكربونية يف الشرق األوسط   4
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 22-24 ديسمرب 2011  معرض البحرين الدولي للعقارات   5

23-25 يناير 2012  التنمية املستدامة يف الشرق األوسط   6
فندق اخلليج 12-15 فرباير 2012  مؤمتر الشرق األوسط الرابع عشر للتآكل   7

مارس 2012  مؤمتر الشرق األوسط للبنية التحتية 2012    8
فندق اخلليج 1-4 أبريل 2012  املؤمتر واملعرض السادس لالختبارات الالإتالفية يف الشرق األوسط    9
فندق اخلليج 24-26 أبريل 2012  مؤمتر اخلرسانة   10

مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 14-16 مايو 2012  منتدى البحرين الدولي للحكومة االلكرتونية    11
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات 11-13 يونيو 2012  معرض وندوة ترشيد الطاقة واملياه   12
مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات نوفمرب 2012  معرض البحرين الدولي للعقارات   13

فندق اخلليج 2-5 ديسمرب 2012  املؤمتر واملعرض الثاني حول  الصيانة يف الشرق األوسط     14

هذا وندعو أعضاء مجعية املهندسني البحرينية  لالشرتاك يف تنظيم املؤمترات واملعارض املختلفة، و االستمرار يف املشاركة الفعالة. 
وحنن واثقني بأن دعمهم والتزامهم بالفعاليات سوف يساعد يف حتقيق النجاح الكبري هلذه الفعاليات ليس فقط على الصعيد اإلقليمي 

إمنا أيضا على الصعيد الدولي. 

جملس إدارة اجلمعية يعرب عن تقديره وامتنانه الستمرار دعم املؤسسات واجلهات املختلفة لفعاليات مجعية املهندسني البحرينية، و 
خنص بالشكر شركة أرامكو السعودية، بابكو، ألبا، جبيك، بناغاز، ومجيع الوزارات و املؤسسات البحرينية، كما نشكر املنظمات 

العاملية لدعمها وتعاونها مع اجلمعية يف تنظيم خمتلف املؤمترات واملعارض الدولية الناجحة. 

كما أود أن انتهز هذه الفرصة للتعبري عن شكري ألعضاء جلنة املؤمترات و املتطوعني لتفانيهم والتزامهم  بالعمل معاً كفريق واحد 
لتحقيق أهداف  مجعية املهندسني البحرينية.

خامساً : الدورات الهندسية والتدريب اإلداري:

ميكن تصنيف برنامج التدريب اخلاص جبمعية املهندسني البحرينية لعام 2010 إىل ثالث فئات، األوىل هي  دراسة مقرتحات 
املشاركني السابقني واحتياجاتهم ومتطلباتهم. والثانية هي  إدراج حقول معرفة جديدة  من شأنها تطوير وحتسني األداء العام 

للمشاركني. أما الفئة الثالثة فتتعلق بعقد دورات تدريبية ذات رسوم خمّفضة وموجهة إىل أعضاء اجلمعية فقط. 

كما كان احلال يف 2009، فقد أثر الركود املالي على نتائج عام 2010 حيث مت عقد 20 دورة تدريبية من أصل 24 دورة مت تصميمها 
للعام املنقضي.
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اسم احملاضرتفاصيل الدورةاحلضورعددعنوان الدورة التدريبيةالرقم

مشاريع  عقود  يف  فيديك  شروط 
البناء و حتليل املطالبات

28-31 مارس

دورة  املشاريع-  إدارة  برنامج 
تدريبية برسوم خمفضة

9 مايو- 8 يونيو

صياغة التقارير الفنية
عن طريق احلاسوب

6-9 يونيو

املناقصات واملشرتيات
13-16 يونيو

املطالبات واملطالبات املضادة
20-24 يونيو

صياغة التقارير الفنية
عن طريق احلاسوب

4-7 يوليو

اهلندسة القيمية– النموذج 1

برنامج إدارة املشاريع- دورة 
تدريبية برسوم خمفضة

3-27 أكتوبر

املهارات اإلدارية للمدير الناجح
10-21 أكتوبر

دورة متقدمة يف عقود فيديك
17-20 أكتوبر

1- تصميم وبناء وإدارة العقود.
2- نظرة عامة على أحدث إصدارات عقود 
فيديك، عقود فيديك 1999 ملشاريع البناء 

1- دورة تدريبية مشرتكة بني مجعية املهندسني 
ومعهد إدارة املشاريع

2-  املعايري الدولية املنهجية إلدارة املشاريع 
احلاصلة على اعتماد من بي إم بي

3- التحضري لشهادة بي إم بي وتعلم املهارات
احلرفية يف كتابة التقارير الفنية باستخدام 

احلاسوب

1- أساسات، السياسات املوحدة ،  واإلجراءات 
ألعمال  واخلدمات  السلع  لشراء   واملمارسات 

البناء.
توفري  الشراء،  وعمليات  املناقصات  دراسة   -2
متارين  وتوفري  لدراسة حاالت  متنوعة  جمموعة 

عملية. 
1- حتديد وجتنب أسباب املطالبات التعاقدية.

 2 - فهم أسباب املطالبات.
املطالبات  من  خمتلفة  أنواع  على  التعرف   -3

وكيفية منع أو التعامل مع كل نوع 

أساسيات كتابة التقارير الفنية الفعالة ، وذلك 
باستخدام تقنيات احلاسوب.

1- تقديم ومناقشة أحدث الوسائل والتقنيات 
ملساعدة املشاركني يف تطوير أعماهلم، كما بقدم 

تقنيات وأفكار مستحدثة لتطوير قدراتهم وأدائهم.
املهندسني  تدريبية مشرتكة بني مجعية  دورة   -1

ومعهد إدارة املشاريع
املشاريع  إلدارة  املنهجية  الدولية  املعايري    -2

احلاصلة على اعتماد من بي إم بي
3- التحضري لشهادة بي إم بي وتعلم املهارات

1- الرتكيز على املهارات الرئيسة اليت جيب أن 
يتمتع بها كل إداري

2- املهارات الرئيسة واملهمة للمدير الناجح

كتب فيديك األربعة ) الشروط والعقود(

د. منذر الساكت

حماضرين معتمدين 
من بي إم بي

د. طارق رشيد

د. عصام عمر

د. منذر الساكت

جون بالكلوز

م. عبد العزيز 
اليوسفي

حماضرين معتمدين 
من بي إم بي

د. ضياء توفيقي

د. منذر الساكت

د. ديب أبو فرة

26

18

29

28

22

19

12

24

17

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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اسم احملاضرتفاصيل الدورةاحلضورعددعنوان الدورة التدريبيةالرقم
إدارة املشاريع الفّعالة للصيانة

7-10 نوفمرب
مشروع إم إس 2007 )املرحلة 

األوىل(
6 نوفمرب

مشروع إم إس 2007
 )املرحلة الثانية(

13 نوفمرب

 2007 إس  إم  مشروع 
)املرحلة الثالثة(

20 نوفمرب

أدوبي فوتوشوب )املرحلة األوىل(
8 يناير

إدارة املشاريع املتقدمة

أدوبي فوتوشوب
 )املرحلة الثانية(

15 يناير

التحضري لشهادة بي.إم.بي
27-23 يناير 

واختاذ  املشاكل  حل  مهارات 
القرارات

13-14 ، 16-17 فرباير

تطبيق أفضل املمارسات التقنية إلدارة املشاريع 
ملتطلبات الصيانة

إنشاء خطة للمشروع حتتوي على املهام ، 
وتنظيم هيكل هذه املهام يف العمل والعالقات 

بينها، وإنشاء وختصيص املوارد ، ووضع 
اللمسات األخرية على املشروع لتنفيذ خطة 

املشروع
تبادل بيانات خطة املشروع مع التطبيقات 

األخرى ، وحتديث خطط املشاريع ، وإنشاء 
تقارير مرئية ، وإعادة استخدام  معلومات خطة 

املشروع
إنشاء وتنسيق وتواصل معلومات املشروع بطريقة 

متسقة وفعالة يف إطار  بيئة مؤسسة إلدارة 
املشاريع

1- استخدام أدوات برنامج سي إس 4
2-استخدام أدوات الربنامج  الختيار أجزاء من 

الصور 
3- تعلم استخدام الطبقات وتطبيق تأثريات 

الطبقة خللق مؤثرات خاصة
1-تدريب املشاركني على برنامج برميافريا 6
2- توفري خلفية موسعة يف مفهوم التخطيط 

وجدولة املشاريع والتحكم يف املصاريف.

استخدام األدوات املتقدمة يف برنامج سي إس 4

-تتناول هذه الدورة األساليب الدولية يف إدارة 
املشاريع للحصول على اعتماد PMP من معهد 

إدارة املشاريع 
 PMP 2- لتأهيلهم للحصول على شهادة 

وتعلم املهارات.
شرح مخسة أساليب رئيسية وعملية حلل 

املشاكل ومتكني املشاركني من الوصول على 
قرارات إبداعية.

1 - اإلدارة املالية.
 2 - استيعاب ملفاهيم إدارة التكاليف ورأس املال 

وتقييم املشاريع بشكل أفضل
اإلنتاجية  أرباح  من  بها  املرتبطة  املفاهيم   -3

واألصول والرحبية 

د. ديب أبو فرة

السيد جيكريشنان 
وارير

السيد جيكريشنان 
وارير

السيد جيكريشنان 
وارير

نيها ثاكر

وائل عمار

نيها ثاكر

مساح كامل

جون بالكلوز

جون بالكلوز

10

15

10

10

9

15

9

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

إدارة   : للمهندسني  التمويل 
التكلفة وتقييم املشروع

20-22 فرباير
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خطة واقرتاحات العام 2011:
1.  الدورات التدريبية املعتادة واملوجهة إىل مجيع املهندسني، الدورات املوجهة إىل الشركات املتخصصة أو الوزارات واليت تعقد 

يف مبنى اجلمعية، دورات تدريبية ذات رسوم خمّفضة موجهة إىل أعضاء اجلمعية فقط. 
2.  زيادة عدد الدورات التدريبية 

مقرتح: توظيف أخصائي تدريب.  .3
تنفيذ خطة عمل مركز التدريب  .4

تطوير مرافق مركز التدريب وشؤون املوظفني لتحقيق متطلبات هيئة ضمان اجلودة  .5

سادساً: األنشطة العامة:

نظمت جلنة األنشطة العامة العديد من الفعاليات خالل الفرتة من إبريل 2010 حتى فرباير 2011 متثلت باآلتي ذكره، وال تزال 
للجنة جمموعة من األنشطة والندوات تطمح لتنفيذها يف الفرتة املقبلة:

متابعة تنظيم ندوات ملتقى الثالثاء، واجلدول املرفق يضم الندوات اليت قدمت خالل تلك الفرتة.  .1
مت تنفيذ الربنامج الصيفي ألبناء األعضاء خالل شهر يوليو والذي متثل يف إقامة دورة تعليم ملبادئ الرسم و التدريب على   .2

مهارات لعبة الشطرنج.
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مت تنظيم غبقتني خالل شهر رمضان، األوىل بالتعاون مع مكتب االرتباط لنقابة املهندسني األردنيني-  فرع البحرين، والثانية   .3
بتمويل من شركة زين لالتصاالت كجهة راعية.

مت تنفيذ زيارتني فنيتني إىل املواقع التالي ذكرها أدناه:  .4

	زيارة مدفن حفرية للنفايات الصناعية اخلطرة وشبه اخلطرة وحمرقة النفايات الطبية، وذلك صباح يوم السبت  املوافق  	•   
16 يناير2011.  

	ميناء خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين العاملية لالستثمار، وذلك صباح يوم السبت  املوافق السبت 12 فرباير 2011. 	•  

ندوات ملتــقى الثالثاء لعام 2010
اجلهة املنـظمةعنوان احملاضرةالتاريــــخ

معهد البحرين للتدريب عرض سيارة السباق   2010.02.09  1
بالتعاون مع معهد املهندسني الباكستانيني معاجلة املخلفات يف البحرين   2010.02.27  2

T-Linux تطبيق احللول اآللية يف البيوت واملكاتب   2010.04.06  3
بالتعاون مع معهد املهندسني الباكستانيني الزجاج السائل   2010.04.27  4

مؤسسة السيد عيسى سيار املواقف الذكية للسيارات الكهربائية من اليابان   2010.06.01  5
بالتعاون مع معهد املهندسني الباكستانيني اليوم العاملي للبيئة   2010.06.06  6

مجعية املهندسني البحرينية إسرتاتيجية الطرق مبملكة البحرين   2010.06.08  7
Mr. R Braggs –NYIT University التفكري النقدي   2010.06.22  8

وزارة املواصالت جمموعة املستهلكني االستشارية   2010.10.05  9
مجعية املهندسني البحرينية ندوة تعريفية بهيئة تنظيم االتصاالت   2010.11.02  10

بالتعاون مع معهد املهندسني الباكستانيني إدارة خماطر اإلنشاءات واملطالبات يف البحرين   2010.11.23  11
بالتعاون مع معهد املهندسني الباكستانيني الزجاج السائل- ثورة لتسهيل الصيانة   2010.12.06  12
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سابعاً: شئون األعضاء واملهنة :

1.  طلبات االنضمام للجمعية:

خالل عام 2010، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام إىل مجعية املهندسني البحرينية، وقد بلغ جمموعها   
130 طلبًا،  وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء  وعرضها على جملس اإلدارة، فقد وافق اجمللس 
على انضمام 121 عضواً من خمتلف الفئات العضوية، ومت رفض 9 طلبات نظراً لعدم استيفائها للشروط واملعايري املتبعة يف 

اجلمعية، كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 19 عضواً.  

تضم جلنة شئون األعضاء كاًل من  مدير شئون األعضاء واملهنة الدكتور عبداإلمام السماك وأمني السر املهندس حممد علي   
اخلزاعي واملهندس عيسى جناحي واملهندس جواد اجلبل .

وفيما يلي إحصائية بالطلبات املقدمة خالل عام 2010  وتوزيعها حسب الفئات والتخصصات:  

املقبولة حسب فئة العضوية مبينة  الطلبات اجلديدة  توزيع 
يف اجلدول التالي:

العدد فئة العضوية 
-- زميل 
37 عامل 
23 خريج 
8 مؤازر 

53 طالب 
121 اجملموع 

العدد التخصص 
30  هندسة مدنية 
18 هندسة ميكانيكية 
22 هندسة كهـربائية 
11 هندسة كيمائية  
18 هندسة معمارية 
22 ختصصات أخرى 

121 اجملموع 

توزيع الطلبات حسب التخصصات:

املؤمترات والدورات:   .2
أتاحت اجلمعية الفرصة إىل ما جمموعه 64 من أعضاء اجلمعية للحصول على مقاعد جمانية، حضر منهم 48 املؤمترات اليت   
تنظمها اجلمعية، بينما حضر 16 من األعضاء الدورات وورش العمل التدريبية، ويف ذلك زيادة كبرية مقارنة باإلحصائيات املماثلة 

يف األعوام السابقة..  فضاًل عن انتداب عدد من األعضاء حلضور مؤمترات تنظمها جهات حكومية وأهلية خالل العام ذاته.  
برنامج املنح الدراسية:  

منح فلسطني:   . 3
استمراراً يف دعم طلبة اهلندسة الفلسطينيني فقد تبنت اجلمعية على عاتقها صرف 11 منحة دراسية للطلبة يف  جامعة النجاح   
بفلسطني.  وقد بدأ هذا الربنامج يف عام 2001، مت مبوجبه التحاق 31 طالباً يدرسون اهلندسة جبامعة النجاح، وسددت اجلمعية 
حوالي 43 ألف دينار حبريين هلذا الغرض منذ بدء الربنامج، أغلبها كان من تربعات مالية تقدم بها بعض األشخاص، والبعض 
اآلخر من ريع حفالت العشاء اخلريية واستخدام نسبة 5% اليت يسددها األعضاء من رسومهم السنوية بناًء على قرار سابق أصدرته 

اجلمعية العمومية، باإلضافة إىل ختصيص جزء من أرباح املؤمترات اليت تنظمها اجلمعية هلذا الغرض.
منح املهندس هشام الشهابي  .4

واصلت مجعية املهندسني برنامج صرف املنح املالية لطلبة اهلندسة يف جامعة البحرين حيث استفاد منها 12 طالباً خالل هذا   
العام ورفضت 7 طلبات أخرى، كما مت مؤخراً إحلاق 6 طالب جدد يف هذا الربنامج.  ونظراً الرتفاع تكاليف شراء الكتب الدراسية 

فقد قررت اجلمعية زيادة عالوة القرطاسيات من 50 ديناراً إىل 100 ديناٍر. 
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وجيري اآلن العمل على توسيع االمتيازات املمنوحة للطلبة كي تشمل أبناء أعضاء اجلمعية والدراسات العليا، وبدأت اجلمعية   
خالل هذا العام بصرف منح جزئية للطلبة الذين مت إعفاؤهم من الرسوم جبامعة البحرين، حبيث يستفيدون من املزايا اإلضافية 

اليت توفرها اجلمعية.

األنشطة والفعاليات:   . 5
جلنة املهندسات : 	•  

استمرت جلنة املهندسات يف تلبية دعوات اجمللس األعلى للمرأة حلضور االجتماعات، وشاركت مندوبة اللجنة بفعالية يف     
املناقشات اجلارية وإعداد اخلطط.    

االعتماد األكادميي: 	•  
مت تشكيل جلنة خاصة من بعض األكادمييني وذوي اخلربة لدراسة وتقييم أحد الربامج اهلندسية اليت تعتزم مؤسسة "متكني"     

دعمها ، مما يعد نقلة نوعية متكنت اجلمعية من حتقيق باعتبارها مرجعاً أساسياً يف جمال اعتماد الشهادات والربامج    
اهلندسية يف بلدنا.  

فضاًل عن ذلك فقد اعتمدت اللجنة ذاتها بعض اجلامعات األجنبية وفقاً لألسس واملعايري االحرتافية، وذلك استناداً إىل    

 

اخلربة اليت راكمها أعضاؤها على مدى األعوام السابقة.  
املهندسون الشباب: 	•  

تولت اجلمعية رعاية 21 طالبا ومهندسا شابا حلضور املؤمتر اهلندسي اخلليجي الرابع عشر "األنظمة الذكية يف وسائل     
الـزيارات  ببعض  الوفد  قام  املؤمتر  إىل حضور  باإلضافة  دبي،  يف  ديسمرب   20  –  19 الفرتة  " خالل  واملواصالت  النقل    

واألنشطة يف دولة اإلمارات الشقيقة.  
املشاركة يف املعارض املهنية: 	•  

شاركت اجلمعية يف معرض املهن احلادي عشر جبامعة البحرين خالل الفرتة من 22-24  مارس 2010    
شاركنا أيضاً يف اليوم املفتوح بكلية اهلندسة يف مدينة عيسى بتاريخ 2 يونيو 2010     

كما انتدبنا أحد األعضاء للمشاركة يف معرض مدرسة زنوبيا باحملرق يف 2 يونيو 2010    
شاركت يف معرض اللجنة األهلية لدعم التدريب مبركز املعارض 9-10 نوفمرب 2010.    

شاركت اجلمعية بتقديم عرض للطلبة يف كلية اهلندسة بتاريخ 24 ديسمرب 2010    

6.  الروابط والشعب:
رابطة املكاتب اهلندسية: 	•  

خالل عام 2010 عقدت رابطة املكاتب اهلندسية عدة اجتماعات جمللس اإلدارة، ونظمت حماضرة تتعلق بالطاقة الشمسية     
وطاقة الرياح قدمها خبريان أوروبيان بتاريخ  05 مايو 2010 يف قاعة املؤمترات بفندق كراون بالزا ، وذلك حتت رعاية    

سعادة املهندس فهمي بن علي اجلودر وزير شؤون الكهرباء واملاء.   
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جدول رقم )1( عدد األعضاء حسب فئة العضوية

تفاصيل إحصائية بأعضاء مجعية املهندسني البحرينية

عدد األعضاءفئة العضوية
زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملموع

19
880
161
81

304
1445

جدول رقم )2( عدد األعضاء حسب التخصص
هندسةالفئة

مدنية
هندسة 
ميكانيكية

هندسة 
هندسة كهربائية

كيميائية
هندسة 
ختصصات معمارية

اجملموعأخرى

اجملموع

اجملموع

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملموع
النسبة

19  2  0  1  3  6  7  
880  108  108  48  159  147  310  
161  26  41  14  26  22  32  
81  28  5  2  13  11  22  
304  50  76  43  48  36  51  
1445  214  230  108  249  222  422  
%100  %15  %16  %8  %17  %15  %29  

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنسية

الفئة

الفئة

حبريين
العدد

العددالعدد

العدد النسبة

النسبةالنسبة

النسبة
إنــاث

  19  %21   4  %79   15   
  880  %33   289  %67   591   
  161  %2   4  %98   157   
  81  %42   34  %58   47   
  304  %3   10  %97   294   
1445  %24   341  %76   1104   

جدول رقم )4(عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنس
إنــاثذكـــور

19  -   -  %100   19   
880  %11   96  %89   781   
161  %36   58  %64   103   
81  %4   3  %96   78   
304  %36   108  %64   196   
1445  %18   265  %82   1183   

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملموع

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملموع
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ثامناً: الشئون اإلعالمية :

خالل السنة املاضية، قامت دائرة الشؤون اإلعالمية بإجناز التالي:

تعميم أنشطة اجلمعية بداية كل شهر إىل األعضاء وعرب "جمموعة املهندس".  .1

استمرار توثيق الصالت مع الصحافة ومتابعة ما ينشر فيها عن اجلمعية وعن املشاريع اهلندسية ومهنة اهلندسة عموماً.  .2

تغطية أنشطة جلان وفعاليات اجلمعية ونشرها يف الصحافة.  .3

التواصل مع اجلمعيات اهلندسية يف الدول اجملاورة لنشر أخبار مجعية املهندسني البحرينية يف جمالتها اهلندسية.  .4

إعادة تصميم املوقع اإللكرتوني جلمعية املهندسني البحرينية.  .5

إصدار عدد 53 من جملة "املهندس" يف ديسمرب 2010 وجاري العمل على إصدار العدد 54 )يناير – مارس 2011(.   .6

مت يف ملف عدد 53 طرح موضوع التحديات اليت تواجه مهنة اهلندسة على ضوء "رؤية مملكة البحرين االقتصادية  	•   
حتى عام 2030" حيث طرح 9 من أعالم مهنة اهلندسة يف البحرين تصوراتهم هلذه التحديات وأفضل السبل للتصدي    

هلا.  وسيتم التوسع يف مناقشة هذا املوضوع يف األعداد الالحقة.  

توسعت اجمللة يف إلقاء الضوء باللغتني على نشاطات اجلمعية الداخلية واخلارجية إىل جانب ندوات ملتقى الثالثاء.   	•  

واملهن  بها األعمال  تتميز  الذي  التنوع  الضوء على مدى  إلقاء  إىل  والذي يهدف  املهن اهلندسية  مت استحداث باب  	•   
احملتملة للمهندسني الشباب يف البحرين ونوعية مهندسينا الشباب املتواجدين يف سوق العمل.   

مت استحداث باب التغطية اخلاصة واملكثفة إلحدى فعاليات اجلمعية خالل الفرتة املاضية. 	•  

مت استحداث باب "مؤشر املهندس" والذي يهدف إىل إعطاء املهندس بعض احلقائق والبيانات املرتبطة باهتمامات  	•   
املهندسني بصورة عامة ومبهنة اهلندسة بصورة خاصة.  
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توصيات من أجل خلق املادة اإلعالمية الفريدة واملمتعة واملستجدة:

حتديث البنية التحتية املعلوماتية )IT Infrastructure( للجمعية بهدف حتسني التواصل بني األعضاء وحتديث  	•
القدرات اإلدارية ومبا يساهم باستحداث أرشيف مصور ومؤرخ عن برامج ونشاطات اجلمعية

حتديث البنية التحتية اإلعالمية للجمعية )Web Portal( مبا يرقى باجلمعية إىل املستوى التقين املتوقع منها  للتواصل  	•
ومع  بينهم  فيما  املهين  التواصل  لتحفيز  اجلمعية  موقع  على  بياناتهم  بنشر  لألعضاء  يسمح  ومبا  واجملتمع  األعضاء  مع 

القطاعات اهلندسية احمللية والدولية

إقامة منتدى هندسي عام حبريين بصورة دورية ملناقشة املواضيع ذات الصلة واخلروج بتوصيات مناسبة ووضع آلية وميزانية  	•
الستمرار العمل ومتابعة التوصيات

التفاعل مع رؤية البحرين لعام 2030 عن طريق املنتدى اهلندسي العام "األول" )بالتعاون مع جملس التنمية االقتصادية(  	•
لوضع التوصيات الالزمة لتطوير التعليم والتدريب وجذب االستثمار الصناعي ومتابعتها 

إنشاء جملة علمية حبثية متخصصة حمكمة يف البحوث اهلندسية التطبيقية بالتعاون مع اجلمعيات اهلندسية يف اخلليج  	•
واجلامعات

 )KPIs( إنشاء مكتب للبحوث والدراسات االقتصاديــة/الصناعية واملــؤشرات 	•

املشاركة يف املسابقات اهلندسية العاملية )البيئة – وسائل النقل - الروبوت – اخل ...( بالتعاون مع الطلبة األعضاء يف اجلمعية  	•
ووزارة الرتبية والتعليم من أجل نشر ثقافة اهلندسة بني طلبة املدارس.
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تاسعاً: الشئون املالية:

املؤمترات و الدورات التدريبية  .1
نظمت اجلمعية مؤمترات ودورات تدريبية يف العام 2010 حيث بلغ إمجالي اإليرادات للمؤمترات 1.209.833 وللدورات   

التدريبية 107،842 ديناراً. بينما بلغت إيرادات 2009، 733482  ديناراً و 123454 ديناراً .
املاضي  العام  يف  املصروفات  بلغت  بينما  التدريبية  للدورات  ديناراً   78748 للمؤمترات  ديناراً   842427 املصروفات  بلغت   

488988 ديناراً للمؤمترات 109666  ديناراً للدورات التدريبية .  
وبذلك يكون مقدار الربح يف عام 2010 للمؤمترات 367406 دينار ومقدار الربح للدورات التدريبية 29094 ديناراً.  

وبذلك يكون إمجالي الربح للمؤمترات والدورات التدريبية جمتمعة 396500 ديناراً وذلك خالل العام 2010.  
وتقدر نسبة أرباح 2010 ب، 153 % يف األرباح من املؤمترات والدورات التدريبية بإمجالي 138218 دينار حبريين مقارنًة   

بعام 2009. )396500 دينار حبريين - 258282 دينار = 138218 دينار حبريين(
رسوم العضوية:  .2

بلغت رسوم العضوية املستلمة يف عام 2010 مبلغ 42950 ديناراً مقابل 37412 ديناراً يف عام 2009، وباملقابل كانت املبالغ   
املشطوبة عن االشرتاكات املتأخرة يف عام 2010 قد بلغت 15385 دينارًا، مقابل 15603 ديناراً يف العام 2009.

املنح الدراسية:  .3
بلغت مصاريف املنح املقدمة لألعضاء بغرض حضور املؤمترات اخلارجية 2280 دينار يف  عام 2010 بينما كانت 3766 ديناراً   

يف عام 2009.
تأجري قاعات اجلمعية:  .4

بلغ دخل تأجري قاعات اجلمعية يف العام 2010 مبلغ 6895 ديناراً مقابل 8804 ديناراً يف عام 2009.  
األصول:  .5

بلغ إمجالي األصول يف  العام 2010 مبلغ 2676898 ديناراً مقابل 2469108 ديناراً يف العام 2009.  
بلغت األصول الثابتة مبلغ 573703 ديناراً يف العام 2009 بينما بلغت مبلغ 595339 ديناراً يف العام 2009.  ويعود ذلك إىل   

احتساب مبالغ االستهالك للمبنى واألثاث واملعدات املكتبية .
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بلغت قيمة األصول النقدية املوجودة واملستحقة واملطبوعات مبلغ 2103195  ديناراً يف العام 2010 بينما بلغت 1873770   
ديناراً يف العام 2009 بزيادة مقدارها 247102  ديناراً.  وتعود زيادة نسبة األرباح إىل املتابعة مستمرة والسريعة يف حتصيل 

املستحقات من املؤمترات والدورات التدريبية اليت عقدت خالل العام 2010.
الودائع الثابتة:  .6

بلغ جمموع الودائع الثابتة  يف البنوك 1705976 ديناراً يف نهاية عام 2010 بتوسط معدل فائدة 1.2%، متفاوتة من 1.0% إىل   
1.5%على الودائع الثابتة.

  دخل الفائض 2128 دينار حبريين على سعر الفائدة على الودائع الثابتة يف العام 2010 مقارنة بالعام 2009 )20186 دينار 
حبريين يف عام 2010 مقارنة بـ 18058 دينار حبريين يف عام 2009(.

املبنى:  .7
اخنفاض إمجالي النفقات بـ 3716 دينار حبريين عن مصاريف الصيانة للمبنى يف العام 2010 مقارنة بالعام 2009.  

جملة املهندس:  .8
إمجالي إيرادات من جملة املهندس خالل عام 2010 هي 770 دينار، بينما بلغت املصاريف يف العام نفسه 12599 ديناراً.  

الذمم املدينة:  .9
بلغت الذمم املدينة مبلغ 302583 ديناراً يف العام 2010  بينما بلغت مبلغ 302583 ديناراً يف العام 2009، وذلك باخنفاض   
بلغ 2178 لدى مقارنته بالعام السابق، ويعود ذلك أساساً إىل تنظيم العديد من املؤمترات وورش العمل يف الربع األخري من عام 

2010، ومن املتوقع أن يتم استالم هذه األموال يف الربع األول من عام 2011. 
اخلالصة:  .10

بلغت زيادة اإليرادات على املصروفات يف العام 2010 مبلغ 267255 ديناراً ، بينما كانت تبلغ 130719 دنانري يف عام   
2009.  وميثل ذلك ارتفاعًا يف األرباح مبقدار 136536 يف عام 2010 مقارنة مبا مت حتقيقه يف عام 2009 .

التوصيات:  .11
يوصي جملس اإلدارة باملوافقة على تعيني   شركة " هورواث - البحرين " للقيام مبهمة املدقق املالي اخلارجي للدورة اجلديدة   

لعام 2011.
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مجعية املهندسني البحرينية 

البيانــات املالية 
للسنة املنتهية فــي 31 ديســمرب 2010

عاشراً: تقرير مدققي احلسابات:
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 73004/01 رقم السجل 
 

الرئيس املهندس عبداجمليد القصاب  أعضاء جملس اإلدارة 
نائب الرئيس املهندس جواد اجلبل   

أمني السر املهندس حممد علي اخلزاعي   
األمني املالي املهندس أمحد اخلان   

مدير املؤمترات املهندس مجيل خلف العلوي   
مدير اإلعالم الدكتور أسامة البحارنة   

مدير شئون األعضاء واملهنة الدكتور عبداإلمام السماك   
مدير التدريب املهندسة هدى سلطان فرج   

مدير األنشطة العامة املهندسة سوزان العجاوي   
 

مبنى 230 املكتب الرئيسي 
اجلفري 341، شارع الشباب

ص.ب: 835
املنامة

مملكة البحرين

بنك البحرين الوطين البنك 

هوروث البحرين مدققو احلسابات 

ص.ب 484  
املنامة – مملكة البحرين  
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تقرير مدققي احلسابات إىل السادة أعضاء جملس اإلدارة

مجعية املهندسني البحرينية

اجلفري – مملكة البحرين

وبيان   ،2010 ديسمرب   31 يف  املنتهية  السنة  وعن  يف  )"اجلمعية"(كما  البحرينية  املهندسني  املالية جلمعية  البيانات  دققنا  لقد 
اإليرادات واملصروفات وبيان التدفقات املالية للسنة املنتهية كما هي منشورة على الصفحات من 2 إىل 10.

مسئوليات اإلدارة ومدققي احلسابات 

إن هذه البيانات املالية من مسئولية إدارة اجلمعية، إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي يف هذه البيانات املالية وفقا ملا قمنا به من أعمال 
التدقيق.

أساس الرأي

لقد مت تدقيقنا وفقا ملعايري التدقيق الدولية. هذه املعايري تتطلب منا وضع وتنفيذ خطة للتدقيق للتأكد بدرجة معقولة خلو البيانات 
املالية من أي خطأ جوهري. يشتمل التدقيق على فحص املستندات املؤيدة للمبالغ واملعلومات الواردة بالبيانات املالية وذلك عن 
طريق إجراء اختبارات لعينات منها. يشتمل التدقيق أيضا على تقييم للمبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات املهمة اليت جتريها 
اإلدارة باإلضافة إىل تقييم عام لعرض البيانات املالية. إننا نرى أن ما قمنا به من أعمال التدقيق يشكل أساسا للرأي الذي توصلنا 

إليه.

الــــرأي:

برأينا أن البيانات املالية املنشورة على الصفحات من 2 إىل 10 تظهر بصورة عادلة يف كل اجلوانب اجلوهرية، املركز املالي للجمعية 
كما يف 31 ديسمرب 2010، وفقا للمعايري العاملية، ومبا يتفق مع اللوائح الداخلية جلمعية املهندسني البحرينية.

أمور تنظيمية أخرى:

باإلضافة إىل ذلك، فإنه برأينا أن مجعية املهندسني البحرينية ميسك بسجالت حماسبية منظمة وأن البيانات املالية تتفق معها. 
ولقد حصلنا من اإلدارة على مجيع اإليضاحات واملعلومات اليت طلبناها ألعمال التدقيق.

املنامة – مملكة البحرين   
21 فرباير 2011

هوروث البحرين

فؤاد الكعيب
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صايف األصول املشغلة     
األصول الغري متداولة:     

595.338  573.703  3 األصول الثابتة امللموسة 
 595.338  573.703   

األصول املتداولة:     
املطبوعات    -  2.457

 302.583  300.405 4 ذمم مدينة   
1.568.730  1.802.790  5 نقد يف الصندوق ولدى البنوك 
1.873.770  2.103.195   

مطلوبات متداولة:     
288.721  225.666  6 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة الدفع 

صايف األصول املتداولة   1.877.529  1.585.049
2.180.387  2.451.232 صايف األصول  

مطلوبات غري متداولة:     
)15.959(  )19.549( إلتزامات قانون العمل  

2.164.428  2.431.683   
املال اإلحتياطي املرتاكم:     

751.447  935.852  7 املال اإلحتياطي املرتاكم 
21.228  23.900  7 أموال املساعدات والدعم 

880.517  960.695  7 أموال األعضاء 
511.236  511.236  7 إحتياطي إعادة التقييم 

2.164.428  2.431.683   

املركز املالي كما يف 31 ديسمرب 2010

2009  2010  إيضاحات 
د.ب د.ب    

متت املصادقة على إصدار هذه البيانات املالية بتاريخ 17 فرباير 2011 من قبل جملس اإلدارة ووقعها نيابًة عنهم

عبداجمليد القصاب        
رئيس جملس اإلدارة       

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إىل 9 جزءاً من هذه البيانات املالية

أمحد اخلان
األمني املالي
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2009  2010  إيضاحات 
د.ب د.ب    

بيان اإليرادات واملصروفات عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإليرادات:     
733.482  1.209.833 املؤمترات والندوات  
123.454  107.842 ورش العمل ودورات التدريب  
18.058  20.186 فوائد الودائع البنكية قصرية األجل  
33.592  38.235 اشرتاكات العضوية  
8.804  6.895 إيرادات األجارات  
3.820  4.715 الدعم واملساعدات املالية  

250  945 إيرادات اللجنة االجتماعية  
40 إيرادات املطبوعات     - 

1.144  6.694 إيرادات أخرى متنوعة  
922.644  1.395.345   
املصروفات:     
488.988  842.427 مصاريف املؤمترات والندوات والدورات  
109.666  78.748 مصاريف ورش العمل ودورات التدريب  
70.741  71.559 مصاريف الرواتب  
13.779  10.063 صيانة املبنى  
13.518  13.185 شطب رسوم العضوية  
12.168  14.491 مصاريف إدارية  
9.860  12.599 مصاريف اجمللة  
8.511  14.603 مصاريف احتاد املهندسني العرب  
7.043  9.796 مصاريف منتدى اخلليج للهندسة  
4.419  2.827 مصاريف اللجنة االجتماعية  
3.766  2.280 مصاريف املنح الدراسية  
3.641  567 مصاريف صيانة قاعة االجتماعات  
2.603  561 مصاريف االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  
2.085  2.200 شطب رسوم املساعدات املالية  
1.901  4.151 مصاريف بريد وطباعة وقرطاسية  
1.294  305 مصاريف شئون األعضاء  
1.235 مصاريف اللجنة الفنية     - 

800  725 مصاريف عضوية مجعيات أخرى  
124  64 عمولة البنك وخسائر فروقات أسعار الصرف  
-    2.677 شطب مصاريف اجمللة  
-    15.000 خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  

27.083  26.538  3 اإلهالك 
8.700  2.724 مصاريف متنوعة أخرى  

791.925  1.128.090   
130.719  267.255 صايف زيادة اإليرادات عن املصروفات  

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إىل 9 جزءاً من هذه البيانات املالية
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بيان التدفقات النقدية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

نشاط العمليات    

130.719   267.255 صايف زيادة اإليرادات عن املصروفات 
تعديالت على احلسابات الغري نقدية:    

27.083   26.538      اإلستهالك 
التغريات يف اشغال املوجودات واملطلوبات:   

)837(    املطبوعات  2.457  
)93.499(    ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى  2.178  
129.554   )63.055(    ذمم دائنة ومصروفات مستحقة الدفع 
)3.054(   3.590 إلتزامات قانون العمل 
189.966 التدفقات النقدية عن نشاط العمليات  238.963  

نشاط اإلستثمار:    
)3.815(   )5.900( إضافة األصول الثابتة 

-     997 شطب األصول الثابتة 
)3.815(   )4.903( التدفقات النقدية من نشاط اإلستثمار 

186.151   234.060 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 
1.382.579   1.568.730 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 
1.568.730   1.802.790 النقد وما يف حكمه يف 31 ديسمرب 

النقد وما يف حكمه وفقاً للمركز املالي    
1.568.730   1.802.790 نقد لدى البنوك 

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إىل 9 جزءاً من هذه البيانات املالية
 

2009  2010  إيضاحات 
د.ب د.ب    



33 مجعية املهندسني البحرينية 

إيضاحات حول البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

النشأة والنشاط  .1

مجعية املهندسني البحرينية )"اجلمعية"( هي مؤسسة إجتماعية مسجلة لدى وزارة التنمية اإلجتماعية يف مملكة البحرين   
حتت سجل رقم 73000401 بتاريخ 13 يوليو 1972.

النشاط األساسي للجمعية هو تعزيز املعرفة اهلندسية يف خمتلف التخصصات اهلندسية.  

السياسات احلسابية  .2

أعدت البيانات املالية وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية، جملس املعايري احملاسبة الدولية، القوانني املصدرة من قواعد احملاسبة   
الدولية، والقواعد احملاسبية املتداولة.  تتمثل السياسات احملاسبية اهلامة املعتمدة يف إعداد البيانات املالية بالتالي:

) أ(  القواعد احملاسبية  

إستخرجت البيانات املالية من السجالت احملاسبية للجمعية وفقاً لقاعدة التكلفة التارخيية ما عدا اإلستثمارات املتوفرة للبيع   
فتحسب وفقا لقاعدة القيمة العادلة هلا.

  ) ب(  اإلستهالك

حيتسب إستهالك املباني واملعدات على أساس التكلفة بدفعات متساوية على حسب العمر التقديري هلا.  العمر التقديري   
للمباني واملعدات حلساب اإلستهالك كالتالي:

20 سنة مباني 
10 سنوات سور اجلمعية 
10 سنوات وحدة التكييف املركزي 
8   سنوات األثاث والرتكيبات 
4   سنوات معدات مكتبية 

) ج(  املطبوعات  
لقد أظهرت املطبوعات بسعر التكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل . إن املطبوعات اليت تزيد أعمارها عن ثالث   

سنوات بتاريخ امليزانية يتم شطب كلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى ثالث سنوات . 
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إيضاحات حول البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

السياسات احلسابية ) تكملة (:  .2

) د(  ذمم مدينة  

حتتسب الذمم املدينة على أساس قيمتها الصافية املتوقعة.  يتم تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها على أساس مراجعة املبالغ   
املتبقية يف نهاية السنة.  يتم وضع إحتياطي للذمم املدينة املشكوك يف حتصيلها.

ذمم دائنة ) ه(   

تعرف الذمم الدائنة من خالل املبالغ اليت سوف تدفع يف املستقبل عن املشرتيات أو اخلدمات املتلقاة، سواء ارسلت الفاتورة   
من قبل املورد أو ال.

) و(  إلتزامات قانون العمل  

يتم احتساب خمصص ملكافأة نهاية خدمة املوظفني مبوجب متطلبات قانون العمل البحريين وذلك على مدة اخلدمة املرتاكمة   
لكل موظف يف تاريخ امليزانية العمومية.

) ز(  اإليرادات  

يتم احتساب إيرادات األعضاء لالشرتاك على أساس االستحقاق. تسجل اإليرادات من املؤمترات والندوات وورش العمل   
والدورات التدريبية يف العام االستالم.

إيرادات الفوائد واإلجيارات واإليرادات األخرى حتتسب على أساس االستحقاق، ما مل يكن هناك شك يف التحصيل.  

) ح(  العمالت األجنبية  

القيام  التحويل عند  بالعمالت األجنبية بعد حتويلها إىل دينار حبريين على أساس سعر  اليت أجريت  العمليات  تسجل   
بالعملية.  املوجودات واملطلوبات احملتسبة بالعمالت األجنبية يف تاريخ امليزانية العمومية حتول بسعر حتويل هذه العمالت 

يف نهاية السنة.  الفرق يف عمليات التحويل، الغري جوهرية، حتسب كجزء من اإليرادات أو اخلسائر يف نهاية السنة.

) ط(  النقد وما يف حكمه  

النقد وما يف حكمه يتمثل يف نقد لدى البنوك ونقد يف الصندوق.  
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إيضاحات حول البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

األصول الثابتة امللموسة:  .3

التكلفة:        
1.144.079  89.471  44.478  79.601  419.293  511.236 يف 31 ديسمرب 2009 

5.900  3.280  2.620 اإلضافات     -     -     - 
)997(  -     -     )997( أصول معدمة     -     - 

1.148.982  92.751  47.098  78.604  419.293  511.236 يف 31 ديسمرب 2010 

اإلستهالك:        
548.741  73.951  36.244  78.603  359.943 يف 31 ديسمرب 2009     - 
26.538  4.290  1.275  -     20.973 ما خيص السنة     - 

575.279  78.241  37.519  78.603  380.916 يف 31 ديسمرب 2010     - 

صايف القيمة الدفرتية:        
573.703  14.510  9.579  1  38.377  511.236 يف 31 ديسمرب 2010 
595.338  15.520  8.234  998  59.350  511.236 يف 31 ديسمرب 2009 

أراضي
د.ب

املبنى وسور
اجلمعية

د.ب

وحدة التكييف
املركزي
د.ب

األثاث
والرتكيبات

د.ب

معدات مكتبية
د.ب

اجملموع
د.ب

تقع االرض يف منطقة اجلفري،وحتمل وثيقة رقم 1372 1973/ورقم تسجيل 1973/2594 مت التربع بها لصاحل اجلمعية من قبل 
صاحب السمو أمري البالد الراحل األمري عيسى بن سلمان آل خليفة، واليت مت إعادة تقييمها بالقيمة السوقية من خالل عقارات 
البحرين، مقيم عقارات مستقل بتاريخ 3 فرباير 2003.  ومت احتساب فائض اعادة التقييم ب 511.236 دينار حبريين اىل احتياطي 

اعادة التقييم حتت حساب املال اإلحتياطي املرتاكم اليت سيتم الغاءها فقط يف حالة بيع األرض.
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إيضاحات حول البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010
4.  ذمم مدينة:

2009  2010   
د.ب د.ب    

2009  2010   
د.ب د.ب    

218.441 مؤمترات  206.526 
مؤمتر 2007  30.139     -
-     )15.000( خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها 

218.441  221.665   
رسوم اشرتاكات مستحقة:  

21.320 -  السنة احلالية  26.295 
25.640 -  السنوات السابقة  32.130 
8.165 دعم ومساعدات مالية  10.510 

25.736 دورات  2.300 
3.281 ذمم مدينة أخرى  7.505 

302.583  300.405   

5.  نقد يف الصندوق ولدى البنوك:

1.534.271  1.705.976 ودائع بنكية قصرية األجل 
34.428  95.140 رصيد احلساب اجلاري لدى البنوك 

31   1.674 نقد يف الصندوق 
 1.568.730  1.802.790  

   
تستحق الودائع القصرية األجل خالل اقل من 3 أشهر من تاريخ اإلنشاء. وترتاوح معدالت الفائدة بني 0.8% و 1.5% سنويا )2009: 

بني 0.6% و 1.75% سنويا(. 
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إيضاحات حول البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

2009  2010   
د.ب د.ب    

6.  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة الدفع:

155.530  43.382 رسوم اشرتاكات مستلمة مقدما 
97.661  172.940 مؤمترات وندوات 
2.000  1.645 مصاريف مستحقة 

5  1.389 خمصص تربعات وأعمال خريية 
33.525  6.310 ذمم دائنة أخرى 

288.721  225.666  

رسوم االشرتاكات املستلمة مقدماً متثل رسوم عضوية مدى احلياة ويتم احتسابها ضمن بيان اإليرادات واملصروفات على مدى 10 
سنوات.

7.  املال اإلحتياطي املرتاكم:

املال
اإلحتياطي

املرتاكم
د.ب

أموال
املساعدات

والدعم
د.ب

أموال
األعضاء
د.ب

إحتياطي
إعادة

التقييم
د.ب

اجملموع
د.ب

2.033.709  511.236  809.929  19.921  692.623 كما يف 31 ديسمرب 2008 
130.719  -    70.588  1.307  58.824 صايف حتركات السنة 

2.164.428  511.236  880.517  21.228  751.447 كما يف 31 ديسمرب 2009 

267.255  -    80.178  2.672  184.405 صايف حتركات السنة 
2.431.683  511.236  960.695  23.900  935.852 كما يف 31 ديسمرب 2010 
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حسابات املوجودات واملطلوبات:  .8

حساب املوجودات واملطلوبات تظهر يف امليزانية العمومية إضافة إىل نقد يف الصندوق ونقد يف البنوك، ذمم مدينة وذمم دائنة،   
إستثمارات متوفرة للبيع واستثمارات مستمرة.  حساب املطلوبات يتمثل يف ذمم مدينة ومصروفات مستحقة.  

خماطر اإلئتمان هو اخلطر بأن الفرد لن يقدر ان يسدد الدين ويسبب لألفراد اآلخرين بتحمل اخلسارة املالية.  خطر اإلئتمان   
على النقد لدى البنوك حمدودة، حيث يودع النقد لدى بنك حملي ذو مسعة عالية.

خماطر معدالت الفائدة هو اخلطر بأن قيمة األدوات املالية سوف تتغري بتغري معدالت الفائدة يف السوق.  موجودات ومطلوبات   
اجلمعية غري حساسة جتاه خماطر معدالت الفائدة.

خماطر السيولة هو اخلطر بأن اجلمعية سوف يتعرض لصعوبة يف زيادة األموال ملقابلة التعهدات املرتبطة مع حساب املوجودات   
واملطلوبات.  خماطر السيولة ميكن أن تنتج من عدم اإلستطاعة ببيع املوجودات بسرعة ومقاربة لقيمتها العادلة.

خماطر السوق هو اخلطر بأن األدوات املالية ستتعرض إىل تغريات ناجتة عن تغري السوق، متمثلة يف حتويل معدل العمالت   
األجنبية، معدالت الفائدة، أسهم السوق، قابلية االنتشار وأسعار السلع.  إستثمارات اجلمعية املتوفرة للبيع و اإلستثمارات 

املستمرة معرضة ملخاطر تقلب أسعار العمالت، حيث أن هذه اإلستثمارات ذات رأس مال مضمون.

أرقام املقارنة  .9

أعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض اخلاص بالسنة احلالية.  مت تقريب أرصدة البيانات املالية إىل   
أقرب دينار حبريين.


