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كلمة الرئيس

املهندس عبداجمليد القصاب

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 اآلخرين وكل من ساهم 
باحلضور واملشاركة يف هذه النشاطات، كما نتقدم بالشكر واالمتنان إلي 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.

الذهنية  الصورة  ورسم  دورها  إبراز  يف  التزامها  البحرينية  املهندسني  واصلت مجعية  املاضية  السنة  وخالل 
احلقيقية واملتميزة لعضويتها.

إننا واثقون أن مجعية املهندسني البحرينية تسري يف الطريق الصحيح وإنها فعاًل يف أيد أمينة.
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املهندس عامر علي بن رجب   .1
املهندسة هند حممد بوجريي  .2

املهندس جواد جعفر اجلبل  .3
املهندس أمين حممد ناصر  .4

وقد عقد جملس اإلدارة اجتماعه األول بتاريخ 23 إبريل 2011 برئاسة املهندس عبداجمليد القصاب ، حيث اعتمد تسميات مناصب 
جملس اإلدارة وتوزيع املناصب اإلدارية على النحو التالي:

نائب الرئيس ومدير اإلعالم 1.  املهندس جواد جعفر اجلبل 
أمني السر 2.  الدكتور أسامة تقي البحارنة 

األمينة املالية 3.  املهندسة هدى سلطان فرج 
مدير املؤمترات اخلارجية 4.  املهندس أمحد عبدالرمحن اخلان 
مدير املؤمترات الداخلية 5.  املهندس أمين حممد ناصر  

مدير شؤون األعضاء واملهنة 6.  املهندس عامر علي بن رجب 
مديرة التدريب 7.  املهندسة سوزان حممد العجاوي 

8.  املهندسة هند حممد بوجريي        مديرة األنشطة العامة

أوال: امللخص التنفيذي
عقدت اجلمعية العمومية اجتماعها العادي بتاريخ 19 إبريل 2011، وأسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز املهندسني التالية أمساؤهم 

لعضوية جملس اإلدارة:

عقد جملس اإلدارة خالل دورته اليت تنتهي هذا اليوم عشرة اجتماعات اعتيادية وثالثة 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 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 املهندسني العاملني بفعالية من خالل 

مشاركتكم يف أعمال اللجان الدائمة منها واملؤقتة. 
وال نغالي يف القول بأن عجلة األنشطة يف مجعية املهندسني البحرينية قد ترتاجع حينما ينقضي دور األعضاء النشطني حاليًا، مما 
سينعكس سلباً على الدور الريادي الذي تتصدره اجلمعية يف الوقت احلاضر، وبالتالي فال بد من العمل على خلق جيل ثان يتوىل 

املسئوليات اجلسام ويواصل العمل الريادي الذي تتميز به مجعيتنا.
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فيما  أبرزها  نوجز  العمل،  إىل خطة  استنادا  والفعاليات  األنشطة  من  الكثري  تنفيذ  احلالي مت  العام  وبداية  املاضي  العام  وخالل 
يلي:-

تنظيم ستة مؤمترات ومعارض خالل العام املنصرم بالتعاون مع بعض املؤسسات الصناعية الكربى واملعاهد واجلمعيات احمللية   .1
والعربية والعاملية.

تنظيم 13 ورشة عمل ودورات تدريبية، سواء تلك اليت نظمتها اجلمعية لوحدها أو مع جهات أخرى، رغم ما القته اجلمعية   .2
من معوقات بسبب األزمة املالية اليت منر بها.

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 

مجيعًا، 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.

بلغ إمجالي عدد األعضاء املقبولني خالل العام املاضي 105 أعضاء .  .6
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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:

إعداد دراسة جدوى باجتاه إشراك األعضاء كمساهمني يف مركز تدريب مستقل تابع للجمعية.  .1

الدورات  كحضور  لألعضاء  املالي  الدعم  لصاحل  اجلمعية  جتنيها  اليت  السنوية  األرباح  من   %  10 نسبة  ختصيص   .2
واملؤمترات التخصصية ومواصلة دراساتهم العليا.

استحداث نظام منح لدراسة املاجستري  .3

تنمية وتشجيع الكوادر الشبابية يف اجلمعية بهدف تأهيلهم لتسيري األمور القيادية يف اجلمعية.  .4

استمرار تبادل الزيارات الثنائية إىل خمتلف الدول اخلليجية والعربية.  .5

النظر يف إمكانية املضي يف مشروع املرحلة الثانية من املبنى.  .6

يوصي جملس اإلدارة باملوافقة على إعادة تعيني السادة » هوروث - البحرين » للقيام مبهمة املدقق املالي  اخلارجي   .7
للدورة اجلديدة لعام 2012  .

ثانيًا:  العالقات اخلارجية

نظمت اجلمعية بالتعاون مع االحتاد اهلندسي اخلليجي فعاليات امللتقى اهلندسي اخلليجي اخلامس عشر خالل الفرتة من   1
28 حتى 30 نوفمرب 2012 حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، وقد 

تكللت أعماله بالنجاح وفق أعلى املقاييس.

واصلت اجلمعية مشاركاتها اخلارجية يف اجتماعات اجمللس األعلى واللجان املنبثقة عن االحتاد اهلندسي اخلليجي يف دولة   2
الكويت .

العرب واملهندس حممد علي  املهندسني  التنفيذي الحتاد  املكتب  املهندس جواد حسن عضو  استمر مندوبا اجلمعية وهما   3
اخلزاعي عضو املكتب الدائم باالحتاد يف حضور االجتماعات الدورية بشكل منتظم.
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ثالثًا:  املؤمترات واملعـارض
مقدمة:

من  بعضاً  بالتعاون مع  أو  الدولية بشكل مستقل  والندوات  واملعارض  املؤمترات  دوري  البحرينية بشكل  املهندسني  تنظم مجعية 
املؤسسات، وبالرغم من األزمة املالية احلالية اليت أثرت بشكل ملحوظ على األسواق العاملية واألعمال التجارية وإىل جانب األحداث 
املؤسفة اليت مرت بها مملكة البحرين فقد حققت مجعية املهندسني البحرينية جناحاً كبرياً يف تنظيم هذه الفعاليات واليت كانت 

حمل تقدير العديد من املشاركني من دول جملس التعاون اخلليجي، ومن خمتلف أحناء العامل.

 قائمة الفعالّيات اليت ُنّظمت خالل العام 2011 هي على النحو التالي:

قائمة املؤمترات واملعارض اليت ُنّظمت خالل العام 2012-2011 

فندق اخلليج 17-19 يناير 2011  مؤمتر ومعرض الشرق األوسط للبنية التحتية 2011   1

فندق اخلليج 16-18 مايو 2011  منتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكرتونية 2011   2

فندق اخلليج 23-26 أكتوبر 2011  مؤمتر ومعرض الشرق األوسط األول هلندسة املعاجلة 2011   3

فندق اخلليج 28-30 نوفمرب 2011  امللتقى اهلندسي اخلليجي اخلامس عشر 2011   4

فندق اخلليج 9-11 يناير 2012  مؤمتر الشرق الوسط الثالث لالحتاد الدولي للطرق 2012   5

فندق اخلليج 12-15 فرباير 2012  مؤمتر ومعرض الشرق األوسط الرابع عشر لتآكل املعادن 2012   6

املكان التاريخ  اسم املؤمتر 
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1.   مؤمتر ومعرض الشرق األوسط للبنية التحتية 2011 

2.   منتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكرتونية 2011 

نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع املعهد األوروبي للمعلومات والتكنولوجيا يف أملانيا »مؤمتر ومعرض الشرق األوسط 
للبنية التحتية 2011  برعاية وزارة األشغال يف مملكة البحرين وبدعم من اجلمعية األملانية لنقل حلول البنية التحتية، وذلك حتت 
رعاية سعادة املهندس عصام بن عبداهلل خلف، وزير األشغال مبملكة البحرين، يف الفرتة من 17-19 يناير 2011 يف مركز اخلليج 

الدولي للمؤمترات، فندق اخلليج.

حتت رعاية مسو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية املعلومات واالتصاالت 
نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع هيئة احلكومة اإللكرتونية  ومعهد إدارة املشاريع فرع البحرين ومجعية البحرين 
لإلنرتنت وللعام الرابع على التوالي، منتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكرتونية 2011، وذلك خالل الفرتة من 16-18 مايو، 

يف فندق اخلليج.
ويعقد على هامش املنتدى معرض ICT والذي حيظى بدعم »متكني«. تدعم مؤسسة »متكني« هذا املعرض وذلك بتغطية 80% من 
رسوم املشاركة يف املعرض للشركات الصغرية واملتوسطة واليت ترغب يف املشاركة كشركة عارضة يف معرض الـ ICT. وغّطت متكني 
رسوم أكثر من 27 شركة عارضة. كما حظي املعرض بدعم العديد من هيئات احلكومة االلكرتونية من خمتلف دول جملس التعاون 

اخلليجي.
من خالل  تقنية  ورقة  عشر  سبعة  طرح  ومت  املشاركة،  األخرى  الدول  ومن  البحرين  من  مشارك   410 حوالي  املنتدى  استقطب 
متحدثني من األمم املتحدة والواليات املتحدة واململكة املتحدة، الدمنارك، النمسا، ايطاليا، كوريا، سنغافورة، اإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين. حظي املنتدى واملعرض بشريكني اسرتاتيجني هم »متكني« وجملس التنمية اإلقتصادية، وحظي برعاية حزمة من 

شارك يف املؤمتر أكثر من 65 متحدثاً من خمتلف 
أحناء العامل ملناقشة ما استحدث يف جمال البنية 
التحتية وحبضور أكثر من 350 مشاركا. وقد حظي 
املؤمتر واملعرض برعاية 11 شركة )رعاية بالتينية، 
وذهبية وفضية( إىل جانب دعم 5 جهات إعالمية. 
إمجالي  على  أقيم  -والذي  املعرض  خالل  من 
مساحة قدرها 340 مرت مربع- عرضت 47 شركة  

أحدث التقنيات  يف جمال البنية التحتية.

الشركات واملؤسسات على النحو التالي:
والبحرين  مايكروسوفت،  شركة  املاسي:  الراعي 
وجملس   ،GBM-IBM اآللية  للحاسبات 
والراعي  لالتصاالت،  بتلكو  وشركة  الشورى، 
والراعي   ، لالستشارات  تاتا  بابكو،  البالتيين: 
الذهيب: شركة إس تي إس األردنية، ، ويربو، 
لوجيك،  وكرميسون  كوبر،  هاوس  ووتر  برايس 
الشركاء  انوفيشن،  مارس  الغداء  وجبة  رعاية  أما 

اإلعالميون: األيام وديلي تريبيون و تريد أربيا.
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3.   مؤمتر ومعرض الشرق األوسط األول هلندسة املعاجلة

4.    امللتقى اهلندسي اخلليجي اخلامس عشر 2011 

حتت رعاية سعادة الدكتور عبد احلسني بن علي مريزا، وزير الطاقة  مبملكة البحرين، نظمت اجلمعية وبالتعاون مع املعهد 
األمريكي للمهندسني الكيميائيني فرع اململكة العربية السعودية، وبدعم من املعهد األمرييكي للهندسة امليكانيكية  »مؤمتر ومعرض 
الشرق األوسط األول هلندسة املعاجلة 2011«  يف الفرتة من 23-26 أكتوبر 2011، وذلك مبركز اخلليج الدولي للمؤمترات بفندق 

اخلليج.
عارضة شركة   18 جانب  إىل  املختلفة  الرعاية  حزم  ضمن   35 برعاية  حظي  حيث  مميزا  جناحا  واملعرض  املؤمتر  حقق   وقد 

اخلليجي  اهلندسي  االحتاد  مع  وبالتعاون  اجلمعية  نظمت 
التعاون  جملس  دول  من  اخلليجية  اهلندسية  واجلمعيات 
اخلليجي  »امللتقى اهلندسي اخلليجي اخلامس عشر 2011« 
بن  خليفة  األمري  امللكي  السمو  صاحب  رعاية  حتت  وذلك 
الدولي  املوقر يف مركز اخلليج  الوزراء  سلمان آل خليفة رئيس 
من 28 - 30  الفرتة  البحرين، يف  اخلليج  فندق  للمؤمترات، 

نوفمرب 2011.
حتت شعار » مشاريع السكن االقتصادي« شارك يف امللتقى 6 
دول  من خمتلف  متحدث   17 ضوء  على  رئيسسني  متحدثني 
مشاركاً.   350 من  أكثر  حبضور   اخلليجي  التعاون  جملس 
وحققت ورش العمل واليت نظمت بالتزامن مع امللتقى النجاح 

ذاته.

العامل.  أحناء  خمتلف  من  إعالميون  شركاء  و9 
جانب  إىل  رئيسيني  متحدثني   6 املؤمتر  يف  شارك 
13 متحدث خمتص من خمتلف أحناء العامل، على 
ضوء 107 ورقة تقنية طرحت على مدار 3 أيام من 
انعقاد املؤمتر. وقد انعكس هذا النجاح الكبري بأعداد 
املشاركني الذي مت تسجيلهم حوالي 750 مشارك، 

و 4000 زائر للمعرض.
باإلضافة إىل ذلك، و قبل انعقاد املؤمتر مت تنظيم 5 
ورش عمل ومبشاركة كبرية األمر الذي انعكس على 

جناح املؤمتر على كافة األصعدة. 
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5.    مؤمتر الشرق الوسط الثالث لالحتاد الدولي للطرق 2012

6.    مؤمتر ومعرض الشرق األوسط الرابع عشر لتآكل املعادن 2012

حتت رعاية مسو الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نظمت مجعية املهندسني البحريين، وبالتعاون مع وزارة األشغال، واالحتاد 
الدولي للطرق ومعهد إدارة املشاريع »مؤمتر الشرق الوسط الثالث لالحتاد الدولي للطرق 2012« يف مركز اخلليج الدولي للمؤمترات 

من 9 - 11 يناير 2011. 

نظمت مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع اجلمعية األمريكية ملهندسي التآكل الفرع السعودي ظهران-غرب آسيا وإفريقيا 
مؤمتر ومعرض الشرق األوسط الرابع عشر لتآكل املعادن 2012، حتت رعاية سعادة الدكتور عبد احلسني بن علي مريزا، وزير الطاقة  

مبملكة البحرين، وذلك مبركز اخلليج الدولي للمؤمترات يف فندق اخلليج خالل الفرتة 12 إىل 15 فرباير 2012. 

وشهد املعرض إقبال العديد من الشركات املختصة الدولية منها واإلقليمية على املشاركة فضاًل عن الشركات احمللية واخلليجية يف 

وقدم 45 خبرياً أوراق فنية حول أحدث التقنيات إىل جانب 13 متحدثاً رئيسياً من خمتلف أحناء العامل. وقد ضم املعرض 32 شركة 
راعية ضمن  فئات الرعاية املاسية والبالتينية والذهبية والفضية والربونزية على ضوء الرعاية اإلعالمية ورعاية الطالب و7 شركات 

عارضة. كانت غالبية احلضور من البحرين وعددهم حوالي  400 مشاركاً.

هذا املعرض والذي يقام على هامش املؤمتر حيث 
أستقطب أكثر من 75 شركة عارضة من املزودين 
واملصنعني، كما حظي املؤمتر برعاية 31  شركة 

ضمن حزم الرعاية البالتينية والذهبية والفضية.

وعقد يف املؤمتر 5 ورش عمل تقنية حضرها أكثر 
علمية  ورقة   110 إىل  إضافة  مشارك،   160 من 
تناقش مواضيع هامة من قبل املتحدثني املختصني 
و3 متحدثني رئيسيني من خمتلف أحناء العامل، 

وجتاوز عدد املشاركني 450 مشارك.
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قائمة املؤمترات واملعارض اليت تنظم للعام 2012 

املكان التاريخ املقرتح  اسم املؤمتر 
فندق اخلليج 9-11 أبريل 2012  منتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكرتوني 2012   1
فندق اخلليج 24-26 أبريل 2012  مؤمتر العمل البلدي السابع     2
فندق اخلليج 7-10 أكتوبر 2012  مؤمتر ومعرض الشرق األوسط للبنية التحتية 2012   3
فندق اخلليج 2-5 مايو 2012  مؤمتر ومعرض الشرق األوسط السادس للفحوصات الالإتالفية 2012   4
فندق اخلليج فرباير 2013  مؤمتر اخلرسانة    5

تدعو اجلمعية مجيع األعضاء للمشاركة يف جلان املؤمتر املختلفة، وتعزيز مشاركتكم ومساهمتكم يف حتقيق النجاح املرجو. حنن على 
ثقة بأن دعمهم والتزامهم جتاه اجلمعية واألنشطة سوف تسهم بشكل كبري يف حتقيق جناحات أكرب ليس على الصعيد اإلقليمي 

فقط، بل على الصعيد الدولي.

يود جملس اإلدارة أن يعرب عن تقديره وامتنانه ملختلف الكيانات اليت تقدم دعمها بشكل مستمر لكافة فعاليات وأنشطة اجلمعية، 
منها  شركة أرامكو السعودية، بابكو، ألبا، جي بي آي سي، بناغاس، وكافة الوزارات مبملكة البحرين. كما يعرب جملس اإلدارة 
عن تقديره للمؤسسات والشركات الوطنية والدولية التالية ملشاركتهم يف تنظيم خمتلف املؤمترات واملعارض الدولية واليت حققت 

جناحاً كبرياً على ضوء دعمهم املستمر.

وأخريًا، ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا وامتناننا لكافة أعضاء جلان املؤمترات واملعارض واملتطوعني لتفانيهم والتزامهم يف 
العمل معاً كفريق واحد حنو حتقيق أهداف وغايات اجلمعية.

Building ICT 
Foundations for 
Business Success

9 - 11 April 2012
The Ritz-Carlton Hotel 

Building ICT 
Foundations for Business Success

The Ritz-Carlton Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain

9th-11th April 2012

www.itexpo.bh

Under the patronage of
H.E. Dr. Abdul Hussain Bin Ali Mirza
Minister of Energy
Kingdom of Bahrain

Organised by

www.mendt.net

NDT for Asset Integrity

October 7 - 10, 2012
Gulf International Convention Centre, Gulf Hotel

Kingdom of Bahrain

  Middle East
  Nondestructive Testing
Conference & Exhibition 2012
6

th

CALL FOR PAPERS
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أدوبي فوتوشوب
8 و 15 يناير

P6 إدارة املشاريع املتقدمة
13-9 يناير

التحضري المتحان بي.إم.بي

27-23 يناير

احملاسبة وإدارة املصاريف 
للمهندسني

22-20 فرباير

مهارات حل املشاكل واختاذ 
القرار

30-27 مارس
التحضري المتحان بي.إم.بي

27أبريل – 25 مايو

إدارة املخاطر للمشاريع

14-10 يوليو

يف هذه الدورة، يستخدم الطالب أدوات خمتلفة 
من برنامج فوتوشوب CS4. حيث يستكشفون  

أدوات الربنامج، وكيفية استخدامها، وكيفية 
التعامل مع أدوات اختيار أجزاء من الصور. كما 

يتعلمون كيفية استخدام الطبقات وتطبيق تأثريات 
كل طبقة وترشيحها خللق املؤثرات اخلاصة

ويوفر التدريب العملي للتعامل مع برنامج برميافريا 
للعميل، التعرف على دورة حياة املشروع بأكملها، 

من التخطيط إىل التنفيذ. وتشمل املواضيع إضافة 
األنشطة وختصيص املوارد، وإنشاء خط األساس

وتهدف الدورة إىل حتديث معارف املشاركني 
 ،PMP قبل اختاذ امتحان PMBOK يف

وكذلك بالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف فهم علم 
إدارة املشاريع، وكيفية تطبيقها يف أعماهلم

كيفية عمل مؤسسات األعمال، وكيفية السيطرة على 
التكاليف وإدارة األصول من أجل زيادة الرحبية 

واإلنتاجية. حتديد سبل حتسني العائد املالي من 
االستثمار من خالل حتسني اجلودة وتقليل النفايات
وتهدف الدورة إىل تأهيل املوظفني حلل املشاكل 
واختاذ القرارات يف سياق عملهم وكيفية تطوير 

وتطبيق كال من قدرات التفكري العقالني واإلبداعي
وتهدف الدورة إىل حتديث معارف املشاركني 

 ،PMP قبل اختاذ امتحان PMBOK يف
وكذلك بالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف فهم علم 

إدارة املشاريع، وكيفية تطبيقها يف أعماهلم
تغطي الدورة جمال إدارة املخاطر للمشاريع 

املشروع مبا يف ذلك ة إدارة املعرفة الطبعة 4. 
حتقيق أقصى قدر من النتائج اإلجيابية للمشروع، 
والتقليل من اآلثار السلبية على الصعيدين الداخلي 

واخلارجي للمشروع

اآلنسة نيها ثاكر

السيد وائل عمار

اآلنسة مساح كامل

السيد جون بالكلوز

السيد جون بالكلوز

عدة حماضرين 
من معهد إدارة 

املشاريع

السيد بهاء الشال

18

14

18

16

9

22

16

1

2

3

4

5

6

7

اسم احملاضرتفاصيل الدورةاحلضورعددعنوان الدورة التدريبيةالرقم

   رابعًا:  الدورات اهلندسية والتدريب اإلداري
يعرض اجلدول أدناه ورش العمل اليت عقدت خالل عام 2011، ومع تنوع هذه الورش أتيحت الفرصة للجميع لالستفادة منها. 
إن اهلدف الرئيسي ملركز التدريب يف اجلمعية هو تلبية متطلبات أعضاء اجلمعية على ضوء تلبية احتياجات اجلمعيات املهنية يف 

جمال التدريب ويقدم دورات ذات رسوم منخفضة ومقاعد جمانية لألعضاء.
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اسم احملاضرتفاصيل الدورةاحلضورعددعنوان الدورة التدريبيةالرقم

مبادئ األوتوكاد 2011 

29-25 سبتمرب 

باستخدام  الفنية  التقارير  كنابة 
احلاسوب

13-10 أكتوبر

مهارات التفاوض
18-20 اكتوبر 

مبادئ األوتوكاد 
13-17 نوفمرب

التحضري المتحان بي.إم.بي

27أبريل – 20 مايو

تعرض الدورة األوامر األساسية لألوتوكاد، وخلق 
الرسومات. ثم، االنتقال للبناء على أسس متقدمة 
ومهارات مثل التجمع واالرتفاعات، والبوابات، 

واستخدام النص يف الرسومات

مت تصميم هذا الربنامج لتعليم املشاركني عن 
األساسيات الفعالة لكتابة التقارير الفنية، وذلك 
باستخدام تكنولوجيا احلاسب اآللي، ومنحهم 

املهارات والثقة لتوليد وثائق واضحة وسهلة 
القراءة ومدروسة جيدا

تهدف هذه الدورة إىل تزويد املشاركني مبهارات 
وأساليب التفاعل والتفاوض بني األطراف، 

ومعرفة كيفية ت التوصل اىل اتفاقات مقبولة 
ومرضية

تعرض الدورة األوامر األساسية لألوتوكاد، وخلق 
الرسومات. ثم، االنتقال للبناء على أسس متقدمة 
ومهارات مثل التجمع واالرتفاعات، والبوابات، 

واستخدام النص يف الرسومات

وتهدف الدورة إىل حتديث معارف املشاركني 
 ،PMP قبل اختاذ امتحان PMBOK يف

وكذلك بالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف فهم علم 
إدارة املشاريع، وكيفية تطبيقها يف أعماهلم

السيد فيلفني 
فينسينت

السيد جون 
بالكلوز

السيد جون 
بالكلوز

السيد فيلفني 
فينسينت

اآلنسة مساح كامل

10

7

9

10

12

9

10

11

12

13

مهارات املناقصات واملشرتيات 

14-11 سبتمرب

ويتم تنظيم هذه الدورة املكثفة لتوفري األساسيات 
والسياسات املوحدة واإلجراءات واملمارسات لشراء 

أعمال البناء والسلع واخلدمات. وبطبيعة احلال 
عمليات املناقصات / املشرتيات وتوفري جمموعة 

واسعة من حاالت دراسية ومتارين 

الدكتور عصام عمر
11 8
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بالتعاون مععنوان احملاضرةالتاريــــخ احملاضر

خطة واقرتاحات العام 2012:
 مت انتقاء ورش العمل للعام 2012 بعناية فائقة استنادا إىل توصيات واحتياجات املشاركني يف دورات اجلمعية إىل جانب دراسات 
مت اجراءها عن الدورات التدريبية واحتياجاتها. تشمل خطة مركز التدريب جبمعية املهندسني البحرينية للعام 2012  دورات 

تدريبية شاملة تغطي كافة االحتياجات واملتطلبات.
لعام 2012، نسعى لتحقيق مايلي : 

1. الدورات التدريبية العامة.
2. الدورات ذات رسوم منخفضة. 

3. دورات متخصصة  للشركات والوزارات.
4. تطوير مرافق مركز التدريب واإلدارة امتثااًل ملتطلبات مؤسسة ضمان اجلودة.

فريق التدريب :
 أعضاء جلنة التدريب على النحو التالي : املهندسة سوزان العجاوي )رئيسة( واألعضاء: املهندسة هدى سلطان واملهندسة ليلى 

جناحي، واآلنسة شهرية زينل، السيد عادل سلمان واملهندس رحيان أمحد، واآلنسة سكينة درويش والسيدة روث رييس.

كما يود مركز تدريب مجعية املهندسني البحرينية أن يعرب عن تقديره جلميع أعضاء جلنة التدريب للتعاون املستمر واملساهمة 
بشكل فّعال يف جناح املركز.

   خامسًا:  األنشـطة العـامة
منذ  أن تشكلت اللجنة اجلديدة لألنشطة يف أواخر شهر إبريل من عام 2011، فقد بادر أعضاؤها بوضع جدول زمين حملاضرات 
ملتقى الثالثاء، مراعني التنوع يف املواضيع لتلبية احتياجات ورغبات املهندسني من خمتلف التخصصات، غري أننا مل نتمكن من 
حتقيق الغالبية العظمى مما كنا نطمح إليه بسبب الظروف األمنية اليت مرت بها البالد مما حال دون تنظيم العديد من احملاضرات 

اهلامة، واقتصرت على ما يلي:

13 سبتمرب 2011
27  سبتمرب  2011
11  أكتوبر  2011
1  نوفمرب  2011

22  نوفمرب  2011
27  ديسمرب 2011
10  يناير  2012
24  يناير  2012

اختيار الزيت املناسب لتشحيم علبة الرتوس
االتصاالت غري الشفوية

املخاطر والنزاعات التعاقدية
إدارة املواد الكيميائية يف البحرين

مقدمة إىل »مطلب«
تعزيز البنية اخلضراء يف البحرين

دور العالقات العامة يف تعزيز املهارات اهلندسية
مواصلة التطوير املهين

أتيل جورهان
رالوكا زاهاريا

د.هاكوب
املهندس رحيان أمحد

د. عمر مصطفى
املهندس رحيان أمحد

د. فهد الشهابي
يوجني ماك ماهور

معهد املهندسني اهلنود - فرع البحرين
بريلتز - فرع البحرين

 Ground Engineering solutions

معهد املهندسني الباكستانيني فرع البحرين
-

معهد املهندسني الباكستانيني فرع البحرين
مجعية العالقات العامة

-
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سادسًا:  شـئون األعضـاء واملهـنة

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

توزيع الطلبات حسب التخصصات:

1- طلبات االنضمام للجمعية:
خالل عام 2011، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام إىل مجعية املهندسني البحرينية، وقد بلغ جمموعها 137 
طلبًا،  وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء  وعرضها على جملس اإلدارة، فقد وافق اجمللس على انضمام 105 
أعضاء من خمتلف الفئات العضوية، ومت رفض 12 طلباً نظراً لعدم استيفائها للشروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، بينما اليزال 20 

طلباً قيد البحث من قبل جلنة شؤون العضوية كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 9 أعضاء.  
تضم جلنة شئون األعضاء كاًل من  مدير شئون األعضاء واملهنة املهندس عامر علي بن رجب وأمني السر الدكتور أسامة تقي البحارنة 

واملهندس جواد اجلبل واملهندس عيسى جناحي.
وفيما يلي إحصائية بالطلبات املقدمة خالل عام 2011  وتوزيعها حسب الفئات والتخـصصات: 

2- املؤمترات والدورات: 
أتاحت اجلمعية الفرصة إىل ما جمموعه 75 من أعضاء اجلمعية للحصول على مقاعد جمانية، حضر منهم 69 املؤمترات اليت تنظمها 
اجلمعية، بينما حضر 6 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.  
3- برنامج املنح الدراسية:

واصلت مجعية املهندسني برنامج صرف املنح املالية لطلبة اهلندسة يف جامعة البحرين حيث استفاد منها 18 طالباً خالل هذا العام 
ورفضت 4 طلبات أخرى، كما مت مؤخراً إحلاق 5 طالب جدد يف هذا الربنامج.  ونظراً الرتفاع تكاليف شراء الكتب الدراسية فقد 

قررت اجلمعية سداد مصروف جيب لكل طالب مببلغ وقدره 300 دينار سنويا بواقع 25 ديناراً شهرياً.
وتعكف اللجنة املختصة باملنح اآلن على دراسة بعض املقرتحات بهدف توسيع االمتيازات املمنوحة للطلبة كربنامج صرف منح 

ألبناء املهندسني ومنح دراسة املاجستري.

العدد فئة العضوية 
-- زميل 
54 عامل 
11 خريج 
4 مؤازر 

36 طالب 
105 اجملموع 

العدد التخصص 
33  هندسة مدنية 
17 هندسة ميكانيكية 
18 هندسة كهـربائية 
4 هندسة كيمائية  

20 هندسة معمارية 
13 ختصصات أخرى 

105 اجملموع 
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4 -األنشطة والفعاليات: 
جلنة املهندسات : 	•

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

مشروع حتديث بيانات األعضاء: 	•
شارك أربعة من أعضاء اجلمعية الطلبة يف مشروع استمر على مدى شهرين، حيث جرى االتصال بأعضاء اجلمعية هاتفياً من أجل 
احلصول على أحدث البيانات الشخصية اخلاصة بهم وإدخال تلك املعلومات يف سجالت اجلمعية، وسوف يلي ذلك اتباع خطوات 

أخرى لتحسني مستوى ونوعية اخلدمات املقدمة إىل األعضاء يف هذا اجملال.
تفاصيل إحصائية بأعضاء مجعية املهندسني البحرينية يف 31 ديسمرب 2011

جدول رقم )1( عدد األعضاء حسب فئة العضوية

جدول رقم )2( عدد األعضاء حسب التخصص

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنسية

جدول رقم )4(عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنس

فـئة العضوية
زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملموع

زميل 7 6 3 1 0 2 19
عامل 322 153 161 48 112 117 913
خريج 36 24 26 14 40 30 170
مؤازر 21 11 13 2 5 28 80
طالب 54 37 50 45 78 56 320
اجملموع 440 231 253 110 235 233 1502
النسبة % 29 % 15 % 17  % 7  % 16  % 16  % 100

زميل 15 % 1 4 % 2 19
عامل 770 % 59 143 % 73 913
خريج 164 % 13 6 % 3 170
مؤازر 47 % 3 33 % 17 80
طالب 309 % 24 11 % 5 320
اجملموع 1305 % 87 197 % 13 1502

زميل 19 % 2 - - 19
عامل 813 % 66 100 % 36 913
خريج 110 % 9 60 % 23 170
مؤازر 76 % 6 4 % 1 80
طالب 210 % 17 110 % 40 320
اجملموع 1228 % 82 274 % 18 1502

عدد األعضاء
19

913
170
80

320
1502

الفئة

الفئة

اجملموعإنــاثالفــئـةالفــئـة العدد    العدد  النسبة  النسبة

اجملموعغري حبريينحبريين النسبةالنسبة العدد العدد 

اجملموعختصصات أخرىهندسة معماريةهندسة كيميائية هندسة كهربائيةهندسة ميكانيكيةهندسة مدنية
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سابعًا:  الشـئون اإلعـالمية

التوصيات املقرتحة من أجل تطوير إدارة االعالم باجلمعية :

خالل السنة املاضية، قامت اللجنة 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 واملشاريع اهلندسية ومهنة اهلندسة عموماً.  .2
تغطية أنشطة جلان وفعاليات اجلمعية املتعددة ونشرها عرب وسائل االعالم املختلفة.  .3

التواصل مع اجلمعيات اهلندسية يف الدول اجملاورة لنشر أخبار مجعية املهندسني البحرينية يف جمالتها اهلندسية.  .4
العمل على إعادة تصميم وحتديث املوقع اإللكرتوني جلمعية املهندسني البحرينية.  .5

استحداث صفحة على الفيس بوك لنشر اخبار اجلمعية والعمل جاري على استحداث صفحة على الويرت.  .6
العدد  العمل على إصدار  البحارنة بإصدار عدد 55 من جملة »املهندس« وجاري  الدكتور أسامة  السابق  قام مدير االعالم   .7

 .56
العمل على استحداث أرشيف الكرتوني يضم مجيع صور وأخبار اجلمعية.  .8

العمل عاى استحداث جمموعة جلمعية املهندسني البحرينية على البالك بريي والواتس أب.  .9
استحداث نشرة إلكرتونية شهرية.  .10

تشكيل جلنة اعالمية لكل مؤمتر هندسي، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم املؤمتر للوصول إلي التغطية االعالمية املناسبة   .11
للحدث. 

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.
املشاركة يف املسابقات اهلندسية العاملية  والفعاليات االجتماعية احمللية من أجل نشر ثقافة اهلندسة. 	•

العمل على حتديد يوم يف السنة لتكريم الصحف ووسائل اإلعالم الداخلية واخلارجية، لشكرهم على اسهاماتهم يف نشر وتغطية  	•
فعاليات واخبار اجلمعية .

القيام بزيارات ميدانية لوسائل االعالم املختلفة لبناء جسور تواصل مثمرة. 	•

بناء جسور تواصل بناءة مع اجلمعيات املهنية املختلفة من أجل االسهام باحلركة التطوعية يف البحرين. 	•
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ثامنأ:  الشـئون املـالية
املؤمترات و الدورات التدريبية  .1

نظمت اجلمعية مؤمترات ودورات تدريبية وورش عمل يف العام 2011 حيث بلغ إمجالي اإليرادات للمؤمترات 619.535    
ديناراً وللدورات التدريبية 68.858 دينارًا، بينما بلغت املصروفات 387.105 ديناراً للمؤمترات 64.478  ديناراً للدورات 
التدريبية، وبذلك يكون مقدار الربح للمؤمترات 232.430 دينار ومقدار الربح للدورات التدريبية 4.380 ديناراً. لذا يكون 

إمجالي الربح للمؤمترات والدورات التدريبية جمتمعة 236.810 ديناراً وذلك خالل العام 2011.
ونظرا لألحداث املؤسفة اليت شهدتها مملكة البحرين يف أوائل عام 2011 فقد نقصت األرباح بنسبة 40% مقارنة بأرباح   

املؤمترات والدورات التدريبية لعام 2010. 
2.  رسوم العضوية:

بلغت رسوم العضوية املستلمة يف عام 2011 مبلغ 45.025 ديناراً مقابل 42.950 ديناراً يف عام 2010، وباملقابل كانت املبالغ   
املشطوبة عن االشرتاكات يف عام 2011 قد بلغت 13.975 دينارًا، مقابل 15.385 ديناراً يف العام 2010.

املنح الدراسية:  .3
بلغت مصاريف املنح الدراسية للطالب 11.809 دينار لعام 2011  بينما كانت 2.280 ديناراً يف عام 2010.  

تأجري قاعات اجلمعية:  .4
عام  يف  ديناراً   6.895 مقابل  ديناراً    7.483 مبلغ   2011 العام  يف  التدريب  وقاعات  اجلمعية  قاعات  تأجري  دخل  بلغ   

.2010
األصول:  .5

بلغ إمجالي األصول يف  العام 2011 مبلغ 586.605  ديناراً مقابل 573.703  ديناراً يف العام 2010 وذلك بسبب استبدال   
وحدة التكييف املركزي مببنى اجلمعية.

بلغت  بينما   2011 العام  يف  ديناراً    2.237.989 مبلغ  البنك  ورصيد  واملستحقة  املوجودة  النقدية  األصول  قيمة  بلغت   
2.103.195  ديناراً يف العام 2010 بزيادة مقدارها 134.794  ديناراً. وتعود زيادة األرباح للمتابعة املالية املستمرة لتحصيل 

املبالغ املستحقة من تنظيم املؤمترات والدورات التدريبية.
بلغت األصول الثابتة مبلغ 2.824.594 ديناراً يف العام 2011 بينما بلغت مبلغ 2.676.898 ديناراً يف العام 2010.    

الودائع الثابتة:  .6
بلغ جمموع الودائع الثابتة  يف البنوك 1.783.076 ديناراً مبعدل فائدة 1.2%، وترتاروح بني 1.0% و 1.5%  الفوائد على   

الودائع الثابتة والودائع الزمنية.
املبنى )املقر الرئيسي(:  .7

اخنفضت مصاريف الصيانة للمبنى حيث بلغت 5.943 ديناراً يف عام 2011 بينما كانت 10.063 ديناراً يف عام 2010 بفارق   
قدره 4.120 ديناراً.
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جملة املهندس:  .8
العام نفسه 4.405 ديناراً. جنم معدل  املصاريف يف  وبلغت  املهندس عدد 54،  خالل عام 2011 مت طباعة ونشر جملة   

االخنفاض هذا عن طباعة عدد واحد للمجلة عوضاً عن أربع كل عام.
الذمم املدينة:  .9

بلغت الذمم املدينة مبلغ 293.856 ديناراً يف العام 2011  بينما بلغت مبلغ 300.405 ديناراً يف العام 2010، وذلك أقل   
مببلغ 6.549 ديناراً لدى مقارنته بالعام السابق.

ويعود ذلك أساساً إىل تنظيم العديد من املؤمترات واملعارض وورش العمل يف الربع األخري من عام 2011، ومن املتوقع أن يتم    
استالم هذه األموال يف الربع األول من عام 2012. 

العام  التدريب يف  املؤمترات وورش  تنظيم  املرتاكمة عن  املستحقات  ملتابعة وحتصيل كافة  التعاقد مع مندوب حتصيل  مت   
السابق.

اخلالصة املالية:  .10
بلغت زيادة اإليرادات على املصروفات يف العام 2011 مبلغ 106.569 ديناراً ، بينما كانت الزيادة تبلغ 267.255 دنانري   

يف عام 2010.  ويعود اخنفاض معدل األرباح إىل األحداث املؤسفة اليت شهدناها خالل عام 2011.
التوصيات:  .11

يوصي جملس اإلدارة باملوافقة على إلعادة تعيني  شركة » هورواث - البحرين« للقيام مبهمة املدقق املالي اخلارجي للدورة   
اجلديدة من يناير إىل ديسمرب لعام 2012.
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عاشراً: تقرير مدققي احلسابات:
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