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 أوال: الملخص التنفيذي
الشكر   بخالص  لكم  ونتقدم  العمومية،  للجمعية  االعتيادي  السنوي  االجتماع  في  بكم  نرحب  أن  يسعدنا 

األ التقرير  لكم  نقدم  أن  لنا  ويطيب  الهام،  االجتماع  هذا  في  ومشاركتكم  حضوركم  على  دبي  والتقدير 
 حتى هذا اليوم.  2014مارس  18لمجلس اإلدارة عن الدورة المنصرمة الممتدة من  

 

بأوقاتهم  و ساهموا  الذين  األعضاء  جميع  إلى  الجزيل  الشكر  بوافر  بدايةً  يتقدم  أن  اإلدارة  مجلس  يود 
الماضية،   الفترة  خالل  المختلفة  الجمعية  وفعاليات  نشاطات  تنظيم  في  المخلصة  ولألعضاء  وجهودهم 

نتقدم بالشكر واالمتنان إلي جميع   النشاطات، كما  الذين ساهموا بالحضور والمشاركة في هذه  اآلخرين 
المؤسسات العامة والخاصة من داخل البحرين وخارجها ممن وفروا سبل المساندة والدعم إلى الجمعية  

 تها المهنية والعلمية واالجتماعية. في الفترة السابقة مما أسهم في إنجاح نشاطاتها وبرامجها وتعزيز مكان
 

، وأسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز  2014مارس    18عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي بتاريخ  
بالتزكية، باإلضافة إلى فوز عضوية  بالمهندسين التالية أسماؤهم  المهندس مسعود إبراهيم الهرمي رئيساً 

 مجلس اإلدارة: 
 

  جناحي عبدهللا أحمد المهندس  .1
 عباس علي الوطنيالمهندس  .2
 حمن الخان رأحمد عبدالالمهندس  .3
 ريم أحمد العتيبي  ةالمهندس .4

 

بتاريخ   األول  اجتماعه  اإلدارة  مجلس  عقد  المهندس    2014مارس    24وقد  الهرمي برئاسة  ،    مسعود 
 حيث اعتمد تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية على النحو التالي: 

 

  نائب الرئيس  المهندس عبدهللا أحمد جناحي  -
 أمين السر ومدير العالقات الخارجية  المهندس محمد علي الخزاعي  -
 األمين المالي   عباس علي الوطني المهندس   -
 مدير المؤتمرات  العلوي المهندس جميل خلف  -
 مدير شؤون األعضاء والمهنة  المهندس أحمد عبدالرحمن الخان   -
 التدريب  مدير المهندس أيمن محمد ناصر -
 اإلعالم مدير  عبدالنبي الصباح                         المهندس   -
 ة األنشطة العامة مدير   ة ريم أحمد العتيبيالمهندس -
 

اليوم   تنتهي هذا  التي  ً   أربعةعقد مجلس اإلدارة خالل دورته  تم خاللها اإلعداد  عشر اجتماعا اعتياديا  ،
 والتخطيط لبرامج وأنشطة الجمعية المختلفة ومتابعة تنفيذها. 

 

وفي بداية الدورة وضع المجلس خطة عمل تتماشى مع الخطة اإلستراتيجية وأخذ في االعتبار الخطط  
التي   المتاحة،  والبرامج  اإلمكانيات  من  واالستفادة  العمومية  الجمعية  ومقترحات  السابقة  اإلدارة  تبنتها 

الفعاليات   المشاركة واالستفادة من  توفير برامج وأنشطة لجذب األعضاء وتحفيزهم على  إلى  باإلضافة 
الجمعية مع الجهات الرسمية وال إلى تعزيز عالقة  جمعيات  المختلفة، كما تضمنت الخطة أنشطة تهدف 

المهنية واالجتماعية والعلمية في البحرين وخارجها، باإلضافة إلى االتحادات والمعاهد الهندسية العربية  
ورغم أن األزمة المالية العالمية    والعالمية وخاصة اتحاد المهندسين العرب واالتحاد الهندسي الخليجي. 

مناحي الحياة، إال أن الجمعية استطاعت  قد استمرت تلقي بظاللها خالل العام الفائت حيث شملت كافة  
وجه. أكمل  وعلى  المرسومة  الخطة  وفق  برامجها  كافة  إنجاز  من  وتمكنت  الصعاب  جهة    تذليل  ومن 

للعضوية،   المضافة  القيمة  من  قدر  أقصى  تحقيق  عينيه  نصب  اإلدارة  مجلس  وضع  فقد  وذلك  أخرى 
 األعضاء للمشاركة واالستفادة منها. بتنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها بمتناول 

 
ونحن في مجلس إدارة الجمعية نرى لزاماً علينا التنويه إلى أن كل ما حققته الجمعية من إنجازات ترافق  
من   قليل  عدد  أعباءها  تحمل  إنما  التحضيرية،  والمراسالت  واالتصاالت  االجتماعات  من  العديد  مع 

 لتسيير   -رغم مشاغلهم –بوا كل إمكانياتهم وجل وقتهم األعضاء المخلصين للعمل التطوعي، حيث وه
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لذا   أيديكم.  بين  الذي  التقرير  في  المشّرف كما ترونه مفّصالً  الوجه  الجمعية على  المهام وإبراز أنشطة 
فنحن في أمّس الحاجة إليكم كي تبادروا بتخصيص جزء من وقتكم الثمين وتنضموا إلى قافلة المهندسين  

 قتة.  العاملين بفعالية من خالل مشاركتكم في أعمال اللجان الدائمة منها والمؤ
 

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

آل خليفة رئيس    -1 الملكي األمير خليفة بن سلمان  السمو  بالسالم على صاحب  اإلدارة  تشرف مجلس 

 . 2014مايو   29األربعاء الموافق  مجلس الوزراء الموقر وذلك في صبيحة يوم  
 

النائب    -2 الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  السمو  بالسالم على صاحب  وتشرف مجلس االدارة 

األثنين   يوم  مساء  في  المقابلة  وتمت  سموه  ديوان  في  وذلك  العهد  ولي  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 

   2014مايو   19الموافق 
 

االجتماع بعدد من الوزراء والمسئولين في مختلف الوزارات في المملكة لبحث سبل تطوير  كما تم    -3

اللقاءات   هذه  مواصلة  المقبلة  المرحلة  خالل  وسيتم  العالقة،  ذات  والوزارات  الجمعية  بين  التعاون 

 والمشاورات. 
 

البحرين  -4 المهندس  يوم  بمناسبة  حفال  الجمعية  نظمت  نوعها  من  احتفالية  أول  يوم  في  مساء  وذلك  ي 

يوليو   من  األول  الموافق  عضويات    2014الثالثاء  بتقديم  المهندسين  من  عدد  تكريم  الحفل  خالل  وتم 

 فخرية لهم وعضويات مدى الحياة لعدد آخر منهم، فضالً عن تكريم أول مهندس ومهندسة. 
 

ب المتعلقة بالمرحلة  تم دعوة لجنة كادر المهندسين لالنعقاد من جديد حيث تدارست مختلف الجوان   -5

 الثانية من تطبيق كادر المهندسين والمتمثلة في تنفيذ المسار االستشاري والمتطلبات المرتبطة به. 
 

قاعدة البيانات وتحديث نظم المعلومات في الجمعية: حيث تم االستعانة بفريق عمل من المتخصصين    -6

لكترونية في الجمعية ووضع الخطط التنفيذية  في الجمعية لدراسة مختلف السبل لتطوير أنظمة العمل اإل

 بما يخدم مشاريع الجمعية بشكل عام والتركيز على االرشفة االلكترونية. 
 

نظام تأهيل وتصنيف المهندسين: تم البدء بدراسة متطلبات عمل نظام خاص بالتأهيل والتصنيف وفي    -7

المهارات والقد  الجمعية لدراسة  الهندسية،  هذا الصدد تشكل فريق عمل من  للتخصصات  المطلوبة  رات 

وقد أنجز الفريق مهمته وقدم تقريره مؤخرا، حيث سيتم عرضه على مجلس اإلدارة للبدء في اجراءات  

 تنفيذه. 
 

تم تشكيل لجنة الخبرة والتحكيم من ذوي االختصاص والمهتمين واجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ،    -8

األعلى حول التعاون بين الجمعية والمجلس وبحث سبل تذليل  كما وتم االجتماع مع رئيس مجلس القضاء 

العقبات أمام الخبراء والمحكمين من المهندسين وكذلك وضع برامج لتأهيل الخبراء والمحكمين بالتعاون  

 مع المؤسسات المحلية والعالمية. 
 

 مؤخرا .  تم استحداث لجنة لتدريب وتوظيف المهندسين حديثي التخرج وبدأت اللجنة أعمالها  -9
 

تم مراجعة مذكرات التفاهم الموقعة مع مختلف الجهات وقامت الجمعية بحث الجمعيات المنضوية    -10

 تحت لوائها على االلتزام بمتطلبات الجمعية، كما وقامت الجمعية بتقديم طلب االنضمام إلى معهد  

الخدمات   لالستفادة من  وذلك  )اشري( كعضو مشارك  األمريكي  والتبريد  التكييف  يقدمها  مهندسي  التي 

 المعهد لألعضاء المتخصصين. 
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وقد نظم معهد المهندسين الهنود فرع البحرين لقاًء مفتوحاً مع الرئيس الهندي األسبق زين العابدين    -11

 عبدالكالم وشارك رئيس الجمعية في هذا اللقاء وقدم درعا تذكارية لسعادة الرئيس السابق. 
 

ختلف الجهات المعنية بمركز تدريب المهندسين التابع للجمعية  وفي اطار السعي لتنفيذ متطلبات م  -12

المجلس والمعنيين   العمل بحضور عدد من أعضاء  المعوقات فقد تم االجتماع مع وكيل وزارة  ولتذليل 

 بالوزارة وتم االتفاق على تسهيل مهمة الجمعية في أداء رسالتها للمجتمع. 
 

ا  -13 المهنية  بالجوانب  االهتمام  اطار  الموسعة  وفي  الندوات  تنظيم  في  العمل  بدء  تم  فقد  لمتخصصة 

تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا    2015مارس    31وباكورة هذه الندوات ستتم في  

المؤسسي  األداء  مخاطر  حول  وذلك  الطاقة  المتحدثين    ،وزير  من  عدد  إلى  الدعوة  توجيه  وتم 

م بمواضيع تخص المجتمع مثل المشاريع المتعثرة وبرامج  وسيتم تنظيم ندوات أخرى تهت  ، المتخصصين

 الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجاالت االسكان وغير ذلك. 
 

إلى جلسات  تم دعوة عدد من األعضاء المخضرمين بينهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة سابقين    -14

ذهني،   الجمعية  عصف  لعمل  المستقبلية  المجاالت  لبحث  االقتراحات  وذلك  من  عدد  تقديم  عن  أسفرت 

 حيث سيقوم مجلس اإلدارة بدراسة سبل تنفيذها. 
 

المهندسين    -15 توفيقي رئيسا التحاد  العزيز ضياء  انتخاب األخ  للجمعية هو  العام  االنجازات هذا  أهم 

 المنعقدة في بيروت. 71العرب وذلك خالل اجتماع المجلس األعلى لالتحاد في دورته 
 

من    إعادة  -16 ومتميزة  كبيرة  مشاركة  والقى  الجمعية  بمقر  عقده  تم  حيث  الهندسية  المهن  يوم  تنظيم 

مختلف المدارس الحكومية والخاصة وتم تنظيم المعرض تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل  

المهندس ضياء   العرب  المهندسين  اتحاد  إدارة تمكين، وحضر حفل االفتتاح رئيس  خليفة رئيس مجلس 

 فيقي . تو
 

أكثر من سبع سنوات على إصدار    -17 بعد مضي  الهندسية وذلك  التخصصات  إعادة طباعة كتيب  تم 

 حيث تم مراجعة  وتحديث المعلومات .    2008الطبعة األولى منه في العام  
 

 الجمعية للوفاء بمتطلبات العمل في المرحلة القادمة  لموظفي بدء العمل في دراسة كادر   -18
 

والتقدم  بدء    -19 األولية  الرسومات  إعداد  تم  حيث  المبنى  جنوب  األرض  لتطوير  األولى  الخطوات 

المستثمرين   بالموازاة مع دعوة  التفصيلية  التصاميم  أعمال  للبدء في  التخطيطية  الموافقة  للحصول على 

 لتقديم عروضهم للتطوير. 
 

تم  2015خالل شهر فبراير    -20 للبيئة  المجلس األعلى  تفاهم مع  برنامج    وبالنيابة عن  توقيع مذكرة 

المواد   من  للتخلص  الوطنية  االستراتيجية  بتنفيذ  الجمعية  لقيام  وذلك  للبيئة،  المتحدة  األمم 

 (. HPMPالهيدروكلورفلورو كربونية )
 

بالتعاون مع المجلس   2014يونيو   5احتفلت الجمعية بيوم البيئة العالمي وذلك يوم الخميس الموافق   -21

 ئة ومنظومة األمم المتحدة في البحرين. األعلى للبي
 

 األخوة واألخوات الكرام
جميعاً،   طموحاتنا  دون  تبقى  لكنها   ، أوجهها  اختالف  على  اإلنجازات  من  العديد  اإلدارة  مجلس  حقق 
ونحن نعلم أن المجال ال يزال مفتوحاً لتفادي أوجه القصور والتغلب على السلبيات، وتحقيق المزيد من  

 التطوير، من خالل تنفيذ المزيد من المشاريع التي مازالت أفكاراً نتداولها. 
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 واستناداً إلى ذلك نورد هنا بعض التوصيات والمقترحات لمجلس اإلدارة الجديد: 

 

 مواصلة الجهود مع الجهات المعنية من أجل تعديل كادر المهندسين في القطاعين العام والخاص.   .1

االتصاالت مع الديوان الملكي فيما يتعلق بقطعة األرض جنوب المبنى المتالكها من قبل  متابعة   .2
 الجمعية . 

 العمل على قانون يتم بموجبه قيد كافة المهندسين في البحرين تحت مظلة الجمعية .  .3

 المضي في مشروع تطوير األرض جنوب المبنى.   .4

 ووضع برامج لتنفيذها.  دراسة المقترحات الصادرة عن اجتماعات العصف الذهني   .5

 تفويض مجلس اإلدارة بتشكيل مجلس إدارة مستقل إلدارة مركزالتدريب التابع للجمعية.  .6

 ودورات معتمدة.“ Chartered Engineer“ المهندس المحترف العتماد تنظيم دورات   .7

فيه   .8 لما  إيجابية  أكثر  بشكل  المساهمة  أجل  من  المملكة  وزارات  كافة  مع  العالقات  القطاع  تعزيز  مصلحة 
 الهندسي والمهندسين بشكل خاص.

للقيام   .9  " غزالة  أبو  مجموعة طالل   " السادة  تعيين  إعادة  على  بالموافقة  اإلدارة  مجلس  يوصي 
   2015بمهمة المدقق المالي  الخارجي للدورة الجديدة لعام 

 

 ثانياً:  العالقات الخارجية 
 

 أ ( اتحاد المهندسين العرب 
تقييم برامج  شارك عضو لجنة   .1 السماك في زيارة  الدكتور عبد اإلمام  الهندسي االتحادية  التعليم 

، باإلضافة إلى حضوره اجتماع اللجنة    2014يناير    22هندسة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 
 .  2014مايو   23المذكورة والذي عقد في القاهرة بتاريخ  

 

علي   .2 محمد  المهندس  الجمعية  مندوب  عضو استمر  باتحاد    الخزاعي  الدائم  المهندسين  المكتب 
 في حضور االجتماعات الدورية بشكل منتظم. العرب 

 

من   .3 الفترة  خالل  األردن  إلى  وفد  المهندسين    2014يونيو    23حتى    20سافر  بنقابة  لاللتقاء 

رئيس   ترأسه  وقد  والتصنيف،  والتأهيل  التدريب  حقلي  في  تجاربهم  على  لالطالع  األردنية 

ة المهندس مسعود الهرمي وضم المهندس جميل خلف العلوي مدير المؤتمرات والمهندس  الجمعي

 أحمد الخياط عضو لجنة الكادر وذلك بمشاركة وفد من لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية.  
 

والمعلومات"   .4 االتصاالت   لتقنية  العربي  المنتدى   " والمعلومات  االتصاالت  تقنية  لجنة  نظمت 
للمعلومات رئيس هيئة  تحت رعاية سعا العامر رئيس الجهاز المركزي  الدكتور محمد أحمد  دة 

 .   2014أكتوبر   22و    21تنظيم االتصاالت، وذلك في مقر الجمعية خالل يومي  
 

حضر رئيس الجمعية المهندس مسعود الهرمي برفقة أمين السر المهندس محمد علي الخزاعي   .5
 .  2014يونيو   14في  مدينة القاهرة باتحاد المهندسين العرب الذي عقد رؤساء الهيئات باجتماع 

 

بناًء على طلب األمانة التحاد المهندسين العرب، فقد تم التنسيق مع المجلس األعلى للبيئة حول   .6
يتعلق   كتاب  في  تضمينها  تم  التي  بالتفاصيل  وتزويدهم  البحرين  مملكة  في  الطبيعية  المحميات 

 ة في البلدان العربية والذي صدر مؤخراً. بالمحميات الطبيعي 
 

رئيس الجمعية المهندس مسعود الهرمي برفقة أمين السر المهندس محمد علي الخزاعي  شارك   .7
في   توفيقي  دورته  اجتماع  والمهندس ضياء  في  االعلى  العرب  ال  71المجلس  المهندسين  تحاد 

والتي اسفرت عن انتخاب المهندس ضياء    2015فبراير    20بيروت بتاريخ    الذي عقد بمدينة و
 توفيقي رئيسا لالتحاد باالجماع. 

 
 



 

5 
 

 
 ب ( االتحاد الهندسي الخليجي 

 
الذي عقد في مقر  واصلت الجمعية مشاركاتها الخارجية في اجتماعات المتابعة للمجلس األعلى    -  1

البحرين خالل الفترة ذاتها    فياللجان  ، باإلضافة إلى اجتماعات    2014أكتوبر    25الجمعية بتاريخ  
 .   2014مايو   23-22واجتماع قطر في 

 

الجمعية مشاركاته في االتحاد الهندسي الخليجي بصفته  واصل المهندس مسعود الهرمي رئيس    -  2
 أمينا عاما مساعدا لشئون اللجان. 

 

المهندسين    -  3 جمعية  الملتقى    القطرية نظمت  فعاليات  الخليجي  الهندسي  االتحاد  مع  بالتعاون 
  مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي   عشر تحت عنوان "  الثامنالهندسي الخليجي  

.  سينت ريجس في الدوحة بدولة قطر بفندق    2015مارس    3حتى    فبراير    28وأقيم خالل الفترة    "،
الجمعية   أمينا عاما مساعداولمشاركة رئيس  الهرمي بصفته  الهندسي    المهندس مسعود  االتحاد  في 

فقد   في عضويته  الخليجي،  الجمعية، وضم  رئيس  نائب  جناحي  عبدهللا  المهندس  الوفد  أمين  ترأس 
عباس الوطني، وحضره من أعضاء مجلس اإلدارة    السر المهندس محمد علي الخزاعي والمهندس

 . جميل خلف العلوي والمهندسة ريم العتيبي  أيمن ناصر والمهندسالمهندس 
  2015  مارس  3عقد المجلس األعلى لالتحاد الهندسي الخليجي اجتماعاً صباح يوم الثالثاء الموافق  

ممثلو   مشارك  ات الهيئحضره  الفعاليات  وتضمنت  الخليجية،  المصاحب  تها  الهندسية  المعرض  في 
 للملتقى . 

ضمن رواد العمل الهندسي  المهندس عادل المؤيد والمهندس علي مراد  وخالل حفل االفتتاح تم تكريم  
المهندس ضياء عبدالعزيز توفيقي والمهندس صالح طاهر طرادة  كما قدم عضوا الجمعية  ،  الخليجي

 ورقتي عمل في جلسات الملتقى المذكور 
 

فقد   التطوعية  الشباب وتكريمهم على جهودهم  فئة  من  األعضاء  تشجيع  على  الجمعية  من  وحرصاً 
التخرج والفاعلين من األعضاء لحضو الطلبة وحديثي  تنظيم زيارة عدد من  إلى  الجمعية  ر  عمدت 

 الندوة التي عقدت على هامش الملتقى. 
 وقد شهد هذا الحدث مشاركة ستة وعشرين من أعضاء وعضوات الجمعية. 

 
 ج ( االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية 

بصفته   لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماعات  في  مشاركاته  القصاب  عبدالمجيد  المهندس  واصل 
 البيئة. مستشارا لرئيس االتحاد لشئون 

 
 د ( لجنة المهندسات 

شاركت لجنة المهندسات في كافة االجتماعات الدورية التي دعا إليها المجلس للمرأة عبر مندوبتها  

المهندسة هدى سلطان فرج، وتضمنت أيضاً حضور المهندسات لبعض الندوات التوعوية والمتعلقة  

 ، وقد تمثلت فيما يلي: بالمرأة وشؤونها

 .   2014سبتمبر   18التوعوية لالستقرار األسري التي أقيمت في  أ ( الحملة 

   2014أكتوبر  10وذلك في   2014الماراثون السنوي لجمعيه البحرين لمكافحه السرطان  ب( 

   2014  سبتمبر 25ج( ندوة حول الطالق وأنواعه، وقد أقيمت في  

   2014نوفمبر   10و  9مي خالل يو دور المرآه في االنتخابات النيابية والبلديةد( ورشة عمل 

   2014ديسمبر  1في   حضور احتفاليه يوم المرأة البحرينيةهـ( 

مرات سنويا وذلك لغرض التنسيق   4الى  3حضور اجتماعات اللجنة التنسيقية والتي هي بمعدل  و( 

بين الجمعيات  والمجلس االعلى للمرأة واالطالع على آخر المستجدات بخصوص المرأة بشكل عام  

 . مج التي يقوم بها المجلس في هذا الخصوص والبرا
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 ثالثاً:  المؤتمرات والمعـارض
بالتعاون مع    2014كان   البحرينية  المهندسين  والفعاليات وتمكنت خالله جمعية  بالنشاطات  حافالً  عاماً 

من   المنطقة  وفي  البحرين  بمملكة  المؤسسات  من  وقد  العديد  والمتخصصة.  المتنوعة  الفعاليات  تنظيم 

المنتديات   بين  ما  الفعاليات  المتنوعة.  تراوحت  الرئيسية  العالمية  المؤتمرات  إإلى  هذه  وقد  ستقطبت 

مشاركا في مؤتمر الشرق    900دولة مع مشاركة قياسية ألكثر من    20المؤتمرات وفودا من أكثر من  

وقد ركزت الفعاليات على مخلتف التخصصات والمجاالت الهندسية التي تعود     . 2014األوسط للصيانة  

ليب المشاركين  مئات  تفيد  التي  الهندسية  التخصصات  من  العديد  على  آخر  بالفائدة  مع  تواصل  على  قوا 

التطورات و المستجدات في عالم اإلبتكارات واالتجاهات في الصناعة. وأثبتت أيضاً بأنها فرصة فريدة  

لسد   الطلبة  أمام  هائلة  فرصة  وايضا  الصناعات،  مجاالت  مختلف  في  رئيسيين  أشخاصا  مع  للتواصل 

وسو العملي.  الصناعي  والمجال  األكاديمية  الدراسة  بين  أكثر  الفجوة  فعاليات  لتنظيم  الجمعية  تسعى  ف 

قيمة وأهمية للتأكيد على أن مهنة الهندسة تتواكب مع متطلبات الصناعة و تعزيز قيم الضيافة في مملكة  

   البحرين المعطاءة.

 :  2014وفيما يلي قائمة بالفعاليات والمؤتمرات التي نظمتها لجنة المؤتمرات خالل عام  

 المكان  التاريخ اسم المؤتمر  الرقم
ومعرض   منتدى البحرين الدولي السابع للحكومة اإللكترونية .1

 2014تقنية المعلومات 
أبريل   21-23

2014 
فندق الريتز كارلتون وحلبة 

 البحرين الدولية 

أكتوبر   22-21 2014المنتدى العربي لتقنية اإلتصاالت والمعلومات  .2
2014 

 البحرينيةجمعية المهندسين 

ديسمبر   10-7 2014مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الثالث للصيانة  .3
2014 

 فندق الخليج 

مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الثاني للمسئولية   .4
  . 2015االجتماعية للشركات 

فبراير  9-11
2015 

 فندق الخليج 

 

 : 2014ومعرض تقنية المعلومات   اإللكترونية منتدى ومعرض البحرين الدولي السابع للحكومة  .1
 

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين،نظمت  

وجمعية   المشاريع  إدارة  ومعهد  البحرينية  المهندسين  جمعية  مع  بالتعاون  اإللكترونية  الحكومة  هيئة 

خالل الفترة من  ة  في نسخته السابع  2014البحرين لإلنترنت منتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية  

 وذلك بفندق الريتز كارلتون وحلبة البحرين الدولية.  2014أبريل  23إلى   21

أكثر من   بمشاركة  الفعالية  والخاص حيث  متحدثا عالميا    40وقد حظيت هذه  الحكومي  القطاع  يمثلون 

  8م تنظيم  استعرضوا أحدث التطورات والمستجدات في تقنية المعلومات واالتصاالت.اإلضافة إلى ذلك ت 

المثيرة   الموضوعات  ومختلف  اإللكتروني  المحتوى  وإدارة  المعلومات  تقنية  قيادة  حول  عمل  ورش 

تنظيم  وتم   . بالتزامن    لإلهتمام  اإللكترونية  للحكومة  الدولي  البحرين  لتقنية  منتدى  البحرين  مع معرض 

 الذي عقد في حلبة البحرين الدولية.  2014المعلومات 

حضور العديد من كبار الشخصيات بمن فيهم الوزراء والجهات الحكومية والمعنيين    وشهد حفل اإلفتتاح  

الخاص،   القطاع  فاعلة شملت  من  أكثر من    11ومشاركة  و  للمعرض  الراعية  الجهات  شركة    45من 

 زائر.  2000عارضة الى جانب الوزارات والهيئات الحكومية الرئيسية. وبلغ عدد الزوار أكثر من  

 2014ي لتقنية اإلتصاالت والمعلومات المنتدى العرب  .2
مع   بالتعاون  البحرينية  المهندسين  جمعية  المهندسين  نظمت  إلتحاد  والمعلومات  اإلتصاالت  تقنية  لجنة 

 أكتوبر   22و    21، وذلك خالل الفترة من  2014العرب المنتدى العربي لتقنية اإلتصاالت والمعلومات  
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في مبنى جمعية المهندسين البحرينية وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد أحمد العامر رئيس    2014

 تصاالت بمملكة البحرين.  مجلس إدارة هيئة تنظيم اإل 

متحدثاً  إقليمياً حيث تم تداول العديد من    25مؤسسات وشارك فيه اكثر من    4اقيم هذا المنتدى برعاية  

المواضيع الهامة التي شملت أهمية ودور تقنية االتصاالت والمعلومات في القطاعات المختلفة، وحضر  

 مشاركاً.  150المنتدى أكثر من 

 2014األوسط الثالث للصيانة   مؤتمر ومعرض الشرق  .3
مؤتمر   )مينتكون  إستقطب  للصيانة  الثالث  األوسط  الشرق  أقيم  2014ومعرض  الذي  رعاية  (،  تحت 

دولة.     20من أكثر من    امشارك  900أكثر من    سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة،

  7خالل الفترة من  رها في المملكة، وأقيمت   وتعتبر هذه الفعالية واحدة من أضخم التجمعات التقنية وأكب

 فندق الخليج، مملكة البحرين. مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفي   2014ديسمبر  10الى 

شركة أحدث التقنيات والخدمات    40  ورقة فنية فيما عرضت   57وخالل المؤتمر تم تقديم ما مجموعه  

  144دت أربع ورش عمل حضرها ما مجموعه  ألعمال الصيانة والموثوقية. وعلى هامش المؤتمر، عق

تقدم    الوقت  نفس  وفي  محترفي    34مشاركاً.  والموثوقية  من  الصيانة  إلالصيانة  محترفي  متحانات 

(CMRP) .التي تم عرضها أثناء المؤتمر ، 

السعودية     المملكة العربية   ختتم المؤتمر بحلقة نقاشية مثمرة  أدارها أربعة من كبار المختصين من اوقد  

مشاركاً    500ودولة الكويت والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا. وقد حضر الحلقة النقاشية أكثر من  

التطورات والتقنيات واالتجاهات في مجال الصناعة.  المؤتمر، تم استضافة    تبادلوا أحدث  وبموازة هذا 

دولة.    15 الذي حضرته(  GFMAMلصيانة وإدارة األصول  المنتدى العالمي لإجتماع المنتدى العالمي )

شركة من داخل مملكة البحرين ودول مجلس التعاون    24هذا وقد تم رعاية المؤتمر والمعرض من قبل  

 الخليجي وجميع أنحاء العالم. 

 . 2015مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الثاني للمسئولية االجتماعية للشركات   .4
ن التغير التطوري، نظمت جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع لجنة البيئة  في محاولة لتعزيز عالم م

الهيئة الوطنية للنفط والغاز مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الثاني للمسؤولية االجتماعية للشركات     في

  11-09الذي أقيم تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة خالل الفترة من  

غد    2015فبراير   أجل  من  الطريق  تمهيد  التصنيعية..  البيئة  بعد  "ما  شعار  تحت  الخليج،  فندق  في 

 أفضل". 

للمسئولية االجتماعية بمشاركة   العربية  من    8وقد سبقه عقد ورشتي عمل لمدة يومين، قدمتهما الشبكة 

، وقد جذب المؤتمر أكثر    من العروض التقنية  20أشهر المتحدثين الدوليين في هذا المجال، مع توفير  

و    280من   العالم  أنحاء  جميع  من  مع    16مشاركاً  بالتزامن  عقد  معرض  في  التأمت  عارضة  جهة 

 المؤتمر. 

 2016&  2015المؤتمرات والمعارض التي سوف تنظم خالل عام  

 المكان  التاريخ عنوان المؤتمر 

للحكومة   الثامن  الدولي  البحرين  منتدى 
 2015اإللكترونية ومعرض تقنية االتصاالت  

عيسى الثقافي و حلبة   مركز 2015مارس   15-19
 البحرين الدولية 

 فندق موفنبيك   2015مايو   6-5 مؤتمر المطارات العربية 

السابع   األوسط  الشرق  ومعرض  مؤتمر 
 2015للفحوصات الال إتالفيّة  

 فندق الخليج  2015سبتمبر   13-16

 2015البحرين الدولي للعقارات معرض 
 

الدولي   2015نوفمبر    5-7 البحرين  مركز 
 للمعارض والمؤتمرات 
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 فندق الخليج  2015ديسمبر   8-6 المؤتمر والمعرض الثاني إلدارة الطاقة

عشر   السادس  األوسط  الشرق  ومعرض  مؤتمر 
 2015لتآكل المعادن  

 فندق الخليج  2016فبراير  6-11

للخرسانة  المؤتمر   العاشر  الدولي  والمعرض 
2016 

 فندق الخليج  2016مارس   13-16

 

المؤتمرات   في  والمساهمة  بنشاط  المشاركة  في  الكرام  الجمعية  أعضاء  يستمر  أن  أمل  بكل  نتطع  إننا 

قد   الجمعية  لفعاليات  والالمحدود  المستمر  وااللتزام  الدعم  بأن هذا  تنظيمها، مؤكدين  التي سيتم  واللجان 

 شجعنا على انجاز وتعزيز طموحاتنا إلعادة تصميم المستقبل. 

وبهذه المناسبة، ينتهز مجلس إدارة الجمعية هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والعرفان الى المؤسسات  

التي قدمت دعماً سخياً وما زالت مستمرة في دعمها للجمعية وفعالياتها، ونذكر بعضها على سبيل المثال،  

البا، شركة  ال   البتروكيماويات،  الخليج لصناعة  بابكو، شركة  السعودية، سابك،  ارامكو  الحصر، شركة 

إمتنانه   الجمعية عن  إدارة  يعبر مجلس  كما  البحرين.   في  الحكومية  والهيئات  الوزارات  بناغاز وجميع 

من   للعديد  الجمعية  مع  المشترك  التنظيم  في  لمشاركتها  والدولية  المحلية  المؤتمرات  للمؤسسات 

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجان والمتطوعين لعملهم   والمعارض. وأخيراً، يسرنا أن 

المهندسين   جمعية  وطموحات  أهداف  تحقيق  أجل  من  واحد  كفريق  معاً  بالعمل  والتزامهم  الدؤوب 

  البحرينية.

 

 رابعاً:  الدورات الهندسية والتدريب اإلداري
التدري مركز  البحرينية  عقد  المهندسين  بجمعية  العام    13ب  خالل  عامة  تدريبية  حسب    2014دورة 

الجدول المرفق ودورة تدريبية داخلية إلحدى الوزارات. وتم تقديم دورة توجيهية للمهندسين الجدد مجانًا  

 ألعضاء الجمعية.  

السا المتدربين  وتوصيات  العمل  سوق  متطلبات  حسب  التدريبية  البرامج  إختيار  والمهندسين  تم  بقين 

 وأصحاب الشركات الصناعية والتجارية.  

كما تم إتاحة الفرصة ألعضاء الجمعية لحضور دورات دون دفع أية رسوم كجزء من مزايا العضوية  

 بالجمعية وقد تم استالم أربعة طلبات لالستفادة من هذه المقاعد وقد تمت الموافقة عليها.  

العام ع التدريب خالل  الهيئة  وقد عمل مركز  نظام  لتتماشى مع  التدريب  أنظمة عمل مركز  لى تطوير 

حيث   بالنجاح  التدريب  مركز  جهود  تكللت  وقد  والتدريب.  التعليم  جودة  وضمان  للمؤهالت  الوطنية 

بتاريخ   تمت  والتي  التدريب  لمركز  الثانية  التدقيقية  الجلسة  عن  تقريرها  الجودة  ضمان  هيئة  أصدرت 

" وهو أعلى تقدير    sufficient progressالتدريب على تقدير "  وفيها حصل مركز    2014/ 5/ 25

( حسب جداول التقييم المعتمدة من قبل هيئة ضمان  Aفي " مستوى التقدير العام " . ويعادل مستوى أ ) 

 الجودة وذلك دليالً على وفاء المركز بجميع متطلبات هيئة ضمان الجودة. 

الشاملة   بالمراجعة  القيام  موعد  تحديد  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة ضمان  من  التدريب  مركز  ويترقب 

 لتحديد التقدير العام للمركز.  
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 : 2015االقتراحات لعام 

 . 2015االستمرار في تطوير أنظمة العمل في مركز التدريب لعام   .1

 الجودة في المراجعة الشاملة القادمة للمركز.العمل المتواصل الجتياز متطلبات هيئة ضمان  .2

 . فصل وتطوير مركز التدريب لتنفيذ متطلبات إدارة شؤون معاهد التدريب بوزارة العمل. .3

 توفير دورات تدريبية ذات شهادات مهنية معترف بها عالميًا.  .4
 
 

 خامساً:  األنشـطة العـامة 
على تشكيل لجنة من األعضاء من    2014عكفت لجنة األنشطة العامة منذ بدء أعمالها في شهر مارس  

 أجل إعداد الخطط والبرامج خالل الدورة االنتخابية الماضية، وقد تمكنت من تنفيذ البرامج التالية :  

   األنشطة االجتماعية : -1

مثل  نظمت اللجنة ثالثة أنشطة ضمن ديوانية المهندسين، حي -أ معيناً  ث حملت كل ديوانية شعاراً 

في   وذلك  "المصيف"،  و  "البسطة"  و  العمال"  و    29"يوم  و    3إبريل  أغسطس على    5يونيو 

التوالي. وكان الهدف من ذلك  توطيد عرى العالقات بين األعضاء من خالل توفير المسابقات  

 واأللعاب الخفيفة المسلية. 

تاريخ   -ب  الجمعية  وقد نظمت    يوليو من كل   1اعتمدت  البحريني،  للمهندس  يوماً  به  عام لالحتفال 

المهندس   بصحة  تتعلق  أحدهما  هامتين،  فعاليتين  خالل  من  اليوم  بهذا  لالحتفال  أنشطة  اللجنة 

بتاريخ    24بتاريخ   المهندس  ويوم  طبياً    1يونيو  فحصاً  المهندس  صحة  فعالية  شملت  يوليو. 

لألعضاء و ندوة بحضور ثالثة أطباء   أما  مجانياً  العمل.  المهندس في موقع  تحدثوا عن صحة 

يوليو يوم المهندس البحريني مترافقة مع غبقة رمضانية    1بالنسبة للفعالية األخرى فقد كانت في  

برعاية أول رئيس للجمعية الدكتور عبد اللطيف كانو، و تم خاللها تكريم أول مهندس و مهندسة  

 ينيين المتميزين.  من البحرينيين، وعدداً من المهندسين البحر 

 ، حيث القت  2014يوليو  14نظمت الجمعية غبقة رمضانية أخرى  في يوم االثنين الموافق   -ت 

 . 400إقباالً كبيراً من األعضاء وصل عددهم حوالي 

 الزيارات الفنية :   -2

ك  نظمت اللجنة زيارتين ميدانيتين لالطالع على تفاصيل مشروع ديار المحرق و المدينة الشمالية، وذل

الموافق   السبت  يوم  تلك    2015فبراير    7و     2014مايو    17صباح  في  شارك  وقد  التوالي،  على 

 من أعضاء وعضوات الجمعية .    40الزيارتين 

 محاضرات ملتقى الثالثاء :    -3

 تمكنت لجنة األنشطة العامة من ترتيب المحاضرات التالية :  

 اسم المحاضر عنوان المحاضرة  التاريخ

 المهندس عالم حنبلي   البناء باستخدام الخرسانة الخلوية 13/05/2014

  االحتفال بيوم البيئة العالمي 05/06/2014

 المهندس أحمد العز أصول التحكيم في المنازعات الهندسية 12/08/2014

 اآلنسة آالء جناحي قصة نجاح أحد المخترعين  23/09/2014

 المهندس عبد العزيز المحميد  انجاهات التقنية ومتطلبات المعرفة للمهندسين الشباب  30/09/2014

 اآلنسة ريم المعال  التنوع البيولوجي في البحرين  28/10/2014
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المنازعات طبقاً ألحكام  دور المهندس   11/11/2014 االستشاري في تسوية 
 عقود الفيديك النموذجية 

 المستشار الدكتور محمد الحريري

 العقيد أسامة بحر قانون المرور الجديد  17/11/2014

 الدكتور مال هللا الحمادي  العقود االدارية و قوانين المناقصات و المزايدات 06/01/2014

محمد  التعريفي لبرامج تمكينالمنتدى  20/01/2014 والسيد  ياسين  حسن  السيد 
 والسيد خالد العلوي  علي

10/02/2014 What is TRIZ السيد أسامة الشخص 

 
 

 سادساً:  شـئون األعضـاء والمهـنة 
 

 طلبات االنضمام للجمعية : 
 

عام   تقدم  2014خالل  البحرينية،     88،  المهندسين  جمعية  إلى  االنضمام  أجل  من  بطلباتهم  شخصاً 
قام   عليه  وبناء  اإلدارة،  مجلس  على  توصياتها  وعرض  بمراجعتها  األعضاء  شئون  لجنة  وقامت 
مجلس اإلدارة بإعتماد توصيات اللجنة وقبول الطلبات كل بحسب فئته، كما تم إقرار طلبات ترفيع  

 أعضاء آخرين.    25لعضوية لـ  ا
 

والمهنة األعضاء  شئون  مدير  من  كالً  األعضاء  شئون  لجنة  وأمين   تضم  الخـــان  أحمــد  المهندس 
السر المهندس محمد علي الخزاعي والمهندس عامر علي بن رجب  والدكتور أسامة تقي البحارنة  

 والمهندس عيسى جناحي. 
 وتوزيعها حسب الفئات والتخـصصات:    2014وفيما يلي إحصائية بالطلبات المقدمة خالل عام 

 

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

 

 

 التخصصات:توزيع الطلبات حسب 

 العدد  التخـصص 

 39 هندسة مدنية  

 15 هندسة ميكانيكية 

 11 هندسة كهـربائية 

 7 هندسة كيميائية  

 8 هندسة معمارية 

 8 تخصصات أخرى 

 88 المجموع 

 
 
 

 :برنامج المنح
 منح المهندس هشام الشهابي:   -أ 

 العدد  فئة العضوية 

 - زميل

 29 عامل 

 34 خريج 

 2 مؤازر

 23 طالب 

 88 المجموع 
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المهندس هشام الشهابي" لطلبة الهندسة  واصلت جمعية المهندسين البحرينية صرف المنح المالية " منحة  

طالباً وطالبة، علماً أنه تخرج طالبان    29في جامعة البحرين يبلغ عدد الطلبة المستفيدين من المنحة حالياً  

 إثنان من البرنامج. 

 المؤتمرات والدورات :  -ب 

مجموعه   ما  الفرصة  الجمعية  فئا  36قدمت  مختلف  من  الجمعية  ألعضاء  مجانياً  ت  مقعداً 

حضر   حيث  المختلفة،  والندوات  المؤتمرات  تنظمها    32العضويةلحضور  التي  المؤتمرات  شخصاً 

حضر   بينما  من    4الجمعية،  عدد  انتداب  عن  فضالً  التدريبية،  العمل  وورش  الدورات  األعضاء  من 

 األعضاء لحضور مؤتمرات تنظمها جهات حكومية وأهلية خالل العام ذاته.   

 األنشطة والفعـاليات: 
 

 المعارض المهنية: 
في   الجمعية  شاركت  فقد  الهندسة،  دراسة  في  لترغيبهم  الطلبة  بين  الوعي  نشر  على  منها  حرصاً 

 المعارض المهنية التالية: 
 

شاركت جمعية المهندسين البحرينية في مؤتمر القيادة الدولي بفندق كراون بالزا، وذلك خالل   -أ
 .  2014أكتوبر  21 – 20الفترة ما بين  

 
مركز   -ب  في  العربية  المعارض  إدارة  نظمته  الذي  بتروتك  مؤتمر  في  الجمعية  شاركت  كما 

   .   2014مايو   21 –  18ما بين  المعارض والمؤتمرات ، وذلك خالل الفترة 
 

للبنات  للبنين  تم ترتيب زيارة لطلبة مدرستي الشيخ عبدالعزيز بن محمد    -ت  الثانوية  ومدينة حمد 
البح المهندسين  الجمعية  بتقديم  إلى  السماك  عبداإلمام  الدكتور  اللجنة  عضو  تفضل  حيث  رينية 

عرض حول التخصصات الهندسية والمزايا والتسـهيـالت التي تقدمـها الجـمـعية إلى األعضاء،  
المـوافـق   األحـد  يـوم  مهنة    2014ديسمبر    7وذلــك  بجال  التوعية  خطط  ضمن  ذلك  ويأتي 

تحرص الجمعية على إنجازها تجاه الطلبة والمجتمع وقد    الهندسية والتشجيع على دراستها والتي 
يقارب   ما  الزيارة  الهندسة    60تضمنت  بدراسة  اإللتحاق  في  الرغبة  أبدوا  الذين  من  طالباً 

 بمختلف تخصصاتها. 
 

يونيو بفندق    24قامت الجمعية بتلبية دعوة لحضور منتدى الشبابي إلدارة األعمال وذلك بتاريخ   -ث 
   تخصيص عدد من المقاعد المجانية ألعضاء الجمعية .، وتم   2014الخليج  

 
الذي نظمه معهد البحرين    2014شاركت جمعية المهندسين البحرينية في معرض أسبوع المهن   -ج

للتدريب في قاعة المعارض بمبنى الهندسة الجديد بمقر المعهد في مدينة عيسى للعام التدريبي  
الفترة  2014  –  2013 من  أقيم  ،  2014أبريل    17وحتى    15،  وزير  والذي  رعاية  تحت 

 عادة الدكتور ماجد النعيمي. التربية والتعليم س
  -ح

 

 تحديث بيانات األعضاء: 
 

نظراً لطول  وخالل هذا العام تم مخاطبة األعضاء من فئة "طالب" من أجل تعديل أوضاعهم في الجمعية  

 بقائهم في هذه الفئة  

 

 2014ديسمبر   31في  إحصائية بأعضاء جمعية المهنـدسين البحرينية    
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 األعضاء حسب فئة العضوية ( عدد 1جدول رقم ) 

 فئة العضوية  عدد األعضاء 

 زميل  17

 عامل  996

 خريج 221

 مؤازر  101

 طالب  453

 المجموع  1788

 ( عدد األعضاء حسب التخـصـص2جدول رقم ) 
 المجموع 

 

تخصصات  

 أخرى

هندسة 

 معمارية 

هندسة 

 كيميائية

هندسة 

 كهربائية 

هندسة 

 ميكانيكية

 هندسة 

 مدنية 

 الفئة 

 

 زميل 4 4 3 - - 6 17

 عامل 347 173 167 57 124 128 996

 خريج 61 29 29 15 50 37 221

 مؤازر  29 17 14 03 06 32 101

 طالب  109 52 57 61 98 76 453

 المجموع  550 275 270 136 278 279 1788

 النسبة 31% 15% 15% 8% 15% 16% 100%

 الجنسية( عدد ونسبة األعضاء حسب 3جدول رقم ) 

 المجموع 

 غير بحريني 

 العدد                         النسبة        

 بحريني

العدد                   النسبة        
  

 الفـئـة 

 زميل  15 %   88 2 %   12 17

 عامل  666 %   67 330 %   33 996

 خريج 211 %   95 10    %    05 221

 مؤازر  61 %   60 40 %    40 101

 طالب  436 %   96 17 %    04 453

 المجموع  1389 %   78 399 %    22 1788

 (عدد ونسبة األعضاء حسب الجنس4جدول رقم ) 
 

 المجموع 

 إنــــاث 

النسبة   العدد                      

 ذكـــور 

 الفئة  العدد                  النسبة

 زميل  17   %   100 - %    00 17

 عامل  881 %    88 115 %    12 996

 خريج 137 %    62 84 %    38 221

 مؤازر  95 %    94 06 %    06 101

 طالب  288 %    64 165 %    36 453

 المجموع  1418 %    79 370 %    21 1788

 

 1788= المجموع             1362 :      األعضاء اآلخرون   + 426  :     اء مدى الحياةـأعض
 

 

 

 سابعاً:  الشـئون اإلعـالمية 
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جمعية   كأعرق  البحريني،  المجتمع  في  الجمعية  مكانة  ترسيخ  إلى  الجمعية  في  اإلعالمية  اللجنة  تهدف 

مهنية تأسست في مملكة البحرين، وعليه فقد وضعت استراتيجية للوصول إلى الهدف المنشود وذلك من  

توطيد   إلكترونية،  خالل  أنواعه  وكافة  واألجنبية  العربية  اإلعالم  وسائل  كافة  مع  الجمعية  عالقات 

 : 2014والمطبوعة، والمسموعة، والمرئية، وفيما يلي أهم ما تم إنجازه من قبل اللجنة خالل العام  

توثيق العالقات والصالت بين الجمعية ووسائل اإلعالم من حيث نشر األخبار والحرص على   •

 ا للتأكد من نشرها بالشكل الالئق. متابعته

 تغطية أنشطة وفعاليات لجان الجمعية والعمل على نشرها في الصحف المحلية العربية واألجنبية.  •

العمل على إبراز أعضاء الجمعية من حيث ترتبيب المقابالت واعطاء الفرصة لألعضاء التحدث في   •

 المواضيع التي تخص عمل الجمعية في الصحافة. 

 

 األخبار الصحفية  .1

خبرا متنوعا شمل أعلب نشاطات وفعاليات    42ما يقارب الـ    2014أصدرت الجمعية خالل العام  

الجمعية، تناولتها الصحف المحلية العربية واألجنبية بطريقة متباينة، وتم نشر أغلبها في كافة الصحف  

 يتعلق بأخبار الجمعية. العاملة في البحرين، األمر الذي يعكس اهتمام جيد لدى الصحف فيما 

 التغطية اإلعالمية للمؤتمرات: . 2

وهي   المصاحبة،  والمعارض  المؤتمرات  لكافة  اإلعالمية  التغطية  في  اإلعالمية  اللجنة  شاركت 

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الثالث للصيانة  ، و2014المنتدى العربي لالتصاالت وتقنية المعلومات  

المهن، ومؤتمر الشرق األوسط الخامس عشر لتآكل المعادن، وكان نصيب  ، ويوم البيئة ومعرض  2014

على   وتعميمها  الصحفية،  البيانات  إعداد  والمعارض  المؤتمرات  هذه  في  العمل  من  اإلعالمية  اللجنة 

واألجنبية   العربية  المحلية  الصحافة  دعوة  مهمة  تولي  إلى  باإلضافة  المؤتمرات،  وبعد  قبل  الصحف 

األخبار   الصحف  ووكاالت  متابعة  ثم  ومن  الجمعية  مؤتمرات  لحضور  اإلعالم  وسائل  من  وغيرها 

 لإلطالع على ما تم نشره من تغطيات إعالمية لمؤتمرات الجمعية. إلى جانب مهام أخرى مثل: 

 حفظ أرشيف بالتغطيات اإلعالمية.  .1

 القيام بأية مهمات تتعلق بإصدار كتيبات من قبل الجمعية.  .2

الصحافة األجنبية لتوسيع دائرة العالقات العامة مع هذا النوع من الصحف  تكثيف التواصل مع  .3

 ألهميتها للجمعية. 

 االحتفاظ بأرشيف مصور عن برامج الجمعية بهدف الرجوع إليه عند الحاجة.  .4

تشكيل لجنة إعالمية لكل مؤتمر هندسي، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم المؤتمر للوصول إلي   .5

 ناسبة للحدث.  التغطية اإلعالمية الم

 مجلـــة المهنـــدس:  . 3

الوقت   في  إصدارها  على  والحرص  المهندس  مجلة  إخراج  مستوى  رفع  على  اإلعالمية  اللجنة  تعمل 

  2014شهور، وقد أصدرت اللجنة عددين  خالل العام    3المقرر لإلصدار، علما بأن المجلة تصدر كل  

العدد   اللجنة تعم 59، والعدد  58وهي  العدد  ، إلى جانب أن  التحضيرات الالزمة إلصدار  ل حاليا على 

العام    60 من  األول  الربع  نهاية  مع  إصداره  يتم  أن  المقرر  من  والذي  المجلة  من  الثالث  العدد  وهو 

يتم  2015 دورية  باجتماعات  تقوم  اللجنة  فأن  المجلة  في  العمل  متابعة سير  اللجنة على  من  ، وحرصا 

 ة من حيث وقت اإلصدار والمواضيع التي من المقرر أن يتم تداولها  خاللها مناقشة كافة ما يتعلق بالمجل
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ومتابعة إنجازها، كما قامت اللجنة بإنشاء مجموعة تواصل خاصة للجنة على موقع التواصل االجتماعي  

لتقديم   اجتماعاتهم  اللجنة  اعضاء  ينتهز  ذلك  غير  المتابعة،  سرعة  على  منهم  حرصا  آب(  )الواتس 

ا تطوير المجلة من حيث زيادة المواضيع وتنوعها واقتراح ابواب جديدة، وعليه فأن  اقتراحات من شأنه

 اللجنة دائمة العمل على استقطاب كتاب جدد وإدخال أبواب جديدة على المجلة. 

 المهندس تايمز: . 4

، وحرصت في كل نشرة  2014نسخة إلكترونية من النشرة اإلخبارية خالل    12قامت اللجنة بإصدار  

 طي كافة أخبار وأنشطة لجان الجمعية. بأن تغ

بالعمل على التواصل مع الهيئات    2014من جانب آخر فإن اللجنة اإلعالمية قامت خالل العام الماضي  

 الهندسية في الدول العربية لنشر أخبار جمعية المهندسين البحرينية في مجالتها. 

 توصيــات:  . 5

لتكريم   • السنة  الداخلية والخارجية، لشكرهم  العمل على تحديد يوم في  الصحف ووسائل اإلعالم 
 على إسهاماتهم في نشر وتغطية فعاليات وأخبار الجمعية . 

 القيام بزيارات ميدانية لوسائل اإلعالم المختلفة لبناء جسور تواصل مثمرة.  •

التطوعية في • بالحركة  اإلسهام  أجل  المختلفة من  المهنية  الهيئات  مع  بناءة  تواصل    بناء جسور 
 البحرين. 

 

 المالية ثامناً:  الشـئون 
 المؤتمرات والدورات التدريبية    -1

، عقدت الجمعية العديد من المؤتمرات والمحاضرات وورش التدريب، وبلغت  2014خالل عام  

دنانير بحرينية    852,204من تلك المؤتمرات والورش التدريبية    تحصيلها التي تم    اإليرادات 

المؤتمرات    61,316و هذه  عن  الناتجة  المصروفات  بلغت  فيما  التوالي،  على  بحرينياً  ديناراً 

 ديناراً بحرينياً على التوالي.   49,680ديناراً بحرينياً و  704,788والورش التدريبية 

المؤتمرات والخسارة المحققة من الورش التدريبية خالل  وكانت الزيادة في الدخل المسجل من   

ديناراً بحرينياً للمؤتمرات، بينما بلغت األرباح العائدة لمركز    147,416قد بلغت    2014عام  

قدره    11,636التدريب   متراكم  دخل  مع  بحرينياً،  لسنة    159,052ديناراً  بحرينياً  ديناراً 

2014 . 

 العضوية  رسوم  -2

عام   للجمعية  بلغ    2014في  المستحقة  العضوية  رسوم  إيرادات  بحرينياً    36,320ت  ديناراً 

، غير أن ما تم استالمه من األعضاء خالل عام  2013ديناراً بحرينياً في عام    35,270مقابل  

بلغ    2014 وقدره    8,730قد  المتبقي  المبلغ  يزال  وال  فقط،  بحرينياً  ديناراً    27,590ديناراً 

 األعضاء للجمعية.  معلقاً دون سداده من قبل

 البعثات والمصروفات المجتمعية   -3

ديناراً بحرينياً، فيما كانت    16,428ما قدره    2014للطلبة خالل عام    المدفوعةكانت المبالغ  

ديناراً بحرينياً    7,812بزيادة قدرها    2013ديناراً بحرينياً في عام    8,616مصاريف البعثات  

  هذا، ويعود ذلك إلى سداد ثالثة أقساط للطلبة عن ثالثة فصول دراسية في  2013مقارنة بعام  

 اً عن العام الذي سبقه. العام كان أحدها مستحق

 

 يجار قاعات الجمعية إ  -4
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ديناراً    11,340ارتفعت إيرادات تأجير قاعة المهندس هشام الشهابي وقاعة المحاضرات إلى    

 . 2013دينارا بحرينياً في عام   7,855مقارنة بمبلغ   2014بحرينياً في عام 

 الموجودات   -5

ديناراً    1,715,328دينار بحريني مقابل   1,756,401بلغت قيمة الموجودات   2014في عام  

. وسبب الزيادة يعود إلى إعادة تشييد القسم الجنوبي من المبنى وإضافة  2013بحرينياً في عام  

 مرافق تمثلت في مخزن رئيسي وغرف الصالة للجنسين. 

والذمم البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  من  تتألف  التي  الجارية  الموجودات  مجموع    وكان 

عام    2,654,232 في  بحرينياً  عام    2,529,929مقابل    2014ديناراً  في  بحرينياً  ديناراً 

 دنانير بحرينية، ومرّد ذلك إلى تنظيم واحد من المؤتمرات  124,303بزيادة تبلغ   2013

ديسمبر   شهر  في  عام  2014الهامة  بنهاية  الموجودات     2014.  مجموع    4,410,633بلغ 

 .  2013دينارا بحرينياً في عام   4,245,257ديناراً بحرينياً مقابل  

 الودائع الثابتة   -6

البنوك   لدى  الثابتة  الودائع  مجموع  قدرها    2,197,663بلغ  فائدة  بمتوسط  بحرينياً  ديناراً 

 على أساس ودائع ثابتة محددة األجل.   %1.50إلى   % 1.5، تراوحت ما بين  1.25%

 المبنى الرئيسي    -7

في عام    8,921المبنى  بلغت مصروفات صيانة   بحرينياً  ديناراً    8,237مقابل    2014ديناراً 

عام   في  قدرها    2013بحرينياً  المصروفات  في  الترميمات    684بزيادة  نتيجة  بحرينياً  ديناراً 

 واإلضافات في المبنى. 

 مجلة المهندس  -8

عام   المهندس     2014خالل  مجلة  إصدار  نفقات  استمر  5,548بلغت  مع  بحرينياً  ار  ديناراً 

 إصدار نشرة "المهندس تايمز" شهرياً والتي تؤرخ للمناسبات وأنشطة الجمعية في كل شهر. 

 الذمم المدينة   -9

عام   المدينة    2014بنهاية  الذمم  مقابل    430,610بلغت  بحرينية  ديناراً    264,857دنانير 

ها  . وأغلب المبالغ تعود إلى مؤتمرات ومعارض وورش عمل تم تنظيم2013بحرينياً في عام  

حيث أنه لم يتم بعد تحصيل المبالغ المستحقة قبل غلق الدفاتر،   2014في الربع األخير من عام 

 وإننا نتوقع تحصيلها في مطلع هذا العام. 

 الملخص المالي   -10

ديناراً بحرينياً مقابل    44,768على المصروفات    2014كانت الزيادة في اإليرادات في عام    

. باإلضافة إلى ذلك وكما تم االتفاق عليه في الجمعية  2013ام  ديناراً بحرينياً في ع  41,899

 ديناراً.  4,974من األرباح كاحتياطي لمكافآت األعضاء، وبلغت   % 10العمومية تم تخصيص  

 التوصيات -11

يوصي مجلس اإلدارة بإعادة تعيين مؤسسة التدقيق السادة/ طالل أبو غزالة لمراجعة حسابات   

 . 2015لى ديسمبر  الجمعية للفترة من يناير إ
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 تاسعاً 
 تقرير مدققي الحسابات 

 

 


