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  عباس علي الوطنيالمهندس  .1
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 ن رجب عامر علي بالمهندس  .3
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،  مسهعود الهرمهيبرئاسهة المهنهدس  2016مهارس  15وقد عقد مجلس اإلدارة اجتماعه  اوو  بتهاريخ 

 حيث اعتمد تسميات مناصب مجلس اإلدارة وتوزيع المناصب اإلدارية على النحو التالي:
 

  نائب الرئيس عبدالنبي الصباحالمهندس  -

 أمين السر ومدير العالقات الخارجية جواد جعفر الجب المهندس  -

 اومين المالي  عباس علي الوطنيالمهندس  -

 مدير المؤتمرات  المهندس جمي  خلف العلوي -

 مدير شؤون اوعضاء والمهنة  عامر علي بن رجب المهندس  -

 التدريب  مدير المهندس أيمن محمد ناصر -

 اإلعالم ةمدير                         ريم إبراهيم خلفانالمهندس  -

 ة اونشطة العامةمدير  ة ريم أحمد العتيبيالمهندس -

 
، فقد المرفوع من اوخ المهندس عامر رجب  2016نوفمبر    7واستناداً إلى خطاب االستقالة المؤرخ في  

 .المهندس مهدي الجالوي كمدير لشئون اوعضاء والمهنة العضو االحتياط اوو  ح  محل  
 

ات اجتماعهثالثهة و  ةاعتياديه  ت اجتماعها  تسهعةاليهوم  عقد مجلهس اإلدارة خهال  دورته  التهي تنتههي هه ا  
 ، تم خاللها اإلعداد والتخطيط لبرامج وأنشطة الجمعية المختلفة ومتابعة تنفي ها.يةاستثنائ
 

التهي تبنتهها اإلدارة   خطة عمه  خخه اً بعهين االعتبهار الخطهط والبهرامج  المجلسوفي بداية الدورة وضع  
الجمعية العمومية واالستفادة من اإلمكانيات   باإلضافة إلى التوصيات والقرارات التي خرجت بهاالسابقة  

المتاحة، باإلضافة إلى توفير برامج وأنشطة لج ب اوعضاء وتحفيهزهم علهى المشهاركة واالسهتفادة مهن 
عالقهة و،  عرى العالقهة بهين اوعضهاء  ى تعزيز  الفعاليات المختلفة، كما تضمنت الخطة أنشطة تهدف إل

فههي البحههرين  واوكاديميههةالجمعيههة مههع الجهههات الرسههمية والجمعيههات المهنيههة واالجتماعيههة والعلميههة 
اتحاد المهندسين العهرب  والسيماوخارجها، باإلضافة إلى االتحادات والمعاهد الهندسية العربية والعالمية 

ورغم أن الوضع االقتصادي في المنطقة قد ألقى بظالل  خهال  العهام الفائهت   واالتحاد الهندسي الخليجي.
المرسومة وعلى  طاز برامجها وفق الخطالصعاب وتمكنت من إنجبعض  إال أن الجمعية استطاعت ت لي   

ومن جهة أخرى فقد وضع مجلس اإلدارة نصب عيني  تحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة   أكم  وج .
 متناو  اوعضاء للمشاركة واالستفادة منها.في و لك بتنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها للعضوية، 

 
ا التنوي  إلى أن ك  ما حققت  الجمعية من إنجازات ترافق ونحن في مجلس إدارة الجمعية نرى لزاماً علين

مع العديد من االجتماعهات واالتصهاالت والمراسهالت التحضهيرية، إنمها تحمه  أعباءهها عهدد قليه  مهن 
 -مشهاغلهم  كثهرة  رغهم  –اوعضاء المخلصين للعم  التطوعي، حيث وهبوا ك  إمكانيهاتهم وجه  وقهتهم  

 وإبراز أنشطة الجمعية على الوج  المشّرف كما ترون  مفّصالً في التقرير المنوطة إليهم لتسيير المهام 
 

في أمّس الحاجهة إلهيكم كهي تبهادروا كما هي على الدوام،    وجمعية المهندسين البحرينيةال ي بين أيديكم.  
إلى قافلة المهندسين العاملين بفعاليهة مهن خهال  مشهاركتكم واالنضمام  بتخصيص جزء من وقتكم الثمين  

 ، وحضور الفعاليات التي تنظمها الجمعية.في أعما  اللجان الدائمة منها والمؤقتة
 

وخال  العام الماضي وبداية العام الحالي تم تنفي  الكثير من اونشطة والفعاليات استنادا إلى خطة العمه ، 
 -نوجز أبرزها فيما يلي:
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مثه  الالئحهة   الجمعية بإبداء الهرأي حهو  العديهد مهن مشهاريع القهوانين التهي تهرتبط بالهندسهة  قامت   -1

 .اموغيره للتعمير االشتراطات التنظيميةوالهندسية تنظيم مزاولة المهن لالتنفي ية 
 

 .2016تدريبية خال  عام  ات دور 6عقد مركز التدريب  -2
 

حيهث تهم خالله  تكهريم عهدد مهن  2016أكتوبر  04تاريخ بيوم المهندس البحريني ب  احتفلت الجمعية  -3
     .المهندسين وتقديم العضوية الفخرية

 

عشر محاضرة مهن خهال  ملتقهى   ثالثةنشطة العديد من الفعاليات المتنوعة تمثلت في  نظمت لجنة او  -4
ت ميدانيهة إلهى العديهد مهن ورش عم  نوعية لألعضاء وزيهارا  ونظمت الثالثاء تناولت مواضيع مختلفة  

 المواقع.
 

 .رمضانيتين نظمت لجنة اونشطة العامة غبقتين كما -5
 

من مجلة المهندس خال  هه   الهدورة اإلنتخابيهة،   63و  62أصدرت اللجنة اللجنة اإلعالمية العددين    -6
أعداد خال  الفتهرة  اتهها، بينمها واصهلت   سبعةصدرت منها  لى نشرة "المهندس تايمز" التي  عباإلضافة  

كما تم استخدام وسائ  التواص   ات واالنشطة التي تنظمها الجمعيةاللجنة تغطياتها اإلعالمية لكافة الفعالي
 جهزة الهاتف.أبفعالية كبيرة مع خدمة التواص  عبر تطبيقات 

 

وقعت الجمعية م كرة تفاهم مع اتحاد غرف دو  مجلس التعاون الخليجي،   2017يناير    18وبتاريخ    -  7
 وبمقتضاها سوف يتم التنسيق لتنظيم العديد من الدورات التدريبية واونشطة المشتركة.

 
 

واصلت المهندسة هدى سهلطان تمثيه  الجمعيهة فهي اجتماعهات المجلهس بتكليف من مجلس اإلدارة    –  8
، بمها   2016خهال  عهام    اوعلى للمرأة وشاركتها في اونشطة والفعاليات التي يقيمها المجلس المه كور
كما تم مقابلة اومين العام   ،في  لك االحتفا  بيوم المرأة البحرينية والبرامج التدريبية والزيارات التعريفية

واله ي تهم   التباحث معها بشأن تخصيص عام لالحتفها  بهالمرأة المهندسهة  وجرىللمجلس اوعلى للمرأة  
أة برعايهة صهاحبة السهمو الملكهي اوميهرة اإلعالن عن  في االحتفا  ال ي أقيم في المجلس اوعلهى للمهر
 سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيس المجلس اوعلى للمرأة.

 

، وبعهد مراجعهة كافهة العهروض مشهروع مجمهع المهندسهين انتهت اللجنة المعنية من دراسهة جهدوى  -9
و لهك ختيار علهى دار الخلهيج للهندسهة  االالمقدمة من المكاتب االستشارية، وبتوصية من اللجنة فقد وقع  

حيهث تهم التوقيهع علهى اتفاقيهة اوعمها  مشهروع  اللإلشهراف علهى تنفيه   تصاميم المبنى الجديد وإلعداد  
الهندسههية وترسههية االنتهههاء مههن إعههداد التصههاميم  المؤمهه ومههن ، 2017فبرايههر  6االستشههارية بتههاريخ 

 شهر.أ 10العطاءات الختيار المقاو  خال  
 
 وة واالخوات،،اإلخ

تمكن مجلس اإلدارة من إنجاز العديد من اونشطة والفعاليات علهى اخهتالف أوجههها، وبصهورة مشهرفة 
تبرز دور المهندس البحريني المتميز، حتى أصبحت الجمعية نمو جاً يحت ى ب  في أرجاء المملكة، ومهع 

فكهار والخطهط التهي تحقيهق العديهد مهن او لك تبقى تلك اإلنجازات دون مستوى طموحاتنا، وكنها نأمه   
القهادم   ، وال شهك أن مجلهس اإلدارةضهيةاالم  في اجتماعاتهم طوا  الفتهرة  تداولها أعضاء مجلس اإلدارة

سوف يواص  بك  جد واجتهاد تنفي  المزيد من االنجازات لما في  خير ومصلحة مهنة الهندسهة والقطهاع 
 الهندسي في مملكتنا الحبيبة.

 ا يلي بعضاً من التوصيات والمقترحات لدراستها وتنفي ها من قب  مجلس اإلدارة القادم:ونورد فيم
نظرا لتراكم الديون الدفترية على اوعضاء غيهر المسهددين اشهتراكاتهم بصهورة منتظمهة، نوصهي   –  1

 ،فهاعلينكأعضهاء غيهر سهنوات  3لمهدة تزيهد عهن اوعضاء المتخلفهين عهن سهداد االشهتراكات    باعتبار
وإيقاف احتساب مزيد من الرسوم عليهم مع حرمانهم من ، ديوناً معدومة  المتراكمة عليهم  واعتبار المبالغ

 االستفادة من مميزات العضوية.
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، طال  أبو غزالة لمراجعة حسابات الجمعيهة  فترة ثالث سنوات على تعيين السادة/ النقضاءنظرا   – 2
تعيين مؤسسة التدقيق بيوصي مجلس اإلدارة و  ،تسعيرات من ثالث مؤسسات تدقيقفقد تم الحصو  على  

 . 2017ديسمبر  حتىللفترة من يناير  لمراجعة حسابات الجمعية (BDOجواد حبيب ) السادة/
 

 العالقات الخارجية ثانيا: 
 االتحاد الهندسي الخليجي:   -1

جمعيههة المهندسههين البحرينيههة وبفعاليههة فههي كافههة اونشههطة التههي نظمههها االتحههاد الهندسههي  شههاركت 

 والتي نحصرها فيما يلي:   ،الخليجي في العام الفائت 

 .2016أكتوبر  28 بتاريخالمتابعة في مكة المجلس اوعلى واجتماع  -أ

 2016نههوفمبر  23رئههيس الههوزراء فههي  معههالي الشههيخ خالههد بههن عبههد  أ  خليفههة نائههب اسههتقب   -ب 

حيههث تههم بحههث سههب  دعههم  المهنههدس كمهها  خ  حمههد  اومههين العههام لالتحههاد و مههن رئههيس الجمعيههة كههالً 

  االتحاد الهندسي الخليجي.

بفنهههدل الخلهههيج،  2016ديسهههمبر  24و  23ورشهههتي عمههه  خهههال  يهههومي  الجمعيهههة استضهههافة -ت 

تناولهههت اوولهههى " تطهههوير نظهههم واسهههتراتيجيات االتحهههاد"، بينمههها ركهههزت اوخهههرى علهههى " تفعيههه  

التصههنيف الهندسههي الخليجههي الموحههد". شههارك فههي الورشههة منههدوبون عههن كافههة الهيئههات الهندسههية 

 الخليجية. 

المهندسههين" فههي مسههقط بسههلطنة عمههان  هيهه  وتصههنيفحضههر رئههيس الجمعيههة ورشههة عمهه  " تأ -ث 

 . 2017يناير  19في 

شههارك وفههد  مههن الجمعيههة فههي الفعاليههات المصههاحبة للملتقههى الهندسههي الخليحههي العشههرين الهه ي  -ج

، و لهههك بوفهههده ترأسههه  اوخ 2017فبرايهههر  23حتهههى  21عقهههد فهههي مدينهههة دبهههي خهههال  الفتهههرة مهههن 

ويت  المهنههدس أيمههن ناصههر والمهنههدس جميهه  المهنههدس مسههعود إبههراهيم الهرمههي وضههم فههي عضهه

خلهههف العلهههوي والمهندسهههة ريهههم خلفهههان والمهنهههدس مههههدي الجهههالوي. كمههها حضهههر أعضهههاء الوفهههد 

المههؤتمر العربههي الرابههع لألنفههال وشههارك الوفههد الرسههمي فههي اجتماعههات المجلههس اوعلههى لالتحههاد 

 الهندسي الخليجي.

مركههز الخلههيج  –م بههين مركههز القههرار استضههافت الجمعيههة حفهه  التوقيههع علههى مهه كرات التفههاه -ح

وكهه  مههن جمعيههة المهندسههين البحرينيههة وجمعيههة المهندسههين فههي دولههة االمههارات  -للتحكههيم التجههاري

 العربية المتحدة واالتحاد الهندسي الخليجي.

 

 الهيئات الهندسية الخليجية:  -2

بنههاء علههى دعههوة مههن الهيئههة السههعودية للمهندسههين، حضههر رئههيس الجمعيههة دورة تأهيهه  وتصههنيف 

المهندسههين التههي اقامتههها الهيئههة بالتعههاون مههع اتحههاد المنظمههات الهندسههية للههدو  االسههالمية والتههي 

 .2016 مايو السعودية فيعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية 

 

 
 

 اتحاد المهندسين العرب:  -3

 (: 2016مارس  30  – 29السابع والعشرين )  يفعاليات المؤتمر الهندسي العرب .أ

ان خ  خليفههة رئههيس صههاحب السههمو الملكههي اوميههر خليفههة بههن سههلملههدن تحههت رعايههة كريمههة مههن 
جمعيههة المهندسههين البحرينيههة المههؤتمر الهندسههي العربههي السههابع والعشههرين نظمههت  الههوزراء المههوقر
خههال   " واقههع النقهه  فههي الههوطن العربههي وخفههال تطههور  وتكاملهه  بههين الههدو  العربيههةتحههت شههعار " 

 .، بفندل الدبلومات 2016مارس  30و  29يومي 
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مصههر  حضههر ههه ا المههؤتمر معههالي الههدكتور عصههام شههرف رئههيس الههوزراء اوسههبق بجمهوريههة
العربيههة، وقههد كههان المتحههدث الرئيسههي فههي  لههك المههؤتمر الهه ي شههارك فيهه  مهندسههون مههن أغلههب 

 البلدان العربية بأورال عم  تتناو  محاور المؤتمر. 
 أنشطة جانبية:  .ب 

المؤتمر التنفي ي    رافق  للمكتب  ا اجتماع  رقم  نعقاد  قب   العادية  التحاد    72الدورة  اوعلى  للمجلس 

من  العرب مهندسين  ال اللجنة  عضوات  كافة  ضم  لها  اجتماعاً  االتحادية  المهندسات  لجنة  عقدت  كما   ،

قطار العربية، وجرى توزيع الشهادات على رائدات العم  الهندسي، حيث تم تكريم المهندسة لمياء  او

 فيص  المرشحة من جمعية المهندسين البحرينية. 

 (:   ICT) لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات  .ت 

والمعلومههههات " المنتههههدى العربههههي لتقنيههههة  تقنيههههة االتصههههاالت ل لجنههههة اللجنههههة االتحاديههههة ت نظمهههه

االتصههاالت والمعلومههات "  تحههت رعايههة سههعادة الههدكتور محمههد أحمههد العههامر رئههيس مجلههس إدارة 

هيئههة تنظههيم االتصههاالت، تحههت شههعار " تقنيههة االتصههاالت والمعلومههات لههدعم النمههو االقتصههادي" 

ون مههن أغلههب الهيئههات ، وقههد حضههر  منههدوب2016أكتههوبر  25و لههك فههي فنههدل الخلههيج بتههاريخ 

 الهندسية العربية وقدموا أورال عم  تتمحور حو  موضوع المنتدى.

 : اجتماع المكتب الدائم .ث 

المكتههب اجتمههاعي شههارك اوخ المهنههدس جههواد جعفههر الجبهه  أمههين السههر وعضههو المكتههب الههدائم فههي 

االجتمههاع و 2016يوليههو  12و 11بتههاريخ  بيههروت الههدائم التحههاد المهندسههين العههرب الهه ي عقههد فههي 

 .2016نوفمبر  20اوخر في القاهرة بتاريخ 

 :  الجزائر المجلس اوعلى لالتحاد فياجتماع  . ج

سهههرها اجتمهههاع المجلهههس  رئيسهههها وأمهههينب البحرينيهههة ممهههثالً جمعيهههة المهندسهههين  حضهههر وفهههد مهههن

 .2017فبراير  25 – 24خال  الفترة من اوعلى التحاد المهندسين العرب في الجزائر 
 

 المنظمات الهندسية العالمية: -4

العالمي    استمرت  .أ العالمية كاالتحاد  الهندسية  الهيئات  المعتادة مع  الجمعية على وتيرتها  عالقات 

للمنظمات الهندسية ومنظمة "فيديك" ، غير أن العالقة كانت متميزة مع الجمعية اومريكية لمهندسي  

  في منتصف والتبريد والتكييف "أشري" إثر قبو  جمعية المهندسين البحرينية    التسخين التدفأة  أجهزة  

يوليو   التدريبية    2016شهر  والدورات  المؤتمرات  تنظيم  التعاون في  بمقتضا   كعضو شريك، ويتم 

 وتباد  المطبوعات.  

وأثناء حضور رئيس الجمعية المهندس مسعود إبراهيم    2017فبراير    2يناير و    25وفي الفترة من  

تقدم بطلب استضافة مركز فيغاس  في الس  الشتوي  للمؤتمر  ما    الهرمي  للتدريب،  اإلقليمي  أشري 

 يعني في حا  قبول  إحداث انعطافة كبيرة في تفعي  مركز التدريب بالجمعية.  

االجتمهههاع مهههع ممثلهههي المعههههد البريطهههاني للمهندسهههين المهههدنيين لتشهههكي  فهههرع تحهههت مظلهههة  .ب 

 الجمعية، وقد تم بحث تنظيم مشاريع مشتركة.
 

 

 

 ثالثاً: المؤتمرات والمعارض
عاماً حافالً بالنشاطات والفعاليات بالنسبة لجمعية المهندسين البحرينية،  فقد شهدنا العديد من    2016كان  

التي تركت بصماتها في   الى جانب حشد من نخبة  المهندسين الطموحين    نفوس المؤتمرات والمعارض 
والمعارض   تنظيم المؤتمرات حيث قامت جمعية المهندسين البحرينية ب   رفيعة المستوى من المتخصصين، 

نشر   على  الفعاليات  ه    ساعدت  وقد  المختلفة.  والمعاهد  المؤسسات  من  العديد  مع  بالتعاون  العالمية 
الوعي حو  العديد من القضايا مما كان ل  اوثر الواضح على المشاركين في جميع الميادين. كما تفخر  
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في  التطورات  اخر  تواكب  البحرين  مملكة  في جع   ساهمت  بأنها  والتكنلوجيا.    الجمعية  الهندسة  مجا  
 ونحن كجمعية مهنية يشرفنا بالفع  ان تتاح لنا الفرصة لنلعب دورا اساسياً في تسهي  ه   الفعاليات. 

 
من   المؤتمرات  لجنة  التي نظمتها  بالفعاليات  قائمة  يلي  العادية اوخير في    وفيما  العامة  الجمعية  اجتماع 

 :   2016عام  
 

 المكان التاريخ  إسم المؤتمر  رقم 

 فندق دبلومات راديسون بلو  2016مارس   31-29 المؤتمر الهندسي العربي السابع والعشرون .1

 مركز البحرين الدولي للمعارض  2016نوفمبر      5-3 2016معرض البحرين الدولي للعقارات  .2

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الرابع للصيانة  .3

2016 

 فندق الخليج  2016 ديسمبر 12-15

  

 : المؤتمر الهندسي العربي السابع والعشرون .1
الموقر    الوزراء  رئيس  خليفة،  خ   سلمان  بن  خليفة  اومير  الملكي  السمو  رعاية صاحب  مملكة  بتحت 

البحرين، نظمت جمعية المهندسين البحرينية و اتحاد المهندسين العرب، المؤتمر الهندسي العربي السابع  
 مارس بفندل دبلومات راديسون بلو.  31إلى   29والعشرون خال  الفترة من  
الفعالية   ه    استقطبت  الى    48وقد  باإلضافة  متوازية  مسارات  ثالثة  خال   عرضها  تم  فنية    6ورقة 

  3ورال رئيسية وحلقة نقاشية في مجا  النق  البري والجوي والبحري. كما حظيت ه   الفعالية برعاية  ا
مؤسسة من ضمنها الحكومة، والجمعيات التعليمية، واإلعالمية وغيرها من    18من الرعاة ال هبيين و  

كما   المؤتمر.  مع  بالتزامن  انعقد  ال ي  المعرض  في  المشاركة  الفعالالجمعيات  اكثر من  حضر    250ية 
شخصا من مختلف المؤسسات فيما شهدت ه   الفعالية تقديم جوائز وفض  بحث علمي وجائزة أفض   

 مهندسة. 
 

 :  2015معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع   .2
نظمت    تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد  خ  خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، 

)بايبكس   للعقارات  الدولي  البحرين  معرض  البحرينية  المهندسين  التاسعة2016جمعية  نسخت   في   )  ،
من   الفترة  خال   للمعارض   2016نوفمبر    5  -  3و لك  الدولي  البحرين  مركز  ه ا  .  في  سج   وقد 

وشهد   البحرينية  المهندسين  جمعية  مسيرة  ضمن  باهراً  نجاحاً  الداعم  20المعرض  الرعاة  له    من  ين 
نوعها من  فريدة  منصة  المعرض  ه ا  واصبح  الفئات.  لمختلف  من    الفعالية  اكثر  ضم  من    50حيث 
الى   تص   مساحة  غطوا  ال ين  اإلعالميين  الشركاء  و  احتضن    5100المشاركين  كما  مربع.  متر 

   زائراً للمعرض خال  8500مليار دينار بحريني واجت ب اقبا  مايقارب    20المعرض مشاريع تقدر ب  
 أيام.  3
 

امام   المتاحة  واإلمكانيات  الفرص  مث   مختلفة  مواضيع  تناو   مفتوح  منتدى  تنظيم  الفعالية  شهدت  كما 
وهتأثيراتها   والضيافة،  للسياحة  والصناعية  اإلقليمية  واإلتجاهات  الضيافة،  وقطاع  البحرينية  السياحة 

  28  –26و لك خال  الفترة من    2017المحتملة على البحرين. وسيكون معرض بايبكس القادم في عام  
 . 2017أكتوبر  

 
 
 
 : 2016مؤتمر ومعرض الشرق األوسط الرابع للصيانة   .3

رعاية   جمعية    معالي تحت  نظمت  البحرين،  بمملكة  النفط  وزير  خليفة،  خ   خليفة  بن  محمد  الشيخ 
في نسخت  الرابعة خال     MAINTCONالمهندسين البحرينية مؤتمر ومعرض الشرل اووسط للصيانة  

 و لك بمركز الخليج الدولي للمعارض والمؤتمرات بفندل الخليج.  2016ديسمبر   15 – 12الفترة  
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ورش تحدث فيها ستة    4عار "الصيانة واإلعتمادية القائمة على القيم وسبق  تنظيم  أقيم المعرض تحت ش
مراح  خال  يومين ونصف واختتمت    3ورقة فنية تم تقديمها على    54متحدثين رئيسيين باإلضافة الى  
 المهنية. امتحانات شهادة الصيانة المعتمد واإلعتمادية  عقد  بحلقة نقاشية. كما تضمنت الفعالية 

 
شركة ارامكو السعودية و سابك،    م راعيا من بينه   21والجدير بال كر بأن ه   الفعالية قد حظيت برعاية  

باعتبارهما الراعي الماسي، كما حصلت على الدعم من المنتدى العالمي للصيانة وإدارة اوصو  والهيئة  
خخر التقنيات واالتجاهات في قطاع    عارضاً قدموا في    37السعودية للمهندسين. وقد شارك في المعرض  

 دولة.   21مشارك من  100الصيانة و اإلعتمادية. وقد حققت الفعالية نجاحا هائالً واستقطبت ما يفول 
 

 2017المؤتمرات والمعارض التي سوف تنظم خالل عام  
 

 المكان  التاريخ  عنوان المؤتمر
 فندل خرت روتانا   2017اكتوبر  10-9 مؤتمر المطارات العربية 

معرض البحرين الدولي للعقارات )بايبكس  

2017 ) 

اكتوبر    26-28

2017 

مركز البحرين الدولي  

 للمعارض والمؤتمرات 

 يعلن عن  الحقاً سوف    ن و الملتقى الهندسي الخليجي الحادي والعشر

 
وإ ا نظرنا الى اووضاع المالية الراهنة في المنطقة فإننا نتوقع ان نواج  صعوبات في تنظيم المؤتمرات  

في  بنفس   الكبير  اإلنخفاض  مع  كبيرة  بتحديات  الوضع  ه ا  ويتسم  السابقة.  بالسنوات  مقارنة  الوتيرة 
ت شركات النفط والغاز  الموازنات ال ي من شأن   أن يؤثر بشك  مباشر على برامج التدريب في كبريا

تشكي    البحرينية  المهندسين  جمعية  ادارة  مجلس  قرر  الظروف،  ه    ظ   وفي  الحكومية.  والمؤسسات 
الحالية و التخطيط للمؤتمرات المستقبلية مع    االستراتيجية مراجعة  "لجنة استشارية" للمؤتمرات من اج   

 افكار ومواضيع جديدة. 
 

مر اعضاء جمعية المهندسين البحرينية في المشاركة بشك  فعا  في  وفي نفس الوقت، فإننا نأم  ان يست
االلتزام   على  يشجعنا  الجمعية  انشطة  تجا   والتزامكم  دعمكم  بهأن  مؤكدين  القادمة،  لجاننا  و  مؤتمراتنا 

 بعهودنا وتعزيزها إلعادة بناء المستقب . 
 

وبه   المناسبة، ينتهز مجلس إدارة الجمعية ه   الفرصة ليتقدم بخالص الشكر والعرفان الى المؤسسات  
التي قدمت دعماً سخياً وما زالت مستمرة في دعمها للجمعية وفعالياتها. ون كر بعضها على سبي  المثا ،  

وج وبناغاز  جيبك،  البا،  بابكو،  سابك،  السعودية،  ارامكو  شركة  الحصر،  والهيئات  ال  الوزارات  ميع 
الحكومية في البحرين.  كما يعبر مجلس إدارة الجمعية عن إمتنان  للمؤسسات المحلية والدولية وخاصة  

(  GSMR( والجمعية الخليجية للصيانة واإلعتمادية )NACEالجمعية اومريكية للفحوصات الالتالفية )  
ديد من المؤتمرات والمعارض. وأخيراً، يسرنا أن  لما تقدم  من دعم في التنظيم المشترك مع الجمعية للع

معاً   بالعم   والتزامهم  الدؤوب  لعملهم  والمتطوعين  اللجان  أعضاء  لجميع  والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم 
  كفريق واحد من أج  تحقيق أهداف وطموحات جمعية المهندسين البحرينية.

 
 
 
 

 رابعاً: الدورات الهندسية والتدريب اإلداري
فقط نظرا     2016دورات تدريبية في عام    6  منهاعقد  دورة تدريبية،    16االعداد والتسويق إلى    لقد تم

وقد تم اختيار الدورات التدريبية    لعدم توفر العدد الكافي و نظرا لتقلص موازنات التدريب في المؤسسات 
وقد تم   حسب الطلبات الواردة من المهندسين والمتدربين السابقين ومن أصحاب العم  واستبيانات السول. 

المزايا    4منح   من  كجزء  و لك  العضوية  لرسوم  والمسددين  النشطين  الجمعية  وعضاء  مجانية  مقاعد 
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 الممنوحة العضاء الجمعية. 
 

ر أن المشاك  المالية التي تمر بها دو  مجلس التعاون الخليجي، وبالخصوص البحرين  ومن الجدير بال ك
الناتجة من إنخفاض أسعار النفط في االسوال العالمية قد أدى إلى إنخفاض عدد المسجلين في الدورات  

ويرجع  لك   لالتدريبية  التدريب  اساساً  لمركز  الرئيسيين  العمالء  قب   من  التدريب  ميزانية  خفض 
النفطية   والشركات  الحكومية  التعاون    والشركات كالوزارات  مجلس  دو   باقي  و  البحرين  في  الخاصة 

 ( من قب  وزارة العم . Levy Scheme، وك لك إللغاء ميزانية دعم التدريب )الخليجي
 
للمحافظة  ي و لك  المقدمة  التدريبية  الدورات  جميع  على  الجودة  نظام  تطبيق  في  التدريب  مركز  واص  

التدريب   ال ي حص  علي  مركز  العالي  المستوى  الوطنية  )جيد(  على  الهيئة  قب   اوخير من  التقييم  في 
 (. NAQQEAللمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب )

 

المهندسين   وعي  مستوى  لرفع  و لك  الشخصي"  االستراتيجي  "التطوير  بعنوان  دورة  تقديم  تم  وقد 
من المهنيين على مهارات تطوير االستراتيجية الشخصية وه ا بالطبع سوف يمكنهم من تحسين    وغيرهم

 حياتهم ووضع خططهم المهنية المستقبلية. ل المستوى النوعي
 

م كرات تفاهم مع مراكز تدريبية محلية وعالمية و لك لتوسيع نطال  واص  مركز التدريب على توقيع  
 ونوعية الدورات التدريبية المقدمة من مركز التدريب. 

 

الحصو  على المزيد من تمثي  هيئات التصديق    هي إن االستراتيجية الحالية والمستقبلية لمركز التدريب  
على  ه   االستراتيجية    تعتمد لمعتمدة عالمياً.  الدولية لغرض زيادة الدورات التخصصية  ات الشهادات ا

 تمكين في التعويض عن الدورات اإلحترافية للبحرينيين.   اساس زيادة االستفادة من برامج
 : 2016وفيما يلي قائمة بالدورات التدريبية التي تم تنفي ها في عام  

 

 رقم  عنوان الورشة  التاريخ المدرب 

مارس   31  –28 حسين العالي 
2016 

الجهة   –محترفي الصيانة واإلعتمادية   جمعية 
 المسئولة عن المعرفة   

1 

عبدالجلي   
 السبيع 

 2 تصميم وإعداد مؤشرات التطورات العمرانية  2016ابري    7  – 4

ابري    14  -10 بهاء الشا  
2016 

التعاقد باستخدام نما ج العقود الدولية )فيديك/ جي سي  
 تي( 

3 

أغسطس   3  – 1 حسين القصاب 
2016 

 4 ح  المشاك  واتخا  القرار  

أكتوبر   16  – 5 محمد مصطفى 
2016 

 5 التخطيط االستراتيجي الشخصي 

   2016نوفمبر  19 ريحان أحمد 
 2017فبرباير   12و  

 6 لتشريع البيئي قانون مملكة البحرين ل

 
 

 خامساً: األنشطة العامة 
المنظم  /المحاضر اسم الندوة  موضوع /   النشاط   التاريخ 

  عجاوي   سوزان /   بوحجي  شاكر . د 
نديم   رنا السيد /   جناحي ليلى  

المستدامة البيئة  عن  نقاشية   حلقة  19 /3 /2016  

 محمد   السيد والسيد إعجاز أشرف  
 عاصم 

المناخية  التغيرات  تطوير  31 /3 /2016  
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الجيوسي راشد  دعودة  اوستا     في  الهندسي والقطاع  الجامعات  بين  الشراكة 
   البحرين  مملكة

12 /4 /2016  

ميرزابيغان  هاكوب . د    وتحديد   اوسباب  بحث   – التشييد  مخاطر 
 تأثيراتها 

19 /4 /2016  

  المحرل مدرسة/    اونشطة لجنة
 للفروسية 

( الخي   ركوب ) ترفيهي   يوم  30 /4 /2016  

خليفة  خ  محمد  بن  حمد  الشيخ    للتخطيط  العام  المدير  مع مفتوح لقاء 
اوشغا   بوزارة   العمراني  

15 /5 /2016  

دورثي  غارث . د  الحضرية  المناطق  في االيكولوجية   1 /6 /2016  

اونشطة  لجنة اوولى  الغبقة   14 /6 /2016  

اونشطة  لجنة الثانية  الغبقة   22 /6 /2016  

إمام  أحمد  اوستا   الحرير  على  الطباعة  ورشة   13–  15  
/8/2016  

بار   فان  ارمست  السيد     ات  اوشغا  صنع  في  المتقدمة النما ج 
الثالثية  اوبعاد   

19 /10/2016  

العلوي  بدر  سيد  السيد  10/2016/ 25    والقيادية  االستراتيجية  – اوبحاث    

العلوي  بدر  سيد  السيد  والنويدرات   ألبا تقاطع   8 /11 /2016  

الزباري  هشام  الشركة  رئيس نائب  لتطوير  زيارة   20 /11/2016  

ساندوك  محمد  السيد  والتحديات   الشمسية الطاقة  تطوير   21 /11/2016  

النجم  أحمد . أ /   حمزة  مناف. د  الهندسية  المنازعات  وفض   التحكيم   22 /11/2016  

 ً  : شئون األعضاء والمهنة سادسا
 طلبات االنضمام للجمعية :  ❖

ا من أج  االنضمام إلى جمعية  طلبً  142تلقت الجمعية    2017-2016الدورة االنتخابية المنصرمة خال   
والمهنة وعرضها على   لجنة شئون اوعضاء  قب   الطلبات من  تلك  البحرينية، وبعد مراجعة  المهندسين 

طلبات    3و تم رفض    من مختلف فئات العضوية،   125مجلس اإلدارة، فقد وافق المجلس على انضمام  
الجمعية في  المتبعة  والمعايير  للشروط  استيفائها  لعدم  يخضع  نظراً  بينما  قب   راسة  لد لطلباً    14  ،  من 

 عضواً.   24، كما تم إقرار طلبات ترفيع العضوية له  اللجنة
 

الحياة"   يحتفظون بعضوية "مدى  ال ين  العاملون اآلخرون  ضواً ع  480بلغ عدد اوعضاء  ، واوعضاء 
 عضوا من كافة الفئات.   1701، وبالتالي فالعدد اإلجمالي لألعضاء هو  1221
 

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

 - زمي 

 40 عام  

 29 خريج 

 6 مؤازر

 31 طالب 

 106 المجموع 
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 الطلبات حسب التخـصصات:توزيع  -

 العدد التخهصص 

 54 هندسة مدنية  

 9 هندسة ميكانيكية 

 9 هندسة كههربائية 

 12 هندسة كيميائية  

 10 هندسة معمارية 

 12 تخصصات أخرى 

 106 المجموع 
 

 :الدراسية برنامج المنح -
وقد  واصلت جمعية المهندسين البحرينية استالم وجمع المعلومات والمستندات المتعلقة بالمنح الدراسية،  

الدراسي   العام  بدابة  في  المنح  من  المستفيدين  الطلبة  عدد  وطالبة  17بلغ  منهم  ،  طالباً  ،  طلبة  3تخرج 
طالباً صرفت الجمعية لهم مبلغ    22وأضيف لهم ثماني طلبات، وبالتالي يبلغ المجموع الحالي للمستفيدين  

 ديناراً بحرينياً عن الفصلين الدراسيين الماضيين.  792خالف و 4
 

 األنشطة والفعـاليات:  -
 المعارض المهنية:  .أ

الهند  دراسة  في  لترغيبهم  الطلبة  بين  الوعي  نشر  على  منها  المهندسين  حرصاً  جمعية  نظمت  فقد  سة، 
البحرينية معرض عالم المهن الهندسية تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية  

من   الفترة  في  و لك  استعراض    2017فبراير    28و   27والتعليم  وتم  الجهفير،  في  الجمعية  بمقر 
التخصصات الهندسية الرئيسية والمجاالت العلمية المرتبطة بها، كما تم تنظيم معرض مصغر لمشاريع  

 عدد من طلبة كلية الهندسة بجامعة البحرين حديثي التخرج . 
           

ا المهندسين  جمعية  حو   المحاضرات  قاعة  في  تعريفية  محاضرة  تقديم  الدكتور  تم  قب   من  لبحرينية 
و مدرسة الشيخ عبدالعزيز    2016أكتوبر    27المهندس أسامة البحارنة لكالً من مدارس اإليمان بتاريخ  

، و لك لتعهريف الطالبة بنب ة عن الجمعية وما تقهدم     2016نوفمبر    30خ  خليفة الثانوية للبنين بتاريخ  
 دريبة. من خهدمات  في مختلف المجاالت الهندسية والت

 

 المؤتمرات والدورات :  .ب 
مجموع    ما  إلى  الفرصة  الجمعية  فئات    92أتاحت  مختلف  من  الجمعية  أعضاء  إلى  مجانياً  مقعداً 

من اوعضاء الدورات    4المؤتمرات التي تنظمها الجمعية، بينما حضر    88العضوية،  وقد حضر منهم  
ية  وورش العم  التدريبية، فضالً عن انتداب عدد من اوعضاء لحضور مؤتمرات تنظمها جهات حكوم

يناير    24  –  23كارلتون    زبفندل الرت  MARTC الجمعية في مؤتمر  شاركت  وأهلية خال  العام  ات .  
2017 . 
 
 

 : 2016ديسمبر    31تفاصي  إحصائية بأعضاء جمعية المهنهدسين البحرينية في   •
 ( عدد اوعضاء حسب فئة العضوية 1جدو  رقم )  -

 

 فئة العضوية  عدد األعضاء

 زمي  17

 عام   1034

 خريج  243

 مؤازر 125

 طالب  282
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 المجهموع  1701

 
 ( عدد اوعضاء حسب التخهصهص 2جدو  رقم )  -

 المجموع 
 

تخصصات  
 أخرى

هندسة  
 معمارية 

هندسة  
 كيميائية 

هندسة  
 كهربائية 

هندسة  
 ميكانيكية 

 هندسة 
 مدنية 

 الفئة
 

 زمي  5 5 3 1 - 3 17

 عام   352 177 173 58 130 144 1034

 خريج  73 30 30 16 47 47 243

 مؤازر 32 20 16 3 6 48 125

 طالب  97 34 20 28 54 49 282

 المجهموع  559 266 242 106 237 291 1701

 النسبة  % 33 % 16 % 14 % 6 % 14 % 17 % 100

 
 ( عدد ونسبة اوعضاء حسب الجنسية 3جدو  رقم )  -

 الفهئهة بحريني    غير بحريني        المجموع 

 العدد النسبة  العدد النسبة  

 زمي  16 %    1  1 0 17

 عام   702 %  55 332 %  82 1034

 خريج  231 %  18 12 %   3 243

 مؤازر 83 %   6 42 %  10 125

 طالب  263 %  20 19 %   5 282

 المجهموع  1295 %  76 406 %  24 1701

 
 (عدد ونسبة اوعضاء حسب الجنس 4جدو  رقم )  -

 الفئة   كهههور        إنههههاث  المجموع 

 العدد النسبة  العدد النسبة 

 زمي  17 %    1 - - 17

 عام   911 %    6 123 %  39 1034

 خريج  155 %  11 88 %  27 243

 مؤازر 117 %    8 8 %    2 125

 طالب  177 %  13 105 %  32 282

 المجهموع  1377 %  81 324 %  19 1701
 

 سابعاً: الشئون اإلعالمية
 مقدمة :  -1

جمعية   كأعرل  البحريني،  المجتمع  في  الجمعية  مكانة  ترسيخ  إلى  الجمعية  في  اإلعالمية  اللجنة  تهدف 
مهنية تأسست في مملكة البحرين، وعلي  فقد وضعت استراتيجية للوصو  إلى الهدف المنشود و لك من  

أنواع وكافة  واوجنبية  العربية  اإلعالم  وسائ   كافة  مع  الجمعية  عالقات  توطيد  لكترونية،  اإل   خال  
والمرئية والمسموعة،  إلى    . والمطبوعة،  عمدت  من  وقد  اإلعالم  ووسائ   الجمعية  بين  العالقات  توثيق 

تغطية أنشطة وفعاليات لجان  و ا للتأكد من نشرها بالشك  الالئق حيث نشر اوخبار والحرص على متابعته
  لهمالفرصة    ومنح رتيب المقابالت  أعضاء الجمعية من حيث تأنشطة  إبراز  عملت أيضاً على    الجمعية. 

 لتحدث في المواضيع التي تخص عم  الجمعية في الصحافة. ل
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 : 2016وفيما يلي أهم ما تم إنجاز  من قب  اللجنة خال  العام 
 

 : األخبار الصحفية -2
العام   خال   الجمعية  من    2016أصدرت  يقارب  وفعاليات    32ما  نشاطات  أغلب  شم   متنوعاً  خبراً 

% في    100الجمعية، تناولتها الصحف المحلية العربية واوجنبية بطريقة متباينة، وتم نشر أغلبها بنسبة  
بأخبار   يتعلق  فيما  الصحف  لدى  جيد  اهتمام  يعكس  ال ي  اومر  البحرين،  في  العاملة  الصحف  كافة 

 الجمعية. 
 

 رات:التغطية اإلعالمية للمؤتم -3
اله   تغطية  على  العم   في  المؤتمرات  لجنة  اإلعالمية  اللجنة  مصاحبة    6شاركت  ومعارض  مؤتمرات 

المعلومات  وهي   وتقنية  لالتصاالت  العربي  ومعرض  2016المنتدى  مؤتمر  المهن،  أسبوع  معرض   ،
"بايبكس   للعقارات  الدولي  البحرين  معرض  المعادن،  لتآك   عشر  الخامس  اووسط  "،  2016الشرل 

ومؤتمر اتحاد المهندسين العرب السابع والعشرين، باإلضافة إلى مؤتمر ومعرض الشرل اووسط الرابع  
 للصيانة واالعتمادية. 

الصحفية،   البيانات  إعداد  والمعارض  المؤتمرات  ه    في  العم   من  اإلعالمية  اللجنة  نصيب  كان 
المؤتمرات،   وبعد  قب   الصحف  اوخبار  وتعميمها على  ووكاالت  المحلية  الصحافة  دعوة  إلى  باإلضافة 

وغيرها من وسائ  اإلعالم لحضور مؤتمرات الجمعية ومن ثم متابعة الصحف لإلطالع على ما تم نشر   
 من تغطيات إعالمية لمؤتمرات الجمعية. إلى جانب مهام أخرى مث : 

 كتيبات من قب  الجمعية.  أي مهمات تتعلق بإصداروأداء   حفظ أرشيف بالتغطيات اإلعالمية  •

الصحف   • من  النوع  ه ا  مع  العامة  العالقات  دائرة  لتوسيع  اوجنبية  الصحافة  مع  التواص   تكثيف 
 وهميتها للجمعية. 

 االحتفاظ بأرشيف مصور عن برامج الجمعية بهدف الرجوع إلي  عند الحاجة.  •

م المؤتمر للوصو  إلي  تشكي  لجنة إعالمية لبعض مؤتمر هندسي، تتعدد مهماتها حسب نوع وحج •
 التغطية اإلعالمية المناسبة للحدث.  

 

 مجلـــة المهنـــدس:    -4
ب  تتولى  الالئق  بالشك   وإبرازها  المهندس  مجلة  إعداد  اإلعالمية  عدد جمعيةالاللجنة  أصدرت  وقد    ين، 

 . 63و  62 تحت الرقمين  2017وبداية  2016خال  عام 
 

 المهندس تايمز:  -5
النشرة اإلخبارية خال     7اللجنة    أصدرت  الكترونية من  النشرات مع  2016نسخ  دمج بعض  تم  إ     ،

بعضها اآلخر كما هو الحا  بنشرة شهري يناير وفبراير، ونشرة أبري  ومايو، ونشرة يوليو وأغسطس،  
ار  ونشرة سبتمبر وأكتوبر، ونشرة نوفمبر وديسمبر، وحرصت اللجنة في ك  نشرة بأن تغطي كافة أخب

 وأنشطة لجان الجمعية. 
ف خخر  جانب  اإلعالمية  إ من  اللجنة  الدو     2016خال     تواصلت ن  في  الهندسية  الجمعيات  مع  بالعم  

 جمعية في مجالتها الهندسية. الالمجاورة لنشر أخبار 
 

 ً  : الشئون المالية ثامنا

   : المؤتمرات والدورات التدريبية -1

مداخي   ، عقدت الجمعية العديد من المؤتمرات والمحاضرات وورش التدريب، وبلغت  2016خال  عام  

التدريبية   والورش  ً بحريني  اً ناري د   765,034المؤتمرات  فيما    22,788و  ا التوالي،  على  بحرينياً  ديناراً 

  34,653ديناراً بحرينياً و  572,099بلغت المصروفات الناتجة عن ه   المؤتمرات والورش التدريبية  

 ديناراً بحرينياً على التوالي.  

 

ديناراً بحرينياً للمؤتمرات، بينما    192,935قد بلغت    2016وكانت الزيادة في الدخ  المسج  خال  عام  
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ديناراً   181,070ديناراً بحرينياً، مع دخ  متراكم قدر   11,865مركز التدريب بة لقعمتال الخسائر بلغت 

 . بحرينياً  

 

 : العضويةرسوم  -2

للجمعية     2016عام  في   المستحقة  العضوية  رسوم  إيرادات  مقاب     29,455بلغت  بحرينياً  ديناراً 

قد بلغ    2016، غير أن ما تم استالم  من اوعضاء خال  عام  2015ديناراً بحرينياً في عام    28,457

 من قب  اوعضاء للجمعية.  ادون سداده ةمعلق ة لغ المتبقيازا  المب تديناراً بحرينياً فقط، وال   6,080

 

 والمصروفات المجتمعية   المنح  -3

عام   خال   للطلبة  المخصصة  المبالغ  ً   8,392  قيمت  ما  تبلغ    2016كانت  بحرينيا سيتم    ديناراً  والتي 

ديناراً بحرينياً في عام    16,048  المنح ، فيما كانت مصاريف  2017صرفها خال  الربع اوو  من عام  

 ، ويعود  لك إلى استقالة مير شئون اوعضاء وإحالة مسئوليات  إلى خلف . 2015

 

 : يجارات قاعات الجمعيةإ  -4

بما قيمت   إيرادات تأجير قاعة المهندس هشام الشهابي وقاعة المحاضرات  طرأ انخفاض طفيف على    

دينارا بحرينياً في عام    9,759مقارنة بمبلغ    2016ديناراً بحرينياً في عام    8,225ديناراً بواقع    1,534

2015 . 

 

 : الموجودات -5

ً بحريني   اً دينار  1,749,813بلغت قيمة الموجودات    2016في عام     ة ر بحرينينيدنا  1,755,207مقاب     ا

 .  2014في عام 

وال مم   البنوك  لدى  واورصدة  النقد  من  تتألف  التي  الجارية  الموجودات  مجموع    2,784,992وكان 

  95,877بزيادة تبلغ    2015ديناراً بحرينياً في عام    2,689,115مقاب     2016ديناراً بحرينياً في عام  

 .  ديناراً بحرينياً  

عام  وفي   الموجودات    2016نهاية  مجموع     4,444,322مقاب     ة بحريني  دنانير   4,534,805بلغ 

 .  2015دينارا بحرينياً في عام  

 

 

 

 

 : مجمع المهندسين  -6

انتهت اللجنة المعنية من دراسة الجدوى، وبعد مراجعة كافة العروض المقدمة من المكاتب االستشارية،  

تنفي  مشروع    وبتوصية من اللجنة فقد وقع اختيار مجلس اإلدارة على دار الخليج للهندسة لإلشراف على 

خال    المقاو   الختيار  والعطاءات  والتصاميم  الرسومات  إعداد  من  االنتهاء  والمؤم   المهندسين  مجمع 

 ديناراً بحرينياً.  2,350,000شهراً وبميزانية تقدر بهه  40

 

 

 : الودائع الثابتة -7

البنوك   لدى  الثابتة  الودائع  مجموع  بمتوسط    2,450,738بلغ  بحرينياً  قدرها  ديناراً  ،  %1.20فائدة 
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 على أساس ودائع ثابتة محددة اوج .   % 1.50إلى   % 0.9تراوحت ما بين 

 

   :  المبنى الرئيسي  -8

ديناراً بحرينياً في    3,869مقاب     2016ديناراً بحرينياً في عام    3,576بلغت مصروفات صيانة المبنى  

 .   2015عام  

 

 : مجلة المهندس   -9

ديناراً بحرينياً مع استمرار إصدار نشرة    4,817بلغت نفقات إصدار مجلة المهندس    2016خال  عام  

 "المهندس تايمز" شهرياً والتي تؤرخ للمناسبات وأنشطة الجمعية في ك  شهر. 

 

 : الذمم المدينة -10

ديناراً بحرينياً في عام   402,679ديناراً بحرينياً مقاب    319,693بلغت ال مم المدينة  2016بنهاية عام  

. وأغلب المبالغ تعود إلى مؤتمرات ومعارض وورش عم  تم تنظيمها في الربع اوخير من عام  2015

  حيث أن  لم يتم بعد تحصي  المبالغ المستحقة قب  غلق الدفاتر، وإننا نتوقع تحصيلها في مطلع عام 2016

2017 . 

 

 :الملخص المالي -11

  121,155ديناراً بحرينياً مقاب     71,834الزيادة في اإليرادات على المصروفات   بلغت  2016عام الفي    

. باإلضافة إلى  لك وكما تم االتفال علي  في الجمعية العمومية تم تخصيص  2015ديناراً بحرينياً في عام 

 بحرينياً.   ديناراً  7,982من اورباح كاحتياطي لمكافآت اوعضاء، وبلغت   % 10

 

 :التوصيات -12

اإلدارة  يوص  مجلس  السادة/بي  التدقيق  مؤسسة  )  تعيين  حبيب  الجمعية   (BDOجواد    لمراجعة حسابات 

   . 2017للفترة من يناير إلى ديسمبر  

 

 
 
 
 
 

 تقرير مدققي الحسابات  تاسعاً:
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 جمعية المهندسين البحرينية 

 مملكة البحرين  –الجفير 

 

 تقرير مدققي الحسابات 

 للسنة المنتهية فيوالبيانات المالية 

 2016ديسمبر  31


