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األعزاء أعضاء اجلمعية احملرتمني،،
للسنة  واملالي  األدبي  التقريرين  أيديكم  بني  أضع  أن  يسعدني 
املنصرمة 2019 ملناقشته يف اجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 21 

يوليو 2020.
عقب اجتماع اجلمعية العمومية الذي عقد يف شهر مارس من عام 
2019 إستهل جملس اإلدارة أعماله مبراجعة خطة العمل اليت 
أقرت قبل عام بعد حتديثها، حيث شرع اجمللس يف مواصلة 
ومتابعة تنفيذ اخلطط اليت سبق إعدادها من أجل حتقيق اهلدف 
املرسوم لنقل اجلمعية نقلة نوعية إىل األمام. ويسعدني إفادتكم 
بأننا متكنا من إجناز نسبة عالية جداً من اخلطة اليت أعدت يف 
مارس 2018، ويرجع الفضل يف ذلك إىل تضافر جهود أعضاء 
وموظفيها  األدارة  جملس  وأعضاء  اللجان  خمنلف  يف  اجلمعية 
لتحقيق ذلك. وأود هنا أن أتطرق إىل بعض تلك الربامج واملشاريع 
الرؤساء  وملتقى  تأهيل  وبرنامج  اجلمعية  وجائزة  متهيد  مثل 
التمّيز  مركز  ومشروع  املقر  صيانة  ومشروع  السابقني  واملدراء 
والندوات  املؤمترات  عن  فضًل  التخصصية،  الشعب  وتأسيس 
التقرير  يتناوهلا  اليت  واألنشطة  واملشاريع  الربامج  من  والكثري 

بالتفصيل.
الدورة  خلل  استثنائية  بظروف  كغريها  اجلمعية  مرت  وقد 
وأعماهلا  أنشطتها  وتأثرت  كورونا  جلائحة  نتيجة  املنصرمة 
وبالطبع مواردها املالية، كما أنه مل يكن باإلمكان عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية يف موعده املعتاد يف شهر مارس نتيجة لذات 
الظروف وللتعميم الذي صدر من قبل وزارة العمل وشئون التنمية 
اجلمعيات  اجتماعات  عقد  بتأجيل  قضت  اليت  االجتماعية 
الوزارة  موافقة  بعد  االجتماع  هذا  تنظيم  اآلن  ويتم  العمومية، 

شريطة عقده عن بعد. 

إن هذه الظروف االستثنائية أّدت حتًما إىل إعادة النظر يف طرق 
دراسة  إىل  حباجة  هي  واليت  املختلفة  اجلمعية  أنشطة  تنظيم 
متأنية للعمل وفق املرحلة املقبلة يف ظل اخنفاض املوارد املالية مبا 
يف ذلك ابتكار أساليب مناسبة ومنهجية جديدة لعقد املؤمترات 
والورش التدريبية يف مركز التدريب باستخدام احللول التكنولوجية 
احلديثة. كما إن تطوير املوارد املالية للجمعية جيب أن حيظى 

بأولوية يف رسم خطة عمل اجلمعية القادمة.
وختاماً أود أن أنتهز هذه الفرصة كي أتقدم بوافر الشكر والتقدير 
استمرت يف دعم  اليت  الرمسية  واجلهات  الرشيدة  اىل احلكومة 
من  سواء  واملؤسسات  الشركات  إىل  موصول  والشكر  اجلمعية، 
أنشطة  وساندت  دعمت  اليت  البحرين  مملكة  خارج  أو  داخل 
اجلمعية عرب خمتلف الصعد والربامج. كما ال يفوتين أن أتقدم 
كذلك بالشكر إىل اهليئات اهلندسية اخلليجية والعربية والدولية 
اجلمعية  استطاعت  وإن  اجلمعية.  مع  وتعاونهم  تواصلهم  على 
سنتني  قبل  وضعت  اليت  العمل  خطة  من  كبرية  نسبة  حتقيق 
فالفضل بعد اهلل سبحانه تعاىل يرجع إىل أعضاء اجلمعية اللذين 
بذلوا جهوًدا مضنيًة من أجل أن ترى الربامج واملشاريع اجلديدة 
النور والعمل بشكل متواٍز يف كل األنشطة األخرى. فكل الشكر 
لزملئي وزميلتي يف جملس اإلدارة ورؤوساء اللجان وأعضائها، 
وإىل فريق العمل من موظفي اجلمعية  اللذين عملوا مجيًعا كخلية 
حنل  لتحقيق األهداف املرسومة لكل جلنة ولكل برنامج، كونها 
قد تطلبت جهداً كبرياً وحضور الكثري من االجتماعات، آمل يف 

مشاركة عدد أكرب من األعضاء يف خدمة مجعيتهم.

جلمعية  االزدهار  وكل  القادم  للمجلس  التوفيق  أمنيات  كل 
املهندسني البحرينية.

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي
رئيس مجعية املهندسني البحرينية

كلمة الرئيس
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الملخص التنفيذي
كانت الدورة اإلنتخابية املنصرمة 2019/ 2020 خاصة مع بداية العام 2020 فيها الكثري من التحدي، ال سيما مع الظروف اليت طرأت على 
كافة القطاعات يف مملكة البحرين بسبب جائحة كورونا واختاذ اإلجراءات اإلحرتازية والتدابري الوقائية للتصدي له واليت أدت إىل بعض 
الرتاجع يف تنفيذ خططنا املرسومة أو تنفيذها بشكل مغاير ملا هو متعارف عليه، وفيما يلي املخلص التنفيذي لكافة اللجان العاملة حتت مظلة 

اجلمعية وأنشطتها وبراجمها ومبادراتها املتنوعة.

إىل ذلك، حرص جملس إدارة اجلمعية للدورة االنتخابية 2018 على نقل اجلمعية نقلة نوعية من شأنها ترسيخ مكانة اجلمعية كأعرق مجعية 
مهنية متخصصة رائدة يف القطاع اهلندسي، وعليه وضع جملس اإلدارة خطة عمل دقيقة ومفصلة مشلت خمتلف النواحي اليت تتعلق بتطوير 
املهنة واخلدمات املقدمة من قبل اجلمعية ألعضائها ومنتسبيها مبختلف فئاتهم، إذ نفذ اجمللس هذه اخلطة وحرص على استمرارية حتديثها 
وتطويرها مع انطلق دورة 2019 واليت استطاع اجمللس خلهلا إجناز نسبة كبرية جدا من اخلطة املرسومة كما سيتضح لنا خلل األسطر 

التالية يف هذا التقرير.

عقدت اجلمعية االجتماع الثاني جلمعيتها العمومية بتاريخ 20 مارس 2019 حبضور 135 من األعضاء ومت انتخاب عدد من االعضاء، ليتم 
يف االجتماع األول للمجلس للدورة االنتخابية توزيع املناصب على األعضاء الفائزين بعضوية اجمللس.

هذا وعقد اجمللس حنو 19 اجتماعاً مت فيها اختاذ خمتلف القرارات التالية لتطوير خطة العمل املقّرة وتنفيذ برامج ومشاريع اجلمعية.

يف حني عقد املكتب التنفيذي التابع جمللس اإلدارة عدد من االجتماعات حسب احلاجة وذلك ملتابعة القرارات املتخذة من قبل اجمللس.

من جانب آخر نظمت جلنة املؤمترات واملعارض أربعة فعاليات رئيسية خلل العام 2019 حضرها أكثر من 1100 مشارك من خمتلف أحناء 
العامل، وركزت الفعاليات على موضوعات هامة كالثورة الصناعية الرابعة واإلستدامة واإلتصاالت، باإلضافة إىل الطاقة املستدامة من خلل 

فعاليتها السنوية األوىل لذلك، إىل جانب تنظيم معرض البحرين الدولي الثاني عشر للعقارات بايبكس.

أما فيما يتعلق باللجنة االستشارية للمؤمترات واملعارض فقد تشكلت هذه اللجنة لتقييم اخلطة احلالية وآلية عمل اللجنة واليت عقدت العديد 
من االجتماعات تناولت فيها موضوعات هامة عدة أبرزها حتديد موضوعات املؤمترات لتكون ذات صلة وثيقة باألوضاع الراهنة لسوق العمل 

يف مملكة البحرين ودول املنطقة.

وفيما يتعلق مبركز التدريب مركز التدريب التابع للجمعية فقد نظم املركز دورات تدريبية وندوات ودورات داخلية لصاحل الشركات، حيث 
عقد املركز 10 دورات تنوعت بني ورش تدريب ودورات داخلية وندوات خلل العام املنصرم، هذا ومت اختيار الدورات املنظمة بناًء على 
الطلبات الواردة من أعضاء جملس اجلمعية والتوصيات الواردة من املتدربني السابقني، واإلفادات من أصحاب العمل واستطلع احتياجات 

سوق العمل.

ومن ضمن اخلطة املقرة من قبل جملس اإلدارة يأتي مركز التدريب على رأس أوليات اخلطة االسرتاتيجية حيث عملت اللجنة االستشارية 
للتدريب مؤخراً على إصدار الئحة حوكمة ونظام عمل مركز التدريب ومت إقراراها من جملس االدارة.

أما فيما يتعلق بتقرير مراجعة اجلودة ملركز التدريب التابع للجمعية، فقد سعت املهندسني البحرينية إىل إدراج مركز التدريب على قوائم 
اإلدارة العامة للطار الوطين للمؤهلت، وبناًء على ذلك قامت هيئة ضمان اجلودة بتنفيذ أعمال التدقيق اخلاصة مبراجعة الدورة الرابعة، 

أواًل:     الملخص التنفيذي: 
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ليحصل املركز على تقدير »جيد ».

هذا واستمرت اجلمعية يف مشروع HPMP مع اجمللس األعلى للبيئة و بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( ومنظمة االمم 
املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( و )VENDO(، وقد أجنزت اجلمعية بالتعاون مع اجلهات املذكورة  املرحلة األوىل والثانية من املشروع 

يف أبريل 2019.

من جانبها عكفت جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع  على تنظيم احملاضرات والندوات واملنتديات اهلندسية والتخصصية، وترتيب زيارة 
األعضاء لإلطلع على أحدث املشاريع اهلندسية املنجزة أو قيد اإلنشاء داخل وخارج البحرين، واإلشراف على جتهيز قاعات الفعاليات 
والغبقة  السنوي،  املخيم  أبرزها:  الربامج  من  تنفيذ عدد  من  اللجنة  إذ متكنت  األنشطة،  من  تنظمها اجلمعية، وغريها  اليت  للمناسبات 
السابقني، هذا إىل جانب االهتمام بنادي  للرؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة  الثاني  البحريين، وامللتقى  الرمضانية، واحتفالية يوم املهندس 

اخلطابة التابع للجمعية.

وباحلديث عن شئون األعضاء واملهنة، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام هلا، إذ بلغ جمموع الطلبات  485 طلبًا، ومبراجعة 
تلك الطلبات من قبل اللجنة وعرضها على جملس اإلدارة، وافق اجمللس على انضمام 414 عضوا يف خمتلف فئات العضوية، يف حني بقيت 

10 طلبات قيد الدراسة ، ومت رفض 6 طلبات أخرى كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 55 عضواً. 

إىل ذلك، اصدرت جلنة الشؤون اإلعلمية والعلقات العامة 47 خرب صحفي متنوع تناولتها الصحف احمللية العربية واألجنبية بطريقة 
متباينة، وشاركت جلنة اإلعلم والعلقات العامة جلنة املؤمترات واملعارض يف العمل على تغطية كافة مؤمترات واملعارض و املعارض املصاحبة 
النشرة  للمؤمترات، كما ومتكنت من أصدار عددين من جملة املهندس وهما العدد 68 و 69، باإلضافة إىل إصدار 6 نسخ إلكرتونية من 
اإلخبارية خلل 2019، هذا وأدا فريق التواصل االجتماعي محلت التوعية اليت أطلقتها اجلمعية بهدف التصدي جلائحة فريوس كورونا.

وعن جلنة الروابط والشعب، فأن هذه اللجنة تعد من املبادرات اليت عمل عليها جملس اإلدارة ضمن خطة عمله اليت أخذ على عاتقه تنفيذها، 
إذ مت تكوين شعبتني هندسيتني للوقت الراهن هما: شعبة اهلندسة املدنية والبيئة، شعبة اهلندسة اإللكرتونية والكهربائية واحلاسوب اآللي، 

تضمان خنبة من املهندسني واملهندسات األعضاء يف اجلمعية. 

وعن الشئون املالية راجعت اللجنة املالية املشكلة من قبل اجلمعية العمومية الدليل املالي، كما مت حتليل الفجوة املالية من قبل شركة كي بي 
إم جي )KPMG( لدراسة نظام اإلدارة املالي احلالي بهدف حتليل الفجوات وإجراء تقييم عالي املستوى لإلدارة املالية على مستوى مجيع 

أنشطة اجلمعية. 

إىل ذلك، وبالتطرق إىل الربامج واملشاريع استطاعت اجلمعية خلل الدورة االنتخابية املنصرمة، تنفيذ العديد من هذه املشاريع والربامج واليت 
نسرد إبرزها هنا كما يلي: مشروع توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج »متهيد« واللجنة املشرفة عليه، مركز التميز للمهندسني، مشروع 
تطوير أنظمة تقنية املعلومات، مشروع تطوير أنظمة تقنية املعلومات، مشروع صيانة وتطوير املقر احلالي، جائزة مجعية املهندسني البحرينية، 
برنامج تأهيل وتطوير األعضاء للعمل يف اللجان وجملس اإلدارة »تأهيل«، جائزة صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

لتقدم املرأة البحرينية، منصة الباحثني عن العمل.

أما عن تأثر مجعية املهندسني البحرينية جبائحة فايروس كورونا، لن خنفيكم علما بأن اجلمعية تأثرت تأثراً كبرياً على خمتلف األصعدة 
نتيجة هلذه اجلائحة وأثرت سلباً على خمتلف أعماهلا وعملياتها، إذ  قامت اجلمعية باختاذ التدابري الوقاية حلماية موظفيها ومرتاديها 

وكان ذلك حتدياً كبرياً خاصة إنها جاءت يف وقت تنفيذ مشروع التصميم الداخلي ملقر اجلمعية.
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وعوداً على ما تقدم فأننا نورد لكم بعض التوصيات واملقرتحات لدراستها وتنفيذها من قبل جملس اإلدارة القادم:

إعداد دراسة متكاملة حول عمل اجلمعية نتيجة لتأثرها جبائحة فريوس كورونا ومن ثم إعادة رسم خطة عمل على هذه املتغريات.  أ. 

تأجيل مشروع مركز التميز اهلندسي نتيجة لظروف جائحة فريوس كورونا وإعادة النظر حول حجمه وحمتوياته وبرنامج تنفيذه   ب. 
ومتويله.

استمرارية الربامج املستحدثة خلل السنتني املاضيتني والسيما برنامج متهيد وجائزة اجلمعية وبرنامج تأهيل وملتقى رؤساء وأعضاء   ج. 
جمالس اإلدارة السابقني وغريها.

تطوير برنامج "متهيد" وخاصة ما يتعلق جبانب التوظيف للعمل على توظيف عدد أكرب من خرجيي الربنامج يف أقرب فرصة.  د. 

العمل على اإلنتهاء من برنامج املهندس احملرتف بالتعاون مع املعاهد اهلندسية العاملية.  ه. 

تنظيم حفل التكريم السنوي لتكريم األعضاء الذين عملوا يف اللجان وأعمال اجلمعية يف العام 2019 حيث مل يكن باإلمكان تنظيم   و. 
ذلك قبل اجلمعية العمومية نتيجة للظروف املتلعقة بانتشار فايروس الكورونا.

دراسة النظام األساسي احلالي واللئحة الداخلية لتطويرها وعرضها على اجلمعية العمومية يف اجتماع استثنائي.   ز. 

كان هذا موجزا للملخص التنفيذي، حرصنا فيه على إبراز أهم إجنازات اجلمعية خلل الفرتة مارس 2019 / مايو 2020 بشكل موجز 
على أمل أن يتم االطلع على املزيد من املعلومات حول كافة البنود املذكورة فيه عرب كل بند على حدة يف التقرير السنوي أمامكم بشكل 

موسع، كما وجتدون فيه تقريرا مفصًل الشؤون املالية وتقرير مدققي احلسابات.
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ثانيُا:    أمانة السر والعالقات الخارجية: 

عقد االجتماع الثاني للجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2019 حبضور 135 من األعضاء ومت انتخاب كل من لعضوية جملس اإلدارة:  أ. 

املهندس حممد اخلزاعي  

املهندس جواد اجلبل  

املهندس أمين ناصر  

املهندسة ريم العتييب  

العضو اإلحتياط: د. هيثم القحطاني  

مت يف اإلجتماع األول جمللس اإلدارة توزيع املناصب كالتالي:  ب. 

الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي/  الرئيس  

املهندس حممد علي اخلزاعي/ نائب الرئيس  

املهندس جواد جعفر اجلبل/ أمني السر والعلقات اخلارجية  

املهندس فؤاد أمحد الشيخ/ األمني املالي واملقر  

املهندس مجيل خلف العلوي/ مدير املؤمترات واملعارض  

الدكتورة رائدة كاظم العلوي/ مديرة مركز التدريب  

املهندس أمين حممد ناصر/ مدير شئون األعضاء واملهنة  

املهندسة ريم أمحد العتييب/ مديرة اإلعلم والعلقات العامة  

املهندسة ريم إبراهيم خلفان/ مديرة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع  

عقد جملس اإلدارة خلل العام املنصرم 19 اجتماعاً مت فيها إختاذ خمتلف القرارات التالية لتطوير خطة العمل املقّرة وتنفيذ برامج   ج. 
ومشاريع اجلمعية.

عقد املكتب التنفيذي التابع جمللس اإلدارة عدد من االجتماعات حسب احلاجة وذلك ملتابعة القرارات املتخذة من قبل اجمللس.  د. 

مت تأجيل اجتماع اجلمعية العمومية الذي يعقد يف شهر مارس حبسب التعميم الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية نظراً   ه. 
جلائحة فريوس كورونا ومتاشياً مع اخلطة الوطنية االحرتازية املعتمدة.
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إتفاقيات التعاون:  و. 

قامت اجلمعية ويف سبيل تطوير العلقة والتعاون مع خمتلف املؤسسات بتوقيع إتفاقيات التعاون مع كل من:

جامعة البحرين/ 29 أبريل 2019  

بوليتكنك البحرين/ 16 أبريل 2019  

اجلامعة امللكية للبنات/ 26 سبتمرب 2019  

احتاد املهندسني العرب:   ز. 

عقد اجتماع اجمللس األعلى يف تونس وحضره رئيس اجلمعية الدكتور ضياء توفيقي بتاريخ 26 سبتمرب 2019.  

اجتماع رؤساء اهليئات اهلندسية وحضره رئيس اجلمعية الدكتور ضياء توفيقي بتاريخ 19 ديسمرب 2019.  

االجتماع السنوي لرؤساء اهليئات املتخصصة واللجان الدائمة الذي عقد يف القاهرة/ مجهورية مصر العربية وحضرته الدكتورة رائدة   
العلوي واملهندس جواد اجلبل واملهندس مجيل العلوي.

اإلحتاد اهلندسي اخلليجي:   ح. 

مت ترشيح املهندس حممد علي اخلزاعي نائباً لألمني العام لإلحتاد اهلندسي اخلليجي للدورة 2020 - 2023.   

عقد اجتماع املتابعة للمجلس األعلى لإلحتاد اهلندسي اخلليجي وحضره رئيس اجلمعية الدكتور ضياء توفيقي وأمني السر املهندس جواد   
اجلبل واألمني املالي املهندس فؤاد الشيخ بتاريخ 26 أبريل 2019.

مت عقد اجتماع يف مسقط/ سلطنة عمان لفريق العمل إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية 2020 - 2023 حيث حضره نائب الرئيس املهندس   
حممد علي اخلزاعي.

نظراً حلالة احلداد يف سلطنة عمان فقد تقرر حتويل امللتقى اهلندسي إىل دولة الكويت لكي يعقد يف مارس 2020،  إال أنه ونظراً لظروف   
فايروس الكورونا فقد مت تأجيل امللتقى إىل تاريخ آخر.

 :WFEO اإلحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  ط. 

.WFEO يواصل املهندس عبداجمليد القصاب مهامه يف عضوية املكتب التنفيذي يف الإلحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  

عقد اإلحتاد الدولي مؤمتره السنوي يف شهر نوفمرب 2019 يف اسرتاليا، حيث إنه مل يتمكن رئيس اجلمعية من حضور املؤمتر ألسباب   
صحية ومت توكيل املهندس عبداجمليد القصاب لتمثيل اجلمعية لتواجده يف املؤمتر.

قرر اإلحتاد الدولي للمنظمات اهلندسية WFEO اعتماد تاريخ 4 مارس من كل عام كيوم عاملي هلندسة التنمية املستدامة، حيث مت    
اإلعداد ملؤمتر يف باريس يف شهر مارس 2020،  إال أنه ألغي نظراً للظروف الصحية عامليًا، ومن املؤمل أن تقيم كل هيئة هندسية 

لإلعداد لإلحتفال هلذه املناسبة يف 4 مارس من األعوام القادمة.



تقــــرير مجــلس اإلدارة 2019جمعية المهندسين البحرينية 

10

جملس األمناء ملركز تدريب مجعية املهندسني البحرينية:   ي. 

من ضمن اخلطة املقرة من قبل جملس اإلدارة يأتي مركز التدريب على رأس أوليات اخلطة االسرتاتيجية حيث عملت اللجنة االستشارية 
للتدريب مؤخراً على إصدار الئحة حوكمة ونظام عمل مركز التدريب ومت إقراراها من جملس االدارة.

وكما يتضح من هذه اللئحة فإنه سيتم تشكيل جملس لألمناء هلذا املركز يعنى برسم السياسات العامة للتدريب، يتكون من سبعة أشخاص 
من أصحاب اخلربة يف جماالت التدريب ومن املؤسسات املختلفة يف القطاع اخلاص والعام.

مت اإلتصال بالروابط األجنبية اليت كانت تعمل حتت مظلة اجلمعية لتعديل إتفاقيات التعاون من أجل العمل وفق إجراءات النظام   ك. 
األساسي للجمعية. 

برنامج وزارة العدل للعقوبات البديلة:   ل. 

دعت وزارة العدل والشئون اإلسلمية واألوقاف مجيع هيئات اجملتمع املدني الجتماع لشرح برنامج العقوبات البديلة ودور اجلمعيات يف 
املشاركة فيه، حيث وافق جملس اإلدارة على التنسيق مع الوزارة لتحديد اجملاالت اليت من املمكن أن تشارك فيها اجلمعية كاألمور اإلدارية 

وبرامج مراكز التدريب.
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مشاركة اجلمعية يف اللجان:  م. 

اللجان الرمسية:  

جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية:  -

م. عبدالنيب الصباح  

م. عيسى جناحي  

اجمللس األعلى للمرأة:  -

م. هدى سلطان  

جلنة دراسة واجهات املباني:  -

م. مريم اليحيى  

جلنة تثمني العقارات املستهلكة للمنفعة العامة:  -

م. فؤاد الشيخ  

جلنة التظلمات:  -

م. عامر بن رجب  

اللجان الداخلية:  

جلنة املؤمترات واملعارض:  -

م. حممد خليل السيد )الرئيس(  

م. مجيل خلف العلوي  

م. عبداجمليد القصاب  

د. هيثم القحطاني  

د. إبراهيم مطر  

م. صاحل طراده  

م. سيما اللنجاوي  

م. إميان األنصاري  

م. رجاء الزياني  

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  

اللجنة االستشارية للتدريب:  -

م. السيد مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي   

د. مجيل العلوي                                

م. السيد مسيح العلوي  

د. رائدة العلوى  

م. ياسر العباسي   

م. خالد املهندي                             

م. سعيد عسبول  

م. عبدالشهيد السطيح  

م. عباس علي مريزا  

د. محيد عبداهلل        

جلنة اخلرباء واحملكمني:  -

م. شهربان شريف )الرئيس(  

م. سعيد عسبول   

م. مسعود اهلرمي  

م. منري يعقوبي  

م. جواد اجلبل  

د. مجيل عبداهلل العلوي  

م. مجيل خلف العلوي  

م. خليل العبيدات  

م. عبدالعزيز الوادي  

م. حسن الزبيل  

م. عباس الوطين  

د. خالد الشافعي  

د. عدنان التميمي  

جلنة مشروع تكنولوجيا املعلومات:  -
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م. عبدالنيب الصباح )الرئيس(  

م. حممد العصفور  

د. محيد عبداهلل  

جلنة توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد(:  -

م. مسعود إبراهيم اهلرمي )الرئيس(  

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  

م. حممد علي اخلزاعي  

م. عبداإلله القامسي  

م. عيسى علي جناحي  

د. رائدة العلوي  

م. خالد املهندي  

م. غادة املرزوق  

د. سلوى باصرة  

د. محيد عبداهلل  

جلنة تطوير املقر:  -

د. ضياء توفيقي ) الرئيس (  

م. عباس الوطين  

م. نور املطوع  

م. حممد عبداخلالق  

م. أمحد اجلودر  

د. محيد عبداهلل  

جلنة التصميم الداخلي:  -

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي )الرئيس(  

م. حممد اخلزاعي  

م. غادة املرزوق  

د. محيد عبداهلل  

جلنة اإلعلم والعلقات العامة:   -

م. ريم العتييب )الرئيس(   

م. فواز القامسي    

د. عيسى قمرب

م. غادة املرزوق

م. هبة الطريفي

م. محزة مناع

د. يف آل خليفة

م. سوزان عجاوي

جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع:   -

م. ريم خلفان )الرئيس(

م. محد إبراهيم بدو  

م. حبيب حسني جبوري

م. جعفر حممد علي

م. شيخة سلطان االخلصي

م. مهدي إبراهيم محيد

م. وجود فؤاد جناحي 

م. سارة أمحد ماجد 

م. زهرة عبداإلله سند 

م. مروة عبداهلل جاسم 

م. علي مجيل منصور

م. مهدي طاهر اجللوي

م. حوراء فيصل املشيمع

م. حممود حممد يعقوب 

م. علي جابر القطان

م. نور ماجدالدين خليل 
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م. شيخة عبداللطيف املداوي 

م. علي عبداهلل اجلعوني 

م. حممد عبداألمري

م. فرحة الدوسري   

م. عمر مسري  

م. سارة الربني   

جلنة دعم املتضررين من فريوس كورونا:  -

م. ريم خلفان )الرئيس(  

م. حممود يعقوب  

م. سارة ماجد  

م. محد بدو  

م. حممد جعفر  

م. شيخة اخللصي  

جلنة جائزة مجعية املهندسني البحرينية:  -

م. عماد املؤيد ) الرئيس (  

د. أسامة البحارنة  

د. عبداإلمام البحارنة  

م. يوسف أمني  

م. عفت رضا  

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  

م. عبدالنيب الصباح  

م. حممد اخلزاعي  

د. محيد عبداهلل  

هيئة حتكيم جائزة املهندس املتميز:  -

م. مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  

م. جاسم الشرياوي  

م. خليل العبيدات  

م. عبداإلله القامسي  

م. جعفر حممد علي  

م. عبداجمليد القصاب  

م. عبدالنيب الصباح  

هيئة حتكيم جائزة مشاريع خترج طلبة كليات اهلندسة:  -

د. سهيل املصري )الرئيس(  

د. وفاء املنصوري  

د. عبداإلمام السماك  

م. عبدالنيب الصباح  

د. هيثم القحطاني  

م. عفت رضا  

:)HPMP( جلنة البيئة  -

م. عبدالنيب الصباح  

د. محيد عبداهلل  

جائزة اجمللس األعلى للمرأة:  -

م. ريم العتييب )الرئيس(  

م. هدى سلطان  

أ. جعفر الصميخ  

د. محيد عبداهلل  

جلنة فحص الدليل املالي:   -

د. أسامة البحارنة )الرئيس(  

م. فؤاد الشيخ  

م. جميد شرف  

م. محيد علي عبداهلل  

م. بدر املنصوري  
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م. حسني بدر األسدي  

م. صاحل طراده  

اللجان اخلليجية والعربية والدولية:  

االحتاد اهلندسي اخلليجي:  - 

م. حممد اخلزاعي/ نائب األمني العام للحتاد اهلندسي اخلليجي  

احتاد املهندسني العرب:  -

م. جواد جعفر اجلبل/ عضو اجمللس الدائم  

م. مجيل العلوي/ عضو هيئة األعتماد والتصنيف  

د. رائدة العلوي/ رئيس جلنة تقنية املعلومات  

:WFEO االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  - 

م. عبد اجمليد القصاب  

ثالثًا: الجمعية وجائحة فيروس كورونا:

تأثرت اجلمعية تأثراً كبرياً من خمتلف النواحي نتيجة جلائحة كورونا وأثرت سلباً على خمتلف أعماهلا وعملياتها حيث يتطرق هذا التقرير 
إىل تلك األمور:  

قامت اجلمعية بإختاذ خمتلف التدابري لوقاية ومحاية املوظفني يف اجلمعية وكذلك زوارها وكان ذلك حتدياً كبرياً خاصة إنها جائت   أ.  
يف وقت تنفيذ مشروع التصميم الداخلي، وقد مت تعقيم املقر ومرافقه املختلفة عدة مرات ومنع دخول الزوار إىل اجلمعية وتقليل ساعات 
العمل للموظفني وتناوب العمل واحلرص على إبقاء املواد يف اجلمعية كالرسائل والطرود ووضع اإلرشادات الصحية والتوعوية يف املقر. 

قامت اجلمعية بنشر إعلنات توعوية مت إعدادها من قبل األعضاء ونشرها يف وسائل التواصل االجتماعي للجمعية من أجل توعية   ب.  
األعضاء وكذلك إعطائهم الفرصة للمشاركة يف هذه احلملة. 

مت تعليق إعلنتا إرشادية كبرية على اجلدار اخلارجي للجمعية حلث اجملتمع على البقاء يف البيت.   ج.  

قامت اجلمعية بالتربع مببلغ 20 ألف دينار حبريين للحملة الوطنية » فينا خري » عبارة عن 10 آالف دينار كمبلغ نقدي و مت شراء   د.  
أجهزة طبية لوزارة الصحة مببلغ 10 آالف دينار. 

مت توزيع علب صحية للوقاية من فريوس كورونا ألعضاء اجلمعية كجزء من دعمها لألعضاء وحتتوي على كمامات ومعقمات حيث مت   ه.  
توزيع 230 علبة. 

عملت اجلمعية على تكثيف أنشطتها املتعلقة بالندوات الفنية حيث مت عقد 6 ندوات باالتصال االفرتاضي.  و.  

قامت اجلمعية بتوفري الوسائل املناسبة لعقد اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املختلفة عن بعد.  ز.  
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رابعًا: المؤتمرات والمعارض :

نظمت مجعية املهندسني البحرينية أربعة مؤمترات ومعارض رئيسية خلل عام 2019 حضرها ما يزيد على 1100 مندوب من املنطقة ومن 
خمتلف أحناء العامل، وركزت الفعاليات على موضوعات مهمة مثل الثورة الصناعية الرابعة واإلستدامة واإلتصاالت. وتناولت الفعاليات أوراًقا 
علمية يف اجملال التقين شارك فيها جمموعة من اخلرباء يف هذا اجملال، مما ساهم يف خلق منصة فريدة أمام املندوبني الكتساب رؤى أساسية 
حول هذه املوضوعات، إذ أبرمت مجعية املهندسني البحرينية شراكات مع هيئات أخرى احرتافية وتعليمية وحكومية لتنظيم هذه الفعاليات.

أحدثت اجلمعية تأثرًيا هائًل على أعضائها وعلى مملكة البحرين كافة على مستوى حتسني اجملاالت التكنولوجية واهلندسية من خلل 
جذب عدد من الشركات الدولية للحضور يف مملكة البحرين. وقد جنى أعضاء اجلمعية الثمار، إذ أتيحت الفرصة هلم حلضور املؤمترات جماًنا 

أو بسداد احلد األدنى من الرسوم. ويشرفنا حًقا أنه أتيحت لنا الفرصة للعب دور رئيسي يف تيسري هذه الفعاليات.
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فيما يلي قائمة بالفعاليات اليت نظمتها مجعية املهندسني البحرينية خلل عام 2019.

1

2

3

4

املؤمتر الدولي حول الثورة الصناعية الرابعة 2019

الفعالية السنوية األوىل للطاقة املستدامة 2019

مؤمتر الشرق األوسط ومشال إفريقيا الثاني للتصاالت، 
بالتعاون مع فرع االتصاالت مبؤسسة مهندسي الكهرباء 

)IEEE(  واإللكرتونيات العاملية

معرض البحرين الدولي الثاني عشر للعقارات 2019 
)BIPEX(

19-21 فرباير 2019

17-18 أبريل 2019

19-21 نوفمرب 2019

7-9 ديسمرب 2019

فندق اخلليج

فندق اخلليج

فندق دبلومات راديسون

مركز البحرين الدولي للمعارض 
واملؤمترات - الصالة 1

المكانالتاريخالفعاليةالتسلسل
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املؤمتر الدولي حول الثورة الصناعية الرابعة 2019:  

عقد املؤمتر الدولي األول حول الثورة الصناعية الرابعة لعام 2019 حتت رعاية سعادة الشيخ حممد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط   
مبملكة البحرين. وأقيمت الفعالية خلل الفرتة من 19 إىل 21 فرباير 2019 يف فندق اخلليج حتت عنوان 'التحول إىل الثورة الصناعية 
الرابعة وإمكانيات دول جملس التعاون اخلليجي'. وأقيمت الفعالية بدعم من كل من بوليتكنك البحرين وجامعة البحرين ومجعية 
مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات العاملية قسم البحرين، املؤسسة العاملية للهندسة والتكنولوجيا الربيطانية )IET( فرع شبكة مملكة 
البحرين، وأي بي إم تريمينالز، وجلنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - احتاد املنظمني العرب، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 

الصناعية.

قدم املؤمتر الذي استمر لثلثة أيام عروًضا تقنية من خلل 12 متحدًثا رئيسًيا وثلث حلقات نقاش و36 عرًضا تقنًيا. وعلوة على ذلك،   
عقدت ورشتا عمل خلل املؤمتر. وحصلت الفعالية على دعم 5 رعاة، كما شارك 30 عارًضا يف املعرض الذي أقيم بالتوازي مع املؤمتر. 

وقد جذبت الفعالية إمجالي 630 مشارًكا من 15 دولة.

الفعالية السنوية األوىل للطاقة املستدامة 2019:  

أقيمت الفعالية السنوية األوىل للطاقة املستدامة اليت مت تنظيمها باملشاركة مع وحدة الطاقة املستدامة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
حتت رعاية صاحب السعادة الدكتور عبد احلسني بن علي مريزا، الوزير السابق للكهرباء واملاء مبملكة البحرين، خلل الفرتة من 17 

إىل 18 أبريل عام 2019 يف مركز اخلليج للمؤمترات بفندق اخلليج.

حضر الفعالية ما يزيد عن 300 مندوب، وأقيمت حتت عنوان »تعزيز الطاقة املستدامة يف البحرين«. وقد تناولت الفعالية 4 موضوعات   
رئيسية، دار أوهلا حول السياسات واالسرتاتيجيات وبناء القدرات، بينما تناول املوضوع الثاني التمويل واالستدامة. أما املوضوع 
الثالث، فتطرق إىل االبتكارات التكنولوجية والتطورات اجلديدة، وناقش املوضوع الرابع االبتكارات يف جمال الشبكات والعروض. 
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وعلى مدار يومني ُقدمت 35 ورقة علمية يف اجملاالت التقنية، وحصلت الفعالية على دعم من 4 رعاة و28 شركة متخصصة يف جمال 
الطاقة املتجددة واالستدامة، شاركت يف املعرض لعرض منتجاتها وخدماتها.

مؤمتر الشرق األوسط ومشال إفريقيا الثاني للتصاالت، بالتعاون مع فرع االتصاالت مبؤسسة مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات العاملية   
:)2019 IEEE )IEEE MENACOMM

 ،)IEEE ComSoc( نظمت مجعية املهندسني البحرينية وجامعة البحرين ومجعية مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات العاملية فرع البحرين
مؤمتر الشرق األوسط ومشال أفريقيا الثاني للتصاالت )MENACOMM 2019( حتت رعاية سعادة املهندس كمال بن أمحد حممد، 
وزير النقل واالتصاالت يف مملكة البحرين، خلل الفرتة من 19 إىل 21 نوفمرب 2019 يف فندق دبلومات راديسون. وأقيمت الفعالية 
حتت عنوان »االتصاالت من أجل التنمية املستدامة«. قدم املؤمتر الذي استمر ثلثة أيام 6 جلسات رئيسية وحلقة نقاش واحدة و60 

عرًضا تقنًيا وأيًضا 8 عروض تقدميية عرب برنامج سكايب. واستطاعت الفعالية جذب 350 مشارًكا.

:)BIPEX( 2019 معرض البحرين الدولي الثاني عشر للعقارات  

أقيم معرض البحرين الدولي الثاني عشر للعقارات حتت رعاية سعادة الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة، نائب رئيس جملس الوزراء   
مبملكة البحرين، خلل الفرتة من 7 إىل 9 ديسمرب عام 2019 يف مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات. ومت متديد املعرض ليوم 

إضايف حتى 10 ديسمرب بناًء على طلبات كبار املطورين.

حققت الفعالية جناًحا باهًرا يف مسرية مجعية املهندسني البحرينية بوجود 16 راعًيا يدعمون الفعالية يف خمتلف القطاعات. ومجعت   
الفعالية بني 45 عارًضا وشريًكا إعلمًيا، بتخفيض بنسبة 10% مقارنة بالسنوات السابقة بسبب الظروف احلالية للسوق. ومع ذلك، 
امتد املعرض على مساحة تزيد عن 5000 مرت مربع، إذ عرض العديد من املشروعات اليت جذبت أكثر من 3000 زائر على مدار 4 

أيام. وشّكل املؤمتر الذي عقد ملدة يومني عامل اجلذب الرئيسي ملعرض البحرين الدولي للعقارات، حيث تناول املوضوعات التالية:

حلقة نقاش تضم أبرز الرؤساء التنفيذيني: املطورين »مستقبل العقارات يف البحرين«.  -  

حلقة نقاش تضم أبرز الرؤساء التنفيذيني: مسؤولي املصارف »متويل العقارات وتدفقات سوق رأس املال وجتديد التمويل العقاري   -  
يف املنطقة«.

حلقة نقاش حول االستدامة: »التحديات والفرص يف جمالي التنمية املستدامة والبناء«.  -  

جلسة مؤسسة التنظيم العقاري - حلقة نقاش: احتادات املّلك »حتسني وضع مجيع أصحاب املصلحة«.  -  

ندوات هيئة الكهرباء واملاء للجمهور حول: اإلجراءات األخرية لرتكيبات املاء والكهرباء، يف جلستني.  -  

اللجنة االستشارية للمؤمترات واملعارض:   

واصلت اللجنة االستشارية للمؤمترات واملعارض لتقييم اخلطة احلالية وآلية إدارة املؤمترات اليت تقيمها مجعية املهندسني البحرينية.    
وعقدت اللجنة العديد من االجتماعات، كما تناولت موضوعات مهمة لتحديد موضوعات املؤمترات حبيث تكون ذات صلة باألوضاع 
احلالية للسوق. وستقام فعاليات مستقبلية لتعزيز رؤية اجلمعية لدورها احلاسم الذي يسهم يف خدمة املهن اهلندسية ويف اقتصاد مملكة 

البحرين.

اجتمعت اللجنة مؤخًرا لتقييم أثر جائحة كورونا وضررها اإلقتصادي وأثر الركود اإلقتصادي العاملي واخنفاض أسعار النفط باإلضافة إىل   
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قيود السفر والقيود املفروضة على مجيع التجمعات اإلجتماعية؛ ومت تشكيل جلنة فرعية لدراسة إمكانية تنظيم مؤمترات افرتاضية 
للحفاظ على دورة أنشطة اجلمعية حية ولرؤية إمكانية خلق أي دخل مادي للجمعية. وقامت اللجنة الفرعية بتقييم برنامج املؤمترات 
احلالي، كما قامت بعملية عصفت لألفكار للبحث عن مواضيع ملؤمترات جديدة حمتملة ميكن عقدها افرتاضيًا، وستتم مناقشة النتيجة 

يف االجتماعات املقبلة للجنة الختاذ القرار املناسب.

م. حممد خليل )الرئيس(  -  

د. ضياء توفيقي  -  

م. عبداجمليد القصاب  -  

م. مجيل خلف العلوي  -  

د. هيثم القحطاني  -  

د. إبراهيم مطر  -  

م. صاحل طراده  -  

م. سيما اللنجاوي  -  

م. إميان األنصاري  -  

م. رجاء الزياني  -  

برنامج املؤمترات واملعارض املقرر عقدها يف عام 2020.

1

2

3

4

الفعالية السنوية الثانية للطاقة املستدامة 2020

مؤمتر ومعرض الشرق األوسط الثامن عشر لتآكل املعادن 
2020

مؤمتر ومعرض الشرق األوسط السادس للصيانة 
واالعتمادية

املنتدى العربي السادس لتقنية املعلومات واالتصاالت

13 - 15 أبريل

11 - 14 أكتوبر

22 - 25 نوفمرب

14 ديسمرب

فندق اخلليج

مركز البحرين الدولي للمعارض 
واملؤمترات

فندق اخلليج

فندق اخلليج

المكانالتاريخالفعاليةالتسلسل
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الشركات احمللية  كبرًيا على  تأثرًيا  املنطقة  النفط ، شهدت  أسعار  االقتصادي واخنفاض  باألثر  املستمرة مقرتنة  أزمة جائحة كورونا  مع 
واألنشطة التجارية. كما أثرت قيود السفر وعدم القدرة على عقد التجمعات اإلجتماعية بسبب اجلائحة سلباً على اجلدول الزمين ملؤمترات 
اجلمعية لعام 2020. حيث مت تأجيل امللتقى الدولي الثاني للطاقة املستدامة و مؤمتر ومعرض الشرق األوسط الثامن عشر لتآكل املعادن ومؤمتر 
الوضع  للتجمعات اإلجتماعية وحتسن  للصيانة واإلعتمادية  إىل عام 2021 وذلك حتسًبا لظروف أفضل  السادس  الشرق األوسط  ومعرض 

اإلقتصادي. كما سيتم حتويل املنتدى العربي السادس لتقنية املعلومات واالتصاالت إىل منتدى افرتاضي. 

مع اجلهود الدؤوبة من جملس اإلدارة واألعضاء املتطوعني وحتت إشراف اللجنة االستشارية للمؤمترات ، سوف نتمكن من خلق قيمة لألعضاء 
والشركاء من خلل إنتاج أنشطة جديدة لتلبية السيناريوهات احلالية.

وجهت الدعوة ألعضاء مجعية املهندسني البحرينية للمشاركة يف عدة جلان باملؤمترات، ولتوسيع نطاق مشاركتهم الفعالة واإلسهام يف إجناح 
املؤمترات. وحنن على ثقة من أن دعمهم والتزامهم جتاه األنشطة اجملتمعية سيؤديان إىل حتقيق جناح كبري للفعاليات اليت نقيمها ليس فقط 

على املستوى اإلقليمي، بل على املستوى الدولي أيًضا.

يرغب جملس اإلدارة يف اإلعراب عن تقديره وامتنانه لتلك اهليئات اليت دعمت بسخاء مجعية املهندسني البحرينية سابًقا، وتستمر حالًيا يف 
دعم أنشطتنا أيًضا؛ وعلى رأس تلك اهليئات على سبيل املثال ال احلصر: أرامكو السعودية وبابكو وجيبك، وشركة غاز البحرين الوطنية، 
ومجيع الوزارات واهليئات البحرينية. ويود جملس إدارة مجعية املهندسني البحرينية يف توجيه الشكر والتقدير للمنظمات احمللية والدولية، 
وخاصًة اجلمعية اخلليجية للصيانة واالعتمادية )GSMR(، واجلمعية الوطنية ملهندسي التآكل فرع اململكة العربية السعودية، وهيئة الطاقة 

املستدامة يف البحرين؛ نظري ما قدموه من دعٍم يف التنظيم املشرتك للعديد من املعارض واملؤمترات الدولية مع مجعية املهندسني البحرينية.

أخرًيا، نود أن نعرب عن امتنانا وتقديرنا جلميع أعضاء جلان املؤمترات واملتطوعني على عملهم املتفاني والتزامهم يف العمل مًعا كفريق من 
أجل حتقيق أهداف مجعية املهندسني البحرينية وغاياتها.

م. مجيل خلف العلوي
مدير املؤمترات واملعارض 
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خامسًا: مركز التدريب : 

الدورات التدريبية:   

نظم مركز التدريب التابع جلمعية املهندسني البحرينية دورات عامة وندوات ودورات داخلية لصاحل الشركات، حيث ُعقدت ست    
)6( دورات، وثلث )3( دورات داخلية، وندوة واحدة )1( خلل العام. ومرفق قائمة بالدورات اليت مت تنظيمها. ومت اختيار الدورات 
املنظمة بناًء على الطلبات الواردة من أعضاء جملس مجعية املهندسني البحرينية، والتوصيات الواردة من املتدربني السابقني، واإلفادات 

من أصحاب العمل واستطلع السوق.

تقرير مراجعة اجلودة ملركز التدريب التابع جلمعية املهندسني البحرينية:   

سعت مجعية املهندسني على إدراج مركز التدريب على قوائم اإلدارة العامة للطار الوطين للمؤهلت، وبناًء على ذلك قامت هيئة ضمان    
اجلودة بتنفيذ أعمال التدقيق اخلاصة مبراجعة الدورة الرابعة، وقد حصل املركز على حكم شامل بتقدير »جيد ». وفيما يلي ملخص 

لتقريراملركز الصادر من هيئة ضمان اجلودة:

اخلطط/ التحسينات املستقبلية:  

واصل مركز التدريب التابع جلمعية املهندسني البحرينية العمل على حتسني نظام جودة التدريب للحفاظ على جودة برامج التدريب   
املقدمة، وتعمل اجلمعية على تنفيد اخلطط املدروسة من قبل جملس اإلدارة واخلاصة بتحسني مرافق مركز التدريب الستيعاب قدر أكرب 

من احتياجات التدريب يف اجملال اهلندسي.

اللجنة االستشارية للتدريب 2019:  

عقدت اللجنة إجتماعات متتالية لوضع السياسة العامة للمركز وإعداد الئحة حوكمة ونظام عمل مركز التدريب باإلضافة اىل إعداد خطة   
العمل. ويود مركز التدريب يف مجعية املهندسني البحرينية أن يعرب عن تقديره جلميع أعضاء اللجنة االستشارية للتدريب للتعاون 

املستمر واملساهمة بشكل فّعال يف جناح املركز.

1

2

3

4

5

6

حتصيل املتعلمني

فعالية تقييم التدريس/التدريب

جودة الربامج

جودة الدعم والتوجيه

مدى فعالية القيادة واإلدارة واحلوكمة

القدرة على التحسن

جيد

جيد

متميز

متميز

متميز

متميز

جيد

عام 2019الجوانبالرقم

النتيجة النهائية
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أعضاء اللجنة االستشارية للتدريب:  

م. السيد مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  -
د. ضياء توفيقي   -

د. مجيل العلوي                                -
م. السيد مسيح العلوي  -

د. رائدة العلوى  -
م. ياسر العباسي   -

م. خالد املهندي                             -
م. سعيد عسبول  -

م. عبدالشهيد السطيح  -
م. عباس علي مريزا  -

د. محيد عبداهلل  -

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

)FIDIC(  تطبيق عملي على عقود الفيديك

التعاقد باستخدام مناذج عقود دولية )فيديك/حمكمة العقود املشرتكة(

تقييم األثر البيئي

اإلدارة األساسية للمشاريع

إدارة اإلنشاءات

حل املشكلت واختاذ القرار

مهارات التفاوض - شركة هافلوك

التعامل مع النزاعات واألزمات يف املشاريع - وزارة الداخلية

إدارة النزاعات وحلها، وإعداد املطالبات وتسويتها - وزارة األشغال 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني

مسح رادار االخرتاق األرضي

17-21 مارس

23-27 يونيو

17-19 سبتمرب

19-24 أكتوبر

27-31 أكتوبر

22-30 ديسمرب

24 أغسطس

27-29 أغسطس

03-05 ديسمرب

31 مارس - 1 
أبريل

ورش التدريب

11

6

6

7

11

8

16

10

20

18

عدد المتدربينالتاريخعنوان الدورةالرقم

الدورات الداخلية

الدورات الداخلية
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:HPMP مشروع تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للتخلص التدرجيي من املواد اهليدروكلورفلوروكربونية  

بدأ هذا املشروع بالتعاون مع اجمللس األعلى للبيئة و بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( ومنظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية 
)UNIDO( و )VENDO( يف عام 2016، وقد أجنزت اجلمعية بالتعاون مع اجلهات املذكورة  املرحلة األوىل والثانية من املشروع يف أبريل 

.2019

يف املرحلة األوىل مت عقد دورة تدريبية للمدربني ودورات آخرى لضباط اجلمارك، أما يف املرحلة الثانية فقد مت تدريب 200 متدرب ومهندس 
يعملون يف جمال التكييف حيث انتهت هذه الدورات يف أبريل 2019. 

كما قامت اجلمعية بتوقيع اتفاقية جديدة مع األمم املتحدة للبيئة )UNEP( إلعداد مسح ميداني لقطاعي التربيد والتكييف ومكافحة احلريق 
وقد بدأت أعمال التنفيذ للمسح امليداني ومن املتوقع االنتهاء من هذه الدراسة خلل عام 2020. 

والفنيني  للمهندسني  احرتافية  تدريبية  بدورات  للقيام  متكني  مع  باإلتفاق  البحرينية  املهندسني  ومجعية  للبيئة  األعلى  اجمللس  قام  كما 
البحرينيني العاملني يف ومن املتوقع أن تبدأ الدورات التدريبية االحرتافية يف 12 مارس 2020، وستوفر هذه الدورات للبحرينيني احلاصلني 
على الشهادات االحرتافية احلصول على رخصة مزاولة العمل يف هذا القطاع من قبل اجمللس األعلى للبيئة وذلك امتثااًل للقانون الذي صدر 

مؤخراً بهذا اخلصوص والذي يتطلب أن يكون لدى العاملني يف هذا القطاع رخصة معتمدة من اجمللس.

                                                                                                                      د. رائدة كاظم العلوي

                                                                                                                      مديرة مركز التدريب

عكفت جلنة األنشطة العامة منذ بدء أعماهلا يف شهر مارس 2019 على تشكيل جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع هدفها:  

تنظيم احملاضرات والندوات واملنتديات اهلندسية والتخصصية.  -  

ترتيب زيارة األعضاء لإلطلع على أحدث املشاريع اهلندسية املنجزة أو قيد اإلنشاء داخل وخارج البحرين.  -  

تنظيم األنشطة اإلجتماعية ألعضاء اجلمعية.  -  

اإلعداد لتنظيم الرحلت والزيارات اخلارجية.  -  

اإلشراف على جتهيز قاعات الفعاليات للمناسبات اليت تنظمها اجلمعية.  -  

إعداد الزيارات اجملتمعية كاملستشفيات ودور املسنني وغري ذلك.  -  

وقد متكنت اللجنة من تنفيذ األنشطة االجتماعية التالية:  

املخيم السنوي/ 1 فرباير 2019م  -  

الغبقة الرمضانية/ 22 مايو 2019م  -  

سادسًا:  األنشطة العامة وخدمة المجتمع
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نشاط البولينج/ 24 أغسطس 2019  -  

يوم املهندس البحريين/ 15 أكتوبر 2019  -  

امللتقى الثاني للرؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة السابقني/ 29 سبتمرب 2019  -  

زيارة ملشروع طريق اللؤلؤ/ 21 ديسمرب 2019  -  

جولة يف املنامة/ 25 يناير 2020  -  

اليوم الرياضي و حفل شواء/ 15 فرباير  -  

الزيارات الفنية:  

زيارة مدينة مصدر يف أبوظيب/ 9-11 يناير 2019  -  

زيارة مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي )إثراء(/ 09 فرباير 2019  -  

زيارة مشروع حمطة احملرق واخلطوط العميقة/ 05 أكتوبر 2019  -  

زيارة مشروع بيئة يف الشارقة – االمارات العربية املتحدة/ 27 نوفمرب 2019  -  

زيارة ملشروع Golden Gate/ 30 نوفمرب 2019  -  
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احملاضرات:  

متكنت جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع من ترتيب احملاضرات التالية:

Digital Transformation & BMI in Structural Engineering/ 05 نوفمرب 2019  -

أهمية اخلربة وخطورة رأي اخلبري اهلندسي يف حسم املنازعات/ 02 ديسمرب 2019  -

ندوة مشروع تطوير شارع الفاتح/ 24 ديسمرب 2019  -

Sustainable Construction/ 15 يناير 2020  -

برنامج استحداث فئة جديدة للمحاضرات:   

يرتكز الربنامج على السماح للشركات بتقديم منتجاتها عن طريق اجلمعية يف شكل حماضرات أو ندوات حبيث ال تتحمل اجلمعية أي 
مسؤولية باإلضافة إىل ذلك فإن تلك الشركات تقوم بدفع رسوم معينة للجمعية نظري إتاحة الفرصة هلا لتقديم عرضها ألعضاء اجلمعية وفق 

إشرتاطات حمددة، ويتم حتديد رسم لكل حماضرة وقدره 500 دينار حبريين باإلضافة اىل رسم تأجري القاعة.

وفيما يلي املعايري األولية اليت جيب أن تطبق لقبول تنظيم ندوة من شركة معينة:

أن يكون موضوع الندوة متخصصاً مبادة هندسية.  -

ال يسمح بتقديم ندوة للمشاريع العقارية.  -

على الشركة املعنية تقديم تفاصيل املوضوع لدراستها واملوافقة على الطلب من قبل اجلمعية.  -

ال يسمح بتقديم العروض التجارية خلل الندوة.  -
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وألول مرة حقق النادي النقاط الست التعليمية كاملة خلل 6 أشهر من سنة التوستماسرتز، من خلل حتقيق األعضاء املزيد من اجلوائز 
التعليمية.

وعقدت اجلمعية عدد من الندوات عن بعد وهي كالتالي:

م. ريم إبراهيم خلفان
مديرة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع

Webinars

BIM: How it will help the construction industry21st April 20201

Stay home, Catch up with Digital Construction29th April 20202

Stay home, Catch up with 6G Communications12th May 20203

Get project Management Professional CPMP Certification Training1st June 20204

Key Contract Success Points19th May 20205

 The Impact of COVID-19 Construction Projects managed by FIDIC
Contracts

9th June 20206

نادي اخلطابة جبمعية املهندسني البحرينية:  

منذ إنشائه يف أكتوبر 2006 والنادي يسعى لتوفري البيئة اإلجيابية واملساعدة على الـتعلم، حيث تتوفر الفرصة لكل عضو من أعضاء النادي 
لتطوير مهارات التواصل واملهارات القيادية، مما يؤدي بالتالي لرفع درجة الثقة بالنفس والنمو الشخصي.

وقد عقد النادي يف العام املنصرم حوالي 25 اجتماعا تعليمياً مثمرا، حيث جيتمع أعضاء النادي مرتني من كل شهر مساء السبت مبقر اجلمعية 
لتقديم املشاريع اخلطابية ولعب األدوار التنظيمية والقيادية. وندرج فيما يلي أهم ما مت إجنازه خلل العام 2019:

انضم إىل النادي 7 أعضاء جدد.  -

انضمام األعضاء اجلدد إىل اللجنة التنفيذية ومباشرة بعض العمليات الرئيسية للنادي لتأهيلهم لقيادة النادي وصقل مهاراتهم.  -

مت إعداد برنامج متكامل لتأهيل كادر للعرافة يف الفعاليات الرمسية والرتفيهية.  -

مساهمة ودعم أعضاء النادي يف عرافة بعض فعاليات اجلمعية.  -

مت تنظيم وتنفيذ املسابقات اخلطابية على مستوى النادي بنجاح.  -

تأهل بعض أعضاء النادي يف املسابقات اخلطابية ملستوى القسم )البحرين( بعد فوزهم على مستوى املنطقة.  -
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سابعًا:  شئون األعضاء والمهنة

طلبات االنضمام للجمعية:  

خلل الفرتة مابني مارس 2019 إىل مايو 2020، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام إىل مجعية املهندسني البحرينية، وقد 
بلغ جمموعها 485 طلبًا، وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء واملهنة وعرضها على جملس اإلدارة، فقد وافق اجمللس 
على انضمام 414 أعضاء من خمتلف فئات العضوية، و 10 طلبات قيد الدراسة ، وقد مت رفض 6 طلبات أخرى وذلك نظراً لعدم استيفائهما 

للشروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 55 عضواً.

يضم قسم شؤون األعضاء واملهنة على اللجان التالية:  

جلنة املنح: تتكون هذه اللجنة من مدير شؤون األعضاء واملهنة املهندس أمين حممد ناصر، والدكتور عبد اإلمام السماك، واملهندس عامر   -
علي بن رجب، واملهندس سيد مجيل العلوي، واملهندس أمحد اخلان.

جلنة الرتويج واملزايا العضوية: تتكون من مدير شئون األعضاء واملهنة املهندس أمين حممد ناصر، واملهندس مهدي اجللوي واملهندسة    -
حوراء فيصل، واملهندس علي مجيل السباع، واملهندس جعفر حممد، واملهندس حممود يعقوب، واملهندس محد بدو، واملهندسة نور 
سيد مسيح، واملهندس شاكر مشيمع، واملهندس إبراهيم عبد األمري، واملهندس أمحد عطيه، واملهندس خالد شكري قاروني، واملهندس 
علي مليح، واملهندس جعفر حممد علي، واملهندس علي جابر القطان، واملهندس عمار األدرج، واملهندس ماجد شرف، واملهندس 

حممد الشهابي، واملهندس مهدي إبراهيم.

جلنة شؤون األعضاء واملهنة: تتضمن  مدير شئون األعضاء واملهنة املهندس أمين حممد ناصر وأمني السر املهندس جواد جعفر اجلبل   -
والدكتور أسامة تقي البحارنة واملهندس عيسى علي جناحي و املهندس أمحد عبدالرمحن اخلان، وفيما يلي إحصائية بالطلبات املقدمة 

خلل عام 2019 - 2020 وتوزيعها حسب الفئات والتخصصات:
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توزيع الطلبات اجلديدة املقبولة حسب فئة العضوية مبينة يف اجلدول التالي: )خلل عام  2019 - 2020(

%0  - زميل  
%15.5  66 عامل  
%67.4  279 خريج 
%7.8  32 مؤازر  
%8.9  37 طالب  
%100  414 اجملموع 

النسبة العدد  فئة العضوية 

توزيع الطلبات حسب التخـصصات: )خلل عام 2019 - 2020(

النسبة العدد  التخصص 

%28.0  116  هندسة مدنية 
%13.2  55 هندسة ميكانيكية 
%13.0  54 هندسة كهـربائية 
%7.8  32 هندسة كيميائية  

%22.7  94 هندسة معمارية 
%15.3  63 ختصصات أخرى 
%100  414 اجملموع 

برنامج املنح:  

واصلت مجعية املهندسني البحرينية استلم ومجع املعلومات واملستندات املتعلقة باملنح الدراسية، وقد عكفت اللجنة املختصة على دراسة 
كافة احلاالت وفقاً للمعايري املتبعة، واجلمعية بصدد ترتيب صرف املنح إىل مستحقيها خلل الفرتة االستحقاق.

منح م. هشام الشهابي:   -

واصلت مجعية املهندسني برنامج صرف املنح املالية لطلبة اهلندسة يف جامعة البحرين حيث تقدم 96 طالباً استفاد منها 50 طالباً   
خلل هذا العام،  وقد خترج من طلب املنح هذا العام 12 طلب من خمتلف التخصصات اهلندسية  ، كما مت استلم 13 طلبات  
قيد الدراسة من قبل اللجنة املختصة، عدد املنسحبون من برنامج املنح 3 طلبات، ويبلغ عدد الطلبة الذين يستفيدون من الربنامج يف 

الوقت احلاضر 18 طالباً.
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برنامج مزايا العضوية:    

مت توقيع إتفاقية مع شركة ميد غلف تكافل )التأمني اإلسلمي(، وتقديم عروض حصرية ألعضاء اجلمعية وأفراد أسرهم  عرب برنامج   
الثمرات الذهبية لإلدخار واالستثمار.

إعتماد اجلامعات:  

بناًء على االجتماع  التشاوري الذي عقد مع عدد من الرؤساء السابقني وخنبة من أعضاء اجلمعية واجتماع مع جلنة شؤون األعضاء   
واملهنة، حول قبول خرجيي التخصصات اهلندسية من اجلامعات احمللية اخلاصة لعضوية مجعية املهندسني البحرينية، مت إعتماد 
عدد من اجلامعات يف مملكة البحرين حسب الشروط واملعايري اليت مت االتفاق عليها خلل اإلجتماعات اليت مت عقدها مؤخراً ليتسنى 

ألكرب عدد من الراغبني لإلنضمام للجمعية يف خمتلف الفئات املوجودة.

الدورات التدريبية:   

أعدها الذي  املشاريع  إدارة  حمرتيف  أساسيات  لدورة  جماني  مقعد  على  عطا  مسري  عمر  املهندس  حصل  وقد  هذا    
 )Engineer Yousef Amin( وذلك خلل الفرتة من 19-24  أكتوبر 2019 مبقر مبنى اجلمعية باجلفري.

إحصائية بعدد الطلبات املقبولة من قبل جملس اإلدارة خلل العشر سنوات:  

إحصائية توضيحية لتزايد عدد أعضاء املنتسبني للجمعية خلل السنوات املاضية منذ سنة 2010 حتى سنة 2019

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 السنوات 

126  140  114  222  134  113  159  126  151  356  113 عدد األعضاء املقبولني 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

10+116  19+121  9+105  14+208  9+125  25+88  19+140  20+106  7+144  46+310  104+9

126  140  114  222  134  113  159  126  151  356  113
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النسبة  عدد األعضاء  فئة العضوية 

%0.80  17 زميل  

%54.8  1192 عامل  

%22.9  499 خريج  

%6.9  152 مؤازر  

%14.6  314 طالب  

%100  2174 اجملموع 

)إحصائية عدد الطلبات املقبولة(

تفاصيل إحصائية بأعضاء مجعية املهندسني البحرينية إىل مايو 2020
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17  5  5  3  1  -  3 زميل 
1192  425  195  181  71  151  169 عامل 
499  180  52  46  46  99  76 خريج 
147  35  23  17  3  6  68 مؤازر 
314  99  54  24  24  57  56 طالب 
2174  744  329  271  145  313  372 اجملموع 
%100  %34.2  %15.1  %12.4  %6.7  %14.4  %17.2 النسبة 

17  -  1  %1  16 زميل 
1192  %72.8  386  %49  806 عامل 
499  %2.5  12  %29.7  487 خريج 
152  %9.8  52  %6  100 مؤازر 
314  %14.9  79  %14.3  235 طالب 
2174  %24.4  530  %75.6  1644 اجملموع 

17  -  -  %1  17 زميل 
1192  %33.8  171  %61.3  1021 عامل 
499  %39.6  201  %17.2  298 خريج 
152  %3.6  18  %8  134 مؤازر 
314  %23  117  %11.8  197 طالب 
2174  %23.3  507  %76.7  1667 اجملموع 

أعضاء عاملون مدى احلياة: 732+ األعضاء العاملون اآلخرون: 1442 اجملموع = 2174
 م. أمين ناصر

مدير شئون األعضاء واملهنة

الفئة

الفئة

الفئة

المجموع

المجموع

 تخصصات
 أخرى

هندسة 
معمارية

هندسة 
كيميائية

بحريني

ذكور

غير بحريني

إناث

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

هندسة 
كهربائية

هندسة 
ميكانيكية

 هندسة
المجموعمدنية

جدول رقم )2( عدد األعضاء حسب التخصص

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية

جدول رقم )4( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنس
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ثامنًا:  الشئون اإلعالمية والعالقات العامة : 

تهدف جلنة اإلعلم والعلقات العامة يف اجلمعية إىل ترسيخ مكانة اجلمعية يف اجملتمع البحريين، كأعرق مجعية مهنية تأسست يف مملكة 
البحرين، وعليه فقد وضعت اسرتاتيجية للوصول إىل اهلدف املنشود وذلك من خلل توطيد علقات اجلمعية مع كافة وسائل اإلعلم العربية 
واألجنبية مبختلف أنواعه اإللكرتونية، واملطبوعة، واملسموعة، واملرئية، فعمدت إىل توثيق العلقات بني اجلمعية ووسائل اإلعلم من حيث 

نشر األخبار واحلرص على متابعتها للتأكد من نشرها بالشكل اللئق، باإلضافة إىل تغطية أنشطة وفعاليات جلان اجلمعية.

كما وعملت أيضا على إبراز أنشطة اجلمعية من حيث ترتيب املقابلت ومنح الفرصة هلم للتحدث يف املواضيع اليت ختص عمل اجلمعية 
يف الصحافة.

وفيما يلي أهم ما مت إجنازه من قبل اللجنة خلل الفرتة من مارس 2019 إىل مايو 2020:

األخبار الصحفية:  

أصدرت اجلمعية ما يقارب من 47 خرب صحفي متنوع مشلت أغلب نشاطات وفعاليات اجلمعية، تناولتها الصحف احمللية العربية    
واألجنبية بطريقة متباينة، ومت نشر أغلبها بنسبة 100 % يف كافة الصحف العاملة يف البحرين، األمر الذي يعكس اهتمام عالي املستوى 

لدى الصحف فيما يتعلق بأخبار اجلمعية.

  التغطية اإلعلمية للمؤمترات:

شاركت جلنة اإلعلم والعلقات العامة جلنة املؤمترات واملعارض يف العمل على تغطية العديد من  مؤمترات ومعارض و املعارض    
املصاحبة للمؤمترات خلل العام املنصرم 2019/ 2020 وكانت كالتالي:

معرض البحرين الدولي للعقارات »بايبكس 2019«، مؤمتر الطاقة املستدامة واملعرض املصاحب هلا، مؤمتر الثورة الصناعية الرابعة،   
ومعرض املهن اهلندسية الذي تنظمه اجلمعية سنويا، باإلضافة إىل مؤمترالشرق األوسط الثاني للتصاالت.

كان نصيب جلنة اإلعلم والعلقات العامة من العمل يف هذه املؤمترات واملعارض إعداد البيانات الصحفية، وتعميمها على الصحف   
قبل وأثناء وبعد املؤمترات واملعارض، باإلضافة إىل تولي مهمة دعوة الصحافة احمللية العربية واألجنبية ووكاالت األخبار وغريها من 
وسائل اإلعلم حلضور مؤمترات ومعارض وكافة أنشطة وفعاليات اجلمعية ومن ثم متابعة الصحف لإلطلع على ما مت نشره من تغطيات 
التواصل  تعميمها على كافة وسائل  إىل  باإلضافة  إدارتها  وتعميمها على أعضاء اجلمعية جملس  والفعاليات  األنشطة  لتلك  إعلمية 

االجتماعي اخلاصة باجلمعية.

هذا، وتقوم جلنة اإلعلم والعلقات العامة مبهام أخرى تتضمن:  

حفظ أرشيف بالتغطيات اإلعلمية، باإلضافة إىل إجناز أي مهام تتعلق بإصدار كتيبات من قبل اجلمعية.  -  

تكثيف التواصل مع الصحافة األجنبية لتوسيع دائرة العلقات العامة مع هذا النوع من الصحف ألهميتها للجمعية.  -  

االحتفاظ بأرشيف مصور عن برامج اجلمعية بهدف الرجوع إليه عند احلاجة.  -  

تشكيل جلنة إعلمية خاصة لبعض املؤمترات اليت يتطلب العمل فيها ذلك، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم املؤمتر للوصول إلي   -  
التغطية اإلعلمية املناسبة للحدث.
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جملة املهندس:   

كان هذا العام عاما حافل بالتغريات اليت أرتأتها إدارة اجلمعية على كافة األصعدة وقد نالت جملة املهندس نصيبها من هذا التغيري   
لتخرج حبلة جديدة مغايرة ملا كانت عليه يف وقت سابق من حيث الشكل واملضمون األمر الذي استلزم الكثري من التأني، وعليه فأن 
جلنة اإلعلم والعلقات العامة متكنت من إصدار العدد 68 والعدد 69، وبذلك تكون اللجنة قد متكنت من إصدار عددين من جملة 

املهندس للعام 2019/ 2020. 

املهندس تاميز:  
قامت اللجنة بإصدار 6 نسخ إلكرتونية من النشرة اإلخبارية خلل 2019،  إذ مت دمج بعض النشرات مع بعضها اآلخر كما هو احلال   
بنشرة شهري أبريل ومايو، ونشرة األشهر يوليو، وأغسطس وسبتمرب، وأكتوبر، ونوفمرب وديسمرب، يف حني مت إصدار كل من نشرة 

شهر يناير، فرباير، مارس و نشرة شهر يونيو بوقتها احملدد.

هذا وحرصت اللجنة يف كافة نشراتها اإلخبارية على تغطية كافة أخبار وأنشطة جلان اجلمعية داخل وخارج البحرين.  

التواصل االجتماعي:  
حرصا من اللجنة على مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة اليت تسيطر على كافة املعاملت يف اجملتمعات املتقدمة، مت تفعيل كافة   
وسائل التواصل االجتماعي مثل االنستغرام وتويرت والفيسبوك والواتساب وقناة اليوتيوب وتغذيتها بكافة األخبار والفعاليات اليت تقوم 
بها اجلمعية من خلل جلانها كافة، كًل مبا يتناسب معه من طرق النشر والتغذية،كما وأدار فريق التواصل االجتماعي للجنة اإلعلم 
والعلقات العامة عدداً من محلت التوعية اليت أطلقتها اجلمعية بهدف التصدي جلائحة فريوس كورونا اليت ضربت دول العامل 

مجعاء. 

إصدارات اجلمعية:  
تعمل اللجنة ضمن منظور جملس اإلدارة الراهن على العديد من اإلصدارات اليت من شأنها أن تكون مادة أرشيفية متكن الباحث عن   
تاريخ اجلمعية الرجوع واللجوء إليها، ومن هذه اإلصدارات املقرتحة : مهندسون راحلون، تعريف التخصصات اهلندسية، وغريها، 

وتقوم حاليا اللجنة بالعمل على إصدار كتيب »كيف تبين منزال أخضر«.

توصيات:   
ويف إطار سعي جلنة اإلعلم والعلقات العامة لتطوير التواصل مع وسائل اإلعلم املتوفرة على أرض مملكة البحرين مع اجلمعية فأنها   

توصي بالتالي:

املشاركة يف املسابقات اهلندسية العاملية والفعاليات االجتماعية احمللية من أجل نشر ثقافة اهلندسة.  -
العمل على حتديد يوم يف السنة لتكريم الصحف ووسائل اإلعلم الداخلية واخلارجية، لشكرهم على إسهاماتهم يف نشر وتغطية فعاليات   -

وأخبار اجلمعية .
القيام بزيارات ميدانية لوسائل اإلعلم املختلفة لبناء جسور تواصل مثمرة.  -

بناء جسور تواصل بناءة مع اجلمعيات املهنية املختلفة من أجل اإلسهام باحلركة التطوعية يف البحرين.  -
تشكيل جلنة إعلمية لكل مؤمتر هندسي، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم املؤمتر للوصول إلي التغطية اإلعلمية املناسبة للحدث.  -

م. ريم أمحد العتييب
مديرة اإلعلم والعلقات العامة
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تاسعًا: الروابط والشعب: 

عاشراً:  البرامج والمشاريع : 

بدأ جملس اإلدارة العمل على تفعيل الشعب اهلندسية حسب ما نص عليه النظام األساسي للجمعية، تدير أعمال كل شعبة جلنة إدارية 
مكونة من رئيس ونائب رئيس ومقرر وعضوين إداريني مجيعهم منتخبني من قبل أعضاء الشعبة باالقرتاع السري. مت تكوين شعبتني هندسيتني 

كما هو مبني أدناه: 

شعبة اهلندسة املدنية والبيئة :  

م. حسن عامر التميمي )الرئيس(  -  

م. نور حممد خميمر )نائب الرئيس(  -  

م. نور حممد خميمر )املقرر(  -  

م. هاني اخلياط )عضو إداري(  -  

م. حممود املناعي )عضو إداري(  -  

شعبة اهلندسة اإللكرتونية والكهربائية واحلاسوب اآللي :  

م. حممد العصفور )الرئيس(  -  

م. حصة اجلنيد )نائب الرئيس(  -  

م. أمحد الوحوش )املقرر(  -  

م. علي القطان )عضو إداري(  -  

م. حبيب اجلبوري )عضو إداري(  -  

م. يوسف املؤمن )عضو إداري(  -  

أواًل: مشروع توظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج »تمهيد«:
تتكون اللجنة املشرفة على الربنامج من كل من:

م. مسعود إبراهيم اهلرمي )الرئيس(  -  

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  -  

م. جواد جعفر اجلبل
أمني السر والعلقات اخلارجية
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م. عبداإلله القامسي  -  

م. حممد علي اخلزاعي  -  

م. عيسى علي جناحي  -  

د. رائدة العلوي  -  

م. خالد املهندي  -  

م. غادة املرزوق  -  

د. سلوى باصرة  -  

د. محيد عبداهلل  -  

يف بداية 2019، قامت اللجنة بوضع اللمسات النهائية خلطة سري العمل للربنامج من حيث تنظيم العلقة بني اجلهات املشمولة باملشروع 
وهي املهندس املتدرب، جهة العمل، متكني، وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية، كما قامت بوضع خطة التدريب اهلادفة اىل تعزيز مهارات 
املهندس املتدرب ومت إقرار خطة اللتدريب من قبل اللجنة يف مارس 2019. ثم إنقلنا اىل املرحلة الثانية وهى ترخيص الربنامج التدريبى 
ملشروع متهيد من قبل اجلهات املختصة ومت حبمد اهلل ترخيص الربنامج يف أبريل 2019 وإنزاله يف موقع متكني للشهادات األساسية. ثم 

بدأنا املرحلة الثالثة من العمل وتتظمن البدء بإختيار املهندسني بعد وضع الشروط اللزمة لدخول الربنامج من قبل اللجنة وهي كاألتي:

اشرتاطات التحاق املهندس اخلريج:

أن يكون حبريين اجلنسية.  -  

أن يكون املتقدم لديه عضوية سارية يف مجعية املهندسني البحرينية.  -  

حاصل على شهادة البكالوريوس أو مايعادهلا يف اهلندسة أو العمارة من جامعة معرتف بها .  -  

إجتياز املقابلة الشخصية واإلختبارات ان وجدت.  -  

أن يكون مسجل كباحث عن عمل يف وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية.  -  

أن يقبل بشروط العقد مع اجلهات املعنية باملشروع.  -  

وعلى ضوء ذلك مت إجراء عدد كبري من املقابلت للبدء يف أول جمموعة تلتحق بربنامج متهيد ومت إختيار 15 مهندس من حديثى التخرج 
للبدء يف الربنامج بتاريخ 23 يونيو 2019، ثم توالت اجملموعات بعد ذلك اىل ان وصلنا اىل اجملموعة التاسعة مبجموع كلى 170 مهندس 
متدرب منهم 109 أنهو الربنامج التدريبى و40 ما زالوا يف مقاعد التدريب و21 مل يبدوء بعد وما زال التسجيل مستمرا للمجموعات القادمة 

واجلدول األتي يبني عدد امللتحقني بالربنامج حسب سنة التخرج والتخصصات: 
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المهندسون الملتحقون بالبرنامج حسب الجنس

معماري  45  7  38
مهندس مدني  54  18  36

مهندس كيميائي  21  11  10
مهندس ميكانيكي  18  18  0
مهندس كهربائي  11  8  3
مهندس إلكرتوني  6  1  5
مهندس كمبيوتر  6  4  2

مهندس أجهزة دقيقة وحتكم  2  1  1
مصمم داخلي  5  1  4

أخرى  2  2  0
اجملموع  170  71  99

العددالمهندسات التخصصالمهندسون

لقد مت تصميم احملتوى التدريبيى خلدمة اهداف الربنامج ولقد روعى فيه تصميم برنامج تدرييب يهدف إىل إكساب املهندسني حديثي التخرج 
مهارات القرن احلادي والعشرين جبانب املهارات العملية املطلوبة يف سوق العمل وفًقا للمقاييس العاملية والشكل التالي يوضح مهارات القرن 

الواحد والعشرين املستهدفة 

املواطنة احمللية والعاملية  -  

التواصل والعمل اجلماعي  -  
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اإلبداع وحل املشكلت   -  

ريادة األعمال واملبادرات  -  

التمكني اللغوي  -  

القيادة وإختاذ القرار  -  

التفكري الناقد  -  

الثقافة التكنوجلية  -  

يسعى الربنامج بصورة نسبية يف العمل على ردم الفجوة يف املهارات واملعارف اليت حيتاجها سوق العمل يف ظل التحوالت الكبرية اليت 
يشهدها العامل واليت ساهمت يف إعادة هياكل املعرفه واملهارات حيث أصبح ملهارات قابلية التمهن )Employability Skills( ومهارات 
التعلم الذاتي )Learn How to Learn( ومهارات التفكري العليا )Higher-orderThinking Skills( مثل التفكري اإلبداعي والتفكري 

الناقد أهمية كبرية يف قدرة اخلرجيني على احلصول على وظيفة واحملافظة عليها وكذلك التطور املستمر يف السلم الوظيفي.

قامت اللجنة بتكليف إحدى املؤسسات املتخصصة لتطوير موقع إلكرتوني للربنامج وذلك إلدارة التسجيل ومتابعة الطلبات املقدمة من قبل 
املهندسني لإللتحاق بالربنامج واملؤسسات الراغبة يف التوظيف تستطيع تقديم طلباتها عن طريق املوقع اىل جانب متابعة املهندسني بعد 
التوظيف من خلل املوقع اإللكرتوني. وقد مت إجناز العمل يف شهر يونيو من العام 2019 ومت تدشني املوقع والبدء بالتسجيل وعنوان املوقع 

هو www.tamheed.net  وقد سجل يف املوقع حلد األن 228 مهندس اىل جانب 7 مؤسسات.

أما يف الشق الثاني من عمل اللجنة وهو التوظيف فقد قامت اللجنة برتشيح املهندسني اىل الوظائف املختلفة يف اجملال اهلندسى مبعدل 279 
ترشيح على 23 مؤسسة من خمتلف التخصصات وجنحت يف توظيف 44 % من عدد 109 مهندس انهوا الربنامج التدريبى لتمهيد ليكون 

عدد الذين حصلوا على وظائف 48 مهندس، اجلدول ادناه يبني عدد الذين توظفوا حسب اجملموعات: 

جدول بالتوظيف حسب المجموعات ونسبة التوظيف

%87 أغسطس 2019   13  15 االوىل 
%53 أكتوبر 2019   8  15 الثانية 
%50 نوفمرب 2019   10  20 الثالثة 
%32 ديسمرب 2019   6  19 الرابعة 
%20 فرباير 2020   4  20 اخلامسة 
%35 مارس 2020   7  20 السادسة 

%44.04 النسبة الكلية   48  109 اجملموع: 

التوظيفالمجموعة النسبةتاريخ االنتهاءالعدد الكلي
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معماري  8  2  6
مهندس مدني  13  6  7

مهندس كيميائي  4  3  1
مهندس ميكانيكي  10  10  0
مهندس كهربائي  6  5  1
مهندس إلكرتوني  2  0  2
مهندس كمبيوتر  3  1  2

مهندس أجهزة دقيقة وحتكم  0  0  0
مصمم داخلي  0  0  0

أخرى  1  1  0
اجملموع   48  28  19

تقرير التوظيف حسب الجنس والتخصص

العددالمهندسات التخصصالمهندسون
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كما ان اللجنة قامت خبطوات مدروسة لدعم التوظيف للملتحقني بالربنامج من املهندسني من خلل عقد التحالفات مع اجلهات الداعمة 
للمشروع منها زيارة وفد من اجلمعية لسعادة وكيل وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية يف نوفمرب الفائت وحبظور عدد املسئولني يف الوزارة 
ومتخض اإلجتماع عن اإلتفاق على التعاون يف جمال توظيف امللتحقني بربنامج متهيد وإعطائهم نفس الدعم للباحثني عن عمل يف قوائم 
التوظيف الشامل اىل جانب اإلتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتشكيل جلنة تنسيقية مشرتكة. كما أن اللجنة قامت أيضا بعقد اللقاءات مع 
جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية وحنن يف صدد التعاون معهم جمال عقد برامج تعريفية باجمللس وقوانينه ودوره يف جمال تنظيم املهنه 
ويف جمال التوظيف أيضُا. كما ان اللجنة تقوم بتصاالت حثيثة مع املسؤلني يف الوزارات اخلدمية واملشاريع حلث الشركات احلاصلة على 

املناقصات احلكومية يف املشاريع اهلندسية على التعاون مع اجلمعية لتوظيف امللتحقني بربنامج متهيد.

واصلت اللجنة املعنية باملشروع )مركز التدريب سابقاً( يف العمل يف مرحلة التصميم مع اإلستشاري املعني سابقا بناء على املرجعية إلنشاء مركز 
متميز للتدريب حبيث يكون أيقونة يف التصميم من خمتلف النواحي حيث تقرر تسمية املشروع »مركز التميز للمهندسني«.

تتكون جلنة تطوير وتوسعة املقر من كل من:

ضياء توفيقي )الرئيس(  -  

م. حممد اخلراعي  -  

م. عباس الوطين  -  

م. ريم خلفان  -  

م. مجيل العلوي  -  

م. نور املطوع  -  

م. أمحد اجلودر  -  

د. محيد عبداهلل  -  

هذا وقد قام االستشاري من االنتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية النهائية وكذلك طرح املشروع يف مناقصة واحلصول على العطاءات اللزمة 
لذلك.

وكما قام االستشاري بتقديم الطلب إلجازة البناء ويف انتظار اإلصدار يف وقت كتابة هذا التقرير.

ونظراً ملستجدات جائحة فريوس كورونا فقد درس جملس اإلدارة الوضع املتعلق باملشروع حيث إرتأى تأجيل املشروع نظراَ للمتغريات يف عمل 
اجلمعية ومصادر الدخل وصعوبة احلصول على أي دعم مادي، حيث أن املشروع كان مبنياً تنفيذه على أساس 50% من ميزانية اجلمعية 

على أن يتم احلصول على الدعم لبقية امليزانية من الشركات ذات العلقة األمر الذي ال ميكن حتقيقه يف ظل هذه الظروف.

كما أن حمتويات املشروع قد تكون حباجة إىل مراجعة نتيجة للمتغريات يف إدارة وطريقة التدريب حيث يستدعي ذلك أيضاً الرتيث إىل أن 
تتضح الصورة.

ثانيًا: مشروع مركز التميز للمهندسين: 



تقــــرير مجــلس اإلدارة 2019جمعية المهندسين البحرينية 

42

قام جملس اإلدارة وكما ورد يف تقرر اجلمعية العمومية للعام املاضي، بإرساء مناقصة مشروع تطوير أنظمة تقنية املعلومات مع شركة كلود 
حيث مت التوقيع على اإلتفاقية يف يوم املهندس بتاريخ 15 أكتوبر 2018 واليت كانت تنص على اإلنتهاء من املشروع يف شهر يوليو من العام 

.2019

السحابية  التقنية  باستخدام  املستخدمة  الربامج  وكذلك  احلاسب  ألجهزة  شامل  حتديث  على  حيتوي  املشروع  هذا  أن  بالذكر  واجلدير 
)Clouds Computing( ويشمل: 

برنامج إلدارة املوارد البشرية.  -  

برنامج إلدارة املؤمترات.  -  

برنامج إلدارة التدريب.  -  

برنامج إلدارة شئون العضوية.   -  

برنامج إلدارة املوارد املالية.  -  

برنامج إلدارة املوارد البشرية املتطوعة يف أعمال اجلمعية.  -  

إال أن املشروع قد تأخر يف التنفيذ لعدة أسباب منها أمور تتعلق بالشركة اليت قمنا بالتعاقد معها وأمور تتعلق بالتصميم اجلديد لشعار اجلمعية 
واهلوية اجلديدة هلا كما يف ذلك تصميم املوقع اإللكرتوني اجلديد وفق اهلوية اجلديدة.

وحيث أن التأخري الرئيسي كان يتعلق مبوضوع موقع اجلمعية الذي كان بإدارة شركة آخرى فقد مت االتفاق مع شركة كلود بإنهاء املشروع 
يف منتصف شهر يونيو 2020.

تتكون جلنة تطوير مشروع املقر من كل من:

د. ضياء توفيقي )الرئيس(  -  

م. حممد اخلراعي           -  

م. غادة املرزوق   -  

د. محيد عبداهلل   -  

حيتوي املشروع على ما يلي: 

تطوير التصميم الداخلي للقاعة.  -  

تطوير الطابق األرضي.  -  

ثالثا: مشروع تطوير أنظمة تقنية المعلومات: 

رابعًا مشروع صيانة وتطوير المقر الحالي: 
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وبعد حتليل العروض والتفاوض مع املقاول األقل سعرا فقد متت ترسية املناقصة على شركة كونرتا بقيمة 286.150/- لإلنتهاء يف فرتة ستة 
أشهر على أن يشمل ذلك تأجيل بعض األعمال يف الطابق األرضي مع إمكانية إضافتها يف وقت الحق.

بدأ العمل بتاريخ 7 ديسمرب 2019 من أجل اإلنتهاء من املرحلة األوىل يف 5 مايو 2020، وقد أثرت جائحة فريوس كورونا تأثرياً مباشراً يف 
تنفيذ املشروع نظراً لتأخر وصول املستلزمات من اخلارج أساساً. 

ويف وقت كتابة هذا التقرير كان من املفرتض االنتهاء من املشروع يف نهاية شهر يونيو حيث سيتم إنتهاء العمل من القاعة الرئيسية  وكذلك 
مركز التدريب واملكاتب يف الطابق األول، هذا وقد تقرر تأجيل العمل يف بهو الطابق األرضي إىل وقت تسمح فيه الظروف إىل استكماله.

كما إنه مت طلب مصعد من شركة أوال للمصاعد احلديثة بقيمة 14.385 دينار حبريين.

 باإلضافة إىل ذلك فقد مت االنتهاء من صيانة وإعادة بناء احلمامات يف املقر على مرحلتني حيث مت االنتهاء منها مجيعًا، ويف هذا الصدد 
اليسع جملس اإلدارة إال التقدم بالكشر اجلزيل إىل احلكومة الرشيدة لتخصيص امليزانية هلذا العمل وكذلك تقديم الشكر إىل فريق العمل يف 

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على رأسها سعادة املهندس عصام بن عبداهلل خلف.

شّكل جملس اإلدارة جلنة جائزة مجعية املهندسني البحرينية إلدارة هذا الربنامج الذي يهدف إىل تشجيع األعضاء على اإلبداع واإلبتكار 
يف اجملاالت اهلندسية املختلفة، حيث عقدت اللجنة املشرفة على اجلائزة العديد من اإلجتماعات وأنبثقت عنها اللجنة املصغرة لتسريع 

عمل اللجنة.

قامت اللجنة بتحديد اجلوائز املقرتحة واإلشرتاطات العامة هلا كما قامت بإعداد مسودة لإلشرتاطات لكل نوع من أنواع اجلائزة املعتمدة، 

إضافة مصعد.  -

إعادة بناء دورات املياه.  -

إعادة ختطيط الطابق األول وتوفري مرافق جديدة ملركز التدريب ومكاتب وغرف اجتماعات حسب احتياجات اجلمعية.  -

بعد إنتهاء التصاميم تم طرح المشروع في مناقصة حيث تم الحصول على العروض التالية:

384.684.500 كونرتا   1
513.441.804 هافلوك   2
565.300.000 بواليدس   3
583.134.000 عامل الديكور   4
678.583.435 املؤيد للتصميم الداخلي   5

المبلغ )دينار بحريني(الرقم المقاول

خامسًا: جائزة جمعية المهندسين البحرينية: 
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كما مت اعتماد برنامج زمين لعمل اللجنة.

تكونت اللجنة من كل من:

م. عماد املؤيد )الرئيس(  -

د. ضياء توفيقي  -

م. عفت رضا  -

م. حممد اخلزاعي  -

م. يوسف أمني  -

د. عبداإلمام السماك  -

د. أسامة البحارنة   -

م. عبدالنيب الصباح  -

م. شهربان شريف  -

د. محيد عبداهلل  -

أصدرت اللجنة كتيباً خاصاً عن اجلائزة باإلضافة إىل إجياد موقع إلكرتوني خاص بها  حيث قامت اللجنة باإلعلن عن اجلائزة يف حفل 
تدشني بتاريخ 29 أبريل 2019 ومت عقد مؤمتر صحفي بذلك.

قررت اللجنة ختصصيص فئتني للجائزة للعام 2019 وهي جائزة املهندس املتميز وجائرة أفضل مشروع خترج.

فتم تشكيل جلنة حتكيم لكل فئة من األعضاء أصحاب اخلربة، ومت اإلعلن عن الفائزين يف إحتفالية يوم املهندس البحريين يف 15 أكتوبر 
.2019

بالنسبة لفئة املهندس املتميز فقد قررت اللجنة تأجيل اإلعلن عن الفائز إىل العام التالي إلتاحة الفرصة للمزيد من األعضاء للمشاركة مع 
تكريم املرتشحني الذين حصلوا على أعلى النقاط وهم:

املهندس ثامر حممد صلح الدين  -

املهندسة نور املطوع  -

املهندس شاكر علي  -

أما بالنسبة  لفئة مشروع التخرج فكانت النتائج كالتالي:

فازت املشاريع التالية باملراكز األعلى حسب الرتتيب:

Architectural Museum  -

HHO Generator as a Supplement with the Petrel Fuel of the Car Engine  -

Using White Spot Approach for Mitigation Traffic Accidents in Bahrain  -



جمعية المهندسين البحرينية  تقــــرير مجــلس اإلدارة 2019

45

هذا وقامت اللجنة املشرفة على اجلائزة مبواصلة اجتماعاتها لإلعلن عن النسحة الثانية حيث متت دراسة السلبيات والدروس املستفادة 
من النسخة األوىل.

واجلدير بالذكر بأن النسخة الثانية سيتم اإلعلن عن تفاصيلها وسوف حتتوي على الفئات التالية: 

فئة مشروع التخرج:  

تقسم إىل عدد التخصصات اهلندسية.

فئة املهندس املتميز: وتنقسم إىل ما يلي:   

املهندس الشاب. 

املهندس املتمرس.

العمل املتميز.   

هذا وسوف يتم اإلعلن عن النتائج يف يوم املهندس البحريين يف 15 أكتوبر 2020 مع احتمالية تأجيل فئة مشاريع التخرج يف حالة تأخر 
أو تأجيل خترج الطلبة نتيجة لتأثريات جائحة كورونا.

منذ تاسيس اجلمعية يف العام 1972 فإنها حققت الكثري من اإلجنازات على يد أعضائها املخلصني وجهودهم املستمرة والراقية يف العمل 
خلدمة اجلمعية، جيل بعد جيل وفق األعداد اليت خترجت والتحقت باجلمعية.

ورغم أن العضوية غري إلزامية، فإن اجلمعية مازالت تضم عدد جيد من املهندسني واملهندسات من خمتلف التخصصات.

ومن أجل تشجيع املهندسني الشباب يف اإلخنراط يف أعمال اجلمعية، فلبد من توفري برنامج لتعريفهم على أعمال اجلمعية وأنشطتها وكيفية 
املشاركة فيها وإجياد العوامل احملفزة هلم عن طريق وضع آلية واضحة تشرح العمل يف اجلمعية للشباب.

ورغم أن العمل مستمر على قدٍم وساق من قبل هؤالء األعضاء املخلصني، إال أن الوقت قد حان لتهيئة الشباب خلوض العمل يف اجلمعية.

ونظراً لتشعب أعمال اجلمعية وتغري طبيعة العمل فيها فقد أصبحت أكثر تعقيداً يف اجملاالت املختلفة كاملؤمترات ومركز التدريب وشئون 
األعضاء وبرنامج توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج وغري ذلك، فإنه من الضروري تدريب األعضاء على العمل يف هذه اجملاالت 

وكسر احلاجز املوجود بني املهندسني الشباب واجلمعية.

أهداف الربنامج:

خلق برنامج لتوعية وتعريف األعضاء الشباب على أعمال اجلمعية املختلفة.  -

اخلروج جبيل من األعضاء الشباب للمشاركة يف اللجان وجملس اإلدارة.  -

تشجيع أعضاء اجلمعية للخنراط يف أنشطة وجلان اجلمعية.  -

استفادة األعضاء من اجلمعية.  -

سادسًا: برنامج تأهيل وتطوير األعضاء للعمل في اللجان ومجلس اإلدارة - تأهيل: 
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آلية الربنامج: 

يتم إعداد برنامج على شاكلة ورش تدريبية حبيث يتم إعداد مقرر متكامل يشمل كل االحتياجات املعرفية ألعمال اجلمعية يدرس يف الفرتة 
املسائية وبشكل مشوق بعيد كل البعد عن الرتابة واملواضيع اجلامدة، حيث سيتم إضافة مواد مسلية ومشوقة خلل الربنامج. 

برنامج الدورة: يشتمل برنامج الدورة التدريبية على ما يلي:  

تعريف بتاريخ اجلمعية منذ تأسيسها.  -

شرح النظام األساسي لللئحة الداخلية.  -

شرح حول اللجان العاملة واالستشارية.   -

شرح حول عضوية اهليئات العربية والعاملية   -

بدأت اجلمعية يف الفوج األول هلذا الربنامج حبضور 17 مهندس و مهندسة حيث قامت كذلك بتنظيم الفوج الثاني يف 22-23 أكتوبر 2019، 
ونظراً لنجاح الربنامج فإنه يوصى بتكرار هذا الربنامج مبعدل دفعتني يف السنة.

قدمت مجعية املهندسني البحرينية ترشيحها للمجلس األعلى للمرأة للمشاركة يف جائزة صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة لتقدم املرأة البحرينية حيث مت تشكيل جلنة خمتصة للعمل على إعداد امللف املطلوب.

حيث تكونت اللجنة من كل من: 

م. ريم العتييب  -
م. هدى سلطان   -
أ. جعفر الصميخ  -

د. محيد عبداهلل   -

هذا وقد مت اإلعلن عن اجلائزة يوم األربعاء املوافق 05 فرباير 2020 حيث حصلت اجلمعية على املركز الثاني.

سابعًا: جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية : 
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أقر جملس اإلدارة برناجماً جديداً وذلك إلتاحة الفرصة للمهندسني الباحثني عن العمل.

تتمحور الفكرة من هذا الربنامج يف خلق منصة معلومات حتتوي على الشواغر اهلندسية املوجودة يف املؤسسات املختلفة يف القطاع العام    -
واخلاص، حيث ستقوم اجلمعية بتوفري هذه اخلدمة ألعضائها فقط حبيث ميكن للباحثني عن وظيفة ما اإلطلع على الشواغر املتوفرة 

والتقدم إليها.

وبهذا فإن اجلمعية ستقدم خدمة جديدة ألعضائها تضاف إىل قائمة اخلدمات اآلخرى. 

آلية الربنامج:  -

التواصل مع املؤسسات املختلفة للتعرف على هذا الربنامج.  أ. 

إجياد منصة معلومات من خلل برنامج تكنولوجيا املعلومات اخلاص باجلمعية هلذا الربنامج، مبا يف ذلك عمل تطبيق معني لذلك.  ب. 

ستقوم املؤسسات اليت ترغب يف عرض شواغرها باإلتصال باجلمعية لإلعلن عن الوظائف.  ج. 

من يرغب من األعضاء االستفسار أو التقدم إىل أية وظيفة فبإمكانه التقدم هلا مباشرة.  د. 

هذا ومل يستطع جملس اإلدارة تنفيذ هذا املشروع نظراً لكثرة االنشغاالت وكثرة الربامج وكذلك ظروف جائحة كورونا.

مقدمة:

ُأدرجت مجعية املهندسني البحرينية يف سجل القيمة املضافة التابع للمجلس الوطين لإليرادات بتاريخ 01/07/2019 برقم تسجيل   
القيمة املضافة 220000468700002، وتطبق نسبة 5% رسوم قيمة مضافة على مجيع أنواع حصيلة الدخل املتولدة نتيجة للعضوية 

واملؤمترات والندوات وورش التدريب وغريها.

املؤمترات والدورات التدريبية:  .1

عقدت مجعية املهندسني البحرينية خلل عام 2019 العديد من املؤمترات والندوات وورش التدريب ومشروع »متهيد« حلديثي التخرج،   
حيث بلغت إيرادات هذه املؤمترات 205.804 ديناًرا حبرينًيا، كما بلغت إيرادات الدورات التدريبية 180.865 ديناًرا حبرينًيا.

أما النفقات املتكبدة نتيجة هلذه املؤمترات وورش العمل التدريبية فبلغت 169.490/- و99.266/- ديناًرا حبرينًيا على التوالي.  

وخلل عام 2019، حققت املؤمترات إيرادات زائدة بلغت 36.314/- ديناًرا حبرينًيا. أما ورش التدريب، فحققت 81.599/- ديناًرا   
حبرينًيا.

  بلغ الدخل املرتاكم نتيجة كل املبلغني 117.913/- ديناًرا حبرينًيا خلل العام املالي احلالي 2019.

الحادي عشر: الشؤون المالية لعام 2019:

ثامنًا: منصة الباحثين عن العمل: 
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العضوية:  .2

بلغت رسوم االشرتاك السنوية احمُلصلة من األعضاء خلل عام 2019 45.144/- ديناًرا حبرينًيا، مقارنة مببلغ 36.385/- ديناًرا   
حبرينًيا يف العام السابق 2018. ومن ضمن رسوم اشرتاك العضوية كان الدخل احمُلصل خلل عام 2019 الذي بلغ 23.547/- ديناًرا 

حبرينًيا، وقيمة الرصيد غري امُلسددة من قبل األعضاء، ويتم حتويلها إىل خمصص حسابات العضوية املستحقة.

نفقات املنح واجملتمع:  .3

بلغت رسوم املنح املسددة خلل العام املالي احلالي لصاحل طلب كلية اهلندسة املؤهلني مبلغ 7.022/- ديناًرا حبرينًيا، مقارنة مببلغ   
9.047/- خلل العام املاضي.

علوة على ذلك، تعهدت شركة حممد جلل وأوالده بتقديم مبلغ رعاية بقيمة 2.000 دينار حبريين كل عام، خمصصة ملنحة طلب   
اهلندسة.

تأجري مجعية املهندسني البحرينية للقاعة والصالة:  .4

الدخل  وبلغ  العام.  األنشطة خلل  لرتاجع  نتيجة  الندوات؛  وغرفة  للقاعة  البحرينية  املهندسني  تأجري مجعية  إيرادات  اخنفضت   
احمُلصل خلل العام املالي احلالي 4.364/- ديناًرا حبرينًيا، مقارنة مبا حققه خلل عام 2018 والذي بلغ 8.881/- ديناًرا حبرينًيا.

األصول:  .5

وصل مبلغ األصول الثابتة 1.739.002 دينار حبريين خلل عام 2019، بينما كان يقدر عام 2018 بــ 1.734.284 ديناًرا حبرينًيا.  

كان إمجالي األصول احلالية اليت تتكون من األرصدة النقدية والبنكية واحلسابات املدينة يقدر بــ 2.656.499 ديناًرا حبرينًيا خلل   
عام 2019 مقارنة مببلغ 2.914.315 ديناًرا حبرينًيا خلل عام 2018، لينخفض بذلك الرصيد مببلغ 257.816/- ديناًرا حبرينًيا.

املهندسني  مركز متيز مجعية  مثل  أخرى،  مشروعات جارية  ويف  الرئيسي  املقر  يف  داخلية  أعمال  إىل متويل  االخنفاض  هذا  ُيعزى   
البحرينية.

حقق إمجالي األصول يف عام 2019 مبلغ 4.507.917 ديناًرا حبرينًيا، بينما كان يقدر يف عام 2018 بــ 4.700.599 ديناًرا حبرينًيا.  

الودائع الثابتة:  .6

بلغ إمجالي املبلغ احملفوظ كودائع ثابتة يف البنوك 2.249.121 ديناًرا حبرينًيا مبتوسط معدل فائدة بنسبة 2.65%، وترتاوح النسبة   
األساسية بني 1.75% و2.65% على الودائع الثابتة والودائع ألجل، حيث بلغ معدل الفائدة على إحدى الودائع ألجل السنوية نسبة 

.%4.8

خلل العام املالي احلالي، متّكّنا من تأمني مبلغ فائدة بقيمة 71.749/- ديناًرا حبرينًيا من الودائع الثابتة.  

مبنى املقر الرئيسي:  .7

خلل عام 2019، بلغت مصروفات صيانة املبنى 5.302 دينار حبريين، بينما وصلت يف عام 2018 إىل 5.351 ديناًرا حبرينًيا.
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جملة املهندس:  .8

خلل عام 2019، أصدرنا عددين من جملة املهندس بلغت تكلفتهما 2.764/- ديناًرا حبرينًيا. باإلضافة إىل ذلك، نصدر نشرة إخبارية   
شهرية حتت اسم »املهندس تاميز« وتتضمن مجيع الفعاليات واألنشطة اليت تنفذها اجلمعية شهرًيا. علوة على ذلك، نرسل هذه 

اجمللت جمانًا بصيغة بي دي إف إىل مجيع األعضاء املسجلني يف جمموعة مجعية املهندسني البحرينية على برنامج الواتس آب.

احلسابات املدينة:  .9

حققت احلسابات املدينة يف عام 2019 مبلغ 404.422/- ديناًرا حبرينًيا، مقابل مبلغ 512.865/- ديناًرا حبرينًيا عام 2018.   
وُيعزى هذا االخنفاض إىل نوع املؤمترات الصغرية واملتوسطة اليت ُعقدت خلل العام. علوة على ذلك، من املتوقع أن يتم تلقي هذا 

املبلغ خلل الربع األول من عام 2020.

دليل السياسات واإلجراءات املالية:  .10

بناًء على قرار آخر اجتماع للجمعية العمومية، تشكلت جلنة مالية لفحص الدليل املالي ومراجعته يف ضوء مقرتحات اجمللس.  

خلل اجلمعية العمومية، تشكلت اللجنة من األعضاء التالني:  

د. أسامة البحارنة )الرئيس(   -  

م. فؤاد الشيخ  -  

م. جميد شرف  -  

م. محيد علي عبداهلل  -  

م. بدر املنصوري  -  

م. حسني بدر األسدي  -  

م. صاحل طراده  -  

عقدت اللجنة العديد من االجتماعات واملناقشات خلل الفرتة من 23 أبريل 2019 إىل 15 يوليو 2019، حيث ُعدلت بعض البنود   
لتخضع بعد ذلك ملراجعة جملس اإلدارة وموافقته.

حتليل الفجوة املالية:  .11

عينت مجعية املهندسني البحرينية شركة كيه بي إم جي )KPMG( لدراسة نظام اإلدارة املالي احلالي، بهدف حتليل الفجوات   
وإجراء تقييم عالي املستوى لإلدارة املالية على مستوى مجيع أنشطة مجعية املهندسني البحرينية.

ُقدِّم تقرير عن مجيع أنشطة مجعية املهندسني البحرينية وتوصيات إىل جملس اإلدارة لتقديم رأيه ولزيادة هامش الربح. وال يزال هذا   
التقرير ينتظر وضع اللمسات األخرية والتنفيذ.

امللخص املالي:   .12

لة خلل العام املالي احلالي 2019 16.055/- ديناًرا حبرينًيا، مقابل 32.259/- ديناًرا حبرينًيا عام 2018.  بلغت اإليرادات احمُلصَّ   
علوة على ذلك، ُخصصت نسبة 10% من إمجالي الدخل، أْي مبلغ 1.784/- ديناًرا حبرينًيا، لصاحل مكافأة األعضاء.
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تطبيق القيمة املضافة:  .13

ُأدرجت مجعية املهندسني البحرينية يف سجل القيمة املضافة التابع للمجلس الوطين لإليرادات بتاريخ 01/07/2019 برقم تسجيل   
القيمة املضافة 220000468700002، وتطبق نسبة 5% رسوم قيمة مضافة على مجيع أنواع حصيلة الدخل املتولدة نتيجة للعضوية 
القيمة املضافة 6.596.165 ديناًرا  امُلسددة منذ قيامنا بتطبيق  التدريب وغريها. وبلغ إمجالي الضريبة  واملؤمترات والندوات وورش 

حبرينًيا.

التوصيات:  .14

بناًء على أقل عرض أسعار ُمستلم، يوصي جملس اإلدارة بتعيني شركة مراجعة حسابات جديدة حتت إدارة شركة طلل أبو غزاله   
وشركات )TAG-Audit( لتدقيق حسابات جمموعة املهندسني البحرينية خلل الفرتة من شهر يناير حتى ديسمرب 2020.

  فؤاد أمحد الشيخ                                                          د. ضياء عبدالعزيز توفيقي

األمني املالي واملقر                                    رئيس جملس اإلدارة
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