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األعزاء أعضاء اجلمعية احملرتمني،،
أرحب بكم أمجل ترحيب يف اجتماع اجلمعية العمومية والذي 
لظروف  نظرا  التوالي  على  الثاني  للعام  بعد  عن  فيه  جنتمع 
اجلائحة آماًل ان تكونوا وعائالتكم يف صحة جيدة وأن يبعد اهلل 

عنا هذا البالء يف القريب العاجل وحيفظ مملكة البحرين .
للسنة  واملالي  األدبي  التقريرين  أيديكم  بني  أضع  أن  يسعدني 

املنصرمة 2020 ملناقشتهما يف اجتماع اجلمعية العمومية .
تأثريات  استمرت  فقد  اجلمعية  وانشطة  أعمال  صعيد  فعلى 
املعتادة.  انشطتها  تنظيم  امكانية  لعدم  نظرا  السلبية  اجلائحة 
العام  اىل  معظمها  وتأجل  القائمة  رأس  على  املؤمترات  جاءت 
وكذلك  افرتاضي.  بشكل  تنظيمهما  مت  مؤمترين  عدا  ما  القادم 
التدريبية  براجمه  توقفت  حيث  التدريب  ملركز  بالنسبة  احلال 
بشكل  التدريبية  الربامج  بتوفري  املركز  احياء  على  جار  والعمل 
افرتاضي. ويتطبق ذلك على كل أنشطة اجلمعية اليت مل نتمكن 
من تنظيمها. ونتيجة لذلك فقد تأثرت اجلمعية تأثرا كبريا من 
الناحية املالية كما يتبني من التقرير املالي حيث مت تشكيل جلنة 

لدراسة السبل لتطوير مصادر الدخل .
حتت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ستحتفل 
فعاليات  خالل  من  الذهيب  بيوبيلها  القادم  العام  يف  اجلمعية 
ستمتد على مدى عام واحد حيث بدأ جملس االدارة استعداداته 
منذ شهر ديسمرب املنصرم حيث مت تشكيل جلنة تنظيمية عليا 

خاصة بذلك. و ميكن التوضيح بان اجلمعية بصدد احلصول على 
مشاركًة  مع  النفقات  تلك  لتغطية  الشركات  من  املالية  الرعاية 

اجلمعية لتغطية نفقات الكتيب التوثيقي والفيديو .
رغم كل الظروف فقد واصلت اجلمعية يف االستمرار يف الربامج 
املنتديات  و  برنامج متهيد  و  اجلمعية  كجائزة  املتاحة  األخرى 
كل  واستمرت  البحرين  جامعة  لطلبة  املنح  تقديم  و  االفرتاضية 
جلانها يف اعماهلا عن بعد كلجنة املؤمترات واملنتديات وجلنة 
اليوبيل الذهيب وجملس امناء مركز التدريب وجلنة تطوير املوارد 

املالية و غري ذلك من كل اللجان األخرى.
و ختاًما أود أن أنتهز هذه الفرصة كي أتقدم بوافر الشكر والتقدير 
استمرت يف دعم  اليت  الرمسية  واجلهات  الرشيدة  اىل احلكومة 
اجلمعية، والشكر موصول إىل الشركات واملؤسسات اليت دعمت 

وساندت أنشطة اجلمعية . 
فأن  اجلائحة  معوقات  رغم  تعمل  أن  اجلمعية  استطاعت  وإن 
مضنيًة  جهوًدا  بذلوا  الذين  اجلمعية  أعضاء  إىل  يرجع  الفضل 
الستمرارية العمل قدر املستطاع. فكل الشكر لزمالئي وزميالتي 
العمل  اللجان وأعضائها، وإىل فريق  يف جملس اإلدارة ورؤوساء 
تعودنا بكل جهد  الذين عملوا مجيًعا كما  من موظفي اجلمعية 
واخالص، آمال مشاركة عدد أكرب من األعضاء خلدمة مجعيتهم.

كل أمنيات  االزدهار جلمعية املهندسني البحرينية.

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي
رئيس مجعية املهندسني البحرينية

كلمة الرئيس
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ععقد االجتماع الثاني للجمعية العمومية  عن بعد نظرا للظروف الصحية  بتاريخ 22 يوليو 2020 حبضور 194 من األعضاء ومت انتخاب 
الرئيس و عدد من األعضاء لعضوية جملس االدارة ، ومت يف اإلجتماع األول للمجلس  توزيع املناصب على األعضاء الفائزين .

عقد جملس اإلدارة خالل العام املنصرم 14 اجتماعاً مت فيها إختاذ خمتلف القرارات التالية لتطوير خطة العمل املقّرة وتنفيذ برامج ومشاريع 
اجلمعية.

ستحتفل اجلمعية  حتت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل يف العام القادم 
مارس 2022 بيوبلها الذهيب و مرور 50 عام على تأسيسها، إذ مت تشكيل جلنة عليا لالحتفالية، وكذلك جلان فرعية مثل: جلنة االحتفالية 
الرئيسية، جلنة التوثيق، جلنة اإلعالم، وسيكون هناك معرض مصاحب حول تاريخ اجلمعية واهلندسة بشكل عام وسيستمر ملا بعد االحتفالية 

الرئيسية باإلضافة اىل مؤمتر عام للمهندسني.

شاركت اجلمعية بعدد من اللجان الرمسية أبرزها  جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية، و اجمللس األعلى للمرأة، و جلنة الزوايا . أما 
اللجان الداخلية فهي:  جلنة املؤمترات واملعارض واملنتديات و جلنة توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد(،و جلنة اإلعالم 
والعالقات العامة و جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع و وجلنة شئون العضوية جلنة جائزة مجعية املهندسني البحرينيةو جلنة البيئة 

)HPMP( و جلنة مشروع تكنولوجيا املعلومات 

وعلى صعيد اللجان اخلليجية والعربية والدولية، واصلت اجلمعية مشاركاتها يف أنشطة االحتاد اهلندسي اخلليجي و احتاد املهندسني العرب 
.WFEO و االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية

وشهدت األعوام 2020-2021 اخنفاضا حادا يف عدد الفعاليات اليت تنظمها مجعية املهندسني البحرينية جراء القيود والتحديات اليت 
فرضتها جائحة الكورونا، ولكنها استطاعت  تنظيم عدد من الفعاليات تراوحت ما بني تنظيم الندوات واملؤمترات اإلفرتاضية، إذ نظمت 
جلنة املؤمترات واملعارض فعاليتني افرتاضيتني هما: املنتدى اإلفرتاضي السادس لتقنية املعلومات واإلتصاالت، والفعالية الدولية الثانية عن 

الطاقة املستدامة.

أما فيما يتعلق باللجنة االستشارية للمؤمترات واملعارض و اليت تقوم بتقييم اخلطة احلالية وآلية عمل اللجنة فقد 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.

فيما يتعلق مبركز التدريب، تسببت جائحة كوفيد-19 يف تأثريات سلبية واسعة على مركز التدريب حيث شهد العام 2020 اخنفاضاً حاداً 
يف عدد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات جراء القيود والتحديات اليت فرضتها اجلائحة وامتثااًل لتوجيهات وزارة العمل والتنمية 

اإلجتماعية  باإليقاف املشروط للدورات التدريبية، لكن رغم ذلك استطاع مركز التدريب أن ينظم عدد من الندوات اإلفرتاضية 

ومن ضمن اخلطة املقرة من قبل جملس اإلدارة يأتي مركز التدريب على رأس أوليات اخلطة االسرتاتيجية حيث عمل جملس أمناء مركز 
التدريب املشكل مؤخراً على خطة عمل للثالث سنوات القادمة. 

من جانبها عكفت جلنة األنشطة العامة منذ بدء أعماهلا يف شهر يوليو 2020 على تشكيل جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع هدفها، 
تنظيم احملاضرات والندوات واملنتديات اهلندسية والتخصصية، ترتيب زيارة األعضاء لإلطالع على أحدث املشاريع اهلندسية املنجزة أو قيد 

أواًل: الملخص التنفيذي: 
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اإلنشاء داخل البحرين، وقد متكنت اللجنة من تنفيذ أنشطة مثل يوم املهندس البحريين / 14 أكتوبر بشكل افرتاضي ، اما الزيارات الفنية 
فكانت زيارة مطار البحرين الدولي اجلديد / 10 ديسمرب 2020، زيارة توسعة حمطة توبلي / 6 يناير 2021، وعلى صعيد احملاضرات 

متكنت جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع من ترتيب حلقة نقاشية افرتاضية حول حتديات القطاع العقاري / 22 نوفمرب 2020.

اما جلنة شئون االعضاء واملهنة، فخالل الفرتة من شهر يناير  إىل 31 ديسمرب 2020، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام 
إىل اجلمعية، وقد بلغ جمموعها  245 طلبًا، وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء واملهنة وعرضها على جملس اإلدارة، 
فقد وافق اجمللس على انضمام 207 عضواً من خمتلف فئات العضوية، و 20 طلبات قيد الدراسة ، وقد مت رفض 2 طلبات أخرى وذلك نظراً 

لعدم استيفائهما للشروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 16 عضواً.

من جانبها اصدرت جلنة الشؤون االعالمية والعالقات العامة حنو 35 خربا صحفيا متنوعا مشلت العديد من الفعاليات، تناولتها الصحف 
احمللية العربية واألجنبية بطريقة متباينة، وشاركت جلنة االعالم والعالقات العامة جلنة املؤمترات واملعارض يف العمل على تغطية كافة 
مؤمترات واملعارض واملعارض املصاحبة للمؤمترات، ومتكنت اللجنة من اصدار العدد 69 للعام 2020، والعدد 70 من جملة املهندس يف العام 
2021، باالضافة إىل اصدارها نسخة إلكرتونية واحدة من النشرة االخبارية - املهندس تاميز - خالل العام 2020 تضمنت أخبار 5 شهور 

من يوليو وحتى نوفمرب 2020، كما وأصدرت نسخة أخرى تضمت أخبار شهر ديسمرب 2020 وشهر يناير وفرباير وشهر مارس 2021.

أما فيما يتعلق بالربامج واملشاريع، فهي تتلخص بالتالي من الفرتة يوليو 2020 إىل مارس 2021:

برنامج توظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج »مشروع تمهيد«:  

يف بداية 2019, قامت اللجنة املشرفة على برنامج توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد( بوضع خطة سري العمل للربنامج من 
حيث تنظيم العالقة 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 انتقل 
العمل يف املشروع  اىل املرحلة الثانية وهى ترخيص الربنامج التدريبى ملشروع متهيد من قبل اجلهات املختصة ليتم ترخيص الربنامج يف أبريل 
2019 وإنزاله يف موقع متكني للشهادات األساسية. ثم بدأنا املرحلة الثالثة من العمل وتتظمن البدء بإختيار املهندسني بعد وضع الشروط 

الالزمة لدخول الربنامج.

وعلى ضوء ذلك مت إجراء عدد كبري من املقابالت 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 وصل الربنامج اىل اجملموعة التاسعة مبجموع كلى 170 
مهندس متدرب منهم 109 أنهو الربنامج التدريبى و 40 ما زالوا يف مقاعد التدريب و21 مل يبدوء بعد وما زال التسجيل مستمرا للمجموعات 
القادمة. اجلداول والرسومات البيانية املرفقة يف صفحات هذا التقرير الالحقة  تبني عدد امللتحقني بالربنامج حسب سنة التخرج والتخصصات.

مشروع تكنولوجيا المعلومات:  

مل تستطع اجلمعية االستمرار يف هذا املشروع الطموح والذي كان يهدف إىل تطوير كل ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات يف اجلمعية وملختلف 
الربامج األخرى كما مت شرحه سابقاً يف تقرير اجلمعية العمومية السابقة، وذلك نظراً لعدم قدرتها بتلبية متطلبات املشروع مبا يف ذلك التأخري 
الكبري يف العمل والصعوبات اليت كانت تواجهها الشركة يف توفري الفنيني لتنفيذ العمل وغري ذلك من املشاكل املختلفة إىل ان وصلنا اىل مرحلة 
فقدان الثقة الكاملة حول إمكانية تنفيذ وتكملة املشروع من قبل الشركة املعنية حيث قرر جملس اإلدارة فسخ العقد واللجووء إىل  القضاء 
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لرفع قضية على الشركة إلسرتجاع املبالغ اليت دفعت هلا باإلضافة إىل كل اخلسائر املالية املرتبطة حيث مت تكليف مكتب احملامية زينات 
املنصوري لتمثيل اجلمعية ورفع القضية ضد الشركة. هذا ومت اإلنتهاء من رفع القضية يف احملاكم املستعجلة عند كتابة هذا التقرير.

جائزة جمعية المهندسين البحرينية:  

مت االنتهاء من النسخة الثانية للجائزة و االعالن عن الفائزين يف 5 مايو 2021 و على اللجنة االعداد للنسخة الثالثة.

الدليل المالي:  

مت البدء يف استخدام الدليل املالي من بداية هذا العام و تشكيل جلنة خمتصة باملشرتيات. كما مت تقديم مقرتحات للجمعية العمومية لبعض 
التغيريات يف الدليل من أجل تطويره.

كان هذا موجزا للملخص التنفيذي، حرصنا فيه على إبراز أهم إجنازات اجلمعية خالل الفرتة 2020 / 2021 بشكل موجز على أمل أن يتم 
االطالع على املزيد من املعلومات حول كافة البنود املذكورة فيه عرب كل بند على حدة يف التقرير السنوي أمامكم بشكل موسع، كما وجتدون 

فيه تقريرا مفصاًل الشؤون املالية وتقرير مدققي احلسابات.

عقدت اجلمعية العمومية اجتماعها العادي بشكل افرتاضي يف 22 يوليو 2020 حبضور 194 من األعضاء، وأسفرت نتيجة االنتخابات   أ. 
عن فوز الدكتور ضياء توفيقي برئاسة جملس إدارة اجلمعية للدورة وفوز املهندسني التالية أمساؤهم بعضوية اجمللس:

املهندسة ريم خلفان  -  

املهندسة رجاء الزياني  -  

الدكتور هيثم القحطاني  -  

الدكتورة رائدة العلوي   -  

العضو اإلحتياط: املهندس مهدي اجلالوي   -  

مت يف اإلجتماع األول جمللس اإلدارة بتاريخ 25 يوليو 2020 توزيع املناصب كالتالي:    ب. 

الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي/  الرئيس  -  

الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي/  الرئيس  -  
املهندس حممد علي اخلزاعي/ نائب الرئيس  -  

املهندس جواد جعفر اجلبل/ أمني السر والعالقات اخلارجية  -  
الدكتورة رائدة العلوي / األمني املالي واملقر  -  

الدكتور هيثم القحطاني / مدير املؤمترات واملنتديات   -  
املهندسة رجاء الزياني / مديرة مركز التدريب  -  

ثانيُا: أمانة السر والعالقات الخارجية:
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املهندس أمين حممد ناصر/ مدير شئون األعضاء واملهنة  -  
املهندسة ريم أمحد العتييب/ مديرة اإلعالم والعالقات العامة  -  

املهندسة ريم إبراهيم خلفان/ مديرة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع  -  
عقد جملس اإلدارة خالل العام املنصرم 14 اجتماعاً عن بعد مت فيها إختاذ خمتلف القرارات التالية لتطوير خطة العمل املقّرة وتنفيذ   ج. 

برامج ومشاريع اجلمعية.

احتاد املهندسني العرب:   د. 

واصلت اجلمعية املشاركة يف اللجان املختلفة لإلحتاد حيث قام  بتنظيم انشطتها واجتماعاتها املختلفة عن بعد، واجلدير بالذكر أن   
مجعية املهندسني البحرينية تشارك يف عدد من جلان االحتاد.

حيث مت عقد اجتماع خبصوص دليل التدريب امليداني واملهارات املكتسبة يوم السبت املوافق 21 نوفمرب 2020 حضره كاًل من املهندس   
مجيل خلف العلوي واملدير التنفيذي. 

وعقد احتاد املهندسني العرب اجتماع اجمللس األعلى بدورته العادية )76( يوم السبت املوافق 19 ديسمرب 2020 وحضره كاًل من الرئيس   
ونائب الرئيس باإلضافة إىل أمني السر. 

كما مت عقد ورشة تفاعلية ملسؤولي املراكز التدريبية يف اهليئات اهلندسية يوم السبت املوافق 9 يناير 2021 حضرها كاًل من مديرة التدريب   
واملدير التنفيذي. 

اإلحتاد اهلندسي اخلليجي:   ه. 

يرتأس االحتاد يف دورته احلالية املهندس مخيس الصولي  عن مجعية املهندسني العمانية مبنصب األمني العام فيما ميثل املهندس حممد    
اخلزاعي مجعية املهندسني البحرينية كنائب لألمني العام.

وقد أجريت الرتتيبات على عقد إجتماع لرؤساء اجلمعيات بعد عطلة عيد الفطر  لإلتفاق على برامج اإلحتاد مع العلم بأن مجعية   
املهندسني البحرينية ستتوىل منصب األمني العام يف الدورة القادمة.

 :WFEO اإلحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  و. 

قام جملس اإلدارة برتشيح املهندس عبداجمليد القصاب ملنصب نائب الرئيس التنفيذي وذلك يف االنتخابات اليت ستعقد يف شهر أكتوبر   
من هذا العام مع وجود توجه من اإلحتاد لتأخري االنتخابات.

قام االحتاد بتنظيم فعالية يف 4 مارس 2011 عن بعد وذلك لإلحتفالية السنوية حول يوم اهلندسة العاملي للتنمية املستدامة حيث شاركت   
اجلمعية فيها.

جملس األمناء ملركز تدريب مجعية املهندسني البحرينية:   ز. 

مت تشكيل جملس األمناء ملركز التدريب حسب القرار الصادر من جملس اإلدارة يف أكتوبر 2020 على النحو التالي:  

أعضاء جملس أمناء مركز التدريب:  -

م. السيد مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  

م. رجاء يوسف الزياني )نائب الرئيس(  
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د. ضياء توفيقي   

م. ياسر العباسي  

م. السيد مسيح العلوي  

م. كاظم علي عبداللطيف )ممثاًل عن وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني(   

م. خالد جاسم سويد )ممثاًل عن هيئة الكهرباء واملاء(  

مشاركة اجلمعية يف اللجان:   ح. 

واصلت اجلمعية عضويتها يف اللجان الرمسية املتخصصة كالتالي:

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:  

تتكون اللجان الداخلية كالتالي:

جلنة املؤمترات واملعارض:  -

       م. حممد خليل السيد )الرئيس(

م. مجيل خلف العلوي  

م. عبداجمليد القصاب  

د. هيثم القحطاني  
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د. إبراهيم مطر  

م. صاحل طراده  

م. سيما اللنجاوي  

م. إميان األنصاري  

م. رجاء الزياني  

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  

اللجنة التنظيمية العليا لليوبيل الذهيب:

د ضياء عبدالعزيز توفيقي  

م. عبداجمليد القصاب  

م. حممد علي اخلزاعي  

م. عفت رضا  

م. شهريان شريف  

م. ريم خلفان  

م. ريم العتييب  

د. عيسى قمرب  

جلنة توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد(:  -

م. مسعود إبراهيم اهلرمي )الرئيس(  

م. حممد علي اخلزاعي )نائب الرئيس(   

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  

م. عبداإلله القامسي  

م. عيسى علي جناحي  

د. رائدة العلوي  

م. خالد املهندي  

م. غادة املرزوق  

د. سلوى باصرة  

د. محيد عبداهلل  
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جلنة اإلعالم والعالقات 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 االخالصي  

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 اجلالوي  

م. حوراء فيصل املشيمع  

م. حممود حممد يعقوب   

م. علي جابر القطان  
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م. نور ماجدالدين خليل   

م. شيخة عبداللطيف املداوي   

م. علي عبداهلل اجلعوني   

م. حممد عبداألمري  

م. فرحة الدوسري   

م. عمر مسري  

م. سارة الربني   

جلنة جائزة مجعية املهندسني البحرينية:  -

م. عماد املؤيد ) الرئيس (  

د. أسامة البحارنة  

د. عبداإلمام السماك  

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. عبداجمليد القصاب  

م. حممود يعقوب   
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هيئة حتكيم جائزة مشاريع خترج طلبة كليات اهلندسة:  -

د. سهيل املصري )الرئيس(  

د. وفاء املنصوري  

م. رسول مسيب  

م. عيسى جناحي  

م. ياسر العباسي  

د. إبراهيم مطر  

م. جعفر حممد علي  

:)HPMP( جلنة البيئة  -

م. عبدالنيب الصباح  

د. محيد عبداهلل  

جلنة تطوير مصادر الدخل:  -

د. ضياء توفيقي  

م. عبداإلله القامسي  

م.محيد علي  

م. جواد حسن  

م. حممد عبداخلالق  

م. ماجد شرف  

د. رائدة العلوي  

د. محيد عبداهلل  

جلنة مشروع تكنولوجيا املعلومات:  -

د. رائدة العلوي  

م عبدالنيب الصباح  

د. محيد عبداهلل   

اهليئات اخلليجية والعربية والدولية:  

االحتاد اهلندسي اخلليجي:  -
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م. حممد اخلزاعي/ نائب األمني العام لالحتاد 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  

د. أسامة البحارنة / عضو جلنة التعليم  

:WFEO االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  - 

واصل م عبداجمليد القصاب يف منصبه كممثل للجمعية يف منصب National Member حيث مت انتخابه قبل 3 سنوات و مت ترشيحه 
اآلن ملنصب نائب الرئيس .

استمر تأثر اجلمعية جبائحة كورونا ال سيما مع التطورات اليت طرأت على الوضع الصحي يف مملكة البحرين والتصدي للجائحة واليت أثرت 
بشكل كبري على العديد من املؤسسات ومنها اجلمعية اليت تأثرت اعماهلا وانشطتها سلبا، إذ قامت اجلمعية باختاذ التدابري الوقائية حلماية 
موظفيها ومرتاديها وكان ذلك حتديا كبريا إذ مت تقليص ساعات العمل يف بعض األحيان واعتماد العمل عن بعد. وحرصا من اجلمعية على 

سالمة موظفيها ومرتاديها استمرت بتعقيم مبنى ومكاتب اجلمعية بني فرتة وأخرى.

هذا إىل جانب اطالقها احلمالت التوعوية بني أعضائها مثل محلة )أنا مهندس أنا واع( واليت انطلقت عرب وسائل التواصل االجتماعي 
اخلاصة  االجتماعي  التواصل  ومتابعي حسابات  لألعضاء  توعوية  رسائل  بث  من خالل  اجلمعية  ومنتسيب  اعضاء  فيها  شارك  للجمعية، 
باجلمعية وذلك بهدف التعريف بفايروس كوفيد 19 وطرق التصدي له، باإلضافة إىل إظهار اجلهود اليت بذلتها مملكة البحرين يف التصدي 

هلذه اجلائحة.

شهدت األعوام 2020-2021 اخنفاضا حادا يف عدد الفعاليات اليت تنظمها مجعية املهندسني البحرينية جراء القيود والتحديات اليت فرضتها 
جائحة الكورونا، ولكن بفضل اإلستجابة السريعة من جانب جملس اإلدارة وحرصه على استمرار احليوية والنشاط، يف الوقت الذي اضطرت 
معظم البلدان اىل اإلغالق، بادرت اجلمعية اىل تنظيم عدد من الفعاليات تراوحت ما بني تنظيم الندوات واملؤمترات اإلفرتاضية. وعلى هذا 
الصعيد، متت اإلستعانة مبنصة افرتاضية على أرقى املستويات لضمان أقصى الفائدة للمشاركني. وقد حظيت تلك الفعاليات باستجابة طيبة 

مبشاركة دولية وإقليمية.  

مزايا املنصة اإلفرتاضية: 

العرض اإلفرتاضي: يتواصل متحدثون من خمتلف أحناء العامل ويرتبطون افرتاضيا من خالل عروض حية ومسجلة.   -

ثالثًا: الجمعية وجائجة كورونا :

رابعًا: المؤتمرات والمنتديات :
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املعرض اإلفرتاضي: استطاع املشاركون أن يتفاعلوا مع الشركات العارضة عرب الدردشة باإلضافة اىل اإلطالع على الكتيبات وأفالم الفيديو   -
واملواد التسويقية األخرى. 

منطقة الرتابط الشبكي اإلفرتاضية: تسمح للمشاركني بالتواصل مع زمالئهم احلاضرين يف الفعالية عن طريق تبادل بطاقاتهم املهنية   -
والرتتيب لإلجتماعات وغري ذلك.  

حظيت هذه الفعاليات باستجابة طيبة من قبل اجلمهور، حيث شعر 90% من املشاركني بالرضا او بالرضا التام عن معطيات الفعاليات فيما 
صّوت 88% من املشاركني على أنهم استطاعوا أن يتنقلوا عرب تفاصيل الفعالية بكل سهولة.  

المنتدى اإلفتراضي السادس لتقنية المعلومات واإلتصاالت  .1

بالتعاون مع احتاد املهندسني العرب وجلنة تقنية املعلومات واإلتصاالت التابعة هلا، نظمت اجلمعية املنتدى اإلفرتاضي السادس لتقنية 
املعلومات واإلتصاالت 2020 يف نسخته السادسة وذلك بتاريخ 14 ديسمرب 2020. 

أقيمت هذه الفعالية حتت رعاية سعادة املهندسة مريم امحد مجعان، رئيس جملس إدارة هيئة تنظيم اإلتصاالت مبملكة البحرين. 

موضوع الفعالية: »تقنية املعلومات واإلتصاالت: الطريق اىل اإلبتكار واإلستدامة«

مشل أهم املواضيع شبكات اجليل اخلامس، التقنيات املالية )Fintech(، انرتنت األشياء )IOT(، الذكاء اإلصطناعي والتعلم بواسطة 
البيانات الضخمة  وبلوكتشني وغري ذلك من  املعززة )AR(، احلقيقة اإلفرتاضية )VR( واحلقيقة املختلطة، حتليل  املعدات، احلقيقة 

املواضيع.

حقائق وأرقام:

674 مشاركا مسجال من 29 بلدا  

6 عارضني، منهم 3 رعاة بالتنيوم وهم هيئة تنظيم اإلتصاالت البحرين، اس.تي.سي  وهواوي تكنوجليز   

14 ورقة رئيسية وعرض فين من 10 بلدان  

جلسات افرتاضية، معرض وربط شبكي   

 فيما يلي قائمة بالفعاليات اإلفتراضية التي نظمتها جمعية المهندسين
 البحرينية خالل عامي 2021-2020:  

التواريخ الفعالية  التسلسل 
تم تنظيم المؤتمرات والمعارض التالية : 

14 ديسمرب 2020  املنتدى اإلفرتاضي السادس لتقنية املعلومات واإلتصاالت   1
23-24 مارس 2021 الفعالية الدولية الثانية عن الطاقة املستدامة    2
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الصفةمقدم الفعاليةاملوضوعالتسلسل

1

2

3

4

5

اجليل 6: الربط السوبر ملا هو مربوط 
وربط ما هو غري مربوط 

تأثري الكوفيد19- على املشاريع 
اإلنشائية اليت تدار بواسطة عقود فيديك

اإلتصال عرب الضوء املرئي العامل 
باجليجابايت 

أنظمة ممارسة املهن اهلندسية 

برنامج حتديث بابكو: املستقبل قادم 

البرفيسور محمد سال العويني

المهندس بهاء الشعل 

البرفيسور بون اس. اوي 

المهندس حسن الشيخ 

المهندس حافظ القصاب

برفيسور بارز يف اهلندسة الكهربائية، جامعة 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  -اململكة العربية 

السعودية 

استشاري إداري ومدّرب

برفيسور بارز يف اهلندسة الكهربائية والكمبيوتر، 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  -اململكة 

العربية السعودية

املدير التنفيذي جمللس تنظيم مزاولة املهن 
اهلندسية – مملكة البحرين 

مدير مشروع- برنامج حتديث بابكو- مملكة 
البحرين

الفعالية الدولية الثانية عن الطاقة المستدامة  .2

حتت رعاية سعادة الدكتور عبداحلسني مريزا علي، رئيس هيئة الطاقة املستدامة مبملكة البحرين، مت تنظيم النسخة الثانية من الفعالية 
الدولية عن الطاقة املستدامة كمؤمتر ومعرض افرتاضي بالتعاون مع هيئة الطاقة املستدامة، وذلك خالل الفرتة 23-24 مارس 2021. ركزت 

هذه الفعالية على موضوع »اإلستدامه من أجل مستقبل أكثر إشراقا«. 

املواضيع الرئيسية: 

التسريع بالطاقة املتجددة من »طاقة بديلة اىل طاقة رئيسية«.   

قيادة كفاءة الطاقة من »طاقة هامشية اىل رئيسية«   

متويل اإلستدامة من »اجمللس اىل البنك«.   

حقائق وأرقام:

970 مشاركا مسجال من 40 بلدا  

60 شركة شاركت يف املعرض اإلفرتاضي   

30 متحدثا من 12 بلدا   

:Webinars الفعاليات عرب

نظمت مجعية املهندسني البحرينية، باإلضافة املؤمترات واملعارض اإلفرتاضية،  فعاليات بواسطة تطبيق Webinars   ايضا واليت القت 
استحسانا طيبا من اجلمهور، جتلى يف املشاركة الكبرية فيها. 
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اإلنضمام  واملهندسني اآلخرين على  العديد من األعضاء  أقبل  Webinars استجابة كبرية حيث  بواسطة  اليت نظمت  الفعاليات  حظيت 
للجلسات.  وقد شارك املشاركون اخلرباء برأيهم حول املواضيع واليت مشلت أيضا األسئلة واألجوبة للحاضرين. وقد حضر مئات املشاركني 

 .Webinars اجللسات املنظمة بواسطة

املؤمترات واملعارض القادمة املقرر تنظيمها يف عام 2021 :

ليس هناك فعاليات مقررة لعام 2021  باحلضور الشخصي بسبب تأثريات اجلائحة. 

يسر مجعية املهندسني البحرينية أن تدعو مجيع أعضائها اىل العديد من مؤمتراتها وجلانها وتوسيع مشاركاتهم ومساهماتهم للعمل على إجناح 
هذه الفعاليات. وحنن على ثقة بأن ما يقدمونه من دعم لنشاطات اجلمعية سوف يؤدي حتما اىل حتقيق جناح باهر هلا، ليس على املستوى 

اإلقليمي فحسب بل على املستوى الدولي أيضاً.

ويف هذا املقام، يسر جملس إدارة اجلمعية أن تعرب عن خالص امتنانها وتقديرها جلميع املؤسسات اليت بادرت اىل تقديم دعمها السخي اىل 
مجعية املهندسني البحرينية واىل نشاطاتها. وهذه املؤسسات هي، وال تقتصر على ارامكو السعودية، بابكو، شركة اخلليج للبرتوكيماويات، 
بناغاز ومجيع الوزارات والسلطات البحرينية. كما يود اجمللس أن يتقدم خبالص التقدير وا لثناء اىل املؤسسات الوطنية والدولية وخاصة هيئة 
الطاقة املستدامة ،  اجلمعية الوطنية للصيانة واإلعتمادية واجلمعية الوطنية ملهندسي التآكل )نيس( على ما يقدمونه من دعم يف املشاركة يف 

تنظيم العديد من املؤمترات واملعارض بالتضامن مع مجعية املهندسني البحرينية.  

ويف اخلتام، ال يسعنا إال أن نتقدم خبالص الشكر والتقدير اىل أعضاء جلنة املؤمترات واملتطوعني على جهودهم والتزامهم بالعمل معنا كفريق 
لتحقيق أهداف وأغراض اجلمعية. 

  تسببت جائحة كوفيد-19 يف تأثريات سلبية واسعة على مركز التدريب حيث شهد العام 2020 اخنفاضاً حاداً يف عدد الدورات 
التدريبية وورش العمل والندوات جراء القيود والتحديات اليت فرضتها اجلائحة وامتثااًل لتوجيهات وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية  باإليقاف 
املشروط للدورات التدريبية ولكن بفضل اإلستجابة السريعة من جانب جملس اإلدارة واحلرص على االستمرار، وبالرغم من هذا استمر مركز 
التدريب بتنفيذ برنامج توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد( عرب منصة MS Teams  كما نظم املركز عدد من الندوات 
اهلندسية والفنية التخصصية )مرفق قائمة الندوات اإلفرتاضية(، ومت اختيار مواضيع الندوات املنظمة بناًء على الطلبات الواردة من أعضاء 

اجلمعية والتوصيات من املتدربني السابقني واإلفادات من أصحاب العمل واستطالع حاجة سوق العمل. 

جملس أمناء مركز التدريب:  

يف أكتوبر 2020 اعتمد جملس اإلدارة تشكيل جملس أمناء مركز التدريب وفقاً لالئحة حوكمة ونظام عمل مركز التدريب.

وعقد جملس األمناء اجتماعات متتالية لوضع السياسة العامة للمركز وإعداد خطة العمل واالسرتاتيجية لألعوام الثالثة القادمة. 

أعضاء جملس أمناء مركز التدريب:

د. هيثم القحطاني  
مدير املؤمترات واملنتديات

خامسًا: مركز التدريب : 
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م. السيد مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  -

م. رجاء يوسف الزياني )نائب الرئيس(  -

د. ضياء توفيقي   -

م. ياسر العباسي  -

م. السيد مسيح العلوي  -

م. كاظم علي عبداللطيف )ممثاًل عن وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني(   -

م. خالد جاسم سويد )ممثاًل عن هيئة الكهرباء واملاء(  -

فيما يلي قائمة الندوات اإلفرتاضية اليت نضمها مركز التدريب خالل 2020 : 

مقدم الندوةاملوضوعتاريخ الندوةالتسلسل

1

2

3

4

5

6

15 يناير 2020

29 أبريل 2020

12 مايو 2020 

19 مايو 2020

1 يونيو 2020 

9 يونيو 2020 

Sustainable Construction Using Latest 
Technology for VoidedBiaxial Flat 
Slabs (VBS) with Concrete Shapers 
– History, Development, Design, 
Technology & Execution 

Stay Home, Catch up with Digital 
Construction 

Stay Home, Catch up with 6G 
Communications 

Key Contract Success Points 

Get Project Management Professional 
(PMP) Certification Training 

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

Dr. Karsten Pfeffer

Mr. Atiba Romany
Mr. Frank Cui 
Mr. Xavier Wang 
Mr. Eric Lee

Prof. Mohamed-Slim Alouini

Mr. Richard Nero 

Mr. Sherif Bakr

Dr. Baha Al Shal 
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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 يف العام 2020 بتوقيع اتفاقية جديدة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( إلعداد دراسة مسح ميداني لقطاعي 
التربيد والتكييف ومكافحة احلريق. 

اإلحرتافية  التدريبية  الدورات  من  عدد  لتنفيذ  باإلعداد  )متكني(  العمل  صندوق  مع  وباإلتفاق  للبية  األعلى  مع اجمللس  التعاون  مت  وكما 
للمهندسني والفنني البحرينيني العاملني يف قطاعي التربيد والتكييف لتأهيلهم للحصول على رخصة مزاولة العمل يف هذا القطاع احليوي اهلام 
وذلك امتثااًل للقانون الصادر بهذا اخلصوص والذي يتطلب شرط حصول العاملني يف جمال التربيد والتكييف على رخصة مزاولة معتمدة من 

اجمللس األعلى للبيئة. 

عكفت جلنة األنشطة العامة منذ بدء أعماهلا يف شهر يوليو 2020 على تشكيل جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع هدفها:  

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

تنظيم األنشطة اإلجتماعية ألعضاء اجلمعية.  -  

اإلعداد لتنظيم الرحالت 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:  

يوم املهندس البحريين / 15 أكتوبر 2020م  -

نظمت اجلمعية عرب منصة التواصل املرئي احتفالية يوم املهندس البحريين  حيث مت االعالن عن تدشني جائزة اجلمعية اهلندسية   -
بنسختها الثانية  و ذلك من خالل الكلمة اليت ألقاها الدكتور ضياء توفيقي رئيس اجلمعية 

 م. رجاء يوسف الزياني
 مديرة التدريب

سادسًا: األنشطة العامة وخدمة المجتمع
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ونزوال على العادة يف احتفال يوم املهندس البحريين فقد استضاف االحتفال هذا العام املهندسة عفت رضا حسني ضيفة شرف للحفل   -
تكرميا لدورها الفاعل يف دعم أنشطة ومبادرات اجلمعية على مدار سنوات طوال.

كما ونظمت اجلمعية بالتزامن مع احتفاالتها بيوم املهندس البحريين منتدى افرتاضيا بعنوان »متغريات بيئة العمل اهلندسي يف ظل   -
جائحة كورونا«، مساء األربعاء املوافق 14 أكتوبر اجلاري عرب منصة »زووم«، إذ تطرق املنتدى إىل مناقشة ثالثة حماور هي: احملور 
األول تناوله الدكتور مجيل عبداهلل العلوي بعنوان:«املتغريات القانونية والعقود«، واحملور الثاني كان بعنوان :«أبرز اجلوانب املتعلقة 
بتصميم املشاريع اهلندسية« مت تناوله من قبل املهندسة نور املطوع، يف حني كان احملور الثالث بعنوان :«املتغريات يف إدارة املشاريع » 

وحتدث بهذا احملور املهندس ماجد اهلواري.

هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن مجعية املهندسني البحرينية أقرت االحتفال بيوم املهندس البحريين خالل اجتماع اجلمعية العمومية السنوي   -
من العام 2014، وذلك عرب ختصيص يوم للمهندس البحريين يكون مبثابة عرفان منها ومن اجملتمع البحريين باجلهود الدؤوبة اليت 

يبذهلا املهندسون يف قطاع اهلندسة الذي يشغل نسبة كبرية يف االقتصاد الوطين.

الزيارات الفنية:  

زيارة مطار البحرين الدولي اجلديد / 10 ديسمرب 2020م  -

زيارة توسعة حمطة توبلي / 6 يناير 2021م   -

احملاضرات:  

متكنت جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع من ترتيب احملاضرات التالية:

احللقة النقاشية االفرتاضية حول حتديات القطاع العقاري / 22 نوفمرب 2020 ومت بعد ذلك حتويل مهمة تنظيم احملاضرات واملنتديات   -
إىل جلنة منفصلة.

طلبات االنضمام للجمعية :  

خالل الفرتة من شهر يناير  إىل 31 ديسمرب 2020، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام إىل مجعية املهندسني البحرينية، وقد 
بلغ جمموعها  245 طلبًا، وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء واملهنة وعرضها على جملس اإلدارة، فقد وافق اجمللس 
على انضمام 207 عضواً من خمتلف فئات العضوية، و 20 طلبات قيد الدراسة ، وقد مت رفض 2 طلبات أخرى وذلك نظراً لعدم استيفائهما 

للشروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 16 عضواً.

يضم قسم شؤون األعضاء واملهنة على اللجان التالية :

 م. ريم إبراهيم خلفان
مديرة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع

سابعًا: شئون األعضاء والمهنة
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برنامج املنح:  

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

منح هشام الشهابي:  

واصلت مجعية املهندسني برنامج صرف املنح املالية لطلبة اهلندسة يف جامعة البحرين خالل العام 2020 عدد الطلبات اجلديدة املستلمة 
)16( ، وعدد الطلبة املنتظمني )44(، وعدد الطلبة اخلرجيني )9( ، وعدد الطلبة املنسحبون من الربنامج خالل هذا العام )2( اجملموع )71(

حيث تقدم 142 طالباً لربنامج املنح استفاد منها 71 طالباً خالل الفرتة املذكورة،  وقد خترج من الربنامج 9 طالباً من خمتلف التخصصات 
اهلندسية، كما مت استالم 16 طلبا جديد ومتت املوافقة عليها من قبل اللجنة املختصة، عدد املنسحبون من برنامج املنح 2 طلبات، هذا وقد 

بلغ عدد الطلبة املستفيدين من الربنامج يف الوقت احلاضر 44 طالباً.

جتميد فئات العضوية:  

قرر جملس اإلدارة يف إجتماعه املنعقد بتاريخ 31 من أكتوبر 2020 بتجميد عدد 1105 عضو يف اجلميعة نظرا لعدم سدادهم رسوم اإلشرتاك 

 توزيع الطلبات اجلديدة املقبولة حسب فئة

النسبة العدد  فئة العضوية 
%0  - زميل 
%16  34 عامل 
%49  102 خريج 
%12  26 مؤازر 
%23  45 طالب 
%100  207 اجملموع 

النسبة العدد  فئة العضوية 
%26  54  هندسة مدنية 
%13  27 هندسة ميكانيكية 
%15  29 هندسة كهـربائية 
%7  14 هندسة كيميائية  
%19  40 هندسة معمارية 
%20  43 ختصصات أخرى 
%100  207 اجملموع 

خالل عام 2020 خالل عام 2020
 توزيع الطلبات حسب التخـصصات:

جلنة املنح :   

تتكــون هذه اللجــنة من مــديـر شــؤون األعـضــاء واملهــنة املـهندس أيــمـن حممد نـاصر، والـدكتور عبد اإلمــام السماك، واملهندس عامر 
علي بن رجب، واملهنـدس سيد مجيل العــلوي، واملـهندس أمحد اخلـــان.

جلنة شؤون األعضاء واملهنة :   

تــقي  والـدكتور أسامـة  املهندس جواد جعفر اجلبل  الســــر  نـاصر وأمني  أيــمـن حممد  املـهندس  تتضمن  مدير شئون األعضاء واملهنة 
البحارنــة و املهندس عيسى علي جنـــاحي و الـمـهـندس أمحــد عبدالرمحن اخلـان، وفيما يلي إحصائية بالطلبات املقدمة خالل عام 

2020 وتوزيعها حسب الفئات والتخـصصات:  
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اخلاصة بالعضوية ، وهذه املبالغ  املرتاكة اليت جيب على اجلمعية دفعها مع رسوم الضرائب السنوية، وهذا التجميد سيكون مؤقتا حتى 
سداد الرسوم املرتاكمة على األعضاء ، وكما أنه قد أثر على عدد األعضاء العاملني يف اجلمعية.

إقرار عضوية مدى احلياة :  

مت إقرار املوافقة من قبل جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2021 على أن تكون ألية عضوية مدى احلياة تقر من قبل جملس 
اإلدارة ، ولكن قرار استمرارية الفئة من عدمها يقر من قبل اجلمعية العمومية . 

األنشطة والفعـاليات:

 معرض املهن اهلندسية : حرصاً منها على نشر الوعي بني الطلبة لرتغيبهم يف دراسة اهلندسة، فقد نسقت مجعية املهندسني البحرينية مع 
وزارة الرتبية والتعليم معرض املهن اهلندسية حتت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم وذلك يف أبريل2020، 

 .)COVID19(  وتعذر إقامة املعرض وذلك بسبب صيانة املقر وعدم إجياد بديل مناسب إلقامة املعرض وكذلك بسبب

إحصائية بعدد الطلبات املقبولة من قبل جملس اإلدارة خالل إحدى عشر سنة:  

 إحصائية توضيحية لعدد أعضاء املنتسبني للجمعية خالل السنوات املاضية منذ سنة 2010 حتى 2020 

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

 عدد األعضاء
126  140  114  222  134  113  159  126  151  356  223  املقبولني 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

116+10  121+19  105+9  208+14  125+9  88+25  140+19  106+20  144+7  310+46  207+16

126  140  114  222  134  113  159  126  151  356  223
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إحصائية بعدد الطلبات املقبولة من قبل جملس اإلدارة خالل إحدى عشر سنة

إحصائية العضوية
 حتى 31. ديسمرب 2020

جدول رقم )2( عدد األعضاء حسب التخـصـص

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنسية

جدول رقم )1( عدد األعضاء حسب فئة العضوية

فئة العضوية عدد األعضاء  النسبة    
زميل  16  %  1  
عامل  658  %  62  
خريج  264  %  25  
مؤازر  40  %  3  
طالب  83  %  9  

اجملـموع  1061  %100  

الفئة

الفـئـة

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع
النسبة

هندسة مدنية

حبريينحبريينحبريين حبريين      العددالنسبةحبريين      العددالنسبة

اجملموعختصصات أخرىهندسة معماريةهندسة كيميائيةهندسة كهربائيةهندسة ميكانيكية
5  5  3  -  -  3  16  

239  103  96  45  86  89  658 

104  27  18  26  62  27  264 

8  7  3  -  1  21  40  

22  19  7  9  16  10  83  

378  161  127  80  165  150  1061

%  35  %  18  %  11  %  7  %  15  %  14  100%

15  %  1  1  -   16

546  %  58  112  %  90  658

263  %  28  1  -  264

29  %  3  11  %  9  40

81  %  10  2  %  1  83

934  %  88  127  %  11  1061
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جدول رقم )4( عدد ونسبة األعضاء حسب اجلنس

أعضـاء عاملون مدى احلياة  :  737 + األعضاء العاملون اآلخرون  :  324  اجملموع    = 1061

الفـئـة

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع

حبريينحبريينحبريين حبريين      العددالنسبةحبريين      العددالنسبة
16  %  2  -  -  16

542  %  70  116  %  40  658

147  %  19  117  %  40  264

12  %  1  28  %  10  40

54  %  7  29  %  10  83

771  %  73  290  %  27  1061

م. أمين ناصر
مدير شئون األعضاء واملهنة

ثامنًا: الشئون اإلعالمية والعالقات العامة : 

تهدف جلنة اإلعالم والعالقات 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 خالل توطيد عالقات اجلمعية مع كافة وسائل اإلعالم العربية 
واألجنبية مبختلف أنواعه اإللكرتونية، واملطبوعة، واملسموعة، واملرئية، فعمدت إىل توثيق العالقات بني اجلمعية ووسائل اإلعالم من حيث 

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

كما وعملت أيضا على إبراز أنشطة اجلمعية من حيث ترتيب املقابالت ومنح الفرصة هلم للتحدث يف املواضيع اليت ختص عمل اجلمعية يف 
الصحافة مستقطبة كافة وسائل اإلعالم املرئية، واملسموعة، واملطبوعة.

وفيما يلي أهم ما مت إجنازه من قبل اللجنة خالل الفرتة من مايو 2020 إىل أبريل 2021: 

األخبار الصحفية:  

رغم تأثر أنشطة اجلمعية بشكل عام جبائحة فايروس كورونا، إال أن اجلمعية استطاعت إصدار حنو 35 خربا صحفيا متنوعا مشلت العديد 
من الفعاليات، تناولتها الصحف احمللية العربية واألجنبية بطريقة متباينة، ومت نشرها بنسبة 100% يف كافة الصحف العاملة يف مملكة 

البحرين، األمر الذي يعكس اهتمام عالي املستوى من قبل الصحف فيها يتعلق بأخبار وفعاليات اجلمعية.

التغطية اإلعالمية ملؤمترات ومبادرات اجلمعية:  

بسبب تأثر اجلمعية حاهلا حال اي مؤسسة أخرى يف مملكة البحرين جراء تفشي جائحة كورونا فقد مت تقليص حجم وكم املؤمترات اليت 



تقــــرير مجــلس اإلدارة 2021جمعية المهندسين البحرينية 

24

م. ريم أمحد العتييب
مديرة اإلعالم والعالقات العامة

نظمتها اجلمعية خالل هذه الفرتة لتقتصر على بعض املؤمترات اليت مت تنظيمها عرب منصات التواصل املرئي مثل املنتدى العربي لتقنية 
االتصاالت واملعلومات 2020، باإلضافة إىل العديد من حماضرات الـ “Webinar”، وإىل جانب االهتمام كذلك بكل ما يتعلق جبائزة اجلمعية 
اهلندسية إعالميا، فكان نصيب جلنة اإلعالم والعالقات 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 اإلعالم حلضور مؤمترات ومعارض وكافة أنشطة وفعاليات اجلمعية ومن ثم متابعة الصحف لإلطالع على ما مت نشره من تغطيات 
إعالمية لتلك األنشطة والفعاليات وتعميمها على أعضاء اجلمعية جملس إدارتها باإلضافة إىل تعميمها على كافة وسائل التواصل االجتماعي 

اخلاصة باجلمعية.

هذا، وتقوم جلنة اإلعالم والعالقات العامة مبهام أخرى تتضمن:

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

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

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

تشكيل جلنة إعالمية خاصة لبعض املؤمترات اليت يتطلب العمل فيها ذلك، تتعدد مهماتها حسب نوع وحجم املؤمتر للوصول إلي   -
التغطية اإلعالمية املناسبة للحدث. 

جملة املهندس :  

أصدرت جلنة الشئون اإلعالمية والعالقات العامة عدد واحد من جملة املهندس وهو العدد 69 للعام 2020، كما أصدرت العدد 70 من اجمللة 
يف العام 2021.

املهندس تاميز:  

قامت اللجنة بإصدار نسخة إلكرتونية واحدة خالل العام 2020 تضمنت أخبار 5 شهور من يوليو وحتى نوفمرب من العام ذاته، كما وأصدرت 
نسخة أخرى تضمت أخبار شهر ديسمرب 2020 وشهر يناير وفرباير وشهر مارس 2021.

التواصل االجتماعي:  

حرصا من اللجنة على مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة اليت تسيطر على كافة املعامالت 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 خالل جلانها كافة، كًل مبا يتناسب معه من طرق النشر والتغذية. 
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تاسعًا: الروابط والشعب التخصصية: 

متاشياً مع النظام األساسي للجمعية بدأ جملس اإلدارة العمل على تفعيل الشعب اهلندسية  التخصصية 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 ثالث شعب ختصصية كما هو مبني أدناه: 

شعبة اهلندسة املدنية والبيئة :  
م. حسن عامر التميمي )الرئيس(  -  

م. نور حممد خميمر )نائب الرئيس واملقرر(  -  
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(  -  

شعبة اهلندسة املعمارية والتخطيط العمراني:  
م. مهدي اجلالوي )الرئيس(  -  

م. إبراهيم عبداألمري )نائب الرئيس(.   -  
م. أمينة العبيدلي )املقرر(  -  

م. حوراء فيصل )عضو إداري(  -  
م. عمار األدرج )عضو إداري(  -  

م. جواد جعفر اجلبل
أمني السر والعالقات اخلارجية
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عاشراً: البرامج والمشاريع : 

فيما يلي نوجز أهم املشاريع اليت مت البدء فيها خالل الفرتة من يوليو 2020 إىل يونيو 2021:
اليوبيل الذهيب :   

حتت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه ستحتفل اجلمعية يف العام القادم 
بيوبلها الذهيب و مرور 50 عام على تأسيسها.

وقد قرر جملس اإلدارة تنظيم فعاليات تليق بهذه املناسبة اهلامة حيث بدأ يف االعداد هلا منذ شهر ديسمرب املنصرم مت تشكل جلنة عليا 
لالحتفالية على النحو التالي:

د. ضياء توفيقي )الرئيس(  
م. حممد علي اخلزاعي  

م.عبداجمليد القصاب  
م. ريم العتييب  
م. ريم خلفان  

د. عيسى قمرب  
م. عفت رضا  

م. شهربان شريف   
د. محيد عبداهلل )املدير التنفيذي للجمعية(  

 

كما مت تشكيل جلان فرعية كالتالي : 
جلنة االحتفالية الرئيسية  أ. 

جلنة التوثيق   ب. 
جلنة اإلعالم  ج. 

وبدأت اللجنة بإعداد اخلطط هلذه االحتفالية حيث رفعت توصياتها إىل جملس اإلدارة  و الذي قام بدوره باعتمادها كالتالي : 
االحتفالية الرئيسية :   .1

هي االحتفالية الرئيسية  و الرمسية لليوبيل الذهيب و مل يتم بعد االتفاق على التفاصيل.  

املعرض املصاحب :   .2
معرض يصاحب االحتفالية الرئيسية حول تاريخ اجلمعية واهلندسة بشكل عام وسيستمر ملا بعد االحتفالية الرئيسية. 
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الكتيب التوثيقي :   .3
كتيب خاص مبسرية اجلمعية على مدى 50 عاماً. 

فيديو أو فيلم وثائقي :   .4
يعرض يف االحتفالية الرئيسية حول إجنازات اجلمعية خالل 50 عاماً. 

املؤمتر العام :   .5
مؤمتر عام للمهندسني لطرح األوراق واملقرتحات لتطوير درو املهندس ومهنة اهلندسة يف املرحلة املقبلة، يقام املؤمتر على مدى 3 أيام يف 

مقر اجلمعية. 
تكريم الشخصيات واملؤسسات :   .6

القيام بتكريم شخصيات ومؤسسات قامت بأدوار متميزة يف خدمة اجلمعية. 
تصميم شعار خاص للمناسبة.   .7

النصب التذكاري :   .8
إقامة نصب تذكاري يرمز إىل دور املهندس تقديراً له بالتنسيق مع وزارة األشغال و اجلهات الرمسية األخرى

دعوة شخصيات من خارج اململكة :   .9
دعوة عدد من الشخصيات من خارج اململكة كرؤساء اجلمعيات اهلندسية اخلليجية واحتاد املهندسني العرب وغريهم. 

امليزانية :   .10
الربامج املذكورة تتوقف بشكل كبري على مدى إمكانية احلصول على الدعم املالي والرعاية من الشركات وكذلك الظروف الصحية. فبالنسبة 
للدعم املالي فقد بدأت اجلمعية يف وقت كتابة هذا التقرير مبخاطبة الشركات للحصول على الدعم املالي لتنفيذ هذه االحتفالية حيث قرر 
جملس اإلدارة بأن امليزانية تكون أساساً من خالل الرعاية مع  مساهمة اجلمعية جبزء  منها نظراً للظروف الصحية جلائحة كورونا اليت 

أثرت على اجلمعية، 
أما بالنسبة لألوضاع الصحية العامة فإن االحتفاالت ستعتمد بشكل كبري على مدى إمكانية عقد الفعاليات املقرتحة مع االبقاء على خيار 

التنظيم املرئي. 
مشروع توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج » متهيد« :  

يف بداية 2019, قامت اللجنة املشرفة على برنامج توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد( بوضع اللمسات النهائية خلطة 
سري العمل الربنامج من حيث تنظيم العالقة 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 انتقل العمل يف املشروع  اىل املرحلة الثانية وهى ترخيص الربنامج التدريبى ملشروع متهيد من قبل اجلهات املختصة 
ليتم ترخيص الربنامج يف أبريل 2019 وإنزاله يف موقع متكني للشهادات األساسية. ثم بدأنا املرحلة الثالثة من العمل وتتظمن البدء بإختيار 

املهندسني بعد وضع الشروط الالزمة لدخول الربنامج من قبل اللجنة املشرفة اليت تشكل من األعضاء:
م. مسعود اهلرمي )الرئيس(  

د.ضياء توفيقي  
م. حممد اخلزاعي  

م. عبداإلله القامسي   
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م. خالد املهندي  
د. رائدة العلوي  

م. عيسى جناحي  
د. سلوى باصرة - ممثلة جامعة البحرين   

وأما فيما يتعلق باشرتاطات التحاق املهندس اخلريج بالربنامج فهي كاآلتي:
أن يكون حبريين اجلنسية.  -1

2- أن يكون املتقدم لديه عضوية سارية يف مجعية املهندسني البحرينية.
حاصل على شهادة البكالوريوس أو مايعادهلا يف اهلندسة أو العمارة من جامعة معرتف بها.  -2

4- إجتياز املقابلة الشخصية واإلختبارات ان وجدت
5- أن يقبل بشروط العقد مع اجلهات املعنية باملشروع.

وعلى ضوء ذلك مت إجراء عدد كبري من املقابالت 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 وصل الربنامج اىل اجملموعة التاسعة مبجموع كلى 
170 مهندس متدرب منهم 109 أنهوا الربنامج التدريبى و 40 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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املهندسون امللتحقون بالربنامج حسب اجلنس

التخصص العدد  املهندسون  املهندسات 
معماري

مهندس مدني
مهندس كيميائي

مهندس ميكانيكي
مهندس كهربائي
مهندس إلكرتوني
مهندس كمبيوتر

مهندس أجهزة دقيقة وحتكم
مصمم داخلي

أخرى

45 7 38

54 18 36

21 11 10

18 18 0

11 8 3

6  1 5

6  4 2

2  1 1

5  1 4

2  2 0

170 71 99
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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  -

اإلبداع وحل املشكالت   -

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 
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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-order Thinking Skills( مثل التفكري اإلبداعي والتفكري 

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

الطلبات  التسجيل ومتابعة  اللجنة بتكليف إحدى املؤسسات املتخصصة لتطوير موقع إلكرتوني للربنامج وذلك إلدارة  هذا، وقامت 
املقدمة من قبل املهندسني لإللتحاق بالربنامج واملؤسسات الراغبة يف التوظيف تستطيع تقديم طلباتها عن طريق املوقع اىل جانب متابعة 
املهندسني بعد التوظيف من خالل املوقع اإللكرتوني. وقد مت إجناز العمل يف شهر يونيو من العام 2019 ومت تدشني املوقع والبدء 
بالتسجيل وعنوان املوقع هو tamheed.net وقد سجل يف املوقع حلد األن 267 مهندس اىل جانب 7 مؤسسات   على الرغم من توقف 

التدريب لفرتة طويلة والتوجه للتدريب عن بعد حسب اشرتاطات حمددة من قبل هيئة ظمان اجلودة وصندوق العمل )متكني(

أما يف الشق الثاني من عمل اللجنة وهو التوظيف فقد قامت اللجنة برتشيح املهندسني اىل الوظائف املختلفة يف اجملال اهلندسى مبعدل 
320 ترشيح على 32 مؤسسة من خمتلف التخصصات وجنحت يف توظيف 57% من عدد 156 مهندس انهوا الربنامج التدريبى لتمهيد 

ليكون عدد الذين حصلوا على وظائف 89 مهندس، اجلدول ادناه يبني عدد الذين توظفوا حسب اجملموعات

جدول بالتوظيف حسب اجملموعات ونسبة التوظيف
20-4-21 اىل 21-3-21

النسبة تاريخ اإنتهاء  التوظيف  العدد  اجملموعة 
87%  Aug-19  0  2 األوىل  
73%  Oct-19  3  7 الثانية 
60%  Nov-19  2  10 الثالثة  
30%  Dec-19  1  15 الرابعة 
65%  Feb-20  9  17 اخلامسة 
60%  Feb-20  6  14 السادسة 
41%  Aug-21  7  17 السابعة 
60%  Sep-21  9  15 الثامنة 
43%  Oct-21  6  14 التاسعة 
57%    43  110  
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تقرير التوظيف حسب اجلنس والتخصص

2020-4-21 اىل 31-3-2021

التخصص العدد  املهندسون  املهندسات 
معماري

مهندس مدني
مهندس كيميائي

مهندس ميكانيكي
مهندس كهربائي
مهندس إلكرتوني
مهندس كمبيوتر

مصمم داخلي
أخرى

10 4 6

16 10 6

4  2 2

4  4 0

3  2 1

2  1 1

2  1 1

1  1 0

1  1 0

43 26 17
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وقامت اللجنة املشرفة على الربنامج  خبطوات مدروسة لدعم التوظيف للملتحقني بالربنامج من املهندسني من خالل 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، وقامت كذلك بعقد اللقاءات مع جملس 
تنظيم مزاولة املهن اهلندسية وهي - اللجنة -  بصدد التعاون معهم جمال عقد برامج تعريفية باجمللس وقوانينه ودوره يف جمال تنظيم املهنه 
ويف جمال التوظيف أيضُا. كما ان اللجنة تقوم باتصاالت حثيثة مع املسؤلني يف الوزارات اخلدمية واملشاريع حلث الشركات احلاصلة على 

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

باإلضافة إىل قيام اللجنة بالتنسيق مع وزارة اإلشغال والبلديات والتخطيط العمراني لتوظيف خرجيي الربنامج مع اجلهات املتعاقدة لتنفيد 
مشاريع الوزارة من خالل عدة لقاءات بني سعادة الوزير ورئيس اجلمعية لقاءات اخرى بني موظفي اجلهتني على خمتلف املستويات

املهندسني  والتوظيف ولكن مجعية  التدريب  الربنامج مبا فيها  اثرت سلبا على جممل األنشطة يف  انه بالشك فإن جائحة كوفيد - 19 
البحرينية مل تتوقف عن السعي إلجياد البدائل منها التوجه للتدريب عن ُبعد وعقد اتفاقات التوظيف مع جهات خمتلفة يف الدولة    

مشروع تطوير املقر احلالي:   

- املصعد 

كجزء من مشروع تطوير مرافق اجلمعية يف العام املاضي مت طلب مصعد بعد طرح املناقصة واستالم املصعد يف شهر مارس 2021.
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وتقوم اجلمعية اآلن بالتنسيق مع وزارة األشغال من أجل تنفيذ األعمال املدنية املرتبطة.

- الكابينة اخلارجية

من خالل العمل يف مشروع تطوير مرافق اجلمعية والذي مت االنتهاء منه يف شهر يوليو 2020، فقد قام املقاول بتوفري كابينة خارجية 
إلستخدامها كمكاتب للموظفني خالل فرتة تنفيذ العمل.

ونظراً جلودة الكابينة وإمكانية اإلستفادة منها لتأجريها و جعلها مصدر دخل فقد قام جملس اإلدارة بالتفاوض مع املقاول من أجل شرائها 
ضمن قيمة املقاولة حيث مت ذلك بالفعل.

مشروع تطوير أنظمة تقنية املعلومات باجلمعية:   

مل تستطع اجلمعية االستمرار يف هذا املشروع الطموح والذي كان يهدف إىل تطوير كل ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات يف اجلمعية وملختلف 
الربامج األخرى كما مت شرحه سابقاً يف تقرير اجلمعية العمومية السابقة والعديد من احملافل ولألسف الشديد مل يكن باإلمكان االستمرار 
مع الشركة املعنية نظراً لعدم قدرتها بتلبية متطلبات املشروع مبا يف ذلك التأخري الكبري يف العمل والصعوبات اليت كانت تواجهها الشركة 
يف توفري الفنيني لتنفيذ العمل وغري ذلك من املشاكل املختلفة إىل ان وصلنا اىل مرحلة فقدان الثقة الكاملة حول إمكانية تنفيذ وتكملة 
املشروع من قبل الشركة املعنية حيث قرر جملس اإلدارة فسخ العقد واللجووء إىل  القضاء لرفع قضية على الشركة إلسرتجاع املبالغ اليت 
دفعت هلا باإلضافة إىل كل اخلسائر املالية املرتبطة حيث مت تكليف مكتب احملامية زينات املنصوري لتمثيل اجلمعية ورفع القضية ضد 

الشركة. هذا ومت اإلنتهاء من رفع القضية يف احملاكم املستعجلة عند كتابة هذا التقرير.

جائزة مجعية املهندسني البحرينية :   

حرصا من اجلمعية على استمرارها بانشطتها ومبادراتها املتميزة وال سيما تلك اليت تصب يف مصلحة اعضائها، اعلنت مجعية املهندسني 
البحرينية عن اطالق جائزتها اهلندسية املتخصصة بنسختها الثانية خاصة مع النجاح الباهر الذي حققته اجلائزة بنسختها االوىل، 
لتواصل اللجنة املعنية باجلائزة إدارة هذه املبادرة الطموحة اليت تهدف إىل تشجيع األعضاء على اإلبداع واإلبتكار يف اجملاالت اهلندسية 

املختلفة، حيث عقدت اللجنة املشرفة على اجلائزة العديد من اإلجتماعات.

تكونت اللجنة من كل من:

م. عماد املؤيد )الرئيس(  أ. 
د. ضياء توفيقي  ب. 

م. عفت رضا  ج. 
م. حممد اخلزاعي  د. 

م. يوسف أمني  ه. 
د. عبداإلمام السماك  و. 
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د. أسامة البحارنة   ز. 
م. عبدالنيب الصباح  ح. 
م. شهربان شريف  ط. 
د. محيد عبداهلل  ي. 

قامت اللجنة بتحديد اجلوائز املقرتحة للنسخة الثانية هلا كما قامت بإعداد مسودة لإلشرتاطات لكل نوع من أنواع اجلائزة املعتمدة، كما مت 
اعتماد برنامج زمين لعمل اللجنة.

قامت اللجنة بتحديث املعلومات يف املوقع إلكرتوني و اإلعالن عن اجلائزة  بتاريخ 5 مايو 2

قررت اللجنة ختصصيص فئتني للجائزة للعام 2020 كالتالي:

- فئة املهندس املتميز :

جائزة املهندس الشاب )3 إىل 10 سنوات خربة(  -

جائزة املهندس املتمرس ) أكثر من 10 سنوات خربة(  -

جائزة أفضل إجناز مهين )أكثر من 20 سنة خربة(   -

فئة أفضل مشروع خترج : 

ستخصص جائزة لكل مشروع يف التخصصات اهلندسية اآلتية : 

اهلندسة املعمارية.  -

اهلندسة املدنية.  -

اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية.  -

اهلندسة امليكانيكية.  -

اهلندسة الكيميائية.  

مت تشكيل جلنة حتكيم لكل فئة من األعضاء أصحاب اخلربة، ومت اإلعالن عن الفائزين بتاريخ 5 مايو 2021 كالتالي:

بالنسبة لفئة املهندس املتميز و عن فئة املهندس الشاب فاز املهندس جعفر حممد علي، أما عن فئة املهندس املتمرس فاز املهندس ثامر حممد 
صالح الدين.

أما بالنسبة  لفئة مشروع التخرج فكانت النتائج كالتالي:
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- ختصص اهلندسة املعمارية فاز املهندس أمحد يوسف حمسن

- ختصص اهلندسة املدنية فازت املهندسة بتول حممد علي اجلفريي

- ختصص اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية فاز املهندس حممد جعفر علي

ختصص اهلندسة امليكانيكية فاز كال من : املهندس حسني عباس مشلوه، واملهندس حسن عبدالوهاب، واملهندس حسني عقيل كاظم،   -
واملهندس أسامة حممد علي

- ختصص اهلندسة الكيميائية فاز كال من : املهندس عبدالرزاق البلوشي، واملهندس عبداهلل سلمان السعد، واملهندس حممد فهد املنصوري

واجلدير بالذكر بأن النسخة الثالثة سيتم اإلعالن عن تفاصيلها يف وقت الحق. 

الدليل املالي:   

تكونت اللجنة املؤقتة للدليل املالي من كل من:

د. أسامة البحارنة  -

م. محيد علي  -

م. ماجد شرف  -

م. بدر املنصوري  -

قدمت اللجنة مقرتحاتها للدليل احلالي إىل جملس اإلدارة والذي قام باعتماده بعد إجراء بعض التعديالت ليكون الدليل وفق النظام األساسي 
والالئحة الداخلية حيث بدأ العمل فيه بدءاً من األول من يناير 2020.

هذا ويوصي جملس اإلدارة بإجراء بعض التغيريات للدليل وذلك من أجل تطويره بعد العمل به ملدة 4 أشهر.

برنامج تأهيل وتطوير األعضاء للعمل يف اللجان وجملس اإلدارة :   

أرتأت مجعية املهندسني البحرينية استمرارها بربامج تطوير االعضاء لتأهيلهم العمل بلجان اجلمعية وجملس اإلدارة من خالل برنامج »تأهيل« 
والذي كان من املقرر أن ينطلق بنسخته الثانية وعليه قامت اجلمعية باالعالن عن الربنامج العضائها الراغبني يف االنضمام من خالل طرح 
دعوة املشاركة بالربنامج ولكن وبسبب اجلائحة فأن اإلقبال على الربنامج كان خجوال االمر الذي اضطر اجلمعية على تأجيله حلني اتضاح 

األمور بشكل أوضح.

جلنة تطوير مصادر التمويل:  
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نظرا لظروف اجلائحة و توقف االنشطة اليت كانت اجلمعية تعتمد عليها كمصادر للدخل كاملؤمترات و مركز التدريب و تأجري القاعة فقد 
اخنفض الدخل املالي بشكل كبري و أدى اىل نتائج مالية حسب ماهو موضح يف التقرير املالي.

لذا فقد إرتأى جملس االدارة تشكيل جلنة لدراسة الوضع والتقدم مبقرتحاتها إلجياد بدائل ملصادر دخل اجلمعية وفق قانون عمل اجلمعيات 
والنظام األساسي للجمعية.

بناء على ذلك فقد مت تشكيل جلنة لتقديم مرئياتها حول ذلك وتتكون من كاًل من:

د. ضياء وفيقي  أ. 

م. عبداالله القامسي  ب. 

د. رائدة العلوي  ج. 

م. ماجد شرف  د. 

م. محيد علي  ه. 

م. حممد عبداخلالق  و. 

د. محيد عبداهلل  ز. 

هذا و قد عقدت اللجنة 3 اجتماعات حتى كتابة هذا التقرير حيث تعكف على االنتهاء من تصوراتها و تقدميها جمللس االدارة مع العلم ان 
بعض املقرتحات هي كاآلتي:

-تأجري مساحة معينة ألحد املصارف لوضع جهاز صراف آلي.

-تأجري مساحة على احدى شركات االتصاالت لرتكيب برج لالتصالت يف األرض الوقعة خلف املقر.

-دراسة تطوير آلية السرتجاع العضوية عن طريق تسهيل دفع املبالغ املرتاكمة. 

-دراسة إمكانية إنشاء خمترب للمواد.

-دراسة برنامج قيام اجلمعية بتقديم املشورة يف املشاريع الصناعية.

كما أن جملس اإلدارة يرحب بأية أفكار جمدية وعملية من قبل السادة أعضاء اجلمعية الكرام لالستفادة منها وتطبيقها.

تكريم األعضاء:  

اعتادت اجلمعية تنظيم فعالية سنوية لتكريم األعضاء الذين عملوا هلا خالل العام إال أنه مل نتمكن من تنظيمها هذا العام نتيجة الظروف 
الصحية حيث اقتصر ذلك على ارسال رسائل شكر لكل االعضاء الذين خدموا اجلمعية بشكل أو بآخر.
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وينتهز جملس اإلدارة هذه الفرصة ليعرب عن عميق شكره وتقديره لكل األعضاء الذين عملوا يف اللجان والربامج واملشاريع املختلفة، األمر 
الذي كان دائماً حمل التقدير وسبباً رئيسياً الستمرار اجلمعية.

األرشفة:  

قامت اجلمعية بتنظيم عملية حفظ الصور والوثائق بشكل منتظم وذلك منذ تأسيسها. وقد مت إسناد هذه املهمة إىل األستاذ جعفر الصميخ وله 
الشكر والتقدير حيث قام بذلك بشكل تطوعي.

هذا وقد مت اإلنتهاء من عملية األرشفة وحفظها بشكل منظم وفعال.

مقدمـــة

كان جلائحة الكوفيد-19 تأثريها السليب على نشاطات مجعية املهندسني البحرينية اليت مرت بفرتة صعبة خالل عام 2020، حيث تطلب 
من اجلمعية اإللتزام باإلجراءات اإلحرتازية واضطرت اىل الغاء أو تأجيل معظم النشاطات اليت كان من املقرر تنظيمها خالل عام 2020، مما 

أثر بشكل كبري على ايرادات اجلمعية خالل السنة. 

وكان جملس إدارة اجلمعية قد أقر الدليل املالي املعدل وبدأ بتطبيقه اعتبارا من شهر يناير 2021. ويتمثل الغرض من الدليل يف احملافظة 
على التناسق عرب مجيع النشاطات املالية واحملاسبية لضمان الشفافية واملسئولية واملوثوقية. 

املؤمترات والدورات التدريبية:  .1

النشاطات  تنظم  أن  استطاعت  البحرينية  املهندسني  أن مجعية  إال  الكوفيد-19،  جائحة  فرضتها  اليت  الصعبة  األوضاع  من  الرغم  على 
اإلفرتاضية التالية: 

تقديم دورات تدريبية افرتاضية  باستخدام منصات تيمز وزووم لربنامج متهيد الذي يستهدف املهندسني املتخرجني حديثا بدعم من   
متكني. 

تنظيم املنتدى العربي للمعلومات واإلتصاالت عرب منصة املؤمترات اإلفرتاضية.   

الحادي عشر: الشؤون المالية لعام 2020:
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املهندسون امللتحقون بالربنامج حسب اجلنس

الربح )اخلسارة(

فعاليات عام 2019

السنة 

التدريب
مؤمترات 2020

املصروفات العامة للمؤمترات 
اجملموع )د.ب( 

التدريب
مؤمترات 2019

املصروفات العامة للمؤمترات 
اجملموع )د.ب( 

رسوم اإلشرتاك السنوي
الدخل املستلم 

الرسوم غري املدفوعة 

الدخل

الدخل

20202019

املصروفات

املصروفات

الربح )اخلسارة(

الربح )اخلسارة(

+100,898 208,388 309,286
+3,447 2,553  6,000
-6,334 6,334  0.000
+98,011 217,275 315,286

+81,599 99,266  180,865
+43,593 162,211  205,804
-7,279 7,279  0.000
+117,913 268,756  386,669

45,144 49,120
23,547 8,759
21,597 40,361

الدخل الوحيد الذي مت حتقيقة خالل عام 2020 كان من برنامج متهيد.  

كانت رسوم العضوية املستلمة خالل عام 2019 تتعلق باخلرجيني اجلدد الذين التحقوا بربنامج متهيد حيث مت حتصيل رسوم العضوية 
لسنتني.  وقد مت ترحيل الرصيد املتبقي من رسوم العضوية غري املدفوعة اىل حساب خمصص الذمم املدينة لرسوم العضوية.
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السنة

الفرق  2019   2020 املوجودات   

عدد البعثات 
جمموع قيمة املنح 

املوجودات الثابتة 
املوجودات اجلارية 

اجملموع 

البنك
بنك البحرين الوطين

بنك اإلمثار
اجملموع 

املبلغ )د.ب(
1,499,385.250

473,268.750

1,972,654.000

مبلغ الفائدةسعر الفائدة
1.3% - 1.7%27,547.910

21,721.090

49,269.000

3.75%- 4.8 %

 25

   7,022

64

19,094 د.ب 

20202019

املنح الدراسية واملصروفات اجملتمعية:  .3

املوجودات:   .4

الودائع الثابتة:   .5

بلغت رسوم املنح الدراسية املدفوعة خالل السنة املالية احلالية لطالب اهلندسة املستحقني -/19,094 دينار حبريين مقابل  -/7,022 
دينار حبريين يف عام 2019. 

خضع مقر اجلمعية لعملية ترميم وجتديدات كبرية يف تصاميمه الداخلية، مما زاد  من القيمة احململة ملوجوداتها  مقارنة بالسنة املاضية: 

حتتفظ اجلمعية بودائع ثابتة لدى بنك البحرين الوطين وأيضا مع بنك اإلمثار. 

يعود سبب اإلخنفاض يف األصول اجلارية اىل متويل عملية جتديد التصاميم الداخلية ملقر اجلمعية. 

يعود سبب اإلخنفاض يف األصول اجلارية اىل متويل عملية جتديد التصاميم الداخلية ملقر اجلمعية. 

+207,493                        1,851,418                   2,058,911

-72,707                           2,656,499                   2,583,792

134,786                          4,507,917                  4,642,703
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6.  مبنى اجلمعية : 

بلغت مصاريف صيانة مبنى اجلمعية 10,094  دينار حبريين خالل عام 2020، مقابل مبلغ 5,302 دينار حبريين يف عام 2019. وتعزى 
هذه الزيادة يف األساس اىل أعمال الرتميمات. 

جملة املهندس:  .7

خالل عام 2020، أصدرت اجلمعية عدداً واحداً من جملة املهندس بتكلفة قدرها -/1,770 دينار حبريين. وعالوة على ذلك، فإننا نرسل 
هذه اجملالت بصيغة PDF جلميع أعضائنا املسجلني يف جمموعة الواتساب اخلاصة باجلمعية.

الذمم املدينة:  .8

بلغت الذمم املدينة لعام 2020 مبلغا وقدره -/501,053 دينار حبريين، مقابل مبلغ -/ 340,076 دينار حبريين يف عام 2019. وتعزى هذه 
الزيادة اىل دورات متهيد اليت نظمت خالل السنة عرب االنرتنت ، علما بأن برنامج متهيد التدرييب مدعوم بالكامل من متكني، وقد استلمت 
اجلمعية هذا الدعم على أقساط شهرية بدال من املبلغ بالكامل بعد استكمال الربنامج. ويتوقع أن يتم استالم الدفعة الكاملة يف النصف األول 

من عام 2021. 

الذمم الدائنة:  .9

بلغت الذمم الدائنة لعام 2020 مبلغا وقدره 105,530 دينار حبريين مقابل 187,435 يف عام 2019. وتعزى هذه الذمم يف األساس اىل برنامج 
متهيد واملؤمترات. 

تكلفة املوظفني:  .10

بسبب إخنفاض نشاطات اجلمعية وتأجيل املؤمترات بسبب تفشي جائحة الكوفيد-19، مت ختفيض رواتب املوظفني غري البحرينيني بنسبة 
20% ملدة 4 أشهر. 

الدعم احلكومي لرواتب البحرينيني: حصلت اجلمعية على دعم حكومي لرواتب موظفيها البحرينيني بدفع رواتبهم بنسبة 100% ملدة ثالثة 
أشهر و50% من رواتبهم لألشهر الثالثة التالية. 

جلنة املشرتيات:  .11

استكملت اللجنة املالية، املعينة من قبل اجلمعية العمومية السنوية لعام 2019، مراجعة الدليل املالي وقدمته اىل جملس اإلدارة، الذي أعتمد 
الدليل املالي املعدل وبدأ يف تطبيقه اعتبارا من يناير 2021. وتنفيذا ملتطلبات الدليل املالي، مت تشكيل جلنة للمشرتيات تتألف من مخسة 

أعضاء كالتالي:

األمني املالي: الدكتورة رائدة العلوي – رئيس اللجنة  

السيد سيد مجيل خلف  العلوي   

السيد جعفر حممد   

اثنان من أعضاء جملس إدارة اجلمعية   

تتوىل جلنة املشرتيات مسئولية اإلشراف على تنفيذ طلبات الشراء اليت تتجاوز قيمتها -/5,000 دينار حبريين. وقد عقدت جلنة املشرتيات 
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عدة اجتماعات لتطبيق طرق معاجلة العطاءات واملناقصات مبوازاة األنظمة احملددة يف الدليل املالي. 

بدأ جملس إدارة اجلمعية يف النظر يف التقليل من املصروفات وتكلفة التشغيل، وبناء على ذلك اختذ اإلجراءات التالية:   .12

طور جملس اجلمعية خطة فعالة للتقليل من عدد املوظفني حيث بدأ بإنهاء عقود ثالثة موظفني مع إعادة هيكلة أدوار ومسئوليات   أ. 
املوظفني. 

تسبب عدم وجود مؤمترات ونشاطات أخرى يف التقليل من أعباء عمل املوظفني، ومن هذا املنطلق ومن أجل التقليل من اخلسائر يف   ب. 
الدخل، قرر اجمللس ختفيض رواتب املوظفني غري البحرينيني بنسبة 20% ملدة 4 أشهر بدال عن إنهاء عقودهم. 

عدم جتديد أي عضوية غري ضرورية مثل فيديك.   ج. 

باإلضافة اىل اإلجراءات املشار اليها أعاله، حصلت اجلمعية على اعفاء من دفع فواتري الكهرباء واملاء ملدة ثالثة أشهر للتقليل من تأثريات 
جائحة الكوفيد-19. 

جلنة تطوير مصادر الدخل:   .13

شكلت اجلمعية جلنة جديدة لتطوير املوارد املالية بغرض دراسة مصادر الدخل البديلة فضال عن حتسني كفاءة عمليات اجلمعية. وتتألف 
اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم:

د. ضياء توفيقي

م. عبداإلله القامسي

م. جواد اجلبل

م. حممد عبداخلالق

م. ماجد شرف

د. رائدة العلوي

د. محيد عبداهلل

14.  امللخص املالي:

تسببت جائحة الكوفيد-19 يف تأثريات سلبية واسعة على املركز املالي جلمعية املهندسني البحرينية. ففي عام 2020، سجلت اجلمعية 
عجزاً يف ميزانيتها بلغ 36,421 دينار حبريين مقارنة بفائض قدره 16,055 دينار حبريين يف عام 2019. 

د. رائدة العلوي
األمني املالي واملقر

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي
رئيس جملس اإلدارة
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  ص.ب: 835، المنامة - البحرين. هاتف : 17727100  فاكس : 17729819

mohandis@bse.bh البريد ا�لكتروني: 


