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األخوة واألخوات أعضاء اجلمعية ،

أرحب بكم أمجل ترحيب يف اجتماع اجلمعية العمومية بالتواجد 
بعد سنتني من عقده مرئياً لظروف اجلائحة ويسرني أن أضع بني 

أيديكم التقريرين األدبي واملالي للسنة املنصرمة 2021.

التارخيي  إلحتفالنا  ومتميزة  خمتلفة  املاضية  الدورة  كانت  لقد 
حضرة  لدن  من  سامية  رعاية  للجمعية حتت  الذهيب  باليوبيل 
صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
على  اإلدارة  جملس  حرص  حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 
املستويات، حيث  وأعلى  أكمل وجه  الفعالية على  إخراج هذه 
بدأت االستعدادات هلا على مدى 14 شهراً إلبراز الدور اهلام 

للجمعية خالل نصف قرن. 

وكانت هذه الدورة عصيبة على اجلمعية وأحتاج العمل فيها إىل 
جمهود جبار نظراً لظروف اجلائحة وإلغاء العديد من الفعاليات 
اهلامة يف الوقت الذي كان علينا العمل على االستعداد للفعالية 
املختلفة،  اللجان  اإلدارة وجمموعة ضخمة من  من قبل جملس 

فلهم جزيل الشكر واالمتنان.

خرجت هذه الفعالية بعدة مبادرات هامة وهي اإلعالن عن نصب 
املهندسني ومنح إضافية للطلبة ونسخة خاصة من جائزة اجلمعية 
العاصمة  أمانة  مع  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  اجلودة  نظام  وتطبيق 
وآخرى مع معهد املهندسني املدنيني يف بريطانيا وتأسيس ملتقى 
املهندسني الشباب ومنح جائزة سنوية لطلبة اهلندسة املتفوقني 
وهي كلها مبادرات تصب يف توثيق أهداف اجلمعية لتطوير ودعم 

املهندسني ومهنة اهلندسة. 

الذهيب  اليوبيل  إحتفالية  هامش  على  هام  مؤمتر  تنظيم  كما مت 
واعد«  هندسي  ومستقبل  مستدامة  هندسية  بيئة  » حنو  بعنوان 
املهندسني  الذي مجع  اجلمعية  تاريخ  يف  نوعه  من  األول  وهو 
حتت سقف واحد ملناقشة وطرح املقرتحات لتطوير األمور املتعلقة 
باهلندسة، حيث خرج بتوصيات هامة كما ذكرت يف هذا التقرير 

ومت رفعها إىل اجلهات الرمسية يف اململكة. 

انتخابية جديدة  فالبد من اجمللس  أبواب دورة  و حنن على 
بل  استحدثت  اليت  املشاريع  و  الربامج  يف  االستمرار  اجلديد 
يف  املذكورة  التوصيات  تنفيذ  اىل  باالضافة  تطويرها  على  العمل 

هذا التقرير.

نتمنى إننا قد استطعنا تقديم ماهو مطلوب وفق تطلعات األعضاء 
النجاح  كل  متمنياً  اجلمعية،  أعمال  تطوير  يف  قدماً  للمضي 

والتوفيق للدورة املقبلة. 

وختاماً ال يسعين إال أن أتقدم بوافر الشكر إىل اجلهات الرمسية 
والشكر  وساندتها،  اجلمعية  دعمت  اليت  اخلاصة  والقطاعات 
اللجان  ورؤساء  اإلدارة  وزميالتي يف جملس  إىل زمالئي  موصول 
وأعضائها والكادر اإلداري الذين عملوا مجيعاً بكل جهد وتفاٍن 

متمنيا للمجلس اجلديد كل النجاح.

و اهلل ولي التوفيق.

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي
رئيس مجعية املهندسني البحرينية

كلمة الرئيس
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عقد االجتماع الثاني للجمعية العمومية عن بعد نظرا للظروف الصحية بتاريخ 06 يوليو 2021 حبضور 89 من األعضاء ومت انتخاب 4 من 
األعضاء لعضوية جملس االدارة بالتزكية ، ومت يف اإلجتماع األول للمجلس توزيع املناصب على األعضاء الفائزين .

عقد جملس اإلدارة خالل العام املنصرم 17 اجتماعاً اعتياديا و 7 اجتماعات استثنائية مت فيها إختاذ خمتلف القرارات التالية لتطوير خطة 
العمل املقّرة وتنفيذ برامج ومشاريع اجلمعية.

احتفلت اجلمعية حتت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل يف 15 مارس 2022 
بيوبلها الذهيب و مرور 50 عام على تأسيسها.

واصلت  اجلمعية مشاركتها يف عدد 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 وجلنة شئون العضوية جلنة جائزة مجعية املهندسني البحرينية وجلنة 

البيئة )HPMP( وجلنة مشروع تكنولوجيا املعلومات.

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

وشهدت األعوام 2021-2022 اخنفاضا يف عدد الفعاليات اليت تنظمها مجعية املهندسني البحرينية جراء القيود والتحديات اليت فرضتها 
الندوات واملؤمترات اإلفرتاضية، إذ نظمت جلنة  الفعاليات تراوحت ما بني تنظيم  الكورونا، ولكنها استطاعت  تنظيم عدد من  جائحة 
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 عدد 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 2021 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 الدورات التدريبية اإلفرتاضية.

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

من جانبها عكفت جلنة األنشطة العامة منذ بدء أعماهلا يف شهر يونيو 2021 على تشكيل جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع هدفها، 

أواًل:   الملخص التنفيذي:  
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تنظيم احملاضرات والندوات واملنتديات اهلندسية والتخصصية، ترتيب زيارة األعضاء لإلطالع على أحدث املشاريع اهلندسية املنجزة أو قيد 
اإلنشاء داخل البحرين، وقد متكنت اللجنة من تنفيذ أنشطة مثل يوم املهندس البحريين، ونشاط ركوب اخليل، واملشاركة يف برنامج ترميم 
البيوت مع أمانة العاصمة، والغبقة الرمضانية،اما الزيارات الفنية فكانت زيارة سوق الرباحة - ديار احملرق، زيارة أكسبو دبي، وعلى 
صعيد احملاضرات متكنت جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع من ترتيب مناظرة هندسية يرى هذا اجمللس ان السيارات الكهربائية ليست 

اخليار املناسب لتقليل من املشاكل البيئية / 23 نوفمرب 2021.

اما جلنة شئون االعضاء واملهنة، فخالل الفرتة من شهر يناير  إىل 31 ديسمرب 2021، تلقت اجلمعية عدداً من الطلبات من أجل االنضمام 
إىل اجلمعية، وقد بلغ جمموعها  485 طلبًا، وبعد مراجعة تلك الطلبات من قبل جلنة شئون األعضاء واملهنة وعرضها على جملس اإلدارة، 
فقد وافق اجمللس على انضمام 180 عضواً من خمتلف فئات العضوية، و 9 طلبات قيد الدراسة ، وقد مت رفض 5 طلبات أخرى وذلك نظراً 

لعدم استيفائهما للشروط واملعايري املتبعة يف اجلمعية، كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 8 أعضاء.

من جانبها أصدرت جلنة الشؤون االعالمية والعالقات العامة حنو 24 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 71 والعدد 72 من جملة املهندس يف العام 2022، 
باالضافة إىل اصدارها نسخة إلكرتونية واحدة من النشرة االخبارية - املهندس تاميز - خالل العام 2021 تضمنت أخبار 7 شهور من فرباير 

وحتى أغسطس 2021، 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 يونيو 2021 إىل أبريل 2022 :

برنامج توظيف وتدريب المهندسين حديثي التخرج »مشروع تمهيد«:  •

منذ بدء الربنامج يف 2019, إستمرت اللجنة املشرفة على برنامج توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد( مبتابعة خطة سري 
العمل للربنامج من حيث تنظيم العالقة بني اجلهات املشمولة باملشروع وهي املهندس املتدرب، جهة العمل، متكني ، وزارة العمل والتنمية 

اإلجتماعية، كما قامت مبتابعة خطة التدريب اهلادفة اىل تعزيز مهارات املهندس املتدرب.

أستفاد من برنامج متهيد 155 مهندس متدرب منهم 90 حصلوا على وظائف يف القطاعني العام واخلاص و 60 ما زالوا يف قوائم اإلنتظار. 
اجلداول والرسومات البيانية املرفقة يف صفحات هذا التقرير الالحقة  تبني عدد امللتحقني بالربنامج حسب سنة التخرج والتخصصات.

مشروع تكنولوجيا المعلومات:  •

كما مت شرحه سابقاً يف تقرير اجلمعية العمومية السابقة مل تستطع اجلمعية االستمرار مع الشركة املعينة لتنفيد هذا املشروع الطموح والذي كان 
يهدف إىل تطوير كل ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات يف اجلمعية وملختلف الربامج األخرى، 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 قرر جملس اإلدارة فسخ العقد واللجوء إىل  
القضاء لرفع قضية على الشركة إلسرتجاع املبالغ اليت دفعت هلا باإلضافة إىل كل اخلسائر املالية املرتبطة حيث مت تكليف مكتب احملامية 
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زينات املنصوري لتمثيل اجلمعية ورفع القضية ضد الشركة هذا و مازلت القضية يف اجملاكم للحكم النهائي.

ومن أجل املضي قدماً يف هذا املشروع الطموح، قرر جملس االدارة تكليف شركة الجناز اجلزء املتعلق بشئون األعضاء واملهنة، و كذلك العمل 
على تطوير املوقع االلكرتوني للجمعية وجعله أكثر تطورا ومشوال لكافة برامج ومشاريع اجلمعية.

جائزة جمعية المهندسين البحرينية:  •

مت االنتهاء من النسخة الثالثة للجائزة واإلعالن عن الفائزين يف 15 مارس 2022 خالل فعالية اليوبيل الذهيب، كما مت اإلعالن عن نسخة 
جديدة حتت مسمى جائزة اليوبيل الذهيب.

وعودًا على ما تقدم فأننا نورد لكم بعض التوصيات لدراستها وتنفيذها من قبل   • 
مجلس اإلدارة القادم:  

مركز التدريب :   أ. 

تكثيف العمل يف مركز التدريب وزيادة الربامج التدريبية عن طريق إجياد برنامج سنوي متكامل.   -

تطوير األمور املتعلقة بتسويق الربامج التدريبية.  -

استبدال أعضاء جملس االمناء ممن انتهت مدتهم حسب قرار جملس اإلدارة.   -

 .)ICE( اإلنتهاء من اإلجراءات املطلوبة لبدة برنامج معهد املهندسني املدنيني  -

إضافة نشاط برامج التدريب اهلندسية على السجل التجاري للمركز.  -

النظام األساسي والالئحة الداخلية :   ب. 

بناًء على االجتماع الذي عقد مع سعادة رئيس جملس الشورى بتاريخ 27 أبريل 2022 فقد مت االتفاق على أن تقوم اجلمعية بالتعاون   -
مع اجلمعيات املهنية اآلخرى بتقديم مقرتح إليهم لقانون منفصل للجمعيات املهنية لدراسته وتبينه إن أمكن. 

برنامج متهيد :   ج. 

العمل على اإلنتهاء من األمور املتعلقة بتمكني وخاصة املبالغ الغري مستحصلة.   -

البدء يف الربنامج وإعادة طرحه يف أقرب فرصة.  -

نظام اآليسو :   د. 

دعوة الشركات اإلستشارية املتخصصة يف تطبيق نظام األيسو ومن ثم تطبيقه على مركز التدريب يف اجلمعية.  -

جائزة اجلمعية :   ه. 

العمل على اإلعالن عن النسخة اخلاصة باليوبيل الذهيب.   -

تشكيل جملس األمناء للجائزة.   -

صرح املهندسني:   و. 

تكملة اإلجراءات واألعمال لبناء هذا الصرح : 
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اإلنتهاء من قبل وزارة األشغال للتصميم وطرح املناقصة.  -

االتفاق مع الوزارة حول متويل املشروع  -

املنتديات :   ز. 

احلرص والعمل على تنظيم منتدى شهري حول املواضيع اهلندسية واملهندسني.  -

املوارد املالية :   ح. 

مواصلة دراسة تطوير املوارد املالية.  -

نظام أرشفة الصور :   ط. 

تطوير النظام احلالي حلفظ وأرشفة صور ووثائق اجلمعية على مدار 50 عاماً عن طريق استحداث نظام جديد ومتطور.   -

مؤمتر املهندسني العام:  ي. 

رفع التوصيات اىل اجلهات الرمسية العليا باالضافة تنظيم املؤمتر الثاني بعد سنتيم من املؤمتر األول نظرا للنجح الذي حققه.  -

كان هذا موجزا للملخص التنفيذي، حرصنا فيه على إبراز أهم إجنازات اجلمعية خالل الفرتة 2021 / 2022 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 للشؤون املالية وتقرير مدققي احلسابات.
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ثانيُا:   أمانة السر:  

عقد االجتماع الثاني للجمعية العمومية بتاريخ 06 يونيو 2021 حبضور 89 من األعضاء واعتمدت اجلمعية العمومية املرتشحون األربعة   أ. 
الواردة امسائهم أدناه مبقاعد جملس اإلدارة للدورة القادمة بالتزكية وهم:

املهندس ياسر عبدالرحيم العباسي  

املهندس حممد علي اخلزاعي  

املهندس جعفر حممد علي   

املهندس حبيب حسن اجلبوري  

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

الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي /  الرئيس  

املهندس حممد علي اخلزاعي / نائب الرئيس والعالقات اخلارجية  

املهندس ياسر عبدالرحيم العباسي / أمني السر   

الدكتورة رائدة العلوي / األمني املالي واملقر  

الدكتور هيثم القحطاني / مدير املؤمترات واملنتديات   

املهندسة رجاء الزياني / مديرة مركز التدريب  

املهندسة ريم إبراهيم خلفان / مدير شئون األعضاء واملهنة  

املهندس جعفر حممد علي / مديرة اإلعالم والعالقات العامة  

املهندس حبيب جبوري / مديرة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع  

ونظرا لظروف شخصية للمهندس ياسر العباسي وبناء على طلبه فقد اعتذر عن االستمرار يف منصب أمني السر حيث مت تعيني املهندسة   
ريم خلفان أمينا للسر واملهندس ياسر العباسي عضوا يف جملس االدارة . 

هذا وقدم املهندس ياسر عبدالرحيم العباسي استقالته من اجمللس بتاريخ 05 أبريل 2022، حيث مت منصبه شاغرا اىل اجلمعية العمومية   
نظرا لعدم وجود عضو احتياط وحسب النظام األساسي. 

عقد جملس اإلدارة خالل العام املنصرم 16 اجتماعاً اعتيادياً و 7 اجتماعات استثنائية مت فيها إختاذ خمتلف القرارات التالية لتطوير   ج. 
خطة العمل املقّرة وتنفيذ برامج ومشاريع اجلمعية.



تقــــرير مجــلس اإلدارة 2022جمعية المهندسين البحرينية 

10

يف بداية الدورة وضع اجمللس خطة عمل تأخذ يف االعتبار اخلطط والربامج اليت تبنتها اإلدارة السابقة باإلضافة إىل التوصيات والقرارات   د. 
التى خرجت بها اجلمعية العمومية لالستفادة من اإلمكانيات املتاحة، وذلك توفري وإجياد برامج ومشاريع جديدة لنقل اجلمعية نقلة 

نوعية ومتميزة.

و.  إتفاقيات التعاون:

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

اجلامعة األهلية  

جامعة العلوم التطبيقية   

)ICE( معهد املهندسني املدنيني يف بريطانيا  

أمانة العاصمة  

احتاد املهندسني العرب:  ز . 

حضر اجتماع اجمللس األعلى بتاريخ 18 ديسمرب 2021 كاًل من د. ضياء توفيقي ود. رائدة العلوي وم. حبيب جبوري.  

اإلحتاد اهلندسي اخلليجي:  س . 

حضر اجتماع املتابعة للمجلس األعلى االفرتاضي بتاريخ 7 أغسطس 2021 كاًل من د. ضياء توفيقي، م. رجاء الزياني وم. جعفر حممد   
علي.

حضر ممثلي اجلمعية اجتماع جلنة االسرتاتيجية بدولة الكويت خالل يومي 8 - 9 أكتوبر 2021 كاًل من م. حممد اخلزاعي وم. مسعود   
اهلرمي.

حضر اجتماع املتابعة للمجلس األعلى االفرتاضي بتاريخ 30 أكتوبر 2021 د. ضياء توفيقي.  

حضر امللتقى اهلندسي اخلليجي الثالث والعشرين بعنوان » املهندس وحتديات الكوارث« كوفد رمسي كاًل من د. رائدة العلوي وم.   
حبيب جبوري، كما شارك م. فريد بوشهري بورقة عمل، ومت تكريم كاًل من م. جواد اجلبل وم. مجيل العلوي كرواد العمل اهلندسي، 

وشاركت اجلمعية يف املعرض املصاحب للملتقى أيضاً. 

حضر االجتماع االفرتاضي بتاريخ 24 يناير 2022 د. ضياء توفيقي.   

 :WFEO ش .  اإلحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية

WFEO كانت مجعية املهندسني البحرينية عضًوا نشًطا جداً يف اإلحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية

خالل عام 2021، ومت ترشيح املهندس عبداجمليد القصاب ملنصب نائب الرئيس يف WFEO اال أنه مل حيلفه احلظ. 

كما كانت اجلمعية نشطة للغاية يف اللجان التالية: جلنة الطاقة، جلنة البيئة، جلنة حوكمة الشركات، وجلنة أهداف التنمية املستدامة. 
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وقدمت اجلمعية أوراًقا يف مجيع هذه اللجان مبا يف ذلك جلنة املهندسني الشباب مع تقديم الدكتوره رائدة العلوي ورقة فنية. وحضرت 
اجلمعية العديد من اإلجتماعات الرئيسية لإلحتاد، وحضور اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية واملؤمتر العام يف كوستاريكا يف العام 2021 

بشكل مرئي.

وتأمل اجلمعية أن تستضيف أحدى الفعاليات الكبرية يف البحرين يف السنوات القادمة.

جملس األمناء ملركز تدريب مجعية املهندسني البحرينية:  ص . 

أعضاء جملس أمناء مركز التدريب:  

م. السيد مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  

م. رجاء يوسف الزياني )نائب الرئيس(  

د. ضياء توفيقي   

م. ياسر العباسي )ممثل عن الشركات الصناعية(  

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(  

هذا و قد مت استبدال املهندس ياسر العباسي باملهندس بدر املنصوري بناء على الرتشيح من شركة البرتوكيماويات كممثل للشركات الصناعية.

مشاركة اجلمعية يف اللجان: ض . 

اللجان الرمسية:

جملس تنظيم مزاولة املهن اهلندسية:  

م. عبدالنيب الصباح  

م. عيسى جناحي  

اجمللس األعلى للمرأة:  

م. هدى سلطان    

اللجان الداخلية:

جلنة املؤمترات واملعارض:  

م. حممد خليل السيد )الرئيس(  
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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  

جلنة توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد(:  

د. رائدة كاظم العلوي )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  

جلنة اإلعالم والعالقات العامة:   

م. جعفر حممد علي )الرئيس(   

د. عيسى قمرب   

م. حممود حممد يعقوب   

م. محد إبراهيم بدو   

م. إبراهيم البورشيد   

م. علي السباع   

م. علي جابر القطان   

م. زهراء سند  

م. حوراء فيصل   

م. أمرية جميد  

م. ابتهال حسن   

م. شيخة اخلالصي   

م. فاطمة علي عبدالعزيز  

جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع:   

م. حبيب حسن اجلبوري )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. شيخة عبداللطيف املداوي   

م. علي عبداهلل اجلعوني   

م. حممد عبداألمري  

م. فرحة الدوسري   

م. عمر مسري  

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. خليل العبيدات  

م. عبداإلله القامسي  

م. عباس الوطين   

م. سيما اللنقاوي  

م. حممود يعقوب   

هيئة حتكيم جائزة مشاريع خترج طلبة كليات اهلندسة:  

د. سهيل املصري )الرئيس(  

د. وفاء املنصوري  

م. فائق منديل  

م. ليلى جناحي  

د. إبراهيم مطر  

م. علي الري  

التدرجيي من  للتخلص  الوطنية  تنفيذ االسرتاتيجية  جلنة   
:)HPMP( املواد اهليدروكلورفلوركربونية

م. عبدالنيب الصباح  

د. محيد عبداهلل  

اللجان اخلليجية والعربية والدولية:

االحتاد اهلندسي اخلليجي:  

م. حممد اخلزاعي/ 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  

 

:WFEO االحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية  

م. عبد اجمليد القصاب  

م. ريم إبراهيم خلفان

  أمني السر 
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فيما يلي نوجز أهم برامج و مشاريع اجلمعية :

اليوبيل الذهيب :   

حتت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه احتفلت  اجلمعية بالفعالية   
الرئيسية  ليوبلها الذهيب و مرور 50 عام على تأسيسها و ذلك بتاريخ 15 مارس 2022 يف مركز البحرين الدولي للمؤمترات واملعارض 

حيث أناب جاللته معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء. 

الشؤون التنظيمية:  •

بدأت اجلمعية من شهر يناير من العام املنصرم 2021 باالستعدادات هلذه املناسبة اهلامة والتارخيية حيث مت تشكيل اللجنة التنظيمية   
العليا كالتالي:

- د. ضياء توفيقي )الرئيس(

- م. حممد علي اخلزاعي

- م.عبداجمليد القصاب

- م. ريم خلفان

- د. عيسى قمرب

- م. عفت رضا

- م. شهربان شريف 

- م. حبيب اجلبوري

- م. جعفر حممد

- م. ريم العتييب

- د. محيد عبداهلل )املدير التنفيذي للجمعية( 

ثالثًا:   البرامج والمشاريع :
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كما مت تشكيل جلان فرعية كالتالي :
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برامج االحتفالية:  

تقرر أن تكون احتفاليات اليوبيل الذهيب على مدار سنة 2022 حسب ما يلي:  

االحتفالية الرئيسية :   )1

هي االحتفالية الرئيسية والرمسية لليوبيل الذهيب :   

التاريخ : 15 مارس 2022  

املكان: مركز البحرين الدولي للمؤمترات واملعارض   

2(  املعرض املصاحب : 

معرض مصاحب لالحتفالية الرئيسية حول تاريخ اجلمعية واهلندسة بشكل عام على أن يتم نقل بعض األجزاء اىل مقر اجلمعية بعد   
ذلك. 

تصميم شعار خاص للمناسبة :  )3

مت تعيني شركة ميماك و ذلك لتصميم شعار خاص باالحتفالية و كذالك انتاج الكتاب التوثيقي و غري ذلك.  

الكتيب التوثيقي :   )4

كتيب خاص مبسرية اجلمعية على مدى 50 عاماً. لتوثيق كافة املعلومات و الربامج املتعلقة باجلمعية.  

فيديو أو فيلم وثائقي :   )5

يعرض يف االحتفالية الرئيسية حول إجنازات اجلمعية خالل 50 عاماً.   

املؤمتر العام :   )6

مؤمتر عام للمهندسني لطرح األوراق واملقرتحات لتطوير درو املهندس ومهنة اهلندسة يف املرحلة املقبلة عقد على مدى يومني بتاريخ .   
16 و 17 مارس 2022 يف موقع االحتفالية الرئيسية حيث متت تغطية تفاصيل املؤمتر يف تقرير املؤمترات.

تكريم الشخصيات واملؤسسات :   )7

مت خالل االحتفالية الرئيسية تكريم شخصيات ومؤسسات قامت بأدوار متميزة يف خدمة اجلمعية حسب القائمة املرفقة.  

النصب التذكاري :   )8

مت تشكيل فريق عمل لبحث اخليارات املتوفرة ملوقع لتشييد نصب تذكاري للمهندسني حيث تكونت من:  

- د. ضياء عبدالعزيز توفيقي.   

- م. حممد علي اخلزاعي.  

- م. جواد جعفر اجلبل.  
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قامت اجلهات الرمسية مشكورة بتخصيص موقع لتشييد نصب تذكاري للمهندسني حسب املوقع التالي:

مت طرح مسابقة لتصميم الصرح حيث مت تشكيل جلنة مكونة من كل من :

- م. غازي الصاحل )الرئيس(  

- د. مرجان مدارا  

- د. أمحد اجلودر  

- م. شاكر عبدالعزيز  

- م. حممد جواد حسن )ممثل وزارة األشغال(  

- م. منذر ضيف )ممثل وزارة األشغال(  

- م. نورا السايح )ممثلة هيئة الثقافة واآلثار(  

- م. فاطمة عبدعلي )ممثلة هيئة الثقافة واآلثار(  

هذا وقد مت بعد ذلك اختيار التصميم املقدم من املهندس أمحد صالح الدين.
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دعوة شخصيات من خارج اململكة :   )9

متت دعوة عدد من الشخصيات من خارج اململكة كرؤساء اجلمعيات اهلندسية اخلليجية واحتاد املهندسني العرب وغريهم.

املبادرات:  )10

مبناسبة هذه االحتفالية فقد قام جملس االدارة بتقديم املبادرات التالية:

تقديراً لدور املهندسني، فسوف يتم بناء صرح للمهندسني، ومت اإلعالن عن التصميم الفائز خالل هذه االحتفالية.   -  

اإلعالن عن » نسخة اليوبيل الذهيب » جلائزة اجلمعية واليت ستكون بصورة خمتلفة و مميزة من ناحية الفئات واجلوائز.   -  

اإلعالن عن منح دراسية إضافية لطلبة اجلامعات مع فتح اجملال لطلبة اجلامعات اخلاصة لالستفادة منها.   -  

توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة العاصمة لتقديم خدمات اجلمعية انطالًقا من الشراكة اجملتمعية، وتوقيع مذكرة أخرى مع معهد   -  
املهندسني املدنيني يف بريطانيا للحصول على العضوية االحرتافية، حيث ستتوىّل اجلمعية توفري عدد من املنح اجمّلانية إىل األعضاء من 

أجل متكينهم من االنتساب إىل هذا املعهد.

االعالن عن »ملتقى املهندسني الشباب« حتت مظلة اجلمعية باعتبارها إحدى اللجان حرصا مّنا على دعم الشباب وإتاحة الفرصة   -  
هلم خللق جيل متميز وقادر على حتديات املرحلة املقبلة.

منح جائزة سنوية للطلبة املتفوقني يف التخصصات اهلندسية  يف السنة النهائية من خمتلف اجلامعات احلكومية واخلاصة.  -  

البدء يف تطبيق برنامج اجلودة من أجل احلصول على الشهادات العاملية املتعلقة بتطوير األداء ورفع كفاءة العمل.  -  
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11(  الرعاية املالية : 

قامت اجلمعية مبجهود كبري للحصول على الرعاية املالية من جمتلف الشركة وواجهتنا صعوبات للدعم املادي رمبا كنتيجة للظروف   
املتعلقة جبائحة كورونا يف فرتتها األخرية. إال أننا جيب أن نتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير اىل الشركات اليت مل ترتدد بالوقوف جبانب 
اجلمعية خالل هذه املناسبة التارخيية وهم شركة بابكو وشركة اخلليج للبرتوكيماويات والبا وشركة مطار البحرين و شركة غاز البحرين 
الوطنية )بناغاز( وحممد صالح الدين لالستشارات اهلندسية ونسيج ودملونيا وأسري وشركة امساعيل خنجي وشركاه وشركة اجلالوي 

التجارية.  

12(  بعد اإلنتهاء من الفعالية مت عقد اجتماع جمللس االدارة واللجنة التنظيمية العليا لبحث الدروس املستفادة و مراجعة الفعالية لالستفادة 
منها.

مشروع توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج »مشروع متهيد« :  -

منذ بدء الربنامج يف 2019, إستمرت اللجنة املشرفة على برنامج توظيف وتدريب املهندسني حديثي التخرج )متهيد( مبتابعة خطة   
سري العمل للربنامج من حيث تنظيم العالقة بني اجلهات املشمولة باملشروع وهي املهندس املتدرب، جهة العمل، متكني ، وزارة العمل 

والتنمية اإلجتماعية، كما قامت مبتابعة خطة التدريب اهلادفة اىل تعزيز مهارات املهندس املتدرب.

أستفاد من برنامج متهيد 155 مهندس متدرب منهم 90 حصلوا على وظائف يف القطاعني العام واخلاص و 60 ما زالوا يف قوائم اإلنتظار.   
اجلداول والرسومات البيانية املرفقة يف صفحات هذا التقرير الالحقة  تبني عدد امللتحقني بالربنامج حسب سنة التخرج والتخصصات.

تكونت اللجنة من كل من: 

د. رائدة كاظم العلوي )الرئيس(  -  

م. عبداإلله القامسي   -  

م. خالد املهندي  -  

د. رائدة العلوي  -  

م. عيسى جناحي  -  

د. سلوى باصرة - ممثلة جامعة البحرين   -  

م. حممد اخلزاعي  -  

مشروع تطوير املقر احلالي :   -  

انتهى يف العام 2021 مشروع تطوير املقر احلالي للجمعية، ونظراً لظروف اجلائحة مل نتمكن من افتتاح رمسي للمرافق اجلديدة للمقر. ويف 
الوقت ذاته مت عمل الرتتيبات الالزمة مع وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك لتشجري االراضي املخصصة باملقر كمبادرة 

ومساهمة من اجلمعية يف محلة تشجري مملكة البحرين. 

كذلك بدأت اجلمعية يف العام 2021 بشراء مصعد للمقر حيث مت استالمه و ختزينه يف املقر. وبعد طرح مناقصة تنفيذ االعمال املتعلقة به من 
تركيب و أعمال اهلدم و إنشاء احلفرة املطلوبة و كذلك االعمال احمليطة به تعاقدت اجلمعية مع أحدى الشركات املختصة.

مشروع تطوير أنظمة تقنية املعلومات باجلمعية :   -
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كما مت شرحه سابقاً يف تقرير اجلمعية العمومية السابقة مل تستطع اجلمعية االستمرار مع الشركة املعينة لتنفيد هذا املشروع الطموح والذي كان 
يهدف إىل تطوير كل ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات يف اجلمعية وملختلف الربامج األخرى، 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 قرر جملس اإلدارة فسخ العقد واللجوء 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 و مازالت الضية يف احملكمة الصدار احلكم النهائي مع أن احلكم األولي و 

تقرير اخلبري كانا يف صاحل اجلمعية

كما قرر جملس االدارة تكليف شركة خمتصة الجناز اجلزء املتعلق بشئون العضوية يف هذا املشروع الطموح.

جائزة مجعية املهندسني البحرينية :   -

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  -  

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

قررت اللجنة ختصصيص فئتني للجائزة للعام 2021 كالتالي:

فئة املهندس املتميز :   -  

جائزة املهندس الشاب )3 إىل 10 سنوات خربة(  -  

جائزة املهندس املتمرس ) أكثر من 10 سنوات خربة(  -
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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 15 مارس 2022 يف احتفالية اجلمعية 
باليوبيل الذهيب كالتالي:

بالنسبة لفئة املهندس املتميز الشاب فقد فاز بها املهندس إبراهيم آل بورشيد.   -  

وأما بالنسبة لفئة مشروع التخرج فكانت النتائج كالتالي:  -  

اهلندسة املعمارية.  -  

اهلندسة املدنية.  -  

اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية.  -  

اهلندسة امليكانيكية.  -  

اهلندسة الكيميائية  -  

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

ملتقى املهندسني الشباب : 

- مت عقد اجتماع تعريفي يوم األربعاء املوافق 11 مايو 2022.

- مت عقد االجتماع التأسيسي للجنة يوم األثنني املوافق 6 يونيو 2022. 
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رابعًا:  المؤتمرات والمعارض : 
احتفلت مجعية املهندسني البحرينية بيوبيلها الذهيب حتت رعاية حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة خالل الفرتة 

15-17 مارس 2022 وذلك يف مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات.

وعلى هامش احتفاالت اليوبيل الذهيب، اقيم مؤمتر متخصص للمهندسني حتت شعار »حنو بيئة هندسية مستدامة وآفاق هندسية واعدة« 
الذي أقيم خالل الفرتة 16-17 مارس 2022 يف مركز البحرين الدولي للمعارض واملؤمترات.  وشارك يف املؤمتر عدد كبري من األشخاص من 

الوزارات والشركات الصناعية واملهندسني االستشاريني واألكادمييني. 

وكان من بني أهداف املؤمتر العام للمهندسني حبث املسائل ذات العالقة بالتطور املستقبلي للمهندسني البحرينيني وتطوير املهن اهلندسية 
مبملكة البحرين اىل جانب األنظمة اليت حتكم املمارسات اهلندسية والتعليم اهلندسي والبحرنة وغريها من املواضيع. وكان من بني أهم 

احملاور اليت ناقشها املؤمتر: 

احملور 1: التدريب اهلندسي والقطاع 

احملور 2: املهن اهلندسية واألنظمة والتشريعات

احملور 3: التعليم اهلندسي 

وكان املتحدث الرئيسي يف املؤمتر الربفيسور كي. رئيس االحتاد الدولي للمنظمات اهلندسية )WFEO( الربفيسور كي حيث اشتمل املؤمتر 
على 6 جلسات فنية مع 3 متحدثني رئيسيني و20 متحدثاً عادياً.

شهد املؤمتر العام للمهندسني تسجيل 750 مشاركا عرب االنرتنت اىل جانب 271 مؤسسة مشلت الوزارات وشركات القطاعني العام واخلاص 
الذين شاركوا للمشاركة يف املؤمتر. 

ومن ناحية أخرى مت تأجيل مؤمتر الشرق األوسط الثامن عشر للتآكل الذي كان من املقرر انعقاده يف عام 2021 بسبب القيود اليت فرضها 
تفشي جائحة الكورونا واحلرص على التباعد االجتماعي اىل 5-8 فرباير 2023. وتبعاً لذلك مت أيضاً تأجيل مؤمتر الشرق األوسط للفحوصات 

غري التدمريية اىل 12-15 مارس 2023.

املؤمترات واملعارض القادمة املقرر عقدها خالل الفرتة 2023-2022

التواريخالفعالية التسلسل
4-3 اكتوبر 2022املؤمتر الدولي الثالث عن الطاقة املستدامة 1

30-27 نوفمرب 2022املؤمتر السادس للصيانة واالعتمادية 2

3
عشر  الثامن  األوسط  الشرق  ومعرض  مؤمتر 

8-5 فرباير 2023للتآكل

4
غري  للفحوصات  األوسط  الشرق  مؤمتر 

15-12 مارس 2023التدمريية
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خامسًا: مركز التدريب : 

ويسرنا دعوة أعضاء اجلمعية للمشاركة يف العديد من جلان املؤمترات وتقديم مساهماتهم ودعمهم حرصا على جناح هذه الفعاليات.  وحنن 
على ثقة بأن ما سوف يقدمه األعضاء من دعم ومساهمات جتاه نشاطات اجلمعية سوف تؤدي اىل حتقيق جناحات باهرة ليس على املستوى 

اإلقليمي فحسب بل على املستوى الدولي أيضا. 

ويسعد جملس إدارة اجلمعية أن يعرب عن امتنانه وتقديره للمؤسسات الوطنية والدولية وخاصة هيئة الطاقة املستدامة واجلمعية اخلليجية 
للصيانة واالعتمادية واجلمعية الوطنية للتآكل )نيس( على دعمهم وتعاونهم يف التنظيم املشرتك للعديد من املؤمترات واملعارض الدولية بالتعاون 
مع مجعية املهندسني البحرينية.  وختامًا، نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا اىل مجيع أعضاء جلان املؤمترات واملتطوعني على جهودهم 

والتزامهم بالعمل معاً كفريق واحد من أجل حتقيق أهداف اجلمعية.

تسببت جائحة كوفيد-19 يف تأثريات سلبية واسعة على مركز التدريب حيث شهد العام 2021 اخنفاضاً يف عدد الدورات التدريبية وورش 
العمل والندوات جراء القيود والتحديات اليت فرضتها اجلائحة وامتثااًل لتوجيهات وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية  وصندوق العمل » متكني« 
باإليقاف املشروط للدورات التدريبية ولكن بفضل اإلستجابة السريعة من جانب جملس األمناء ودعم جملس اإلدارة واحلرص على االستمرار، 
استمر مركز التدريب بتنفيذ برامج تدريبية نوعية ختصصية، ومت اختيار مواضيع الدورات التدريبية املنظمة بناًء على اإلفادات من أصحاب 

العمل واستطالع حاجة سوق العمل. 

هذا وقد، كان هناك إقبااًل جيداً على التسجيل واملشاركة يف الدورات التخصصية ويعزى ذلك بشكل رئيسي إىل طرح برامج تديبية جديدة تفي 
مبتطلبات سوق العمل وتكثيف التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي. وقد استمر تطبيق نظام ضمان اجلودة على الدورات املقدمة للحفاظ 

على تصنيف »جيد« املقدم ملركز التدريب من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب.

وعليه، فأن املركز يسعى كذلك إىل أن يدرج إدراجه على قوائم االطار الوطين للمؤهالت اعتباراً من عام 2022. وقد مت تلقي عدد من املقرتحات 
من العديد من اإلستشاريني للتهيئة هلذا اإلدراج واالستعداد يف الوقت ذاته للمراجعة القادمة من قبل اهليئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة 
التعليم والتدريب. ومن ناحية اخرى، استمر مركز التدريب يف إقامة حتالفات مع مقدمي التدريب احملليني، اإلقليمني والدوليني لتوسيع 

نطاق الدورات املقدمة.

وتتمثل االسرتاتيجية الرئيسية احلالية واملستقبلية للمركز يف احلصول على املزيد من التمثيل يف هيئات التصديق الدولية بهدف زيادة عدد 
الدورات التخصصية املقدمة لالستفادة من خطة صندوق العمل »متكني« يف دعم الشهادات التخصصية املهنية.

هذا، وحيرص مركز التدريب على رفع مستوى نوعية التدريب وتلبية املعايري الدولية خلدمة مهنة اهلندسة بشكل أفضل، وذلك بتصميم كافة 
الربامج التدريبية وتطويرها بصورة مستمرة استنادا اىل أحدث املبادئ ، وحسب املتطلبات واملواصفات العاملية وباالعتماد على اخلربات العالية 

املطلوبة لسوق العمل احمللي واإلقليمي ومبا يركز على خصوصية العمل وطبيعة التدريب ومتطلباته وقدرات  وخربات املتدربني.

د. هيثم عيسى القحطاني  

مدير املؤمترات واملنتديات
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يف عام 2021 حقق مركز التدريب مايلي : 

1. تنفيد عدد من الدورات التدريبية العامة واخلاصة بدعم من صندوق العمل »متكني« .

2.  توفري دورات تطوير املهارات االساسية للمهندسني .

3.  الدورات التخصصية لشركات القطاع اخلاص والوزارات. 

. )QAA( 4. حتديث دليل إلدارة ضمان اجلودة والذي يتضمن متطلبات هيئة جودة التعليم والتدريب

.)QAA(  5. االستعداد ملتطلبات اجلودة وفقا لتقرير املراجعة السابق، من أجل حتسني تصنيف املركز يف هيئة جودة التعليم والتدريب

6. زيادة صايف أرباح مركز التدريب.

جملس أمناء مركز التدريب :

كما يود مركز التدريب أن يعرب عن تقديره جلميع أعضاء جملس األمناء للتعاون املستمر واملساهمة بشكل فّعال يف جناح املركز.

وأعضاء اجمللس هم : 

م. السيد مجيل كاظم العلوي )الرئيس(  •

م. رجاء يوسف الزياني )نائب الرئيس(  •

د. ضياء توفيقي   •

م. بدر املنصوري )ممثال عن الشركات الصناعية(  •

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(  •

قائمة الدورات التدريبية لعام 2021:

يعرض اجلدول أدناه الدورات اليت عقدت حتى أبريل 2022. 



جمعية المهندسين البحرينية  تقــــرير مجــلس اإلدارة 2022

25

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

10

15

15

15

15

15

15

290

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

املواد  من  التدرجيي  للتخلص  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
اهليدروكلورفلوركربونية

برنامج املهارات األساسية للمهندسني
برنامج املهارات األساسية للمهندسني
برنامج املهارات األساسية للمهندسني
برنامج املهارات األساسية للمهندسني
برنامج املهارات األساسية للمهندسني
برنامج املهارات األساسية للمهندسني

15th Oct, 2021- 19th Oct, 2021

22nd Oct, 2021 – 25th Oct, 2021

28th Oct, 2021 – 01st Nov, 2021

03rd Nov, 2021 – 07th Nov, 2021

10th Nov, 2021 – 14th Nov, 2021

17th Nov, 2021 – 21st Nov, 2021

24th Nov, 2021 – 28th Nov, 2021

01st Dec, 2021 – 05th Dec, 2021

 08th Dec, 2021 – 12th Dec, 2021

19th Dec, 2021 – 23rd Dec, 2021

25th Dec, 2021 –29th Dec, 2021

02nd Jan, 2022 – 07th Jan, 2022

3th Nov, 2021 - 21st Dec, 2021

26th Dec, 2021 - 15th Feb, 2022

13th Nov, 2021 - 21st Dec, 2021

13th Nov, 2021 - 21st Dec, 2021

26th Dec, 2021 - 15th Feb, 2022

13th Feb, 2022 - 14th April, 2022

عدد احلضور التاريخ  عنوان الدورة التدريبية  الرقم 

جمموع أعداد املتدربني

م. رجاء يوسف الزياني
مديرة التدريب
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عكفت جلنة األنشطة العامة منذ بدء أعماهلا يف شهر يوليو 2021 على تشكيل جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع هدفها:

تنظيم احملاضرات والندوات اهلندسية والتخصصية.  -

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

تنظيم االنشطة االجتماعية ألعضاء اجلمعية.  -

اإلعداد لتنظيم الرحالت والزيارات اخلارجية.  -

اإلشراف على جتهيز قاعات الفعاليات للمناسبات اليت تنظمها اجلمعية.  -

إعداد الزيارات اجملتمعية وخدمة اجملتمع.  -

وقد متكنت اللجنة من تنفيذ الربامج التالية: 

األنشطة االجتماعية:

الزيارات الفنية:  

المحاضرات:
متكنت جلنة األنشطة العامة وخدمة اجملتمع من ترتيب احملاضرات التالية:

يوم املهندس البحريين 13 أكتوبر    2021  1
نشاط ركوب اخليل 13 نوفمرب   2021  2

املشاركة يف برنامج ترميم البيوت مع امانة العاصمة 30 يناير   2022  3
الغبقة الرمضانية 11 ابريل   2022  4

الرقم

الرقم

الرقم

اليوم/ الشهر

اليوم/ الشهر

اليوم/ الشهر

العام

العام

العام

النشاط

النشاط

النشاط

زيارة سوق الرباحة - ديار احملرق 27 نوفمرب    2021  1
زيارة اكسبو دبي 22 - 25 ديسمرب   2021  2

حضور امللتقى اهلندسي اخلليجي 23 مبسقط - سلطنة عمان 19 - 23 مارس   2022  3

مناظرة هندسية بعنوان- يرى هذا اجمللس ان السيارات 23 نوفمرب   2021  1 
الكهربائية ليست اخليار املناسب لتقليل من املشاكل البيئية    

م. حبيب حسن اجلبوري
مدير األنشطة العامة وخدمة اجملتمع

سادسًا: األنشطة العامة وخدمة المجتمع  : 
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طلبات االنضمام للجمعية :

خالل سنة 2021 ، 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 180 عضواً 
من خمتلف فئات العضوية، و9 طلبات قيد الدراسة ، وقد مت رفض 5 طلبات أخرى وذلك نظراً لعدم استيفائهم للشروط واملعايري املتبعة يف 

اجلمعية، كما مت إقرار طلبات ترفيع العضوية لـ 8 عضواً.

يضم قسم شؤون األعضاء واملهنة على اللجان التالية :-

اإلمــام  عبد  والـدكتور  إبراهيم خلفان،  ريم  املـهندسة  واملهــنة  األعـضــاء  شــؤون  مــديـر  من  اللجــنة  هذه  تتكــون   : املنح  جلنة   •
السماك، واملهندس عامر علي بن رجب، واملهنـدس سيد مجيل العــلوي، واملـهندس أمحد اخلـــان.

جلنة الرتويج و املزايا العضوية : تتكون من مدير شئون األعضاء واملهنة املـهندسة ريم إبراهيم خلفان ، واملهندس مهدي اجلالوي   •
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 املـهندسة ريم إبراهيم خلفان وأمني الســــر املهندس ياسر العباسي   •
والـدكتور أسامـة تــقي البحارنــة واملهندس عيسى علي جنـــاحي والـمـهـندس أمحــد عبدالرمحن اخلـان واملهندس جواد اجلبل 

واملهندس محد بدو واملهندس حممود يعقوب.

وفيما يلي إحصائية بالطلبات املقدمة خالل عام 2020-2021 وتوزيعها حسب الفئات والتخـصصات:  

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

خالل عامي 2021-2020

توزيع الطلبات حسب التخـصصات:
خالل عامي 2021-2020

%0  - زميل  
%15  27 عامل  
%22  41 خريج 
%5  9 مؤازر  

%58  103 طالب  
%100  180 اجملموع 

 %18  34  هندسة مدنية 
%27  49 هندسة ميكانيكية 
%10  18 هندسة كهـربائية 
%19  35 هندسة كيميائية  
%10  17 هندسة معمارية 
%16  30 ختصصات أخرى 

%100  180 اجملموع 

النسبة العدد  النسبةفئة العضوية  العدد  فئة العضوية 

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 2021 عدد الطلبات اجلديدة املستلمة )8( 
، وعدد الطلبة املنتظمني )48(، وعدد الطلبة اخلرجيني )2( ، اجملموع الكلي )58(.

حيث استفاد 48 طالباً  من برنامج املنح خالل الفرتة املذكورة، وقد خترج من الربنامج 2 طالباً من خمتلف التخصصات اهلندسية،كما مت 
استالم 8 طلبات جديد ومتت املوافقة عليها من قبل اللجنة املختصة، 

هذا وقد بلغ عدد الطلبة املستفيدين من الربنامج يف الوقت احلاضر 58 طالباً.

اضافة عشر مقاعد لربنامج املنح الدراسة :

مبناسبة مرور مخسون عاماً على تأسيس اجلمعية أقر جملس اإلدارة زيادة عشرة مقاعد لربنامج املنح الدراسية اليت تقدمها اجلمعية لطالب 
اهلندسة ليكون العدد اإلمجالي أربعون منحة دراسية لدراسة بكالوريوس اهلندسة عوضا عن ثالثون منحة دراسية سابقا من بينها منحة كلية 

وجزئية حسب الشروط واملعايري املتوفرة.

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

 إحصائية توضيحية لتزايد عدد أعضاء املنتسبني للجمعية خالل السنوات املاضية منذ سنة 2010 حتى سنة 2021 .

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

10+116  19+121  9+105  14+208  9+125  25+88  19+140  20+106  7+144  46+310  104+9  8+172  

126  140  114  222  134  113  159  126  151  356  113  180  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 السنوات 
 عدد األعضاء

126  140  114  222  134  113  159  126  151  356  113  180 املقبولني 
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إحصائية بعدد الطلبات املقبولة من قبل جملس اإلدارة خالل إحدى عشر سنة.

جدول رقم )1( عدد األعضاء حسب فئة العضوية

النسبة العدد  فئة العضوية 
زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع

17

688

279

49

107

1140

%2

%60

24%

5%

9%

100%
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زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع
النسبة

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع
النسبة

5

247

115

8

22

397

%34

5

247

115

8

22

397

%34

5

110

27

8

26

176

%16

5

110

27

8

26

176

%16

3

99

19

3

15

139

%13

3

99

19

3

15

139

%13

1

48

26

0

11

86

%8

1

48

26

0

11

86

%8

-

91

61

1

19

172

%15

-

91

61

1

19

172

%15

3

93

31

29

14

170

%14

3

93

31

29

14

170

%14

17

688

279

49

107

1140

100%

17

688

279

49

107

1140

100%

الفئة

الفئة

 تخصصات
 أخرى

 تخصصات
 أخرى

هندسة 
معمارية

هندسة 
معمارية

هندسة 
كيميائية

هندسة 
كيميائية

هندسة 
كهربائية

هندسة 
كهربائية

هندسة 
ميكانيكية

هندسة 
ميكانيكية

 هندسة
مدنية

 هندسة
مدنية

المجموع

المجموع

جدول رقم )2( عدد األعضاء حسب التخصص

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية

زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع

16

566

278

38

105

987

% 1

%57

%28

%3

%11

%100

1

122

1

11

2

137

-

%89

%1

%8

%2

%100

17

688

279

49

107

1140

المجموعالفئة
غير بحرينيبحريني

العددالعدد النسبةالنسبة

جدول رقم )3( عدد ونسبة األعضاء حسب الجنسية
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زميل
عامل
خريج
مؤازر
طالب

اجملـموع

17

564

155

33

71

823

1%

%69

%19

%4

%8

%100

-

124

124

16

36

317

-

%40

%40

%5

%15

%100

17

688

279

49

107

1140

أعضاء عاملون مدى احلياة:732+ األعضاء العاملون اآلخرون: 408 اجملموع = 1140
م. ريم إبراهيم خلفان

عن/  مدير شئون األعضاء واملهنة

المجموعالفئة
إناثذكور

العددالعدد النسبةالنسبة

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

أعضاء جلنة اإلعالم والعالقات العامة :

املهندس جعفر حممد علي - مديراالعالم والعالقات العامة   -

الدكتور عيسى قمرب   -

املهندس حممود حممد يعقوب   -

املهندس محد إبراهيم بدو   -

املهندس إبراهيم البورشيد   -

املهندس علي السباع   -

املهندس علي جابر القطان   -

املهندسة زهراء سند  -

املهندسة حوراء فيصل   -

املهندس أمرية جميد  -

املهندسة ابتهال حسن   -

املهندسة شيخة اخلالصي   -

املهندسة فاطمة علي عبدالعزيز  -

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 يونيو 2020 إىل أبريل 2022: 

األخبار الصحفية:  

رغم تأثر أنشطة اجلمعية بشكل عام جبائحة فايروس كورونا، إال أن اجلمعية استطاعت إصدار حنو 24 خربا صحفيا متنوعا مشلت   
العديد من الفعاليات اخلاصة باجلمعية، 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، 
كما عملت اجلمعية على استقطاب الصحافة احمللية العربية واالجنبية ليكونوا شريك اعالمي يف فعاليات اجلمعية من خالل الرعاية 
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االعالمية اليت تقدمها الصحافة يف نشر أخبار اجلمعية وفعالياتها بشكل أوسع يف الصحف وحسابات التواصل االجتماعي التابع هلم 
، مما انعكس اجيابيا على تطور العالقة االعالمية مع الصحف ، وتأسيس عالقة متينة ختدم اجلمعية يف اجلانب االعالمي.

التغطية اإلعالمية ملؤمترات ومبادرات اجلمعية:  

بسبب تأثر اجلمعية حاهلا حال أي مؤسسة أخرى يف مملكة البحرين جراء استمرار تفشي جائحة كورونا، فقد مت تقليص حجم وكم   
املؤمترات اليت نظمتها اجلمعية خالل هذه الفرتة لتقتصر على بعض املؤمترات اليت مت تنظيمها عرب منصات التواصل املرئي، باإلضافة 

. ”Webinar“  إىل عدد من حماضرات الـ

لتنظيم  العودة تدرجييا  اململكة جراء جائحة كورونا ، فقد عملت اجلمعية على  العام يف  للوضع الصحي  التدرجيي  التحسن  ومع    
الفعاليات واألنشطة اهلندسية واملؤمترات والندوات اليت كانت تنظمها عرب منصات التواصل املرئي واحلضور الشخصي بعدد معني من 
احلضور حسب األشرتاطات الصحية يف تلك الفرتة ، ومن أهم هذه الفعاليات االحتفالية بيوم املهندس البحريين 2021م، واليت كان 
للجنة االعالمية دور مهم يف تغطية احلدث اهلندسي بكافة الوسائل املمكنة عن طريق الصحافة احمللية ومنصات التواصل االجتماعي 

ليكون هذا احلدث بداية الطريق للعودة التدرجيية ألنشطة اجلمعية .

كما وإن العام 2022م ، هو العام الذي يكون فيه قد مر مخسني عام على تأسيس اجلمعية ) اليوبيل الذهيب( ، حيث عملت اجلمعية    
على االحتفال بهذه الفعالية وإبراز دور اجلمعية واجنازاتها يف تطور القطاع اهلندسي يف مملكة البحرين ، فقد كان دور جلنة االعالم 
والعالقات العامة  مهم من خالل العمل على اظهار هذه الفعالية بشكل يليق مبكانة واسم مجعية املهندسني البحرينية كأعرق مجعية 

مهنية يف البحرين .

فقد قام الفريق االعالمي بالعمل لوضع اخلطط والتصورات اليت ساهمت  يف التغطية االستثنائية واملتميزة لفعاليات اجلمعية اخلاصة   
باليوبيل الذهيب للجمعية منذ االستعدادات هلا وخالهلا وبعدها.

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 إىل   -
التغطية اإلعالمية املناسبة للحدث. 

جملة املهندس :  

عملت جلنة االعالم والعالقات العامة متمثلة بأعضاء هيئة التحرير جمللة املهندس على تطوير جملة املهندس لتكون اجمللة متطورة   
وتفاعلية أكثر من خالل استخدام خمتلف  وسائل التكنولوجية املتطورة وربط اجمللة بها ، تطوير التصميم العام للمجلة ، والعمل على 
تطوير األقسام الرئيسية والفرعية للمجلة وادخال أقسام جديدة يف اجمللة مثل ) قراءة يف كتاب (،والعمل على جعل مواضيع اجمللة 

الفنية واهلندسية ذات منت وقيمة هندسية للقارئ . 

أصدت جلنة االعالم والعالقات العامة متمثلة بأعضاء هيئة التحرير عددين إثنني من جملة املهندس وهو العدد )71(  يف شهر يناير   
2022م ، كما أصدرت العدد )72( من اجمللة يف شهر أبريل 2022م وهو عدد خاص بتوثيق فعاليات اليوبيل الذهيب للجمعية منها 
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املؤمتر اهلندسي العام واملعرض املصاحب ، مع تضمينه عدد من املقاالت الفنية واملوضوعات اهلندسية والعلمية وعرض مشاريع الطلبة 
حديثي التخرج تشجعيا للطلبة حديثي التخرج إلبرازمشاريعهم.

املهندس تاميز:  

عمل فريق النشرة االلكرتونية ) املهندس تاميز( على جعل النشرة االلكرتونية تفاعلية أكثر من جانب تطوير التصميم العام ليتماشى   
مع السمة اخلاصة باجلمعية ، حيث أن النشرة االلكرتونية متخصصة يف نشر أخبار وفعاليات وأنشطة اجلمعية بشكل شهري لكافة 

األعضاء . 

قامت اللجنة بإصدار نسخة إلكرتونية واحدة خالل العام 2021 العدد )50( وتضمن أخبار اجلمعية من شهر فرباير حتى أغسطس   
2021م.

ومنذ شهر نوفمرب2021م،  أخذت النشرة االلكرتونية  تصدر شهرياً بشكل منتظم حيث صدرت )5( أعداد من النشرة يف الفرتة نوفمرب   
2021م ومارس 2022م .

التواصل االجتماعي:  

حرصا من اللجنة على مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة اليت تسيطر على كافة املعامالت يف اجملتمعات املتقدمة، مت تفعيل كافة   
وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة باجلمعية ) االنستغرام، التويرت ، الفيسبوك، اليوتيوب، اللنكدن و الواتس اب ( ، فمن جانب  
االنستغرام فقد مت العمل على تطوير احلساب  وتفعيله بشكل أكرب والعمل على توحيد املنشورات يف احلساب بنسق متنزن وموحد من 
خالل مسة موحدة جلميع املنشورات ، حيث مت  نشر )Post« 53« يف الفرتة من مايو 2021م حتى أكتوبر2021م(، ومعها التويرت 
والفيسبوك والواتس اب وقناة اليوتيوب وتغذيتها بكافة األخبار والفعاليات اليت تقوم بها اجلمعية من خالل جلانها كافة، كًل مبا 

يتناسب معه من طرق النشر والتغذية. 

 Post”« 193 ومنذ نوفمرب2021م ، زادت وترية العمل يف تفعيل وتغذية منصات التواصل االجتماعي للجمعية حيث مت تغذيتها بعدد  

50

51

52

53

54

55

فرباير2021 - أغسطس 2021

سبتمرب 2021 - نوفمرب 2021

ديسمرب 2021

يناير 2022 

فرباير 2022

مارس 2021

الجوانبالعدد ) المهندس تايمز(

النتيجة النهائية
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يف االنستغرام ، ومت تغذية باقي منصات التواصل اخلاصة باجلمعية بنفس هذا العدد من املنشورات والصور واألخبار.

ومنذ مايو 2021 حتى أبريل 2022م، مت تعميم )214( تعميماً خمتلفاً )تهاني وتعازي وإعالنات( عرب واتس اب  اجلمعية، منها )116(    
تعميماً يف الفرتة مايو وحتى أكتوبر 2021م. ومنذ نوفمرب 2021م مت تعميم )98(  تعميماً عرب الواتس اب.

وباإلضافة لذلك فقد مت تفعيل حساب اجلمعية يف )LinkedIn( وتعذيته بكافة األخبار والفعاليات اخلاصة باجلمعية . 

املوقع االلكرتوني :  

عملت اللجنة من خالل فريق عمل خاص على تطوير املوقع االلكرتوني للجمعية وجعله أكثر تطورا ومشوال لكافة برامج ومشاريع اجلمعية   
، فقد مت تدشني املوقع االلكرتوني حبلته اجلديدة يف فعالية اليوبيل الذهيب 15 مارس 2022م ،  حمتويا على ميزات جديدة ملتصفحي 

املوقع .

كتاب اليوبيل الذهيب )50 عاماً... متيز وعطاء(:  

التوثيقي اخلاص بفعالية  تابعت اللجنة اإلعالمية مع جلنة كتاب اليوبيل الذهيب عملية إعداد ومراجعة وتصحيح وتصميم الكتاب   
اليوبيل الذهيب ، حتى ظهر الكتاب بالشكل املميز الذي ظهر عليه حمتويا على توثيق مميز لفصول ومراحل متعددة من عمل اجلمعية 

واالجنازات اليت حققتها طوال فرتة اخلمسني عام .

توصيات:   

ويف إطار سعي جلنة اإلعالم والعالقات العامة لتطوير التواصل مع األعضاء والقطاعات ذات العالقة بالشأن اهلندسي و وسائل اإلعالم   
املتوفرة على أرض مملكة البحرين مع اجلمعية فإنها توصي بالتالي:-

العمل على تطوير وتنظيم عملية توثيق العمل االعالمي من خالل نظام أرشفة للصور واملقاطع املرئية لكافة فعاليات اجلمعية، ومجيع   -
اصدارات ومنشورات اجلمعية حبيث يسهل الرجوع هلا يف املستقبل .

تنظيم مسابقة ثقافية هندسية من خالل منصات التواصل االجتماعي اخلاصة باجلمعية مع تقديم جوائز مناسبة، من أجل زيادة الوعي   -
اهلندسي لدى العموم مع زيادة متابعي حسابات اجلمعية، وهو ما سيساهم يف زيادة عدد أعضاء اجلمعية وخصوصاً من الطلبة حديثي 

التخرج. 

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

العمل على حتديد يوم يف السنة لتكريم الصحف ووسائل اإلعالم الداخلية واخلارجية، لشكرهم على إسهاماتهم يف نشر وتغطية فعاليات   -
وأخبار اجلمعية.

القيام بزيارات ميدانية لوسائل اإلعالم املختلفة لبناء جسور تواصل مثمرة.  -

بناء جسور تواصل بناءة مع اجلمعيات املهنية املختلفة من أجل اإلسهام باحلركة التطوعية يف البحرين.  -

م. جعفر حممد علي
مدير اإلعالم والعالقات العامة
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متاشياً مع النظام األساسي للجمعية عمل جملس اإلدارة العمل على متابعة خطط عمل 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 اإللكرتونية والكهربائية واحلاسوب اآللي:   أ. 

عقدت الشعبة ثالث اجتماعات تأسيسية، مت خالهلا االتفاق على الرؤية والرسالة واالهداف والقيم اليت ستعمل من خالهلا، ومت التوافق   
على هيئة إدارية من ستة مهندسني.

األهداف :

تنظيم األنشطة والفعاليات العلمية وتشجيع البحث العلمي.  .1  

تنظيم األنشطة والفعاليات املهنية وتطوير شئون املهنة.  .2  

االهتمام بتدريب وتوظيف املهندسني اجلدد يف التخصصات املختلفة.  .3  

التواصل وبناء العالقات العلمية واملهنية.  .4  

أن تكون الشعبة هي املرجع العلمي واملهين يف ختصصاتها.  .5  

إصدار املوجز التقين بشكل دوري.  .6  

تقديم اخلدمات واالستشارات للمجتمع.  .7  

القيم: 

املهنية واالحرتاف والريادة واالبداع.

اهليئة اإلدارية : 

م. حممد العصفور/ رئيس   -

د. حصة اجلنيد/ نائب رئيس  -

م. أمحد الوحوش/ مقرر  -

م. علي القطان/ عضو إدارة  -

م. حبيب اجلبوري/ عضو إدارة  -

م. يوسف املؤمن/ عضو إدارة  -

وقد عقدت اهليئة اإلدارية حوالي عشرة اجتماعات، مت خالهلا وضع خطة عمل اسرتاتيجية للشعبة يف أربعة حماور رئيسية هي: العلمي، 
واملهين، واخلدمي، والتدريب. كذلك مت اعداد مسودة الئحة داخلية لعمل الشعبة. وقد تزامنت انطالقة الشعبة مع ظهور جائحة الكورونا 
واليت أسهمت بشكل كبري اىل جتميد كثري من األنشطة والفعاليات اليت وردت يف خطة العمل. وبالرغم من ذلك استطاعت الشعبة تنفيذ 

تاسعًا:   الروابط والشعب التخصصية: 
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جمموعة من األنشطة والفعاليات، وكان بعضها بالتعاون مع جلنة التقنيات واالتصاالت ICT يف احتاد املهندسني العرب.

قائمة األنشطة اإلفرتاضية :

املشاركة يف املنتدى العربي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/ ديسمرب 2020   -

حماضرة حول تأسيس وأدبيات وخطة الشعبة/ مايو 2021  -

تصميم املناهج اهلندسية - حتديات وفرص/ نوفمرب 2021  -

حماضرة حول تقنيات الطاقة الكهروضوئية وسوق الطاقة الشمسية/ مارس 2022  -

اخلطة االسرتاتيجية للشعبة :

1

2

3

4

تنظيم احملاضرات العلمية
تنظيم الندوات العلمية

تنظيم امللتقى الداخلي )منتدى، مؤمتر(
عقد ورشات متخصصة للتشجيع على االحباث

اصدار املوجز التقين )هندسة/ اسم مقرتح(
تبادل املواد العلمية عرب جمموعة االتصال 

تضمني امللحق ملف العدد )مفصل(
تضمني العدد فقرة )مهندس ومشروع(

املشاركة يف منتدى اجلمعية يوم الثالثاء
التعريف باملهنة )ختصصات الشعبة(
لقاء الشعبة الدوري وتبادل االفكار 

اصدار دليل التخصص )ختصصات الشعبة( يف البحرين
حاجة السوق لتخصصات الشعبة بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة  

رصد املشاريع الكربى يف البحرين وحتليلها واالفادة منها 
نشر املقاالت واالحباث املتخصصة 

التعليم املستمر/ حماضرة توعوية عامة لطلبة اهلندسة يف اجلامعات 
بناء قاعدة بيانات للمؤسسات واهليئات واجلمعيات والنقابات املهنية 

حملياً وعامليا
التواصل الشخصي مع املهندسني ودعوتهم لالنضمام اىل الشعبة

اختيار الربامج اهلندسية املتميزة واملقدمة عرب االنرتنت وتعميمها 
تصميم برنامج تدرييب بالتعاون مع مركز التدريب )ما حيتاجه املهندس 

بعد التخرج(
عقد اللقاءات احلوارية حلديثي التخرج مع املهندسني أصحاب اخلربات 

المبادرات والعمليات التشغيليةاألهداف االستراتيجيةالمحاور

تنظيم األنشطة والفعاليات العلمية 
وتشجيع البحث العلمي

العلمي

املهين

التدريب

اخلدمي

 إصدار املوجز التكنولوجي بشكل 
دوري

تنظيم األنشطة والفعاليات املهنية 
وتطوير شئون املهنة

ان تكون الشعبة هي املرجع يف 
اجلمعية يف ختصصاتها املختلفة

تقديم اخلدمات واالستشارات 
للمجتمع 

التواصل وبناء العالقات العلمية 
واملهنية

التدريب من أجل التوظيف
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شعبة اهلندسة املعمارية والتخطيط العمراني :   ب. 

م. مهدي اجلالوي )الرئيس(  -

م. إبراهيم عبداألمري )نائب الرئيس(  -

م. أمينة العبيدلي )املقرر(  -

م. حوراء فيصل )عضو إداري(  -

م. عمار األدرج )عضو إداري(  -

شعبة اهلندسة املدنية والبيئة :   ج. 

م. حسن عامر التميمي )الرئيس(  -

م. نور حممد خميمر )نائب الرئيس واملقرر(  -

م. هاني اخلياط )عضو إداري(  -

م. حممود املناعي )عضو إداري(  -

م. حممد علي اخلزاعي

نائب الرئيس والعالقات اخلارجية
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عاشراً:   الشؤون المالية: 
البيانات املاليةاملدققة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020  العمومية املنعقد يف 6 يونيو 2021  قدم مدققو احلسابات يف اجتماع اجلمعية 
جلمعية املهندسني البحرينية شاملة رأيهم املتحفظ خبصوص اإليرادات احملققة من برنامج متهيد التدرييب. ويعزى ذلك يف األساس اىل عملية 
اصدار الفواتري لربنامج متهيد املدعوم من متكني، حيث كانت اجلمعية تصدر فواتري بنسبة 100% عن كل متدرب، ولكن املدققني أصروا 
على احتساب 50% فقط على أن يتم اصدار الفواتري للنسبة املتبقية عندما يتم توظيف املهندس املتدرب على الرغم من عدم وجود اتفاقية 

بهذا الشأن. 

اجراء  طريق  عن  املدققني  من  املقدم  املؤهل  الرأي  بإزالة  قرار  لسنة 2021، صدر  العمومية  اجلمعية  اليت جرت يف  املناقشات  على  وبناًء 
التسويات الالزمة على األرقام وتطبيق التغيريات الضرورية املطلوبة الزالة الرأي املؤهل. وعليه قام مدققو  احلسابات بتعديل تقريرهم املدقق 
وادخال األرقام اليت مت تعديلها وشطب الرأي املؤهل اىل جانب النسخة املعدلة من تقرير التدقيق السابق لعام 2019. ومع األسف مل تتمكن 
اجلمعية من نشر النسخة املعدلة نظراً ألن التقرير الذي صدر سابقا قد اعتمدته اجلمعية العمومية لعام 2019 ومت تقدميه اىل الوزارة قبل 
انعقاد اجلمعية العامة األخرية.  وقد ُأبلغ األعضاء بهذا املوضوع عن طريق مذكرة ونشر رسالة توضيحية مع تقرير التدقيق يف موقع مجعية 

املهندسني البحرينية. 

من ضمن األنباء السارة جناح اجلمعية خالل السنتني املاضيتني يف اجياد وظائف لـ 90 من خرجيي برنامج متهيد من العدد اإلمجالي البالغ 
155 من اخلرجييـــــن املتدربيـــــن.  وقد ساهم هذا التوظيف يف مساعدتنا على ختفيض الذمم املدينة للجمعية من -/465,000 دينار 

حبريين اىل -/195,000 دينار حبريين. 

مع بوادر التعايف من آثار جائحة الكوفيد-19 فإننا نتطلع اىل اجياد وظائف لبقية اخلرجيني من برنامج متهيد. وباإلضافة اىل ذلك، قام جملس 
اإلدارة بإجراء مناقشات جدية مع متكني لشطب مسألة توظيف اخلرجيني كشرط لتحصيل رسوم التدريب بالكامل.

يف النصف الثاني من عام 2021 ومع تراخي عمليات اإلغالق والقيود اليت نشأت عن جائحة الكوفيد-19، استأنفت اجلمعية تقديم دوراتها 
التدريبية املدعومة من متكني حيث مت تدريب أربع جمموعات على املهارات املطلوبة للتوظيف، وتألفت كل جمموعة من ما بني 15 اىل 20 

طالبا. 

ومن ناحية أخرى، قام اجلهاز الوطين لاليرادات بتعديل وزيادة ضريبة القيمة املضافة من 5% اىل 10% اعتبارا من 1 يناير 2022. 

وعلى صعيد الرتتيبات لالحتفال باليوبيل الذهيب، استطاعت اجلمعية احلصول على مساهمات كبرية لرعاية فعاليات االحتفال من العديد 
من املؤسسات مبملكة البحرين خالل عام 2021.  وعلى الرغم من أن التقرير املالي يوضح خسارة قدرها -/64,870 دينار حبريين فإنه من 
املهم للغاية أن نالحظ بأن مبالغ الرعاية اليت مت استالمها الحتفاالت اليوبيل الذهيب ال ميكن إدراجها يف البيان املالي لعام 2021 وسوف 

تؤخذ يف االعتبار يف التقرير املالي لعام 2022 بغرض التوافق مع متطلبات معايري التقارير املالية الدولية.
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فعاليات عام 2021

التدريب

متهيد

مؤمترات 2021

املصروفات العامة للمؤمترات 

اجملموع )د.ب( 

فعاليات عام 2020

التدريب

مؤمترات 2020

املصروفات العامة للمؤمترات 

اجملموع )د.ب( 

السنة 
رسوم اإلشرتاك السنوي

الدخل املستلم 
الرسوم غري املدفوعة 

الدخل

62250

0

16117

0,000

78,367

الدخل

309,286

6,000

0,000

315,286

2021
20,383
10,995
9,388

املصروفات

14408

23160

9779

1787

49,134

املصروفات

208,388

2,553

6,334

217,275

2020
49,120
8,759

40,361

الربح )اخلسارة(

47,842

23,160-

6,338

1787-

29,233

الربح )اخلسارة(

 100,898

3,447

6,334

98,011

املؤمترات والدورات التدريبية:  .1

نظمت اجلمعية مؤمتر الطاقة املستدامة افرتاضياً خالل الربع األول من عام 2021.

+

+

-

+

كان الدخل الذي مت حتقيقة خالل عام 2021 ناجتا باألساس من برنامج مهارات التدريب املطلوبة للتوظيف. 

بادرت اجلمعية اىل االحتفال بيوبيلها الفضي )50 عاما( يف عام 2022 بتنظيم خمتلف الفعاليات. وعلى هذا الصعيد، حصلت اجلمعية على 
رعاية من كربيات الشركات يف مملكة البحرين دعماً لفعاليات اليوبيل الذهيب. 

العضوية:  .2

يف عام 2022 ويف نطاق األسعار املعدلة لضريبة القيمة املضافة، بدأت اجلمعية يف تطبيق ضريبة قدرها 10% على رسوم العضوية. وقد حرصت 
اجلمعية أن تتبع مشورة مستشارها املالي فيما يتعلق بدفع ضريبة القيمة املضافة بشأن رسوم العضوية غري املستحصلة، والذي أوصى بأن 
يتم جتميد مبالغ العضوية غري املدفوعة لتفادي دفع ضريبة زائدة عن املقرر. كما قرر جملس اإلدارة جتميد عضوية أولئك الذين مل يدفعوا 

املستحقات اليت عليهم ألكثر من سنة واحدة واليت سوف يتم اعادة بيانها عندما يتم تسديد املستحقات الكاملة من الرسوم.
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السنة
عدد البعثات 

جمموع قيمة املنح 

املوجودات
املوجودات الثابتة 

املوجودات اجلارية 
اجملموع 

السنة
2021

اجملموع

السنة
2022

اجملموع

2021
 27

 8,268 د.ب 

2021
2,097,921 د.ب
2,442,643 د.ب
4,540,564 د.ب

البنك
بنك البحرين الوطين

بنك اإلمثار

البنك
بنك البحرين الوطين

بنك اإلمثار

املبلغ )د.ب(
1,602,100

513,550
2,115,652

املبلغ )د.ب(
1,499,385

473,268
1,972,654

2020
2,058,911 د.ب
2,583,792 د.ب
4,642,703 د.ب

الفرق
39,010     د.ب
141,149   د.ب
102,139    د.ب

سعر الفائدة
%1,7 - %1,0

 3,75 - %3,1 

سعر الفائدة
%1,7 - %1,3

% 4,8 -%3,75

مبلغ الفائدة
25,018
18,560
43,578

مبلغ الفائدة
27,548
21,721
49,269

2020 
 64

19,094 د.ب 

+
-
+

املنح الدراسية واملصروفات اجملتمعية:  .3

بلغت رسوم املنح الدراسية املدفوعة خالل السنة املالية احلالية لطالب اهلندسة املستحقني لفصل دراسي واحد -/8,268 دينار حبريين 
ولفصلني دراسيني -/19,094دينار حبريين وذلك عن السنة املاضية. 

استلمت اجلمعية مساهمات لربنامج املنح الدراسية من السيد عيسى جناحي، السيدة فرح القامسي والسادة شركة حممد جالل وأوالده.

املوجودات:   .4

مت االنتهاء من مجيع األعمال املصاحبة ملشروع التصميم الداخلي ملقر اجلمعية فيما عدا بالنسبة لرتكيب املصعد الذي يتوقع أن يتم االنتهاء 
منه مبنتصف عام 2022.

الودائع الثابتة:   .5

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. 

%
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شهدت أسعار الفائدة تقلبات كبرية وأيضاً يف الفوائد احملققة من الودائع الثابتة. وعند قيامنا باالستفسار من مسئولي البنك أجابوا بـأن هذا 
يرجع اىل سعر اإلقراض الذي مت ختفيضه بشكل كبري بسب األوضاع الناشئة عن الكوفيد واليت كان هلا تأثريها على تدني أسعار الفائدة 

على الودائع الثابتة. 
6.  مبنى اجلمعية : 

بلغت مصاريف صيانة مبنى اجلمعية 6,486 دينار حبريين خالل عام 2021، مقابل مبلغ 10,094 دينار حبريين يف عام 2020. ويعزى 
هذا االخنفاض يف األساس اىل االقتصاد يف أعمال الصيانة بعد اجراء الرتميمات على املقر. 

جملة املهندس:  .7
خالل عام 2021، أصدرت اجلمعية عــــدداً واحداً من جمــــلة املهندس بتكلفـــــة قـــدرها -/1,978دينار حبريين. وتقوم اجلمعية بنشر 

جملة املهندس واملهندس تاميز بصيغة PDF وترسل اىل مجيع أعضائنا املسجلني يف جمموعة الواتساب اخلاصة باجلمعية.
الذمم املدينة:  .8

سجلت الذمم املدينة لعام 2021  اخنفاضا حيث بلغت -/274,901 دينار حبريين، مقابل مبلغ -/ 501,053 دينار حبريين يف عام 2020. 
ويعزى هذا اإلخنفاض يف األساس اىل املبالغ اليت مت حتصيلها من متكني مقابل الفواتري اخلاصة باخلرجيني الذين خترجوا مؤخرا من برنامج 

متهيد. 
وقد مت اضافة هذا املبلغ املستلم اىل رأمسالنا العامل يف احلساب املصريف حيث متكنت اجلمعية من تسديد مستحقاتها املتعلقة مبشاريع التصميم 

الداخلي وتركيب املصعد وفعاليات اليوبيل الذهيب وغريها. 
الذمم الدائنة:  .9

كما اخنفضت الذمم الدائنة لعام 2021 اىل -/44,964 دينار حبريين عن السنة املنصرمة واليت كانت -/ 105,530 دينار حبريين. ويعزى  
هذا االخنفاض اىل تسديد الفواتري املستحقة للغري. 

تكلفة املوظفني:  .10
الدعم احلكومي لرواتب البحرينيني: حصلت اجلمعية على دعم حكومي لرواتب موظفيها البحرينيني بدفع رواتبهم بنسبة 100% ملدة ثالثة 

أشهر و50% من رواتبهم ملدة شهرين آخرين. 
ومقارنة بالعام السابق، اخنفضت تكلفة املوظفني من -/88,035 دينار حبريين      اىل -/85,520 دينار حبر يين بسبب استقالة موظفني 

اثنني خالل الربع الثالث من السنة. 
كما مت توظيف ثالثة متطوعني للتدريب حمليا من أجل تسويق والرتويج لدورة مهارات التوظيف بدعم من متكني. 

11.  امللخص املالي:
خالل عام 2021 سجلت اجلمعية خسارة قدرها -/64,870 دينار حبريين مقابل خسارة بلغت -/36,421 دينار حبريين يف السنة املاضية. 

 12.  التوصيات:
يوصي جملس اإلدارة بإعادة تعيني السادة/طالل أبوغزالة كمدققني حلسابات اجلمعية للفرتة من يناير اىل ديسمرب 2022.

د. رائدة كاظم العلوي                                               د. ضياء عبدالعزيز توفيقي  
األمني املالي واملقر                                    رئيس جملس اإلدارة
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الحادي عشر:  تقرير مدققي الحسابات :
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