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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

�شا�شي عن  الأ �شغال هي امل�شئول  الأ وزارة   

البحرين، مبا فيها �شبكة  التحتية ململكة  البنية 

وامل��ب��اين  ال�شحي،  ال�����رصف  و�شبكات  ال��ط��رق، 

التخطيط  اأي�شا  ال��وزارة  مهام  وت�شمل  العامة. 

واإدارة  واإن�شاء  وتطوير  وت�شميم  ال�شرتاتيجي، 

امل�شاريع واأعمال ال�شيانة، وكل هذا يجري وفقا 

والروؤية  للبحرين  الوطنية  �شرتاتيجية  الإ للخطة 

طار  الإ الوطنية  القت�شادية 2030. وتوفر اخلطة 

�شرتاتيجية  القانوين للتخطيط الهيكلي والتنمية الإ

وال�شتثمارات، وكذلك توفر اإطارًا ملراقبة التنمية 

يف اململكة.

�شغال  تتجّلى روؤية الوزارة يف اأن تكون وزارة الأ  

توفري خدمات عالية  رائدة يف  موؤ�ش�شة مهنية 

تقوم  الروؤية  وه��ذه  البحريني.  لل�شعب  اجل��ودة 

على مبداأين اثنني كالتايل:

لل�شعب  املعي�شي  بامل�شتوى  الرت���ق���اء   

م�ن  الوطنية  التنمي�ة  اأه��داف  ودعم  البحريني، 

اأج�ل التق�دم والزدهار القت�شادي. الوزارة ملتزمة 

انعك�س  وقد  البحرين،  يف  التحتية  البنية  بتطوير 

ذلك من خالل زيادة امليزانيات املخ�ش�شة لذلك 

التنويع القت�شادي  عوام. وقد مت دعم  الأ على مر 

من خالل زيادة املوارد امل�شتخدمة يف حتديث 

وذل��ك  البحرين  يف  وامل���دن  ال��ق��رى  وحت�شني 

على  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  لتحقيق 

حد �شواء.

وتعمل الوزارة حاليا نحو تبني نظام �شتتمكن   

القت�شادية  املجالت  كافة  اإدارة  من  خالله  من 

ال��ق��ط��اع��ات  تخطيط  جم���ال  يف  ���ش��ا���ش��ي��ة  الأ

نظمة  املختلفة وو�شع وحتديث ال�شيا�شات والأ

وذل��ك  امل�شاريع،  اإدارة  يف  رائ���دة  كمنظمة 

بال�شتعانة مب�شادر خارجية من القطاع اخلا�س.

ال��وزارة  يف  امل��رك��زي  التخطيط  منظمة  اإّن   

جميع  وتنفيذ  وتخطيط  بتن�شيق  القائمة  هي 

اأنحاء  جميع  يف  العامة  التحتية  البنية  م�شاريع 

الرئي�شية،  ال�شناعات  وك��ذل��ك  ال��ع��ام  القطاع 

التخطيط  منظمة  و�شعت  وقد  والغاز.  كالنفط 

املركزي روؤية متطورة ونظام معلومات جغرايف 

لدعم هذه املهمة.

�شغال نبذة عن وزارة الأ
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

نوعية  حت�شني  على  �شغال  الأ وزارة  حتر�س   

عن  وذل��ك  الطرق  م�شتخدمي  جلميع  احلياة 

ومريحة  اآم��ن��ة  ط��رق  على  املحافظة  ط��ري��ق 

الهدف  هذا  حتقيق  ويتم  اململكة.  يف  وفعالة 

واإدارة  الطرق  وت�شميم  تخطيط  اإدارة  خالل  من 

بالتعاون  وذل���ك  ال��ط��رق،  و���ش��ي��ان��ة  م�����ش��اري��ع 

م��ع ���رصك��اء م��ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س.

متتد  للطرق  متكاملة  خطة  ال���وزارة  وتتبع   

التطوير  اأعمال  جميع  وت�شمل   2021 العام  اإىل 

ل�شبكات الطرق يف اململكة. هذه اخلطة هي 

را�شي املخ�ش�شة  عبارة عن منوذج ل�شتخدام الأ

املتوقع  ال�شكاين  التعداد  على  بناًء  للموا�شالت 

وذلك  امل��رور،  حركة  يف  والنمو  امل�شتقبل  يف 

احلكومية  ال��وك��الت  من  متكاملة  لبيانات  تبعا 

التنمية. و�رصع قطاع  العاملة يف جمال  خرى  الأ

�شرتاتيجية  الإ امل��ب��ادرات  من  ع��دد  يف  الطرق 

اأه���داف  اأه���م  واإن م��ن  ل��دع��م ه���ذه اخل��ط��ة، 

ملفتة  نوعية  نقلة  اإح��داث  الطرق  اإ�شرتاتيجية 

املجال  وفتح  الطرق  �شبكة  وم�شتوى  اأداء  يف 

من  والتخفيف  م�شتقبلية  تطوير  اأعمال  اأم��ام 

كثافة الزدحام املروري وزيادة م�شتوى ال�شالمة 

الو�شول  وت�شهيل  الطرق  م�شتخدمي  جلميع 

فر�س  وخلق  اململكة  يف  املناطق  خمتلف  اإىل 

اأي�شًا  التوجهات  �شمن  وياأتي  اأك��ر.  ا�شتثمارية 

ل�شتعرا�س  للنقل  متكاملة  اإ�شرتاتيجية  درا�شة 

العام،  النقل  و�شائل  على  الالزمة  التح�شينات 

وقيادة  الذكية  النقل  اأنظمة  لتعزيز  وم�شاريع 

الطرق.  على  لل�شالمة  �شرتاتيجية  الإ اخلطة 

الطرق

عدد  يف  جاري  العمل  فان  نف�شه،  الوقت  ويف 

ال��ط��رق. لتح�شني  ال��ف��وري��ة  اخل��ط��ط  م��ن  كبري 

هيئة  ت�شبح  ب��اأن  ال���وزارة  التزام  مع  متا�شيًا   

يف  الطرق  قطاع  يعمل  امل�����رصوع��ات،  دارة  لإ

لتح�شني  واخلا�س  العام  القطاعني  مع  �رصاكة 

ا�شتخدام  من  الق�شوى  وال�شتفادة  نتاجية  الإ

جعل  اإىل  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  امل�����ش��ادر 

وهناك  املرور.  اإدارة  يف  اأ�شا�شية  هيئة  الوزارة 

واملناق�شات  الطرق  ت�شاميم  من   %60 ح��وايل 

املتعلقة  والدرا�شات  ال�شتق�شائية  والدرا�شات 

قطاع  اإ�����رصاف  حت��ت  امل����رور  اإدارة  بتخطيط 

الدوليني. للم�شت�شارين  منحها  يتم  ال��ط��رق 

اإدارة  تخطيط وت�شميم الطرق

اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق

LAYOUT_Arabic_NEW.indd   4 5/18/09   6:35:35 PM



5

ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

اإدارة  تخطيط وت�شميم الطرق

تخطيط  اأعمال  على  �رصاف  بالإ دارة  الإ تقوم   

وت�شميم وتطوير وتو�شعة �شبكة الطرق. وذلك 

�شافة اإىل اإدارة حركة املرور عن طريق اإن�شاء  بالإ

وتطوير  اجل��دي��دة  ال�رصيعة  وال��ط��رق  ال��ط��رق 

وتوفري  امل���رور،  اإ���ش��ارات  وتركيب  التقاطعات، 

املرورية  ال�شالمة  وخ�شائ�س  ال�شيارات  مواقف 

مثل لف��ت��ات وع��الم��ات ال��ط��رق وح��واج��ز امل��رور 

دارة اأي�شا اخلدمات ذات ال�شلة  للم�شاة. وتوفر الإ

)القيم(  الطرق  م�شتويات  توفري  مثل  بالعامة، 

واإجراء  للمرافق  ال�شف  اأعمال  وتويل  للمطورين 

�شافة اإىل توفري جمموعة  ت�شاريح البناء... الخ، بالإ

متنوعة من اخلدمات ال�شت�شارية.

اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق

اأعمال  على  �رصاف  الإ اإدارة  دارة  الإ هذه  تتوىل   

�شيانة وبناء الطرق واجل�شور واإعداد املخططات 

خرى ذات العالقة يف اململكة وذلك من خالل  الأ

العمل مع مقاولني معتمدين. فهي تقوم بتقييم 

�شعة حتمل �شبكة الطرق، وهي اأي�شا م�شئولة 

عن �شمان �شالمة الطرق واجل�شور ومطابقتها 

من  وذل��ك  بها  املعمول  ال�شالمة  ملوا�شفات 

دارة  الإ تعمل  كما  الدورية.  ال�شيانة  برامج  خالل 

ل�شتخدام  الوطني  الهدف  حتقيق  على  جاهدًة 

النقل كاأداة للتنمية القت�شادية. وحتقيقا لهذه 

التي تربط  اإىل الطرق  الغاية، ويويل اهتمام خا�س 

التنموية  وال�شتثمارات  امل�شاريع  اأه��م  ب��ني 

خرى يف اململكة، واإىل تطوير النهج  باملناطق الأ

ال�شرتاتيجي للطرق التي ت�شل اململكة بالبلدان 

املجاورة.

الطرق
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

�صغال اجلهة امل�صئولة عن �صبكات ال�رصف ال�صحي و�رصف املياه، وجميع خدمات  تعترب وزارة الأ  

�صرتاتيجية الوطنية. ويتم حتقيق هذا من  ال�رصف ال�صحي يف مملكة البحرين، وذلك وفقا للخطة الإ

خالل اإدارة تخطيط وم�صاريع ال�رصف ال�صحي واإدارة ت�صغيل و�صيانة ال�رصف ال�صحي.

اإدارة تخطيط وم�شاريع ال�رصف ال�شحي

تتوىل اإدارة تخطيط وم�صاريع ال�رصف ال�صحي تخطيط وت�صميم واإن�صاء �صبكات ال�رصف ال�صحي يف   

اأي�صا امل�صئولة عن حت�صني ورفع كفاءة �صبكات جمع ومعاجلة املجاري. وت�صمل  اململكة، وهي 

مطار و�صبكة ت�رصيف  �رصاف على حمطات املعاجلة، و�صبكات ت�رصيف مياه الأ دارة الإ مهمات هذه الإ

املياه الناجتة عن اأعمال الزراعة.

ال�صحي،  ال�رصف  مب�صاريع  اخلا�صة  التقنية  املوا�صفات  وحتديث  با�صتعرا�ض  اأي�صا  دارة  الإ وتقوم   

وتقييم  درا�صة  اإىل  �صافة  بالإ هذا  امل�صاريع.  بتلك  اخلا�صة  التنفيذية  نظمة  والأ القوانني  واإع��داد 

للتاأكد  دارة  الإ باإ�رصاف  وذلك  الكربى،  امل�صاريع  يف  امل�صاركني  واملقاولني  ال�صت�صارية  ال�رصكات 

من اأن تلك امل�صاريع تقوم ح�صب  املوا�صفات 

دارة  الإ وت��وف��ر  ب��ه��ا.  املعمول  والت�صميمات 

اخلدمات الفنية وال�صت�صارية يف جمال ال�رصف 

تنفذها  ال��ت��ي  الرئي�صية  للم�صاريع  ال�صحي 

بالتن�صيق  وذل��ك  واخلا�صة،  احلكومية  اجلهات 

خ��رى  الأ واملوؤ�ص�صات  احلكومية  اخلدمات  مع 

على  عالوًة  والرتاخي�ض.  بالتخطيط  يتعلق  فيما 

تلبية  ل�صمان  درا�صات  بعمل  تقوم  نها  فاإ هذا، 

لالحتياجات  ال�صحي  ال�����رصف  و�صبكات  نظم 

الدرا�صات  هذا  وي�صمل  للمملكة.  امل�صتقبلية 

و  امل��ج��اري  مياه  وت�رصيف  بتجميع  املتعلقة 

املياه ال�صطحية.

اإدارة ت�شغيل و�شيانة ال�رصف ال�شحي

ال�صحي  ال�رصف  و�صيانة  ت�صغيل  اإدارة  تتوىل   

م�صئولية جمع وتوزيع ومعاجلة ال�رصف ال�صحي 

ن�صاطات: ث��الث  خ��الل  من  البحرين  مملكة  يف 

ال�صحي  ال�����رصف  وم��ي��اه  املعاجلة،  ال�صبكات، 

�صمان  ع��ن  اأي�����ص��ًا  م�صئولة  وه��ي  امل��ع��اجل��ة. 

�صالمة وكفاءة ت�صغيل و�صيانة جميع م�صاريع 

ال�رصف  �صبكات  فيها  مب��ا  ال�صحي،  ال�����رصف 

ال�صخ  وحمطات  والفرعية  الرئي�صية  ال�صحي 

جميع  تتم  اأن  ت�صمن  كما  املعاجلة.  وحمطات 

عمليات اجلمع واملعاجلة والتوزيع وفقًا للمعايري 

البيئية املعمول بها. 

ال�صكاوى  با�صتقبال  اأي�����ص��ًا  دارة  الإ وت��ق��وم   

يف  مطار  الأ ومياه  ال�صحي  بال�رصف  املتعلقة 

وال�صتجابة  فيها  بالتحقيق  تقوم  حيث  البالد، 

لها.

ال�رصف ال�صحي

اإدارة تخطيط وم�صاريـع ال�رصف ال�صحي
اإدارة ت�صغيل و�صيانة ال�رصف ال�صحي
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

�شرتاتيجية اإدارة امل�شاريع الإ

دارة امل�شئولة عن امل�شاريع الكبرية    هي الإ

وحتى  بدايتها  م��ن  واملت�شعبة  وامل��ع��ق��دة 

ذلك  لي�شمل  امل�رصوع،  �شاحب  اإىل  ت�شليمها 

اأعمال  امل�شاريع  هذه  وت�شمل  ال�شيانة.  فرتة 

واملطارات  البحرية  والهند�شة  وال��ردم  احلفر 

واملجمعات  وامل�شت�شفيات،  البحرية  واملوانئ 

اأخ��رى  ومباين  وامل�شاجد  واملالعب  الريا�شية، 

ال�شت�شاريني  ومتابعة  دارة  باإ تقوم  كما  مهمة. 

على  �رصاف  والإ الت�شميم  باأعمال  يقومون  الذين 

اآخر  تطبيق  على  التاأكيد  مع  ن�����ش��اء،  الإ اأع��م��ال 

واملقايي�س  الت�شميم  جمال  يف  امل�شتجدات 

واأ�شاليب  القيمة  الهند�شة  ومزاولة  العاملية 

اإدارة امل�شاريع الفعالة ومبادئ اإدارة اجلودة.  

مبراجعة  دارة  الإ تقوم  ه��ذا،  كل  جانب  واإىل    

وتن�شق  واملعقدة  ال�شخمة  امل�شاريع  طلبات 

كافة  اإع��داد  اأجل  من  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

املرجعية  وال�������رصوط  وم���ذك���رات  م�شتندات 

من  النوع  بهذا  اخلا�شة  والت�شاميم  للدرا�شات 

قبل  ما  طلبات  بعمل  تقوم  حيث  امل�شاريع، 

يف  للم�شاركة  ال�شت�شاريني  ودع��وة  التاأهيل 

على  تعمل  ذل��ك  وب��ع��د  امل�����رصوع.  مناق�شة 

وتقوم  والعرو�س  الطلبات  هذه  ودرا�شة  حتليل 

على  للح�شول  امل��ال��ي��ة  وزارة  اإىل  بتمريرها 

تقوم  نها  فاإ ذلك  على  عالوًة  عليهم.  موافقتها 

ثر  بعمل كافة اأنواع الدرا�شات اخلا�شة بقيا�س الأ

البيئي لهذه امل�شاريع، خ�شو�شًا تلك املرتبطة 

بالبيئة ال�شاحلية، وذلك من اأجل �شمان توافقها 

البحري  اجل��رف  اأع��م��ال  ومنا�شيب  معايري  م��ع 

را�شي ال�شاحلية يف اململكة. ول  وا�شت�شالح الأ

فح�شب،  م��ور  الأ هذه  على  دارة  الإ عمل  يقت�رص 

بل ي�شمل القيام بتوفري امل�شورة حول م�شاريع 

منح  قبل  ال�شاحلية  را�شي  الأ وا�شت�شالح  الردم 

ت�رصيح بذلك من ال�شلطات واجلهات املخت�شة. 

القوانني  ا�شتحداث  يف  ت�شارك  نها  فاإ واأخ���ريًا 

البحري  اجل���رف  ب��اأع��م��ال  اخل��ا���ش��ة  وامل��ع��اي��ري 

حماية  وكذلك  ال�شاحلية  را�شي  الأ وا�شت�شالح 

البيئة ال�شاحلية.   

�شرتاتيجية و امل�شاريع ال�شرتاتيجية امل�شاريع الإ

�شرتاتيجية اإدارة امل�شاريع الإ

اإدارة م�شاريع البناء

اإدارة �شيانة املباين
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اإدارة م�شاريع البناء

تقدمي  ���ش��غ��ال  الأ ب���وزارة  دارة  الإ ه��ذه  تتوىل   

ال�����وزارات  ملختلف  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  اخل���دم���ات 

املباين  ت�شاميم  حول  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

دارة  �رصاف على تنفيذها. و توفر الإ احلكومية والإ

والهيئات  ال���وزارات  اإىل  ال�شت�شارية  اخل��دم��ات 

ا�شتق�شاءية  درا�شات  وجتري  خرى  الأ احلكومية 

تطابق  اأنها  من  للتاأكد  القائمة  للمباين  هيكلية 

يف  ت�شاهم  كما  وال�شالمة.  م��ن  الأ موا�شفات 

ومنح  واملناق�شات   ، التكاليف  تقديرات  اإع��داد 

�رصاف على تنفيذ م�شاريع البناء. العقود والإ

دارة بتبني نظام �شامل لل�شوابط  وقد قامت الإ  

جميع  تنفذ  اأن  ل�شمان  والعمليات  الداخلية 

مبعايري  للوفاء  منتظمة  بطريقة  البناء  م�شاريع 

نظمة املتفق عليها يف العقود. اجلودة والأ

ق�شام التالية :  وت�شمل اإدارة م�شاريع البناء الأ  

�رصاف على املباين، التخطيط  ت�شميم املبنى، الإ

واملعلومات.

ق�شم ت�شميم املباين

م�شاريع  ب��اإدارة  املباين  ت�شميم  ق�شم  يقوم   

ا�شتيفاء  ل�شمان  داخليا  الت�شاميم  بعمل  البناء 

العام  للقطاع  التابعة  البناء  م�شاريع  متطلبات 

ال�شحية  وامل��راك��ز  امل��دار���س  ت�شمل  وال��ت��ي 

الجتماعية  واملراكز  الربيد  ومكاتب  واملكاتب 

واملباين العامة امل�شابهة.

�رصاف على املباين ق�شم الإ

بتعيني  امل��ب��اين  على  �����رصاف  الإ ق�شم  يقوم   

حدة  على  م�����رصوع  لكل  كليًا  متفرغ  م�رصف 

يكون مدعوما بفريق من املهند�شني املدنيني 

والكهربائيني وامليكانيكيني والفنيني طوال فرتة 

املقاول  قيام  ل�شمان  م�رصوع  كل  يف  العمل 

داء. بكل ما يلزم ملطابقة متطلبات اجلودة والأ

ق�شم التخطيط واملعلومات

املعلومات  بتجميع  املجموعة  ه��ذه  تقوم   

يف  وت�شاهم  الت�شميم  لعمليات  املطلوبة 

ت��وؤدي  كما  ال��ق��رار.  وات��خ��اذ  التخطيط  عمليات 

وتقوم  للم�شاريع  املن�شق  دور  املجموعة 

وامل�شرتيات  دارة  والإ املوظفني  تدريب  مبهام 

م�شاريع  دارة  لإ �شرتاتيجية  الإ باخلطة  يتعلق  وما 

البناء.

امل�شاريع ال�شرتاتيجية وم�شاريع البناء
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

امل�شاريع ال�شرتاتيجية وم�شاريع البناء

اإدارة �شيانة املباين 

�شالحات العامة للمباين احلكومية باململكة مبا فيها  هي امل�شئولة عن �شيانة وحتديث والقيام بالإ  

ل�شمان  دوري  �شيانة  لربنامج  احلكومية  املباين  تخ�شع  اأن  على  دارة  الإ وحتر�س  احلكومية،  املدار�س 

بقائها يف حالة جيدة ومنعها من التدهور. ويتم ذلك من خالل عملية تقييم واإر�شاء مناق�شات �شيانة 

املباين على مقاولني خمت�شني حتر�س الوزارة على ا�شتخدامهم اأحدث التقنيات واملواد ذات اجلودة 

العالية. 

هذا  احلاجة.  دعت  كلما  جمدولة  وغري  طارئة  املباين  وت�شليحات  ترميم  باأعمال  دارة  الإ تقوم  كما    

خرى فيما يخ�س عقود  �رصاف على املباين، وتقدمي امل�شورة الفنية للوزارات احلكومية الأ �شافة اإىل الإ بالإ

ال�شيانة.
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

املوارد الب�رصية واملالية

اإدارة املوارد الب�رصية

�شغال باأن ت�شبح موؤ�ش�شة رائدة مهنيًا وذلك  دارةدورًا رئي�شيًا يف دعم هدف وزارة الأ  تلعب  هذه الإ

هذا  ولتحقيق  املالئم.   داري  الإ الدعم  وتقدمي  العاملة  للقوى  فعالة  اإدارة  توفري  على  داأبها  خالل  من 

دارة تقوم بت�شهيل تعيني املوظفني املوؤهلني تاأهيال عاليًا وتعمل جهدها لال�شتمرار  الهدف، فاإن الإ

داء التي تطمح الوزارة اإىل  فراد مبا يتما�شى مع درجة الكفاءة يف الأ يف تعزيز وتطوير م�شتوى اأداء الأ

بلوغها.

لتوفر  العاملة  القوى  بتخطيط  اأي�شًا  وتقوم  فراد  الأ معامالت  جميع  باإدارة  اأي�شا  دارة  الإ هذه  وتهتم   

املوارد  اإدارة  جهود  وتتوا�شل  الكفاءة.  من  عايل  م�شتوى  على  للموظفني  والتطوير  التدريب  برامج 

الب�رصية يف حت�شني عملية التوظيف من جهة، وتطوير الربامج التدريبية من جهة اأخرى وذلك جلذب 

القوى العاملة الكفء واملوؤهلة.

اإدارة املوارد الب�رصية
اإدارة املوارد املالية
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

اإدارة املوارد املالية 

ال��رئ��ي�����ش��ي ع��ن كافة  ه��ي امل�����ش��ئ��ول 

حيث  بالوزارة  اخلا�شة  املالية  ن�شطة  الأ

�شواًء  ال���وزارة  ���ش��ول  لأ كحار�س  تعمل 

امل�شاريع  متويل  خ��الل  من  ذل��ك  ك��ان 

امل�رصوفات  ميزانية  اإعداد  اأو  املختلفة 

اإدارة  اإىل  النظر  ميكن  وعليه  املتكررة. 

ال��وزارة؛  اأعمدة  اأه��م  كاأحد  املالية  امل��وارد 

واملقاولني  خ��رى  الأ دارات  الإ ذلك  يف  يدعمها 

واملزودين الذين ت�شتعني بهم الوزارة. وياأتي �شمن 

دارة اأي�شًا القيام بت�شه�يل اإج�����راء دف�����������ع  م�شئوليات الإ

خرى امل�شاهمة يف تنفيذ م�شاريع الوزارة املختلفة.   م�شتحقات املقاولني واجلهات الأ

دارة ب�شكل اأ�شا�شي على الو�شع املايل للوزارة من خالل اإعداد جميع احل�شابات  وحتر�س هذه الإ  

العقود  دارة  باإ ال�شئون املالية املتعلقة  خرى يف  الأ دارات  الإ والتقارير املالية املطلوبة، كما ت�شاعد 

�رصاف عليها من جهة اأخرى. �شرتاتيجيات واخلطط املالية والإ وامل�رصوفات من جهة، ويف و�شع الإ

املوارد املالية واملالية
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

اإدارة هند�شة التكاليف
اإدارة هند�شة املواد

اإدارة تقنية املعلومات

اخلدمات الفنية

اإدارة هند�شة التكاليف 

هي امل�شئولة عن اإعداد م�شتندات املناق�شات واإدارة كل ما يتعلق باملقاولت والعقود يف مرحلة   

�شغال. ما قبل التنفيذ واأثناء التنفيذ وكذلك فرتة ال�شيانة للم�شاريع التي تقوم بتنفيذها وزارة الأ

�رصاف  دارة اأي�شا على اإدارة العقود والتفاقيات اخلا�شة بامل�شاريع التي تقوم بها الوزارة والإ وتعمل الإ  

�رصاف على املناق�شات التي ت�شدرها الوزارة والهتمام  �شافة اإىل الإ عليها خالل فرتة ال�شيانة. وهذا بالإ

املناق�شات.  لتلك  والقانونية  املالية  م��ور  ب��الأ

يتم  الذين  باعتماد املقاولني  اأي�شا  دارة  الإ وتقوم 

ا�شتخدامهم ل�شتكمال امل�شاريع، وتعمل يف 

ن�شاء. حل اأي خالفات تتعلق باأمور الإ

اجلوانب  كل  تنفيذ  �شمان  على  دارة  الإ تعمل   

املتعلقة باإعداد املناق�شات واأعمال املقاولت 

ومبا  عالية،  بجودة  ال���وزارة  فيها  ت�شارك  التي 

وقانون  العاملية  العقود  ���رصوط  م��ع  يتوافق 

مملكة البحرين اخلا�س باملناق�شات.
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

اإدارة هند�شة املواد

امل��واد  ج��ودة  م��ن  التاأكد  ع��ن  امل�شئولة  ه��ي   

امل�شتخدمة يف جميع امل�شاريع احلكومية يف 

البناء ومواد  البحرين. وي�شمل هذا مواد  مملكة 

لبناء  امل�شتخدمة  امل��واد  من  وغريها  الطرق 

وت�شتخدم  منها.  القائم  و�شيانة  جديدة  مرافق 

وب��رام��ج  ال��ت��ج��ارب  م��ن  جمموعة  دارة  الإ ه��ذه 

البناء  مواد  مالئمة  من  للتحقق  اجل��ودة  �شمان 

والتكاليف،  البيئية  وال�شالمة  اجل��ودة  حيث  من 

للمواد  الفرتا�شي  العمر  توافق  ل�شمان  وذل��ك 

امل�شتخدمة مع دورة حياة امل�رصوع من جانب 

اآخر.

جميع  جودة  من  بالتحقق  اأي�شا  دارة  الإ وتقوم   

احلكومية  امل�شاريع  يف  امل�شتخدمة  امل��واد 

اأو  توافق  اأنها  من  للتاأكد  والقائمة(  )اجلديدة 

تفوق املوا�شفات واملقايي�س الوطنية. كما اإنها 

املوجودة  البناء  مواد  موا�شفات  بتحديث  تقوم 

لتلبية احتياجات التنمية يف امل�شتقبل، يف حني 

اأن ا�شتخدام املواد املحلية يف اأف�شل حالة من 

حيث التكلفة.

دارة اأربعة خمتربات وق�شم للبحوث  ومتتلك الإ  

متنا�شق  ب�شكل  جميعها  تعمل  وال�شت�شارات 

دارة كما يجب. واأما  من اأجل �شمان �شري عمل الإ

املختربات فهي كالتايل: خمترب مواد البناء، خمترب 

وخمترب  الكيميائي،  التحليل  خمترب  الطرق،  مواد 

عمل  نطاق  وي�شمل  اجليوتقنية.  الهند�شة 

خالل  من  املواد  موا�شفات  اإع��داد  اأي�شًا   دارة  الإ

م�شاكل  يف  والتحقيق  ال��الزم��ة   البحوث  عمل 

يف  والتقييم  وامل�شاعدة  عنها  املبلغ  ن�شاء  الإ

الهياكل القائمة وتوفري برامج �شمان اجلودة.

اخلدمات الفنية
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

اإدارة تقنية املعلومات

�شغال  تخت�س اإدارة تقنية املعلومات بوزارة الأ  

كافة  ح��ول  وامل�����ش��ورة  التقنية  اخل��ربة  بتوفري 

املعلومات.  بتكنولوجيا  املتعلقة  امل�شائل 

الوزارة  بر�شالة  يتعلق  فيما  الزاوية  حجر  وكونها 

التكنولوجيا  حقل  يف  الطليعة  تت�شّدر  وحتى 

�شحيحة  معلومات  وج��ود  ف��اأن  املعلوماتية، 

دارات  وحديثة له دور كبري يف ت�شهيل عمليات الإ

خرى. الأ

دارة بو�شع خطة اإ�شرتاتيجية لنظم    وتقوم الإ

الراهنة  الحتياجات  بناًء على  بالوزارة  املعلومات 

دارة العليا  وامل�شتقبلية للوزارة وبالتن�شيق مع الإ

خرى، وذلك ل�شمان اأن تتوافق  دارات الأ وخمتلف الإ

وقواعد  وتطبيقاتها  بالوزارة  املعلومات  نظم 

املحلية  املوا�شفات  مع  و�شبكاتها  بياناتها 

يف  واملقايي�س  املمار�شات  واأف�شل  والعاملية 

هذا املجال.

اخلدمات الفنية
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

عالم اإدارة العالقات العامة والإ

وزارة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل   

يف  توؤديه  الذي  احليوي  ال��دور  وت�شوير  �شغال  الأ

�شغال العامة وامل�شاهمة يف  توفري خدمات الأ

اململكة.  يف  والجتماعية  القت�شادية  التنمية 

املوظفني  واإ���رصاك  تثقيف  اإىل  دارة  الإ وتهدف 

بها  تقوم  التي  عمال  الأ من  امل�شتفيدين  وكل 

�شغال بروؤية واأهداف هذه الوزارة، وذلك  وزارة الأ

خالل  من  ودوليًا  واإقليميًا  حمليًا  مكانتها  لتعزيز 

وتوطيد  ال�رصكات  م�شتوى  على  اإخبارية  بيانات 

العالقات مع ال�رصكاء التجاريني ومن خالل �شبل 

نرتنت. الت�شال عرب �شبكة الإ

عالم العالقات العامة والإ

عالم اإدارة العالقات العامة والإ

مع  ال��ع��الق��ات  ج��ان��ب  ب��ت��ويل  دارة  الإ وت��ق��وم   

وهي  ال���وزارة،  باأخبار  املهتمة  ع��الم  الإ و�شائل 

تقوم  حيث  املجال،  هذا  يف  وحيوية  فعالة  تعد 

البيانات  واإ���ش��دار  ع���الم  الإ لو�شائل  بال�شتجابة 

بالرد  ال�شحفية كلما دعت احلاجة. وكذلك تقوم 

طريق  عن  عالم  والإ ال�شحافة  ا�شتف�شارات  على 

تنظيم  اإىل  �شافة  بالإ ه��ذا  وال�شحف،  الهاتف 

املقابالت واملوؤمترات ال�شحفية عند ال�رصورة.

اأي�شا بتخطيط وجتميع وتعديل  دارة  الإ وتقوم   

املن�شورات الرتويجية لل�رصكات، �شواء الداخلية 

تطوير  اإىل  �شافة  بالإ ه��ذا  منها،  اخل��ارج��ي��ة  اأو 

واإدارة  وتنظيم  الرتويجية،  ن�شطة  الأ وتنظيم 

ال�شحفية.  للموؤمترات  ع��الم  الإ و�شائل  ح�شور 

يف  ال����وزارة  ممثلني  ح�شور  وتنظم  ت��دي��ر  كما 

كما  والدولية.  قليمية  الإ واملوؤمترات  املحافل 

تقدم الن�شح وامل�شورة اإىل كافة اأق�شام واإدارات 

الوزارة فيما يتعلق باأمور الدعاية والرتويج، وفيما 

عالم. يخ�س التن�شيق مع و�شائل الإ

�شمن  املجتمع  خ��دم��ات  جمموعة  ومتثل   

الرئي�شي  امل�شئول  العامة  ال��ع��الق��ات  اإدارة 

املواطنني  ومالحظات  �شكاوى  على  ال��رد  عن 

الوقت  يف  �شغال  الأ وزارة  بخدمات  يتعلق  فيما 

مع  بالتن�شيق  وذلك  فعالة،  وبطريقة  املنا�شب 

جميع اإدارات الوزارة.
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

تعّد وحدة التخطيط املركزي اجلهة امل�شئولة   

اأعمال  جميع  وتنفيذ  وتخطيط  تن�شيق  اإدارة  عن 

تابعة  وهي  البحرين،  مملكة  يف  التحتية  البنية 

�شغال. ملكتب �شعادة وزير الأ

جتاري  من��وذج  واإدارة  بت�شغيل  دارة  الإ وتقوم   

)مدرج( للعمل على تطوير وخلق التكامل بني اأكر 

من  70 موؤ�ش�شة م�شتقلة تخت�س باأعمال البنية 

التحتية على خمتلف امل�شتويات الوظيفية والتي 

ترتاوح بني : 

التخطيط ال�شرتاتيجي  	•

�شبكة التخطيط  	•

تخطيط امل�شاريع  	•

تنفيذ امل�شاريع  	•

التحتية  البنية  �شول  من لأ والأ احلماية  توفري  	•

الوطنية احلالية.

وقد ات�شع نطاق عدد املنتفعني لي�شمل حاليا   

من  التحتية  البنية  خدمات  مقدمي  من  العديد 

القطاع اخلا�س مثل: 

�رصكات الت�شالت 	•

�رصكات التربيد 	•

التي  الرئي�شية  اخلا�س  القطاع  �رصكات  	•

ال�شاملة لهذا القطاع، على  ت�شع اخلطط 

	”Bahrain	Bay“بحرين باي	شبيل املثال –�

اإ�شافًة اإىل ذلك ، فاإن وحدة التخطيط املركزي   

تعترب اجلهة الرئي�شية امل�شئولة عن عمل البحوث 

وتقدمي امل�شورة ب�شاأن التخطيط والبنية التحتية 

وحدة التخطيط املركزي

امل�رصف  والوزير  �شغال  الأ وزير  ل�شعادة  مبا�رصة 

على هيئة الكهرباء واملاء.

يف  العمل  تعقيد  ودرج���ة  وكمية  حجم  اإّن   

خ�شو�شًا  م�شتمر  ازدي��اد  يف  ما�شية  املنظمة 

مل�رصوع  املبا�رصة  دارة  الإ بتويل  الوحدة  قيام  مع 

 Manama“ اإدارة برنامج ال�شاحل ال�شمايل للمنامة

		”Northshore	 Programme	 Management	 Project

يف  يعملون  اخل��رباء  من  تكامل  فريق  يوجد  حيث 

ا�شتحداث  مّت  وقد  التحتية.  البنية  حقول  خمتلف 

اخلا�شة  وال��ربام��ج  امليزانيات  لدمج  امل�����رصوع 

مليون   300 من  )اأك��ر  العام  القطاعني  من  بكل 

ا�شتثماراته  تتجاوز  )والذي  دينار بحريني( واخلا�س 

التقنية  اجلوانب  دارة  ولإ اأمريكي(  دولر  مليار   20

واملكانية. وهذا بدوره ميثل حاًل جذريًا ونهجًا جديدًا 

املتعددة  الوكالت  بني  التناغم  وخلق  القيم  دارة  لإ

)العامة واخلا�شة( التي تتمركز يف منطقة النمو 

ال�شمايل  )ال�شاحل  والب�شيتني  ال�شيف  بني  ما 

ّن هذا التوجه لدعم امل�شتثمرين  للمنامة(. علمًا باأ

ياأتي ل�شمان جناح امل�شاريع العمالقة يف البحرين 

ويف  للمملكة،  القت�شادي  النمو  يف  �شهام  والإ

نه يعمل على �شمان اأن تتم اأهم  الوقت نف�شه فاإ

عايل  بتن�شيق  احلكومية  التحتية  البنية  م�شاريع 

والقت�شادي  الجتماعي  ث��ر  الأ من  احلد  يتم  بحيث 

ملرحلة البناء يف هذه امل�شاريع.

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن وحدة التخطيط املركزي تلعب   

ال�شخمة  امل�شاريع  من  جمموعة  يف  رئي�شيًا  دورًا 

كمحطة الدور للكهرباء وج�رص البحرين/قطر.  

ومنذ اإن�شائها، ركزت وحدة التخطيط املركزي   

يف  التن�شيق  لتعزيز  التكنولوجيا  ا�شتخدام  على 

تعريف  الوحدة  اأعادت  وقد  التحتية.  البنية  قطاع 

التكنولوجي  الب��ت��ك��ار  حيث  م��ن  احل���دود  تطبيق 

نظام  خالل  من  اأك��رب  تكامل  حتقيق  نحو  لل�شعي 

 )iDSS( دعم القرار الذكي املبتكر والفريد من نوعه

ويتمثل اأحد اأهداف هذا امل�رصوع يف دعم عملية 

التكامل  خلق  على  العمل  خالل  من  القرار  �شنع 

يف  الهند�شي  والت�شميم  التخطيط  مراحل  بني 

املجالت الهند�شية املتنوعة.
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الهدف

العمليات

الأ�شخا�ص

منتجات

املح�شلة

يقوم بتنفيذها

يتم حتقيقها من خالل

ن�شطةالتكامل املمولون للبنية التحتيةالأ

العمالء
املمولون خلدمات البنية 

التحتية
العمالء ذوي العالقة بخدمات 

البنية التحتية
اجلهات املعلوماتية

ال�شري وفق منهج وخطوط حمددة-

اأفقيًا )ممولون للبنية التحتية( وعموديًا 

ن�شطة( املرتبطة ب�شناعة البنية التحتية )الأ

التن�شيق والتزامن وحل امل�شكالت

جراءات ال�شاملة الر�شمية وغري الر�شمية الهادفة اإىل �شنع القرارات امل�شرتكة املت�شمة  منوذج عمل متعاون يتاألف من جمموعة من الإ

بال�شفافية 

جميع ممولو خدمات 

البنية التحتية من 

القطاعني العام واخلا�س، 

وكافة الوزارات احلكومية 

ذات العالقة وكذلك 

املواطنني.

ß  الطرق

ß ال�رصف ال�شحي

ß  املياه

ß  الكهرباء

ß  الت�شالت

ß  النفط والغاز

ß املوا�شالت

ß  الزراعة

ß  البلديات

ß اجلِي�س

ß  تربيد املناطق

�شرتاتيجية ß الإ

ß  الربنامج

ß  امل�رصوع

ß  امليزانية

ß  الت�شميم

ß  الت�شغيل

ß احلماية

من ß  الأ

ß ق�شم امل�شح

ß ال�شجل العقاري

ß امل�شوحات اجليولوجية

ß  البلديات

ß  القطاع اخلا�س

ß  جمل�س التنمية القت�شادية

ß  البلديات

ß  حماية البيئة

�شكان ß  الإ

ß  املوارد البحرية واحلياة الفطرية

ß  املوا�شالت )برًا وبحرًا(

ß  احلر�س الوطني

ß  خفر ال�شواحل

ß  قوة دفاع البحرين

ß  الدفاع املدين

ß املوارد اجليولوجية 

ß  الطرق

ß ال�رصف ال�شحي

ß  املياه

ß  الكهرباء

ß  الت�شالت

ß  النفط والغاز

ß املوا�شالت

ß  الزراعة

ß  البلديات

ß اجلِي�س

ß  تربيد املناطق

املح�شلة

تخطيط م�شرتك

فعل/مبادرات م�شرتكة

دفاع م�شرتك

17

ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

عمال البنية التحتية تطوير متكامل لأ

فعالية يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة 

منوذج العمل لوحدة التخطيط املركزي
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

�شرتاتيجي التخطيط الإ

�شرتاتيجي ق�شم التخطيط الإ

�شرتاتيجي  التخطيط الإ

يعترب  ���ش��رتات��ي��ج��ي  الإ التخطيط  ق�شم  اإن   

بالن�شبة  �شرتاتيجية  الإ دارة  الإ يف  امتياز  مركز 

لتحليل  الدعم  تقدمي  على  يعمل  حيث  للوزارة، 

�شرتاتيجية وما يدخل �شمن ذلك من عمليات  الإ

ذلك  اإىل  اإ�شافًة  لها.  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط 

اجلهة  يعترب  �شرتاتيجي  الإ التخطيط  ق�شم  فاإن 

القطاعني  بني  ال�رصاكة  توجه  برعاية  املكلفة 

دارة  الإ ن��ظ��ام  خ���الل  وم���ن  واخل���ا����س.  ال���ع���ام 

الوزارة  على  الي�شري  من  �شي�شبح  �شرتاتيجية،  الإ

�شرتاتيجيات  الإ كافة  يف  بفعالية  امل�شاهمة 

الوطنية واأخذ مكانها الالئق كمنظمة رائدة يف 

العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  توجهات  تعزيز 

دارة  لإ املختلفة  التطبيقات  واإجن���اح  واخل��ا���س 

مهنية  موؤ�ش�شة  باعتبارها  خا�شة  امل�شاريع، 

رائ��دة يف جم��ال تقدمي اخل��دم��ات ذات اجل��ودة 

الوزارة  جلوء  اأي�شًا  �شرتاتيجية  الإ ويدعم  العالية. 

التنفيذي-  �شرتاتيجية  الإ "مدير  منهج  تبني  اإىل 

برنامج  وه��و   ،"Executive	 Strategy	 Manager

�شرتاتيجية. دارة الإ عاملي مرموق لالإ

تنفيذ  لية  لآ حّيًا  الوزارة مثاًل  اإ�شرتاتيجية  وتعد   

ذات  بالعمليات  ربطها  خالل  من  �شرتاتيجية  الإ

اإدارة  تطبيقات  ا�شتخدام  اإىل  اللجوء  عرب  العالقة 

امل�شاريع.  حمفظة  اإدارة  ومنهج  امل�شاريع 

�شرتاتيجي  وانطالقًا من حر�س ق�شم التخطيط الإ

تبني  على  يعمل  ن��ه  ف��اإ التغيري،  اإح���داث  على 

تبادل  على  حافز  وهو  امُل�شاركة،  دارة  الإ تطبيق 

يف  دارات  والإ ق�شام  الأ جميع  بني  املعلومات 

الوزارة. 

�شغال اأن ت�شبح منظمة  وقد اختارت وزارة الأ  

دارة  الإ واأ���ش�����س  م��ب��ادئ  تعتنق  اإ�شرتاتيجية 

روؤيتها  ب�شياغة  قيامها  خالل  من  �شرتاتيجية  الإ

العام  يف  واإ�شرتاتيجيتها  وقيمها  ور�شالتها 

يف  م�شتمرة  وال��وزارة  الوقت  ذلك  ومنذ   .2004

وما  اإ�شرتاتيجيتها،  تنفيذ  يف  المتياز  حتقيق 

 12 ال�  املراكز  اأحد  احتالل  من  متكنها  هذا  يوؤكد 

قامت  �شرتاتيجي  الإ داء  لالأ ا�شتطالع  خالل  وىل  الأ

وهي   ،Palladium	 Group بالديوم  جمموعة  به 

تطبيق  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  اأمريكية  �رصكة 

الرت��ق��اء  اإىل  تهدف  التي  والعمليات  نظمة  الأ

بتطبيق اإ�شرتاتيجية العمل. 
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ملحة خمت�رصة �شغال وزارة الأ

اإدارة امل�شاريع

مكتب اإدارة امل�شاريع

اإدارة امل�شاريع

يف  امتياز  مركز  امل�شاريع  اإدارة  مكتب  يعترب   

اإدارة م�شاريع الوزارة، حيث تعمل فيه جمموعة 

من املتخ�ش�شني يف هذا املجال ميتلكون ر�شيدًا 

با�شتخدام  امل�شاريع  اإدارة  يف  اخلربة  من  غنيًا 

ويتوىل  امل�شاريع.  اإدارة  مناهج  واأرق��ى  اأح��دث 

امل�شاريع  اإدارة  عملية  معايري  حتديد  املكتب 

واملحافظة عليها وتوحيد واإدخال القت�شاديات 

هذا  ومي��ث��ل  امل�����ش��اري��ع.  تنفيذ  يف  امل��ت��ك��ررة 

ر�شاد والقيا�شات  املكتب اأي�شًا م�شدر الوثائق والإ

يف ممار�شات اإدارة امل�شاريع وتنفيذها. كما اأنه 

يعمل على تعزيز الوعي واملعرفة وتوفري التدريب 

التطوير  اإىل  �شافة  بالإ اإدارة امل�شاريع،  يف جمال 

مور التي يهتم بها.       والتح�شني امل�شتمر لكل الأ

ويعتمد النظام على الدعم الذي توفره جمموعة 

كافة  تكامل  يف  ت�شاهم  التي  امل��ب��ادرات  من 

تبادل  تي�شري  خاللها  من  ميكن  التي  نظمة  الأ

العمل  فريق  اأع�شاء  بني  امل�شاريع  معلومات 

واجلهات ذات العالقة.  وهذه املبادرات هي:

لوائح  جميع  لتخزين  ي�شتخدم  وهو  نرتانت:  الإ  

كافة  متناول  يف  لت�شبح  امل�شاريع  اإدارة  نظام 

يف  ا�شتخدامها  ليتم  ال���وزارة  يف  املوظفني 

وقات.  امل�شاريع يف جميع الأ

يعترب   :EDMS لكرتونية  الإ الوثائق  اإدارة  نظام   

تخزين  على  ي�شاعد  جديدًا  نظامًا  النظام  هذا 

بامل�شاريع  اخلا�شة  واملرا�شالت  الوثائق  جميع 

ب�شكل مركزي. وميكن التعرف على كل م�رصوع 

على حدة، كما ميكن للموظفني يف فريق العمل 

املعني والعمالء واجلهات ذات العالقة الدخول 

م�شتندات  حفظ  ويتم  املتوفرة.  املعلومات  اإىل 

امل�شاريع املعدة با�شتخدام اللوائح املحفوظة 

.EDMS �يف النرتانت على نظام ال

 :PMIS امل�شاريع  دارة  لإ املعلومات  نظام   

ا�شتحداثه  على  العمل  يجري  جديد  نظام  وهو 

امل�شاريع  اإدارة  نظام  متتة  لأ احل��ايل  الوقت  يف 

التقدم  درج��ة  وتقييم  �شبط  يف  وامل�شاهمة 

لكل م�رصوع. و�شوف يعمل هذا النظام ب�شكل 

لكرتونية.      متكامل مع نظام اإدارة الوثائق الإ

 PMS ن تطبيق نظام اإدارة امل�شاريع ويجري الآ  

التي  الكبرية  ال��وزارة  م�شاريع  من  العديد  على 

يعمل  حيث  اخلربة،  من  عال  م�شتوى  اإىل  حتتاج 

داء يف كل م�رصوع وبالتايل ي�شمن  على قيا�س الأ

وال��وق��ت  التكلفة  وف��ق  تنفيذها  م��ن  الن��ت��ه��اء 

املحددين ومب�شتوى عال من اجلودة.  

واأحد التوجهات التي تكمل هذه اجلهود حر�س   

ال��وزارة  يف  العاملني  جميع  تدريب  على  ال��وزارة 

للح�شول على �شهادة PMI، وبالفعل ح�شل 31 

ن على �شهادة املهنيني يف  الآ مهند�شًا حتى 

اإدارة امل�شاريع PMP بينما ي�شعى عدد كبري من 

خرين للح�شول على هذه ال�شهادة  املوظفني الآ

�شغال يتمتعون  التي توؤكد اأن املوظفني بوزارة الأ

همية هذه  دراك لأ مب�شتوى كاٍف من الفهم والإ

ملام  ال�شهادة واأهمية اأن يكونوا على قدٍر من الإ

بجوانب وتفا�شيل منهج اإدارة امل�شاريع، ولذلك 

ذلك  حول  الالزم  التدريب  لتلقي  م�شتعدون  هم 

لتطبيقه على امل�شاريع احلكومية املختلفة. 
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