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رؤيتنا
نرتقي بدور الحكومة وخدماتها في تحقيق رؤية البحرين ودفع
تنميتها المستدامة لتكون ضمن أفضل  20دولة على مستوى
العالم مع أفق 2022
تتولى الوزارة مسؤولية توفير خدمات البنية
التحتية المختلفة بما يتماشى مع اإلطار
القانوني للخطة الوطنية االستراتيجية
لمملكة البحرين (رؤية .)2030

• تطوير البنية التحتية والمؤلفة من
التخطيط االستراتيجي وتصميم وبناء
وصيانة شبكة الطرق العامة وأنظمة
الصرف الصحي في المملكة.

وتعتبر شؤون األشغال الذراع األساسي
لحكومة مملكة البحرين ،حيث يتمحور
عملها في الجوانب اآلتي ذكرها ،والتي – وفق ًا
للخطة الرئيسة – تتألف من:

• التصميم والبناء وإدارة المشاريع وصيانة
المباني والمنشآت العامة.

رسالتنا
توفير خدمات األشغال العامة من أجل حياة أفضل

قيمنا
التفوق

المبادئ األخالقية والنزاهة

المهنية

> تحقيق الجودة بصورة مستمرة
> استخدام أحدث التقنيات المتقدمة
> تحقيق أفضل قيمة للمال المستثمر
> المحافظة على البيئة
> اإلبداع واالبتكار
> تجاوز التوقعات

> الصدق وعدم التحيّز
> الحرص على العدالة واإلنصاف
> المحافظة على المصلحة العامة

> االلتزام والموثوقية
> السلوك الجيد في العمل
> حل المشاكل
> العمل في مجال االختصاص
> االعتراف بعمل اآلخرين
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روح الفريق الواحد

االتصال بفعالية

> العمل مع ًا في انسجام
> الدعم واالحترام المتبادل
> التآزر والتعاون

> االستجابة المستمرة

رؤية ،رسالة ،قيم الوزارة

> تقديم المعلومات المناسبة
لألشخاص المناسبين وفي الوقت
المناسب
> االنفتاح والشفافية
> النقل الواضح للمعلومات

تساهم خدمات البنية التحتية
في دعم أهداف التنمية الوطنية
من خالل االستغالل األمثل
إلمكانات المملكة لتحقيق التطور
االقتصادي .وينعكس هذا االلتزام
بتطوير البنية التحتية بالمملكة
في زيادة الميزانيات المخصصة
لهذا الغرض خالل السنوات
القليلة الماضية .وإلتمام رؤية
تحقيق التنوع االقتصادي ،تتم زيادة
المصادر المخصصة لتطوير المدن
والقرى وامتداداتها ودعم أهداف
حركة التنمية االجتماعية.

شؤون األشغال تحمل على عاتقها
مسؤولية االرتقاء بمستوى الخدمات التي
تقدمها بصورة مستمرة .ويمكن تحقيق
الهدف المذكور من خالل إجراء البحوث
طويلة المدى والتي تستهدف نطاق ًا واسعاً
من الجوانب التقنية المعقدة والدقيقة التي
تواجهها مملكة البحرين في عصر النهضة
والتطور.
فعلى سبيل المثال ،هناك دراسة متكاملة
للمواصالت والنقل – يجري العمل عليها في
الوقت الحالي – من أجل إيجاد حلول طويلة
المدى لمشكلة االزدحام المروري في شوارع
المملكة .إلى جانب ذلك ،تقوم شؤون
األشغال بإعطاء اهتمام خاص للنواحي
البيئية المرتبطة بمشاريع الصرف الصحي،
ومن أهم إنجازاتها في هذا الصدد مشروع
إنتاج المياه المعالجة .إضافة إلى ذلك،
يجري العمل على استحداث خطة وطنية
تختص بمشاريع تصريف مياه األمطار
وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف
الصحي في جميع محافظات المملكة.

رؤية ،رسالة ،قيم الوزارة

7

سعادة المهندس
عصام بن عبدهللا خلف
وزير األشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني
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كلمة سعادة الوزير

يسعدني ويشرفني أن أعلن عما تم تحقيقه من تقدم كبير في مشاريع البنية التحتية رغم الظروف
االستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا ( .)COVID-10مما ال شك فيه أن  2020عام
مميز ،فقد تجاوزت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هذا التحدي بنجاح من
حيث حرصها على مواصلة مسيرة االزدهار من خالل تنفيذ مشاريعها ،حيث تلعب الوزارة دور ًا
رئيسي ًا في خدمة وتنمية البنية التحتية في مختلف أنحاء مملكة البحرين وذلك في قطاعاتها الثالثة
(الطرق ،الصرف الصحي ،مشاريع البناء والصيانة).
لقد كان حصاد هذا العام مثمر ًا ،حيث واصلت الوزارة نهجها في تقديم خدماتها لكل من هو على
أرض هذا الوطن ،وما كانت هذه االنجازات لتتحقق لوال الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة وجميع
منتسبيها بالعمل ضمن فريق البحرين الواحد.
ففي العام  2020تمت ترسية  77مناقصة في القطاعات الثالثة تصل تكلفتها الى  89مليون دينار
شملت  29مناقصة في قطاع الطرق و  22مناقصة في قطاع الصرف الصحي و  19مناقصة في
قطاع مشاريع البناء والصيانة و  7مناقصات ضمن قطاع الخدمات الفنية.
كما انتهت الوزارة من تنفيذ  44مشروع ًا بلغت تكلفتهم االجمالية  84,141,604دينار ،كان أبرزها في
قطاع الطرق مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن
سلمان (الحزمة األولى والثانية) "تقاطع سار" ،مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة
الثانية (الحزمة أ \ الحزمة ب) ،مشروع تطوير مدخل مطار البحرين الدولي (المرحلة األولى والثانية)،
الحزمة الثانية ألعمال ردم السواحل واستصالح المناطق البحرية لمشروع شارع البحرين الشمالي
المرحلة الثانية وجسر البسيتين.
وفي قطاع الصرف الصحي مشروع انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة سار ،مشروع بناء
خط صرف صحي مؤقت لنقل التدفقات الناتجة من مشروع الرملي االسكاني ،وفي قطاع مشاريع
البناء والصيانة مشروع مبنى شؤون الزراعة بهورة عالي ،ومشروع مجمع اإلعاقة الشامل بعالي.
وختام ًا ..ال تزال وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تسعى إلى تحقيق تطلعات
القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ومواطني المملكة بإنجاز المزيد من المشاريع ومواصلة
مسيرة البذل والعطاء في السنوات القادمة مما يسهم في الرقي بمستويات البنية التحتية
التي تعكس الوجه الحضاري المُ شرق والمُ شرف لمملكتنا العزيزة ووضعها في مصاف الدول
المتقدمة لتحسين معيشة المواطن ودعم االقتصاد الوطني وجذب االستثمارات.

عصام بن عبدهللا خلف

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

كلمة سعادة الوزير
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مشروع
الجسر الرابع
يعد المشروع من ابرز المشاريع
االستراتيجية ،حيث يبدأ من
تقاطع شارع المحرق الدائري
بـ سماهيج/ديار المحرق مرور اً
بالدير والبسيتين وضاحية الساية
ً
وصوال إلى منطقة خليج البحرين
شمال جزيرة المنامة.
يتضمن المشروع  3مراحل:
المرحلة األولى والثانية:
وتشمل أعمال الدفان الالزمة
لكامل حرم الطريق من بدايته
عند ديار المحرق وامتداده باتجاه
ضاحية الساية حتى نقطة الجسر
البحري ،ومن ثم إلى خليج البحرين
ليلتقي بشارع جسر شمال
المنامة ،بطول  8كيلومتر ،وتهدف
المرحلتين لتوفير األرضية المالئمة
إلنشاء الشوارع والتقاطعات
والجسور في المراحل التالية
للمشروع.
وقد تم االنتهاء من تنفيذ
المرحلتين األولى والثانية
للمشروع والتي تشمل أعمال
الردم البحري واستصالح األراضي
عام  2020تمهيد ًا إلنشاء المرحلة
الثالثة
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مشروع الجسر الرابع

 -صورة تخيلية لمشروع الجسر الرابع -

مشروع الجسر الرابع
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المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط
وكيل الوزارة لشؤون األشغال

12

رسالة وكيل الوزارة

تعد البنية التحتية ألية دولة عماد االقتصاد التي يستمد قوته من توفرها واستدامتها .لذا
تبذل شؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني -وهي الجهة
المسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية في مملكة البحرين -كل إمكانياتها وخبراتها
لتوفير بنية تحتية متكاملة في المملكة ،لتساهم بذلك في توفير حياة كريمة ذات جودة عالية
لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها.
حققت شؤون األشغال على مدى السنوات الماضية العديد من اإلنجازات ،وأحرزت تقدم ًا
ملموس ًا في مجال تحسين وتطوير شبكة الطرق من خالل تنفيذ العديد من مشاريع الطرق
الكبرى على مستوى المملكة بما يعزز مساعي التنمية والتقدم في البالد ،أو عن طريق إنشاء
شبكات الصرف الصحي وخطوط نقل المياه المعالجة من أجل توفير بيئة صحية سليمة ،أو
بتقديم الدعم للجهات الحكومية األخرى في مختلف القطاعات التعليمية والصحية واالجتماعية
والشبابية والتجارية وغيرها ،وذلك من خالل إنشاء المباني والمرافق الحكومية وصيانتها
بشكل مستمر حفاظ ًا على قيمتها وزيادة في عمرها االفتراضي.
إننا في شؤون األشغال نتطلع دائم ًا ألن نكون في خدمة الوطن والمواطن على الدوام،
ونسعى إلى إنجاز المزيد من المشاريع التي تسهم في رفعة هذا الوطن وتقدمه ،كي تكون
البحرين بيئة جاذبة لالستثمار وفرص األعمال والسياحة ،وكي ينعم أبناؤها بحياة كريمة ذات
جودة عالية ،بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين االقتصادية .2030

أحمد عبدالعزيز الخياط

وكيل الوزارة لشؤون األشغال

رسالة وكيل الوزارة
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على الرغم من جائحة فايروس كورونا(كوفيد،)19
فقد أظهرت اإلدارة العليا مستوى عال من
االلتزام وأكدت على التركيز على تحقيق ٍأهداف
استراتيجية شؤون األشغال تحديد أولويات
العمل وتنفيذ البروتوكوالت الالزمة لتقديم
مشاريع وخدمات عالية المستوى بأمان لجميع
المواطنين والمقيمين في المملكة.
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استراتيجية الوزارة

الخارطة االستراتيجية لشؤون األشغال

الرؤية

نرتقي بدور الحكومة وخدماتها في تحقيق رؤية البحرين ودفع تنميتها المستدامة لتكون ضمن أفضل  20دولة على مستوى العالم مع أفق 2022

الرسالة

توفير خدمات األشغال العامة من أجل حياة أفضل

المستفيد

الخدمات المستدامة للمجتمع

الممكنات

التميز في التخطيط
وإدارة المشاريع

عمليات محسنة

طرق مستدامة
وذات جودة

دور وزارة األشغال

محركات التغيير

القيم

إدارة متميزة لرأس
المالي البشري

الموارد المالية
المتنوعة
والمستدامة

نظام صرف صحي
مستدام

أصحاب
العالقة

البنية التحتية الداعمة لإلقتصاد

حلول مستدامة
للمباني

اإلقتصاد والبنية التحتية

وسائل إعالمية
داعمة لإلتصال

تكنلوجيا المعلومات
واإلتصاالت الفعالة

حلول مستدامة
بيئيا

اللوائح الفعالة
وصنع السياسات

االستخدام المستدام للموارد

العدالة

			 االستدامة

			 التنافسية

استراتيجية الوزارة
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قسم
االتصال
يعتمد قسم االتصال على استراتيجية شاملة وممنهجة ،فهو بمثابة
المرآة العاكسة ألداء إدارات شؤون االشغال ،كما يساهم في رسم منهج
التواصل مع الجمهور من خالل اطالعهم على مشاريع وإنجازات وخدمات
الوزارة باإلضافة الى تحديد المحتوى اإلعالمي وقنوات االتصال المناسبة
لذلك.
تعمل مجموعة االعالم على إبراز مشاريع الوزارة
للمجتمع من خالل اإلعالن عنها في كافة وسائل
االعالم ،إلى جانب تعزيز عالقاتها مع تلك الوسائل.
كما تعمل على الرصد الصحفي اليومي ألهم األخبار
والمواد اإلعالمية التي تتعلق بعمل الوزارة والرد
على استفسارات مندوبي وسائل اإلعالم المختلفة
وايصالها للمسؤولين بالوزارة.
إلى جانب ذلك يقوم القسم عن طريق لجنة
الصحافة (األشغال ،البلديات) برصد جميع
االنتقادات الواردة في الصحافة والتعامل معها
حسب طبيعتها .وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم التعامل
مع هذه االنتقادات (المالحظات) بأساليب متنوعها
منها على سبيل المثال ال الحصر الرد المباشر ،الرد
غير المباشر ،االجراء العملي على أرض الواقع..الخ.
كما يندرج تحت مجموعة اإلعالم وحدة إشراف
المحتوى اإللكتروني :تختص وحدة إشراف المحتوى
اإللكتروني بإبراز مشاريع الوزارة االستراتيجية
من خالل اإلعالم الرقمي ،حيث تعمل الوحدة على
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قسم االتصال

إدارة محتوى موقع الوزارة الرسمي ،عبر تحديث
مشاريع الوزارة ونشر التقارير الرسمية وتقديم
األفكار التطويرية للمحتوى ،كما تعمل على إدارة
حسابات الوزارة على شبكة التواصل االجتماعي
وتعزيز عالقاتها مع الحسابات الصديقة للوزارة
ً
تداوال.
والحسابات األكثر
أما مجموعة خدمة المجتمع فهي تعمل على رصد
ومتابعة جميع المالحظات الواردة من المواطنين
والمقيمين من خالل النظام الوطني للمقترحات
والشكاوى (تواصل) وأيض ًا من مختلف وسائل
االعالم واالتصال ،وتعد المجموعة تقارير شهرية
مفصلة تتضمن تحليل ورصد مؤشرات سرعة

معالجة هذه الطلبات ،وأيض ًا رفع التوصيات
بشأن المناطق المتضررة والشكاوى األكثر
تكرار ًا لإلدارات المختصة وذلك ألخذها في
االعتبار ضمن األولويات.
أما دور مجموعتي العالقات العامة والدولية
بالقسم ،يكمن في ترجمة توجهات اإلدارة العليا
بالوزارة لتحقيق التميز والريادة في العمل
إلبراز مشاريع الوزارة االستراتيجية من خالل
الفعاليات المحلية والدولية ،وكذلك تحرص
المجموعتين على التعاون مع كافة اإلدارات
األخرى لتقديم الدعم الالزم لتنفيذ برامجها على
أكمل وجه .باإلضافة الى الترتيبات اللوجستية
واإلدارية للعديد من المؤتمرات والفعاليات
الرسمية واالجتماعية.

الهيكل التنظيمي

قسم االتصال
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أداء القسم
2020
رغم الظروف الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا ،إال
أن القسم واصل جهوده في إبراز مشاريع وإنجازات
الوزارة ودعم القطاعات

فيسبوك ،يوتيوب ،سناب شات) مدعومة بمخططات
معلوماتية وفيديوهات ورسومات بيانية ،انفوجرافيك..
الخ.

 .1إعداد ونشر مواد اعالمية يومي ًا على مدار العام
بقوالب مختلفة (أخبار عامة وحصرية ،مقابالت،
تقارير صحفية وتلفزيونية واذاعية ،ريبورتاج ،حمالت
إعالمية ،تحقيق ،تغطية الفعاليات والزيارات التفقدية
للمسؤولين في الوزارة) ،ففي العام  2020تم اصدار
( )386مادة إعالمية.

 .4حرص القسم على التواصل مع عدد من وسائل
اإلعالم األجنبية واستطاع من التنسيق مع عدد من
القنوات اإلذاعية األجنبية ونشر مواد إعالمية بشأن
مشاريع الوزارة بعدة لغات ،باإلضافة إلى تكوين عالقات
وطيدة مع تلك المحطات االذاعة األجنبية.

 .2تسجيل ومتابعة كافة شكاوى وطلبات المواطنين
الواردة من مختلف وسائل االعالم واالتصال في نظام
الكتروني يربط جميع اإلدارات المعنية بالطلبات،
تحقيق ًا للجودة والسرعة في انجاز المعامالت والرد
على الطلبات .وقد تلقت الوزارة مجموعة من الطلبات
والمالحظات بلغ عددها اإلجمالي ( )7412خالل ،2020
تم الرد على ( )7203منها ،و ( )209قيد االجراء والتنفيذ.
 .3حرص قسم االتصال على نشر األخبار المتعلقة
بمشاريع وإنجازات الوزارة في مختلف القطاعات عبر
جميع قنوات التواصل االجتماعي (تويتر ،انستغرام،
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قسم االتصال

 .5عمل قسم االتصال على رفع مستوى المشاركات
والتفاعل االلكتروني مع جمهوره ،حيث رسخ القسم
جهوده لجذب أكبر عدد من المتابعين ،فقد قام بالترويج
عن حسابات الوزارة في مختلف وسائل التواصل
االجتماعي.
 .6تسجيل ومتابعة كافة شكاوى وطلبات المواطنين
الواردة من مختلف وسائل االعالم واالتصال في نظام
الكتروني يربط جميع اإلدارات المعنية بالطلبات ،تحقيق ًا
للجودة والسرعة في انجاز المعامالت والرد على الطلبات.
وقد تلقت الوزارة مجموعة من الطلبات والمالحظات بلغ
عددها اإلجمالي ( )7412خالل  ،2020تم الرد على ()7203
منها ،و ( )209قيد االجراء والتنفيذ.

يوم المرأة البحرينية.
 .7شاركت الوزارة في عدد من الفعاليات من
مؤتمرات ومعارض وفعاليات اجتماعية بلغ
عددها ( )6مشاركات.
 .8نظم قسم االتصال لقاء مفتوح مع
المواطنين حول أحد مشاريع الوزارة باستضافة
العضو البلدي عبر خاصية البث المباشر في
حساب الوزارة على االنستغرام.

 .10بلغ عدد التصاميم خالل عام  )189(2020تصميم،
تنوعت بين مخططات وانفوجرافيك وبنرات وتهاني
بمختلف المناسبات وبروشرات توعوية عن مشاريع
الوزارة.

 .9تم تنظيم بعض المناسبات االجتماعية
واالحتفاء مع الموظفين عبر االتصال المرئي
(االفتراضي) ،على سبيل المثال فقد تم االحتفال
بالعيد الوطني المجيد عبر منصة  Teamsوكذلك

اللقاء المفتوح المباشر مع المواطنين عبر حساب الوزارة على اإلنستغرام

مشاركة شؤون األشغال في اليوم الرياضي البحريني

قسم االتصال
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السيد محمود أحمد عبدالرحيم
مدير إدارة الموارد البشرية

mahmood@works.gov.bh

17155454

تطبيق خطة بحرنة الوظائف ،اعتماد ًا على
النهج التحليلي للبيانات وتوزيع القوى العاملة
في شئون األشغال ،بهدف الخروج بتوصيات
ومبادرات تساهم في تعزيز التوجه االستراتيجي
للوزارة.
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إدارة الموارد البشرية

17545111

إدارة
الموارد البشرية
تستمر إدارة الموارد البشرية في لعب دورها األساسي في تنمية رأس
المال البشري في شئون األشغال ،وذلك من خالل إمداد الوزارة بالطاقات
البشرية من المهندسين والمهنيين واإلداريين وتوفير التدريب المناسب
لهم ،والقيام بكافة اإلجراءات المتعلقة بفوائد وعالقات الموظفين ،كما
تقوم اإلدارة بدعم كافة القطاعات وتقديم الخبرات واالستشارات الالزمة
لها في ما يتعلق بإعادة الهيكلة وتطوير الوضع التنظيمي ،وتوفير خدمات
عالية الكفاءة في مجاالت الموارد البشرية والشئون اإلدارية والصحة
والسالمة المهنية لموظفي شئون األشغال ،بما يسهم بشكل مباشر في
دعم تحقيق استراتيجية الوزارة وأداء مهامها الرئيسية.

الهيكل التنظيمي

إدارة الموارد البشرية
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أعداد ونسب شاغلي الوظائف التخصصية والكادر الهندسي ( - )2020شئون األشغال
القوى العاملة

شاغلو الوظائف
التخصصية

فنيو الهندسة

المهندسون

الكادر الهندسي

العدد

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1004

426

42%

364

36%

223

22%

587

59%

أداء اإلدارة
2020
 .1إعداد التقارير الدورية التحليلية التي تهدف إلى تعريف
اإلدارة العليا وصناع القرار في الوزارة بأهم المؤشرات
واإلحصاءات المتعلقة بالموارد البشرية في شئون
األشغال.
 .2على الرغم من الظروف االستثنائية التي تمر بها
مملكة البحرين ودول العالم قاطبة جراء جائحة كورونا،
وااللتزام بالتوجيهات والتعليمات التي صدرت بخصوص
تواجد الموظفين في مواقع العمل أو العمل عن بعد
أو من المنزل ،إال أن إدارة الموارد البشرية بذلت كل
طاقاتها الكامنة في إدارة األفراد والوقت إلنجاز المهام
المطلوبة وتقديم الخدمات الواجبة عليها وخصوص ًا تلك
التي تتعلق بفوائد ومستحقات موظفي الوزارة.
 .3اتخذت إدارة الموارد البشرية اإلجراءات الوقائية
الالزمة للتعامل مع جائحة كورونا في مباني الوزارة،
وذلك من خالل التنسيق مع الجهات المختصة لتعقيم
مباني الوزارة عند الحاجة وفحص الموظفين بشكل
عشوائي .كما قامت باتخاذ تدابير احترازية إضافية ،إذ
يتم تعقيم مباني الوزارة بشكل يومي .إضافة إلى اتخاذ
التدابير اليومية كتوفير مواد التعقيم في مختلف المرافق
وقياس درجة حرارة الموظفين والزوار ووضع الملصقات
اإلرشادية ،وتقنين دخول الزوار إلى مرافق الوزارة.
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قامت اإلدارة باستحداث آلية جديدة وسريعة لتمكين
المسئولين من تسجيل فترات العمل من المنزل
لموظفيهم في سجالت الحضور واالنصراف اليومية
بشكل ميسر وذلك لجعل سجالت الحضور مفعلة
ومتماشية مع تعليمات الخدمة المدنية.
 .6تنفيذ ًا لقرار مجلس الوزراء بخفض المصروفات
التشغيلية الحكومية بنسبة  30%وذلك الستيعاب
المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي ومنع انتشار
فايروس كرونا كوفيد  ،-19فقد تم إجراء مراجعة شاملة
ألوجه نفقات القوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها
لتعكس االحتياجات الفعلية والتي ال يمكن االستغناء
عنها ،وتحديد أولويات التوظيف وتوزيع السقف الوظيفي
المتاح للتوظيف على المواقع التنظيمية بالشكل
المناسب.
 .7إعداد دراسة دوران العمالة في شئون األشغال
ً
للعام  ،2019وتطبيق خطة بحرنة الوظائف ،اعتمادا على
النهج التحليلي لبيانات وتوزيع القوى العاملة في شئون
األشغال ،بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تساهم في
تعزيز التوجه االستراتيجي للوزارة.
 .8إعداد مسودات الهياكل التنظيمية التفصيلية
لقطاعات الوزارة بما يخدم التوجهات ويتناسب مع
طبيعة وحجم األعمال المنوطة بها ،ورفعها لموافقة
ديوان الخدمة المدنية ،ويعد ذلك إلحاق ًا بموضوع إعادة
هيكلة الجهات الحكومية على ضوء مخرجات برنامج
التقاعد االختياري.

 .4قامت إدارة الموارد البشرية باعتماد المزيد من
اإلجراءات إلكترونيا .فعلى سبيل المثال تم تحويل
استمارة إخالء الطرف للموظفين المنتهية خدماتهم
ً
بدال من
إلى استمارة إلكترونية في نظام الموارد البشرية
ملئها يدوي ًا وذلك ضمن إجراءات تسوية المستحقات
النهائية ،سعي ًا من إدارة الموارد البشرية في تبسيط
إجراءات نهاية الخدمة لموظفي الوزارة .األمر الذي أدى
إلى توفير الوقت والجهد وضمان استرجاع وتحصيل
كافة مقتنيات الوزارة أو أي مستحقات مالية قبل تمرير
مستحقات نهاية الخدمة بشكل أكثر دقة وسرعة مقارنة
بالسابق.

 .10القيام بتمارين اإلخالء لعدد من اإلدارات ،وبحسب
الجدول الزمني المخطط له.

 .5طورت إدارة الموارد البشرية نظامها اإللكتروني
ليواكب التغيرات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا
التي استدعت وقف استخدام أجهزة البصمة ،حيث

 .11مخاطبة جميع االستشاريين والمقاولين المنفذين
لمشاريع شئون األشغال باإلجراءات االحترازية لمواجهة
جائحة كورونا.

إدارة الموارد البشرية

 .9استحداث آلية جديدة لتحديد الوظائف والكفاءات
الحيوية والتي تعد إحدى الركائز األساسية لخطط اإلحالل
والتعاقب الوظيفي.

 .12مشاركة ( )55موظف ًا في البرنامج الوطني لتطوير
القيادات الحكومية لمعهد اإلدارة العامة خالل العام
.2020
 .13انتهاء ( )19مهندس ًا متدرب ًا من برامجهم
التدريبية ،إضافة إلى انضمام ( )9مهندسين متدربين
إلى مجمع التدريب.
 .14التنسيق لتبادل الخبرات بين المهندسين
المتدربين وتقديم العروض التدريبية ومتابعة البرامج
التدريبية واجتماعات تقييم المهندسين المتدربين
في مجمع التدريب ،إضافة إلى الدورات التدريبية التي
يقوم بها مكتب إدارة المشاريع باستخدام برنامج
( .)MS Teamsمما ساعد في تحقيق ساعات التدريب
المطلوبة للمتدربين وموظفي الوزارة.
.15ايجاد البدائل المناسبة بالتنسيق مع المعاهد
لتوفير الدورات التخصصية واإلدارية والتقنية
وتعميمها على مستوى الوزارة.

 .16مواصلة تسجيل المهندسين في مجلس مزاولة
المهن الهندسية بناء على تعليمات ديوان الخدمة
المدنية بشأن إلزامية الحصول على التراخيص الالزمة
لمزاولة المهن الهندسية.
 .17تطوير إجراءات التسجيل لطلبة الجامعة للتدريب
الصيفي ليكون عبر موقع الوزارة ،فقد تم تدريب ()78
طالب ًا وطالبة خالل الفترة من يناير وحتى أكتوبر ،2020
حيث تنوع التدريب بين الحضور والتدريب عن بعد نظر ًا
للظروف االستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.
 .18المشاركة في المنح التدريبية الحكومية المقدمة من
الدول الصديقة عبر المنصات االفتراضية نظر ًا للظروف
التي تمر بها الدول مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)-19
 .19إعداد مبادرة التدريب في الشركات االستشارية
وشركات المقاوالت لمهندسي الوزارة البحرينيين
الكتساب الخبرات الالزمة في مجال تخصصهم.

جانب من المجلس الشهري للموارد البشرية لمحاضرة عن المصروف الشخصي

صورة من فعالية أحمي قلبك التي نظمتها إدارة الموارد البشريةلموظفي الوزارة

إدارة الموارد البشرية
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السيد إياد عبداللطيف عبدهللا
مدير إدارة الموارد المالية

EyadAL@works.gov.bh

17155450

17545942 / 17545943

المساهمة في تحقيق انجاز نوعي في ما
يتعلق بتقليص المصروفات المتكررة لشؤون
األشغال بالوزارة كذلك استحداث وتطوير
العديد من اإليرادات الجديدة ،بما يتماشى مع
التوجهات العامة للحكومة
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إدارة الموارد المالية

إدارة
الموارد المالية
تعد إدارة الموارد المالية أحد أهم األعمدة التي ترتكز عليها شؤون
األشغال بالوزارة ،حيث أن اإلدارة تشرف على كافة األنشطة المالية
الخاصة بشؤون األشغال ،وتشرف على تنظيم التدفقات النقدية الخاصة
بالمشاريع القائمة ،سواء تلك التابعة للوزارة أو للوزارات والهيئات
الحكومية األخرى التي تحت اشراف هذه الوزارة ،وذلك بهدف الوفاء
بااللتزامات المالية في أوقاتها المحددة.
من ناحية أخرى تقوم االدارة بإعداد ميزانية المصروفات المتكررة
والتي تعد من التحديات الرئيسية في برنامج التوازن المالي
الحكومي وتقنين المصروفات المتكررة واالستخدام األمثل للموارد
المالية المتوفرة .كما تحرص االدارة على بيان الوضع المالي
لشؤون األشغال وذلك بإعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة
المالية التزاما بالدليل المالي الموحد الصادر من وزارة المالية
واالقتصاد الوطني ،كذلك التعاميم والتوجيهات التي تصدر من
الجهات العليا في الحكومة ،وااللتزام بالمالحظات الصادرة من
ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

الهيكل التنظيمي

إدارة الموارد المالية
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أداء اإلدارة
2020
• إعداد التقارير المالية التي تبين الوضع المالي لشؤون األشغال
لتمكين اإلدارة العليا بالوزارة من اتخاذ القرارات الالزمة بشأن
المشاريع الحكومية.
• المساهمة في تحقيق انجاز نوعي فيما يتعلق بضبط المصروفات
المتكررة في حدود الميزانية التي اقرتها وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
• تطبيق األنظمة المعتمدة لتسجيل وحصر الموجودات الثابتة
للحفاظ عليها واستخدامها بالشكل األمثل .ويتخلل ذلك عمل توعية
للموظفين بالموجودات الثابتة وطرق التعامل معها عن طريق عقد
ورش تدريبية ونشر فقرات توعوية في الشاشات الرئيسية عند مداخل
الوزارة.
• البدء في تسجيل الموجودات الثابتة والمكتسبة عن طريق ميزانية
المشاريع الحكومية مع العمل على تطوير عملية التسجيل الكترونيا.
• اصدار الحساب الختامي وتقرير أداء الميزانية لشؤون االشغال
بالوزارة بالدقة المطلوبة وضمن إطار زمني محدد تنفيذا للتعليمات
واالرشادات الصادرة من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
• تطوير صفحة إدارة الموارد المالية على الشبكة الداخلية (االنترانت)
مع تقديم جميع الخدمات والمستندات واالستمارات وتوفير شرح واف
ٍ
للخدمات التي تقدمها اإلدارة.
• إنجاز خطوات مهمة في جانب اإليرادات نحو تطبيق سياسة الدفع
اإللكتروني للخدمات التي تقدمها الوزارة ،حيث أصبح خيار الدفع
اإللكتروني متوفر ًا ألغلب الخدمات وذلك تماشي ًا مع السياسة العامة
للدولة ،ويجري العمل على توفير هذا الخيار للخدمات بشكل كامل.
• التنسيق مع اإلدارات المعنية بالوزارة ووزارة المالية بشأن اعداد
وتقديم ميزانية  2021و.2022
• التنسيق مع اإلدارات المعنية بالوزارة ووزارة المالية بشأن تحديث
التدفقات النقدية اللتزامات المشاريع وتمرير المناقالت.
• تطبيق نظام online accrualالجديد وتدريب المهندسين والمعنيين
في جميع القطاعات على القيام باالستالم والتسليم مباشرة في النظام
المالي.
• االستغناء عن استخدام األوراق في اغلب المعامالت المالية باالعتماد
على النظام المالي والتوقيع اإللكتروني.
• تطبيق األنظمة الخاصة بالقيمة المضافة وتطوير التعامل معها في
النظام المالي بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاعات ذات الصلة في
الوزارة.
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برنامج التوازن المالي
تحقيق التوازن المالي بين المصروفات واإليرادات
الحكومية بحلول عام2022

أطلقت حكومة مملكة البحرين خالل السنوات بين  2017 – 2015عدد ًا من المبادرات
والبرامج التي أسهمت في تنمية االقتصاد وتشجيع االستثمار وتوفير فرص عمل
نوعية ،وقد أدت تلك الجهود إلى تعزيز قوة االقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفق ًا
للمبادئ األساسية للرؤية االقتصادية  2030المرتكزة على االستدامة والتنافسية
والعدالة ،مما أدى إلى تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية
العامة بأكثر من  850مليون دينار.
وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط اإلنفاق في البحرين في العام
 ،2018عن "برنامج التوازن المالي" بالتزامن مع الدعم الخليجي والذي يقدر بمبلغ
 10مليارات دوالر لتعزيز استقرار األوضاع المالية في مملكة البحرين بمساهمة
من المملكة العربية السعودية ،واالمارات العربية المتحدة ،ودولة الكويت ،والذي
يسعى إلى تحقيق وفورات تصل إلى  800مليون دينار بحلول عام 2022
ويتضمن البرنامج  6مبادرات وهي:
• مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة.
• مبادرة طرح برنامج التقاعد االختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة.
• مبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها
ومصروفاتها.
• مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين.
• مبادرة تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي.
•مبادرة تسهيل اإلجراءات الحكومية وزيادة اإليرادات غير النفطية.
وقد دأبت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لوضع الخطط
التي تتماشى وتوجيهات الحكومة الرشيدة ،واللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط
اإلنفاق ،والتزاما بالتعاميم الصادرة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،وديوان
الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

إدارة الموارد المالية
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قطاع
الطــــــــرق

المهندسة هدى عبدهللا فخرو
الوكيل المساعد للطرق
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رسالة الوكيل المساعد للطرق

يسعى قطاع الطرق لتحقيق رؤية البحرين  2030من خالل تنفيذ
األعمال التطويرية وذلك بإحداث نقلة نوعية ملفتة في أداء ومستوى
شبكة الطرق وتوفير منافذ للمشاريع التنموية واإلسكانية
واالستثمارية الجديدة وفتح المجال أمام أعمال تطوير مستقبلية
والتخفيف من كثافة االزدحام المروري وزيادة مستوى السالمة
المرورية وتحسين البيئة السكنية والبنية التحتية بالمجمعات لجميع
مستخدمي الطرق وتسهيل الوصول إلى مختلف المناطق والتواصل
االجتماعي وتشجيع المشاريع التنموية واالستثمارية والعمرانية
والصناعية والتجارية في المملكة.

رسالة الوكيل المساعد للطرق
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المهندس سيد بدر علوي

مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق

bader@works.gov.bh

17155434

17615615 / 17615616

تنفيذ مشاريع الطرق اإلستراتيجية لتخفيف
اإلزدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة
المرورية على شبكة الطرق الرئيسية ،والمحافظة
على االصول من خالل صيانة شبكة الطرق ورفع
كفائتها التشغيلية وضمان استدامتها
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إدارة
مشاريع وصيانة الطرق
تتولى إدارة مشاريع وصيانة الطرق اإلشراف على تنفيذ أعمال انشاء وتطوير
وصيانة شبكة الطرق في مملكة البحرين من شوارع وجسور لتكون ّ
فعالة وآمنة
وتلبي احتياجات مستخدمي الطريق وتواكب التطور العمراني الذي تشهده
المملكة.
وتعمل اإلدارة على تنفيذ مشاريع الطرق اإلستراتيجية لتخفيف اإلزدحامات
المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية ،كما تدعم
النهضة االقتصادية وتجذب اإلستثمارات بما يعزز تنشيط القطاعات االقتصادية .
وتقوم اإلدارة كذلك بتنفيذ برنامج رصف الطرق الترابية من خالل إنشاء شبكة
طرق متكاملة في جميع المحافظات لتسهيل تنقل المواطنين والقاطنين
من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.كما تعمل اإلدارة على تقييم سعة تحمل
شبكة الطرق لضمان سالمة الطرق والجسور ومطابقتها لمواصفات السالمة
المعمول بها وذلك من خالل برامج الصيانة الدورية وتطوير الطرق للمحافظة
على شبكة الطرق الموجودة واستدامتها وإبقاءها ضمن المستوى الفني الجيد
والعمل على صيانتها باستمرار لتحسين ورفع مستوى السالمة المرورية عليها.

الهيكل التنظيمي

إدارة مشاريع وصيانة الطرق
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أداء اإلدارة
2020
أبرز المشاريع المنجزة إلدارة مشاريع وصيانة الطرق :
تطوير طرق مجمعي  804و  814بمدينة عيسى
تضمن المشروع إعادة إنشاء وتطوير الطرق الداخلية
والممرات بمجمعي  804و  814في مدينة عيسى  ،كما
تضمنت أعمال التطوير إنشاء شبكة تصريف لمياه
األمطار وتركيب قنوات لالستخدام المستقبلي ،باإلضافة
إلى أعمال الرصف وإنشاء أرصفة بالطوب على جوانب
الطرق.
 2,373,390دينار
كلفة المشروع:
تاريخ البدء:

23/09/2018

االنتهاء:

01/08/2020

إسم مقاول المشروع:

شركة داون تاون للمقاوالت

تطوير شارع سار
تضمنت اعمال المشروع على توسعة الشارع بطول  13,895كيلومتر طولي ليصبح طريقا مزدوجا ذو
مسارين بعرض 7متر في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات عليه وتركيب  5إشارات ضوئية وإنشاء ما
يقارب  400موقف للسيارات على امتداد الشارع .كما تضمن المشروع إنشاء ممر مشاة بجانب الطريق في
االتجاهين على امتداد الشارع وإنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار وشبكة إنارة جديدة ،كما تم وضع قنوات
أرضية الستخدامها مستقبال من قبل الخدمات الفنية لتالفي قطع األسفلت مستقبال.
كلفة المشروع:

 2,850,975دينار

تاريخ البدء:

30/09/2018

االنتهاء:

29/02/2020

إسم مقاول المشروع:

مجموعة شركة جالل العالي
وأبناؤه

المرحلة الثالثة من مشروع تطوير تقاطع الجسرة
أعمال المشروع تتضمن إنشاء مداخل ومخارج على
التقاطع من أجل تسهيل انسيابية الحركة المرورية عليه،
باإلضافة إلى تعزيز الحاجز الحامي على الجسر مع تعديل
طبقة االسفلت العلوية والخطوط االرضية تماشي ًا مع
التعديل الجديد للتقاطع.
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كلفة المشروع:

 1,499,420دينار

تاريخ البدء:

29/09/2019

االنتهاء:

26/09/2020

إسم مقاول المشروع:

إتحاد شركة الغانم و مجموعة
حجي حسن

أعمال إعادة تأهيل وتطوير شارع الزالق (من شارع خليج
البحرين إلى شارع بالج الجزائر – فندق سوفيتيل).
وتتضمن أعمال إعادة تأهيل الشارع عدة أمور منها
رفع حالة السالمة المرورية على الشارع من خالل تركيب
حواجز السالمة المرورية في الجزيرة الوسطى وعلى
طرفي الشارع ،وتمديد أطوار المسارات المنعطفة
على شارع الزالق عند التقاطعات مما يرفع من كفاءتها
باإلضافة الى تحويل اإلشارات المرورية العادية عند
بعض التقاطعات إلى إشارات ضوئية معلقة مما
يعمل على تعزيز الرؤية عند سائقي المركبات .ويشتمل
المشروع على إنشاء محطتي نقل عام على طرفي شارع
الزالق بالقرب من فندق سوفتيل ،ويحتوي المشروع
على تمديد خطوط شبكة نظام المرور الذكي تمهيد ًا
الستخدامه في المستقبل.

تطوير مدخل مطار البحرين الدولي (المرحلة )2& 1
تم تطوير التقاطع السابق بشارع المطار
وشارع خليفة الكبير وطريق  2403بتحويل الدوار
الى تقاطع يدار بإشارة ضوئية مع توفير مخرج
للمطار على التقاطع نفسه بهدف رفع الطاقة
االستيعابية لهذا التقاطع بنسبة .40%
كما تم إعادة إنشاء الطريق الرئيسي المؤدي الى
مطار البحرين الدولي رقم  2403وتحويله إلى طريق
باتجاه واحد من الغرب إلى الشرق بثالث مسارات
رئيسية باإلضافة إلى مسار خدمة يخدم المنافذ
الفرعية في الجانب الجنوبي للطريق.
علما بأن هاتان المرحلتان من مشروع تطوير
مدخل مطار البحرين الدولي تأتيان كجزء من

كلفة المشروع:

 1,680,706.22دينار

تاريخ البدء:

14/04/2019

االنتهاء:

20/06/2020

إسم مقاول المشروع:

مجموعة السيد كاظم الدرازي

مشروع متكامل يهدف إلى تحسين شبكة الطرق
الحالية لضمان انسيابية الحركة والوصول إلى مبنى
المطار الجديد ومواقف السيارات والمرافق األخرى
المرتبطة به.

كلفة المشروع:

 6,383,129.97دينار
بدعم من الصندوق السعودي
للتنمية

تاريخ البدء:

26/08/2018

االنتهاء:

10/3/2020

إسم مقاول المشروع:

تحالف شركتي أزميل وداون
تاون للمقاوالت

إدارة مشاريع وصيانة الطرق
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مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن
سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان
(تقاطع سار)

وذلك في الجزء المحصور بين تقاطعه مع شارع الشيخ
عيسى بن سلمان وتقاطعه مع شارع البديع.

تضمن انشاء جسر علوي بمسارين بارتفاع  7متر من
سطح االرض وبطول  800متر لينقل الحركة المرورية
بشكل حر دون توقف للقادمين من جهة الشمال
(المنامة)على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مباشرة
باتجاه الشرق إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان (مدينة
عيسى والرفاع ) ،مع توسعة شارع الشيخ خليفة بن
سلمان في االتجاهين إلى  5مسارات بطول اجمالي  3كم
نوعية العمل

الرقم

كلفة المشروع:

 20,171,345دينار

تاريخ البدء:

2019/01/02

االنتهاء:

2020/12/20

إسم مقاول المشروع:

تحالف شركتي الغانم
العالمية الفهد

كمية العمل
بالكيلومتر

عدد العقود الزمنية

التكلفة
(د.ب)

1

مشاريع صيانة الطرق

51

52.36

1,198,400

2

مشاريع فتح الطرق الجديدة

26

9.92

609,860

3

إنشاء مواقف سيارات

7

203

131,500

4

تطوير طرق

15

4.8

302,100

5

تركيب حواجز سالمة

2

410

8,250

6

إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة

5

108

52,800

7

إنشاء مسطحات تخفيف السرعة و
عبور المشاة

2

24

25,000

مناقصات عامة

34

1

إ عادة تأهيل الطرق في سند مجمع 745

3.4

480,000

2

إعادة تأهيل الطرق في مجمع 914

0.7

160,000

3

اعمال صيانة لشارع الملك فيصل ( من
شارع فردا إلى شارع الشيخ عيسى بن
)سلمان

9

121,289
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مشروع جسر المحرق الرابع  -تنفيذ الحزمة الثانية (أعمال
االستصالح والبحرية)
تم االنتهاء من تنفيذ الحزمة الثانية من أعمال الدفان
ضمن مشروع إنشاء شارع البحرين الشمالي (المرحلة
الثانية) وجسر البسيتين وتشمل هذه الحزمة باقي أعمال
الدفان الالزمة لكامل حرم الطريق من بدايته عند ديار
ً
ووصوال إلى
المحرق وامتداده باتجاه الساية والبسيتين
خليج البحرين ليلتقي بشارع جسر شمال المنامة بطول 8
كيلومتر كيلومتر.

كلفة المشروع:

 30,810,104,36دينار

تاريخ البدء:

2019/08/01

االنتهاء:

2021/03/19

إسم مقاول المشروع:

تحالف بوسكالس

تقاطعي البا ونويدرات – العقد التكميلي
يهدف المشروع إلى تحسين طريق الملك حمد السريع
من خالل توسعته من مسارين إلى ثالثة مسارات
مزدوجة تمتد من شارع  96إلى طريق عسكر .باإلضافة
إلى ذلك اشتمل المشروع على بناء طريق وصول مكتمل
بجميع مستلزمات الطرق من جامعة المملكة إلى طريق
االستقالل.
يتضمن المشروع تحسين الوسيط من خالل بناء حاجز
خرساني ونظام صرف وأثاث طرق آخر (إنارة الشوارع ،
وعوارض التوتر).
كلفة المشروع:

 8,550,213دينار

تاريخ البدء:

2019/02/06

االنتهاء:

2021/07/01

إسم مقاول المشروع:

تحالف شركتي كي سي سي
للهندسة والمقاوالت  -ناس
للمقاوالت

إدارة مشاريع وصيانة الطرق
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المهندسة مها خليفة حمادة

مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق

Maha@works.gov.bh

17155442

17545666-17545686

إعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لشبكة الطرق
لمواكبة التطور العمراني ،باإلضافة الى توفير متطلبات السالمة
المرورية والخدمات االستشارية

36

إدارة تخطيط وتصميم الطرق

إدارة
تخطيط وتصميم الطرق
تقوم اإلدارة بإعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية للطرق
تمهيد َا للتنفيذ ،كما تقوم اإلدارة باإلشراف على أعمال التخطيط
والتصميم والتطوير وتوسعة شبكة الطرق ،باإلضافة إلى إدارة حركة
المرور عن طريق إنشاء الطرق السريعة الجديدة وتطوير التقاطعات،
تركيب وصيانة اإلشارات المرورية ،توفير مواقف السيارات ومتطلبات
السالمة المرورية.
كما تقدم اإلدارة أيض ًا الخدمات ذات الصلة بالعامة ،مثل توفير مستويات الطرق
(القيم) للمطورين والمكاتب الهندسية وتولي أعمال الصرف للمرافق وإجراء
تصاريح مختلفة للبناء...إلخ ،كذلك تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات االستشارية.

الهيكل التنظيمي
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أداء اإلدارة
2020
قسم تخطيط ودراسات المرور
يلخص هذا التقرير جميع األعمال واألنشطة التي نفذها قسم تخطيط ودراسات المرور خالل
العام  ،2020حيث تم استالم  5454استشارة وطلب وارد من مختلف اإلدارات داخل الوزارة
واألجهزة الحكومية األخرى ،والمجالس البلدية ،ومن القطاع الخاص وطلبات المواطنين موزعة
على النحو التالي:

دراسات النقل الرئيسية:
يقوم قسم التخطيط ودراسات المرور على
دراسة تطوير وتوسعة عدد من الشوارع
االستراتيجية بالمملكة (بنحو  20مشروع ًا)
وهي كالتالي:
• تم تعيين شركات استشارية للقيام
بالخدمات االستشارية وإعداد دارسات
مرورية لتطوير وتوسعة عدد من الشوارع
االستراتيجية وهي:
 oمشروع تطوير الشوارع المؤدية إلى المدينة
الرياضية بالصخير.
 oمشروع تطوير منافذ جزيرة دلمونيا وجزيرة
أمواج.
 oتطوير شارع الحوض الجاف بالجزء الواقع
بين تقاطع منفذ أسري وتقاطع جسر الشيخ
خليفة بن سلمان.
 oتطوير المنافذ المؤدية إلى مدينة شرق
سترة اإلسكاني.
•كما تم االنتهاء من الدراسات المرورية
لتطوير شارع الفاتح ،شارع الشيخ جابر
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األحمد الصباح ،شارع الشيخ عيسى بن سلمان،
وتقاطع غاز البحرين.
• يقوم قطاع الطرق حالي ًا باإلشراف على دارسة
تطوير وتوسعة عدد من الشوارع االستراتيجية
كشارع الشيخ زايد ،شارع الشيخ خليفة بن
سلمان ،جسر البسيتين ،تطوير الشارع المار
أمام مطار البحرين الدولي ،تطوير شارع البديع،
تطوير شارع الجنبية ،تطوير المنافذ المؤدية إلى
مدينة شرق الحد اإلسكاني ،تطوير منافذ منطقة
جنوب الحد الصناعية ،تطوير شارع  ،96وتطوير
منافذ مشروع وادي البحير.
• تم إعداد الشروط المرجعية لعدد من المشاريع
االستراتيجية من جسور وطرق رابطة رئيسية،
كمشروع شارع البحرين الشمالي الدائري وتطوير
شارع الملك فيصل.
• كما يسعى قطاع الطرق بالتعاون مع وزارة
المواصالت واالتصاالت في دراسة تحسين
خدمات النقل العام والمشاريع المتعلقة
بالسكك الحديدية لدول مجلس التعاون
الخليجي.

دراسات تقييم اآلثار المترتبة على الحركة
المرورية:
أنهت اإلدارة بالتعاون مع هيئة التخطيط
والتطوير العمراني دراسة  39طلب ًا لتقييم
اآلثار المرورية المترتبة على الحركة المرورية
الحالية والمستقبلية لعدد من المشاريع
االستثمارية بالمملكة ،منها مشروع مرسى
السيف ومشروع مستشفى اإلرسالية
األمريكية في عالي ومشروع سعادة (الجزء
الشرقي) ودراسة التأثيرات المرورية
لمشروع سوق المنامة باإلضافة إلى عدد
من المشاريع االستثمارية األخرى.

مشروع السعادة
ديار المحرق  -قطعة 22أ

مشروع سوق المنامة
مشروع اإلرسالية األمريكية
مشروع مرسى
السيف

طلبات تراخيص التخطيط وغيرها من
االستشارات:
أتم قسم التخطيط ودراسات المرور
بنجاح ما يقارب  543طلب ًا من االستشارات
الخدمية والتراخيص التخطيطية وغيرها،
منها استشارات من جهاز المساحة
والتسجيل العقاري ،ولجنة بيع الزوايا،
وهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
ومكتب التخطيط المركزي ،ووزارة اإلسكان،
والهيئات الخدمية األخرى (هيئة تنظيم
االتصاالت ،وهيئة الكهرباء والماء ،وبتلكو،
وشؤون الصرف الصحي ،وبابكو ،إلخ.)...

استشارات أخرى:

مشروع جامعة المملكة

انجز قسم التخطيط ودراسات المرور 337
طلب ًا من المجالس البلدية ،و  328طلب ًا
من المواطنين والمؤسسات الخاصة ،تم
مراجعة  33طلب ًا لمحطات الوقود ،ومراجعة
 25استشارة للمخططات العامة لشبكات
الطرق ،و  110استشارة عامة من مختلف
المؤسسات الحكومية و  30استشارة من
القطاع الخاص.
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قسم تصاميم الطرق
مجموعة التصاميم التفصيلية-أ

• المشاريع الرئيسية:
إن مجموعة التصاميم التفصيلية (أ) مسؤولة
عن تطوير وصيانة شبكة الطرق الرئيسية في
المملكة ،حيث تقوم بإعداد التصاميم التفصيلية
لعدد كبير من مشاريع الطرق .وقد قامت
مجموعة التصاميم التفصيلية (أ) خالل سنة
2020م باالنتهاء من التصاميم التفصيلية ألكثر
من  14مشروع رئيسي بتكلفة قدرها  3.1مليون
دينار بحريني ،وتم تحويلها إلى إدارة مشاريع
وصيانة الطرق في الوزارة للبدء بالتنفيذ حسب
توافر الميزانيات.
• مشاريع الحلول العاجلة:
بناء على توجيهات من صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي رئيس
مجلس الوزراء لوضع الحلول العاجلة
لمشكلة االزدحامات المرورية على التقاطعات
والشوارع الرئيسية ،تم على أثرها إصدار عدد
من المشاريع .حيث قامت مجموعة التصاميم
التفصيلية (أ) بإعداد التصاميم التفصيلية لهذه
المشاريع بحسب األولوية ،وتمكنت المجموعة
خالل سنة 2020م من االنتهاء من التصاميم
التفصيلية لمشروع واحد بتكلفة تقدر بحوالي
 100ألف دينار بحريني وتم تحويلها إلى إدارة
مشاريع وصيانة الطرق في الوزارة للتنفيذ.
• مشاريع البنية التحتية:
قامت مجموعة التصاميم التفصيلية (أ) بإنجاز
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عدد كبير من مشاريع البنية التحتية التي تهدف
إلى إيجاد حلول لمشاكل تجمع مياه األمطار في
مناطق مختلفة في مملكة البحرين ،حيث قامت
باالنتهاء من التصاميم التفصيلية لـ  8مشاريع
من مشاريع البنية التحتية خالل سنة 2020م
بتكلفة تقدر بحوالي  4.87مليون دينار بحريني.
• دعم الوزارات األخرى:
تم توفير الدعم الفني لوزارة اإلسكان من أجل
إعداد التصاميم التفصيلية للطرق الداخلية
ً
منزال ومشروع
لمشروع دانات قاللي تخدم 194
ً
منزال
بيوت المدينة في منطقة الحنينية لـ 44
 ،كما شمل الدعم العمل على تعزيز قدرة
وزارة اإلسكان على التصميم الهندسي للطرق
الداخلية  /شبكات تصريف مياه األمطار للتمكن
من القيام بتصميم نموذجي للطرق ضمن
مخططاتها السكنية دون طلب المساعدة من
مكتب استشاري خارجي.
• دعم مشاريع الوزارة االستراتيجية:
تقوم مجموعة التصاميم التفصيلية (أ)
بالتدقيق على التصاميم التفصيلية للمشاريع
االستراتيجية المعدة من قبل االستشاريين
المخولين لدى الوزارة والتأكد من التزامهم
بمواصفات الطرق حسب دليل تصاميم
الطرق المتبع في وزارة األشغال .وعليه قامت
المجموعة خالل سنة  2020بالتدقيق واإلشراف

على عدد من المشاريع االستراتيجية منها المرحلة مشروع شرق الحد اإلسكاني.
الثانية لجسر المنامة الشمالي وشارع البسيتين
مجموعة التصاميم التفصيلية -ب:
ومشروع توسعة وتحسين شارع الشيخ جابر
تلقى مشاريع رصف الطرق الترابية اهتمام ًا
األحمد الصباح .باإلضافة إلى مشروع تطوير
المنفذ المؤدي إلى مطار البحرين الدولي ومشروع كبير ًا كونها تمس حاجة المواطنين بشكل
مباشر لربط الطرق الترابية بشبكة الطرق في
تطوير المداخل والتقاطعات الواقعة من ضمن
المملكة وتوصيل خدمة الرصف إلى المناطقة الترابية والمناطق السكنية الجديدة .في عام 2020
تم تحويل  16مشروع رصف طرق ترابية.
خالل العام  2020قامت مجموعة-ب باستالم ودراسة وإصدار أكثر من  1519طلب منسوب طريق
من خالل الخدمة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني للوزارة.
تقوم هذه المجموعة بدراسة طلبات دفان األراضي من قبل القطاع الخاص ،حيث تم خالل هذا
العام إنجاز  9معامالت لدفان األراضي.
منذ إطالق منصة الطلبات والشكاوى الوطني "تواصل" ،يتم استالم عدد كبير من الطلبات
والشكاوي التي تختص برصف الطرق الترابية حيث تم الرد على أكثر من  650طلب وشكوى خالل
العام .2020

مجموعة الدعم الهندسي:

من مهام مجموعة الدعم الهندسي التنسيق مع جهات متعددة سواء داخل الوزارة أو خارجها:
• دراسة االستشارات الخدمية بما مجموعه ( )241طلب.

إحصاء اإلستشارات الممررة لعام 2020م
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ﻋدد اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟواردة
ﻋدد اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺻﺎدرة

ﻣﻼﺣظﺎت -1 :اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟواردة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻋم اﻟﮭﻧدﺳﻲ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﻌﯾن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻣرر ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺷﮭر.
 -2ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻹﺳﺗﺷﺎرات إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻋم اﻟﮭﻧدﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻗﺳم إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻗﺳم اﻟﺗﺧطﯾط واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرورﯾﺔ.
 -3ﺗﻘوم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻋم اﻟﮭﻧدﺳﻲ ﺑدراﺳﺗﮭﺎ أوﻟﯾﺎ ً وﺑﻌد ذﻟك ﺗﺣوﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ )أ(ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ )ب( -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺷراف واﻟﺗدﻗﯾﻖ -
ﺑﻌد اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن دراﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرات ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻣرﯾرھﺎ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻗﺳم اﻟﺗﺧطﯾط واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرورﯾﺔ
 -4ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﺗﺷﺎرات اﻟواردة 241
ﻣﺟﻣوع اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺻﺎدرة 241

• دراسة وتمرير طلبات رخص البناء خالل (النظام القديم وبنايات) بما مجموعة ( )3930طلب.

•تمرير التعويضات للعقارات المتأثرة بمشاريع الطرق وإصدار عدد ( )15فاتورة.
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مجموعة اإلشراف والتدقيق على المشاريع:
تقوم المجموعة بأعمال اإلشراف والتدقيق على
تصاميم الطرق المعدة من قبل االستشاريين
وذلك لضمان الجودة ومطابقة التصاميم مع
مواصفات ومعايير الوزارة ،حيث تقوم المجموعة
باإلشراف على عدة مشاريع منها المشاريع
االستراتيجية ،المشاريع الممولة من قبل مجلس
التعاون الخليجي ومشاريع الطرق األخرى .كما أنها
تقوم بالتنسيق مع المعنيين داخل وخارج الوزارة
لضمان نجاح المشروع وانجازه في الوقت المحدد.
المشاريع االستراتيجية والمشاريع الممولة ضمن
برنامج التنمية الخليجي:
تقوم هذه المجموعة بإدارة المشاريع بشكل
مباشر او اإلشراف عليها .حيث أحرزت المجموعة
تقدما في مراحل المشاريع التالية خالل سنة :2020
.1فتح منافذ إلسكان اللوزي ،المشروع قيد التنفيذ
حاليا.
.2توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان
مدينة سلمان الحزمة الرابعة ،تم طرح المشروع
لمناقصة.
.3توسعة شارع الجنبية وشارع البديع – مدينة
سلمان الحزمة الثالثة ،تم تسليم مستندات
العطاء.
.4تطوير شارع  ،96المشروع في المرحلة األولية.
كما قامت المجموعة بدعم عدة مشاريع أخرى
في مختلف المراحل خالل هذه السنة ،حيث قامت
بمراجعة تصاميم عدد من المشاريع باإلضافة إلى
الدعم في الموقع أثناء التنفيذ لمشاريع أخرى.
أدناه المشاريع التي تم دعمها من قبل المجموعة
بمختلف المراحل:
.1توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان( ,مرحلة
التصاميم التفصيلية).
.2المنعطف الدائري لتقاطع سار (مرحلة التنفيذ).
 .3مدينة الملك عبدهللا الطبية – الشوارع الخارجية
(مرحلة التصاميم التفصيلية).
.4تطوير منفذ المطار ،مرحلة التصاميم التفصيلية.
 .5المدينة الرياضية في الصخير ومركز المعارض
(مرحلة التصاميم التفصيلية).
.6منافذ إسكان سترة الشرقي (مرحلة طرح
المشروع لمناقصة).
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 .7منافذ إسكان الحد الشرقي (مرحلة التصاميم
التفصيلية).
دعم مشاريع الوزارات والجهات األخرى:
تقوم المجموعة بتقديم الدعم وإدارة عدد من
مشاريع الوزارات وجهات أخرى حيث تشمل هذه
المشاريع على مشاريع إستراتيجية ومشاريع
الطرق الرئيسية كما هو موضح فيما يلي:
.1الجهة الموكلة :إدارة تطوير المناطق الصناعية:
•فتح منافذ على منطقة المؤن لشركة موندليز –
الحزمة الثانية (مرحلة طرح المشروع لمناقصة).
• إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية للمنطقة
الصناعية في الحد الجنوبية (مرحلة التصاميم
التفصيلية).
•دراسة على اإلدارة البيئية في الحد الجنوبية (تم
االنتهاء من الدراسة).
.2الجهة الموكلة :هيئة الكهرباء والماء:
•تمديد شارع الملك حمد –  15متر تسوية ترابية
(مرحلة طرح المشروع لمناقصة).
•تمديد شارع الملك حمد (مرحلة التصاميم األولية).
.3الجهة الموكلة :شركة بريق رتاج:
•مشروع وادي البحير – طريق وبنية تحتية (مرحلة
التصاميم التفصيلية).
الخدمات االستشارية المحتجزة:
من اهم المهام التي تقوم بها المجموعة هي إدارة
المشاريع التي يتم تحويلها على االستشاريين
المسبق تعاقد معهم للقيام بهذه الخدمات .ولقد
تم التعاقد مع استشاريين هما Mott Macdonald
و  URSسنة  2020للقيام بهذا النوع من الخدمات
االستشارية .حيث قام االستشاريين بالعمل على
عدد من المشاريع خالل هذه السنة في مختلف
المراحل كما هو موضح أدناه:
مشاريع قيد اإلنشاء:
.1تحسين الطرق في مدينة عيسى مجمع 804
ومجمع .814
.2توسعة شارع الملك حمد.

.3جسر  17لشارع أم السعد.
.4تطوير شارع حمود بن صباح .
مشاريع في مرحلة التصاميم التفصيلية /طرح
المشروع لمناقصة:
.1تطوير طرق قرية جدحفص – مجمع  421ومجمع
.423
.2تطوير طرق قرية عالي – مجمع  740ومجمع .742
.3تطوير الطرق في مجمع .909
.4تطوير شارع  – 23توبلي.

.12تقاطع راس بوزيد مع شارع الملك حمد
(تم االنتهاء من التصاميم التفصيلية وتسليم
المشروع إلى إدارة مشاريع وصيانة الطرق).
.13توسعة طريق نقل الشاحنات (تم االنتهاء من
التصاميم التفصيلية وتسليم المشروع إلى إدارة
مشاريع وصيانة الطرق).
.14توسعة شارع الرفاع إلى شارع ذو ثالث
مسارات (مرحلة التصميم النظري – تم تمريرها
إلى .)NOGA
مراجعة تصاميم المشاريع اإلسكانية للقطاع
الخاص:

اعمال التصاميم:
باإلضافة إلى المشاريع التي توكل إلى االستشاريين
تقوم المجموعة أيضا بعمل التصاميم لمشاريع
أخرى كما تقوم بتصميم المناظر الطبيعية
والمساحات الخضراء للطرق .وبعض المشاريع
التي تقوم هذه المجموعة بالعمل عليها هي مشاريع
استشاريين قد تحتاج إلى إعادة تصميم بسبب
تعارض مع الخدمات أعمال تطوير في الموقع مما
يترتب عليه حدوث تغيير رئيسي في المشروع .من
هذه المشاريع:
.1شارع ريا – حزمة 1أ ( المشروع في مرحلة طرحه
لمناقصة).
.2شارع ريا – حزمة 1ب ( مرحلة التصاميم التفصيلية).
.3شارع ريا – حزمة  ( 2مرحلة التصاميم التفصيلية).
.4شارع  – 41المنطقة التعليمية في مدينة عيسى –
حزمة ( 2المشروع في مرحلة طرحه لمناقصة).
.5طرق قرية البالد القديم – حزمة  – 1شارع  61و طريق
( 6217المشروع في مرحلة طرحه لمناقصة).
.6طرق قرية البالد القديم – حزمة ( 2مرحلة التصاميم
التفصيلية).
.7طرق قرية البالد القديم – حزمة  – 3شارع ( 63مرحلة
التصاميم التفصيلية).
.8الجفير مجمع  – 324مشروع استرداد الكلفة (تم
االنتهاء من التصاميم التفصيلية بانتظار طرحه
لمناقصة).
.9تمديد شبكة تصريف مياه األمطار في ألبا _ (مرحلة
التصاميم التفصيلية).
.10المنطقة التعليمية في مدينة عيسى – طريق 4109
(مرحلة التصاميم األولية).
.11منفذ لمحطة بترول المعامير (تم االنتهاء من
التصاميم التفصيلية وتسليم المشروع إلى إدارة
مشاريع وصيانة الطرق).

يوجد العديد من المشاريع اإلسكانية التي يتوالها
القطاع الخاص ،حيث يتم مراجعة شبكة الطرق
الداخلية للمشاريع اإلسكانية يتم مراجعتها
والموافقة عليها من قبل إدارة تخطيط وتصاميم
الطرق .كما تقوم المجموعة بمراجعة عدد كبير
من المشاريع االسكانية التي يتم تصميمها من
قبل استشاريين لمطورين من القطاع الخاص
مثل مشروع ديار المحرق وجزيرة أمواج ،مدينة
سلمان ،دانات اللوزي ز مدينة خليفة ،إلخ) كما
تقوم المجموعة بالتنسيق مع األقسام األخرى في
اإلدارة للحصول على التعليقات النهائية على هذه
المشاريع .أدناه المشاريع التي تم العمل عليها
خالل سنة :2020
.1طرق جزيرة دلمونيا.
.2ديار المحرق – تقاطع مركز المبيعات.
.3ديار المحرق – شبكة الطرق لمنطقة 12ب.
.4ديار المحرق – شبكة الطرق لمنطقة 13ب.
.5ديار المحرق – شبكة الطرق لمنطقة .24
.6ديار المحرق – شبكة الطرق لحزمة  1ب و ج.
.7ديار المحرق – تقاطع .5
.8حسابي للتطوير – شبكة الطرق الرئيسية.
.9مرسى السيف – شبكة الطرق الرئيسية.
.10التطوير االسكاني لدانات البركة.
.11تطوير دانات اللوزي.

إدارة تخطيط وتصميم الطرق
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إنجازات أخرى:
بدء مشاريع جديدة:
 .1خدمات استشارية محتجزة جديدة:
لزيادة الضغط العمل على قسم تصاميم الطرق وزيادة الطلب على مشاريع استرداد الكلفة،
تمت الموافقة إلدارة تخطيط وتصاميم الطرق بتخصيص مبلغ لتعيين خدمات استشارية محتجزة
للقيام بهذه المهام .وعليه تم إعداد الشروط المرجعية وتسليمها لوزارة المالية للحصول على
موافقة لجنة العطاءات .من المؤمل أن تتم عملية طرح المناقصة في يونيو .2021

مجموعة المسح:
مرفق أدناه جدول يوضح جميع األعمال المنجزة من قبل هذه المجموعة خالل العام :2020
المشاريع
المنجزة

عدد النقاط

الطول
االجمال
)كم(

نقاط
الضبط
االرضي

مناسيب
النقاط

طلبات منسوب الطريق

234

19649.518

127.531

311

23

الشوارع الرئيسية

9

14052

14.151

62

49

الطرق

86

114086

92.875

531

369

األراضي

1

151

0.254

0

0

المختبر

15

393

5.258

2

0

الدراسات المرورية

0

0

0

0

0

صيانة الطرق

0

0

0

0

0

المجموع

345

148849

240.069

906

441

• مجموع اطوال المشاريع المنجزة 240.069 :كم لــــــــــــــــ  345مشروع مقارنة بالعام  2019حيث بلغ
 233.288كم لــــــــــــــ  336مشروع.
• عدد نقاط المسح المنجزة  138849نقطة.
• نقاط الضبط األرضي المرجعية 906 :نقطة.
• نقاط المناسيب 441 :نقطة.
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قسم هندسة المرور
مجموعة السالمة المرورية:
مراحل التدقيق على السالمة المرورية
يتم اتباع اإلجراءات المعمول بها عالمي ًا في
التدقيق على السالمة المرورية على مشاريع
الطرق .لضمان أن جميع مشاريع الطرق مجهزة
بمتطلبات السالمة على الطرق لتعزيز السالمة
المرورية .علم ًا بأنه قد تم التدقيق على أكثر من
 155مشروع إلدارة تخطيط وتصميم الطرق
بمختلف المراحل األربع .وقد تم االمتثال وتطبيق
التوصيات المرفوعة لكل مرحلة من مراحل
التدقيق .وقد بلغت نسبة االمتثال للتوصيات
المرفوعة بنسبة .65%
المجالس البلدية:

دراسة حوادث الوفيات والحوادث البليغة
الهدف الرئيسي لدراسة وتحليل أسباب كل
حادث وفاة أو بليغ من خالل زيارة مواقع
الحوادث هو الخروج بتوصيات هندسية لمنع
وتقليل عدد الحوادث المميتة والخطيرة في
المستقبل وتحسين شبكة الطرق ،وقد تمت
دراسة  47حادث وفاة عام .2020

تم استالم أكثر من  175طلب من المجالس
البلدية للمحافظات األربع تتعلق بموضوع
السالمة المرورية .معظم هذه الطلبات
هي :دراسات السالمة المرورية ،تثبيت حواجز
السالمة ،تثبيت حواجز المشاة ،توفير نقاط
عبور آمنة للمشاة وإنشاء مرتفعات تخفيف
السرعة حيث تتم زيارة المواقع لدراستها
من قبل المهندسين المختصين بالسالمة
المرورية وفنيي السالمة المرورية بالتعاون مع
أعضاء المجالس البلدية واإلدارة العامة للمرور
إذ استدعى ذلك .علم ًا بأن دراسة طلبات
إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة يمر عبر اللجنة
الفنية للمرتفعات والتي تضم ممثلين عن
إدارة تخطيط وتصميم الطرق واإلدارة العامة
للمرور باإلضافة إلى ممثل عن المجلس البلدي
للمنطقة ،حيث تم استالم ودراسة أكثر من 135
طلب ًا إلنشاء مرتفعات تخفيف السرعة وتم
تنفيذ  15مرتفع في عام .2020
طلبات المواطنين:
تم استالم أكثر من  70طلبًا تتعلق معظمها
بدراسات السالمة المرورية ،وحواجز السالمة،
وحواجز المشاة ،ونقاط عبور المشاة،
ومرتفعات تخفيف السرعة.
إدارة تخطيط وتصميم الطرق
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رخص العمل:
قامت مجموعة السالمة بدراسة أكثر من 70
طلب ًا إلصدار تراخيص عمل تتعلق بالمحطات
الكهربائية ومواقف الباصات وإنشاء ممشى
وعمليات التشجير حيث تتم هذه الطلبات من
ناحية السالمة المرورية للتأكد من عدم التأثير
سلب ًا على سالمة مستخدمي شبكة الطرق.

مجموعة اإلشارات الضوئية:

مجموعة التحكم المروري:

 .1تركيب إشارات ضوئية جديدة وتشغيلها:

• في عام  ،2020قامت مجموعة التحكم
المروري بقسم هندسة المرور بإعداد
ومراجعة تصاميم الخطوط األرضية والعالمات
المرورية استنادا إلى المعايير العالمية ،حيث
تم إعداد  28مخطط ًا للعالمات المرورية
والخطوط االرضية ،إضافة إلى القيام بمراجعة
وتدقيق  54مشروع ًا مقدمة من قبل عدد
من االستشاريين للمشاريع المستقبلية في
مختلف مناطق المملكة.

وصل عدد اإلشارات الضوئية في البحرين 390
إشارة ضوئية حاليا ،حيث تم العمل على تركيب
وتشغيل  20إشارة ضوئية جديدة هذا العام.
إضافة إلى ذلك فإن األعمال مازالت قائمة على
إنشاء  16تقاطعا جديدا ومعبرا للمشاة.
إلى جانب أعمال التصميم والتركيب والتشغيل
وإصالح اإلشارات الضوئية التي تقوم بها
المجموعة فإنها تقوم أيضا بأعمال الصيانة
الدورية والتي تتضمن تنظيف جميع اإلشارات
الضوئية إصالح المتضرر منها وذلك عن مقاولين
معتمدين للصيانة وتحت إشراف مباشر من
مهندسي وفنيي المجموعة حيث بلغت تكلفت
الصيانة الدورية 43500دينار بحريني لعام 2020م.

• كما تم االنتهاء من مسح جميع الطرق
الرئيسية وغير الرئيسية وتحديد احتياجاتها من
العالمات المرورية وصباغة الخطوط األرضية
وحجر االرصفة واعداد التكلفة التقديرية
وبرنامج العمل وعليه تم االنتهاء من صباغة
 110كلم من الخطوط األرضية وتثبيت عدد 503
من العالمات المرورية وصباغة  87كلم من حجر
االرصفة.
• أصدرت المجموعة  3189رخصة عمل لطلبات
غلق الشوارع وتم تنفيذها ومتابعتها من قبل
المختصين بالمجموعة.
• قامت المجموعة بمتابعة الصيانة الروتينية
لحوالي  316عداد لوقوف السيارات في منطقتي
المنامة والمحرق.
• قامت مجموعة التحكم المروري في عام
2020م بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور
بدراسة  2918طلب ًا مقدم ًا من المواطنين
والمجالس البلدية والبرلمانية تتعلق بتركيب
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األعمدة الخرسانية والحديدية والمرنة ،وتثبيت
المرايا العاكسة ،والعالمات المرورية ،وإغالق
الممرات وحجز المواقف وطلبات صباغة
الخطوط االرضية وصباغة مرتفعات تخفيف
السرعة وتثبيت القطع الخزفية بأنواعها
المختلفة حيث تم االنتهاء من تنفيذ  1564طلب.
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> صيانة اإلشارات الضوئية:
مع تزايد عدد التقاطعات المدارة باإلشارات
الضوئية ،تلقت وحدة اإلشارات الضوئية
بالمجموعة حوالي  1283بالغا متعلقا بخدمات
الصيانة من مصادر مختلفة خالل هذا العام.
إلى جانب أعمال التصميم والتركيب والتشغيل
وإصالح اإلشارات الضوئية التي تقوم بها
المجموعة فإنها تقوم أيضا بأعمال الصيانة
الدورية والتي تتضمن تنظيف جميع اإلشارات
الضوئية إصالح المتضرر منها وذلك عن مقاولين
معتمدين للصيانة وتحت إشراف مباشر من
مهندسي وفنيي المجموعة حيث بلغت تكلفت
الصيانة الدورية 43500دينار بحريني لعام 2020م.
>الحلول الذكية – نظام الوميض المتقطع:

بهدف تعزيز السالمة المرورية عمدت مجموعة
اإلشارات الضوئية في العام 2020م على تطبيق
نظام الوميض األخضر المتقطع على  92تقاطع.
وجاري العمل على تطبيق نظام الوميض
المتقطع على باقي التقاطعات في مملكة
البحرين حيث بلغ عدد التقاطعات التي تعمل
بنظام الوميض المتقطع  144تقاطع حاليا.
 .2تطوير البنية التحتية ألنظمة النقل الذكية:
يتم تصميم جميع مشاريع الطرق بحيث تحتوي
على التوصيالت الخاصة لإلشارات الضوئية
وأنظمة النقل الذكية ،كما يتم تزويد وتركيب
لوحات الرسائل المتغيرة وتمديد شبكة األلياف
البصرية من ضمن نطاق تحسين المشاريع
حسب حاجة المشروع.
>لوحات الرسائل المتغيرة:
تهدف هذه النوعية من اللوحات إلى التحكم
بصورة حية ومباشرة لحركة السير على الطريق
مما يساعد في تقليل االزدحام المروري وسهولة
حركة المركبات ومن ثم تقليل نسبة الحوادث

وزيادة نسبة األمان المروري لمرتادي الطريق.
يوجد حاليا  4من لوحات الرسائل المتغيرة في
مملكة البحرين يتم من خاللها عرض  4رسائل
تحذيرية على التوالي ،وسيستمر عرض هذه
الرسائل على هذا النحو حتى تتم عملية ربط
لوحات الرسائل اإللكترونية بشبكة االتصاالت
التابعة لإلدارة العامة للمرور .حيث تعمل
مجموعة اإلشارات الضوئية بالتنسيق مع
اإلدارة العامة للمرور على توصيل لوحات
الرسائل المتغيرة بشبكة االتصاالت الخاصة
باإلدارة العامة للمرور لتسهيل عملية التحكم
بلوحات الرسائل المتغيرة من مركز التحكم
المروري الواقع بمدينة عيسى.
>شبكة األلياف البصرية:
يتم حاليا العمل على ربط جميع اإلشارات
الضوئية بمركز التحكم المروري الواقع في
الوزارة عن طريق شبكة األلياف البصرية حيث
تم ربط  22تقاطع بمركز التحكم المروري .كما
أن نفس الشبكة تستخدم لتوصيل لوحات
الرسائل الذكية وتوصيل أجهزة النقل الذكية
المستقبلية األخرى.

رسم بياني يوضح تزايد اإلشارات الضوئية لعام 2020
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قطاع
الصرف الصحي

المهندس إبراهيم حسن الحواج

الوكيل المساعد للصرف الصحي
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رسالة الوكيل المساعد للصرف الصحي

يعد مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف
الصحي أحد أهم وأكبر التحديات،والذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك
من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي حيث تتم فيه زيادة
طاقة المحطة االستيعابية لتدفقات مياه الصرف الصحي من  200ألف
متر مكعب لتصل إلى  400ألف متر مكعب يومي ًا ،وهو ما سوف يؤدي
بدوره إلى رفع أداء مركز توبلي إلنتاج المياه المعالجة ،وتوفير كميات
أكبر من المياه المعالجة ثالثي ًا الصالحة لالستخدامات الزراعية والزراعة
التجميلية.

رسالة الوكيل المساعد للصرف الصحي
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المهندس فتحي الفارع

مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي

alfarea@works.gov.bh

الحفاظ على البيئة الصحية والسليمة للمواطن
والمقيم ،و تصميم وتطوير حلول الجودة
المتقدمة لجميع أعمال الهندسة الصحية
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إدارة
تخطيط ومشاريع الصرف الصحي
إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي هي المسؤولة عن التخطيط
الرئيسي لشبكة الصرف الصحي في مملكة البحرين بهدف الحفاظ
على البيئة الصحية والسليمة للمواطن والمقيم ،وهي مسؤولة أيض ًا
عن تصميم وتطوير حلول الجودة المتقدمة لجميع أعمال الهندسة
الصحية بما في ذلك الشبكات ومحطات المعالجة وملحقاتها ،وذلك
باستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

باإلضافة الى مسؤوليتها عن انشاء وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي وفق الضوابط
الهندسية ومعايير الجودة واألنظمة العالمية إلدارة المشاريع مع التقليل من اآلثار
االجتماعية والبيئية تبع ًا لذلك.

الهيكل التنظيمي

إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي
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أداء اإلدارة
2020

مكعب باإلضافة إلى انابيب التوصيل والتي يقدر طولها بـ
 1,400متر.
•الميزانية 1,167145 :دينار بحريني
•تاريخ البدء 12 :اغسطس2018
•تاريخ االنتهاء1 :اكتوبر 2020

بناء خط صرف صحي مؤقت لنقل التدفقات الناتجة من
مشروع الرملي االسكاني
تطوير شبكة الصرف الصحي F3
يخدم المشروع كل من قاطني مجمع ()506,504,502
حيث يتضمن تطوير محطتي ضخ وإنشاء خط رئيسي
ناقل بطول  1250متر وبناء  38غرفة تفتيش من أجل
توصيل مشاريع البيوت اإلسكانية الممتدة على شارع
النخيل لشبكة الصرف الصحي.
•الميزانية651,850 :دينار بحريني
•تاريخ البدء7 :يوليو 2019
•تاريخ االنتهاء 6 :يونيو 2020

إنشاء شبكة نظام الري بالمياه المعالجة في نادي
راشد للفروسية وسباق الخيل
يهدف المشروع إلى توفير مصدر بديل للمياه الجوفية
لري المسطحات الخضراء بنادي راشد للفروسية
وسباق الخيل ،حيث يتضمن هذا المشروع أعمال بناء
خزان لمياه الصرف الصحي المعالجة بسعة  6,000متر
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يهدف هذا المشروع الى بناء خط صرف صحي لنقل
التدفقات الناتجة من مشروع الرملي االسكاني بشكل
مؤقت ،حيث تم بناء خط صرف صحي بطول 800متر على
طريق رقم  12مع محطة ضخ واحدة لربط مشروع الرملي
االسكاني في منطقة سلماباد بشبكة الصرف الصحي.
ويخدم المجمعات ()715,714,708
•الميزانية 263,452 :دينار بحريني
•تاريخ البدء 3 :نوفمبر 2019
•تاريخ االنتهاء 31 :مايو 2020

توصيل مبنى مركز المراقبة الجوية في مطار البحرين
الدولي بشبكة الصرف الصحي– مجمع 243
الهدف من المشروع توصيل مبنى مركز المراقبة الجوية
في مطار البحرين الدولي بشبكة الصرف الصحي القائمة
حيث يشتمل المشروع على بناء عدد  5غرف تفتيش،
و تمديد  189متر من الخطوط الرئيسية ،كما يتضمن
إنشاء خط رئيسي بطول  58متر باستخدام الحفر بطريقة

تمديد خط رئيسي ناقل بطول  1480متر ،وخط توزيع
بطول  447متر ،باإلضافة الى خط توزيع اخر بطول
1033متر .وأشمل المشروع ايض ًا على بناء 3غرف
صمامات ،الى جانب انشاء  4توصيالت لشبكات الري
التابعة لشؤون البلديات.

األنفاق ( )NDRCالذي يعبر الطريق الرئيسي السريع
للحد.
•الميزانية 98,093 :دينار بحريني
•تاريخ البدء 30 :يونيو 2019
•تاريخ االنتهاء 27 :فبراير2020
توصيل شبكة الصرف الصحي  Fالى محطة مدينة سلمان
لمعالجة مياه الصرف الصحي
يشمل المشروع على تمديد خطوط رئيسية بهدف
توصيل المحطة الخاصة في مناطق شارع البديع بمحطة
معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة سلمان .و تضمن
المشروع إنشاء  2400متر من األنابيب .كما تضمن
إنشاء خط رئيسي بطول  324متر باستخدام الحفر
بطريقة األنفاق (.)NDRC
•الميزانية 894,281 :دينار بحريني
•تاريخ البدء 15 :نوفمبر 2018
•تاريخ االنتهاء 6 :فبراير 2020
مشروع تطوير شارع الزالق واستبدال الخط الرئيسي
الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة

•الميزانية 310,000 :دينار بحريني
•تاريخ البدء 8 :مارس 2020
•تاريخ االنتهاء 16 :مايو 2020
مشروع اإلصالحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في
مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.
يهدف هذا المشروع لترميم الهياكل الخرسانية لألحواض
التهوية وقنوات التوزيع المرتبطة بها وغرفة تجميع
الحمأة النشطة الراجعة وهياكل خرسانية أخرى في مركز
توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ،كما أشتمل على
استبدال االسوار القديمة والمتهالكة لممرات بأسوار
أخرى حديثة ذات مواصفات مطابقة للمتطلبات العالمية.
•الميزانية 1,568,749 :دينار بحريني
•تاريخ البدء1 :ابريل 2018
•تاريخ االنتهاء 8 :يونيو 2020

تضمن المشروع على تحويل مسار خطوط الصرف
الصحي المعالجة الممتدة من شارع خليج البحرين الى
شارع بالج الجزائر في منطقة الزالق ،وذلك من خالل

مشروع تطوير شارع الزالق واستبدال الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة
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المهندس شوقي جمعة منديل

(حتى  15نوفمبر )2020
مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي

abdulnabiK@works.gov.bh

17875441

17875441 - 17875400

التعامل بكل كفاءة ومهنية مع اآلثار البيئية
لمياه الصرف الصحي من خالل المعالجة الفعالة
باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة وإعادتها
للبيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعتمدة
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إدارة
تشغيل وصيانة الصرف الصحي
تتولى إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي مسؤولية تشغيل
وصيانة أصول الصرف الصحي ومياه األمطار في مملكة البحرين،
وتشمل هذه األصول كل من شبكات مياه الصرف الصحي
ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات نقل وتوزيع
المياه المعالجة وشبكات تصريف مياه األمطار.
وتسعى اإلدارة من خالل برامج الصيانة الدورية وعقود التشغيل الفعالة إلى المحافظة
على أصول الصرف الصحي ومياه األمطار وإطالة عمرها التشغيلي لضمان استدامتها.
كما وتحرص اإلدارة على التعامل بكل كفاءة ومهنية مع اآلثار البيئية لمياه الصرف
الصحي من خالل المعالجة الفعالة باستخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة وإعادتها للبيئة
بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعتمدة.

الهيكل التنظيمي
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أداء اإلدارة
2020
• تم رصد  14886بالغ ًا متعلقة بأصول شبكة الصرف
الصحي في مختلف مناطق المملكة في العام ،2020
وتجدر اإلشارة أن  99%من هذه البالغات تم التعامل
معها خالل ساعة واحدة فقط من ورود البالغ لمركز
التحكم والبالغات في قطاع الصرف الصحي.
• سجل مركز التحكم والبالغات في قطاع الصرف
الصحي عدد  559بالغ ًا بخصوص تعطل محطات
الضخ في عام 2020تم التعامل معها من خالل تنفيذ
العقود التشغيلية والصيانة الدورية.
• تم االنتهاء من تنظيف  14264فتحة تصريف مياه
األمطار خالل عام .2020
• تم تأسيس وتطبيق نظام الضبط القضائي
للصرف الصحي والذي يمكن من خالله إصدار و تحرير
المخالفات المتعلقة بقانون  33لسنة 2006م و اتخاذ
اإلجراءات التي من شأنها إزالة أسباب المخالفة و
الحفاظ على سالمة و فعالية أصول منظومة الصرف
الصحي.
• تم إجراء التدقيق الخارجي طبقا لمتطلبات اآليزو
 17025:2017عن بعد لمجموعة مراقبة جودة المياه
المعالجة في الفترة  /5-6مايو  2020و قد حصلت
المجموعة على االعتمادية الدولية اآليزو17025:2017
من قبل مركز االعتماد الخليجي  GACبتاريخ  21ديسمبر
.2020

المعالجة بتزويد المختبر بأجهزة تحليلية جديدة والتي من
شأنها رفع إنتاجية وكفاءة ودقة عمل المختبرات.
• حافظت اإلدارة على معدل إنتاج يفوق الـ  95ألف متر
مكعب من المياه المعالجة يوميا والتي يتم معالجتها
بأحدث التقنيات الحديثة في مركز توبلي لمعالجة مياه
الصرف الصحي ثم يتم نقلها بواسطة شبكات التوزيع إلى
المزارعين في مختلف مناطق المملكة.
•تم صيانة شبكات النقل والتوزيع لمياه الصرف الصحي
المعالجة شاملة غرف التفتيش بحسب برنامج الصيانة
المعد.
• تمت المعالجة الثالثية لما يقارب  35مليون متر مكعب
من مياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات الكلورة ،األوزون
والترشيح.
• تم استقبال ما يزيد عن  118مليون متر مكعب من المياه
العادمة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ،وقد
تمت معالجة معظم هذه المياه معالجة ثانوية كاملة في
حين أن جزء من هذه المياه تمت معالجتها معالجة ثانوية
جزئية.
• تم عمل الصيانة الدورية والتصحيحية المطلوبة للمعدات
الميكانيكية والكهربائية وأجهزة قياس التحكم في محطات
المعالجة الرئيسية والفرعية،.كما أن أعمال الصيانة
الشاملة لمصنع معالجة الحمأة في مركز توبلي لمعالجة
مياه الصرف الصحي إلعادة تأهليه إلنتاج الكمية والنوعية
المطلوبة من الحمأة المجففة جارية في موقع العمل.

• تم تحسين بيئة المختبرات بوضع أجهزة تنقية
الهواء وأجهزة سحب الرطوبة ،وذلك لتهيئة بيئة
مالئمة لشروط الفحوصات المخبرية.
• تم تغطية جميع الفحوصات المطلوبة سواء
بمختبرات الوزارة أو عن طريق مختبرات خارجية
معتمدة.
• شاركت مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة
ببرنامج فحوصات الكفاءة المخبرية العالمية مع
مختبرات Fera/Fapaفي المملكة المتحدة بمجموع
 17فحصا حيث اجتازت المجموعة جميع الفحوصات
بنتائج ممتازة.
• تم زيادة فرق التفتيش والرقابة على المخلفات
الصناعية حيث تم عمل جدول زمني للكشف على
جميع المطاعم والكافتيريات في المملكة.
• تماشيا مع سياسة الوزارة برفع كفاءة أداء
المختبرات قامت مجموعة مراقبة جودة المياه
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الصيانة الوقائية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي

التكلفة
اإلجمالية د.ب

مشاريع تشغيل وصيانة الصرف الصحي

5,052,060.000

1

تشغيل وصيانة محطات شبكة الصرف الصحي

2

تشغيل وصيانة نظام المعالجة هايبكس لمدة  4سنوات في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 3,358,028.009

3

تنظيف شبكتي الصرف الصحي وتصريف مياه االمطار بواسطة صهاريج الضغط العالي

2,562,850.000

4

أعمال إعادة تأهيل معمل تجفيف الحمأة

1,866,949.730

5

أعمال الصيانة الوقائية لألجهزة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة القياس وإصالح األجهزة والمعدات
األساسية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

1,795,000.000

6

تزويد الغاز لمصنع تجفيف الحمأة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

1,218,482.000

7

أعمال التشغيل والصيانة لمعدات إنتاج غاز األوزون لوحدة المعالجة الثالثية

1,199,998.000

8

المقاولة الزمنية إلعادة تأهيل محطات الضخ للصرف الصحي واالعمال الطارئة

600,000.000

9

تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفرعية

515,650.500

10

تشغيل وصيانة محطة الصرف الصحي في شمال سترة

397,583.000

11

تشغيل وصيانة محطة الصهاريج في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

439,979.700

12

أعمال صيانة شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة

430,000.000

13

أعمال صيانة شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة

385,800.100

14

توفير صهاريج الشفط للحاالت الطارئة في شبكتي الصرف الصحي وتصريف مياه االمطار

360,000.000

15

تشغيل محطة المعالجة الثالثية في محطة توبلي

354,894.000

16

تشغيل وصيانة وإدارة نظام المراقبة والتحكم لقسم مياه الصرف الصحي المعالجة

289,045.750

17

تشغيل وصيانة وتصليح حواجز هوبر والمعدات المتعلقة بها

272,200.000

18

توريد الكلور السائل

247,989.460

19

أعمال تشغيل وصيانة محطة الهملة لمعالجة مياه الصرف الصحي

254,334.000

20

خدمات التنظيف العامة في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي

225,819.300

21

خدمة صيانة ضواغط الهواء في محطة المعالجة الثالثية في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف
الصحي

201,873.170

22

توريد المواد الكيميائية والكواشف

147,740.930

23

تشغيل وصيانة وحدات التحكم في الروائح المثبتة في محطات ضخ مياه المجاري

121,474.500

24

أعمال خدمة وصيانة وتصليح أجهزة التكييف والمبردات

108,820.710

25

أعمال أخذ العينات والقياس في منشآت الصرف الصحي

77,553.000

26

إعادة لف أنواع مختلفة من المضخات الغاطسة

52,871.350

27

تفريغ واستبدال الحاويات في مرافق شئون هندسة الصرف الصحي

47,000.000

28

معايرة وصيانة أجهزة مخبرية لمجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة

36,000.000

29

تشغيل وصيانة محطة المعامير لمعالجة مياه الصرف الصحي

407,315.000

30

نقل الحمأة المجففة

150,570.000

31

تشغيل وصيانة نظام الصرف الصحي في منطقة البسيتين 228

299,533.592

32

أعمال الصيانة الوقائية في معمل المعالجة الثالثية في محطة توبلي

286,296.864

مجمـــــوع تكلفة مشاريع إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي23,763,712.67:دينار بحريني
إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي

57

قطاع
مشاريع
البناء والصيانة

المهندس
الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة

الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة
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رسالة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة

االستمرارية في تفعيل المبادرات الخاصة بالمباني الخضراء
المستدامة وتطبيق سياسة ترشيد استهالك الطاقة والمياه
في مشاريع البناء التي تنفذها الوزارة بما يسهم في الحفاظ على
البيئة والموارد الطبيعية.

رسالة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة
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المهندسة مريم عبدهللا أمين

مدير إدارة مشاريع البناء

القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع االستراتيجية

mariamameen@works.gov.bh

17545611

خدمات استشارية للوزارات والمؤسسات
الحكومية األخرى تتعلق بالحالة االنشائية
لمبانيها الحالية للتأكد من سالمتها
وصالحيتها لالستخدام بشكل مثالي وآمن
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17545811

إدارة
مشاريع البناء
إن إدارة مشاريع البناء هي المسؤولة بصورة شاملة ومتكاملة عن جميع
المشاريع الحكومية التي تسند إليها وتغطي هذه المسؤولية أعمال
التصاميم واإلشراف على التنفيذ وإدارة جميع مشاريع المباني الحكومية
لدى مملكة البحرين التي تتعامل معها آخذة بعين االعتبار تطبيق معايير
الجودة وميزانية كل مشروع وتكلفته والتنفيذ وفق خطط زمنية معتمدة
ونطاق حجم المشروع المتفق عليه مع الجهة المالكة له .وتساهم إدارة
مشاريع البناء في تحضير التكاليف التقديرية ووثائق عطاءات وإرساء
المناقصات ومتابعة وتطبيق وتنفيذ هذه األعمال بشكل سليم ووفق
النظام المعتمد.

الهيكل التنظيمي
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أداء اإلدارة
2020

مجمع اإلعاقة الشامل بعالي
ويتكون مجمع االعاقة الشامل من تسعة مبان
منفصلة يتخصص كل منها في عالج و رعاية و ٍ
تعليم و إعادة تأهيل فئة منفردة من فئات ذوي
االعاقة الشاملة كمتالزمة داون و الصم و البكم
و التوحد و التلف الدماغي بجانب األقسام األخرى
كالعالج الطبيعي والعالج النفسي والعالج
بالعمل ومكتبة متخصصة ومركز الدعم النفسي
ومركز القياس والتقييم والتشخيص ،ويتضمن
كل مبنى من مباني المجمع قاعات للعالج و

أعادة التأهيل و التعليم وما يتصل بها من مكاتب للهيئة العالجية
و التعليمية واإلدارية ومرافق خدمية تتضمن دورات للمياه
ومخازن ،باإلضافة الى تخصيص مبان منها للتعليم و التدريب و
ٍ
الرئيسية متعددة األغراض باإلضافة
النادي الصحي و قاعة العرض
إلى مبنى اإلدارة الرئيسي للمجمع وذلك بخالف المرافق الخدمية
والسور الخارجي.
الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
التكلفة المالية :

د.ب 7,413,127.544

تاريخ بدء التنفيذ:

22/2/2015

تاريخ االنتهاء:

12/5/2020

مبنى شئون الزراعة بهورة عالي
يتكون المبنى من طابقين ارضي وأول ويشمل
المعامل المختلفة الزراعية والحيوانية ومكاتب
إدارية ومخازن ودورات مياه وكافتيريا ،باإلضافة
الى جميع المرافق الخارجية الالزمة متضمنة غرفة
حارس وسور خارجي وغرفة تحكم وغرفة مضخات
ومحطة كهرباء فرعية وتوفير مواقف للسيارات
في حدود  33موقف.
62

إدارة مشاريع البناء

الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة األشغال
التكلفة المالية :

د.ب 1,988,000

تاريخ بدء التنفيذ:

20/5/2018

تاريخ االنتهاء:

12/4/2020

الطابق اإلضافي بمركز التعاون االجتماعي بجد
حفص (رعاية المسنين)
يتكون المشروع من إنشاء طابق ثاني إضافي
للمبنى القائم ويشمل استقبال ومكاتب وقاعات
متعددة األغراض ودورات مياه ومحطة كهرباء
فرعية ومصعد إضافي يخدم جميع الطوابق
باإلضافة إلى جميع الخدمات والعناصر اإلدارية
والهندسية.

الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
التكلفة المالية :

د.ب 343,000.00

تاريخ بدء التنفيذ:

14/5/2018

تاريخ االنتهاء:

24/2/2020

المبنى األكاديمي اإلضافي بالمدرسة االبتدائية
للبنات بالمحرق
ويتكون من أربعة طوابق تحتوي على  10فصول
دراسية ،فصل دراسي لذوي االحتياجات الخاصة،
وفصل للمواهب الخاصة ،مختبر للعلوم ،مختبر
للتربية األسرية ،مركز مصادر التعلم ،مرسم،
مكاتب إدارية والخدمات المصاحبة.

الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة التربية والتعليم
التكلفة المالية :

د.ب 850,000

تاريخ بدء التنفيذ:

12/8/2018

تاريخ االنتهاء:

8/1/2020

إدارة مشاريع البناء
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إنشاء المقر الرئيسي الجديد لنادي قاللي
إنشاء المقر الرئيسي الجديد لنادي قاللي الرياضي
ويتكون من عدد  2طابق باإلضافة إلى مبنى
محطة كهرباء فرعية وغرفة تحكم إلى جانب جميع
الخدمات الخارجية واألعمال الكهروميكانيكية.

إنشاء المبنى اإلداري الجديد بنادي الرفاع الشرقي
إنشاء المقر الرئيسي الجديد لنادي قاللي الرياضي
ويتكون من عدد  2طابق باإلضافة إلى مبنى
محطة كهرباء فرعية وغرفة تحكم إلى جانب جميع
الخدمات الخارجية واألعمال الكهروميكانيكية.
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الوزارة/الهيئة التابع لها :
التكلفة المالية :

وزارة الشباب والرياضة
 738,921.750د.ب

تاريخ بدء التنفيذ:

9/6/2019

تاريخ االنتهاء:

15/3/2021

تم االنتهاء في  2020واستكمال بعض األعمال في 2021

الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة الشباب والرياضة
التكلفة المالية :

 1,339,739.445د.ب

تاريخ بدء التنفيذ:

24/6/2019

تاريخ االنتهاء:

15/3/2021

تم االنتهاء في  2020واستكمال بعض األعمال في 2021

أعمال تطوير نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
تشمل األعمال إنشاء بركة سباحة للخيل
وأكاديمية ركوب الخيل ومضمار مشي للخيول
باإلضافة إلى جميع الخدمات المساعدة.

الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة الشباب والرياضة
التكلفة المالية :

 205,998.410د.ب

تاريخ بدء التنفيذ:

5/3/2020

تاريخ االنتهاء:

1/11/2020

أعمال تجديد مالعب التنس باالتحاد البحريني
للتنس
أعمال تجديد جميع مالعب التنس وتشمل
تجهيز األسطح الموجودة وذلك بإصالح األضرار
والعالمات الموجودة بالمالعب الحالية والمناطق
المحيطة بها ودهان جميع األرضيات باللونين
األخضر واألحمر مع التحديد بالخطوط البيضاء .

الوزارة/الهيئة التابع لها  :وزارة الشباب والرياضة
التكلفة المالية :

 45,861.200د.ب

تاريخ بدء التنفيذ:

1/10/2020

تاريخ االنتهاء:

30/11/2020

إدارة مشاريع البناء
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mariamameen@works.gov.bh

17545611

توفير أعمال البنية التحتية الالزمة لدعم
أهداف التنمية الوطنية من خالل زيادة
وتعزيز إمكانات المملكة لتحقيق التقدم
االقتصادي ،لضمان أن تتوافق مشاريع
الوزارة الكبيرة والمهمة كالمطارات ،والمدن
الصناعية ،والموانئ مع أرقى المعايير الدولية
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إدارة المشاريع االستراتيجية

17545811

إدارة
المشاريع االستراتيجية
إن إدارة المشاريع االستراتيجية بوزارة األشغال مسئولة عن إدارة
المشاريع الكبيرة والمعقدة ذات الطبيعة المتشعبة من بدء فكرة
المشروع وحتى تسليمه إلى المالك وأيض ًا خالل فترة الصيانة .وتتضمن
المشاريع أعمال الحفر والردم والهندسة البحرية والمطارات والموانئ
البحرية والمناطق الصناعية والمستشفيات والمجمعات الرياضية
والمساجد والبنى التحتية المرتبطة بها.
كما وتقوم اإلدارة بإدارة ومتابعة االستشاريين الذين يقومون بأعمال التصميم واإلشراف
على أعمال اإلنشاء ،مع التأكيد على تطبيق آخر المستجدات في مجال التصميم والكودات
والمقاييس العالمية ومزاولة الهندسة القيمية وأساليب إدارة المشاريع الفعالة ومبادئ إدارة
الجودة.
وحيث أن أحد أهم أهداف وزارة األشغال توفير أعمال البنية التحتية الالزمة لدعم أهداف التنمية
الوطنية من خالل زيادة وتعزيز إمكانات المملكة لتحقيق التقدم االقتصادي ،فإن إدارة المشاريع
االستراتيجية ال تألوا جهد ًا لضمان أن تتوافق مشاريع الوزارة الكبيرة والمهمة كالمطارات،
والمدن الصناعية ،والموانئ مع أرقى المعايير الدولية.

الهيكل التنظيمي
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أداء اإلدارة
2020
مشروع إعادة تهيئة المبنى الرئيسي لشؤون
الجمارك في الحد
شمل المشروع أعمال إعادة تهيئة الطابق
األول والثاني والمدخل الرئيسي من الطابق
األرضي في مبنى شئون الجمارك في الحد وذلك
نظر ًا لضيق المساحات المكتبية السابقة
وبهدف استيعاب التغييرات واإلضافات في
الهيكل الوظيفي لشئون الجمارك.
تمت ترسية مناقصة أعمال إعادة التهيئة
بما فيها األعمال المدنية واإللكتروميكانيكية
على شركة المؤيد للمقاوالت بإشراف
من االستشاري السادة /ضياء توفيقي
لالستشارات الهندسية وتم االنتهاء من
المشروع في يوليو 2020م.

المبنى الرئيسي لشؤون الجمارك في الحد

مشروع أعمال التجديد لمستشفى البحرين الدولي
شمل المشروع أعمال التجديد المدنية واإللكتروميكانيكية والتشطيبات النهائية لمبنى مستشفى البحرين الدولي
وإعادة تأهيل جزء من المستشفى كمركز عزل لمرضى فيروس الكرونا  COVID-19في جناحين بالطابق األرضي والطابق
األول بسعة  100سرير ( 25غرفة في كل جناح) باإلضافة إلى وحدة العناية المركزة بسعة  12سرير ومنطقة االستقبال
والمدخل الرئيسي واألعمال الخارجية.
تم تعين السادة  /شركة سرايا للمقاوالت بتاريخ  1مارس  2020للقيام بكل أعمال التجديد المطلوبة ،وتم االنتهاء من
التنفيذ وتسليم المشروع إلى الجهات المختصة بتاريخ  30أبريل 2020م.

أعمال التجديد لمستشفى البحرين الدولي
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مزلق للقوارب بمرفأ القرية للصيادين

إنشاء مزلق للقوارب بمرفأ القرية للصيادين
تضمن نطاق العمل انشاء مزلق جديد للقوارب بمرفأ القرية للصيادين الواقع في مدينة سترة
في المحافظة العاصمة بالقرب من المنطقة الصناعية بطول أربعين متر وعرض أربع أمتار
تقريب ًا وذلك تلبية الحتياجات الصيادين في المنطقة لتنزيل وتصعيد القوارب التي يتم ارساءها
بالمرفأ.

إدارة المشاريع االستراتيجية
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المشاريع
قيد التنفيذ

مشروع مستشفى الرعاية لحاالت اإلقامة الطويلة
يشمل المشروع أعمال اإلنشاء واالختبار والتشغيل والصيانة ،حيث
سيوفر مركز ًا طب ّي ًا بطاقة  100سرير مزود ًا بجميع الخدمات الطبية واإلدارية
المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم
البقاء لفترات طويلة في المستشفى (مثل حاالت الشلل الدماغي وغيرها)،
باإلضافة الى المختبرات ،الصيدلية ،غرفة أشعة سينية ،وحدة عالج طبيعي
والخدمات الكهربائية والميكانيكية .الى جانب الخدمات المركزية التي تخدم
كامل المجمع الطبي المزمع إنشاؤه مثل (مطابخ ،مغسلة ،مخازن)
ومواقف للسيارات.
تم طرح مناقصة المشروع ألعمال البناء ،حيث منح العقد لشركة صالح
العبد هللا المهنا للتجارة والمقاوالت وبدأ العمل في نوفمبر  .2018ومن
المقرر االنتهاء من المشروع في سبتمبر .2021

مشروع مركز مراقبة المالحة الجوية
يشتمل المشروع على أحدث التقنيات في نظام إدارة المالحة الجوية لتوفير
خدمات مراقبة الحركة الجوية ضمن منطقة البحرين لمعلومات الطيران
بمطار البحرين الدولي .وذلك بهدف مواكبة النمو السريع ضمن إقليم
البحرين لمعلومات الطيران وضمان توفير جميع خدمات المالحة الجوية على
مستوى عال من معايير الجودة في السالمة والكفاءة .يتضمن المشروع
ٍ
اإلنشاء واالختبار والتشغيل والصيانة لمبنى مراقبة المالحة الجوية،
أعمال
ويشتمل على مركز معلومات الطيران ،غرفة المعدات ،مركز تنسيق البحث
واإلنقاذ.
تمت ترسية مناقصة األعمال االنشائية على شركة الجميل للمقاوالت في
أكتوبر  ،2018ومن المقرر االنتهاء من المشروع في  31مارس .2021
70

إدارة المشاريع االستراتيجية

مشروع المبنى الرئيسي لوزارة المواصالت واالتصاالت

مشروع مركز التصلب المتعدد

يشمل المشروع أعمال اإلنشاء واالختبار والتشغيل
والصيانة لمبنى وزارة المواصالت واالتصاالت الرئيسي
ً
وفقا ألحدث التقنيات .بهدف توفير بيئة عمل
وذلك
مالئمة للموظفين لتحسين أدائهم الوظيفي وتقديم
خدمات أفضل للزائرين ،وقد تم تنفيذ التصاميم وفق ٌا
لرؤية الحكومة لتطوير قطاع البناء بطريقة تساهم في
ً
وفقا ألفضل معايير الجودة.
تحقيق التنمية المستدامة

يهدف المشروع إلى توفير مركز صحي مستقل يعمل
وفق أحدث التقنيات الستقبال ومعالجة مرضى مرض
التصلب العصبي المتعد،
يتألف المشروع من إنشاء وإنجاز واختبار وتشغيل
وصيانة المركز الصحي الذي يعكس تصميمه رؤية
الحكومة لتطوير قطاع البناء بشكل يساهم في تحقيق
التنمية المستدامة ووفق أفضل معايير الجودة.

تمت ترسية مناقصة األعمال االنشائية على شركة
الجميل للمقاوالت في مايو  ،2019ومن المؤمل االنتهاء
من تنفيذ المشروع في اكتوبر .2021

تمت ترسية مناقصة األعمال االنشائية عل شركة
الزياني للتجارة والمقاوالت ،وبدأ العمل في المشروع في
أغسطس  ،2020ومن المؤمل االنتهاء من التنفيذ في
فبراير .2022

مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير
يمثل مركز المعارض والمؤتمرات بمنطقة الصخير
إضافة حقيقة للمعالم المتميزة في مملكة البحرين،
في إطار جهود المملكة في احتضان الفعاليات
االقليمية والمعارض الدولية عبر تشييد مراكز حديثة
ومتطورة للمؤتمرات والفعاليات الكبرى المزودة
بالمرافق الحديثة في إطار استراتيجية رؤية البحرين
 2030الرامية إلى دعم االقتصاد والنهوض بالحركة
ً
موطنا جديدًا لالبتكارات يضم مركز
االقتصادية
المعارض والمؤتمرات المرافق التالية:

• قاعة المعارض :وتتكون من عشر ( )10قاعات عرض
بارتفاعات مختلفة  10م و  12م و  14م ،ويمكن دمج بعض
القاعات في صالتين كبيرتين وجميع القاعات مجهزة بالخدمات
الالزمة.
• مناطق التحميل :والتي تقدم الخدمات بين قاعات المعارض.
ً
ً
ومجلسا لكبار كبار
مجلسا ملكيًا
• المجالس :يضم المركز
ً
ومجلسا لكبار الشخصيات.
الشخصيات
• الممر :وهو ممر شريطي طويل به كافيتريات ومتاجر صغيرة
ومطبخ... ،الخ

• مركز المؤتمرات :يشمل القاعة الكبرى وغرف
االجتماعات ومنطقة المؤتمرات التحضيرية وحفالت
الزفاف واإلدارة واألطعمة والمشروبات.

تمت ترسية مناقصة األعمال االنشائية عل شركة سيباركو،
حيث بدأ العمل في المشروع في مايو  ،2020ومن المؤمل
االنتهاء من تنفيذه في مايو .2022
إدارة المشاريع االستراتيجية
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المهندسة هدى ميرزا عباس

مدير إدارة صيانة المباني

hudam@works.gov.bh

17155401

العمل على الصيانة المطلوبة للمباني
الحكومية من أجل الحفاظ على
سالمتها واطالة عمرها االفتراضي
وضمان استدامتها إضافة إلى رفع
كفاءتها من الناحية التشغيلية
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17349001 / 33651515

إدارة
صيانة المباني
تعتبر إدارة صيانة المباني احدى اإلدارات الرئيسة التابعة لقطاع مشاريع البناء
والصيانة بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،حيث تقوم
بتنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤية البحرين لترتقي بمستوى المنشآت الحكومية
وذلك تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة.
ومن أجل الحفاظ على سالمة مباني المنشآت الحكومية واطالة عمرها االفتراضي وضمان
استدامتها باإلضافة إلى رفع كفاءتها من الناحية التشغيلية تقوم اإلدارة بتقديم خدمات
الصيانة إلى  17جهة حكومية،
ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة الدورية حسب خطة اإلدارة المعتمدة،
إضافة إلى قيامها بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة وغير المجدولة والواردة إلى اإلدارة من مختلف
الجهات الحكومية ،حيث تشتمل الصيانة في تلك المباني على األعمال المدنية والكهربائية
والميكانيكية وصيانة عوازل مياه األمطار ،باإلضافة إلى صيانة الهياكل اإلنشائية للمباني مع
األخذ بعين االعتبار ضمان جودة المواد ،المواصفات والمعايير الدولية.
وتسعى اإلدارة لتحويل تلك المباني (جزئي ًا) إلى مباني خضراء صديقة للبيئة ،ويتم تنفيذ أعمال
الصيانة من خالل التعاقد مع مقاولين محليين مؤهلين ومسجلين لدى الوزارة من خالل عقود
المقاوالت الزمنية وعقود الصيانة الوقائية أو من خالل طرح المشاريع الكبيرة في مناقصات
عامة محلية.
كما تقوم اإلدارة بإعداد التقارير الفنية للوقوف على احتياجات الصيانة وتقييم الحالة اإلنشائية
للمباني الحكومية ،كما يمتد عمل اإلدارة إلى االشراف على تنفيذ مشاريع الصيانة الممولة من
قبل جهات حكومية أخرى.

الهيكل التنظيمي
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أداء اإلدارة
2020
اسم المشروع
1

الصيانة الشاملة
والصباغة لعدد ()6
مدارس حكومية

 2الصيانة الشاملة
والصباغة لعدد ()35
مدرسة حكومية

 3صيانة واستبدال العازل
المائي ألسطح المباني
لعدد ( )42مدرسة
حكومية خالل عام .2020

 4مشروع استبدال
األرضيات المطاطية
بنادي راشد للفروسية
وسباق الخيل –المرحلة
الثالث

 5مشروع تأهيل
المستشفى الدولي

وصف المشروع
تضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية
واإلنشائية (مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة
التشققات وإصالح األسقف واألرضيات وتجديد دورات
المياه وغيرها من األعمال) واألعمال الميكانيكية (مثل
شبكات وخزانات المياه) واألعمال الكهربائية (مثل
استبدال لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها)
تاريخ البدأ:

1/10/2019

تاريخ اإلنتهاء :

13/4/2020

تضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية
واإلنشائية (مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة
التشققات وإصالح األسقف واألرضيات وتجديد دورات
المياه وغيرها من األعمال) واألعمال الميكانيكية (مثل
شبكات وخزانات المياه) واألعمال الكهربائية (مثل
استبدال لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها)
تاريخ البدأ:

16/2/2020

تاريخ اإلنتهاء :

20/11/2020

يهدف المشروع الستبدال العازل
المائي المتضرر ومنتهي الضمان
ألسطح المباني المدرسية.

8/12/2019

تاريخ البدأ:

8/12/2019

تاريخ اإلنتهاء :

27/12/2020

يتضمن المشروع تبديل األرضيات الموجودة بأخرى
مطاطية مناسبة لفعاليات سباق الخيل
1/3/2020
تاريخ البدأ:

1/3/2020

تاريخ اإلنتهاء :

14/8/2020

إعادة تأهيل جزء من المستشفى عن طريق القيام
بجميع األعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية
المطلوبة الستقبال مرضى فيروس كورونا في جناحين
بالطابق األرضي والطابق األول باإلضافة إلى منطقة
االستقبال والمدخل الرئيسي.
تاريخ البدأ:

1/3/2020

تاريخ اإلنتهاء :

30/4/2020

 6أعمال الصيانة الشاملة المشروع يتضمن أعمال صيانة شامله لمباني لمحاجر
الخيل البيطرية حيث تشتمل الصيانة على جميع
لمحاجر الخيل البيطرية
في نادي راشد للفروسية االعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية.
وسباق الخيل (مبنى
1و2و)3
4/4/2020
تاريخ البدأ:
تاريخ اإلنتهاء :
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16/11/2020

التكلفة د.ب.

اسم المقاول

843,006.300

• السادة /دار الخليج
للتجارة والمقاوالت
• السادة /سرايا
للمقاوالت
• السادة /تراس الدولية
للبناء
السادة /المؤيد
للمقاوالت

2,562,198.15

• السادة /دار الخليج
للتجارة والمقاوالت
• السادة /سرايا
للمقاوالت
• السادة /الحفيرة
للمقاوالت
• السادة /سراب
للمقاوالت
• السادة /يوسف الزياني
للتجارة والمقاوالت

469,519.000

السادة /يوسف الزياني
للتجارة والمقاوالت

58,994.000

138,936.000

162,100.000

السادة  /شركة سرايا
للمقاوالت

السادة  /شركة سرايا
للمقاوالت

• السادة  /شركة سرايا
للمقاوالت
• السادة /دار الخليج
للتجارة والمقاوالت

اسم المشروع
7

تعديل المدخل الرئيسي
وإنشاء منطقة جديدة
إلنزال الخيول في
منشآت محجر الخيول
في نادي راشد للفروسية
وسباق الخيل

التكلفة د.ب.

وصف المشروع
المشروع يتضمن تعديل المدخل الرئيسي لمحجر
الخيول وذلك عن طريق إنشاء منطقة جديدة إلنزال
الخيول مصنوعة من أرضيات مطاطية.

تاريخ البدأ:

11/10/2020

تاريخ اإلنتهاء :

20/11/2020

75,420.000

اسم المقاول
السادة /دار الخليج
للتجارة والمقاوالت

وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل عام 2020م استلمت إدارة صيانة المباني ما مجموعه  381طلب صيانة من  17جهة حكومية
ً
متضمنة ألعمال الصيانة الشاملة وأعمال الصيانة اإلنشائية ،حيث تمكنت
المسجلة ضمن قاعدة بيانات اإلدارة
اإلدارة من انجاز عدد  248طلب أي ما يعادل ( )65.4%من المجموع الكلي للطلبات المستلمة من خالل مقاولين
مؤهلين.
ميزانية المشاريع إلدارة صيانة المباني:
• الميزانية المعتمدة لصيانة أمالك الدولة هي  3,500,000دينار ،والميزانية المعدلة هي .5,779,931
• وقد بلغت قيمة المشاريع المنفذة خالل عام 2020م  6,417,299دينار أي ما يعادل ( )111%من الميزانية المعتمدة.
• قيمة المشاريع المنفذة عن طريق إدارة صيانة المباني خالل عام 2020م بتمويل من الجهات حكومية أخرى بلغت
 279,455.185دينار.

الصيانة الشاملة والصباغة لعدد ( )6مدارس حكومية

مشروع استبدال األرضيات المطاطية بنادي راشد للفروسية وسباق
الخيل –المرحلة الثالث

إدارة صيانة المباني

75

قطاع
الخدمات الفنية

المهندس كاظم علي عبداللطيف
الوكيل المساعد للخدمات الفنية

76

رسالة الوكيل المساعد للخدمات الفنية

المشاركة في إدارة مشاريع الوزارة من خالل تقدير قيمة
المشاريع إلى جانب طرحها وترسيتها واإلشراف على عملية
التأهيل المسبق للشركات والمقاولين لضمان جودة المواد
المستخدمة فيها ومطابقتها مع التصميم الهندسي
والمواصفات الفنية وغيرها .ويكتمل دعم قطاعات الوزارة
الرئيسية بوجود أنظمة تقنية المعلومات واالتصاالت وقواعد
البيانات المواكبة للتطورات التكنولوجية التي تخدم عمل الوزارة

رسالة الوكيل المساعد للخدمات الفنية

77

المهندسة خولة حياة

مدير إدارة هندسة التكاليف

khawlakmh@works.gov.bh

17155443

17545520 / 17545422

تنظيم إجراءات المناقصات والمشتريات باالستناد
إلى قانون المناقصات وإجراءات وزارة المالية
واالقتصاد الوطني وذلك من أجل تحقيق الفعالية
والتنافس األمثل في المشتريات والمناقصات

78
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إدارة
هندسة التكاليف
تتبع إدارة هندسة التكاليف قطاع الخدمات الفنية وهي اإلدارة المعنية بتنظيم
إجراءات المناقصات والمشتريات باالستناد إلى قانون المناقصات وإجراءات
وزارة المالية واالقتصاد الوطني وذلك من أجل تحقيق الفعالية والتنافس األمثل
في المشتريات والمناقصات ،يشمل ذلك المشاركة في إعداد وتحليل وتقييم
المناقصات واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع مختلف الجهات .باإلضافة إلى ذلك
تضطلع اإلدارة بدور تنظيمي في المملكة من خالل إشرافها على عملية التأهيل
المسبق للشركات والمقاولين بما يؤهلهم المشاركة في تقديم عطاءاتهم للمشاريع
التي تطرحها الوزارة.
وتتلخص مسؤوليات ومهام اإلدارة بما يلي:
• إدارة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتكاليف والتأكد
من مدى توافقها مع أسعار السوق وإعداد التكاليف
المبدئية للمشاريع ومن ثم الحصول على الموافقات
الالزمة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني لتوفر
االعتمادات المالية لهذه المشاريع .
• المشاركة في إعداد دراسات الهندسة القيمية لتنفيذ
وتشغيل وصيانة المشاريع وذلك لالستثمار األمثل
للموارد المتاحة وتقديم المشورة في مجال هندسة
التكاليف إلدارات الوزارة والجهات الحكومية األخرى في
حال طلبها.

• القيام بمسح الكميات وإعداد المدفوعات الشهرية
للموردين ،المقاولين واالستشاريين أثناء التنفيذ باإلضافة
الى إجراء عملية التدقيق لحساب المشاريع المنجزة
لتسوية وإعداد الحسابات الختامية وفق ًا لذلك.
• إدارة عملية الشراء وفق اإلجراءات القانونية في تلقي
طلبات الشراء ودراستها وتنسيقها ومتابعة تحويلها إلى
أوامر شراء بحسب المواصفات المعتمدة واالجراءات
القانونية بطلب عروض األسعار وفق ًا لنظام المنافسات
والمشتريات الحكومية ومتابعة كافة المهام التنفيذية
المتعلقة بالشراء بحسب اإلجراءات والتأكد من اكتمال
المستندات المطلوبة لعملية الشراء وحفظها بطريقة
مالئمة وتوزيع نسخ منها للمعنيين من االدارات األخرى
ومتابعة اقفال أوامر الشراء المفتوحة وحل المشاكل
المصاحبة لها مع االدارات األخرى

• أعمال تقدير قيمة مشاريع البنية التحتية والمباني
للمملكة وطرحها وترسيتها طبق ًا لقوانين مجلس
المناقصات والمزايدات ووزارة المالية واالقتصاد الوطني • تقديم خدمة التأهيل المسبق وإصدار رخص التأهيل
لشركات المقاوالت الهندسية في مجاالت البناء ،الطرق،
وإعداد اتفاقيات التعاقد والتأكد من صحة الضمان
الصرف الصحي وتجميل المسطحات الخضراء وفق أعلى
المالي وشهادات التأمين على المشاريع.
المعايير بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.

الهيكل التنظيمي

إدارة هندسة التكاليف
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أداء اإلدارة
2020
ً
أوال :المناقصات التي تمت ترسيتها خالل العام 2020م
تمت ترسية سبعة وسبعون ( )77مناقصة بتكلفة إجمالية قدرها  87,846,028.963دينار ًا بحريني ًا (سبعة وثمانون
مليون ًا وثمانمائة وستة وأربعون ألف ًا وثمانية وعشرون دينار ًا بحريني ًا وتسعمائة وثالثة وستون فلس ًا) شاملة
مشاريع برنامج التنمية الخليجي حسب ما يلي:
عدد المناقصات

القطاع

الكلفة االجمالية (د.ب)

الطرق

29

47,562,491.448

الصرف الصحي

22

10,993,567.603

البناء

19

28,907,188.966

المشاريع األخرى

7

382,780.946

ثاني ًا :المناقصات التي تم طرحها خالل العام 2020م
تم طرح أربعة وثمانون ( )84مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت  125,472,262.821دينار ًا بحريني ًا (مائة وخمسة وعشرون
مليون ًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ًا ومائتان واثنان وستون دينار ًا بحريني ًا وثمانمائة وواحد وعشرون فلس ًا) شاملة
مشاريع برنامج التنمية الخليجي حسب ما يلي:

عدد المناقصات

القطاع

الكلفة االجمالية (د.ب)

الطرق

23

65,174,424.125

الصرف الصحي

20

15,909,930.000

البناء

31

43,565,198.696

المشاريع األخرى

10

822,710.000

ثالث ًا :المشاريع التي تم طرحها أو ترسيتها ضمن برنامج التنمية الخليجي:
تم خالل العام 2020م طرح وترسية ثمان ( )8مناقصات ضمن مشاريع برنامج التنمية الخليجي وبتكلفة اجمالية بلغت
 68,678,381.269دينار ًا بحريني ًا (ثمانية وستون مليون ًا وستمائة وثمانية وسبعون ألف ًا وثالثمائة وواحد وثمانون دينار ًا
بحريني ًا ومائتان وتسعة وستون فلس ًا) حسب ما يلي:

المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية
المشاريع التي تم طرحها
1

مشروع تطوير شارع الفاتح (األعمال الرئيسية)

30,140,000.000

2

أعمال الردم والدفان وأعمال الواجهات البحرية الخاصة لتطوير المنافذ
الخارجية لمشروع شرق الحد اإلسكاني (لحزمة  - 1Aامتداد شارع  46بعراد)

15,363,700.000

3

إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة األولى (أعمال الطرق)

4,625,000.000

4

مناقصة مشروع إنشاء أربعة مباني لمحطة توبلي للصرف الصحي ضمن
مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي

5,219,540.000

تكلفة المشاريع التي تم طرحها من قبل الصندوق السعودي للتنمية
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التكلفة التقديرية (د.ب)
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55,348,240.000

المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية
التكلفة التقديرية (د.ب)

المشاريع التي تمت ترسيتها
1

إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة األولى (األعمال المدنية التحضرية
إلنشاء ممرات الخدمات االزمة لمد خطوط الكهرباء  220كيلوفولت)

5,196,582.205

2

أعمال الردم والدفان وأعمال الواجهات البحرية الخاصة لتطوير المنافذ
الخارجية لمشروع شرق الحد اإلسكاني (لحزمة  - 1Aامتداد شارع  46بعراد)

2,004,041.235

3

تطوير شارع  - 47عراد مجمع ( 244المرحلة األولى)

5,684,678.829

4

الخدمات االستشارية لتصميم واإلشراف على تنفيذ محطة معالجة مياه
الصرف الصحي (الحزمة رقم  3للمدينة الرياضية)

444,839.000

تكلفة المشاريع التي تمت ترسيتها من قبل الصندوق السعودي للتنمية

13,330,141.269

تكلفة المشاريع االجمالية الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية

68,678,381.269

رابع ًا :طلبات الشراء:
بلغ مجموع طلبات الشراء التي تم اعتمادها خالل العام 2020م خمسمائة وواحد وعشرون ( )521طلب شراء وبتكلفة
إجمالية قدرها  1,217,711.000دينار ًا بحريني ًا (مليون ومائنان وسبعة عشر ألف ًا وسبعمائة واحدى عشر دينار ًا بحريني ًا)،
كما هو موضح بالجدول أدناه:

طلبات الشراء التي تم اعتمادها خالل العام 2020م
القطاع

العدد

المبلغ (د.ب)

الطرق

198

426,253.000

الصرف الصحي

147

553,805.000

مشاريع البناء

85

134,636.000

خدمات الفنية

10

10,329.000

الطلبات الداخلية

81

92,688.000

المجموع

521

1,217,711.000

خامس ًا :طلبات التأهيل
بلغ عدد طلبات التأهيل التي تم اعتمادها في العام 2020م مائة وستون ( )160طلب ًا إضافة إلى ثمانية وثمانون ()88
طلب ًا مرفوض ًا .وبلغت عائدات الخدمة (بعد تطبيق قرار الوزارة رقم  9لسنة  2017والصادر بتاريخ  22يونيو 2017
السترداد الكلفة) 182,693.000دينار ًا بحريني ًا (مائة واثنان وثمانون ألف ًا وستمائة وثالثة وتسعون دينار ًا بحريني ًا)
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المهندس سمير عبدالكريم عفوني
مدير إدارة هندسة المواد

sameeraka@works.gov.bh

17155440

تحقيق بنية تحتية وعمرانية عالية الجودة عن
طريق التأكد من أن جميع المواد وتطبيقاتها
في أعمال البناء تتطابق بالكامل مع التصميم
الهندسي والمواصفات الفنية
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17545797

إدارة
هندسة المواد
تتولى إدارة هندسة المواد مسئولية ضمان جودة المواد المستخدمة في
المشاريع الحكومية في مملكة البحرين .وتهدف الخدمات التي تقدمها
اإلدارة إلى تحقيق بنية تحتية وعمرانية عالية الجودة عن طريق التأكد
من أن جميع المواد وتطبيقاتها في أعمال البناء تتطابق بالكامل مع
التصميم الهندسي والمواصفات الفنية وغيرها من شروط العقد ذات
الصلة وضمان أفضل الممارسات.
تؤدي اإلدارة مهامها من خالل الفحوصات

كما تضطلع إدارة هندسة المواد
أيض ًا بدور هام وهو وضع المعايير

الجودة للمشاريع الحكومية .كما تقدم

وإعداد وتحديث المواصفات

المشورة الستخدام مواد البناء والتحقق من

واألساليب واإلجراءات وغيرها من

مدى ومالءمتها من حيث الجودة والسالمة

أجل ضمان جودة أعمال البناء في

البيئية والفاعلية من حيث التكلفة عن طريق

البحرين.

المخبرية للمواد وتطبيق برنامج ضمان

التحقق من مطابقة المواد للشروط والمعايير
والمواصفات المعمول بها لضمان استدامة
ومقاومة المنشآت من أجل تلبية االحتياجات
المأمولة من تلك المباني والمنشآت.

وتقوم اإلدارة بتأدية مهام أخرى
متنوعة في االستشارات والخدمات
البحثية من خالل مساهمة أكثر من
 50مهندس ًا وفني ًا في تخصصات

وباعتبارها إدارة فنية هندسية فهي عنصر

مختلفة موزعين على أقسام اإلدارة

أساسي لرسالة الوزارة الهادفة لتقديم خدمات

التي تشمل مختبرات هندسية

األشغال العامة عالية الجودة .وتضمن إدارة

وكيميائية لمواد البناء واإلنشاءات

هندسة المواد أن تلبي أو تتجاوز جميع المواد

والطرق والهندسة الجيوتقنية

المستخدمة في المباني وتشييد الطرق

باإلضافة إلى قسم االستشارات

ومرافق الصرف الصحي المواصفات والمعايير
الوطنية ،وتهدف اإلدارة أيض ًا إلى التحديث

واألبحاث.

المستمر لمواصفات المواد الموجودة
بما يلبي متطلبات التنمية المستقبلية
والمستدامة مع استخدام المواد المحلية
بكفاءة.
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أداء اإلدارة
2020
1.أكملت اإلدارة وبنجاح تفعيل مبادرة تطوير
اإليرادات واسترداد الكلفة على عدد من
الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص حيث
بلغت إيرادات اإلدارة خالل العام  2020أكثر
من  440,000دينار بحريني ،مما يعني تمكن
اإلدارة من استرداد أكثر من  50%من الكلفة
الكلية لإلدارة .علم ًا بأن نسبة الخدمات التي
تم تقديمها مقابل أجر وصلت إلى أكثر من
 50%من كامل خدمات اإلدارة ،حيث أن باقي
خدمات اإلدارة يتم تقديمها دون مقابل
إلى المشاريع الحكومية التي تشرف عليها
الوزارة ،مما يعني أن نسبة االسترداد الفعلي
تصل إلى أكثر من .90%
2.الحصول على تجديد االعتمادية الدولية
لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة الحديثة
 ISO/IEC 17025من االصدار  2005إلى إصدار
 2017للمرة الرابعة على التوالي على نطاق
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 33فحص ًا مختبري ًا معتمد ًا منذ العام السابق
 ،وتعتبر مختبرات إدارة هندسة المواد أول
مختبرات حكومية تحصل على هذه االعتمادية
الدولية على مستوى مملكة البحرين وضمن
عدد قليل جد ًا من المختبرات الحكومية على
مستوى الشرق األوسط.
3.أدرج قسم االستشارات والبحوث ومنذ إطالق
برنامج ضمان الجودة  110مشروع ًا رئيسي ًا
للتأكد من التزام كافة األطراف المعنية
بالمشروع بالمعايير والمواصفات المعتمدة
والتقيد بمتطلبات الجودة حسب خطة الجودة
المعتمدة وبلغت القيمة التقريبية لهذه
المشاريع على النحو التالي:
• المشاريع المكتملة
•المشاريع القائمة
•المجموع الكلي

 600,000,000د.ب
 108,000,000د.ب
 708,000,000د.ب

4.تقوم اإلدارة باإلشراف المستمر على عملية
مراجعة المواصفات القياسية ألعمال
اإلنشاء والمؤلفة من  21وحدة (جزء) .ويتم
ذلك من خالل اللجنة التوجيهية برئاسة
سعادة وكيل الوزارة لشؤون األشغال
ومجموعات عمل فنية مختصة ،إلى أن
يتم اعتمادها من قبل اإلدارة العليا ممثلة
بسعادة الوزير.
5.قام قسم الهندسة الجيوتقنية بتنفيذ
مشاريع مختلفة بلغ عددها  60مشروعاً
متوزع ًا على عدة هيئات وجهات حكومية,
تتضمن هذه المشاريع  40%خدمات
استشارية 40% ,منها تحقيقات أرضية 20%,
تقديم تحقيقات بيانية حول االراضي الحالي.

6.قام قسم االستشارات والبحوث بمراجعة
وإعطاء تقارير مطابقة لمجموعة من
منتجات مواد البناء واإلنشاء بلغ عددها
 449منتج تنوعت بين مواد الهندسة المدنية
والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وفق ًا
ألعلى المعايير والمواصفات الدولية الحديثة.
7.قام قسم مواد البناء ومختبر التحاليل
الكيميائية باعتماد أكثر من  31مصنع من
مصانع منتجات الخرسانة المتنوعة في
مملكة البحرين من خالل إخضاعها لنظام
ضبط وضمان جودة المصنع واإلنتاج
وتقييمهما بناءً على مخرجات النظام.
8.قام قسم مواد البناء ومختبر التحاليل
الكيميائية باعتماد أكثر من  200خلطة
خرسانية من  12مصنع ومورد معتمد
للخرسانة الجاهزة ،من ضمن هذه الخلطات
استخدمت ما يقارب  70خلطة تتضمن
مواد اسمنتية صديقة للبيئة مثل السيليكا
ً
اضافة لـ  3خلطات
الدقيقة والرماد المتطاير،
تم ادخال الركام الخرساني المعاد تدويره في
تصنيعها.

9.قامت اإلدارة بعمل دراسات وفحوصات
وتحقيقات هيكلة لعدد كبير من المباني
الحكومية المختلفة حيث شملت هذه
الدراسات القيام بعدد من االختبارات
الهندسية وتقديم النتائج والتوصيات.
	10.قام قسم مواد الطرق باعتماد ( )27شهادة
للخلطات االسفلتية تنتجها ( )8مصانع ،من
اجل التأكد أن هذه الخلطات قادرة على مقابلة
احتياجات التطبيقات المقصودة .وتتضمن هذه
الخدمة مراجعة تصميم الخلطات االسفلتية
المحضرة وفق مواصفات وزارة االشغال أو
وفق متطلبات خاصة ببعض المشاريع.
	11.قام قسم مواد الطرق ضمن برنامج التأهيل
المسبق للمصانع الذي يعد من البرامج
الوقائية التي يمكن من خاللها مراقبة انتاج
االسفلت بعمل  188اختبارا لألسفلت ادت
نتائجها الى ضبط  40مخالفة للخلطات
االسفلتية ،وبالتالي منع استخدام هذه المواد
في المشاريع االنشائية.
	12.قام قسم مواد الطرق ضمن برنامج التأهيل
المسبق للمصانع بتقييم جودة المواد االولية
المستخدمة في انشاء الطرق من خالل مراقبة
 5كسارات ,أربعة منها تنتج مواد اولية محلية
والشركة االخيرة تستورد المواد االولية من
دولة االمارات العربية المتحدة ،حيث تم انجاز
 691اختبارا بمختبر مواد الطرق مما نتج عنه
ضبط  11مخالفة لمقاييس وزارة االشغال
وبالتالي منع استخدام هذه المواد في
المشاريع االنشائية.
دعم مختبر مواد الطرق هذا العام  5مشاريع
لتشييد الطرق تم خالل هذا البرنامج اجراء
 63اختبارا معمليا وبمواقع هذه المشاريع.
باإلضافة الى ذلك يقوم مختبر مواد الطرق
بدعم مجموعة الجيوتقنية من خالل اختبار
 344عينة التي تتضمن  1464اختبارا .كما
تم اختبار 47عينة من الركام المستعمل في
تحضير الخلطات االسفلتية بمعدل ()263
فحص ًا مختبري ًا ضمن برنامج التاهيل المسبق
للمصانع.
كما تم القيام بالتحقيق الميداني والمعملي
على بعض اعمال رصف الطرق التي أظهرت
أداء ًا دون المستوى المطلوب وتم تقديم
التوصيات والنتائج الفنية للقيام باإلصالحات
االزمة.
	13.قام مختبر مواد الطرق هذا العام بدعم
استراتيجية الحكومية إلدارة المخلفات بإعادة
تدوير بعض مخلفات الصناعات:
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•تعاون مختبر الطرق للبدء في برنامج استخدام
مخلفات البناء والهدم المعاد تدويرها مع شؤن
ً
اضافة الى طرف ثالث
البلديات وشركة ناس
(مختبر) وهذا البرنامج يعزز االستدامة من خالل
إعادة التدوير .هذه الممارسة ستسهل استخدام
مخلفات البناء والهدم المعاد تدويرها كمواد لبناء
الطرق .وبالتالي  ،فإن حطام مخلفات الهدم والبناء
ً
وبدال من ذلك ستتم
لن يتم التخلص منها برميها
معالجتها من قبل المقاول ومن بعد المعالجة
سيتم توفير المنتج لالستخدام في بناء قواعد
الطرق الفرعية.
•تعاون مختبر الطرق مع المجلس األعلى للبيئة
لتعزيز إعادة تدوير حمأة النحاس المتولدة أثناء
صيانة السفن في الحوض الجاف في البحرين.
سيتم معالجة الحمأة النحاسية بواسطة مقاول
يتم تعينه ومن ثم سيتم استخدامها بعد المعالجة
كمواد ردم خاصة )مواد تعبئة من الفئة  A(1وهو ما
يدعم البرامج الحكومية في عمليات االستدامه.
	14.تقوم مجموعة مختبر التحاليل الكيميائية بتزويد
المختبرات األخرى في إدارة هندسة المواد
واإلدارات المرتبطة بمجال البناء والتشييد في
الوزارة بالمعلومات الكيميائية الهامة عن المواد
المستخدمة في مجاالت الطرق والبناء والتربة
في جميع المشاريع الحكوميةوالتي تحتوي غالب ًا
على أمالح ومواد ضارة تحول دون تحقيق العمر
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االفتراضي للمشاريع وذلك عندما تؤثر سلب ًا في
استدامة الخرسانة المتصلبة أو حديثة الصنع عبر
التصدعات والشقوق ومهاجمة الحديد المسلح أو
إضافة المحسنات الكيميائيةو عليه تتولى المجموعة
بإنجاز الفحوصات الكيميائية اليومية المتوافقة مع
أنظمة المعايير العالمية والتي بدورها تضمن جودة
تلك المواد وتحقيق دورة حياة المشروع بالوجه األمثل
مما يسهم في تطوير وارتقاء البنية التحتية وتحقيق
لجودة في مشاريع مملكة البحرين.
	15.تشارك مجموعة مختبر التحاليل الكيميائية بدور فعال
في اقرار المواد الجديدة كيميائي ًا والمشاركة ضمن
برامج ضمان الجودة وفي فحص المواد المستخدمة
ألغراض الدراسة والبحث .وقد تم إنجاز ما يقارب
ً
فحصا كيميائي ًا يشمل مواد شركات الخرسانة
10االف
بشتى أنواعها ومواد البنية التحتية من المياه الجوفية
والتربة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي .2020
	16.قام قسم االستشارات والبحوث بإعداد الئحة فنية
وطنية لحديد التسليح بالتنسيق بين إدارة هندسة
المواد بوزارة األشغال وإدارة المواصفات والمقاييس
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك ضمن
التعاون بين الوزارتين في برامج الرقابة على مواد
البناء وخصوصا بعد النجاح الذي حققه برنامج الرقابة
على األسمنت بنوعيه ،وتماشي ًا مع ما تشهده مملكة
البحرين من تسارع في وتيرة التطور العمراني.
	17.قامت اإلدارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء
بتنفيذ مبادرة دائمة لفحص مواد العزل الحراري في
مملكة البحرين.
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قسم
تقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات مسؤول عن تقديم الخدمات الفنية المتعلقة
بتقنية المعلومات واالتصاالت بالوزارة ،وتقديم المشورة المتعلقة
بهذا المجال .ومن أجل تحقيق ذلك يقوم القسم بوضع خطة
استراتيجية لتقنية المعلومات للوزارة للتطوير في هذا المجال تقوم
على أساس المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارة ويأخذ بعين
االعتبار التطورات التي تطرأ في مجال تكنولوجيا تقنية المعلومات
واالتصاالت ،ويتم ذلك بالتعاون مع اإلدارة العليا وباقي االدارات
والوحدات في الوزارة.
ويقوم قسم تقنية المعلومات بتحقيق رؤية الوزارة لتصبح وزارة
رائدة في مجال عملها ويتبنى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
الحديثة من وسائل ،حيث بقوم القسم بإنشاء وإدارة وصيانة
وحماية جميع أنظمة تقنية المعلومات واالتصاالت وقواعد
البيانات وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وبأحدث
المواصفات والمعايير وانماط االستخدام.

الهيكل التنظيمي
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قسم تقنية المعلومات

أداء القسم
2020
ترتكز استراتيجية قسم تقنية المعلومات على تقديم الخدمات في إطار متكامل ومترابط ينسجم مع
الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في جميع المجاالت .وقد انتهى القسم من اعتماد دورتها الجديدة من
الخطة االستراتيجية لتقنية المعلومات (.)SISP1923

إنجازات القسم في التصدي لجائحة كورونا:
من أهم إنجازات القسم لهذا العام العمل على تسهيل
وتوفير البنية التحتية التقنية المناسبة للموظفين التي تتيح
لهم مزاولة مهامهم وواجباتهم الوظيفية من المنزل في
ظل جائحة كورونا ومنها:
• تسهيل عملية توزيع األجهزة المكتبية واألجهزة
المحمولة الالزمة للعمل عن بعد.
• االنتهاء من سن عدد من السياسات التي تقوم بضبط
سياسة العمل من المنزل

• تم االن تقال بشكل كامل الى الخدمات السحابية
cloud-basedلحزمة برامج Microsoftمتضمنة خدمات
البريد االلكتروني والتي يتم تقديمها بعدة خطط عبر
اإلنترنت حيث يتم تخزين جميع خدمات البيانات والوصول
إليها عبر اإلنترنت باإلضافة إلى تفعيل منصات التفاعل
االلكترونية التي تساهم في إبقاء الموظفين على اطالع
دائم بالمستجدات من خالل االجتماعات عبر اإلنترنت
والمكالمات في  Microsoft Teamsو  Zoomمع تفعيل
خاصية األمان المتقدم .كما قامت اإلدارة بالقيام بتقديم
عدة دورات وورش عمل متخصصة في نظام االوفيس
المستحدث.
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• االنتهاء من تنفيذ خطة توزيع األجهزة المحمولة
في وقت قياسي مع إعطاء صالحية الدخول للشبكة
االفتراضية من الخارج  vpnونقل ملفات الموظفين
الى السحابة االلكترونية  cloudلتسهيل عملية تبادل
المعلومات وتوفيرها حسب التوجه العام الحكومي في
هذا الشأن.

• تنفيذ التحول الرقمي لصفحة اإلجراءات الخاصة
 Action sheetبمكاتب اإلدارة العليا وتحويلها إلى
صفحة الكترونية باستخدام اعدادات تقنية متقدمة
ومواصلة تعزيز دور التكنولوجيا عن طريق أتمته عمليات
سائر اإلدارات وتوسيع سبل نقل ومشاركة الملفات
االلكترونية عن بعد عن طريق OneDrive

كما تم تطوير نظام خدمات الدعم الفنيHELPDESK
وتحويل كافة المعامالت والمراسالت البريدية المطبوعة
الى الكترونية مع إعادة هيكلة النظام مع تطوير نظام
إلدارة المواد االستهالكية ودمجه مع نظام خدمات الدعم
الفني  HELPDESKالمستحدث.
• تم إنشاء سياسات وخطط عمليات جديدة وتعميمها
للمعنيين في الوزارة لتسهيل توفير البرامج المطلوبة
للموظفين للعمل من المنزل وتزويدهم باإلعدادات
المطلوبة للوصول الى برنامجي  MicrostationوAutoCAD
• تم إيقاف عمليات الدفع اليدوي واالعتماد الكلي
على عمليات الدفع االلكتروني لجميع خدمات الوزارة
اإللكترونية حيث بدأت مجموعة الخدمات اإللكترونية
العمل على تطوير بعض عمليات الدفع االلكتروني
وادراجها في الخدمات المختصة التالية:
• تدشين خدمة جديدة تتعلق بتصميم مواد الخرسانة
(طلب جديد وتجديد الطلبات)
• تدشين خدمة جديدة تختص بطلبات شراء المطبوعات
والمراجع الفنية.
• تعديل خدمة نتائج فحص العينات وإضافة خدمة اختبار
التوصيل الحراري الجديد لمواد البناء .
المبادرات التي تم إتمامها حتى عام  2020وبحسب الخطة
االستراتيجية:

• تزويد اإلدارة العليا بأجهزة الحاسب اآللي التي تدعم
تقنية اللمس مدعمة بأحدث التكنولوجيا والبرمجيات التي
تسهل من عمليات العمل عن بعد وحضور االجتماعات
المرئية مع إمكانية تطبيق التوقيع االلكتروني لدى سائر
الملفات االلكترونية.

 .1يعمل الفريق على نقل الخدمات اإللكترونية واألنظمة
ً
استجابة للخطط الحكومية،
للحوسبة السحابية الوطنية
حيث تم االنتهاء من دراسة وتصميم الخدمات األساسية
لشئون األشغال على الحوسبة السحابية في البحرين،
ويجري اآلن نقل الخدمات الحالية وتوفير خدمات أخرى
إلدارة الحوسبة وحمايتها بالتعاون مع هيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية.
 .2االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع االجتماعات
االلكترونية ((.Microsoft Teams
 .3االنتهاء من االنتقال الكلي لخدمة البريد االلكتروني.
.4االنتهاء من مشروع تطوير مراكز المعلومات الرئيسية
في الوزارة.
 .5االنتهاء من دراسة وتطوير وتوفير الخدمات الالسلكية
للمستخدمين في جميع مباني الوزارة الرئيسية ،والتي
سيبدأ تنفيذها كمشروع في العام القادم.

• تم ترقية نظام االتصاالت لدى قسم تقنية المعلومات
وتزويده بخدمات ذاتية تمكن الموظفين من ارسال
بالغاتهم ومتابعتها الكترونيا ،عالوة على تخصيص فريق
اتصاالت معني بتقديم الدعم الفني للموظفين العاملين
من المنزل لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه،
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 .6االنتهاء من دراسة وتطوير وتوفير تفعيل التحكم
األمني بشبكة الوزارة (الجيل القادم) للمستخدمين
في جميع مباني الوزارة الرئيسية ،والتي سيبدأ تنفيذها
كمشروع في العام القادم.
 .7االنتهاء من دراسة وتطوير الخدمات األمنية
للمستخدمين والشبكة من أجل استخدام تقنيات
الكشف الحديثة ضد الهجمات والثغرات األمنية التي

تستهدف المستخدمين واألنظمة والبيانات في الوزارة.
 .8االنتهاء من دراسة خطة برنامج ثقة ألمن المعلومات
الحكومي (المستوى الثالث) والتي سيبدأ تنفيذها
كمشروع في العام القادم.
.9تدشين الخدمات االلكترونية الجديدة التالية التي تم
تطويرها باستخدام واجهة برمجة التطبيقات :REST API
• خدمة طلب شراء اإلصدارات والمراجع الفنية الخاصة
بالوزارة
• خدمة طلب تصميم مواد الخلطة الخرسانية الجديدة
• خدمة طلب التأهيل المسبق للمواد الجديدة
 .10تدشين المرحلة الثانية من البرامج الداخلية والخدمات
االلكترونية المطورة الخاصة باألنظمة التالية:
• طلبات تصريح مرور الحموالت غير االعتيادية على
طرقات المملكة.
• طلبات التحويالت المرورية.
• طلبات الحصول على منسوب الطريق.
 .11تعديل خدمة نتائج فحص العينات وإضافة طلبات
اختبار التوصيل الحراري الجديد لمواد البناء .
 .12تم بنجاح ربط نظام توصيل الشبكات الصحية ببرنامج
بنايات التابع لشؤون البلديات.
 .13تحديث تطبيقات أوراكل :تمت إعادة برمجة  11برنامج
داخلي مستخدم داخل الوزارة من أصل  12برنامج من أجل
تقليل وتبسيط مكونات البنية التحتية لتقنية المعلومات
والتخلص من التكلفة المتكررة لصيانة برامج أوراكل .كما
تم إعادة تطوير أكثر من  250تقرير ضمن المبادرة نفسها.
 .14ترقية البنية التحتية لبرنامج إدارة األصول المؤسسية
إلى أحدث اإلصدارات المدعومة والتي تدعم مكونات البنية
األساسية وبرمجيات التصفح والمتطلبات الجديدة.
.15توفير واجهة ويب للخرائط األساسية كحل فعال من
حيث التكلفة للقطاعات الصحية.
.16تم تطوير أدوات جديدة لتحويل الرسومات المبنية
لقطاع الصرف الصحي وقطاع صيانة المباني.

.19تهيئة وتحضير قطاع الطرق وقطاع المباني إلدراج
وانشاء مشروع نمذجة المباني  BIMمن خالل ترتيب
ورش عمل للمستخدمين.
 .20تقديم الدعم لجميع األنظمة المقدمة للعمالء
وإجراء التغييرات الالزمة حسب الحاجة.
.211إنشاء برامج ذكية متخصصة باستخدام أدوات �Bent
 leyو Autodeskألتمتة مهام معينة.
.22مواصلة خطة تبديل أجهزة الحواسيب المكتبية
القديمة للمرحلة الثالثة لمواكبة التطور في مجال
التكنلوجيا وخلق بيئة أصول خالية من أي عيوب ومشاكل
مما يسهم في تطوير وتسهيل العمل لموظفي الوزارة
في جميع القطاعات.
.23تدشين نظام إدارة الطباعة وربطه بنظام مركزي
يساهم في تقنين عمليات الطباعة لدى كافة اإلدارات
عالوة على تخصيص حصص لكل قسم/مجموعة
أو لكل موظف حسب ما تقتضيه مصلحة العمل،
كما تم استبدال أجهزة الطباعة القديمة بأخرى ذكية
موفرة للمواد االستهالكية مع إبقاء الطباعة مفتوحة
للمراسالت الخارجية وللملفات الهامة فقط .كما تمكين
الطباعة عن بعد وتسيير عمليات الربط االلكتروني مع
الوزارة للقيام بعمليات الطباعة دون الحاجة للحضور
الشخصي.
مبادرات إضافية قام بها القسم:
قام القسم بحصر كمية من أجهزة الحواسيب المكتبية
المستخدمة التي كان من المزمع استبعادها وتم
تجهيزها وفق الموارد المتاحة لتصبح صالحة لالستخدام
المنزلي .وعليه قام القسم بإطالق مبادرة منح أجهزة
الحاسب االلي وملحقاتها لموظفي الوزارة عن طريق
القرعة.
والهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو استخدام الموارد
المتاحة وتدوريها لكي تعم االستفادة منها من قبل
موظفي الوزارة خصوص ًا في ظل األوضاع الراهنة
ومحاولة تخفيف األعباء عليهم.

.17تم إنشاء روابط جديدة تخص خدمات نظم المعلومات
الجغرافية مع هيئة الحكومة االلكترونية وشؤون
البلديات.
.18تنفيذ مشروع نمذجة المباني ( )BIMفي إدارة مشاريع
البناء.
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أقسام أخرى

مراقبة أداء اإلدارات
ومتابعة ضمان الجودة
ومطابقة المعايير التكميلية
التي تسعى اليها الوزارة
لدعم الجهود الرامية
لتحقيق التمير

أقسام أخرى
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قسم
التخطيط االستراتيجي
يختص قسم التخطيط االستراتيجي في دعم الخطط
االستراتيجية للوزارة ،إلى جانب القيام باستعراض األداء
االستراتيجي للقطاعات الرئيسية بالوزارة.
وقد تم تطوير االستراتيجية الجديدة مع المواءمة التامة مع
استراتيجية الحكومة (تكامل)
لألعوام  ،2022-2018وبالتالي فقد تم تحديد خط رؤية واضح نحو
تحقيق التطلعات واألولويات الوطنية في إطار رؤية البحرين
االستراتيجية .2030
يدير مكتب التخطيط اإلستراتيجي عملية تطوير اإلستراتيجية ،والتي تشمل
صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها بما في ذلك إدارة المخاطر اإلستراتيجية.

ترتكز خطة استراتيجية شؤون األشغال على تقديم
خدمات عالية المستوى لعمالئنا (الجهات الحكومية
والحكومية) ،وكجزء من التنفيذ ،نجحت شؤون
األشغال في تنفيذ ومراقبة أداء الوزارة بما يتماشى مع
االستراتيجية الحكومية لعام .2020
على الرغم من جائحة فايروس كورونا(كوفيد ،)19 -فقد
أظهرت اإلدارة العليا مستوى عال من االلتزام وأكدت
على التركيز على تحقيق أهداف ٍ
استراتيجية شؤون
األشغال تحديد أولويات العمل وتنفيذ البروتوكوالت
الالزمة لتقديم مشاريع وخدمات عالية المستوى بأمان
لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
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مكتب
التخطيط المركزي
مكتب التخطيط المركزي هو المسؤول عن إدارة التنسيق ألعمال
التخطيط والتصميم واإلنشاء وحماية أصول جميع خدمات البنية
التحتية ،والذي يشمل البنية التحتية لمشاريع القطاع الخاص في
مملكة البحرين ،حيث يتم استالم ما يقارب  200ألف معاملة في السنة.
ويمثل المكتب صلة الوصل مع المطورين من القطاع الخاص
بالعمليات المتعلقة بالبنية التحتية ،كما يعمل كجهة تحكيمية
محايدة لألمور ذات الصلة بالمنازعات بين الجهات المعنية بالبنية
التحتية ،حيث لدى المكتب  74جهة حكومية وغير حكومية تشارك
باإلجراءات المتبعة إلدارة البنية التحتية وتشمل هذه الجهات
مطوري القطاع الخاص والنفط والغاز والدفاع.

الهيكل التنظيمي

مكتب التخطيط المركزي

95

أداء المكتب
2020
 )1إنجازات القسم لعام 2020
يوضح الجدول التالي اإلجراءات التي تم من خالل المكتب التخطيط المركزي:
القسم

عدد المعامالت

اسم المعاملة

التخطيط والتصميم

استشارة قبل التخطيط)(Pre-Planning Consultation

6

التخطيط والتصميم

طلب إجازة تخطيط )(Planning Permission

118

التخطيط والتصميم

طلب إجازة طريق )(Wayleave

8637

التخطيط والتصميم

طلب توصيالت المنازل )(GSN

4744

التخطيط والتصميم

استشارة عبور الطريق

136

التخطيط والتصميم

طلب معلومات صاحب األرض

83

التخطيط والتصميم

طلب المعلومات الجيوتقنية

13

)(One Voiceالصوت الواحد

استشارة المدن والقرى

14

الصوت الواحد

استشارة مكتب التخطيط المركزي

151

الصوت الواحد

استشارة تخصيص األراضي

106

الصوت الواحد

استشارة الزوايا

199

الصوت الواحد

استشارةا لمساحة

8

الصوت الواحد

استشارة االسكان

27

قانوني

رخصة تقسيم األرض

54

قانوني

رخصة دفن األرض

10

قانوني

رخص تتطلب موافقة الوزير

18

قانوني

تمديد التراخيص
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الصوت الواحد(:)One Voice
يعتبر مكتب التخطيط المركزي مركز جمع آراء بخصوص خدمات البنية التحتية لجميع الجهات المعنية إن كانت
القطاع الحكومي ام القطاع الخاص وابرازها كصوت واحد ورأي واحد
2019

المعاملة

 %زيادة \ نقص في

2020

طلب إجازة تخطيط

79

118

49%

طلب إجازة طريق

6195

8637

39%

طلب توصيالت المنازل

3971

4744

19%

لقد كانت 2020سنة استثنائية للجميع ،ولكن لم تكن استثنائي لمكتب التخطيط المركزي .حيث تبين من خالل
اإلحصائيات زيادة كبيرة في أعداد رخص إجازة التخطيط ورخص إجازة الطرق التي تم تجهيزها من قبل المكتب .وهذه
اإلحصائيات واضحة جدا ألنها مؤشر على زيادة عبء العمل في البنية التحتية األساسية في عام كانت فيه معظم
قطاعات االقتصاد األخرى مغلقة وأثرت سلبا على تباطؤ النشاط بشكل عام .وكانت الزيادة أكبر بنسبة  %40تقريبا
في عدد تصاريح الحفر في عام  2020عن العام السابق ،حيث يمثل هذا المؤشر مؤشر النمو بدال من االنكماش في عام
 2020على الرغم من جميع المشاكل التي تواجهها األعمال التجارية وعامة السكان.
ومن المؤكد أن انخفاض حركة المرور على الطرق الرئيسية بسبب التدابير االحترازية التي اتخذتها ألجل الحد من انتشار
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فيروس كورونا سهل المزيد من العمل الذي يؤثر على
حفريات الطرق واقل إزعاج لعامة الناس .ومع ذلك ،من
الصعب استنتاج أسباب الزيادة اإلجمالية في تراخيص
اعمال الطرق في جميع الجهات .وكان هذا المعدل
مرتفع وواضح في االحصائيات الخاصة باألعمال
الصغيرة بما في ذلك توصيالت المنازل والمحالت
التجارية بزيادة  20٪خدمات العامة التي تم اصدارها
من مكتب التخطيط المركزي الـ  GSNsهي تصاريح
ً
للحفريات األصغر من  50mأو أقل ،يتم حفرها يدويا وال
تعبر طريق المركبات.وفي حين أن األعمال في الموقع
تظهر زيادة كبيرة ،فقد لحظ أيضا زيادة في عدد طلبات
الحصول على تصاريح إلذن التخطيط ،وهي العملية
الرئيسية للتكامل والتنسيق في مكتب التخطيط
المركزي الذي يشمل جميع الجهات المعنية .في حين
زادت الطلبات بنسبة  50٪عن عام  ،2019فإن االختتام
الناجح للعملية للعديد من المشاريع ال يزال يظهر
صعوبات في حل النزاعات المكانية  /التقنية  /البرمجة
 /والمالية .وقد قدم مكتب التخطيط المركزيعرضا
لهذه العملية في عام  ،2020وتم تعميم نتائج ذلك
العرض على جميع الشركاء الرئيسيين في كانون األول/
ديسمبر  2020مع مجموعة من التوصيات لتحسين
أداء عملية إذن التخطيط.وسلط التقرير الضوء
على المجاالت الثالثة التي ينبغي تحسينها وهي)1( :
التكنولوجيا للمساعدة في زيادة قابلية التشغيل البيني
في التصميم الهندسي والتعاون بشأن حماية األصول،
( )2استعراض معايير البيانات مع جهاز المساحة
والتسجيل العقاري للمساعدة في تبادل البيانات بين
الشركاء و( )3األشخاص ،وكيفية إدارة مشغلي النظام
للواجهة بين الشركاء.
)2رخص مكتب التخطيط المركزي اإللكتروني
تواصـل عمل هيئة الحكومة اإللكترونية في تحويل
جميع إجراءات المكتب الورقية الى معامالت وتراخيص
الكترونية في عام 2020

أجرى المكتب دراسة متعمقة إلدارة العمليات في
تطبيقات التخطيط اإللكتروني التي انتقلت من عمليات
التبادل الورقي بين الشركاء إلى بوابة التصاريح
 TASAREEHالجديدة (https://www.tasareeh.gov.
 )bhالتي توفرها هيئة الحكومة االلكترونية ،وقد انبثقت
عن تلك الدراسة توصيات رئيسية .كما تم إعداد عدد
من دراسات لتوضيح وتحليل مختلف أنواع الحاالت
والقضايا وتقديم الحلول الممكنة ،وتم أيضا اعداد رسالة
بالتوصيات رئيسية في عام  2020ونشرها على جميع
المعنيين الرئيسيين للدراسة والتعديل.
وبحلول عام  ،2020تم ارتفاع عدد الشركاء لالنضمام
إلى نظام التصاريح  .وهم حالي ًا سبعة من الشركاء
الخارجيين.
يوفر مكتب التخطيط المركزي " "hot deskللمتقدمين
الذين ليسوا من الشركاء الرئيسيين وغير متصلين
بالكامل بنظام التصاريح .كما قام المكتب بتقديم عدد
من الدورات التدريبية اللشركاء بشأن تشغيل النظام
الجديد وكيفية االستفادة منه .كما يوفر مكتب التخطيط
المركزي الدعم المستمر عن طريق الهاتف والبريد
اإللكتروني الستكشاف أخطاء المستخدم وإصالحها
وللتواصل مع هيئة الحكومة االلكترونية.
• طلب توصيالت المنازلGeneral Service Notifications
هو اجراء قائم على إعطاء الموافقة لتوصيالت المنازل
خالل ثالثة أيام .ومع أن البرنامج كان قائما من سنة ،1991
اال انه حاليا أصبح برنامجا ضمن منصة(تصاريح) ،مما
ساهم في تحديث البيانات الجغرافية وبالتالي أصبح أكثر
دقة .وفي عام  ،2020تم بنجاح ترحيل النظام القديم إلى
نظام التصاريح وتم االنتهاء من جميع تعديالت النظام
الفورية ،كما أن النظام يعمل بسالسة .وفي عام ،2020
ازداد استخدام عملية التنسيق في إطار الـ  GSNإلى أقل
من  5 000طلب.
)3التخطيط الوطني

• اجازة التخطيط االلكترونية Planning Permission
في عام  2020شارك مكتب التخطيط المركزي في العديد

موقع منصة تصاريح
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من اللجان ومنها اللجنة الوطنية لنظم المعلومات
الجغرافية ولجنة التخطيط العمراني للمشاريع
الخاصة واللجنة الوطنية للطاقة المتجددة ،واللجنة
الفرعية إلدارة تنفيذ التكييف المركزي (رئاسة اللجنة)،
ولجنة جهاز المساحة والتسجيل العقاري للمعلومات
المكانية .باإلضافة إلى ذلك شارك المكتب في عدد
من اللجان التنسيقة ومنها اللجنة التنسيقية للقطار
الخفيف والغاز الطبيعي المسال وخط أنبوب النفط
مع السعودية ومخطط منطقة الحد الصناعية .وقد
قام المكتب بإعطاء اآلراء والدعم الفني للجنة الوزارية
الفرعية لإلعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس
الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة.
)4تعيينات خاصة بخصوص المشاريع
> مشروع منطقة العدلية مجمع 388
أعدد مكتب التخطيط المركزي دراسة تحليلية وإعطاء
مقترحات تطويرية لمناطق الحضرية لمجمع 338
في العدلية .ثم وضع المكتب سلسلة من الحلول
المحتملة لتنشيط منطقة مجمع .338وتستند هذه
التوصيات والحلول جميعها إلى هدف واحد اال وهو
ان يتم تخطيط منطقة مجمع  338إلى حي متعدد
الوظائف .كما قدم المكتب نظام ًا جديد ًا مقترح ًا
لحل مشكلة ازدحام السيارات .وقد طلب من مكتب
التخطيط المركزي أن يقترح أيضا على نطاق التصميم
الحضري ،مساحات عامة محتملة ستنشأ داخل هذه
المنطقة مجمع  ،338والتي أصبحت جزءا من التحليل
الشامل.
> التكييف المركزي
قدم مكتب التخطيط المركزي اللوائح التنظيمية إلى
اللجنة الوزارية للبنية التحتية ،والتي قررت ان تشرع
هذه اللوائح في مرحله تشريعيه بعد ترجمتها إلى
اللغة العربية والتي هي في مراحل األخيرة لتقديم لهيئة
التشريع و الرأي القانوني .وقد نالت هذه الفكرة اهتمام
من قبل معالي وزير هيئة شؤون الكهرباء والمياه حيث
أصدر قرار جهاز اإلداري رقم  2019/1/15الذي ينص على
يشترط على المطورين والمشتركين في المجمعات
المرفقة مع القرار االستفادة من شبكة التكييف
المركزي وان يكون هو الخيار األول ويتم تقديم الطلب
في رخصة البناء وتأكيد مكتب التخطيط المركزي على
تفعيل هذه الشروط في عام .2020
الى جانب ذلك عمل مكتب التخطيط المركزي أيضا على
إعداد اتفاقية امتيازلقطاع الخاص تخص باالستثمار
في التكييف المركزي لتوفير 40K/TRلمنطقة العاصمة
ومدينة سلمان.
> الطاقة الشمسية
قام مكتب التخطيط المركزي اخذ بالتنسيق مع هيئة
الكهرباء والماء لتحديد المواقع المحتملة لتركيب
األلواح الشمسية.
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)5تبني البنية التحتية للقطاع الخاص – دليل اإلجراء
استغل مكتب التخطيط المركزي من التزايد في
مشاريع البنية التحتية في السنوات األخيرة وخصوصا
مشاريع اإلسكانية اكتساب خبرة في حل المشاكل
والقضايا التي تنشأ مع التخطيط والتصميم والبناء
لهذه الفئة من مشاريع البنية التحتية ومن الدروس
المستفادة .واستنا ًد لذلك ،أصدر المكتب في عام
 2020دليال يحدد اإلجراءات التييجب اتباعها ومعايير
التصميم التي يتم تطبيقها في المشروع البنية التحتية،
وقد تم توثيقه خالل عام  2020وهي متاحه اآلن لجميع
الشركاء ،ومن المتوقع أن تثمر هذه المبادرة عن تقليل
الوقت والسعر في القطاع الخاص ،وسيسهم في
تبني البنية التحتية بطريقة سلسة خصوصا لمشاريع
السكن االجتماعي (مزايا).
)6التقاط معلومات البنية التحتية – ثالثية األبعاد
واصل المكتب التخطيط المركزي في عام  2020مع
جهاز المساحة والتسجيل العقاري عمل على معايير
معلومات البنية التحتية موحدة ومشاركتها وتعميمها
على جميع المستفيدين.
 )7الدعم للمشاريع االستراتيجية
• مشروع ال بي ام بي لشركة بابكو
ويعد هذاالمشروع االستراتيجي األكبر في البحرين
ويتطلب مستوي عاليا من التنسيق وخاصه فيما
يتعلق ببرنامج االعمال الخارجية المطلوبة لدعم
المشروع .وفي  ،2020واصل مكتب التخطيط المركزي
التنسيق لجميع االعمال الخارجية ذات الصلة مثل
أنابيب الغاز ،وخطوط  ، 220kVومعبر جسر قناه
المعامير ،وأنابيب التحت سطح .وكان ال بد من دمج
هذه االعمال الخارجية مع المشاريع الرئيسية األخرى

في المنطقة المجاورة لموقع الشركة ،بما في ذلك تطوير
وتوسيع شارعالملك حمد السريعوبناء محطة تحلية مياه
الصرف الصحي وبناء شبكه رئيسيه لتصريف مياه االمطار.
وتواصلتالجهود فيما يتعلق بإدارة حركه المرور ،وال سيما
مع زيادة تدفقات المرور على الطرق المحيطة مع بدء
تشغيل خط  6في البا.وتابعمكتب التخطيط المركزي
عمل ورشة عمل تنسيقية رئيسيه لمده يوم واحد مع 55
مشاركا حدد فيها برنامج العمل الذي شكل لحل المشاكل
التقنية لتيسير إنتاج برنامج مشترك متكامل تماما.
ويسهل متابعة ورصد التقدم من خالل عقد اجتماعات
أسبوعية مع مكتب التنسيق التقني في المصفاة.
 )8مشروع شمال شرق شبكة الصرف الصحي
وقد ساعد المكتب في حل قضايا البناء في شبكة الصرف
الصحي الشمالية الشرقية التي تنفذها ديار المحرق ،من
خالل التنسيق مع أدارة الموارد البحرية و قوة الدفاع
البحرين للعمل داخل مرفئ الراياللصيد وممتلكات قوة
الدفاع البحرين  ،وكذلك التنسيق مع شؤون الطرق
وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة التخطيط
العمرانيللموافقة على اعادة تصميم وتوصيل خط لمياه
المجاري العميقة للمستقبل في بوابة االستثمار-البحرين
.IGA
 )9مشروع مواقع احتفاظ مياه المعالجةTSE
يتابع المكتب مع هيئة التخطيط العمراني على تأمين
المواقع الخاصة بخزانات المياه المعالجة TSEفي الحد و
عسكر لتمكين تصميم وبناء شبكة المياه المعالجة TSE
في البحرين

وربط أربعه أقطاب جذب رئيسيه ("المراسي") داخل
منطقه السيف ،عبر ممشى للمشاة.
 )13مشروع جنوسان االسكاني
مكتب التخطيط المركز يلعب دورا حاسما في ربط
شبكات الصرف الصحي الفرعية لمشاريع اإلسكان
لمختلف المطورين القطاع الخاص في جنوسان،
باربار إلى شبكة الصرف الصحي العامة ،من خالل
تجنب خط الصرف الصحي من خالل الطريق السريع
شارع النخيل المزدحمة بدال من توجيه من خالل
الطريق الداخلية  ،أيضا النجاح في جعل المطورين
التقاسم التكلفة اإلضافية لهذا التوصيل ،الذي كان
في الواقع مسؤولية الحكومة.
 )14استشارات مع هيئة التخطيط العمراني
وفي عام  ،2020أصدرت اللجنة الوزارية للبنية التحتية
توجيهات بشأن الجداول الزمنية الستكمال جميع
االستشارات لهيئة التخطيط العمراني ،بما في
ذلك طلبات التقاسم .تأتي التوجيهات من خالل
مكتب التخطيط المركزي لتطبيق جميع االرشادات
من خالل ورش العمل التي تم عقدها مع أصحاب
المصلحة من أجل المساعدة على تحسين العملية
واتمامها بشكل اسرع .وقدم المكتب أيضا
توصيات إلى هيئة التخطيط العمراني بشأن تعزيز
وتطوير عملية استشارات لطلبات التقاسيم.

 )10جنوب غرب محطة الصرف الصحي اإلقليمية
نسق مكتب التخطيط المركزي العديد من المشاريع في
منطقة جنوب الغرب منها االحتفاظ على موقع محطة
الصرف الصحي االقليمية ،ودمجه في االحتياجات البنية
التحتية لمخطط العام لمشروع العريين والمرحلة االولى
للتخطيط مخطط العام لمشروع الجزائر.
 )11االتفاقيات مع القطاع الخاص
تم االتفاق مع مطورين اثنين في القطاع الخاص في سنة
.2020
 )12حركة المشاة في منطقة السيف
بدءا من دراسة شامله أنجزت في  ،2018وضع مكتب
التخطيط المركزي استراتيجية النمو المحتملة نموذج اولي
يهدف إلى زيادة نسبة األمن للمشاة والتنقل ،والتي سوف
تحفز التنمية المتماسكة لمنطقه السيف ،حيث وضع
المكتب نموذجين استراتيجيين يستندان إلى مفهوم إنشاء
شبكة مستقبلية تتكون من ربط جسور المشاة والممرات
المعلقة .وتنطوي استراتيجية "األركان األربعة" على تحديد
مكتب التخطيط المركزي
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إدارة المشاريع
ُأنش َ
ئ مكتب إدارة المشاريع كمركز امتياز في عام  2008ويعتبر
داعم ًا أساسي ًا إلدارة المشاريع بالوزارة .ويعمل المكتب كمصدر
للتوجيهات والوثائق والمقاييس ألفضل الممارسات في إدارة
المشاريع باستخدام نظام إدارة المشاريع على نطاق الوزارة
والذي يتماشى مع المعيار العالمي ألفضل الممارسات ،ويقدم
الدعم المباشر إلى جميع قطاعات الوزارة في مجال بناء القدرات
في مجال إدارة المشاريع ،والتوجيه ،والتسهيل ،مثل حلقات
العمل المتعلقة بإدارة المخاطر ،واستعراض وثيقة إدارة
المشاريع ألفرقة المشاريع.
كما أن مكتب إدارة المشاريع هو مشغل نظام معلومات إدارة
المشاريع ( )PMIS Liteبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات التي
تملك النظام.

أداء المكتب
2020
على الرغم من تفشي جائحة كوفيد -19في أوائل
هذا العام ،فقد حقق مكتب إدارة المشاريع معظم
خططه ،حيث تم تغيير جميع برامج تدريب  PMOإلى
برامج افتراضية من خالل برنامج مايكروسوفت
 Teamsوبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات
بالوزارة ،حيث باشر هذا المكتب التدريب عبر
االتصال المرئي ابتداءً من شهر مارس  ،2020حيث
بدأ بالدورة التحضيرية لإلعداد المتحان الشهادة
االحترافية إلدارة المشاريع .PMP
ومن خالل التدريب الداخلي ،تمكن المكتب من توفير مبلغ
 30000دينار من تكاليف التدريب .وقد بلغ مجموع تكلفة
التدريب الداخلي الموفر  226,042دينار ،منذ تسجيله كمركز
للتدريب في عام  2016من معهد إدارة المشروع في الواليات
المتحدة األمريكية ،وحتى عام .2020
درّب المكتب  241موظف ًا من شئون األشغال ،وذلك لنيل
الشهادة االحترافية في إدارة المشاريع .هذا وقد حصل 46
موظف ًا على شهادة محترف في إدارة المشاريع و 22موظف ًا
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على شهادة مشارك معتمد في إدارة المشاريع.
تم اعتماد المكتب كمركز معتمد للتدريب إلدارة
المشاريع للعام  2021من معهد إدارة المشاريع ليحل
محل برنامج مقدم التعليم المسجل (.)REP
وقد أكمل المكتب بنجاح دوراته التدريبية المتقدمة
في مجال إدارة المشاريع ،وهي منصة هامة مصممة
لتبادل ونقل المعارف المتعلقة بإدارة المشاريع من
كبار مديري المشاريع إلى صغار مديري المشاريع.
وباإلضافة إلى ذلك ،أضاف المكتب برنامج تدريب
الخريجين الجدد لمدة  3أسابيع في البرنامج ،وبالتعاون
الوثيق مع إدارة الموارد البشرية ،حيث تمكن المكتب من
تدريب  10متدربين من خريجي الجامعات هذا العام.
يقوم مكتب إدارة المشاريع بتنفيذ مبادرات جديدة،
وتتمثل إحدى المبادرات المهمة ،تقديم تقرير موجز
ً
ملخصا للمشاريع والعقود والتقدم
تنفيذي يتضمن
المادي والمالي واإلنجازات ومالحظات مكتب إدارة
المشاريع .ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء
المشاريع وبيان مشاكلها التي تتطلب إجراءات فورية
من اإلدارة العليا.
كما أنجز المكتب عملية تدقيق األداء إلدارة المشاريع
ونظام معلومات إدارة المشاريع .والغرض من
المراجعة هو تحديد الثغرات والتحقق من صحتها وإجراء
تحسينات مستقبلية في ممارسات إدارة المشاريع في
الوزارة .وهذا جزء من تحقيق الهدف للتخطيط وإدارة

المشاريع في استراتيجية تكامل .وفي هذا العام،
حققت مشاريع الوزارة ( % 67.4مقابل هدف  )% 70في
برنامج إدارة المشاريع و( % 62.54مقابل هدف )% 30
في االمتثال الستراتيجية إدارة المشاريع على التوالي.
ويقيس االمتثال لنظام إدارة المشاريع ممارسات
إدارة المشاريع واستخدام النظام .وستدمج الثغرات
والتحسينات التي تم تحديدها في المستقبل في مبادرات
عام  .2021وسيجري جمع البيانات للسنوات الثالث
المقبلة لقياس األداء في المشاريع لسد الثغرات في
التنفيذ.
كما أنجز المكتب مبادرة لتقييم المشاريع بعد إنجازها
وذلك لخمسة مشاريع تابعة لشئون الطرق وشئون
الصرف الصحي .والهدف من هذه المبادرة ،هو ضمان
أن تفي جميع المشاريع المنفذة باألهداف المتوخاة
في المعايير المحددة في ست مجاالت ،من أجل تحديد
الثغرات ،وذلك إلدخال تحسينات في المستقبل.
وسيواصل المكتب القيام بهذه المبادرة خالل
السنوات الخمس المقبلة من أجل إدخال تحسينات في
المستقبل للوصول الى أفضل الممارسات في مجال
إدارة المشاريع.
كما قام المكتب ،بعمل نظام لإلخطار بالبريد اإللكتروني،
وذلك من أجل تجديد العقود المبرمة والتي تتطلب
تجديدا أو تمديدا ،حتى يتم ذلك في الوقت المناسب
ضمن المدة المحددة من قبل مجلس المناقصات
والمزايدات.
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مكتب
المشاريع الخاصة
مكتب المشاريع الخاصة ( )SPOمكلف بإدارة المشاريع العاجلة أو
الخاصة التي تتطلب مستوى عال من الخبرة.
ٍ
يكمن دور المكتب في إدارة المشاريع منذ بدايتها إلى مرحلة التسليم
وما بعدها .باإلضافة إلى تقديم خدمة معينة لمساعدة "العميل" أو
المستخدم النهائي على وضع متطلبات المشروع ،وتحديد مسائل
معينة يتعين حلها ،وتقديم المشورة األولية بشأن التكلفة.
وتشمل الجهات الالتي يتم التعامل معهم حالي ًا وزارة الخارجية ،وزارة
التربية والتعليم ،وزارة الشباب والشؤون الرياضية ،والشؤون البلدية،
وصندوق األجيال القادمة في البحرين ،السفارات والقنصليات ،وغيرها.
كما يدير حاليًا مشروع مبنى مكاتب متعدد الرحى لصندوق األجيال
المستقبلية حيث بدأ العمل في الموقع في أواخر العام .2020

الهيكل التنظيمي
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أداء المكتب
2020
هناك الكثير من مشاريع وزارة الخارجية في الخارج ،وهذا
يثير تحديات العمل في البيئات األجنبية.
إن الحفاظ على التقدم في الوقت الذي تدير فيه المشروع
عن بعد يتطلب السفر وبالتالي تخصيص المزيد من
ً
مقارنة عمً ا إذا كان المشروع في
الوقت من الموظفين
البحرين ،باإلضافة إلى المزيد من الوقت في التواصل عبر
الحدود الوطنية والمناطق الزمنية.

سفارة مملكة البحرين في لندن

تختلف ممارسة األعمال بشكل كبير من بلد إلى آخر كما
هو الحال مع طريقة عمل االستشاريين والمقاولين.
إن األساس القانوني الذي يستند إليه أولئك الذين
يعملون في مشروع ما والمهارات المتاحة في موقع
معين لها تأثير كبير على المهارات اإلدارية المطلوبة.

سفارة مملكة البحرين في لندن

يتألف فريق مكتب المشاريع الخاصة من مهندسين
ومعماريين ومساحين للكميات وموظفي دعم ،ويعمل
ضمن اإلطار اإلداري لوزارة األشغال والحكومة ككل.
ويتم التعاقد مع االستشاريين والمقاولين من خالل
إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات

المسرح المدرج المفتوح في حلبة البحرين الدولية

ويركز المكتب على تسليم المشاريع بجودة عالية وفي
الوقت المحدد ،ووفق الميزانية المحددة ،بأكبر قدر ممكن
من الكفاءة.

مقاعد المسرح المدرج المفتوح
مكتب المشاريع الخاصة
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تشمل مشاريع المكتب جميع جوانب البناء .من
التخطيط إلى األعمال التجميلية والتصميم الداخلي إلى
االستصالح .وعادة ما يتم التعاقد مع خبراء استشاريين
متخصصين لتقديم الخبرة الالزمة.
كما يقدم مكتب المشاريع الخاصة فرصة للمتدربين من
خالل االستفادة من ممارسة العمل في بيئة تجارية في
مكاتب المستشارين .والجدير بالذكر أن هذه العملية تتم
عن طريق إدارة الموارد البشرية في الوزارة.

مدخل البالزا الرئيسي للمسرح المدرج المفتوح

خالل العام  ،2020تم توقيع اتفاقية تنفيذ األعمال اإلنشائية للبرج اإلداري واالستثماري الحتياطي
األجيال القادمة ،حيث يشرف المكتب على أعمال تنفيذه التي بدأت في الربع الرابع من العام ،2020
والجدير بالذكر أن البرج يضم  38طابق ًا باإلضافة إلى مرافق خدمية تابعة للبرج.
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مكتب المشاريع الخاصة

قسم
إدارة الجودة

ومجموعة إعادة هندسة العمليات
يعمل قسم إدارة الجودة ( )QMSكمركز للوزارة لالمتثال لمعايير
الجودة الدولية  ،ISOوبذلك يضمن أن تكون العمليات الداخلية
والخدمات المقدمة متوافقة مع المتطلبات الداخلية والخارجية.
ويقوم قسم إدارة الجودة بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لمراقبة
األداء وتطوير إجراءات الجودة واالتفاق عليها ،وكذلك يسعى
لضمان رضا العمالء الداخليين والخارجيين والعمل كمحفز
للتغيير وتحسين األداء والجودة .كما يعمل على التأكد من وعي
جميع المنتسبين لشئون األشغال بمتطلبات الجودة وتقديم
ورش العمل الالزمة للمحافظة على مستوى وعي ممتاز لجميع
الموظفين بمختلف مستوياتهم.
كما يقوم قسم الجودة بمشاركة اإلدارة العليا في وضع أهداف إدارة الجودة
وذلك بإعداد االجتماعات الدورية لمراجعة الجودة ومتابعة تنفيذ األهداف
وقياس مؤشراتها ومن ثم تقديم التقارير الالزمة عن النتائج لإلدارة العليا.

أداء القسم
2020
 .1اصدار وتحديث ما يقارب  95%من إجراءات
ومستندات الجودة لجميع إدارات وأقسام الوزارة.
 .2اعداد وتقديم ورش العمل التوعوية بمتطلبات
نظام الجودة ومنهجية التفكير القائم على المخاطر.
 .3تشكيل فرق إدارة الجودة الداخلية في جميع
القطاعات.
 .4االستجابة السريعة لمتطلبات الجائحة بتفعيل
التدقيق الداخلي عن بعد.
 .5اجتياز عملية التدقيق الخارجي من قبل الجهة
المانحة لشهادة الجودة  ISO 9001: 2015خالل شهر
ديسمبر  2020بدون أي مالحظات تصحيحية من قبل
المدقق الخارجي.
 .6تحديث نظام الجودة الشامل في هندسة التكاليف
مع التركيز على المتطلبات الجديدة لنظام الجودة.

 .8االنتهاء من عمليات التدقيق الداخلي لجميع ادارات
الوزارة وأقسامها الرئيسية.
 .9اعداد صف من المدققين الداخليين المؤهلين في
التدقيق على نظام الجودة واشراكهم في عملية التدقيق
الداخلي بنجاح.
 .10اشادة المدقق الخارجي باستمرارية األعمال وفق
منهجية نظام الجودة خالل فترة الجائحة.
 .11اعداد وتقديم اجتماع المراجعة الدورية للجودة بحضور
اإلدارة العليا والموظفين المعنيين.
 .12التجهيز إلعداد دليل ميثاق خدمة العمالء الشامل بعد
عقد االجتماعات الالزمة مع جميع االدارات المعنية بتقديم
خدمات للجمهور.

 .7تفعيل فريق المدققين الداخليين المكون من
عشرين من موظفي الوزارة مع خطة لتدريب عدد
أكثر خالل السنوات القادمة.

قسم إدارة الجودة ومجموعة إعادة هندسة العمليات
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قسم
التدقيق الداخلي
تم انشاء قسم التدقيق الداخلي بشؤون األشغال في عام  ،2009وهو
تابع لسعادة الوزير بشكل مباشر .ويقوم القسم بنشاط رقابي توكيدي
واستشاري بشكل موضوعي ومستقل ،يعمل على إضافة القيمة وتطوير
عمليات شئون األشغال وذلك بمساعدتها إلنجاز أهدافها بإتباع طرق
منهجية ومنظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة
وإجراءات الحوكمة المؤسسية فيها.
كما يتولى القسم المسؤوليات التالية:
 )1متابعة وتنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية واالدارية
وتقديم تقارير دورية إلى وزارة المالية فيما يتعلق بحالة
التوصية.
 )2تدقيق االلتزام والعمليات ،ويهدف إلى مراجعة
األنشطة المالية والتشغيلية لشئون األشغال بغرض
تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية كافية وفعالة،
والتحقق من التزام اإلدارات واألقسام بالمتطلبات
التشريعية والقوانين ذات العالقة.
 )3تدقيق نظم المعلومات ،ويهدف إلى جمع وتقييم
األدلة لتحديد مدى حماية ضوابط تقنية المعلومات
لألصول ،ومدى حفظها لسالمة البيانات ،وتحقيقها
ألهداف الوزارة بشكل فعال ،واستخدامها للموارد
بكفاءة.
 )4التدقيق المالي ،ويهدف إلى مراجعة القوائم المالية
والمحاسبية والتقارير الالزمة بغرض تقديم تأكيدات
مقبولة حول ما إذا كانت البيانات المالية للوزارة
تعكس الوضع المالي بشكل عادل ،وتحديد ما إذا كانت
المعلومات المالية تم عرضها طبقا للمعايير المقررة أو
المنصوص عليها.
 )5خدمات تقديم االستشارات والمهام الخاصة حسب
توجيهات سعادة الوزير.
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قسم التدقيق الداخلي

أداء القسم
2020
خالل العام  ،2020ركز قسم التدقيق الداخلي على مراجعة العمليات وعقود المشاريع،
وتطوير وتحسين الجوانب المتعلقة بها ،وتنفيذ مهمات رقابية على االلتزام بالقوانين
واإلجراءات ،ومتابعة توصيات ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،وأداء مهمات رقابية خاصة
ً
تنفيذا لتوجيهات سعادة الوزير .عالوة على ذلك ،قام القسم بتحديث سجل المخاطر الذي
ً
وفقا لمتطلبات المعهد
يهدف إلى إعداد خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر
الدولي للمدققين الداخليين ( )IIAوهي عبارة عن منهجية تربط بين التدقيق الداخلي وإطار
إدارة المخاطر العام للوزارة ،كما قام بإعداد ميثاق التدقيق الداخلي وأدلة إجراءات للقسم
ً
وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المعهد المشار إليه أعاله.

ومن أمثلة المهام التي قام بتنفيذها القسم ما يلي:
)1متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية:
 أ) تقرير الرقابة على مشاريع الصرف الصحي
 ب)تقرير الرقابة على عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.
 ج)تقرير الرقابة على إجراءات الحوكمة في وزارة األشغال.
 د) تقرير الرقابة على مشاريع الطرق.
 ه)تقارير الرقابة النظامية.
)2مهمات التدقيق الداخلي للسنة المهنية :2020
أ) الرقابة على االشتراطات واإلجراءات المتبعة بقسم األمن والسالمة (إدارة
الموارد البشرية)
 ب) الرقابة على صرف بدل ساعات العمل اإلضافي (إدارة الموارد البشرية).
 ج) الرقابة على رفع الطاقة االستيعابية لمحطة جنوب ألبا ( STPإدارة تخطيط
ومشاريع الصرف الصحي).
د)الرقابة على أعمال الصرف الصحي لعدد من المخططات اإلسكانية  – P2غرب
البديع (إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي).
ه) الرقابة على توسعة شارع الشيخ جابر األحمد الصباح السريع :أعمال العقد
الرئيسي لتقاطعات ألبا بالنويدرات (إدارة تخطيط ومشاريع الطرق).
 )3مهمة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر:
قام قسم التدقيق الداخلي بتحديث سجل المخاطر المعد في السنة المهنية
 2013بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي لشئون
األشغال وما نتج عنه من تغييرات على المهام والمسئوليات لإلدارات واألقسام
الوحدات الرئيسية ،مما يساعد القسم في إعداد خطة للتدقيق الداخلي أكثر دقة
ومبنية على المخاطر المتعلقة بالنشاطات المختلفة للوزارة ،ووفق ًا لمعايير
التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين (.)IIA
ويتضمن هذا السجل  26من بين إدارة وقسم ووحدة رئيسية تم تقييم مخاطرها.
 )4الخدمات االستشارية:
قام القسم بإنجاز عدد كبير من الخدمات االستشارية لسعادة الوزير ولمختلف
المستويات الوظيفية بالوزارة والتي كانت تهدف لتطوير اإلجراءات وتقديم
االقتراحات على تقارير الردود ومحتوى بعض االتفاقيات التي يتم إبرامها بين
الوزارة والجهات الحكومية وشبه الحكومية األخرى.

قسم التدقيق الداخلي
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مشروع
شارع البحرين
الشمالي
(المرحلة الثانية)

تنفيذ المرحلة األولى والثانية
من أعمال الدفان ضمن
مشروع إنشاء شارع البحرين
الشمالي (المرحلة الثانية)
وجسر البسيتين وتشمل
هذه الحزمة باقي أعمال
الدفان الالزمة لكامل حرم
الطريق من بدايته عند ديار
المحرق وامتداده باتجاه
ً
وصوال إلى
الساية والبسيتين
خليج البحرين لتلتقي بشارع
جسر شمال المنامة.
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