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الزمالء األعزاء،

أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وعائالتكم وأن تحافظوا على سالمتكم خالل هذه الفترة العصيبة التي نمر بها بسبب انتشار 
فايروس كوفيد-19 الذي أثر على العالم بأسره، ووضع جميع البلدان الكبيرة والصغيرة حول العالم تحت االختبار حول مدى 

استعدادها واستجابتها.

إن جّل تفكيرنا هو باألشخاص الذين تأثروا بهذا الحدث غير المسبوق. نحن ممتنون للعاملين في مجال الرعاية الصحية 
والمجتمعات المحلية والحكومة في قطر والذين يعملون في الخطوط األمامية وبدون توقف الحتواء الفيروس. وفي خضم 

الشعور بالقلق وعدم اليقين، من المهم أن نحافظ على هدوئنا وأن نتضامن ونقف بجانب بعضنا البعض.

كما تعلمون، نحن في "أشغال" واصلنا اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية، وأنا فخور بأن 
أقول أن العمل يسير ويتقدم وفقًا للخطة. كما نفخر بالجهد الضخم واإلنجاز السريع الذي بذله فريق تكنولوجيا المعلومات 

لدينا للسماح ألكبر عدد ممكن من الموظفين بالعمل من المنزل.

وكجزء من اإلجراءات الوقائية المستمرة التي تم تنفيذها للحد من انتشار فايروس كوفيد-19، لم تكثف "أشغال" جهودها 
لتفقد أماكن إقامة العّمال ومواقع المشاريع وحسب، بل تعمل أيضًا مع المقاولين واالستشاريين لتنفيذ خطة طوارئ 

تتضمن تدابير وقائية لحماية العّمال والموظفين والمقيمين.

في وقت سابق من هذا العام، وبمناسبة اليوم الرياضي للدولة، افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مسار الدراجات األولمبية بطول 33 كيلومتر على طريق الخور. وشهد الحدث مشاركة 

اللجنة األولمبية القطرية واتحاد قطر للدراجات واتحاد قطر الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى أكثر من 500 
راكب دراجات.

 وباستخدام تقنية االتصال عن بعد، افتتحت "أشغال" أيضًا التقاطع الجديد واألخير على طريق الخور الذي يربط شمال 
ووسط لوسيل، بعد االنتهاء من 97% من أعمال مشروع طريق الخور.

في يناير من هذا العام، وقعت "أشغال" 10 عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير البنية التحتية ألراضي المواطنين بقيمة 
إجمالية تبلغ حوالي 4 مليار ريال قطري، بهدف خدمة أكثر من 8,400 قسيمة سكنية في 10 مناطق حول الدولة.

على صعيد مشاريع الصرف، حصل مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة على جائزة التميز لقطاع 
البناء والهندسة من مؤسسة أوراكل عن فئة "توحيد األعمال المؤسسية في مجال البنية التحتية العامة"، وذلك تقديرًا 

الستخدام المشروع للهندسة الرقمية وتنفيذ أفضل ممارسات البناء. إضافة إلى هذا اإلنجاز، فازت "أشغال" أيضًا بجائزة 
"مبادرة االستدامة الحكومية" التي قدمها مجلس قطر للمباني الخضراء، خالل حفل توزيع جوائز قطر لالستدامة الذي أقيم 

في مارس هذا العام.

وعلى الصعيد التشغيلي وكجزء من برنامج "أشغال" للتميز المؤسسي، ُمنحت هيئة األشغال العامة شهادة التسجيل 
لنظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات الهامة القادمة بما في ذلك شهادات نظام 

إدارة البيئة ISO 14001:2015 ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001:2018  للهيئة بأكملها.

بهدف تحقيق المزيد من التميز في األداء، لدينا عدد من المبادرات المؤسسية قيد التنفيذ في مختلف المجاالت، بما في 
ذلك تعزيز القدرات واالبتكار والتكنولوجيا على سبيل المثال ال الحصر. وأشجع جميع الموظفين على دعم هذه المبادرات بكل 

السبل الممكنة.

وأخيرًا، فإن األوقات العصيبة كهذه هي التي تذكرنا بأن لكل منا دور يساهم به، وبأهمية العمل معًا كمؤسسة واحدة. 
وإنني أحثكم جميعًا على مواصلة العمل بنفس الطاقة والمرونة وااللتزام الذي أظهرتموه دائمًا لتحقيق أهداف "أشغال".

الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي 
رئيس هيئة األشغال العامة "أشغال"
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موضوع العدد
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افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، المسار األولمبي للدراجات 
الهوائية على طريق الخور بطول 33 كيلومتر ضمن فعاليات اليوم الرياضي للدولة التي نظمتها "أشغال".

مسير الدراجات الهوائية

تضمنت الفعالية مشاركة موظفين ومسؤولين من هيئة األشغال العامة واللجنة األولمبية القطرية واالتحاد القطري 
للدراجات الهوائية واالتحاد القطري لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة، إلى جانب 500 دراج ومشاركة مميزة من ذوي 

االحتياجات الخاصة في فعالية الدراجات الهوائية على المسار األولمبي. 

افتتاح المسار األولمبي للدراجات الهوائية في طريق الخور

سعادة السيد عبدالله بن 
عبدالعزيز بن تركي السبيعي، 

وزير البلدية والبيئة:                                        
إن دولة قطر وفي إطار 

اهتمامها الكبير بالرياضة، 
ى في مشاريع البنى  تتبنَّ

التحتية التي تنفذها 
"أشغال" تخصيص 

ممرات للمشاة والدراجات 
لتشجيع الجمهور على 

ممارسة الرياضة.

سعادة الدكتور المهندس                       
سعد بن أحمد المهندي، 

رئيس هيئة األشغال العامة:                                        
إن "أشغال" تسعى إلنجاز 
بنية تحتية رياضية تساهم 
في تغيير نمط الحياة من 
خالل ممارسة الرياضات 

المختلفة، ومن المقرر 
أن توفر "أشغال" 2647 

كيلومتر من مسارات المشاة 
والدراجات الهوائية في قطر 

بحلول عام 2022.

الدكتور محمد جهام الكواري، رئيس 
االتحاد القطري للدراجات الهوائية:                                            

مسار الدراجات الهوائية 
الذي تم افتتاحه يالئم كافة 
المنافسات الرياضية سواء 

المحلية أو الدولية حيث يبلغ 
عرضه 7 أمتار وبطول 33 

كيلومتر.

سعادة السيد صالح بن غانم 
العلي، وزير الثقافة والرياضة:                

أحب أن أشكر "أشغال" على 
هذا اإلنجاز الرائع، حيث تم 

افتتاح طريق مخصص لراكبي 
الدراجات الهوائية بطول 33 

كيلومتر مما يحقق األمن 
والسالمة لممارسي هذه 

الرياضة ويجنبهم مخاطر ركوب 
الدراجات الهوائية في الطرق 

العامة، حيث أن افتتاح مثل 
هذه المشاريع يصب في 

صالح المجتمع ككل.
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الدكتور عبدالعزيز 
جهام الكواري، مدير 

مركز دراجي قطر:                         
نشارك اليوم في 

فعالية اليوم الرياضي 
مع "أشغال" التي 

وفرت مسار أولمبي 
للدراجات الهوائية 

والذي سيعمل على 
تحفيز العديد من 

ممارسة رياضة ركوب 
الدرجات.

الدكتور حسن األنصاري، أمين السر العام لالتحاد القطري لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة:                                             
إن فعالية اليوم الرياضي التي نفذتها الهيئة جاءت متميزة وحرص االتحاد على المشاركة من 

جانبه خصوصًا مع تدشين أول مسار أولمبي للدراجات الهوائية.

السيد أمير المال، المدير التنفيذي لالتحاد 
القطري لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة:                                   

سعداء بمشاركة "أشغال" هذا 
الحدث الهام وهو افتتاح أول مسار 

أولمبي للدراجات الهوائية والذي 
يخدم الدراجين على المستويين 

المحلي والدولي.

الالعب عبدالرحمن عبدالقادر:                     
إن رياضة ركوب الدراجات الهوائية 

من الرياضات الممتعة والتي 
يستطيع الجميع ممارستها، 

وسيساهم افتتاح المسار 
األولمبي في زيادة اإلقبال على 

هذه الرياضة المهمة.

الالعب علي الماس:                                            
إن الحضور الكثيف لركوب الدراجات 

الهوائية ينم عن مدى الوعي 
بممارسة هذه الرياضة الجميلة.

6 5

السيد عبدالله الحمادي، بطل في الدراجات الهوائية:       
فخور بمشاركة جميع الشرائح سواء 

محترفين أو هواه أو من ذوي االحتياجات 
الخاصة في فعالية تدشين المسار 

األولمبي للدراجات الهوائية.
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مزايا مسار 
المشاة 

والدراجات 
الهوائية على 

طريق الخور

34 كلم
6 مترطول المسار

80عرض المسار
موقف للدراجات

الهوائية

100
مقعد

18
نفق مشاة
ودراجات

20
إستراحة

مزايا المسار 
األولمبي 
للدراجات 

الهوائية على 
طريق الخور

33 كلم
طول المسار

7 متر
عرض المسار

كلم/الساعة
أقصى سرعة
مسموح بها

5
مواقف للسيارات

5
جسور للدراجات 

الهوائية

1450
عامود إنارة

29
نفق دراجات

هوائية
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نحن جميعًا مسؤولون عن تقديم التميز التشغيلي.

نحن نركز باستمرار على قيمة خدماتنا.

صحة وسالمة عمالئنا والموظفين والمقاولين 
على رأس أولوياتنا.

نحن نعمل معًا على تنمية قدراتنا المؤسسية.

نحن أمناء مع اآلخرين ونفي بالتزاماتنا.

نحن نقبل التحديات الجديدة ونتكيف بسرعة مع 
المتغيرات في محيطنا.

نحن نتشارك الخبرة والمعرفة والدروس المستفادة.

تحسين أداء الصحة والسالمة

تعزيز رضا العمالء وأصحاب  المصلحة

التأكد من التسليم في الموعد المحدد مع 
تحقيق الجودة

إدماج أصول جديدة بفاعلية
ترشيد وإدارة التكلفة 

تحسين أداء إدارة الجودة 
تعزيز االستدامة وإعادة التدوير 

زيادة التقطير وتطوير موظفينا 
زيادة المساهمة القطرية في سلسلة 

التوريد الخاصة بـ"أشغال"
تضمين ممارسات رائدة عبر "أشغال"

10 9
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االستراتيجية وإدارة الجودة

تحدیثات االستراتیجیة

عقد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، 
رئيس "أشغال"، اجتماعًا لمراجعة أداء عام 2019 

والتقدم المحرز في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة 
المؤسسية العشرة للشؤون واإلدارات. حضر االجتماع 
مدراء الشؤون واإلدارات، باإلضافة إلى عدد من كبار 

الموظفين، حيث أعرب سعادة الرئيس عن ارتياحه للتقدم 
الذي أحرزته الهيئة في تحقيق األهداف االستراتيجية.

 واختتم سعادة الرئيس اجتماع المراجعة بالتوصيات 
التالية:

تحديد التحديات في تحقيق أهداف التقطير ووضع 	 
خطط لتحسين ظروف توظيف الخريجين القطريين 

الجدد. 

تقييم فعالية التدريبات التي أجريت وتحسينات 	 
الكفاءة. 

تحليل التأخير في عملية إغالق حاالت عدم المطابقة 	 
للجودة والسالمة، ووضع خطة لتعزيز عملية تحديد 

وإغالق حاالت عدم المطابقة.

مراجعة أداء تسليم األصول على مدى السنوات 	 
القليلة الماضية، ووضع خطة لزيادة تحسين تسليم 

األصول. 

مراجعة التأخيرات مقابل الخطط الرئيسية، وتحديد 	 
الثغرات التي يجب إغالقها، ووضع خطة عمل 

لتحسين األداء. 

إطالق حملة لتوليد أفكار من جميع موظفي 	 
"أشغال" لتجميل الدوحة 

وضع خطة لتحويل "أشغال" من هيئة تركز على 	 
المشاريع إلى هيئة تركز على إدارة األصول. 

وضع خطط إدارة األزمات لمختلف سيناريوهات 	 
األحداث الطارئة. 

وضع خطة عمل لتحسين التصميم وتحديد األماكن 	 
وقاعدة البيانات لجميع الفتات الطرق. 

تقييم الوقت الذي تستغرقه عملية الشراء وتحديد 	 
األسباب الجذرية للتأخير في معالجة أوامر التغيير، 

وتمديد الوقت وإغالق العقود.

االستراتيجية المؤسسية ألشغال 2018 - 2022: 
مراجعة أداء العام 2019

أرسلت "أشغال" تقريرًا حول التقدم المحرز في الربع 
األول من 2020 بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية 
الثانية 2018-2022 لوزارة البلدية والبيئة. تضمن التقرير 

تحديثًا بخصوص المشاريع والمبادرات ضمن "النتائج 
الوسيطة" الستراتيجية التنمية الوطنية المتعلقة بمجاالت 

االستدامة وإعادة التدوير و"اإلدارة المتكاملة للمياه". 

وقد طلبت وزارة البلدية والبيئة مؤخرًا مزيدًا من 
المعلومات حول مشاريع "أشغال" المتعلقة بنظام 
استراتيجية التنمية الوطنية. إدارة التخطيط والجودة 

بصدد جمع المعلومات المطلوبة من اإلدارات المختلفة 
وتقديم التقرير إلى وزارة البلدية والبيئة.

تقرير عن التقدم المحرز لمبادرات 
استراتيجية التنمية الوطنية الثانية

12 11

تحديث استراتيجية الشؤون 
واإلدارات للفترة 2024-2020:
قامت جميع الشؤون واإلدارات في "أشغال" بتحديث 

استراتيجيتها للفترة 2020-2024، والتي تتضمن 
أهدافها االستراتيجية وأهداف مؤشرات األداء الرئيسية. 

وقد تم ذلك من خالل مراجعة أهداف األداء الحالية 
ومواءمتها مع التغييرات االستراتيجية ذات الصلة، 

الداخلية والخارجية، التي لها تأثير على األهداف.

التغيير في التقارير الربع 
سنوية لمراجعة األداء:

خضعــت "أشــغال" مؤخرًا لبعــض التغييرات في الهيكل 
التنظيمــي. فــي ضوء ذلــك، راجعت إدارة التخطيط 
والجــودة نمــوذج مراجعة األداء الربع ســنوي الحالي 

وقامــت بتعديلــه من أجل االتســاق مــع تلك التغييرات. 
التقريــر الجديــد يتيــح المزيد مــن الوضوح واإليجاز ويمكن 

اإلدارة العليــا مــن صنع القرار بشــكل أفضل.

الفائزين بموظف العام 2019

خالل لقاء داخلي موسع لمراجعة األداء المؤسسي 
للهيئة والوقوف على أهم اإلنجازات، قام سعادة 

رئيس "أشغال" بتكريم موظفي العام من جميع إدارات 

الهيئة، تقديرًا لجهودهم على مدار العام، وتشجيعًا لهم 
لالستمرار في تقديم األفضل.
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تحدیثات الجودة

خالل األعوام الثالثة الماضية، قامت "أشغال" بتطوير 
وتحسين أكثر من 300 عملية تشغيلية و22 سياسة 

مؤسسية، كما قامت بتحسين طرق القياس والرصد 
والتقييم مما ساهم في توفير أدلة فعلية ألداء إدارة 

الجودة داخل الهيئة.

تضع "أشغال" رعاية العمالء ضمن أهم أولوياتها، ويتم 
رصد تفاعلها وتواصلها مع العمالء عن قرب من خالل 

لوحات البيانات المباشرة ومؤشرات األداء. كما أنها تنفذ 
استبيانات للعمالء بشكل دوري عبر اإلنترنت بهدف 

التحسين المستمر لرضا العمالء.

تسعى "أشغال" إلى تحقيق مزيد من اإلنجازات في 
إطار برنامج التميز المؤسسي والذي يشمل الحصول 

على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001: 2015 وشهادة 
نظام السالمة والصحة المهنية ISO 45001: 2018 للهيئة 

بأكملها بحلول الربع الرابع من عام 2020.

"أشغال" تحصل على شهادة المطابقة 
 ISO 9001: 2015 للمواصفة الدولية

حصلت "أشغال" على شهادة المطابقة للمواصفة 
الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015، كجزء من 

برنامج التميز المؤسسي ألشغال.

تسلم الشهادة المهندس جمال شريدة الكعبي، مدير 
إدارة التخطيط والجودة في "أشغال"، عقب عملية 

تدقيق خارجية شاملة ومكثفة لكافة إدارات "أشغال" من 
قبل مجموعة Intertek في ديسمبر 2019، والتي نتج 
عنها التوافق الكامل ألشغال مع المعايير الدولية التي 

.)ISO( وضعتها المنظمة الدولية للمواصفات

يغطي نطاق الشهادة جميع اختصاصات "أشغال" 
متضمنة تصميم وبناء وإدارة مشاريع البنية التحتية 
للطرق والصرف الصحي والمباني والمرافق العامة 

للدولة مثل المباني العامة والمدارس والمستشفيات، 
فضاًل عن تشغيل وصيانة األصول مثل الطرق وشبكات 
الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وقال المهندس جمال شريدة الكعبي، مدير إدارة 
التخطط والجودة: "يعد الحصول على شهادة 

المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة                   
ISO 9001:2015، إنجازًا هامًا ألشغال ومحورًا أساسيًا 
في ترسيخ ثقافة الجودة في تنفيذ وإدارة المشاريع 
والبرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة، مما يساعد 

على التطوير المستمر وتحقيق األهداف االستراتيجية 
للهيئة والمتعلقة بإدارة الجودة والتميز المؤسسي".
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"منصة فكرة": حملة أفكار تجميل الدوحة

في مراجعة األداء للعام 2019، دعا سعادة الدكتور 
المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس "أشغال" إلى 

تقديم اقتراحات وأفكار من جميع موظفي "أشغال" 
لتحسين نوعية الحياة وتعزيز أهمية الصحة والرياضة 

بالمجتمع داخل الدولة.

وأطلقــت لجنة اإلشــراف علــى تجميل الطرق واألماكن 
العامــة بالدولــة بالتعــاون مع إدارة العالقات العامة 
واالتصــال وإدارة التخطيــط والجــودة، حملة توعوية 

لموظفــي "أشــغال" لتقديــم األفكار واالقتراحات على 
منصــة فكــرة، مــع مراعاة التركيــز على التراث والتاريخ 

والثقافــة القطريــة، وتــم تقديــم 77 فكرة من قبل 
موظفي "أشــغال" وتخضع كافة األفكار للدراســة 

والتحليــل مــن قبــل لجنة اإلشــراف على تجميل الطرق 
واألماكــن العامــة بالدولة ووضع خطــط عمل لتطبيق 

األفــكار المجدية منها. 

العمليات والسياسات التي نشرت حديثًا  - 
ديسمبر 2019 - يونيو 2020

عمليات "أشــغال" التي نشــرت حديثًا:

إدارة مشــروعات الطرق السريعة. 1
إدارة شكاوى الدفع المتأخر من مقاولي الباطن 	 
تحديد أولويات مشاريع الطرق والصرف الصحي	 
إدارة الفوترة لخدمات "أشغال" 	 
إدارة التسعير لخدمات "أشغال"	 

إدارة الخدمات الهندسية. 2
إدارة إعارة الموظفين االحترافيين	 
التحقق من الكميات من خالل زيارة الموقع 	 

إدارة العالقات العامة واالتصال . 3
إصدار التعاميم	 

إدارة الشؤون القانونية. 	
التحقيق في الحوادث والمخالفات 	 
التعامل مع الغش والمخالفات	 
إعداد مذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية	 
إعداد مذكرات التفاهم الدولية 	 
إعداد مسودة التشريعات	 
بحث ودراسة ومتابعة القضايا القانونية	 
التنسيق مع الخبراء المعينين من المحكمة	 
إدارة مذكرات التفاهم	 
التعامل مع المطالبات غير التعاقدية للطرف الثالث 	 

إدارة تشغيل وصيانة الطرق. 5
إدارة رخص حجز حرم الطريق	 
إدارة مخالفات حجز حرم الطريق	 
إدارة طلبات تلف المركبات	 

إدارة الموارد البشرية . 	
منح اإلقامة الدائمة من قبل وزارة الداخلية	 
نقل الموظفين	 

إدارة التصاميم. 	
تنفيذ الهندسة القيمية	 

إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي . 	
إدارة إغالق أعمال الصيانة وشهادة اإلنهاء 	 

سياسات "أشغال" التي نشرت حديثًا:
سياسة الحوكمة المؤسسية	 
دليل تفويض السلطات	 
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مركز االتصال )الرقم المختصر(
تحديثات خدمة العمالء

تقرير رضا العمالء عن حلول طلبات الخدمة

المكالمات المستلمة شهريًا
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مبادرات خدمة العمالء لمحاربة فايروس كوفيد-19

كجزء من مبادرات "أشغال" الوقائية للحد من انتشار فايروس كوفيد-19 وتطبيق اإلجراءات الوقائية لسالمة الموظفين 
والعمالء، بدأ موظفو مركز االتصال بالعمل عن بعد مع التأكد من استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع للعمالء. 

تم إغالق مراكز خدمة العمالء لتقليل التفاعل المباشر ومنع أي فرص لنشر العدوى. وقد تمت إضافة رسالة إلى الرد 
الصوتي التفاعلي )IVR( لتشجيع العمالء على استخدام الحلول اإللكترونية.

يعمل فريق خدمة العمالء حاليًا مع إدارة نظم المعلومات إلضافة خدمة جديدة )موازنة 2( إلى نظام إدارة عالقات 
.IVRو CRMS العمالء

تماشيَا مع العملية المعتمدة لـ "إدارة االستبيانات"، أجرت إدارة التخطيط والجودة استبيانًا وجمعت البيانات 
وقدمت تحلياًل إجماليًا لمستوى الرضا حول االستجابة لطلبات خدمة العمالء خالل الربع األول من عام 2020. 
كما تم تحليل اإلجابات التي حصدها االستبيان حول نسبة رضا العمالء خالل الربع األول من 2020 وتم رفع 

تقارير بها.

لقياس المعدل العام لرضا العمالء، يتم تغطية المجاالت األربعة التالية: )أ( مدى حل طلبات الخدمة )ب( رضا 
العمالء عن حل طلبات الخدمة )ج( معدل رضا العمالء عن تجربة التواصل مع العمالء، و)د( معدل رضا العمالء 

عن الوقت المستغرق لحل طلب الخدمة.

وتمت مشاركة تعليقات واقتراحات العمالء الواردة كجزء من االستبيان مع الشؤون المعنية. كما تمت مشاركة 
طلبات الخدمة التي لم يتم حلها بشكل كامل، من منظور العمالء، مع الشؤون المعنية من أجل إجراء مزيد من 

التحقيقات.

ووصل المعدل العام لرضا العمالء عن تجربة التواصل مع العمالء للربع األول من عام 2020 إلى %85.
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تعزيز مستمر لجودة خدمة العمالء

استطاعت "أشغال" تحقيق رضا 90% من عمالئها عن الخدمات المقدمة لهم خالل عام 2019، حيث وصل عدد عمالء 
"أشغال" على مدار العام إلى ما يزيد عن 80 ألف عميل، سجلوا أكثر من 44 ألف معاملة.

تقوم "أشغال" بقياس رضا العمالء من خالل برنامج "التميز في خدمة العمالء" وهو برنامج مستمر ُصمم لوضع 
"أشغال" ضمن منصة أفضل المؤسسات التي تركز على خدمة العمالء في قطر والمنطقة، ويهدف إلى تطبيق 

أفضل الممارسات في مجال التميز الخدمي الحكومي.

جدير بالذكر أن رقعة "أشغال" للتواصل مع العمالء قد اتسعت خالل السنوات الماضية لتتضمن العديد من القنوات 
منها الموقع الرسمي للهيئة، ومركز االتصال، ومراكز خدمة العمالء، وبوابة الخدمات اإللكترونية، وتطبيق الجوال 

"Ashghal 24/7". هذا باإلضافة إلى حضور "أشغال" الملحوظ والمتزايد على منصات التواصل االجتماعي. تستند 
هذه القنوات على نظام حديث متكامل إلدارة عالقات العمالء CRM قام بتنفيذه فريق برنامج التميز في خدمة العمالء 

بالهيئة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. وتتضمن أهم تلك القنوات اآلتي:

تم تدشين مركز اتصال "أشغال" في مايو 2013 في إطار إطالق برنامج التمّيز في خدمة العمالء، وقد واصل على 
مدى 7 سنوات تقديم الخدمات بسرعة وفعالية عبر فريق محترف ومدّرب يقدم خدماته باللغتين العربية واإلنجليزية 

وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وقد حافظ مركز االتصال في السنوات الماضية على مستوى متميز من الخدمة، حيث يتم الرد على أكثر من 83% من 
المكالمات الواردة في غضون 20 ثانية وفقًا آلخر إحصائية عن المكالمات الواردة للمركز خالل العام المنصرم.

كما توفر "أشغال" بريد إلكتروني خاص بخدمة العمالء، إلرسال وتتّبع الطلبات واالستفسارات وهو 
.)customerservice@ashghal.gov.qa(

ويتلقى البريد اإللكتروني لخدمة العمالء حوالي 100 بريد إلكتروني كل يوم، لتوفير الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا.

مكالمات تم الرد عليها

27,948
مجموع المكالمات 

المستلمة

26,526
مجموع المكالمات 

تم الرد عليها

1,422
مجموع المكالمات 

فائتة
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بوابة الخدمات اإللكترونية، والتي يمكن الوصول إليها 
من خالل موقع "أشغال" الرسمي، تضم مجموعة 
من الخدمات المتنوعة التي تشمل الطرق والصرف 

والبنية التحتية المقدمة لألفراد والشركات.

تهدف البوابة إلى تعزيز التواصل والتفاعل المباشر 
مع المواطنين والجمهور من أجل خلق تجربة متكاملة 
وفَعالة للعمالء. وتشمل البوابة قوائم من الخدمات 
المتعلقة بالطرق، وشبكات الصرف، وخدمات البنية 
التحتية، باإلضافة إلى االقتراحات، واالستفسارات 

والشكاوى. كما يمكن للمستخدمين تقديم بالغات عن 
كل ما قد يشكل خطرًا أو ضررًا عامًا.

تتضمن البوابة خاصية تحميل المستندات وإرفاقها 
مع الطلب المقدم إلتمام العملية وتقديم الطلبات 

بشكل إلكتروني.

بوابة الخدمات اإللكترونية

يتيح التطبيق الذي يتوفر بنظامي التشغيل "أندرويد" 
و"iOS" للعمالء الفرصة للحصول على الخدمات 

المختلفة التي تقدمها الهيئة إلكترونيًا، مع إمكانية 
تحميل مختلف أنواع الرسائل من نصوص مكتوبة 

ومواقع جغرافية وصور ومستندات، وإرفاقها مع طلبات 
الخدمة مباشرة إلتمام عملية التقديم بشكل إلكتروني.

هذا وتعكف "أشغال" اآلن على تطوير التطبيق 
لتحسين تجربة المستخدمين وإضافة المزيد من الخدمات 

المقدمة من خالله.

مراكز خدمة العمالء

تستقبل "أشغال" عمالئها من خالل مراكز خدمة العمالء في فرعيها ببرج "أشغال" بالخليج الغربي ومبنى شؤون قطاع 
األصول بشارع السوق المركزي يوميًا من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، للتعامل مع العمالء من أفراد وشركات 
لالستفسار وتقديم الطلبات والمالحظات، حيث يقوم بخدمتهم ما يزيد عن 12 موظف يتحدثون اللغتين العربية واإلنجليزية.

خالل الربع األول من عام 2020، استقبلت المراكز 8329 عميل في مقراتها لتقديم مختلف الخدمات.

تطبيق "أشغال" للهاتف الجوال
Ashghal 24/7
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أهم األخبار
مشاريع البنية التحتية

الطرق

افتتاح آخر تقاطع في 
مشروع طريق الخور
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برنامج الطرق السريعة

24 23

حفاظًا على اإلرث الحضاري للدولة ضمن رؤية قطر 2030:

"أشغال" تعيد تركيب مجسم الصدفة في سوق 
الوكرة القديم 

في إطار حرصها على الحفاظ على اإلرث الحضاري 
للدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، قامت 

"أشغال" بإعادة تركيب مجسم الصدفة الشهير ونقله 
من طريق الوكرة إلى سوق الوكرة القديم على الدوار 

المعروف بدوار الفرضة سابقًا بمحاذاة ميناء الوكرة.

تم تنفيذ األعمال بالتنسيق مع المكتب الهندسي الخاص، 
ضمن مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بهدف 

إتاحة المجال أمام استكمال أعمال التقاطع المعروف 
بدوار الصدفة وتحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية.

والتقــت توجهات "أشــغال" مــع رغبة المواطنين 
فــي مدينــة الوكــرة في ترميم معلــم الصدفة كمعلم 

تــذكاري شــهير فــي مدينة الوكرة وإبــراز طبيعة المدينة 
الســاحلية وإرثهــا المتميز وخصائصهــا المجتمعية 

والتاريخية. 

تعمل "أشغال" ضمن استراتيجيتها على الحفاظ 
على الُمجسمات الفنية والمنشآت التراثية في كافة 
الميادين والُطرق على مستوى الدولة بالتنسيق مع 
كافة الجهات المعنية دون اإلخالل بتنفيذ ُمخططات 

البنى التحتية في مختلف مناطق دولة قطر.  

وجدير بالذكر أن مجسم الصدفة الشهير له رمزية كبيرة 
لسكان مدينة الوكرة والتي اشتهرت بصيد األسماك 

واللؤلؤ، حيث تم تشييده في أواخر ثمانينات القرن 

الماضي وتركيبه على طريق الوكرة ليستلهم تاريخ 
تلك المدينة الساحلية ذات الطبيعة الهادئة.

تطلب تركيب الصدفة اتباع آلية دقيقة في رفعها 
وتركيبها بالشكل األمثل، وتم عمل قاعدة معدنية 

إلنجاح عملية رفع وتثبيت الصدفة على العامود 
الخرساني وضمان عدم انحرافها حيث يبلغ وزن 

الصدفتين حوالي 12 طن.

وتعمل "أشغال" على استكمال أعمال مشروع تطوير 
الوكرة، حيث تمتد تلك اإلنشاءات بطول 5.5 كيلومتر 

من قرب دوار الصدفة حتى محطة الوقود الواقعة 
باتجاه طريق مدينة مسيعيد، لتشمل تحويل ثالثة 

دوارات رئيسية، هي دوار الصدفة ودوار أوريدو ودوار 
العفجة )المعروف بدوار الجبل( إلى تقاطعات بإشارات 
ضوئية، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين عند شارع 

الرازي وطريق الوكير.

مجسم الصدفة 
الشهير له رمزية 

كبيرة لسكان 
مدينة الوكرة 

والتي اشتهرت 
بصيد األسماك 

واللؤلؤ
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"أشغال" تفتتح 5 أجزاء جديدة على 
تقاطع مسيمير

افتتحت "أشغال" خمسة مسارات جديدة على تقاطع 
مسيمير بحضور المهندس يوسف العمادي، مدير 

شؤون المشروعات، والمهندس بدر درويش، مدير 
إدارة مشروعات الطرق السريعة، وأعضاء المجلس 

البلدي السيدة شيخة الجفيري، والسيدة فاطمة 
الكواري، والسيد عبدالرحمن الخليفي، والعميد 

محمد معرفيه، مدير إدارة السالمة المرورية، وعدد 
من مسؤولي ومهندسي "أشغال" وممثلين عن  

الشركة المنفذة. 

إن فتح الطريق الرابط بين طريق الدوحة السريع والجزء 
الجنوبي من طريق الدوحة السريع بطول 3 كيلومتر 

يوفر تدفق مروري حر أمام القادمين من الدوحة في 
اتجاه الوكرة والوكير. وسيتم افتتاح االتجاه اآلخر من 
الطريق الذي يربط القادمين من الوكرة والوكير في 

اتجاه الدوحة في الربع الثاني من 2020.

وتنوه "أشغال" إلى افتتاح نفق جديد يصل طريق 
الدوحة السريع بالطريق الدائري الخامس بطول 750 
متر، كما تم فتح الحركة المرورية القادمة من طريق 

المنطقة الصناعية في اتجاه كل من الطريق الدائري 
الخامس وشارع روضة الخيل وطريق الدوحة السريع، 
حيث تم فتح نفق في اتجاه الطريق الدائري الخامس 

بطول واحد كيلومتر، وفتح حركة السير على الجسر 
في اتجاه شارع روضة الخيل والطريق الدائري الرابع 

بطول واحد كيلومتر ليصبح الجسر مفتوحًا في 
االتجاهين. كما تم افتتاح المخرج االلتفافي المؤدي 

إلى طريق الدوحة السريع بطول 500 متر ليربط 
مباشرة المرور القادم من المنطقة الصناعية في 

اتجاه طريق الدوحة السريعة.

26 25

3 إلى 4
مسارات في            

كل اتجاه

30,000
 مركبة في الساعة

في االتجاهين

مزايا التقاطع

يعتبر التقاطع الجديد الذي يتألف من ثالثة مستويات 
األول من نوعه في قطر نظرًا الحتوائه على تسعة 

أنفاق توفر تدفقًا مروريًا حرًا، كما يضم جسرين 
رئيسيين آخرين. يبلغ طول أعمال التقاطع 6.1 
كيلومتر، حيث يتكون التقاطع من ثالثة ألربعة 

مسارات في كل اتجاه لتستوعب نحو 30000 مركبة 
في الساعة في االتجاهين. وسيعمل التقاطع عند 

اكتماله في الربع الثاني من 2020 على تحسين 
الحركة المرورية بشكل كبير ليختصر الزمن الرحلة بنحو 

أكثر من %70.

"التقاطع السداسي"

يعتبر تقاطع مسيمير أول تقاطع في قطر يربط ستة 
طرق رئيسية وهي الطريق الدائري الخامس وطريق 

الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة 

ومحور صباح األحمد وطريق المنطقة الصناعية وشارع 
روضة الخيل.

يقع الطريق في منطقة حيوية تضم العديد من 
المرافق الحيوية وعلى رأسها استاد الثمامة، أحد 

مالعب كأس العالم، خصوصًا وأن التقاطع سيتضمن 
ثالثة جسور للمشاة تؤمن وصول الجماهير إلى 

االستاد.

كما يخدم التقاطع العديد المنشآت التعليمية 
والصحية المهمة مثل القومسيون الطبي وهيئة 
األرصاد الجوية وكذلك المجمعات التجارية القريبة.

تكامل التقاطع مع محور صباح األحمد

يتكامل تقاطع مسيمير مع محور صباح األحمد من 
خالل اتصاله بتقاطع الوطيات والذي يمثل رابط 
استراتيجي بين الجزء الجنوبي من طريق الدوحة 

السريع وطريق الدوحة السريع الرئيسي.

6.1  كلم 
       طول أعمال

التقاطع
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افتتحت "أشغال" وشركة الديار القطرية التقاطع 
الرابط بين طريق الخور و"طريق الرمث" الواصل مع 
شمال ووسط لوسيل، باستخدام تقنيات التواصل 
عن بعد، وذلك بمشاركة كل من المهندس يوسف 
العمادي، مدير شؤون المشروعات في "أشغال"، 

المهندس فهد الجهرمي، رئيس قطاع تسليم 
المشاريع -قطر- في شركة الديار القطرية، المهندس 

بدر درويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة 

في "أشغال"، والعميد محمد معرفيه، مدير 
إدارة السالمة المرورية، وعضوي المجلس البلدي 
المركزي السيد مشعل النعيمي والسيد علي بن 

فهد الشهواني، وعدد من مسؤولي ومهندسي 
"أشغال" وشركة الديار القطرية. 

يعد التقاطع الجديد آخر تقاطعات مشروع طريق الخور، 
حيث تم إنجاز نحو 97% من أعمال طريق الخور ومن 

المقرر االنتهاء بشكل كامل من أعمال الطريق في 
منتصف 2020. 

تكامل تقاطع طريق الخور مع الطريق الجديد         
"جو الرمث" 

يعتبر تقاطع طريق الخور الجديد حلقة وصل رئيسية 
حيث يتكامل مع طريق "جو الرمث" الجديد ليصل 

القادمين من قلب لوسيل إلى طريق الخور عبر 
التقاطع الجديد.

تقاطع طريق الخور 

يعتبر التقاطع الجديد من التقاطعات الحيوية حيث 
يسهل الوصول إلى استاد لوسيل من جهة ومحطة 
مترو لوسيل من جهة أخرى. يتألف التقاطع من أربعة 

جسور ومخرجين التفافيين وأربعة مخارج جانبية إلى 
جانب أربعة أنفاق، حيث سيعمل التقاطع على تحسين 

الحركة المرورية في المنطقة ليوفر تدفقًا مروريًا حرًا 
لنحو 28000 مركبة في الساعة.

مزايا طريق "جو الرمث" الذي نفذته "الديار القطرية"

يمتد الطريق الجديد بطول 2.4 كيلومتر من التقاطع 
الجديد على طريق الخور وصواًل للمنطقة الوسطى 
لمدينة لوسيل، مما يساهم في تسهيل الحركة بين 

أحياء ومناطق مدينة لوسيل، مثل جبل ثعيلب وساحة 
لوسيل والخرايج ومنطقة الجولف وجزر قطيفان. 

يتضمن الطريق أنفاق وجسور إلى جانب مسارات 
للمشاة والدراجات الهوائية بطول 4.2 كيلومتر، 
ويشتمل الطريق على أشجار ونخيل وشجيرات 

ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة بمساحة 50,000 
متر مربع، وكذلك شبكة لتصريف مياه األمطار بطول 
5 كيلومتر وأعمال تجميلية سيتم االنتهاء منها بحلول 

نهاية العام الجاري 2020.

28 27

باستخدام تقنية التواصل عن بعد:

"أشغال" تفتتح آخر تقاطع في مشروع طريق الخور

تدفق مروري حر لنحو

28,000
مركبة في 

الساعة

4 
 جسور

2 
 مخرج

التفافي

4 
مخارج جانبية

4 
أنفاق
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"أشغال" تفتتح التقاطع القائم على نفق طريق 
الوكرة بشكل جزئي ضمن تطوير طريق الوكرة 

أعلنت "أشغال" عن فتح التقاطع القائم على نفق 
طريق الوكرة، والذي يربط طريق الوكرة مع شارع راس 
بو فنطاس، بشكل جزئي أمام الحركة المرورية ضمن 
أعمال مشرع تطوير الوكرة الرئيسي، وذلك بالتنسيق 

مع اإلدارة العامة للمرور.

يقع التقاطع الجديد بعد تقاطع المطار عند مدخل 
مدينة الوكرة فوق نفق طريق الوكرة، ليساهم في 

تحسين الحركة المرورية إلى المدينة الحيوية حيث 
سيعمل االفتتاح على خفض الزمن الرحالت بنحو 

80% خصوصًا بعد إلغاء التحويلة المرورية القديمة 
وتوفير مسارات بديلة.

كما يتصل التقاطع بمحطة مترو الوكرة ليسهل وصول 
الركاب إليها، حيث يتكامل طريق الوكرة مع الخط األحمر 

لسكك الحديد القطرية )ريل( في جزيرته الوسطى 
والذي يربط بدوره مدينتي الوكرة والدوحة عبر محطتي 

الوكرة وراس بو فنطاس الرئيسيتين. 

المهندس صالح      
الشيبة: "سيعمل 

افتتاح التقاطع على 
تسهيل حركة المرور 
بين مدينتي الدوحة 

والوكرة وتوفير تدفق 
مروري حر لمستخدمي 

الطريق القادمين من 
محطة راس بوفنطاس 

باتجاه دوار الصدفة، 
كما سُيسهم التقاطع 

في تسهيل حركة 
المرور أمام القادمين 

من الدوحة باتجاه استاد 
الجنوب باستخدام 

محطة مترو الوكرة نظرًا 
لوجود محطات نقل 

الركاب غربي التقاطع.
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"أشغال" تفتتح ثاني جسر بتقاطع أم لخبا 

افتتحت "أشــغال" ثاني جســر بتقاطع أم لخبا بطول 
537 متــر، ليوفــر تدفقــًا مروريــًا حرًا من شــارع المرخية إلى 

شــارع 22 فبرايــر فــي اتجــاه الدوحة، وذلك ضمن أعمال 
مشــروع محور صباح األحمد.

وســيعمل الجســر الجديد على تحســين الحركة المرورية 
فــي المنطقــة حيــث يتألف من مســارين في اتجاه واحد 

من شــارع المرخية إلى الدوحة ويســتوعب نحو 4000 
مركبة في الســاعة. 

كمــا يوفــر الجســر طريقًا بدياًل لــرواد الطريق القادمين من 
المجمعــات التجاريــة والمرافــق االقتصادية والعديد من 
المــدارس والمنشــآت الصحية إلــى جانب القادمين من 

جامعة قطر.

جديــر بالذكــر أنــه تــم إنجاز 65% مــن أعمال تطوير تقاطع 
أم لخبــا المعــروف بتقاطــع الالنــد مارك. وعند اكتماله 

فــي الربــع األخيــر من 2020، ســيعمل التقاطع الجديد 
علــى اختصــار زمــن الرحلــة بنحو أكثر من 70%، حيث 

توفر الجســور تســعة شــرايين توفر تدفق مروري حر في 
تســعة اتجاهــات، هــذا إلى جانــب الحركة المرورية الحرة 
علــى طريــق الشــمال، فضاًل عن نفــق التقاطع القديم 

الــذي يربــط بيــن شــارع المرخية ومحور صباح األحمد.

يربط القادمين من 
الكورنيش عبر شارع 
المرخية والقادمين 
من شارع الجامعة 
العربية في اتجاه 

الدوحة

يختصر

%70
من زمن الرحلة

32 31



23 I العــدد  أخبـــارنا  مشاريع الطرق

برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق

34 33

"أشغال" توقع عشرة عقود جديدة لمشاريع 
البنية التحتية ألراضي المواطنين مع شركات 

قطرية بقيمة ما يقارب 4 مليار ريال قطري 

عقدت "أشغال" في 21 يناير 2020 لقاًء صحفيًا لتوقيع 
عشرة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق 

والبنية التحتية بأراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر 
بحوالي 4 مليار ريال قطري، وذلك لخدمة أكثر من 8400 

قسيمة سكنية في عشرة مناطق في أنحاء الدولة. 

حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد 
المهندي، رئيس "أشغال"، وكل من المهندس 

يوسف عبدالرحمن العمادي، مدير شؤون المشروعات، 
والمهندس سعود علي التميمي، مدير إدارة مشروعات 

الطرق في "أشغال"، والسيد محمد بن حمد العطان، 
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد من السادة 

أعضاء المجلس البلدي المركزي، وعدد من مدراء 
ومسؤولي الهيئة، باإلضافة إلى ممثلي الشركات 

المنفذة للمشاريع الجديدة.

وصّرح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد 
المهندي، رئيس "أشغال"، بأن مشاريع تطوير البنية 
التحتية ألراضي المواطنين تعد من أهم األولويات، 

وقال: "توقيع العقود اليوم هو الخطوة األولى ضمن 
خطة "أشغال" لعام 2020 لتطوير أراضي المواطنين 

الجديدة والقائمة في جميع أنحاء الدولة حيث سيتم 
ترسية حزم جديدة من المشاريع لتغطية المزيد من 

المناطق في الدولة."

وأشار المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات 
الطرق خالل اللقاء إلى أن "أشغال" تعمل حالّيًا 

على استكمال أعمال 22 مشروع بنية تحتية ألراضي 
المواطنين قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليار و550 

مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 11 منطقة.

وقد قّدمت المهندســة نور أشــكناني، من إدارة 
مشــروعات الطرق في "أشــغال" عرضًا مختصرًا حول 

مشــاريع البنيــة التحتية ألراضــي المواطنين التي 
يجــري تنفيذهــا حالّيــًا، والتي ســتوفر أكثر من 1,543 

كيلومتر من الطرق و410 كيلومتر من مســارات المشــاة 

والدراجــات الهوائيــة، باإلضافة إلــى تنفيذ أعمال تطوير 
البنيــة التحتيــة من شــبكات للصرف الصحي وصرف 

الميــاه الســطحية والجوفية والميــاه المعالجة بإجمالي 
طــول 1,180 كيلومتر.

"يسعدنا ترسية 
جميع العقود العشرة 
على شركات قطرية 

ونحن نثق بأن 
المقاول القطري 

قادر على تنفيذ هذه 
المشاريع. لقد نفذت 

الهيئة مبادرات 
جديدة بالتنسيق مع 

المقاولين من شأنها 
تسريع وتيرة التنفيذ 

وتسليم المشاريع 
في الوقت المحدد 

وتقليل اإلزعاج 
الناتج عن أعمال 

البنية التحتية داخل 
المناطق السكنية."          

سعادة رئيس "أشغال"

فوائد المشاريع

192

مشاريع
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اكتمال أعمال تطوير الطرق الخاصة باستادي 
الريان والبيت

أعلنت "أشغال" عن اكتمال أعمال تطوير الطرق المؤدية 
إلستاد الريان والطرق المحيطة بإستاد البيت، وافتتاح 
جميع الطرق ضمن المشروعين أمام الحركة المرورية 
لتوفير انسيابية مرورية بالمنطقة وتسهيل الوصول 

لالستادين اللذين سيستضيفان عدد من مباريات بطولة 
كأس العالم 2022.

المهندس ســعود التميمي، مدير إدارة مشــروعات 
الطرق في "أشــغال": "افتتاح الطرق قبل انتهاء 

أعمال تشــييد االســتادين، دليل على التزام "أشــغال" 
بتنفيــذ البنيــة التحتية والطرق التي تخدم اســتضافة 

دولــة قطــر لبطولة كأس العالم 2022، وتســليمها 
ضمــن البرامــج الزمنية المحددة، حيث يلعب المشــروعان 

دورًا اســتراتيجيًا في توفير ربط مباشــر لالســتادين."

مشروع تطوير الطرق المحيطة بإستاد البيت

أشار المهندس حمد البدر، مهندس "أشغال" المشرف 
على أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة بإستاد البيت، 

أن المشروع يشمل إنشاء طرق بطول إجمالي يبلغ 13 
كيلومتر منها 5.3 كيلومترًا طرق محيطة بإستاد البيت 

من الجهات األربعة وتتكون من ثالثة مسارات بكل اتجاه، 
حيث توفر هذه الطرق ربطًا مباشرًا مع طرق رئيسية مثل 

طريق الخور وشارع العقدة.

وبهدف تسهيل وصول الجماهير إلى داخل منطقة 
استاد البيت، تم توفير ستة مداخل بإشارات ضوئية 

لتنظيم حركة السيارات في المواقف و19 مدخاًل 
مخصصًا للحافالت. كما تم إنشاء مسارات مشتركة 

11 كلم 

مسارات المشاة  
والدرجات الهوائية

13 كلم 

طول الطرق

3 كلم 

شبكة صرف 
صحي

12,000 م2

 أعمال تشجير
وتجميل

12 كلم 

شبكة تصريف مياه 
األمطار

6 كلم 

شبكة الري 
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الطرق المحيطة بإستاد البيت

للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة اإلنارة 
باستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة وأنظمة النقل 

الذكية وتنفيذ أعمال تشجير وتجميل في المنطقة 
المحيطة باالستاد.  

شمل المشروع أيضًا إنشاء شبكة صرف صحي وشبكة 
منفصلة لتصريف مياه األمطار وشبكة للري من المياه 
المعالجة لري المنطقة المؤدية إلى االستاد والمحيطة 
به. من المخطط أن تكتمل كافة أعمال المشروع بنهاية 

الربع الثالث 2020.

المهندس حمد البدر، مهندس "ٔاشغال" 
المشرف على مشروع الطرق المحيطة 

بٕاستاد البيت
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مشروع تطوير الطرق المؤدية إلستاد الريان

أشــار المهندس محمد ال عتيق، مهندس "أشــغال" 
المشــرف على تنفيذ المشــروع، إلى أن أعمال المشــروع 

شــملت تطوير الطرق المؤدية الســتاد الريان والتي 
توفر ربط مباشــر من وإلى االســتاد، ويبلغ طولها 

اإلجمالــي حوالــي 5 كيلومتــر وتضم مســارين بكل اتجاه. 
كما تم إنشــاء ثالثة تقاطعات بإشــارات مرورية ودوار 

لتســهيل الوصــول إلــى قطر مــول وطريق المجد والطرق 
الواصلــة لشــارع االحتفاالت، وذلــك لخدمة هذه الوجهات 

الحيويــة وفنــدق الريان وكذلك تســهيل وصول الجماهير 
مــن هــذه الوجهــات إلى االســتاد والعكس، وبهدف تعزيز 

القدرة االســتيعابية للطرق والتي تشــهد تزايدًا في 
الكثافة المرورية.

ويعد من أهم مميزات المشروع ربطه مع محطة مترو 
الرفاع التي تقع عند بوابة مول قطر، والتي تخدم 

الزّوار وأصحاب األعمال والجماهير ومنظمي الفعاليات 
المتجهين من وإلى مول قطر وكذلك استاد الريان أثناء 

مباريات البطولة. 

ضم المشروع تنفيذ شبكة لتصريف المياه السطحية 
وشبكة للصرف الصحي وتركيب 339 عامود كهرباء، 

وتحويل خدمات البنية التحتية القائمة وتركيب إشارات 
المرور واللوحات اإلرشادية وعالمات تخطيط الطريق. 

ذلك إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل بالمناطق 
المجاورة للطرق على مساحة 70 ألف متر مربع وزراعة 
216 شجرة و1300 شجيرة، وإنشاء شبكة للري وشبكة 

لمياه الشرب.

وبهدف التشجيع على ممارسة األنشطة الرياضية، 
شمل المشروع توفير مسارات مخصصة للمشاة بطول 

10 كيلومتر وبعرض يصل إلى 10 أمتار، ومسارات 
مخصصة للدراجات الهوائية بطول 513 متر ومسارات 

مخصصة للجري بطول 513 متر.

10 كلم

مسارات للمشاة

5 كلم

إجمالي طول 
الطرق

3 كلم

شبكة صرف 
صحي

70,000 م2

أعمال التشجير 
والتجميل

10 كلم 

شبكة تصريف مياه 
األمطار

7 كلم

شبكة الري

المهندس محمد ال عتيق، مهندس "أشغال" 
المشرف على تنفيذ مشروع الطرق المحيطة 

بإستاد الريان

38 37

الطرق المؤدية إلستاد الريان
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إنجاز 75% من مشروع تطوير الطرق والبنية 
التحتية ألراضي المواطنين في جنوب الوكير

قطعت "أشغال" شوطًا كبيرًا في تنفيذ أعمال مشروع 
تطوير الطرق والبنية التحتية ألراضي المواطنين الجديدة 
في جنوب الوكير. يخدم المشروع 3316 قسيمة سكنية، 

و16 مدرسة، و32 مسجدا و17 منشأة تجارية، وذلك 
من خالل توفير عناصر البنية التحتية التي تشتمل على 

شبكات طرق فّعالة وآمنة بطول 221 كيلومتر، وشبكات 
للصرف الصحي بطول 100 كيلومتر، وشبكات لتصريف 
مياه األمطار بطول 114 كيلومتر، وخطوط مياه الشرب 

بطول 123 كيلومتر، باإلضافة الى خطوط الكهرباء 
واإلنارة والمرافق المرتبطة بهذه الخدمات.

المهندس حمد المعجبة، المهندس المشرف على تنفيذ 
المشروع: "نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 

حوالي 75% حيث تشمل أبرز األعمال المكتملة طريقين 
رئيسيين شمال وغرب المشروع اللذان يلعبان دورًا 

مهم في تسهيل التنقل وتقليص زمن الرحلة بالنسبة 
للسكان ومرتادي المنطقة في الوصول إلى وجهاتهم، 

السيما بعد أن يتم ربطهما مع طريق الوكرة الجديد 
وطريق الوكير العام في المستقبل القريب من خالل 

مشروعات أخرى تعمل الهيئة على تنفيذها."

ويجدر الذكر أن أعمال المشروع سيكون لها بالغ األثر 
في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين 

بالمنطقة من خالل تسهيل حركة المرور بين األماكن 

والخدمات والوجهات المختلفة بالمنطقة ومحيطها 
وتحسين بيئة المنطقة من خالل تقليل معدالت التلوث 

باألتربة والغبار، عالوة على زيادة معدالت األمان 
والسالمة لمستخدمي الطريق.

كما تحرص الهيئة على تسريع وتيرة إنجاز األعمال وتحفيز 
المقاولين وحثهم على ضرورة تسليم المشاريع في 

اآلجال المحددة حيث بلغ عدد ساعات العمل دون حوادث 
بالحزم األربعة للمشروع حوالي 9.5 مليون ساعة. ومن 

المتوقع االنتهاء من األعمال المقررة بشكل كامل بحلول 
نهاية عام 2020.

مشاريع الطرق

بدء تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع 
في منطقة الخليج الغربي

بدأت "أشغال" تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع في 
منطقة الخليج الغربي بهدف تحسينها وزيادة قدرتها 

الستيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وتخفيف االزدحام، 
خصوصًا أثناء أوقات الذروة.

وأشارت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم 
مشاريع مدينة الدوحة في إدارة مشروعات الطرق 

في "أشغال" إلى أن المشروع سيعمل على تطوير 
الشوارع الداخلية المؤدية من وإلى حي قطر للبترول، 

باإلضافة إلى تطوير الشوارع الخارجية التي تتصل 
مباشرة بالطرق الرئيسية وهي شارع الكورنيش وشارع 

مجلس التعاون وجزء من شارع عمر المختار.

وأكدت المهندسة السويدي على أهمية المشروع 
نظرًا لموقعه االستراتيجي بالخليج الغربي الذي يعد 
من أهم المناطق في الدوحة، حيث يضم المنطقة 

الدبلوماسية ويستقطب العديد من الشركات الكبيرة 
العالمية والمحلية، فضاًل عن تسهيله الوصول إلى حي 

قطر للبترول وهو من أكبر المشاريع العقارية في الدولة 
ويمثل مركزًا هامًا للمال واألعمال.

تشمل أعمال المشروع إنشاء وتطوير ثمانية تقاطعات 
بإشارات ضوئية بالطرق المحيطة بحي قطر للبترول، 
باإلضافة إلى تطوير خطوط شبكات المياه والكهرباء 

وتركيب أعمدة اإلنارة، وتوفير مسارات مخصصة 
للمشاة. كما سيتم توسعة خمسة تقاطعات قائمة 

بإشارات ضوئية على شارعي الكورنيش ومجلس 
التعاون، وإنشاء تقاطع جديد بإشارات ضوئية بشارع 

مجلس التعاون وتوفير مسارات مخصصة للمشاة 
والدراجات الهوائية.

يقوم بتنفيذ المشروع شركة "البواكير يوني كون" 
تحت إشراف شركة "الخليج لالستشارات الهندسية 

والصناعية"، ومن المخطط أن يتم االنتهاء من تنفيذ 
أعمال المشروع في الربع األول من عام 2021.

بناء وتطوير 13 تقاطع 
بإشارة ضوئية

8 تقاطعات ضمن المرحلة 
األولى و6 ضمن المرحلة 2

تطوير خطوط شبكات 
الكهرباء والماء

توفير ممرات مخصصة 
للمشاة والدراجات الهوائية

تركيب أعمدة إنارة

40 39
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اكتمال تطوير تقاطع الرفاع وفتحه بالكامل 
أمام الحركة المرورية

42 41

المهندس محمد الخالدي، مساعد 
مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة 

في "أشغال"

أعلنت "أشغال" عن انتهاء أعمال تطوير تقاطع الرفاع 
)المعروف بتقاطع سنا( وفتحه بالكامل أمام الحركة 

المرورية ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري األول.

وصّرح المهندس محمد عرقوب الخالدي، مساعد مدير 
إدارة مشروعات الطرق السريعة في "أشغال"، أن تقاطع 

الرفاع له أهمية بالغة حيث يربط بين شارع أحمد بن محمد 
بن ثاني )الطريق الدائري األول( وشارع راس بو عبود من 
جهة والطريق الدائري الثاني وشارع علي بن عمر العطية 

من جهة أخرى ويلبي احتياجات عدد كبير من المركبات التي 
تستخدم هذه المحاور الحيوية بشكل يومي.

كما أوضح المهندس الخالدي أن أعمال التطوير تساهم 
بشكل كبير في تحسين القدرة االستيعابية للتقاطع 

وخدمة الحركة المرورية المتزايدة عليه، باإلضافة إلى 
تسهيل التنقل والوصول إلى العديد من المناطق 

السكنية التي تشهد كثافة مرورية عالية مثل مناطق أم 
غويلينة والهتمي والغانم العتيق والدوحة الجديدة.

تمثلت أعمال التطوير زيادة عدد المسارات التي تربط 
الشوارع المتقاطعة بإشارة الرفاع، وهي شارع راس بو 
عبود، وشارع أحمد بن محمد بن ثاني، والطريق الدائري 

الثاني، وشارع علي بن عمر العطية.

افتتاح طريق وتقاطع لتحسين الربط مع 
سوق السيلية المركزي

أعلنــت "أشــغال" عن اكتمــال أعمال تطوير طريق 
وتقاطع ضمن مشــروع تحســين الطرق في منطقة 

الريــان - المرحلــة الخامســة، وافتتاحهمــا بالكامل أمام 
الحركة المرورية، وذلك لتحســين الربط مع ســوق 

الســيلية المركزي.

وأشار المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم 
المناطق الغربية بإدارة مشروعات الطرق، إلى أن 

األعمال المنجزة ضمن المشروع شملت تنفيذ تقاطع 
بإشارة مرورية على طريق السيلية لربطه بالشارع 

المؤدي إلى مواقف الشاحنات بسوق السيلية المركزي، 
حيث تم استحداث هذا الشارع بطول 2.5 كيلومتر لتوفير 

الربط بين التقاطع وموقف الشاحنات. كما تم تحسين 
جزء من طريق السيلية الذي يربط بين اإلشارة المرورية 

الجديدة وطريق المجد بطول 2.3 كيلومتر ليتمكن 
مستخدمي طريق المجد من الوصول للسوق من خالل 

استخدام المخرج القائم على طريق السيلية.

يأتي هذا االفتتاح تزامنًا مع افتتاح سوق السيلية 
المركزي، حيث سيخدم الطريق والتقاطع المنجزين رواد 

السوق وأكثر من 200 محل تجاري إلى جانب تسهيل ربط 
حركة مرور الشاحنات بطريق المجد. كما تم تزويد الطريق 

المؤدي إلى مواقف الشاحنات باإلنارة والعالمات 
األرضية وغيرها من عناصر تضمن رفع السالمة 

المرورية عليه.

 جدير بالذكر أن الهيئة قد انتهت، ضمن مشروع تحسين 
الطرق في منطقة الريان - المرحلة الخامسة، من تنفيذ 
طرق بطول 2.2 كيلومتر لخدمة محطة الصرف الصحي 
بالمنطقة وربطها بطريق السيلية الرئيسي، حيث تقدر 
الكثافة المرورية لحاويات مياه الصرف الصحي )التناكر( 

من 2500 إلى 3000 حاوية في اليوم. وتضمنت 
األعمال تنفيذ طريق باتجاهين باإلضافة إلى أعمال 

صرف مياه األمطار ويجري العمل حاليًا على استكمال 
أعمال اإلنارة.

المهندس فهد محمد العتيبي، 
رئيس قسم المناطق الغربية بإدارة 

مشروعات الطرق
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استمرار أعمال التشغيل والصيانة 
لمختلف الطرق في الدوحة

واصلت فرق عمل إدارة تشغيل وصيانة الطرق في 
"أشغال" تنفيذ أعمال الصيانة الالزمة في مناطق 

متفرقة بالدولة، منها شارع المطار، وشارع الفروسية 
وغيرها من الطرق في حزم المرخية والغرافة.

وكجزء من استراتيجية الدولة للحد من انتشار فايروس 
كورونا )كوفيد-19(، واصلت الفرق تنفيذ أعمال الصيانة 

الطارئة وتنظيف وتعقيم الشوارع في مناطق حيوية 
في الدوحة، منها المنطقة الصناعية، والشوارع المحيطة 

بمستشفى حمد وغيرها، وذلك بالتعاون مع الجهات 
المعنية بالدولة.

وفي إطار جهودها لضمان سالمة مستخدمي الطرق 
والسالمة حول المدارس، انتهت اإلدارة من أعمال 
صيانة وتركيب اللوحات اإلرشادية وأسماء الشوارع 
واإلنارة في كثير من المناطق في الدوحة، شملت 

الطريق الدائري السابع والخور والذخيرة والغارية 
وبوهامور وعين خالد والمرخية وشارع الفروسية وروضة 

راشد ومحيط مستشفى حمد.

تأتي كافة أعمال التشغيل والصيانة حرصًا من اإلدارة 
على استمرارية العمل، مع أخذ كافة التدابير االحترازية 

والوقائية الالزمة لضمان صحة وسالمة العمال.

إدارة تشغيل وصيانة الطرق

اكتمال أعمال رصف جسر تقاطع العسيري

انتهــت "أشــغال" مــن أعمــال إعادة رصف جســر تقاطع 
العســيري )المعــروف بتقاطــع مدماك( واســتبدال 

الطبقــة اإلســفلتية ووضــع العالمــات األرضية على 

الجســر وصبــغ األرصفــة ضمــن األعمال الدورية لتشــغيل 
وصيانــة الطــرق فــي مختلــف المناطــق، بهدف تقديم 

تجربــة أفضــل لرواد الطريق.



أهم األخبار
مشاريع البنية التحتية

مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل الطرق 
واألماكن العامة بالدولة

بدء تنفيذ أعمال 
مشروع إنشاء حديقة 

الظعاين
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مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل 
الطرق واألماكن العامة بالدولة

بدء أعمال مشروع تطوير شاطئ راس بو عبود 
)الحزمة األولى(

بدأت "أشــغال" تنفيذ أعمال مشــروع تطوير شــاطئ 
راس بــو عبــود - الحزمــة األولــى، ضمن أعمال لجنة 

اإلشــراف علــى تجميل الطــرق واألماكن العامة بالدولة، 
حيث ســيتم من خالل المشــروع تهيئة الشــاطئ ليكون 

وجهــة ترفيهيــة لجميــع أهالي وزوار قطر، باإلضافة 
إلنشــاء وتطوير الطريق المؤدي للشــاطئ والســتاد راس 

بــو عبــود. ومــن المقرر اكتمــال أعمال الحزمة األولى من 
المشــروع بالربع الثاني من عام 2020.

وصرحت المهندسة ياسمين الشيخ، مدير تصميم 
المشروع بلجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة في "أشغال" أن المشروع يهدف إلى 

36
موقف

للدراجات

11,500م2
مسطحات

خضراء

216
مظلة

186
شجرة

االستفادة من الشاطئ وتحويله إلى مكان سياحي 
وعائلي وخاصة أنه يقع في منطقة متميزة تؤهله ألن 

يكون أحد المعالم السياحية. وسيتم تنفيذ المشروع على 
مساحة 260 ألف متر مربع وبطول 2.2 كيلومتر، ليخدم 

جميع من في قطر من مواطنين ومقيمين وزائرين.

يشمل المشروع تهيئة الشاطئ الرملي ليصبح وجهة 
ترفيهية مناسبة لممارسة األنشطة الشاطئية كالسباحة 

واالسترخاء، كما يتضمن منطقة مخصصة لممارسة 
األنشطة الرياضية.

يتضمن المشــروع أيضًا تنفيذ أعمال إنشــاء وتطوير 
البنية التحتية كإنشــاء شــبكات المياه الصالحة للشــرب 

والــري والكهربــاء وكاميرات المراقبة وشــبكة للتزويد 
بخدمة الوايفاي.
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1.8 كلم
طول الشاطئ

الشاطئ مؤهل لذوي االحتياجات الخاصة

مناطق خدمية
 )مقاهي، دورات 

مياه(

111
عامود إنارة

73
كرسي

2.6 كلم
مسارات المشاة

والدراجات الهوائية 

مناطق استحمام
 شاطئية

486
كرسي بحري

255
مواقف السيارات

منطقة انشطة رياضية

50,000 م2
مساحة الشاطئ

260,000 م2
مساحة المشروع 

2.2 كلم
طول المشروع
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وزارة البلدية والبيئة و"أشغال": بدء تنفيذ أعمال 
مشروع إنشاء حديقة الظعاين

قامــت وزارة البلديــة والبيئة بتخصيص أرض إلنشــاء 
حديقــة جديــدة في بلديــة الظعاين، لتكون وجهة 

ســياحية وترفيهية تخدم ســكان المنطقة والمناطق 
المحيطة. وبدأت "أشــغال" تنفيذ أعمال مشــروع إنشــاء 

الحديقــة، ضمــن أعمال لجنة اإلشــراف على تجميل 
الطــرق واألماكــن العامة بالدولــة، ومن المقرر انتهاء 

المشــروع وافتتــاح الحديقــة للجمهــور في الربع الثالث 
مــن العام الجاري. 
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وصرحــت المهندســة مريــم الكواري، مدير تصميم 
المشــروع بلجنة اإلشــراف على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة في "أشــغال"، أنه يتم إنشــاء الحديقة 

بمســاحة حوالــي 39 ألــف متــر مربع في هذا الموقع 
لتكون متنفســًا للعائالت بمنطقة الظعاين وسميســمة، 
حيث يتضمن المشــروع توفير مســاحات خضراء مفتوحة 

ذات أماكــن مخصصــة للجلوس واالســتراحة، وتوفير 
مناطق أللعاب األطفال. وللتشــجيع على ممارســة 

الرياضــة واتبــاع نمــط صحي تــم توفير منطقة أللعاب 
الرياضة، باإلضافة إلنشــاء مســارات للمشــي والجري 

والدراجات الهوائية.

وأضافت المهندســة مريم الكواري أن المشــروع يتضمن 
توفير أكشــاك خدمية تشــمل مطاعم ومقاهي ومصلى 

ودورات مياه وغرف للحراســة. كما نوهت أن زائري 
الحديقــة يمكنهم اســتخدام مواقــف بلدية الظعاين 

والتي تشــمل حاليًا 50 موقف للســيارات ومن المخطط 
زيادة عددهم في المســتقبل. وأوضحت أنه ســيتم 

توفيــر أعمــدة إنــارة تجميلية ذات إضــاءة خافتة بالحديقة 
لتمتــاز بالخصوصية.

25,000 م2
مساحة 

المنطقة 
الخضراء

 780 م 
مسارات 
الدراجات 
الهوائية

 760 م 
مسارات 
المشاة

450
شجرة

50
أثاث 

الحديقة

أكشاك خدمية
)مطاعم - 

المكان 
مؤهل لذوي 
االحتياجات 

الخاصة

منطقة أللعاب 
األطفال

منطقة ألعاب 
رياضية

مناطق مفتوحة 
خضراء وأشجار

مسارات 
للمشاة والتنزة 

والجري

جلسات عائلية 

المهندســة مريم الكواري، مدير 
تصميم المشــروع بلجنة اإلشراف 

علــى تجميــل الطرق واألماكن العامة 
بالدولة في "أشــغال": يتم  إنشــاء 

الحديقة لتكون متنفســًا للعائالت 
بمنطقة الظعاين وسميســمة.

مقاهي -  
مصلى - دورات 

مياه - غرف 
حراسة( 
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استمرار تنفيذ حملة "تجميل قطر وعيالنا 
يزرعون شجرة"

وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيا الصالحي، 
المشرفة العامة لنشاط الربيع المقام في نادي 

الغرافة: دائمًا نهتم بحث أبنائنا على المشاركة في 
الحفاظ على البيئة، ويسعدنا قيامهم بهذا النشاط 

اليوم ورؤيتهم يطبقون ذلك بشكل عملي على 
أرض الواقع.

في العام الماضي، أطلقت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة حملة "تجميل 
قطر وعيالنا يزرعون شجرة" لـ "زراعة مليون شجرة"، بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. تتضمن الحملة 
والتي تستمر حتى نهاية عام 2021، تنفيذ حمالت توعوية لطالب المدارس والتي من أهدافها نشر 

الوعي لدى الطالب حول أهمية زراعة األشجار في الحفاظ على البيئة والصحة.

طالب نادي الغرافة الرياضي شاركوا "أشغال" في زراعة 
األشجار بمشروع تحسين طريق الشمال، بحضور السيد 

خلف ابراهيم الكعبي، عضو المجلس البلدي - الدائرة 19، 
حيث قال: أشعر بالفخر عندما أرى أبناءنا يشاركون في 

تشجير قطر، والمساهمة في أحد ركائز رؤية قطر 2030 
في التنمية البيئية، فهذا جيل المستقبل الذي يساهم 

في ازدهار بلدنا الحبيبة.

طالب مدرسة اإلمام الشافعي 
اإلعدادية للبنين قاموا بزراعة 

األشجار بمشروع تطوير الطرق 
والبنية التحتية غرب معيذر، بحضور 

السيد حمد بن عبدالله بن حمد 
الحنزاب، عضو المجلس البلدي 

المركزي - الدائرة 12، والذي علق 
قائاًل: من الهام جدًا غرس القيم 
البيئية في نفوس أبنائنا وحثهم 

على القيام بأنشطة تساهم في 
ازدهار وطنهم.

طالبات مدرسة الخنساء االبتدائية 
للبنات شاركن أيضًا في زراعة 

األشجار بتقاطع الوطيات 
بمشروع محور صباح األحمد، 

وعبرت الطالبات عن سعادتهم 
بالمشاركة، حيث قالت الطالبة 

مريم سمير: أحببت زراعة األشجار 
اليوم، وأحسست بالمجهود الذي 

يبذله العمال في الزراعة.

السيد حمد بن عبدالله بن حمد الحنزاب، 
عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 12

السيد خلف ابراهيم الكعبي، عضو المجلس البلدي - الدائرة 19
السيدة هيا الصالحي، المشرفة العامة لنشاط الربيع 

المقام في نادي الغرافة
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طالبات مدرسة نسيبة بنت كعب 
يزرعون األشجار بمشروع تطوير 

الطريق الدائري السابع.

طالب مدرسة اليرموك 
اإلعدادية للبنين يشاركون في 

زراعة األشجار بجوار تقاطع 
الدفاع المدني.

طالبات مدرسة خديجة االبتدائية 
للبنات يشاركون "أشغال" في زراعة 
األشجار بمشروع محور صباح األحمد 

)منطقة محيرجة(.

طالب مدرسة الخليج العربي 
للبنين يزرعون األشجار بمشروع 
تطوير الطريق الدائري الخامس - 

تقاطع مسيمير.
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طالب مدرسة األحنف بن قيس 
اإلعدادية للبنين يزرعون األشجار 

بمشروع تطوير شارع الجامعة، 
بحضور الفاضلة عائشة المعاضيد، 

مؤسس مبادرة مستقبل أخضر، 
حيث قالت: جئت اليوم لدعم 

الحملة، حيث أننا جميعًا نهدف 
لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على 

البيئة لدى فئات المجتمع المختلفة 
وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة.

السيد علي بن خلف الكبيسي، عضو 
المجلس البلدي المركزي - الدائرة 3

السيد سلمان ناصر النجار، مدير إدارة 
العالقات العامة بمركز قطر التطوعي

طالب مجمع التربية السمعية للبنين 
يزرعون األشجار في مشروع تطوير 

شارع الجامعة العربية - المرحلة األولى

قامت "أشغال" بمشاركة طالب مجمع 
التربية السمعية للبنين في زراعة 

األشجار بمشروع تطوير شارع الجامعة 
العربية – المرحلة األولى. حضر الفعالية 

السيد علي بن خلف الكبيسي، عضو 
المجلس البلدي المركزي - الدائرة الثالثة 
والسيد سلمان ناصر النجار، مدير إدارة 
العالقات العامة بمركز قطر التطوعي.

خالل الفعالية، قامت المهندسة آمنة 
البدر، أمينة سر لجنة اإلشراف على 

تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة، 
بشرح بعض المعلومات عن أعمال 

التشجير بالمشروع وعن أهمية الحفاظ 
على البيئة وزراعة األشجار وزيادة 

المسطحات الخضراء. 

وعبر طالب مجمع التربية السمعية عن 
سعادتهم بالمشاركة في هذه الحملة 

حيث قال الطالب علي محمد عبدالله: أنا 
أحب أن يكون لي دور في تنمية قطر، 

ويسعدني أن أقوم بأعمال التشجر التي 
تساعد في الحفاظ على البيئة. 

مركز شباب وفتيات برزان ومركز 
أصدقاء البيئة ورابطة شباب من 

أجل البيئة قاموا بزراعة األشجار 
بمشروع ساحة الوعب. وقال 

السيد فيصل محسن الهاجري، 
ممثل إدارة الحدائق العامة بوزارة 

البلدية والبيئة: أود أن أشكر جميع 
من يساهم في زيادة الرقعة 
الخضراء في قطر من طالب 
ومؤسسات وجهات حكومية.

وقال السيد فرهود هادي الهاجري، مدير 
مركز أصدقاء البيئة: يسعدنا أن نشارك 

اليوم في زراعة األشجار ونتمنى أن 
يكون للجميع دور في تنمية البيئة 

والمحافظة عليها. 

وقال السيد أحمد اللنجاوي، رابطة شباب 
من أجل البيئة: هذه إحدى الحمالت التي 

تفيد األطفال وتعلمهم أهمية زراعة 
األشجار وحثهم على المشاركة في 

تحقيق أهداف الدولة.

فيصل محسن الهاجري، ممثل إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة

السيد فرهود هادي الهاجري، مدير مركز أصدقاء البيئة

السيد أحمد اللنجاوي، رابطة شباب من أجل البيئة
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طالب مدرسة الخور النموذجية للبنين وموظفو شركة 
ناقالت مع أبنائهم يشاركون في زراعة 250 شجرة 

بمشروع تطوير طريق الخور

حضر الفعالية المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون 
المشروعات في "أشغال"، والسيد راشد حمد المري، 

مدير الشؤون اإلدارية بشركة ناقالت، والسيد خالد أحمد 
السندي، رئيس قسم المشاريع بإدارة الحدائق العامة 

بوزارة البلدية والبيئة، والسيد عبدالله بن مقلد المريخي 
عضو المجلس البلدي المركزي - الدائرة 25.

وبهذه المناســبة، قال المهندس يوســف العمادي، 
مدير شــؤون المشــروعات في "أشــغال"، أن الهيئة 

تقــوم بالعديــد من المبادرات التي تســهم في تحقيق 
اســتدامة المشــاريع والحفاظ على البيئة، منها تنفيذ 

مبانــي خضــراء وإعادة تدويــر مخلفات الهدم والحفر 
وإطارات الســيارات واســتخدامها في مشروعات 

الطــرق، كمــا يتــم معالجة مياه الصرف الصحي 
واالســتفادة منها في ري األشــجار وزراعة المسطحات 

الخضــراء، ذلك باإلضافــة لبعض الحمالت التوعوية، 
مــن ضمنهــا حملة "تجميل قطر وعيالنا يزرعون شــجرة"   
والتــي تهــدف إلى زيادة وعــي الطالب بأهمية الحفاظ 

على البيئة والمســاهمة في ازدهارها.

كما تقدم بالشكر لوزارة البلدية والبيئة، إدارة الحدائق العامة، 
وشركة ناقالت، وذلك لقيامهم بالتبرع بـ 2000 شجرة.

قام مجموعة من طالب مدرسة الخور النموذجية ومجموعة من موظفي شركة ناقالت مع أبنائهم بمشاركة 
"أشغال" ووزارة البلدية والبيئة في زراعة 250 شجرة بمشروع طريق الخور.

ومن جانبه، قال السيد راشد حمد المري، مدير الشؤون 
اإلدارية بشــركة ناقالت: "نحن نؤمن بأهمية تكاتف 
جميــع المؤسســات في قطــر لحماية البيئة، ولذلك 
نســعد اليوم بمشــاركة موظفي شــركة ناقالت مع 

أبنائهــم في هذه الحملة."

وأبدى السيد عبدالله بن مقلد المريخي, عضو     
المجلس البلدي المركزي - الدائرة 25 سعادته لرؤية 

العديد من المؤسسات تهتم بالمشاركة في هذه الحملة 
وتدعمهــا، مؤكــدًا أهميــة تظافر جهود جميع أطياف 

المجتمــع للحفــاظ على البيئة في قطر والمســاهمة 
في ازدهارها.

أما طالب مدرسة الخور النموذجية، فقد أبدوا سعادتهم 
بالمشاركة في هذه الفعالية، حيث كانوا يتنافسون على 

زراعة أكثر عدد ممكن من األشجار. 

السيد راشد حمد المري، مدير الشؤون اإلدارية بشركة ناقالت

السيد عبدالله بن مقلد المريخي, عضو المجلس البلدي 
المركزي - الدائرة 25



أهم األخبار
مشاريع البنية التحتية

الصرف

إنجاز أكثر من مليون 
ساعة عمل دون حوادث 
بمشروع محطة معالجة 

مياه الصرف الصحي 
في المنطقة الصناعية
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مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 
جنوب الدوحة يحصد "جائزة التميز لقطاع البناء 

والهندسة" من "أوراكل"

حصل مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 
جنوب الدوحة على جائزة التميز لقطاع البناء والهندسة 
من مؤسسة أوراكل )Oracle( عن فئة "توحيد األعمال 

المؤسسية في مجال البنية التحتية العامة"، وذلك تكريمًا 
الستخدام المشروع للهندسة الرقمية كاستراتيجية أساسية 

لتحقيق الكفاءة في آليات العمل واستخدام الموارد 
وإدارة السجالت، وتعزيز التعاون.

تسلم الجائزة المهندس خالد ماهر القطامي، رئيس 
قسم مشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف 

الصحي المعالجة في هيئة األشغال العامة خالل حفل 
مؤسسة Oracle السنوي لتوزيع جوائز أفضل المشاريع 

والذي أقيم في 26 فبراير 2020 في الدوحة. كما 
حضر الحفل ممثلي شركة جاكوبس )CH2M سابقًا( 

االستشارية التي أشرفت على تنفيذ المشروع.

ويذكر أن أوراكل )Oracle( هي مؤسسة عالمية مختصة 
بتوفير الحلول التكنولوجية للعمالء من مختلف الدول بما 

في ذلك الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا.

تطورات المشروع

انتهت "أشغال" من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف 
الصحي الرئيسي ضمن مشروع تطوير البنية التحتية 

للصرف الصحي في جنوب الدوحة في أبريل من العام 
الماضي. يبلغ طول النفق حوالي 16 كيلومتر، ويتكون 

من ثالثة أجزاء شرقي وغربي وشمالي. كما أكملت 
الهيئة أعمال إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 
24 كيلومتر تقريبًا وقد تم تنفيذها باستخدام 170 مدخاًل 

في مناطق مختلفة في جنوب الدوحة. ستقوم هذه 
األنفاق الفرعية بنقل مياه الصرف الصحي إلى األجزاء 

الثالثة من النفق الرئيسي والتي بدورها ستقوم بنقل 
مياه الصرف الصحي إلى محطة الدوحة الجنوبية لمعالجة 

مياه الصرف الصحي من خالل محطة الضخ النهائية 
والتي هي بعمق 40 متر.

من المزايا الهامة للمشروع أن نفق الصرف الصحي 
الرئيسي والذي يعمل بالجاذبية سيحد من المشاكل 

البيئية من خالل السيطرة الكاملة على الروائح في محطة 
معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحّد من 

المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي 
والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع 

على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات 
الصرف الصحي قدرتها االستيعابية. 

وقد تم تصميم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة 
والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع 

بنية تحتية مستقبلية. وسيساهم المشروع في 
االستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة 

حاليًا في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.
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إنجاز أكثر من مليون ساعة عمل دون حوادث بمشروع 
التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي 

في المنطقة الصناعية

حققت "أشغال" أكثر من مليون ساعة عمل دون حوادث 
منذ البدء بتنفيذ أعمال مشروع تصميم وبناء التوسعة 

الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة 
الصناعية. وقامت الهيئة ممثلة بالمهندس خالد سيف 
الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي، 
بتكريم مقاول تنفيذ المشروع شركة "الرسن وتوبرو 

المحدودة" على هذا اإلنجاز.

وبهذه المناسبة عّلق المهندس خالد سيف الخيارين، مدير 
إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي: "إن هذا اإلنجاز 

الهام هو انعكاس لحرص أشغال الدائم على التعاون 
مع مقاولي تنفيذ المشاريع بهدف تطبيق أعلى معايير 

السالمة في مواقع العمل. وال شك أن مواصفات 
السالمة هي من أهم المعايير التي تأخذها الهيئة بعين 

االعتبار عند تأهيل واعتماد المقاولين لضمان حماية 
العّمال من اإلصابات الناتجة عن مخاطر العمل، كما ُتلزم 

الهيئة المقاولين بمجموعة من المعايير واالشتراطات 
التي يجب أن تتوفر في مواقع العمل خالل تنفيذ 

المشاريع بهدف حماية العّمال وكذلك رّواد المناطق التي 
تغطيها المشاريع."

مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في 
المنطقة الصناعية

بدأت "أشغال" بتنفيذ أعمال التوسعة الثالثة للمشروع 
في نوفمبر 2018، حيث تم إنجاز 48% من األعمال حتى 
اآلن. ومن المخطط أن يكتمل المشروع في الربع الثاني 
من عام 2021. يقع المشروع على بعد حوالي 2 كيلومتر 
من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، وهو جزء من 

خطة الهيئة لتنفيذ سلسلة من التوسعات لمحطة معالجة 
مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي بدأت 
عملها بقدرة استيعابية ال تتجاوز الـ 12,000 متر مكعب/

في اليوم، وقد تمت توسعتها على مرحلتين لتصل 
قدرتها االستيعابية إلى حوالي 60,000 متر مكعب/في 

اليوم عام 2017. 

يهدف مشروع التوسعة الثالثة الذي يجري تنفيذه حاليًا 
إلى زيادة القدرة االستيعابية إلى حوالي 90,000 متر 
مكعب/في اليوم لمحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية 

بالدوحة، كما تشمل الخطة تنفيذ توسعة إضافية للمحطة 
في المستقبل للوصول إلى قدرة استيعابية قدرها 

120,000 متر مكعب/في اليوم.
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إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي

إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي تقدم 
حلول خريطة الويب لمركز إدارة شبكات الصرف الصحي 

ومركز التحكم في الطوارئ 

كيف يتم التخطيط لنظام تكنولوجي جديد؟

األمر يشبه بناء استاد جديد، عليك أواًل أن تفهم ما هو 
المطلوب بالضبط: ما هو الغرض الرئيسي من النظام، 

وما الذي يطلبه جميع أصحاب المصلحة المختلفين؟ 
عليك أيضًا أن تفكر في جميع القيود: ما هو ممكن وما 

هو غير ممكن؟

ثم يتعين عليك تصميم عملية البناء خطوة بخطوة، 
مع مراعاة التبعيات والتكاليف والمخاطر وما إلى ذلك. 
وقد بدأ فريق حلول مركز إدارة شبكات الصرف الصحي 
بالعصف الذهني للعملية التفصيلية وبتبسيط المهام 

في مركز إدارة شبكات الصرف الصحي ومركز التحكم 
في الطوارئ لتقليل االرتباك وتزويد المستخدمين 

بأفضل األدوات للقيام بعملهم بسرعة وكفاءة.

الخطوة األولى:

رسم الخطوات المفصلة للعملية الحالية لتحديد كيفية 
عمل األشياء. وهذه هي نقطة االنطالق لرسم 

الخطوات القادمة.

الخطوة الثانية:

تحديد العملية المفصلة للحلول المستقبلية باستخدام 
رسم مخطط )خريطة العملية(، وبالتالي التخطيط بشكل 

ممنهج لكل تغيير يلزم تنفيذه على التكنولوجيا وعلى 
طريقة عمل األفراد.

الخطوة الثالثة:

أخيرًا، يتم استخدام كل هذه المعلومات المعقدة من 
قبل "موحد النظام" System Integrator لتصميم 

وتسليم النظام الجديد.  

في هذا اإلطار قال السيد عزيز حسن، كبير المهندسين 
في قسم التحكم المركزي: "يعطي فريق قسم التحكم 

المركزي أولوية قصوى إلنشاء نظام ECC الجديد. نعمل 
على إبقاء النظام أبسط وأكثر كفاءة في عام 2020".

إن نظام مركز إدارة شبكات الصرف الصحي الجديد في 
مراحل التطوير األخيرة وسيكون متاح قريبًا.

تفعيل العقود اإلطارية لشبكات الصرف بالمناطق

تماشيًا مع جهودها المستمرة لتحقيق أهداف "أشغال" 
االستراتيجية، قامت شؤون قطاع األصول ممثلة بإدارة 
تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، باإلعالن عن 
تفعيل العقود اإلطارية لشبكات الصرف بالمناطق مع 

الشركاء في األول من أبريل 2020، تماشيًا مع الجدول 
الزمني للمشروع.

هذه الخطوة الهامة تبدأ بنقل األعمال من المقاولين 
الحاليين إلى الشركاء في العقود اإلطارية لمناطق 

الصرف الصحي، مع مسؤولية تشغيل وصيانة أصول 

الصرف التابعة لـ"أشغال" في جميع أنحاء قطر.

بالرغــم مــن العديــد مــن التحديات التي ظهرت مع 
انتشــار وباء كورونا المســتجد )كوفيد-19(، إال أن إدارة 
تشــغيل وصيانة شــبكات الصرف الصحي تمكنت من 

التغلــب علــى العديــد من العقبات اللوجســتية، من خالل 
التنبيهــات لتقييــم المخاطــر والتخطيــط للطوارئ، والعمل 
على اســتمرارية األعمال في األوقات المناســبة ودعم 

التزامهــا بخدمــة الدولة خالل هــذه اللحظات الصعبة.
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يعمل فريق نظام الدمج الذي يترأســه رئيس 
قســم التحكم المركزي على إنشــاء نظام جديد 
لمركــز التحكــم في الطوارئ )ECC(، وهو اآلن 
في مراحل التطوير األخيرة وســيبدأ تشــغيله 

في عام 2020. 

يعد الهدف الرئيســي لهذا النظام تزويد 
مســتخدمي مركز التحكم في الطوارئ 

)ECC( ومركز إدارة شــبكات الصرف الصحي 
)DNMC( بالتكنولوجيــا التــي تمكنهم من 

إدارة جميع األصول ومعالجة الشــكاوى بكفاءة 
خالل أحداث موســم األمطار.



أهم األخبار

مشاريع المباني

اكتمال مشروع مركز 
الرويس الصحي
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مشاريع المراكز الصحية

حديقة روضة الخيل )المنتزه(
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اكتمــال أعمــال مركز الريس الصحي

انتهت هيئة األشــغال العامة من تنفيذ أعمال مشــروع مركز الرويس الصحي بمدينة الشــمال حيث يقع على مســاحة 
25,000 متر مربع ليشــمل مبنى رئيســي من ثالثة مســتويات تضم 48 عيادة لتســتقبل نحو 600 مراجعًا في اليوم.

وتعمل "أشغال" حاليًا على إنشاء خمسة مراكز صحية جديدة في مناطق مختلفة بالدولة، لخدمة حوالي 3,500 زائر 
يوميًا. هذا باإلضافة إلى إنشاء مبنى المختبرات الصحية الوطنية، ليصل إجمالي قيمة المشاريع الستة إلى حوالي 

مليار ريال قطري.

صور مشروع مركز الرويس الصحي



23 I العــدد  أخبـــارنا 

المبادرات المؤسسية

"أشغال" تحصد جائزة "مبادرة االستدامة 
الحكومية" من مجلس قطر للمباني الخضراء

فازت "أشغال" بجائزة "مبادرة االستدامة الحكومية" 
التي يقدمها مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو 

مؤسسة قطر، وذلك خالل الحفل السنوي لجوائز قطر 
لالستدامة 2020 الذي أقيم في مارس. وقد حصدت 

"أشغال" الجائزة عن تطبيقها أفضل الممارسات 
البيئية في أعمال تنفيذ المشاريع.

قام ســعادة المهندس عيســى بن محمد المهندي، 
رئيــس مجلــس إدارة مجلس قطــر للمباني الخضراء، 

بتســليم الجائزة ألشــغال خالل الحفل الذي حضره 
ممثلــو مجموعــة كبيرة من المؤسســات الحكومية 

والخاصــة والمنظمــات غيــر الربحية والجامعات 
والمدارس وغيرهم من المشــاركين. وقد تســّلم 

الجائزة المهندس ســالم الشــاوي، مســاعد مدير إدارة 
مشــروعات الطرق في "أشغال".

تهدف جائزة قطر لالستدامة التي أطلقها مجلس 
قطر للمباني الخضراء إلى تكريم إسهامات األفراد 

والمؤسسات في دعم التنمية المستدامة والتزامهم 
في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز االستدامة 

وحماية البيئة داخل وخارج دولة قطر.

وبهذه المناسبة، صّرح المهندس سالم الشاوي، 
مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق في "أشغال": 

"إن تعزيز االستدامة وإعادة التدوير هو هدف أساسي 
ضمن االستراتيجية المؤسسية ألشغال 2022-2018، 

وهو ما يتماشى مع الجهود التي تبذلها مختلف 
المؤسسات في الدولة وفي شتى المجاالت نحو 

تقديم مستقبل أفضل لألجيال القادمة وتنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030 والرامية 

إلى تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي والحفاظ 
على البيئة والموارد، خاصًة في ظل التحديات البيئية 

المتزايدة حول العالم."

وأضاف: "نفخر بهذه الجائزة التي تعكس مدى التزام 
الهيئة بالجانب البيئي خالل تنفيذ مشاريعها وليس 

فقط الجانب اإلنشائي، كما تعكس حرصها على تنفيذ 
برامج ومبادرات مستمرة بهدف إشراك جميع أصحاب 

العالقة من شركات استشارية ومقاولين وموّردين 
وعّمال وغيرهم، وتشجيعهم على تبني ممارسات 

بيئية إيجابية وابتكار حلول وأساليب جديدة وتطبيقها 
خالل مراحل تنفيذ المشاريع."

جهود "أشغال" في مجال االستدامة

يأتي حصول الهيئة على جائزة "مبادرة االستدامة 
الحكومية" تتويجًا لجهودها في مجال االستدامة 

البيئية، وفي سياق عدة مبادرات تقوم بها الهيئة 
ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة إلدارة 

مشروعات الطرق، حيث يتم من خالل هذه المشاريع 
إعادة تدوير اإلسفلت واستخدامه في طبقة األساس 
اإلسفلتي للطرق التي يتم تنفيذها، وبنسبة ال تقل 

عن 15 بالمائة من هذه الطبقة وهو ما يسهم في 
تقليص مخلفات أعمال التنفيذ وتقليل االنبعاثات 

الناجمة عن نقل اإلسفلت القديم إلى المكبات.

كما تقوم اإلدارة باستخدام مبشور اإلطارات القديمة 
في الطبقة السطحية لألسفلت وذلك إلنتاج البيتومين 

المعدل واستخدامه في الخلطات اإلسفلتية، مما 
يقلل من البصمة الكربونية لألسفلت ويزيد من 

مرونته ويزيد من العمر االفتراضي للطريق. ومن مزايا 
استخدام مطحون اإلطارات في الطبقة السطحية 

للطرق أيضًا تقليل حدة االحتكاك مع إطارات المركبات 
التي تستخدم الطريق وتقليل احتمالية هبوط أو 

تخدد سطح الطريق. كما توفر هذه الطريقة أيضًا في 

التكاليف وتزيل الحاجة إللقاء اإلطارات في المكبات وما 
لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة.

وبالشراكة مع إدارة الجودة والسالمة بالهيئة، تقوم 
إدارة مشروعات الطرق بإشراك الشركات االستشارية 

وشركات المقاوالت المحلية العاملة بمشاريعها 
في تحقيق االستدامة، وحثهم على ذلك من خالل 

"برنامج الجائزة الخضراء" الذي تم إطالقه عام 2018. 
يهدف البرنامج إلى تقييم فعالية إدارة االستدامة 
في المشاريع قيد التنفيذ، ومكافأة الشركات من 
ذوي األداء المتميز والمستمر. كما تهدف المبادرة 

إلى تحديد ممارسات االستدامة المتميزة في مواقع 
العمل واالبتكارات والحلول العملية ومشاركتها مع 

اآلخرين لتبنيها على نطاق أوسع.

وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة الخضراء من خالل 
لجنة خاصة تضم اختصاصيين بيئيين من إدارة الجودة 

والسالمة وإدارة مشروعات الطرق في "أشغال"، 
حيث تقوم اللجنة بتقييم طلبات الشركات المتقدمة 

للجائزة وفقًا لمعايير محددة منها المنافع البيئية 
واالقتصادية، االبتكار في البناء، قابلية تبني المبادرة 

أو االبتكار من قبل اآلخرين، إعادة تدوير المواد، 
تخفيض انبعاثات الكربون، وتوفير التكاليف.

أسهم برنامج الجائزة الخضراء خالل عامي 2018 و2019 
في ابتكار العديد من المبادرات بهدف إعادة تدوير 

جميع العناصر الممكن تدويرها. حاليًا، يتم إعادة تدوير 
واستخدام معظم نفايات البناء ومن األمثلة على ذلك:

نفايات الخشب: يتم تحويلها إلى خزانات وصناديق 	 
لألدوات وطاوالت وكراسي والفتات وغيرها.

الخشب والخرسانة الزائدة/المرفوضة: يتم تحويل 	 
الخشب إلى قوالب من المقاعد أو أساس 

لألرضيات والبالط. وعند توفر الخرسانة الرطبة 
الزائدة، يتم صبها في هذه القوالب الجاهزة 

واستخدامها في األعمال المؤقتة للمشروعات 
بداًل من التخلص منها.

ركام الهدم والخرسانة الجافة: بداًل من رميها في 	 
المكبات، يتم تكسيرها وتفتيتها وإعادة استخدامها 

في أعمال البناء األخرى.

قضبان التسليح الفوالذية: يتم جمعها من 	 
الخرسانة المكسرة وإعادة ثنيها إلى الشكل 

الصحيح باستخدام آلة ثني الصلب، وإعادة تدويرها 
بالمشاريع في الالفتات وهياكل الدعم المؤقتة.

المياه المنزوحة من الحفريات: يتم إنشاء بحيرات 	 
صغيرة لجمع المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر 
ليتم استخدامها في أنشطة البناء، وبالتالي تقليل 
تكاليف التخلص منها وكذلك التكاليف واالنبعاثات 

المصاحبة لعملية جلب مياه صرف معالجة.

يوفر بعض المقاولين إطارات السيارات لرياض 	 
األطفال والمدارس لخدمة البرامج التعليمية 

المتعلقة بزراعة النباتات والخضروات.
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"أشغال" تفوز بالجائزة الذهبية للصحة 
RoSPA والسالمة من

فازت "أشغال" ممثلة بإدارة الجودة والسالمة، بالجائزة 
الذهبية للصحة والسالمة من الجمعية الملكية البريطانية 

للوقاية من الحوادث )RoSPA(. وتعتبر "أشغال" أول 
جهة حكومية في قطر تحصل على هذه الجائزة من 

بريطانيا، حيث تدار الجمعية الملكية من قبل لجنة تنفيذية 
ومجلس أمناء تحت رعاية جاللة الملكة.

تعكس مثل هذه النجاحات التزام "أشغال" بالقوانين 
والمواصفات المحلية والدولية للصحة والسالمة 

المهنية وحماية حقوق العمال.

تم تأسيس جوائز RoSPA للصحة والسالمة في عام 
1956 للمؤسسات التي تقدم أفضل أداء للسالمة 

وأعلى مستويات السالمة المهنية سنويًا، مع الحفاظ 
على االلتزام برفع معايير الصحة والسالمة في 

المؤسسة. الجدير بالذكر أن الجمعية الملكية تهدف إلى 
منع الحوادث في جميع األنشطة في جميع أنحاء العالم، 

بالتعاون مع الخبراء والعّمال المتضررين من الحوادث.

"أشغال" تبدأ تطبيق رسوم الخدمات والتصاريح

بدأت "أشغال" بتطبيق القرار الوزاري )رقم 211( لسنة 
2019 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى 

المنشآت واألفراد اعتبارًا من 15 يناير 2020.

تنقسم الخدمات المقدمة إلى ثالثة أنواع وهي خدمات 
التوصيل وخدمات االستعمال وخدمات التصاريح، وهي 
خدمات تتعلق بتشغيل وصيانة كل من شبكات الصرف 

الصحي والطرق.

خدمات شبكة مياه الصرف الصحي

تشمل أهم الخدمات الخاصة بشبكة مياه الصرف 
الصحي خدمة تصريف مياه الصرف الصحي من المنازل 

والمنشآت أيًا كان نوعها إلى الشبكة العامة. تقدم 
الخدمة مجانًا لمنازل القطريين، أما منازل غير القطريين 
والمنشآت أيًا كان نوعها سيتم احتساب رسوم الخدمة 
بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة 

عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

خدمات شبكة المياه المعالجة

يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض 
مختلفة ومنها ري المسطحات الخضراء، مزارع األعالف، 

تجميل الطرق، باإلضافة إلى استخدامها في أنظمة 

التبريد، مصانع الرمال ومشاريع الطرق.

وفقًا للقرار الوزاري المشار إليه، يتوجب على المنشآت 
المستخدمة للمياه المعالجة التقدم بطلب توصيل 

بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة على أن يتم دفع 
التكلفة الفعلية للتوصيل.

تصاريح الطرق

تشمل تصاريح الطرق طلبات األحمال غير االعتيادية التي 
من شأنها أن تؤثر على سالمة حرم الطريق أو السالمة 

المرورية، بسبب زيادة حجمها أو وزنها عن السعة 
التصميمية للطرق مما يتطلب ترتيبات خاصة لضمان 

مرور تلك األحمال بشكل آمن على الطريق. 

تقوم "أشغال" وفقًا للقانون رقم )14( لسنة 2015 
بتنظيم األعمال ضمن حرم الطريق بمنح تراخيص أعمال 

حفر، تحويالت أو إغالقات مرورية، تمديد لخطوط 
الخدمات أو صيانتها، أو إشغال لحرم الطريق.

يتم احتساب رسوم تصريح األعمال أو اإلشغال وفقًا 
للقرار الوزاري المذكور.

يضمن القانون كذلك عدم اإلضرار باألصول العامة 
من شبكة طرق وأرصفة، والتأكد من تنفيذ األعمال 

ضمن تلك األصول وفقًا لمعايير محددة تحقق الجودة 
واألمن والسالمة للجميع، مع الحرص كذلك على تحديد 

المسؤولية الواضحة للقائمين على األعمال ضمن مناطق 
العمل لضمان عدم تداخل األعمال على نفس الطريق.

كيفية التقديم على الخدمات أو التصاريح

سوف تتيح "أشغال" إمكانية الحصول على الخدمات 
والتصاريح المتنوعة من خالل بوابة خدمة العمالء على 

موقع الهيئة، كما تتيح من خالل موقعها كذلك كافة 
التفاصيل الخاصة بكل خدمة والمستندات المطلوبة 

التي يلزم تقديمها.

طرق الدفع

بهدف تسهيل عملية دفع رسوم الخدمات التي تقدمها 
"أشغال" سوف يتم إصدار فاتورة الخدمة بواسطة 

البريد اإللكتروني، فيما تتيح الهيئة خدمة الدفع 
باستخدام البطاقة االئتمانية في مكاتب خدمة العمالء 

الموجودة في الخليج الغربي وطريق سلوى، إضافة 
إلى إمكانية إيداع أو عمل تحويل مصرفي إلى حساب 

"أشغال" البنكي. أما بالنسبة لخدمة تصريف مياه 
الصرف الصحي فسيتم تضمينها مع فاتورة "كهرماء".
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"أشغال" تحصل على العضوية المؤسسية 
من IACCM لتطوير إدارة العقود

نجحت "أشغال" في الحصول على العضوية المؤسسية 
من مؤسسة IACCM والتي تهدف إلى االرتقاء بإدارة 

العقود إلى مستوى عالمي. وقد قام ممثلو إدارة 
الخدمات الهندسية باستالم العضوية نيابة عن الهيئة.
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مبادرة إدارة الجودة والسالمة لفحص جودة الهواء 
في مباني الهيئة

قامت إدارة الجودة والســالمة في "أشــغال" بتنفيذ 
مبــادرة لفحــص جــودة الهواء في مكاتــب ومباني الهيئة، 

وذلــك بهــدف تقييــم نوعيــة الهواء، والذي يركز في 
مرحلتــه األولــى علــى فحص المحتــوى البكتيري للهواء 

ومــدى تطابقــه مع المعاييــر الدولية وخاصة معايير 
منظمــة الصحة العالمية.

وقامت إدارة الجودة والسالمة، ممثلة بالمختبر 
الميكروبيولوجي التابع لمركز "أشغال" للبحث والتطوير، 

بالقيام بعملية المسح البكتيري لمباني "أشغال" من 
خالل سحب عينات من الهواء عن طريق أجهزة متخصصة 

ينتج عنها تقييم نوعي لجودة الهواء، والتي يتم على 
أساسها اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن توفير بيئة 

صحية وآمنة للعمل داخل مباني الهيئة.

تعزيز حقوق العمال المساهمين في 
مشاريع "أشغال"

حرصــًا علــى حقــوق العمالة القائمة على تنفيذ مشــاريع 
"أشــغال"، بــادرت الهيئــة ممثلة في إدارة الخدمات 
الهندســية بالتعــاون مــع وزارة المالية ووزارة التنمية 

اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعية بوضع اإلجراءات 
الجديــدة التاليــة لتضمــن من خاللها وصول الرواتب 

للعمالــة التي تنفذ مشــاريع الهيئة:

تضمين مستندات المناقصات بالهيئة شرط 	 
تقديم إفادة من وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية بإتمام صرف مستحقات 

العمال في الشركة وتكون إحدى المعايير 
األساسية لقبول المتناقص فنيًا.

توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية 	 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية حتى 

يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف 
أجور العمال.

إلزام الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر 	 
للمعلومات االئتمانية عن الوضع المالي للشركة 

المتناقصة موضحًا مدى التزامها مع البنوك والعمالء.

إلزام الشركات بتضمين شهادة وزارة التنمية لصرف 	 
رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين 

وتقييمهم سنويًا بناء على ذلك.

وستتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية واألطراف ذات العالقة 
متابعة تنفيذ هذه المهام مستقباًل لضمان تطبيقها 

وفعاليتها.

)BIM( نمذجة معلومات المباني

تماشيًا مع االستراتيجية المؤسسية لـ "أشغال" 
2018-2022، يساهم المكتب الفني في تحقيق رؤية 
ومهمة الهيئة من خالل تنفيذ منهجيات مختلفة مثل 
 BIM يدعم برنامج ."BIM نمذجة معلومات المباني"

بشكل مثالي االستراتيجية المؤسسية للهيئة، وخاصة 
أنها أصبحت الطريقة األساسية المثلى لتسليم 

المشاريع في العديد من الشركات والبلدان األخرى 
وبتكليف من حكومات مختلفة.

تنفيذ BIM على المستوى المؤسسي

 ")BIM( بدأ "برنامج تنفيذ نمذجة معلومات المباني
في سبتمبر 2018، حيث شمل نطاق عمل المشروع 
في البداية التعريف باستراتيجية تنفيذ )BIM( وكذلك 
وتخصيص مكتب له في "أشغال". كما شمل نطاق 
 )BIM( العمل الثاني واألساسي تطوير معايير برنامج

وآلية سير العمل، إنشاء مكتبة للمحتويات، وآلية تنفيذ 
التكنولوجيا والبرمجيات وكذلك نقل المعرفة والتدريب 

لموظفي "أشغال".

يتم التواصل مع الموظفين وتوضيح مراحل تطور سير 
تنفيذ البرنامج من خالل مجلة "BIM TIME" ومن خالل 

العديد من الجلسات التعريفية يشارك بها متحدثين من 
داخل وخارج الهيئة. 

:BIM أهداف "أشغال" من تنفيذ برنامج

تقديم نماذج ذكية ثالثية األبعاد لمشاريع البناء 	 
والبنية التحتية ليتم استخدامها طيلة فترة تنفيذ 

البرنامج

تسهيل عملية المشاركة وتدقيق التصاميم 	 
واالستعراض اإلنشائي

ضمان التنسيق في مراحل التصميم وذلك لتجنب 	 
الصدام والحد من األخطاء

تعزيز االنسيابية في التخطيط وتقديم تقارير 	 
التطورات ومراقبة التكاليف

تطوير إدارة العقود واألمور المالية للمشاريع	 

تحسين التصور في االتصال ووضع القرار	 

دعم مرحلة التشغيل والصيانة من خالل تسليم 	 
بيانات دقيقة وفعالة لألصول

 	)BIM( تولي القيادة الداخلية في تنفيذ
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تحديثات التدقيق الداخلي 

أقام ديوان المحاســبة القطري فعالية في "أشــغال" 
يــوم 12 فبرايــر 2020 بهــدف تعزيز ونشــر الوعي بدور 

التدقيــق الداخلــي فــي الجهات الحكوميــة. وحضر الفعالية 
ســعادة رئيس "أشــغال"، والســيد عبدالله الهاجري، 

مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي، وموظفي إدارة التدقيق 
الداخلــي، إلــى جانب مجموعة من مدراء الشــؤون 

واإلدارة فــي الهيئة.

وقد قام مســؤولو جمعية المحاســبين القانونيين 
المعتمديــن بزيــارة مكتــب التدقيــق الداخلي في 23 فبراير 
2020، وقــد هدفــت الزيــارة إلى تبــادل الخبرات والمعرفة 

فــي مجــال المراجعة ونشــر الوعــي بآخر التحديثات حول 
معايير المحاســبة والتدقيق. حضر االجتماع الســيد أبو 

بكر حميدة، مستشــار التدقيق الداخلي، واألســتاذ صخار 
كومــار، كبيــر أخصائي التدقيق الداخلي، واألســتاذ محمد 

مصطفــى، أخصائــي التدقيق الداخلي.
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تعد وحدة التقارير التابعة للمكتب الفني نافذة تقارير 
"أشغال" إلى أصحاب العالقة الخارجيين مثل الديوان 

األميري والوزارات واللجان الرفيعة المستوى.

باإلضافة إلى ما ســبق، وباالســتعانة بتطبيقات 
Tableau، تعــاون فريقنــا مــن ذوي الخبرة مع جميع 

إدارات الهيئــة لتطويــر لوحــات التقاريــر التنفيذية )الطرق 
الســريعة والطرق والصرف الصحي والمباني وشــؤون 

األصــول(. كمــا تم تطوير لوحات تقارير للمشــاريع 
وأعمــال اللجــان الخاصــة المتعلقة بكأس العالم 2022 

)البنيــة التحتيــة التــي تخدم مشــاريع مالعب كرة القدم، 
.)GAP مشــاريع التجميل، ومشــاريع

ويتمثــل أحــد إنجازاتنــا في توحيــد النماذج والتعريفات 
والمصطلحــات الخاصــة بالتقاريــر الداخلية والخارجية 
بالتعــاون مــع جميع األطــراف المختصة. كما عملت 
وحــدة التقاريــر علــى أتمتة عمليــة تبادل البيانات مع 

الجهــات الخارجيــة من خــالل تطبيق تيمبو بوكس 
.)Tempo Box(

وأيمانــًا منــا بــأن هناك دائمًا مجال للتحســين، فإننا 
ملتزمــون بمواصلــة تطوير أعمالنــا لتحقيق أعلى 

المعاييــر العالمية.

وحدة التقارير

تشــمل إدارة المخاطر المؤسســية )ERM( األســاليب 
والعمليات التي تســتخدمها "أشــغال" إلدارة المخاطر 
 )ERM( المتعلقــة بتحقيــق أهدافها المؤسســية. توفر

إطــارًا إلدارة المخاطــر، والــذي يتضمن تحديد أحداث 
مســتقبلية أو ظــروف معينــة تأثــر على أهداف الهيئة 

)فالمخاطــر تعنــي التهديدات وأيضــًا الفرص(، وتحليلها 
مــن حيــث احتمال حدوثها وحجــم التأثير، وتحديد 

اســتراتيجية االســتجابة )التقييم(، ومراقبة عملية حل 
المخاطر.

مــن خــالل تحديد المخاطر والتصدي لها بشــكل 
اســتباقي، تعمل "أشــغال" على حماية وتعزيز القيمة 

ألصحــاب العالقــة والموظفيــن والعمالء والمنظمين 
والمجتمع ككل.

تــم وضــع مجموعــة من التدريبــات للتوعية بالمخاطر، 
حيــث تــم عمــل أول نــدوه حول موضوع "مقدمة إلدارة 

المخاطــر" والتــي تكللت بالنجاح.

تحقيق أهداف "أشــغال" من خالل إدارة المخاطر

نشــرت "أشــغال" سياســة إدارة المخاطر المؤسسية، 
 )ARM( وقامــت بتنفيــذ برنامج مدير المخاطر النشــط

العــام الماضــي، كنظــام متكامل إلدارة المخاطر على 
مســتوى المؤسســة بحيث يتم تســجيل جميع المخاطر 
المحددة داخل الشــؤون واإلدارات واألقســام والبرامج 

والمشــروعات وتوثيقهــا وإدارتهــا في نظام واحد.

وهذا ســوف يفيد "أشــغال" من ناحية:

• تنفيذ سياســة إدارة المخاطر المؤسســية إلدارة 
المخاطــر وتعزيــز تحقيق أهداف أعمالها.

• التواصــل وتبــادل المعلومــات حول المخاطر في 
جميــع أنحــاء الهيئــة، وبالتالي ثقافة أكثر اســتباقية 

وواعية للمخاطر.

تــم تنفيــذ برنامــج )ARM( بشــكل كلي، حيث تم ترحيل 
بيانــات المخاطــر الواردة من العديد من ســجالت 

 .ARM إلى برنامج Excel المخاطــر للمشــاريع مــن برنامــج
تــم تدريــب أكثــر من 200 من مســتخدمي ARM على 

العمــل عليــه، وقــد حان الوقت اآلن لبــدء تعديل البيانات 
المتواجدة في جميع الشــؤون واألقســام إلدارة مخاطر 

"أشــغال" بهــدف التمكن مــن إعداد تقارير موثوقة 
فــي الوقــت الحقيقــي حــول عملية إدارة المخاطر والتي 
يمكــن مــن خاللهــا اتخاذ قرارات بنــاًء على هذه المخاطر.

)ERM( إدارة المخاطر المؤسسية)CSM( وحدة إدارة التواصل مع الشركاء

برعاية واعتماد من رئيس "أشغال"، تم إنشاء وحدة 
إدارة التواصل مع الشركاء في المكتب الفني في 

سبتمبر 2018، بهدف دعم:

تعزيز نظام إدارة الشركاء على النطاق المؤسسي . 1
للهيئة.

تطوير المستندات والخطط وأدوات إدارة الشركاء.. 2

تحسين طرق التواصل مع الشركاء الداخليين . 3
والخارجيين وسبل تبادل المعلومات. 

ما الذي تقدمه وحدة إدارة التواصل مع الشركاء؟

تقدم وحدة إدارة التواصل مع الشركاء مجموعة من 
الوثائق ذات الصلة واإلجراءات واألدوات التي تعمل 
بشكل تعاوني؛ كسياسة وعملية إدارة الشركاء، خطة 

التواصل، اإلرشادات، األدوات والنماذج الموحدة.

قيد اإلعداد - مجموعة إدارة الشركاء: 

1 .Blue Works عملية إدارة الشركاء من خالل

سياسة الشراكة والشركاء. 2

إرشادات التواصل مع الشركاء الداخليين . 3
والخارجيين

نموذج خطة إدارة الشركاء. 4

5 .)ATS( أدوات إدارة الشركاء - نظام تتبع الموافقات

ندوات وورش عمل تدريبية. 6

مذكرات التفاهم واالتفاقيات الخارجية. 7

المشاركة المجتمعية. 8

أهم اإلنجازات

بالتعاون مع مختلف اإلدارات في "أشغال" . 1
والشركاء الخارجيين، قامت وحدة إدارة التواصل مع 
الشركاء بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل 

وفعاليات التطوير الوظيفي. 

وحدة إدارة التواصل مع الشركاء وإدارة العالقات . 2
العامة واالتصال مثلتا الهيئة في العمل مع 

جامعة قطر لتنظيم المؤتمر العالمي للبناء والبنية 
التحتية الذي عقد في الفترة 2-5 فبراير 2020. 

كان لوحدة إدارة التواصل مع الشركاء مساهمة . 3
فعالة في تنظيم مؤتمر "التحول للتفكير الفّعال 
في القطاع الحكومي" والذي عقد بالشراكة مع 

معهد قطر للممارسات الفعالة في البناء والتعمير 
في الفترة 23-24 أكتوبر 2019.

قــام المكتــب الفنــي، ممثاًل بوحدة إدارة التواصل . 4
مــع الشــركاء، بقيــادة الجهود التي أفضت إلى 

توقيــع مذكــرة تفاهــم بين الهيئــة والمعهد المعتمد 
للبنــاء، حيــث تم توقيع مذكــرة التفاهم بتاريخ        

1 إبريل 2019. 
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كجزء من اإلجراءات الوقائية واالحتياطية لحماية صحة وسالمة موظفيها وأصحاب المصلحة، نفذت "أشغال" عدة مبادرات 
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( والمساهمة في احتوائه.

مبادرات "أشغال" لمواجهة فايروس كورونا )كوفيد-19(

تنفيذ إجراءات احترازية في مواقع المشاريع 
للوقاية من فيروس كورونا

قامت إدارة مشروعات الطرق بالهيئة بالعمل مع مقاوليها 
واستشارييها لوضع وتطبيق خطة طوارئ تشتمل على 

إجراءات وقائية لحماية العمال والموظفين وسكان 
المناطق الواقعة ضمن مشروعات اإلدارة ولمنع انتشار 

الفيروسات والحد من انتقال العدوى والسيطرة عليها.

المتابعة والرصد

تشمل اإلجراءات القيام بفحص طبي لجميع العاملين 
بالمشاريع للكشف المبكر عن أعراض المرض وقياس درجة 

الحرارة لكل فرد، ومنع الزيارات في المكاتب والمواقع 
والمرافق السكنية. كما تخصيص رقم اتصال موّحد في 

سكن العمال لإلبالغ عن أي حاالت مرضية مشتبه بها إلى 
مركز اإلبالغ الخاص بوزارة الصحة.

وتم تقسيم العمال في جميع مرافق السكن واإلقامة 
إلى مجموعات يتكون كل منها من 100 فرد كحد أقصى، 

وتوفير وحدات للعزل للحاالت حتى يتم تحويلهم إلى 
مركز األمراض المعدية المعتمد.

جهود توعوية

تم تقديم قائمة "بالممارسات الضرورية والمحظورة" 
من خالل منشورات مصورة بعدة لغات، وتوعية العمال 

بضرورة الحرص على نظافة األيدي. كما تم إرسال 
تعليمات صوتية عبر تطبيق "واتساب" إلى جميع أفراد 

األطقم الطبية بالمشاريع.

الصحة والنظافة الشخصية

تم توفير األدوات الالزمة للمحافظة على النظافة 
الشخصية وتعقيم وتنظيف سكن العمال، وأماكن 

العمل، وأماكن الصحة والرعاية، وأماكن تناول الطعام.

كما تم خفض أعداد العمال في الباصات إلى النصف 
وتعقيمها بشكل دوري وترك مسافات كافية بينهم، 

والتأكد من توافر القفازات والكمامات ومواد التعقيم.

هذا وتم إلغاء األنشطة والزيارات والتفاعل المباشر مع 
الجمهور، واستبدال التعامالت المباشرة بالمكالمات 

الهاتفية والمراسالت اإللكترونية.

هذا وتقوم اإلدارة بالتأكد من االلتزام بتطبيق هذه 
اإلجراءات من خالل إجراء تفتيش وتدقيق عشوائي على 

سكن العمال وعمل زيارات ميدانية لمواقع المشاريع، 
ومتابعة تقدم تنفيذ خطط الطوارئ من خالل فرق إدارة 
األزمات والتي تم تشكيلها خصيصًا إلدارة هذه األزمة. 
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ضمــن اإلجــراءات الوقائية واالحترازية التــي تتخذها للحد 
من انتشــار فيروس كورونا )كوفيد-19(، قامت شــؤون 
قطــاع األصول في "أشــغال" بتكثيــف جهود التفتيش 

على ســكن العمال ومواقع العمل.

تأتي تلك الجهود في إطار التزام "أشغال" باإلدارة 
الفّعالة لألعمال والتعامل مع مستجدات فيروس كورونا 

)كوفيد-19(، مع االستمرار في توفير كافة الخدمات 
األساسية للطرق والصرف الصحي للمجتمع القطري.

كما اتخذت إدارتي شؤون قطاع األصول بالشراكة مع 
المقاولين العاملين معها تدابير الصحة والسالمة الحازمة 
في مواقع المشاريع لتمكين استمرارية أعمال التشغيل 

األساسية مع ضمان صحة وسالمة الموظفين.

قامت فرق الصحة والسالمة بتفتيش سكن العمال 
ومرافق الرعاية لضمان تطبيق إجراءات الصحة والسالمة 

للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(. وقامت 
"أشغال" بتنفيذ عدة زيارات للتأكد من امتثال جميع 

المقاولين والمقاولين من الباطن للمتطلبات المنصوص 
عليها في المستندات التعاقدية وااللتزام بالقوانين 

القطرية ذات الصلة.

تشمل أهم التدابير قياس درجة حرارة العمال بشكل 
يومي )إجراء ساري منذ بداية شهر مارس 2020(، 

وتنظيف وتعقيم حافالت نقل العاملين مرتين يوميًا 
)صباحًا / مساًء(.

هذا باإلضافة إلى التنظيف والتعقيم اإللزامي لكافة 
المساند، ومقابض األبواب وأي عناصر أخرى ذات 

صلة تتالمس مع اليد. وقد تم تعليق جميع التجمعات 
الترفيهية واالجتماعية والفعاليات الرياضية داخل وخارج 

المواقع حتى إشعار آخر.

كما تم وضع العديد من ملصقات وزارة الصحة العامة 
القطرية التي تحمل أهم المعلومات وطرق الوقاية من 

فايروس كورونا المستجد )كوفيد-19( لخلق مزيد من 
الوعي. 

شؤون قطاع األصول تستعد لمواجهة فايروس كوفيد-19
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تأسيس فريق إلدارة الحوادث في شؤون قطاع األصول

فيما يلي بعض اإلجراءات الرئيسية التي يتم تنفيذها 
بواسطة فريق إدارة الحوادث بشؤون قطاع األصول:

إيقاف شرط الحصول على التصاريح المتعلقة 	 
بالتناكر وبضخ المياه الجوفية مؤقتًا لمدة ثالثة 

أشهر، حيث يمكن لحاملي التصاريح الحالية 
االستمرار في عملياتهم دون تجديد التصاريح 

المنتهية الصالحية خالل هذه الفترة.

توجيه فريق الصحة والسالمة في شؤون قطاع 	 
األصول بإجراء تفتيش على مواقع المشاريع 

)مرافق التشغيل ومساكن العمال حسب الحاجة( 
لضمان تنفيذ التدابير الوقائية الالزمة لحماية 

القوى العاملة لدى شؤون قطاع األصول من 
العّمال والمقاولين على حد سواء. كما قامت 

هذه الفرق بمقارنة وتقييم الخطط المقدمة من 
قبل مقاولي شؤون قطاع األصول والتي تهدف 

للتخفيف من العمل.

إنشاء خطة عمليات )كوفيد-19( لشؤون قطاع 	 
األصول، وتحديد الموظفين الرئيسيين لتوفير 
تغطية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 
تشمل هذه الخطة مركز إدارة شبكات الصرف 

الصحي ومراكز إدارة الطرق لضمان استمرارية 
العمل ومراقبة شبكات الطرق والصرف في الدولة.

مراجعة وإعادة تقييم ترتيبات وإجراءات مركز 	 
التنسيق للطوارئ لموظفي "أشغال" في 

موسم األمطار لضمان استمرارية خدمات العمالء.

إجراء تقييم ألثر األعمال لكل قسم في إدارة 	 
تشغيل وصيانة الطرق وإدارة تشغيل وصيانة 

شبكات الصرف الصحي لتحديد وتخفيف العمليات 
الحرجة وتحديات سلسلة التوريد.

فرض قيود صارمة على دخول مبنى شؤون 	 
قطاع األصول.

تقديم التسهيالت للعمل عن بعد لجميع 	 
الموظفين المعنيين.

تنفيذ معايير الصحة والسالمة في مبنى شؤون 	 
قطاع األصول بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة.

اتخذت شؤون قطاع األصول بشكل استباقي هذه التدابير 
لضمان استمرارية عملياتها األساسية وأعمال الصيانة مع 
ضمان صحة وسالمة الموظفين. وسيواصل فريق إدارة 

الحوادث مراقبة الوضع والبدء باتخاذ المزيد من اإلجراءات، 
بما يتماشى مع متطلبات حكومة دولة قطر و"أشغال" 

خالل هذه الفترة غير المسبوقة، مع التركيز على االستمرار 
في توفير الطرق وخدمات الصرف لسكان قطر.

تماشــيًا مع التزام شــؤون قطاع األصول بتوفير خدمات الطرق والصرف الصحي للمجتمع القطري، عمل فريق شــؤون 
قطــاع األصــول بجــد إلدارة ومواجهــة وبــاء كورونــا )كوفيد-19(. وقد قام الفريق القيادي بســرعٍة فائقة بتأســيس فريق إلدارة 

الحــوادث فــي شــؤون قطــاع األصــول، والــذي يضــم كبار المــدراء في اإلدارة والموظفين. يجتمع هذا الفريق يوميًا باســتخدام 
نظام اتصاالت WebEx لتوفير التوجيه والدعم الالزم لجميع اإلدارات واألقســام مع اســتمرار انتشــار وباء كورونا في قطر.
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إدارة نظم المعلومات

دورات التوعية األمنية

بهــدف زيــادة الوعي األمنــي لإلنترنت لدى موظفي 
"أشــغال"، أطلقــت إدارة نظــم المعلومات بوابة نظام 

إدارة التعلــم عبــر اإلنترنت لبرنامــج التوعية األمنية. 
تتضمــن هــذه البوابــة دورات تدريبية حول مواضيع 
التوعيــة بأمــن المعلومات لفهم دور ومســؤوليات 
الموظــف، وأهميــة األمــن اإللكتروني في منطقة 

العمــل. كمــا أنها تســاعد على فهــم متطلبات االمتثال 
لسياســة األمن اإللكتروني لدى "أشــغال".

isdashghal

servicedesk@ashghal.gov.qa

استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي للعمل عن بعد
ســمحت إدارة نظــم المعلومــات للموظفين بأخذ 

واســتخدام الكمبيوتــر المكتبــي الخــاص بهم للعمل عن 
بعــد، بموافقة من المدير المباشــر.

وعملــت إدارة نظــم المعلومــات على ضمان توفر 
األدوات التاليــة فــي أجهــزة الكمبيوتر للموظفين:

VPN  يســتخدم لتوصيل أنظمة "أشــغال".	 

Cisco Jabber يســتخدم في االتصاالت الصوتية 	 
والمرئية.

Cisco WebEx ُيســتخدم للدعم/االجتماع عن ُبعد 	 
واجتماعــات الفيديو.

نظام المراسالت اإللكتروني عبر اإلنترنت

قامت إدارة نظم المعلومات بنشر نظام المراسالت اإللكترونية عبر اإلنترنت لخدمة التواصل بين الجهات الخارجية 
وبين "أشغال".

إحصائية استخدام برنامج "CISCO WebEx" لالجتماع عن بعد 
والتي أجرتها إدارة نظم المعلومات
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أضافت إدارة نظم المعلومات ثالث إضافات جديدة 
محسنة إلى محفظة "أشغال" للهاتف الجوال:

 	ESS Enterprise Self Service Mobile  تطبيق

تطبيق Ashghal 24/7 المحّسن )ميزة جديدة: خدمة 	 
   Play Store اإلشغال على الطريق( - متوفر في

App Storeو

تطبيق المناقصات اإللكترونية - توثيق ثنائي مع 	 
OTP  كلمة السر لمرة واحدة

 App يمكن تحميل جميع التطبيقات من متجر تطبيقات
Store باستخدام بيانات االعتماد AD وكلمة المرور.

إدارة نظم المعلومات تعلن 
عن تعزيز محفظة "أشغال" 

للهاتف الجوال

يجب إتمام الدورات بناًء على قدرة الموظفين وجدولهم 
الزمني، وهو إلزامي لجميع موظفي "أشغال" )دائمين/ 

إعارة/ داخل مشروع(.

الدورات متوفرة على بوابة "أشغال" الداخلية.

أجرت إدارة نظم المعلومات تدريبات لضمان استمرارية 
عمليات "أشغال" ولعمل الموظفين من المنزل. 

ورصدت اإلدارة اختبار النظام للتأكد من أن الجميع قادر 
على العمل بنجاح عن بعد.

كما تم توفير خدمات "مكتب خدمة إدارة نظم 
المعلومات" للموظفين الذين يحتاجون للمساعدة في 

أي أمور تتعلق باإلدارة. يمكن االستفادة من مكتب 
الخدمة من خالل أي من القنوات التالية.

مبادرات إدارة نظم 
المعلومات لمكافحة فيروس 

Covid-19

30800900 44951234
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في إطار الجهود واإلجراءات التي تنفذها "أشغال" للحد من انتشار فايروس كورونا )كوفيد-19(، ولحماية 
الصحة والسالمة لجميع موظفي الهيئة، نفذت إدارة الموارد البشرية عدد من المبادرات، شملت:

تنفيذ إجراءات العمل عن بعد تماشيًا مع توجيهات اللجنة العليا إلدارة األزمات  •

توجيه نصائح للموظفين حول السفر  •

تعليق التدريبات وورشات العمل والمهمات الرسمية حتى إشعار آخر  •

تحديثات 
التوظيف

31
 موظف

إجمالي عدد الموظفين 
الجدد في الربع األول 

من عام 2020

25
موظف
 قطري

إجمالي عدد المهندسين 
القطريين الجدد في الربع 

األول من عام 2020 

10
مهندس
قطري

إجمالي عدد الموظفين 
القطريين الجدد في الربع 

األول من عام 2020 

تحديثات 
الترقيات  

موظفون قطريون حاصلون 
على ترقية استثنائية خالل 
الربع األول من عام 2020

موظف قطري حاصل على 
ترقية دورية خالل الربع األول 

من عام 2020

8 27
 

تحديثات إدارة شؤون الموظفين 

2,101 1,281 820

الموظفون القطريون

إجمالي عدد الموظفين

جنسيات ُأخرى

21
00

%39
نسبة التقطير

في الربع األول 
من 2020

برنامج تطوير إدارة المشاريع

جلسة تعريفية حول برنامج تطوير إدارة المشاريع 
للخريجين القطريين الجدد

في فبراير 2020، تم عقد جلستين تعريفيتين 
للمهندسين الذين تم تعيينهم حديثًا. قدمت الجلستين 

عرض مفصل حول برنامج تطوير إدارة المشاريع، 
والمشاركات التي سيجريها المهندسون خالل الـ 30 إلى 

36 شهرًا القادمة.

برنامج تطوير الخريجين

جلسة تعريفية حول برنامج تطوير الخريجين

حضر 13 خريج قطري الجلسة التعريفية التي عقدت في 
مارس 2020 والتي قدمت عرض مفصل لبرنامج تطوير 

الخريجين والتدريبات التي سيشارك بها الخريجين خالل 
فترة 24 شهر.

برنامج التطوير اإلداري

دورات تدريبية داخلية

أكمل 15 موظف قطري إداري ثمانية تدريبات داخلية في 
الفترة بين يناير ومارس 2020.

ندوات "أشغال"

ندوة استراتيجية المشتريات والعقود

الندوة التي عقدت في يناير ساعدت المشاركين على 
تعلم استراتيجيات الشراء والعقود وكيفية توزيع مخاطر 

المشاريع بين األطراف في العقود. باإلضافة إلى 
ذلك، قدمت الندوة نبذة حول كيفية تأثير االستراتيجيات 

وتخصيص المخاطر على نتائج تنفيذ المشروع.

إدارة برنامج البناء الناجح - بالتنسيق مع المكتب الفني

عقدت الندوة في يناير وساعدت المشاركين على تحديد 
مبادئ إدارة البرامج الناجحة والعوامل المشتركة التي 

تدعم نجاح أي برنامج للتغيير التحويلي. 

كما قدمت الندوة فهم موضوعات الحوكمة التي تسمح 
للمؤسسة باختيار القيادة المناسبة، وفريق التنفيذ، 

والهيكل التنظيمي القوي، والضوابط ومعلومات 
التحكم، مما يوفر أفضل فرصة لتقديم النتائج المخططة 

وتحقيق الفوائد المرجوة.

مقدمة إلى ندوة إدارة المخاطر

كانت الندوة هي األولى في سلسلة قدمها فريق إدارة 
المخاطر المؤسسية حول إدارة المخاطر، كجزء من برنامج 

التوعية بالمخاطر الذي يجري تنفيذه.

مكنت الندوة موظفي "أشغال" وشركائها من 
المستوى الثالث من التعرف على المخاطر والفرص 

خالل عملهم العادي وتسجيل التقارير. 

باإلضافة إلى ذلك، قدمت الندوة فهمًا حول سبب 
ضرورة إدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر والشخص 

المسؤول عن إدارة المخاطر.

ندوة أفضل الممارسات في مشتريات البناء

ساعدت الندوة المشاركين على معرفة مخاطر المشاريع 
المخصصة بين األطراف في العقود، واالستراتيجيات 

وتخصيص المخاطر والتأثير في نتائج تسليم المشاريع. 

كما أتاحت الندوة فرصة تبادل ومناقشة أفضل 
الممارسات في المشتريات لمشاريع البناء.

ندوة التخطيط والتقدير وإدارة الموارد في برامج 
اإلنشاءات

ساعدت الندوة المشاركين على معرفة أنواع التخطيط 
المطلوبة لبرامج اإلنشاءات، سواء على مستويات 

السياسة أو التسليم. 

كما تدرس الندوة أهمية تقدير تكلفة اإلنشاءات وأثرها 
على نجاح أو فشل تنفيذ برامج اإلنشاءات.
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التدريبات الصيفية

أكمل 3 طالب التدريب الصيفي في "أشغال"     
)خالل شهري فبراير ومارس(.

منهم طالبين من كلية شمال األطلنطي في قطر، 
وطالب من جامعة قطر.

مشاركة "أشغال" في المعارض المهنية

جامعة أبردين )24 فبراير(

جامعة قطر )8 و9 مارس(

الدورات الداخلية

الصحة والسالمة المهنية - دورة داخلية لإلداريين في 
شؤون األصول )4 و5 مارس(

أكمل 16 موظفًا الدورة الداخلية التي استمرت ليومين.

أبرز الدورات الداخلية

ARM Risk Express تدريب 

UAT تطبيق 

)L1 & L2( 2013 مايكروسوفت وورد 

 مبادئ السكرتارية

 مستوى اللغة اإلنجليزية 3                                        
 )الدفعة األولى(

 مستوى اللغة اإلنجليزية 3                                   
 )الدفعة الثانية(

)L1 & L2( 2013 مايكروسوفت إيكسل 

 الكهرباء والتصميم

CMMI تدريب 

 مهارات االتصال وخدمة العمالء

 كتابة التقارير الفنية لإلداريين

 كتابة التقارير الفنية

 مايكروسوفت أوتلوك 2013                                        
)L1 & L2( 

 أخالقيات العمل،  وتقنيات االتصال

 الصحة والسالمة المهنية - لإلداريين

 مايكروسوفت باوربوينت 2013                                    
   )L1 & L2( 

يناير

يناير

يناير

يناير

يناير

يناير

فبراير

فبراير

فبراير

فبراير

فبراير

فبراير

فبراير

مارس

مارس

مارس

ملخص التدريبات )الربع األول من 2020(

عدد المشاركينعدد التدريبات

شهادات احترافية

1
1

تدريبات عملية

2
2

ندوات

4
85

تدريبات مع وزارة 
التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية

46
119

تدريبات داخل قطر

22
136

تدريبات داخل "أشغال"

18
170
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ناندار محمد رفيق      
عامل صيانة ثالث

إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي

أنمر عبداللطيف السعايدة      
مشرف تشغيل وتحكم رابع
إدارة تشغيل وصيانة الطرق

نوره ابراهيم قمبر األنصاري        
مهندس تخطيط ثالث

إدارة مشروعات الطرق

يناير 2020

برنامج الموظف المثالي الشهري

برنامج الموظف المثالي الشهري هو مبادرة تهدف إلى تحفيز الموظفين لتحسين أدائهم الوظيفي وإيجاد بيئة عمل تنافسية، 
من خالل تكريم الموظفين المميزين ممن يقدمون مساهمات كبيرة في العمل مع حفاظهم على األداء الوظيفي المثالي.

ديسمبر 2019

محمد آدم مصطفى
أخصائي تدقيق داخلي
إدارة التدقيق الداخلي

سلمى عبدالله حمد الدليمي  
سكرتير ثالث

إدارة التخطيط والجودة

شيال ساالندانان                                   
مراقب وثائق رابع  

إدارة مشروعات الطرق السريعة

مشعل جارالله سالم أبوشريده 
مهندس ميكانيكي ثالث

إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي

أحمد عبدالعزيز عطيه علي    
مهندس ميكانيكي ثالث

إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي

رامي وائل صيام      
مهندس كهربائي ثالث

إدارة تشغيل وصيانة الطرق

علي شاهين محمد السليطي 
مشرف كتبة شؤون إدارية ثالث  

شؤون المشروعات
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هشام محمد نصر الدين
كبير مهندسين مشاريع

إدارة الخدمات العامة

عناية محمد جباعي 
مهندس تخطيط أول

إدارة الخدمات الهندسية

فيصل حمد عبدالله الخالدي   
أخصائي عالقات عامة

إدارة العالقات العامة واالتصال

عهود محمد الخزندار 
محاسب ثالث

إدارة الشؤون المالية واإلدارية

"أشغال" تشارك في ساعة األرض

جلسة توعوية حول فايروس كوفيد-19

"أشــغال" تطفئ أضواءها تضامنًا مع يوم 
األرض 2020

عقدت "أشــغال" جلســة توعوية بهدف الحد من 
انتشــار فيروس كورونا )كوفيد-19(. وكانت الجلســة 

موجهــة للشــركات والمقاوليــن العاملين مع الهيئة

الفعاليات

في هذا العدد نقدم لكم الموظفين الفائزين بلقب الموظف 
المثالي الشهري في ديسمبر 2019 ويناير 2020 .
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سعادة رئيس "أشغال" يترأس الوفد القطري 
في المؤتمر العالمي الوزاري الثالث للسالمة 

على الطرق في دولة السويد 

ترأس سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، 
رئيس "أشغال"، الوفد القطري في المؤتمر الوزاري 

العالمي الثالث للسالمة على الطرق، والذي أقيم في 
دولة السويد - مدينة استكهولم، في فبراير 2020.

تــم افتتــاح المؤتمــر من قبل ملك دولة الســويد وحضره 
عــدة وزراء مــن مختلــف الــدول وممثل األمين العام لألمم 

المتحدة، وســفير ســالمة الطرق في العالم.

ضم الوفد القطري، الذي ترأســه ســعادة رئيس 
"أشــغال"، المهندس حمد عيســى العبدالله وكيل الوزارة 

المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصالت 
واالتصــاالت، العميــد محمد المالكي أمين ســر اللجنة 
الوطنية للســالمة المرورية، والشــيخ محمد آل ثاني 
مديــر إدارة الصحــة العامــة فــي وزارة الصحة العامة، 

والســيد محمد ســعد المغيصيب مدير مكتب ســعادة 
رئيس "أشــغال"، والرائد علي حمد المري من إدارة 

التحقيقــات المروريــة بــإدارة المرور، والســيد محمد الكثيري 
مــن لجنــة الســالمة المروريــة في اإلدارة العامة للمرور. 

وشــارك ســعادة رئيس "أشــغال" في الحلقة النقاشية 
تحت عنوان "جني فوائد الســرعة اآلمنة"، كما شــهد 

المؤتمــر عدة حلقات نقاشــية أخــرى تناولت مختلف 
المواضيــع المتعلقــة بالســالمة المرورية والنقل 

المســتدام مثــل خطة األمــم المتحدة للعقد 2020-2011 
للســالمة علــى الطــرق، ومتطلبات تحقيق أهداف األمم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2015-2020، وأهمية بناء 
قيــادات فــي ســالمة الطــرق، وموضوع بناء قطاع نقل 
آمن ومســتدام، وكذلك تمت مناقشــة أهداف األمم 

المتحدة 2020-2030 لســالمه الطرق.

كمــا اجتمــع الوفــد القطري مع الســيد جون دوتس، 
ســكرتير األمم المتحدة للســالمة المرورية ورئيس 

االتحاد الدولي للســيارات، وتمت مناقشــة عدة مواضيع 
هامــة منهــا التقــدم الذي أحرزته دولــة قطر في تخفيض 

الوفيــات المروريــة خالل 2013-2019، وتحقيقها 
متطلبــات األمــم المتحــدة المتعلقــة بخطة العقد 2011- 

2020، وتبنيهــا أهــداف التنمية المســتدامة ومتابعة 
تنفيذهــا دوريــًا مــن قبل اللجنة الوطنيــة والمكتب الوطني 

للســالمة المروريــة وكذلــك أهداف األمم المتحدة 
2030، كمــا وافقــت دولــة قطر على نقــل تجربتها الناجحة 

لمســاعدة الدول النامية الفقيرة. 

وتــم التطــرق لجهــود قطــر للمباشــرة بخطة -2023
2033 إلدارة الســالمة المرورية والنقل المســتدام 

واالســتعداد للتحديــات التــي ســتواجه الدولة بعد 
إكمــال مشــاريع البنيــة التحتيــة، وتوفيــر متطلبــات الطلب 

المتزايــد علــى الحركــة المرورية. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن دولــة قطر تعتبر من الدول 
المتقدمــة عالميــًا مــن حيث تبنــي خطط األمم المتحدة 
للســالمة على الطرق، وأهداف التنمية المســتدامة، 

وتخفيــض وفيــات حوادث الطــرق، حيث تطمح قطر 
للوصــول لمرحلــة "صفر حوادث" وهو هدف اســتراتيجي 

تســعى له مؤسسات الدولة. 

كمــا تعمــل الدولــة علــى الحد من االزدحام وبناء قطاع 
نقل مســتدام وتطوير تخطيط المدن، حيث تم إنشــاء 

اللجنة الوطنية للســالمة المرورية كمؤسســة رائدة 
فــي الدولــة والتــي أكدت عليها األمــم المتحدة. كما تم 
تأســيس المكتب الوطني للســالمة المرورية وتزويده 

بكــوادر مؤهلــة عالميــًا لتعزيز موقــع دولة قطر العالمي 
ومســاعدة 33 جهــة معنيــة فــي الدولة في تنفيذ 

395 خطــة عمــل كجــزء من االســتراتيجية الوطنية، ذلك 
باإلضافــة إلــى تعزيــز نظام التقييــم والمتابعة، مما 

أهلهــم للحصــول علــى جوائــز عالمية مرموقة في إدارة 
الســالمة المرورية والنقل المســتدام.
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شاركت "أشغال" كشريك رسمي في النسخة األولى 
من معرض "ابن بيتك 2020" تحت رعاية معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، والذي أقيم في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات خالل الفترة من 2 إلى 4 مارس 2020.

افتتح المعرض ســعادة الســيد علي بن أحمد الكواري، 
وزيــر التجــارة والصناعة، بحضور المهندس يوســف 

العمادي، مدير شــؤون المشــاريع في "أشــغال" وعدد 
مــن كبار المســؤولين مــن مختلف الوزارات والجهات 

الحكومية المشــاركة.

شراكة مستمرة 

تقوم "أشــغال" بالتنســيق مع مختلف المؤسســات 
الحكوميــة بالدولــة، كوزارة البلدية والبيئة والمؤسســة 

العامــة القطريــة للكهربــاء والمــاء "كهرماء" وغيرهم من 
الجهــات التخطيطيــة والخدميــة بالدولة، بالعمل على 

توفير خدمات بنية تحتية كفؤة ومســتدامة ومشــاريع 
اســتراتيجية تمتــد بمختلــف المناطق بالدولة.

في هذا اإلطار قال المهندس يوسف العمادي، مدير 
شؤون المشاريع في "أشغال": "بناًء على توجيهات 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى وتوجيهات 
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمد 

"أشغال" إلى تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشاريع 
القائمة والوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، 

وتنفيذ الخطط الوطنية للدولة المتعلقة بالبنية التحتية 
والمشاريع، السيما فيما يخص أراضي المواطنين 
والتي تأتي على رأس أولويات الحكومة الرشيدة".

مشــاركة مميزة بالمعرض

شاركت "أشغال" في المعرض من خالل ست محاضرات 
متنوعة، إضافة إلى جناح يعرض نبذة عن أهم المشاريع 

التي تقوم بتنفيذها الهيئة وعدد من الفيديوهات 
والكتيبات لتوضيح وعرض أهم الخدمات التي تقدمها 
"أشغال" ألصحاب المنازل والمنشآت ورواد الطريق. 

تضمــن اليــوم األول عــرض ورقتي عمل حول أهم 
قنــوات تواصل "أشــغال" مــع الجمهور وخدمة العمالء، 

"أشغال" شريك رسمي في النسخة األولى 
من معرض "ابن بيتك 2020"

إضافة إلى خدمة توصيل المنازل والمنشــآت بشــبكة 
الصــرف الصحــي، والتــي تم دمجهــا مؤخرًا ضمن النظام 

اإللكترونــي الجديــد إلصدار رخص البناء.

كمــا عقــدت الهيئة خالل اليــوم الثاني للمعرض 
محاضرتيــن؛ إحداهمــا عن أهم خدمات شــبكات الصرف 

الصحي المقدمة لألفراد والشــركات واســتخدامات المياه 
المعالجــة والميــاه الجوفيــة، والتي تســهم في حماية 
البيئة وترشــيد اســتهالك مياه الشــرب، أما المحاضرة 

الثانيــة فهــي عــن تصاريــح القيام بأعمال ضمن حرم 
الطريــق وهي معنية بشــركات المقاوالت.

أمــا فــي اليــوم الثالث للمعرض فقد اســتعرض فريق 
عمــل "أشــغال" أهم وأحــدث التكنولوجيات والمواد 

المســتخدمة في مجاالت البناء، والهندســة المعمارية 
والتصاميــم الداخليــة التي تنفذها "أشــغال" في 

مشــاريع المباني والتي يمكن للمواطنين االســتفادة 
بهــا فــي المراحــل المبكرة لتصميــم وتنفيذ بيوتهم. كما 

اســتعرضت "أشــغال" أهم النصائح الواجب اتباعها في 
المنــازل للحفــاظ على شــبكة الصرف الصحي وتفادي 

انســدادها، إضافة إلى أهم اإلجراءات االحترازية التي 
يمكــن اتباعهــا فــي المنازل قبل كل موســم أمطار لحماية 

المنشــآت من التضرر.
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إدارة التصاميم تكرم الموظفين المشاركين في 
دورات تدريبية هندسية

احتفلت إدارة التصاميم التابعة لشــؤون المشــروعات 
في "أشــغال" بتكريم 59 مهندس من الذين شــاركوا 
فــي خمــس دورات هندســية مبتدئــة ومتقدمة في الـ 

Autocad والـــ Seville 3D. تــم إعــداد وتنفيذ هذه الدورات 
خــالل الربــع األخيــر من عــام 2019 وذلك ضمن المرحلة 

الثانيــة لخطــة اإلدارات لتطويــر كوادرها الجدد.

تهــدف هــذه الدورات إلى تطويــر الموظفين المعينين 
حديثــًا بشــكل خــاص، باإلضافــة إلى تطوير عدد من 

المهندســين والفنيين في اإلدارة حســب احتياجاتها 
ورفع كفاءتهم فيما يتعلق باســتخدام البرامج الهندســية 

ومهــام التصاميــم الخاصة بالطــرق بأقل التكاليف 
والوقــت وبجودة عالية.
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نظمت "أشــغال" زيارتين مدرســيتين لمشــروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي شــمال الدوحة، أحد أهم 
مشــاريع الصرف التي نفذتها الهيئة، حيث اســتقبلت الهيئة طالب من مدرســة قطر للعلوم المصرفية وإدارة 
األعمال الثانوية للبنين وطالب من المدرســة الفرنســية، ليتعرفوا على مزايا المشــروع وحلول معالجة المياه.

"أشغال" تشارك كشريك استراتيجي في 
مؤتمر القبة البيئية

كجــزء مــن جهودهــا لتعزيز االســتدامة البيئية في دولة 
قطر، شــاركت "أشــغال" كشريك اســتراتيجي في مؤتمر 

القبــة البيئيــة الــذي عقد في يناير.
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المسؤولية المجتمعية

جائزة المسؤولية المجتمعية لعام 2019

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فازت 

سفراء "أشغال" يشاركون بالعمل التطوعي 
بالتعاون مع قطر الخيرية

شارك سفراء "أشغال" بالعمل التطوعي بالتعاون مع 
قطر الخيرية بهدف مساندة الدولة في مواجهة فيروس 

كورونا، حيث دعت "أشغال" موظفيها للتطوع بهذه 
المبادرة النبيلة لتوزيع المستلزمات الطبية والغذائية.

"أشغال" بجائزة المسؤولية المجتمعية لعام 2019، وذلك 
خالل فعالية توزيع جوائز المسؤولية المجتمعية السابع.
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كما دعت "أشغال" موظفيها للتسجيل للتطوع مع الهالل 
األحمر القطري لخدمة أهل قطر في الحجر الصحي. وقد 
دعمت "أشغال" الهالل األحمر القطري من خالل توزيع 

اإلمدادات الطبية بين األشخاص في الحجر الصحي. 
وقد عزز هذا الجهد تركيز المسؤولية االجتماعية ألشغال 

والشراكة بين الجهتين.

حملة حق الشام

دعت إدارة العالقات العامة واالتصال جميع الموظفين 
للمشاركة في حملة "حق الشام" إلغاثة أهل الشام

حملة دفء وسالم
شاركت "أشغال" في حملة "دفء وسالم" بالتعاون 

مع قطر الخيرية، وحثت جميع الموظفين على المساهمة 
في هذه الجهود لدعم إخواننا المنكوبين في 17 دولة 

داخل مخيمات النازحين والمناطق الفقيرة.

مسابقة إنت قدها

كجزء من احتفاالت اليوم الرياضي للدولة، أطلقت 
"أشغال" مسابقة "إنت قدها" بنسختها الثالثة 

بهدف تعزيز الوعي باللياقة والصحة البدنية
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