




وضمن برنامج البنية التحتية، أعلنت "أشغال“ عن االنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 50 موقفًا جديدًا لخدمة الفعاليات الرياضية 
الخاصة ببطولة كأس العرب 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 51,000 سيارة 

و5,600 حافلة. كما حصل برنامج البنية التحتية على جائزة البيئة الدولية  Award Green Apple لعام 2021، حيث قامت 
إدارة مشروعات الطرق بتطبيق عدد من األدوات والحلول المبتكرة بهدف تسجيل ومراقبة االنبعاثات الكربونية بدقة ضمن 

المشاريع التابعة لها والعمل على التقليل منها.

وكجزء من جهودها المتواصلة لتوفير حلول مستدامة لتحسين شبكات الصرف الصحي في الدولة وفقًا ألفضل المعايير 
الدولية، أعلنت هيئة األشغال العامة "أشغال" عن اكتمال تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير أربع محطات ضخ لمياه 

الصرف الصحي، حيث يهدف المشروع إلى زيادة القدرة االستيعابية لمحطات الضخ األربعة بنسبة تتراوح بين ٪61 إلى 
٪212، من أجل استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي الحالية والمستقبلية.

وبهدف تعزيز التعاون مع الجهات األخرى، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بما في ذلك مذكرة تفاهم مع كلية الشمال 
األطلنطي وشركة ABBقطر، تمهيدًا إلنشاء مصنع إلنتاج الشواحن الكهربائية للسيارات والحافالت الكهربائية ليصبح 

أول مصنع من نوعه لشركةABB في مجال النقل الكهربائي، كما دشنت هيئة األشغال العامة ووزارة الداخلية عملية ربط 
إلكتروني وتبادل بيانات الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار في ممتلكات الدولة بشكل الكتروني وإلغاء كافة اإلجراءات 

الورقية بين الطرفين في هذا الشأن. 

 وكوننا حاليًا في سنة استثنائية الستضافة كأس العالم 2022 ، علينا أن نبذل المزيد من  الجهود بكفاءة وفعالية لالستمرار  
في إنشاء أسس بنية تحتية متينة ومستدامة لتقديم األفضل للمواطنين والمقيمين على دولة قطر.

الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي
رئيس هيئة األشغال العامة

2

قد أدى حرصنا على تقديم أفضل الخدمات 
للعمالء إلى حصول هيئة األشغال العامة 
على جائزة "إيبرا" IPRA الذهبية العالمية 
للتمّيز في "العالقات العامة للمستهلك 
لخدمة قائمة" عن برنامج "أشغال" للتميز 
في خدمة العمالء

رسالة
الرئيس

عملنــا فــي األشــهر الماضيــة على إنجاز العديد من 
المشــاريع والكثيــر من التغيــرات الهامة ألننا دائمًا 

حريصــون علــى تأديــة التزاماتنا في تحقيق اســتراتيجيتنا 
2022، كمــا أدعوكــم بــأن ال ندخــر جهدًا لتقديم األفضل 

فــي األيــام المقبلــة، ومواصلة تحقيق التميز التشــغيلي 
وتســليم المشاريع.

قد أدى حرصنا على تقديم أفضل الخدمات للعمالء 
إلى حصول هيئة األشغال العامة على جائزة "إيبرا" 
IPRA الذهبية العالمية للتمّيز في "العالقات العامة 

للمستهلك لخدمة قائمة" عن برنامج "أشغال" للتميز 
في خدمة العمالء، لتصبح قطر الدولة العربية الوحيدة 

الفائزة في عام 2021، كما حصلت "أشغال" على جائزة 
أفضل مؤسسة حكومية خدمية في قطر في مهرجان " 

نجاح قطري".

وفي إطار برنامج الطرق السريعة، تم البدء بتنفيذ 
مشروع إنشاء تقاطع مبيريك وتطوير تقاطع خالد بن 
أحمد وافتتاح التقاطع “المعروف بالصدفة" بشكل 

جزئي على طريق الوكرة الرئيسي.
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صرح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة اإلشراف على 
تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة، أن الحصول على هذا اللقب 
العالمي يؤكد على التزام اللجنة بالمساهمة في الحفاظ على البيئة، 

وذلك تماشيًا مع جهود دولة قطر في مجال التنمية واالستدامة البيئية، 
كجزء من الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأعلن المحّكمان الرســميان لغينيس لألرقام القياســية، 
آالن بيكســلي ولويــس تومــز، عــن الرقم النهائي ألكبر 

عدد من الجنســيات المختلفة المشــاركة في زراعة 
األشــجار في وقت واحد وهو 66 جنســية التزمت بمعايير 
الزراعــة، وذلــك خالل فعالية التشــجير التــي نظمتها اللجنة 

يــوم الســبت 9 أكتوبــر 2021 علــى طريق دخان، بجوار 
قاعــات الرفــاع لالحتفــاالت، وذلك فــي إطار الحملة التي 

أطلقتهــا عــام 2019 تحــت عنــوان "تجميل قطر وعيالنا 
يزرعون شــجرة" بهدف "زراعة مليون شــجرة"، بالتعاون 

مــع وزارة البلدية.
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حققت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة في الدولة لقبًا جديدًا 
من غينيس لألرقام القياسية ألكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في 
زراعة األشجار في وقت واحد، ليضاف هذا اإلنجاز إلى سجل األرقام القياسية 

العالمية التي تم تحقيقها باسم دولة قطر.

لقب جديد من غينيس لألرقام القياسية
ألكبر عدد من الجنسيات المشاركة في زراعة 

األشجار في آن واحد

شجرة واحدة
لكل جنسية

الزراعة خالل
خمسة دقائق

متواصلة

معايير 
وخطوات

دقيقة

موضوع العدد
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رواندا، الســنغال، ســنغافورة، الســودان، السويد، 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، طاجيكســتان، تايلند، 

تونــس، تركيــا، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمى 
وآيرلنــدا الشــمالية، فنزويــال )جمهوريــة - البوليفاريــة(، 

فييــت نام، واليمن.

حملة "تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة" لـ "زراعة 
مليون شجرة"

تــم إطــالق الحملــة في 28 ســبتمبر 2019 من قبل 

لجنــة اإلشــراف على تجميــل الطرق واألماكن العامة 
بالدولــة وبالتعــاون مــع وزارة البلدية، وذلك تماشــيًا مع 

جهــود دولــة قطــر في مجال التنمية واالســتدامة البيئية 
كجــزء مــن الركيــزة الرابعــة لرؤية قطر الوطنية 2030 

والتي تهدف لتحقيق االنســجام والتناســق بين التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وحماية البيئــة والحفاظ عليها 

من أجل أجيال المســتقبل.
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وقد قام المشــاركون من كل جنســية بزراعة شــجرة واحدة 
علــى مــدار خمــس دقائــق متواصلة، مع اتباع خطوات 

دقيقــة تــم توثيقهــا بكاميرات مثبتــة بالموقع طيلة فترة 
الفعاليــة، ليتــم تقييــم عملية الزراعــة وموافقتها للمعايير 
والشــروط الخاصة للحصول على لقب موســوعة غينيس 

لألرقام القياسية.

يذكــر أن الجنســيات المشــاركة فــي فعاليــة زراعة 
األشــجار شــملت الجزائر، األرجنتين، أســتراليا، النمســا، 

بنغالديــش، بلجيــكا، بنيــن، البوســنة والهرســك، بروني 
دار الســالم، بلغاريــا، كنــدا، كوســتا ريــكا، كوت ديفوار، 

كرواتيــا، كوبــا، جيبوتــي، الجمهوريــة الدومينيكيــة، مصر، 
الســلفادور، إريتريــا، فرنســا، جورجيــا، ألمانيــا، اليونان، 

هايتــي، الهنــد، إندونيســيا، إيران، العــراق، إيطاليا، 
األردن، كازاخســتان، كينيا، كوســوفو، قيرغيزســتان، 

لبنــان، ليبيــا، مالــي، مالطة، موريشــيوس، المكســيك، 
المغــرب، نيبــال، النيجــر، نيجيريــا، بنمــا، باراغواي، بيرو، 

الفلبيــن، البرتغــال، قطــر، رومانيا، االتحاد الروســي، 
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كانــت قــد أعلنــت الجمعية الدوليــة للعالقات العامة 
"إيبرا" IPRA عن فوز "أشــغال" ممثلة بإدارة العالقات 

العامــة واالتصــال مــن ضمن 93 فائــزًا من كل أنحاء العالم 
تحــت العديــد مــن التصنيفات. وقــد فازت عن نفس الفئة 

كل مــن رومانيــا، بريطانيــا، الصين والمجر.

وللوصــول ألكبــر عــدد من العمالء تواصل "أشــغال" 
تعزيــز حضورهــا علــى منصات التواصــل االجتماعي 

مــن أجــل تعزيــز التفاعــل مع العمالء مــن مواطنين 
ومقيميــن وإبقائهــم علــى اطــالع حول آخر تطورات 

مشــاريع وخدمــات الهيئــة، وذلك مــن خالل القنوات 
 Facebook وفيســبوك Twitter األكثر مشــاهدة: تويتر

 .YouTubeو Instagram وإنســتغرام LinkedIn ولينكــدإن
هــذا باإلضافــة إلى االســتعانة بأفضــل المطورين 

لتحســين وتطوير الموقع الرســمي لـ"أشــغال" وما 
يشــمله من خدمات.

علق الســيد عبدالله ســعد آل ســعد، مدير إدارة العالقات العامة واالتصال 
في "أشــغال" قائاًل: "مع ازدياد عدد عمالئنا وشــركائنا خالل الســنوات 

الماضية اتســعت رقعة وســائل التواصل معهم لتتضمن العديد من 
القنــوات التــي مــن خاللها يســتطيع العميل التقــدم للحصول على الخدمة، 

التواصل وتقديم مالحظاته أو استفســاراته بأســهل طريقة وأســرع وقت". 

قالــت الســيدة عبيــر الهاجري، مديــر إدارة نظم المعلومات 
في "أشــغال"، "نحن في "أشــغال" نضع رضا العمالء 
علــى قمــة أولوياتنــا وفي هذا اإلطــار نقوم بتحديث كافة 

البرامج واألنظمة التي تســاعدنا في تســهيل التواصل 
معهم، والســعي المســتمر نحو تطوير شــكل ومحتوى 

قنواتنــا اإللكترونيــة وتعريــف الجمهور بهــا وتحقيق تجربة 
إلكترونية أفضل".

أعرب السيد جاسم إبراهيم فخرو، المنسق الوطني 
للجمعية الدولية في قطر، عن سعادته لفوز "أشغال" 

بالجائزة الذهبية للتمّيز في "العالقات العامة للمستهلك 
لخدمة قائمة “،قائاًل إن هذا االنجاز رفع اسم قطر على 
الخريطة العالمية للعالقات العامة حيث تعتبر "أشغال" 
أول جهة قطرية تفوز بهذه الجائزة التي تقيمها الجمعية 

الدولية للعالقات العامة سنويًا بمشاركة واسعة 
لمؤسسات العالقات العامة من مختلف دول العالم.
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فازت هيئة األشغال العامة "أشغال" ممثلة بإدارة العالقات العامة واالتصال بجائزة 
"إيبرا" IPRA الذهبية العالمية للتمّيز في "العالقات العامة للمستهلك لخدمة 

قائمة" عن برنامج "أشغال" للتميز في خدمة العمالء، لتصبح قطر الدولة العربية 
الوحيدة الفائزة في عام 2021.

"أشغال" ممثلة بإدارة العالقات العامة 
واالتصال تفوز بجائزة "إيبرا" الذهبية العالمية 

للتميز في العالقات العامة
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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.

10

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"

االستراتيجية المؤسسية
لـ "أشغال" 2018 - 2022

9

ء



أخبارنا I العدد 26اإلستراتيجية وإدارة الجودة

اإلستراتيجية
وإدارة الجودة

ية
يج

رات
ست

إل
ت ا

يثا
حد

ت
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عقد ســعادة الدكتور المهندس ســعد 
بن أحمد المهندي، رئيس "أشــغال"، 

اجتماعــا عبــر االنترنت لمراجعة أداء 
الربع الثالث لســنة 2021 وتقدمه، 

مقابل األهداف االســتراتيجية العشــر 
ل "أشــغال" للشؤون واإلدارات، 
وحضر االجتماع مدراء "اشــغال" 

والموظفين الرئيســيين. 

ختم سعادة الرئيس االجتماع 
بالمقترحات اآلتية:

يعمل كلٌّ من شؤون المشاريع 	 
وشؤون األصول عن كثب 

وبالتنسيق مع لجنة تنسيق 
المرافق لتحليل مسائل التسليم 

وتحديد خطة العمل لتعجيل 
تسليم مشاريع البناء وتنفيذ 

نفس الشيء.

استراتيجية "أشغال" 2018-2022:
للربع الثالث لسنة 2021 لمراجعة االداء

يقّيم قســم الخدمات الهندســية 	 
ويعيــد تصميم عملية 

المناقصــات الحاليــة لتحديد خطط 
مجاالت التحســين والدعم التي 

يجب تنفيذها.
يتوجب على إدارة الموارد البشرية 	 

ترتيب وتسهيل االجتماعات مع 
كل قسم مع نسبة أداء منخفضة 
للتقطير وذلك لتحسين مستوى 

أداء التقطير.
يحلــل ويناقش ويتفق قســم 	 

الجــودة والســالمة على هدف 
جديد لمؤشــر األداء األساســي 

لســنة 2022 ولشــؤون المشاريع 
وشــؤون األصول، وإلعادة تدوير 

المؤشــر بنــاءا على توجهات 
األداء وتوافــر المــواد الالزمة 

إلعــادة التدوير.

الخطة المستجدة 
لألقسام 

والشؤون لـ  
2022-2026

تحدث جميع األقسام والشؤون 
خطتهم المتجددة ل 2022-2026 

والتي تضم األهداف االستراتيجية 
وأدوات المؤشر األساسية.

تقديم تقرير 
لمبادرات استراتيجية 

التنمية الوطنية 
”NDS2“ الثانية

تعمل "أشغال" على تسليم تقرير 
التقدم لمبادرات استراتيجية التنمية 
الوطنية ل Q4 لسنة 2021, لوزارة 

البلدية، حيث يحتوي هذا التقرير 
على مستجدات تخص المشاريع 

والمبادرات التابعة ل “النواتج 
الوسيطة" الستراتيجية التنمية 

الوطنية الثانية" NDS2 والتي ترتبط 
بمجاالت التنمية وإعادة التدوير 

واإلدارة المتكاملة للمياه.

12

على أعقاب حصول "أشغال" على 
التميز ذو 3 نجوم في عام 2021 من 
قبل نموذج تميز المؤسسة األوروبية 

إلدارة الجودة EFQM, واصلت "أشغال" 
جهودها واستمرت في االزدهار والحفاظ 
على مستويات أعلى من األداء وذلك 

سعيا لحصولها على التميز حيث ان 
الهدف الحالي هو الحصول على التميز 

ذو الخمس نجوم بحلول سنة 2023.

قامــت إدارة التخطيط والجودة 
بإعــداد بعضــًا من الورش والدورات 

التدريبيــة على نموذج تميز المؤسســة 
األوروبية إلدارة الجودة خالل الشــهور 

الماضيــة، وكانت هذه الورش 
والدورات على مســتويات مختلفة 

)اإلدارة، مراكز التنســيق في اإلدارات، 
ورش عامــة لجميــع الموظفين(. 
كمــا قدمــت أيضا دورات تدريبية 

متخصصــة كالدورة التأسيســية الخاصة 
بنموذج المؤسســة األوروبية إلدارة 

الجــودة وقائــد التغيير النظامي.

تم إسناد عددًا من المبادرات التميزية 
والتطويرية للجهات المعنية وقد 

ُعقدت اجتماعات مستمرة لتسهيل 
وضمان عمليات التنفيذ بشكل سليم.

بالمساعدة وبالدعم من مدراء 
الشؤون في "أشغال" ومدراء 

األقسام والموظفين، وبالجهود 
المستمرة لتطوير انظمتنا في الهيئة، 

نحن على يقين بأن "أشغال" لديها 
القدرة على تحقيق اهداف التميز.

"أشغال" تستعد 
لتكريم التميز ذو 

الخمس نجوم

كجزء من مشــروع ايزو واســع النطاق 
لـ “أشــغال" ومتطلبات ومعايير 

أيزو 9001:2015 و14001:2015 
و45001:2018, تــم تقييم المراقبة 
الخارجيــة أليزو 14001:2015 وأيزو 

45001:2018 مــن قبــل هيئة االعتماد 
DNV GL وكمــا تــم تقييم المراقبة 
أليــزو 9001:2015 مــن قبل هيئة 

االعتماد Intertek في ديســمبر 
2021, وتقــوم إدارة التخطيــط والجودة 

بالتنســيق مع اإلدارات المعنية 
لضمــان اغــالق جميع النتائج في 

الوقت المناسب. 

عقد اجتماع مراجعة اإلدارة في 
نوفمبر 2021 مع اإلدارة العليا من 

قبل إدارة التخطيط والجودة لمراجعة 
مدى فعالية أنظمة الجودة والسالمة 

واإلدارة البيئية ل “أشغال"

وفي هذا الســياق، قال المهندس 
جمال شــريدة الكعبي مدير إدارة 

التخطيط والجودة في "أشــغال": 
تســاهم المراجعة اإلدارية في 

التطويــر المســتمر وتحقيق األهداف 
اإلســتراتيجية المتعلقة بالجودة 

والســالمة وأنظمة اإلدارة البيئية 
للهيئة.

مشروع شهادة 
ايزو واسع النطاق 

لـ “أشغال"

تم نشر عمليات وسياسات المنظمة 
اآلتية في بلو وركس اليف:

العمليات المنشورة حديثا:

إدارة الخدمات الهندسية
إدارة اغالق العقود	 
 	

 إدارة تشغيل وصيانة شبكات
الصرف الصحي

إدارة شكاوى فوترة الصرف 	 
الصحي

 	
إدارة نظم المعلومات

تنفيذ طلبات خدمات نظم 	 
المعلومات

 	
 إدارة الجودة والسالمة

تسهيل مشاريع األبحاث	 
 	

 إدارة التخطيط والجودة
تطوير عملية جديدة	 
تحديث وتحسين العمليات	 
إدارة حاالت عدم المطابقة	 
إدارة الدروس المؤسسية 	 

المستفادة 
 	

 السياسات الصادرة حديثا:
المكتب الفني

سياسة إدارة العالقة مع أصحاب 	 
المصلحة المؤسسية

 إدارة الجودة والسالمة

سياسة جودة المشاريع
 إدارة التخطيط والجودة

سياسة إدارة استمرارية االعمال	 
سياسة إدارة المخاطر المؤسسية	 

العمليات 
المنشورة حديثا 

1 يونيو - 31 
ديسمبر

دة
جو

 ال
ت

يثا
حد

ت
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خدمة العمالء

قنوات االتصال األكثر 
استخدامًا لدى "أشغال"

نقاط جودة مركز االتصال
نسبة دقة تقديم الخدمة للمستخدم النهائي 

الء
عم

 ال
مة

خد
ت 

يثا
حد

 ت
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لعــب فريــق خدمــة العمالء دورا هامًا وأساســيًا أثناء 
بطولــة كأس العــرب و ذلــك فيما يتعلق باســتقبال 

استفســارات العمــالء فيمــا يخــص اإلغالق و التعامل مع 
طلبــات تصريــح الدخول لمنطقــة الكورنيش أثناء اإلغالق.

خدمة العمالء ودور أساسي عند  
إغالق الكورنيش خالل فترة

كأس العرب

14

116
أعداد طلبات

تصاريح الدخول
لمنطقة الكورنيش
أثناء فترة اإلغالق
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مشاريع 
الطرق

تنفيذ 50 موقفًا 
لخدمة بطولة كأس 

العرب 2021
بسعة إجمالية تصل 

إلى أكثر من 51,000 
سيارة و5,600

أهم
األخبار



أخبارنا I العدد 26مشاريع الطرق

المهندس نوح الجوف: من الُمخطط االعتماد على المواد المحلية والمصانع الوطنية 
في أعمال المشروع، مثل أعمد اإلنارة والالفتات المرورية اإلرشادية وأنابيب الصرف 

الصحي وأنابيب تصريف مياه األمطار واإلسفلت والمناهل ُمسبقة الصنع، باالضافة إلى 
الخرسانة وحديد التسليح، حيث أن النسبة الُمستهدفة من المكون المحلي للمشروع هي 
%80، في إطار دعم هيئة األشغال العامة للمصانع المحلية وفق "مبادرة تأهيل" التي 

أطلقتها الهيئة في العام 2017. 

وأضاف: أبرز مميزات المشروع تتمثل في توفير وسائل بناء متميزة كاستخدام قمرات 
حديدية مسبقة الصنع للحد من إغالق النفق عند تقاطع الفروسية وسلوى، وكذلك تم 

التخطيط لتنفيذ جسر مبيريك على مراحل لعدم إغالق حركة السير لمستخدمي طريق سلوى.

20

برنامج
الطرق السريعة

"أشغال" تبدأ تنفيذ أعمال إنشاء تقاطع 
مبيريك وتقاطع خالد بن أحمد )الصناعية( 

على طريق سلوى

أعلنت "أشغال" عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء تقاطع مبيريك وتطوير تقاطع خالد بن 
أحمد المعروف بتقاطع الصناعية على طريق سلوى، ضمن برنامج الطرق السريعة.
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للتقاطع مع الطرق الُمتصلة بالتقاطع إلى 3 كيلومتر،  
وسيتم زراعة نحو 38,000 متر مربع من أعمال التشجير.

وسيعمل التقاطع الضوئي الجديد على تنظيم حركة 
المرور وتوفير مزيد من السالمة المرورية بداًل من الدوار 

القائم مع عمل التوسعة الالزمة وهو ما سيسهل ربط 
المرور بين طريق سلوى وشارع الفروسية.

تقاطع مبيريك سوف ُيسهم بشكل ملحوظ في تعزيز 
حركة نقل المسافرين والبضائع لما يشكالنه من صلة 

وصل بين نقطة بو سمرة الحدودية في الجنوب الغربي 
وميناء حمد. كما أنه بات بحكم المؤكد بأن تقاطع مبيريك 
سوف يلعب دورًا حيويًا خالل بطولة كأس العالم 2022 
بالنسبة للمسافرين القادمين برًا، حيث إنه ُيعد المنفذ 

البري الوحيد لدول الجوار نحو دولة قطر.

التقاطع يوفر خيارًا بدياًل
لتقاطع السيلية

تقاطع جديد 
من مستويين

جسران رئيسيان بطولطرق محلية بطول 5 كم
300 متر

يخدم مبيريك والسيلية طاقة استيعابية بنحو
8,500 مركبة في السعة

يوفر تدفقًا مروريًا في
كل االتجاهات

تقاطع مبيريك يختصر %50 من زمن التنقل

22

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحركة المرورية على طريق 
سلوى أمام المتجهين إلى المنطقة الصناعية والمناطق 

المحيطة مثل عين خالد والمرة وفريج الغانم الجديد 
ومعيذر والسيلية ومبيريك وبونخلة، حيث من المتوقع 

االنتهاء من المشروع في الربع الثالث من 2022.

تقاطع مبيريك 
ستقوم هيئة األشغال العامة ببناء تقاطع جديد من 
مستويين يقع بين كل من تقاطع السيلية وتقاطع 

مسيعيد ، حيث سيتضمن التقاطع جسرين رئيسيين 
بطول 300 مترًا باإلضافة إلى المخارج والجسور 

االلتفافية ومجموعة من الطرق المحلية المتصلة 
بالتقاطع الجديد لتسهيل الحركة المرورية على التقاطع 

في جميع االتجاهات.

وتتضمن أعمال بناء التقاطع الجديد إنشاء طرق التفافية 
وُطرق محلية بأطوال تصل في مجموعها إلى نحو 5 

كيلومتر، إضافة إلى إنشاء 6 كيلومترات من مسارات 
المشاة فقط حيث ال توجد مسارات للدراجات الهوائية، 
فيما تصل مساحة أعمال التشجير على طرفي التقاطع 

إلى نحو 12,000 متر مربع من أعمال التشجير.   

تحويل دوار تقاطع خالد بن أحمد إلى تقاطع بإشارات 
مرورية 

يتضمن المشروع تطوير وتوسعة تقاطع خالد بن أحمد 
مع تحويل الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية لربط 

طريق سلوى بشارع الفروسية من جهة وشارع الصناعية 
الشرقي من الجهة األخرى، حيث سيتألف التقاطع 

الضوئي من 6 مسارات، كما سيتم توفير مخارج ومداخل 

تحسين المرور ومستوى
السالمة المروية

تحويل الدوار إلى تقاطعتوسعة التقاطع
بإشارات ضوئية

 رفع الطاقة االستيعابية
من 5,000 مركبة في الساعة
إلى 8,500 مركبة / الساعة

ربط مناطق الصناعية
وعين خالد والمرة والمناصير

ومعيذر

تطوير تقاطع الصناعية يقلص زمن الرحلة 80%
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ويتضمن االفتتاح فتح مساريين من أصل ثالثة في كل 
اتجاه على طريق الوكرة باتجاه دوار سوق الوكرة ومدينة 

مسيعيد من جهة، وباتجاه التقاطع القائم على نفق 
الوكرة ومدينة الدوحة من جهة أخرى. 

ويعتبر تقاطع سوق الوكرة بمثابة حلقة وصول رئيسية 
حيث يقع التقاطع عند المدخل الشمالي لمدينة الوكرة 

ليربط الحركة المروية باتجاه طريق الوكرة في كال 
االتجاهيين وذلك لتسهيل الوصول لشمال وجنوب 

شمال المدينة.

وبين صالح الشيبة أن افتتاح "تقاطع الصدفة" يعتبر 
استكمااًل ألعمال تحويل الدوارات الرئيسية لتقاطعات 

بإشارات ضوئية على امتداد طريق الوكرة حيث بدأت 
أعمال تطوير التقاطع بعد االنتهاء من تحويل دواري 

الجبل وسوق الوكرة والدوار القائم على نفق الوكرة إلى 
تقاطعات بإشارات ضوئية. 

نقل مجسم الصدفة 
وإلتاحة المجال أمام استكمال أعمال التقاطع المعروف 

بدوار الصدفة وتحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية، 
قامت "أشغال" بنقل مجسم الصدفة الشهير وإعادة 

تركيبه في سوق الوكرة القديم عند دوار الفرضة ضمن 
استراتيجية "أشغال" القائمة على تطوير وإنشاء البنى 
التحتية المختلفة مع الحفاظ على اإلرث الحضاري للدولة 

ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

24

"أشغال" تفتتح "التقاطع المعروف بالصدفة" 
على طريق الوكرة الرئيسي بشكل جزئي 

افتتحت "أشغال" التقاطع "المعروف 
بالصدفة" بشكل جزئي على طريق الوكرة 

الرئيسي وذلك بعد تحويل الدوار إلى تقاطع 
ضوئي ليربط بين طريق الوكرة ومدينة الدوحة 

من جهة ومدينة مسيعيد من جهة أخرى، ضمن 
أعمال مشرع تطوير الوكرة الرئيسي، وذلك 

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.

%85
من أعمال مشــروع

تطويــر طريق الوكرة 
الرئيسي

مساريين
 من أصل ثالثة في
 كل اتجاه على طريق

الوكرة
أكد المهندس صالح الشــيبة من إدارة مشــاريع 

الطرق الســريعة في "أشــغال: أنه تم إنجاز 
85% نســبة اإلنجاز الفعلية من أعمال مشــروع 
تطوير طريق الوكرة الرئيســي والذي ســيعمل 
عنــد اكتمالــه إلى تحســين الحركة المرورية بين 

الدوحــة والوكــرة والمناطق الجنوبية.

وأوضــح الشــيبة أنه تــم تحويل الدوار القديم 
إلــى تقاطــع بإشــارات ضوئية ليعزز توزيع 

الحركــة المروريــة فــي كافة االتجاهات القادمة 
والمؤديــة إلــى الوكرة ومســيعيد من جهة 

والدوحــة من جهة اخرى. 

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

فتح
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المهندسة فاطمة صالت، مديرة 
المشروع بإدارة مشروعات الطرق 
في "أشغال": "سيتم من خالل 

المشروع تطوير وإنشاء شبكة طرق 
بطول 39 كيلومتر مع توفير عناصر 

السالمة المرورية من أنظمة وأعمدة 
إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية 

وعالمات الطريق. كما سيتم توفير 
مسارات مشتركة للمشاة والدراجات 
الهوائية بطول أكثر من 7 كيلومتر."

المهندس أحمد العبيدلي، رئيس 
قسم مشاريع المناطق الجنوبية 

بإدارة مشروعات الطرق في 
"أشغال": "سيخدم المشروع عند 

اكتماله  1,144 قسيمة ألراضي 
المواطنين في منطقة غرب 

المشاف، حيث سيعمل على توفير 
خدمات متطورة للبنية التحتية من طرق 

وشوارع داخلية وممرات مخصصة 
للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها 
تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير 
الربط مع المرافق العامة بما يستجيب 

لمتطلبات السكان والنمو العمراني 
في المستقبل."

يقع المشروع في منطقة غرب المشاف، تحديدًا شرق 
طريق مسيعيد وشمال طريق الوكير، ويحّده شمااًل 

شارع الشيخ سعود بن عبد الرحمن ومن الشرق طريق 
الوكرة الجديد. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى ثالث 

مناطق جغرافية يتم العمل بها على التوالي ويستغرق 
تنفيذ جميع مراحل المشروع ثالثة سنوات، حيث أنه من 
المخطط أن يتم االنتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع 

في الربع الثالث من عام 2024.

7 كم
مسارات مشتركة للمشاة 

والدراجات الهوائية

18 كم
طول شبكة 

المياه المعالجة 

51 كم
طول شبكات صرف 

المياه السطحية  والجوفية

1 كم
طول شبكة 

الصرف الصحي 

فوائد المشروع

39
كم

طول الطرق

1,144
 قسيمة ألراضي

المواطنين

26

 برنامج تطوير البنية
التحتية للمناطق

أعلنت "أشغال" عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في 
منطقة غرب المشاف، الحزمة التاسعة، والذي يهدف إلى تطوير الشوارع الداخلية 

بالمنطقة ورفع مستوى السالمة بها، باإلضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية 
لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل.

بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق 
والبنية التحتية في غرب المشاف، 

الحزمة التاسعة

25
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يقع المشــروع غرب شــارع الفروســية في منطقه الريان 
وشــرق شــارع طّوار الحريثي، كما يحده شــارع صالح 

الديــن مــن الجنــوب وطريق الســيلية من الشــمال. 
وقــد تــم تقســيم أعمال المشــروع إلــى ثالثة مناطق 

جغرافيــة يتــم العمــل بهــا على التوالي، ويســتغرق 
تنفيــذ كل مرحلــة عامــًا واحــدًا، حيــث إنه مــن المخطط أن 

يتــم االنتهــاء مــن تنفيــذ كافــة أعمال المشــروع في الربع 
الرابــع من عام 2024.

المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم مشاريع المناطق الغربية بإدارة 
مشروعات الطرق في "أشغال"، المشروع سيخدم عند اكتماله 817 قسيمة 

ألراضي المواطنين في منطقة أبو سدرة وفريج المناصير، حيث يعمل 
المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف 

الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة من شأنها تعزيز 
انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة.

65 كم
مسارات مشتركة للمشاة 

والدراجات الهوائية

24.4 كم
طول شبكة 

المياه المعالجة 

29.5 كم
طول شبكات صرف 

المياه السطحية  والجوفية

11.8 كم
طول شبكة 

الصرف الصحي 

فوائد المشروع

5,972
مواقف السيارات

24.4 كم
طول شبكة المياه 

الصالحة للشرب

28

أعلنت "أشغال" عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في 
منطقة أبو سدرة وفريج المناصير، والذي يهدف إلى تطوير الشوارع الداخلية 

بالمنطقة ورفع مستوى السالمة بها، باإلضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية 
لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل.

بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية 
التحتية في أبو سدرة وفريج المناصير

40
كم

طول الطرق

817
 قسيمة ألراضي

المواطنين

27



أخبارنا I العدد 26مشاريع الطرق

يقــع المشــروع فــي منطقة الشــيحانية، على مســافة 
حوالــي 34 كــم شــمال غــرب مركز مدينــة الدوحة وجنوب 

طريــق دخــان. وقــد تم تقســيم أعمال المشــروع إلى 
أربــع مناطــق جغرافيــة يتــم العمل بهــا على التوالي 

ويســتغرق تنفيــذ كل مرحلــة عامــًا واحــدًا، حيث أنه 
مــن المخطــط أن يتــم االنتهــاء مــن تنفيــذ كافة أعمال 

المشــروع فــي الربــع الثانــي من عام 2024.

المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم مشاريع المناطق الغربية 
بإدارة مشروعات الطرق في "أشغال"، "المشروع سيخدم عند اكتماله 322 

قسيمة ألراضي المواطنين في منطقة الشيحانية، حيث سيعمل على 
توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق 

وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها 
تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بما يستجيب 

لمتطلبات السكان مستقباًل."

18.5 كم
مسارات مشتركة للمشاة 

والدراجات الهوائية

7.9 كم
طول شبكة 

المياه المعالجة 

23.6 كم
شبكات صرف 

المياه السطحية  والجوفية

13.4 كم
شبكة 

الصرف الصحي 

فوائد المشروع

2,500
مواقف السيارات

7.7 كم
شبكة المياه 

الصالحة للشرب

10 كم
إجمالي الطرق

30

أعلنت "أشغال" عن انطالق تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية 
في منطقة الشيحانية، الحزمة األولى، والذي يهدف إلى تطوير الشوارع الداخلية 
بالمنطقة ورفع مستوى السالمة بها، باإلضافة إلى تطوير خدمات مرافق البنية 

التحتية مما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم واالستجابة لمتطلباتهم والنمو 
العمراني بالمنطقة في المستقبل.

انطالق تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق 
والبنية التحتية في الشيحانية، الحزمة األولى

322
 قسيمة لألراضي

المواطنين

29

10
كم

طول الطرق
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وفي هذا اإلطار، أّكد المهندس/ محمد اليافعي، مهندس المشروع بقسم 
المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق في "أشغال"، على أهمية المشاريع التي 

تنفذها الهيئة في المنطقة الصناعية والدور الفعال الذي تلعبه من إنعاش لحركة 
البضائع واألفراد وتسهيل التنقل والربط مع الطرق الرئيسية وشبكة الطرق السريعة 

بما يتواكب مع التطور االقتصادي في البالد.

وأشار المهندس/ اليافعي إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقًا عن االنتهاء من الحزم 
األولى والثانية والسادسة وفتح الشوارع فيها أمام الحركة المرورية، موضحًا أن هذه 

الحزم مجتمعة تخدم حوالي 2,000 قسيمة وتوفر إجمالي طرق بطول 76 كم.

32

9
كم

إجمالي أعمال

أعلنت "أشغال" عن فتح جميع الطرق أمام الحركة المرورية ضمن أعمال الحزمة 
الرابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، 
وذلك في إطار التزام الهيئة بتنفيذ خطتها في توفير شبكة طرق متطورة 

وخدمات متكاملة لخطوط شبكات البنية التحتية.

فتح جميع الطرق ضمن الحزمة الرابعة من 
مشروع الطرق والبنية التحتية في المنطقة 

الصناعية بالدوحة

31

679
 قسيمة لألراضي

المواطنين
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وتتمثل األعمال التي تم تنفيذها ضمن الحزمة الرابعة، 
عالوًة على تطوير خدمات البنية التحتية، في تطوير 

الشوارع الرئيسية بالمنطقة مثل شارع الوكاالت وشارع 
الكراجات وما بينهما من شوارع داخلية متقاطعة معهما 

مثل شارع 25 وشارع 26 وشارع 28 وشارع 23، وذلك 
حرصًا من "أشغال" على تحسين انسيابية الحركة 

المرورية وتخفيف االزدحام في المنطقة الصناعية.

وأوضح المهندس/ محمد اليافعي أن الحزمة الرابعة من 
المشروع تخدم 679 قسيمة من محالت تجارية وورش 

كهربائية وتوفر مداخل تخدم المحالت التجارية والسكان. 

وجدير بالذكر أنه قد تم االعتماد على مواد ومصنعين 
محليين في أغلب أعمال المشروع لتصل نسبة المكون 

المحلي إلى %90 من إجمالي المواد المستخدمة. 
حيث يتم االعتماد على المصادر المحلية القطرية لتوريد 

عناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح اإلنارة واللوحات 
اإلرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه 

االمطار واالسفلت والمناهل مسبقة الصنع، باإلضافة 
إلى الخرسانة وحديد التسليح.

34

16.3 كم
شبكات تصريف المياه السطحية 

ومياه األمطار والمياه الجوفية

849
موقف مخصص 

للسيارات

11
تقاطع بإشارات

ضوئية
عالمات الطريق 

واللوحات االرشادية

33

286
عمود إلنارة 

الشوارع
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50
عدد المواقف لخدمة 

كأس العرب

56,000
سعة المواقف

للسيارات
والحافالت

المهندس/ يوســف العمادي، مدير شــؤون المشــروعات في "أشــغال": 
"الهيئــة وضعــت المشــاريع واألعمــال التــي تخــدم المنشــآت الرياضية ضمن 

أهــم األولويــات، حيــث تــم بالفعــل تســليم المواقع الخاصــة بكأس العرب 
2021 بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة، والتــي تشــكل %70 من 

جاهزيــة االســتعدادات لــكأس العالــم 2022، وجــاري العمــل على مــا تبقى من 
المواقــع وذلــك حســب الجــداول الزمنية المقررة."

36

أعلنت "أشغال" عن االنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 50 موقفًا جديدًا لخدمة 
الفعاليات الرياضية الخاصة ببطولة كأس العرب 2021 وبطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2022، بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 51,000 سيارة و 5,600 حافلة ضمن 
مساحة إجمالية تغطي ما يقارب 3 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث والجهات الخدمية األخرى. 

االنتهاء من تنفيذ 50 موقفًا لخدمة بطولة 
كأس العرب خالل 3 أشهر

35
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المهنــدس/ عبــد العزيز علي المولوي، مدير إدارة 
عمليات النقل للبلد المستضيف باللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث" "تقوم اللجنة بالتنسيق بشكل 
دائم مع هيئة األشغال العامة وجميع الجهات المعنية 

بالدولة لضمان تنظيم كأس العرب والفعاليات 
الرياضية القادمة بالشكل المطلوب، وأن المواقف 

المنجزة من شأنها تسهيل وصول المشجعين 
لالستادات ولشبكة المواصالت العامة والريل.

المهنــدس/ عبداللــه آهن، مدير إدارة التصاميم 
في "أشــغال": "تم تشــكيل فريق ضمن إدارة 

التصاميــم إلنجــاز التصاميــم الخاصة بهذه المواقع 
بأســرع وقــت ممكــن لتلبية أولويــات اللجنة العليا 

للمشــاريع واإلرث، وأيضــًا تمكيــن المعنيين بالتنفيذ 
من كافة إدارات الهيئة إلتمام األعمال حســب 

الجــداول الزمنية المقررة."

38

تتضمــن المواقــف الجديــدة مواقفــًا مخصصة للســيارات 
ومواقــف للحافــالت وأخــرى لســيارات األجرة، وقد تم 

تنفيذهــا خــالل فتــرة ثالثــة أشــهر فقط، حيــث تم توفير 
مواقــف جديــدة لتســهيل وصول المشــجعين إلى 

اإلســتادات وتفــادي االزدحــام وتحســين حركة المرور في 
المناطــق المحيطــة بالمالعــب أثنــاء المباريات.

وقــد قامــت "أشــغال" بتســليم هــذه المواقف الجديدة 
للجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث إلدارة تشــغيلها خــالل 

الفعاليــات الرياضيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنية 
بــوزارة الداخلية.

وفي ســياق اســتراتيجية "أشــغال" لتأهيل المقاولين 
والمصنعيــن المحلييــن، حرصــت الهيئــة على االســتعانة 
بمقاوليــن قطرييــن لتنفيــذ جميــع أعمــال المواقــف كما 

بلغــت نســبة اســتخدام المكــون المحلــي إلى ما يزيد 
علــى 80 بالمائــة مــن إجمالــي المــواد المســتخدمة لتنفيذ 

المواقف.

17
مواقف اركن وتنقل

Park & Ride

P.R
.

26
المواقف التي تخدم 

األستدات مباشرة

4
مواقف تخدم مالعب 

التدريب

3
مساحات متعددة 

اإلستخدامات

37
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المهنــدس/ أحمــد محمــد العبيدلــي، رئيــس قســم المناطق الجنوبية بإدارة مشــروعات الطرق في 
"أشــغال": إن أعمــال تطويــر منفــذ أبــو ســمرة الحــدودي تــم  تنفيذها ضمــن المرحلة األولى من 

المشــروع، قــد تضمنــت تحويــل مســارات المســافرين إلــى نقــاط خاصة بالتســجيل لــوزارة الصحة ونقاط 
خاصة بدفع مصاريف وعمل المســحة )PCR(، وعدد 12 مســارًا خاصًا بإدارة الجوازات وإنشــاء ســاحة 

تفتيــش إضافيــة تســتوعب 32 مركبــة فــي نفــس الوقــت إلــى جانــب توفيــر عدد 4 نقاط خاصة بالتســجيل 
للجمــارك وعــدد 4 مســارات خاصــة بتأميــن المركبــات وعــدد 4 مســارات خاصــة بالتدقيــق النهائي قبل 

دخول البالد. 

40

أعلنت هيئة األشغال العامة "أشغال" عن انتهاء األعمال المؤقتة لتطوير 
وتوسعة منفذ أبو سمرة الحدودي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة 

الحدودي التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لتسهيل حركة دخول المسافرين القادمين 
لدولة قطر تزامنًا مع استضافتها لفعاليات كأس العرب 2021، وتمكين أعمال 

توسعة المنفذ الرئيسي لزيادة الطاقة االستيعابية قبل انطالق فعاليات بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2022.

االنتهاء من تنفيذ األعمال المؤقتة لتطوير 
وتوسعة منفذ أبو سمرة الحدودي

39
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المهنــدس/ ســعود التميمــي، مديــر إدارة مشــروعات الطرق بـ"أشــغال"، أهّنــأ الفائزين وأثنــي على جهودهم 
فــي إنجــاح هــذه المبــادرة التــي تــم تنفيذهــا فــي عّدة مشــاريع وفي مجاالت هندســية مختلفة مثل الســالمة 

والتنفيــذ الفعــال والجــودة وغيرهــا مــن المجــاالت، حيــث أن مبــادرة أفضل الممارســات الهندســية تأتي في 
ســياق حرص هيئة األشــغال العامة على التحســين المســتمر آلليات وســبل العمل في المواقع ونشــر 

أفضــل الممارســات وتعميمهــا ليتــم تطبيقهــا فــي كل المشــاريع إلــى جانــب ترســيخ قيم وأهداف اســتراتيجية 
"أشــغال" فــي رفــع الجــودة وتطبيــق أفضــل المعايير الدولية فــي كل المجاالت."

وقد شارك بالمبادرة حوالي 18 مقاواًل واستشاريًا ضمن 
تسع مشاريع من مشروعات الطرق، الذين قاموا بتقديم 
مشاركاتهم لإلدارة والتي تضمنت توضيح وشرح أفضل 

ممارساتهم في مجال تفوقهم.
 

وبعد دراسة المشاركات ومراجعة ما قامت به الشركات 
المشاركة من أعمال، تم ترشيح أربعة مشاريع فائزة 

وتكريم الشركات القائمة على تنفيذها كأفضل أداء 
ضمن المبادرة. 

وقد تم اختيار الفائزين باالعتماد على مدى توفيرها لمثال 
يحتذى به ويمكن نشره وتنفيذه في باقي المشاريع من 

خالل ما تم توثيقه ضمن هذه التجربة الناجحة.

وبالمركز األول، فاز مشــروع إنشــاء الطرق حول اســتاد 
الريان في مجال تســليم المشــاريع، والذي تنفذه 

شــركة هندســة الجابر وتشــرف عليه شــركة دار الهندسة. 
أمــا بالمركــز الثانــي، فاز مشــروع تطوير الطرق والبنية 

التحتيــة فــي العــب ولعبيــب، الحزمة األولى في مجال 
الرعايــة العماليــة مــن تنفيذ المجموعــة القطرية للتجارة 

والمقاوالت وإشــراف شركة أركاديس. 

أمــا المركــز الثالــث مكــّرر عــن مجال الجودة، فقد كان من 
نصيــب مشــروع تطويــر الطرق والبنيــة التحتية في غرب 

المشــاف، الحزمة األولى من تنفيذ شــركة ساســير 
ومدجلف وإشــراف شركة دورش. 

المركــز الثالــث مكــّرر أيضًا فاز به مشــروع تطوير الطرق 
والبنيــة التحتيــة فــي المعراض وجنوب غرب معيذر، 
الحزمــة الثالثــة فــي مجال التنفيــذ الفّعال من تنفيذ 

بتروســيرف وإشــراف سي دي ام سميث.

42

كّرمت هيئة األشغال العامة "أشغال" مقاولي واستشاريي إدارة مشروعات 
الطرق من خالل الفعالية التي أقامتها يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 بمقر 

الهيئة وذلك إثر فوزهم وتميزهم بمبادرة أفضل الممارسات الهندسية والتي 
أطلقتها "أشغال" بهدف تحفيز الشركات المنفذة والمشرفة على تطبيق 

أفضل الممارسات وتحقيق استراتيجية هيئة األشغال العامة بتطبيق أفضل 
المعايير الدولية.

"أشغال" تكّرم مقاولي واستشاريي إدارة 
مشروعات الطرق المتميزين
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المهندس ســعود التميمي: "قامت إدارة مشــروعات 
الطــرق بتطبيــق عدد مــن األدوات والحلول المبتكرة 

بهــدف تســجيل ومراقبــة االنبعاثــات الكربونية بدقة ضمن 
المشــاريع التابعــة لهــا والعمل علــى التقليل منها. كما 
بــادرت اإلدارة بتخصيــص مســاحات لتدوير مواد البناء 
الرئيســية داخل المشــاريع والتي ســاهمت بشدة في 
رفع كفاءة اســتغالل الموارد، كما قللت من المســافة 

المطلوبــة لعمليــات نقل تلك المواد."

كما نّوه المهندس ســعود التميمي بأن كفاءة اســتخدام 
الموارد وإعداد تقارير االســتدامة وتعزيز التنافســية 
المؤسســية كلها عوامل ســاهمت في دفع عملية 

التطوير والتحســين المســتمر داخل اإلدارة.  كما أنه 
مــن خــالل تطبيق أفضل الممارســات، قــام برنامج البنية 

استخدام إجمالي 
5,384,898 طن 
من المواد المعاد 

تدويرها في أعمال 
التنفيذ واإلنشاءات

إعادة تدوير 
3,648,695 م3 

من المياه الجوفية 
واستخدامها في 

أعمال التنفيذ

إعادة تدوير 
3,346 طن من 
المخلفات غير 

الخطرة

إعادة تدوير 711 
طن من مخلفات 

اإلطارات وتحويلها 
إلى مادة مطحونة 

)بودرة مطاطية(

إعادة تدوير 
8,195,508 طن 

من مخلفات 
اإلنشاءات بداًل من 
التخلص منها في 

مكبات النفايات

خفض االنبعاثات 
الكربونية بمقدار 
73,350 طن من 
خالل رفع كفاءة 

عملية نقل المواد 

44

فازت "أشغال" عن برنامج البنية التحتية للمناطق بجائزة 
البيئة الدولية Green Apple Award لعام 2021 حيث تسلم 

كل من المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات 
الطرق، والمهندسة نور أشكناني، مهندس مشاريع ثاني، 
الجائزة في حفل أقيم بتاريخ 15 نوفمبر 2021 في فندق 

رويال هورسجاردز، بالعاصمة البريطانية لندن.

برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق يفوز 
 Green Apple Award بجائزة البيئة الدولية

لعام 2021

استخدام المواد المعاد تدويرها بنسبة 
%43 في أعمال التنفيذ المكتملة 

حتى سبتمبر 2021

خفض االنبعاثات الكربونية بإجمالي 
)CO2e( 121,673 طن

43

التحتيــة للمناطــق باســتخدام المواد المعاد تدويرها 
بنســبة %43 في أعمال التنفيذ المكتملة حتى ســبتمبر 

2021، كمــا تــم خفض االنبعاثــات الكربونية بإجمالي 
.)CO2e( 121,673 طن

وفي الســياق ذاته، صّرحت المهندســة نور أشــكناني: 
"عملت اإلدارة على نشــر وتعزيز ثقافة االســتدامة 

وتطبيــق أفضــل الممارســات البيئية من قبل كافة 
المعنييــن لديهــا، وبذلت الجهود لتعزيز مســتوى 

التنافســية عبر دمج وإشــراك كل من فريق العاملين 
باإلدارة، والمقاولين واالستشــاريين المشــرفين على 
المشــاريع، إلى جانب اســتضافة العديد من المبادرات 

التشــجيعية مثل "مبادرة أفضل الممارســات الهندســية" 
ومبادرة الجائزة الخضراء الســنوية من "أشــغال".
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1 كم
خطوط الري

1.2 كم
خطوط شبكة

الصرف الصحي

272
LED مصباح من نوع

48
عمود لإلنارة

17,000 متر مربع
مساحات  خضراء

192
شجرة

210مدّرجات للجلوس
موقف السيارات

مخرجات المشروع

توّفر الطرق الجديدة مدخلين إلى محطة لقطيفية، األول 
من طريق لوسيل والثاني من طريق اللؤلؤة، حيث 

تساهم هذه الطرق في تسهيل الوصول إلى المحطة 
وغيرها من المنشآت الصحية والترفيهية في المنطقة.

ويأتي هذا االفتتاح في إطار جهود "أشغال" لتطوير 
شبكة النقل في قطر وتعزيز الترابط بين شبكة الطرق 

وشبكة الريل وتسهيل حركة المرور، حيث يخدم الطريق 
الجديد محطة لقطيفية ضمن الخط األحمر لمترو الدوحة 

وخط ترام لوسيل الذي بدأ تشغيله مؤخرًا.

وكانت الهيئة قد افتتحت سابقًا جزًء من الطرق مع بداية 
تشغيل الخط األحمر ضمن مسار مترو الدوحة لخدمة 

المحطة وزّوارها.

46

2.2مشاريع الطرق
كم

أعمال الطرق

6.4
كم

 مسارات مشتركة
 للمشاة والدراجات

الهوائية

أعلنت هيئة األشغال العامة "أشغال" عن االنتهاء من تنفيذ جميع أعمال 
التجميل وإنشاء الطرق المحيطة بمحطة لقطيفية بطول 2.2 كيلومتر، وفتحهم 

بالكامل أمام الحركة المرورية. تأتي هذه األعمال كجزء من مشروع تحسين 
الطرق في مناطق عديدة في الدوحة الكبرى )المرحلة السادسة(، وقد شملت 

توفير مسار مشترك للمشاة والدراجات الهوائية وزراعة األشجار والمساحات 
الخضراء في المنطقة المحيطة بالمحطة.

اكتمال أعمال التجميل وإنشاء الطرق المحاذية 
لمحطة لقطيفية ضمن مسار المترو األحمر 

وخط الترام
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210 موقــف للســيارات، إلــى جانــب توفير معابر لذوي 
االحتياجات الخاصة.

شمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال للبنية التحتية تتمثل 
في حوالي 1.2 كيلومتر لخطوط شبكة الصرف الصحي 

و2 كيلومتر لخطوط تصريف المياه السطحية ومياه 
األمطار، إلى جانب 1 كيلومتر من خطوط المياه المعالجة 

والمستخدمة في الري.

وفي إطار دعم المواد والمصنعين المحليين واالعتماد 
عليهم في تنفيذ األعمال، وصلت نسبة استخدام 
المكون المحلي بالمشروع إلى %80 من إجمالي 

أعماله، حيث تم توريد مواد وعناصر مثل أعمدة ومصابيح 
اإلنارة واللوحات اإلرشادية واللوحات والعالمات 

المرورية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار 
واالسفلت والمناهل مسبقة الصنع، باإلضافة إلى 

الخرسانة وحديد التسليح وغيرها من المواد.

48

وباإلضافــة إلــى تنفيــذ أعمــال الطرق بطول 2.2 
كيلومتر، تم إنشــاء مســار مشــترك للمشــاة والدراجات 

الهوائيــة بطــول 3.3 كيلومتــر وزراعــة 192 شــجرة إلى 
جانــب توفيــر 17 ألــف متــر مربــع من المســاحات الخضراء. 

كمــا تــم تزويــد المنطقــة الواقعــة حول محطــة لقطيفية 
بمــدّرج لجلــوس الــزّوار ورّواد المنطقــة ومواقف 

للدراجــات الهوائيــة، وذلــك فــي إطار الجهود التــي تبذلها 
"أشــغال" لتوســيع الرقعة الخضراء والمســاهمة في 

زيــادة اإلقبــال علــى المســاحات الخضراء والتشــجيع على 
ممارســة الرياضة.

كمــا شــملت األعمــال توفيــر أنظمة إنارة متطورة حيث 
تم تركيب 48 عمودًا إلنارة الشــوارع وحوالي 272 

مصباحــًا مــن نــوع )LED( تــم تركيبهم في األرضيات وعلى 
األدراج فــي المنطقــة المحيطــة بالمحطة إلضفاء صفة 

جماليــة للمنطقــة الخضــراء بشــكل عام. كما تم توفير 

صّرحت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة 
مشروعات الطرق أن "أشغال" قد حرصت على تسريع وتيرة إنجاز األعمال 

واالنتهاء من المرحلة األولى من أعمال الطرق ليتزامن ذلك مع بدء تشغيل الخط 
األحمر ضمن مسار مترو الدوحة، ثم استكمال جميع األعمال من طرق وتجميل 

ومواقف مخصصة للسيارات وغيرها مع بداية تشغيل المرحلة األولى من خدمات 
ترام لوسيل بمحطة لقطيفية.

وأضافت المهندسة موزة السويدي أن أهمية المشروع تكمن في تعزيزه الربط مع 
كل من مسار المترو وخط الترام وتسهيل الوصول إليهم، إلى جانب تعزيز التكامل 

بين شبكة الطرق وشبكة النقل العمومي.
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تقوم أشــغال" بالتنســيق مع وزارة الداخلية واللجنة 
الوطنية لســالمة الطرق لتحديد المناطق المدرســية 

المحتاجة للتطوير وذلك اســتنادًا إلى دراســة أجرتها وزارة 
التعليــم والتعليــم العالــي، حيث إحتوت خطة هذه الســنة 

على 581 مدرســة منتشــرة في مختلف مناطق قطر. 

يجري تم االنتهاء من استكمال أعمال تنفيذ مخططات 
السالمة حول 32 مدرسة، إضافة إلى مدرستين تم 

االنتهاء من تصميم المخططات حولها، على أن يتم البدء 
فيها بمجرد الحصول على الموافقات الخاصة بها من 

مختلف الجهات المعنية بالدولة، و11 مدارس أخرى قيد 
تصميم مخططات الطرق المحيطة بها، أي أن %100 من 

المدارس مدرجة في مراحل مختلفة من البرنامج.

قال المهندس حســن الحمادي، رئيس قســم تشــغيل وصيانة الطرق الســريعة، قائاًل: 
"تواصل "أشــغال" ســنويًا تنفيذ خطة شــاملة ومســتمرة بمعايير عالمية لضمان وتعزيز 
الســالمة المروريــة بالطــرق المحيطــة بالمــدارس وذلــك لما توليه من أهميــة بالغة لتأمين 
الطــالب وأوليــاء األمــور والــكادر التعليمــي، وذلك في إطار تنفيذ االســتراتيجية الوطنية 

للســالمة المروريــة )2022-2018(. تهــدف الخطــة إلى الحد مــن التكدس المروري بالطرق 
المحيطــة بالمــدارس، والفصــل بيــن حركة المشــاة ومرور المركبات، وتحســين الطرق المؤقتة 

غيــر المعبــدة وتأميــن ســالمة الطــالب وأولياء األمور أثنــاء الدخول والخروج من المدارس."

إنشاء جزر وسطية 
ودّوارات لتنظيم حركة 

السير

توفير مواقف 
للمركبات

لوحات إرشادية للتنبيه 
بوجود مدرسة 

تحديد السرعة القصوى 
لتكون  30 كم/الساعة

مطبات صناعية بمواصفات 
محددة لتخفيف السرعة

 إنشاء ممرات
آمنة للمشاة

تنفيذ متطلبات ذوي 
االحتياجات الخاصة وصيانتها

عالمات إسفلتية 
واضحة للتنبيه بقرب 

مداخل ومخارج المدرسة 

7
 مدارس قيد تصميم

عناصر السالمة حولها

41
 مدرسة جاري تنفيذ

عناصر السالمة حولها

50

إدارة تشغيل
وصيانة الطرق

انتهت هيئة األشغال العامة "أشغال" من تعزيز السالمة المرورية 
بالطرق المحيطة بـ 538 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة بواقع %92.6 

من إجمالي عدد المدارس المتضمنة في برنامج تعزيز السالمة المرورية 
بالمناطق المحيطة بالمدارس، وذلك في إطار االستعداد الستقبال العام 

الدراسي الجديد 2021 - 2022.

"أشغال" تعزز عناصر السالمة المرورية 
لحوالي 538 مدرسة في مناطق 

متفرقة بالدولة 

538
مدرسة تم تنفيذ عناصر 
السالمة المرورية حولها
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ضمــن خطــط إدارة تشــغيل وصيانــة الطرق إلدارة الحركة 
المروريــة، طورت "أشــغال" التقنيــة الجديدة لمراقبة 

حركــة عبورالمشــاة على أهــم التقاطعات بالدوحة، حيث 
تعمــل هــذه التقنيــة من خالل الحساســات الحرارية على 

استشــعار وجود األشــخاص في المربع المخصص 
لالنتظار وإعطاء أمر بفتح إشــارة عبور المشــاة والتحكم 
بتوقيت االنتظار بحســب عدد األشــخاص الموجودين.
تــم تطبيــق هــذه التقنية الجديــدة على عدة تقاطعات 

أهمها: الدوحة ســيتي ســنتر، تقاطع ناصر بن خالد، 
تقاطع الجســرة، تقاطع وادي الســيل، تقاطع المطافئ، 

تقاطع الخليج، تقاطع الديوان، كما ســيتم توســعة 
تطبيقهــا لتشــمل مناطــق أخرى في الدولة.

تحتــوي هــذه التقنية المتطورة على رؤية مجســمة 
ثالثيــة األبعــاد مع إضاءة األشــعة تحــت الحمراء للمنطقة 

للكشــف التلقائي عن المشــاة واســتدعاء اإلشارة 
الخضــراء وإعطــاء األولوية للمشــاة وراكبي الدراجات. 

وتعمــل هــذه التقنية على مدار الســاعة وتغطي 
مســاحات كبيــره تبــدأ من 4×2 متر لمراقبــة منطقة انتظار 

المشــاة عند المعابر، وإعطاء األولوية للمشــاة وراكبي 
الدراجــات الهوائيــة فــي حال تطلب األمر ذلك.

علق المهندس عبد الله الخلف، من إدارة تشــغيل وصيانة الطرق قائاًل: "تعمل "أشــغال" 
علــى تطويــر الطــرق بإيجــاد حلــول رائــدة لجعل المعابر أكثر أماًنا وفعالية، وذلك باســتخدام 

أفضــل الممارســات العالميــة والتقنيــات المتطــورة مما يدعم اســتراتيجية الدولــة لتحقيق التنمية 
المســتدامة. ونحن اآلن بصدد توســعة اســتخدام هذه التقنية على جميع التقاطعات التي تحتوي 

على معابر مشــاة، بهدف تعزيز الســالمة المرورية لكل من المارة والمركبات عند معابر المشــاة.
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قامت هيئة األشغال العامة "أشغال" بتطبيق تقنية استشعار عبور المشاة 
التلقائي على بعض التقاطعات بهدف تعزيز السالمة المرورية لرواد الطرق 

والحد من الحوادث المرورية. 

بهدف تعزيز السالمة المرورية للمشاة:
تطبيق تقنية استشعار عبور المشاة 

التلقائي على بعض التقاطعات
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أخبارنا I العدد 26مشاريع الطرق

قامت إدارة تشغيل وصيانة الطرق بتطبيق هذه التقنية 
المبتكرة مؤخرًا على جسر العسيري )المعروف بمدماك( 

وعلى مواقع حيوية أخرى في قطر بالطرق السريعة 
والطرق الرئيسية والمحلية، وذلك ضمن خطة التشغيل 

والصيانة الشاملة لتحديد واستكشاف الفراغات والعيوب 
تحت سطح الطريق في مرحلة مبكرة قبل ظهورها.

تقوم أشعة الرادار باختراق طبقات اإلسفلت السطحية 
لتصل إلى الطبقات السفلية وذلك لتحديد أي قصور 

أو فجوات في األساسات قبل أن تظهر على السطح، 
وتتم عملية المسح العميق بدقة عالية تصل إلى أربعة 

أمتار تحت سطح األرض.

قال المهندس محمد الخشــابي من إدارة تشــغيل وصيانة الطرق: "تســتخدم "أشــغال" 
هذا النهج االســتباقي للســيطرة على انتشــار تلك العيوب على ســطح اإلســفلت وبالتالي 

الحــد مــن التأثيــر علــى حركة المرور وتعزيز الســالمة واالنســيابية المرورية على الطرق، 
وتقليــل التكلفــة اإلجمالية لتشــغيل وصيانة الطرق".

أضــاف أن بعــض تطبيقــات الــرادار تشــمل كذلك خرائط للبنيــة التحتية والمرافق، وحاالت 
الجســور، والفراغات الموجودة تحت الطرق. 

كيفية عمل جهاز الرادار جي بي آر
يعمل جهاز الرادار ثالثي األبعاد )3D-GPR( برسم خرائط 
عالية الدقة وثالثية األبعاد تحت سطح الطرق باستخدام 

أشعة الرادار المتغيرة التردد عن طريق إرسال موجات 
الرادار وتحليل االنعكاسات من الطبقات المختلفة تحت 
سطح األرض. يتم تثبيت جهاز الرادار GPR على المركبة 

و جمع البيانات بسرعة 20 كم / ساعة، كما يتم تحليل 
البيانات باستخدام برنامج ’اكسامنر‘ حيث يمكن اكتشاف 

الفراغات وغيرها من العيوب.
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في إطار خطط التشغيل والصيانة الوقائية لشبكة الطرق في قطر، 
قامت هيئة األشغال العامة "أشغال" بتطبيق أحدث تقنيات مسح 

اإلسفلت باستخدام الرادار ثالثي األبعاد )3D-GPR( لالستعانة به في 
فحص الطبقات السفلية للطرق والجسور وشبكة الصرف الصحي. 

تطبيق أحدث تقنيات 
الرادار ثالثي األبعاد لفحص الطرق 
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مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل 
أخبارنا I العدد 26الطرق واألماكن العامة بالدولة

تعمل "أشغال" على تنفيذ مشاريع لجنة اإلشراف 
على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة لتشمل 
إنشاء الحدائق وزراعة المسطحات الخضراء واألشجار 
في مختلف مناطق الدولة بما يتسق مع استراتيجية 
الدولة في تحقيق االستدامة البيئية والتي تعد من 
أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية للدولة، والتي 

تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي، 
مدير شؤون المشروعات في "أشغال"

المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة،        
إن افتتاح حديقة الغرافة كأول حديقة تضم مسارات مكيفة يعد إنجازًا كبيرًا نعتز به، وقد حرصنا على تزويد 

الحديقة التي تم تصميمها لتكون وجهة سياحية وترفيهية لجميع أهالي وزوار قطر بمسار أخر للدراجات 
الهوائية ومناطق لأللعاب الرياضية ومساحات خضراء واسعة، لتشجيع الزوار  على إتباع نمط حياة صحي . 
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افتتحت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة حديقة الغرافة

أعلنت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة عن افتتاح حديقة الغرافة،التي تعتبر  
واحدة من الحدائق المركزية الجديدة التي تخدم سكان أكثر من منطقة بما فيها الغرافة وغرافة الريان 

وإزغوى والخريطيات واللقطة والريان، حيث تقع الحديقة بمنطقة الغرافة على مساحة أكثر من 50,000 
متر مربع وتتسع الستقبال نحو 3000 زائرًا في اليوم من كافة الفئات العمرية.
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مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل 
أخبارنا I العدد 26الطرق واألماكن العامة بالدولة

تتميز حديقة الغرافة بتصميم خاص ذات طابع 
إسالمي مستوحى من المشربية، ليمنح الزوار 
انطباعات خالبة عن الحديقة، وتم مراعاة اختيار 

األلوان الهادئة عند تصميم مسار المشاة لتمنح 
الزوار شعورًا بالهدوء والصفاء، واأللوان الزاهية 

عند تصميم مسار الدراجات الهوائية وألعاب 
األطفال لتعطي شعورًا باالنتعاش والحيوية.

المهندسة ياسمين 
الشيخ

مدير تصميم المشروع

ومنطقتين ألعاب لألطفال مقسمة حسب الفئات العمرية 
من 5-2 سنوات ومن 12-6 عامًا، مع األخذ بعين االعتبار 

األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة؛ وذلك لتعزيز نمو 
األطفال ورفاههم، وتوفير العديد من األكشاك الخدمية 
مثل أكشاك المطاعم والتي يبلغ عددها 4 أكشاك وكشك 
لتأجير الدراجات الهوائية، وتوفير جدار أخضر في واجهات 
مبنى المرحاض للذكور واإلناث، ومواقف للدراجات، فضاًل 

عة محلًيا من  عن توفير أثاث للحديقة من مقاعد ُمصنَّ
 ،)GRP( والبالستيك المقوى بالزجاج )GRC( الخرسانة الليفية

وصناديق القمامة، مخيمات، أحواض المياه للشرب، كما 
تم تجهيز مسار الدراجات من مواد محلية الصنع، وتنفيذ 

أعمال الرصيف من االنترلوك، محلي الصنع )شوت 
بالستيد(، وأرضيات من الجرانيت، وتركيب 47 عمود إنارة 

ليتمكن زوار الحديقة من إرتيادها لياًل.
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 إنشاء نظام تكييف وتبريد على طول مسارات 
المشاة والجري بحديقة الغرافة ألول مرة في 

قطر والمنطقة.

 المهندس عبد الحكيم 
الهاشمي،

رئيس قسم 
المشروعات العامة

مشروع  تنفيذ حديقة الغرافة يتضمن منظومة 
تكييف متكاملة لمسارات المشاة والجري وذلك 
لضمان درجة حرارة ما بين 26 و28 درجة مئوية.

المهندس ماجد المعضادي، 
مدير المشروع

األعمال الرئيسية لحديقة الغرافة

تطل الحديقة والتي تعتبر األولى من نوعها بمنطقة 
الغرافة على شارع أم الزبير، وتخدم أهالي منطقة الغرافة 
والمناطق المحيطة، وتوفر لهم متنفسًا صحيًا وبيئيًا بعيدًا 
عن روتين الحياة اليومية، كونها تشتمل على الخدمات التي 
تخدم الزوار من كافة الفئات العمرية، وتقع الحديقة على 

مساحة نحو  50,000 متر مربع، وتضمنت زراعة 343 شجرة 
مما يجعل من الحديقة متنفسًا لزوارها وخاصة للعائالت 
بمنطقة الغرافة، وتنفيذ مسارات مكيفة للمشاة والجري 
بطول 657 متر؛ ومسار آخر للدراجات الهوائية بطول 639 

متر، ليتمكن رواد الحديقة من ممارسة رياضة المشي 
خالل أشهر الصيف الحارة باإلضافة إلى إقامة منطقتين 

للتمارين والتي تم تجهيزها بمعدات اللياقة البدنية، 
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مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل 
أخبارنا I العدد 26الطرق واألماكن العامة بالدولة

أنه يتم تركيب أعمدة االنارة التي تم تزويدها 
بمصابيح LED لُتبرز جمال تصميمها لياًل والتي 

جاري تركيبها على امتداد شارع الكورنيش بطول 
يصل الى 10 كيلو متر وذلك بتوزيعهم في 

وسط وأطراف الطريق الممتد من جسر راس 
بوعبود وحتى إشارة قاعة المؤتمرات بالقرب من 

فندق الشيراتون.

المهندس حسن الغانم 
رئيس قسم مشاريع 

الطرق الخارجية السريعة 
باإلنابة

بطرح فكرة السعفة حيث قام بالتعاون مع 
المهندس إبراهيم الجيدة الرئيس التنفيذي 

للمكتب العربي الهندسي )AEB( بتطوير الفكرة 
ووضع التصاميم الالزمة لتقوم الشركة المحلية 

LDC )شركة اليتينج ديزاين( بتنفيذ وحدات اإلنارة 
المقتبسة من سعفة النخلة، ذات الشكل المثلث 

للجذوع وعشوائية أطوال أوراقها.

المهندس أحمد العبد الله 
رئيس مجلس إدارة شركة 

اليتينج ديزاين 

• تزيين الكورنيش بنحو 1440 عمودًا على  
   شكل سعفة النخيل

• الكورنيش يتزين بجمال تفاصيل السعفة 
   والشكل المثلث للجذوع، مع مراعاة 

   وضوح هذه التفاصيل لياًل وذلك 
   بتزويدها بإنارة خاصة

• األعمدة تضفي عماًل فنيًا خاصًا وحصريًا 
   للواجهة البحرية في الدوحة 

• بطول 10كم على امتداد شارع الكورنيش 
   تم توزيع في وسط وأطراف الطريق 

   الممتد من جسر راس بوعبود وحتى    
   إشارة قاعة المؤتمرات  

62

بدء تنفيذ أعمال تركيب 1440 عمود إنارة تجميلية 
لكورنيش الدوحة  

أعلنت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة عن بدء تنفيذ أعمال 
تركيب نحو 1440 عمود إنارة تجميلية بتصميم سعف النخيل لتزيين كورنيش الدوحة 

والمخطط االنتهاء منها في الربع الثالث من عام 2022.
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المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة، أنه تم البدء بتنفيذ أعمال تركيب أعمدة اإلنارة التي تم تصنيعها في مصانع 

وطنية وبمواد محلية حيُث أن تصميمها مقتبس من سعفة النخيل التي تعكس الهوية 
القطرية ليتزين الشارع بجمال تفاصيل السعفة لتصبح هذه األعمدة عماًل فنيًا يضفي شكاًل 

خاصًا وحصريًا للواجهة البحرية في الدوحة.



مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل 
أخبارنا I العدد 26الطرق واألماكن العامة بالدولة

المهندســة مريم الكواري، مدير تصميم المشــروع بلجنة اإلشــراف على تجميل الطرق 
واألماكــن العامــة بالدولــة، أن تصميــم الحديقة مســتوحى من معنــى كلمة الظعاين التي 

ترمــز للجمــال ومــكان اســتراحة القوافــل قديمــًا باإلضافة الى موقعهــا حيث تقع منطقة 
الظعايــن فــي الجــزء الشــمالي لدولــة قطــر وكانت تعتبر منطقة إلراحــة الظعن فيها القادمة 
مــن شــمال أو جنــوب قطــر. وأضافــت أنــه قد تمت إضافة إضاءة تجميليــة لتغطية المباني 

الخدميــة لتعزيــز مفهــوم التصميــم للحديقــة وربطه بالهوية القطرية من خالل تســليط 
األضــواء علــى قواطــع معدنيــة لتعكــس من خاللها ظالل لتشــكل القافلة وهي تســير ومن 

أمامهــا الراعــي. وقــد تــم توظيــف اإلضاءة التجميلية لتكون مــكان مميز اللتقاط الصور 
التذكاريــة وإلضفاء شــكل مميز للحديقة. 

• خدمات )مصلى للنساء، دورات مياه(
• إنارة تجميلية

• المكان مؤهل لذوي االحتياجات الخاصة
• منطقة أللعاب األطفال

• منطقة ألعاب رياضية
• مناطق مفتوحة خضراء وأشجار

• مسارات للمشي والجري والدراجات الهوائية
• جلسات عائلية

وصرحت المهندسة سارة كافود، نائب رئيس لجنة 
اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة، أن 
اللجنة تقوم بالتعاون مع وزارة البلدية لزيادة المسطحات 
الخضراء في أماكن مختلفة بالدولة، وبمساحات مختلفة. 

حيث إن األراضي الكبيرة يتم تخصيصها لتنفيذ حدائق 
مركزية، في حين أن المساحات األصغر يتم تخصيصها 

لحدائق الفرجان والساحات الخضراء.

مميزات الحديقة:
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أعلنت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة عن اكتمال األعمال 
الرئيسية بمشروع إنشاء حديقة الظعاين، بمشاركة 20 طالب وطالبة من مدرستي 

سميسمة والظعاين الذين قاموا بزراعة األشجار بالحديقة وذلك ضمن حملة "تجميل 
قطر وعيالنا يزرعون شجرة" لـ "زراعة مليون شجرة"، والتي تنفذها اللجنة بالتعاون 

مع وزارة البلدية.

اكتمال األعمال الرئيسية بمشروع إنشاء حديقة الظعاين 
وطالب مدرستي سميسمة والظعاين يشاركون في 

زراعة األشجار

450
شجرة

 25,000 م2
مساحة المنطقة

 الخضراء

39,000 م2
مساحة الحديقة

 50
أثاث الحديقة

780 متر
مسارات الدراجات

 الهوائية

760 متر
مسارات المشاة
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مشاريع لجنة اإلشراف على تجميل 
أخبارنا I العدد 26الطرق واألماكن العامة بالدولة

أن فكرة العمل الفني جاءت بعد مناقشات 
عديدة مع اللجنة، حيث تم االتفاق على تنفيذ 

عمل فني يراعي قرب موقع الساحة من مجلس 
الشورى ويعبر عن تكاتف الشعب ودورهم في 

المجتمع القطري. 

الفنانة بثينة الزمان، 
صاحبة العمل الفني 
الذي تم تنفيذه على 
سور ساحة الشورى

تم إنشاء مشروع ساحة الشورى ضمن خطة 
اللجنة االستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء 

وجهات وساحات تساهم في تشجيع جميع أفراد 
العائلة على اتباع نمط حياة صحي،كما أنه تم 

إضافة عمل فني للساحة ضمن مبادرات الفن 
العام والتي تشارك فيها اللجنة مع متاحف قطر. 

المهندسة ساره كافود، 
نائب رئيس لجنة اإلشراف 

على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة

المهندسة مريم الكواري، مدير تصميم مشروعات باللجنة، أنه تم تنفيذ مشروع ساحة الشورى على مساحة 
تبلغ أكثر من 15 ألف متر مربع، حيث تغطي المسطحات الخضراء %80 من تلك المساحة وهو ما يقدر 

بحوالي 12 ألف متر مربع. وقد تم تصميم الساحة في هذ المنطقة المزدحمة بحيث تكون متنفسًا للسكان 
والعاملين بها، ألخذ استراحة في منطقة خضراء صحية بعيدًا عن المنازل والمكاتب المغلقة، وضغوط الحياة 

اليومية. 

أبرز المميزات

• تصميم مميز ولمسات جمالية 
• موقع حيوي بالقرب من مجلس الشورى
• سور تجميلي تصميمه مستوحى من  

   فكرة الشورى بين الناس 
• ساحة مفتوحة وأماكن للجلوس 

• استخدام مواد صديقة للبيئة
• استخدام مواد محلية
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اكتمال تنفيذ أعمال مشروع ساحة الشورى
واالنتهاء من إنشاء سور تجميلي 

أعلنت لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة، عن اكتمال تنفيذ أعمال مشروع ساحة 

الشورى، واكتمال تنفيذ سور تجميلي يتضمن عمل 
فني لفنانة قطرية، مستوحى من مبدأ الشورى بين 

الناس، بالتعاون مع متاحف قطر.

أكثر من
100 شجرة

 12,135 م2
مسطحات  خضراء 

15,208 م2
مساحة الساحة

مسار مشترك 
للمشاة والدراجات الهوائية
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أخبارنا I العدد 26مشاريع الصرف

الصرف
مشاريع البنية 

التحتية

زيادة القدرة 
االستيعابية ألربعة 

محطات ضخ بنسبة 
تتراوح بين

61% إلى %212

أهم
األخبار



أخبارنا I العدد 26مشاريع الصرف

صّرحت المهندسة شوق محمد إبراهيم، من إدارة 
مشروعات شبكات الصرف الصحي في "أشغال"، 

بأنه تم تصميم المشروع بما يضمن الحفاظ على 
البيئة حيث يتم تنفيذ جميع عمليات ضخ مياه الصرف 

الصحي بطريقة مطابقة لمعايير التقييم البيئي.

وأضافت المهندسة شوق أن أعمال التطوير في 
محطة الضخ الرابعة والواقعة في منطقة المنصورة 

شملت تركيب معدات جديدة وإنشاء وحدة جديدة 
للتحكم في الروائح، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية 
للمحطة ومنع انبعاث الروائح الكريهة في المناطق 

المحيطة بالمحطة، كما تم تحديث وتجديد لوحة 
التحكم الكهربائية للمحطة وكذلك تحديث وتطوير 

األجهزة الدقيقة )نظام سكادا( للوحة التحكم 
المنطقي القابل للبرمجة. عالوة على ذلك، تم 

استبدال أنابيب األلياف الزجاجية لخط الطرد الرئيسي 
بخطوط الحديد المرن بطول يبلغ حوالي 60 مترًا.

يهدف المشروع إلى زيادة القدرة االستيعابية لمحطات 
الضخ األربعة الواقعة ضمن مناطق اسلطة الجديدة 
والمنصورة والمسيلة والريان، وذلك بنسبة تتراوح 
بين 61% إلى 212%، من أجل استيعاب تدفقات 

مياه الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في هذه 
المناطق الحيوية داخل الدوحة، بما يضمن مواكبة التطور 

المستقبلي والنمو السكاني المتوقع.

تضمنت أعمال المشروع أيضًا إزالة محطة ضخ مياه 
الصرف الصحي في منطقة راس بوعبود، واستبدالها 

بخط صرف صحي جديد يعمل بالجاذبية.

161%

زيادة نسبة القدرة االستيعابية
 لمحطات الضخ 

تم تطوير وتحديث جميع معداتها
وتحسين كفاءة األداء

محطة ضخ المنصورة

إنشاء خط صرف صحي جديد
يعمل بالجاذبية في منطقة

راس بو عبود

مميزات المشروع

استيعاب تدفقات مياه الصرف   •
الصحي الحالية والمستقبلية 

في هذه المناطق

تنفيذ عمليات ضخ مياه الصرف   •
الصحي بطريقة مطابقة لمعايير 

التقييم البيئي

تركيب معدات جديدة وإنشاء   •
وحدة جديدة للتحكم في الروائح

محطة ضخ المسيلة
من 4,500 إلى 14,000 م3/اليوم

محطة ضخ اسلطة الجديدة
من 5,350 إلى 8,640 م3/اليوم

محطة ضخ الرّيان
من 1,800 إلى 4,750 م3/اليوم

61%

212%
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مشاريع الصرف

كجزء من جهودها المتواصلة لتوفير حلول مستدامة لتحسين شبكات الصرف 
الصحي في الدولة وفقًا ألفضل المعايير الدولية، أعلنت هيئة األشغال العامة 
"أشغال" عن اكتمال تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير أربع محطات ضخ 

لمياه الصرف الصحي. 

انتهت "أشغال" من إعادة تأهيل وتطوير أربع 
محطات ضخ لمياه الصرف الصحي في الدوحة
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صّرح المهندس علي مصطفوي، من إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في 
"أشغال"، أن شبكة الصرف الصحي التي تم إنشاؤها منذ عشرين إلى ثالثين عامًا 
تقريبًا في المناطق الداخلية بقطر يتراوح بين 150 مم إلى 200 مم، قد تم تجديدها 
ليتراوح قطرها اآلن بين 300 مم إلى 600 مم على األقل، مما سيساعد على تجنب 

حدوث تسريبات للمدى البعيد وسيساهم أيضًا في التقليل من تكلفة الصيانة.

كما أشار المهندس علي مصطفوي أن "أشغال" أخذت بعين االعتبار زيادة الكثافة 
السكانية المتوقع حدوثها خالل استضافة بطولة كأس العالم 2022 من حيث أعداد 

المقيمين في الفنادق وجميع األماكن المخصصة لخدمة الزائرين، وبناًء عليه تم تجديد 
شبكة الصرف الصحي لتستوعب الزيادة المتوقعة في كميات تدفقات مياه الصرف 

في هذه الفترة.

شارع وادي رشيدة

شارع روضة الخيل

شارع ابن كثير

شارع السلطة
الجديدة

شارع أم جرن

الطريق الدائري الثالث
فندق

هوليداي
فيال

الهالل

خصائص المشروع:

24.5 كم
طول شبكة تصريف مياه
الصرف الصحي المطورة

855 مانهول 
صرف صحي جديد

12 كم
طول الوصالت
المنزلية الجديدة

خصائص المشروع:

24.5 كم
طول شبكة تصريف مياه
الصرف الصحي المطورة

855 مانهول 
صرف صحي جديد

12 كم
طول الوصالت
المنزلية الجديدة

تجديد شبكة الصرف الصحي 
في المناطق الداخلية بقطر 
يتراوح بين 300 مم - 600 

مم على األقل

خدمة حوالي 1,277 قسيمة 
في مناطق المنتزه وشارع 

روضة الخيل والسلطة الجديدة 
وصوًال لمنطقة الهالل

استيعاب الزيادة المتوقعة 
في كميات الصرف 
المرتبطة بكأس العالم 

لكرة القدم 2022

تعزيز فعالية شبكة الصرف 
الصحي بطريقة آمنة وصديقة 
للبيئة، وحماية التربة والمياه 

الجوفية من التلوث

فوائد الشبكة:

المنتزه
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في إطار جهودها لتوفير شبكات صرف صحي آمنة وصديقة للبيئة تناسب 
واحتياجات المناطق السكنية والتجارية في كافة مناطق الدولة، أعلنت هيئة 
األشغال العامة "أشغال" عن اكتمال أعمال مشروع إنشاء وتشغيل شبكة 

الصرف الصحي في مناطق الدوحة الداخلية )الحزمة األولى(، والتي تشمل 
منطقة المنتزه وشارع روضة الخيل والسلطة الجديدة وصواًل لمنطقة الهالل 

على طول الطريق الدائري الثالث.

"أشغال" تعلن اكتمال أعمال إنشاء وتشغيل 
شبكة الصرف الصحي في مناطق الدوحة 

الداخلية )الحزمة األولى(
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أخبارنا I العدد 26مشاريع الصرف

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "أشغال" لتوفير 
محطات تعبئة صهاريج مياه الصرف الصحي المعالجة 

)TSE( في مختلف المواقع االستراتيجية في قطر 
لتشجيع قطاعات الصناعة والبناء وزراعة األعالف والتبريد 

على استخدام المياه المعالجة في جميع أنحاء قطر 
كبديل عن مياه الشرب.

يتضمن المشروع تصميم وتوريد وتركيب وبناء وتشغيل 
محطات تعبئة صهاريج مياه الصرف الصحي المعالجة 

بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة التي 
تقع في موقع استراتيجي عند مفترق الطرق بين طريق 

سلوى وطريق المجد.

تصل السعة االستيعابية لوحدة تعبئة محطة غرب الدوحة 
إلى 20 صهريجًا يتم تعبئتها في ذات الوقت، يصل 

استيعاب كل منها إلى 20 متر مكعب من المياه. ولتجنب 
االصطفاف لمدة طويلة للتعبئة تتم العملية في 12 

دقيقة تقريبًا لكل صهريج مما يقلل وقت االنتظار.

تسهم تلك المحطة في زيادة إجمالي نسب تعبئة 
الصهاريج لتصل إلى أكثر من 40 صهريج في الساعة 
وحوالي 960 صهريج في اليوم الواحد وأكثر من 350 

ألف صهريج سنويًا.

تنتج محطة غرب الدوحة حوالي 275.000  متر مكعب من 
المياه المعالجة يوميًا، وقد أنتجت حوالي 100 مليون 

متر مكعب من المياه المعالجة خالل عام 2020.

74

إنشاء مرفق جديد لتعبئة المياه المعالجة 
بمحطة غرب الدوحة

ضمن جهودها لتسهيل خدمة الحصول على المياه المعالجة، قامت هيئة األشغال العامة 
"أشغال" بإنشاء وحدة تعبئة صهاريج مياه المعالجة بمحطة معالجة الصرف الصحي في 

غرب الدوحة، بهدف تمكين مستخدمي المياه من الحصول عليها مباشرة من المحطة.

73

إدارة تشغيل 
وصيانة

شبكات الصرف 
الصحي
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76

مع اقترابنا من عام 2022، تنتقل “أشغال” تدريجيًا من كونها 
هيئة معنية باسناد وتنفيذ المشاريع إلى كيان يركز على 

تشغيل وصيانة شبكات الطرق والصرف في الدولة وتقديم 
خدمات وحلول عالية الجودة في إدارة األصول.

التشغيل والصيانة "أشغال" تشارك في اليوم العربي للبيئة 

تزامنًا مع اليوم العربي للبيئة وفي إطار المبادرات المجتمعية 
والبيئية في "أشغال"، قام مركز أصدقاء البيئة زيارة لمحطة 

معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، لتسليط 
الضوء على عملية معالجة مياه الصرف الصحي واستعراض 

أهم استخداماتها التي تدعم االستدامة البيئية
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أخبارنا I العدد 26مشاريع المباني

مشاريع 
المباني

تصميم وإنشاء مباني 
وفق أعلى معايير 

الجودة واالستدامة 

أهم
األخبار
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يتضمن المبنى الجديد مساحات واسعة ومرافق 
وقاعات متعددة األغراض سواء للدراسة أو لممارسة 

كافة األنشطة التي تخدم العملية التعليمية وتوفر 
بيئة تعليمية ثرية بفضل التصميم الحديث للمبنى وما 

يتضمنه من وسائل تعليمية متنوعة.

صرح عبيد راشد العذبة، رئيس قسم الدعم الهندسي، 
أن جميع األعمال في المشروع تم تنفيذها طبقًا 

للمواصفات المحلية والمعايير الدولية حيث ان استغرق 
تنفيذ المشروع حوالي مليون و200 ألف ساعة عمل 

بدون أي إصابات، الفتًا إلى أن الهيئة قامت بتوفير كافة 
إجراءات السالمة للعاملين في المشروع.

	 2 غرف اجتماعات 
	 8 قاعات تدريس

	 2 مختبر معلوماتي  
• غرفة مراقبة

• مكتب الرئيسي لإلدارة
	 7 مكاتب إدارية

	 8 مكاتب لموظفي الكلية
• غرف خدمية 

طابق أول:

مساحة نحو

13,650
متر مربع

4
طوابق
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مشاريع المباني

انتهت هيئة األشغال العامة "أشغال" من تنفيذ أعمال كلية المجتمع في قطر 
للبنين في منطقة الخيسة لتشمل أربعة طوابق وتمتد على مساحة بناء نحو 

13,650 متر مربع.

اكتمال أعمال
كلية المجتمع للبنين في الخيسة 

مكتبة لبيع الكتبقاعة محاضراتصالة للطالب غرف وردهات خدميةمكتبة

طابق أرضي:
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قال المهندس أحمد العمادي، رئيس قسم المشاريع التعليمية في إطار خطة الدولة الخاصة 
بتطوير وإقامة مدارس ومنشآت تعليمية مختلفة، قامت "أشغال" بالتعاون "كلية المجتمع 

في قطر" من االنتهاء من أعمال كلية المجتمع للبنين في منطقة الخيسة لزيادة نسبة 
استيعاب أعداد الطالب وتوفير خدمات تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أنه جار االنتهاء من كلية 

المجتمع للبنات بنهاية 2021.
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المهندسة أمل السليطي، من إدارة مشروعات المباني في "أشغال" أن "أشغال" انتهت من األعمال 
الرئيسية لمركز أم السنيم الصحي والذي يقع في منطقة سكنية حيوية ليخدم نحو 600 مراجعًا يوميًا، 

مشيرة إلى أن االنتهاء من مركز أم السنيم الصحي هذا العام يضاف إلى قائمة المراكز التي أنجزتها 
"أشغال" في 2021 مثل مركز الخور الصحي ومركز جنوب الوكرة الصحي.

أن جميع األعمال في المشروع تم تنفيذها طبقًا 
للمواصفات المحلية والمعايير الدولية حيث حققت 

أكثر من 2,553,000 ساعة عمل بدون إصابات 
حتى اآلن، الفتًا إلى أن الهيئة تقوم بتوفير كافة 

إجراءات السالمة للعاملين في المشروع.

المهندس عبيد راشد العذبة،
رئيس قسم الدعم الهندسي، 
من إدارة مشروعات المباني 

في "أشغال"

• مبني المسجد  
• عيادات تخصصية 

	 8 عيادات األسنان   
• مركز للياقة البدنية

• غرفة تدريب ماقبل الوالدة
• كافتريا

• قاعة اجتماعات ومكتبة
• خدمات عامة

• غرفة توعية بنظام الغذاء الصحي
• غرفة استراحة

• معمل 

طابق أول:
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"أشغال": اكتمال األعمال الرئيسية
لمركز أم السنيم الصحي

اعلنت هيئة األشغال العامة "أشغال" عن االنتهاء من األعمال الرئيسية لمركز أم السنيم 
الصحي الذي تنفذه إدارة مشروعات المباني لخدمة نحو 600 مراجعًا بشكل يومي من خالل 

بواقع 40 عيادة طبية متنوعة، وذلك ضمن خطة الدولة الخاصة بتطوير الخدمات الصحية.

14
كافتريامصلى للنساءصيدلية قسم أشعة عيادات خارجيةعيادات للنساءعيادة عامة

الطابق األرضي

40
عيادة

مساحة نحو

27,600600
مراجعًا بشكل

يومي

2,553,000
ساعة عمل
بدون إصابة

40% مواد محلية

معايير اســتدامة 3 نجوم

تصميمات تناســب ذوي االحتياجات الخاصة

تصميمات تتســم بالطابــع التراثي والهوية القطرية
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يساعد تحليل التداخالت ثالثية األبعاد القائم 
على نمذجة معلومات المباني، في التقليل 

من المصاعب المصاحبة لمشاريع البناء

فعلى سبيل المثال، يتم تجنب حاالت في الموقع مثل 
مسار أعمال األنابيب التي تمر عبر عارضة فوالذية )ما 
يعرف أيًضا بالتصادم الصلب(. ويمكن أيضًا أن يحدث 
التصادم في موقع العمل حول قوة تحمل البناء، أو 

محدودية المساحة لتثبيت أو صيانة أحد مكونات المبنى، 
)مثل تركيب مادة عازلة( ، أو تصادمات المقاربة، أو 

متطلبات الصحة والسالمة و لوجستيات الموقع، أو 
من العديد من األعمال  التي يتم تنفيذها بالتزامن في 

نفس المكان )ما يعرف أيًضا بالتصادمات الناعمة(. 
ويمكن لهذه االصطدامات أن تكون معطلة للعمل 

ومكلفة، وتصعب معالجتها إذا لم يتم التعامل معها 
في الوقت المناسب.

ولذلك، يتم تنفيذ تحليل التداخالت في إدارة مشروعات 
المباني، باستخدام نمذجة معلومات المباني كجزء 
ال يتجزأ من عملية التصميم والبناء. وتبدأ عمليات 

نمذجة معلومات المباني مرتبطة بتحليل االصطدامات 
والتنسيق ثالثي األبعاد في مرحلة التصميم، مع تحديد 

خطة تنفيذ نمذجة معلومات المباني، وتطوير نماذج 
تصميمية خاصة لتستمر في مرحلة البناء كنماذج إنشائية 

افتراضية يتم تزويدها بانتظام بالمعلومات المستحدثة 
بحيث يمكن التحقق من تأثير أي تغييرات على األعمال 
الالحقة. وبتنفيذ هذا النهج، يكون من السهل تصور 
المصاعب قبل بدء البناء، وال يكون المقاول مضطرًا 

إلى إضاعة الوقت في البحث عن الحلول في الموقع.  
ويقلل هذا النهج من المصاعب الناتجة عن االرتفاع 

غير المتوقع في قيمة التكلفة نتيجة إلعادة العمل، أو 
الوقت اإلضافي المطلوب لحل مشكالت غير متوقعة. 

وُيظهر المثال أدناه إلنشاء مشاريع محطة للحافالت، 
التنسيق بين خدمات البناء المعقدة التي يتم تنفيذها 
باستخدام قوالب نمذجة معلومات المباني للمشروع 

قبل البناء.
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يعتبر تحليل التداخالت ثالثية األبعاد أحد االستخدامات الهامة لنمذجة معلومات 
المباني التي تستفيد من نماذج معلومات المباني للكشف عن التصادمات 

الهندسية باستخدام أدوات التحليل المتخصصة. وتسمح بيئة نمذجة معلومات 
المباني للمشاركين في المشروع بالكشف عن تداخل أنظمة ومكونات البناء 
في مراحل مختلفة من المشروع باستخدام استراتيجية مسبقة التحديد. ويتم 

في إدارة مشروعات المباني استخدام قوالب لنمذجة معلومات المباني 
للتأكد من وجود تناغم ثالثي األبعاد بين مختلف مكونات أصل البناء.
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وقعت "أشغال" مذكرة تفاهم مع 
شركة ABB قطر، تمهيدا إلنشاء مصنع 

إلنتاج الشواحن الكهربائية للسيارات 
والحافالت الكهربائية. ليصبح أول 

مصنع من نوعه لشركة ABB في مجال 
النقل الكهربائي في منطقة الشرق 

األوسط. تأتي االتفاقية بالتعاون 
مع هيئة المناطق الحرة والتي تلعب 

دورًا حيويًا في التواصل والتفاعل مع 
أصحاب المصلحة لتوفير فرص النمو 

الواعد للمستثمرين.

يأتي توقيع االتفاقية مصاحبًا لعقد 
توريد أجهزة الشحن الكهربائي للحافالت 
الكهربائية وكجزء من استراتيجية وزارة 

المواصالت واالتصاالت الخاصة 
بالتحول للمركبات الكهربائية.

كما يتضمن االتفاق توفير التدريب 
الالزم للكوادر والطالب المعنيين 

وتأهيلهم إلدارة وتشغيل مصنع أجهزة 
الشحن الكهربي الجديد وتزويد العاملين 

بالخبرات والمعلومات المطلوبة.

أكد سعادة الدكتور المهندس سعد 
بن أحمد المهندي، رئيس هيئة 

"األشغال" أن توقيع مذكرة التفاهم 
بين "أشغال" وشركة ABB يأتي بناء 
على توجيهات معالي رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية بتضمين شروط 
في عقود هيئة األشغال العامة 

إلنشاء مصانع في المناطق الحرة.

ومن جهته، أكد المهندس عبد الحكيم 
الهاشمي، رئيس قسم المشروعات 
العامة بإدارة مشروعات المباني في 

"أشغال"، أن "أشغال" ستكون 
معنية بمتابعة خطوات إنشاء المصنع 

بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة.

وستقوم هيئة األشغال العامة 

مذكرة تفاهم بين "أشغال" وشركة ABB وبالتنسيق مع 
هيئة المناطق الحرة إلنشاء مصنع إلنتاج أجهزة الشحن 

الكهربائي للمركبات الكهربائية

"أشغال" بتركيب 653 جهاز شحن 
و713 محواًل كهربيًا في نحو 41 

موقع شحن كهربائي جار إنشائها 
ضمن برنامج البنية التحتية لحافالت 

النقل العام لخدمة أسطول الحافالت 
الكهربائية التي سيتم تشغيلها وفقًا 
لخطة وزارة المواصالت واالتصاالت. 

وســتقوم "أشغال" بإنشاء نقاط 
الشــحن الكهربيــة المختلفة داخل 

الدوحــة وخارجها وتوفير كافة 
التمديــدات الكهربائية والبنية 

التحتيــة الالزمــة لربط أجهزة  الشــحن 
بالمحــوالت الكهربية ومحطات    

الكهربــاء المختلفة.

أيًضا ســتقوم "أشــغال" بإقامة 
2700 موقــف للحافــالت على     
كافــة الطــرق الرئيســية، مع توفير 

كبائــن مكيفة.
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في إطار خطة التحول الرقمي لهيئة 
االشغال العامة "أشغال" ومن أجل 

تسهيل اإلجراءات على المواطنين 
والمقيمين، دشنت هيئة األشغال 
العامة ووزارة الداخلية متمثلة في 

اإلدارة العامة للمرور عملية ربط 
إلكتروني وتبادل بيانات الحوادث 

المرورية التي ينتج عنها أضرار في 
ممتلكات الدولة بشكل الكتروني 

وإلغاء كافة اإلجراءات الورقية بين 
الطرفين في هذا الشأن.

وأكدت السيدة عبير فالح الهاجري، 
مدير إدارة نظم المعلومات في 

"أشغال"، أن هذا الربط يأتي في 
إطار الجهود المشتركة بين هيئة 

األشغال العامة واإلدارة العامة للمرور 
بهدف تطوير التكامل في عمليات 

الربط اإللكتروني بينها. 

وأضافت أن هذا الربط االلكتروني 
يعمل على ضمان تبادل البيانات، 
والتوثيق اإللكتروني بشكل سريع 

وآمن من خالل شبكة الربط الحكومية، 
مما يتيح للطرفين تطوير هذا التكامل 

مستقبال حسب االحتياجات. 

وأفاد المهندس أحمد راشــد 
الكبيســي، مدير إدارة تشــغيل وصيانة 

الطرق في "أشــغال"، أننا نركز 
باســتمرار علــى قيمة خدماتنا حيث 

نهدف من هذا التكامل الى تحســين 
وتطويــر العمليــات وخدمة العمالء 

فــي التعامل مــع الطلبات المتعلقة 
بتعويــض أضــرار ممتلكات الدولة 

الناتجــة عن الحوادث المرورية.

هيئة األشغال العامة 
"أشغال" ووزارة 

الداخلية تدشنان عملية 
الربط اإللكتروني

في إطار التزام هيئة األشــغال 
العامة "أشــغال" برعاية القوى 

العاملــة في مشــاريعها وحمايتهم 
مــن خطــر اإلصابة في مواقع العمل، 

تواصل "أشــغال" تطبيق مجموعة 
مــن الضوابط واإلجراءات لضمان 

صحة وســالمة العّمال، مع االلتزام 
بســاعات العمل المســموح بها وفقًا 
للقرار الوزاري رقم )17( لســنة 2021 

بشــأن االحتياطات الالزمة لحماية 
العمــال مــن اإلجهاد الحراري في 

مواقع العمل المكشــوفة خالل فترة 
الصيــف، حيــث يحظر العمل في 

الفترة بين الســاعة العاشــرة صباحًا 
والســاعة الثالثة والنصف مســاًء بين 

1 يونيو وحتى 15 ســبتمبر من كل 
عام، وذلك بالنســبة لألعمال التي 

تؤدى تحت الشــمس أو أماكن العمل 
المكشــوفة أو الغيــر مزودة بالتهوية.

ويعد توفير بيئة عمل آمنة من أهم 
االشتراطات التي تفرضها "أشغال" 

على المقاولين المنفذين لمشاريعها، 
حيث تلزم المقاولين بوضع خطط 
للتعامل مع خطر التعرض لإلجهاد 

الحراري وكيفية تالفي آثاره مع القيام 
بتنفيذ عدد من اإلجراءات في مواقع 

العمل منها توفير أماكن استراحة 
مظللة في عدة مواقع ضمن نطاق 

"أشغال" تواصل تطبيق االحتياطات 
لحماية العّمال من االجهاد الحراري 

خالل فترة الصيف

المشروع مع تزويد جميع العّمال بمياه 
الشرب المجانية طوال فترة العمل، 
وتوفير معدات الحماية الشخصية. 

كما تلزم "أشغال" المقاولين بتعيين 
مسعفين ومشرفين للسالمة 

والصحة المهنية في مواقع المشاريع 
لتوفير اإلرشادات واإلسعافات 

األولية للعمالة، باإلضافة إلى تنفيذ 
حمالت توعوية لكافة العّمال على 

حول مخاطر اإلجهاد الحراري وذلك في 
الفترة من بداية يونيو وحتى منتصف 

سبتمبر من كل عام.

هذا وتواصل "أشغال" تنفيذ برنامج 
الفحص الصحي للعاملين وذلك 

للكشف عن األمراض المزمنة والتي 
قد تزيد من خطر اإلجهاد الحراري، 
وهــي فحوصــات مجانية دون أي 

تكلفــة علــى العامل. وقد نجحت الهيئة 
خالل عام 2020 والنصف األول من 

2021 في إجراء الفحص الصحي 
لـ 67719 عاماًل، أو %89.12 من 
إجمالي القوى العاملة، حيث يتم 

تحويل أي عامل تظهر نتائجه بمعدالت 
غير طبيعية إلى مستشفى تابع 

لوزارة الصحة العامة، إلعادة الفحص 
وإعطائه خطة العالج واألدوية الالزمة، 

مع المتابعة المنتظمة.
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حصلت هيئة األشغال العامة 
"أشغال" ممثلة بإدارة الجودة 

والسالمة على المركز األول من بين 
2000 مشارك من كل دول العالم 

في مسابقة " أفضل قطاع حكومي 
و خدمات عامة في أداء الصحة 

والسالمة عن عام 2020"، والتي 
نظمتها الجمعية الملكية للوقاية 

من الحوادث  RoSPA وتديرها لجنه 
تنفيذية ومجلس امناء تحت رعاية 

جاللة ملكة المملكة المتحدة.

وقــام الفريــق المشــكل بعمل كبير 
وعلــى مســتوى عالي مــن المهنية 
واالحترافيــة بتقديــم ملــف الجائزة 
والــذي يحتــوي علــى أكثر من 120 

دليــل وبرهــان إلثبات مســتوى أداء 
الســالمة والصحــة المهنيــة من 

خــالل التطبيــق الفعلي بأشــغال 
ومشــاريعها بمصداقيــة ومهنية 

عاليــة، ومنهــا كيفيــة ادارة المواضيع 
المتعلقــة بوبــاء Covid-19 والتزام 

موظفــي "أشــغال" والمقاولين 

"أشغال" تحصل على المركز األول 
في مسابقة الجمعية الملكية

واالستشــاريين بالمتطلبــات االحترازيــة 
لحمايــة العمال.

وبهذه المناسبة قال الدكتور/ علي 
محمد المري، مدير إدارة الجودة 

والسالمة في هيئة األشغال العامة 
"أشغال": " أن هذه النجاحات 

والثمرات تثبت مدى التزام هيئة 
االشغال العامة "أشغال" بالقوانين 

والمواصفات المحلية والدولية 
للسالمة والصحة المهنية وحفاظًا 

ايضًا على حقوق العمال.

ولفت مدير إدارة الجودة والسالمة إلى 
األهمية الكبرى التي توليها دولة قطر 

لموضوع الصحة والسالمة المهنية 
للعمال والخطوات التي قطعتها في 

هذا المجال، الفتًا في هذا السياق 
إلى حرص "أشغال" على تطبيق أعلى 

معايير صحة وسالمة العمال في 
مواقع العمل والسكن، والتي يوازيها 

الحرص نفسه على ضمان حقوقهم 
طوال فترة عملهم في المشاريع.

الجديــر بالذكــر أنه تم إنشــاء جوائز 
RoSPA للصحــة والســالمة في 
عــام 1956 للمؤسســات التي 

توفر أفضل أداء للســالمة ســنوًيا 
وتوفر اعلى مســتويات الســالمة 

بمواقــع العمــل، مــع االلتزام الكامل 
والمســتمر برفــع معاييــر الصحة 

والســالمة داخــل وخــارج المنظمة وأن 
مهمــة الجمعيــة الملكيــة هــي الوقاية 

مــن الحوادث حــول العالم في 
جميــع االنشــطة بالتعــاون مع الخبراء 

والعمــال المتضرريــن من الحوادث.

المبادرات
المؤسسية
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حصلــت هيئة األشــغال العامة 
"أشــغال" بجائــزة أفضل جهــة حكومية 
خدميــة فــي قطــر في المســابقة التي 

نظمهــا مهرجــان "نجــاح قطري" في 
نســخته الرابعة.

قال ســعادة الدكتور المهندس ســعد 
بــن أحمــد المهنــدي، رئيس هيئة 
األشــغال العامة: نواصــل تنفيذ 

شــبكة متكاملة لمســارات الدراجات 
الهوائية ومســارات المشــاة ومناطق 

"أشغال" تفوز بجائزة أفضل جهة حكومية 
خدمية في مهرجان “نجاح قطري"

خضــراء فــي مختلــف المناطق للدولة 
لتحســين نمــط الحياة.

وأضــاف ســعادة رئيــس الهيئة "نفخر 
بالشــركات المحليــة القطريــة التي 

نجحــت فــي تلبية احتياجات الســوق 
مــن خــالل منتجات ومــواد محلية 

الصنــع تســهم في تنفيذ مشــاريع 
الدولــة، لتتمكــن بذلك منافســة 

مثيالتهــا علــى مســتوى العالمــي، بما 
يتماشــى مــع رؤية قطر 2030".

حصلت "أشغال" على جائزة التميز 
في قطاع اإلنشاءات من وزارة العمل 

في حفل تدشين كتاب السالمة 
المهنية وتوزيع جوائز التميز في 

السالمة لعام 2021 وتسلم الجائزة 
المهندس يوسف العمادي، مدير 

شؤون المشروعات .

المهندس يوسف العمادي، مدير 
شؤون المشروعات: يسعدنا أن 

يتم تكريمنا من قبل وزارة العمل 
وحصولنا على جائزة التميز في قطاع 
اإلنشاءات ويأتي ذلك تقديرًا لحرص 

"أشغال" والتزامها تطوير البنية 
التحتية وفق أفضل المعايير. 

"أشغال“ تحصل 
على جائزة التميز في 
قطاع اإلنشاءات من 

وزارة العمل
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وحــدة التقاريــر التابعة للمكتب 
الفني هي المصدر الرســمي لكل 

التقارير الصادرة من قبل "أشــغال" 
إلــى أصحــاب المصلحة الداخليين 

والخارجييــن، مثــل الديوان األميري 
ومجلــس الوزراء، والهيئات األخرى، 

بما يشــمل أداء المشــاريع والعمليات، 
واإلحصائيــات المتعلقة بها. 

تقــوم الوحدة حاليــًا بمراجعة وتحديث 
تصميم لوحة األداء لمشــاريع كأس 

العالم 2022، وما بعدها بما يشــمل 
اإلحصائيات المتعلقة بمشــاريع 
محفظة هيئة األشــغال العامة 

المتعلقــة بــكأس العالم 2022، كما 
تلخــص حالة المشــاريع في مراحلها 

المختلفــة )الموازنة، والتصميم، 
واإلنشــاء( للمشــاريع الممتدة حتى 

عام 2040.

وفي إطار الســعي لتحســين جودة 
البيانــات وتعزيــز موثوقية التقارير 
في هيئة األشــغال العامة، بادر 
المكتب الفني بتدشــين عدد من 

ورش التشــاور مع مالكي ومعدي 
البيانــات، وممثلي المكاتب الهندســية 

إلدارة المشــاريع، لتوحيد القوالب 
المســتخدمة، والتأكد من مراعاة 

مؤشــرات جودة البيانات للوصول 
لقياســات أدق لألداء، بما يخدم عملية 

صنع القرار.

وحدة التقارير 
في نوفمبر 2021 ومن منطلق المؤسسية

االستعداد إلنشاء مكتب إلدارة 
المشاريع المؤسسية )EPMO(، حضر 
موظفو المكتب الفني دورة تدريبية 
تخص مكتب إدارة المشاريع الرقمية 
)EPMO(. وكان الهدف من وراء هذه 

الدورة هو زيادة الوعي باألدوات 
والتقنيات المطلوبة من أجل تنفيذ 

هذا المشروع، باإلضافة الى التركيز 
على األهمية والفائدة من وجود ال 

)EPMO( ضمن "أشغال".

برنامج إدارة المشاريع الرقمية
باالشتراك مع مكاتب إدارة المشاريع 

بالشؤون )PMOs(، يتوجب على 
 )EPMO( مكتب إدارة المشاريع الرقمية

أن يقوم بدعم المشاريع من خالل 
تزويد "أشغال" بالمنهجيات والمعايير 
واألدوات الالزمة من أجل تمكين مدراء 

المشاريع من أجل تسليم أفضل 
للمشاريع، باإلضافة إلى تحسين قدرات 

الهيئة والتزود بأفضل الممارسات 
والتقارير والمحافظة على نقطة أتصال 

واحدة ومركزية لمدراء المشاريع.

يعمل المكتب الفني على توسيع 
إمكانيات تطبيق" إنجاز" على الهواتف 
النقالة ليشمل معالجة تأخير االعتمادات 

على المشاريع، وهو من األسباب 
الرئيسية التي تؤثر على تسليم 

مشاريع "أشغال" في الوقت المحدد.

سيكون تطبيق" إنجاز" بمثابة أداة 
داخلية من أجل تسهيل متابعة 

االعتمادات على المشاريع، وتتلخص 
الفوائد الناتجة عن هذا التطبيق فيما 

يلي:  

تزويد أعضاء اإلدارة العليا 	 
والمدراء التنفيذيين في 

"أشغال" بملخص عام عن وضع 
المشروع واعتماده.  

هو أداة تفاعلية تساعد أصحاب 	 
المصالح الداخليين على متابعة 

 التطبيق الهاتفي "إنجاز" 

اعتمادات مشاريعهم. 
يمكنك التطبيق من التواصل 	 

والحصول على إشعارات فورية 
باإلضافة الى مراقبة وضع 

طلبك في أي وقت وأي مكان 
من خالل هاتفك النقال. 

يقلل من إهدار الوقت الناجم 	 
في متابعة سير العمل فبالتالي 

يحسن وينظم طريقة أداء 
واعتماد المشاريع.  

يتعاون المكتب الفني في الوقت 
الحالي مع إدارة نظم المعلومات 

من أجل تنفيذ هذه المبادرة. وقد تم 
تحميل تطبيق " إنجاز" على الهواتف 

المحمولة للمعنين في الوحدات 
اإلدارية الداخلية، ويبدأ ذلك من 

خالل توفير التدريب العملي الالزم 
الستخدام التطبيق.
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مثلت "أشغال" المكتب الفني عبر 
المشاركة في تقديم الدعم كجزء 

من فريق عمل يتضمن مجموعة من 
أصحاب المصلحة من أجل تطوير 

استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغيير 
.)QNE( المناخ

بعد موافقة صاحب السمو أمير البالد 
وسعادة رئيس الوزراء على برنامج 

استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغيير 
المناخ الذي تم أطالقه في أكتوبر 

الماضي 2021. الذي من خالله يتم 
تحديد كافة البرامج التي تم تطويرها 

داخل مختلف القطاعات في قطر 
واإلجراءات التي يجب تنفيذها من 

)QNE( استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغيير المناخ 

أجل تحقيق األهداف الوطنية الثالثة 
المطلوبة ضمن خطة استراتيجية قطر 

الوطنية للبيئة وتغيير المناخ:

تعزيز حيوية البيئة 	 
تقوية مرونة االقتصاد 	 
تحسين الرفاهية السكانية 	 

فقد قامت "أشغال" بتحديد مساهماتها 
الطموحة في مبادرتها لتحقيق هذا 
الهدف من ضمن دورها كجهة من 
أصحاب المصلحة، ومن ضمنها:  

قامة شراكات )مجموعات التميز( 	 
من أجل دفع عجلة االبتكار 

والتحسين ضمن إدارة المياه 
المعاد تدويرها والمياه الجوفية 

ومياه الري والمياه المالحة.
توسيع شبكة الصرف الصحي 	 

لتغطية مدنية كاملة من أجل 

زيادة حصر مياه الصرف الصحي.  
من أجل رؤية األداء بشكل مباشر 	 

قامت" أشغال" بتطوير شبكات 
الصرف الصحي الذكية، مما 

يتيح لها التعرف السريع لمشاكل 
التسلل وتصحيحها. 

الجمع ما بين القياس الذكي 	 
وتعيين نظام التحكم من أجل 

إنشاء شبكة ذكية إلدارة الموارد 
المحسنة )أي استخدام المياه 

الصالحة للشرب مقابل استخدام 
المياه المعاد تدويرها( 

إعطاء األفضلية ودعم توسيع 	 
شبكة المياه المعاد تدويرها وذلك 
من أجل تلبية جميع المطالب لهذه 

المياه )أي االستخدام الزراعي(
تطوير التخزين الموسمي للمياه 	 

المعاد تدويرها من أجل تحقيق 
التوازن بين العرض والطلب 
السنويين في المستقبل. 

في إطار الشراكة الراسخة بين اللجنة 
 )SCDL( العليا للمشاريع واإلرث

و"أشغال"، يقوم المكتب الفني 
بدور قيادي ضمن مجموعة العمل 

المشتركة من أجل التنسيق والتعاون 
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة 

 .FIFA 2022 القدم في قطر

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث - مجموعة 
FIFA 2022 العمل المشتركة

من خالل التعاون مع الوحدات 
الداخلية، يقوم المكتب الفني بتبادل 

المعلومات وإعداد التقارير و)حل - 
صرف( اإلنذار المبكر للقضايا التي 

تؤثر على استكمال البنية التحتية 
.FIFA 2022 لمالعب

من ناحية أخرى، قام المكتب الفني 
بلعب دور تنسيقي فعال فيما يتعلق 

بالجدوى والقيود والفرص الخاصة 
 Fox sports studio بمنطقة التنشيط
المقترحة والمخطط لها لكأس العالم 

باإلضافة إلى ساعة العد التنازلي 
لكأس العالم. 

من خالل العمل مع إدارة التخطيط 
والجودة، أكمل المكتب الفني 

االستعدادات من أجل نشر أول 
استبانة لرضا شركاء "أشغال" والذي 

تم تصميمة لقياس 
مدى رضاهم ومعرفة تصوراتهم 	 

فيما يتعلق بتجربتهم في 
التعامل مع "أشغال".

التزام "أشغال" وانجازاتها في 	 
االبتكار المشترك والعمل على 

تحقيق المنفعة المتبادلة. 
االلتزام االجتماعي ل “أشغال" 	 

والتنمية المستدامة 
الحفاظ على عالقة مشتركة 	 

وتعاونية واستراتيجية بين 
"أشغال" والشركاء الرئيسيين. 

استطالع رضا الشركاء 

فــي يونيو 2021 وقعت "أشــغال" 
وجامعــة قطــر مذكــرة تفاهم فيما 

بينهــم مــن أجــل إطــالق برنامج تدريبي 
جديــد والحصــول على شــهادة " 

فــي تشــييد البنية التحتية “وســوف 
تعمــل هــذه االتفاقيــة على تعزيز 

 مذكرات التفاهم 
أشغال " وجامعة قطر

التعــاون فــي مجال التدريــب والتطوير 
المهني المســتمر لمهندســي 

"أشــغال" وخلق قيم مســتدامة 
للمجتمــع الهندســي والمهنــي من 

أجــل المســاهمة الفعالــة في برنامج 
المســؤولية االجتماعيــة وتحقيق 

رؤيــة قطــر 2030. أضطلــع المكتب 
الفنــي بــدور قيادي فــي تطوير هذه 

االتفاقيــة كجــزء من جهوده المســتمرة 
لبنــاء عالقــات مســتدامة مع أصحاب 

المصلحــة الخارجيين.

فــي ديســمبر الماضــي 2021 عقدت 
"أشــغال" ووزارة التجــارة الدولية 
البريطانيــة منتــدى عبــر اإلنترنت، 

يــدور المنتــدى حــول التعاون ما بين 
"أشــغال" ومؤسســات البناء والبنية 

التحتيــة ذات الصلــة فــي المملكة 
المتحدة.  

ناقــش حــوار القيــادة الفكريــة بين خبراء 
المملكــة المتحــدة و"أشــغال" فرص 
تبــادل الخبــرات والتعاون فــي البنية 

 منتدى "أشغال" المملكة المتحدة  
حوار القيادة الفكرية بين "أشغال" وخبراء بريطانيين 

التحتيــة واالنشــاءات، للعمــل على 
تحقيــق أهــداف قطــر ضمن الرؤية 

الوطنيــة 2030. 

مــن خــالل الفعاليــة تم تســليط الضوء 
علــى خارطــة طريق برنامج "أشــغال"، 

وتوضيــح طريقــة التســجيل للعمل 
ضمــن "أشــغال" باإلضافــة إلى لفت 

االنتبــاه علــى التطورات الخضراء 
فــي المملكــة المتحــدة عبــر البنية 

التحتيــة والبنــاء. وقد شــارك عدد من 

متحدثــي المنظمــات البريطانيــة عبر 
المنتــدى مثــال علــى ذلــك )مركز أبحاث 

الميــاه بالمملكــة المتحــدة - إدارة 
البيئــة واألغذيــة والشــؤون الريفية- 

المعهــد البريطانــي والمعهــد الملكي 
للمهندســين المعمارييــن المعتمديــن( 
باإلضافــة إلــى متحدثين مــن المكتب 

الفني للهيئة، وشــؤون المشــاريع 
وشــؤون األصول، وقد حضر هذا 

الحــدث أكثــر من 90 شــركة محلية 
وبريطانية. 

قدمت " أشغال" ممثلة بالمكتب 
الفني دعمًا كبيرًا من أجل المبادرة 

الوطنية لتطوير القدرات التنافسية 
للموردين المحليين بقيادة بنك قطر 

للتنمية. تستهدف مبادرة " برنامج 
تطوير الموردين" موردي أصحاب 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 دعم "أشغال" البرنامج التطويري لموردي 
بنك قطر للتنمية 

الذين قد ال يمتلكون الموارد أو 
المعرفة أو القدرات من أجل المشاركة 

في الفرص التى يتيحها القطاع 
الخاص. وهذا البرنامج قد صمم لجعل 

مثل هذه الشركات " جاهزة للدخول 
في المناقصات" وتحسن فرصها من 

أجل الفوز بالفرص المتاحة بالسوق. 

قامت "أشغال" بتركيز دعمها على 
زيادة وعي الموردين بالفرص التجارية 
المتاحة لهم حول مشاريع" أشغال"، 
وذلك عن طريق إجراء عملية مطابقة 
بين الموردين المحليين والمصنعين 

ومواد البناء المطلوبة لمشاريع 
"أشغال". 

بعــد أن تمــت الموافقــة عليها 
ونشــرها في مايو الســابق 2021، 

وتماشــيًا مع إســتراتيجية " أشــغال" 

 إدارة عملية أصحاب المصلحة 
وإدارة الجــودة، بــدء المكتــب الفني 

العمــل مــع فريــق إدارة التخطيط 
والجــودة على نشــر المخططات 

المباشــرة لعمليــة األعمــال الجديدة 
الخاصــة بسياســة أصحــاب المصلحة 

في "أشغال". 
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في طور السعي المستمر لقسم 
المعلومات الهندسية التابع إلدارة 

الخدمات الهندسية العتماد واستخدام 
أحدث التقنيات في مجال الجغرافية-

المساحية بهدف تحسين عمليات تجميع 
البيانات الخاصة بالمساحة وتحسين أداء 
العمل تم إضافة هذه التكنولوجيا التي 

من خاللها يتم الحصول على بيانات 
نقطة السحابة ثالثية / رباعية األبعاد 

من خالل الطائرات المسيرة والشاحنات 
الخفيفة المتنقلة وأجهزة ليدار الثابتة 

والتي تعتبر من أحدث اإلضافات 
التي تفيض إلى مسار عمل قسم 

المعلومات الهندسية من أجل:

توفير الدعم إلدارة التصاميم. 1
تحسين  مجموعات البيانات الخاصة . 2

بأصول الطرق المجودة في 
قاعدة بيانات نظم المعلومات 

الجغرافية المؤسسية.

استخدام بيانات الليدار الجوي في 
"أشغال"

قام قسم المعلومات الهندسية 
بتصور عملية تطبيق السحابة النقطية 

للبيانات لتمكين مهندسي التصميم 

 )3D Point Cloud( تطبيق تكنولوجيا النقطة السحابية
للطائرات المسيرة والليدار )LiDAR(  لبيانات نظم 

المعلومات الجغرافية في "أشغال"

الذين يحتاجون إلى نموذج ارتفاع 
رقمي لكافة أنحاء الدولة  لفهم 

وتصور والقيام بتحليل التصاميم 
لمشاريع البنية التحتية.

استخدام البيانات ثالثية األبعاد 
للسحابة النقطية للطائرات المسيرة 

في " أشغال"
تعتبر الطائرات المسيرة من أكثر 

األدوات متعددة االستخدام حيث 
يمكنها التحليق وجمع البيانات وتقييم 
خصائص سطح األرض بكفاءة ودقة 
عالية، ولذلك قام قسم المعلومات 

الهندسية بتحديد وطرح فكرة استخدام 
بيانات الطائرات المسيرة لألغراض 
الهندسية، ووفقًا لذلك فقد قام 

قسم المعلومات الهندسية بتجميع 
البيانات باستخدام الطائرات المسيرة 

لثمانية مالعب مخصصة لبطولة 
كأس العالم  FIFA 2022 لكي يقوم 

المهندسين في إدارة التصاميم 
بتقييم وتقدير تدفق وتجمع المياه 
في حال هطول األمطار بكثافات 

مختلفة.
فما يلي صور توضح نتائج تحليل 

الفيضانات الذي قام به المهندسون 
حول بعض من المالعب.

كمثال تحليلي يوضح الشكل التالي مناطق المعرضة للفياضانات باللون األزرق والذي 
ساعد المهندسين بتقدير كمية المياه وبالتالي تصميم / وضع خطة للبنية التحتية بإمكانها 

استيعاب تلك الكمية.

وفقا للقرار اإلداري رقم )746( لســنة 
2021, اســند الرئيس وظيفة نمذجة 
معلومات المباني BIM الى قســم 

الخدمات الهندســية ويشــمل ذلك 
إدارة السياســات والعمليات ذات 

الصلــة، حيــث انــه تم االنتهاء من نقل 
برنامــج BIM مــن المكتــب الفني، تحت 

اشــراف اإلدارة كالتدريب والتطوير. 
وتطويــر اثبــات المفهوم نقل البيانات 

مــن نمــاذج 3D لمعلومات األصول 
الى أنظمة التشــغيل والصيانة 

 ESRI لـ “أشــغال “والذي يشــمل
ArcGIS, IBM Maximo ونظــام إدارة 

الجسور.

أنشــأ قســم الخدمات الهندسية 
فريقــا لنمذجــة معلومات المباني 

BIM والكاد )CAD( تحت قســم نظم 
المعلومــات الهندســية )EIS( لتقديم 
كافــة الدعم لــإلدارة والتنفيذ لجميع 

األقســام المعنية. كذلك، ووفقا 
الســتراتيجية المؤسسة، وضعت 

سياســة جديــدة تعكس التزام الهيئة 
لتبنــي منهجيــة متطورة لتقديم 
التصميم واالنشــاء في جميع 

انحاء المنظمة، حيث انه ســيتم 
نشــر مجموعة شــاملة من المعايير 

الخاصــة بنمذجــة معلومات المباني 
)BIM( والتي تشــمل المواصفات 

والتوجيهــات والنماذج المطلوبة 
.BIMبمجرد بدأ تنفيذ سياســة الـ

تم اسناد وظيفة نمذجة 
معلومات المباني 

)BIM( الى إدارة 
الخدمات الهندسية

ية
س

ند
له

ت ا
ما

خد
 ال

ت
يثا

حد
ت

تماشــيًا مع رؤية قطر 2030 
والتــي تهــدف إلى جعل قطر دولة 
متقدمــة قادرة علــى تحقيق التنمية 

المســتدامة، تبنت إدارة الخدمات 
الهندســية وبالتنســيق مع وزارة المالية 

بإطــالق هــذا البرنامج الوطني والذي 
يهــدف إلى تعزيــز المحتوى المحلي 

ضمــن مختلــف القطاعات والخدمات، 
حيث عقدت إدارة الخدمات الهندســية 

أول ورشــة عمل توعوية حول 
الموضوع لموظفي "أشــغال" بتاريخ 

8/12/2021 وبحضــور ممثلين عن 
مختلف اإلدارات واألقســام ذات 

العالقــة ضمن الهيئة.

يســهم البرنامــج في تنمية القدرات 
البشــرية وتوســيع المصادر وتطوير 

الشــركات المحليــة والتقليل من 
االعتمــاد على الواردات الخارجية، 
مما يســهم فــي توفير التكاليف 

اللوجســتية وتقليــل وقت التوريد. 

البرنامــج يهــدف إلى رفع قدرة وكفاءة 
االقتصــاد المحلــي على التكيف مع 

أيــة ظــروف طارئة وذلك لضمان 

إطالق برنامج قطر الوطني لتعزيز 
القيمة المحلية

اســتمرار األعمال بالشــكل المطلوب، 
والتقليــل مــن االعتماد على المصادر 

الخارجية.

العوامــل الرئيســية التي يقوم عليها 
البرنامج هي:

قيمة المواد الرئيســية والخدمات . 1
التــي يتم الحصــول عليها محليًا.

قيمة المســاهمة في تطوير . 2
الموارد البشــرية المحلية 

القيمــة التــي يتم صرفها على . 3
تطويــر الموردين المحليين 

والتطوير المؤسســي.
االســتثمار في األصول الثابتة . 4

ضمن الســوق القطري.

هذا وســتقوم أشــغال متمثلة في 
إدارة الخدمات الهندســية وبالتنســيق 

مــع وزارة الماليــة، بطرح عدد من 
المشــاريع الريادية خالل هذا العام 
والعــام المقبــل ووفقًا لمتطلبات 
هــذا البرنامــج وذلك قبل أن يصار 

إلــى تطبيقــه بشــكل كامل على جميع 
مشــاريع الهيئة خــالل الفترة المقبلة.

يقدم قســم الخدمات الهندســية 
الدعــم مــن خالل فريق االغالق 

الخــاص بقســم إدارة االعمال 
الهندســية مــع تعليمــات ألغالق 

العقــود، وذلك بالتنســيق مع القســم 
المعنــي للمشــروع مــن خالل االتي:

وضع مؤشــر أداء رئيســي محدد 	 
لجميع األقســام في "أشــغال"

وضــع خطــة ســنوية مع ضمان 	 
متابعتهــا المســتمرة

وضــع منهجيــة ثابتة إلدارة 	 
إجراءات االغالق

االتفــاق بيــن الجميع لتكون 	 
هنالــك خطــة واضحة وثابتة

ســيعمل فريق االغالق لقســم 
الخدمــات الهندســية يدا بيد 

وباســتمرار مع كل قســم وســيقدم 
االرشــاد والمتابعــة المطلوبــة لضمان 

التــزام الجميــع بالمعاييــر المحددة، 
وذلــك لتمكيــن القســم من إدارة 

اغالق عقوده.

تعليمات
اغالق العقود 
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تتبع إدارة الخدمات الهندسية 
خطتها التوعوية لعام 2021 لتعريف 

أسرة "أشغال" بمختلف الخدمات 
واإلجراءات التي تقدمها اإلدارة 

ألصحاب المصلحة الداخليين 
والخارجيين، والتي يتم تنفيذها من 

خالل ورش العمل والمسابقات 
وفرص التواصل.

عقدت إدارة الخدمات الهندســية 
11 دورة داخليــة لجميــع موظفي 

"أشــغال" وتضمنــت مواضيع مختلفة 
منهــا: )المطالبــات والنزاعات في 
هيئة األشــغال العامة، جولة في 

البوابــة اإللكترونيــة لنظم المعلومات 
الجغرافية للمؤسســات، عملية 
طلب إصــدار المخالصات، نظام 

المناقصات االلكتروني، ورشــة عن 
أعمال المســاحة الهندســية و نظام 

الطلب اآللي للمســاحة، واســتخدام 

خطة إدارة الخدمات الهندسية التوعية لعام 2021

خدمــات نظــم المعلومات الجغرافية 
فــي تطبيــق كاد وتطبيق نمذجة 

معلومات المباني، وورشــة في 
خدمات المناقصات، وسياســة تأمين 
مســؤولية الطــرف الثالث، التحقق من 
الكميات ودفع مســتحقات المشــروع، 

واخيرا ورشــة عن عملية وإجراءات 
إغــالق العقود في الهيئة.

وعــالوة علــى ذلك، أدخلت إدارة 
الخدمــات الهندســية منهجية أخرى 

إلشــراك الجمهور للمشــاركة والوعي 
بأنشــطة اإلدارة من خالل ودية يطلق 
عليهــا "اختبــر معرفتك" ويتم عقدها 

مرتين في الشــهر. قامت اإلدارة 
بإطالق 9 مســابقات حتى اآلن 

وســتواصل 9 مســابقات حتى االن 
وســتواصل إشــراك االخرين من أجل 
زيــادة المعرفة فيمــا يتعلق بخدمات 

اإلدارة وممارساتها. 

وقد أسندت إدارة الخدمات الهندسية 
مسؤولية قيادة تقييم المناقصات 

لمناقصات مشاريع "أشغال" الرئيسية 
بالتعاون مع اإلدارات مقدمة الطلب 

وإدارة الشؤون المالية واإلدارية. ومن 
أجل االضطالع بمسؤوليات أفضل في 

تحقيق رسالة ورؤية "أشغال". فمن 
خالل خارطة استراتيجية2021-2025 

قامت إدارة الخدمات الهندسية بتعزيز 
األداء لديها وتطوير القدرات وتقديم 

التميز. باإلضافة إلى إدخال مبادئ 
توجيهية لتقييم المناقصات في إجراء 
تقييم المناقصات بشكل أكثر فاعلية 

وااللتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم 
والسياسات.

تشمل إرشادات التوجيهية لتقييم 
المناقصات، من بين أمور أخرى؛ 

اإلجراءات واألدوار والمسؤوليات 
ومعايير التقييم والنماذج والقوالب 

القياسية. يجب أن تقدم هذه 
االرشادات التحسين والتوحيد وتقديم 

نتائج أفضل لـ "أشغال". 

وإلى جانب تقييم المالحق في العرض 
التقني لمقدم المناقصة، فقد أضيفت 

عدة معايير إضافية إلى آلية تقييم 
المناقصة. وتشمل هذه المعايير: 

تحسين تقييم أداء مقدمي المناقصات 
الذين يديرون العقود، وتحليل القوة 

المالية لمقدمي المناقصات، وحماية 
أجور العمال، ومدفوعات المقاولين من 
الباطن، وعمليات التفتيش التي يقوم 

بها مركز قطر للمعلومات االئتمانية. 
أكملت إدارة الخدمات الهندسية أكثر من 

100 تقييم لمناقصة المشاريع في 
نهاية عام 2021. 

تقييم المناقصات 

قامــت هيئة األشــغال العامة بتطبيق 
نظام ادارة محفظة مشــاريع أشــغال 
 Ashghal Portfolio Management(
System( والــذي يعتمــد على برنامج 

 Primavera( بريمافيــرا يونيفاير
Unifier( ضمــن تطبيقات أوراكل، 

فهو منصة مشــتركة من شــأنها 
تحقيق التزامن بين شــركاء عمل 

المشــاريع ويحافظ على اســتمرارية 
المشــاريع والبرامج، حيث أفادت 
شــركة أوراكل العالمية بأن نظام 

أشــغال يعتبــر أكبــر نظام يجري القيام 
به في قطر وكذلك في الشــرق 

األوســط وهو أيضًا واحد من أكبر 
األنظمــة في العالم.

 
وقــد قالــت مديرة إدارة نظم 

المعلومات، في أشــغال، عبير 
الهاجــري: "يعتبر هــذا تنفيًذ ضخمًا 
للنظــام حيــث قمنا بالبحث ووجدنا 

برنامــج بريمافيــرا يونيفاير الموجود 
فــي نظــام األوراكل كحل من 

البدايــة إلى النهايــة لتوحيد وأتمتة 
عمليات إدارة دورة مشــاريع اإلنشــاء 

في أشــغال"  . ويقوم عدد كبير 
من أصحاب المصلحة في شــتى 

المجــاالت بالمشــاركة في التصميم 
والعمليــات وإدارة التكاليــف للطرق 

"أشغال" تحول البنية التحتية لدولة قطر باستخدام 
منصة واحدة لجميع مراحل دورة حياة المشروع

والطرق الســريعة وغيرها من البنى 
التحتيــة وال يقــوم برنامج بريمافيرا 

يونيفاير بإدارة المشــاريع اإلنشــائية 
والهندســية فقط.  حيث يتم إدارة 

مشــاريع الخدمات الهندســية ونظم 
المعلومات والموارد البشــرية 

والخدمــات العامــة على نظام أوراكل 
ويتم االســتفادة من مرونة وفعالية 

أتمتــة ســير العمل والوضوح والتحكم 
فــي جميع العمليات.

كســر الحواجز وربط األشخاص 
والعمليات والبيانات

تقوم أشــغال بربط األشخاص 
والعمليــات والبيانات وتســريع وتيرة 
األعمــال وتقليــل األخطاء عن طريق 

اســتخدام نظام ادارة محفظة مشــاريع 
أشــغال في جميع البرامج والمجاالت 
الوظيفيــة والعمليات، وتقوم أشــغال 

بتوفيــر نظم إدارة معلومات المشــاريع 
مركزيــة )PMIS( -بريمافيــرا يونيفاير-  

ليتــم اســتخدامه مــن قبل جميع أعضاء 
الفريــق وبهذه الطريقة توفير أشــغال 

المال وتحســن التناسق.

منصة مشــتركة من شــأنها تحقيق 
التزامــن بيــن الفريق وتحافظ على 

اســتمرارية المشاريع والبرامج

كما أن المشــاكل التي كانت تســتغرق 
أســبوعين الى ثالثة أســابيع لحلها، 
تحــل اآلن فــي غصون بضعة أيام، 

حيــث يعــد ذلك تطورًا وصل إلى 
نســبة %80 وتلك النســبة العالية 

من شــأنها أن تســاهم في المحافظة 
على اســتمرارية المشــاريع والبرامج، 

حيث يعتبر نظام آمن وســهل 
الوصــول إليــه، ويمكن ألعضاء فريق 

المنظمات األخرى كمستشــار إدارة 
المشــروع والمقاول العام الوصول 

إليه ايضًا، مما يتيح ل “أشــغال" 
خلــق تفاهم مشــترك بين الجميع، 

ويســاعد أتمتة ســير العمل من 
خالل نظام ادارة محفظة مشــاريع 

أشــغال على تلبيــة متطلبات التدفق 
النقــدي الصارمــة، ويمكنها تتبع 

الميزانيــات المعتمدة وااللتزامات 
والقيــم الفعليــة والتغييرات والنفقات 

المتوقعة وبالتالي توفر وســائل 
إلدارة التكاليــف بكفــاءة، كما أن 

أنظمــة النقاط والوثائق المســتندة لم 
توفــر الفوائــد والعمليات المتصلة 

لنظام ســير العمل المســتند إلى 
النمــوذج والوضوح والتحكم الذي 

توفرهما نظام ادارة محفظة مشــاريع 
أشــغال ، وكمثال على ذلك، لم 

تكــن تظهــر اال التكاليف االجمالية 
في الســابق ولكن مع تطبيق نظام 
ادارة محفظة مشــاريع أشــغال اآلن 
مــزودة بتفاصيــل البنود، وأصبحت 

المدفوعــات  فــي توفر في الوقت 
المناســب وأكثر دقة وأصبحت هنالك 
ثقــة أكبــر في العملية، كما يســمح لنا 
نظام ادارة محفظة مشــاريع أشــغال 

بمراجعــة ومعالجــة فواتير المقاول 
رقميــًا، حيــث قالت عبير الهاجري: 

"أنــه يوفــر الوقت في التحقق من 
صحــة تطبيقــات الدفع ومعالجتها، 

وحّســن من مؤشــرات األداء الرئيسية 
اإلجماليــة" حيــث أصبحت المراجعات 

والتعليقات والموافقات أســرع أيضًا 
ممــا يســاعد علــى إبقاء البرامج الهامة 
على مســارها الصحيح، وذلك للوفاء 
بالمواعيــد النهائيــة الهامة لدولة قطر.
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قامت هيئة األشغال العامة ممثلًة في 
سعادة رئيس الهيئة الدكتور المهندس 

سعد بن أحمد المهندي بتكريم المدربين 
المعتمدين بقسم التدريب والتطوير 
اإلداري وقامت إدارة الموارد البشرية 

بتقديم جزيل الشكر والتقدير للمدربين 
المعتمدين التالي ذكرهم: 

تكريم المدربين المعتمدين 

السيد أنجل برايت مكتب شؤون 	 
المشروعات

السيد محمد سليمان السيالة إدارة 	 
الخدمات العامة

السيد بدر عبد المحسن الهميمي 	 
رئيس قسم التوظيف بإدارة الموارد 

البشرية 

ُيرجى من الموظفين الراغبين في 
تسجيل أسمائهم كمدربين معتمدين في 

"أشغال" التواصل مع
السيد فهمى جعفر المشايخى
بقسم التدريب والتطوير اإلداري

تحويلة رقم 0202

الموارد البشرية

وقعت هيئة االشــغال العامة "أشــغال" 
مذكــرة تفاهــم مــع جامعة الدوحــة للعلوم 
والتكنولوجيــا فــي حــرم الجامعــة بحضور 
الســيد مشــعل ســلطان الهتمي، مدير 
شــؤون الخدمات المشــتركة والدكتورة 

الجــازي فطيــس، نائب الرئيس المشــارك 
لشــؤون الطــالب فــي جامعة الدوحة 

للعلــوم والتكنولوجيــا.

وتشــّكل االّتفاقّية إطارًا للتعاون في 
مشــاريع مختلفــة ومنها المؤتمرات 

المشــتركة، ورشــات العمل، المنتديات، 
المنشــورات، المــواد التعليمّية وغيرها 

مــن المبادرات. وقــد اّتفق الطرفان على 
تطوير نشــاطات في المجاالت ذات 

االهتمام المشــترك والترويج لمشــاريع 
تعليمّيــة ومهنّية. 

ومن خالل هذه الشراكة سيتّم توفير فرص 
للتدريب العملّي والمهنّي لطاّلب الجامعة 

هيئة األشغال العامة توّقع مذكرة تفاهم مع 
جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 

في هيئة األشغال العامة، وسيتّم العمل 
على استكشاف واستطالع فرص التعاون 

المشتركة في البحوث. كذلك سيكون لهيئة 
األشغال العامة دورًا استشارّيًا في اللجنة 
الخاصة ببرامج الجامعة من أجل االستفادة 

من خبرات المؤّسسة العملّية واالّطالع 
على أبرز احتياجات سوق العمل بهدف 

وضع المقررات المناسبة.

ومن جهته قال السيد مشعل سلطان 
الهتمي، مدير شؤون الخدمات 

المشتركة في هيئة األشغال العامة 
"أشغال":"تحرص "أشغال" على تعزيز 

التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات 
الدولة لتنفيذ برامج الحكومة المختلفة"، 
معربًا عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم 
مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 

للتعاون في توفير الدعم الالزم للباحثين 
وطالب الجامعة في كافة المجاالت 

البحثية، فضاًل عن تبادل االستشارات 

والخبرات المختلفة كل في مجال 
اختصاصه، مما يعمل في نهاية 

المطاف على تحفيز التنمية االقتصادية 
واالجتماعية بشكل مستدام لدولة قطر".

أضاف السيد الهتمي: "هناك تعاون 
وتنسيق مستمر بين هيئة األشغال العامة 

وبين المؤسسات التعليمية المختلفة 
في الدولة، وهذه االتفاقية التي نقوم 

بتوقيعها اليوم مع الجامعة ستكون بمثابة 
تعاونًا استراتيجيًا وجهدًا طيبًا لتطوير رؤية 
الهيئة في مجال التدريب والتطوير لتلبية 
احتياجاتنا في هذا المجال، وكما أن هيئة 

األشغال العامة ال تتوان في تحقيق تلك 
الرؤية سواء من خالل إقامة بنية تحتية 
وطرق ومباني تعليمية وصحية وعامة 
وغيرها، فهي أيضا ال تتوان في دعم 

الباحثين والطالب من أبناء الجامعة وتدريب 
الكوادر الناشئة في كافة المجاالت وتقديم 

كافة االستشارات المختلفة".
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تعيينات جديدة

نسبة الموظفين القطريين العاملين في الهيئة  

60
موظف
جديد 

 مقابل الهدف المحدد 63

2,046
إجمالي عدد 
الموظفين

149
موظفًا
قطريًا 

تقطير الوظائف

1,047
عدد الموظفين 

القطريين

77
عدد المهندسين 

القطريين
الجدد

برنامج التعاقب 
الوظيفي 

تم تسجيل 50 مرشحًا
في برنامج التعاقب الوظيفي

نسبة التوظيف

تحديثات قسم 
التوظيف لسنة 2021

برنامج تطوير إدارة المشروعات
يستهدف البرنامج المهندسين القطريين الجدد في "أشغال"

تسجيل

244
مهندس 

984
مشاركة
تدريبية

مقابل الهدف المحدد 1011 
مشاركة تدريبية للربع األخير 

من العام

برنامج تطوير الخريجين
تم إعداد البرنامج للخريجين القطريين الجدد )في مجاالت أخرى غير الهندسة( 

تسجيل

36
موظفًا 

274
مشاركة
تدريبية

مقابل الهدف المحدد 249 
مشاركة تدريبية للربع األخير 

من العام

التدريب والتطوير

برنامج تطوير القادة    
تستهدف الخطة رؤساء األقسام والمدراء المساعدين ومدراء اإلدارات ومدراء الشؤون

تسجيل

86
موظفًا 

266
مشاركة
تدريبية 

مقابل الهدف المحدد 222 
مشاركة تدريبية للربع األخير 

من العام

9798

190
موظف
جديد 
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برنامج الشهادات المهنية
التحق الموظفون القطريون ببرنامج االعتماد المهني

تسجيل

18
موظفًا 

12
العدد 

المستهدف 

نسبة تحقيق األداء في االطار الزمني 
المحدد لدليل مستوى الخدمات 

خطة التطوير الفردية
مصممة لتطوير مهارات وكفاءات الموظفين القطريين

تسجيل

389
موظفًا 

1,208
مشاركة
تدريبية

شاركوا في فعاليات 
تدريبية هامة متعددة

مقابل الهدف المحدد 1,392 
مشاركة تدريبية للربع األخير 

من العام

برنامج التطوير اإلداري
تم إعداد البرنامج للموظفين الجدد العاملين في الوظائف اإلدارية مثل 

الكتبة والسكرتارية

تسجيل

45
موظفًا 

 437
مشاركة
تدريبية

مقابل الهدف المحدد 355 
مشاركة تدريبية للربع األخير من 

العام

في الربع األخير من العام 

اإلنجازات الرئيسية

 3,191
المشاركات 

)قطري(

281
المشاركات
)غير قطري(

3,472
مشاركة في جميع البرامج 

التدريبية )داخل الهيئة / الدورات 
عن بعد والدورات المحلية 

ودورات وزارة التنمية اإلدارية 
والتدريب أثناء العمل واإللحاق 

بالعمل والتعلم اإلليكتروني(

1,879318
موظفًا شارك في

الدورات التدريبية داخل 
الهيئة / دورات

عن بعد 

موظفًا شارك في 
الدورات

التدريبية المحلية 

 1,367
المشاركات 

)قطري(

72
المشاركات
)غير قطري(

موظفًا سجل في دورات التعلم اإلليكتروني في عام 2021 كبديل وحل يهدف الستمرار عقد 1,439
الدورات التدريبية خالل فترة انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(

7067
موظفًا شارك في تدريب 
االعتماد الخاص بالمؤسسة

األوروبية لجودة اإلدارة
في عام 2021

موظفًا شارك في
تدريب التوعية بإدارة 
)A األصول )المستوى

في عام 2021 

تم تحقيق نسبة %92 
مقابل النسبة المستهدفة 

مسبقًا %73

تم استكمال إجراءات طلب إلكتروني لخدمات إدارة الموارد البشرية على نظام األوراكل 66,717

99100

مؤشرات جودة التدريب 
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في إطار تعزيز التعاون بين هيئة األشغال 
العامة "أشغال" والمؤسسة العامة 

القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" نظمت 
إدارة الموارد البشرية في  كل من 

"أشغال" وكهرماء برامج تدريبية منها 
"المشاركة في تطبيق مبادئ التشييد 

الفّعال الدارة المخاطر" ودورة "متطلبات 
وإدارة نطاق المشروعات" وذلك 

لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر وإدارة نطاق 
المشروعات لدى موظفي الجهتين. 

ويأتي ذلك من حرص الجهتين على تطوير 
وتنمية موظفيها بالخبرات وتمكينهم 

بالعمل بكفاءة وفعالية عالية حيث هذه 
البرامج ضمن سلسلة متبادلة من برامج 
تدريبة تخصصية ستعقدها الجهتين، كما 

سيتم تنفيذ بعض من هذه البرامج عن 
طريق تقنية االتصال المرئي.

تعاون "أشغال" وكهرماء

تكريم المهندسين المتدربين في دورة 
سالح المهندسين األميري القطري 

تكريم عدد من موظفي "أشغال" من قبل 
جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

كرم الدكتور هاشــم الســيد، رئيس جمعية 
المحاســبين القانونييــن القطريــة عدد 

كرم الســيد مشــعل سلطان الهتمي، 
مدير شــؤون الخدمات المشــتركة في 

"أشــغال" عدد من مهندســي سالح 
المهندســين األميري القطري وذلك في 

مقــر الهيئــة، حيث تــم تنفيذ برنامج الزيارة 
للمهندســين لمدت )أربعة أســابيع( بهدف 

تبــادل الخبرات بين مهندســي الطرفين، 
ويأتــي ذلــك تنفيــذًا التفاقية التعاون التي 

أبرمت بين "أشــغال" وســالح المهندسين 
األميري القطري.

من موظفي "أشــغال" لمشــاركتهم في 
مبــادرة التدريــب الميدانــي األولى لمدة 

6 أشــهر وذلــك فــي قاعة ابن خلدون 
بجامعــة قطر.
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الفعاليات

شاركت "أشغال" في معرض إبن بيتك 
سبتمبر 2021 من خالل جناح لعرض 

مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية 

"أشغال" تشارك في معرض إبن بيتك

ألراضي المواطنين الجديدة والقائمة، 
والحديث عن الخدمات التي تقدمها الهيئة 

إلتمام عملية بناء المنازل.

شــاركت " أشغال" للســنة الخامسة على 
التوالي كشــريك اســتراتيجي في  معرض 

بروجكــت قطــر 2021، والمقام في مركز 
الدوحــة للمعــارض والمؤتمرات في الفترة 

مــا بيــن 4 إلــى 7 أكتوبر 2021.

قــال المنهــدس يوســف العمادي، مدير 
شــؤون المشروعات في "أشغال": 

تأتــي المشــاركة في معــرض بروجيكت 
قطــر للتعريــف بالمشــاريع التــي أنجزتها 
الهيئــة والتــي تنفذهــا حاليًا ومســتقباًل 

ولنفتــح البــاب أمــام كافة الجهات 
والمؤسســات لنعــزز التعــاون فيمــا بيننا 

والعمــل علــى تنفيذها.

كما شــارك المهندس أحمد األنصاري، 
مديــر المكتــب الفني في "أشــغال" بورقة 

عمــل خــالل اليوم األول من المؤتمر 
ناقــش فيهــا عــن دور المصنعين المحليين 

فــي تلبية متطلبات الســوق القطري، 
وخطط "أشــغال" في تعزيز دور القطاع 

الخــاص واالرتقاء بجودة خدماته.

"أشغال" تشارك 
في معرض بروجكت 

قطر 

احتفلــت "أشــغال" باليــوم الرياضي في 
حديقــة الغرافــة مــن خالل تنظيــم مجموعة 

مــن الفعاليــات واألنشــطة الرياضية 
والترفيهيــة لموظفــي ومنتســبي الهيئــة 

"أشغال" تشارك باليوم
الرياضي لدولة قطر 2022

وعائالتهــم، وتشــمل تماريــن رياضية 
متنوعــة منهــا بطولة لكرة الســلة وســباق 

الدرجــات الهوائيــة بالتعــاون مع االتحاد 
القطــري لكــرة الســلة ودراجي قطر 

تحــت رعايــة وزارة المواصالت واالتصاالت 
شــاركت "أشــغال" بجناح خاص في مؤتمر 

ومعرض هندســة المواصالت والتي 
نظمتــه جمعية المهندســين القطرية.  

زيارة ســعادة الوزير الســيد جاسم بن 
ســيف السليطي، وزير المواصالت 
واالتصــاالت لجنــاح الهيئة في مؤتمر 

ومعرض هندســة المواصالت. 

"أشغال" تشارك 
في مؤتمر 

ومعرض هندسة 
المواصالت

"أشغال" تشارك 
في معرض ومنتدى 

مجد قطر

شــاركت هيئة األشــغال العامة "أشغال" 
فــي معــرض ومنتــدى مجد قطر من خالل 
جناحها الخاص الذي تســتعرض في أهم 

إنجازاتهــا فــي تنفيذ مشــاريع البنية التحتية.  
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