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قامتوالمقيمين،والمواطنينوالعمالءالموظفينسالمةاجلمن
،روناالكوفايروسمنللوقايةالالزمةالتدابيرباتخاذالعاصمةامانة
حةالجائاثرتقليلشأنهامنالتيالمبادراتبعضاطالقتمحيث

بعدعناالعمالوإنجازالعملوتيرةتسريعفيأيضاأسهمتوالتي
.العملجودةعلىالتأثيردونمن



Capital Municipalityأمانة العاصمة

وزارة 
الصحة

اإلدارة العامة 
للدفاع المدني

المراكز 
االمنية

محافظة 
العاصمة

التجاروزارة

ديوان 
الخدمة 
المدنية

عقد ورشة تدريبية حول كيفية إعداد 

المواد والمستحضرات المستخدمة لمكافحة 

وفقًا للمعايير 19كوفيدالكورونافيروس 
.المعتمدة وأساليب التعقيم وأدواته

اتباع التعليمات المعتمدة من قبل وزارة 

الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس 

كوروناز

االستعانة بالجهات األمنية لتنظيم أوقات 

العمل بالمرافق الخدمية كاألسواق 

المركزية لضمان منع التجمعات

التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق 

بأوقات عمل المحالت

التنسيق المستمر مع محافظة العاصمة

التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ

التعليمات والقرارات الصادرة ضمن 

اإلجراءات االحترازية الحتواء الفايروس

نعمل معا ضمن 
فريق البحرين



Capital Municipalityأمانة العاصمة

:تدشين مركز الخدمات االلكتروني1.

كانتوالتيللعمالء،مختلفةخدمة20مناكثريقدمالمراجعينخدماتمركز

ارانتشمعوتزامناالمعاملة،إلنجازالطلبلمقدمالشخصيالحضورتتطلب

جميعحويللتالبلدياتبشئونالمعلوماتنظمإدارةمعالتنسيقتم،الكورناجائحة

دماتخمركزتدشيجداقصيرةفترةخاللوتمالكتروني،التقديمالىخدمات

الطلببصاحتمكينوكذلكومتابعتهاالطلباتتقديمعمليةسهلتالتيالعمالء

.مخالفةقنواتعبرااللكترونيللدفع



Capital Municipalityأمانة العاصمة
الخدمات االلكترونية
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:مميزات المبادرة

.التسهيل على المراجعين وتقديم الطلبات الكترونيا1.

أسهمت الخدمة في تفعيل العمل عن بعد وتمكين الموظفين من انجاز 2.

.والعمل من المنزلاالكترونيةالمعامالت عن طريق األنظمة 

.سهولة متابعة سير المعامالت وقياس نسبة األداء3.

.ربط الخدمات ببعض األنظمة القائمة مسبقا وتسهيل اإلجراءات4.



Capital Municipalityأمانة العاصمة

مبادرة نخدمك بدارك. 2

.تهدف هذه المبادرة تسهيل الخدمات لفئة المسنين وذوي الهمم وتوصيل الخدمة الى مقر سكنهم

وظا  بالنسبة للطلباات التاي مان الممكان ان تنجاز فاورا مان قبال م•
املة القسم دون الحاجة الى اعتماد الرئي فانه من الممكن انجاز المع
بشكل كلي من خالل الزياة الميدانية لموقع سكن مقدم الطلب

الطلبات 
الممكن 
انجازها فورا

لممكن بالنسبة للمعامالت التي تتطلب اكثر من زيارة، فانه من ا•
اجة استالم الطلب بداية وادخاله بالنظام من قبل الموظ  دون الح
لزياة صاحب الطلب في منزله ومن ثم عند انجاز المعاملة من 
.الممكن توصيل الرخصة او الشهادة مع اخذ توقيع االستالم

المعالمات 
التي ال تنجز 
فورا

استالم الطلب عن طريق الواتس اب•

:التاكد من شروط الخدمة•

سنة وابراز البطاقة الذكية65بالنسبة للمسن فوق •

بالنسبة الصحاب الهمم تقديم ما يثبت ذلك•

1تسجيل الطلب في جدول الطلبات بحسب النموذج المرفق •

عاملااة ارساال رسااالة نصااية الااى مقاادم الطلااب بانااه سااو  يااتم التاكااد ماان بيانااات الم•
واتسجيل موعد للزيارة

الموظ  المستقبل 
للطلبات

17983439

لمستندات سيتم ارسال الطلب الى القسم المعني للتاكد من المعلومات وا•
المطلوبة وعدم وجود اية عوائق النجاز المعاملة

ئول في حال امكانية انجاز المعاملة من المنزل يتم ابالغ الموظ  المس•
سم المعنيباستالم الطلبات العطاء موعد لمقدم الطلب بالتنسيق مع الق

القسم المعني

ب الى قسم بالنسبة لطلبات اكياس القمامة سيتم ارسال بيانات مقد الطل•
النظافة

3د عن سيقوم موظ  النظافة بالتاكد من المستحقا وتجهيز ما ال يزي•
روالت 

قة لتوصيلها سيتم تسجيل اسماء المستحقين وتسليمها الى مفتش المنط•
.مستفيدينبالسيارة المستخدمة من قبله واخذ توقيع االستالم من قبل ال

اكياس القمامة



تقوم فكرة المبادة على تجهيز سيارة بجميع األجهزة 
االلكترونية الالزمة إلنجاز الخدمة 



:(الذكيةاألجهزةعبرالمخالفاتتسجيل)المتحركالرصدنظام.3

.واحدةبوابةبرعالمخالفاتعنمتكاملةبياناتقاعدةلتوفيرويهد البلدية،المخالفاتجميعومتابعةلرصدوبرمجتهتصميمهتمنظامهو

جميععلىتعميمهتمحيثم،2020ينايربالنظامالعملتدشينتم•

.واألمانةالبلديات

طابعة49ومحمول،جهاز49وعددهاالمطلوبةاألجهزةتوفيرتم•

لكلجهاز12بواقعالمعنية،الجهاتمعبالتنسيقوبرمجتهامتنقله،

.واألمانةبلدية

استخدامعلىوتدريبهمالموظفينلجميععملورشاتعملتم•

.النظام

تقييملدورية،بصورةالنظامعمللمتابعةمختصعملفريقيوجد•

.المستخدمينتواجهتقنيهمشاكلأيوحلالنظام

آلية عمل النظام

نظام الرصد المتحرك

آخر المستجدات حول آلية التنفيذ



:والتفتيشالرقابةقسم•

:بهاالمعمولالقوانينابرز•

oم1977لسنة(13)رقمالمبانيتنظيمقانون

oناطقممختل فيللتعميرالتنظيميةاالشتراطات

م2009لسنة(28)رقمالمملكة

:النظامعبرالمرصودةالمخالفاتاهم•

oترخيصبدوناالضافاتمخالفات

oترخيصبدونبناءمخالفات

oالتنظيميةالبناءشروطخال العملمخالفات

oالحرجةاالنشائيةالحالةذاتالمبانيمخالفات

oقانونيالغيرالبناءمخالفات

oاإلعالناتمخالفات

األقسام المستهدفة للعمل على النظام و اهم أنواع المخالفات

:النظافةخدماتقسم•

:بهاالمعمولالقوانينابرز•

oم2019لسنة(10)رقمالعامةالنظافةقانون

oم1996لسنة(2)رقمالعامةالطرقاشغالقانون

:النظامعبرالمرصودةالمخالفاتاهم•

oلىعأوالشوارعفيالمهملةالمركباتتركأووضعمخالفات

.والشواطئالميادينأوالساحاتأواألرصفة

oترخيصبدونالطريقاشغالمخالفات.

oالعامةوالساحاتوالميادينالشوارعإشغالمخالفات

.اراإليجأوللبيعالمعروضةبالمركباتالفضاءواألراضي

oوالممراتالساحاتنظافةعلىبالمحافظةااللتزامعدم

.والعقاراتوالمناور

oالمياهجريانإلىيؤديمشابهعملأيأوالمركباتغسل

.المستنقعاتوتكوين



نظام الرصد المتحرك

381

604

330

80

عدد المخالفات 

المرصودة عبر 

النظام

عدد المخالفات 

المرصودة عبر 

النظام

عدد المخالفات 

المرصودة عبر 

النظام

عدد المخالفات 

المرصودة عبر 

النظام

مجموع المخالفات التي تم 

2020رصدها في سنة 
1395

2019يونيو –الفترة يناير 2020يونيو –الفترة يناير 

274

81

77

مخالفة

مخالفة

مخالفة

مخالفة

مقارنة بين النظام السابق والنظام الحالي

مجموع المخالفات التي تم 

2019رصدها قبل استخدام 
839

407

نسبة زيادة رصد المخالفات  

تقريبا% 166



:النظاماستخدامنتائجاهم

.(لديةالبالخدماتوقسمالنظافة،خدماتقسموالتفتيش،الرقابةقسم)واألمانةالبلدياتاقساملجميعانواعها،بجميعالمخالفاترصد•

الرقابةديوانتوصيةحسبمتكامل،الكترونيأرشي فيوحفظهاإجراءاتهااستكمالوالنظامفيصحيحةبصورةالمخالفاتادخالمنالتأكد•

.واإلداريةالمالية

.أنواعهابجميعللمخالفاتاكبررصدنتائجتحقيق•

.مفصلبشكلالمخالفةلتحديدالموقعفيالالزمةالمعلوماتالىالوصولسرعة•

.(العامةالنظافةقانون)النظاماستخدامخاللمنالمستجدةالقوانينتفعيلعلىالعمل•

نظام الرصد المتحرك



األسواق المركزية

ازية االحترتخاذ االجراءات فقد تم اتشغيل االسواق المركزية استمرارية ضمان ل
واق األسبهدف استدامة تقديم الخدمات في واالحتبالتنسيق مع الجهات االمنية

باعتباره انشط القطاعاتسوق المنامة المركزي على وجه الخصوصالمركزية و
.فراد الخدمية المستهدفة من قبل قطاعات متعددة تتمثل بالتجار والمتسوقين اال

قات العمل وقد تم وضع االلية التي تضمن سالمة جميع المرتادين والتجار، وتنظيم أو
:ومنافذ الدخول والخروج بحسب االتي



.حارس20حراس امن اليقل عددهم عن تعيين عدد-١
.امنبحارسكل لوابه مزوده ..تم تحديد بوابات للدخول واخرى للخروج فقط -٢
بهدف تقليل حجم العماله ...)سيسمح بدخول عامل واحد فقط لكل فرشه او ارض جمله او محل -٣

(بالسوق
..اللحوم..االسماك ..السواق الخضار ..سيتم التحكم بعدد الداخلين للسوق والخارجين منه -٤
..رئيسي فقطواالكتفاء بفتح الشارع الداخلي ال.. سيارات للسوق المركزيللتم غلق المداخل الفرعيه -٥
صباحا ٤في حين تفتح االسواق ابوابها للعموم من . صباحا ٧ستغلق الساعه ..منطقة الشحن والتفريغ -٦

.ظهرا٢الى 
..على جميع مرتادي السوق لبس القفازات والكماماتيتعين -٧
.يوميهبصورة العمل على استخدام اجهزة فحص الحراره للعماله الداخله للسوق المركزي -٨
.بمنطقة السوق تتناول ارشادات للسلوكيات الصحية..وضع لوحات اعالنيه توعوية -٩

عد تنفيذ استخدام الطرق الصحيحه لتنظيف منشآت السوق وتعقيم المساحات الداخليه وذلك بيتم-١٠
.  التدريب العملي من قبل ادارة الدفاع المدني لمفتشي النظافة



تعقيم األسواق المركزية



الشوارع والطرقات العامة

بوعية لضمان تم التنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع المدني في عمليات التعقيم اليومية واالس
.صحة  وسالمة الجميع، ولتقديم التسهيالت الالزمة لذلك

ي تعتبر حيث تم إعداد جدول دوري أسبوعي يتضمن كافة المواقع المطلوب تعقيمها، والت
سواق مرافق حيوية مثل الشوارع التجارية والطرق األكثر استخدامًا من قبل المشاة، واأل

.المركزية، وغيرها

.اطقهافتح قنوات التواصل المباشر مع الحمالت األهلية التي ترغب في تعقيم من•

.تكثيف خدمات النظافة اليومية باإلضافة إلى المهام الدورية اليومية•



رية تعقيم الشوارع التجا
والمناطق السكنية



االداريةاإلجراءات

وانديتعليماتلتنفيذعملخطةوضعتم•

العملتطبيقبخصوصالمدنيةالخدمة

نالموظفيوتوزيعالعاملةلالمالمنزلمن

المنزلمنوالعملالموقعمنالعملبين

%30-70بنسبة

الخدمةالخدمةديوانتعليماتتطيقتم•

ووضعالمنزلمناالمهاتلعملالمدنية

لىعالتاثيردونالمهاملتسييرعملخطة

.العملجودة

العمالءمعالتواصلقنواتتوسعةتم•

النجازالشخصيالحضورمنللتقليل

.المعامالت
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