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ملخص لما جاء في العرض الذي قدمه
صاحب السمو الملكي

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
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توجيه بإشراك القطاع الخاص في 
تنفيذ المشاريع اإلسكانية وليس 

فقط في تمويلها

البدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق 
سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 

وحدة سكنية

اإلعالن عن افتتاح خط الصهر السادس 
لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الشهر 

المقبل ليصبح أكبر مصهر في العالم   

اإلعالن عن إطالق مشروع الجينوم 
الوطني بهدف جمع 50 ألف عينة 

خالل 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات 
وطنية شاملة 

افتتاح مشروع توسعة مطار البحرين 
الدولي في الربع األول من عام 2020

التوجيه بتطوير إجراءات وخدمات 
التخطيط العمراني

اإلسراع في توسيع نطاق التوثيق 
الخاص ليشمل القطاع العقاري

التوجيه بالبدء الفوري في استحداث 
نظام جديد لفواتير الكهرباء واإلسراع 

في تركيب العدادات الذكية

فتح باب تقديم األفكار والمقترحات في 
النسخة الثانية من مسابقة االبتكار 

الحكومي (فكرة)

تكليف كافة الجهات الحكومية المعنية 
بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 

مليون دينار بحريني لدعم إعادة هيكلة 
االلتزامات المالية لشركات القطاع 

الخاص

الشكر لفريق البحرين المتمّيز بحبه 
للتحدي وعشقه لإلنجاز

االنتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة من 
أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم 

بمتابعة من مجلس الخدمة المدنية 
لتطوير العمل الحكومي

الشكر ألشقائنا بالمملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة ودولة الكويت على وقفتهم 
التاريخية في دعم االستقرار في مملكة 

البحرين

توجيه كافة الجهات الحكومية المعنية 
باإلسراع في استكمال الخدمات لمدينة 

خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق 
الحد

أعرب عن شكره وتقديره لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر 

على رعايته الكريمة للملتقى 
الحكومي 2019

أكد أن رؤى صاحب الجاللة الملك 
المفدى حفظه الله ورعاه هي مرتكز 

العمل لفريق البحرين، ومستمرون في 
ظل توجيهاته نحو تحقيق التطلعات 

المنشودة

الشكر والعرفان إلى كافة منتسبي 
قوة دفاع البحرين واألمن والشرطة 

على ما يقومون به من جهود وطنية 
نبيلة لحفظ أمن الوطن

انخفاض مستوى العجز بنسبة 38% 
وزيادة اإليرادات غير النفطية بنسبة 
%47 وانخفاض المصروفات اإلدارية 
بنسبة %14 خالل النصف األول من 

العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي

نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة %50 في الفترة بين

2008 و 2018

المواطن أساس العمل، وال يوجد َحد 
للتمّيز في الخدمة الحكومية
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رعى بح�ضور ويل العهد افتتاح امللتقى احلكومي 2019.. رئي�س الوزراء:

ن�سر ثقافة االبتكار والتحفيز يف القطاع احلكومي وتعزيز التناف�سية

اإجن��ازات من  حتقق  ما  على  والبناء  املواطن  تطلعات  حتقيق  احلكومي  العمل  منظومة  اأولويات 

االبتكار على  تقوم  متقدمة  روؤى  ا�ست�سراف  على  والعمل  ال��راه��ن��ة  التحديات  مواكبة 

و�سعبه للوطن  ال��رق��ي  وحتقيق  النا�س  اأم���ام  مفتوحة  تبقى  اأن  يجب  امل�����س��وؤول��ن  اأب���واب 

وقال �صموه اإن البحرين، بقيادة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد، ترتقي يف دروب االإجناز والتقدم، ارتكاًزا على �صواعد 

النجاح، وتعمل كفريق واحد غايته  وطنية تتمتع بالكفاءة واالإ�صرار على 

تقدم الوطن وازدهاره.

احلا�صر  يف  احلكومي  العمل  منظومة  اأولويات  اأن  على  �صموه  و�صدد 

وامل�صتقبل هي حتقيق تطلعات املواطن، والبناء على ما حتقق من اإجنازات، 

واحلفاظ على ا�صتدامة النمو، م�صرًيا �صموه اإىل اأن الفر�صة مهيئة اأمام اململكة 

اإليها  ت�صتند  التي  القوية  االأ�ص�س  من  انطالًقا  النماء  م�صرية  دفع  ملوا�صلة 

م�صرية التنمية، وما تتمتع به اململكة من مقومات تناف�صية فريدة.

الدوؤوب  والعمل  باجلهود  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واأ�صاد 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  به �صاحب  يقوم  الذي 

ومتابعة  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

�صموه احلثيثة وامل�صتمرة مل�صتوى االإجناز يف برامج ومبادرات تطوير العمل 

احلكومي.

ووّجه �صموه القيادات التنفيذية واالإدارية يف خمتلف االأجهزة واجلهات 

احلكومية اإىل التم�ّصك بروح املبادرة واالإجناز، واأن يكون نهجهم الرا�صخ هو 

فتح اأبوابهم للمواطنني والتعرف على احتياجاتهم يف خمتلف املواقع، وقال 

اأمام النا�س، وحتقيق  اأن تبقى مفتوحة  اأبواب امل�صوؤولني يجب  �صموه: »اإن 

الرقي للوطن و�صعبه«.

اأهمية م�صاعفة اجلهود ملواكبة التحديات الراهنة، والعمل  واأكد �صموه 

على ا�صت�صراف روؤى متقدمة تقوم على االبتكار وامل�صاركة البناءة، مبا يعزز 

من تناف�صية اململكة واملكانة الرائدة التي حققتها، ومبا يكفل ا�صتمرار وترية 

النمو يف القطاعات كافة؛ لو�صع البحرين على طريق امل�صتقبل الذي ي�صمن 

احلكومة  هدف  هو  والذي  املواطنني،  واحتياجات  اأولويات  ويلبي  تقدمها 

واأ�صمى غاياتها.

مبادئ  لتعزيز  وا�صحة  منهجية  وفق  تعمل  احلكومة  اإن  �صموه  وقال 

اإلكرتونية  منظومة  عرب  امل�صروعات  اإجناز  موؤ�صرات  ور�صد  احلوكمة، 

متكاملة هدفها الوقوف على معدالت االإجناز، وجتاوز اأي معوقات قد تعطل 

االأجهزة  خمتلف  بني  التكامل  من  اإطار  يف  وذلك  واال�صتثمار،  البناء  عجلة 

واملوؤ�ص�صات احلكومية.

املرنة  االقت�صادية  �صيا�صاتها  بف�صل  البحرين  اأن  �صموه  واأ�صاف 

وحافظت  والعاملية،  االإقليمية  التحديات  من  العديد  تتجاوز  اأن  ا�صتطاعت 

على املكت�صبات التي حققتها من خالل مبادرات عديدة اأ�صهمت يف دعم جهود 

اململكة على �صعيد التنمية امل�صتدامة.

واأعرب �صموه عن تطلعه اإىل موا�صلة حتقيق املزيد من املنجزات الوطنية 

التي تعزز من مكانة اململكة ودورها الرائد يف املنطقة، م�صيًدا �صموه بامللتقى 

واالأفكار  الروؤى  بلورة  يف  االإ�صهام  انطالقته  منذ  ا�صتطاع  الذي  احلكومي 

التي تخدم توجهات احلكومة وتعزز من جهودها يف توفري مقومات احلياة 

الكرمية واملزدهرة للمواطنني، متمنًيا �صموه للقائمني على امللتقى النجاح يف 

حتقيق االأهداف التي ت�صهم يف االرتقاء بجودة اخلدمات احلكومية.

اآل خليفة ويل العهد  االأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو  واأكد �صاحب 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء اأننا جنتمع اليوم يف 

هذا امللتقى احلكومي الرابع لنعزز الثقة، وجندد العزم ملوا�صلة العمل نحو 

وتطلعاتهم،  املواطنني  احتياجات  تلبية  اإىل  الرامية  امل�صرتكة  الروؤى  تنفيذ 

الفر�س  من  املزيد  توفري  يف  ي�صهم  مبا  القطاعات،  خمتلف  يف  ومتكينهم 

التنمية امل�صتدامة، ويحقق تطلعات امل�صرية  اأهداف  اأمامهم ويخدم  النوعية 

التنموية ال�صاملة بقيادة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى.

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتوّجه 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

�صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، بال�صكر والتقدير على رعاية �صموه 

�صموه  حر�س  مدى  يوؤكد  ما  وهو  الرابعة،  ن�صخته  يف  احلكومي  للملتقى 

كفاءته،  ورفع  احلكومي  العمل  منظومة  لتطوير  امل�صتمرة  وجهوده  الدائم 

يف كل ما من �صاأنه اأن يعود بالنفع ل�صالح الوطن واملواطن، موؤكًدا �صموه 

اأن امللتقى احلكومي اأ�صبح ي�صّكل من�صة مهمة ت�صهم يف �صياغة التطلعات 

احلكومية وموا�صلة ر�صم اخلطط واال�صرتاتيجيات التنموية التي ت�صّب يف 

�صالح املواطنني، وحتقق النماء والتقدم ململكة البحرين.

الأمري  امللكي  ال�سمو  رعى �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

الثقايف  عي�سى  املوقر، مبركز  الوزراء 

امللكي  ال�سمو  بح�سور �ساحب  اأم�س، 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء، افتتاح امللتقى 

احلكومي 2019.

واأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء، اأن تطوير منظومة اخلدمات 

اجلودة  م�ستويات  اأرقى  اإىل  بها  والو�سول  احلكومية 

احلكومة؛  عليه  حافظت  م�ستمر  نهج  هو  والإنتاجية، 

م�ساعي  لدعم  �سرورة  باأهميته  الرا�سخة  لقناعتها 

التنمية امل�ستدامة وال�ستجابة ملختلف التحديات.

على  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سدد 

اإجراءات  وتب�سيط  احلكومي،  اجلهاز  كفاءة  تعزيز  اأن 

اإجنازها،  و�سرعة  احلكومية  اخلدمات  خمتلف  تقدمي 

ي�سّكل حمرًكا مهًما للنمو وحتقيق ر�سا املواطن، والذي 

ُيعد املوؤ�سر الرئي�س لقيا�س م�ستوى النجاح والتقدم يف 

م�سار العمل احلكومي.
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و�صدد �صموه على �صرورة تقدمي اخلدمة احلكومية املميزة للمتعاملني مع كافة 

اجلهات احلكومية، �صواء كان مواطنا اأو مقيما اأو م�صتثمرا اأو زائرا، واحلر�ص على 

اأهمية ر�صا املواطن عما تقدمه احلكومة من خدمة له يف املقام االأول، وتاأكيدا على 

اأهمية تعزيز الثقة باالأداء احلكومي من كافة امل�صتفيدين من اخلدمة.

واأ�صار �صموه اإىل اأن البحرين م�صتمرة يف تقدمي اخلدمة احلكومية بجودة عالية 

احلكومي،  القطاع  عليه يف  والتحفيز  االبتكار  ثقافة  ن�صر  من خالل  وذلك  ومتيز، 

وتعزيز تناف�صيته مبا يحقق التطلعات املن�صودة ويدفع بعجلة التنمية االقت�صادية.

االإجنازات  اأهم  ا�صتعر�ص  االفتتاحية عر�ص فيلم وثائقي،  ومت خالل اجلل�صة 

التي حتققت على �صعيد تطوير اأداء العمل احلكومي وتقدمي اخلدمة بجودة عالية.

ال�صمو امللكي ويل  ال�صمو امللكي رئي�ص الوزراء، و�صاحب  وقد تف�صل �صاحب 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء بتوزيع جوائز االأداء 

املتميز للموؤ�ص�صات احلكومية.

وقد عرب �صمو رئي�ص الوزراء عن خال�ص تهانيه للوزارات واجلهات احلكومية 

الفائزة باجلوائز، مثنًيا �صموه على ما بذلوه من جهود متميزة لالرتقاء مبوؤ�صرات 

املوطنني  احتياجات  تواكب  التي  اخلدمة  م�صتويات  اأف�صل  لتقدمي  االأداء  وجودة 

وتلبي التطلعات نحو امل�صتقبل، حيث فازت كل من وزارة اخلارجية عن النموذج 

الوطني حلوكمة ال�صراكات الدولية نحو اال�صتدامة والتناف�صية، ووزارة املوا�صالت 

)نور�ص(،  اآلًيا  الطريان  ت�صاريح  اإ�صدار  نظام  عن  املدين  الطريان   - واالت�صاالت 

ووزارة الداخلية - �صوؤون اجلمارك عن حوكمة املعلومات االقت�صادية واجلمركية 

لت�صهيل التجارة - نظام اأفق.

كما مت توزيع جائزة التميز يف التوا�صل مع العمالء عن اأف�صل اجلهات تفاعال 

يف النظام الوطني للمقرتحات وال�صكاوى »توا�صل«، حيث فاز كل من جهاز امل�صاحة 

الوطني،  واالقت�صاد  املالية  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  العقاري،  والت�صجيل 

م�صرف  وال�صياحة،  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  واالت�صاالت،  املوا�صالت  وزارة 

البحرين املركزي، هيئة البحرين للثقافة واالآثار، وزارة االإ�صكان، حمافظة العا�صمة 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  العقاري،  التنظيم  موؤ�ص�صة  واملاء،  الكهرباء  هيئة 

االإلكرتونية، هيئة جودة التعليم والتدريب، معهد االإدارة العامة )بيبا(، املحافظة 

ال�صمالية، بلدية املحرق.

امللكي  ال�صمو  ا قدمه �صاحب  امللتقى احلكومي عر�صً اأعمال  وقد ت�صمن جدول 

االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص 

جمل�ص الوزراء، ا�صتعر�ص فيه اأهم االإجنازات التي حتققت طوال الفرتة املا�صية يف 

العديد من املجاالت، واأهم امل�صاريع اال�صرتاتيجية التي يتم العمل عليها اإىل جانب 

ا�صتثمارها ل�صالح  اإىل فر�ص م�صتقبلية يتم  املختلفة، وكيفية حتويلها  التحديات 

الوطن واملواطن.

دف������ع م�������س���رة ال����ن����م����اء ان�����ط�����اق�����اً   م�����ن م����ق����ّوم����ات ت���ن���اف�������س���ي���ة ف���ري���دة

احل���ك���وم���ي���ة ل����ل����م����وؤ�����س���������س����ات  امل����ت����م����ي����ز  الأداء  ج������وائ������ز  ت������وزي������ع 



الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

على  احلر�س  اأهمية  الوزراء،  جمل�س 

للمواطنني  احلكومية  اخلدمة  تقدمي 

باأعلى جودة، وا�ستمرار خلق التناف�سية 

من اأجل التطوير والتحديث يف املجالت 

ثقة  من  يعزز  مبا  تقدميها،  يف  التميز  اإىل  و�سول  كافة، 

مثمًنا  احلكومية،  اجلهات  من  تقدم  خدمة  كل  املواطن يف 

�سموه جميع اجلهود التي ت�سعى لتحقيق تطلعات وروؤى 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى.

التي  احلقيقية  الرثوة  هو  املواطن  اإن  �سموه  وقال 

ن�سعى دوًما لال�ستثمار فيه وخلق الفر�س النوعية اأمامه، 

ولذلك فاإنه من ال�سروري اأن نركز كل جهودنا وم�ساريعنا 

والزائر  امل�ستثمر  جانب  اإىل  املواطن،  خلدمة  التطويرية 

الوطني،  القت�ساد  ا يف منو  اأي�سً ي�ساهمون  الذين  واملقيم 

بجودة  احلكومية  اخلدمة  تقدمي  اأن  اإىل  �سموه  م�سرًيا 

تنفذ  اأن  دوًما  ن�سعى  اأولوية م�ستمرة  واإتقان هي  وكفاءة 

باإتقان للح�سول على ر�سا امل�ستفيدين منها، موؤكًدا �سموه 

يف  للتميز  حد  يوجد  ول  العمل  اأ�سا�س  هو  املواطن  اأن 

اخلدمة احلكومية.

ال�سمو  �ساحب  قدمه  الذي  العر�س  خالل  ذلك  جاء 

امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، خالل امللتقى احلكومي 2019 الذي ُعقد 

ال�سمو  �ساحب  برعاية  الثقايف،  عي�سى  مركز  يف  اأم�س 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

املوقر، اإذ اأعرب �سموه عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو 

امللكي رئي�س الوزراء املوقر على رعايته الكرمية للملتقى 

احلكومي 2019.

اأهم  قدمه  الذي  العر�س  خالل  �سموه  تناول  وقد 

العديد  يف  املا�سية  الفرتة  طوال  حتققت  التي  الإجنازات 

من املجالت، واأهم امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي يتم العمل 

اإىل  املختلفة وكيفية حتويلها  التحديات  اإىل جانب  عليها، 

فر�س م�ستقبلية يتم ا�ستثمارها ل�سالح الوطن واملواطن، 

واملالية،  القت�سادية  املوؤ�سرات  اأهم  ا�ستعرا�س  اإىل جانب 

بع�س  حول  التوجيهات  من  عدد  باإ�سدار  �سموه  قام  كما 

مبا  فيها  التقدم  وترية  زيادة  بهدف  والربامج؛  القطاعات 

ينعك�س على حتقيق املزيد من املنجزات التنموية للمملكة 

واأبنائها.

من  كافة  باحل�سور  �سموه  رّحب  العر�س،  بداية  ويف 

امل�سوؤولني التنفيذيني و�سناع القرار الذين يجتمعون حتت 

�سقف واحد يف امللتقى احلكومي 2019، كما تقدم بال�سكر 

البحرين ووزارة  دفاع  اإىل جميع منت�سبي قوة  والعرفان 

م�ستذكًرا  جليلة،  اأدوار  من  به  يقومون  ما  على  الداخلية 

الت�سحيات التي قدموها للدفاع عن �سيادة الوطن وتر�سيخ 

الأمن وال�ستقرار الذي هو اأ�سا�س التنمية والزدهار، وذلك 

يف  ال�سرطة  تاأ�سي�س  على  عام   100 مرور  مع  بالتزامن 

اململكة.

ملك  اجلاللة  �ساحب  حكمة  بف�سل  اإنه  �سموه  وقال 

البالد املفدى، ودعم الأ�سقاء يف اململكة العربية ال�سعودية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت، ا�ستطاعت 

نتيجة  ا  اأي�سً جاء  الذي  ال�ستقرار  على  احلفاظ  اململكة 

الذي و�سعه فريق وطني بحريني  املايل  التوازن  برنامج 

هو حمل فخر واعتزاز من اجلميع، معرًبا �سموه عن تقديره 

لالأ�سقاء على هذه الوقفة التي توؤكد عمق العالقة التي تربط 

البحرين بهم اأمنًيا واقت�سادًيا، و�سكره لفريق البحرين يف 

يف  الأهلية  واملوؤ�س�سات  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطة 

القطاعني العام واخلا�س؛ على اإ�سهاماتهم الوطنية بروح 

الفريق الواحد، وللجهود التي قام بها الفريق القائم على 

تنفيذ مبادرات برنامج التوازن املايل التي هي حمل تقدير 

ملا كان لها من اأثر كبري، معرًبا عن �سكره وتقديره لهم على 

ما يقدمونه من اأدوار مميزة من اأجل خدمة وطنهم.

واأكد �سموه اأن الو�سع املايل اليوم اأكرث ا�ستقراًرا مقارنة 

بالعام املا�سي، وكل ما يلزمنا هو جتديد العزم نحو حتقيق 

الهدف املن�سود من برنامج التوازن املايل، وهو نقطة التوازن 

بني امل�سروفات والإيرادات احلكومية بحلول عام 2022، 

م�سرًيا �سموه اإىل اأن الإح�ساءات الأولية للربنامج التي مت 

حتقيقها حتى اليوم تعزز الثقة يف القدرة على الو�سول اإىل 

نقطة التوازن، اإذ بّينت الإح�ساءات خالل الن�سف الأول من 

عام 2019 مقارنة بالن�سف الأول من عام 2018، اأنه مت 

خف�س م�ستوى العجز بن�سبة 38%، وزادت الإيرادات غري 

النفطية بن�سبة 47%، والإيرادات النفطية بن�سبة 10%، يف 

موؤكًدا   ،%14 بن�سبة  الإدارية  امل�سروفات  انخف�ست  حني 

�سموه اأن اململكة ا�ستطاعت حتقيق موؤ�سرات مالية اإيجابية 

يف  الوطني  لالقت�ساد  الإيجابي  النمو  على  املحافظة  مع 

ع�سر ال�سنوات الأخرية، اإذ منا الناجت املحلي الإجمايل غري 

النفطي بن�سبة 50% يف الفرتة بني 2008 و2018، وهي 

ن�سبة تبعث على الرتياح وتوؤكد ما يتمتع به القت�ساد من 

قاعدة �سلبة يقف عليها.

توليه  الذي  واحلر�س  الهتمام  على  �سموه  و�سدد 

خمتلف  يف  املواطنني  اأمام  النوعية  الفر�س  خللق  اململكة 

مت  الذي  للتوظيف  الوطني  بالربنامج  منوًها  املجالت، 

ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيه  املا�سي  فرباير  يف  اإطالقه 

امللكي رئي�س الوزراء املوقر بهدف خلق فر�س عمل واعدة 

للمواطنني، وفتح املجال اأمام ال�سباب للم�ساركة يف عملية 

التنمية، والذي نتج عنه منذ تد�سينه حتى اليوم توظيف 

البحرينيني يف  5918 بحرينًيا، وارتفاع متو�سط رواتب 

القطاع اخلا�س بن�سبة 4.3% منذ بداية العام اجلاري، اإىل 

جانب امل�ساركة الفاعلة من 3082 �سركة يف هذا الربنامج 

الباحثني  البحرين  لأبناء  الوظيفية  ال�سواغر  بتوفريها 

الفر�س  خلق  ملوا�سلة  م�ستمر  العمل  اأن  موؤكًدا  عمل،  عن 

والتنمية  العمل  لوزارة  ال�سكر  �سموه  مقدًما  النوعية، 

بروح  عملهم  على  العالقة؛  ذات  واجلهات  الجتماعية 

امل�ستمر  وال�سعي  البحرين،  اأبناء  اأجل  من  الواحد  الفريق 

لإجناح الربنامج الوطني للتوظيف.

04www.alayam.com

الثنني 8 �سفر  1441ـ العدد 11136 

Monday 7th October 2019 - No. 11136

ا�ستعر�ض اأهم االإجنازات يف املجاالت واأهم امل�ساريع اال�سرتاتيجية خالل امللتقى احلكومي.. ويل العهد:

البحرين ا�ستطاعت احلفاظ على اال�ستقرار نتيجة برنامج التوازن املايل
للتوظيف ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  ���س��م��ن  للبحرينيني  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ف��ر���ص  خ��ل��ق  م��وا���س��ل��ة 

ج��ه��ة  56 اأ�����س����ل  م����ن  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة   27 ه��ي��ك��ل��ة  اإع���������ادة  م����ن  االن����ت����ه����اء 

�سكنية وح����دة   25000 اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  االإ���س��ك��ان��ي��ة  ال���وح���دات  ا���س��ت��ك��م��ال 
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م�صاريع  تنفيذ  على  م�صتمر  العمل  اأن  �صموه  واأكد 

ا�صرتاتيجية وتنموية كربى، ففي جمال اخلدمات اال�صكانية 

باالإعالن  املا�صي  العام  احلكومي  امللتقى  خالل  قمنا 

ووجهنا  اإليها  الو�صول  مت  �صكنية  وحدة   20200 عن 

با�صتكمال الوحدات اال�صكانية بهدف الو�صول اإىل 25000 

بتوفري  بربناجمها  احلكومة  بالتزام  لالإيفاء  �صكنية  وحدة 

هذا العدد ومت االنتهاء منها يف الوقت املحدد، وقدم �صموه 

املواطن  ثقة  تعزيز  ال�صتطاعتهم  االإ�صكان  لوزارة  ال�صكر 

خليفة،  مدينة  افتتاح  خالل  من  التنفيذ  على  قدرتنا  يف 

ومدينة �صلمان، ومدينة �صرق احلد، وقد وجه �صموه كافة 

خدمات  ا�صتكمال  يف  باالإ�صراع  املعنية  احلكومية  اجلهات 

اأكرث  ت�صليم  مت  اأنه  اإىل  م�صريا  املدن،  لهذه  التحتية  البنية 

من 6000 مفتاح وحدة �صكنية للمواطنني خالل هذا العام، 

بالبدء يف تنفيذ م�صروع مدينة �صرق �صرتة  ووجه �صموه 

الذي �صيوفر اأكرث من 3000 وحدة �صكنية، كما وجه اإىل 

اإ�صراك القطاع اخلا�س يف تنفيذ امل�صاريع االإ�صكانية ولي�س 

التي تكت�صبها م�صاركته يف ذلك  التمويل لالأهمية  فقط يف 

تعزيزا للتناف�صية وت�صريعا لالإجناز.

ويف القطاع ال�صحي، نوه �صموه باأنه مت البدء يف تنفيذ 

ال�صلطة  مب�صاركة  اإ�صداره  بعد  ال�صحي  ال�صمان  قانون 

ال�صحي  ال�صمان  �صندوق  ان�صاء  خالل  من  الت�صريعية، 

كما  عليه،  امل�صرف  املجل�س  وتعيني  )�صحتي(   2018 يف 

مت اإطالق م�صروع االإ�صعاف الوطني الذي ح�صن من �صرعة 

ا�صتجابة االإ�صعاف يف احلاالت الطارئة عرب زيادة مواقعها، 

حيث كانت يف ال�صابق 3 مواقع فقط، واليوم و�صل عددها 

اإىل 8 مواقع، و�صي�صل اإىل 13 موقعا عند ا�صتكمال امل�صروع، 

ووجه �صموه ال�صكر لوزارة الداخلية على جهودها احلثيثة 

يف �صعيها لنجاح هذا امل�صروع احليوي.

واأعلن �صموه عن اإطالق م�صروع اجلينوم الوطني بهدف 

جمع 50 األف عينة خالل 5 �صنوات واإن�صاء قاعدة بيانات 

وطنية �صاملة، وذلك بهدف حت�صني اجلودة واال�صتمرار يف 

على  �صت�صاعد  والتي  ال�صحة،  احلديثة يف  التقنيات  تبني 

الت�صخي�س وو�صع احللول املبتكرة للمواطنني.

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واأ�صار 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، خالل العر�س 

على  جاٍر  العمل  اأن  اىل  احلكومي،  امللتقى  يف  قدمه  الذي 

ا�صتكمال البنية التحتية الداعمة لالقت�صاد من خالل تنفيذ 

تو�صعة  م�صروع  منها  والتي  الكربى،  امل�صاريع  من  عدد 

مطار البحرين الدويل والذي مت االإعالن عن قرب افتتاحه 

يف امللتقى احلكومي ال�صابق، ومت متديد عمليات الت�صغيل 

جميع  اأن  ومن  ال�صالمة  اإجراءات  من  للتاأكد  التجريبي 

الهدف هو  اأن  املطلوب، واأكد �صموه  امل�صتوى  اخلدمات يف 

من  االأول  الربع  الدويل يف  البحرين  مطار  تو�صعة  افتتاح 

هذا  على  القائم  للفريق  ال�صكر  �صموه  مقدما   ،2020 عام 

امل�صروع اال�صرتاتيجي.

يف  م�صروع  اأكرب  تنفيذ  يف  البدء  مت  اإنه  �صموه  وقال 

تاريخ البحرين وهو تو�صعة م�صفاة »بابكو« الذي يهدف 

اإىل زيادة الطاقة اال�صتيعابية للم�صفاة، م�صريا اإىل اأن العمل 

ال�صكر  �صموه  وقدم  البحرين،  خليج  لتطوير حقل  م�صتمر 

احليوية  امل�صاريع  تنفيذ  يف  جهودها  على  النفط  لوزارة 

اأعلن �صموه قرب افتتاح خط  يف قطاع النفط والغاز، كما 

اأكرب  لي�صبح  املقبل  ال�صهر  »األبا«  ل�صركة  ال�صاد�س  ال�صهر 

تناف�صية  لتعزيز  العامل، وذلك موا�صلة  اأملنيوم يف  م�صهر 

مملكة البحرين عاملًيا يف هذا القطاع احليوي.

التنموية  امل�صاريع  به  �صاهمت  ما  اإىل  �صموه  واأ�صار 

نقلة  اإحداث  يف  اخلليجي  التنمية  برنامج  مظلة  حتت 

خلدمة  م�صاريع  تطوير  عرب  التحتية  البنية  يف  نوعية 

والطرق  واملاء  والكهرباء  االإ�صكان،  قطاعات  يف  املواطن 

اأهم اإجنازات م�صاريع  والبنية التحتية، م�صتعر�صا �صموه 

اإن�صاء وحدات  االإ�صكان مت  التنمية باملجاالت املختلفة ففي 

�صرق احلد، ومدينة خليفة، ومدينة �صلمان، ودفان مدينة 

�صرق �صرتة، ويف الطرق مت العمل على حزمة من م�صاريع 

مت  فقد  واملاء  الكهرباء  يف  اأما  الرئي�صية،  الطرق  تطوير 

النقل  �صبكة  تو�صعة  على  والعمل  رئي�صية  ان�صاء حمطات 

الوطنية، يف حني مت يف التعليم افتتاح 6 مدار�س، منوها 

باأنه من خالل هذه امل�صاريع �صيتم �صخ 5 مليارات دوالر 

يف االقت�صاد املحلي خالل الفرتة املقبلة.

املختلفة  والربامج  االإجراءات  عن  �صموه  وحتدث 

االأعمال  بيئة  حت�صني  بهدف  وحتديثها؛  تد�صينها  مت  التي 

للم�صتثمرين وتقدمي خدمة حكومية بجودة اأف�صل لتطوير 

»متابعته  اإىل  �صموه  اأ�صار  حيث  اال�صتثمارية،  البيئة 

امل�صتمرة لهذا القطاع احليوي واطالعه على التحديات التي 

يواجهها امل�صتثمر؛ وذلك الهتمامه بتعزيز ثقة امل�صتثمرين 

نظام  اإطالق  مت  حيث  لهم،  املقدمة  احلكومية  اخلدمة  يف 

التجارية  ال�صجالت  اإ�صدار  عملية  لت�صريع   2.0 �صجالت 

على  العمل  وجاٍر  ثانية،   93 يتجاوز  ال  قيا�صي  وقت  يف 

ال�صناعة  وزارة  ون�صكر  �صجالت،  نظام  تطوير  موا�صلة 

والتجارة وال�صياحة على ما يقومون به من جهود يف ذلك، 

يهدف  والذي  املا�صي  العام  بنايات  نظام  تد�صني  مت  كما 

لت�صريع عملية اإ�صدار رخ�س البناء يف فرتة ال تتعدى 5 

اأيام ولكن بينت االأرقام اأن معدل اإ�صدار رخ�س البناء عن 

الهدف  متجاوزا  اأيام   2.7 اإىل  و�صل  بنايات  نظام  طريق 

من  زادت  امل�صاريع  هذه  اأن  اإىل  �صموه  منوها  املحدد«، 

تناف�صية مملكة البحرين عاملًيا، م�صريا اإىل تطلعه ال�صتمرار 

حت�صني اخلدمات احلكومية بنف�س املنهجية، معربا �صموه 

عن �صكره للجنة الوزارية للبنية التحتية ووزارة اال�صغال 

واحلكومة االإلكرتونية وكافة اجلهات املعنية بنجاح نظام 

تقدمي  هدفها  تكاملية  جهود  من  بذلوه  ما  على  )بنايات( 

اخلدمة احلكومية باجلودة وال�صرعة املطلوبة.

كما وجه �صموه اإىل تطوير اإجراءات وخدمات التخطيط 

نطاق  تو�صيع  يف  واالإ�صراع  واحد،  عام  خالل  العمراين 

عن  معربا  العقاري،  القطاع  لي�صمل  اخلا�س  التوثيق 

�صكره لوزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف على ما 

يقومون به يف م�صروع املوثق اخلا�س.

و�صدد �صمو ويل العهد على اأن التحديات التي تواجهنا 

يجب اأن يتم التعامل معها فورا من خالل درا�صتها، والعمل 

على حتويلها اإىل فر�س جناح، موؤكدا اأهمية املحافظة على 

ثقة املواطن يف اأي خدمة تقدمها احلكومة، وقد وجه �صموه 

الكهرباء  لفواتري  نظام جديد  ا�صتحداث  الفوري يف  بالبدء 

واملاء، واالإ�صراع يف تركيب العدادات الذكية.

وتطرق �صموه اإىل التحديات يف القطاع اخلا�س، حيث 

والربامج  واخلطط  املبادرات  من  الرغم  وعلى  باأنه  نوه 

التي تقوم بها اململكة، اإال اأن االقت�صاد الوطني يظل مرتبطا 

االآن  و�صيتم  العاملي،  االقت�صاد  تواجه  التي  بالتحديات 

الرتكيز على دعم بع�س القطاعات االقت�صادية للتغلب على 

التحديات التي تواجه القطاع اخلا�س وحتويلها اإىل فر�س 

حيوية، وقد كلف �صموه، وزارة املالية واالقت�صاد الوطني 

بالتن�صيق مع وزارة ال�صناعة التجارة وال�صياحة، وغرفة 

»متكني«،  العمل  و�صندوق  البحرين،  و�صناعة  جتارة 

بحجم  لل�صيولة  �صندوق  باإن�صاء  الوطنية،  والبنوك 

املالية  االلتزامات  هيكلة  اإعادة  بهدف  دينار  مليون   100

لل�صركات، معربا عن �صكره لوزارة املالية وكافة العاملني 

بها على جهودهم ومتمنيا لهم التوفيق.

وقال �صموه »علينا اال�صتمرار يف دعم االإبداع والتميز، 

اعتزازا  )فكرة(؛  م�صابقة  املا�صي  العام  اأطلقنا خالل  حيث 

منا بالكوادر الوطنية، ومت تقدمي 565 مبادرة والتي اأثمرت 

عن فوز 4 اأفكار مت تبنيها لتطبيقها على اأر�س الواقع وهي 

والنظام  للتطوع،  الوطنية  واملن�صة  )�صيافة(،  برنامج 

بداأ  والتي  املنزل،  من  العمل  و�صيا�صة  للمواعيد،  الوطني 

ال�صمو  �صاحب  اأعلن  وقد  االأفكار«،  هذه  تنفيذ  على  العمل 

يف  واملقرتحات  االأفكار  تقدمي  باب  فتح  العهد  ويل  امللكي 

الن�صخة الثانية من برنامج )فكرة( ابتداء من اليوم.

واأ�صار �صموه اإىل اأن تطوير فريق العمل احلكومي هي 

اإحدى االأولويات التي ن�صعى دوما لتحقيقها للو�صول اإىل 

اإىل  م�صريا  املن�صودة،  التطلعات  يرفد  االأداء مبا  التميز يف 

من  االنتهاء  مت  املدنية  اخلدمة  جمل�س  من  ومبتابعة  اأنه 

اإعادة هيكلة 27 جهة حكومية من اأ�صل 56 جهة حكومية 

ال�صكر  مقدًما  احلكومي،  العمل  تطوير  بهدف  اليوم؛  حتى 

ما  على  احلكومية  اجلهات  وكافة  املدنية  اخلدمة  لديوان 

اإىل  الهيكلة  اإعادة  بذلوه من جهود يف هذا املجال، وتهدف 

اأمام  املجال  العام وفتح  القطاع  ال�صباب يف  اإدخال عن�صر 

التنموية  االإجنازات  حتقيق  يف  لالإ�صهام  منهم  الكفاءات 

اإىل جانب تبني التقنيات احلديثة التي تعزز من  للمملكة، 

االأداء احلكومي، وتعزيز املحا�صبة.

على  تعتمد  احلكومية  اخلدمة  جودة  اإن  �صموه  وقال 

املقرتحات  على  بناًء  اإجراوؤها؛  يتم  التي  التح�صينات 

وال�صكاوى التي ت�صتلمها اجلهات احلكومية، ففي ال�صنوات 

مب�صتوى  امللتزمة  احلكومية  اجلهات  عدد  بلغ  ال�صابقة 

بن�صبة 100% ثالث جهات، يف حني  عليها  املتفق  اخلدمة 

و�صلت اليوم 16 جهة مت تكرميها �صمن امللتقى احلكومي 

من  يبدونه  ما  على  للجميع  فخر  هو  العدد  وهذا   2019

حر�س من تقدمي اخلدمة احلكومية للمواطن بجودة وكفاءة 

عالية.

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واختتم 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء باأن ا�صتعرا�س 

بعملنا  ثقتنا  جندد  بل  عندها،  التوقف  يعني  ال  اإجنازاتنا 

ونزيد من عزميتنا، و�صدد باأنه علينا العمل بجد كل يوم، 

ونبني على منجزاتنا بعزمية، ونوؤمن دائما اأنه ال يوجد حدٌّ 

للتميز يف اخلدمة احلكومية.

الثقة  تعزيز  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اإن  �صموه  وقال 

من  تقدميها  يتم  التي  واملبادرات  والربامج  اجلهود  بكافة 

وجتديد  وفاعلية،  بكفاءة  احلكومية  اجلهات  خمتلف 

احلكومية  اخلدمة  تقدمي  نحو  قدما  امل�صي  على  العزم 

بجودة عالية بتكاتف جميع اأع�صاء فريق البحرين الواحد 

لتحقيق االأهداف التنموية للمملكة، موؤكدا لكافة امل�صوؤولني 

�صعار  و�صع  اأهمية  على  احلكومي  امللتقى  يف  املتواجدين 

»حب التحدي وع�صق االإجناز«، ن�صب اأعينهم لتحقيق كافة 

التطلعات املن�صودة.

2020 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  ال�����دويل  ال��ب��ح��ري��ن  م��ط��ار  ت��و���س��ع��ة  اف��ت��ت��اح 

امل��ق��ب��ل��ة ال���ف���رة  خ����ال  امل��ح��ل��ي  الق��ت�����س��اد  يف  دولر  م���ل���ي���ارات   5 ���س��خ  ���س��ي��ت��م 

البحرين خليج  حقل  وت��ط��وي��ر  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  ل��زي��ادة  »ب��اب��ك��و«  م�سفاة  تو�سعة 
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م�ؤكًدا اأن الت�سريعات والإجراءات عّززت ا�ستقرار العقار.. �سلمان بن عبداهلل:

امللتقى احلكومي ي�سهم يف حتقيق التناف�سية وزيادة اجلاهزية و�سرعة الإجناز
ال�صيخ  رفع 

بن  �صلمان 

حمد  بن  عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س 

امل�صاحة  جهاز 

لت�صجيل  ا و

ال�صكر  العقاري 

االأمري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

اآل خليفة رئي�س  خليفة بن �صلمان 

امللكي  ال�صمو  و�صاحب  الوزراء، 

االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

جهاز  به  حظي  الذي  التكرمي  على 

العقاري  والت�صجيل  امل�صاحة 

مبنا�صبة فوز اجلهاز بجائزة التميز 

يف التوا�صل مع العمالء، وذلك يف 

امللتقى احلكومي 2019 اأم�س.

واأعرب عن �صعادته بفوز جهاز 

بهذه  العقاري  والت�صجيل  امل�صاحة 

الربامج  �صمن  تاأتي  التي  اجلائزة 

اأف�صل  لتحقيق  الهادفة  احلكومية 

التي  احلكومية  اخلدمة  م�صتويات 

تن�صّب يف خدمة املواطنني واإجناز 

ال�صعوبات  وتذليل  معامالتهم، 

التي تعرتيها.

امل�صاحة  جهاز  رئي�س  اأكد  كما 

اإقامة  اأهمية  العقاري  والت�صجيل 

اجلهود  ملوا�صلة  احلكومي  امللتقى 

وتطلعات  روؤى  لتحقيق  الرامية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

اخلدمات  اأجنع  لطرح  املفدى، 

ولتحقيق  للمواطنني،  احلكومية 

و�صبل  املعي�صية  امل�صتويات  اأف�صل 

الرفاه لهم.

وقال اإن امللتقى احلكومي لعام 

الرابعة  للمرة  يعقد  الذي   2019

من  كرمية  برعاية  التوايل  على 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

�صاحب  من  ومببادرة  املوقر، 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

اأهم  اأحد  اأ�صبح  الوزراء،  جمل�س 

املوؤ�صرات التي تبني عليها اجلهات 

اأدائها  احلكومية براجمها وحت�صني 

واإنتاجيتها، ومن هنا تاأتي االأهمية 

اجلهات  عن  االإعالن  يتم  عندما 

خالل  والفائزة  املتميزة  احلكومية 

�صاحب  من  وتكرميها  امللتقى، 

ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر 

نائب  العهد  ويل  ال�صمو  و�صاحب 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

جمل�س الوزراء.

بن  �صلمان  ال�صيخ  واأ�صاف 

هذا  انعقاد  اأن  خليفة  اآل  عبداهلل 

ي�صهم  احلالية  ب�صورته  املوؤمتر 

وزيادة  التناف�صية  حتقيق  يف 

اجلاهزية، و�صرعة اإجناز امل�صاريع 

التقاء  وكذلك  احلكومية،  والربامج 

هذا العدد من امل�صوؤولني احلكوميني 

�صقف  حتت  امل�صتويات  اأعلى  على 

واحد وتلقيهم التوجيهات والروؤى 

من �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

ب�صكل  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

قدمه  الذي  العر�س  خالل  مبا�صر، 

مت  ملا  احلكومي  امللتقى  يف  �صموه 

ال�صابقة،  املرحلة  خالل  اإجنازه 

والروؤى  والربامج  اخلطط  وكذلك 

يف  اإليه  يتطلع  وما  امل�صتقبلية 

انعقاد  اأن  م�صيفا  املقبلة،  املرحلة 

هذه  ال�صنوية  ب�صورته  املوؤمتر 

العمل  اأهمية  ويوؤكد  حافزا  ي�صكل 

اإجناز  �صرعة  وحتقيق  اجلماعي 

احلكومة  عمل  برنامج  م�صاريع 

على  واالطالع  فيها،  والتميز 

من  القادمة  املرحلة  احتياجات 

مع  والتعامل  وبرامج،  م�صاريع 

خمتلف املتطلبات التنموية.

ال�صيخ  قال  املنا�صبة،  وبهذه 

اإن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  �صلمان 

خالل  من  ا�صتطاعت  احلكومة 

تلقى  التي  وم�صاريعها  براجمها 

من  وحثيثة  مبا�صرة  متابعة 

نائب  العهد  ويل  ال�صمو  �صاحب 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

يف  توجد  اأن  الوزراء،  جمل�س 

على  قائما  عقاريا  قطاعا  البحرين 

الت�صريعات  من  متينة  قاعدة 

اال�صتقرار  حتقق  التي  واالإجراءات 

كاأحد  احليوي  القطاع  هذا  يف 

القطاعات االقت�صادية غري النفطية، 

لي�صهم ب�صكل اأكرب يف الناجت املحلي 

يف االقت�صاد البحريني. 

بن  �صلمان  ال�صيخ  م�صيًفا 

من  كثرًيا  اأن  خليفة  اآل  عبداهلل 

امل�صروعات العقارية مل يكن لها اأن 

تتحقق بهذه ال�صورة وال�صرعة لوال 

امل�صتمرة  واملتابعة  املبا�صر  الدعم 

لرئي�س  االأول  النائب  مكتب  من 

جمل�س الوزراء.

وزير املوا�سالت: 14 األف متطوع
للعمل م�سافرين لت�سجيل انطباعاتهم عن املطار

اأكد كمال بن اأحمد حممد وزير املوا�صالت واالت�صاالت �صعي الوزارة 

التنموية  امل�صرية  ظل  االقت�صادية 2030 يف  البحرين  روؤية  اإىل حتقيق 

ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، وذلك عرب امل�صاريع التي ت�صّمنها برنامج احلكومة برئا�صة 

الوزراء،  رئي�س  اآل خليفة  �صلمان  بن  االأمري خليفة  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

وتوجيهات ومتابعة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

امللتقى  بجائزتني يف  الوزارة  بفوز  اعتزازه  عن  واالت�صاالت  املوا�صالت  وزير  واأعرب   

ومبادرة  الوزراء،  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  يعقد  الذي   2019 احلكومي 

الوزراء،  لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  امللكي ويل  ال�صمو  �صاحب 

اآلًيا »نور�س«  الطريان  اإ�صدار ت�صاريح  املمار�صات احلكومية عن نظام  اأف�صل  وهما جائزة 

اإلكرتوين،  البحرين، من خالل تطبيق  اأجواء  املارة يف  الطريان للطائرة  اخلا�س بت�صاريح 

وكذلك برنامج »توا�صل«.

وقال وزير املوا�صالت واالت�صاالت، يف ت�صريح لوكالة اأنباء البحرين »بنا«، اإن التجارب 

الت�صغيلية جلاهزية العمليات يف مبنى امل�صافرين اجلديد يف مطار البحرين الدويل التي مت 

اإطالقها اأم�س االأول م�صتمرة لفرتة متتد ما بني �صهرين اإىل ثالثة اأ�صهر، على اأن يتم اإطالق 

حملة ت�صويقية نهاية ال�صهر لدعوة املواطنني للتطوع للعمل م�صافرين وت�صجيل انطباعاتهم 

التطوعية  التجربة  يف  للم�صاركة  دعوته  املتوقع  العدد  اأن  اإىل  الفًتا  للمطار،  كم�صتخدمني 

�صيبلغ 14 األف متطوع من املواطنني واملقيمني.

عن  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  عرّب 

اعتزازه وجميع منت�صبي الوزارة باالإجناز امل�صرف الذي حققته الوزارة 

امللتقى  خالل  العمالء  مع  التوا�صل  يف  التميز  جائزة  على  باحل�صول 

ومتوا�صل  كبري  جهد  من  الوزارة  توليه  ملا  تاأكيدا   ،2019 احلكومي 

واخلارجي،  الداخلي  مع جمهورها  االإيجابي  والتوا�صل  العمالء  خلدمة 

باعتبارها وزارة خدمية تتوّجه بعملها وجهدها خلدمة اجلمهور، معربا 

العام  مدار  على  مت  الذي  العمل  هذا  على  للقائمني  وتقديره  �صكره  عن 

الوزارة  تعمل  التي  للوزارة  التابعة  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اإىل  باالإ�صافة  الدرا�صي، 

على التعاطي مع ما يرد من مالحظات فيها ب�صكل م�صتمر.

»الرتبية« تفوز بجائزة التميز 
يف التوا�سل مع العمالء بامللتقى احلكومي 

رئي�س الوزراء وويل العهد يتبادلن
برقيتي �سكر مبنا�سبة انعقاد امللتقى احلكومي

ال�صمو  �صاحب  تلقى 

بن  خليفة  االأمري  امللكي 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

برقية  املوقر،  الوزراء 

�صاحب  من  وتقدير  �صكر 

االأمري  امللكي  ال�صمو 

�صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

مبنا�صبة  وذلك  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

رعاية �صموه امللتقى احلكومي 2019.

 وفيما يلي ن�س الربقية:

العزيز  العم  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  االأمري  الوالد 

رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الكرمي  �صموكم  اإىل  اأرفع  اأن  ي�صعدين   

رعايتكم  والتقدير على  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى 

للعام   2019 احلكومي  للملتقى  الكرمية 

مدى  يعك�س  ما  وهو  التوايل،  على  الرابع 

روؤى  بتنفيذ  واهتمامكم  �صموكم  حر�س 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صيدي  وتطلعات 

الوالد العزيز امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

مبا  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

ال�صاملة  التنموية  م�صريتنا  اأهداف  يدعم 

التي ت�صب يف �صالح الوطن واملواطن. 

 �صاحب ال�صمو، 

احلكومي  للملتقى  �صموكم  رعاية  اإن   

2019 توؤكد على نهجكم املتوا�صل لتطوير 

اأر�صيتم  الذي  احلكومي  العمل  منظومة 

من  ما حتقق  على  والبناء  املتينة،  دعائمه 

االأثر  عظيم  لها  وكان  بها  نفخر  منجزات 

يف حتقيق ما ن�صبو اإليه من مناء وازدهار 

الوطن، وحتقيق تطلعات املواطنني.

بن�صخته  امللتقى  هذا  ويف  اليوم،  اإننا   

الرابعة، نحر�س جميعا على امل�صاركة فيه 

اأجل ا�صتعرا�س املنجزات التي حتققها  من 

خمتلف اجلهات احلكومية، ونت�صارك كذلك 

من خالله مع القيادات التنفيذية باحلكومة 

اال�صرتاتيجيات  ر�صم  موا�صلة  نحو 

�صناعة  يف  ي�صهم  مبا  التنموية،  واخلطط 

الفر�س امل�صتقبلية الواعدة للجميع، �صائال 

البحرين  مملكة  خلدمة  يوفقنا  اأن  اهلل 

خري  فيه  ملا  املن�صودة  التطلعات  وحتقيق 

العلي  اهلل  داعيا  واملواطن،  الوطن  و�صالح 

ال�صحة  مبوفور  �صموكم  ميّتع  اأن  القدير 

على  ي�صدد  واأن  العمر،  وطول  وال�صعادة 

جميعا  يوفقنا  واأن  خطاكم،  اخلري  طريق 

خلدمة مملكتنا الغالية.

ودمتم �صموكم �صاملني موفقني 

ابنكم �صلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث   

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر، برقية �صكر ردا على برقية �صاحب 

اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

يلي  فيما  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

ن�صها: 

العزيز  االبن  امللكي  ال�صمو  �صاحب   

االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم 

وبعد.. 

 اّطلعنا مبزيد من ال�صرور على برقية 

�صموكم املهنئة لنا مبنا�صبة النجاح الكبري 

»للملتقى  الرابعة  الن�صخة  حققته  الذي 

حتت  عقد  والذي   ،»2019 احلكومي 

رعايتنا ومببادرة كرمية من �صموكم.

بجهود  اعتزازنا  عن  نعرب  واإننا 

الزاهر  العهد  ظل  يف  املخل�صة  �صموكم 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

قيادته  حتت  يتوا�صل  والذي  ورعاه،  اهلل 

احلكيمة حتقيق املزيد من التقدم واالزدهار 

ململكة البحرين.

هذا  انعقاد  ا�صتمرار  اأن  على  ونوؤكد   

امللتقى يعك�س ما تولونه �صموكم من جهود 

طيبة ت�صهم فيما ن�صعى اإليه جميعا من اأجل 

االأهداف  وتنفيذ  العام،  القطاع  اأداء  تطوير 

للحكومة،  التنموية  للخطط  اال�صرتاتيجية 

حتقيقا ملا فيه خري الوطن واملواطن.

هذا  منتدى  نتائج  اأن  ثقة  على  واإننا   

طريق  على  مهمة  اإ�صافة  �صت�صكل  العام 

تطوير االأداء احلكومي يف خمتلف جماالت 

اجلهات  خمتلف  رفد  اإىل  و�صتدفع  العمل، 

من  باملزيد  العام  والقطاع  احلكومية 

التاأثريات االإيجابية التي ت�صهم يف حتقيق 

اأن  النتائج املرجوة، داعني املوىل عز وجل 

يحفظكم واأن يوفقكم فيما تبذلونه �صموكم 

من اأجل الوطن.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

رئي�س الوزراء

م�ؤكًدا الرد عليها جميًعا خالل فرتة من 5 اأيام اإلى 3 اأ�سابيع.. القائد:

تلقينا 5 اآلف �سكوى ومقرتح عرب نظام »توا�سل« منذ امللتقى ال�سابق
واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

االإلكرتونية حممد علي القائد اأن الهيئة تلقت 5 اآالف �صكوى 

ال�صابق  احلكومي  امللتقى  منذ  )توا�صل(،  نظام  عرب  ومقرتح 

حتى اليوم، ومت الرد على جميعها يف الزمن املحدد.

»نحن  البحرين:  اأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  القائد  وقال 

�صعداء ونت�صرف بفوز هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية 

بجائزة التميز يف التوا�صل مع العمالء برنامج )توا�صل(، يف امللتقى احلكومي 

�صلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعاية  عقد حتت  الذي   2019

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ومببادرة  املوقر،  الوزراء  رئي�س 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء«، 

م�صرًيا اإىل اأن برنامج )توا�صل( هو من�صة وطنية لتقدمي ال�صكاوى واملقرتحات 

واال�صتف�صارات، مت تد�صينه من قبل �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف عام 2014.

واأو�صح حممد القائد اأن 37 جهة من�صوية حتت برنامج )توا�صل( يف اآلية 

رئي�س  اأو  املخت�س  للوزير  اإر�صالها  يتم  واملقرتحات  ال�صكاوى  لتقدمي  موحدة 

الهيئة، ثم يتم انتقالها اإىل االأق�صام املعنية ب�صكل اإلكرتوين، والرد عليها لتعود 

اإىل هيئة احلكومة االإلكرتونية للرد على �صاحب ال�صكوى.

م�صتويات  وجود  اإىل  اأ�صار  واملقرتحات،  ال�صكاوى  على  الرد  زمن  وحول 

اإىل  اأيام  الرد ما بني 5  للخدمة بح�صب نوع اال�صتف�صار واجلهة، وترتاوح مدة 

التزمت اجلهة بالرد خالل  اإلزامي، ويف حال  الرد  اأن  اإىل  اأ�صابيع، م�صرًيا  ثالثة 

الفرتة الزمنية ومت قبول الرد من �صاحب اال�صتف�صار، يتم تكرمي اجلهة.
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الوزراء  جمل�س  �صوؤون  وزير  اأكد 

جميع  ارتباط  املطوع  ابراهيم  بن  حممد 

ما تناوله برنامج عمل احلكومة 2019-

للتنمية  العاملية  باالأهداف   2022

امل�صتدامة با�صتثناء بع�س النقاط التي ال ترتبط بطبيعية 

البحرين وبيئتها االجتماعية واجلغرافية. 

عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  املطوع  الوزير  واأ�صار 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  بح�صور 

العمراين ع�صام خلف، واالأمني العام للمجل�س االأعلى للمراأة 

يف  احلكومي  امللتقى  انعقاد  اهمية  اىل  االأن�صاري،  هالة 

ن�صخته الرابعة، منوًها مبا ت�صمنته كلمة �صاحب ال�صمو 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، ب�صاأن 

اأهم املنجزات والتطلعات يف برنامج احلكومة والعمل على 

وما  للمواطنني،  احلكومة  حققتها  التي  املكت�صبات  تعزيز 

مت ب�صاأن البينة التحتية وتعزيز كل االإمكانات التي حتقق 

النمو االقت�صادي واالجتماعي. 

ولفت املطوع اىل ان برنامج عمل احلكومة قد ت�صّمن 

التي  واملبادرات  ال�صيا�صات  من  والعديد  اأهداف،  ت�صعة 

واالجتماعية،  والتنموية  االقت�صادية  جماالت  يف  تنوعت 

اإىل جانب الرتكيز على اال�صتدامة، �صواء من ناحية التمويل 

املايل اأو احلفاظ على امل�صادر الطبيعية لالأجيال القادمة.

عمل  برنامج  اأهداف  ارتباط  املطوع  الوزير  واأكد 

با�صتثناء  امل�صتدامة  للتنمية  العاملية  باالأهداف  احلكومة 

االهداف التي ال تنطبق على البحرين من الناحية اجلغرافية 

والبيئية، مثل احلفاظ على الغابات ومكافحة اجلوع. 

الدور  خلف،  ع�صام  االأ�صغال  وزير  اأكد  جانبه،  من 

الكبري التي تطلع به الوزارة يف توفري بنية حتتية حديثة، 

من  مزيد  وجذب  املواطنني  احتياجات  تلبية  على  قادرة 

اال�صتثمارات اخلارجية. 

اأن  خلف  الوزير  اأكد  لـ»االأيام«  �صوؤال  على  ردٍّ  ويف 

الن�صيب االأكرب من الدعم اخلليجي املقرر ململكة البحرين، 

ا االإ�صكان  يتم اإنفاقه يف م�صاريع البنية التحتية، خ�صو�صً

التو�صعة  جانب  اإىل  واملدار�س،  والطرق  والكهرباء 

الكبرية يف مطار البحرين الدويل واإن�صاء املراكز ال�صحية 

وامل�صت�صفيات.

اآلية  تطوير  اأن  الوزير  اأكد  اآخر،  �صوؤال  على  ا  ورًدّ

تتمتع  التي  البلديات  ايرادات  م�صتوى  من  رفع  التح�صيل 

واأبرزها  م�صاريعها،  على  باالإنفاق  وتقوم  با�صتقاللية، 

تطوير مما�ٍس عامة وحدائق. 

من جانبها، قالت االأمني العام للمجل�س االأعلى للمراأة 

واملعلمة  املربية  برنامج  م�صروع  ان  االن�صاري  هالة 

الوطنية، هو م�صروع جاء من حاجة ملّحة لتطوير خدمات 

هذا  ملثل  املجتمع  يحتاج  حيث  املبكر،  التعليم  موؤ�ص�صات 

املوؤ�ص�صات للعناية باالأطفال ذوي الفئات ال�صنية ال�صغرية، 

م�صرية اإىل اأن امل�صروع يتم تنفيذه بالتعاون مع »متكني« 

بت�صميمه  البحرين  جامعة  قامت  خا�س  برنامج  و�صمن 

للمعلمات اللواتي يلتحقن بالربنامج.

من جانب اآخر، قال م�صت�صار �صمو ويل العهد ل�صوؤون 

�صندوق  اإن  احلمادي  عبدالرحمن  بن  عي�صى  االإعالم 

�صوف  تاأ�صي�صه  العهد  ويل  �صمو  اأعلن  الذي  ال�صيولة 

اإعادة  من  تتمّكن  اأن  بهدف  ال�صركات؛  خمتلف  ي�صتهدف 

هيكلة اأو�صاعها املالية.

واأ�صار احلمادي -يف رده على �صوؤال لـ»االأيام« خالل 

عر�س  حول  اإيجاز  لتقدمي  عقده  الذي  ال�صحفي  املوؤمتر 

ي�صتهدف  ال�صندوق  اأن  اإىل   -2019 احلكومي  امللتقى 

ال�صركات ال�صغرى واملتو�صطة والكربى دون ا�صتثناء، وقد 

مت تكليف وزارة املالية واالقت�صاد الوطني وغرفة التجارة 

وال�صناعة بالتعاون مع البنوك املحلية، الفًتا اإىل اأنه �صيتم 

االإعالن عن تفا�صيله الحًقا.

واأ�صار احلمادي اإىل اأن م�صروع العمل من املنزل؛ جاء 

فكرة مت تقدميها وتدار�صها من قبل ديوان اخلدمة املدنية، 

وتطويعها للتما�صى مع االأنظمة والقوانني.

نحو  االجتاه  اإن  �صوؤال،  على  رده  يف  احلمادي  وقال 

الثقة  على  للتاأكيد  هو  الكهربائية  الفواتري  نظام  حتديث 

باخلدمة التي تقدمها احلكومة، الفًتا اإىل اأن احلاجة الكبرية 

اإىل تبّني االإعدادات الذكية جتعلها هدًفا ال بد من االإ�صراع 

يف تنفيذه.

قال  »التوثيق«،  العدل  كتاب  خ�صخ�صة  وحول 

احلمادي اإن االأولوية هي التي �صتحدد ما اإذا كانت �صتتم 

ب�صكل كامل.

كلمة  ت�صّمنته  ما  الأهم  اإيجاًزا  قدم  قد  احلمادي  وكان 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

القائد  نائب  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  العهد 

عن  العهد  ويل  �صمو  اإعالن  اإىل  احلمادي  واأ�صار  االأعلى، 

�صندوق ال�صيولة بقيمة مائة مليون دينار، اإذ �صيوفر الدعم 

اإعادة  بهدف  اخلا�س  القطاع  يف  لل�صركات  الالزم  املايل 

هيكلة التزاماتها املالية، وقد كلفت وزارة املالية واالقت�صاد 

البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  الوطني 

وامل�صارف املحلية، بحيث يتم تفعيله باأ�صرع وقت ممكن.

العامالت اأج���ور  ويح�ّسن  املبكر  التعليم  ي��ط��ّور  الوطنية«  »امل��رب��ي��ة  م�سروع  الأن�����س��اري: 

اخل��ا���ص ب��ال��ق��ط��اع  ال�����س��رك��ات  اأن����واع  خمتلف  ي�ستهدف  ال�سيولة  ���س��ن��دوق  احل���م���ادي: 

اجلل�سة الأولى تبحث �سناعة الفر�ض لتحقيق النمو.. وزير املالية:
 ر�سا املتعاملني غاية اخلدمات احلكومية.. م�ساركون يف اجلل�سة النقا�سية الثانية: خف�ص العجز الفعلي مبقدار 246 مليون يف الن�سف الأول

 تد�سني نظام وطني موّحد للمواعيد ي�سمل 40 مركًزا
وامل�صوؤولني  الوزراء  من  عدد  اأكد 

ال�صعد  خمتلف  على  اململكة  حققته  ما 

ما  املا�صية،  الفرتة  خالل  التنموية 

الو�صع  حت�ّصن  على  اإيجاًبا  انعك�س 

املايل، بخف�س العجز الكلي خالل ن�صف 

بالن�صف  مقارنة  عام 2019  من  االأول 

االأول من عام 2018 بـ%38.

مت  التي  االإجنازات  اأهم  امل�صوؤولون  ا�صتعر�س  كما 

حتقيقها يف جماالت البنية التحتية، واخلدمات االأ�صا�صية 

التنفيذية  ال�صلطتني  بني  التعاون  واأهمية  للمواطنني، 

التي  والت�صريعات  القوانني  �صن  جمال  يف  والت�صريعية 

ت�صهم يف حتقيق برنامج عمل احلكومة، اإىل جانب الدور 

التنمية  جماالت  يف  املراأة  به  ت�صطلع  التي  واملهم  الكبري 

الوطنية ال�صاملة.

قال وزير �صوؤون جمل�س الوزراء اإن برنامج احلكومة 

2019-2022، ا�صتند ب�صكل رئي�س اإىل خمرجات ور�س 

عمل )التطلعات امل�صتقبلية(، موؤكدا موا�صلة تطوير العمل 

ينعك�س  مبا  الدولة،  موؤ�ص�صات  خمتلف  يف  احلكومي 

النقا�صية  اجلل�صة  خالل  ذلك  جاء  املواطنني،  على  اإيجاًبا 

االأوىل للملتقى احلكومي الرابع. وا�صتعر�س وزير �صوؤون 

جمل�س الوزراء اأهم مالمح الربنامج الذي ا�صتمل على اأهم 

على  حتقيقها  املراد  واملبادرات  وال�صيا�صات  التوجهات 

واال�صتقرار  االأمن  على  يحافظ  مبا  املقبلة،  االأعوام  امتداد 

وتوفري اخلدمات الالزمة للمواطن، ليظل هو حمور التنمية 

وغاياتها االأ�صا�صية. واأكد وزير املالية واالقت�صاد الوطني 

عام  مرور  بعد  اأنه  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ 

على  العمل  يتوا�صل  املايل،  التوازن  برنامج  اإطالق  على 

تنفيذ مبادرات الربنامج لتحقيق التوازن بني امل�صروفات 

ي�صهم  مبا   ،2022 العام  بحلول  احلكومية  واالإيرادات 

بجهودكم  »حققنا  م�صيفا  املن�صودة،  االأهداف  حتقيق  يف 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  االأ�صقاء  ودعم  املخل�صة 

نتائج  الكويت  ودولة  املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة 

على  ونعمل  الربنامج،  اإطالق  منذ  ومتميزة  اإيجابية 

ا�صتدامة  اإىل  الرامية  والربامج  اخلطط  و�صع  موا�صلة 

الو�صع املايل يف اململكة واحلفاظ على النمو االإيجابي«.

بعد  امليزانية  نتائج  ح�صب  البحرين،  مملكة  اأن  واأكد 

يونيو 2019، جنحت  نهاية  اإىل  ال�صنوي  ن�صف  االإقفال 

يف خف�س العجز الفعلي مبقدار 246 مليون دينار، بن�صبة 

38%، مقارنة بالعجز للن�صف االأول من عام 2018 البالغ 

دينار  ماليني   404 اإىل  انخف�س  اإذ  دينار،  مليون   650

خالل �صتة ال�صهور املا�صية، اإىل جانب النجاح يف خف�س 

 ،%2.5 بن�صبة  نف�صها  الفرتة  خالل  الفعلية  امل�صروفات 

وزيادة االإيرادات الفعلية بن�صبة حوايل %19.

البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  اأكد  جانبه،  من 

لتهيئة  العمل  ا�صتمرار  خلف  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

البنية التحتية، مبا ي�صهم يف موا�صلة دعم خطط التنمية 

من  حزمة  تنفيذ  خالل  من  الوطني،  االقت�صاد  وتعزيز 

االقت�صاد  لدعم  اال�صرتاتيجية  التحتية  البنية  م�صاريع 

الوطني، مبا يعود اأثره على املواطن بالتزامن مع برنامج 

التوازن املايل.

امللتقى  النقا�صية االأوىل يف  ويف كلمته خالل اجلل�صة 

ال�صورى  جمل�صي  �صوؤون  وزير  اأكد   ،2019 احلكومي 

والنواب غامن بن ف�صل البوعينني اأهمية التعاون امل�صرتك 

ب�صكل  اأ�صهم  ما  والت�صريعية،  التنفيذية  ال�صلطتني  بني 

ل�صالح  الناجحة  امل�صاريع  من  العديد  حتقيق  يف  وا�صح 

العامة  امليزانية  مب�صروع  م�صت�صهدا  واملواطن،  الوطن 

من  الع�صرات  جانب  اإىل  احلكومة،  عمل  وبرنامج  للدولة 

امل�صاريع التنموية املهمة.

هالة  للمراأة  االأعلى  للمجل�س  العام  االأمني  وحتدثت 

موا�صلة  موؤكدة  النقا�صية،  احللقة  يف  االأن�صاري  حممد 

املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  برامج  تنفيذ  على  العمل 

البحرينية، مبا يحقق اأهداف برنامج احلكومة.

اأكد امل�صاركون يف اجلل�صة النقا�صية 

احلكومي  امللتقى  اأعمال  من  الثانية 

على  الدائم  احلكومة  حر�س   ،2019

مبا  احلكومية  اخلدمة  جودة  تعزيز 

ويتنا�صب  املواطنني،  احتياجات  يلبي 

حل�صرة  التنموية  امل�صرية  واأهداف 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى.

واأكد حممد القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  االإلكرتونية،  واحلكومة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، خالل عر�صه 

بجودة  احلكومية  اخلدمة  تقدمي  على  احلر�س  ب�صرورة 

ومقيمني  مواطنني  من  املتعاملني  ر�صا  يحقق  مبا  عالية، 

وزائرين وم�صتثمرين.

اخلدمة  مراكز  تقييم  جلنة  ت�صكيل  اأن  القائد  وبني 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  بقرار  احلكومية 

الوزراء  لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

يف عام 2017، كان هدفه رفع كفاءة اخلدمة احلكومية 

املقدمة من قبل كافة اجلهات احلكومية، الفًتا اإىل اأن دليل 

تقييم مراكز اخلدمة احلكومية هو خريطة طريق موحدة 

اإىل  للو�صول  اجلهود  توجيه  اخلدمة يف  مراكز  �صت�صاعد 

النتيجة املرجوة.

اجلل�صة  عقب  ال�صحفي  املوؤمتر  خالل  القائد  وك�صف 

نظام  تد�صني  االإلكرتونية  احلكومة  عزم  عن  النقا�صية، 

وطني موحد للمواعيد خالل الفرتة القادمة، وقال: »ناأمل 

العام  النظام قبل نهاية  اإىل 40 مركزا يف  اأن ن�صمل 30 

اخلدمية  املراكز  باقي  من  االنتهاء  يتم  اأن  على  احلايل، 

منت�صف العام القادم«. 

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  قال  جانبه،  من 

رئي�س  الدولية  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة 

والدولية  اال�صرتاتيجية  البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س 

لتحقيق  ي�صعى  اأن  البد  موظف حكومي  كل  اإن  والطاقة، 

اأن  اإىل  منوها  الوظيفي،  موقعه  باختالف  املواطن  ر�صا 

هذا النهج يجب اأن يكون متاأ�صال يف عمل مراكز اخلدمة 

احلكومية التي يبلغ عددها 83 مركزا.

واأو�صح ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة اأن الزيارات 

الذهبية  الفئة  ت�صنيف  على  احلا�صلة  للمراكز  امليدانية 

هدفت للمتابعة بعد حتقيق النتائج، كما مت تعليق الدروع 

يف املراكز الفائزة كدليل على متيزها.

الرئي�س  امل�صحكي  جواهر  الدكتورة  قالت  بدورها،   

احلكومة  اإن  والتدريب،  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي 

�صتوا�صل حتقيق تطلعات املواطنني من خالل تعزيز جودة 

التخ�ص�صات، مع  القطاعات مبختلف  اخلدمات يف جميع 

التاأكيد على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على حتقيق 

االإجنازات خا�صة فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة احلكومية، 

موؤكدة اأن التطوير عملية م�صتمرة ولي�صت مرهونة بوقت 

معني، والبد من ال�صعي دوما لتقدمي اأف�صل خدمة حكومية 

للمواطنني. من جهته، اأكد جمال العلوي مدير عام التنظيم 

ا�صتمرارية  املدنية  اخلدمة  بديوان  الوظائف  وموازنة 

جميع  ومتكني  االإداري  ال�صعيد  على  التطورات  مواكبة 

املطلوبة  بال�صرعة  خدماتها  تقدمي  من  احلكومية  اجلهات 

تقدمي  يف  املتميزة  املراكز  فوز  اأن  مبينا  عالية،  وبجودة 

قادمة، ويعترب  ملرحلة  انطالقة  ي�صكل  احلكومية  اخلدمة 

مع  املزيد،  لتقدمي  اخلدمية  احلكومية  للجهات  حتفيزا 

اأعلى  وتقدمي  الوترية  نف�س  على  عملها  موا�صلة  اأهمية 

املتعاملني مع  االأداء مبا يحقق تطلعات  م�صتويات جودة 

مراكز اخلدمة احلكومية، واأ�صار اإىل اأن حمور عمل املوظف 

يجب اأن يرتكز على حتقيق ر�صا وثقة املواطن من خالل 

جودة اخلدمة احلكومية التي يقدمها.



الفائزون بجائزة التميز في التواصل مع العمالء

محافظة العاصمة

هيئة الكهرباء والماء

مؤسسة التنظيم العقاري

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

هيئة جودة التعليم

معهد اإلدارة العامة (بيبا)

المحافظة الشمالية

بلدية المحرق

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

وزارة التربية والتعليم

وزارة المالية واالقتصاد الوطني

وزارة المواصالت واالتصاالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مصرف البحرين المركزي

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وزارة اإلسكان

الفائزون بجائزة أفضل الممارسات الحكومية

وزارة الخارجية

النموذج الوطني لحوكمة الشراكات الدولية نحو االستدامة والتنافسية

وزارة المواصالت واالتصاالت 

نظام إصدار تصاريح الطيران آليًا ”نورس“

وزارة الداخلية

نظام النافذة الواحدة ”أفق“
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