
الوجهة األولى 
لألعمال في 

البحرين



يمتد المخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي لما يقارب 46.82 هكتار من األراضي المستصلحة والممرات 
المائية، والتي تم تقسيمها إلى 28 قطة أرض فردية مجموعها 22.99 هكتار من الممتلكات القابلة للتطوير. 
ويشمل إجمالي المساحة المبينة المقترحة في المخطط الشمولي بأكمله 1.4 مليون متر مربع من التطوير 

المسموح به، والذي يشتمل على مزيج من المكاتب والمحالت التجارية والمباني السكنية واالستخدامات 
المختلفة من المتاجر.

وقد قامت شركة مرفأ البحرين المالي القابضة ش.م.ب. )م( بتأسيس واستصالح األراضي وتوفير جميع 
خدمات البنية التحتية لتشكيل المخطط الشمولي لمرفا البحرين المالي.

وتمت إتاحة 14.2 هكتار من األراضي المستصلحة ضمن المخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي لحكومة 
مملكة البحرين للطرق والخدمات واستزراع األراضي وميناء الداو، ولوزارة المالية للتطويرات الجديدة للهيئة 

الوطنية للنفط والغاز )NOGA( ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(. ويقع احتياطي األجيال 
القادمة المقترح في الجهة الشمالية في إطار المخطط الشمولي لمرفا البحرين المالي.

كما أن شركة تطوير المركز المالي ش.م.ب. )م(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مرفأ البحرين 
المالي القابضة ش.م.ب. )م(، تملك أبراج المرفأ-الشرقي والغربي، وهو أكبر مبنى للمكاتب من الدرجة 

األولى في البحرين، إلى جانب بوابة المرفأ الواقعة بين أبراج المرفأ، والتي تضم محالت تجارية ومراكز لبيع 
التجزئة، وتشكل نقطة محورية للمخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي.

وتملك كل من شركة المصرف العالمي وشركة الراجحي القابضة مباٍن مكتبية ضمن المخطط الشمولي 
 Harbour( وبيت المرفأ ،)GB CORP( لمرفأ البحرين المالي، والمعروفة باسم مبنى المصرف العالمي

.)House

وتمتلك كال شركتي مرفأ البحرين المالي القابضة ش.م.ب. )م( وتطوير المركز المالي ش.م.ب. )م( مباٍن 
متعددة الطوابق لمواقف السيارات ضمن المخطط لشمولي لمرفأ البحرين المالي، والمعروفة باسم 

مواقف السيارات الغربي ومواقف السيارات الشرقي.

كما أن المخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي بأكمله يتم تكييفه باستخدام المياه المبردة التي توفرها 
الشركة الوطنية للتبريد المركزي )تبريد(. وتعتبر هذه الطريقة هي األكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتكييف 

اهواء بدال من بناء أجهزة تبريد أو وحدات تكييف هواء منفصلة.
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عالم المقدمة
األعمال ال 

ينام



يقع المخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي في قلب المنامة مع وجود مدخل مباشر من شارع الملك 
فيصل، ويقع مقابل باب البحرين مباشرة، ويربطه جسر المنامة الشمالي بخليج البحرين الواقع في الشمال 
الشرقي. كما أنه يبعد 8 كيلومتر عن مطار البحرين الدولي من جهة الجنوب الغربي، وحوالي 40 كيلومتر عن 

المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من جهة الشمال الشرقي عن طريق البر.

كما أن المخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي يقع بين المنطقة الدبلوماسية التي تبعد عنه 1.5 كيلومتر 
من الشرق ومنطقة السيف التي تبعد 3.0 كيلومتر من الغرب متصال عبر شارع الملك فيصل، كما يقع على 

بعد 1.5 كيلومتر من مجمع األفنيز من الغرب و3.0 كيلومتر من مجمع سيتي سنتر البحرين من الشرق.

في عالم يعمل على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع، 
من المهم أن تتواجد بمكان 

يهيء لك أساسًا يمكنك 
العمل منه بكفاءة.
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تعتبر أبراج المرفأ-الشرقي والغربي أكبر المباني التي توفر مكاتب من الدرجة األولى في البحرين، حيث أنها 
تتضمن 52 طابقًا في كل برج، وبما مجموعه 100,000 متر مربع من المساحات المكتبية القابلة للتأجير. 

وتضم أبراج المرفأ بعض أهم شركات الخدمات المالية والشركات القانونية والشركات العقارية وغيرها من 
الشركات الرائدة في البحرين. ويقع نادي كابيتال كلوب، وهو النادي الحصري األول في البحرين في الطابقين 

51 و52 من أبراج المرفأ-الشرقي.

كما يصل ارتفاع قاعات االستقبال في أبراج المرفأ حتى ثالثة طوابق، وتحتوي على مكاتب استقبال 
ومساحات شاسعة لمكاتب التأجير، ومقاعد للزوار، ومساحات جديدة لعرض أو إطالق منتجات السيارات. 

يحتوي كل برج على 12 مصعًدا للركاب يتم تشغيلها من خالل لوحات التحكم الذكية باإلضافة إلى مصعد 
للخدمات والطوارئ والذي بدوره يربط األبراج بمنطقة الخدمات بالطابق السفلي.

 
ويتم الوصول إلى كل برج عن طريق حواجز تحكم في الوصول متصلة بنظام إدارة المبنى الذي يدير أنظمة 
التحكم بالوصول وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة تكييف الهواء في جميع 

أنحاء المبنى.

كما أن تكييف الهواء في أبراج المرفأ وبوابة المرفأ يعتمد على المياه المبردة التي توفرها الشركة الوطنية 
للتبريد المركزي )تبريد( عن طريق شبكة تبريد المناطق التي تخدم المخطط الشمولي لمرفأ البحرين المالي 

بأكلمه.

وقد تم تخصيص نقطة للتسليم إلى المبنى في منطقة الخدمات بالطابق السفلي.
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الخيارأبراج المرفأ
 الذكي



توفر أبراج المرفأ مجموعة واسعة من المساحات المكتبية من الدرجة األولى لتناسب جميع أنواع األعمال 
بشروط إيجار مرنة نسبيا.

تختلف المساحات المكتبية المتوفرة في أبراج المرفأ بين كونها مجهزة وغير مجهزة، ويمكن منح فترات 
بدون إيجار لتمكين المستأجرين من تجهيز المساحات غير المجهزة بحيث تتوافق مع متطلباتهم ومعاييرهم.

كما يمكن توفير أجنحة مكتبية صغيرة تبدأ من 200 متر مربع، باإلضافة إلى مكاتب كبيرة تبدأ من 600 متر 
مربع وتصل حتى 1,800 متر مربع في الطابق الواحد، ومكاتب بمساحات أكبر في عدة طوابق. كما تتوفر 
العديد من مواقف السيارات لموظفي الشركات المستأجرة، حيث يمكن توفير موقف سيارات مخصص 

لكل موظف. انظر إلى الصفحة 10 لمواقف السيارات.

وتوفر أجنحة المرفأ مجموعة من المكاتب المجهزة والمفروشة بالكامل تبدأ من 30 متر مربع وحتى 200 متر 
مربع، كما أن لكل وحدة بطاقة عنوان منفصلة تمكن الشركات المستأجرة من استخراج سجل تجاري.
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مكاتبأبراج المرفأ
 بإطالالت رائعة



يتوفر حاليًا ما يزيد عن 4,300 موقفًا للسيارات للمستأجرين في أبراج المرفأ وبوابة المرفأ، حيث يتم 
تخصيص مساحات خاصة لكل مستأجر. وتوجد بنايتان متعددتا الطوابق لمواقف السيارات، حيث يحتوي 

مبنى مواقف السيارات الشرقي على 1,717 موقفًا في أكثر من 11 طابق، ومبنى مواقف السيارات الغربي 
على 1,265 موقفًا في أكثر من 9 طوابق. 

وتحتوي بوابة المرفأ على 867 موقفًا للسيارات في 4 طوابق، من ضمنها 300 موقف لسيارات الزوار 
في الطابقين األرضي والسفلي، فضال عن وجود حوالي 45 من مواقف السيارات غير المظللة في الجانب 

الخلفي من أبراج المرفأ. كما يتوفر حاليًا حوالي 489 موقفًا مظلاًل في موقع من المقترح أن يتم تطويره 
لمنتجع فندقي، والتي يتم الوصول إليها عن طريق حافالت نقل صغيرة من وإلى أبراج المرفأ-الغربي.
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سرعة وسهولةمواقف السيارات
 في الوصول



تضم بوابة المرفأ، وهي مركز تجاري متعدد االستخدامات يقع بين أبراج المرفأ، حوالي  25,920 متر مربع 
من المساحات المناسبة لألغراض التجارية في 5 طوابق تقع فوق 4 مستويات لمواقف السيارات، من بينها 

300 موقف لسيارات الزوار في الطابقين األرضي والسفلي.

وتتواجد مكاتب بورصة البحرين في الطابق الرابع من بوابة المرفأ، ومركز البحرين للمستثمرين في الطابق 
الثاني، إلى جانب وجود مقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الطوابق الثاني والثالث والخامس.

ويضم الطابق األرضي قاعة مناسبة لعرض المنتجات واستضافة المعارض الفنية، وتصل مباشرة بمدخل 
مواقف سيارات الزوار، باإلضافة إلى 4 مصاعد تصل بجميع الطوابق وجميع مستويات مواقف السيارات 

في بوابة المرفأ. كما توجد مساحات مناسبة لألكشاك تقع مباشرة بجانب الساللم المتحركة التي تصل من 
وإلى الطابق الطابقين األرضي والثاني.

يعتبر الطابق الثاني هو المركز التجاري الرئيسي الذي يربط بوابة المرفأ بأبراج المرفأ-الشرقي والغربي، ويوفر 
مساحات متنوعة تتناسب مع مختلف األغراض التجارية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي لتلبي احتياجات 

أكثر من 3,000 موظف يعملون في الشركات والمؤسسات المتواجدة في كل من أبراج المرفأ وبوابة المرفأ 
والمصرف العالمي وبيت المرفأ.

ويوفر الطابق الثاني العديد من الخدمات التي تسهم في راحة الموظف، حيث يضم ناٍد للياقة البدنية 
ومغسلة مالبس ومكتب بريد وبنوك تجارية ومركز تحويل العمالت وتحويل األموال ومكاتب للخدمات 
المهنية، باإلضافة إلى المقاهي والمطاعم ومركز تجميل وبقالة ومركز التأشيرات السعودي. كما توجد 

شرفتان كبيرتان مفتوحتان تطالن على شارع الملك فيصل وتصالن بالوحدات التجارية.

تحتوي منطقة الردهة الرئيسية بالطابق الثاني أمام مركز البحرين للمستثمرين على مساحة مفتوحة كبيرة 
مناسبة لألكشاك الترويجية بمساحة 4 متر مربع، وتوجد وحدات لالكشاك الخدماتية االحترافية مساحة كل 

منها 8 متر مربع.

ويحتوي الطابق الثالث على مساحة كبيرة مفتوحة بحوالي 2,000 متر مربع مناسبة لألغراض التجارية 
والترفيهية، إضافة إلى قاعتين مناسبتين إلقامة الفعاليات متصلتين بالبرجين الشرقي والغربي، مساحة كل 
منها 600 متر مربع وتحتوي على شرفتين مفتوحتين من الجهة األمامية والخلفية يمكن الوصول إليها من 

القاعة. كما تضم قاعة البرج الغربي صالة عرض احترافية دائمة.

كما يضم الطابق السادس حوالي 2,200 متر مربع من المساحات المفتوحة ذات االرتفاع الثالثي )بحالة 
التشطيبات األساسية حاليًا( مالئمة لمجموعة كبيرة من االستخدامات الترفيهية والمطاعم والمقاهي 

المتعلقة بها، والتي يمكن الوصول من خاللها لشرفتين مفتوحتين أمام الجزئين األمامي والخلفي للمبنى 
بأكمله.

ويوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر فوق الطابق السادس بالجزء الخلفي من المبنى.
ونحن نهدف إلى تحويل بوابة المرفأ لوجهة اجتماعية نابضة بالحياة ومواكبة ألنماط الحياة العصرية.
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وجهة اجتماعيةبوابة المرفأ



...مناسبة للجميع قاعات فعاليات...



تم تصميم أبراج المرفأ وبوابة المرفأ بمعايير وتصاميم تفوق متطلبات الشركات األكثر تطورًا في العالم، 
بغض النظر عن حجم ونطاق متطلباتها.

في مدينة توفر الكثير من الخيارات نشكر عمالءنا على 
اختيارهم لنا.
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مالءمةالشركات المستأجرة
 جميع أحجام الشركات



بي ان بي باريبا
تجديد وإعادة هيكلة عقد اإليجار

تقليل المساحة المشغولة من 5,700 متر مربع إلى 4,300 متر مربع في أبراج المرفأ-الغربي

سبب اختيار أبراج الرفأ
- تجديد عقد إيجار تنافسي لمدة 5 سنوات سمح بتلبية متطلبات إشغال معينة وإجراء تحسينات

- مواقف السيارات المتوفرة حاليا للموظفين
- كفاءة استخدام المساحة بحيث تسمح بزيادة مستوى إشغال الموظفين للمساحة
- نهج تعاوني وداعم من قبل المالك وموظفيه في الموقع ألعمال التغيير الجوهرية

يجري تنفيذ تغييرات سريعة في مكان العمل في المؤسسات الصغيرة والكبيرة نظرًا لطبيعة العمل 
غير  األشخاص  يعاني  وقد  السوق.  وتغيرات  التكنولوجي  والتطور  التجارية  العمليات  في  والتغيرات 
األفكار  التكيف مع  القدرة على  الكفاءة وعدم  العمل من قلة  تغييرات في مكان  إجراء  القادرين على 
والعمليات والفرص الجديدة لألعمال. ويكون العثور على مالك عقار يوفر للمستأجرين الدعم الكامل 
مثل شركة تطوير المركز المالي ش.م.ب. )مقفلة( أمرًا من الضرورة بمكان لنجاح قيام الشركة بالتغييرات 
في مكان العمل ومساعدة الموظفين على تحسين أدائهم، وزيادة اإلنتاجية في مكان العمل والحد من 

التكاليف التشغيلية والمهنية.

أو  الورق  على  تنفذ  كانت  أن  بعد  الذكية،  األجهزة  عبر  العمل  العديد من مهام مكان  إنجاز  اليوم  يتم 
الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول. وقد مّكن التطور التكنولوجي على مر السنوات من تطوير سرعة تنفيذ 
األشخاص للمهام في أوقات قياسية، وتسهيل عملية الوصول إلى الموارد وتوفير سبل الراحة للعمل 

عن بعد.

وقد انخفض مقدار المساحة المطلوبة لكل موظف 
في مكان العمل على مر السنين، حتى أصبح متوسط 
مساحة العمل للموظف الواحد في منطقة الخليج 
يبلغ  كان  أن  بعد  مربع،  متر  حوالي 15  يبلغ  اليوم 

25-20 متر مربع قبل بضع سنوات.

سيبر ترافل نتوورك الشرق األوسط

عقد إيجار جديد بمساحة 1,230 متر مربع
االنتقال من طابقين في أحد األبراج في قلب المنامة إلى طابق واحد في أبراج المرفأ-الشرقي

سبب االنتقال
- عدم توفر مواقف سيارات كافية للموظفين والزوار

- عدم مالءمة المكان للترتيبات الالزمة واالتصال الداخلي
- متطلبات توسعة المشروع

سبب اختيار أبراج المرفأ
- عقد إيجار تنافسي لمدة 10 سنوات وحوافز سخية ألعمال التجهيزات التي ساهمت في تحسين مكان العمل

- إدارة أفضل للمبنى وخدمات بمستوى أعلى
- توفير مواقف سيارات للموظفين والزوار

- كفاءة استخدام المساحة، وتواجد جميع الموظفين في طابق واحد
- سهولة عملية االنتقال بفضل مساعدة الموظفين الموجودين في الموقع

الخدمات المالية العربية ش.م.ب.م
عقد تأجير جديد بمساحة 3,800 متر مربع

االنتقال من مبنى بكامله في الحورة إلى ثالثة طوابق في أبراج المرفأ-الشرقي

سبب االنتقال
- عدم توفر مواقف سيارات كافية للموظفين والزوار

- صعوبة توفر المتطلبات التقنية المهنية

سبب اختيار أبراج المرفأ
- عقد إيجار تنافسي لمدة 10 سنوات وحوافز سخية ألعمال التجهيزات التي سمحت بتلبية متطلبات مهنية وتقنية 

معينة
- توافر مواقف سيارات للموظفين والزوار

- كفاءة استخدام المساحة
- نهج تعاوني وداعم من قبل المالك وموظفيه في الموقع في عملية االنتقال
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استغالل المساحةدراسة حاالت



تقوم شركة إي ف اس البحرين للخدمات، وهي مشروع مشترك بين شركة مرفأ البحرين المالي القابضة 
ش.م.ب )م( وشركة تطوير المركز المالي ش.م.ب. )م( وشركة مجموعة إي أف أس لخدمات المنشآت، 
بتقديم أفضل الخدمات إلدارة المرافق، وخدمات التشغيل والصيانة للعقارات الكائنة في مشروع مرفأ 

البحرين المالي، بما في ذلك أبراج المرفأ وبوابة المرفأ منذ عام 2010.

يتولى موظفو شركة إي أف أس التعامل مع المستأجرين، إلى جانب تقديم النصائح التوجيهية لهم في ما 
يتعلق بكل من التجهيزات والتصميم وعملية االنتقال واإلجراءات. كما يقوم هذا الفريق المختص بالتعاون 

والتنسيق مع مقاولي التجهيزات الخاصين بالمعمالء لتسهيل القيام بإجراءات التجهيزات وجعلها عملية 
سلسة قدر اإلمكان.

وتمتلك شركة إي أف أس مكتبا دائما في الموقع، وبالتالي فهو متوفر لتلبية احتياجات المستأجرين بالشكل 
المطلوب. كما أن مكتب الدعم فيها يعمل على مدار 24 ساعة يوميا خالل األسبوع طوال السنة، وهو نقطة 

االتصال األولى ألية مشاكل تتعلق بالصيانة.

وتتولى شركة إي أف أس الصيانة الميكانيكية والكهربائية والسباكة بشكل مباشر، إضافة إلى صيانة البطارية 
المركزية وضوابط اإلضاءة الداخلية، وصيانة نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونظام عمليات األمن 

ونظام الحماية من الحريق. كما تقوم بتشغيل النظام المركزي إلدارة المبنى والذي يخدم كل من أبراج المرفأ 
وبوابة المرفأ.

ويتم تقديم جميع خدمات إدارة المرافق األخرى من قبل جهة ثالثة متخصصة من مزودي الخدمات، بما 
فيها صيانة المصاعد الكهربائية والساللم المتحركة، وصيانة نظام إنذار الحريق، وصيانة المولدات، وصيانة 

إمدادات الطاقة غير المنقطعة، وتنظيف الواجهات وصيانة أجهزة التنظيف، وصيانة شبكة الجهد العالي، 
وصيانة األجزاء الداخلية المشتركة، ومكافحة اآلفات، وصيانة المناظر الطبيعية، واختبار المصاعد الكهربائية 

والساللم المتحركة واختبار أجهزة التنظيف والتي تدار من قبل شركة إي أف أس.
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تعريف التجهيزات من “الفئة أ”

تجهيزات الفئة أ عادة هي التي يوفرها المالك. ويختلف تعريفها بين مختلف المطورين وشاغلي 
العقار، وعادة ما تتضمن األعمال اآلتية:

- الطوابق المرتفعة
- األسقف المعلقة

- تمديد الخدمات الميكانيكية والكهربائية فوق األسقف من القنوات العمودية عبر المساحة القابلة للتأجير
- الرشاشات وأجهزة إنذار الحريق وتعليمات السالمة األساسية

- الطاقة الموزعة على جميع الطوابق
- التشطيبات في المناطق األساسية، بما فيها دورات المياه المجهزة بالكامل

- تشطيبات األرضيات
- تشطيبات األساس الداخلي للجدران الخارجية واألساسية

- اإلضاءات

تعريف التجهيزات من “الفئة ب”

تتضمن الفئة ب أعمال التجهيزات التي يقوم بها المستأجر بناء على متطلبات محددة وتشمل عادة 
اآلتي:

- تركيب المكاتب المنفصلة
- تحسينات وتعديالت األسقف المعلقة

- تثبيت التشطيبات الجدارية والديكورات والعالمات التجارية
- تثبيت الخدمات الميكانيكية والكهربائية/ اإلضاءات المخصصة المتناسبة مع التصاميم

- تركيب كبالت الكهرباء والبيانات تحت األرضية بحيث يمكن الوصول إليها عند الرغبة في فصلها/إزالتها
- تهيئة أنظمة الطوابق المرتفعة

- تهيئة أنظمة سالمة الحياة
- تجهيزات المطبخ

- تركيب أجهزة إرشادات السالمة وتجهيزات األثاث واألجهزة المكتبية
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نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تتوفر شبكة توزيع نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مكونة من عناصر نشطة وغير 

نشطة في غرف االتصاالت في كل طابق. ويتوفر نظام تحكم مركزي متصل بنظام إدارة المبنى وأنظمة األمن واالتصاالت 
والبيانات عن طريق بنية تحتية من األلياف الضوئية، مما يسهل عملية إدارة ومراقبة كل خدمة على حدا. كما يمكن ألغلب 

مزودي خدمات االتصاالت توفير خدماتهم داخل المبنى.

نظام النقل العمودي
تتضمن أنظمة النقل في كل برج أربع مجموعات من المصاعد الكهربائية، تحتوي كل منها على 3 مصاعد للركاب، إضافة إلى 

مصعد حريق واحد ومصعد خدمات. وقد تم اختيار نظام النقل العمودي بحيث ال تزيد مدة االنتظار عن 40-28 ثانية. وتم تركيب 
نظام تحكم قائم على التكلوجيا الحديثة حيث يتم التحكم بها عبر منصة رئيسية في قاعة المصاعد لتشغيل المصاعد بأفضل 

الطرق من حيث الكفاءة والموثوقية.

نظام الحماية من الحرائق
يتم استخدام أنظمة  متكاملة لكشف الحريق واإلخالء ومستوفية ومتوافقة مع شروط ومتطلبات الدفاع المدني البحريني، ويتم 

تركيب أية أجهزة إضافية لكشف الحريق كجزء من أعمال التجهيزات من قبل المستأجر لضمان توافر أجهزة الكشف عن الحريق 
في كل غرفة. ويعتمد التصميم والتنفيذ بشكل صارم على المبادئ التوجيهية لمعايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق ذات 

الصلة.

نظام األمن
- تم تثبيت نظام أمني ذكي يعمل بالبطاقات في جميع مناطق الدخول، يتم التحكم فيه عن طريق نظام قراءة البطاقة، 

ومتوافق مع أنظمة ومتطلبات المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، متوفر في جميع المناطق المشتركة وقائم على حلول 
بروتوكوالت االنترنت.

- تم تزويد جميع المناطق العامة بنظام دوائر تلفزيونية مغلقة قائم على بروتوكوالت االنترنت.
- تتم االستعانة بنظام تحكم مركزي مزود بنظام لمراقبة الزوار في المبنى، وذلك لمراقبة والتحكم في جميع الكاميرات 

والبوابات الموجودة في المبنى.
- تم تثبيت حلول أمنية متكاملة.

- تتوفر ضوابط في النظام الحالي المكانية االتصال المستقبلي لألبواب والكاميرات التي يقوم المستأجرين بتثبيتها بنظام 
التحكم المركزي.

نظام التكييف الداخلي
22°C ± 2.0°C db - درجة الحرارة   معايير التصميم  

 RH 60% - 40 - الرطوبة النسبية      
  

يتم توفير المياه المبرد من قبل مزود خدمات تبريد المناطق شركة تبريد البحرين ذ.م.م. كطرف ثالث ملتزم بعقد طويل األجل، 
ويتم تزويد تكييف الهواء عن طريق وحدة معالجة هواء مركزية بنظام حجم متغير الهواء موجود في كل مكتب لتجديد الهواء في 

الطوابق 3 وحتى 22، بينما يتم تزويد الطوابق 23 إلى 52 بتكييف الهواء عن طريق وحدات لفائف المروحة ويتم تنقية الهواء عن 
طريق منقي وحدة معالجة الهواء المركزي. كما أن جميع أنظمة حجم الهواء المتغر ووحدات معالجة الهواء موصولة بنظام إدارة 

المبنى بأجهزة تحكم محلية.

األنظمة الكهربائية
يتوفر مزود بطاقة 11 كيلو فولت عن طريق محطتين رئيسيتين )66 كيلو فولت/ 11 كيلو فولت( مخصصتين لمشروع مرفأ 

البحرين المالي، إضافة إلى توفر مولد احتياطي لحاالت الطوارئ ونظام احتياطي إلمدادات الطاقة غير المنقطة لتلبية متطلبات 
الطاقة الكهربائة التالية:

- طاقة احتياطية للمستأجرين
- أنظمة النقل العمودي
- معدات سالمة الحياة

- معدات تكييف الهواء الالزمة للتبريد القوي
- أنظمة المياه والصرف الصحي

- توفر الطاقة الرئيسية في جميع الطوابق )بما فيها الطاقة االحتياطية(
- تم توظيف نظام إمدادات الطاقة غير المنقطعة الدوراني لخدمة أنظمة النقل العمودية المتوسطة والعالية في األبرج التجارية.

يمّكن خزان وقود الديزل من تشغيل المعدات المخصصة للمولد االحتياطي لمدة 48 ساعة متواصلة قبل الحاجة للتزود   -
بالوقود.

نظام التحكم في اإلضاءة
- يتم التحكم في جميع األضواء في األماكن العامة، أي المداخل وقاعات المصاعد وغيرها عن طريق نظام التحكم باألضواء 

المركزي باستخدام أجهزة استشعار الحركة/ المؤقتات.
- كل دائرة يمكن برمجتها عن قرب أو عن بعد ومزودة بخصائص إعادة الجدولة.
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مكتب استقبال المرفأ
هاتف: 17102600

info@bfharbour.  :بريد إلكتروني
 com

مكتب التأجير
هاتف: 17102609

leasing@bfhar-  بريد إلكتروني: 
 bour.com

قم بزياردة موقعنا اإللكتروني
www.bfharbour.com

موظفو شركة مرفأ البحرين المالي القابضة ش.م.ب. )م(، وشركة تطوير المركز المالي ش.م.ب. )م(، وشركة إي إف 
إس البحرين للخدمات ذ.م.م. في أكتوبر 2018.

مكتب استقبال اي اف اس
هاتف: 17102960

info@efsme.com :بريد إلكتروني
قم بزيارة الموقع اإللكتروني

 www.efsme.com
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اتصل بنا#فريق_البحرين


