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صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر 

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين 



املرسـوم رقـم 2 ماليـة الصـادر عـام 1962، واخلـاص 
بإقامـة مشـروع اإلسـكان والتمليـك، وإنشـاء دائرتـه 
وجلانـه املختصة مـع الحئته التنفيذية والتفسـرية، 
ملالمـح  تكريسـًا  بمثابـة  املرسـوم  هـذا  كان  حيـث 
الدولـة احلديثـ�ة، اليت أولت املشـروعات اإلسـكاني�ة 

أولويـة كبـرة ويف وقـت مبكـر.

إىل  احلاجة  وظهور  السكاين  النمو  تطور  ومع 
عمراني�ة  مجتمعات  خللق  جديدة  مساحات 
تستوعب املشاريع اإلسكاني�ة واخلدمات اليت ختدم 
املواطنني، اختذت حكومة البحرين خطوة استب�اقية 
يف  تتمثل  السكاين،  النمو  يف  املطردة  الزيادة  ملواكبة 
االجتاه لتأسيس املدن اإلسكاني�ة اجلديدة، فشرعت 
خالل  عيىس  مدين�ة  مشروع  تأسيس  يف  احلكومة 
الثمانيني�ات،  يف  حمد  مدين�ة  ثم  الستيني�ات،  حقبة 

ومدين�ة زايد يف التسعيني�ات. 

صدور  مع  اإلسكاين  للملف  الرابعة  احلقبة  وتأيت 
املرسوم األمري عام 1975 بت�أسيس وزارة اإلسكان، 
اإلسكاين  امللف  مسرة  يف  حتول  نقطة  يعترب  والذي 
يف  الوزارة  شرعت  الوقت  ذلك  ومنذ  باململكة، 
املختلفة، وأخذت على  واألقسام  اإلدارات  تأسيس 
عاتقها وضع احللول والربامج واخلطط اليت تضمن 

التعامل املدروس مع النمو السكاين.

أما املرحلة احلالية اليت تشهد تنفيذ 5 مدن إسكاني�ة 
شرق  ومدين�ة  الشمالية  املدين�ة  وهي  واحد  آن  يف 
احلد ومدين�ة شرق سرتة باإلضافة إىل مدين�ة خليفة 
مسرة  يف  اخلامسة  املحطة  تمثل  الرملي،  وإسكان 

اململكة  رؤية  من  مستمدة  وهي  اإلسكاين،  امللف 
املرافق  املكتملة  اجلديدة  املدن  بن�اء  يف  التوسع  يف 
واخلدمات، فيما تتبلور املرحلة السادسة من املسرة 
اإلسكاني�ة يف تفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص، من 
 ،2012 الوزارة منذ عام  اليت أطلقتها  املبادرات  خالل 
وهي املرحلة اليت سزيداد االعتماد عليها خالل املرحلة 
املقبلة باعتب�ار أن ملف الشراكة مع القطاع اخلاص 

يمثل مستقبل استدامة امللف اإلسكاين باململكة.

من  احلكومة  استطاعت  املسرة،  هذه  وخالل 
ألف   129 يقارب  ما  توفر  أن   اإلسكان  وزارة   خالل 
أن  إىل  ونشر  للمواطنني،  مختلفة  إسكاني�ة  خدمة 
املقبلة  السنوات  خالل  للزيادة  مرشح  العدد  هذا 
تقوم  اليت  احلكومية  والربامج  املشاريع  بفضل 
اجلديدة  البحرين  مدن  يف  بتنفيذها  اإلسكان  وزارة 
ومشاريع املجمعات السكني�ة يف مختلف محافظات 
اململكة، فضاًل عن خدمات التمويل، وقد بلغ حجم 
الوقت وحىت  امللف اإلسكاين منذ ذلك  اإلنفاق على 

اليوم ما يقارب 4 مليارات دين�ار حبريين.

رســالـة الــــوزيــــر 

تزخـر مسـرة اإلسـكان يف مملكـة البحرين الـيت تمتد 
إىل مـا يقـارب 60 عامـًا بالعديد من املحطـات الهامة 
الـيت تنم عـن مدى وعـي الدولة واحلكومـة املوقرة يف 
إدارة ملـف تقديم اخلدمات اإلسـكاني�ة للمواطنني، 
والـيت بـدأت يف نهايـة عقـد اخلمسـيني�ات مـن خالل 
يف  املتفرقـة  السـكني�ة  الوحـدات  مـن  عـدد  تنفيـذ 
مختلـف محافظات اململكة، قبـل أن تتجه احلكومة 
مـع بدايـة عقـد السـتيني�ات حنـو تقنني ملـف تقديم 
خـالل  مـن  للمواطنـني،  اإلسـكاني�ة  اخلدمـات 

باسم بن يعقوب احلمر
وزير اإلسكان
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“استطاعت احلكومة من خالل وزارة  اإلسكان أن  توفر ما يقارب 
هذا  أن  إىل  ونشر  للمواطنني،  مختلفة  إسكاني�ة  خدمة  ألف   129
املشاريع  بفضل  املقبلة  السنوات  خالل  للزيادة  مرشح  العدد 
مدن  يف  بتنفيذها  اإلسكان  وزارة  تقوم  اليت  احلكومية  والربامج 
مختلف  يف  السكني�ة  املجمعات  ومشاريع  اجلديدة  البحرين 
حجم  بلغ  وقد  التمويل،  خدمات  عن  فضاًل  اململكة،  محافظات 
اإلنفاق على امللف اإلسكاين منذ ذلك الوقت وحىت اليوم ما يقارب 

4 مليارات دين�ار حبريين”.



العزيـز  العـم  امللكـي،  السـمو  لصاحـب  ر  والتقدـي بالشـكر  نتوجـه 
األمـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة رئيـس الـوزراء املوقـر، ولـويل 
 عهدنـا صاحـب السـمو امللكـي، االبـن البـار األمـر سـلمان بـن حمد

سـعيهما  علـى  الـوزراء،  مجلـس  لرئيـس  األول  النائـب  خليفـة  آل 
الـدؤوب والدائـم ملتابعـة وتطوير عمـل احلكومة وتنفيـذ برامجها، 
ومـا حققـه ذلـك مـن إجنـازاٍت كبـرة يف مجـال اخلدمـات املقدمـة 
للمواطنـني، وخاصـة اإلسـكاني�ة منها، واليت تشـهد جناحات طيب�ة 

تسـتحق اإلشـادة.

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة   
ملك مملكة البحرين املفدى  

شريعي الرابع    افتت�اح دور االنعقاد الثالث من الفصل التَّ
واب ورى والنُّ ملجليس الشُّ

16 أكتوبر 2016  

“ ”





صورة جوية ملدين�ة عيىس “1963”.



1963
إنشاء مدين�ة عيىس

مشوار  يف  املوقرة  احلكومة  خطوات  أوىل  جتسدت 
يف  للمواطنني،  االجتماعي  السكن  خدمات  توفر 
اليت  املدين�ة  تلك  عيىس"،  "مدين�ة  مشروع  تنفيذ 
حملت اسم املغفور له بإذن للّا سمو الشيخ عيىس 
الراحل يف  البحرين  بن سلمان آل خليفة أمر دولة 
ذلك الوقت، واليت مثلت نموذًجا حقيقًيا يف كيفية 
حيث  من  املتكاملة،  االسرتاتيجية  املشاريع  تنفيذ 
واملرافق،  واخلدمات  التحتي�ة  والبني�ة  اإلنشاءات 
منها  تستمد  الوزارة  تزال  ال  اليت  التجربة  وهي 
اخلربات، لبن�اء مشاريع مدن البحرين اجلديدة يف 
عيىس  مدين�ة  مشروع  وتضمن  احلديث،  العصر 
يف ذلك الوقت بن�اء ما يقارب 5,650 وحدة سكني�ة 

مكتملة اخلدمات واملرافق العامة.
سكني�ة  وحدة   350 تسليم   1968 العام  وشهد 
لبات  الطَّ ذوي  من  للمستحقني  عيىس  بمدين�ة 
للمدين�ة،  األوىل  املرحلة  ضمن  وذلك  اإلسكاني�ة، 
اليت اشتملت على مدارس ومركز صيح ومساحات 
من  الذايت  االكتفاء  املدين�ة  لقاطين  توفر  خضراء، 

كافة اخلدمات التعليمية و الصحية والرتفيهية.

1979
تأسيس بنك اإلسكان  

بهدف  اإلسكان  بنك  تأسيس  تم   ،1979 عام  يف 
تنفذها  اليت  والسياسات  االسرتاتيجيات  دعم 
االجتماعي،  السكن  مجال  يف  البحرين  حكومة 
ليمثل البنك ذراعًا ماليًا لوزارة اإلسكان، ويشاركها 
املراحل املتعاقبة يف تاريخ توفر السكن االجتماعي 

للمواطنني. 

1975
إنشاء وزارة اإلسكان 

1975، أصدر املغفور  العام  خالل شهر سبتمرب من 
سلمان  بن  عيىس  الشيخ  سمو  تعاىل  للّا  بإذن  له 
أمريًا  مرسومًا  البحرين  دولة  أمر  خليفة،  آل 
يف  وجاء  لإلسكان،  وزارة  بإنشاء  يقيض   )18( رقم 
الوزارة يف توفر السكن  نص املرسوم أن يطلع دور 
ذوي  من  البحرينيني  للمواطنني  االجتماعي 
خالد  الشيخ  معايل  تعيني  وتم  املحدود،  الدخل 
حىت  لإلسكان  وزيٍر  كأول  خليفة  آل  للّا  عبد  بن 
اللبن�ات  وضع  احلقبة  تلك  وشهدت   ،2002 عام 
إسكاني�ة  منظومة  لبن�اء  الراسخة  واألسس  األوىل 
اخلدمات  آالف  توفر  عن  أسفرت  مستدامة، 

اإلسكاني�ة للمواطنني. 

1984
إنشاء مدين�ة حمد   

كانت مملكة البحرين على موعد إلطالق ثاين أكرب 
االجتماعي  السكن  لتوفر  االسرتاتيجية  املشاريع 
للمواطنني، ممثاًل يف مدين�ة حمد، اليت حملت اسم 
آل  عيىس  بن  حمد  امللك  اجلاللة  صاحب  حضرة 
خليفة ملك البالد املفدى، وكان الهدف من تنفيذ 
يفرضها  اليت  املتغرات  مواكبة   هو  املدين�ة  هذه 
النمو السكاين يف ذلك الوقت، حيث سعت املدين�ة 
إىل احليلولة دون اتساع الفجوة بني املعروض من 
يف  منها،  واملعروض  السكني�ة  الوحدات  خدمة 
واستطاعت  اخلدمة،  هذه  على  الطلب  تزايد  ظل 
تنفذ  أن  اإلسكان  وزارة  يف  ممثلة  املوقرة  احلكومة 
2,160 وحدة سكني�ة يف تلك املدين�ة اجلديدة، وأن 

توفر 629 قسيمة سكني�ة. 

مسرية اإلسكان يف مملكة البحرين
2017 - 1963 



2001
افتت�اح مدين�ة زايد

مشاريع  بن�اء  يف  املوقرة  احلكومة  لنهج  واستمرارًا 
مدين�ة  مشروع  افتت�اح  تم  اإلسكاني�ة،  املدن 
دولة  حكومة  مع  كبر  بتعاون   ،2001 عام  زايد 
غرار  وعلى  الشقيقة،  املتحدة  العربي�ة  اإلمارات 
املدين�ة  هذه  ومثلت  التقليدية،   البحريني�ة  املدن 
وفرت  واملتمزي،  نوعه  من  الفريد  للمجتمع  نموذجًا 
واستمر  أوىل،  كمرحلة  سكني�ة  وحدة   484 حوايل 
املدين�ة  هذه  امتداد  تنفيذ  يف  اإلسكان  وزارة  عطاء 
لذوي  الحًقا  ختصيصها  تم  أخرى،  بمشاريع 

الطلبات اإلسكاني�ة.

2013
مدين�ة خليفة

تقع مدين�ة خليفة يف جنوب شرق مملكة البحرين، 
على مساحة تقدر بـ 734 هكتار، يف املنطقة الواقعة 
 7,000 حوايل  لتتسع  وجو  عسكر  قرييت  بني  ما 
األمر  مؤسسة  مع  التعاون  وتمَّ  سكني�ة،  وحدة 
املخططات  إلعداِد  الربيطاني�ة  اخلرية  تشارلز 
فصيلية ملدين�ة حديث�ة مستدامة، ومن  العامة والتَّ

املقرر أن تستوعب املدين�ة حوايل 48,000 نسمة.

2002
إنشاء املدين�ة الشمالية

تقوم  اليت  االسرتاتيجية  املشاريع  أبرز  أحد  يعد 
الغريب  الشمايل  الساحل  يف  ببن�ائها  اإلسكان  وزارة 
وتعترب  هكتار،   740 مساحة  على  البحرين  ململكة 
الوحدات  وعدد  املساحة  ناحية  من  أكربها 
الطاقة  بذلك  لتبلغ  واخلدمات،  واملرافق  السكني�ة 
 100 حوايل  اكتمالها  حني  للمدين�ة  االستيعابي�ة 

ألف نسمة.

2013
إنشاء مدين�ة شرق احلد  

تقع مدين�ة شرق احلد يف جزيرة املحرق على مساحة 
سكني�ة  وحدة   2,827 لتضم  هكتاًرا،   232 قدرها 
مكتملة  سكني�ة  قسيمة   497 و  شقة   1,209 و 
هذه  تستوعب  أن  املقرر  ومن  واخلدمات،  املرافق 
وختصيصها  بها  اإلجناز  نسب  اكتمال  بعد  املدين�ة 

للمستفيدين حوايل 28,000 نسمة.



2013
جريبي�ة من “مزايا” سخة التَّ تدشني النُّ

بن  خالد  الشيـخ  معايل  رعى   ،2013 أكتوبر   23 يف 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  للّا  عبد 
السكن  تمويل  برنامج  تدشني  حفل  املوقر 
حصول  فرصة  يوفر  والذي  "مزايا"،  االجتماعي 
املواطنني على تمويٍل إسكاين من البنوك اخلاصة 
المايل  الدعم  توفر  مع  الربنامج،  يف  املشاركة 
األقساط  مبلغ  سداد  يف  للمساهمة  احلكويم 
إمكاني�ة  للمواطنني  الربنامج  ويتيح  الشهرية، 
احتي�اجاتهم  تليب  سكني�ة  وحدات  وشراء  اختي�ار 

بأسعاٍر مناسبة.

2015
إنشاء دانات املدين�ة 

املحفظة  مشاريع  أضخم  هو  املدين�ة  دانات 
سكين  مشروع  وهو  اإلسكان،  لبنك  العقارية 
يتمتع بموقٍع اسرتاتييج ممزي، إذ يقع املشروع الذي 
 324 ر 

ّ
وتوف الطوابق  متعددة  مبىن   16 من  يت�ألف 

أكرث  من  واحدة  وهي  عيىس،  مدين�ة  قلب  يف  شقة 
املساحات  إىل  وباإلضافة  حيوية،  البحرين  مدن 
"دانات  مباين  من  األرضية  الطوابق  يف  املجهزة 
خصوًصا  التجارية،  األغراض  الستخدام  املدين�ة" 
احلياتي�ة  والسلع  اخلدمات  توفر  اليت  للمحالت 
يقع  املشروع  فإن  املشروع،  يف  للقاطنني  اليومية 
املجمعات  من  األقدام  على  ميش  مسافة  على 
الكربى، كما  التجارية ومحالت "السوبر ماركت" 
ومن  التعليمية  املنطقة  من  مقربة  على  يقع  ه  أنَّ
مختلف  من  وغرها  الطبي�ة  واخلدمات  العيادات 
للقاطنني  اليومية  االحتي�اجات  توفر  اليت  املحالت 

يف وحدات املشروع.

2015
إنشاء مدين�ة شرق سرتة

 يف 15 يونيـو 2015 قـام صاحب السـمو امللكي األمر 
سـلمان بـن حمـد ويل العهـد، نائـب القائـد األعلـى 
بوضـع  الـوزراء،  مجلـس  لرئيـس  األول  النائـب 
وهـو  سـرتة،  مدينـ�ة شـرق  األسـاس ملشـروع  حجـر 
 25,304 مسـاحة  علـى  املمتـد  السـاحلي  املشـروع 
هكتار، وسيسـهم املشـروع يف تكوين بيئـ�ة عمراني�ة 
السـكن  مـن  متنوعـة  اختيـ�ارات  توفـر  متوازنـة 

اخلدمـات. و  واملرافـق 

2016
تنفيذ مشروع ديرة العيون  

على  إطالقه  تم  الذي  االسم  هي  العيون  ديرة 
 1.175 مساحتها  املحرق  ديار  جنوب  تقع  منطقة 
سكني�ة  وحدة   3,043 وستضم  مربع،  مرت  مليون 
اإلسكان  وزارة  بني  املوقعة  االتفاقية  بموجب 
دين�ار  مليون   276 بقيمة  املحرق  ديار  وشركة 
ويأيت  "مزايا".  برنامج  ضمن  طرحها  ليتم  حبريين 
سبب إطالق هذه التسمية على املشروع تيمًنا بما 
عيون  توافر  من  القدم  منذ  البحرين  به  اشتهرت 
ما  السيَّ مناطقها،  من  كبر  عدد  يف  العذبة  املياه 
القريب�ة من موقع املشروع نفسه، كما أن  املنطقة 
هذا  حيتضن  الذي  )ديار(  مفرد  هو  )ديرة(  اسم 

املشروع.



2016
فاع والسيف   إنشاء مشروع دانات الرُّ

املشروع  ويضم  الرفاع  شمايل  فاع  الرُّ دانات  تقع 
 4 بـ  شقة   84 توفر  طوابق  ست  بعلو  مباٍن  ثالث 
وأربع  غرف  وثالث  بغرفتني،  مختلفة  تصاميٍم 
مربع  مرت   113 بني  ما  مساحتها  ترتاوح  نوم،  غرف 
إىل  باإلضافة  التصميم  ويشمل  مربع،  مرت  و195 
املزنل  لعاملة  غرفة  املعيشة  وصاالت  النوم  غرف 

باإلضافة إىل موقفني للسيارات لكل شقة.
مشاريع  أكرب  ثاين  هو  السيف"  و"دانات   
ر 

ّ
يوف ُينشئها بنك اإلسكان، حيث  اليت  "الدانات" 

وتصاميم  عالية  جودة  وفق  أنشئت  شقة   164
األسر  حياة  ونمط  متطلبات  مع  تتن�اسب  عصرية 
من  للمستفيدين  خصيصًا  ُطّور  وقد  الشابة 

خدمات وزارة اإلسكان بما فيها برنامج “مزايا”.

2016
افتت�اح مشروع “مساكن” 

يف 14 ديسمرب، تفضلت قرين�ة عاهل البالد رئيسة 
املجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو امللكي األمرة 
إبراهيم آل خليفة، فشملت برعايتها  سبيكة بنت 
“مساكن”  ملشروع  األول  النموذج  افتت�اح  الكريمة 
املخصص  الشمالية  باملحافظة  اللوزي  بمنطقة 
من  انتفاع  كحق  اخلامسة  اإلسكاني�ة  للفئة 

اخلدمات اإلسكاني�ة اليت تقدمها الدولة.

2016
وضع حجر األساس بموقع مدين�ة 

خليفة  
األمر  امللكي  السمو  صاحب  تفضل  نوفمرب،   11 يف 
القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمعية  األعلى 
اململكة  عهد  ويل  ويلز  أمر  امللكي  السمو  صاحب 
مدين�ة  أساس  حجر  بوضع  تشارلز،  األمر  املتحدة 
مع  املثمر  التعاون  نماذج  أحد  يعد  الذي  خليفة 
عمق  ليجسد  يأيت  الذي  تشارلز  األمر  مؤسسة 
مختلف  يشمل  مما  والربيطاين  البحريين  التعاون 

املجاالت.

2017
ملي   إنشاء مشروع الرَّ

إلنشاء  متكامل  سكين  مشروُع  هو  الرملي  ضاحية 
وتليب  واالستدامة،  الذايت  االكتفاء  حتقق  مدين�ة 
ويتكون  ومتكامل،  متنوع  مجتمع  احتي�اجات 
ومرافق  سكني�ة،  وحدة   4,501 من  املشروع 
مفتوحة  وأخرى  خضراء  ومساحات  اجتماعية 

فضاًل عن دور العبادة واملدارس.



صورة جوية للمدين�ة الشمالية “2017”.



121
مليون دين�ار حبريين

 تكلفة مبالغ التمويل
املخصصة للمواطنني 

 املستحقني منذ
1960 حىت 2017

50
مليون دين�ار حبريين

عالوة بدل السكن سنويًا

2,008
 عائلة استفادت فعلًيا

 من برنامج “مزايا” منذ
 تدشين�ه يف 2013

40,000
وحدة سكني�ة ستنفذ بأسرع 

وقت ممكن حسب توجيهات 
جاللة امللك يف العام 2014



املدن  تنفيذ  من  الفعلي  اإلنتهاء   2025 العام  يشهد  أن  املقرر  من 
اإلسكاني�ة اخلمس، وهي املدين�ة الشمالية، مدين�ة خليفة، مدين�ة شرق 
احلد، مدين�ة شرق سرتة، وضاحية الرملي. وستشمل هذه املدن جميع 
اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية، أما الوحدات 
الهندسية  والتصاميم  الشكل  حيث  من  بالتنوع  فستتسم  السكني�ة 

احلديث�ة.

2025
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سمو رئيس الوزراء حبضور سمو ويل العهد يتفضل بعرض برنامج عمل احلكومة على مجلس النواب.

6 ين�اير، 2015.

ومتطلبات  تواجهها  اليت  والتحديات  وموارد  إمكاني�ات  من  البحرين  تمتلكه  ما  بني  التوازن  مبدأ   ”2018  –  2015“ عملها  برنامج  صياغة  يف  البحرين  مملكة  حكومة  تبنت 
واحتي�اجات املواطنني واملقيمني ومواصلة التطوير والبن�اء والتأكيد على استدامة التنمية االقتصادية يف اململكة.

وقد جاءت التعديالت الدستورية تفعياًل لإلرادة الشعبي�ة عرب مخرجات حوار التوافق الوطين اليت تعطي ملجلس النواب حق التعديل على برنامج عمل احلكومة واملوافقة او 
الرفض ويرتكز الربنامج على عدد من املحاور  اليت تن�درج من بينها توفر  اخلدمات اإلسكاني�ة للمواطنني بأفضل جودة و سرعة ممكنة.

برنامج عمل احلكومة “2018-2015”



تطوير السياسات املتعلقة باإلسكان
مراجعة و تعديل معاير  وشروط استحقاق اخلدمة اإلسكاني�ة و اآلليات و األحكام الالزمة لتنظيم الدعم السكين.	 
حتديد عدد و نوع الوحدات السكني�ة اليت سيتم توفرها سنويًا.	 
حتديد اخليارات التمويلية لشراء أو بن�اء الوحدات السكني�ة.	 

تقليص فرتة االنتظار من خالل تسريع وترة توفر الوحدات السكني�ة 
للمواطنني من خالل جملة من املشاريع اإلسكاني�ة 	  40,000 وحدة سكني�ة  بتوفر  السايم  امللكي  تنفيذ األمر 

25,000  وحدة سكني�ة جديدة خالل األربع سنوات القادمة  يف مختلف محافظات اململكة توفر ما ال يقل عن 
وفق جدول زمين لكل عام، مع االستمرار يف زيادة العدد حىت الوصول إىل 40,000 وحدة سكني�ة مىت ما توفرت 

االمكانات المادية لذلك.

تعزيز دور القطاع اخلاص يف توفر مشاريع السكن االجتماعي
الشراكة مع القطاع اخلاص يف بن�اء عدد من الوحدات السكني�ة.	 
برنامج لشراء الوحدات اجلاهزة من القطاع اخلاص.	 
التعاون مع القطاع اخلاص للتأكد من استخدام التقني�ات احلديث�ة وطرق فعالة لتوفر السكن االجتماعي.	 

تسهيل حصول املواطن على التمويل املناسب المتالك املسكن
االستمرار يف تنفيذ برنامج تمويل السكن االجتماعي ملساعدة املواطن املدرج اسمه على قائمة االنتظار بوزارة اإلسكان 	 

يف احلصول على تمويل من احد البنوك لشراء وحدة سكني�ة من مشاريع القطاع اخلاص.
خللق 	  العقاري  الرهن  نظام  يف  االساسية  املبادئ  اهم  تضمين�ه  و  االجتماعي  السكن  تمويل  برنامج  تطوير  و  حتسني 

برنامج متكامل لتوفر أقىص سبل الدعم المايل للمواطنني.  
االستمرار يف تقديم عالوة بدل السكن.	 

وذلك من خالل العمل على:
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ا اجتماع عمل ملتابعة                                     امللف اإلسكاين.       28 يونيو 2016 صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزراء املوقر مرتئًسً



ا اجتماع عمل ملتابعة                                     امللف اإلسكاين.       28 يونيو 2016 صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزراء املوقر مرتئًسً



إجنازات وزارة اإلسكان
يف برنامج عمل احلكومة للفرتة 2018-2015

وحدة سكني�ة
تم البدء يف تنفيذها منذ 2015

25,000
12.5%

مساهمة القطاع اخلاص
تنفيًذا اللـــزام الـــوزارة يف برنامج عمل احلكومة بالشـــراكة 
مـــع  "ديـــار املحـــرق" لبنـــ�اء 3,043 وحدة ســـكني�ة ضمن 

العيون.  ديرة  مشـــروع 
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12,669
وحدة سكني�ة

قيد التنفيذ

1,781
وحدة سكني�ة

طرحت للمناقصة

7,329
وحدة سكني�ة

ستطرح للمناقصة

2015

 تم تـوزيع

3,466
وحدة سكني�ة

تم ختصيص

398
وحدة سكني�ة

تم تسليم

3,466
وحدة سكني�ة

2016

تم تـوزيع

6,836
وحدة سكني�ة

تم تسليم

1,567
وحدة سكني�ة

2017

تم ختصيص 
وتسليم

4,039
وحدة سكني�ة

2018

سيتم توزيع وتنفيذ

11,680
وحدة سكني�ة



5,034

8,885

3,784

1,781

7,329

مراحل تسليم الوحدات السكني�ة “2018-2015” 

طرحت للمناقصة

قـيـد التنفيـذ
تم ختصيصها

تـم تسليمـها

ستطرح للمناقصة
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بما  سكني�ة،  وحدة   13,919 وُتسلم  صص 
ُ

خت أن  بنجاح  اإلسكان  وزارة  استطاعت  العام2017،  حىت 
يعادل 55% من الزتام الوزارة حسب برنامج عمل احلكومة، بينما جيري العمل على إنشاء 12,669 

وحدة سكني�ة متبقية من ضمن الـ  25,000 وحدة حبلول نهاية عام 2018.

الوحدات السكني�ة اليت تم ختصيصها و تسليمها يف  “2017-2015” 

13,919
تم ختصيص و تسليم

%55
من الزتام الوزارة يف برنامج 

عمل احلكومة
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إنــجــازاٌت

1960 العام  منذ  البحرين  مملكة  حكومة  قبل  من  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات   مجموع 
حىت 2017 هو 128,415 خدمة إسكاني�ة.

قسيمة سكني�ة
شقة مؤقتة

تمويل إسكاين

64,500

46,915

12,000

500

وحدة سكني�ة

|         إجنــازاٌت واعــدٌة  . . . لـمـسـتـقـبـٍل مـشـرق 22





الطاقة االستيعابي�ة 
املشاريع  يف  للمواطنني  االستيعابي�ة  الطاقة  بلغت 
اإلسكاني�ة اليت نفذتها وال تزال تنفذها الوزارة حوايل 

139 ألف نسمة.

وهو ما يعادل
عدد سكان محافظة املحرق تقريب�ًا.

أرصفة املشاة 
كيلومرتًا   605 مجموعه  ما  اإلسكاني�ة  املشاريع  وفرت 
تم  اليت  اإلسكاني�ة  املشاريع  جميع  يف  املشاة  أرصفة  من 

تشيي�دها حىت اآلن.
وهو ما يعادل

امللك  24 ضعف طول جسر  أو  البحرين  10 أضعاف طول 
فهد وما يعادل املسافة بني البحرين والكويت عن طريق الرب.

الطابوق املستخدم 
الوحدات  تشيي�د  يف  املستخدم  الطابوق  عدد  بلغ 
عام  وحىت   2011 عام  من  الفرتة  خالل  السكني�ة 

2017 حوايل 106 مليون طابوقة تقريب�ًا.

وهو ما يعادل
250% من الناجت السنوي للطابوق يف جميع مصانع 

مملكة البحرين.

حقائق إسكاني�ة حول جهود تنفيذ املشاريع 
اإلسكاني�ة منذ العام 2011 وحىت 2017

شهد امللف اإلسكاين منذ عام 2011 زيادة ملحوظة على صعيد حجم اإلنشاءات اليت نفذتها وزارة اإلسكان يف املشاريع اإلسكاني�ة يف مختلف 
محافظات وقرى اململكة، وذلك نتيجة لإلرادة امللكية، وحسن التخطيط واإلدارة لهذا امللف على مستوى احلكومة.

وكنتيجة طبيعية لهذه الزيادة وحجم العمل، فقد حتققت نت�اجئ إجيابي�ة انعكست على األرقام واحلقائق اليت نوردها يف النت�اجئ التالية:

اخلرسانة اجلاهزة 
بلغ حجم اخلرسانة اجلاهزة اليت تم استخدامها يف 
واألخرى  تنفيذها  تم  اليت  اإلسكان  وزارة  مشاريع 

قيد التنفيذ حوايل 1.1 مليون مرت مكعب.

وهو ما يعادل  
ململكة  السنوي  املحلي  الناجت  إجمايل  من   %50

البحرين من اخلرسانة اجلاهزة.

احلديد املسلح 
يف  استخدامه  تمَّ  الذي  ح  الُمسلَّ احلديد  حجم  بلغ 
حوايل  اإلسكان  وزارة  نفذتها  اليت  املشاريع  جميع 

105 طن.

وهو ما يعادل 
املسلح  احلديد  من  استخدامه  يتم  ما  من   %55

بمملكة البحرين.

|         إجنــازاٌت واعــدٌة  . . . لـمـسـتـقـبـٍل مـشـرق 24



1.1
مليون مرت مكعب من

اخلرسانة اجلاهزة

605كم
أرصفة املشاة

106
مليون طابوقة

105
ألف طن

من احلديد املسلح

139
ألف مواطن



"تجربة المملكة مع السكن االجتماعي تعكس 
ُحسن إدارة الحكومة لهذا الملف"

أن  اإلسكان  وزارة  خالل  من  احلكومة  استطاعت 
مختلفة  إسكاني�ة  خدمة  ألف   129 يقارب  ما  توفر 

للمواطنني.

129,000
خدمة إسكاني�ة

حجم اإلنفاق على امللف اإلسكاين على مدار العقود 
اخلمسة الماضية بلغ 4 مليارات دين�ار حبريين.

4
الملف اإلسكاني

إنــجــازاٌت

 مليارات
دين�ار حبريين

|         إجنــازاٌت واعــدٌة  . . . لـمـسـتـقـبـٍل مـشـرق 26



"تأسيس لجنة اإلسكان والتمليك عام 1962 
س مالمح الدولة الحديث�ة" كرَّ

اخلدمات  صدارة  يف  تأيت  اإلسكاين  التمويل  خدمة 
اإلسكاني�ة بـ 64 ألف و 500 تموياًل إسكانًي�ا.

64,500
تمويل إسكاني

يف  تـأيت  السـكني�ة  والشـقق  الوحـدات  خدمـة 
للمواطنـني  الدولـة  وفـرت  حيـث  الثـاين،  املركـز 

سـكني�ة. شـقة   915 و  ألـف   46 ما مجموعـه 

46,915
شقة سكني�ة

27إجنــازاٌت واعــدٌة  . . . لـمـسـتـقـبـٍل مـشـرق         |



امللك  اجلاللة  صاحب  حضرة  توجيهات  على  بن�اًء 
بشأن  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد 
ممكن  وقت  بأسرع  سكني�ة  وحدة  ألف   40 تنفيذ 
وتسليمها ملستحقيها، عمدت الوزارة إىل تسريع وترة 
اجلديدة  البحرين  مدن  يف  اإلسكاني�ة  املشاريع  تنفيذ 
هذه  من  االنتهاء  وبمجرد  االسرتاتيجية،  خطتها  وفق 
ائدة ستكون الوزارة قد وفرت ملواطنيها  املشروعاِت الرَّ
40 ألف وحدة سكني�ة، وتعمل الوزارة حالًيا على تنفيذ  

12,669 وحدة سكني�ة، فضاًل عن املشاريع األخرى اليت 

ال تزال يف مرحلة التخطيط والتصميم.

ويتم تمويل هذه املشاريع من خالل املزياني�ة املعتمدة 
من قبل احلكومة املوقرة لقطاع اإلسكان، باإلضافة إىل 
املزياني�ات املخصصة من قبل برنامج التنمية اخللييج.

إنــجــازاٌت
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املدين�ة الشمالية
15,616 وحــدة

يعد أحد أبرز املشاريع االسرتاتيجية اليت تقوم وزارة اإلسكان 
على  البحرين  ململكة  الغريب  الشمايل  الساحل  يف  ببن�ائها 
وتعترب  سكني�ة،  وحدة   15,616 لتوفر  هكتار،   740 مساحة 
السكني�ة واملرافق  الوحدات  ناحية املساحة وعدد  أكربها من 
حني  للمدين�ة  االستيعابي�ة  الطاقة  بذلك  لتبلغ  واخلدمات، 

اكتمالها حوايل 100 ألف نسمة.

مدين�ة خليفة
7,000 وحــدة 

على  البحرين،  مملكة  شرق  جنوب  يف  خليفة  مدين�ة  تقع 
734 هكتار، يف املنطقة الواقعة ما بني قرييت  بـ  مساحة تقدر 
وتمَّ  سكني�ة،  وحدة   7,000 من  أكرث  حنو  لتتسع  جو  و  عسكر 
بإعداِد  الربيطاني�ة  اخلرية  تشارلز  األمر  مؤسسة  تكليف 
مستدامة،  حديث�ة  ملدين�ة  فصيلية  والتَّ العامة  املخططات 

ومن املقرر أن تستوعب املدين�ة حوايل 48,000 نسمة.

مدين�ة شرق احلد
4,523 وحــدة

232 هكتاًرا، لتضم   تقع يف جزيرة املحرق على مساحة قدرها 
4,523 وحدة سكني�ة مكتملة املرافق واخلدمات، ومن املقرر 
بها  اإلجناز  نسب  اكتمال  بعد  املدين�ة  هذه  تستوعب  أن 

وختصيصها للمستفيدين حوايل 28,000 نسمة.

ملي ضاحية الرَّ
4,464 وحــدة 

مدين�ة  إلنشاء  متكامل  سكين  مشروع  هو  الرملي  ضاحية 
مجتمع  احتي�اجات  وتليب  واالستدامة،  الذايت  االكتفاء  حتقق 
متنوع ومتكامل، ويتكون املشروع من 4,464 وحدة سكني�ة، 
ومرافق اجتماعية ومساحات خضراء وأخرى مفتوحة فضاًل 
عن دور العبادة واملدارس لتستوعب حني اكتمالها 29,260 

نسمة تقريب�ا.

مدين�ة شرق سرتة
3,870 وحـــدة 

حني  لتستوعب  هكتار   253 مساحة  على  املشروع  يمتد 
اكتمالها 25,045 نسمة، ويوفر حوايل 3,870 وحدة سكني�ة، 
تسهم يف تكوين بيئ�ة عمراني�ة متوازنة توفر اختي�ارات متنوعة 

من السكن و املرافق و اخلدمات.

ديرة العيون
3,043 وحــدة 

ديار  جنوب  تقع  منطقة  على  إطالقه  تم  الذي  االسم  هو 
 3,043 وستضم  مربع،  مرت  مليون   1,175 مساحتها  املحرق 
اإلسكان  وزارة  بني  املوقعة  االتفاقية  بموجب  سكني�ة  وحدة 
ليتم  حبريين  دين�ار  مليون   276 بقيمة  املحرق  ديار  وشركة 
هذه  إطالق  سبب  ويأيت  “مزايا”.  برنامج  ضمن  طرحها 
منذ  البحرين  به  اشتهرت  بما  تيمًنا  املشروع  على  التسمية 
القدم من توافر عيون املياه العذبة يف عدد كبر من مناطقها، 
ما املنطقة القريب�ة من موقع املشروع نفسه، كما أن اسم  السيَّ

)ديرة( هو مفرد )ديار( الذي حيتضن هذا املشروع.
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املدين�ة الشمالية

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

جامعة  1
مدرسة  19

حضانة ورياض أطفال   36

فنادق  3
أسواق / مجمعات جتارية  4

محالت متوسطة وصغرية  32

صالة متعددة االستخدامات  1

جامع رئييس  2
جوامع  9

مسجد  20

محطة وقود  4
محطة باصات  1

مركز شرطة  1
مركز إطفاء  1
مكتب بريد  1

مكاتب تابعة للوزارة  0.6

نواٍد صحية ورياضية   3
 1  مدين�ة رياضية حتتوي على أستاد 

كرة قدم يستوعب 20,000 متفرج

مستشفى رئييس   1
مراكز صحية  5

عيادات   8
دور رعاية املسنني  2

حديقة  100

مداخل رئيسية  4
كم أرصفة للمشاة  120

كم طرق للدراجات الهوائي�ة  9
شواطئ عامة  13

كم امتداد الشواطئ  4.8

كم واجهات حبرية  31

محطة وقود  11

محطة مياه  2
محطة معاجلة مياه الصرف الصيح  1

محطة تصريف مياه الصرف الصيح  4
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املدين�ة الشمالية



املدين�ة الشمالية

10
جــــزر

740
هـكـتـار

15,616
وحدة وشقة سكني�ة



506
نسمةقسيمة سكني�ة

100,000



مستجدات املشروع 

أغسطس 	   17 يف  سكني�ة  وحدة   1,000 ختصيص  تم 
2016، و 618 وحدة سكني�ة يف 19 أكتوبر 2016.

تمَّ االنتهاء من األعمال اإلنشائي�ة لـ 1,421 وحدة سكني�ة 	 
بشكٍل تام، و 85% من أعمال البني�ة التحتي�ة.

تمَّ طرح مناقصة 314 وحدة سكني�ة يف أكتوبر 2017.	 
للوحدات 	  التحتي�ة  البني�ة  بأعمال  اإلجناز  نسبة  بلغت 

ذة يف اجلزيرة )13( و )14( بالشراكة مع  السكني�ة الُمنفَّ
القطاع اخلاص حوايل %87.

التحتي�ة 	  البني�ة  تطوير  عقود  اإلسكان  وزارة  وقعت 
و14   13 و  و12  و11   10 اجلزر  يف  السكني�ة  للوحدات 
36 مليون دين�ار حبريين بتمويل من حكومة دولة  بقيمة 
اإلمارات العربي�ة املتحدة يديره صندوق أبوظيب للتنمية 

يف مايو 2016.
اليت تربط 	  لتنفيذ أعمال تشيي�د اجلسور  إبرام عقود  تم 

بني اجلزيرتني 13 و14، حيث قاربت على االنتهاء بعد أن 
بلغت نسبة اإلجناز فيها حوايل %96.

من املتوقع أن تب�دأ أعمال تشيي�د اجلسور اليت تربط بني 	 
اجلزيرتني 11و12 يف كانون األول/ديسمرب 2017.

واملياه 	  واملجاري  الطرق  إنشاء  على  العمل  حالًيا  جيري 
10 و11 و12،  والطاقة والري وخدمات االتصاالت للجزر 
تكتمل  أن  املتوقع  ومن  التنفيذ،  قيد  زالت  ال  أنها  حيث 

نسب اإلجناز فيها حبلول أيار/ مايو 2019.
تم ترسية مناقصة مد املجاري العميقة يف سبتمرب 2015.	 
تم ترسية مناقصة محطة معاجلة مياه الصرف الصيح 	 

يف أكتوبر 2015.
721 وحدة سكني�ة 	  1,197 شقة سكني�ة و  تمَّ تمويل بن�اء 

يف اجلزيرة 9 )ضمن مشاريع ما بعد العام 2018( بمبلغ 
وقدره 155 مليون دين�ار حبريين.

3,041

3,041
قيد التنفيذ

تم ختصيصها

314

2,346

طرحت للمناقصة

ستطرح للمناقصة

6,572

%47

املدين�ة الشمالية
مراحل برنامج عمل احلكومة “2018-2015”
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خالل زيارة قام بها صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
لوزارة اإلسكان والتقائه باملواطنني املنتفعني بوحدات املدين�ة الشمالية.    

           

23 أغسطس 2016

املدين�ة الشمالية



تشهد املدين�ة الشمالية تنفيذ 1,618 وحدة سكني�ة بالشراكة مع القطاع اخلاص، تمتاز بالتنوع من حيث نماذج البن�اء 
واملساحات املختلفة، وهي مطابقة للمواصفات الفني�ة املعتمدة لدى الوزارة.



مدرسة ثانوية  1
مدرسة إعدادية  1
مدارس ابت�دائي�ة  4

جوامع  4
مساجد  6

مركز صيح    1
58,000 مرت مربع من احلدائق	 

أكرث من 35,000 مرت مربع من 	 
املنزتهات والواجهات البحرية

أكرث من 300,000 مرت مربع من 	 
املساحات اخلضراء واملناظر 

الطبيعية
4,000 مرت من الطرق الفرعية 	 

والرئيسية للدراجات الهوائي�ة.

السكاني�ة  الكثافة  ذات  اإلسكاني�ة،  املدن  وتطوير  تنمية  مشاريع  أحدث  أحد  اإلسكاين  احلد  شرق  مدين�ة  مشروع  يعد 
 2,827 بينها  من  سكني�ة  وحدة   4,533 فيها  اإلجناز  نسب  اكتمال  حال  املدين�ة  ستوفر  حيث  واملتوسطة،  املنخفضة 
ڤيال تت�ألف من طابقني و 1,209 شقة سكني�ة و 497 قسيمة سكني�ة، حيث أن املدين�ة ستتضمن على مرافق مختلفة 

اجتماعية وجتارية على مساحة قدرها 232 هكتار . 

السكني�ة  املساحة  من  مربع  مرت  مليون   1.1 يقارب  ما  ويوفر  املحرق،  محافظة  يف  اجلاف  احلوض  غرب  املشروع  يقع 
واملتوقع أن يستفيد منها 28,000 مواطن.

مدين�ة شرق احلد

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:
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شرق احلد



4,036
وحدة وشقة سكني�ة

232
هـكـتـار

مدين�ة شرق احلد



28,000
نسمة

509
قسيمة سكني�ة



2,827

1,392

2,827

1100

%48

مدين�ة شرق احلد
مراحل برنامج عمل احلكومة “2018-2015”

قيد التنفيذ

تم ختصيصها

طرحت للمناقصة

مستجدات املشروع 

)تمَّ 	  سكني�ة  وحدة   487 بـ  اإلجناز  نسب  اكتمال  تم   
ختصيصها للمواطنني املستحقني يف العام 2013(.

من 	   ،2016 نوفمرب  يف  سكني�ة  وحدة   905 ختصيص  تمَّ 
بـ507  و%20   ،%45 فيها  اإلجناز  نسبة  بلغت   398 بينها 

وحدة سكني�ة.
نسبة 	  وبلغت  سكني�ة،  وحدة   740 تشيي�د  يف  البدء  تمَّ 

اإلجناز فيها %10.
السكني�ة 	  )للوحدات  التحتي�ة  البني�ة  بأعمال  البدء  تم 

سبتمرب   18 يف  والثالثة(  والثاني�ة  األوىل  املراحل  ضمن 
البني�ة  أعمال  من   %15 نسبت�ه  ما  إجناز  تم  حيث   ،2016

التحتي�ة.
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مدين�ة شرق احلد

لدى تفضل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بوضع 
حجر األساس ملشروع مدين�ة شرق احلد اإلسكاين.

21 مايو 2013 



ذة بمدين�ة شرق احلد. نماذج من الوحدات السكني�ة الُمنفَّ



مدرسة شاملة  2
حضانات ورياض األطفال  4

محالت جتارية ومجمع   5
مراكز اجتماعية   4

جامع  4
مسجد  10

مأتم   2

مكتب بريد  1
مركز شرطة  1

مركز خفر السواحل  1
36  محطات توقف احلافالت على 

طول الطرق الداخلية
محطة باصات  1

محطة وقود 1  املؤسسة العامة للشباب 1 
والرياضة و منشآت رياضية

حديقة عامة  1
حدائق ومنزتهات  4

حدائق باألحياء السكني�ة   10

كيلومرت أرصفة للمشاة  120

620 كم واجهات حبرية    .5

13  كم من الطرق املخصصة للدراجات 
الهوائي�ة داخل املدين�ة 

1  220 كيلو فولت محطات اإلمداد 
باجلملة

66 كيلو فولت محطات فرعية     4
خزان مياه مرتفع   1

1  محطة معاجلة مياه الصرف الصيح.

مركز صيح  1

مجتمًعا  املدين�ة  ن  تكوِّ وسوف  العاصمة،  محافظة  يف  سرتة  جزيرة  من  بالقرب  اإلسكاين  سرتة  شرق  مدين�ة  مشروع  يقع 
سبل  كافة  من  املدين�ة  ستوفره  عما  فضاًل  للمواطنني،  سكني�ة  وحدة   3,850 بتوفرها  مستدامة  وبيئ�ة  فريًدا،  حبرينًي�ا 
العيش الكريم والرفاهية من خالل املرافق واخلدمات اليت ستحتضنها كاملساجد واملدارس واملكاتب واملحالت التجارية 

والرتفيهية.

مجموع اخلدمات اإلسكاني�ة اليت سيوفرها املشروع: 3,850 وحدة سكني�ة و 693 قسيمة سكني�ة.

مدين�ة شرق سرتة

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:
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مدين�ة شرق سرتة



3,870
وحدة سكني�ة

253
هـكـتـار

مدين�ة شرق سرتة



25,045
نسمة

690
قسيمة سكني�ة



مدين�ة شرق سرتة



لدى تفضل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بوضع حجر 
األساس ملشروع مدين�ة شرق سرتة اإلسكاين.

16 يونيو 2015



تهدف مدين�ة خليفة إىل تلبي�ة االحتي�اجات السكاني�ة من توفر السكن االجتماعي الالئق يف مملكة البحرين من خالل 
مجتمعات جتمع بني التقاليد البحريني�ة وأفضل التصاميم املعمارية احلضرية املعاصرة، وذلك بتوفرها أكرث من 7,000 

ذ على مدى 3 مراحٍل.  وحدة سكني�ة على مساحة إجمالية تبلغ 734 هكتاًرا،  من بينها  4,600 ڤيال سُتنفَّ

تبلغ مساحة نموذج بن�اء الوحدات السكني�ة للطابق الواحد 186-224 مرت مربع.

وترتاوح مساحة الشقق السكني�ة بني 175-190 مرت مربع.

رياض أطفال  8
مدارس ابت�دائي�ة  6
مدارس إعدادية  2

مدارس ثانوية  4
مكتب�ات  2

مؤسسات  2

سوق / محالت  1
مجمع جتاري  1

قاعة متعددة األغراض  1

جوامع  4
مسجد  13

محطات وقود  3
محطة حافالت  1

هكتار من مكاتب تابعة للوزارة  0.6

مركز شرطة  1
محطة إطفاء  1

مكتب بريد  1

هكتار للنمو السكاين باملستقبل  100

هكتار للمناطق الصناعية  باملستقبل  7.4

33.5  هكتار من أرايض للخدمات العامة 
املستقبلية

60.8  هكتار لألحياء السكني�ة املستقبلية / 
قسائم سكني�ة

مرافق صحية   1
هكتار مستشفى / مركز األمومة  12.5

هكتار نادي شبايب  ريايض  9

 )220kV( محطات فرعية  2
)66kV( محطة فرعية  15

برج املياه  1
خزان ري احتي�اطي  1

1  محطة معاجلة مياه الصرف 
الصيح

 60.4  كم مساحات مخصصة للدراجات
الهوائي�ة ومحطات للحافالت
كم مساحات خضراء للمشاة  9.2

كم للدراجات الهوائي�ة  27.1

للدراجات الهوائي�ة وامليش  10.84

هكتار مقربة  2.7

مدين�ة خليفة

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:
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مدين�ة خليفة



7,000
وحدة وشقة سكني�ة

734
هـكـتـار

مدين�ة خليفة



700
قسيمة سكني�ة

48,000
نسمة



1,368

1,595

تم ختصيصها

قيد التنفيذ

%85

1,595

مدين�ة خليفة
مراحل برنامج عمل احلكومة  “2018-2015”

مستجدات املشروع 

نوفمرب 	   16 بـ  عسكر  يف  سكني�ة  وحدة   541 ختصيص  تمَّ 
.2016

تم البدء يف أعمال البني�ة التحتي�ة ملشروع رياض عسكر 	 
يف أكتوبر 2016 حىت بلغت نسبة اإلجناز 50٪، ومن املقرر 

أن يتم االنتهاء بشكل تام يف 15 أكتوبر 2017.
يف 	  الدور  بر  ملشروع  التحتي�ة  البني�ة  أعمال  يف  البدء  تم 

يتم  أن  املقرر  ومن   ، ٪3 نسبت�ه  ما  إجناز  وتم   2017 أبريل 
االنتهاء منها يف 9 أكتوبر 2018.

وحدة 	   4,576 لـ  والتخطيط  التصميم  أعمال  تنفيذ  تم 
سكني�ة من ِقبل مؤسسة األمري تشارلز اخلريية، وتمت 
املوافقة عليها من قبل املعنيني من املساهمني باملشروع.

تم البدء يف التصميم الهنديس لـ 4,576 وحدة سكني�ة يف 	 
فرباير 2017، ومن املتوقع أن تطرح مناقصة بن�اء املرحلة 

األوىل من املشروع يف أبريل 2018.
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خـالل تفضـل صاحـب السـمو 
 امللكـي األمـري سـلمان بـن حمـد
نائــب  العهــد  ويل  خليفــة  آل 
القـائـــد األعلى النـائــب األول 
الـــوزراء،  مـجــلــس  لــرئـيــس 
بسكب املياه يف البرئ )اجلليب( 
عــن طـــريــق الـجــرة، إيــذانــًا 
مـدينـــة  مـشــروع  بتـدشيــن 

 . خليفـة

11 نوفمرب  2016

مدين�ة خليفة



بمعية الوزراء،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو   صاحب 
صاحب السمو امللكي أمري ويلز ويل عهد اململكة املتحدة األمري تشارلز يزوران موقع مشروع مدين�ة خليفة اإلسكاين. 

 11 نوفمرب 2016



حدائق  9
مدارس ابت�دائي�ة  2

روضة أطفال  1

مركز تسوق  1
سوق شعيب  1

متجر باألحياء السكني�ة  5
مركز جتاري  1

مراكز جتارية باألحياء السكني�ة  5

جامع  1
مساجد باألحياء السكني�ة  5

شوارع املشاة  8

محطة كهرباء فرعية  1
محطة توزيع املياه  1

 100 بالقرب من منطقيْت سلماباد وعايل على مساحة تبلغ  البحرين  الرملي هو مشروع إسكاين يقع يف وسط  ضاحية 
هكتار، ويوفر 4,501 وحدة سكني�ة، وسيشكل هذا املشروع مجتمًعا حبرينًي�ا فريًدا، وبيئ�ة مستدامة.

وسيوفر مشروع ضاحية الرملي باإلضافة إىل الوحدات السكني�ة مختلف اخلدمات واملرافق. 

مجموع الوحدات السكني�ة اليت سيوفرها املشروع: 1,261 وحدة سكني�ة و 3,240 شقة سكني�ة.

مجموع مساحة الوحدة السكني�ة: 240 مرت مربع.

ضاحية الرملي

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:
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ضاحية الرملي



4,464
وحدة وشقة سكني�ة

100
هـكـتـار

ضاحية الرملي



29,260
نسمة



548

3,240

4,501

%12

1,264

تم ختصيصها

قيد التنفيذ

سيتم طرحها بمناقصة

مستجدات املشروع 

تم االنتهاء من أعمال الدفان بشكل تام وبنسبة ٪100.	 
وحدة 	   1,265 ببن�اء  مقاوالت  شركات   4 تكليف  تم 

سكني�ة، حيث تم البدء بأعمال التنفيذ يف فرباير 2017.
التحتيــ�ة	  البنيــ�ة  أعمــال  تنفيــذ  مناقصــة  طــرح   تــم 

لـ  1,264 وحدة سكني�ة يف فرباير 2017.

ضاحية الرملي
مراحل برنامج عمل احلكومة “2018-2015”
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ضاحية الرملي

عودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون دين�ار  وزارة اإلسكان تربم عقود بن�اء 1,265 بمشروع ضاحية الرملي اإلسكاين مع الصندوق السُّ
حبريين.

25 ين�اير 2017





مدارس حكومية  2
3  مدارس خاصة
رياض األطفال  1

سوبرماركت  1
مركز جتاري  1

مسجد  6 محطة وقود  1

مركز صيح  1

)220kv( محطات فرعية  2
)66kv( محطة فرعية  15

برج املياه  1
خزان ري احتي�اطي  1

1  محطة معاجلة مياه الصرف 
الصيح

1  منطقة لعب لألطفال
1  ملعب لكرة القدم

أحياء ممزية ومرافق اجتماعية  6

السكن  برنامج  ضمن  سكني�ة  وحدات  شراء  على   تشمل  حيث  املحرق،  وديار  اإلسكان  وزارة  بني  شراكة  مشروع  هو  العيون،  ديرة  مشروع 
االجتماعي "مزايا" التابع للوزارة، وذلك بتمويل وتصميم وإدارة مشاريع البن�اء وأعمال البني�ة التحتي�ة األولية والثانوية. من ِقبل شركة ديار 
املحرق، ذلك حسب االتفاق الذي وقعه وزير اإلسكان املهندس باسم بن يعقوب احلمر، والرئيس التنفيذي لشركة ديار املحرق، الدكتور ماهر 

الشاعر، خالل إطالق املشروع يف حفل توقيع رسيم عقد يف آذار / مارس 2015 بموقع املشروع.

يقع مجمع “ديرة العيون” يف قلب مدين�ة ديار املحرق على مساحة 1.2 مليون مرت مربع، ويضم مجتمًعا سكنًي�ا يضم مرافق مجتمعية متكاملة 
الرتفيهية  واملرافق  العامة  والشواطئ  التسوق  ومراكز  املدارس  من  القريب  االسرتاتييج  موقعها  عن  فضاًل  خضراء،  ومساحات  ومساجد 
220 مرًتا مربًعا،  3,043 وحدة سكني�ة بأسعار مناسبة بمساحة تبلغ  واملساجد واملرافق الطبي�ة، وشبكة النقل احلديث�ة.  وسيطرح املشروع 
حيث سيتم تشيي�دها على 6 مراحل بتصاميم واجهات تقليديـة عصرية، مع احلرص على أن يتن�اسب مع املعاير العاملية، ومن املتوقع إجناز 

املرحلة األوىل للمشروع يف شباط / فرباير 2018، وقد بيعت املرحلة األوىل للمستفيدين من برنامج "مزايا " بالكامل.

أن ديار  حيث  البحريين،  للشعب  السكني�ة  اخليارات  من  ومجموعة  ممزية  استثن�ائي�ة  بيئ�ة  لتقدم  مخططة  رئيسية  مدين�ة  توفر  املحرق  ديار 
املحرق  تقدم مزيج متماسك من العقارات السكني�ة والتجارية مع مجموعة كبرة من املشاريع اليت تهدف إىل إنشاء مدين�ة حديث�ة ومتطورة.

ديـــرة العيـون
مشروع شراكة مع “ديار املحرق”
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ديرة العيون



3,043
وحدة سكني�ة

1.2
مليون مرت مربع

ديـــرة العيـون



15,215
نسمة



3,043

2,198

845

%71.2

ديـــرة العيـون
مشروع شراكة مع “ديار املحرق”

مراحل برنامج عمل احلكومة “2018-2015”

سيتم طرحها للمناقصة

قيد التنفيذ
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ديرة العيون

 لدى تفضل معايل نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لإلعمار والبني�ة التحتي�ة، الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، 
بوضع حجر األساس ملشروع ديرة العيون. 

5 يونيو 2016



صورة جوية ملشروع ديرة العيون



يف  بالتوسع  مباشر   بشكل  "مزايــا"  ُيسهم 
اإلسكاني�ة  للخدمات  املطروحة  اخليارات 
تأصيل  عن   فضال  اإلسكاين،  امللف  خيدم  بما 
العام  القطاعني  بني  فيما  الشراكة  مبدأ 
واخلاص مما ينعكس اجيابًا يف وفرة اخلدمات 
عن  فضاًل  منها،  املنتفعني  وحجم  اإلسكاني�ة 

حتقيق األهداف التالية:

امكاني�اته 	  بتوجيه  اخلاص  القطاع  إشراك 
وخرباته حنو دعم امللف اإلسكاين.

من 	  باململكة  االقتصادي  النشاط  حتفزي 
إنعاش القطاعني املصريف والعقاري،  خالل 
وتعزيز  العقاريني،  املطورين  باستقطاب 
املشاريع  تمويل  يف  املحلية  املصارف  دور 

اإلسكاني�ة.

عن 	  السكني�ة  الوحـدات  ُكلفـة  خفـض 
إجراءات  وتسهيل  العرض  زيـادة  طريق 

تقسيم األرايض.

يف 	  اخلالقة  واالبتكارات  التطوير  تشجيع   
مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ.

للمعوقات 	  اجلادة  احللول  إجياد  يف  اإلسهام 
والغر  املتداخلة  باألراضـــي  الصلة  ذات 

مستغلة، واملواقع الغر مصنفة.

أعمـال 	  يف  اخلـاص  القطاع  إسهام  زيـادة 
البني�ة التحتيـة.

“مـزايـــا”

مزايا يف سطــور  
املنتفع  حصول  طريق  عن  الوزارة  تقدمه  الذي  الدعم  يف  تتمثل  إسكاني�ة  خدمة  هو 
بالربنامج على تمويٍل مصريف من البنك املشارك لغرض شراء مسكن، ويسدد املنتفع 
25% من دخله كقسط شهري، فيما تلزتم احلكومة من خالل  الوزارة بتوفر  ما نسبت�ه 

الدعم المايل احلكويم الذي يغطي بايق قيمة األقساط الشهرية لدى البنك املمول.

اخلدمات  أنواع  من  ألي  قائم  إسكاين  طلب  لديه  من  لكل  متاح  "بمزايا"  واالنتفاع 
اإلسكاني�ة، أو كل من تتوفر فيه االشرتاطات املتطلبة لالنتفاع بالربنامج.

شركاؤنـــا يف مزايا 
املنتفعون:

القائمة  اإلسكاني�ة  الطلبــات  أصحــاب 
وكل  بالربنامج،  االنتفاع  يف  يرغبون  ممن 
املتطلبة  االشرتاطات  فيه  تتوافر  من 
املتبعة  األنظمة  وفق  بالربنامج  لالنتفاع 

لدى وزارة اإلسكان.

املطورون:
شركات القطاع اخلاص العاملة يف مجال 
التطوير العقاري املعتمدة من قبل الوزارة، 

املنفذه للمشاريع العقارية.

املمولون:
مملكـــة  يف  العاملـــة  التجاريـــة  البنـــوك 

الربنامـــج. يف  املشـــاركة  البحريـــن، 

بنك اإلسكان:
اجلهة املسؤولة عن التنسق اإلداري للدعم 

احلكويم فيما بني احلكومة واملمولني.

اجلهات احلكومية ذات العالقة:

البلديات 	  وشؤون  األشغال  وزارة 
العامة  )اإلدارة  العمراين  والتخطيط 
املجاري   – الطرق  العمراين،  للتخطيط 

والبلديات( 
 	 CPO مكتب التخطيط املركزي
هيئ�ة الكهرباء والماء.	 

أهدافنا يف مزايـــا
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خالل تدشني برنامج "مزايا" من قبل معايل نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لإلعمار والبني�ة التحتي�ة، 
الشيخ خالد بن عبدهللّا آل خليفة.

5 يونيو 2016



جناح برنامج“مزايـــا”

إحصائي�ة توضح حقائق املنتفعني من برنامج مزايا

منتفع من “مزايا” يف 
2017

منتفع من “مزايا”  يف
2016

منتفع من “مزايا” يف
2015

منتفع من “مزايا” يف
2014

سنة تقديم 
الطلب

سنة تقديم عدد املنتفعني
الطلب

سنة تقديم عدد املنتفعني
الطلب

سنة تقديم عدد املنتفعني
الطلب

عدد املنتفعني

201721

    201677201622

201584201589201539

2014992014922014133201420

2013-20093432013-20093102013-20091842013-200945

2008-20041822008-20041812008-20041442008-200469

2003-1999552003-1999702003-1999732003-199925

1قبل 121999قبل 91999قبل 41999قبل 1999
160املجموع585املجموع773املجموع865املجموع

مجموع عدد املنتفعني من الربنامج حىت نهاية عام 2017 هو 2,237 منتفع.

شهادة أهلية شهادة دعم املنتفع منتفع من “مـزايــا”

2,000

1,500

1,000

500

0

 2014  2015  2016  2017
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 العائد االقتصادي الكلي ملزياني�ة وزارة اإلسكان
"2017 - 2011"

القيمة التقديرية للوحدة السكني�ة  868  مليون دين�ار حبريين 
العائد االقتصادي على املقاولني واالستشاريني +347  مليون دين�ار حبريين 

العائد االقتصادي على البني�ة التحتي�ة األولية +232  مليون دين�ار حبريين 
العائد االقتصادي على املؤسسات المالية والبنوك +31  مليون دين�ار حبريين 

العائد االقتصادي على مواد املواد التشطيبي�ة واألدوات  املزنلية +15  مليون دين�ار حبريين 

اإلنفاق املضاعفالعائد االقتصادي الكلي

 1,493
مليون دين�ار 

حبريين
1.72x
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بتوجيٍه من اللجنة الوزارية لإلعمار والبني�ة التحتي�ة، أبرمت وزارة اإلسكان بالتنسيق مع وزارة المالية عقوًدا لبن�اء مشاريع إسكاني�ة ضخمة ممولة 
من قبل برنامج التنمّية اخللييج بما يتماىش مع محاور برنامج عمل احلكومة واألولويات الوطنّي�ة، حبيث يكون املواطن هو محور التنمية وأساسها، 

لتكون بذلك املشاريع اخلدماتي�ة املتصلة باملواطن والبىن التحتي�ة يف طليعة املشاريع اليت سيتم تنفيذها اعتماًدا على برنامج التنمية اخللييج.

برنامج التنمية اخللييج
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441 مليون

تمويل 3,421 وحدة وشقة سكني�ة تمويل 5,327 وحدة وشقة سكني�ة

996 مليون

اململكة العربي�ة السعوديةدولة الكويت

1,068 مليون

تمويل 2,346 شقة سكني�ة

اإلمارات العربي�ة املتحدة
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حنو غٍد أفضل

تحــول دور الحكومــة األساســي مــن توفيــر الخدمــات اإلســكاني�ة إلــى منظــم   	
اإلســكان. قطــاع  لسياســات 

تنفيــذ أكبــر مشــروع تطويــر عقــاري بالتعــاون مــع ديــار المحــرق لتزويــد برنامــج   	
تمويــل الســكن االجتماعــي بالوحــدات الســكني�ة.

مراجعــة السياســات اإلســكاني�ة فــي مملكــة البحريــن، والبرامــج والخطــط   	
المســتدامة. الحضريــة  للتنميــة  الداعمــة 
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هو  وبيئت�ه،  بطبيعته  اإلنسان  صلة  هو  مكان  كل  في  العمران 
العالمة المميزة التي تدل على وجوده. أما العمران في البحرين، 
فهو عالمة على وجود قيادة استشرفت المستقبل بحكمة بالغة 

استطاعت في سنوات قليلة أن تبني لألجيال سكنًا ألحالمها.

َعبُق التَّاريِخ





املغفور له سمو األمر الراحل الشيخ عيىس بن سلمان وصاحب السمو امللكي األمر خليفة بن سلمان آل خليفة

مرسوم العام 1962... 
تشكيل جلنة لإلسكان والتمليك 



اليت  اإلسكاني�ة  باملشروعات  احلديث�ة،  الدولة  مرحلة  إىل  لالنتقال  ودورها  مسئولياتها،  من  مجموعة  ضمن  خاصًا،  اهتمامًا  البالد  أولت 
ر من تاريخها، وقبل االستقالل يف العام 1971م، متخطية بذلك عددًا من دول املنطقة اليت لم يعرف بعضها مثل تلك  بدأت يف وقت مبكِّ

املشروعات إال يف سبعيني�ات القرن المايض، بينما انطلق أول مشروع إسكاين يف البحرين يف العام 1968م.

قبل تنفيذ أي من املشاريع اإلسكاني�ة يف مطلع ستيني�ات القرن المايض، يمكنن�ا الوقوف على املرسوم رقم 2 مالية للعام 1962م اخلاص 
تم  املرسوم  من  جوانب  التفسرية.  ومذكرته  التنفيذية  الحئته  مع  املختصة  وجلانه  دائرته  وإنشاء  والتمليك،  اإلسكان  مشروع  بإقامة 
نشرها يف نشرة "النجمة األسبوعية" الصادرة عن شركة نفط البحرين )بابكو(، يف العدد 36 بت�اريخ 26 سبتمرب/ أيلول 1962، وحملت 
عنوان "مشروع اإلسكان والتمّلك" إال أن العودة إىل أرشيف صحيفة "الوسط"، وخصوصًا يف صفحتها اليت تؤرشف الشأن الدستوري، 

واالنتخابات البلدية والني�ابي�ة، تضعنا أمام تفاصيل أكرث غىًن، ترتبط بالالحئة التنفيذية واملذكرة التفسرية للمرسوم املذكور.

املرسوم جاء يف هذه الصيغة:

املتوسط  الدخل  لذوي  أفضل  حياة  تيسري  يف  منا  رغبة  وتوابعها.  البحرين  حاكم  اخلليفة  سلمان  بن  عيىس  "حنن 
واملحدود من أبن�اء شعبن�ا العزيز وبن�اء على ما عرضه علين�ا رئيس المالية قّررنا إصدار املرسوم اآليت:

المادة 1: ُتِعدُّ دائرة المالية جهازًا إداريًا يسىم )دائرة اإلسكان والتمليك( وين�اط بهذه الدائرة أمر االشراف على مشروع 
اإلسكان والتمليك، وتهيئ�ة وإعداد جميع مستلزمات اإلدارة والتنفيذ وتكون خاضعة كليًا إلشراف رئيس المالية.

معاونة  مهمتها  تكون  واالستشارية(  والتمليك  اإلسكان  )جلنة  اسم  عليها  ُيطلق  استشارية  جلنة  تشّكل   :2 المادة 
وتقديم  املشروع  لتحقيق  والوسائل  الطرق  ومختلف  شىت  بدراسة  وذلك  والتمليك  اإلسكان  دائرة  يف  اإلداري  اجلهاز 

املقرتحات والتوصيات الالزمة لذلك.
المادة 3: على رئيس المالية تهيئ�ة األرايض وختصيص األموال الالزمة لتنفيذ املشروع.

كل ضمن  السبي�ل  هذا  يف  قرارات  من  المالية  سيصدره رئيس  ما  تنفيذ  حكومتن�ا  يف  املسئولني  على جميع   :4 المادة 
نطاق عمله واختصاصه.

المادة 5: يعترب هذا املرسوم نافذًا من تاريخ صدوره.

صدر يف قصر الرفاع بت�اريخ 12 ربيع الثاين 1382، املوافق 11 سبتمرب 1962
عيىس بن سلمان اخلليفة

حاكم البحرين وتوابعها



جلنة من 4 وجهاء
وبالعودة إىل "النجمة األسبوعية"، العدد 36 بت�اريخ 26 سبتمرب 
والتمليك،  اإلسكان  مشروع  من  الغرض  على  نقف   ،1962
ويتحّدد يف "تهيئ�ة مساكن صحية والئقة لذوي الدخل املحدود 
من املواطنني لقاء دفع أقساط شهرية تالئم دخلهم. ويف الوقت 
نفسه ستبىن مساكن مماثلة لذوي الدخل املحدود ممن ال حيق 
لهم التملك وذلك حسب النظم املتبعة واخلاصة بهذا املشروع. 

وستؤخذ منهم إجيارات شهرية بسيطة".

الالحئة  من  تفاصيل  األسبوعية"،  "النجمة  عدد  وأوَرد 
واملحرق؛  املنامة  من  كل  يف  األرايض  بوضعية  تتعلق  التنفيذية 
إذ إن "الوضعية يف جزيرة املنامة ختتلف كل االختالف عنها يف 
الصاحلة  األرايض  ووجود  األوىل  رقعة  اتساع  إىل  نظرًا  املحرق؛ 
املناسبة  األرايض  تتيسر  لم  فإذا  عليها.  جديدة  مدين�ة  إلقامة 
وإقامة  عراد  خليج  دفن  املمكن  من  فإن  املحرق  يف  للمشروع 

املساكن اجلديدة يف تلك املنطقة".

كما يشر عدد "النجمة األسبوعية" إىل دراسة مستقبلية من 
اخلاصة  االستشارية  واللجنة  والتمليك،  اإلسكان  دائرة  قبل 
م التوصيات الالزمة يف شأن تصاميم البيوت  بها، واليت ستقدِّ
وشروط البن�اء واختي�ار املواقع املناسبة وعددها وسعة الشوارع 

اليت ستخرتقها، ومراحل التنفيذ.

ويف ضوء املرسوم املشار إليه، صدر أمر أمري بتعيني جلنة خاصة 
ملشروع اإلسكان والتمليك، تشّكلت من اآلتي�ة أسماؤهم: علي 
البحارنة،  محمد  صادق  غلوم،  عبدللّا  الوزان،  عبدالرحمن 
يف  األسبوعية"  "النجمة  نشرت  ما  حبسب  العمران،  وأحمد 

العدد 36 بت�اريخ 26 سبتمرب/ أيلول 1962.

رئيس  وقتها،  المالية  دائرة  رئيس  أصدر  نفسه،  السياق  يف 
بن  خليفة  األمر  امللكي  السمو  صاحب  احلايل  الوزراء  مجلس 
سلمان آل خليفة، الالحئة التنفيذية للمرسوم رقم 2 مالية لسنة 

1962 اخلاص بإقامة مشروع اإلسكان والتمليك، جاء فيها: 

أحمد العمرانصادق محمد البحارنة



ربيع   12 يف  الصادر   ،1962 لسنة  مالية   2 رقم  املرسوم  على  االطالع  "بعد 
اإلسكان  مشروع  بإقامة  اخلاص   ،1962 سبتمرب   11 املوافق   1382 الثاين 

لة لنا نقرر اآليت: والتمليك، وبن�اء على الصالحيات املخوَّ

اإلسكان  يسىم "دائرة  إداري  جهاز  المالية  دائرة  الفور يف  ُيعدُّ على   :1 مادة 
والتمليك".

مستلزمات  جميع  واعداد  تهيئ�ة  مباشرة  أمر  اجلهاز  هذا  إىل  ُيعهد   :2 مادة 
اإلدارة والتنفيذ.

وذلك  اإلداري،  اجلهاز  معاونة  مهمتها  استشارية  جلنة  تشّكل   :3 مادة 
لتحقيق املشروع وتقديم  املمكنة  والوسائل  الطرق  ومختلف  بدراسة شىت 

املقرتحات والتوصيات الالزمة لذلك.

البالد  أحناء  شىت  يف  املناسبة  األرايض  حبجز  المالية  دائرة  تقوم   :4 مادة 
وختطيطها وإعدادها بقدر مقتضيات احلاجة.

بمختلف  املشروع  لتمويل  الالزمة  األموال  المالية  دائرة  ختصيص   :5 مادة 
أقسامه حبسب متطلبات مراحل التنفيذ.

مادة 6: يقسم املشروع بكامله إىل ثالثة أقسام وتعرف بما يأيت:

القسم األول: ويعرف باسم "قسم التمليك".
القسم الثاين: ويعرف باسم "قسم التأجر".

القسم الثالث: ويعرف باسم "قسم القروض".
ولكل من هذه االقسام الثالثة شروطه وأحكامه.

خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمر  امللكي  السمو  صاحب 
افتت�اح  يف  كلمة  يلقي  ورعاه  للّا  حفظه  املوقر  الوزراء  رئيس 

مدين�ة عيىس.



التمليك(  )قسم  األول  قسمها  يف  التنفيذية  الالحئة  ل  ُتفصِّ
خالل  من  األول،  القسم  خدمات  تشملهم  الذين  اشرتاطات 

المادة السابعة من الالحئة، على النحو اآليت:
أن يكون حبريين اجلنسية من أب وجد حبريين.  .1

( يتجاوز  ( يقل عمره عن العشرين عامًا وأن ال )أالَّ أن ال )أالَّ  .2
اخلامسة واألربعني. ويجوز يف بعض احلاالت االستثن�ائي�ة 
واألربعني  اخلامسة  بني  ما  سن  يف  هم  من  اعتب�ار 

واخلمسني.
أن خيضع لفحص طيب من قبل مستشفى احلكومة.  .3

أن يكون مزتوجًا أو أن يكون رب أسرة ليس لها عائل سواه.  .4

( يكون مالكًا بمفرده لعقار أو قطعة أرض. أن ال )أالَّ  .5

مع مالحظة أن البن�د الرابع من الشروط لم يعد معمواًل به منذ 
أسرة  رب  يكون  »أن  بـ  املتعلقة  باجلزئي�ة  هنا  ونعين  سنوات، 

ليس لها عائل سواه«؛ ما يعين عدم اشرتاط الزواج.
ويف المادة الثامنة من الالحئة التنفيذية، أمور ترتتب على أحكام 

المادة رقم 7 من القرار وبالتفصيل اآليت:
الالزمة وتشّيد  الدائرة بتخطيط األرايض احلكومية  تقوم   .1
أساس  على  املرافق  كاملة  مناسبة  سكني�ة  بيوتًا  عليها 
رأس  الدائرة  تسرتجع  أن  بعد  للساكن،  البيت  تمليك 
المال الذي صرفته بزيادة فائدة قدرها 4 يف املئة، وبطريقة 

استيفاء إجيار شهري لعدد معنّي من السنني.
رأس  يقّسم  أن  أساس  على  الشهري  اإلجيار  طريقة  تبىن   .2
بنسبة  السنوي  اإلجيار  وحيّدد  عامًا،  عشرين  على  المال 
رأس  على  سنويًا  املئة  يف   4 فائدة  إليه  مضافًا  واحد  قسم 
املدة  ختّفض  االستيفاء  لطريقة  وتسهياًل  املتبقي.  المال 
من عشرين عامًا إىل خمسة عشر عامًا حيدد خاللها إجيار 
المال  رأس  تسديد  بمقتضاه  يكون  وعنيِّ  ثابت  شهري 

والفوائد يف خمسة عشر عامًا فقط.

شّيد  اليت  األرض  قطعة  قيمة  المال  رأس  ضمن  يدخل  ال   .3
عليها البن�اء سواء كانت واقعة يف أراٍض مفتوحة أو أراض 
حبرية طمرتها احلكومة؛ اذ إن األرض تعترب هبة كريمة من 
صاحب العظمة حاكم البحرين املعظم للمواطن املشمول 

بأحكام المادة 7 من هذا القرار.
ويكون  الساكن،  على  تكون  الصيانة  مصاريف  جميع   .4
مسئواًل أمام الدائرة عن تنفيذها بوجه مرٍض حىت تسديد 

ين. آخر قسط من الدَّ
حيق للساكن التصرف ببن�اء ما حيتاجه يف البيت خالل مدة   .5
على  الدائرة  موافقة  شريطة  اخلاصة  نفقته  على  ين  الدَّ

خارطة البن�اء.
ين اذا أبدل الساكن جنسيت�ه البحريني�ة إىل  خالل مدة الدَّ  .6
جنسية أخرى فسيعترب ما دفعه من اقساط إجيارًا ويسقط 

حقه يف التملك.
الدائرة على  ين تعمل  الدَّ الساكن خالل مدة  يف حالة وفاة   .7
ين بطريقة احلصول على نفس  الدَّ اسرتجاع ما تبقى من 
إىل  البيت  بت�أجر  أو  املتويف.  ورثة  من  الشهرية  األقساط 
لورثت�ه ويجوز يف بعض احلاالت  ين ثم يسلم  الدَّ استيفاء 
ين املتبقي أو أي جزء  االستثن�ائي�ة أن تسقط الدائرة كل الدَّ
منه حسبما تراه الدائرة مناسبًا لوضع العائلة المايل، وهذا 

يطبق أيضًا يف حالة العجز الكلي.
د ما عليه من دْين متبٍق يف  جيوز للساكن مىت شاء أن ُيسدِّ  .8
ين وهي خمسة عشر عامًا ويف هذه  أي وقت خالل مدة الدَّ
املتبقي  قيمة  على  فوائد  دفع  منه  الدائرة  تطلب  ال  احلالة 
بورقة  حتتفظ  أن  الدائرة  وعلى  التسديد  وقت  ين  الدَّ من 
عشر  خمسة  وهي  املقرر  ين  الدَّ مدة  انقضاء  حىت  امللكية 

عامًا.

اشرتاطات التمليك



املغفور له بإذن للّا تعاىل األمر عيىس بن سلمان آل خليفة طيب للا ثراه يطلع على مخطًطا ملدين�ة عيىس عند وضع حجر األساس لها.

16 ديسمرب 1963



اشرتاطات اإلجيار... القروض
أما القسم الثاين من الالحئة التنفيذية، ويف مادتها التاسعة، فرد شرطان يتعلقان بقسم التأجر، وهما:

1 - أن يكون من ذوي الدخل املحدود.

( يكون مالكًا بمفرده لبيت سكن أو عقار أو قطعة أرض. 2 - أن ال )أالَّ

املغفور له بإذن للّا تعاىل األمر عيىس بن سلمان آل خليفة طيب للّا ثراه يوزع قسائم هبات األرايض على سكان قرية كرزكان يف الستين�ات.



لدى تفضل املغفور له بإذن للّا تعاىل األمر عيىس بن سلمان آل خليفة 
طيب للّا ثراه بافتت�اح وزارة اإلسكان يف العام 1975.

أما المادة العاشرة، فُتبنيَّ األحكام املرتتب�ة على المادة رقم 9 من القرار، وعلى النحو اآليت:

1 - تقوم الدائرة بتخطيط أراٍض حكومية أو أراٍض ختص دوائر رسمية كالبلديات واالوقاف )بموجب اتفاق خاص مع هذه الدائرة( وتشيد 
عليها لإلجيار بيوتًا سكني�ة مناسبة كاملة املرافق ومماثلة لبيوت ذوي الدخل املحدود من القسم األول )قسم التمليك(.

2 - تكون طريقة اإلجيار ونسبت�ه مطابقة ألحكام الفقرة رقم )2( من المادة )8( يف القسم األول من هذا القرار.
3 - تقوم الدائرة باإلصالحات الضرورية أما بايق أوجه الصيانة فيلزتم بها املستأجر.



املغفور له بإذن للّا تعاىل األمر عيىس بن سلمان آل خليفة طيب للّا ثراه خالل وضع حجر أساس مشروع حاليت النعيم والسلطة.

 18 ديسمرب 1980



أما قسم القروض، وهو القسم الثالث يف الالحئة التنفيذية، ومن خالل المادة 11 فيشرتط على املنتفع من خدمات القسم اآليت:

1 - أن يكون حبريين اجلنسية من أب وجد حبريين.

2 - أن يكون من ذوي الدخل املتوسط أو املحدود.

3 - أن يكون مالكًا بمفرده لألرض اليت سيبين عليها مسكنًا له.

أما المادة 12، فتشري إىل ما يرتتب على أحكام المادة 11 من هذا القرار، باآليت:

1 - على الدائرة تقدير مبلغ القرض عند كل طلب حبسب امكاني�ات الطالب.

2 -أن يضع املقرتض ورقة األرض لدى الدائرة رهين�ة حىت تسديد آخر قسط من املبلغ املقرتض مع الفوائد.

3 - أن يكون أقىص مدة لتسديد القرض مع فوائده خمسة عشر عامًا.

4 - أن يب�دأ املقرتض يف تسديد القرض مع فوائد على أقساط شهرية حالما ينتهي البن�اء مباشرة.

5 - أن توافق الدائرة مسبقًا على تصميم البن�اء.

6 - أن تدفع الدائرة ملقاول البن�اء أو للشخص نفسه إذا قام بالبن�اء مبلغ القرض على أقساط حبسب سر العمل، ويمكن دفع القسط األول 
( يتجاوز هذا القسط 10 يف املئة من قيمة القرض. مقدمًا شريطة أن ال )أالَّ

7 - جيوز للمقرتض مىت شاء أن ُيسددِّ ما عليه من دين متبٍق يف أي وقت خالل مدة القرض، وهي خمسة عشر عامًا، ويف هذه احلالة ال تطلب 
ين وقت التسديد. الدائرة منه دفع فوائد على قيمة املتبقي من الدَّ

8 - يف حالة وفاة املقرتض أو عجزه الكلي تطبق بشأنه أحكام الفقرة )7( من المادة رقم )8( يف القسم األول من هذا القرار.



سمو األمر الراحل وجاللة امللك املفدى وسمو رئيس الوزراء خالل وضع حجر األساس ملدين�ة حمد.

 14 ديسمرب 1982



توقيع سعادة وزير اإلسكان للدفعة الثاني�ة من بيوت مدين�ة حمد.

 2 يوليو 1985

اجلوانب المالية للمشروع
وبالنسبة إىل اجلوانب المالية اليت ستنّظم عملية تنفيذ املشروع، فتتحّدد يف 5 نقاط:

)أ ( ترصد نسبة 67 يف املئة من األموال املخصصة للمشروع ألصحاب الدخل املحدود.
)ب ( ترصد نسبة 33 يف املئة من األموال املذكورة ملن هم فوق ذوي الدخل املحدود.

)ج( يصرف على تشيي�د البيت الواحد لسكن ذوي الدخل املحدود مبلغ يرتاوح من خمسة عشر اىل عشرين ألف روبي�ة.
)د( يصرف على تشيي�د البيت الواحد لسكن من هم فوق ذوي الدخل املحدود مبلغ يرتاوح من عشرين إىل ثالثني ألف روبي�ة.

)هـ( يصرف على تشيي�د البيت الواحد لسكن ذوي الدخل املتوسط مبلغ يرتاوح من ثالثني إىل أربعني ألف روبي�ة.
أما ما سيتم صرفه على شق الطرق والشوارع وتعبي�دها وحفر املجاري وتعميم مشروع الماء والكهرباء يف املنطقة فسيكون جميعه على حساب الدولة وحدها.






