بـرن ـ ــامج ال�س ـكـن الإجتماعي

سكـــن مميز
فرص إستثمار
عوائد وفوائــد
إستدامــــــــة

كان ول يزال امللف الإ�سكاين يحتل اأوىل اأولويات حكومة مملكة البحرين ،وذلك يف ظل �سعيها احلثيث لتوفري ال�سكن
الكرمي للأ�سرة البحرينية .ومل يكن هذا الهتمام وليد اللحظة اأو ال�سدفة ،بل هو جت�سيد لنظرة ثاقبة امتدت منذ
�ستينيات القرن املا�سي مع تد�سني مدينة عي�سى ،باعتبارها اأول مدينة اإ�سكانية منوذجية يف املنطقة ،وما اأعقب ذلك حينما
اأ�سبحت احلاجة ملحة من تاأ�سي�س لوزارة تعنى باخلدمات الإ�سكانية يف العام .1975
وملا كانت اخلدمات الإ�سكانية احلكومية قد لقت اإقبا ًل بلغت ذروته بو�سول قائمة النتظار اإىل اأكرث من  50األف طلب
�سنوياً ،كونها خدمات متاحة جلميع الأ�سر البحرينية التي تنطبق عليها ال�سروط ،فكان لبد من البحث عن حلول
مبتكرة وبدائل عملية لت�سريع وترية تلبية الطلبات الإ�سكانية مل�ستحقيها ،وبالتايل تخفيف ال�سغط على قائمة النتظار.
وحتقيقاً لتلك الروؤية ..كان “مزايا” ،الربنامج الفريد من نوعه القائم على ال�سراكة مع القطاع اخلا�س .ولأهمية هذا
الربنامج ،فقد حر�ست احلكومة املوقرة على اأن تكون هذه اخلدمة املبتكرة جزءاً رئي�سياً من حمور اخلدمات الجتماعية
يف برنامج عملها للأعوام  2018 – 2015والذي اأ�سار اإىل اللتزام بـ “ال�ستمرار يف تنفيذ الربنامج مل�ساعدة املواطن
املدرج ا�سمه على قائمة النتظار يف احل�سول على متويل من اأحد البنوك ل�سراء وحدة �سكنية من م�ساريع القطاع
اخلا�س” ،مع الأخذ بعني العتبار اأن ال�سروط املعمول بها لل�ستفادة من هذه اخلدمة الإ�سكانية �ست�سري يف جمملها
على هذا الربنامج ،اإل اأن ما مييزها هو حتمل احلكومة تغطية الفرق بني ربع الدخل ال�سهري لرب الأ�سرة ومقدار
الق�سط ال�سهري املحت�سب على امل�ستفيد من قبل اجلهة املمولة.
من هنا يت�سح اأن “مزايا” جاء ليحقق غايتني ،الأوىل :امل�ساهمة يف ت�سريع وترية تلبية احلكومة للطلبات الإ�سكانية،
والثانية :اإف�ساح املجال وا�سعاً اأمام املواطنني يف اختيار ما يتنا�سب ومتطلباتهم الإ�سكانية .ولذا ،فاإننا جندها فر�سة
منا�سبة لدعوة من تنطبق عليهم �سروط هذا الربنامج لل�ستفادة منه.

ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
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الرؤية
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اإيجاد اأف�سل حياة وبيئة معي�سية اآمنة
وم�ستدامة ملواطني مملكة البحرين من
ذوي الدخل املحدود ،من خلل تي�سري
�سبل احل�سول على ال�سكن امللئم ،وتقدمي
اأف�سل واأجود اأنواع اخلدمات الإ�سكانية
خللق بيئة م�ستقرة للأ�سرة البحرينية

يعد برنامج “مزايا” مبثابة ترجمة واقعية مل�ساعي وزارة الإ�سكان الرامية اإىل حتقيق ال�ستدامة مللف ال�سكن الجتماعي
مبملكة البحرين ،عرب بوابة ال�سراكة مع القطاع اخلا�س ،والذي ميثل اأحد املحاور الرئي�سية التي ترتكز عليها اخلطة
الإ�سكانية التي �سرعت الوزارة يف تنفيذها منذ عام .2012
وكان قرار جمل�س الوزراء املوقر ب�ساأن اإعتماد برنامج “مزايا” كخدمة اأ�سا�سية بوزارة الإ�سكان ليحقق نقلة كبرية نحو
حتقيق هدف ال�ستدامة ،خا�سة واأن الربنامج قد ا�ستطاع خلل فرتته التجريبية اأن يحقق جناحاً ملحوظاً من حيث
اإقبال املواطنني على ال�ستفادة من مميزات الربنامج ،يف ظل ما يوفره من خيارات وحلول متويلية غري تقليدية ،تتيح
للمواطن �سرعة احل�سول على ال�سكن امللئم ،واختيار الوحدة ال�سكنية التي تنا�سب احتياجاته من القطاع اخلا�س،
حيث حقق الربنامج خلل فرتته التجريبية ن�سبة ر�ساء فاقت الـ  ،94%يف ظل قدرة مقدمي الطلبات احل�سول على
وحدتهم ال�سكنية يف ذات عام تقدمي طلب ال�ستفادة من الربنامج.
اإن فر�سة الإلتحاق بربنامج “مزايا” تبقى مواتية اأمام جميع املواطنني الذين تنطبق عليهم معايري ال�ستفادة منه،
وهو دعوة حقيقية للمواطن لل�ستفادة من التمويل املنا�سب وفر�سة اختيار نوع ومكان الوحدة ال�سكنية التي تنا�سب
احتياجاته وال�ستفادة منها يف زمن قيا�سي ،وجتنب قوائم النتظار.

املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر

وزير الإ�سكان
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المحــــــــتوى
المقدمـــــة
أهـــــــدافنا في «مزايـــــــــا»
شركاؤنـــــــــــــا
المنتفعـــون
اآلــية الإنتفـ ــاع
اإ�سرتاطات طلب الإنتفاع

المطــــورون

اآلية امل�ساركة يف الربنامــج للمطوريـن
اآلية تنفيذ امل�سروع املقرتح
الإ�سرتاطات التخطيطية والفنية للم�ساريع املقرتحة
الإ�سرتاطات التعمريية للوحدات ال�سكنية

الممـولـــون

اآلية امل�ساركة يف الربنامــج
اآلية التمويل
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نجســد تطلعـــاتنا
ت�سعى وزارة الإ�سكان جاهدة لتلبية احتياجات املواطنني من خلل ما تقدمه من خدمات
وبرامج ا�سكانية وحلول خلقة تتبنى بكل احرتافية وكفاءة ر�سم وتنفيذ املنهجية
ال�سكانية امل�ستدامة ،لتوفري ال�سكن امللئم للمواطن البحريني من ذوي الدخل املحدود،
مبا ُيج�سد توجهات قيادتنا الر�سيدة الرامية اىل خلق بيئة من ال�ستقرار وال�سكينة لل�سر
البحرينية.
هذا و ُيعد برنامج متويل ال�سكن الجتماعي «مزايـ ـ ـ ـ ــا» من اأبرز املبادرات التي مت اطلقها
من قبل الوزارة يف �سهر اكتوبر من العام  2013وفق مراحل جتريبية متتالية بالتعاون
مع القطاع اخلا�س ،لتوفري ال�سكن امللئم للمواطنني .وقد حظي «مزايـ ـ ـ ـ ــا» على اقبالٍ
م�سهو ٍد من البنوك وامل�سارف و�سركات التطوير العقاري ،كما ح�سد اإقبا ًل ملحوظاً من
قبل املواطنني اأ�سحاب الطلبات الإ�سكانية ،حيث مت تاأهيل العديد منهم للنتفاع «مبزايا»،
الأمر الذي دفع احلكومة اىل تط ــوير هذا الربنــامج واإعتماده يف �سبتمرب  2015كخدمة
اإ�سكانية اأ�سا�سية ،ميكن للمواطن من خلله التقــدم بطلب احل�سـول على متويل من اأحد
البنوك امل�ساركة يف الربنامج ل�سراء ومتلك امل�سكن املنا�سب.
وحتر�س وزارة ال�سكان من خلل هذا الدليل على التعريف باأهداف «مزايـ ـ ـ ـ ــا» ودور
الأطراف امل�ســاهمة من القطاعني احلكومي واخلا�س ،ف�س ً
ل عن اآلية العمل به ،مبا
ي�سمن �سرعة الإجناز وجودة اخلدمة املقدمة للمواطن على جميع الأ�سعدة.
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«مزايــــــــــا» في سطـــــور
هو خدمة ا�سكانية تتمثل يف الدعم الذي تقدمه
الوزارة عن طريق ح�سول املنتفع بالربنامج
على متويلٍ م�سريف من البنك امل�سارك لغر�س
�سراء م�سكن ،وي�سدد املنتفع ما ن�سبته 25%
من دخله كق�سط �سهري ،فيما تلتزم احلكومة
من خلل الوزارة بتوفري الدعم املايل
احلكومي الذي يغطي باقي قيمة الأق�ساط
ال�سهرية لدى البنك املمول.
والنتفاع «مبزايا» متاح لكل من لديه طلب
اإ�سكاين قائم لأي من اأنواع اخلدمات الإ�سكانية،
اأو كل من تتوفر فيه ال�سرتاطات املتطلبة
للنتفاع بالربنامج.

أهدافنا في مزايــــــــــا
ُي�سهم «مزايـ ـ ـ ـ ــا» ب�سكل مبا�سر بالتو�سع يف اخليارات املطروحة للخدمات الإ�سكانية مبا
يخدم امللف الإ�سكاين ،ف�سل عن تاأ�سيل مبداأ ال�سراكة فيما بني القطاعني العام واخلا�س
مما ينعك�س ايجاباً يف وفرة اخلدمات الإ�سكانية وحجم املنتفعني منها ،ف�س ً
ل عن حتقيق
الأهداف التالية:
■ اإ�سراك القطاع الخا�س بتوجيه امكانياته وخبراته نحو دعم الملف الإ�سكاني.
■ حتفيز الن�ساط القت�سادي باململكة من خلل اإنعا�س القطاعني امل�سريف
والعقاري ،با�ستقطاب املطورين العقاريني ،وتعزيز دور امل�سارف املحلية يف
متويل امل�ساريع الإ�سكانية.
■ خفــ�س ُكلف ــة الوحــدات ال�سكنية عن ط ــريق زي ــادة العـ ــر�س وت�سهيل اإجراءات
تق�سيم الأرا�سي.
■ ت�سجيع التطوير والبتكارات اخللقة يف جمال التخطيط والت�سميم والتنفيذ.
■ الإ�سهام يف اإيجاد احللول اجلادة للمعوقات ذات ال�سلة بالأرا�س ــي املتداخلة
والغري م�ستغلة ،واملواقع الغري م�سنفة.
■ زي ــادة اإ�سه ــام القطاع اخل ــا�س يف اأعمـ ــال البني ـ ــة التحتيـ ــة.
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شركاؤنا
حر�ست وزارة الإ�سكان على و�سع اآلية عمل وا�سحة مي�سرة يتحدد من خللها دور
الأطراف امل�ساركة يف «مزايـ ـ ـ ـ ــا» .
وتت�سمن اآلية العمل يف «مزايـ ـ ـ ـ ــا» ثلث مراحل مرتابطة يكون فيها دور رئي�سي لل�سركاء
املتمثلني يف املنتفع واملطور واملمول ،وذلك حتت اإ�سراف وزارة الإ�سكان.
ولنا اإيجاز الأدوار الأ�سا�سية لل�سركاء يف التايل:
■ املنتفع من خلل التقدم بالطلب واإمتام اإجراءات النتفاع
■ املطـ ـ ــور بتوفري امل�سكن
■ املمول مبنح التمويل املـايل ل�سراء امل�سكن

شــركاؤنــــــا في مزايا
املنتفعون :اأ�سحــاب الطلبــات الإ�سكانية القائمة ممن
يرغبون يف النتفاع بالربنامج ،وكل من تتوافر فيه
ال�سرتاطات املتطلبة للنتفاع بالربنامج وفق الأنظمة
املتبعة لدى وزارة الإ�سكان.
املطورون� :سركات القطاع اخلا�س العاملة يف جمال
التطوير العقاري املعتمدة من قبل الوزارة ،املنفذه
للم�ساريع العقارية.
املمولون :البنوك التجارية العاملة يف مملكة البحرين،
امل�ساركة يف الربنامج.
بنك الإ�سكان :اجلهة امل�سوؤولة عن التن�سق الإداري للدعم
احلكومي فيما بني احلكومة واملمولني.
اجلهات احلكومية ذات العلقة:

■
■
■
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وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين
(الإدارة العامة للتخطيط العمراين ،الطرق – املجاري
و البلديات)
مكتب التخطيط املركزي CPO
هيئة الكهرباء واملاء.

شركاؤنا
كما ُت�سهم عدة جهات حكومية اإ�سهاماً قيماً يف الربنامج ممثلة يف الإدارة العامة للتخطيط
العمراين ،ومكتب التخطيط املركزي ،والإدارات اخلدمية املختلفة يف دعم الربنامج
وت�سهيل توفري املواقع الإ�سكانية وربطها بخدمات ال ُبنى التحتية الرئي�سية ،بينما يقوم
بنك الإ�سكان بالتن�سيق الإداري مع املمولني يف �ساأن الدعم احلكومي.

«شركاؤنا في مزايا»

وزارة الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان
الإدارة العامــة للتخطيــط
اجلهات اخلدمية املختلفة
مكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب التخطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان

املنتفع

املطور

املمول

التقدم بالطلب

توفري امل�سكن

توفريالتمويل
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المنتفعون
الإنتفاع «مبزايا» مُتاح للمواطنني �سمن اإ�سرتاطات مُي�سرة� ،سعياً لتوفري اخلدمات
الإ�سكانية لأكرب �سريحة ممكنة من املواطنني املُ�ستحقني  ،وذلك �سمن الفئتني التاليتني:

الفئة األولـى (لديه طلـب إسكـــاني قائـــم)

ل�ساحب الطلب الإ�سكاين القائم حتوي ــل طلبه للإنتفاع بالربنامج ،على اأن
تتوافر لديه معايري الإ�ستحاق اخلا�سة بالربنامج.

الفئة الثانية (طلب االنتفاع بمزايا)

للمواطن التقدم ب�سكل مبا�سر للإنتفاع بالربنامـج على اأن تتـوافـر لديه معايري
الإ�ستحاق اخلا�سة بالربنامج.

االنتفـــاع في خطوات
تم اإعتماد اآلية الإ�ستفادة من «مزايا» �سمن القرار الوزاري رقم  909ال�سادر
في اكتوبر  2015والتي يمكن اإيجازها كالآتي:
■ يقدم طلب الإنتفاع بالبرنامج او طلب التحويل للإنتفاع به مرفقاً
بالم�ستندات المطلوبة.
■ يُمنـح مقدم الطلب «�سهـادة تاأهيل» في حـال اإ�ستيفاء ال�سروط.
■ يكون لمقدم الطلب وبموجب �سهادة التاأهيل التقدم للح�سول على تمويل
�سراء م�سكن من اأحد «الممولين» وفق �سوابط محددة.
■ يقوم المنتفع باإختي ــار م�سكن من قبل المطوريــن المعتمديــن اأو من
غيرهم ب�ســرط اأن يتوافق الم�سكن مع معايير وزارة الإ�سكان ،ويُمنح على
اإثر ذلك �سهادة «�سهادة الم�سكن».
■ بعد ا�ستيفاء الإجراءات وال�سوابط يح�سل مقدم الطلب على «�سهادة
الدعم المالي» ويُ�سرف بموجبها وبوجب «�سهادة الم�سكن» تمويل ال�سراء
من الممول ليتمم المنتفع اجراءات �سراء الم�سكن.

تق ـ ــدمي الطلب
�سه ــادة تاأهيل
اإختيـ ــار امل�سكن
�سهادة الدعم املايل
متويل عقاري ل�سراء امل�سكن
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المنتفعون
شروط اإلنتفاع
ي�سرتط لقبول طلب الإنتفاع بالربنامج اأن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي:
 .1اأن يكون بحريني اجلن�سية.
 .2اأن يك ــون رب الأ�سـ ــرة.
 .3األ يقــل �سنه عند تق ـ ــدمي الطل ــب و�ســرف التمويـل من املمول عن � 21سنة ول يزيد
عن � 35سنة.
 .4األ يقــل دخله ال�سهري عند تق ــدمي الطلــب و�ســرف التمويل من البنك املمول عن
 600ديناراً بحرينياً ول يزيد عن  1200ديناراً بحرينياً.
 .5األ يكون هــو اأو اأي من اأفراد اأ�سرتــه قد �سبق لأي منهم احل�سول على اأي خدمة
اإ�سكانية لغر�س متلك م�سكن مقدم من احلكومة اأو اأية جهة اأخرى.
 .6األ يكون مالكاً لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�سرته عند تقدمي الطلب ولـ � 3سنوات �سابقة
على ذلك واإىل حني التخ�سي�س .ويعترب يف حكم املالك من انتفع ب�سكن عن طريق
اإحدى �سيغ التمويل الإ�سلمي ،وي�ستثنى التايل من �سرط عدم امللكية:
■ ملكية عقار تق ــل م�سـ ــاحته عن  100مرت مربع على األ يك ـ ــون
�ســاحلـاً لل�سكن اأو لبناء م�سكن.
■ ملك الزوجة لعقار اآلت ملكيته لها عن طريق الإرث

يكون ملقدم الطلب اختيار م�سكن قائم ب�سكل فردي اأو من
قائمة امل�ساكن املعتمدة وامل�سيدة من قبل اأحد املطورين
العقاريني املعتمدين ،على اأن تتوافر يف امل�سكن املعايري
الآتية:
■ اأن يكون م�سكن منف�سل اأو �سبه منف�سل اأو ملت�سق
باآخر ،اأو م�سكن �سمن مجمع �سكني اأو على هيئة �سقة.
■ اأن يكون الم�سكن حديـث البنــاء اأو ما دون ذلك على
اأن يكون �سالحاً لل�سكن لمــدة � 25سنة قادمة ح�سب
تقديرالمخت�سين بالوزارة.
■ اأن يتوافق بنـاء الم�سكن مع الإ�ستراطات التنظيمية
للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
■ اأن يكون الم�سكن �سالحاً لل�سكنى من تاريـخ �سرائه
ومو�سـ ً
ل باإمــدادات البنــية التحتــية اللزمة من
كهرباء وماء ومرافق ال�سرف ال�سحي.
■ األ يزيد �سعر الم�سكن على القيمة المحددة للبرنامج
والبالغة  90األف ديناراً بحرينياً ما لم تــوافق الإدارة
على تحديــد قيمة اأعلى للم�سكن ،على اأن يلتــزم
المنتفـ ــع بتحمـل م�سوؤولية �س ــداد الفــرق بـين القيمة
المحددة للبرنامج وقيمة الم�سكن منفــرداً تجاه البنك
الممول.

 .7اأن تكــون اأ�سرت ــه مقيم ــة اإقـ ــامة دائمــة يف البح ـ ــرين.
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المطورون
آلية المشاركة في البرنامج للمطورين
ت�سعى الوزارة اإىل اإتاحة الفر�سة اأمام جميع املطورين للم�ساركة يف «مزايا» �سمن �سوابط
واإ�سرتاطات مي�سرة عن طــريق التايل:

م�س ــروع قائــم “يتكون من م�سكن قائم اأو اأكرث”

■
■
■
■

ميكن للمطوري ـ ــن الإن�سمام للربنامج من خلل توفـ ــري م�ساكن
مبوا�سفات تتطابق مع املعايري الفنية املطلوبة للم�سكن واملحددة
من قبل ال ــوزارة ،على اأن تقوم الوزارة باعتمـاد و اإدارج امل�سكن �سمن
قائمة امل�ساكن املوؤهلة.

م�س ــروع مقرتح “يتكون من  20م�سكن اأو اأكرث”
ميكن للمطورين التقدم مب�سروع ل�سالح الربنامج على اأرا�س ــي قابلة لإعادة الت�سنيف
والتخطيط حتت ت�سنيف  MOHل�سالح الربنامج على اأن ل يقل عدد امل�ساكن بعد
التخطي ــط عن  20م�سكن ،وذلك وفق املعايري التخطي ــطية والفنيــة املعتم ــدة للربنامج
على اأن يتــم تاأهيل املطور وفق اآلية معتمدة للم�ساركة قبل تقدمي امل�سروع املقرتح .
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المتطلبات األسـاسية للتأهيـل:
■ معلومات عامة عن املطور

نبذة خمت�سرة عن املطور تت�سمن �سهادة
ت�سجيل ال�سركة ،وعقد التاأ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي لها.

■ نبذة عن م�ساريع المطور

امل�ساريع ال�سابقة خلل اخلم�س �سنوات
املا�سية ،وامل�ساريع التي يجري العمل بها
العمل بها واملزمع مبا�سرتها.

■ معلومات مالية

البيانات املالية املدققة.
�ستعمـم وزارة الإ�سكـ ــان.
الإ�سرتاط ــات واملتطلب ــات اخلا�سة بالتاأهيل.

المطورون
تأهيــــــل مرن للمطور
يهدف التاأهيل اىل �سمان م�ساركة املطورين اجلادين
والقادرين مادياً وفنياً وادارياً على اإمتام وت�سليم امل�سروع
يف الوقت املحدد واجلودة املطلوبة،ويقت�سر التاأهيل على
املطورين املتقدمني بامل�ساريع املقرتحة فقط.

اإ�سرتاطات تاأهيل املطــورين
وزارة الإ�سكان
وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
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المطورون
آليــــة تنفيــذ المشــــروع المقتـرح
متر اآلية التنفيد مبرحلتني رئي�سيتني ،تتعلق املرحلة الأوىل باإعتماد خمطط امل�سروع املقرتح وموافقة
اجلهات احلكومية عليه ،بينما يتم يف املرحلة الثانية مبا�سرة اأعمال الت�سميم والتنفيد وفق املقرتح املعتمد.

املرحلة الأوىل « اإعتماد املخطط»
الرقم

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

 1تقدمي املطور خمطط عام للم�سروع املقرتح
 2اإ�سدار الوزارة خطاب قبول املقرتح اىل الإدارة العام ــة للتخطيط العم ـ ــراين
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اجلهـة امل�سوؤولة

خمطط امل�سروع
املقتـ ـ ــرح

املـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

اإ�سدار الإدارة العـامـ ــة للتخطيـ ــط العمراين خط ـ ــاب امل ــوافق ـ ــة املبدئي ـ ــة والتن�سيق
 3مع املطور يف حال وجود اأي تعديلت على املقرتح

التخطيط العمراين

تعميم املخطط على اجلهات اخلدمية بناء على خطاب املوافق ــة املبدئية ال�سادر من
 4التخطيط العمراين اإىل التخطيط املركزي

التخطيط املركــزي

خماطبة الإدارة العـام ـ ــة للتخطي ـ ــط العمراين للمجل�س البلـ ـ ـ ــدي للموافقة على
 5املخطط فور اإ�ستلم املوافقة من التخطيط املركزي

التخطيط العمراين

موافقة وزارة الإ�سكان على املخـ ـ ــطط النهائـ ـ ــي بن ـ ـ ــاء على خطاب الإدارة العـامـ ــة
 6للتخطي ــط العمـ ــراين

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

اإ�سدار ال�سفافية النهائية للمخــطط اجلديــد من قبل الإدارة العـام ـ ــة للتخطيط
 7العمراين بعد اإ�ستلم ر�سالة املوافقة من وزارة الإ�سكان

التخطيط العمراين

1
2

موافقة التخطيط
العمراين

3
4

خماطبة املجل�س البلدي
للموافقة على املخطط

التاأكد من توفر اخلدمات
وامكانية الربط بال�سبكة

5
6

اإ�سدار ال�سفافية النهائية

موافقة وزارة ال�سكان

7

موافقة وزارة الإ�سكان

المطورون
آليــــة تنفيــذ المشــــروع المقتـرح
املرحلة الثانية «مرحلة التنفيذ»
يلتزم املطور بالتنفيذ وفق الر�سومات التنفيذية واملوا�سفات املعتمدة ،كما يتوجب عليه تعيني ا�ست�ساري
معتمد ملتابعة اعمال التنفيذ ،على اأن يتم اإ�سدار وثائق ملكية م�ستقلة لكل م�سكن بعد النتهاء من امل�سروع.

الرقم

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

 1يبداأ املطـ ــور باإعداد الر�س ـ ــومات التنفيــذية النه ـ ــائية للم�سـ ـ ـ ــروع

اجلهـة امل�سوؤولة
املـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

 2تقوم الــوزارة مب ــراجعة واإعتم ــاد الر�س ــومات التنفي ــذية للم�سـ ـ ـ ــروع

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

 3اإ�سدار اإجازة البناء اخلا�سة بامل�ســروع

املطــور والبلديــات

 4البدء باأعمــال التنف ـ ــيذ و الإن�س ـ ـ ــاء فور �سـ ــدور اإجـ ـ ــازة البنـ ـ ــاء
 5املتابعة اجلزئية ملراحل تنفيذ امل�سروع
 6اإنتهــاء اأعم ــال التنف ــيذ و تو�س ــيل الكهرب ـ ــاء
 7اإ�سدار وثائق امللكية امل�ستقلة لكل م�سكن
 8تتم عملية بيع امل�ساكن عن طريق التن�سيق بني بنك الإ�سكان و املمولون واملطور
 9ت�سليم امل�سكن للمنتفع

1

اإعتماد الر�سومات
التنفيذية

املـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

امتام امل�سروع

املطور

املتابعة
اجلزئيةلأعمال التنفيذ

6
7

بيع امل�سكن وت�سليمه
للمنتفع

اإ�سدار اإجازة البناء

4
5

املـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
جهـ ــاز امل�سـ ـ ــاحة
والت�سجيل العـق ــاري
بنـ ــك الإ�سك ـ ـ ــان
واملمولــون واملطـ ــور

2
3

البدء يف اأعمال التنفيذ

اإعداد الر�سومات
التنفيذية للم�سروع

اإ�سدار الوثائق

8

يلتزم املطور واإ�ست�ساري امل�سروع املعتمد بتوقيع التعهدات
اللزمة التي ت�سمن جودة اأعمال التنفيذ وفق املوا�سفات
املعتمدة لدى الوزارة
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المطورون
اإلشتراطات التخطيطة والفنية للمشاريع المقترحة
مت اإ�ستحداث مع ــايري و اإ�ست ــراطات تنظيمية للبنــاء ل�سالح  ،وذلك ل�سمان حتقيق �سالح
املنتفع ب�سكل اأ�سا�سي ،ولتتما�سى مع التطورات العمرانية واحل�سرية وفق ال�سرتاتيجيات
التي تنتهجها وزارة الإ�سك ـ ــان ،واإلإدارة العام ــة للتخطيط العم ــراين.

ي�سدر قرار من وزارة الإ�سكان بالتن�سيق مع وزارة الأ�سغال
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين بو�سع الإ�سرتاطات
التعمريية للم�ساكن اخلا�سة بالربنامج لتعمم على
املطورين.

اإلشتراطات التخطيطية للعقار المقترح تطويره:
■ يتوجب على المطور الإلتزام بالإ�ستراطات التخطيطية ال�ســادرة من الإدارة العام ـ ــة
للتخطيط العمراني.
■ توفر اإمكانية تزويد العقار بالبنية التحتية ،اأو وج ــود بنية تحتية يمكن تطوي ــرها
ل�ســالح الم�سـروع.
■ الإلتزام بكافة الإ�ستراطات والمتطلبات ال�سادرة من الجهات الحكومية المعنية.
■ التن�سيق مع وزارة الإ�سكان في �ساأن تحديد م�سـاحة قطعــة الأر�س المخ�س�سة
للم�سكن.
■ اأن يتكون الم�سروع من م�ساكن على هيئة فلل اأو �سقق �سكنية ،او الأثنين معاً وفق
الظوابط المحددة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الإ�سكان.

�سيتم اإعتماد ت�سنيف  MOHللم�ساريع المقترحة بعد اإ�ستيفائها متطلبات
الجهات الحكومية المعنية.
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الإ�سرتاطات التنظيمية والتعمريية للبناء
وزارة الإ�سكان
وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين

المطورون
ي�سدر قرار من وزارة الإ�سكان بو�سع موا�سفات ملواد وتقنية
البناء والإن�ساء املعتمدة من قبل الوزارة ل�سمان جودة
اأعمال التنفيذ.

دليل موا�سفات مواد البناء املعتمدة
وزارة الإ�سكان
وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
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الممولون
آلية المشاركة في البرنامج

دليل املوؤ�س�سات املــالية للم�ســاركة يف «مزايا» الإ�سدار الأول

تعترب البنوك املمولة اأحد الأعمدة الرئي�سة يف الربنامج باعتبارها �سريكا اأ�سا�سياً
فيه،حيث تبا�سر املوؤ�س�سات املالية من بنوك وم�سارف عاملة يف مملكة البحرين وم�ساركة
يف الربنامج بتمويل اأ�سحاب الطلبات مبا ي�سمن للمنتفع اإمتلك امل�سكن املنا�سب من
حيث امل�ساحة و الت�سميم.
وللبنوك التقدم بطلب م�ساركة يف الربنامج من خلل التن�سيق مع بنك الإ�سكان و توقيع
اتفاقية حول هذا ال�ساأن بهدف متويل املنتفعني بالربنامج وفق �سروط و�سوابط مُتفق
عليها فيما بنك تلك البنوك و الوزارة.
هذا وت�سجع وزارة الإ�سكان املوؤ�س�سات املالية على امل�ساركة يف الربنامج ،خا�سة يف ظل
و�سبل
الآليات وال�سوابط املرنة التي اعتمدتها الوزارة  ،والتي تو�سح دور البنوك املمولة ُ
ا�سرتاكها يف الربنامج.

1

20

تقدمي طلب
امل�س ــاركة

2

درا�سة الطلب
واملـ ــوافقة

3

توقيع
التفاقية

يو�سح الدليل اآليات و�سوابط امل�ساركة يف الربنامج،
وتفا�سيل الدعم املايل.

الإ�سرتاطات التنظيمية للتمويل
وزارة الإ�سكان
بنك الإ�سكان

الممولون
آلية التمويل
يكون ملقدم الطلب مبوجب �سهادة التاأهيل التقدم للح�سول على متويل �سراء م�سكن من اأحد البنوك
امل�ساركة يف الربنامج ،كما يلتزم املنتفع بعد �سرف التمويل بالقيام بتحديث البيانات اخلا�سة بدخله
ال�سهري كل �سنتــني لغر�س تعديل مبلغ الدعم املقدم من احلكومة ممثلة يف وزارة الإ�سكان.

وتوجز الإجراءات اخلا�سة بالتمويل يف التايل:
الرقم

الإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء

اجلهـة امل�سوؤولة

 1ت�سدر وزارة الإ�سكان “�سهـادة تاأهيــل” ملقدم الطلب فور اإ�ستيفائه ل�سروط الإنتفاع

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

 2يتقدم �ساحب الطلب مبــوجب �سهادة التاأهيل ال�س ــادرة للبنك املم ــول بطلـب التموي ـ ــل

املنتفـ ــع بالتمويل

 3يقوم املنتفع باختيار امل�سكن من �سمن امل�ساكن القائمة اأو �سمن امل�ساريع العقارية قيد
الإن�ساء املعتمدة من قبل الوزارة.

املنتفـ ــع بالتمويل

 4ت�سدر وزارة الإ�سكان “�سه ـ ــادة م�سكـ ــن”

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

 5ت�سدر وزارة الإ�سكان “�سهادة الدعـم املـ ــايل”

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

 6يقوم املنتفع مبوجب ال�سهادتني ال�سابقتني بانهاء اإجـراءات التمــويل مع املمـول

املنتفـ ــع بالتمويل

 7يخاطب البنك املمول وزارة الإ�سكان لتاأكيد اإمتام اجراءات التمويل وبدء حت�سيل الدعم احلكومي
 8يتم حتــديث بيانات املنتفع كل �سنتـ ــني
ُتعدل فيمة الدعم ،وقيمة الق�سط ال�سهري الذي يلتزم به املنتفع بنا ًء على دخله ال�سهري
 9مبوجب البيانات املحدثة.

املـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
وزارة الإ�سك ـ ـ ــان
املـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

�سهادة التاأهيل

1
2

اإختيار م�سكن

3
4

اإ�سدار �سهادةالدعم
املـالـ ــي

انهاء اإجراءات التمويل

7
8

حتديث بيانات املنتفعك ــل
�سنت ــني لتعديل مبلغ الدعم
والق�سط ال�سهري

اإ�سدار �سهادة م�سكن

5
6

تاأكيد امتام التمويل

املوافقة على التمويل

حت�سيل الدعم
احلكومي
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Social Housing Scheme

MAZAYA

Unique Residence
Investment Opportunities
Returns and Benefits
Sustainability

His Royal Highness
Salman bin Hamad Al-Khalifa
Crown Prince, Deputy Supreme Commander
and First Deputy Prime Minister

His Royal Highness
Khalifa bin Salman Al-Khalifa
Prime Minister

His Majesty
His Highness
King Hamad bin Isa Al-Khalifa Shaikh Isa bin Salman Al-Khalifa
King of Bahrain
The Late Amir of Bahrain

The housing portfolio was and still is one of the Kingdom of Bahrain government’s top priorities,
which received special attention, in its relentless quest to provide suitable housing for Bahraini
families. This governmental attention is not fortuitous or coincidental, but was rather the outcome of
the government’s embodiment of a vision launched in the sixties that resulted in the inauguration of
Isa Town, the first housing city model in the region and what followed subsequently, which lead to
the immediate need to establish a ministry concerned with housing services in 1975.
Since government housing services are available to all Bahraini families that meet the eligibility
criteria, there was high demand for these services, which reached its peak, with a waiting list
exceeding 50 thousand applications. Therefore, it was necessary to search for innovative solutions
and practical alternatives to accelerate the pace of services delivery to meet the housing needs of
citizens, thus relieving pressure on the waiting list.
To achieve that vision, “Mazaya” evolved as a unique scheme based on the government’s partnership
with the private sector. Due to the importance of this scheme, the government was keen on making
this innovative service an essential part of the social services aspect of its work programme for the
years 2015 – 2018 that referred to the obligation to “continue to implement the scheme to assist
eligible citizens on the waiting list to receive financing from one of the authorised banks to purchase
a housing unit from the private sector projects” taking into account that all terms and conditions are
applied to benefit from this housing service will apply in its entirety to this scheme. Nevertheless,
what distinguishes this scheme is that the government has taken upon itself to foot the difference
between the 25% of the citizen’s monthly income and original monthly installment imposed on the
benefitting Bahraini citizen by the financier.
Subsequently, it became clear that “Mazaya” was launched to achieve two objectives: the first is to
contribute to accelerating the pace of delivery of government housing services to meet the housing
needs of citizens, and the second; to expand the opportunities for citizens to select their choice
of housing services that meets their needs. Therefore, we take this opportunity to invite eligible
Bahraini citizens to benefit from this scheme.

Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa
Deputy Prime Minister
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VISION
4

“ensure a superior quality of life with
a sustainable and attractive living
environment for Bahrain residents through
facilitating access to adequate and decent
housing, in particular for those citizens with
limited income and provide an opportunity
for each of the families to create a real
home to raise a family in a safe and secure
environment to form part of a supportive
and integrated neighborhood.”

The “Mazaya” scheme is considered a realistic interpretation of the Ministry of Housing’s efforts
to achieve sustainability for the social housing portfolio in the Kingdom of Bahrain. This scheme is
the result of a public and private sector partnership that represents one of the Ministry of Housing’s
strategy’s major themes it had embarked on implementing since 2012.
The Cabinet of Ministers’ decision to adopt the “Mazaya” scheme as one of the Ministry of
Housing’s key services has accomplished a quantum leap towards sustainability, especially since the
scheme was able to achieve remarkable success during its pilot phase, in terms of the high turnout
of citizens who chose to benefit from it. This was evident in light of its unconventional financing
options and solutions that allows citizens rapid access to adequate housing and assists them to choose
a housing unit, which best suits their needs from the private sector. During its trial term, the scheme
has achieved a satisfaction rate that exceeded 94% in terms of the applicants’ ability to obtain their
housing units within the same year of application.
The opportunity to enroll in the “Mazaya” scheme remains open to all citizens who meet the
eligibility criteria. “Mazaya” reaches out to citizens to take advantage of the numerous benefits
that it offers; receiving suitable financing, choosing the housing unit’s type and location that fit the
citizen’s needs, owning the housing unit in record time and avoiding the waiting lists.

Eng. Basim bin Yacob Al Hamer
Minister of Housing
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Introduction
We Embody Our Aspirations:

“Mazaya” in Brief

The Ministry of Housing strives to meet the needs of citizens through
providing housing services and schemes, and creative solutions that adopt
drawing and implementing a sustainable housing methodology in the most
professional and competent manner, to provide adequate housing for limited
income Bahraini citizens, reflecting the wise leadership’s intentions that aim
to create an environment of stability and tranquility for Bahraini families.

The Social Housing Scheme, “Mazaya”, is a
housing service represented in the ministry’s
support offered to the beneficiary to obtain
financing from the participating bank for the
purpose of purchasing a housing unit, whereby
the beneficiary pays back in installments what
represents 25% of his/her monthly income,
while the government, through the ministry,
is committed to provide its financial support
that should cover the remaining of the monthly
installments at the financing bank.

The social housing scheme “Mazaya” is considered one of the leading
initiatives that was launched by the ministry in October2013, following a
successive stage of trials, in cooperation with the private sector, to provide
suitable housing for citizens. Mazaya witnessed a remarkable turnout
from banks and real estate development companies. Furthermore, it saw a
significant turnout from citizens; existing housing applicants, who many of
them were qualified to benefit from Mazaya. This prompted the government
to develop the scheme and approve it in September 2015 as a key housing
service where citizens can apply to receive financing from any of the
participating banks in the scheme to buy and own a suitable housing unit.
Through this guide, the Ministry of Housing is very keen to define the
objectives of Mazaya and the role of the contributing parties from both
government and private sector, in addition to its mechanism of action that
would ensure providing rapid delivery and quality service presented to
citizens at all levels.
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Benefiting from “Mazaya” is open to all existing
housing applicants of any type of housing
services or to any citizen, who fulfills the
scheme’s eligibility conditions.

Objectives
Our Objectives in “Mazaya”
“Mazaya” contributes directly to the expansion of housing options offered to citizens in
a way that serves the housing file as well as strengthening the principle of partnership
between the public and private sectors, which reflects positively in the abundance of
housing services and volume of its beneficiaries, in addition to achieving the following
objectives:
■ Involving the private sector by steering its capabilities and expertise towards
supporting the Housing File.
■ Stimulating economic activity in the Kingdom through the recovery of the banking
and real estate sectors by attracting real estate developers and strengthening the
role of local banks in financing housing projects.
■ Reducing the cost of housing units by increasing supply and facilitating land Plots
division procedures.
■ Encouraging development and creative innovations in the field of planning, design
and implementation.
■ Contributing to finding serious solutions to the obstacles related to overlapping
non-exploited lands and non-classified sites.
■ Increasing the contribution of the private sector in infrastructure works.
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Partners
We Value our Partners

Our Partners in “Mazaya”:

The Ministry of Housing was keen on devising a clear and feasible action
mechanism through which the role of the 3 main participating parties in
“Mazaya” is renewed.

Beneficiaries: Existing housing applicants, who
wish to benefit from “Mazaya”, and any citizen,
who fulfills the scheme’s eligibility conditions
in accordance with the Ministry of Housing’s
existing regulations

The action mechanism in “Mazaya” consists of three interrelated stages
whereby the 3 partners; the beneficiary, developer and financier each play a
key role under the supervision of the Ministry of Housing.
The key roles of the project partners can be summarised as follows:
■ Beneficiary (Applying and completing the application procedures)
■ Developer (Providing Housing Unit)
■ Financier (Providing Financial funding for purchasing a housing unit)

Developers: Private Sector companies working
in the field of real estate development that
are implementing real estate projects, and are
approved by the ministry
Financiers: Operating commercial banks in the
kingdom of Bahrain that are participating in the
scheme
Eskan Bank: The party responsible for the
administrative coordination of the government
support between the government and financiers.
Associated Government Organisations:
Ministry of Works, Municipalities Affairs and
Urban Planning
(General Directorate of Urban Planning - Roads
- Sewage & Municipalities)
Central Planning Office (CPO)
Electricity and Water Authority (EWA)
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Partners
Several government organisations also make valuable contributions to the
scheme. These organisations are representative of the General Directorate
of Urban Planning, Central Planning Office (CPO) and different service
directorates also contribute to supporting the scheme, facilitating the
provision of housing sites, and linking them to the major infrastructure
services, while Eskan Bank conducts administrative coordination with the
financiers regarding government support.

Ministry of Housing
General Directorate of Planning
Various
Government Service organisations
Central Planning office (CPO)
Eskan Bank

Beneficiary
Applying for
a housing service

Developer

Financier

Providing
Housing Unit

Providing
Financial Funding
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Beneficiaries
Our Beneficiaries

Benefiting in Steps

Benefiting from “Mazaya” is open to citizens following the fulfillment of
feasible conditions in an effort to provide housing services to the largest
possible number of eligible citizens, who can be classified into the following
two categories:

The Social Housing Scheme, “Mazaya” was
approved within the Ministerial Decree No. 909,
issued by the Ministry of Housing in October
2015, which can be summarized as follows:
■ An application request or a transfer application
is submitted to benefit from the scheme, with
required documents attached.

First Category (Applicant with Existing Housing
Application)
The existing housing service applicant can apply for service
conversion to join the scheme provided he meets “Mazaya”
eligibility conditions.

■ The applicant is granted a “Beneficiary
Qualification Certificate” if conditions are met.
■ By means of the “Beneficiary Qualification
Certificate”, the applicant can apply to obtain
a mortgage loan from one of the approved
financiers within certain terms and conditions.
■ The beneficiary selects a housing unit from
one of the approved developers’ projects or
others, provided that the selected unit meets
the Ministry of Housing’s specifications and
standards.
Application

Second category (“Mazaya” Application)
The citizen can apply directly to the scheme provided he meets
“Mazaya” eligibility conditions.

Qualification Certificate
Housing Unit Selection
Financing Support Certificate
Mortgage Loan
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Benefit The Easy Way
“Mazaya” Benefit Conditions

Housing Unit Standards

In order to be accepted in the scheme, the applicant should meet the
following conditions and requirements:

The beneficiary can select an individually
existing housing unit from the open market or
from the approved ministry’s list of Developers,
provided the housing unit meets the following
conditions:

The applicant must:
1. be a Bahraini citizen.
2. be head of household (married).
3. be between the age of 21 and 35 years at the time of application and
receiving the mortgage loan from the participating bank.
4. have a monthly income between BD 600 and BD 1,200 at the time of
application and receiving the mortgage from the participating bank.
5. not have; the applicant or any member of his family, benefited from
any housing service for the purpose of owning a housing unit from the
government or any other party.
6. not own a property; the applicant or any member of his family on
submitting the application. This condition includes the first 3 years prior
to application and until the date of service allocation.

The housing unit should:

Note: The applicant is considered a property owner if he is benefiting from
one of the Islamic banks’ financing schemes, however the following existing
circumstances exempt the applicant from the non-ownership condition:

■ not exceed in its cost the program’s specific
value amounting to BD 90,000 unless the
management approves a higher specific
value for the housing unit. Furthermore, the
beneficiary will be committed to taking on
the responsibility to pay the difference in
value between the scheme’s specified value
and the original individual value of the
housing unit to the financing bank.

■ The applicant’s ownership of a property that has an area of less than 100
square meters (that is uninhabitable or not fit to build on).
■ The applicant’s wife’s ownership of a property by inheritance.

■ be detached, semi-attached or attached
housing unit within a residential complex or
an apartment”.
■ be a newly built housing unit or relatively
new and habitable for at least the next 25
years as per the estimation of the ministry’s
technical team.
■ be built in accordance with the construction
regulatory requirements for the various areas
in Bahrain.
■ be a habitable housing unit from the date
of purchase and connected to the necessary
infrastructure supplies such as electricity,
water and sanitation facilities.

7. have his family living as permanent residents of Bahrain.
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Developers
Developers Participation Mechanism in “Mazaya”
The ministry seeks to provide the opportunity for all developers to participate
in “Mazaya” within certain feasible criteria and conditions by offering:
Existing project “consisting of an existing housing unit or more”

Basic Prequalification
Requirements:
■ General information about the Developer
A brief about the developer that includes a
Memorandum of Association (MoA), partners
and previous projects.

Developers can enroll in Mazaya by providing housing units that conform
to the housing unit’s required technical conditions and standards set by the
ministry. Accordingly, the ministry will include these housing units within
its list of eligible housing units.
Proposed project “consisting of 20 housing units or more”

■ About the developer’s Real Estate Projects
A report to be submitted by the developer
about

the

previously

developed

estate

projects during the past five years, ongoing
projects and other projects in the pipeline.
■ Developer’s Financial Information Audited

Developers can offer a project for the benefit of the scheme on lands that can
be re-classified and re-planned to fit MOH classification that would benefit
the scheme, provided that the number of housing units, after planning,
should not be less than 20 units. This process should be in accordance with
the approved scheme’s planning and technical standards. The developer will
be prequalified according to a certified participation mechanism prior to
presenting the proposed project.
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financial statements
The ministry
conditions

will circulate the housing
and

prequalification.

requirements

for

Developers
Prequalification of Developers
The prequalification aims to ensure the
participation of serious financially, technically,
and administratively capable developers,
to complete and deliver the project within
the specified time and required quality. The
prequalification is limited to the developers with
proposed projects only.

Developers Prequalification Requirements
Social Housing Scheme “Mazaya” Projects
Ministry of Housing
Ministry of Works, Municipalities Affairs and
Urban planning
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Developers
Proposed Project Implementation Mechanism
The implementation mechanism passes through two major phases; the first phase is
related to the approval of the proposed Project Plan by the ministry and other associated
government organisations, while the second phase is focused on proceeding with design
and implementation works according to the approved proposal.

First Phase: Plan Approval
Serial No.

Procedure

1 Provision of a general plan for the proposed project

Ministry of Housing

3 Issuance of a preliminary approval letter and coordination
with the owner in case of any amendments in the proposal

General Directorate of
Urban Planning

Circulation of the plan to the associated government
organisations according to the initial approval letter issued
by Urban Planning to the Central Planning Office (CPO)

Central Planning
Office (CPO)

Addressing the Municipal Council for plan approval

5 directly after receiving approval from the CPO

6 Approving the final plan according to The General
Directorate of Urban planning letter

Issuance of the final Sepia of the new plan after receiving

7 the approval letter from the Ministry of Housing

Proposed
Project Plan

General Directorate of
Urban Planning
Ministry of Housing
General Directorate of
Urban Planning

1
2

Developer

of an acceptance letter for the proposal to the
2 Issuance
General Directorate of Urban Planning

4
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Action

Central Planning Office
(CPO) Approval

3
4

Addressing Municipality
Council for Plan Approval

Ensuring Services Availability &
Possibility of Connecting to Network

5
6

Issuance of Final Sepia

Approval of Urban
Planning Directorate

7

MOH Final
Plan Approval

Developers
Proposed Project Implementation Mechanism
Second Phase: Implementation Phase

The developer is committed to implementing the project’s construction drawings and
approved specifications, in addition to assigning a certified consultant to follow-up the
implementation works, while the issuance of the final individual property ownership
documents for each housing unit should take place after project delivery.

Serial No.

Procedure

1

Preparation of the project’s final construction drawings

2

Reviewing and Approval of the project’s final
construction drawings

3

Issuance of the project’s construction permit

4

Initiation of construction works immediately after the
issuance of the construction permit

5

Follow-up of the project’s implementation phases

6

Delivery of the project after completing the
implementation works & connecting to all services

7

Issuance of the individual property ownership
documents for each housing unit

8

Sale of Housing Units take place through the coordination
between Eskan Bank, the financiers and Developers

9

Delivering the housing unit to the beneficiary

Action

1
Construction
Drawings Approval

Developer
Ministry of Housing
Developer &
Municipalities
Developer

Project
Completion

Survey and land
Registration Bureau (SLRB)
Eskan Bank, Financiers
& Developers
Developer

Partial Follow-up of
Implementation Works

6
7

Sale and Delivery of Housing
Unit to the beneficiary

Issuance of
Construction Permit

4
5

Ministry of Housing
Developer

2
3

Initiating
Construction Works

Project Construction
Drawings Preparation

Issuance of
Documents

8

The developer and certified project consultant
are committed to signing the necessary
agreements that would guarantee the quality of
the implementation works in accordance with
the approved specifications of the Ministry of
Housing.
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Developers
Proposed Projects Planning and technical
Requirements
Construction regulatory standards and requirements were updated for the
benefit of “Mazaya”, to safeguard, mainly, the interest of the beneficiary,
and to conform to urban developments in accordance with the strategies
carried out by the Ministry of Housing and the General Directorate of Urban
Planning.

A ministerial decree is issued by the Ministry
of Housing in coordination with the Ministry
of Works, Municipalities Affairs and Urban
Planning setting the construction requirements
for housing units that will be circulated to
developers.

Proposed Property for Development Projects
Planning:
■ Adhering to the planning stipulations issued by the General Directorate
of Urban Planning.
■ Providing the prospective of supplying the property with the necessary
infrastructure or developing the existing one for the project’s benefit.
■ Adhering to the requirements issued by concerned government
organisations.
■ Coordinating with the Ministry of Housing in determining the land plot
area allocated for the housing unit.
■ The project consists of housing units, buildings or both according to the
criteria set by the Ministry of Housing and the General Directorate of
Urban Planning.
■ MOH project classification will be adopted by the proposed projects once
they meet the requirements of the associated government organisations.
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Approved Construction Materials
Specifications Guide
Ministry of Housing
Ministry of Works,
Municipalities Affairs and Urban Planning

Developers

Regulatory and Construction Stipulations
Ministry of Housing
Ministry of Works,
Municipalities Affairs and Urban planning
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Financiers
Participation Mechanism in “Mazaya”
Banks and Financiers are considered one of the main parties in the scheme,
whereby the financial institutions provide the beneficiaries with the finances
that would ensure their ownership of a suitable housing unit in terms of
space and design.

Financial Institutions Participating
“Mazaya” Guide – 1st Edition

The Guide shows the action steps and financial
support details in the scheme

The Banks submit a request for participation in the scheme by coordinating
with “Eskan Bank” and signing a Memorandum of Understanding (MoU)
in order to finance the beneficiaries and citizens eligible for the service, in
accordance with the terms and conditions agreed upon.
The Ministry of Housing encourages financial institutions to participate in
the scheme as it has devised simplified mechanisms that show the role of the
financing banks and how they can contribute to the process.

1
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Submitting a
request
to participate

2

Studying the
request and
granting approval

3

Signing a
Memorandum of of
Understanding (MOU)

in

Regulatory financing Stipulations
Participating Financial Institutions -1st Edition
Year 2016

Financiers
Financing Mechanism
The applicant can use the Prequalification Certificate to obtain a purchase of housing unit
financial support through one of the participating banks in Mazaya.
The beneficiary should be committed to update his monthly income related personal data
every two years to enable the government represented by the Ministry of Housing to
modify the amount of financial support it provides him/her.
The financing procedures are summarised as follows:

Serial No.

Procedure

Action

1

Issuance of a “Prequalification Certificate” for the beneficiary as
soon as he meets the terms of utilisation.

2

Application to the participating bank for a financing request using
the issued prequalification certificate.

Beneficiary of Financing
Scheme

3

Selection of a housing unit from existing housing units or from
approved under construction real estate projects in the market.

Beneficiary of Financing
Scheme

4

Issuance of a “Housing Unit Certificate”.

Ministry of Housing

5

Issuance of a “Financial Support Certificate”

Ministry of Housing

6

Completing financing procedures with the financier using the above
mentioned certificates.

Beneficiary of Financing
Scheme

7

Addressing the financier and the Ministry of Housing to ensure the
completion of the financing procedures and initiation of government
support collection.

Financier

8

Updating Beneficiary’s data every two years.

9

Modification of both amounts; bank financial support and monthly
installment the beneficiary is committed to pay based on his/her
monthly salary, will take place in accordance with the submitted
updated data to the financing bank.

Ministry of Housing

Ministry of Housing
Financier

Prequalification
Certificate

1
2

Selection of
Housing Unit

3
4

Issuance of Financial
Support Certificate

Completing
Financing Procedures

7
8

Updating Beneficiary’s Data
Every two Years to modify the
government financial support

Issuance of Housing
Unit Certificate

5
6

Confirming Completion of
Financing Procedures

Approval of
Financing

Collection of
Government Support
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