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وزارة اإلســـكان

توفير حلول إسكانية
متطورة ومستدامة

يعود تاريخ تأسيس وزارة اإلسكان إىل العام
 ،1975لتكون الجهة املناطة بالعمل عىل توفير
السكن االجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل
املحدود ،بموجب االلتزام الدستوري.
وتسعى وزارة اإلسكان جاهدةً لدعم مساعي
الحكومة املوقرة يف االرتقاء باملستوى
املعييش للمواطنين ذوي الدخل املحدود،
وتوفير سبل االستقرار االجتماعي لهم.
ويتوىل حقيبة وزارة اإلسكان حالي ًا سعادة
املهندس باسم بن يعقوب الحمر منذ عام
 ،2011بمساندة كل من وكيل الوزارة الذي
يتوىل بدوره الجوانب التنفيذية ألعمال الوزارة،
لكل منهما اختصاصه
و وكيل ْين مساعد ْين ٍ
فريق متكامل من
املحدد ،باإلضافة إىل
ٍ
املوظفين املحرتفين من ذوي الخربة
والكفاءات ،يف تقديم خدمات إسكانية
بأعىل مستوى جودة وخدمة املراجعين من
املواطنين الكرام عىل النحو األمثل.
ويندرج تحت مظلة وزارة اإلسكان خمس إدارات
رئيسية ،هي إدارة الخدمات اإلسكانية ،وإدارة

السياسات اإلسكانية والتخطيط االسرتاتيجي،
وهما اإلدارتان اللتان تندرجان تحت إدارة الوكيل
املساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية،
باإلضافة إىل إدارة إنشاء وصيانة املشاريع
اإلسكانية ،وإدارة تخطيط وتصميم املشاريع
اإلسكانية اللتان تتبعان الوكيل املساعد
ملشاريع اإلسكان ،فض ً
ال عن إدارة املوارد
البرشية واملالية ،والتي تمثل الداعم الرئييس
لإلدارة العليا يف عملية اتخاذ قرارات التخطيط
األمثل من أجل االرتقاء باملستوى املايل
وتطوير الكوادر البرشية وتتوىل أيض ًا هذه
اإلدارة مهام التوفيق بين العملين اإلداري
واملايل من خالل إدارة نظم املعلومات
واالتصاالت بالوزارة.
ومن منطلق توفير حلول تمويلية مبتكرة
للمواطنين وتطوير السياسات اإلسكانية ،عمدت
وزارة اإلسكان إىل مد جسور ال َّتعاون وتوطيد
عالقاتها مع القطاع ْين املايل واإلنشائي،
فتأسس بنك اإلسكان عام  ،1979وهو يعد
من املؤسسات املالية الرائدة يف تقديم
التمويالت العقارية والتطوير العقاري يف

مملكة البحرين ،ويسعى البنك إىل توفير
الحلول اإلسكانية املناسبة ،وتطوير املجتمعات
املتماسكة واالرتقاء بمستوى حياة املواطنين،
ويمثل البنك الذراع املايل املساند للوزارة يف
تقديم الخدمات اإلسكانية.
أما عىل الصعيد اإلنشائي ،فقد أسست الوزارة
رشاكة اسرتاتيجية مع مؤسسات التطوير
ِ
مبادرات
العقاري باململكة ،وذلك يف إطار
الوزارة إلرشاك القطاع الخاص يف توفير
السكن االجتماعي للمواطنين ،األمر الذي له
بالغ األثر يف دعم ال ُّنمو االقتصادي باململكة
من جهة ،ومن جهة أخرى يمنح املواطن تنوع ًا
يف الحلول والخيارات للحصول عىل السكن
املناسب له يف أقرص مدة زمنية.

الرؤية والرسالة
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الرؤية
«أن يتمتع كل مواطن من ذوي الدخل املحدود يف مملكة البحرين بسكن مالئم ومناسب،
جزءا من مجتمع آمن ومتكامل».
وأن يحصل عىل الفرصة ليكون
ً

الرسالة
«نسعى لرفع مستوى جودة حياة املواطن البحريني ،عن طريق تقديم خدمات إسكانية
متميزة ،من خالل نظام إسكاني متطور ومستدام يدعم تماسك املجتمع ،ويردف عجلة
االقتصاد الوطني يف مملكة البحرين».
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إنـجــازاتـنــا عىل مدى الـ  40عــامـ ًا

 40عامـ ًا
من الخدمات
اإلسكـانية
أتمت وزارة اإلسكان خالل العام  2015عقدها الرابع يف تقديم
خدماتها اإلسكانية للمواطنين ،وشهد القطاع العمراني يف
البحرين عىل مدار األعوام األربعين املاضية عدة تغيرات
وتحوالت نوعية ،بفعل النمو السكاني وما صاحب ذلك من زيادة
يف الطلب عىل الخدمات اإلسكانية ،وآلت تلك املتغيرات إىل
تحول ملف السكن االجتماعي إىل قطاع إسكاني كبير ،يلعب
دور ًا إقتصادي ًا إىل جانب دوره اإلجتماعي ،وذلك بفضل الرؤى
الثاقبة لقيادة حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس
آل خليفة ،ملك البالد املفدى حفظه هلل ورعاه ،فض ً
ال عن
الدعم املستمر من صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء املوقر حفظه هلل ورعاه،
واملتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو امللكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ،ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه هلل ورعاه.
ومنذ إنطالق عهد السكن االجتماعي يف مملكة البحرين عام
 ،1961قدمت الحكومة املوقرة ما يزيد عن  109ألف خدمة
إسكانية للمواطنين البحرينيين ذوي الدخل املحدود بتكلفة
إجمالية تقدر بـ  3.3مليار دينار بحريني.

إنـجــازاتـنــا على مدى
الـ  40عــامـ ًا

1963

مدينة عيىس  -أوىل مدن البحرين االسرتاتيجية

5

جتسدت أوىل خطوات احلكومة املوقرة يف مشوار توفري
خدمات السكن االجتماعي للمواطنني ،يف تنفيذ مشروع
مدينة عيسى ،تلك املدينة اليت محلت اسم املغفور له
بإذن اهلل مسو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمري
دولة البحرين الراحل يف ذلك الوقت ،واليت مثلت منوذجًا
حقيقيًا يف كيفية تنفيذ املشاريع االستراتيجية املتكاملة،
من حيث اإلنشاءات والبنية التحتية واخلدمات واملرافق،
وهي التجربة اليت ال تزال الوزارة تستمد منها اخلربات،
لبناء مشاريع مدن البحرين اجلديدة يف العصر
احلديث ،وتضمن مشروع مدينة عيسى يف ذلك الوقت
بناء ما يقارب  5650وحدة سكنية مكتملة اخلدمات
واملرافق العامة.

تسليم املرحلة األوىل من مدينة عيىس

وشهد العام  1968تسليم  350وحدة سكنية
مبدينة عيسى للمستحقني من ذوي الطَّ لبات
اإلسكانية ،وذلك ضمن املرحلة األوىل
للمدينة ،اليت اشتملت على مدارس ومركز
صحي ومساحات خضراء ،فتوفر لقاطين
املدينة االكتفاء الذايت من كافة اخلدمات
التعليمية والصحية والترفيهية.

1968

إنشاء وزارة اإلسكان

3.3

مليار دينار بحريني

منذ إنطالق عهد السكن االجتماعي يف مملكة
البحرين عام  ،1961قدمت الحكومة املوقرة
ما يزيد عن  109ألف خدمة إسكانية للمواطنين
البحرينيين ذوي الدخل املحدود بتكلفة إجمالية
تقدر بـ  3.3مليار دينار بحريني.

تأسيس بنك اإلسكان

1975

مت تأسيس بنك اإلسكان بهدف دعم
االستراتيجيات والسياسات اليت
تنفذها حكومة البحرين يف جمال
السكن االجتماعي ،ليمثل البنك
ذراعًا ماليًا لوزارة اإلسكان ،ويشاركها
املراحل املتعاقبة يف تاريخ توفري السكن
االجتماعي للمواطنني.

خالل شهر سبتمرب من العام  ،1975أصدر
املغفور له بإذن اهلل تعاىل مسو الشيخ عيسى
بن سلمان آل خليفة ،أمري دولة البحرين
مرسومًا أمرييًا رقم ( )18يقضي بإنشاء
وزارة لإلسكان ،وجاء يف نص املرسوم أن
يطلع دور الوزارة يف توفري السكن االجتماعي
للمواطنني البحرينيني من ذوي الدخل
احملدود ،ومت تعيني معايل الشيخ خالد بن
عبداهلل آل خليفة كأول وزي ٍر لإلسكان حىت
عام  ،2002وشهدت تلك احلقبة وضع اللبنات
األوىل واألسس الراسخة لبناء منظومة
إسكانية مستدامة ،أسفرت عن توفري آالف
اخلدمات اإلسكانية للمواطنني.

1979
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إطالق مشاريع مدينة حمد

كانت مملكة البحرين على موعد إلطالق ثاين أكرب املشاريع االستراتيجية
لتوفري السكن االجتماعي للمواطنني ،ممث ًال يف مدينة محد ،اليت محلت اسم
حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى،
وكان اهلدف من تنفيذ هذه املدينة هو مواكبة املتغريات اليت يفرضها النمو
السكاين يف ذلك الوقت ،حيث سعت املدينة إىل احليلولة دون إتساع الفجوة بني
املعروض من خدمة الوحدات السكنية واملعروض منها ،يف ظل تزايد الطلب على
هذه اخلدمة ،واستطاعت احلكومة املوقرة ممثلة يف وزارة اإلسكان أن تنفذ
 2160وحدة سكنية يف تلك املدينة اجلديدة ،وأن توفر  629قسيمة سكنية.

2006
افتتاح مرشوع مدينة زايد

1984

واستمرارًا لنهج احلكومة املوقرة يف بناء
مشاريع املدن اإلسكانية ،مت افتتاح مشروع
مدينة زايد عام  ،2001بتعاون كبري مع
حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة،
وعلى غرار املدن البحرينية التقليدية ،ومثلت
هذه املدينة منوذجًا للمجتمع الفريد من
نوعه واملتميز ،وفرت حوايل  484وحدة سكنية
كمرحلة أوىل ،واستمر عطاء وزارة اإلسكان يف
تنفيذ إمتداد هذه املدينة مبشاريع أخرى ،مت
ختصيصها الحقًا لذوي الطلبات اإلسكانية.

 208مليون

2001

دينار بحريني

اتفاق رشاكة مع القطاع الخاص بـقيمة 208
مليون دينار بحريني يشمل بناء  3,110وحدة
سكنية اجتماعية ،وأكثر من  1000منزل بأسعار
مناسبة يف ثالثة مواقع مختلفة.

واسرتاتيجيات إسكانيةٍ
ٍ
ٍ
سياسات
خطوات نحو
تتوافق مع رؤية البحرين 2022

2002

خطت مملكة البحرين خطوات واسعة حنو ترسيخ سياسات
واستراتيجيات تضمن استدامة ملف السكن االجتماعي
على املدى البعيد ،وشهد العام  2002وضع الوزارة احملاور
الرئيسية لتلك السياسات واالستراتيجيات وربطها مع رؤية
مملكة البحرين  ،2022حتت مظلة اخلدمات اإلجتماعية
اليت تقدمها اململكة ألبناءها من مواطين اململكة.
وسعت تلك السياسات إىل تنفيذ حمور رفع املستوى
املعيشي للمواطنني ،من خالل مواصلة تقدمي اخلدمات
اإلسكانية للمواطنني ذوي الدخل احملدود ،والعمل
املستمر على حتسني خمرجات الوزارة يف بناء املشاريع
اإلسكانية مبا يواكب متطلبات األسر البحرينية.

ويرتبط احملور اإلسكاين املدرج يف رؤية البحرين
ارتباطًا وثيقًا بربامج الدَّعم االجتماعي املدرجة
ضمن االستراتيجية االقتصادية الوطنية ،واليت من
أبرزها برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
) ،(UN -Habitatوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
( ،)UNDPاليت هتدف إىل تعزيز التنمية االجتماعية
والبيئية ،وتزويد املواطنني مبساكن الئقة ،تتناغم
مع املستوى املعيشي والسعي حنو احلد من األزمات
اإلسكانية ،هبدف إحداث نقلة عمرانية يف مستقبل
مملكة البحرين.
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إنـجــازاتـنــا على مدى
الـ  40عــامـ ًا

التقدير الدويل

وسط مراسم احتفالية دولية متميزة يف جنيف،
تسل َّم صاحب السمو امللكي ،األمري خليفة بن
سلمان رئيس الوزراء املوقر ،جائزة الشَّرف
لإلجناز املتميز يف جمال التنمية احلضرية
واإلسكان لعام  2006من قِبل برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية ،تقديرًا جلهود
مسوه يف جمال التنمية اإلسكانية واحلضرية،

B

والعمل على رفع مستوى معيشة املواطنني،
حيث توج العامل عطاء مسو رئيس الوزراء بأرفع
اجلوائز ،وهو يف واقع األمر مبثابة تكرميًا
دوليًا ململكة البحرين ومثرة عقودٍ مضيئة من
العطاء واالزدهار بفضل سياسة مسوه احلكيمة
وإخالصه وتفانيه خلدمة مواطين مملكة
البحرين.

إطالق الوزارة ألول مرشوع رشاكة مع
القطاع الخاص

أبرمت وزارة اإلسكان عام  2012أول اتفاقية للشراكة
مع القطاع اخلاص ،تقضي ببناء  2٫450وحدة
سكنية اجتماعية وأكثر من  1000وحدة سكنية
منخفضة التَّكاليف خالل مخسة أعوام يف مشاريع
املدينة الشمالية ،وإسكان منطقة اللوزي ،بتكلفةٍ
مالية تقدر بـ  163مليون دينار حبريين .وتعد هذه
املبادرة واحدة من أبرز املبادرات غري املسبوقة على
مستوى دول املنطقة اليت تبنتها وزارة اإلسكان ضمن
خطتها اإلسكانية اليت شرعت يف تنفيذها يف العام
ذاته ،وهتدف يف املقام األول إىل مواجهة التحديات
واملتغريات املتعلقة مبلف السكن االجتماعي ،ذلك
يف إطار البحث عن البدائل املتاحة واملمكنة ملواكبة
املتغريات اليت طرأت على امللف اإلسكاين.

2012

تدشين برنامج «تمويل السكن االجتماعي»

يف  23أكتوبر  ،2013رعى معايل الشيخ خالد بن عبداهلل
آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء املوقر حفل تدشني
برنامج «متويل السكن االجتماعي» ،والذي يوفر فرصة
حصول املواطن على متويل إسكاين من البنوك اخلاصة
املشاركة يف الربنامج ،مع توفري الدعم املايل احلكومي
للمسامهة يف سداد مبلغ األقساط الشهرية ،ويتيح
الربنامج للمواطنني كذلك إمكانية اختيار وشراء وحدات
سكنية تليب احتياجاهتم بأسعار مناسبة.
وحبسب إحصائيات الوزارة فإنه وحىت شهر نوفمرب
 ،2015منحت الوزارة ما يزيد عن  3200شهادة
استحقاق للمواطنني الراغبني يف االستفادة من برنامج
«متويل السكن االجتماعي» املدرجني على قوائم
االنتظار ،فض ًال عن انتفاع  680أسرة من الوحدات اليت
يدعمها الربنامج خالل الفترة املمتدة من يناير 2014
حىت نوفمرب .2015

2013

توجيه ملكي بإنشاء  40٫000وحدة سكنية

يف  17ديسمرب من عام  ،2013أمر حضرة صاحب
اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
املفدى ببناء  40٫000وحدة سكنية مكتملة املرافق
واخلدمات املكملة ويف أقصر مدة ممكنة ،وتسليمها
ملستحقيها من ذوي الطلبات اإلسكانية ،مبا يوفر احلياة
الكرمية والبيئة املناسبة للمواطنني الكرام.

وضع حجر األساس ملرشوع مدينة رشق الحد
اإلسكاني

يف  21مايو  ،2013أناب حضرة صاحب اجلاللة امللك
محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى ،صاحب
السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد
نائب القائد األعلى النَّائب األول لرئيس جملس الوزراء
حلضور حفل وضع حجر األساس ملشروع مدينة شرق
احلد ،اليت تضم ما يقارب  4500وحدة سكنية مكتملة
املرافق اليت توفر خمتلف اخلدمات التعليمية منها
والصحية والترفيهية على مساحة  227هكتار ،وتصل
طاقتها االستيعابية حنو  35ألف نسمة.

املدينة الجنوبية

تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى
آل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،عمدت وزارة
اإلسكان إىل حتويل املساحات الواقعة حول قرى عسكر وجو
والدور يف احملافظة اجلنوبية إىل مدينة إسكانية متكاملة وفريدة
من نوعها ،حيث أبرمت وزارة اإلسكان اتفاقية مع مؤسسة
األمري تشارلز اخلريية يف مطلع العام 2013م ،لالستفادة من
خربات املؤسسة الربيطانية يف تنفيذ مشاريع السكن االجتماعي
باململكة مع مراعاة خصوصية البيئة والثقافة البحرينية ومراعاة
التقاليد والطابع االجتماعي يف تشييد  4000وحدة سكنية
يوفرها املشروع إىل جانب مرافقها التجارية واخلدمية الالزمة
الحتياجات األسر اليت ستقطن املشروع.

2013
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تفعيل املعايير اإلسكانية الجديدة الستحقاق
الخدمات اإلسكانية

متاشيًا مع قيم الوزارة املتمثلة يف حتقيق الشمولية
والعدل واملساواة يف توفري االستقرار االجتماعي
للمواطنني ،ومن أجل توفري خدمات إسكانية تتناغم
ومتطلبات اجملتمع البحريين ،ويف إطار حرص الوزارة
على توسيع مظلة الفئات املستفيدة من اخلدمات
اإلسكانية ،متَّ اعتماد معايريٍ إسكانية جديدة بنا ًء على
القرار الوزاري رقم ( )909الصادر مطلع أكتوبر من

العام 2015م ،وهي املعايري اليت جاءت مكملة لقرار
جملس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة لدى تقدمي
اخلدمة اإلسكانية ،هبدف إتاحة الفرص لشرائ ٍح أوسع
من املواطنني لالستفادة من اخلدمات اإلسكانية،
وشهدت هذه املعايري ضمَّ فئة جديدة من النساء
لالستفادة من اخلدمات اإلسكانية كاملطلقة ،واألرملة،
والعزباء يتيمة األبوين ،والذين مل تكن تشملهم املعايري
السابقة ،باإلضافة إىل اعتماد برنامج «متويل السكن
االجتماعي» كخدمة أساسية.

2015
بدء أعمال الدفان البحري ملدينة رشق
سرتة

يف  15يونيو  2015قام صاحب السمو امللكي األمري
سلمان بن محد ويل العهد ،نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس جملس الوزراء ،بوضع حجر
األساس ملشروع مدينة شرق سترة ،وهو املشروع
الساحلي املمتد على مساحة  227هكتار ،ويوفر
ما يقارب  4000وحدة سكنية ،تسهم يف تكوين بيئة
عمراين متوازنة توفر اختيارات متنوعة من السكن
واملرافق واخلدمات ،ومن املقرر االنتهاء من تنفيذ
املشروع عام .2017

25٫000

فيال وشقة سكنية
من املقرر تسليمها
للمواطنين بين
.2018-2014

توقيع اتفاقية مع ديار املحرق

أبرمت وزارة اإلسكان وشركة التطوير العقاري ديار
احملرق اتفاقية كربى بلغت قيمتها  276مليون دينار
حبريين ،وتنص على إنشاء  3100وحدة سكنية على
مساحة تبلغ  1٫2مليون متر مربع ،يف املنطقة الواقعة
على الطرف اجلنويب من مشروع ديار احملرق على
املساحة املدفونة مشايل جزيرة احملرق.
أعمال اإلنشاء والبنية التحتية يف املدينة
الشمالية عىل املسار الصحيح

متتد املدينة الشمالية على مساحة  740هكتار يف
اجلزء الشمايل الغريب من جزيرة البحرين ،حيث
تأيت املدينة على رأس املشاريع االستراتيجية ،وتبلغ
طاقتها االستيعابية حوايل  90مليون نسمة من
خالل الـ  15٫600وحدة سكنية حديثة اليت ستوفرها
املدينة ،واليت جرى تصميمها وفق أحدث املواصفات
العصرية ،ويتوقع هلذه املدينة أن حتقق نقلة نوعية
يف مفهوم السكن االجتماعي مبا يدعم جهود الوزارة
الرَّامية حنو تقدمي أفضل وأجود اخلدمات اإلسكانية
مبا يضمن جودة احلياة املعيشية للمواطن.

مرشوع إسكان الرميل

يقع هذا املشروع الرائد يف حمافظة العاصمة ،ويتضمن
خمطط املشروع تنفيذ  3٫520وحدة سكنية على
مساحة  100هتكار مكتملة املرافق واخلدمات من
مساجد ومدارس ،فض ًال عن توفريها ملساحات
خضراء ،ومساحات مفتوحة .ومن املتوقع أن يبدأ
العمل يف تنفيذ هذا املشروع مع مطلع العام .2016

إنـجــازاتـنــا على مدى
الـ  40عــامـ ًا
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2016

وما بعدها

نحو مرحلة جديدة من السكن االجتماعي
من املقرر أن يشهد العام  2020االنتهاء الفعيل
من تنفيذ املدن السكنية الخمس وهي مدينة رشق

الحد ،ومدينة رشق سرتة ،واملدينة الشمالية ،وإسكان
الرميل ،وإسكان الجنوبية ،حيث أن هذه املدن
ستكون مكتملة وشاملة الخدمات الصحية والتعليمية
واالجتماعية واالقتصادية ،أما الوحدات السكنية
فستتسم بالتنوع من حيث الشكل والتصميم ،بفضل
الجيل الجديد من نماذج البناء التي تنفذها الوزارة يف
مختلف مشاريعها اإلسكانية.

D
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رسالة
الوزير

“

استطاعت حكومة مملكة البحرين أن تستثمر ما يقارب  3.3مليار دينار بحريني
لتوفير  108,000خدمة إسكانية ،استفاد منها قرابة  65%من مواطني البحرين
عىل مدى  40عام ًا من تقديمها لخدمات إسكانية متميزة ،التي تشمل إىل
جانب تنفيذ املشاريع اإلسكانية ،توفير تمويالت رشاء وحدات سكنية جاهزة،
وتمويالت البناء والرتميم ،ورصف عالوة “بدل السكن” للطلبات اإلسكانية
املدرجة عىل قوائم االنتظار ،وهي جميعها خدمات تعكس رؤية القيادة
الرشيدة يف تحقيق طموحات واحتياجات املواطن البحريني ،الذي يعد
املحرك األسايس ملسيرة التنمية يف اململكة ،واملستفيد األول من التطور
االجتماعي والرفاهية االقتصادية.

يطيب يل أن أرحب بكم يف تقرير وزارة اإلسكان لعامي
 ،2015-2014والذي يسعى إىل تسليط الضوء على أهم
سياسات وإجنازات الوزارة ،يف طريقها حنو استدامة
امللف اإلسكاين ،وحتسني مستوى املعيشية جلميع مواطين
مملكة البحرين ،من خالل توفري حلول رائدة ومستدامة
للحصول على سكن اجتماعي الئق.
ويستعرض هذا التقرير أهم احملطات واخلطوات
التَّنفيذية اليت اختذهتا الوزارة لتنفيذ خطتها
اإلستراتيجية ،وتسخري لكافة اإلمكانيات واملوارد املتاحة
من أجل مستقبل إسكانية مستدام ،تنعم فيه كل أسرة
حبرينية ذات دخل حمدود بالسكن االجتماعي املالئم.
عالمة بارزة عىل مستوى دول املنطقة

على الرغم من التحديات اليت تفرضها طبيعة ومساحة
أرض البحرين إال أ َّن وزارة اإلسكان استطاعت أن توفر
وحدات سكنية منخفضة التكاليف ألبنائها من مواطين
اململكة ،وهو حتد كبري مل تستطع سوى عدد ضئيل من
الدول إجنازه على مستوى العامل.

وعلى مدى ما يقارب نصف قرن من العطاء اإلسكاين،
فقد استطاعت حكومة مملكة البحرين أن تستثمر ما
يقارب  3.3مليار دينار حبريين لتوفري  108٫000خدمة
إسكانية ،استفاد منها قرابة  65%من مواطين البحرين
على مدى  40عامًا من تقدميها خلدمات إسكانية
متميزة ،اليت تشمل إىل جانب تنفيذ املشاريع اإلسكانية،
توفري متويالت شراء وحدات سكنية جاهزة ،ومتويالت
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رسالة الوزير

البناء والترميم ،وصرف عالوة «بدل السكن» للطلبات
اإلسكانية املدرجة على قوائم االنتظار ،وهي مجيعها
خدمات تعكس رؤية القيادة الرشيدة يف حتقيق طموحات
واحتياجات املواطن البحريين ،الذي يعد احملرك
األساسي ملسرية التنمية يف اململكة ،واملستفيد األول من
التطور االجتماعي والرفاهية االقتصادية.
وقد جسدت املكرمة امللكية السامية املتتالية يف الشأن
اإلسكاين أمسى معاين إهتمام القيادة الرشيدة واحلكومة
املوقرة بأبناء اململكة ،فمن األمر امللكي بتوزيع الزوايا
باملناطق اإلسكانية للمواطنني جمانًا ،مرورًا بتقدمي
متويالت للمواطنني بشروطٍ ميسرة ،وإعفاء املستفيدين
من سداد ما يقارب نصف مليار دينار حبريين ،باإلضافة
إىل ما تشري إليه التقديرات بتقدمي احلكومة دعم
إجتماعي يصل إىل حتملها قرابة الـ  75%من التكلفة
الفعلية للسكن االجتماعي يف مملكة البحرين ،فقد
ضربت مملكة البحرين املثل يف رعاية أبناءها وتقدمي
اخلدمات اإلسكانية املتميزة هلم ،متفردة بتجربة فريدة
من نوعها على مستوى دول املنطقة.
«وبفضل امللف اإلسكاين ،استطاعت مملكة البحرين أن
حتقق تقدمًا كبريًا يف خفض معدالت الفقر والتهميش
االجتماعي من خالل تيسريها لسبل حصول املواطنني
ذوي املستوى املعيشي املنخفض على املأوى املالئم ،مع
احملافظة على التراث الثقايف للمملكة» ،وهو األمر الذي

أشار إليه األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون
خالل حفل افتتاح اجمللس االقتصادي واالجتماعي هليئة
األمم املتحدة ،يف الثاين من شهر يوليو  2007جبنيف.

على أحدث التقنيات التَّكنولوجية لتطوير وحتسني
إجراءات التَّقدم باخلدمات اإلسكانية بالسرعة املطلوبة
مبا حيقق قدرًا أكرب من رضا املواطنني.

رغم التحديات الكبرية اليت يواجهها ملف السكن
االجتماعي باململكة ،كعدد الطلبات اإلسكانية املسجلة
على قوائم االنتظار واليت تشهد منوًا متزايدًا ملحوظًا
عامًا بعد عام كون اجملتمع البحريين يتسم بأنه جمتمع
شاب ،فض ًال عن املسامهة احملدودة من قِبل القطاع
اخلاص يف اجملالني اإلنشائي والتمويلي ،إال أ َّن الوزارة
استطاعت أن حتققَ تقدمًا ملموسًا يف تذليل العقبات
اليت قد حتول دون توفري السكن االجتماعي الالئق
للمواطنني املستحقني كافة ،وسخرت طاقاهتا اليت
أسفرت عن العمل على تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن
خطتها االستراتيجية ،وال سيما تنفيذ مشاريع مدن
البحرين اإلسكانية اخلمسة يف آن واحد للمرة األوىل يف
تاريخ اململكة ،تنفيذًا للتوجيهات اليت تفضل هبا حضرة
صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك
البالد املفدى ،بشأن اإلسراع يف تسليم  40٫000وحدة
سكنية يف أقرب فرصة ممكنة ،فض ًال عن تنفيذ ما ورد
يف برنامج عمل احلكومة املوقرة بشأن بناء  25ألف
وحدة سكنية حبلول عام .2018

ومشلت أبرز مبادرات الوزارة يف هذا اخلصوص تطبيق
خدمة احملادثة الكتابية املباشرة ( )Live Chatاملتوفرة
لزوار املوقع اإللكتروين اخلاص بوزارة اإلسكان ،فض ًال
عن تدشني أربع خدمات إلكترونية جديدة تسمح
للمواطن بتقدمي طلب إسكاين جديد ،وحتديث بيانات
الطلب اإلسكاين القائم واالستعالم للكشف عن حالة
الطلب اإلسكاين ،وباإلمكان التقدم بطلب صيانة الوحدة
السكنية (بيت أو شقة) .وحرصًا من الوزارة على مركزية
املعلومات ومتابعة سري عمل املشاريع اإلسكانية بشك ٍل
دوري ،عمدت إدارة املشاريع اإلسكانية على التَّعاون مع
استشاري عاملي يف جمال اإلدارة واهلندسة والتَّطوير
( )Matt Macdonaldلتدشني نظام «واجهة إلكترونية
للبيانات» حديثة وبسيطة ،ليوفر فور تفعيله قاعدة
بيانات حلظية حمدثة أوالً بأول ملوظفي الوزارة مع
إمكانية إضافة التَّعديالت عليها يف أي زمان ومكان
وباستخدام أي جهاز إلكتروين ،ويتميز النظام باملرونة
الوظيفية ،حيث أنه يتالءم مع العديد من أنظمة التشغيل
لألجهزة اللوحية احلديثة وغريها من خدمات املعلومات
الشبكية يف البحرين.

وتعد خطوة تفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص عالمة

االلتزام بثقافة الشفافية

إنشاء مجتمعات الغد

“

«بفضل امللف اإلسكاني ،استطاعت مملكة البحرين أن تحقق
تقدم ًا كبير ًا يف خفض معدالت الفقر والتهميش االجتماعي من

خالل تيسيرها لسبل حصول املواطنين ذوي املستوى املعييش

املنخفض عىل املأوى املالئم ،مع املحافظة عىل الرتاث
الثقايف للمملكة».

توفير بدائل مرنة للتمويل

ومل تقتصر أوجه شراكة وزارة اإلسكان مع القطاع اخلاص
يف اجملال اإلنشائي فقط ،بل امتدت لتشمل خطوات مد
جسور تعاوهنا مع القطاع املصريف من أجل حلحلة امللف
اإلسكاين ،وتوفري السكن املالئم للمواطنني ،متاشيًا
مع استراتيجية اإلسكان الوطنية الرَّامية إىل البحث عن
احللول التمويلية واإلسكانية املستدامة ،من أجل التعامل
مع الشأن اإلسكاين مبا حيقق االستقرار االجتماعي
لألسر البحرينية ذات الدخل احملدود ،لتسفر احللول
التمويلية عن إعتماد برنامج «متويل السكن االجتماعي»
كخدمة أساسية ملا حققه من جنا ٍح ملحوظٍ خالل الفترة
التجريبية اليت استمرت من هناية عام  2013وحىت عام
.2015

أثناء سعينا احلثيث لتطوير أساليب العمل ،وتقدمي
أفضل اخلدمات وأجودها للمواطنني ،فأ َّن الوزارة
ستواصل التزامها بالشفافية التامة وهو ما يظهر جليًا يف
تعاملها مع أصحاب الطلبات اإلسكانية واملستفيدين منها
وغريهم من شركاء الوزارة ومع اجلمهور بصورة عامة.

ويف هذا السبيل قمنا بتطبيق نظام السحب اإللكتروين
للوحدات السكنية على املواطنني ،الذي يقوم باختيار
مواقع الوحدات عشوائيًا ،على أن خيتار املواطن واحدة
منها ،إرسا ًء ملبادئ الشفافية والعدالة يف التوزيع وهو
اهلدف من تدشني هذا النظام.
التقدم نحو النجاح

من حفل افتتاح املجلس االقتصادي واالجتماعي لهيئة األمم املتحدة  -السيد بان كي مون

فارقة يف تاريخ الوزارة ،ومستقبلها حنو التحول من قطاع
مزود للخدمات إىل (منظم) يف احلصول عليها ،لتنعكس
بذلك مثار الشراكة إجيابًا حنو دعم عجلة التنمية
االقتصادية وتكوين أساس اجملتمعات احمللي باملستقبل.
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االلتزام بمبادئ التخطيط والتصميم العمراني
املستدام

من أجل بناء جمتمعات عمرانية متكاملة ،واحملافظة
على استدامة سبل العيش الكرمي للمواطنني ،فأ َّن وزارة
اإلسكان ستظل ملتزمة مببادئ التخطيط والتصميم
العمراين املستدام من حيث تصميم املشروعات اإلسكانية،
والوحدات السكنية ،بصورة متكاملة مبا يسهم يف توفري
الطاقة وخفض معدل استهالك املياه فض ًال عن مواصلة
سعيها احلثيث لتوفري سبل الراحة للسكان من خالل
خفض تكلفة فواتري املياه والكهرباء ،لتخفف بذلك يف
الوقت ذاته العبء املتكئ على كاهل الدعم احلكومي الذي
تتحمله اململكة يف دعم هذه املرافق لتنعكس إجيابيات
تلك التدابري على بناء نظام إسكاين مستدام قادر على
استيعاب احتياجات األجيال القادمة.

خدمات إلكرتونية تسهي ً
ال عىل املواطنين

حفاظًا على تقدم وزارة اإلسكان يف املسار الصحيح حنو
مواجهة التحديات املستقبلية ،واصلت الوزارة اعتمادها

ستواصل وزارة اإلسكان مضيها يف تسريع وترية تسليم
اخلدمات اإلسكانية ،وضمان حصول املواطن البحريين
على التمويل املناسب ،فض ًال عن عزمنا تسليم 25٫000
وحدة سكنية بني  2015و 2018طبقًا لربنامج عمل
احلكومة ،قاصدة يف ذلك مواصلة قصة جناح ملف
السكن االجتماعي يف اململكة ،وال شك أن هذه اجلهود
وما سبقتها من مكتسبات إسكانية مل تكن لتتحقق لوال
حرص القيادة الرشيدة ،ودعم احلكومة املوقرة على
االرتقاء بامللف اإلسكاين ،األمر الذي ولّد احلافز جلميع
منتسيب الوزارة لتحويل اخلطط والربامج إىل منجزات
حقيقية على أرض الواقع ،مستهدفني يف ذلك حلحلة
امللف اإلسكاين ،وتوفري اخلدمات اإلسكانية للمواطنني يف
أقصر مدة ممكنة.

املهندس باسم بن يعقوب الحمر
وزير اإلسكان
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فريق
اإلدارة

سعادة املهندس باسم بن يعقوب الحمر
وزير اإلسكان

الشيخ عبدهلل بن أحمد بن سلمان آل خليفة
وكيل وزارة اإلسكان

املهندس سامي عبدهلل بوهزاع
الوكيل املساعد ملشاريع اإلسكان

الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان
الوكيل املساعد للسياسات و الخدمات اإلسكانية

وزارة اإلســــكـــان الـتـقـريـر السـنـوي 2015

فريق اإلدارة

الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدهلل آل خليفة
مدير إدارة املوارد البرشية واملالية

الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة
مدير إدارة السياسات اإلسكانية والتخطيط
اإلسرتاتيجي

املهندس سامي عبدهلل قمرب
مدير إدارة الخدمات اإلسكانية

املهندس حسين صالح العمري
مدير إدارة إنشاء وصيانة املشاريع اإلسكانية

املهندس عادل أمير رجب
مدير إدارة تخطيط وتصميم املشاريع اإلسكانية
باإلنابة
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ٌ
إضاءات
إسكانية
تماشي ًا مع توجيهات جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل

البالد املفدى ،ببناء  40٫000وحدة سكنية وتسليمها ملستحقيها من

املواطنين بأرسع وقت ممكن وبالجودة املطلوبة ،فقد طبقت الوزارة
عددا من مبادرات القيمة املضافة لتزويد املواطنين بالسكن املناسب
ً

مع وضع أساسات لنظام إسكاني أقوى وأكثر استدامة ،ونستعرض تلك

املبادرات يف ما ييل:

دعم زيادة مساهمة القطاع الخاص

تسهيل النجاح االقتصادي
واالجتماعي السنوي

عمدت وزارة اإلسكان إىل تفعيل شراكتها مع
القطاع اخلاص ،من أجل تسريع وترية تنفيذ
املشاريع وتقليص الطلبات املدرجة على قوائم
االنتظار بتسليم الوحدات اإلسكانية ملستحقيها،
مع العمل على وضع أسس لنظام إسكاين أقوى
وأكثر استدامة .ويهدف الربنامج إىل إنشاء
عدد من املشروعات اإلسكانية باستخدام مناذج
الشراكة مع القطاع اخلاص ،اليت تعمل على دمج
تصميم اجملمع السكين جبميع مكوناته من وحدات
سكنية وبنية حتتية وجتميل وتشجري املواقع،
عالوة على توفريها للضمانات املناسبة هلذه
املكونات ،واإلشراف عليها وتوفري الصيانة الالزمة
للوحدات ،مما انعكس على حتول دور الوزارة من
النَّمط التقليدي (اهلندسة واإلعداد واإلنشاء)،
لتصبح منظمًا بعد أن كانت مزودًا للخدمة يف
السابق ،األمر الذي يؤول إىل رفد االقتصاد الوطين
ودعم النمو الصناعي يف اململكة.
وحىت اآلن ،قطعت هذه الشراكة شوطًا طوي ًال يف
تنفيذ األعمال اإلنشائية بالوحدات السكنية من
قِبل عددٍ من املقاولني البحرينيني.

تم ضخ قرابة  470مليون
دينار يف اقتصاد مملكة
البحرين بين  2012و2014
كنتيجة مبارشة ملرشوعات
وزارة اإلسكان التي
تم تنفيذها بواسطة
املقاولين ،واالستشاريين
والبنية التحتية ،وقطاع
الخدمات املالية وتجهيزات
املنازل.

تيسير الحصول عىل التمويل
تنويع الخيارات

يف عام  ،2013صدر القرار الوزاري رقم (،)227
بتدشني برنامج «متويل السكن االجتماعي» ،وهو
الربنامج الذي يسهل حصول املواطنني على متويل
عقاري من قبل البنوك املمولة املعتمدة ،حبيث
تصل فترات سداده إىل  25عامًا ،وبقيمة تصل إىل
 81٫000دينار حبريين.

ويقدم الربنامج دعمًا ماليًا حكوميًا للمستفيدين
من الربنامج ،حبيث يلتزم املواطن بسداد 25%
من إمجايل األقساط الشهرية ملبلغ التمويل ،يف
حني تقوم احلكومة بسداد الفارق بني القسط
الفعلي ومسامهة مقدم الطلب ،وميتاز هذا
الربنامج بتمكني املواطن من اختيار الوحدة
السكنية اليت تناسبه وتتناغم مع احتياجاته ،ذلك
من خالل الوحدات اليت ينفذها القطاع اخلاص
حبد أقصى  120٫000دينار حبريين ،ومتتاز هذه
اخلدمة بتجنب مقدم الطلب لفترات االنتظار من
أجل حصوله على اخلدمة.
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إضاءات تشغيلية

يف عام  ،2014بلغ عدد
املستفيدين من عالوة «بدل
السكن»  37ألف مواطن
مستحق ،فيما بلغت قيمة
إنفاق الوزارة عىل هذه
العالوة حوايل  44مليون
دينار بحريني.

عالوة “بدل السكن”

على الرغم من استالم أكثر من  4000طلب
جديد سنويًا ،فإنه ال يزال تقليص الطلبات
اإلسكانية املدرجة يف قوائم االنتظار يشكل حتديًا
استراتيجيًا لوزارة اإلسكان ،مع إدراكها للصعوبات
اليت تفرضه سنوات االنتظار على املستفيدين ،هلذا
فأن الوزارة تقوم مبنح املواطن الذي مضى مخس
سنوات على طلبه اإلسكاين عالوة «بدل سكن»
بقيمة  100دينار شهريًا ،وقد سجلت اإلحصائيات
الرمسية للوزارة يف عام  2014أن عدد املستفيدين
من هذه العالوة قد بلغ  37ألف مواطن مستحق،
فيما بلغت قيمة إنفاق الوزارة على هذه العالوة
حوايل  44مليون دينار حبريين.

اعتماد التقنية اإللكرتونية لتحسين بيئة
العمل

قامت وزارة اإلسكان بتوظيف أحدث التقنيات
احلديثة لتحسني بيئة العمل وزيادة رضا العمالء
عن اخلدمات اليت تقدمها الوزارة بالسرعة
واجلودة املطلوبة .واستمرارًا ملسرية الوزارة حنو
حتديث بياناهتا بالتعاون مع اجلهاز املركزي
للمعلومات ،فقد قامت اإلسكان بإطالق نظامها
اإللكتروين اجلديد إلدارة اخلدمات اإلسكانية،
والذي يساعد على انسيابية إجراءات العمل يف
اإلدارة ،وخيفض زمن معاجلة الطلبات خلدمات
السكن االجتماعي.
وفيما يتعلق باخلدمات اإللكترونية ،متَّ تدشني
أربع خدمات جديدة تسمح للمواطن بتقدمي طلب
إسكاين جديد ،وحتديث بيانات الطلب اإلسكاين
القائم واالستعالم للكشف عن حالة الطلب
اإلسكاين ،وباإلمكان التقدم بطلب صيانة الوحدة
السكنية (بيت أو شقة).
وحرصًا من الوزارة على مركزية املعلومات ومتابعة
سري عمل املشاريع اإلسكانية بشك ٍل دوري ،عمدت
إدارة املشاريع اإلسكانية على التَّعاون مع استشاري
عاملي يف جمال اإلدارة واهلندسة والتَّطوير (Matt
 )Macdonaldلتدشني نظام «واجهة إلكترونية
للبيانات» حديثة وبسيطة ،ليوفر فور تفعيله
قاعدة بيانات حلظية حمدثة أوالً بأول لإلدارة
العليا مع إمكانية إضافة التَّعديالت عليها يف أي
زمان ومكان وباستخدام أي جهاز إلكتروين ويتميز

قياس رضا املواطنين دوري ًا

يعد رضا املواطن هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه
وزارة اإلسكان ،ومن منطلق حرص الوزارة على
تيسري سبل حصول املواطن على اخلدمات
اإلسكانية وسعيها إىل تنويع خيارات التواصل
مع مواطنيها من خالل قنوات اتصالية تفاعلية
ختدمهم بشك ٍل أمثل ،عمدت الوزارة إىل تطبيق
عددًا من املبادرات لدعم سبل التواصل مع
املواطنني ،فقامت بتدشني مركز االتصال الوطين
الذي يبلغ متوسط تلقي مكاملاته أكثر من  7آالف
اتصاالً شهريًا ،كما حترص الوزارة على تطوير
وحتديث موقعها اإللكتروين باستمرار ،وتفعيل
قنوات التواصل االجتماعي  -الضرورة العصرية-
على النحو األمثل.
ومن أبرز ما حققته الوزارة يف ظل جهودها
الرامية لتطوير جسور التواصل وتقدمي اخلدمات
اإلسكانية ،إطالقها خدمة احملادثة الكتابية
املباشرة ( )Live Chatعلى موقعها اإللكتروين ،إذ
أهنا تتيح للمواطن الزائر التواصل املباشر مع ممثل
الوزارة بصورة فورية.
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يبلغ متوسط تلقي
«اإلسكان» للمكاملات
أكثر من  7000اتصا ً
ال
شهر ًيا ،وبنسبة استجابة
تقدر بـ .91%

باملرونة الوظيفية وتتالءم مع العديد من أنظمة
التشغيل لألجهزة اللوحية احلديثة وغريها من
خدمات املعلومات الشبكية يف البحرين.
تطوير الوحدات السكنية
تصميمات للمستقبل

من منطلق االستجابة الحتياجات اجملتمع
املتغرية ،أجرت الوزارة عددًا من التحسينات
املتطورة يف مناذج تصميم الوحدات السكنية
تركزت على حتسينات مجالية وفنية وهندسية،
حيث أهنا تتيح للمستفيد منها إمكانية بناء
طابق إضايف مستقب ًال ،وتركيب أرضيات متطورة
مع التركيز على استخدام مواد البناء املوفرة
للطاقة ،وبالتايل رفع مستوى جودة ومتانة الوحدة
السكنية.

اتحاد املالك

من أبرز ما حققته الوزارة يف
ظل جهودها الرامية لتطوير
جسور التواصل وتقديم
الخدمات اإلسكانية ،إطالقها
خدمة املحادثة الكتابية
املبارشة ( )Live Chatعىل
موقعها اإللكرتوني ،إذ أنها
تتيح للمواطن الزائر التواصل
املبارش مع ممثل الوزارة
بصورة فورية.

التعاون من أجل األفضل

متاشيًا مع رؤية الوزارة يف خلق جمتمع آمن
ومستدام للمواطنني ،فقد مت تأسيس نظام احتاد
املستفيدين يف عام  2014لتنظيم حقوق املالك
وواجباهتم ،ليكون اختصاص هذا االحتاد هو
إدارة األجزاء املشتركة بني املنتفعني بالشقق يف
املبىن ،واملساحات املشتركة من األرض وهيكل
البناء وأجزاءه ،وكذلك تنظيمه حلقوق املالك
وواجباهتم.
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إضاءات مالية 2015 -2014

ملحة عامة

تشير الدراسات املالية لوزارة اإلسكان ،أنه مقابل كل دينار واحد يتم إنفاقه يف
القطاع اإلسكاني ،يؤول إىل ضخ  1.72دينار يف االقتصاد البحريني .وخالل الفرتة
ما بين  2014 - 2012ساهمت وزارة اإلسكان يف دعم عجلة االقتصاد البحريني من
خالل استخدام مواد البناء يف مشاريع الوزارة وحدها ،بما يزيد عن  261مليون
بشكل كبير.
دينار بحريني ،األمر الذي أنعش هذا القطاع
ٍ

تبلغ قيمة املوازنة السنوية
لوزارة اإلسكان خالل عامي
 2015- 2014حوايل  147مليون
دينار و 171مليون دينار عىل
التوايل ،وبلغت نسبة اإلنفاق
عام  2014حوايل .82%

82%

معدل اإلنفاق

بلغت قيمة املرصوفات املتكررة
يف ميزانية الوزارة خالل الفرتة
من  2014إىل  2015حوايل 5.4
مليون دينار و  5مليون دينار عىل
التوايل ،وبلغت نسبة االنفاق
عام .)100%( 2014

خالل  ،2015-2014استفادت 680
أرسة من برنامج «تمويل السكن
االجتماعي» ،وقاموا بإكمال
إجراءات رشاء وحداتهم بالفعل،
وحصلت كل أرسة عىل تمويلها
الخاص من الربنامج ،بقيمة
متوسطة بلغت  79ألف دينار لكل
وحدة ،وبلغت القيمة اإلجمالية
للتمويل من هذا الربنامج ما
يعادل  53مليون دينار.
عامي  2014و ،2015أنفقت
خالل
ْ
الحكومة حوايل  44مليون دينار
سنوي ًا كمبالغ لعالوة
السكن».
«بدل َّ

خالل عامي  2014و 2015وفرت
الوزارة تمويالت إسكانية
(بناء  -ترميم  -رشاء) بما يزيد
عىل  121مليون دينار.

بين يناير  2014وأغسطس ،2015
طرحت وزارة اإلسكان 209
مناقصة ملرشوعات مستقبلية
بقيمة إجمالية  1.6مليار دينار،
وبزيادةً تقدر بـ  190%عن عدد
املناقصات املسجلة عام
 ،2011مع ارتفاع إجمايل قيمة
املناقصات إىل .667%

680

أرسة مستفيدة من
برنامج “تمويل السكن
االجتماعي”

إضاءات مالية 2015 -2014
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من املتوقع أن يبلغ أثر التضاعف
للمردود املايل لقطاع اإلسكان
عىل االقتصاد الوطني حوايل
 1.72لكل دينار يتم استثماره
يف قطاع اإلسكان يف مملكة
البحرين ،وعىل أساس املوازنة
املوحدة لعامي  2015-2014فأن
مساهمة وزارة اإلسكان يف
االقتصاد الوطني ستبلغ ما يقارب
 540مليون دينار خالل العامين
.2015 -2014

تم طرح  209مناقصة بقيمة
إجمالية تبلغ  1.6مليون دينار،
يف الفرتة ما بين يناير 2014
وأغسطس  ،2015وهذا يمثل
زيادة  190%يف عدد املناقصات
و  667زيادة يف القيمة
اإلجمالية ،مقارنة بعام .2011

121

مليون دينار بحريني
قروض إسكانية

تقدم وزارة اإلسكان تسهيالت
بقيمة تزيد عىل  121مليون
دينار يف التمويالت اإلسكانية
بأنواعها الثالثة
(بناء  -ترميم  -رشاء).

فيما بين يناير  2014ونوفمرب
 ،2015تم رصد استفادة 680
أرسة من برنامج «تمويل السكن
االجتماعي».

 209مناقصة طرحت
بقيمة

1.6

مليون دينار بحريني

تم إصدار أكثر من  3200شهادة
استحقاق برنامج «تمويل السكن
االجتماعي» حتى نوفمرب .2015
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1.72

دينار بحريني

يتم ضخها يف
يف  2014استفاد قرابة  37ألف
مواطن من عالوة «بدل السكن»،
بتكلفة إجمالية بلغت
 44مليون دينار.

44

مليون دينار بحريني

«بــدل ســكـن»

االقتصاد

مقابل كل دينار بحريني تنفقه
وزارة اإلسكان ،يتم ضخ 1.72
دينار يف االقتصاد البحريني،
بسبب معامل التضاعف .وعىل
هذا األساس ،فقد تم ضخ
قرابة  470مليون دينار يف
اقتصاد مملكة البحرين بين
 2012و  2014كنتيجة مبارشة
ملرشوعات وزارة اإلسكان
التي تم تنفيذها بواسطة
املقاولين ،واالستشاريين والبنية
التحتية ،وقطاع الخدمات املالية
وتجهيزات املنازل.

14
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ملحات عن املشاريع

وضع حجر األساس
لنظام السكن
املستدام

لمحات عن المشاريع
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نـفــي
بـوعـــودنا
مدن حديثة

مجتمعات متكاملة
بناء عىل توجيهات حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة
ً
ملك البالد املفدى ،بشأن اإلرساع يف تنفيذ  40ألف وحدة سكنية خالل
السنوات األربع املقبلة وتسليمها ملستحقيها ،عمدت الوزارة إىل ترسيع
السكنية يف مدن البحرين الجديدة وفق خطتها
وتيرة تنفيذ املشاريع َّ
ِ
املرشوعات ال َّرائدة ستكون الوزارة
االسرتاتيجية ،وبمجرد االنتهاء من هذه
قد وفرت ملواطنيها ما يزيد عن  25ألف وحدة سكنية ،باإلضافة إىل 8٫500
وحدة سكنية أخرى موزعة عىل املجمعات السكنية يف مختلف محافظات
اململكة ،فض ً
ال عن املشاريع األخرى التي ال تزال يف مرحلة التخطيط
والتصميم.
ويتم تمويل هذه املشاريع من خالل امليزانية املعتمدة من قبل الحكومة
املوقرة لقطاع اإلسكان ،باإلضافة إىل امليزانيات املخصصة من قبل برنامج
التنمية الخليجي.
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ملحات عن املشاريع

املدينة
الشمالية

15٫600
وحدة سكنية

تستوعب
 90٫000مواطن

نظرة عامة:

تعترب املدينة الشمالية من أكرب املشاريع
االستراتيجية من حيث املساحة وعدد الوحدات
السكنية واملرافق واخلدمات ،واألكثر تقدمًا أيضًا
يف مراحل اإلجناز على صعيد تنفيذ املشاريع
االستراتيجية ،ويقع املشروع يف الساحل الشمايل
الغريب ململكة البحرين على مساحة  740هكتار ،توفر
املدينة  15٫600وحدة سكنية لتشكل بذلك مدينة
متكاملة تستوعب ملا يقارب  90ألف نسمة.
وقد صممت املدينة لتتناسب مع طبيعتها الساحلية،
حيث توفر املدينة واجهات حبرية متتد على مسافة
 40كم ،وتشكل املدينة الشمالية مزجيًا بني املعاصرة
واحلداثة وبني القيم الثقافية واالجتماعية األصيلة.
ويتكون املشروع من ستة عشر جزيرة تتصل فيما
بينها بشبكة متطورة من اجلسور ،وحتتوي على
خليج واسع ،باإلضافة إىل مراف ٍق وخدماتٍ من
دور العبادة وحديقة مركزية كربى ،ومراكز صحية
وجامعة خاصة ،فض ًال عن عدد من القطاعات
التجارية واألسواق.

نسب اإلنجاز

تعد املدينة الشمالية شاهد عيان على تنفيذ أول
اتفاقية شراكة مع القطاع اخلاص لتنفيذ 1618
وحدة سكن اجتماعي واقتصادي مكتملة املرافق
واخلدمات والبنية التحتية ،فض ًال عن تنفيذ
جمموعة من احلزم اإلسكانية احلومية باملدينة،
تتضمن  530وحدة سكنية مت طرحها يف املرحلة
األوىل للمشروع ،باإلضافة إىل  316وحدة سكنية
كحزمة أخرى ،و 577وحدة كحزمة ثالثة ،باإلضافة
إىل أعمال البنية التحتية اليت جيري تنفيذها حاليًا
باملدينة.
ومن املؤمل أن يتم البدء يف تشييد  2٫346شقة
سكنية خالل العام  ،2016بعد اإلنتهاء من مرحلة
التخطيط والتصميم وإعداد وترسية املناقصات
اخلاصة هبا.

لمحات عن المشاريع
تـتــمــــة

وزارة اإلســــكـــان الـتـقـريـر السـنـوي 2015
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ملحات عن املشاريع

مدينة
رشق الحد

4500
وحدة سكنية

تستوعب
 30٫000مواطن

نظرة عامة:

تقع مدينة شرق احلد يف جزيرة احملرق على
مساحة قدرها  227هكتارًا ،لتضم  4500وحدة
سكنية مكتملة املرافق واخلدمات ،ومن املقرر أن
تستوعب هذه املدينة بعد إكتمال نسب اإلجناز هبا
وختصيصها للمستفيدين حوايل  30٫000نسمة.

نسب اإلنجاز

تشهد األعمال اإلنشائية يف مدينة شرق احلد
تقدمًا كبريًا حسب اجلدول الزَّمين املوضوع له ،حيث
أوشكت الوزارة على االنتهاء من تنفيذ وحدات احلي
األول للمدينة واملكونة من  484وحدة سكنية ،فيما
مت مؤخرًا إرساء املناقصة اخلاصة بأعمال البنية
التحتية للمرحلة احلالية واملراحل املستقبلية للمدينة
اجلديدة.
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لمحات عن المشاريع
تـتــمــــة

مدينة
رشق سرتة

4000
وحدة سكنية

تستوعب
 24٫000مواطن

نظرة عامة:

تقع مدينة شرق سترة مبحاذاة جزيرة سترة،
على مساحة  250هكتار لتستوعب ما يقارب
 24٫000نسمة ،حيث توفر املدينة ما يقارب 4000
وحدة سكنية مت تصميها بأسلوب عصري لتناسب
احتياجات األسرة البحرينية ،وتضم كل وحدة
سكنية أربع غرف نوم يف الطابق األول ،ومساحة
إضافية بالطابق األرضي ميكن استغالهلا مستقب ًال.

نسب اإلنجاز

19

بلغت أعمال الدفان البحري مبدينة شرق سترة
مراحل متقدمة للغاية منذ البدء يف تنفيذها عام
 ،2014وقد شرعت الوزارة يف إعداد املخططات
العامة والتفصيلية للمدينة للبدء يف األعمال
اإلنشائية فور إكتمال نسب اإلجناز يف أعمال
الدفان البحري خالل العام .2016
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ملحات عن املشاريع

إسكان
املحافظة
الجنوبية

4000
وحدة سكنية

تستوعب
 24٫000مواطن

نظرة عامة:

يقع إسكان احملافظة اجلنوبية يف جنوب شرق
مملكة البحرين ،على مساحة تقدر بـ  734هكتار،
يف املنطقة الواقعة ما بني قرييت عسكر و جو لتتسع
حنو أكثر من  4000وحدة سكنية ،ومتَّ تكليف
مؤسسة األمري تشارلز اخلريية الربيطانية بإعدادِ
املخططات العامة والتَّفصيلية ملدينة حديثة
مستدامة ،ومن املقرر أن تستوعب املدينة حوايل
 24٫000نسمة.

نسب اإلنجاز

مت اإلنتهاء من وضع املخططات العامة والتفصيلية
ّ
للمدينة خالل الربع األول من العام  ،2015والشروع
يف بناء أول  1٫560وحدة سكنية كمرحلة أوىل
باملدينة ،ومن املقرر أن يتم االنتهاء من تلك املرحلة
خالل عام  ،2018على أن يتواىل تباعًا طرح املزيد
من حزم املشاريع اإلسكانية هبا.
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لمحات عن المشاريع
تـتــمــــة

إسكان
الرميل

3,520
وحدة سكنية

تستوعب
 32٫500مواطن

نظرة عامة:

مشروع الرملي هو مشروعُ سكين متكامل إلنشاء
مدينة حتقق االكتفاء الذايت واالستدامة ،وتليب
احتياجات جمتمع متنوع ومتكامل ،ويتكون املشروع
من  3٫520وحدة سكنية ،ومرافق اجتماعية
ومساحات خضراء وأخرى مفتوحة فض ًال عن دور
العبادة واملدارس.

نسب اإلنجاز

21

أوشكت الوزارة على اإلنتهاء من أعمال هتيئة تربة
املوقع استعدادًا لبدء تشييد الوحدات املقررة عليها
وفقًا للمخطط العام والتفصيلي للمشروع ،ويتم
حاليًا إعداد وثائق مناقصات الوحدات السَّكنية
وشقق التمليك ليتم طرحها مع مطلع عام ،2016
وتأمل وزارة اإلسكان أن يتم تسليم وحدات املشروع
ملستحقيه خالل عام .2018
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نظام إسكاني مستدام

تسهيل الوصول إىل التمويل
| ودعم القطاع اإلسكاني

تصميم مساكن عرصية
ومستدامة

متاشيًا مع رؤية وزارة اإلسكان يف وضع نظام
إسكاين مستدام ،ودعم النمو االقتصادي باململكة،
فأن الوزارة تسعى خبطى حثيثة لتوجيه دورها
مستقب ًال من مقدم مزود باخلدمة اإلسكانية إىل
جهة منظمة ومشرفة على تقدمي اخلدمة اإلسكانية،
على أن يطلع القطاع اخلاص بتوفري وحدات السكن
االجتماعي.
وقد حققت الوزارة خالل الفترة من عام 2012
وحىت عام  2015تقدمًا ملحوظا يف هذا االجتاه عرب
تفعيل برامج الشراكة مع القطاع اخلاص ،هبدف
زيادة مشاركة القطاع اخلاص وتفعيل دوره يف
استكمال املشروعات اإلسكانية اليت سيستفيد منها
املواطنون املدرجة طلباهتم اإلسكانية على قوائم
االنتظار جبميع مكوناته من وحدات سكنية وبنية
حتتية ومبالغ التمويل كلها يف حزمة واحدة.

قامت وزارة اإلسكان بطرح برنامج «متويل السكن
االجتماعي» هبدف تسهيل حصول املواطنني على
التمويل الالزم للحصول على السكن االجتماعي،
مع إعطائهم احلرية الكاملة يف اختيار موقع ونوع
الوحدة السكنية اليت تناسبهم من القطاع اخلاص،
وهو الربنامج الذي يوفر يف الوقت ذاته فرصًا يف
لقطاع املايل باململكة.
فقد مت اعتماد الربنامج خالل شهر أكتوبر من عام
 ،2013ليوفر للمواطنني من ذوي الطلبات اإلسكانية
فرصة احلصول على متويل عقاري للحصول على
سكن من شركات التطوير العقاري عرب البنوك
التجارية املدرجة يف الربنامج ،مع توفري دعم مايل
حكومي ملساعدة املواطن على تغطية األقساط
الشهرية .وتقوم فكرة الربنامج على منح املواطنني
متويل رهين ملدة  25سنة من البنوك واملصارف
التجارية ،مببالغ تصل إىل  90ألف دينار ،حبيث
يستطيع املواطن شراء الوحدة السكنية اليت تتناغم
واحتياجاته من املعروض يف السوق ،على أن يقوم
الطلب بسداد  10%من قيمة الوحدة السكنية
مقدم َّ
كدفعة أوىل للبنك املمول ،و  25%حبد أدىن من
دخله الشهري كقسط لسداد قيمة القرض ،على
أن تقوم احلكومة بسداد الفارق بني القسط الفعلي
ومسامهة مقدم الطلب.

تسعى وزارة اإلسكان بصفة مستمرة إىل تلمس
احتياجات األسر البحرينية ورغباهتا ،وترمجة تلك
الرغبات يف تصميم الوحدات السكنية لتناسب
وبناء على ذلك فقد قامت الوزارة بطرح
تطلعاهتمً ،
جيل جديد من التصاميم اهلندسية العصرية لبناء
الوحدات والشقق السكنية يف خمتلف مشاريعها
اإلسكانية ،وعمدت بالفعل إىل تطبيق هذه التصاميم
يف العديد من املشاريع اإلسكانية قيد التنفيذ.
ولعل من أبرز التحسينات املضافة على كل من منوذج
«دار  9ومسكن  »8واليت تليب رغبات املواطنني،
هو السماح ببناء طابق إضايف يف الوحدات وتوفري
املقومات اهلندسية لذلك أثناء تشييد الوحدات،
فض ًال عن وضع أرضيات عالية اجلودة ملداخل الصالة
واجمللس ،واستخدام الزجاج املزدوج واجلدران
العازلة واستبدال أجهزة تكييف اهلواء النافذة بأخرى
منفصلة ،للمسامهة يف ترشيد معدل استهالك
الكهرباء.

األهداف االسرتاتيجية
الحصول عىل
«بدل السكن»

التحكم يف
الرتاكم الحايل

تقديم
الدعم

نظامelbania
tsuS
إسكاني
gnisuoH
مستدام
metsyS

تحت تنظيم
وإدارة
وزارة اإلسكان

تقديم تسهيالت
للقطاع الخاص
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إدارة
العمليات
إدارة السياسات اإلسكانية
والتخطيط االسرتاتيجي

قامت وزارة اإلسكان بإنشاء إدارة السياسات
اإلسكانية والتخطيط االستراتيجي لتطلع مهامها
باإلشراف على وضع وصياغة سياسات إسكانية
حمكمة ،وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالتطوير
االستراتيجي الذي يساعد الوزارة على حتقيق
أهدافها.
تقوم إدارة السياسات اإلسكانية والتخطيط
االستراتيجي بقبول واعتماد السياسات اإلسكانية
واالستجابة للتغريات اليت تطرأ على اجملتمع
البحريين باستمرار ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارات
األخرى املعنية يف الوزارة ،كما تقوم هذه
اإلدارة بوضع أسس التطبيق الفعال لسياسات
واستراتيجيات اإلسكان ومراقبتها لتواجه هبا
التحديات االستراتيجية للملف اإلسكاين .كما تعمل
اإلدارة على التأكد من توافق مجيع املبادرات اليت
تدشنها مع سياسات الوزارة اإلسكانية وخطتها
االستراتيجية وحتقيقها ألهداف التنمية املستدامة
يف اإلطار الشامل لرؤية اململكة االقتصادية
«البحرين .»2030
وتضم اإلدارة قسم السياسات والتخطيط
االستراتيجي ،وقسم الدراسات والبحوث اإلسكانية
الذي يقوم بإعداد دراسات مركزة يف الطلبات
اإلسكانية ،ومراجعة اخلدمات اليت تقدمها الوزارة
والتَّأكد من أهنا تسري وفق أعلى مستويات الكفاءة
والفعالية ،وتعمل على التحقق من ضمان التزامها
بالسياسات اإلسكانية اليت يتم مراجعتها وحتليلها
وِفق منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي.

إنجازات إدارة السياسات
اإلسكانية والتخطيط
االسرتاتيجي
إعداد الدراسات والبحوث
التفصيلية
خالل فرتة إعداد التقارير ،تجري
إدارة السياسات اإلسكانية
والتخطيط االسرتاتيجي سلسلة
من الدراسات ،تتضمن أكثر من
عرشة عمليات تحليلية ودراسات
تفصيلية تتعلق بتحليل العرض
والطلب عىل االحتياجات
اإلسكانية ،فض ً
ال عن دراسة
القدرة الرشائية لألرس البحرينية
لرشاء املسكن ،و إعدادها
لدراسات تفصيلية آلليات
الدعم االجتماعي الذي تقدمه
الحكومة للقطاع اإلسكاني.
كما تقوم اإلدارة باإلطالع عىل
تجارب الدول األخرى التي
حققت نجاح ًا ملحوظ ًا يف قطاع
اإلسكان والتنمية الحرضية،
من أجل االستفادة منها يف
املمارسات الحديثة املعارصة
للسياسات واالسرتاتيجيات
اإلسكانية.

أنظمة “إدارة الجودة”

التزامًا برسالتها األصيلة يف تطبيق أفضل
املمارسات ودعم تقدمي اخلدمات اإلسكانية
بأعلى مواصفات ومعايري اجلودة ،فقد قامت وزارة
اإلسكان من خالل إدارة السياسات اإلسكانية
والتَّخطيط االستراتيجي بإطالق عدد من مبادرات
إدارة اجلودة ،تتضمن تطبيق برنامج «كالودا»
املتقدم واملتوازن يف إدارة املشروعات ،وإطالق
نظام إدارة املهام ،باإلضافة إىل التدريب املكثف
على أفضل ممارسات التدقيق الداخلي لعددٍ من
موظفي الوزارة.

نظام إدارة “الوثائق واملراسالت”

ّمت إجراء دراسة حتليلية مكثفة على مجيع
إدارات الوزارة ،لوضع نظام فعال إلدارة الوثائق
واملراسالت .هبدف رفع مستوى كفاءة تداول
الوثائق الداخلية ،ومراقبة مجيع املراسالت
والوثائق ،ومن مث ينعكس ذلك على اإلرتقاء
بالكفاءة الكلية ألداء الوزارة.
املساواة يف الربامج الحكومية

استجابة اللتزام الوزارة بربامج متكني املرأة ،فقد
قامت اإلدارة مبتابعة مجيع الربامج واملبادرات
احلكومية للتأكد من متكينها الحتياجات املرأة،
مبا يف ذلك ما ورد يف هذا الشأن يف برنامج مركز
البحرين للتميز ،واملبادرات املشتركة مع اجمللس
األعلى للمرأة.
الرؤية املستقبلية

تسعى إدارة السياسات اإلسكانية والتخطيط
االستراتيجي إىل مواصلة مضيها يف وضع وتطبيق
السياسات واالستراتيجيات ضمن إطار عمل
الوزارة ،ومبا يتماشى مع رؤية مملكة البحرين
 2030مع احلرص التام على فهم الصورة الكلية
الحتياجات اجملتمع البحريين املتغرية ،و وزارة
اإلسكان على ثقة بأهنا قادرة على مواجهة
التحديات املستقبلية ،واالستمرار يف توفري حلول
إسكانية مبتكرة ورائدة تعاجل القضايا اإلسكانية
اجلوهرية.

إدارة العمليات

وزارة اإلسكان عىل ثقة

بأنها قادرة عىل مواجهة
التحديات املستقبلية،

واالستمرار يف توفير حلول

إسكانية مبتكرة ورائدة

تعالج القضايا اإلسكانية
الجوهرية.
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تعمل اإلدارة
عىل التأكد من توافق
جميع املبادرات التي
يتم تدشينها مع
السياسات اإلسكانية
وخطة الوزارة
االسرتاتيجية وتحقيقها
ألهداف التنمية
املستدامة يف اإلطار
الشامل لرؤية اململكة
االقتصادية «البحرين
»2030

التزام ًا برسالتها األصيلة يف تطبيق أفضل

املمارسات ودعم تقديم الخدمات اإلسكانية

بأعىل مواصفات ومعايير الجودة ،فقد قامت

إدارة السياسات اإلسكانية والتَّخطيط االسرتاتيجي
بإطالق عدد من مبادرات إدارة الجودة.
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تقوم وزارة اإلسكان برصف عالوة شهرية

تسمى عالوة «بدل السكن» للمواطنين من

ذوي الطلبات اإلسكانية ،الذين مىض عىل تاريخ

التقدم بطلباتهم خمس سنوات ،بغرض تخفيف

التحديات املالية إىل حين استالم وحداتهم
السكنية.

إدارة الخدمات اإلسكانية هي املسؤولة عن

تطبيق قواعد وأنظمة الخدمات اإلسكانية،

وتقديم أعىل مستويات الخدمة للمواطنين.

تحرص وزارة اإلسكان
عىل االستمرار يف
تطوير السياسات
التي تضمن مزيد ًا من
املرونة والتسهيالت
يف تقديم خدمات
التمويل للمواطنين،
من أجل الوصول
إىل أعىل معايير
الجودة يف خدمة
املواطنين.
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إدارة السياسات اإلسكانية والتخطيط االستراتيجي

إدارة الخدمات اإلسكانية

تعترب إدارة اخلدمات اإلسكانية حلقة التواصل
الرئيسية بني وزارة اإلسكان واجلمهور ،باعتبارها
اإلدارة املعنية باستقبال الطلبات اإلسكانية
مبختلف فئاهتا وأنواعها ،والتعامل مع املواطنني
يف مجيع اجلوانب املتعلقة بالطلب منذ التقدم
به وحىت موعد تلبيته ،فض ًال عن أهنا تعىن
الطلبات مع معايري استحقاق اخلدمات
مبطابقة َّ
املقدمة وفق نظام الوزارة ،وتقوم بتخصيص
الوحدات السَّكنية وشقق التمليك والقسائم السَّكنية
ملستحقيها ،باإلضافة اختصاصها يف منح التمويل
اإلسكاين بأنواعه الثالثة (شراء ،وبناء ،ومتويل
الترميم) بالتنسيق مع بنك اإلسكان.
كما تقوم اإلدارة من خالل قسم الشؤون القانونية
مبهام التفتيش على الوحدات ،وإدارة اجلوانب
القانونية املتعلقة باخلدمات اإلسكانية مبا فيها
حتويل امللكية ،وصياغة العقود والقرارات الوزارية.
وتعد إدارة اخلدمات اإلسكانية هي املسؤولة
عن تطبيق قواعد وأنظمة اخلدمات اإلسكانية،
وتقدمي أعلى مستويات اخلدمة للمواطنني.
وتضم اإلدارة أربعة أقسام رئيسية ،هي قسم
التوزيعات والدراسات اإلسكانية ،وقسم الشؤون
القانونية والتفتيش ،وقسم الطلبات اإلسكانية
وخدمات الزبائن ،باإلضافة إىل وحدة املعلومات
واملتابعة اليت تستجيب جلميع املراسالت الرمسية
واحلكومية املتعلقة بالطلبات اإلسكانية املقدمة
للوزارة ،مبا فيها إعداد الردود على الشكاوى
املنشورة يف خمتلف وسائل اإلعالم.
عالوة “بدل السكن”

تقوم وزارة اإلسكان بتوفري عالوة شهرية تسمى
عالوة «بدل السكن» للمواطنني من ذوي الطلبات
اإلسكانية الذين مضى على تاريخ التقدم
بطلباهتم مخس سنوات ،بغرض ختفيف التحديات
املالية إىل حني استالم وحداهتم السكنية ،وسجلت
اإلحصائيات اخلاصة بعام  2014استفادة حوايل
 37ألف مواطن لعالوة «بدل السَّكن» بقيمة
إمجالية بلغت  44مليون دينار.

تسهيل وصول املواطن إىل الوزارة

التزامًا باالهتمام باملواطن ،وتيسريًا حلصوله على
احتياجاته من إدارة اخلدمات اإلسكانية ،قامت
الوزارة بافتتاح عددٍ من فروع خدمات الزَّبائن
اليت تقدم كامل خدماهتا بفروع بنك اإلسكان يف
مناطق جدعلي وضاحية السيف ،دون احلاجة
إىل االبتعاد كثريًا عن مناطق إقامتهم أو عملهم،
وذلك تيسريًا على املواطن وتوفريًا لوقته وجهده.

إنجازات إدارة الخدمات
اإلسكانية
قامت وزارة اإلسكان ممثلة
يف إدارة الخدمات اإلسكانية
بتخصيـص  6601تمـوي ً
ال إسكاني ًا
منذ بدء تفعيل الخطة اإلسكانية
مطلع عام  2012وحتى نهاية
ديسمرب  ،2015بقيمة تزيد عن
 217مليون دينار .كما تشير
اإلحصائيات إىل أن الوزارة
قامت خالل الفرتة من يناير 2014
وحتى سبتمرب  2015بتقديم
خدمة التمويل عرب برنامج
“تمويل السكن االجتماعي”
لـ  680أرسة بحرينية.
وال تزال وزارة اإلسكان حريصة
عىل االستمرار يف تطوير
السياسات التي تضمن مزيد ًا من
املرونة والتسهيالت يف تقديم
خدمات التمويل للمواطنين ،من
أجل الوصول إىل أعىل معايير
الجودة يف خدمة املواطنين.

خطة التوزيع املوضوعة ضمن برنامج
عمل الحكومة للعام  2015حتى 2018

8٫463 5٫112 7٫886 3٫539
وحــدة وحــدة وحــدة وحــدة

2018 2017 2016 2015
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إدارة إنشاء

وصيانة املشاريع اإلسكانية

تعمل إدارة إنشاء وصيانة املشاريع اإلسكانية حتت
إشراف الوكيل املساعد للمشاريع اإلسكانية ،وهي
متثل وزارة اإلسكان فيما يتعلق بنواحي إدارة
عقود املشاريع اإلنشائية ،مبا فيها تشييد الوحدات
والعمارات وأعمال البنية التحتية املتعلقة هبا ،كما
أ َّن هذه اإلدارة مسؤولة عن صيانة مجيع املباين
السكنية التابعة للوزارة والشقق املستأجرة وغريها
من األصول املادية مبا فيها املقر الرَّئيسي للوزارة
باملنطقة الدبلوماسية.

وتتكون إدارة إنشاء وصيانة املشاريع اإلسكانية من
قسم إدارة املمتلكات ،وقسم ضمان جودة املواد،
باإلضافةِ إىل جمموعة ختطيط وتنسيق املشاريع.
وتعمل اإلدارة على التأكد من تنفيذ مجيع عقود
اإلنشاءات بكفاءة وفاعلية ،والتَّحقق من التزامها
بأفضل تقنيات اإلنشاء وإدارة املشروع ،كما أهنا
مسؤولة أيضًا عن تسليم املشروعات يف موعدها
ضمن املوازنة احملددة.
ومنذ تأسيسها ،ظلت إدارة إنشاء وصيانة املشاريع
اإلسكانية عنصرًا أساسيًا يف تنفيذ املشاريع
اإلسكانية باململكة بالتنسيق مع عدة شركاء سواء
من اجلهات احلكومية أو القطاع اخلاص ،لضمان
تسليم الوحدات السكنية إىل املواطنني املستحقني
كما هو خمطط له.

إنجازات إدارة إنشاء وصيانة
املشاريع اإلسكانية
باإلضافة إىل تويل اإلدارة
مهمة االنتهاء من تشييد 4٫158
تم تخصيصها
وحدة سكنية َّ
ملستحقيها مسبق ًا ،و تقديم
 11٫000خدمة صيانة بين يناير
 2014وأغسطس  ،2015فقد
حققت حزمة من اإلنجازات
الالفتة من حيث انسيابية العمل
يف مختلف املواقع اإلنشائية.

تعمل اإلدارة عىل التأكد من تنفيذ

جميع عقود اإلنشاءات بكفاءة

وفاعلية ،والتَّحقق من التزامها

بأفضل تقنيات اإلنشاء وإدارة
املرشوع.
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إدارة إنشاء وصيانة المشاريع اإلسكانية

قسم إدارة املمتلكات اإلسكانية

معايير جودة أعمال الصيانة

تطوير األنظمة

خالل عام  ،2014أهنى قسم إدارة املمتلكات
اإلسكانية يف إدارة إنشاء وصيانة املشاريع
اإلسكانية وضع دليل شامل للصيانة ،يقدم نظامًا
شام ًال يوفر جلميع العاملني يف القسم واملقاولني
واملستأجرين املعلومات الالزمة لصيانة املشروعات
اإلسكانية من وحدات وشقق سكنية ،ويضع عددًا
من القواعد عن مسامهة القسم يف عملية الصيانة،
وحتديد مسؤولية املستأجر ،باإلضافة إىل أنه يعد
دلي ًال شام ًال لتحديد معايري الصيانة واجلودة،
مما ساهم يف حتسني مستوى خدمات الصيانة
املقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة.

أنشأت إدارة املمتلكات اإلسكانية عددًا من
األنظمة اليت تشمل وضع نظام لتسليم الوحدات
السكنية ،واحلصول على مواعيد لذلك من مركز
االتصال الوطين ،فض ًال عن تطوير آلية تلقي
طلبات الصيانة للمشروعات اإلسكانية املسلمة
حديثًا.
كما وضع القسم إجراءات ملعاجلة إخفاق نظم
العزل ضد املاء الذي يطبق على مجيع الشكاوى
الصحيحة املتعلقة مبشاكل عزل املياه ،بشرط
أن تكون مغطاة بضمان ساري ملشروعات وزارة
اإلسكان يف خمتلف املواقع .ويُم ِّكن هذا النظام
الوزارة من التعامل فورًا وبصورة مباشرة مع أي
مقاول رئيسي للمشروعات اإلسكانية مبجرد ورود
شكوى بسبب إخفاق نظام العزل ضد املاء.

ترسيع معالجة الشكاوى

ضمن إطار جهود اإلدارة لتسريع معاجلة الشكاوى،
وإزالة العوائق اليت تواجه التواصل املباشر بوضوح،
قامت إدارة املمتلكات اإلسكانية بتحسني إجراءات
االستجابة للشكاوى بنظام التواصل املباشر الذي
جيمع كافة املشروعات قيد اإلنشاء واملستقبلية،
ويسهل خطوات وإجراءات املعاجلة السريعة يف
حالة ظهور أي شكوى خلل خالل فترة الضمان.
برمجيات “إدارة املمتلكات”

متاشيًا مع رؤية الوزارة يف حتديث منظومتها
اإللكترونية وإنشاء تنظيم أكثر فعالية ،فأ َّن إدارة
إنشاء وصيانة املشروعات اإلسكانية أطلقت نظام
برجميات «إدارة املمتلكات» ،الذي مت تطويره من
قِبل قسم تقنية املعلومات يف وزارة اإلسكان .حيث
يعمل الربنامج على إدارة أعمال الصيانة من خالل
نظام آيل متكامل ملهام اإلدارة وعملياهتا وتدفق
العمل هبا.

تماشي ًا مع رؤية
وزارة اإلسكان يف
تحديث منظومتها
اإللكرتونية وإنشاء
تنظيم أكثر فعالية،
فأنَّ إدارة إنشاء
وصيانة املرشوعات
اإلسكانية أطلقت
نظام برمجيات
«إدارة املمتلكات».
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قسم ضمان جودة املواد

يقوم قسم ضمان جودة املواد بإصدار شهادة
قبول مواد ،واعتماد املقاولني لتويل مهمة التفتيش
على املواقع اإلنشائية ،باإلضافة إىل التنسيق مع
املقاولني ،وهيئة الكهرباء واملاء ،وإدارة توزيع
الكهرباء ،واعتماد الرسومات التنفيذية ،وعقد
ندوات للعاملني يف وزارة اإلسكان ،والقيام بزيارات
إىل املصانع واملعامل ،وفيما يلي بعض إجنازات
القسم:
رفع معايير الجودة

إضافة الجودة إىل كافة مكونات الوحدات

ضمن جهود القسم يف حتويل اجلودة من مفهوم
إىل واقع ،قام قسم إدارة اجلودة بتوسيع نطاق
العمل ليشمل تصميم تركيبات الكهرباء ،وإعداد
مواصفات املواد اجلديدة مثل الدوائر التلفزيونية
املغلقة ،وأجهزة التكييف ،والتحديث املستمر
للمواصفات املوجودة حسب متطلبات املشروع،
واختبار وفحص التركيبات قبل تركيب عداد
الكهرباء.

حقق قسم إدارة اجلودة يف الوزارة عددًا من
اإلجنازات البارزة فيما يتعلق جبودة وسالمة
واستدامة الوحدات السكنية ،حيث قام بتطوير
معايري جودة املواد ،وحتسني طرق التركيب ،مع
األخذ يف االعتبار املتطلبات املستقبلية من حتسني
توزيع الكهرباء ،واألسقف ،وتوصيل الكابالت،
ومضخة املياه واألنظمة احلرارية وغريها.

قام قسم
«ضمان جودة
املواد» بتطوير
معايير جودة
املواد ،وتحسين
طرق الرتكيب،
مع األخذ يف
االعتبار املتطلبات
املستقبلية.
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مجموعة تخطيط وتنسيق املشاريع اإلسكانية

تقوم اجملموعة بالتنسيق املباشر مع اهليئة العامة
للمعلومات ملواجهة أي أمور تتعلق مبشاريع وزارة
اإلسكان .ويقوم القسم بإعداد عددًا من التقارير
لإلدارة العليا وغريها من التقارير التقنية واخلاصة
ملكاتب الوزارة ،باإلضافة إىل إعدادها للتقارير
التفصيلية ،وتقوم اجملموعة بتزويد خمتلف األقسام
بالرسومات واملعلومات املطلوبة ،وتتوىل كذلك
ترتيب زيارات دورية ومفاجئة ملواقع العمل.

تقوم مجموعة تخطيط وتنسيق املشاريع

اإلسكانية بتزويد مختلف األقسام بالرسومات
واملعلومات املطلوبة ،و تتوىل كذلك ترتيب

زيارات دورية ومفاجئة ملواقع العمل.

الرؤية املستقبلية | كرس العراقيل مع
“واجهة البيانات اإللكرتونية”

يف الوقت الذي تعكف فيه وزارة اإلسكان على
تسريع وترية إنشاء وصيانة املشروعات خالل
السنوات القادمة ،فأ َّن إدارة إنشاء وصيانة املشاريع
اإلسكانية ستواصل مُضيها يف حتسني قدراهتا،
وتقوية عالقاهتا مع شركائها يف القطاع اخلاص.
و بدعم من مجيع شركائها سواء يف القطاع
اخلاص أو احلكومي ،فاإلدارة على ثقة من أهنا
قادرة على تنفيذ وتسليم املشروعات القادمة يف
موعدها املخطط وضمن املوازنة احملددة.
وحرصًا من الوزارة على مركزية املعلومات ومتابعة
سري عمل املشاريع اإلسكانية بشك ٍل دوري ،عمدت
إدارة املشاريع اإلسكانية على التَّعاون مع استشاري
عاملي يف جمال اإلدارة واهلندسة والتَّطوير (Matt
 )Macdonaldلتدشني نظام «واجهة إلكترونية
للبيانات» حديثة وبسيطة ،ليوفر فور تفعيله
قاعدة بيانات حلظية حمدثة أوالً بأول لإلدارة
العليا مع إمكانية إضافة التَّعديالت عليها يف أي
زمان ومكان وباستخدام أي جهاز إلكتروين ويتميز
باملرونة الوظيفية وتتالءم مع العديد من أنظمة
التشغيل لألجهزة اللوحية احلديثة وغريها من
خدمات املعلومات الشبكية يف البحرين .
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إدارة تخطيط وتصميم
املشاريع اإلسكانية

تعمل إدارة ختطيط وتصميم املشاريع اإلسكانية
حتت إشراف الوكيل املساعد ملشاريع اإلسكان،
وتتوىل مجيع جوانب التخطيط والتصميم
ملشروعات وزارة اإلسكان ،ومنذ إنشائها قامت
اإلدارة بدورًا كبريًا يف ختطيط معظم وحدات
السكن االجتماعي املنفذة حاليًا يف أرجاء اململكة.
ويتركز الدور الرئيسي لإلدارة يف تصميم وختطيط
املشاريع اجلديدة ،وحتديد املساحات احملتملة
للمشاريع ،وإعداد دراسات اجلدوى التفصيلية،
(مبا فيها األثر البيئي ودراسات حركة املرور)،
فض ًال عن التصميم اإلنشائي واهلندسي التفصيلي
لألحياء اجملاورة احلالية املستقبلية.
وتقوم اإلدارة باإلضافة إىل ذلك بتصميم الوحدات
والشقق السَّكنية ،واإلنشاءات يف املوقع (مبا فيها
أنظمة الصرف ومكافحة احلريق) ،وحترص على
توفري تصميم للمساحات اخلضراء يف مناطق
السكن االجتماعي بالتنسيق مع اهليئات احلكومية
األخرى.
أنظمة الرصف املوفرة للطاقة

تعد أنظمة الصرف املوفرة للطاقة إحدى
املبادرات الرائدة اليت استطاعت وزارة اإلسكان أن
تنفذها يف املشاريع اإلسكانية ،وهو نظام متقدم
ومنخفض الكلفة أدى إىل توفري كبري يف استهالك
الطاقة واخنفاضه بنسبة تصل إىل  ،40%من خالل
استخدام عملية تقييم جيدة وتقنية (جيو تقنية)
مطورة.
تبادل املعرفة

يعترب تبادل املعرفة واملعلومات بني اإلدارات
ومشاركتها أساس استمرار النجاح االستراتيجي

للحكومة ،وتظل إدارة ختطيط وتصميم املشاريع
اإلسكانية مزودًا مهمًا للمعرفة التقنية والربجميات
لسائر اإلدارات والوزارات .فخالل  2014و،2015
قامت اإلدارة بتسهيل وضع وتوزيع دليل الدفان،
ودليل تصميم الطرق ألعمال الوزارة ،ومتثل هذه
اخلطوة عالمة فارقة يف ضمان أعلى مستويات
التنفيذ هلذا النوع من املشروعات.
معايير عاملية بتطبيق محيل

تقوم إدارة ختطيط وتصميم املشاريع اإلسكانية
بتطبيق أحدث إجراءات التصميم ،و وضع كتيبات
شاملة للتصميم من أجل حتسني اإلنتاجية وضمان
استمرار مستوى اجلودة ،وحتافظ اإلدارة على
متابعة أحدث االبتكارات يف برجميات الصميم،
حيث تعتمد هذه األنظمة على تلبية املعايري
احمللية.
وإىل جانب استخدام برجميات معدلة ،تستخدم
اإلدارة األنظمة املتوفرة مثل مايكروستاشينز
 Microstationللصياغة ،أوريان  Oraionللهندسة
اهليكلية ،وترياستريت  Terrastreetوتريا سريفاي
 Terrasurveyوترياموديوالتري Terramodulater
لتصميم البنية التحتية.
باإلضافة إىل استخدام أحدث برامج التصميم ،فقد
بيَّنت اإلدارة التزامها بتطبيق أفضل املمارسات يف
 2014عندما طبقت نظام ( )Wayleaveاملباشر،
ونظام إجازة البناء املباشر ،حيث ساعدت األنظمة
احلديثة إلدارة املشروعات يف ختفيض الوقت
املبذول ،وتنسيق املوافقات من الشركاء ،وبالتايل
فأنَها سامهت يف حتقيق أكرب قدر من الفعالية يف
عمل اإلدارة.

الرؤية املستقبلية

مستقبال ،ستقوم إدارة ختطيط وتصميم املشاريع
اإلسكانية باملضي قدمًا يف مهمتها حنو دعم خلق
نظام إسكاين مستدام لتلبية حاجات اجملتمع
البحريين املتغرية وستواصل تطويرها إلجراءات
التصميم وإدخال أحدث الربجميات املتوفرة
للتصميم والتخطيط من أجل تقدمي املزيد من
احللول املبتكرة واحلديثة للسكن االجتماعي
متاشيًا مع هدفها الرّامي إىل زيادة اإلنتاج إىل
 10آالف وحدة سكنية سنويًا .وتشمل مبادرات
اإلدارة باإلضافة إىل كل ما ذُكر إضافة أنواع
جديدة من املساكن وبنايات مرتفعة ودمج عناصر
«ذكية» يف الوحدات السكنية املصممة ،ومن أمثلة
ذلك :استخدام عوازل وتركيبات موفرة للطاقة،
واستبدال وحدات التكييف النافذية بأخرى
منفصلة ،وأخريًا استخدام حلول مائية صديقة
للبيئة.

إنجازات إدارة تخطيط وتصميم
املشاريع اإلسكانية
تعمل اإلدارة عىل ضمان استمرار

توفير السكن االجتماعي مع تلبية

االحتياجات املتغيرة للمواطن

البحريني .ومن أجل تحقيق هذا
الهدف ،تقوم اإلدارة بشكلٍ

دوري بمراجعة وتطوير تصاميمها

الهندسية لوحدات السكن

االجتماعي ،باستخدام أحدث التقنيات
املتوفرة يف مجال التصميم.

وخالل عامي  2014و  ،2015قامت

اإلدارة بتصميم  25٫738ألف وحدة

سكنية وشقة وقسيمة ،لتحقق

بذلك تقدم ًا كبير ًا يف سبيل تطوير

إجراءات التصميم من أجل توفير

مكان مستدام لجودة حياة أفضل
للمواطنين.

إدارة تخطيط وتصميم المشاريع اإلسكانية

تميض إدارة تخطيط
وتصميم املشاريع

اإلسكانية قدم ًا يف مهمتها

نحو دعم خلق نظام إسكاني
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تشمل مبادرات
اإلدارة إضافة
أنواع جديدة
من املساكن
واملباني ،ودمج
عنارص “ذكية” يف
الوحدات السكنية
املصممة.

مستدام لتلبية حاجات

املجتمع البحريني املتغيرة.

و ُيعد استخدام عوازل وتركيبات موفرة
للطاقة ،واستبدال وحدات التكييف النافذية
بأخرى منفصلة ،ومن ضمن تلك املبادرات
ً
أيضا استخدام حلول مائية صديقة للبيئة.
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تلتزم وزارة اإلسكان بدعم التطور املهني

للمواطنين ،لتضم  304موظف ًا يف مختلف

اإلدارات محققة نسبة بحرنة الفتة بلغت .80%

تميض إدارة املوارد البرشية واملالية من خالل برامجها

وسياساتها وإجراءاتها ،نحو خلق بيئة تعاونية تؤدي إىل

أن هذه القيم تدعم الوزارة يف تحقيق
االلتزام بالتفوق ،حيث َّ
رسالتها ال َّرامية إىل توفير خدمات إسكانية بأعىل مستويات

الجودة للمواطنين يف مملكة البحرين.

تلعب اإلدارة دورًا
مهمً ا يف جذب
وإعادة تدريب
وتحفيز املواهب
البارزة من خالل
التدريب والتطوير
وبرامج التجديد
واإلحالل.
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إدارة العمليات
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إدارة املوارد البرشية واملالية

تعد إدارة املوارد البشرية واملالية الداعم الرئيسي
ألعمال وزارة اإلسكان ،وتتعامل اإلدارة بشكل
شامل ومتكامل مع مجيع الكوادر البشرية وشؤون
املوظفني يف الوزارة ،باإلضافة إىل توليها مجيع
الشؤون املالية .وتتكون إدارة املوارد البشرية واملالية
من قسم املوارد البشرية ،وقسم املوارد املالية،
وتضم حتت إشرافها قسم تقنية املعلومات.
قسم املوارد البشرية مسؤول عن اهليكل التنظيمي
للوزارة ،ويعمل على التأكد من تلبيته جلميع
احتياجات العمالة بالتنسيق مع ديوان اخلدمة
املدنية ،هذا باإلضافة إىل إدارة الرواتب وحضور
العاملني ورصد أدائهم الوظيفي ،حيث تلعب هذه
اإلدارة دورًا مهمًا يف اجتذاب وإعادة تدريب
وحتفيز املواهب البارزة من خالل التدريب
والتطوير ،وبرامج التجديد واإلحالل.
يف حني يتوىل قسم املوارد املالية مسؤولية تنفيذ
مجيع الدفعات اليت تتم بواسطة وزارة اإلسكان
وفقًا ألنظمة وزارة املالية وجملس املناقصات .حيث
يقوم القسم مبراقبة وتقييم األداء املايل للوزارة
ومتابعة أمور التدفق النقدي ،وإعداد املوازنة ،هذا
وباإلضافة إىل ذلك ،أ ّن يقوم القسم بدور رائد يف
توفري متطلبات أعمال التدقيق الداخلي يف الوزارة.
تشجيع املواهب املحلية

تلتزم وزارة اإلسكان بدعم التطور املهين
للمواطنني ،لتضم  304موظفًا يف خمتلف اإلدارات
حمققة نسبة حبرنة الفتة بلغت  ،80%وعرب اخلطة
االستراتيجية لإلحالل قامت الوزارة بترقية 91
موظفًا خالل عامي  2014و.2015
تمكين املوظفين

حترص اإلدارة على متكني موظفي الوزارة
وتزويدهم باملهارات اليت حيتاجون إليها من أجل
النجاح ،وتشجيع ثقافة التعاون اليت تدعم التعلم
املستمر ،ومتاشيًا مع هذه القيم ،فقد قامت اإلدارة
بدعم عدد من املوظفني الذي يسعون حاليًا
للحصول على إمتام دراساهتم العليا يف برامج
البكالوريوس واملاجستري.

هذا وباإلضافة إىل إقامتها لعدد من دورات
التدريب والتطوير ،هبدف رفع الكفاءة التقنية
وتطوير مهارات خدمة العمالء للموظفني.
التقدير واملكافآت

ضمن جهود اإلدارة احلثيثة يف التركيز على تطوير
أداء املوظفني وإنتاجيتهم ،مت منح العديد من
املكافآت واحلوافز للموظفني وفقًا لقواعد وأنظمة
ديوان اخلدمة املدنية ،وقد قامت اإلدارة بتكرمي
الذين قدموا مناذجًا مثالية حتتذى يف أداء دورهم
الوظيفي.
النظرة املستقبلية

يف إطار مساعيها لتدعيم الوزارة بصورة أكثر
مهنية وإنتاجية وتوفريًا للنفقات  ،فأ َّن إدارة
املوارد البشرية واملالية ستواصل مضيها يف اعتماد
أفضل املمارسات العاملية يف جمال إدارة املوارد
البشرية واحملاسبة مبا يتالئم واالحتياجات
احمللية .وستمضي اإلدارة من خالل براجمها
وسياساهتا وإجراءاهتا ،حنو خلق بيئة تعاونية
تؤدي إىل تعزيز القيم األساسية من الشفافية،
وااللتزام بالتفوق ،واخلدمة املتميزة للعمالء،
والتعلم املستمر ،حيث أ َّن هذه القيم تدعم الوزارة
يف حتقيق رسالتها الرَّامية إىل توفري خدمات
إسكانية بأعلى مستويات اجلودة للمواطنني يف
مملكة البحرين.

إنجازات إدارة املوارد البرشية
واملالية
كجزء من رسالتنا االسرتاتيجية يف
تحقيق أفضل أداء ،تقوم وزارة
اإلسكان بدعم ثقافة التعاون التي
تسمح ملوظفيها بالتطور والنمو
يف املجال اإلداري والتقني ،حيث
يتم قياس مستوى التقدم وفق
معايير االلتزام والسلوك واملهنية
واإلنجاز .وخالل عامي  2014و ،2015
نفَّ ذت اإلدارة عدد ًا من املبادرات
التي تهدف إىل تطوير أداء
املوظفين وزيادة إنتاجيتهم.
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قسم تقنية املعلومات

أنشطة وإنجازات قسم تقنية
املعلومات
يلعب قسم تقنية املعلومات دور ًا
حيوي ًا يف نجاح وزارة اإلسكان
كمقدم خدمة حديث وفعال ،وعامل
أسايس يف تشكيل مجتمعات بحرين
املستقبل .وخالل عامي  2014و،2015
قام القسم بتنفيذ عدد من املبادرات
التي تهدف إىل تسهيل وترسيع
إجراءات عمل الوزارة ،وتطوير
الخدمات املقدمة ،وزيادة الشفافية،
وتبادل املعرفة والتواصل.

يقدم قسم تقنية املعلومات الدعم التقين
املتخصص جلميع أقسام وزارة اإلسكان ،حيث
يقوم القسم بتصميم وتنفيذ وإدارة أحدث األنظمة
التقنية للمعلومات واالتصاالت من أجل دعم
جهود الوزارة يف تقدمي أفضل اخلدمات اإلسكانية
للمواطنني.
ويقوم القسم بإدارة البنية التحتية ،وعمليات
تطوير االتصاالت وتبادل املعرفة بني الوزارة
واملواطنني .كما يتوىل القسم أيضاَ مسؤولية ضمان
عمل أنظمة املعلومات والتطبيقات وقواعد البيانات
والشبكات يف الوزارة بأعلى درجات االلتزام
باملعايري احمللية وأفضل املمارسات العاملية.

التواصل مع املواطنين

من أجل توفري قنوات تواصل متعددة وتعزيز
الروابط مع اجملتمع ،فقد قام قسم تقنية املعلومات
بتطوير موقع الوزارة اإللكتروين خالل عامي
 2014و ،2015حيث يوفر املوقع منصة تواصل
تفاعلي وخدمات مباشرة عالية اجلودة ،باإلضافة
إىل معلومات شاملة عن مجيع املبادرات والربامج
والنشاطات واألعمال اليت قامت هبا الوزارة ،كَما
يزود موقع الوزارة اإللكتروين بيانات للتواصل
املباشر مع مسؤويل الوزارة ،ذلك تأكيدًا على
حرص الوزارة احلثيث على تعزيز مبدأ الشفافية،
هذا ويوفر املوقع حتديثًا منتظمًا ملعلومات عن
املشروعات قيد التَّنفيذ واملستقبلية.
ترسيع اإلجراءات
وتنويعًا خليارات التَّواصل بني الوزارة ومواطنيها
متَّ تفعيل خدمة احملادثة الكتابية املباشرة «Live
بالتعاون مع املركز الوطين للمعلومات،
 »Chatاليت متكّن زوار املوقع من الدخول يف
قام قسم تقنية املعلومات بتدشني
نظام إلكتروين مطور إلدارة اخلدمات حمادثة مباشرة مع موظفي الوزارة ،وتزويدهم
بكافة املعلومات اليت حيتاجوهنا بصورة فورية.
اإلسكانية ،حيث يعمل النظام على
اإلدارة،
زيادة انسيابية إجراءات عمل
كما فعَّلت وزارة اإلسكان نشاطها على شبكات
وتقليص املدة الزمنية اليت تستغرقها
التواصل االجتماعي ،األمر الذي القى ترحيبًا
االجتماعي.
معاجلة طلبات خدمات السكن
واسعًا من قِبل خمتلف شرائح اجملتمع ،حيث أ َّن
وقد حقق النظام أهدافه بتوصيل قاعدة بيانات
حساب الوزارة يف «تويتر» حُظِيَ
الوزارة بقواعد البيانات األخرى لدى اجلهات
مبتابعة ما يقارب الـ  12ألف،
احلكومية مبا فيها هيئة التأمني االجتماعي،
وأكثر من  9000متابعًا على
بصورة
من أجل احلصول على املعلومات املطلوبة
«انستغرام» ،وما يزيد عن 3000
دقيقة وتقليل األعمال الورقية .كما ساعد النظام متابعًا حلساهبا يف «الفيسبوك».
على مراقبة تقدم العمل وأداء املوظفني وتقييمه،
وبالتايل ساهم يف زيادة إنتاجية الوزارة.
عروض “ذكية”
زيادة الشفافية

ضمن رسالة الوزارة املستمرة يف زيادة الشفافية،
قام قسم تقنية املعلومات بإدخال نظام
التخصيص اآليل الذي يقوم باالختيار العشوائي
لتوزيع اخلدمات اإلسكانية على املواطنني
املستحقني عرب نظام السَّحب اإللكتروين ،ليضمن
النظام فرصًا متساوية عند توزيع اخلدمات
اإلسكانية على املواطنني.

ضمن جهود القسم يف تطوير مستوى الوصول إىل
مجيع القطاعات يف اجملتمع الذي ختدمه الوزارة،
فقد دشَّن القسم تطبيقًا للهواتف الذَّكية يوفر
خدماتٍ إسكانية متنوعة للمواطنني.
حيث يستطيع مستخدم اهلاتف الذكي بكل يسر
وسهولة أن يصل إىل كافة املعلومات املتعلقة مبعايري
استحقاق الوحدات السَّكنية من منازل وشقق
متليك وشقق اإلجيار ،فض ًال عن تدشينها لعددٍ
من اخلدمات اإللكترونية للوزارة ،وخدمة احملادثة
الكتابية املباشرة « »Live Chatباإلضافة إىل عرض
آخر أخبار الوزارة وحتديثاهتا بشك ٍل دوري.
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الخدمات اإللكرتونية

نظام “إدارة املوجودات اإللكرتوني”

قامت وزارة اإلسكان ،بالتعاون مع اجلهاز املركزي
للمعلومات يف إطالق أربع خدمات إلكترونية
جديدة ،تسمح للمواطن بتقدمي طلب إسكاين
جديد ،وحتديث بيانات الطلب اإلسكاين القائم
واالستعالم للكشف عن حالة الطلب اإلسكاين،
وباإلمكان التقدم بطلب صيانة الوحدة السكنية
(بيت أو شقة) ،كما أن هذا النظام مرتبط
ومتكامل بقواعد البيانات التابعة لعدد
من اجلهات احلكومية املختلفة ،ليقدم
معلومات مباشرة آنية وحديثة وحمدثة
ودقيقة بصورة مستمرة.
«اخلدمات اإللكترونية اجلديدة للوزارة ستغين
أصحاب الطلبات اإلسكانية والراغبني يف التقدم
هبا عن احلاجة للحضور الشخصي ملبىن وزارة
اإلسكان ،مما سيخفف العبء على موظفي
خدمات الزبائن من جهة بنسبة تزيد عن 75%
وعلى  7000من أصحاب طلبات اخلدمات
اإلسكانية ،و 114٫000مواطن من أصحاب طلبات
التجديد والصيانة من جهة أخرى».

جنح قسم تقنية املعلومات يف إطالق نظام إدارة
املوجودات إلكترونيًا لتطوير إدارة املوجودات
اإلدارية لوزارة اإلسكان (كالطاوالت والكراسي
 ...إخل) .هذا النظام ،الذي يهدف إىل إنشاء
قاعدة بيانات شاملة جتمع معلومات تتعلق
بكافة املوجودات املستخدمة يف الوزارة ،مبا فيها
املوجودات التقنية مثل أجهزة احلاسوب وأنظمة
اهلواتف ،يساعد املستخدم على متابعة ونقل
املوجودات ،كما أنه يسهم يف متابعة املشتريات
وتواريخ الشراء والضمان لتنبه املستخدم إىل حاجة
املوجودات إىل الصيانة أو االستبدال.

انسيابية التواصل | تقنية متقدمة

كجزء من استراتيجية الوزارة باستخدام
التقنية احلديثة يف التواصل ،قام قسم
تقنية املعلومات بتقدمي نظام تواصل
داخلي حديث جيمع الصوت والصورة
والبيانات يف نظام واحد ،ليحقق تطورًا يف
التواصل ،وبالتايل زيادة يف الكفاءة مع ختفيض
تكلفة االتصاالت بشك ٍل كبري.
تطوير إدارة املوارد البرشية

من أجل حتقيق املزيد من االنسيابية يف أعمال
وإجراءات املوارد البشرية وزيادة األمتتة الكلية يف
الوزارة ،سارع قسم تقنية املعلومات بتنصيب نظام
حديث حلضور املوظفني ،حبيث يسمح هذا النظام
للموظف تقدمي طلب املغادرة أو العمل لوقتٍ إضايف
بشك ٍل آيل ،ويقدم تقارير فورية ودقيقة للحضور
مصممة خلفض الوقت واجلهد املبذول يف إمتام
األعمال اإلدارية يدويًا ،وتقليص حجم األعمال
الورقية إىل احلد األدىن.

الرؤية املستقبلية

عندما ننظر إىل املستقبل ،سنجد قسم تقنية
املعلومات يرى هيئة تعتمد على أحدث ما مت
إنتاجه من تقنيات لتقدمي خدمات إسكانية بأسرع
وأكثر كفاءة .ويف املستقبل القريب ،سيعمل القسم
على ربط قاعدة بيانات إدارة اخلدمات اإلسكانية
مع اهليئة العامة للمعلومات ،ذلك هبدف دعم
الشبكة احلكومية املوحدة ،وزيادة التواصل ومحاية
املعلومات وسهولة استعادهتا.
مستقبالً ،سيعمل القسم على تطبيق
املزيد من املبادرات والربامج الرائدة
لزيادة انسيابية العمل واإلجراءات،
وتقوية الروابط مع اجلمهور ،وجعل وزارة
اإلسكان أكثر حداثة وارتباطًا مبتطلبات
املواطنني.

مع الخدمات
اإللكرتونية الجديدة
للوزارة لن يحتاج
أصحاب الطلبات
اإلسكانية والراغبين
يف التقدم بها
للحضور الشخيص
ملبنى وزارة اإلسكان،
مما سيخفف العبء
عىل موظفي خدمات
الزبائن بنسبة تزيد عن
. 75%
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