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رســالـة الــــوزيــــر

اإلسـكان يف مملكـة البحرين التي تمتد
تزخـر مسيرة
ً
إىل مـا يقـارب  60عامـا بالعديد من املحطـات الهامة
التي تنم عـن مدى وعـي الدولة واحلكومـة املوقرة يف
إدارة ملـف تقديم اخلدمات اإلسـكاني�ة للمواطنني،
والتي بـدأت يف نهايـة عقـد اخلمسـيني�ات مـن خالل
تنفيـذ عـدد مـن الوحـدات السـكني�ة املتفرقـة يف
مختلـف محافظات اململكة ،قبـل أن تتجه احلكومة
مـع بدايـة عقـد السـتيني�ات حنـو تقنني ملـف تقديم
اخلدمـات اإلسـكاني�ة للمواطنين ،مـن خلال
املرسـوم رقـم  2ماليـة الصـادر عـام  ،1962واخلـاص
بإقامـة مشـروع اإلسـكان والتمليـك ،وإنشـاء دائرتـه
التنفيذية والتفسيرية،
وجلانـه املختصة مـع الحئته
ً
حيـث كان هـذا املرسـوم تكريسـا ملالمـح الدولـة
احلديثـ�ة ،التي أولت املشـروعات اإلسـكاني�ة أولوية
كبيرة ويف وقـت مبكـر.
ومع تطور النمو السكاين وظهور احلاجة إىل
مساحات جديدة خللق مجتمعات عمراني�ة
تستوعب املشاريع اإلسكاني�ة واخلدمات اليت ختدم
املواطنني ،اختذت حكومة البحرين خطوة استب�اقية
ملواكبة الزيادة املطردة يف النمو السكاين ،تتمثل يف
االجتاه لتأسيس املدن اإلسكاني�ة اجلديدة ،فشرعت
احلكومة يف تأسيس مشروع مدين�ة عيىس خالل
حقبة الستيني�ات ،ثم مدين�ة حمد يف الثمانيني�ات،
ومدين�ة زايد يف التسعيني�ات.

129,000
خدمة إسكاني�ة
مختلفة َّتم توفريها
للمواطنني
باسم بن يعقوب احلمر
وزير اإلسكان
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«خلال مسيرة اإلسـكان التي تمتـد إىل
ً 60
عامـا ،اسـتطاعت احلكومـة مـن خالل
وزارة اإلسـكان أن توفر مـا يقارب  129ألف
خدمـة إسـكاني�ة مختلفـة للمواطنني ،وقد
بلـغ حجـم اإلنفـاق علـى امللـف اإلسـكاين
منـذ ذلـك الوقـت وحتى اليـوم مـا يقـارب
 4مليـارات دينـ�ار بحرينـي .ونشير إىل أن
هـذا العدد مرشـح للزيادة خالل السـنوات
املقبلـة بفضـل املشـاريع الضخمـة
والربامـج احلكوميـة التي تقـوم وزارة
اإلسـكان بتنفيذهـا يف الوقـت الراهـن»

ســـتتبلور املرحلـــة املقبلـــة يف
الرتكـــز علـــى تفعيـــل الشـــراكة
م ــع القط ــاع اخل ــاص ،وذل ــك م ــن
خـــال املبـــادرات الـــي أطلقتهـــا
الـــوزارة منـــذ العـــام .2012

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

أما املرحلة احلالية اليت تشهد تنفيذ  5مدن إسكاني�ة
يف آن واحد وهي مدين�ة سلمان ومدين�ة شرق احلد
ومدين�ة شرق سرتة باإلضافة إىل مدين�ة خليفة
وضاحية الرملي ،تمثل املحطة اخلامسة يف مسرية
امللف اإلسكاين ،وهي مستمدة من رؤية اململكة
يف التوسع يف بن�اء املدن اجلديدة املكتملة املرافق
واخلدمات ،فيما تتبلور املرحلة السادسة من
املسرية اإلسكاني�ة يف تفعيل الشراكة مع القطاع
اخلاص ،من خالل املبادرات اليت أطلقتها الوزارة
منذ عام  ،2012وهي املرحلة اليت سزيداد االعتماد
عليها خالل املرحلة املقبلة باعتب�ار أن ملف الشراكة
مع القطاع اخلاص يمثل مستقبل استدامة امللف
اإلسكاين باململكة.
وخالل هذه املسرية ،استطاعت احلكومة من
خالل وزارة اإلسكان أن توفر ما يقارب  129ألف
خدمة إسكاني�ة مختلفة للمواطنني ،ونشري إىل أن
هذا العدد مرشح للزيادة خالل السنوات املقبلة
بفضل املشاريع والربامج احلكومية اليت تقوم
وزارة اإلسكان بتنفيذها يف مدن البحرين اجلديدة
املجمعات السكني�ة يف مختلف محافظات
ومشاريع ً
اململكة ،فضال عن خدمات التمويل ،وقد بلغ حجم
اإلنفاق على امللف اإلسكاين منذ ذلك الوقت وحىت
اليوم ما يقارب  4مليارات دين�ار حبريين.

باسم بن يعقوب احلمر
وزير اإلسكان
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نشـكر وزارة اإلسـكان ممثلة يف وزير اإلسـكان باسـم
يعقـوب احلمـر ،على ما تقوم به مـن جهود حثيث�ة يف
مجـال ختفيـض قوائـم انتظـار املواطنين مـن خالل
تنويـع خيـارات اخلدمـات اإلسـكاني�ة وتقديمهـا
مبـادرات وحلـول متعـددة ،ومن بني أهمها؛ إشـراك
القطـاع اخلـاص وتشـجيعه علـى املسـاهمة يف
التنميـة احلضريـة وبنـ�اء املـدن العصرية ،بما ييسـر
للمواطنين إجـراءات احلصـول علـى السـكن ،وبمـا
يراعـي ظروفهـم االجتماعيـة املختلفـة.

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى
استقبال وزير اإلسكان والعاملني يف وزارة اإلسكان
 28فرباير 2017

ّ
ّ
املغفور له بإذن للا تعاىل األمري عيىس بن سلمان آل خليفة طيب للا ثراه
يسلم مفاتيح أوىل وحدات مدين�ة عيىس 13 .نوفمرب 1986

مسرية اإلسكان
يف مملكة البحرين
2018 - 1963

إنشاء وزارة اإلسكان

1963
إنشاء مدين�ة عيىس

07

1975

إنشاء مدين�ة سلمان

إنشاء مدين�ة حمد

1979

َّ
ُّ
تدشني النسخة التجريبي�ة من
“مـزايـا”

2001

1984

افتت�اح مدين�ة زايد

تأسيس بنك اإلسكان
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2002

2013
إنشاء مدين�ة شرق احلد

2013

إنشاء مدين�ة شرق سرتة

تنفيذ مشروع ديرة العيون

2015

2016

إنشاء دانات املدين�ة

إنشاء مشروع دانات ُّ
الرفاع
والسيف

إطالق اسم «مدين�ة خليفة» على
مشاريع «اجلنوبي�ة» اإلسكاني�ة

افتت�اح مشروع “مساكن”

2016

2017

2016

إنشاء مشروع َّ
الرملي

زيارة سمو ويل العهد بمعية نظريه
الربيطاين إىل مدين�ة خليفة

09

2017

2018
افتت�اح مدين�ة سلمان
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ّ
لدى تفضل حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك البالد املفدى حفظه للا ورعاه بتسليم أول وحدتني
سكنيتني بمدين�ة سلمان للمواطنني املستفيدين خالل افتت�اح املدين�ة 15 .مايو 2018

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إنــجــازات

“تجربة اململكة مع
السكن االجتماعي
تعكس ُحسن إدارة
احلكومة لهذا امللف”

129,000

عائلة استفادت ًّ
فعليا من
برنامج “مزايا” منذ تدشين�ه
يف  2013حىت 2018

64,500

ُ َّ
وحدة سكني�ة ستنفذ بأسرع وقت
ممكن حسب توجيهات جاللة امللك
يف 2014

مواطن مستحق َّتم تمويله
منذ  1960حىت 2018

46,915

 4مليارات دين�ار حبريين

شقة سكني�ة تمليك َّتم تسليمها
للمواطنني منذ  1960حىت 2018

حجم اإلنفاق على امللف اإلسكاين
على مدار العقود اخلمسة الماضية

خدمة إسكاني�ة مختلفة وفرتها
احلكومة للمواطنني املستحقني
منذ  1960حىت 2018
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3,383

40,000

 50مليون دين�ار حبريين

500

 121مليون دين�ار حبريين

متوسط عالوة بدل السكن اليت
ًّ
سنويا
يتم صرفها

شقة سكني�ة مؤقتة تم تسليمها
منذ  1960حىت 2018

تكلفة مبالغ التمويل املخصصة
للمواطنني منذ  1960حىت 2018

12,000

قسيمة سكني�ة َّتم تسليمها
منذ  1960حىت 2018

“تأسيس جلنة اإلسكان
والتمليك عام 1962
َّ
كرس مالمح الدولة
احلديث�ة”
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ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

الطاقة االستيعابي�ة

بلغت الطاقة االستيعابي�ة
للمواطنني يف املشاريع اإلسكاني�ة
اليت نفذتها وال تزال تنفذها
الوزارة حوايل  139ألف نسمة.

ٌ
حقائق إسكاني�ة

حول جهود تنفيذ املشاريع اإلسكاني�ة
منذ العام  2011وحىت 2018

وهو ما يعادل
عدد سكان محافظة املحرق
ً
تقريب�ا.

الشوارع املرصوفة
بلغ حجم الشوارع
املرصوفة حوايل 300
ً
كيلومرتا .

اخلرسانة اجلاهزة
بلغ حجم اخلرسانة اجلاهزة اليت
تم استخدامها يف مشاريع وزارة
اإلسكان اليت تم تنفيذها واألخرى
قيد التنفيذ حوايل  1.1مليون مرت
مكعب.

احلديد املسلح

ُ َّ
المسلح
بلغ حجم احلديد
الذي َّتم استخدامه يف جميع
املشاريع اليت نفذتها وزارة
اإلسكان حوايل  105طن.

شهد امللف اإلسكاين منذ عام  2011زيادة ملحوظة على صعيد حجم اإلنشاءات اليت نفذتها وزارة اإلسكان يف املشاريع اإلسكاني�ة
يف مختلف محافظات وقرى اململكة ،وذلك نتيجة لإلرادة امللكية ،وحسن التخطيط واإلدارة لهذا امللف على مستوى احلكومة.
وكنتيجة طبيعية لهذه الزيادة وحجم العمل ،فقد حتققت نت�اجئ إجيابي�ة انعكست على األرقام واحلقائق اليت نوردها يف النت�اجئ التالية:

وهو ما يعادل
 %50من إجمايل الناجت املحلي
السنوي ململكة البحرين من
اخلرسانة اجلاهزة.

وهو ما يعادل

 %55من ما يتم استخدامه
من احلديد املسلح بمملكة
البحرين.

139

 605كم  106مليون

105

 1.1مليون

 300كم

ألف طن من
احلديد املسلح

مرت مكعب
من اخلرسانة
اجلاهزة

الشوارع
املرصوفة

أرصفة املشاة

الطابوق املستخدم

ألف نسمة

14

أرصفة املشاة

مليون طابوقة

بلغ عدد الطابوق املستخدم يف تشيي�د الوحدات
السكني�ة خالل الفرتة من عام ً 2011وحىت عام
 2017حوايل  106مليون طابوقة تقريب�ا.

وهو ما يعادل

 %250من الناجت السنوي للطابوق يف جميع
مصانع مملكة البحرين.

اإلسكاني�ة ما
وفرت املشاريع
ً
مجموعه  605كيلومرتا من أرصفة
املشاة يف جميع املشاريع اإلسكاني�ة
اليت تم تشيي�دها حىت اآلن.

وهو ما يعادل

 10أضعاف طول البحرين أو 24

ضعف طول جسر امللك فهد وما
يعادل املسافة بني البحرين والكويت
عن طريق الرب.
15

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

برنامج عمل احلكومة “”2018-2015
تبنت حكومة مملكة البحرين يف صياغة برنامج عملها “ ”2018 – 2015مبدأ التوازن بني ما تمتلكه البحرين من إمكاني�ات وموارد والتحديات اليت تواجهها ومتطلبات واحتي�اجات
املواطنني واملقيمني ومواصلة التطوير والبن�اء والتأكيد على استدامة التنمية االقتصادية يف اململكة.
ً
وقد جاءت التعديالت الدستورية تفعيال لإلرادة الشعبي�ة عرب مخرجات حوار التوافق الوطين اليت تعطي ملجلس النواب حق التعديل على برنامج عمل احلكومة واملوافقة
أو الرفض ويرتكز الربنامج على عدد من املحاور اليت تن�درج من بينها توفري اخلدمات اإلسكاني�ة للمواطنني بأفضل جودة و سرعة ممكنة.
وذلك من خالل العمل على:

تطـويــــر السـياســــات املتعـلقــــة
باإلســـكان
•مراجعة وتعديل معايري وشروط
اسـتحقاق اخلـدمـة اإلســكاني�ة
واآللـيــــات واألحــكــام الــالزمـة
لتنظيم الدعم السكين.
•حتديد عدد ونوع الوحدات
السكني�ة اليت سيتم توفريها
ً
سنويا.
•حتديد اخليارات التمويلية لشراء
أو بن�اء الوحدات السكني�ة.
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تقليـــص فتـــرة االنتظـــار مـــن
خـــال تســـريع وتيـــرة توفيـــر
الوحـــدات الســـكني�ة

تســـهيل حصـــول املواطـــن على
التمويـــل املناســـب المتـــاك
املســـكن

•تنفيذ األمر امللكي السايم
بتوفري  40,000وحدة سكني�ة
للمواطنني من خالل جملة
من املشاريع اإلسكاني�ة يف
مختلف محافظات اململكة
توفر ما ال يقل عن 25,000
وحدة سكني�ة جديدة خالل
األربع سنوات.

•االسـتمرار يف تنفيـذ برنامـج
تمويـل السـكن االجتماعـي
“مزايـا” ملسـاعدة املواطـن
املـدرج اسـمه علـى قائمـة
االنتظـار بـوزارة اإلسـكان يف
احلصـول علـى تمويـل مـن أحد
البنـوك لشـراء وحـدة سـكني�ة
مـن مشـاريع القطـاع اخلـاص.
•حتســـن وتطويـــر برنامـــج
تمويـــل الســـكن االجتماعـــي
“مزايـــا” وتضمينـــ�ه أهـــم
املبـــادئ األساســـية يف نظـــام
الرهـــن العقاري خللـــق برنامج
متكامـــل لتوفـــر أقىص ســـبل
الدعـــم المـــايل للمواطنـــن.
•االستمرار يف تقديم عالوة بدل
السكن.

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

صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر يستقبل وزير اإلسكان ملتابعة مستجدات املشاريع اإلسكاني�ة 26 .يوليو 2017
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إنـجـازات وزارة اإلسكان

2015

يف برنامج عمل احلكومة للفرتة 2018-2015

2016

2017

2018

2019

تم توزيع

تم توزيع

تم توزيع

سيتم توزيع وتنفيذ

وحدة سكني�ة

2,436
وحدة سكني�ة

8,236

تم ختصيص

تم ختصيص وتسلم

تم ختصيص

وحدة سكني�ة

وحدة سكني�ة

134

1,043
وحدة سكني�ة

تم تسليم

3,467
وحدة سكني�ة

507

تم تسليم

وحدة سكني�ة

10,339
وحدة سكني�ة

3,386
تم تسليم

456

5,650

وحدة سكني�ة

وحدة سكني�ة

تنفيذ

25,000

وحدة سكني�ة

املنبثقة عن التوجيه امللكي السايم ببن�اء
 40ألف وحدة سكني�ة

18

12.5%

مساهمة القطاع
اخلاص

ً
تنفيذا اللزتام الوزارة يف برنامج عمل احلكومة بالشراكة
مع «ديار املحرق» لبن�اء  3,043وحدة سكني�ة ضمن
مشروع ديرة العيون.

9,573

4,936

3,306

4,512

893

وحدة سكني�ة
ُسلمت

شهادة استحقاق
ُخصصت

وحدة سكني�ة
حتت اإلنشاء

تمويل
بن�اء و شراء

وحدة سكني�ة
ُسلمت

2,383
ُطرحت
للمناقصات

3383
منتفع من
«مزايا»

5,328
ُ
ستطرح
للمناقصات
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عدد املشاريع

جهود تنفيذ املشاريع اإلسكاني�ة
)(2018-2015

تمكنت وزارة اإلسكان من تنفيذ
 26,546وحدة سكني�ة
تستوعب

ً
 159,294مواطنا

وذلك من خالل مشاريع املدن اإلسكاني�ة
والضوايح والقرى.

أنفقت الوزارة
 1,403,621,165دين�ار حبريين
لتشيي�د وحدات سكني�ة وبىن تحتي�ة.

الوحدات
اإلسكاني�ة
20

ساهمت وزارة اإلسكان يف دعم مشاريع
البىن التحتي�ة يف اململكة ،حيث أنفقت
 246,892,532دين�ار حبريين
يف هذا املجال.

عدد الوحدات السكني�ة

 26,546وحدة
الطاقة االستيعابي�ة

تنوعت أعمال البىن التحتي�ة بني

الطرق وشبكات الكهرباء والماء
واملجاري واملرافق الصحية
والرياضية والتعليمية والسواحل
البحرية  ..الخ.

حجم اإلنفاق “التكلفة املباشرة”

 1,156,728,633دين�ار حبريين

 159,294مواطن
أعمال البىن التحتي�ة
حجم اإلنفاق «التكلفة املباشرة»

 246,892,532دين�ار حبريين

الطرق
الشوارع وأرصفة املشاة
 655كيلومرت
اجلسور
8
املساحات املفتوحة
احلدائق
252
املفتوحة
املناطق
34
البالزا واخلدمات التجارية
109
التعليم
املرافق التعليمية
42
دور العبادة
املساجد واجلوامع
65
خدمات تصريف مياه األمطار واملجاري
شبكة مياه املجاري
 342كيلومرت
شبكة مياه األمطار
 201كيلومرت
غرف محطة املجاري
 33,194غرفة
غرف مالحظة املجاري
 10,263غرفة
غرف تصريف مياه األمطار
 7,025غرفة
محطات معاجلة مياه األمطار
 1محطة
محطات معاجلة املياه
 2محطة
خدمات الكهرباء والماء
محطات الكهرباء ()11-KVA
محطات الكهرباء ()66-KVA
محطات الكهرباء ()220-KVA
طول توصيالت الكهرباء
طول أنابيب املياه
املرافق الصحية
املستشفيات
املراكز الصحية
العيادات الصحية
املرافق الرياضية
الواجهات البحرية
السواحل العامة
ممرات الدراجات الهوائي�ة
محطات النقل العام

 741محطة
 15محطة
 11محطة
 1,205كيلومرت
 332كيلومرت
1
7
11
41

 36كيلومرت
 59.5كيلومرت
 4092كيلومرت
54
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امللتقى احلكويم 2018

إن مـن أهـداف برنامـج عمـل احلكومـة
توفير  25,000وحـدة سـكني�ة بمـا يلبي
احتي�اجـات املواطنين مـن اخلدمـات
اإلسـكاني�ة يف مختلـف محافظـات
اململكـة ،ولذلـك وجهنا بتوزيـع 20,000
وحـدة سـكني�ة للمواطنين حتى اآلن،
ونوجـه وزارة اإلسـكان بتوزيـع 5000
وحـدة سـكني�ة إضافيـة قبل نهايـة العام
اجلـاري.
صاحـب السـمو امللكي األمري سـلمان بن
حمـد آل خليفة
ويل العهـد نائـب القائـد األعلـى النائـب
األول لرئيـس مجلـس الـوزراء
 28أكتوبر 2018
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بنـ ً�اء علـى توجيهـات حضـرة صاحـب
اجلاللـة امللـك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهـل البلاد املفـدى ،بشـأن تنفيـذ
 40ألـف وحـدة سـكني�ة بأسـرع وقـت
ممكـن وتسـليمها ملسـتحقيها ،عمـدت
الـوزارة إىل تسـريع وترية تنفيذ املشـاريع
اإلسـكاني�ة يف مـدن البحريـن اجلديـدة
وفـق خطتهـا االستراتيجية ،وبمجـرد
االنتهـاء مـن هـذه املشـروعات َّ
الرائـدة
ِ
سـتكون الـوزارة قـد وفـرت ملواطنيها 40
ألف وحدة سـكني�ة ،وتعمـل الوزارة ً
حاليا
علـى تنفيـذ آالف الوحـدات السـكني�ة،
ً
فضـلا عـــن املشـاريــــع األخــــرى التي
ال تـزال يف مرحلـة التخطيـط والتصميم.
ويتـم تمويـل هـذه املشـاريع مـن خلال
املزيانيـ�ة املعتمـدة مـن قبـل احلكومـة
املوقـرة لقطـاع اإلسـكان ،باإلضافـة إىل
املزيانيـ�ات املخصصـة مـن قبـل برنامـج
التنميـة اخلليجي.
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 4,533وحدة وشقة وقسيمة

ديرة العيون

مدين�ة شرق احلد

هو االسم الذي تم إطالقه على منطقة تقع جنوب
ديار املحرق مساحتها  1,175مليون مرت مربع ،وتضم
 3,043وحدة سكني�ة بموجب االتفاقية املوقعة بني
وزارة اإلسكان وشركة ديار املحرق بقيمة  276مليون
دين�ار حبريين ليتم ضم ً
جزءا منها لوحدات السكن
االجتماعي ،واجلزء اآلخر ضمن برنامج “مزايا” ً .ويأيت
سبب إطالق هذه التسمية على املشروع تيمنا بما
اشتهرت به البحرين منذ القدم من توافر عيون املياه
َّ
السيما املنطقة
العذبة يف عدد كبري من مناطقها،
القريب�ة من موقع املشروع نفسه ،كما أن اسم (ديرة)
هو مفرد (ديار) الذي حيتضن هذا املشروع.

تقع يف جزيرة املحرق على مساحة قدرها 232
ً
هكتارا ،لتضم  4.036وحدة وشقة و 497

قسيمة سكني�ة مكتملة املرافق واخلدمات،
ومن املقرر أن تستوعب هذه املدين�ة بعد
اكتمال نسب اإلجناز بها وختصيصها
للمستفيدين حوايل  28٫000نسمة.

 15,785وحدة وشقة وقسيمة

 3,850وحدة وقسيمة
مدين�ة شرق سرتة

مدين�ة سلمان
يعد أحد أبرز املشاريع االسرتاتيجية
اليت تقوم وزارة اإلسكان ببن�ائها
يف الساحل الشمايل الغريب ململكة
البحرين على مساحة  740هكتار،
لتوفر  15٫616وحدة وشقة سكني�ة،
و  169قسيمة وتعترب أكربها من ناحية
املساحة وعدد الوحدات السكني�ة
واملرافق واخلدمات ،لتبلغ بذلك
الطاقة االستيعابي�ة للمدين�ة حني
اكتمالها حوايل  100ألف نسمة.

يمتد املشروع على مساحة  253هكتار
لتستوعب حني اكتمالها  25٫025نسمة،
ويوفر حوايل  3.157وحدة و  693وقسيمة
سكني�ة ،تسهم يف تكوين بيئ�ة عمراني�ة متوازنة
توفر اختي�ارات متنوعة من السكن واملرافق
واخلدمات.

 7,700وحدة وقسيمة

 3,043وحدة

مدين�ة خليفة

ضاحية َّ
الرملي

تقع مدين�ة خليفة يف جنوب شرق مملكة
البحرين ،على مساحة تقدر بـ  734هكتار،
يف املنطقة الواقعة ما بني قرييت عسكر
و جو لتتسع حنو أكرث من  7٫000وحدة
و  700قسيمة سكني�ةَّ ،
وتم تكليف مؤسسة
بإعداد
األمري تشارلز اخلريية َّالربيطاني�ة
ِ
املخططات العامة والتفصيلية ملدين�ة
حديث�ة مستدامة ،ومن املقرر أن تستوعب
املدين�ة حوايل  48٫000نسمة.

ضاحية الرملي هو مشروع سكين متكامل
إلنشاء مدين�ة حتقق االكتفاء الذايت
واالستدامة ،وتليب احتي�اجات مجتمع
متنوع ومتكامل ،ويتكون املشروع من
 4٫501وحدة وشقة سكني�ة ،ومرافق
ومساحات خضراء وأخرى
اجتماعية ً
مفتوحة فضال عن دور العبادة واملدارس
لتستوعب حني اكتمالها  29٫260نسمة
تقريب�ا.

املدن اإلسكاني�ة
ستوفر حوايل

40,000

وحدة سكني�ة

 4,501وحدة وشقة
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مدين�ة سلمان
يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

جامعة
1
 19مدرسة
 36حضانة ورياض أطفال
 100حديقة
 4مداخل رئيسية
 120كم أرصفة للمشاة
 41كم طرق للدراجات الهوائي�ة
 13شواطئ عامة
 4.8كم امتداد الشواطئ
 31كم واجهات حبرية
3

نواد صحية ورياضية
ٍ
مدين�ة رياضية حتتوي على أستاد كرة
قدم يستوعب  20,000متفرج

3

فنادق
أسواق  /مجمعات جتارية
محالت متوسطة وصغرية
صالة متعددة االستخدامات

1

4
32
1

 4محطة وقود
محطة باصات
1
مركز شرطة
1
مركز إطفاء
1
مكتب بريد
1
 0.6مكاتب تابعة للوزارة

 2جامع رئييس
 9جوامع
 20مسجد
11

محطة وقود
محطة مياه
محطة معاجلة مياه الصرف الصيح
محطة تصريف مياه الصرف الصيح

1

مستشفى رئييس
مراكز صحية
عيادات
دور رعاية املسنني

2
1
4

5
8
2

مدين�ة
سلمان

مدين�ة سلمان

740

هـكـتـار

10

جــــزر

169

قسيمة سكني�ة

15,616

وحدة وشقة سكني�ة

100,000

نسمة
26
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مدين�ة سلمان

مراحل برنامج عمل احلكومة “”2018-2015
مستجدات مشروع مدين�ة سلمان
تم طرح مناقصة تنفيذ  303وحدة سكني�ة بغرب
اجلزيرة ( )14يف الربع األخري من .2018

47%

تم طرح مناقصة تنفيذ  682و  720شقة سكني�ة يف
 21مارس  2018و  25يونيو  2018على التوايل.
تم تسليم  1423وحدة سكني�ة يف  30أغسطس
.2018
تم تسليم  1418وحدة سكني�ة يف اجلزيرة ( )13يف
 6أغسطس .2018
تم االنتهاء من إجراءات السحب اإللكرتوين لـ 1189
وحدة سكني�ة باجلزيرة ( )14يف  29مارس .2018

جانب من األوبريت الشعري خالل افتت�اح مدين�ة سلمان 15 .مايو 2018

تم ختصيص  234وحدة سكني�ة يف  11ديسمرب .2017
تم ختصيص  1000وحدة سكني�ة يف  17أغسطس
 ،2016و  618وحدة سكني�ة يف  19أكتوبر.2016
بشكل تام من األعمال اإلنشائي�ة والبني�ة
تم االنتهاء
ٍ
التحتي�ة لـ  1421وحدة سكني�ة بغرب اجلزيرة (، )14
و  1618وحدة سكني�ة بشرق اجلزيرة ( )14و (.)13
جيري تنفيذ أعمال البني�ة التحتي�ة واخلدمات يف
اجلزر ( )10و ( )11و ( 36( )12مليون دين�ار حبريين
من حكومة دولة االمارات العربي�ة املتحدة يديره
صندوق أبو ظيب للتنمية) ،ومن املتوقع االنتهاء منها
يف الربع الثاين من عام .2019
تم االنتهاء من أعمال الصرف الصيح العميق الذي
يعمل بنظام اجلاذبي�ة يف  31مايو .2018

ستطرح للمناقصة

1,697
28

طرحت للمناقصة

1,705

تم تسليمها

3,039

من املتوقع أن يتم االنتهاء من أعمال محطة معاجلة
مياه الصرف الصيح يف الربع األخري من العام .2018
يف  12أغسطس  ،2018تم ترسية مناقصة تنفيذ
األعمال اإلنشائي�ة للجسر الذي سريبط اجلزيرة
( )11باجلزيرة ( ،)12واجلزيرة ( )9باجلزيرة ()10
( 18مليون دين�ار حبريين).
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مدين�ة سلمان

ُ َ َّ
المنفذة بمدين�ة سلمان.
نموذج من الوحدات السكني�ة
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مدين�ة شرق احلد
يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

1
1
4

•
•
•
•
4
6
3
1

مدرسة ثانوية
مدرسة إعدادية
مدارس ابت�دائي�ة
 58,000مرت مربع من احلدائق
أكرث من  35,000مرت مربع من
املنزتهات والواجهات البحرية
أكرث من  300,000مرت مربع من
املساحات اخلضراء واملناظر
الطبيعية
 4,000مرت من الطرق الفرعية
والرئيسية للدراجات الهوائي�ة.

يعد مشروع مدين�ة شرق احلد اإلسكاين
أحد أحدث مشاريع تنمية وتطوير
املدن اإلسكاني�ة ،ذات الكثافة السكاني�ة
املنخفضة واملتوسطة ،حيث ستوفر املدين�ة
حال اكتمال نسب اإلجناز فيها 4,533
وحدة سكني�ة من بينها  2,827ڤيال تت�ألف
من طابقني و  1,209شقة سكني�ة و 497
قسيمة سكني�ة ،حيث أن املدين�ة ستتضمن
على مرافق مختلفة اجتماعية وجتارية على
مساحة قدرها  232هكتار .
يقع املشروع غرب احلوض اجلاف يف
محافظة املحرق ،ويوفر ما يقارب  1.1مليون
مرت مربع من املساحة السكني�ة واملتوقع أن
يستفيد منها  28,000مواطن.

مدين�ة شرق احلد

جوامع
مساجد

232

مركز صيح
عيادة

مدين�ة شرق احلد

هـكـتـار

4,036

وحدة وشقة سكني�ة

497

قسيمة سكني�ة

28,000

32

نسمة
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مدين�ة شرق احلد

مراحل برنامج عمل احلكومة “”2018-2015

37.5%

مستجدات مشروع مدين�ة شرق احلد
تم االنتهاء من تنفيذ األعمال اإلنشائي�ة لـ  487وحدة
سكني�ة بنسبة  ،%100وإجناز  %95٫39من أعمال
البني�ة التحتي�ة.
َّتم إجناز ما نسبت�ه  %70٫90باألعمال اإلنشائي�ة
لـ  398وحدة سكني�ة ،و  %33٫65بالبني�ة التحتي�ة.

تم إجناز ما نسبت�ه  %32.74باألعمال اإلنشائي�ة
و %11٫01بأعمال البني�ة التحتي�ة لـ  507وحدة
سكني�ة.
َّتم إجناز ما نسبت�ه  %62٫78باألعمال اإلنشائي�ة لـ
 740وحدة سكني�ة ،و  %1٫32بأعمال البني�ة التحتي�ة.

سيتم البدء يف تنفيذ  424و  271وحدة سكني�ة خالل
الفرتة القليلة املقبلة.
 %40٫24متوسط نسبة إجناز أعمال البني�ة التحتي�ة
بكافة املراحل.
إجنــاز مــا نســبت�ه  %100باألعمــال اإلنشــائي�ة
للقســائم الســكني�ة و  %72٫97بأعمــال توصيــل
القســائم الســكني�ة باخلدمــات الرئيســية.
َّتم ختصيص  905وحدة سكني�ة يف نوفمرب .2016

طرحت للمناقصة

1209

قيد التنفيذ

2,340

تم ختصيصها

2,132
صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميداني�ة إىل مشروع مدين�ة شرق احلد اإلسكاين ويوجه بتسريع تنفيذه 10 .مايو 2018
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مدين�ة شرق احلد

ُ َ َّ
المنفذة بمدين�ة شرق الحد.
نموذج من الوحدات السكني�ة
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مدين�ة شرق سرتة
يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

مكتب بريد
1
مركز شرطة
1
مركز خفر السواحل
1
 36محطات توقف احلافالت على
طول الطرق الداخلية
محطة باصات
1
محطة وقود
1
حديقة عامة
1
حدائق ومنزتهات
7
 10حدائق باألحياء السكني�ة
 130كيلومرت أرصفة للمشاة
 5.62كم واجهات حبرية
 130كم من الطرق املخصصة
للدراجات الهوائي�ة
5
4
10
1
4
1
1

محالت جتارية ومجمع
مراكز اجتماعية
مراكز تسوق باالحياء
 220كيلو فولت محطات اإلمداد
باجلملة
 66كيلو فولت محطات فرعية
خزان مياه مرتفع
محطة معاجلة مياه الصرف
الصيح

4
10
2
2
4
4
2

جامع
مسجد
مأتم
مدرسة شاملة
حضانات
رياض أطفال
مدرسة ابت�دائي�ة

1

وزارة شؤون الشباب والرياضة
ومنشآت رياضية

1

مركز صيح

يقـــع مشـــروع مدين�ة شـــرق ســـرة
اإلســـكاين بالقـــرب من جزيرة ســـرة
يف محافظة العاصمة ،وســـوف ِّ
تكون
ً
ً
ً
حبرينيـــ�ا فريـــدا،
مجتمعـــا
املدينـــ�ة
وبيئـــ�ة مســـتدامة بتوفريهـــا 3,157
ً
وحـــدة ســـكني�ة للمواطنـــن ،فضل
عما ســـتوفره املدين�ة من كافة ســـبل
العيش الكريـــم والرفاهية من خالل
املرافق واخلدمات اليت ســـتحتضنها
كاملســـاجد واملـــدارس واملكاتـــب
واملحـــات التجاريـــة والرتفيهية.

nwoT artiS tsaE

مجموع اخلدمات اإلسكاني�ة اليت
سيوفرها املشروع 3,157 :وحدة
سكني�ة و  693قسيمة سكني�ة.

مدين�ة شرق سرتة

253

مدين�ة
شرق سرتة

هـكـتـار

3,157

وحدة سكني�ة

693

قسيمة سكني�ة

25,025

نسمة
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مدين�ة شرق سرتة

ُ َ َّ
المنفذة بمدين�ة شرق سترة.
نموذج من الوحدات السكني�ة
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مدين�ة خليفة
يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

8
6
2
4
2
2

رياض أطفال
مدارس ابت�دائي�ة
مدارس إعدادية
مدارس ثانوية
مكتب�ات
مؤسسات

 60.4كم مساحات مخصصة
للدراجات الهوائي�ة ومحطات
للحافالت
 9.2كم مساحات خضراء للمشاة
 27.1كم للدراجات الهوائي�ة
 10.84للدراجات الهوائي�ة وامليش
 2.7هكتار مقربة
 100هكتار للنمو السكاين باملستقبل
 7.4هكتار للمناطق الصناعية
باملستقبل
 33.5هكتار من أرايض للخدمات
العامة املستقبلية
 60.8هكتار لألحياء السكني�ة
املستقبلية  /قسائم سكني�ة
1
1
1

سوق  /محالت
مجمع جتاري
قاعة متعددة األغراض

محطات وقود
3
محطة حافالت
1
 0.6هكتار من مكاتب تابعة للوزارة
مركز شرطة
1
محطة إطفاء
1
مكتب بريد
1
مرافق صحية
1
 12.5هكتار مستشفى  /مركز األمومة
هكتار نادي شبايب ريايض
9
4
13
2
15
1
1
1

تهدف مدين�ة خليفة إىل تلبي�ة االحتي�اجات
السكاني�ة من توفري السكن االجتماعي الالئق
يف مملكة البحرين من خالل مجتمعات جتمع
بني التقاليد البحريني�ة وأفضل التصاميم
املعمارية احلضرية املعاصرة ،وذلك بتوفريها
أكرث من  7,000وحدة سكني�ة على مساحة
ً
إجمالية تبلغ  734هكتارا ،من بينها 4,600
ُ َّ
مراحل.
ڤيال ستنفذ على مدى 3
ٍ

تبلغ مساحة نموذج بن�اء الوحدات
السكني�ة للطابق الواحد  224-186مرت
مربع.
وترتاوح مساحة الشقق السكني�ة بني
 190-175مرت مربع.

جوامع
مسجد
محطات فرعية ()220kV
محطة فرعية ()66kV
برج املياه
خزان ري احتي�اطي
محطة معاجلة مياه الصرف
الصيح

مدين�ة خليفة

734

هـكـتـار
مدين�ة
خليفة

7,000

وحدة سكني�ة

700

قسيمة سكني�ة

48,000

نسمة
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مدين�ة خليفة

مراحل برنامج عمل احلكومة “”2018-2015

14.8%

مستجدات مشروع مدين�ة خليفة
تم تسليم مفاتيح اجلزء األول من املرحلة األوىل
من مدين�ة خليفة واملكونة من  421وحدة سكني�ة يف
 4يونيو . 2018
سيتم االنتهاء من تنفيذ  1054وحدة سكني�ة من
املرحلة األوىل بمشروع مدين�ة خليفة واملكون من 862
بيت و  192شقة يف ديسمرب .2018
تم ختصيص  120وحدة سكني�ة من املرحلة الثاني�ة من
مشروع مدين�ة خليفة يف  3يوليو .2018
تم ختصيص  400وحدة سكني�ة من املرحلة الثاني�ة من
مشروع مدين�ة خليفة يف  3يوليو .2018
َّتم تنفيذ أعمال التصميم والتخطيط لـ  4576وحدة

سكني�ة من ِقبل مؤسسة األمري تشارلز اخلريية،
وتمت املوافقة عليها من قبل املعنيني من املساهمني
باملشروع.

تم ترسية مناقصة تصميم البني�ة التحتي�ة للمرحلة
الثاني�ة من مدين�ة خليفة واملكونة من  1604وحدة
سكني�ة مقسمة إىل مرحلتني ،األوىل 400 :وحدة
سكني�ة ،والثاني�ة 1204 :يف أكتوبر .2017
سيتم ً
حاليا استكمال أعمال تصاميم البين�ة التحتي�ة
للمرحلة الثاني�ة من مدين�ة خليفة يف مارس .2019

قيد التنفيذ

1,105
44

تم ختصيصها

1,382

تم تسليمها

421

سيتم طرح مناقصة تنفيذ اجلزء األول من املرحلة
الثاني�ة املكون من  400وحدة سكني�ة يف الربع األول من
.2019
وسيتم طرح مناقصة اجلزء الثاين من املرحلة الثاني�ة
املكون من  1204وحدة سكني�ة يف الربع الثالث من
.2019

لدى تفضل حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك البالد املفدى حفظه هللا ورعاه بزيارة للمحافظة اجلنوبي�ة وإطالق اسم «مدين�ة خليفة» على مشاريع
ً
ً
وتقديرا إلجنازاته الكبرية ومساهماته القيمة املتواصلة من خالل عمله املبارك يف خدمة
«اجلنوبي�ة» اإلسكاني�ة ،تيمنا باسم صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة،
الوطن العزيز ورفعة شأنه 13 .ديسمرب 2017
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مدين�ة خليفة

ُ َ َّ
المنفذة بمدين�ة خليفة.
نموذج من الوحدات السكني�ة
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ضاحية الرملي
يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

9

حدائق
مدارس ابت�دائي�ة
روضة أطفال

1

مركز تسوق
سوق شعيب
متجر باألحياء السكني�ة
مركز جتاري
مراكز جتارية باألحياء السكني�ة

2
1

1
5
1
5
1
5

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

مجمـــوع الوحـــدات الســـكني�ة الـــي
ســـيوفرها املشـــروع 1,261 :وحـــدة
ســـكني�ة و  3,240شـــقة ســـكني�ة.

جامع
مساجد باألحياء السكني�ة

1

محطة كهرباء فرعية
محطة توزيع املياه

8

شوارع املشاة

1

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

ضاحية الرملي
ضاحية الرملي

100

هـكـتـار

4,501

وحدة وشقة سكني�ة

29,260

48

نسمة
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ضاحية الرملي

مراحل برنامج عمل احلكومة “”2018-2015

28%

مستجدات مشروع ضاحية الرملي
من املتوقع أن يتم تسليم  1261وحدة سكني�ة مع
الربع األخري من العام  2018و 3240وحدة سكني�ة مع
الربع األخري من العام .2020
تم تكليف  4شركات مقاوالت ببن�اء  1261وحدة
سكني�ة باإلضافة إىل مقاول للبني�ة التحتي�ة.
تم طرح وترسية مناقصة تنفيذ أعمال البني�ة
التحتي�ة لـ  1261وحدة سكني�ة يف فرباير  2017وبدأ
العمل باملوقع بشهر يوليو .2017
وزارة اإلسكان بصدد دراسة قابلية تنفيذ  3240شقة
ً
سكني�ة بالتعاون مع القطاع اخلاص وحتديدا مع بنك
اإلسكان.

سيب�دأ العمل به

3,240

قيد اإلنشاء والتخصيص

1,261

صورة تخيلية لمشروع ضاحية الرملي.
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51

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ضاحية الرملي

ُ َ َّ
المنفذة بضاحية الرملي.
نموذج من الوحدات السكني�ة
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ديرة العيون

مشروع شراكة مع “ديار املحرق”

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

2
6

مدارس حكومية
رياض األطفال

6

منطقة لعب لألطفال
ملعب لكرة القدم
أحياء ممزية ومرافق اجتماعية

1

محطة وقود

6

سوبرماركت
مركز جتاري

1

مركز صيح

6

مسجد

4
6

6

مشـروع ديـرة العيـون ،هـو مشـروع شـراكة بين
وزارة اإلسـكان وديـار املحـرق ،حيـث تشـمل على
شـراء وحـدات سـكني�ة ضمـن برنامـج السـكن
االجتماعـي «مزايـا» التابـع للـوزارة ،وذلـك
بتمويـل وتصميـم وإدارة مشـاريع
البنـ�اء وأعمـال البنيـ�ة التحتيـ�ة
األوليـة والثانويـة .مـن ِقبـل
شـركة ديـار املحـرق ،ذلـك
حسـب االتفـاق الـذي وقعـه
وزيـر اإلسـكان املهنـدس
باسـم بـن يعقـوب احلمـر،
والرئيـس التنفيـذي لشـركة
ديـار املحـرق ،الدكتـور ماهـر
الشـاعر ،خالل إطالق املشروع
يف حفـل توقيـع رسمي عقـد يف
آذار  /مـارس  2015بموقع املشـروع.

ديرة العيون

يقـع مجمـع “ديـرة العيـون” يف قلـب مدينـ�ة
ً
ديـار املحـرق علـى مسـاحة  1.2مليـون متر مربـع ،ويضـم مجتمعـا
ً
سـكني�ا يضـم ً مرافـق مجتمعيـة متكاملـة ومسـاجد ومسـاحات
خضـراء ،فضلا عـن موقعهـا االستراتييج القريـب مـن املـدارس
ومراكـز التسـوق والشـواطئ العامـة واملرافـق الرتفيهيـة واملسـاجد
واملرافـق الطبيـ�ة ،وشـبكة النقـل احلديثـ�ة .وسـيطرح املشـروع
 3,043وحـدة سـكني�ة بأسـعار مناسـبة بمسـاحة تبلـغ ً 220
مترا
ً
مربعـا ،حيـث سـيتم تشـيي�دها علـى  6مراحـل بتصاميـم واجهـات
تقليديــة عصريـة ،مـع احلـرص علـى أن يتن�اسـب مـع املعايير
العامليـة ،ومـن املتوقـع إجنـاز املرحلـة األوىل للمشـروع يف النصـف
الثـاين مـن العـام  ،2018وقـد بيعت املرحلـة األوىل للمسـتفيدين من
برنامـج «مزايـا» بالكامـل.
ديـار املحـرق توفـر مدينـ�ة رئيسـية مخططـة لتقدم بيئـ�ة اسـتثن�ائي�ة
مميزة ومجموعـة مـن اخليـارات السـكني�ة للشـعب البحريني،
حيـث أن ديـار املحرق تقدم مزيج متماسـك من العقارات السـكني�ة
والتجاريـة مـع مجموعـة كبيرة مـن املشـاريع التي تهـدف إىل إنشـاء
مدينـ�ة حديثـ�ة ومتطـورة.
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ديرة العيون

1.2

مليون مرت مربع

3,043

وحدة سكني�ة

15,215

نسمة
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ديـرة العيون

مشروع شراكة مع “ديـار املحرق”

مراحل برنامج عمل احلكومة “”2018-2015

21.9%

مستجدات مشروع ديرة العيون
تم االنتهاء من تنفيذ كال األعمال اإلنشائي�ة والبني�ة
التحتي�ة للمرحلة األوىل اليت تتضمن  666وحدة
سكني�ة ( 515سكن اجتماعي و  515وحدة ضمن
برنامج «مزايا»).
من املتوقع االنتهاء من تنفيذ األعمال اإلنشائي�ة
لـ  1,532وحدة سكني�ة ( 1406سكن اجتماعي و 126
وحدة ضمن برنامج «مزايا») يف ين�اير .2019
سيتم اعتماد مقاول لبن�اء  845وحدة سكني�ة ضمن
برنامج «مزايا» للسكن االجتماعي.
َّتم إجناز ما نسبت�ه  %80من أعمال البني�ة التحتي�ة
الثانوية.

سيب�دأ العمل به

845

قيد اإلنشاء

1,532

تم اإلنتهاء

666
ُ َ َّ
المنفذة بديرة العيون.
نموذج من الوحدات السكني�ة

56

57

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ديـرة العيون

ُ َ َّ
المنفذة بديرة العيون.
نموذج من الوحدات السكني�ة

58

59

ٌ
إنـجــازات
وزارة اإلسكان 2018

ٌ
إجنــازات
وزارة اإلسكان 2018

“مـزايـــا”

نجاح برنامج“مزايـــا”

مزايا يف سطــور

إحصائي�ة توضح حقائق املنتفعني من برنامج “مزايـــا”

تمويل مصريف من البنك املشارك لغرض شراء
هو خدمة إسكاني�ة تتمثل يف الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق حصول املنتفع بالربنامج على
ٍ
مسكن ،ويسدد املنتفع ما نسبت�ه  %25من دخله كقسط شهري ،فيما تلزتم احلكومة من خالل الوزارة بتوفري الدعم المايل احلكويم الذي
يغطي بايق قيمة األقساط الشهرية لدى البنك املمول.
واالنتفاع «بمزايا» متاح لكل من لديه طلب إسكاين قائم ألي من أنواع اخلدمات اإلسكاني�ة ،أو كل من تتوفر فيه االشرتاطات املتطلبة لالنتفاع
بالربنامج.
ُيسهم «مزايــا» بشكل مباشر بالتوسع يف اخليارات املطروحة للخدمات
اإلسكاني�ة بما خيدم امللف اإلسكاين ،فضال عن تأصيل مبدأ الشراكة
ً
فيما بني القطاعني العام واخلاص مما ينعكس اجيابا يف وفرة اخلدمات
ً
اإلسكاني�ة وحجم املنتفعني منها ،فضال عن حتقيق األهداف التالية:
•إشراك القطاع اخلاص بتوجيه امكاني�اته وخرباته حنو دعم امللف
اإلسكاين.
•حتفزي النشاط االقتصادي باململكة من خالل إنعاش القطاعني املصريف
والعقاري ،باستقطاب املطورين العقاريني ،وتعزيز دور املصارف املحلية
يف تمويل املشاريع اإلسكاني�ة.

ُ
•خفـض كلفـة الوحـدات السكني�ة عن طريق زيـادة العرض وتسهيل
إجراءات تقسيم األرايض.

إجمايل الشهادات األهلية

مجموع شهادات الدعم

مجموع مالكي املنازل

7,613

3,916

3,383

• تشجيع التطوير واالبتكارات اخلالقة يف مجال التخطيط والتصميم
والتنفيذ.
•اإلسهام يف إجياد احللول اجلادة للمعوقات ذات الصلة باألراضـــي
املتداخلة والغري مستغلة ،واملواقع الغري مصنفة.
•زيـادة إسهام القطاع اخلـاص يف أعمـال البني�ة التحتيـة.

1,000
1,000

865
773
750

585
500

شـركـاؤنــا يف مـزايــا
املنتفعون:
أصحــاب الطلبــات اإلسكاني�ة القائمة ممن
يرغبون يف االنتفاع بالربنامج ،وكل من تتوافر
فيه االشرتاطات املتطلبة لالنتفاع بالربنامج
وفق األنظمة املتبعة لدى وزارة اإلسكان.
املطورون:
شركات القطاع اخلاص العاملة يف مجال
التطوير العقاري املعتمدة من قبل الوزارة،
املنفذه للمشاريع العقارية.
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املمولون:
البنوك التجارية العاملة يف مملكة البحرين،
املشاركة يف الربنامج.
بنك اإلسكان:
اجلهة املسؤولة عن التنسيق اإلداري للدعم
احلكويم فيما بني احلكومة واملمولني.

اجلهات احلكومية ذات العالقة:
•وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراين (اإلدارة العامة للتخطيط العمراين،
الطرق – املجاري والبلديات)
•مكتب التخطيط املركزي CPO

250

0
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2018

•هيئ�ة الكهرباء والماء.

مجموع عدد املنتفعني من الربنامج حىت نهاية عام  2018هو  3,383منتفع.
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مزايا احلايل واملطور

مجلس الوزراء :توسيع املستفيدين من
برنامج «مزايا» اإلسكاين

أوجه التطوير

الـدخــل
ً
صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر مرتئسا اجللسة اإلعتي�ادية األسبوعية ملجلس الوزراء بقصر القضيبي�ة،
ً
ومعلنا إطالق نسخة جديدة مطورة من برنامج (مزايا)

الـعـمـــر

 9أبريل 2018

أقر مجلس الوزراء يف جلسته االعتي�ادية
األسبوعية  9أبريل  ،2018إطالق نسخة
جديدة مطورة من برنامج (مزايا) ،وذلك
يف ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة
صاحب السمو امللكي ويل العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،واليت عرضها نائب رئيس مجلس
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإلعمار
والبني�ة التحتي�ة ،ويسهم (برنامج مزايا
املطور) يف توسيع نطاق املستفيدين من
اخلدمات اإلسكاني�ة اليت يتيحها هذا
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الربنامج والذي تم تدشين�ه ألول مرة عام
 ،2013ووفر أكرث من  2600وحدة سكني�ة
منها  %55كطلبات حديث�ة حبسب
العرض الذي قدمه وزير اإلسكان.
حيث أعلن املجلس أنه من أهم مالمح
(برنامج مزايا املطور) ،إتاحته لذوي
الدخل ما بني  500إىل  1500دين�ار املدرجة
طلباتهم على قوائم االنتظار لالستفادة
من الربنامج ،وبالتايل سرعة حصولهم
على اخلدمات اإلسكاني�ة ،كما يتيح
اعتماد آلية واضحة وسهلة إلنهاء إجراءات

(مزايا) اليت ينفذها القطاع اخلاص
باعتب�ارها مشاريع اسكاني�ة ،ويزيد من
مشاركة هذا القطاع يف توفري الوحدات
السكني�ة ويبسط من معايري االستفادة
من الربنامج احلايل ويسهلها ،ومن املقرر
أن يتم البدء يف تطبيق معايري (برنامج
مزايا املطور) اعتب ً�ارا من بداية العام املقبل
 ،2019وكلف املجلس اجلهات املختصة
باختاذ اإلجراءات القانوني�ة والفني�ة الالزمة
لذلك.

َّ
نـوع التمويل

املشـاريـع

“مزايا” احلايل
أال يقل الدخل الشهري عند صرف التمويل
ً
من البنك املشارك عن ( )600دين ً�ارا حبريني�ا
ً
وال يزيد عن ( )1200دين ً�ارا حبريني�ا.

أال يقل السن عند صرف التمويل
من البنك املشارك عن ( )21سنة
وال يزيد عن ( )35سنة.

شراء وحدات سكني�ة فقط
(بيوت  +شقق).

“مزايا” املطور 2019 ،

خفض احلد األدىن لراتب املستفيد
إىل  500دين�ار ورفع السقف
إىل  1500دين�ار.

إلغاء احلد األقىص السابق ألعمار
ً
املستفيدين ورفعه إىل  50عاما.

تمويل “مزايا” اجلديد سيتيح شراء
وحدات وقسائم سكني�ة باإلضافة إىل
خدمة البن�اء.

معاملة مشاريع املطورين املشاركني
يف “مزايا” كمشاريع الوزارة اإلسكاني�ة
وتقديم كافة التسهيالت.
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العائد االقتصادي الكلي ملزياني�ة
وزارة اإلسكان «»2018 - 2011
+15

347

868

مليون دين�ار حبريين

القيمة التقديرية
للوحدة السكني�ة

مليون دين�ار حبريين

العائد االقتصادي
على املقاولني
واالستشاريني

مليون دين�ار حبريين

العائد االقتصادي على
مواد املواد التشطيبي�ة
واألدوات املزنلية

+31

232

مليون دين�ار حبريين

العائد االقتصادي على
البني�ة التحتي�ة األولية

مليون دين�ار حبريين

العائد االقتصادي
على املؤسسات
املـالية والبنوك

1,493
مليون دين�ار حبريين

العائد االقتصادي
الكلي

اإلنفاق املضاعف

1.72x
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برنامج التنمية اخللييج
ً
بتوجيه من اللجنة الوزارية لإلعمار والبني�ة التحتي�ة ،أبرمت وزارة اإلسكان بالتنسيق مع وزارة المالية عقودا لبن�اء مشاريع إسكاني�ة ضخمة ممولة من
ٍ
ّ
ّ
قبل برنامج التنمية اخللييج بما يتماىش مع محاور برنامج عمل احلكومة واألولويات الوطني�ة ،حبيث يكون املواطن هو محور التنمية وأساسها ،لتكون
ً
بذلك املشاريع اخلدماتي�ة املتصلة باملواطن والبىن التحتي�ة يف طليعة املشاريع اليت سيتم تنفيذها اعتمادا على برنامج التنمية اخللييج.

 1,068مليون
اإلمارات العربي�ة املتحدة
تمويل  2,346شقة سكني�ة

 996مليون
دولة الكويت

تمويل  5,327وحدة وشقة سكني�ة

 441مليون
اململكة العربي�ة السعودية

تمويل  3,421وحدة وشقة سكني�ة

صورة جتمع معايل وزراء اإلسكان بدول مجلس التعاون اخللييج ،وذلك خالل االجتماع السادس عشر للوزارات املعني�ة بشؤون اإلسكان يف دول مجلس التعاون اخللييج ،واملنعقد بدولة
الكويت الشقيقة 1 .أكتوبر 2018
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«مزايا» يحصد المركز الثاني بجائزة
مجلس التعاون يف مجال اإلسكان
يف االجتماع السادس عشر للوزارات املعني�ة بشئون اإلسكان يف دول مجلس التعاون اخللييج ،واملنعقد بدولة الكويت الشقيقة تم اعتماد
فوز البحث املقدم من وزارة اإلسكان جلائزة مجلس التعاون يف مجال اإلسكان باملركز الثاين ،والذي تن�اول آلية عمل برنامج تمويل السكن
االجتماعي «مزايا» الذي دشنت�ه وزارة اإلسكان عام  ،2013والذي حاز على إعجاب جلنة التحكيم ،باعتب�اره فكرة مبتكرة تسهم يف تقديم
ً
ً
احللول التمويلية امليسرة للمواطنني للحصول على املسكن املالئم ،ومثاال واقعيا لقدرة القطاع اخلاص على االخنراط يف منظومة تقديم
خدمات السكن االجتماعي للمواطنني.

فوز الوزارة بجائزة التميز يف التواصل مع العمالء «تواصل» للسنة
الثالثة على التوايل ()2018-2017-2016

2016

2017

2018

سعادة املهندس سايم عبدهللا بوهزاع الوكيل املساعد ملشاريع اإلسكان يتسلم جائزة «مزايا» بدولة الكويت 1 .أكتوبر 2018
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تفضل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء بتوزيع جوائز التمزي يف التواصل مع العمالء (تواصل)،
حيث فازت وزارة اإلسكان جبائزة التمزي يف التواصل مع العمالء
ً
عن أفضل اجلهات تفاعال يف النظام الوطين للمقرتحات
والشكاوى “تواصل” ،وذلك على هامش انعقاد أعمال امللتقى
احلكويم  2018برعاية صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،ومبادرة سمو ويل العهد.
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مؤتمر اإلسكان العريب اخلامس

 12-11ديسمرب  ،2018املنامة ،مملكة البحرين
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العنــوان

األهــداف

احلضور

املـحــاور

املـنـهــج

“دور القطاع العام املســـتقبلي يف السكن
االجتماعـــي” ،وإىل جانـــب املؤتمـــر،
ســـيقام معرض يضم نمـــاذج من جتارب
اإلســـكان الناجحة.

تســـليط الضوء علـــى الدور البـــارز الذي
يمكـــن أن يمارســـه القطـــاع اخلاص يف
توفري اإلســـكان االجتماعي ،والطرق اليت
من خاللها يمكـــن للقطاع العـــام تعزيز
دوره مـــن خالل التنظيم والتيســـر.

أصحـــاب املعـــايل والســـعادة وزراء
اإلســـكان والتعمـــر بالـــدول العربيـــ�ة،
واملهتمـــن بالقطـــاع اإلســـكاين علـــى
مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون
اخلليـــي والـــدول العربيـــ�ة ،ورجـــال
األعمال واملســـتثمرين ،واملتخصصني
يف الدراســـات االقتصاديـــة الســـكاني�ة
والعقاريـــة.

تمحور هذا املؤتمر حول أربعة محاور:
•مـراجـعــة السـيـاســات اإلسـكانيــة
والربامـج واخلطـط الداعمـة للتنميـة
احلضريـة املسـتدامة وتطويرهـا.
•تعزيـز دور القطـاع اخلـاص يف توفير
مشـاريع اإلسـكان.
•تسـهيل حصـول املواطـن علـى
التحويـل املناسـب المتلاك املسـكن.
•جتـارب عمليـة بين القطاعين العـام
واخلاص ،الشـراكات املبتكرة لتحقيق
الهـدف الــ ( )11مـن أهـداف التنميـة
املسـتدامة.

ســـيتعامل املؤتمـــر مـــع األســـاليب
املبتكرة ملطابقـــة قدرات ومـــوارد الدول
العربيـــ�ة للتعامل مـــع التحديات احلالية
واملســـتقبلية يف توفري إمكانيـــ�ة الوصول
إىل املســـاكن ملواطنيهـــا بمـــا يتمـــاىش
مـــع األجنـــدة احلضريـــة العربيـــ�ة،
واســـراتيجية التنمية احلضرية العربي�ة
املســـتدامة  ،2030األجنـــدة احلضريـــة
وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة .2030
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اإلصــــدارات
“ -1خطى حنو املستقبل”2015 ،

يسعى هذا التقرير إىل تسليط الضوء على أهم سياسات وإجنازات الوزارة ،يف طريقها حنو استدامة امللف اإلسكاين،
توفري حلول رائدة ومستدامة للحصول على
وحتسني مستوى املعيشية جلميع مواطين مملكة البحرين ،من خالل َّ
سكن اجتماعي الئق .ويستعرض هذا التقرير أهم املحطات واخلطوات التنفيذية اليت اختذتها الوزارة لتنفيذ خطتها
االسرتاتيجية ،وتسخري لكافة اإلمكاني�ات واملوارد املتاحة من أجل مستقبل إسكاين مستدام ،تنعم فيه كل أسرة حبريني�ة
ذات دخل محدود بالسكن االجتماعي املالئم.
« -2املدين�ة اجلنوبي�ة»2016 ،

قم بمسح الرمز ()QR code

لالطالع على التقرير

َّ
ً
كتيب «املدين�ة اجلنوبي�ة» ،يسرد التطور العمراين يف املحافظة اجلنوبي�ة وحتديدا بكل من قرية عسكر ،وجو ،والدور،
ويسلط الضوء على الكيفية اليت تبلورت فيها فكرة إنشاء «املدين�ة اجلنوبي�ة» ومراحل ختطيطها.

“ -3مــزايـا”2017 ،

قم بمسح الرمز ()QR code

لالطالع على الكتيب

كتيب «مزايا» ،كتيب توضييح يستهدف كل من املنتفعني من الربنامج واملطورين العقاريني واملمولني للربنامج ،حيث
أنه ِّ
يعرف بماهية برنامج «مزايا» ،وأهدافه وشركاؤه واآلليات املتبعة بالربنامج ،هذا ويجيب على كافة استفساراتهم.

ٌ

ملستقبل مشرق»2017 ،
« -4إجنازات واعدة ..
ٍ

كتيب «إجنازات واعدة ملستقبل مشرق» جيسد محطات مضيئ�ة يف تاريخ وزارة اإلسكان منذ انطالق ملف السكن
الواقع احلايل لإلسكان يف
االجتماعي يف مملكة البحرين مع بداية حقبة الستيني�ات وحىت اليوم ،حيث يسرد الكتاب ً
اململكة وما حتقق من إجنازات ،سواء ً على ًصعيد ًاملدن اإلسكاني�ة اجلديدة اليت يتم تنفيذها حاليا ،أو مبادرات الشراكة
مع القطاع اخلاص اليت حتقق جناحا كبريا ،فضال عن تبين الوزارة سياسات جديدة تهدف إىل استدامة ملف السكن
االجتماعي يف اململكة.

قم بمسح الرمز ()QR code

لالطالع على الكتيب

قم بمسح الرمز ()QR code

لالطالع على الكتيب
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