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وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )868( ل�شنة 2022

ب�شاأن اخلدمات التمويلية

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، وتعديالته،

رقم  بالقانون  املعدل  الإ�شكان،  بنك  باإن�شاء   1979 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

)75( ل�شنة 2006،

وعلى القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، وتعديالته،

وبناء على عر�ض وكيل وزارة الإ�شكان،

قرر الآتي:

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعايَن الواردة يف 

القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، وتكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن 

املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِض �شياُق الن�ض خالَف ذلك:

التمويل الإ�شكاني: التمويل المقدم من البنك بغر�ض توفير م�شكن وفقًا لأنواع واأغرا�ض التمويل 

الإ�شكاني.

البرام��ج التمويلي��ة الإ�ش��كانية: البرام��ج التمويلي��ة المقدمة من خالل البن��وك الممولة بغر�ض 

توفير م�شكن وفقًا لأنواع واأغرا�ض التمويل الإ�شكاني.

تمويل الترميم: التمويل المقدم من البنك لإعادة تجديد اأو �شيانة اأو اإ�شالح العيوب الإن�شائية 

اأو الطارئة اأو لغر�ض الإ�شافات اأو التعديالت ال�شرورية للم�شكن.

الدع��م المال��ي: اللتزام��ات المالية التي تتحملها الحكومة ع��ن المنتفع باأحد البرامج التمويلية 

الإ�شكانية.
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�ش��هادة ال�ش��تحقاق: ال�ش��هادة التي تمنحها الوزارة اإلى المتقدم لالنتفاع بالتمويل الإ�ش��كاني اأو 

البرامج التمويلية الإ�شكانية والتي تفيد تاأهله لالنتفاع بها.

�ش��هادة الدع��م المال��ي: ال�ش��هادة الت��ي تمنحه��ا ال��وزارة اإل��ى المتق��دم لالنتفاع باأح��د البرامج 

التمويلي��ة الإ�ش��كانية مت�شمنة الموافقة النهائية للح�ش��ول على تمويل من البنك الممول بموجب 

الدعم المالي ال�شادر بقرار من الوزير.

التمويل التجاري: التمويل اأو القر�ض الذي يح�شل عليه مقدم الطلب اأو ح�شل عليه من اإحدى 

الموؤ�ش�شات المالية المرخ�شة من م�شرف البحرين المركزي وفقًا لأنظمتها ومعاييرها.

البن��ك المم��ول: الم�ش��رف اأو البن��ك التجاري المعتمد م��ن قبل الوزارة والبن��ك لتقديم تمويل 

لأ�شحاب الطلبات الراغبين في النتفاع باأحد البرامج التمويلية الإ�شكانية. 

العقار الأ�شا�شي: العقار المملوك لزوجة اأو اأحد اأقارب �شاحب الطلب الذي تقدم بطلب ل�شراء 

اأر�ض اأو م�شكن في جزء منه اأو بناء م�شكنه فيه اأو الإ�شافة عليه وفق نظام التمويل.

�شيغ التمويل الإ�شالمي: �شيغ التمويل الخا�شعة لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية المعمول بها لدى 

الموؤ�ش�شات المالية المرخ�شة من م�شرف البحرين المركزي.

نظام التمويل: النظام المعتمد للتمويل والتح�شيل في البنك.

مادة )2(

اأنواع واأغرا�ض التمويل الإ�شكاين والربامج التمويلية الإ�شكانية

حتدد اأنواع واأغرا�ض التمويل الإ�شكاين والربامج التمويلية الإ�شكانية للمنتفعني على النحو 

الآتي: 

اأوًل: اأنواع التمويل: 

1- تمويل �شراء.

2- تمويل بناء.

3- تمويل الترميم.

4- برامج التمويل عن طريق البنوك الممولة.

5- اأنواع التمويل الأخرى وفقًا لما تحدده الوزارة.

ثانياً: اأغرا�ض التمويل: 

1- �شراء م�شكن. 

2- �شراء اأر�ض.

3- �شراء اأر�ض وبنائها.

4- �شراء مبنى والإ�شافة عليه.

5- بناء م�شكن.

6- الإ�شافة على بناء قائم اأو اأي من الأغرا�ض ال�شابقة في العقار الأ�شا�شي.
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7- اأي من الأغرا�ض ال�شابقة بال�شتراك بين مجموعة منتفعين. 

8- الأغرا�ض الأخرى وفقًا لما يحدده نظام التمويل.

ثالثاً: يخ�ش�ض تمويل الترميم كخدمة اإ�شكانية مكملة.

الف�شل الثاين

التمويل الإ�شكاين

مادة )3(

�شروط قبول طلب التمويل الإ�شكاين 

ُي�شرتط لقبول طلب متويل اإ�شكاين لأحد اأغرا�ض التمويل اأن يتوافر يف مقدم الطلب ال�شروط 

التالية، وذلك حلني تخ�شي�ض اخلدمة: 

اأن يكون بحرينيًا.  -1

اأن يكون رب الأ�شرة.  -2

األ يق��ل عم��ره عند تقديم الطلب عن )21( �ش��نة ول يزيد على )50( �ش��نة، واأن يكون كامل   -3

الأهلية.

األ يقل دخله عند تقديم الطلب وعند التخ�شي�ض عن )320( دينارًا بحرينيًا ول يزيد على   -4

)1200( دينارًا بحرينيًا، ويجوز للوزارة ا�ش��تثناء �شرط الحد الأدنى للدخل لظروف خا�شة 

بمقدم الطلب. 

األ يكون هو اأو اأي من اأفراد اأ�ش��رته قد �ش��بق لهم الح�شول على اأي خدمة اإ�ش��كانية لغر�ض   -5

تملك عقار مقدم من الحكومة اأو اأية جهة اأخرى.

في حالة تمويل بناء م�شكن يجب اأن يثبت تملكه اأو اأحد اأفراد اأ�شرته ولحين �شرف التمويل   -6

اأر�شًا واحدة ف�شاء �شكنية منا�شبة خالية من اأي نزاع قانوني، وذلك فيما عدا التمويل للبناء 

داخل العقار الأ�شا�شي.

مع عدم الإخالل بالفقرة )6( من هذه المادة، األ يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته   -7

ولمدة )3( �ش��نوات �ش��ابقة على تقديم الطلب ولحين التخ�شي�ض، ويعتبر في حكم المالك 

من انتفع بم�شكن عن طريق اإحدى �شيغ التمويل الإ�شالمي اأو بموجب تمويل تجاري.

اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة في مملكة البحرين.  -8
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مادة )4(

حتديد قيمة التمويل الإ�شكاين ومتويل الرتميم

يتم ال�شتناد لدخل مقدم الطلب في تحديد قيمة التمويل الإ�شكاني.  اأ- 

يج��وز لل��وزارة رف��ع الحد الأدنى لقيم��ة التمويل الإ�ش��كاني لمقدم الطلب ا�ش��تنادًا لما يوؤهله   ب- 

دخله، وبما ل يزيد على اأربعين األف دينارًا بحرينيًا.

يج��وز لل��وزارة رفع �ش��قف قيمة التمويل، اإلى ما يزيد على �ش��تين األف دين��ارًا بحرينيًا وبحد   ج- 

اأق�شى �شبعين األف دينارًا بحرينيًا.

ُتح��دد قيم��ة تموي��ل الترميم وفق��ًا لدخل مقدم الطل��ب اأو ا�ش��تنادًا للحد الأدن��ى للمتطلبات   د- 

الفني��ة للم�ش��كن وف��ق حاجة الأ�ش��رة اأيهما اأقل، ووفق��ًا لنظام التمويل، ويج��ب األ يزيد مبلغ 

التمويل على ع�ش��رين األف دينارًا بحرينيًا، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية على الترميمات 

والإ�شاف��ات المطلوب��ة، اإن ا�ش��تدعت الحاج��ة لموافقته��ا، وي�ش��ترط اأن تك��ون الترميم��ات 

المطلوبة �شرورية لإ�شالح حالة الم�شكن.

مادة )5(

النتفاع بتمويل اإ�شكاين ومتويل ترميم م�شرتك للزوجني

يجوز اأن ينتفع الزوج والزوجة بتمويل اإ�شكاني م�شترك متى ا�شتوفيا �شروط ا�شتحقاقه، وفقًا   اأ- 

لنظام التمويل والأحكام الآتية:

1- يقدم الطلب من الزوجين ابتداًء، اأو ان�شمام اأحدهما للطلب في اأي وقت قبل تخ�شي�ض 

التمويل، اأو خالل )6( اأ�شهر من تاريخ تخ�شي�شه.

2- األ يقل مجموع الدخل للزوجين عند تقديم الطلب وعند التخ�شي�ض عن )320( دينارًا 

بحرينيًا واأل يزيد على )1200( دينارًا بحرينيًا في حالة تمويل البناء وال�شراء، ويجوز 

للوزارة ا�شتثناء �شرط الحد الأدنى للدخل لظروف خا�شة بمقدم الطلب.

3- في حالة تمويل البناء يجب اأن تكون ملكية الأر�ض المراد بنائها م�شجلة با�شم الزوج اأو 

الزوجة اأو با�شميهما معًا، وفي حالة تمويل ال�شراء يجب اأن ت�شجل ملكية العقار المراد 

�شراوؤه با�شم الزوجين معًا، كٌل بح�شب ن�شيبه، ما لم يتفقا على ت�شجيله با�شم اأحدهما.

الق�شط المحدد لكل منهما  ال�شهرية من قبل كال الزوجين ح�شب  4- يتم �شداد الأق�شاط 

وفقًا لقيمة التمويل، ما لم يتفقا على غير ذلك.

مع مراعاة �شروط قبول تمويل الترميم الواردة في المادة )7( من هذا القرار، يجوز النتفاع   ب- 

بتمويل ترميم م�شترك للزوجين �شريطة األ يقل مجموع الدخل للزوجين عند تقديم الطلب 

وعن��د التخ�شي���ض عن )120( دينارًا بحرينيًا ول يزيد عل��ى )1200( دينارًا بحرينيًا، واأن 

يتم �ش��داد الأق�ش��اط ال�ش��هرية من قبل كال الزوجين ح�شب الق�شط المحدد لكل منهما وفقًا 

لقيمة التمويل، مالم يتفقا على غير ذلك.
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مادة )6(

توفري م�شكن يف العقار الأ�شا�شي

اأو بال�شرتاك بني جمموعة منتفعني

يجوز لمقدم الطلب النتفاع بتمويل لتوفير م�شكن منا�شب داخل العقار الأ�شا�شي من خالل   اأ- 

اأحد اأغرا�ض التمويل وفق الأحكام الواردة في نظام التمويل.

يج��وز لمجموع��ة م��ن اأ�شحاب الطلب��ات النتفاع بالتمويل الإ�ش��كاني لأح��د اأغرا�ض التمويل   ب- 

بال�شتراك فيما بينهم، وفقًا لنظام التمويل ولالأحكام الآتية:

1- يجب اأن ُتغطي قيمة العقار القيمة الإجمالية للتمويالت المخ�ش�شة لمجموعة المنتفعين، 

كما يجب اأن تتنا�شب قيمة التمويل لكل منتفع وقيمة ن�شيبه في العقار، واأن تنتقل ملكية 

العقار با�شم جميع المنتفعين الم�شتركين في المجموعة، بموجب وثائق ملكية مفرزة اأو 

اأ�شهم م�شاعة.

2- ل يجوز للمنتفع الم�شارك مع المجموعة، العدول عن النتفاع بالتمويل بعد تخ�شي�شه 

بالمتناع عن ا�شتالم مبلغ التمويل اأو برده بعد �شرفه، اأو طلب اإلغاء التمويل اأو تحويله 

اإلى نوع اآخر، اإل في حال الموافقة الكتابية من اأفراد المجموعة، وتحقق البنك من عدم 

تاأثيره على عملية البناء اأو ال�شراء المتفق عليها.

هذه  من  )ب(  الفقرة  من   )2( البند  لن�ض  المخالف  للمنتفع  بالتمويل  النتفاع  3- ُيلغى 

المادة، ول يجوز له اأن يتقدم بطلب جديد لمدة �شنة من تاريخ اإلغاء انتفاعه.

اإلغاء تخ�شي�ض التمويل يكون لأفراد المجموعة طلب  اأو  اإلغاء طلب التمويل،  4- في حالة 

�شم فرد جديد اإلى المجموعة اأو تغطية الفارق في قيمة العقار اأو تكلفة البناء اأو ا�شتبدال 

العقار المراد �شراوؤه باآخر يتنا�شب مع قيمة التمويالت المخ�ش�شة للمجموعة، ويخ�شع 

الطلب لتقدير الوزارة.

مادة )7(

�شروط قبول متويل الرتميم

ُي�شرتط لقبول طلب متويل الرتميم اأن يتوافر يف مقدم الطلب ال�شروط التالية، وذلك حلني 

تخ�شي�ض اخلدمة:

اأن يكون بحرينيًا.  -1

اأن يكون رب الأ�شرة.  -2

األ يق��ل عم��ره عند تقديم الطلب عن )21( �ش��نة ول يزيد على )60( �ش��نة، واأن يكون كامل   -3

الأهلية.
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األ يقل دخله عند تقديم الطلب وعند التخ�شي�ض عن )120( دينارًا بحرينيًا ول يزيد على   -4

)1200( دينارًا بحرينيًا.

اأن يمتل��ك ه��و اأو اأح��د اأفراد اأ�ش��رته على الأقل ح�شة في الم�ش��كن الم��راد ترميمه باعتباره   -5

الم�شكن الوحيد الذي تمتلكه الأ�شرة.

اأن تكون قد م�شت )10( �شنوات من وقت انتفاعه اأو اأي من اأفراد اأ�شرته باأي خدمة اإ�شكانية   -6

لغر�ض تملك عقار مقدمة من الحكومة اأو اأية جهة اأخرى. 

ف��ي ح��ال �ش��بق انتفاع��ه بخدمة اإ�ش��كانية من ال��وزارة، فيج��ب اأن يك��ون منتظمًا في �ش��داد   -7

الأق�ش��اط المترتب��ة علي��ه، واأل تك��ون علي��ه مديونية م�ش��تحقة الأداء للبنك تزي��د على ثالثة 

اأ�شهر.

األ يك��ون ق��د �ش��بق ل��ه الح�شول عل��ى تمويل ترميم م�ش��كن، واأل يكون قد �ش��بق لأح��د اأفراد   -8

اأ�شرته الح�شول على تمويل ترميم على الم�شكن المعني في طلبه.

مع عدم الإخالل بالفقرة )5( من هذه المادة، األ يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته   -9

ولمدة )3( �ش��نوات �ش��ابقة على تقديم الطلب ولحين التخ�شي�ض، ويعتبر في حكم المالك 

من انتفع بم�شكن عن طريق اإحدى �شيغ التمويل الإ�شالمي اأو بموجب تمويل تجاري.

10-  اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة في مملكة البحرين.

مادة )8(

مبلغ الق�شط ال�شهري واآلية �شداده

يفتح البنك ح�ش��اب للتمويل الإ�ش��كاني المخ�ش�ض، ويلتزم المنتفع من خالل هذا الح�شاب   اأ- 

ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية المترتبة على التمويل الإ�شكاني للبنك، وذلك وفقًا لنظام التمويل.

يح�شب مبلغ الق�شط ال�شهري للتمويل الإ�شكاني بالتنا�شب مع مدة ال�شداد على األ يزيد على   ب- 

)25%( من الدخل ال�شهري لرب الأ�شرة، ما لم يتم التفاق مع البنك على خالف ذلك. 

يلت��زم المنتف��ع بالتمويل الإ�ش��كاني في حالة التقاعد المبكر اأو ت��رك العمل بناًء على الرغبة   ج- 

ال�ش��خ�شية اأو تاأثر الدخل �ش��لبًا لأي �ش��بب من الأ�شباب ب�ش��داد )25%( من الدخل ال�شهري 

الأخير قبل التقاعد اأو ترك العمل اأو تاأثر الدخل وذلك كق�ش��ط �ش��هري عن خدمة التمويل، 

م��ا ل��م يت��م التف��اق مع البن��ك على خ��الف ذلك، ويج��وز للبنك تخفي�ض الق�ش��ط ال�ش��هري 

للمنتفعي��ن بالتمويل الإ�ش��كاني لظروف خا�ش��ة بمقدم الطلب على األ يوؤث��ر ذلك التخفي�ض 

على كامل المبلغ الم�شتحق على المنتفع.
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الف�شل الثالث

الربامج التمويلية الإ�شكانية

مادة )9(

اأنواع الربامج التمويلية الإ�شكانية

البنوك  طريق  عن  التالية  الإ�شكانية  التمويلية  الربامج  باأحد  النتفاع  الطلب  ملقدم  يجوز 

املمولة وفقًا لالأحكام الواردة يف نظام التمويل وهذا القرار ل�شتغاللها يف اأحد اأغرا�ض التمويل: 

برنامج مزايا.  -1

البرامج التمويلية لأي من اأغرا�ض التمويل الإ�شكاني عن طريق البنوك الممولة.   -2

مادة )10(

برنامج مزايا

يح�شل املنتفع من خالل برنامج مزايا على متويل م�شريف من البنك املمول، حتدد قيمته 

وفق نظام التمويل بغر�ض �شراء م�شكن، اأو �شراء اأر�ض، اأو بناء م�شكن، اأو �شراء اأر�ض وبنائها، 

وي�شدده على اأق�شاط �شهرية وفق الن�شبة املحددة من دخله يف نظام التمويل، بينما يغطي الدعم 

املايل الفارق بني قيمة الق�شط امل�شتحق للبنك املمول والن�شبة املحددة من دخل املنتفع.

مادة )11(

الربامج التمويلية لأغرا�ض التمويل الإ�شكاين عن طريق البنوك املمولة

التمويل  اأغرا�ض  املمولة على متويل م�شريف لأي من  البنوك  للمنتفع احل�شول من خالل 

الوزارة  توفر  بينما  التمويل،  نظام  يحددها  دخله  من  �شهرية  اأق�شاط  على  وي�شدده  الإ�شكاين 

مقدمًا الدعم املايل الذي يكون املنتفع موؤهاًل له وفق نظام التمويل، ويحدد مبلغ التمويل وفقًا 

لدخل املنتفع، على األ يتجاوز احلد الأق�شى املحدد يف نظام التمويل.

مادة )12(

�شروط النتفاع بالربامج التمويلية الإ�شكانية

اأن يتوفر يف مقدم الطلب  ُي�شرتط لقبول طلب النتفاع باأحد الربامج التمويلية الإ�شكانية 

الآتي: 

اأن يكون بحرينيًا.  -1
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اأن يكون رب الأ�شرة.  -2

األ يقل عمره عند تقديم الطلب و�شرف التمويل من البنك الممول عن )21( �شنة ول يزيد   -3

على )35( �شنة لبرنامج مزايا، ويجوز مد الحد الأق�شى للعمر الموؤهل اإلى )40( �شنة وفق 

معايي��ر يحدده��ا نظام التمويل، ويحدد البنك الممول الحد الأق�شى للعمر الموؤهل لالنتفاع 

ببرام��ج التموي��ل الإ�ش��كاني الأخرى بالتواف��ق مع البنك على األ يزيد ه��ذا العمر على )50( 

�شنة.

اأن يكون كامل الأهلية.  -4

األ يق��ل دخل��ه عند تقديم الطلب وحتى �شرف التمويل من البنك الممول عن )600( دينارًا   -5

بحريني��ًا ول يزي��د عل��ى )1200( دينارًا بحرينيًا لبرنامج مزاي��ا، واأل يقل دخله عند تقديم 

الطلب و�شرف التمويل من البنك الممول عن )320( دينارًا بحرينيًا ول يزيد على )1200( 

دينارًا بحرينيًا بالن�شبة لبرامج التمويل الإ�شكاني الأخرى.

األ يكون هو اأو اأي من اأفراد اأ�ش��رته قد �ش��بق لهم الح�شول على اأي خدمة اإ�ش��كانية لغر�ض   -6

تملك م�شكن مقدم من الحكومة اأو اأية جهة اأخرى.

في حالة تمويل بناء م�شكن يجب اأن يثبت تملكه اأو اأحد اأفراد اأ�شرته ولحين �شرف التمويل   -7

اأر�شًا واحدة ف�شاء �شكنية منا�شبة خالية من اأي نزاع قانوني، وذلك فيما عدا التمويل للبناء 

داخل العقار الأ�شا�شي.

مع عدم الإخالل بالفقرة )7( من هذه المادة، األ يكون مالكًا لعقار هو اأو اأحد اأفراد اأ�شرته   -8

عند تقديم الطلب ولمدة )3( �شنوات �شابقة على تقديم الطلب ولحين التخ�شي�ض، ويعتبر 

ف��ي حك��م المالك م��ن انتفع بم�ش��كن عن طريق اإح��دى �شي��غ التمويل الإ�ش��المي اأو بموجب 

تمويل تجاري.

اأن تكون اأ�شرته مقيمة اإقامة دائمة في مملكة البحرين.  -9

مادة )13(

اأحكام النتفاع بالربامج التمويلية الإ�شكانية

على  للح�شول  املمولة  البنوك  لأحد  يتقدم  اأن  ال�شتحقاق  �شهادة  ومبوجب  الطلب  ملقدم 

متويل من خالل اأحد الربامج التمويلية الإ�شكانية، وذلك وفقًا لنظام التمويل وال�شوابط الآتية:

تحدد قيمة التمويل لكل برنامج تمويلي بموجب نظام التمويل.  -1

يلتزم المنتفع باأحد برامج التمويل بدفع الن�شبة المحددة في نظام التمويل من دخله ل�شداد   -2

الق�شط الم�شتحق للبنك الممول.
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يح�شب دخل المنتفع وفقًا للنظام المعتمد بالوزارة.  -3

يلتزم المنتفع باأحد برامج التمويل بالوفاء بكافة اللتزامات المترتبة على تعاقده مع البنك   -4

الممول للح�شول على التمويل دون م�ش��ئولية على الوزارة والبنك، ويخ�شع التمويل ل�ش��روط 

و�شوابط البنك الممول.

يلتزم المنتفع ببرنامج مزايا ب�شداد ن�شبة ل تقل عن )10%( من قيمة التمويل مقدمًا.  -5

ينخف���ض الدع��م المالي لبرنامج مزايا بما يتنا�ش��ب مع زيادة الدخ��ل في حال زيادة الدخل   -6

ب�شفة دورية كل �شنتين. 

يلت��زم المنتف��ع ببرنامج مزايا بتزوي��د الوزارة اأو البنك اأو البنك الممول بكافة الم�ش��تندات   -7

الر�شمية الخا�شة بتحديث الدخل في المواعيد المقررة وذلك طوال مدة �شداد اللتزامات 

المالية المترتبة على التمويل.

يلت��زم المنتف��ع ببرنام��ج مزاي��ا ف��ي حال��ة التقاع��د المبك��ر اأو ترك العم��ل بناًء عل��ى رغبته   -8

ال�ش��خ�شية اأو تاأثر الدخل �ش��لبًا لأي �ش��بب من الأ�ش��باب ب�ش��داد الن�ش��بة المحددة في نظام 

التموي��ل م��ن الدخل الأخير قبل التقاعد اأو ترك العمل اأو تاأثر الدخل وذلك كق�ش��ط �ش��هري 

عن التمويل.

تخ�ش��ع روات��ب واأج��ور المنتفعين ببرنامج مزاي��ا وم�شادر دخلهم الأخ��رى لتقييم وتحديث   -9

دوري كل �ش��نتين اأو عن��د طلب ال��وزارة اأو البنك اأو البنك الممول اإجراء التقييم والتحديث، 

وذلك لخف�ض مقدار الدعم المالي تبعًا لزيادة قيمة دخل المنتفع. 

10-  يلتزم المنتفع باختيار اأر�ض اأو م�شكن تتوافر فيه المعايير المحددة في نظام التمويل.

11-  ي�ش��در ق��رار التخ�شي���ض لمق��دم الطلب من الوزارة وُتمنح له �ش��هادة الدع��م المالي بعد 

ا�ش��تيفاء الإجراءات وال�شوابط المن�شو�ض عليها في نظام التمويل، وله بموجبها مبا�ش��رة 

اإجراءات التعاقد مع البنك الممول.

الف�شل الرابع

اأحكام م�شرتكة

مادة )14(

�شهادة ال�شتحقاق خلدمة التمويل

توؤهل �شهادة ال�شتحقاق �شاحب الطلب لالنتفاع بخدمة التمويل �شريطة ا�شتيفاء المتطلبات   اأ- 

الالزم��ة ل��دى ال��وزارة اأو البن��ك اأو البنك الممول تمهي��دًا لإ�شدار ق��رار تخ�شي�ض الخدمة 

الإ�شكانية.
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ل ت�شكل �شهادة ال�شتحقاق التزامًا على البنك اأو البنك الممول لمنح التمويل.  ب- 

مادة )15(

تعليق ووقف �شرف الدعم املايل

للوزارة اأو البنك تعليق �شرف الدعم المالي وفق نظام التمويل في اأي من الحالت الآتية:   اأ- 

1- مثول المنتفع اأمام النيابة العامة والمحاكم ب�شبب التهام في ارتكاب جريمة اإرهابية اأو 

ة باأمن الدولة، على اأن يتم �شرف الدعم المالي باأثر رجعي في حالة براءة  جريمة ما�شَّ

المنتفع.

من  �شبب  لأي  الممول،  للبنك  الم�شتحق  ال�شهري  الق�شط  �شداد  عن  المنتفع  2- توقف 

الأ�شباب.

3- امتناع المنتفع عن التحديث الدوري لبياناته الواجبة.

4- مخالفة المنتفع للتزاماته المقررة في هذا القرار اأو نظام التمويل اأو العقود المبرمة 

بينه وبين الوزارة اأو البنك في �شاأن النتفاع باأحد البرامج التمويلية الإ�شكانية.

5- اإذا لم يقم المنتفع بالبناء خالل الفترة المحددة في نظام التمويل.

6- اإذا قام المنتفع بتاأجير الم�شكن اأو التنازل عنه اأو عن النتفاع به كله اأو بع�شه باأيِّ وجه 

التي يقت�شيها نظام  الأح��وال  اأيِّ حق عيني عليه في غير  اأو ترتيب  بْيِعه  اأو  الوجوه  من 

التمويل، اأو ا�شتخدام الم�شكن لأيِّ غر�ض اآخر خالف ال�شكن.

7- مْنع اأو التاأثير على حق الأ�شرة في الم�شكن. 

وي�شتاأنف �شرف الدعم املايل عند زوال �شبب تعليقه.

للوزارة اأو البنك اإيقاف �شرف الدعم المالي وفق نظام التمويل في اأي من الحالت الآتية:   ب- 

ة باأمن  1- اإدانة المنتفع بحكم ق�شائي بات في اإحدى الجرائم الإرهابية اأو في جريمة ما�شَّ

الدولة.

2- اإذا فقد اأو �شحبت اأو اأ�شقطت عنه الجن�شية البحرينية.

ابتداًء  مه  اآخر لم يقدِّ باأيِّ م�شدر دْخٍل  اأو  المنتفع لأية معلومات متعلقة بدخله  3- اإخفاء 

اأثناء تقديم الطلب بالبرنامج، اأو بعد النتفاع بالبرنامج.

4- ثبوت ا�شتخدام التمويل في غير الغر�ض المخ�ش�ض له، اأو اإذا ا�شُتخِدم الم�شكن لممار�شة 

اأعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم ق�شائي بات، ولم يبادر 

المنتفع اإلى اإزالة المخالفة خالل ت�شعين يومًا من تاريخ اإخطاره بذلك من قبل الوزارة 

اأو البنك.
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مها مخالفة  اأو الم�شتندات التي قدَّ اأقرَّ ب�شحتها في الطلب  اأن البيانات التي  5- اإذا تبيَّن 

ها للحقيقة، اأو قام باإخفاء بيانات اأو م�شتندات كان يتعيَّن عليه تقديمها وقت  كلُّها اأو بع�شُ

تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات اأو الم�شتندات �شببًا في مْنحه التمويل.

الوزير  ي�شدره  م�شبب  قرار  دعم مايل مبوجب  �شرفه من  ما مت  ا�شرتداد  للوزارة  ويجوز 

عند حتقق اإحدى احلالت الواردة يف هذه املادة، وذلك مع عدم الإخالل بحق الوزارة يف طلب 

التعوي�ض اإن كان له مقت�شى. 

مادة )16(

وقف �شرف التمويل الإ�شكاين اأو تخفي�ض قيمته 

يجوز للبنك وقف �شرف التمويل الإ�شكاني اأو تخفي�ض قيمته اأو وقف �شرف بع�ض دفعاته في   اأ- 

الحالت الآتية: 

1- فقدان المنتفع ل�شرط من �شروط ا�شتحقاق التمويل الإ�شكاني قبل تمام ا�شتالمه.

2- اإذا تبين اأن الم�شتندات المقدمة بغر�ض الح�شول على التمويل الإ�شكاني اأو تحديد قيمته 

غير �شحيحة اأو مزورة اأو تبين اإخفاء اأي معلومات كان يتعين عليه تقديمها اأو الإف�شاح 

عنها وكان من �شاأن ذلك ح�شوله على التمويل.

3- اإذا حكم على المنتفع بحكم بات في اإحدى الجرائم الإرهابية اأو اإحدى الجرائم الما�شة 

باأمن الدولة.

نظام  وفق  دفعاته  اإح��دى  اأو  التمويل  با�شتالم  الخا�شة  التعاقد  اإج��راءات  اتمام  4- عدم 

التمويل.

5- اإ�شاءة ا�شتغالل المنتفع لإحدى دفعات التمويل اأو ا�شتخدامها في غير الغر�ض المخ�ش�ض 

لها، اأو عدم تقيده بالبناء على النحو الم�شرح به في التراخي�ض الر�شمية للبناء.

6- ا�شتخدام الأر�ض محل ال�شراء لأي غر�ض غير بناء م�شكن لالأ�شرة عليها.

7- تاأجير المنتفع للعقار اأو التنازل عنه اأو عن النتفاع به كله اأو بع�شه اأو بْيِعه اأو ترتيب اأيِّ 

حق عيني عليه في غير الأحوال التي يقت�شيها نظام التمويل.

اأو التاأثير  اإلى غير الغر�ض المخ�ش�ض له،  8- اإبرام عقود م�شتترة بغر�ض توجيه التمويل 

على �شمانات التمويل بالغ�ض والتدلي�ض ومخالفة اأحكام هذا النظام.

9- القيام اأو ال�شماح باأي عمل من �شاأنه اأن يهدد �شالمة الم�شكن.

10- ا�شتخدام الم�شكن لأيِّ غر�ض اآخر بخالف ال�شكن.
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11- مْنع اأو التاأثير على حق الأ�شرة في الم�شكن.

12- اإذا خالف المنتفع بالتمويل اأي من اللتزامات وال�شوابط الواردة في هذا النظام اأو 

نظام التمويل اأو في عقود التمويل وم�شتنداته، اأو اأحكام واأنظمة الإ�شكان ب�شكل عام.

13- الحالت التي يحددها نظام التمويل.

يجوز للبنك تخفي�ض قيمة التمويل في حال انخفا�ض دخل المنتفع.  ب- 

يجوز للبنك مطالبة المنتفع ب�شداد كامل المديونية اأو ما تبقى منها ب�شكل فوري عند تحقق   ج- 

اإحدى الحالت الواردة في الفقرة )اأ( من هذه المادة بح�شب الأحوال.

الف�شل اخلام�ض

اأحكام ختامية

مادة )17(

حتويل الطلبات القائمة

يجوز لالإدارة املخت�شة باخلدمات الإ�شكانية بوزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين - بناًء 

على رغبة �شاحب الطلب الإ�شكاين القائم قبل العمل باأحكام هذا القرار - حتويل نوع الطلب 

القائم اإىل اأي نوع من اأنواع التمويل الإ�شكاين املن�شو�ض عليها يف هذا القرار مع ا�شتثناء �شرط 

العمر بالن�شبة للطلبات الإ�شكانية القائمة، و�شرط الدخل ال�شهري بالن�شبة للطلبات الإ�شكانية 

القائمة التي مل ُيحدد لها �شقف للدخل ال�شهري.

مادة )18(

نطاق التطبيق

ت�شري اأحكام القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان وذلك فيما مل يرد ب�شاأنه 

ن�ض خا�ض يف هذا القرار.

مادة )19(

الإلغاء

ُيلغى كل حكم ُيخالف اأحكام هذا القرار.
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مادة )20(

النفاذ

على وكيل وزارة الإ�شكان تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 3 مح������رم 1444ه�

الم������واف������ق: 1 اأغ�شط�ض 2022م


