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وزارة الإ�سكان

قرار رقم ( )909ل�سنة 2015
ب�ش�أن نظام الإ�سكان

		
وزير الإ�سكان:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1976يف �ش�أن الإ�سكان ،املعدل بالقانون
رقم ( )7ل�سنة ،2009
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 1979ب�إن�شاء بنك الإ�سكان ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  1976يف �ش�أن نظام الإ�سكان ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )7ل�سنة  1976يف �ش�أن نظام الق�سائم ال�سكنية،
وعلى القرار رقم ( )79ل�سنة  2014ب�ش�أن نظام احتاد املنتفعني ب�شقق وزارة الإ�سكان،
وعلى القرار رقم ( )227ل�سنة  2014يف �ش�أن برنامج متويل ال�سكن االجتماعي،
وبناء على عر�ض وكيل وزارة الإ�سكان،

قرر الآتي:
الف�صل الأول
تعريفات
مادة ()1

يف جمال تطبيق �أحكام هذا القرارُ ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
كل منها ،ما مل ِ
الوزارة :الوزارة املخت�صة ب�ش�ؤون الإ�سكان.
الوزير :الوزير املخت�ص ب�ش�ؤون الإ�سكان.
الإدارة :الإدارة املخت�صة باخلدمات الإ�سكانية بالوزارة .
البنك :بنك الإ�سكان.
جلنة الإ�سكان :اللجنة امل�شكلة بقرار من الوزير واملنوط بها مهمة �إبداء الر�أي يف �سيا�سات
توزيع اخلدمات الإ�سكانية و�أية مهام �أخرى يحددها قرار ت�شكيلها.
اخلدمة الإ�سكانية :ت�شمل احل�صول على م�سكن عن طريق التمليك �أو الت�أجري� ،أو متويل �شراء
�أو بناء �أو ترميم م�سكن وفق ًا لنظام التمويل املعمول به يف بنك الإ�سكان� ،أو احل�صول على ق�سيمة
�سكنية ،وذلك عن طريق �أي من الربامج الإ�سكانية التي تقدمها الوزارة.
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نظام التمويل :النظام املتبع ل�صرف التمويل وحت�صيله يف البنك.
التمويل :الإقرا�ض ب�شروط مي�سرة يف ال�سداد ل�شراء �أو بناء �أو ترميم م�سكن وفق ًا لنظام
التمويل املعمول به يف بنك الإ�سكان.
االبن :االبن �أو االبنة.
الأ�سرة :الوحدة الأ�سرية الأ�سا�سية التي لها حق االنتفاع باخلدمة الإ�سكانية ،وتتكون من �إحدى
الفئات الواردة يف املادة ( )3من هذا القرار.
رب الأ�سرة :من بلغ (� )21سنة وتعتمد عليه الأ�سرة يف �إعالتها وفق التف�صيل الوارد يف املادة
( )4من هذا القرار.
الطلب :الطلب الذي يقدم للح�صول على خدمة �إ�سكانية طبق ًا لأحكام هذا القرار وفق ًا للنماذج
املعدة لهذا الغر�ض.
مقدم الطلب :رب الأ�سرة الذي يتقدم بالطلب للح�صول على خدمة �إ�سكانية.
املنتفع :امل�ستفيد بخدمة �إ�سكانية وفق �أحكام هذا القرار.
التخ�صي�ص :متكني مقدم الطلب من االنتفاع ب�إحدى اخلدمات الإ�سكانية مبوجب قرار من الوزير.
الدخل :الدخل ال�شهري لرب الأ�سرة ،ويتم ح�سابه على النحو املبني يف املادة ( )66من هذا القرار.
امل�سكن :كل وحدة �سكنية �سوا ًء كانت بيت ًا �أو �شقة �ضمن برامج اخلدمة الإ�سكانية لتحقيق غايات
قانون الإ�سكان والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وي�شمل امل�سكن الأر�ض والبناء املقام عليها.
ال�سكن امل�ؤقت :امل�سكن الذي توفره الوزارة ب�شكل م�ؤقت وفق �أحكام هذا القرار .
ترميم م�سكن� :إ�صالح م�سكن قائم �أو عمل �أية �إ�ضافات فيه.
الق�سيمة ال�سكنية :الأر�ض التي يتم تخ�صي�صها وفق �أحكام هذا القرار .
برنامج متويل ال�سكن االجتماعي �أو الربنامج :اخلدمة الإ�سكانية املتمثلة يف الدعم الذي
متويل م�صريف من البنك امل�شارك من
تقدمه الوزارة عن طريق ح�صول املنتفع بالربنامج على ٍ
القطاع اخلا�ص  ،وي�سدد ما ن�سبته  %25من دخله كق�سط �شهري ،فيما تلتزم احلكومة من خالل
الوزارة بتوفري الدعم املايل احلكومي الذي يغطي باقي قيمة الأق�ساط ال�شهرية لدى البنك
امل�شارك وفق �أحكام هذا القرار.
املطور العقاري املعتمد :كل �شركة من �شركات القطاع اخلا�ص تعمل يف جمال التطوير العقاري
معتمدة من قبل الوزارة.
البنك امل�شارك :كل بنك من البنوك التجارية معتمد من قبل الوزارة لتقدمي متويل لأ�صحاب
الطلبات الإ�سكانية الراغبني يف االنتفاع بربنامج متويل ال�سكن االجتماعي.
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�شهادة الت�أهيل :ال�شهادة التي متنحها الوزارة �إلى املتقدم لالنتفاع بالربنامج والتي تفيد ت�أهله
للتقدم للبنك امل�شارك.
�شهادة امل�سكن :ال�شهادة التي متنحها الوزارة الى املتقدم لالنتفاع بالربنامج مت�ضمنة املوافقة
على �شراء امل�سكن.
�شهادة الدعم املايل :ال�شهادة التي متنحها الوزارة �إلى املتقدم لالنتفاع بالربنامج مت�ضمنة املوافقة
النهائية للح�صول على متويل من البنك امل�شارك مبوجب الدعم ال�صادر بقرار من الوزير.
العقار :كل �شيء م�ستقر بح ّيزه ثابت فيه ال ميكن نقله من دون تلف �أو تغيري يف هيئته ،قائم
بحدود وموقع وم�ساحة معينة ويكون مملوك ًا ل�شخ�ص واحد �أو لأ�شخا�ص على ال�شيوع من دون �أن
يف�صل جزء ًا عن �سائر الأجزاء الأخرى فا�صل من ملك عام �أو خا�ص �أو دون �أن يكون جلزء منه
�أو عليه من احلقوق ما لي�س للأجزاء الأخرى �أو عليها.
الأجزاء امل�شرتكة :الأجزاء امل�شرتكة من البناء وتكون معدة لال�ستعمال �أو الفائدة امل�شرتكة
جلميع املنتفعني �أو بع�ضهم ،والتي تي�سر االنتفاع بالأجزاء اخلا�صة �أو املفرزة.
املناطق املخ�ص�صة للمنفعة :الأجزاء املجاورة للمبنى املت�ضمن للم�سكن والتي ال تدخل �ضمن
امللكية املفرزة �أو ال�شائعة للمنتفع ،وتكون خم�ص�صة للمنفعة كاملواقف املخ�ص�صة ملنتفعي امل�سكن.
نظام احتاد املنتفعني :نظام يهدف ل�ضمان ح�سن االنتفاع باملبنى و�إدارته ،وا�ستخدام و�صيانة
الأجزاء امل�شرتكة من قبل املنتفعني وفق �أحكام هذا القرار .
احتاد املنتفعني :االحتاد الذي يت�أ�س�س من عدد من الأع�ضاء يتم انتخابهم من قبل املنتفعني
بال�شقق ال�سكنية بغية تطبيق نظام احتاد املنتفعني.
�صيغ التمويل الإ�سالمي� :صيغ التمويل اخلا�ضعة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعمول بها لدى
امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
الإقامة الدائمة :الإقامة املت�صلة من وقت تقدمي الطلب �إلى وقت التخ�صي�ص ،و ُتعترب الأ�سرة
مقيمة يف مملكة البحرين �إذا مل تتجاوز �إقامتها خارجها  90يوم ًا مت�صلة ،و ُي�ستثنى من ذلك
الفرتات التي تق�ضيها الأ�سرة خارج مملكة البحرين لأي من الأ�سباب الآتية:
 -1العمل ل�صالح جهة حكومية بحرينية �أو االنتداب للعمل ل�صالح حكومات �أجنبية �أو منظمات
�إقليمية �أو دولية �أو ل�صالح �شركات م�سجلة يف مملكة البحرين.
 -2الدرا�سة �أو التدريب.
 -3غري ذلك من الأ�سباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير جلنة الإ�سكان.
ال�سنة :ال�سنة امليالدية.
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مادة ()2

يهدف نظام الإ�سكان �إلى حتقيق غايات د�ستور مملكة البحرين يف العمل على توفري ال�سكن
لذوي الدخل املحدود من املواطنني بتقدمي اخلدمة الإ�سكانية.

مادة ()3

تتكون الأ�سرة من �إحدى الفئات التالية:
الفئة الأولى :الزوج والزوجة والأبناء ـ �إن وجدوا ـ مع مراعاة �أن تعدد الزوجات ال ُيعطي احلق
يف احل�صول على �أكرث من خدمة �إ�سكانية واحدة.
الفئة الثانية� :أحد الوالدين مع ابن قا�صر �أو �أكرث يحملون اجلن�سية البحرينية ،وت�شمل كذلك
الأ�سرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من �أجنبي ولديها ابن قا�صر �أو �أكرث يحملون اجلن�سية
البحرينية.
الفئة الثالثة :االبن البالغ (� )21سنة غري املتزوج ال�ساكن مع والديه البحرينيني �أو �أحدهما،
وفق ًا ملا يلي:
� -1أال يكون قد �سبق لأي من والديه االنتفاع بخدمة �إ�سكانية.
� -2أن يكون اختيار هذا االبن وفق �إرادة واختيار الوالدين �أو �أحدهما.
 -3يحرم ذلك االختيار االبن والوالدين من التقدم لنيل خدمة �إ�سكانية �أخرى وال ي�سري ذلك
احلرمان على الأبناء الآخرين متى توافرت فيهم �شروط تكوين �أ�سرة �ضمن الأ�سر امل�ستحقة
للخدمة الإ�سكانية.
 -4يجوز لالبن مقدم الطلب �أن ين�سحب قبل التخ�صي�ص ليحل حمله ابن �آخر تنطبق عليه ذات
ال�شروط وذلك ملرة واحدة فقط.
 -5يف حالة زواج االبن مقدم الطلب ،ف�إن الزوجة �أو الزوج والأبناء ـ �إن وجدوا ـ يدخلون �ضمن
�أفراد هذه الأ�سرة.
الفئة الرابعة :االبن البالغ (� )21سنة ويتيم الوالدين ولديه �أخ �أو �أخت قا�صر �أو �أكرث ،والذي
يتم اختياره �إتفاق ًا من قبل اخوته الآخرين ممن بلغوا (� )21سنة �-إن وجدوا -ومتنح هذه الفئة
اخلدمة الإ�سكانية وفق تقدير جلنة الإ�سكان.
الفئة اخلام�سة :املطلقة �أو املهجورة �أو الأرملة ولي�س لديها �إبن �أو �أكرث �أو العزباء يتيمة الأبوين،
وتمُ نح هذه الفئة خدمة ال�سكن امل�ؤقت فقط وفق تقدير جلنة الإ�سكان.

مادة ()4

يحدد رب الأ�سرة لأي من الفئات امل�شار �إليها يف املادة ( )3من هذا القرار على النحو التايل:
الفئة الأولى :الزوج البحريني �أو الزوجة البحرينية مبوافقة الزوج �أو كليهما اتفاق ًا بينهما.
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الفئة الثانية� :أحد الوالدين �أو الزوجة البحرينية.
الفئة الثالثة :االبن الذي وقع عليه االختيار وفق ًا لأحكام هذه الفئة.
الفئة الرابعة :االبن البالغ (� )21سنة.
الفئة اخلام�سة :املطلقة �أو املهجورة �أو الأرملة �أو العزباء.

الف�صل الثاين
التمليك
مادة ()5

ُي�شرتط لقبول طلب م�سكن عن طريق التمليك وتخ�صي�صه �أن يتوافر يف مقدم الطلب الآتي:
� -1أن يكون بحريني اجلن�سية.
� -2أن يكون رب الأ�سرة.
� -3أال يقل �سنه عند تقدمي الطلب عن (� )21سنة وال يزيد على (� )50سنة.
� -4أال يزيد دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب على ت�سعمائة دينار بحريني وال يزيد على �ألف
ومائتي دينار بحريني عند التخ�صي�ص.
� -5أال يكون �أو �أي من �أفراد �أ�سرته قد �سبق لأى منهم احل�صول على �أي خدمة �إ�سكانية لغر�ض
متلك م�سكن مقدمة من احلكومة �أو �أية جهة �أخرى.
� -6أال يكون مالك ًا لعقار هو �أو �أحد �أفراد �أ�سرته عند تقدمي الطلب ولثالث �سنوات �سابقة على
ذلك و�إلى حني التخ�صي�ص .ويعترب يف حكم املالك من انتفع مب�سكن عن طريق �إحدى �صيغ
التمويل الإ�سالمي ،و ُي�ستثنى التايل من �شرط عدم امللكية :
�أ -ملكية عقار تقل م�ساحته عن  100مرت مربع على �أال يكون �صاحل ًا لل�سكن �أو لبناء م�سكن.
ب -ملك الزوجة لعقار �آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
� -7أن تكون �أ�سرته مقيمة �إقامة دائمة يف مملكة البحرين.

مادة ()6

�إذا كان مقدم طلب تخ�صي�ص م�سكن �أو �أحد �أفراد �أ�سرته من ذوي الإعاقة يجب عليه
حتديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب ،حتى تقوم الوزارة – وفق تقدير جلنة الإ�سكان –
بتجهيز امل�سكن وفق ما يتنا�سب ونوع الإعاقة.

مادة ()7

يرتتب على تخ�صي�ص امل�سكن متكني املنتفع به متهيد ًا لنقل ملكيته �إليه يف نهاية مدة
االنتفاع وفق �أحكام هذا القرار .
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مادة ()8

ُت�سجل ملكية امل�سكن يف حالة التمليك وفق ًا ملا يلي:
�أو ًال :للفئة الأولى:
�أ -با�سم الزوج �أو الزوجة �أو الزوجات البحرينيات ـ ـ بح�سب الأحوال ـ �إذا كان �أي منهم هو من
قام منفرد ًا بدفع الأق�ساط.
ب -با�سم الزوجة �أو الزوج والزوجة �أو الزوجات البحرينيات – بح�سب الأحوال -يف �أي من
احلاالت التالية:
� -1إذا �أبدى الزوج رغبته بذلك ،وال ُي�شرتط يف هذه احلالة م�شاركة الزوجة يف �سداد
الأق�ساط.
� -2إذا ا�شرتك مع زوجته �أو مع زوجاته يف دفع الأق�ساط وي�سجل امل�سكن يف هذه احلالة على
لكل منهم.
ال�شيوع بن�سبة امل�ساهمة ٍ
ثانياً :للفئة الثانية با�سم الوالد �أو الوالدة �أو الزوجة البحرينية بح�سب الأحوال .
ثالثاً :للفئة الثالثة با�سم االبن الذي وقع عليه االختيار وفق ًا لأحكام املادة ( )3من هذا القرار
وقام بدفع الأق�ساط املقررة ،مع تعهده ب�إ�سكان والديه معه يف امل�سكن مدى حياتهما.
رابعاً :للفئة الرابعة با�سم االبن.

مادة ()9

ال يجوز للمنتفع القيام مبا يلي:
 -1ت�أجري امل�سكن �أو التنازل عنه �أو عن االنتفاع به كله �أو بع�ضه ب�أي وجه من الوجوه �أو بيعه �أو
ترتيب �أي حق عيني عليه� ،أو ا�ستخدام امل�سكن لأي غر�ض �آخر خالف ال�سكن� ،إال بعد م�ضي
�سبع �سنوات من تاريخ متلكه للم�سكن ،واحل�صول على موافقة الإدارة.
 -2و�ضع مفرقعات �أو مواد قابلة لال�شتعال �أو خطرة �أو ُم�ضرة بال�صحة العامة داخل امل�سكن �أو
على �أ�سطحه �أو بجواره.
� -3أي عمل من �ش�أنه �أن يهدد �سالمة امل�سكن �أو املنتفعني يف امل�ساكن املجاورة.
� -4إحداث �أي تغيري يف مبنى امل�سكن �أو ملحقاته �أو �أجهزة �أو متديدات الغاز �أو الكهرباء �أو املاء
باملخالفة لال�شرتاطات التنظيمية املعتمدة من ال�سلطات املخت�صة.
 -5تركيب �أو ال�سماح برتكيب �أجهزة �أو �أبراج ل�شركات االت�صاالت �أو غريها مببنى امل�سكن �أو �سطحه.
 -6و�ضع �أية الفتة �أو �إعالن �أو لوحة على �أحد جدران امل�سكن اخلارجية �أو الأجزاء امل�شرتكة �أو
املناطق املخ�ص�صة للمنفعة �إال مبوافقة كتابية من الإدارة.
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مادة ()10

ُيلغى التخ�صي�ص باالنتفاع بامل�سكن للمنتفع يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا فقد �أو ُ�سحبت �أو �أ�سقطت عنه اجلن�سية البحرينية بنا ًء على �أحكام قانون اجلن�سية
البحرينية.
� -2إذا تخلف عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة ملدة �ستة �أ�شهر متوا�صلة ،وكان ذلك بدون �سبب تقبله
الإدارة.
� -3إذا تبني �أن البيانات التي �أقر ب�صحتها يف طلب االنتفاع �أو يف امل�ستندات التي قدمها خمالفة
كلها �أو بع�ضها للحقيقة� ،أو قام ب�إخفاء بيانات �أو م�ستندات كان يتعني عليه تقدميها وقت
تقدمي الطلب ،وكانت تلك البيانات �أو امل�ستندات �سبب ًا يف منحه التخ�صي�ص باالنتفاع.
� -4إذا ا�ستخدم امل�سكن ملمار�سة �أعمال خمالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك مبوجب حكم
ق�ضائي بات.
� -5إذا تخلف عن ا�ستالم امل�سكن ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ �إخطاره كتابة بتوقيع العقد
واال�ستالم� ،أو �إذا تخلف عن ال�سكن بامل�سكن ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالمه
له وكان ذلك بدون �سبب تقبله الإدارة.
� -6إذا امتنع عن ت�سليم امل�سكن امل�ؤقت على النحو املبني يف املادة ( )23من هذا القرار .
� -7إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام احتاد املنتفعني ب�شقق الإ�سكان� ،أو خالف �شروطه
و�أحكامه.
� -8إذا حكم عليه بحكم بات يف �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )58ل�سنة
 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية .
� -9إذا قام ب�أي من الأعمال �أو الت�صرفات الواردة يف املادة ( )9من هذا القرار ومل يقم بت�صحيح
الو�ضع املخالف خالل �شهر من تاريخ �إخطاره كتابة بذلك.
� -10إذا �أبدى رغبته يف �إنهاء االنتفاع.

مادة ()11

�إذا توافرت �إحدى احلاالت الواردة يف املادة ( )10من هذا القرار ،ي�صدر الوزير قرار ًا
ب�إلغاء التخ�صي�ص باالنتفاع بنا ًء على تو�صية الإدارة ،وتقوم الوزارة با�سرتداد امل�سكن بعد منح
املنتفع مهلة ثالثة �أ�شهر للإخالء كحد �أق�صى مبوجب �إخطار كتابي.

مادة ()12

يرتتب على �صدور قرار �إلغاء التخ�صي�ص باالنتفاع وا�سرتداد امل�سكن ما يلي:
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 -1زوال �أي حق للمنتفع على امل�سكن.
 -2التزام املنتفع ب�سداد جميع الأق�ساط امل�ستحقة عن انتفاعه بامل�سكن حتى تاريخ �إخالئه.
 -3اعتبار الأق�ساط التي مت �سدادها مبثابة �أجرة ال يجوز املطالبة با�سرتدادها كلها �أو بع�ضها.
 -4احتفاظ الوزارة بحقها يف مطالبة املنتفع بدفع التعوي�ض عن �أي �ضرر حلق بامل�سكن.
 -5عدم �أحقية املنتفع مبطالبة الوزارة ب�أي تعوي�ض عن الإ�ضافات والتح�سينات التي �أحدثها يف امل�سكن.
 -6عدم �أحقية املنتفع بالتقدم بطلب خدمة �إ�سكانية �أخرى ملدة �سنة واحدة.

مادة ()13

يلتزم املنتفع بامل�سكن بالقيام مبا يلي:
� -1إجراء �أعمال ال�صيانة التكميلية للمبنى وفق الأ�س�س والإجراءات املبينة يف دليل ال�صيانة
املعتمد بالوزارة .
 -2ا�ستعمال الأجزاء امل�شرتكة واملناطق املخ�ص�صة للمنفعة بح�سب ما �أُعدت له ومبراعاة
حقوق غريه من املنتفعني ،وذلك وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القرار وال�ضوابط
التي ت�صدرها الوزارة يف هذا ال�ش�أن.
� -3إخطار الوزارة بكل �أمر ي�ستوجب تدخلها ،وال�سماح ملندوبيها بالدخول �إلى امل�سكن يف الأوقات
املنا�سبة لها ملعاينته وعدم احليلولة دون �إجراء �أية ترميمات تراها الوزارة �ضرورية.

مادة ()14

مع مراعاة �أحكام نظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�سكنية ،للمنتفع احلق يف االنتفاع بخدمات
املرافق العامة بامل�سكن وفق ًا لأنظمة اجلهات القائمة على تلك املرافق.

مادة ()15

مع مراعاة �أحكام نظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�سكنية ،تقوم الوزارة خالل فرتة �سداد
الأق�ساط ب�إجراء الرتميمات ال�ضرورية الالزمة للم�سكن ولأ�سواره ،متى ثبت �أن هذه الرتميمات
ذات طبيعة �إن�شائية تتعلق بت�صميم �أو تنفيذ هيكل البناء وب�شرط �أال تكون الأ�ضرار قد حدثت
بفعل املنتفع.

مادة ()16

مع مراعاة حكم املادة ( )15من هذا القرار ،تكون �صيانة وترميم اجلدران امل�شرتكة بني
�أكرث من م�سكن م�س�ؤولية م�شرتكة بني اجلريان وحتدد تلك امل�س�ؤولية طبق ًا للقواعد القانونية
العامة ووفق ًا لنظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�سكنية.
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مادة ()17

يقوم البنك بالت�أمني على امل�سكن �ضد احلريق لدى �إحدى �شركات الت�أمني املعتمدة خالل
فرتة �سداد الأق�ساط امل�ستحقة عن امل�سكن ويلتزم املنتفع ب�سداد قيمة املبالغ املرتتبة على
الت�أمني ،وذلك وفق ًا لإجراءات ال�سداد املتبعة لدى البنك.

مادة ()18

ي�صدر الوزير بقرار منه مناذج العقود التالية:
 -1عقد انتفاع بيت " متليك ".
 -2عقد انتفاع �شقة " متليك ".
 -3عقد بيع �شقة نهائي.
 -4عقد نظام احتاد املنتفعني بال�شقق ال�سكنية.

الف�صل الثالث
ال�سكن امل�ؤقت " الت�أجري"
مادة ()19

تطبق �أحكام التمليك الواردة بهذا القرار على ال�سكن امل�ؤقت " الت�أجري" مبا ال يتعار�ض مع
طبيعته.

مادة ()20

ُي�شرتط لالنتفاع بال�سكن امل�ؤقت �أن تتوافر يف مقدم الطلب ما يلي:
� -1أن يكون لديه طلب خدمة �إ�سكانية قائم.
� -2أال يزيد دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب وعند التخ�صي�ص على �ستمائة دينار بحريني.
� -3أن تتم املوافقة على طلبه من قبل جلنة الإ�سكان.

مادة ()21

يلتزم املنتفع بال�سكن امل�ؤقت ب�سداد مبلغ مائة دينار بحريني كت�أمني عند توقيع عقد
الإيجار ،ويودع هذا املبلغ لدى البنك ك�ضمان لإ�صالح الأ�ضرار التي يت�سبب فيها املنتفع خالل
انتفاعه بامل�سكن ،ويتم خ�صم تكاليف �إ�صالح الأ�ضرار من مبلغ الت�أمني بنا ًء على تقرير الإدارة
املعنية بامل�شاريع بالوزارة ،ويجوز الإعفاء من �سداد هذا املبلغ بقرار من الوزير بنا ًء على تقدير
جلنة الإ�سكان.
و ُيرد هذا املبلغ �أو املتبقي منه بعد ت�سليم ال�سكن امل�ؤقت.
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مادة ()22

يلتزم املنتفع بال�سكن امل�ؤقت ب�سداد مبلغ مائة دينار بحريني �شهري ًا كمقابل انتفاع ويقتطع
هذا املبلغ من بدل ال�سكن �إن كان م�ستحق ًا له.

مادة ()23

يلتزم املنتفع ب�إعادة ال�سكن امل�ؤقت �إلى الوزارة باحلالة التي كان عليها وقت ا�ستالمه على
النحو التايل:
 -1خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم م�سكن متليك.
 -2خالل ثالثة �أ�شهر من �صرف متويل ال�شراء.
 -3خالل ثالثة �أ�شهر من �إمتام البناء �أو ثمانية ع�شر �شهر ًا من تاريخ ا�ستالم متويل البناء �أيهما
�أ�سبق.
 -4خالل ثالثة �أ�شهر من �إمتام بناء الق�سيمة ال�سكنية �أو �أربع �سنوات من �إبرام عقد االنتفاع
بها �أيهما �أ�سبق.

مادة ()24

�إذا توافرت �أحد الأ�سباب الواردة باملادة ( )10من هذا القرار ،ي�صدر الوزير قرار ًا ب�إلغاء
تخ�صي�ص االنتفاع بال�سكن امل�ؤقت بنا ًء على تو�صية الإدارة ،وتقوم الوزارة با�سرتداده بعد منح
املنتفع مهلة ثالثة �أ�شهر للإخالء كحد �أق�صى مبوجب �إخطار كتابي.

مادة ()25

ي�صدر الوزير بقرار منه منوذج ًا لعقد ال�سكن امل�ؤقت "الت�أجري".

الف�صل الرابع
التمويل
مادة ()26

ُيخ�ص�ص التمويل لأحد الأغرا�ض التالية:
� -1شراء م�سكن.
 -2بناء م�سكن.
 -3ترميم م�سكن.

مادة ()27

ُي�شرتط لقبول طلب متويل �شراء �أو بناء م�سكن وتخ�صي�صه �أن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي:
� -1أن يكون بحريني اجلن�سية.
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� -2أن يكون رب الأ�سرة.
� -3أال يقل �سنه عند تقدمي الطلب عن (� )21سنة وال يزيد على (� )50سنة.
� -4أال يقل دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب وعند التخ�صي�ص عن ثالثمائة وع�شرين دينار ًا
بحريني ًا وال يزيد على �ألف ومائتي دينار بحريني.
� -5أال يكون �أو �أي من �أفراد �أ�سرته قد �سبق له احل�صول على �أي خدمة �إ�سكانية لغر�ض متلك
م�سكن مقدم من احلكومة �أو �أية جهة �أخرى.
 -6يف حالة متويل بناء م�سكن يجب �أن يثبت متلكه �أو �أحد �أفراد �أ�سرته �أر�ض ًا ف�ضاء �سكنية
منا�سبة خالية من �أي نزاع قانوين.
 -7مع مراعاة البند (� )6أعاله ،يجب �أال يكون مقدم الطلب مالك ًا لعقار هو �أو �أحد �أفراد
�أ�سرته عند تقدمي الطلب ولثالث �سنوات �سابقة على ذلك و�إلى حني التخ�صي�ص .ويعترب
يف حكم املالك من انتفع مب�سكن عن طريق �إحدى �صيغ التمويل الإ�سالمي ،و ُي�ستثنى التايل
من �شرط عدم امللكية :
�أ -احلاالت التي يكون فيها الغر�ض من احل�صول على التمويل هو �سداد املديونية املرتتبة
على �شراء �أو بناء العقار اململوك ملقدم الطلب لدى بنوك جتارية.
ب -ملكية عقار تقل م�ساحته عن  100مرت مربع على �أال يكون �صاحل ًا لل�سكن �أو لبناء
م�سكن.
ج -ملك الزوجة لعقار والذي �آلت ملكيته �إليها عن طريق الإرث.
� -8أن تكون �أ�سرته مقيمة �إقامة دائمة يف البحرين.

مادة ()28

ُيحدد مبلغ متويل �شراء �أو بناء م�سكن وفق ًا للدخل ال�شهري ملقدم الطلب ـ ـ ووفق ًا جلدول
التمويل الذي تعده الوزارة ـ ـ ـ  ،على �أال يزيد مبلغ التمويل على �ستني �ألف دينار بحريني.

مادة ()29

ُي�شرتط لقبول طلب متويل الرتميم وتخ�صي�صه �أن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي:
� -1أن يكون بحريني اجلن�سية.
� -2أن يكون رب الأ�سرة.
� -3أال يقل �سنه عند تقدمي الطلب عن (� )21سنة وال يزيد على (� )60سنة.
� -4أال يقل دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب وعند التخ�صي�ص عن مائة وع�شرين دينار ًا بحريني ًا
وال يزيد على �ألف ومائتي دينار بحريني.
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� -5أن تكون قد م�ضت ع�شر �سنوات من وقت انتفاعه �أو �أي من �أفراد �أ�سرته ب�أي خدمة �إ�سكانية
لغر�ض متلك م�سكن مقدمة من احلكومة �أو �أية جهة �أخرى.
� -6أن ميتلك ُمقدم الطلب �أو �أحد �أفراد �أ�سرته على الأقل ح�صة يف امل�سكن املراد ترميمه
باعتباره امل�سكن الوحيد الذي متتلكه الأ�سرة ،و�أال يكون مالك ًا لعقار هو �أو �أحد �أفراد �أ�سرته
عند تقدمي الطلب ولثالث �سنوات �سابقة على ذلك و�إلى حني التخ�صي�ص .ويعترب يف حكم
املالك من انتفع مب�سكن عن طريق �إحدى �صيغ التمويل الإ�سالمي ،و ُي�ستثنى التايل من
�شرط عدم امللكية:
�أ -ملكية عقار تقل م�ساحته عن  100مرت مربع على �أال يكون �صاحل ًا لل�سكن �أو لبناء م�سكن.
ب -ملك الزوجة لعقار �آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
 -7يف حالة �سبق انتفاعه بخدمة ا�سكانية من الوزارة يتوجب عليه �أن يكون منتظم ًا يف �سداد
الأق�ساط املرتتبة عليه ،و�أال تكون عليه مديونية م�ستحقة الأداء للبنك تزيد على ثالثة �أ�شهر.
� -8أن تكون �أ�سرته مقيمة �إقامة دائمة يف البحرين.
� -9أال يكون قد �سبق له احل�صول على متويل ترميم م�سكن.

مادة ()30

ُيحدد مبلغ متويل ترميم امل�سكن وفق ًا للدخل ال�شهري ملقدم الطلب وتقييم الوزارة للرتميمات
والإ�ضافات املطلوبة ا�ستناد ًا للحد الأدنى للمتطلبات الفنية للم�سكن وفق حاجة الأ�سرة �أيهما
�أقل ،ـ ـ ووفق ًا جلدول التمويل الذي تعده الوزارة ـ ـ ويجب �أال يزيد مبلغ التمويل على ع�شرين
�ألف دينار بحريني.

مادة ()31

حتدد مدة زمنية ل�سداد متويل الرتميم ال تتجاوز خم�س ع�شرة �سنة وال ترتبط مبدة �سداد
التمويل الأ�صلي.

مادة ()32

يجوز �أن يتقدم الزوج والزوجة بطلب م�شرتك لالنتفاع ب�أحد �أنواع التمويل متى ا�ستوفيا
�شروط ا�ستحقاقه ،ووفق ًا للأحكام التالية:
 -1يحق للمنتفع �ضم زوجه للطلب خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ تخ�صي�ص التمويل.
� -2أال يقل جمموع الدخل ال�شهري للزوجني عند تقدمي الطلب وعند التخ�صي�ص عن ثالثمائة
وع�شرين دينار ًا بحريني ًا و�أال يزيد على �ألف ومائتي دينار بحريني يف حالة متويل البناء
وال�شراء ،و�أال يقل عن مائة وع�شرين دينار ًا بحريني ًا وال يزيد على �ألف ومائتي دينار بحريني
يف حالة متويل الرتميم.
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 -3يف حالة متويل البناء يجب �أن تكون ملكية الأر�ض املراد بنائها م�سجلة با�سم الزوج �أو الزوجة
�أو با�سميهما مع ًا ،ويف حالة متويل ال�شراء �أو الرتميم يجب �أن ت�سجل ملكية العقار املراد
�شرا�ؤه �أو ترميمه با�سم الزوجني مع ًا ما مل يتفقا على ت�سجيله با�سم �أحدهما.
 -4يتم �سداد الأق�ساط ال�شهرية من قبل كال الزوجني ح�سب الق�سط املحدد لكل منهما وفق ًا
لقيمة التمويل� ،أو ح�سبما يتفقان.

مادة ()33

يلتزم املنتفع بالتمويل بنظام التمويل املعتمد لدى البنك و�أية تعديالت تطر�أ عليه م�ستقب ًال.

مادة ()34

يجوز للبنك وقف �صرف التمويل يف احلاالت التالية:
 -1فقدان املنتفع ل�شرط من �شروط ا�ستحقاق خدمة التمويل قبل متام ا�ستالمه.
� -2إ�ساءة ا�ستغالل املنتفع للتمويل �أو ا�ستخدامه يف غري الغر�ض املخ�ص�ص له� ،أو عدم تقيده
بالبناء على النحو امل�صرح به يف الرتاخي�ص املتطلبة بالن�سبة لتمويلي البناء والرتميم.
� -3إذا مل يقم ب�إمتام اجراءات التعاقد اخلا�صة با�ستالم التمويل وفق نظام التمويل وذلك خالل
�سنة من تاريخ تخ�صي�ص التمويل.
ويجب على البنك يف حالة وقفه ل�صرف التمويل �إخطار الوزارة لإ�صدار قرار وزاري ب�إلغاء
تخ�صي�ص التمويل �إذا ثبت له حتقق �أي من احلاالت ال�سابقة ،وعدم قيام املنتفع بت�صحيح
الو�ضع املخالف خالل �شهر من تاريخ �إخطاره كتابة بذلك.

مادة ()35

ال يجوز للمنتفع بالتمويل ما يلي:
 -1ت�أجري امل�سكن �أو التنازل عنه �أو عن االنتفاع به كله �أو بع�ضه ب�أي وجه من الوجوه �أو بيعه �أو
ترتيب �أي حق عيني عليه يف غري الأحوال التي يقت�ضيها نظام التمويل� ،إال بعد �سداد كافة
امل�ستحقات املرتتبة على التمويل للبنك.
 -2القيام �أو ال�سماح ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يهدد �سالمة امل�سكن.

مادة ()36

�إذا توافرت �أحد الأ�سباب الواردة يف املادة ( )35من هذا القرار ،يحق للبنك اتخاذ
الإجراءات الالزمة �ضد املنتفع وفق نظام التمويل املتبع لديه.

مادة ()37

يجوز للبنك حتويل التمويل املخ�ص�ص من نوع لآخر مع �إخطار الوزارة ،وذلك يف احلالتني
التاليتني:
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 -1حتويل التمويل املخ�ص�ص لل�شراء �إلى متويل بناء م�سكن بعد �أن تثبت ملكية املنتفع �أو �أحد
�أفراد �أ�سرته لقطعة �أر�ض �سكنية.
 -2حتويل التمويل املخ�ص�ص للبناء �إلى متويل �شراء بعد �أن يثبت انتقال ملكية الأر�ض املزمع
بنا�ؤها عن طريق البيع للغري.

مادة ()38

ال يجوز �صرف التمويل يف احلاالت الآتية:
 -1بناء �أو �شراء م�سكن على هيئة �شقق �إال �إذا كان الغر�ض منها توفري �سكن لأبناء املنتفع.
 -2بناء م�سكن على �أر�ض غري التي تقدم املنتفع للح�صول على متويل لبنائها �إال �إذا قدم ما
يثبت بيعه للأر�ض الأولى.

مادة ()39

ال يجوز �صرف متويل ال�شراء يف احلاالت الآتية:
 -1ل�شراء م�سكن كان مملوك ًا للمنتفع نف�سه وقام بهبته لأحد �أقاربه.
 -2ل�شراء م�سكن م�ؤجر �أو م�سكون من قبل املالك �إال بعد �إخالئه متام ًا من �ساكنيه.

الف�صل اخلام�س
برنامج متويل ال�سكن االجتماعي
مادة ()40

يكون احل�صول على اخلدمة الإ�سكانية عن طريق برنامج متويل ال�سكن االجتماعي بنا ًء
على طلب يقدم لالنتفاع بالربنامج وفق ًا للأحكام الواردة يف هذا الف�صل من هذا القرار.

مادة ()41

ي�ستفيد من الدعم اخلا�ص بربنامج متويل ال�سكن االجتماعي ،كل من ال�شرائح الآتية:
 -1كل من لديه طلب �إ�سكاين قائم لأي من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املقررة مبوجب �أحكام هذا
القرار وعلى �أن تتوفر فيه اال�شرتاطات الأخرى املحددة يف املادة ( )42من هذا القرار.
 -2كل من تتوفر فيه اال�شرتاطات املتطلبة لالنتفاع بالربنامج على النحو الوارد يف املادة ()42
من هذا القرار .

مادة ()42

ُي�شرتط لقبول طلب االنتفاع بالربنامج �أن يتوافر يف مقدم الطلب ما يلي :
� -1أن يكون بحريني اجلن�سية.
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� -2أن يكون رب الأ�سرة.
� -3أال يقل �سنه عند تقدمي الطلب و�صرف التمويل من البنك امل�شارك عن (� )21سنة وال يزيد
على (� )35سنة.
� -4أال يقل دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب و�صرف التمويل من البنك امل�شارك عن �ستمائة
دينار بحريني وال يزيد على �ألف ومائتي دينار بحريني.
� -5أال يكون �أو �أي من �أفراد �أ�سرته قد �سبق لأى منهم احل�صول على �أي خدمة �إ�سكانية لغر�ض
متلك م�سكن مقدم من احلكومة �أو �أية جهة �أخرى.
� -6أال يكون مالك ًا لعقار هو �أو �أحد �أفراد �أ�سرته عند تقدمي الطلب ولثالث �سنوات �سابقة على
ذلك و�إلى حني التخ�صي�ص .ويعترب يف حكم املالك من انتفع مب�سكن عن طريق �إحدى �صيغ
التمويل الإ�سالمي ،و ُي�ستثنى التايل من �شرط عدم امللكية:
�أ -ملكية عقار تقل م�ساحته عن  100مرت مربع على �أال يكون �صاحل ًا لل�سكن �أو لبناء م�سكن.
ب -ملك الزوجة لعقار �آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
� -7أن تكون �أ�سرته مقيمة �إقامة دائمة يف البحرين.

مادة ()43

يقدم طلب االنتفاع بالربنامج على النموذج املعد بالوزارة ،وفق ًا للتايل:
 -1يف حالة وجود طلب قائم ،يرفق مقدم الطلب امل�ستندات التالية بطلب االنتفاع بالربنامج :
�أ� -شهادة راتب حمدثة من جهة عمله.
ب -ك�شف ح�ساب م�صريف لثالثة �أ�شهر.
ج -ن�سخة من بطاقة الهوية.
 -2يف حالة عدم وجود طلب قائم ،يقدم طلب االنتفاع بخدمة برنامج متويل ال�سكن الإجتماعي
مرفق ًا به امل�ستندات املحددة يف البند ( )1من هذه املادة.
ويف جميع الأحوال يجب �أن يوقع مقدم الطلب الإقرارات والتعهدات الالزمة لالنتفاع
بالربنامج.

مادة ()44

تقوم الوزارة مبنح مقدم الطلب �شهادة الت�أهيل بعد ا�ستيفائه ل�شروط ومتطلبات االنتفاع
بالربنامج الواردة يف املادتني ( )42و( )43من هذا القرار.

مادة ()45

يكون ملقدم الطلب ومبوجب �شهادة الت�أهيل �أن يتقدم للح�صول على متويل �شراء م�سكن من
�أحد البنوك امل�شاركة ،وذلك وفق ال�ضوابط الآتية:
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� -1أن ال يتجاوز احلد الأق�صى للتمويل من البنك امل�شارك مبلغ  81.000دينار بحريني ،على
�أن يدفع املتقدم ن�سبة ال تقل عن  %10من قيمة امل�سكن املراد �شرا�ؤه كدفعة �أولى ،ما مل يتم
التوافق بني الوزارة والبنك امل�شارك على خالف ذلك.
� -2أن يقوم البنك امل�شارك ب�إخطار مقدم الطلب كتابي ًا باملوافقة على منح التمويل ملقدم الطلب.
 -3يلتزم املنتفع بالربنامج بدفع ما ن�سبته  %25من دخله �شهري ًا ل�سداد الق�سط امل�ستحق للبنك
امل�شارك على مدى � 25سنة.
� -4أن تقوم الوزارة ب�سداد املتبقي من قيمة الق�سط امل�ستحق للبنك امل�شارك ،وذلك فيما زاد عن
ن�سبة  %25التي �سي�سددها املنتفع طوال مدة �سداد التمويل حتى � 25سنة.
 -5يجوز �أن تقل مدة �سداد التمويل عن � 25سنة بالتوافق بني الوزارة والبنك امل�شارك.
 -6مع مراعاة البند ( )4من هذه املادة ،يلتزم املنتفع بالربنامج بالوفاء بكافة الإلتزامات
املرتتبة على تعاقده مع البنك امل�شارك دون �أدنى م�س�ؤولية على الوزارة.
 -7يلتزم املنتفع بالربنامج يف حالة التقاعد املبكر ب�سداد ن�سبة  %25من �آخر دخل له قبل
التقاعد.
 -8تقوم الوزارة وتن�سيق ًا مع بنك الإ�سكان ووفق الآلية املتفق عليها بينهما ب�سداد الدعم الذي
�ستلتزم به الوزارة على النحو املقرر يف البند ( )4من هذه املادة.

مادة ()46

يكون ملقدم الطلب اختيار م�سكن قائم من قبل �أحد املطورين العقاريني املعتمدين� ،أو من
غريهم ،ب�شرط املوافقة عليه من قبل الوزارة ،وذلك على �أن تتوافر فيه املعايري الآتية:
� -1أن يكون امل�سكن حديث البناء �أو ما دون ذلك على �أن يكون �صاحل ًا لل�سكن ملدة � 25سنة
قادمة ح�سب تقدير املخت�صني بالوزارة.
� -2أن يتوافق بناء امل�سكن مع اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة.
� -3أن يكون امل�سكن �صاحل ًا لل�سكنى من تاريخ �شرائه ومو�ص ًال ب�إمدادات البنية التحتية الالزمة
من كهرباء وماء ومرافق ال�صرف ال�صحي.
� -4أال يزيد �سعر امل�سكن على القيمة املحددة للربنامج والبالغة  90,000دينار بحريني ،ما مل
توافق الإدارة على حتديد قيمة �أعلى للم�سكن ،على �أن يلتزم املنتفع بتحمل م�س�ؤولية �سداد
الفرق بني القيمة املحددة للربنامج وقيمة امل�سكن منفرد ًا جتاه البنك امل�شارك.

مادة ()47

بعد �إختيار مقدم الطلب م�سكن ًا م�ستوفي ًا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )46من
هذا القرار ،وبنا ًء على التقرير امليداين املُعد من قبل املعنيني يف الوزارة ،تقوم الوزارة مبنحه
�شهادة امل�سكن.
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مادة ()48

بعد ا�ستيفاء االجراءات وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )45و( )46من هذا
القرار ،تقوم الوزارة مبنح مقدم الطلب �شهادة الدعم املايل ،وللمنتفع مبوجبها مبا�شرة
�إجراءات التعاقد مع البنك امل�شارك ،و�إمتام اجراءات �شراء امل�سكن .

مادة ()49

تقوم الوزارة ب�إيقاف �صرف الدعم يف احلاالت التالية:
 -1بنا ًء على �إخطار البنك امل�شارك عند �إخالل املنتفع ب�سداد الق�سط ال�شهري امللتزم به جتاه
هذا البنك.
 -2خمالفة املنتفع للعقد املربم بينه و بني الوزارة يف �ش�أن تخ�صي�ص الدعم.

مادة ()50

تقوم الوزارة ب�إيقاف �صرف عالوة بدل ال�سكن يف ذات ال�شهر الذي ُي�صرف فيه التمويل
للمنتفع بالربنامج.

مادة ()51

تخ�ضع رواتب املنتفعني بالربنامج لتقييم دوري كل �سنتني لإعادة حتديد مقدار الدعم
املايل الذي تقدمه الوزارة .

مادة ()52

ُيتاح للمطورين العقاريني الذين تتوافر فيهم املعايري الآتية اال�شرتاك يف الربنامج:
� -1أن يكون املطور العقاري �شركة قائمة يف اململكة.
� -2أن يقدم تقارير مالية مدققة لآخر ثالث �سنوات مالية.
� -3أن يكون املطور من �أ�صحاب اخلربة يف جمال التطوير العقاري.
� -4أية معايري �أخرى تعتمدها الوزارة.

مادة ()53

ي�صدر الوزير بقرار منه وفق ًا لأحكام هذا القرار منوذج ًا لعقد االنتفاع بربنامج متويل
ال�سكن االجتماعي .

الف�صل ال�ساد�س
الق�سائم ال�سكنية
مادة ()54

ُي�شرتط لقبول طلب ق�سيمة �سكنية وتخ�صي�صها �أن يتوافر يف ُمقدم الطلب ما يلي:
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� -1أن يكون بحريني اجلن�سية.
� -2أن يكون هو رب الأ�سرة.
� -3أال يقل �سنه عند تقدمي الطلب عن (� )21سنة وال يزيد على (� )50سنة.
� -4أال يقل دخله ال�شهري عند تقدمي الطلب و عند التخ�صي�ص عن ثمامنائة دينار بحريني ،وال
يزيد على �ألف وخم�سمائة دينار بحريني.
� -5أال يكون �أو �أي من �أفراد �أ�سرته قد �سبق لأى منهم احل�صول على �أي خدمة �إ�سكانية لغر�ض
متلك م�سكن مقدمة من احلكومة �أو �أية جهة �أخرى .
� -6أال يكون مالك ًا لعقار هو �أو �أحد �أفراد �أ�سرته عند تقدمي الطلب ولثالث �سنوات �سابقة على
ذلك و�إلى حني التخ�صي�ص .ويعترب يف حكم املالك من انتفع مب�سكن عن طريق �إحدى �صيغ
التمويل الإ�سالمي ،و ُي�ستثنى التايل من �شرط عدم امللكية:
�أ -ملكية عقار تقل م�ساحته عن  100مرت مربع على �أال يكون �صاحل ًا لل�سكن �أو لبناء م�سكن.
ب -ملك الزوجة لعقار �آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
� -7أن تكون �أ�سرته مقيمة �إقامة دائمة يف مملكة البحرين.

مادة ()55

يتعني على املنتفع بالق�سيمة ال�سكنية االلتزام مبا يلي:
 -1ال�شروع يف بناء امل�سكن على الق�سيمة ال�سكنية خالل �سنتني غري قابلة للتجديد من تاريخ
اال�ستالم الفعلي للق�سيمة ال�سكنية.
 -2االنتهاء من بناء امل�سكن على الق�سيمة خالل �أربع �سنوات من تاريخ اال�ستالم الفعلي للق�سيمة.
 -3ال�سكن يف امل�سكن املقام على الق�سيمة ال�سكنية مع �أ�سرته.
 -4ت�سليم امل�سكن امل�ؤقت على النحو املبني يف املادة ( )23من هذا القرار.

مادة ()56

ت�صدر وثيقة ملكية الق�سيمة ال�سكنية م�سجلة با�سم املنتفع متى التزم مبا ورد يف املادة
( )55من هذا القرار.

مادة ()57

ال يجوز للمنتفع بق�سيمة �سكنية القيام مبا يلي:
� -1أن يت�صرف فيها �أو يف البناء املقام عليها ت�صرف ًا ناق ًال للملكية �إال بعد م�ضي ع�شر �سنوات
على تاريخ التملك وبعد احل�صول على موافقة الوزارة على هذا الت�صرف.
� -2أن ي�ؤجرها �أو ي�سمح للغري باالنتفاع بها �أو جزء منها ب�أي وجه من وجوه االنتفاع �إال بعد
موافقة الوزارة.
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مادة ()58

للوزارة �أن تطلع على الر�سومات واملوا�صفات اخلا�صة بالبناء على الق�سيمة ال�سكنية ،ولها
�أن حتدد ال�شروط واملوا�صفات التي يتوجب على املنتفع التقيد بها يف البناء ،وذلك مبا يتوافق
واال�شرتاطات التنظيمية للتعمري املعمول بها يف اململكة.

مادة ()59

ُيلغى تخ�صي�ص االنتفاع بالق�سيمة ال�سكنية للمنتفع يف �أي من احلاالت التالية:
� -1إذا فقد �أو ُ�سحبت �أو �أُ�سقطت عنه اجلن�سية البحرينية بنا ًء على �أحكام قانون اجلن�سية
البحرينية.
� -2إذا تبني �أن البيانات التي �أقر ب�صحتها يف طلب االنتفاع �أو يف امل�ستندات التي قدمها خمالفة
كلها �أو بع�ضها للحقيقة� ،أو قام ب�إخفاء بيانات �أو م�ستندات كان يتعني عليه تقدميها وقت
تقدمي الطلب ،وكانت تلك البيانات �أو امل�ستندات �سبب ًا يف منحه التخ�صي�ص باالنتفاع.
� -3إذا تخلف عن ا�ستالم الق�سيمة ال�سكنية ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ �إخطاره كتابة
بتوقيع العقد.
� -4إذا مل يقم بال�شروع �أو االنتهاء من البناء على الق�سيمة خالل املدد املحددة.
� -5إذا ا�ستخدم الق�سيمة ال�سكنية املخ�ص�صة لأي غر�ض غري بناء م�سكن له عليها.
� -6إذا خالف الر�سومات واملوا�صفات التي ا�شرتطتها الوزارة يف البناء.
� -7إذا امتنع عن ت�سليم امل�سكن امل�ؤقت على النحو املبني يف املادة ( )23من هذا القرار.
� -8إذا حكم عليه بحكم بات يف �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )58ل�سنة
 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية .
� -9إذا �أبدى رغبته يف �إنهاء االنتفاع و�إعادة الق�سيمة ال�سكنية للوزارة.

مادة ()60

�إذا توافرت �إحدى احلاالت الواردة باملادة ( )59من هذا القرارُ ،ي�صدر الوزير قرار ًا ب�إلغاء
التخ�صي�ص باالنتفاع بالق�سيمة بناء على تو�صية الإدارة املخت�صة ،وتقوم الوزارة با�سرتداد
الق�سيمة بعد منح املنتفع مهلة ثالثة �أ�شهر للإخالء كحد �أق�صى مبوجب �إخطار كتابي.
ف�إذا كانت الق�سيمة ال�سكنية قد �أقيم عليها بناء ،تقوم الوزارة بدفع تعوي�ض للمنتفع عن قيمة
الأعمال املقامة بنا ًء على تقدير الإدارة املعنية بامل�شاريع ،خم�صوم ًا منه ما قد يكون م�ستحق ًا
لها من م�صروفات.

مادة ()61

ي�صدر الوزير بقرار منه منوذج ًا لعقد الق�سيمة ال�سكنية.
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الف�صل ال�سابع
الأحكام العامة
مادة ()62

فيما عدا متويل الرتميم وفق ًا لل�ضوابط امل�شار �إليها يف املادة ( )29من هذا القرار ـ ـ ـ ال
يجوز �أن ُيخ�ص�ص ملنتفع واحد �أكرث من خدمة �إ�سكانية واحدة.

مادة ()63

ُيقدم طلب االنتفاع باخلدمة الإ�سكانية على ا�ستمارة خا�صة وفق ًا للنماذج التي ُتعدها
الإدارة ،و ُتدرج الطلبات امل�ستوفاة لل�شروط بح�سب �أ�سبقية تقدميها يف �سجل خا�ص ُيعد لهذا
الغر�ض.
ويلتزم ُمقدم الطلب ب�إفادة الوزارة ب�أي تغيري قد يطر�أ على البيانات وامل�ستندات املتعلقة
بالطلب خالل الفرتة من تاريخ تقدمي الطلب حتى تاريخ تخ�صي�ص اخلدمة الإ�سكانية.

مادة ()64

ُيقدم طلب اخلدمة الإ�سكانية من خالل البوابة االلكرتونية �أو مبا�شرة لدى الوزارة �أو
ممثليها ،وال ُيعد الطلب مكتم ًال �إال بعد �إدخال املتقدم جلميع البيانات و�إرفاقه جلميع امل�ستندات
املطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات ،وا�ستالم ما يفيد �إمتام تقدمي الطلب.

مادة ()65

يجب �أن ُيرفق بطلب احل�صول على اخلدمة الإ�سكانية امل�ستندات التالية:
 -1ن�سخ من جوازات ال�سفر ملُقدم الطلب و �أفراد �أ�سرته.
 -2ن�سخة من عقد الزواج.
� -3شهادة ر�سمية بالأمالك العقارية ملُقدم الطلب و�أفراد �أ�سرته.
� -4شهادة الدخل ال�شهري الأ�صلية ملقدم الطلب على �أال يتجاوز تاريخ �إ�صدارها �شهر ًا واحد ًا
قبل تاريخ تقدمي الطلب.
 -5ن�سخ من �شهادات ميالد ُمقدم الطلب و�أفراد �أ�سرته.
 -6ن�سخة من �شهادة الوفاة والفري�ضة ال�شرعية عند املقت�ضى.
 -7ن�سخة من وثيقة الطالق وما يثبت احل�ضانة عند املقت�ضى.
 -8ن�سخة من وثيقة ملكية الأر�ض يف حالة طلب متويل بناء.
 -9ن�سخة من عقد انتفاع بيت �أو ق�سيمة �سكنية �أو وثيقة ملكية العقار يف حالة طلب متويل ترميم.
� -10أية م�ستندات �أو معلومات �إ�ضافية تطلبها الوزارة.
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مادة ()66

يتم ح�ساب الدخل ملقدم طلب اخلدمة الإ�سكانية وفق ًا للأ�س�س التالية:
 -1العاملون يف القطاع احلكومي والعاملون يف القطاع اخلا�ص ممن يتقا�ضون دخو ًال مق�سمة
�إلى "دخل �أ�سا�سي وعالوات وبدالت" يتم ح�ساب الدخل الأ�سا�سي م�ضاف ًا �إليه العالوات
الثابتة.
 -2العاملون يف القطاع اخلا�ص ممن يتقا�ضون دخ ًال �شام ًال يتم ح�ساب هذا الدخل ال�شامل.
� -3إذا كان يتقا�ضى دخ ًال دوري ًا غري حمدد بال�شهر " يومي � ،أ�سبوعي  ،،،الخ " يتم ح�ساب دخله
على �أ�سا�س ال�شهر.
 -4يتوجب العمل على احت�ساب الدخل امل�سجل يف الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي متى كان
املتقدم بالطلب م�سج ًال فيها ،ما مل يكن الدخل املثبت يف �شهادة الدخل �أعلى من الدخل
املثبت يف الهيئة حيث يعتمد يف هذه احلالة الدخل املثبت يف �شهادة الدخل.
� -5إذا كان �صاحب مهنة حرة فيتوجب احت�ساب الدخل امل�سجل يف الهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي متى كان مقدم الطلب م�سجال فيها ،و�إذا كان غري م�شمول بالتغطية الت�أمينية
فيمكن النظر يف م�ستندات �أخرى منفردة �أو جمتمعة مثل �شهادة الدخل� ،إقرار موثق،
�شهادة من مدقق مايل ،ك�شف ح�ساب بنكي �أو �أية بيانات �أو م�ستندات �أخرى تقرها الإدارة
املخت�صة.
 -6بالن�سبة للعاملني خارج مملكة البحرين من غري امل�شمولني بالغطاء الت�أميني فيمكن اعتماد
�شهادات الدخل متى كانت م�صدقة من اجلهات املعنية م�صحوبة ب�أية م�ستندات �أخرى
تقرها الإدارة املخت�صة.
 -7بالن�سبة للمتقاعدين يتوجب اعتماد مبلغ املعا�ش التقاعدي.
 -8بالن�سبة ملن يتقا�ضون �أكرث من دخل ينبغي احت�ساب جملة هذه الدخول مع بع�ضها.
 -9يدخل يف ح�ساب الدخل �أية عوائد �أخرى دورية يتلقاها مقدم الطلب كالعوائد اال�ستثمارية.

مادة ()67

�إذا كان الطلب مقدم ًا من الزوجة �أو من الزوجني اتفاق ًا بينهما في�شرتط �أال يتجاوز دخلهما
مع ًا احلد الأق�صى امل�سموح به للخدمة الإ�سكانية املطلوبة.

مادة ()68

مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية ،يعترب الطلب املقدم للح�صول على خدمة �إ�سكانية
ك�أن مل يكن و ُيحرم مقدمه من تقدمي طلب جديد ملدة �سنة وذلك يف حالة ت�ضمن الطلب معلومات
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�أو بيانات غري �صحيحة �أو م�ستندات مزورة �أو �إخفاء مقدمه لبيانات ،وكانت �سبب ًا يف قبول طلبه.

مادة ()69

ت�صدر الوزارة قرار ًا ب�إلغاء طلب اخلدمة الإ�سكانية يف حالة فقد مقدم الطلب لأي �شرط
من �شروط احل�صول على اخلدمة الإ�سكانية.
فيما عدا �شرط اجلن�سية البحرينية ،يحق ملن �أُلغي طلبه مبوجب الفقرة ال�سابقة �أن يتقدم
�إلى الوزارة ب�إعادة طلبه �إلى �سجل الطلبات امل�ستوفاة لل�شروط وذلك خالل �سنتني من تاريخ
�إلغاء الطلب.

مادة ()70

تنطبق املعايري املتعلقة بالدخل والعمر ملقدم طلب اخلدمة الإ�سكانية عند تقدميه الطلب،
على �أال يتجاوز دخله ال�شهري عند تخ�صي�ص اخلدمة احلد الأق�صى للدخل ال�شهري امل�سموح
به لكل خدمة �إ�سكانية.

مادة ()71

يحق ملُقدم الطلب تغيري نوع اخلدمة وذلك وفق الأ�س�س التالية:
� -1أن يقت�صر التغيري فقط ملن لديه طلب خدمة م�سكن �أو ق�سيمة �سكنية قائم .
� -2أن يكون التغيري ملرة واحدة فقط.
� -3أن تنطبق عليه �شروط قبول طلب اخلدمة الذي يريد التغيري �إليه.
 -4حتت�سب �أقدمية الطلب بعد تغيري نوعه بخ�صم �سنتني من �أقدمية الطلب القائم.
� -5إذا كانت �أقدمية الطلب املراد تغيريه �أقل من �سنتني فيتم احت�ساب الأقدمية من تاريخ تقدمي
طلب التغيري.

مادة ()72

ي�صدر بتخ�صي�ص اخلدمة الإ�سكانية للمنتفع قرار من الوزير ،وعلى املنتفع قبل ا�ستالم
اخلدمة �أن يوقع على العقد املُعد لذلك ،ويلتزم بكافة ما يرد فيه من �أحكام ،كما يلتزم املنتفع
ب�شقق الإ�سكان بالتوقيع على نظام احتاد املنتفعني ب�شقق الإ�سكان.

مادة ()73

يقوم البنك بفتح ح�ساب للخدمة الإ�سكانية قبل ت�سليمه للمنتفع ،وفق النظم والإجراءات
املتفق عليها بني الوزارة والبنك .

مادة ()74

يلتزم املنتفع ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية للبنك ،وذلك وفق ًا لنظام حت�صيل الأق�ساط
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والإيجارات ال�شهرية املرتتبة على اخلدمة الإ�سكانية املخ�ص�صة املعتمد بالبنك.

مادة ()75

يمُ نح املنتفع فرتة �سماح مدتها �ستة �أ�شهر ل�سداد الأق�ساط امل�ستحقة عن اخلدمة الإ�سكانية
لدى البنك تبد�أ من تاريخ فتح احل�ساب لدى البنك.

مادة ()76

يح�سب مبلغ الق�سط ال�شهري للخدمة الإ�سكانية بالتنا�سب مع مدة ال�سداد على �أال يزيد
الق�سط ال�شهري على  %25من الدخل ال�شهري لرب الأ�سرة.

مادة ()77

ُتعفى �أ�سرة املنتفع املتوفى من كافة املبالغ التي ت�شغل ذمة املتوفى عن اخلدمة الإ�سكانية
يف احلالتني الآتيتني:
� -1إذا ترك �أرملة وابن ًا قا�صر ًا �أو �أكرث.
� -2إذا ترك ابن ًا قا�صر ًا �أو �أكرث.
و ُت�سجل ملكية امل�سكن با�سم �أ�سرة املتوفى.

مادة ()78

للوزير ـ ـ بنا ًء على تو�صية جلنة الإ�سكان  -ت�أجيل �سداد الأق�ساط �أو الإيجارات ال�شهرية
املقررة على املنتفع ب�إحدى اخلدمات الإ�سكانية �أو تخفي�ضها ملدة ال تتجاوز �سنتني �أو لزوال
ال�سبب الذي مت من �أجله الت�أجيل �أو التخفي�ض �أيهما �أ�سبق� ،إذا توافرت �أحد الأ�سباب الآتية:
 -1فقدان املنتفع لوظيفته �أو عمله.
 -2م�صاريف ا�ضطرارية ب�سبب مر�ض مفاجئ �أمل باملنتفع �أو �أحد �أفراد �أ�سرته ب�صورة يتعذر
معها �سداد الأق�ساط ال�شهرية.
 -3ت�أثر دخل املنتفع بالكوارث الطبيعية �أو الطارئة ك�إتالف ممتلكاته باحلريق �أو ال�سيول �أو
انهيار منزله وما �إلى ذلك.
 -4انخفا�ض دخل املنتفع العامل يف جمال الأعمال احلرة ب�سبب �إفال�سه �أو ت�صفية �أعماله
وم�شاريعه التجارية.
� -5أية ظروف �أخرى يقدرها الوزير ت�ستدعي الت�أجيل �أو التخفي�ض.
ويف جميع الأحوال يجب �أال ي�ؤثر القرار ال�صادر بالت�أجيل �أو التخفي�ض على كامل املبلغ
امل�ستحق على املنتفع.

مادة ()79

مع مراعاة �أحكام ا�ستحقاق اخلدمة الإ�سكانية الواردة يف هذا القرار ،يعتمد معيار �أقدمية
الطلب يف �ش�أن تخ�صي�ص خدمة التمليك ب�صفة �أ�سا�سية يف �أي موقع ،وللوزارة اال�سرت�شاد
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باملعايري التالية:
 -1مكان �إقامة الآباء والأجداد ملقدم الطلب.
 -2مكان �إقامة مقدم الطلب وقت التخ�صي�ص و�أماكن �إقامته ال�سابقة وعدد �سنوات �إقامته
فيها ،وفق البيانات امل�سجلة يف اجلهاز املركزي للمعلومات.
 -3موقع امل�شروع الإ�سكاين.
 -4مكان �إقامة �آباء زوج مقدم الطلب و�أجداده.
 -5رغبة مقدم الطلب امل�سجلة يف طلبه يف وقت تقدمي الطلب �أو يف وقت الحق لذلك.
� -6أية معايري تتعلق بظروف خا�صة مبقدم الطلب يقدرها الوزير .

مادة ()80

للوزارة �أن ت�ستند �إلى واحد �أو �أكرث من �أي من املعايري امل�شار �إليها يف املادة ( )79من هذا
القرار يف اختيار موقع امل�سكن املراد تخ�صي�صه ،و لها �أن تتحقق مبا تراه منا�سب ًا للت�أكد من
انطباق املعايري امل�شار �إليها.

مادة ()81

مع مراعاة �أحكام ا�ستحقاق اخلدمة الإ�سكانية الواردة يف هذا القرار ،يعتمد معيار �أقدمية
الطلب يف �ش�أن تخ�صي�ص اخلدمات الإ�سكانية ب�صفة �أ�سا�سية ،ويجوز للوزير  -بعد �أخذ ر�أي
جلنة الإ�سكان -ا�ستعجال التخ�صي�ص بالنظر �إلى االعتبارات الآتية:
 -1عدد �أفراد الأ�سرة.
 -2احلالة املادية لرب الأ�سرة وبقية �أفرادها.
 -3احلالة ال�صحية لرب الأ�سرة �أو �أي من �أفراد �أ�سرته.
 -4ظروف ُ�سكنى رب الأ�سرة احلالية و�أ�سرته.
 -5تاريخ تقدمي طلب اخلدمة الإ�سكانية.
 -6موقع امل�سكن.
 -7غري ذلك من ظروف خا�صة مبقدم الطلب �أو �أي من �أفراد �أ�سرته .

مادة ()82

يجوز للوزير ـ والعتبارات خا�صة مبقدم الطلب تقدرها جلنة الإ�سكان يف كل حالة على
حدة ـ جتاوز اال�شرتاطات املتعلقة بالأ�سرة امل�ستحقة للخدمة الإ�سكانية والعمر والدخل املحددة
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�ضمن معايري ا�ستحقاق اخلدمة الإ�سكانية.

مادة ()83

يف حالة وفاة رب الأ�سرة مقدم الطلب� ،أو فقده لأي �شرط من �شروط قبول طلب وتخ�صي�ص
اخلدمة الإ�سكانية قبل التخ�صي�ص يجوز للوزارة حتويل الطلب با�سم �أحد �أفراد �أ�سرته ـ ـ �إتفاق ًا
بينهم وبرغبته ـ متى كان ي�شكل �أ�سرة م�ستحقة وفق ًا لأحكام هذا القرار وب�شرط �أن ُت�ضمن
الأ�سرة يف الطلب.

مادة ()84

يرتتب على �إلغاء تخ�صي�ص اخلدمة الإ�سكانية ب�سبب خمالفة من�سوبة �إلى املنتفع �إ�سقاط
حقه يف اال�ستفادة من �أي خدمة �إ�سكانية ملدة ال تقل عن �سنة.

مادة ()85

يف حالة وفاة رب الأ�سرة الذي خ�ص�ص له م�سكن �أو ق�سيمة �سكنية �أو يف حالة �إلغاء خدمة
امل�سكن �أو الق�سيمة �إليه يجوز للوزارة �إعادة تخ�صي�ص ذلك امل�سكن �أو الق�سيمة با�سم �أحد �أفراد
�أ�سرته ـ �إتفاق ًا بينهم وبرغبته ـ متى كان ي�شكل �أ�سرة م�ستحقة وفق ًا لأحكام هذا القرار ،وب�شرط
�أن ُت�ضمن الأ�سرة يف الطلب.
ويجوز �إعادة تخ�صي�ص اخلدمة الإ�سكانية -على النحو املتقدم -يف حالة وفاة رب الأ�سرة
الذي خ�ص�صت له �إحدى اخلدمات الإ�سكانية الأخرى غري امل�سكن �أو الق�سيمة ال�سكنية.
ويف حالة وفاة رب الأ�سرة الذي خ�ص�صت له خدمة �إ�سكانية ومل تتوافر يف �أ�سرته �شروط
اال�ستحقاق ،ي�صدر الوزير بنا ًء على تو�صية جلنة الإ�سكان قرار ًا يف �ش�أن اخلدمة الإ�سكانية
املخ�ص�صة.

مادة ()86

يجوز للوزير بنا ًء على تقدير جلنة الإ�سكان �إعادة تخ�صي�ص اخلدمة الإ�سكانية التي مت
�إلغا�ؤها لذات املنتفع �أو �أحد �أفراد �أ�سرته –برغبته -متى كان ي�شكل �أ�سرة م�ستحقة وفق ًا لأحكام
هذا القرار ،وب�شرط �أن ُت�ضمن الأ�سرة يف الطلب.

مادة ()87

ُ -1ي�صرف بدل �سكن لكل رب �أ�سرة م�ضت خم�س �سنوات على تاريخ تقدميه طلب اخلدمة
الإ�سكانية بواقع مائة دينار بحريني �شهري ًا.
ُ -2ي�صرف بدل ال�سكن للمطلقات والأرامل من الفئة الثانية من تاريخ تقدمهن بطلب اخلدمة
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الإ�سكانية.
 -3يوقف �صرف بدل ال�سكن فور �إلغاء الطلب�،أو من تاريخ �إ�ستالم ال�سكن امل�ؤقت �أو بعد مرور
ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم اخلدمة الإ�سكانية  -بح�سب الأحوال .-
 -4ال ي�ستفيد �أ�صحاب الطلبات امل�ؤجلة بنا ًء على رغبتهم من بدل ال�سكن عن ال�سنوات الالحقة
على تاريخ ا�ستحقاقهم للخدمة الإ�سكانية املتقدمني بطلبها.

مادة ()88

للوزير بناء على تقدير جلنة الإ�سكان �إيقاف تقدمي �أي من خدمات الوزارة للمنتفع يف حالة
خمالفته لأي من االلتزامات املفرو�ضة عليه مبوجب هذا القرار �أو العقد املوقع معه.

مادة ()89

ُتطبق الأحكام العامة الواردة يف هذا الف�صل من هذا القرار على برنامج متويل ال�سكن
االجتماعي مبا ال يتعار�ض مع طبيعته.

مادة ()90

ي�صدر الوزير قرار ًا يحدد معايري و�ضوابط تطبيق املكارم امللكية يف حال �صدورها ب�ش�أن
املنتفعني باخلدمة الإ�سكانية.

مادة ()91

ي�ستمر العمل بالقواعد والنظم املقررة للع�سكريني من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية
واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني يف �ش�أن انتفاعهم باخلدمة الإ�سكانية.

مادة ()92

ُيلغى كل حكم ُيخالف �أحكام هذا القرار.

مادة ()93

على وكيل وزارة الإ�سكان تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

								
�صدر يف 17 :ذي احلجة 1436هـ
املـوافــق� 1 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

وزير الإ�سكان
با�سم بن يعقوب احلمر

