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وزارة الإ�سكان
قرار رقم ( )461ل�سنة 2020
بتعديل بع�ض �أحكام القرار 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 ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )909ل�سنة  2015ب�ش�أن نظام الإ�سكان ،وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة الإ�سكان،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ـ�ستبدل بن�صي البندين ( )1و( )5من الفقرة الأوىل من املادة ( )9من القرار رقم ()909
ُي َ
ل�سنة  2015ب�ش�أن نظام الإ�سكان ،الن�صان الآتيان:
البند (:)1
بع�ضـه ب� ِّأي وجه من الوجوه �أو بيعه
 -1ت�أجير الم�سكن �أو التنازل عنه �أو عن االنتفاع به ك ِّلـه �أو ِ
�أو ترتيب � ِّأي حق عيني عليه� ،أو ا�ستخدام الم�سكن ل ِّأي غر�ض �آخر خالف ال�سكن� ،إال بعد
الح�صول على موافقة الوزارة بذلك.
البند (:)5
� -5إذا تخ َّلـف عن ا�ستكمال �إجراءات تخ�صي�ص الم�سكن لمدة تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ
�إخطاره بالتخ�صي�ص �أو بتوقيع العقد واال�ستالم� ،أو �إذا تخ َّلـف عن ال�سكن بالم�سكن لمدة
تزيد على �ستة �أ�شهر بعد اال�ستالم ولحين التَّـ َمـلُّـك وكان ذلك بدون �سبب تقبله الإدارة.
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املادة الثانية

ت�ضاف مادتان جديدتان برقمي ( 9مكرر) 67( ،مكرر ًا) �إىل القرار رقم ( )909ل�سنة
ن�صـاهما كالآتي:
 2015ب�ش�أن نظام الإ�سكانَّ ،
مادة ( 9مكرر):
يجب على الوزارة الت ََّـحـ ُّقـق من ِحـ ْفـظ حق الأ�سرة الأ�سا�سية املقيمة يف الوحدة ال�سكنية قبل
�إ�صدار الإذن الكتابي املت�ض ِّمـن املوافقة على م ْنـح املنتفع حق الت�ص ُّرف يف الوحدة ال�سكنية ب� ِّأي
ت�ص ُّرف ناقل للملكية �أو ترتيب � ِّأي حق عيني عليها .ويجوز لها يف ذلك طلب توفري م�سكن بديل
�أو الت ََّـحـ ُّقـق من �إمكانية توفريه ،وذلك مبا ي�ضمن �أنْ ال يكون � ٌّأي من �أفراد الأ�سرة الأ�سا�سية
املقيمني يف مملكة البحرين بال م�سكن مالئم.
مادة ( 67مكرراً)
يجب على مقدِّ م طلب املوافقة على حق الت�صرف يف الوحدة ال�سكنية ،ارفاق وا�ستكمال
امل�ستندات واملتطلبات وال�شروط الآتية:
 -1موافقة كتابية على حق الت�صرف في الوحدة ال�سكنية �صادرة من ال��زوج �أو الزوجة �أو
الزوجات  -بح�سب الأح��وال ،وفي حالة وفاة الزوج �أو الزوجة � ْأخـذ موافقة الأبناء حال
ا�ستدعت الحاجة لذلك.
 -2موافقة كتابية على حق الت�صرف يف الوحدة ال�سكنية �صادرة من الوالدين �أو �أحدهما -
بح�سب الأحوال  -في حال ت َعـ ُّهـده بااللتزام ب�إ�سكانهم مدى الحياة �أو ثبوت عناوينهم ك�إقامة
دائمة على الوحدة ال�سكنية المراد الت�ص ُّرف بها.
 -3موافقة كتابية على حق الت�ص ُّرف في الوحدة ال�سكنية �صادرة من االبن االعزب العاطل
عن العمل ،وذلك �إذ كان عنوانه ثابت على ذات الوحدة ال�سكنية ومقيم فيها �إقامة دائمة،
�شريطة �أال يكون مالك ًا لعقار �آخر �صالح لل�سكن.
 -4موافقة كتابية من �إدارة �أموال القا�صرين في حالة وجود قا�صر للمنتفعين من الفئة الرابعة.
 -5موافقة كتابية على حق الت�صرف في الوحدة ال�سكنية �صادرة من الورثة ح�سب الفري�ضة
ال�شرعية في حال وفاة المنتفع بالوحدة ال�سكنية بعد �صدور وثيقة التملك.
 -6موافقة كتابية على حق الت�ص ُّرف في الوحدة ال�سكنية �صادرة من مالكي الأ�سهم الم�شاعة
في الوحدة ال�سكنية.
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ال�سـك َنى مدى الحياة ل�صاحب الوحدة ال�سكنية وزوجته في حالة هبته للعقار ما
� -7ضمان حق ُّ
لم يث ُبـت وجود عقار �آخر يدخل في ملكيته و�أبدى رغبته بالتنازل عن حقه في ال�سكن.
ـ�صـر �أو
 -8ما يفيد وجود �سكن دائم لذوي الإعاقة ال�شديدة الج�سدية �أو الذهنية والأبناء ال ُق َّ
�إثبات �إمكانية توفيره.
 -9ما يفيد عدم وجود �أية منازعة ق�ضائية ب�ش�أن حق المطلقة على ذات الوحدة ال�سكنية تتعلق
بم�ساهمتها في �سداد قيمة الوحدة ال�سكنية �أو تكفلها بترميمها �أو ت�أثيثها لحين الف�صل في
مو�ضوع الدعوى بموجب حكم نهائي بات.
 -10ما يفيد عدم وجود حكم على �صاحب الطلب ب�ش�أن حق ال�سكني لمطلقته و�أبنائه �أو �إ�شارة
قيد �أو حجز تحفظي �أو وجود مانع قانوني بالت�صرف على ذات الوحدة ال�سكنية.
� -11أن يكون الم�شتري �أو المت�صرف له �أو َمن �سين ُقـل �إليه الحق في ملكية الوحدة ال�سكنية ممن
ُيـ�سمح لهم بالتَّـ َمـلُّـك في المنطقة الإ�سكانية الموجودة فيها العقار وذلك ح�سب القوانين
المعمول بها في مملكة البحرين.
� -12أية م�ستندات �أو معلومات �أو ت َعـ ُّهـدات �إ�ضافية تطلبها الوزارة ل�ضمان المحافظة على حق
وم�صلحة ون�سيج الأ�سرة واال�ستفادة بالوحدة ال�سكنية.

املادة الثالثة

على وكيل وزارة الإ�سكان تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره
يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الإ�سكان
با�سم بن يعقوب احلمر
�صدر بتاريخ 17 :ذي القعدة 1441هـ
الـمـواف ـ ـ ـ ــق 8 :يـولـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2020م
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