
1. Finance provided to the customer shall be repaid by 
monthly instalments and interest shall be charged on a daily 
basis on the balance maintained in the Customer’s account. 
The accrued interest shall be collected from the monthly 
instalment first and the balance remaining of the monthly 
instalment shall be used for repayment of the finance 
amount extended to the customer. 

2. The Company (Bahrain Commercial Facilities Company) 
shall have the right to alter the rate of interest on the finance 
amount when necessary; the customer will be accordingly 
informed of this change in writing on his/her registered mail 
address with the Company.  

3. For new loan facility, additional, and loan rescheduling, 
non-refundable administration fees shall be charged.  These 
fees shall be changed and permitted by the Company from 
time to time.

4. For new loan facility, additional, and loan rescheduling, 
insurance fees shall be charged which may change from 
time to time. In case of loan early settlement, part of the 
insurance premium shall be refunded in accordance to 
Central Bank of Bahrain Rules and Regulations.

5. A default compensation amount shall be charged on a daily 
rate basis on all overdue instalments from the due date until 
the date of payment.  The Company has the right to change 
the charge rate from time to time.   

6. A premium delay fee shall be charged on an instalment 
delay request in addition to the accrued interest as per the 
policy of the Company which may change from time to 
time.  Such delay is subject to the Company’s discretion and 
approval.

7. Permission to reschedule the loan shall be in accordance 
with the Central Bank of Bahrain rules and regulations and 
subject to the Company’s discretion and approval.

8. In the event of loan rescheduling or a loan top-up, the 
Company disburses a new loan.  The loan shall be subjected 
to the Company’s credit policy for new loan facilities which 
may change from time to time.

9. Upon partial repayment of the finance, administration fees 
shall be charged and the instalments prepaid shall be in 
inverse order of maturity.   No adjustment shall be made on 
the monthly amount payable as per the loan agreement.

10. In the event of early settlement of the finance amount, the 
Company shall charge re-operating charges on the amount 
estimated as per Central Bank of Bahrain rules and 
regulation with this regard.

11. A loan cancellation application shall be accepted provided 
that the amount thereof has not been received and 
administration fees shall be charged based on the 
Company’s discretion.  

12. I agree that the aforesaid fees and charges shall be subject to 
amendment in the sole discretion of Bahrain Commercial 
Facilities Company and notice shall be given in respect of 
any alteration. I declare and confirm that I have read and 
understood the above conditions and that I have received a 
copy of this document to act in accordance therewith. 

سيتم سداد التمويل املمنوح للزبون بواسطة أقساط شهرية وحتسب   .١
الفائــدة بواقــع يومــي علــى الرصيد املتبقي يف حســاب الزبــون ويتم 
حتصيــل الفائــدة املســتحقة مــن القســط الشــهري أوالً واملتبقي من 

القسط الشهري يكون تسديدًا من مبلغ التمويل املمنوح للزبون. 
يحــق للشــركة ( شــركة البحريــن للتســهيالت التجارية ) تغيير ســعر   .٢
الفائدة على مبلغ التمويل وذلك متى ما دعت احلاجة لذلك. ســوف 
يتــم إخطــار الزبــون كتابيــاً عن هــذا التغييــر و إرســاله بالبريد على 

العنوان املدون لدى الشركة.
حتتســب رســوم إداريــة غيــر قابلــة للترجيــع تقدرهــا الشــركة علــى   .٣
القــروض اجلديــدة، اإلضافــة، و إعــادة جدولــة القــروض، و يحــق 

للشركة تغيير هذه الرسوم من وقت ألخر.
حتتســب رســوم تأمــني تقدرهــا الشــركة علــى القــروض اجلديــدة،   .٤
اإلضافة، و إعادة جدولة القروض و يحق للشركة تغيير هذه الرسوم 
من وقت ألخر. ويف حالة الســداد املبكر للقرض يتم اســترجاع جزء 
مــن مبلــغ التأمــني تـــطابقاً مــع شــروط أنظمــة مصــرف البحريــن 

املركزي.
حتتســب رســوم إضافية بواقع يومي و بنســبة تقدرها الشــركة على   .٥
املبالــغ التــي يتأخر دفعها ابتــداءاً من تاريخ االســتحقاق لغاية تاريخ 

السداد وللشركة احلق يف تغيير قيمة الرسوم من وقت ألخر.
حتتســب رســوم تأجيل دفع أي قســط باإلضافة إلى الفائدة املترتبة   .٦
عليــه، ويخضع هذا التأجيل لتقدير وموافقة الشــركة وفقاً لالنظمة 

الداخلية للشركة التي قد يطرأ عليها تغيير من وقت الخر.
يســمح بإعــادة جدولــة القرض متاشــيا مع أنظمة مصــرف البحرين   .٧

املركزي ويخضع ذلك لتقدير وموافقة الشركة.
يف حالــة إعــادة جدولــة القــرض أو اإلضافــة ســوف يســدد القرض   .٨
احلالــي و يفتــح قــرض جديــد تطبــق عليه شــروط وأحــكام التمويل 

اجلديد املعمول بها لدى الشركة و التي قد تتغير من وقت ألخر.
عنــد الســداد اجلزئــي للتمويــل ستحتســب رســوم إداريــة تقدرهــا   .٩
الشركة، مع اإلبقاء على مبلغ القسط الشهري املتفق عليه يف إتفاقية 

التمويل، وتعديل تاريخ اإلستحقاق.
يف حالة الســداد املبكر للتمويل حتتســب الشركة أتعاب إعادة تشغيل   .١٠
على املبلغ إستناداً ألحكام و قوانني مصرف البحرين املركزي املعمول 

بها يف هذا اإلطار.
يقبــل طلــب إلغــاء القــرض بشــرط أن ال يكــون قــد مت اســتالم املبلغ   .١١

وستحتسب رسوم إدارية تقدرها الشركة.
أوافق على أن األتعاب والرسوم املذكورة أعاله خاضعة للتعديل وفقاَ    .١٢
إلدارة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة (التقديريــة) وســيتم 
اإلخبــار بــأي تعديــل وبهــذا أقــر وأعلــن بأننــي قــد اطلعــت وفهمت 
الشــروط املذكــورة أعــاله وإننــي اســتلمت نســخة مــن هذا املســتند 

لإلطالع والعمل مبوجبه. 

DISCLOSURE OF FINANCE DETAILS, FEES & CHARGES بيــان اإلفصـاح عن  تفاصيل التمويل والرسوم واألتعاب

Preface:
The addenda enclosed to this agreement or any other 
addendum shall constitute an integral part of this agreement, 
which is in full force and shall be part thereof and any 
reference to this agreement shall include these addenda.

متهيد:
تشــكل املالحق املرافقة لهذه االتفاقية أو التي ســيتم ارفاقها بهذه االتفاقية 
جــزءاً اليتجزأ منها، ويســري مفعولها كما لوكانــت مدرجة بالكامل يف صلب 

االتفاقية وأية إشارة لالتفاقية تشمل اإلشارة إلى هذه املالحق. 



GENERAL TERMS AND CONDITIONS  
a) General Terms and Conditions: 
1. The loan will be utilized by the Customer only for the purpose stated 

in the finance agreement. 
2. Bahrain Commercial Facilities Company agrees to extend to the 

Customer the required finance as a (personal loan, vehicle purchase or 
buying or building property) provided that the finance amount shall 
be paid to the Customer personally or to the seller, as the case may be. 

3. Any notice required or permitted to be sent to the Customer under this 
agreement shall be deemed in the case of its dispatch by post at the 
address indicated in the schedule shall be deemed to have been 
conclusively received by the Customer within 48 hours after the date 
of its dispatch by post.

4. The Customer shall, at the request of Bahrain Commercial Facilities 
Company, provide a promissory note for the total amount of the 
instalments (Cheques – Promissory Notes) which shall be a separate 
security for the performance of the Customer’s obligations under this 
agreement.

5. Any extension, delay or indulgence given by Bahrain Commercial 
Facilities Company in the implementation of any of the terms and 
conditions of this agreement or giving any grace period to the 
Customer shall not prejudice, affect nor restrict the rights and powers 
of Bahrain Commercial Facilities Company and no waiver by Bahrain 
Commercial Facilities Company shall be deemed as a waiver of any 
subsequent or continuous violation thereof.   

6. The Customer hereby agrees as follows:
a. To pay the total amount of instalments to Bahrain Commercial 

Facilities Company in the prescribed manner.  
b. Extra-charges on the amounts whose payment is delayed shall be 

calculated on a daily basis before and after the handing down of a 
court judgment. 

c. To ensure giving notice to Bahrain Commercial Facilities 
Company when he leaves or decides to leave the Kingdom of 
Bahrain (except for a period of 3 months or less) and 
acknowledges the right of the First Party to claim against him at his 
residence address or business office for the payment of any 
outstanding instalment. 

d. Bahrain Commercial Facilities Company and its subsidiaries shall 
transfer or carry forward amounts between any accounts or 
transactions belonging to me therewith and no security or 
mortgage provided for guarantee of the recovery of a debt under 
any account or transaction with the Company and its subsidiaries 
shall not be deemed satisfied except upon settlement of all the 
debts that I owe to the Company as a principal debtor or joint 
guarantor with the debtor. 

7. The total instalment price including all interests until the end of the 
loan tenor (less any instalments that have actually been paid) shall 
become due and payable immediately by the Customer without 
demand if:    
a. any instalment is not paid in full on the due date. 
b. it is found that any security given under this agreement is 

misleading, deficient or improper in any respect. 
c. the Customer commits any material breach of any of the terms of 

this agreement. 
d. the Customer is unable to pay his debts (whether under this 

agreement or under any other agreement) when they become due 
and payable or if any proceedings are brought against him in any 
jurisdiction for the handing down of a judgment for declaring the 
customer’s bankruptcy or liquidation of the company voluntarily 
or by a court action. 

e. any cheque or promissory note provided by the Customer is 
returned by the Bank on the ground of having insufficient funds 
(except for a manifest error by the Bank).      

أ) الشروط واألحكام العامة:
يستخدم القرض من قبل العميل فقط للغرض املذكور يف إتفاقية التمويل.  .١

توافق شركة البحرين للتسهيالت التجارية على منح العميل التمويل املطلوب   .٢
وذلــك (لقــرض شــخصي - لشــراء  مركبة - لشــراء أو بناء عقــار) وعلى أن 

يدفع مبلغ التمويل للعميل شخصياً أو للبائع حسب األحوال.
أي إخطار مطلوب أو سمح بإرساله إلى العميل مبوجب هذه االتفاقية يعتبر   .٣
يف حالــة إرســاله بالبريــد على عنوانــه املبني يف امللحق بأنه قد مت اســتالمه 
بشــكل قاطــع مــن قبــل العميــل يف خــالل ثمانيــة وأربعني ســاعة بعــد موعد 

إرساله بالبريد.
يلتــزم العميــل بناء على طلب شــركة البحرين للتســهيالت التجارية بأن يقدم   .٤
ســنداً ألمــر بإجمالــي ســعر األقســاط و (شــيكات - ســندات) يكــون ضماناً 

مستقالً لتنفيذ التزامات العميل مبوجب هذه االتفاقية.
لــن يترتــب علــى أيــة مهلــة أو تأخيــر أو تســاهل مــن جانــب شــركة البحرين   .٥
للتســهيالت  التجارية يف تنفيذ أي شــرط من الشــروط واألحكام املنصوص 
عليها يف هذه االتفاقية أومنح أية مهلة إلى العميل املساس أو التأثير على أو 
تقييد حقوق وصالحيات شــركة البحرين للتســهيالت التجارية ولن يعتبر أي 
تنازل من شركة البحرين للتسهيالت  التجارية عن أية مخالفة تالية مستمرة 

له.
يوافق العميل على:  .٦

دفع إجمالي ســعر األقســاط إلى شــركة البحرين للتســهيالت التجارية  أ. 
بالطريقة احملددة. 

االلتــزام بدفــع رســوم إضافية على املبالغ التي يتأخر دفعها، وحتتســب  ب. 
هذه الرسوم بشكل يومي ويستحق دفعها قبل صدور أي حكم قضائي و 

بعده.
االلتــزام بإخطار شــركة البحرين للتســهيالت التجاريــة عندما يغادر أو  جـ. 
يقرر مغادرة مملكة البحرين ( باستثناء مدة ٣ أشهر أو أقل ) ويقر بحق 
موظفي الطرف األول مبطالبته يف محل إقامته أو جهة عمله لسداد أي 

قسط متأخر.
أن تقــوم شــركة البحريــن للتســهيالت  التجارية والشــركات التابعة لها   د. 
باملناقلة أو الترحيل للمبالغ فيما بني أية حسابات أو معامالت تخصني 
لديها، كما ال يعتبر أي تأمني أو رهن مقدم لضمان استيفاء املديونية يف 
أي حســاب أو معاملــة لــي مع الشــركة أنــه قد أدى الغــرض منه إال بعد 
تسديد كل املديونيات التي أكون مديناً بها للشركة والشركات التابعة لها  

سواء مدين أصلي أو كفيل متضامن مع املدين.
يكون إجمالي ســعر األقســاط شــاملة الفوائد حتى نهاية القرض (مخصوماً    .٧
منه أية أقساط مت دفعها بالفعل) مستحقة الدفع واألداء فوراً من قبل العميل 

بدون مطالبة إذا:
لم يدفع أي قسط بالكامل يف تاريخ االستحقاق. أ. 

تبني أن أي ضمان يف هذه االتفاقية مضلل أو ناقص أو غير صحيح من  ب. 
أية ناحية من النواحي.

ارتكــب العميــل أيــة مخالفــة جوهريــة ألي شــرط مــن شــروط هــذه  جـ. 
االتفاقية.

تعــذر علــى العميــل أن يدفــع ديونــه (ســواء مبوجــب هــذه االتفاقيــة أو  د. 
مبوجــب اتفاقيــة آخــرى) عندما يحــل موعد اســتحقاقها أو رفعت عليه 
دعــوى إلــى أية جهة اختصاص إلصدار حكم بإشــهار إفالس العميل أو 
تصفية الشركة اتفاقياً أو قضائياً  سواء بصفته مدعي أو مدعي عليه.
أعيد أي شــيك مســحوب أو ســند ألمر مقدم من العميل من قبل البنك  هـ. 
بسبب عدم كفاية األموال (باستثناء ما يكون على سبيل اخلطأ من قبل 

البنك).



8. The parties mutually agree that the party that fails to comply with the 
terms of this agreement shall incur any costs or charges (including 
the legal fees of solicitors and legal consultants) after any breach of 
this agreement to take the appropriate actions for ensuring the 
implementation by each party of the terms and conditions of this 
agreement in which case this shall be deemed as an enforceable 
penalty clause. 

9. The Customer shall inform the Company immediately of any 
changes in his residence address or personal contact numbers.

10. In the event that the borrower is a Company each partner shall be 
committed to his/her share in the Company to cover the debt in 
accordance with the law.

11. All parties under this agreement, authorizes the Company and allows 
it to disclose any personal information relating to them, that may be 
necessary for the Company to disclose to any third parties that it may 
deal with, in order to develop its services or develop its data systems, 
or the judicial authorities in order to enable the Company to execute 
this agreement by the all parties.  

12. All parties under this agreement have the right to submit proposals 
and/or complaints by visiting the Customer Complaints Officer at the 
Company's headquarters or by visiting the nearest branch to submit 
the complaint or proposal in writing or by email to:  

 (customerfeedback@bahraincredit.com.bh)
13. The client has the right to object to receive any text messages or 

processing his personal information for direct marketing purposes at 
any time, by visiting the nearest branch and submit the request in 
writing or by email to:  

 (contactcenter@bahraincredit.com.bh)  
14. All parties hereby agree, by virtue of the above-mentioned loan 

agreement, to authorize each other (collectively or individually) to 
sign any required documents related to the loan at any time 
thereafter.

b) Vehicle Finance Special Clauses:  
1. The loss, theft, damage or any destruction to the vehicle shall not 

prejudice the effectiveness of this agreement nor shall affect the 
Customer’s obligation to pay the total instalment price.  

2. A Customer Release Certificate shall be issued for the vehicle after 
repayment of the finance and shall be sent by mail free of charge and 
in case the Customer requests an additional copy, extra-charges shall 
be charged.  

3. Ownership of the vehicle shall be transferred to the Customer only 
upon the payment of the total instalments amount due to Bahrain 
Commercial Facilities Company under this agreement and settlement 
of overdue or any other amounts for the Company related to the 
Customer’s delinquent accounts.

4. The Customer declares that the vehicle purchased by the loan was not 
supplied by Bahrain Commercial Facilities Company nor is there any 
condition, warranty, guarantee or undertaking given thereby whether 
explicit or implicit in respect of its condition or suitability for any 
purpose, merchantability or otherwise and shall not consider the 
supplier or any other person with whom an understanding has been 
reached under any condition as an agent of representative of Bahrain 
Commercial Facilities Company nor shall assume any liability for any 
condition, warranty or undertaking provided by the supplier or any 
such person.   

5. The Customer shall undertake as follows:  
a. To insure the vehicle with an insurance company to be approved by 

Bahrain Commercial Facilities Company by virtue of a 
comprehensive insurance policy which shall state that no amounts 
shall be paid to the Customer under the policy without the approval 
of Bahrain Commercial Facilities Company and that the Customer 
irrevocably nominates Bahrain Commercial Facilities Company as 
an agent thereof under this agreement to receive any amounts 
which are payable under the policy and to issue valid discharges 
therefore. The Customer shall renew the insurance annually 
throughout the term of the agreement failing which Bahrain 
Commercial Facilities Company shall do that at his own expense 
in addition to payment of the insurance fees and charges upon the 
loan.  

يوافــق الطرفــني علــى حتمــل الطــرف املخالــف لبنــود هــذه االتفاقيــة بأيــة   .٨
مصاريــف أو نفقــات (مبا يف ذلك األتعاب القانونية للمحامني واملستشــارين 
القانونيــني) بعــد أي مخالفــة لهذه االتفاقيــة وذلك  التخاذ اإلجــراءات التي 
تكــون مالئمــة لضمــان مراعاة تنفيذ كل طرف لشــروط وبنود هذه االتفاقية 

ويف هذه احلالة يعد ذلك مبثابة شرط جزائي واجب النفاذ.
يجــب علــى العميــل إخبــار الشــركة عــن أي تغييــر يف محــل إقامتــه أو أرقام   .٩

االتصال اخلاصة به و بشكل فوري.
يف حال ان يكون املقترض شــركة يلتزم كل شــريك مبقدار حصته يف الشــركة   .١٠

لتغطية الدين وفقاً ملا ينص علية القانون .
١١. يفوض جميع األطراف يف هذه االتفاقية، الشــركة ويســمح لها بالكشــف عن 
أية معلومات خاصة بهم،  والتي  قد تكون ضرورية  للشركة  بالكشف عنها  
ألي  أطراف أخرى قد تتعامل معها من أجل تطوير خدماتها أو تطوير نظم 
بياناتهــا، أو للســلطات القضائيــة يف ســبيل متكــني الشــركة مــن وضــع هذه 

االتفاقية موضع التنفيذ من قبل جميع األطراف.
١٢. يحــق جلميــع األطــراف يف هذه االتفاقية بتقدمي االقتراحات و/أو الشــكاوى 
عن طريق مراجعة مســؤول شــكاوى العمالء يف املقر الرئيســي للشــركة، أو 
مراجعــة اقــرب فــرع على أن تقدم الشــكوى أو االقتراح  كتابيــاً أو من خالل 

البريد االلكتروني:  
(customerfeedback@bahraincredit.com.bh)  

١٣. يحــق للعميــل طلــب وقــف اســتقبال ايــة مراســالت أو اســتخدام معلوماتــه 
الشــخصية لغــرض التســويق املباشــر يف أي وقت، وذلك عــن طريق مراجعة 

اقرب فرع وتقدمي الطلب كتابياً أو من خالل البريد االلكتروني:  
 (contactcenter@bahraincredit.com.bh)  

١٤. يقر جميع األطراف مبوجب اتفاقية القرض املذكورة أعاله بتخويل كل منهما 
االّخــر (مجتمعــني أو منفرديــن) بالتوقيــع على مايلزم من مســتندات خاصة 

للقرض يف أي وقت الحق.
ب) بنود خاصة لتمويل السيارات:

لن يترتب على فقد أو ســرقة أو عطب أو تعرض الســلعة - املركبة  ألضرار   .١
إلى املساس بسريان هذه االتفاقية أو املساس بالتزام العميل بسداد إجمالي 

سعر األقساط.
سوف تصدر شهادة براءة ذمة للعميل عن املركبة  بعد سداد التمويل وترسل   .٢
بالبريد مجانا ويف حالة طلب الزبون نســخة إضافية حتتســب رسوم إضافية 

كأتعاب إدارية.
تنتقــل ملكيــة املركبــة  إلــى العميل فقط بعد ســداد إجمالي ســعر األقســاط   .٣
لصالح شــركة البحرين للتســهيالت التجارية مبوجب هذه االتفاقية. وتسوية 
أيــة مبالــغ متأخــرة ومســتحقة لصالــح الشــركة علــى عاتــق العميــل يف أي 

معامالت أو حسابات أخرى. 
يقــر العميــل بــأن املركبــة  املشــتراة بالقرض لم يتــم توريدها من قبل شــركة   .٤
البحرين للتسهيالت التجارية وال يوجد أي شرط أو ضمان أو كفالة أو تعهد 
منهــا أي ســواءً أكان صريحــاً أو ضمنياً بخصــوص حالتها أو صالحيتها ألي 
غــرض أو قابليتهــا للبيع أو خالفــة، وال يعتبر بأي حال من األحوال وكيالً أو 
نائباً عن شــركة البحرين للتســهيالت التجارية املجهز أو شخص آخر مت عن 
طريقه التفاهم يف خدمتهم، ولن تتحمل شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
أيــة مســئولية عــن أي شــرط أو ضمــان أو تعهد مقدم من قبــل املجهز أو أي 

شخص من هؤالء.
يلتزم العميل بـاالتي:  .٥

أن يقــوم  بالتأمــني علــى املركبة  لدى شــركة تأمني توافق عليها شــركة  أ. 
البحرين للتســهيالت التجارية مبوجب بوليصة تأمني شــاملة يذكر فيها 
أنــه ال يجــوز دفع أية مبالغ للعميل مبوجب بوليصة بدون موافقة شــركة 
البحريــن  شــركة  يعــني  العميــل  وأن  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 
للتســهيالت التجاريــة وكيــالً عنــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة غيــر القابل 
لإللغاء لقبض أي مبالغ  تســتحق مبوجب البوليصة وإعطاء مخالصات 
ســليمة عنهــا.  و يلتــزم العميل بتجديد التأمني ســنوياً طوال فترة  هذه 
االتفاقيــة و يف حالــة تخلفه يحق لشــركة البحرين للتســهيالت التجارية 
القيــام بذلــك علــى نفقتــه وإضافــة رســوم  ومصاريــف  التأمــني علــى 

القرض. 
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b. To register the vehicle as per Bahrain Commercial Facilities 
Company discretion in the Traffic and Licensing Directorate either 
under the Customer’s name jointly with the Company or under the 
Company’s name.  

c. To undertake not to sell, assign, hire, encumber or part with the 
possession of the vehicle nor dispose thereof in any manner or for 
any interest therein or create or allow the creation of any lien over 
the vehicle whether in consideration of repairs or otherwise 
without the approval of Bahrain Commercial Facilities Company.  

d. To undertake to ensure that the vehicle shall not be taken outside 
Bahrain without the express approval of Bahrain Commercial 
Facilities Company.  

6. Further, it is mutually agreed that in case of the Customer’s failure to 
pay the instalments and his delivery of the vehicle to the Company for 
the sale thereof, he shall:    
a. Pay the sale expenses and all the costs incurred for the vehicle to 

render it fits for sale, otherwise, expense shall be accumulated on 
the Customer’s account.    

b. Pay the balance due to the Company in respect of the loan amount 
if the vehicle’s sale price does not cover the entire amount owed to 
the Company.

7. The Customer declares that the loan he borrowed from Bahrain 
Commercial Facilities Company towards the purchase of a motor 
vehicle to be used in the Kingdom of Bahrain.

 He also declares that in the event the said motor vehicle is sold inside 
or outside Bahrain without Bahrain Commercial Facilities Company 
knowledge as and when the loan agreement is legally enforceable, 
then he shall be charged with a money laundering offence punishable 
by law (7 years imprisonment and a fine less than BD 1,000,000/- or 
5 years imprisonment and a fine less than BD 100,000/- pursuant to 
Legislative Decree No. 4 of 2001 with respect to the Prevention and 
Prohibition of the Laundering of Money) and amendments thereto, 
the Company reserves the right to report the case to the competent 
authority to take appropriate legal action against him.  

c)   Clauses for Mortgage Finance:  
1. The finance shall be extended to the Second Party (Purchase - 

Construction - Repair), provided that interest shall be charged in 
favour of the First Party on a daily basis rate throughout the term of 
the agreement and the Second Party shall mortgage the property as 
security and shall do that at the request and with the approval of the 
First Party as a personal guarantor.

2. The Second Party shall agree to maintain, repair and keep the 
property in a good condition at the standard requested by the 
Management of the First Party until the full repayment of the finance 
amount.

3. The First Party shall have the right to terminate the agreement and to 
have recourse against the Second Party for collection of all the 
instalments remaining which shall become due and payable in one 
lump sum. Further, the First Party shall have recourse against the 
Second Party in respect of all the compensations for any damage 
arising from such termination in any of the following events:  
a. If it is proved that the Second Party has not purchased, built or 

repaired the house for which he is provided with finance.  
b. If the Second Party fails to carry out the formalities for mortgage of 

the property in favour of the First Party as agreed under Clause 1 
of this agreement or fails to sign the required documents and 
undertakings or to provide the other securities agreed for securing 
the right of the First Party to recover the finance amount.  

c. If the Second Party fails to pay three successive or intermittent 
instalments where the instalments are monthly or if he fails to pay 
two successive or intermittent instalments where such instalments 
are quarterly or semi-annually and if he fails to pay one instalment 
if such instalments are monthly. 

d. If it is proven that he has no nationality or it has been stripped by 
the authorities concerned or by a court ruling. Or he has changed or 
adopted another nationality or another address without informing 
the Company. 

تسجيل املركبة  حسب املوافقة الصادرة من  شركة البحرين للتسهيالت  ب. 
التجارية لدى إدارة املرور والترخيص ســواء بإســم العميل (مرهونة) أو 

بإسم الشركة.
التعهــد بعــدم القيام بــدون موافقة كتابيــة صريحة من شــركة البحرين  جـ. 
للتســهيالت التجاريــة ببيع أو التنازل أو تأجيــر أو تكليف أو التخلي عن 
حيازة املركبة  أو التصرف فيها بأي طريقة من الطرق أو مصلحة فيها 
أو إنشــاء أو الســماح بإنشــاء أي حــق للحجــز علــى املركبة ســواء مقابل 

اإلصالحات  أو خالفه.
التعهــد بعــدم القيام بــدون موافقة كتابيــة صريحة من شــركة البحرين  د. 

للتسهيالت التجارية بأخذ املركبة خارج البحرين.
كمــا أنــه مــن املتفــق عليــه أنــه يف حالة تخلــف العميل ألي ســبب عن ســداد   .٦

األقساط وقيامه بتسليم املركبة للشركة لبيعها فإنه يلتزم:
بســداد مصاريــف البيــع وكافــة مــا ينفــق علــى املركبــة  لتهيئتهــا للبيع  أ. 

وبخالف ذلك سيتم إضافتها على حساب العميل.
بســداد املتبقــي للشــركة عن قيمــة القرض وذلك إذا لــم يغطي ثمن بيع  ب. 

املركبة  كامل املبلغ املتبقي يف ذمته للشركة.
ويقر  العميل بأن القرض الذي حصل عليه من شــركة البحرين للتســهيالت   .٧

التجارية هو ألجل شراء مركبة إلستخـدامها فـي مملكة البحـريـن.
ومبوجــب هــذا يقــر بأنه يف حالة بيعــه املركبة يف خارج البحرين أو داخـلـــها   
أثناء ســـريان القرض دون علم وموافقة شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
فإنه يكون مرتكباً جلرمية النصب وجريـمـــة غســيل األمـــوال املعاقب عليها   
بالسجن مدة التزيد عن  ٧ سنوات والغرامة التي ال تتجـــاوز -/١،٠٠٠،٠٠٠ 
دينــار وقــد تكــون العقوبــة التقــل عن ٥ ســنوات والغرامة التي ال تقـــل عـــن
-/١٠٠،٠٠٠ ديـنــــار وذلــك كلــه وفقاً للمرســوم بقانـــون رقم ٤ لسنـــة ٢٠٠١ 
بشـــأن خـطـــر ومكـافـحـــة غسـيــــل األموال والتعديالت الواردة عليه، ويحق 
للشركـــة إبـــالغ السلطـــات املختصـــة إلتخـــاذ االجــراءات القانونيــة ضــده 

ومعاقبته وفقاً للقانون.
ج) بنود خاصة للتمويل العقاري:

يتــم منــح التمويــل للطــرف الثانــي (لشــراء - لبنــاء - لترميــم) علــى أن يتــم   .١
احتساب الفائدة لصالح الطرف األول بشكل يومي طوال مدة هذه االتفاقية 
بشــرط أن يقوم الطرف الثاني برهن العقار رهناً تأمينياً وأن يقوم بناء على 

طلب وموافقة الطرف األول ككفيل شخصي.
يوافق الطرف الثاني على أن يقوم بصيانة العقار وإصالحه واحملافظة عليه   .٢
يف حالة جيدة وباملســتوى الذي تطلبه إدارة الطرف األول إلى أن يتم ســداد 

كامل مبلغ التمويل.
يحــق للطــرف األول فســخ االتفاقية والرجــوع علي الطــرف الثاني لتحصيل   .٣
كامل األقســاط املتبقية والتي تصبح مســتحقة وواجبة الســداد دفعة واحدة، 
كما يحق للطرف األول الرجوع على الطرف الثاني بكافة التعويضات عن أي 

ضرر ناجت عن هذا الفسخ، وذلك كله يف أي من احلاالت التالية:
إذا ثبــت أن الطــرف الثانــي لــم يقم (بشــراء -  ببنــاء -  بترميم) البيت  أ. 

الذي تقرر منحه التمويل ألجله.
إذا تقاعــس الطــرف الثانــي عــن القيام بإجــراءات رهن العقــار لصالح  ب. 
الطــرف األول كمــا هــو متفق عليــه يف البند األول من هــذه االتفاقية أو 
تقــدمي  أو عــن  املطلوبــة   والتعهــدات  املســتندات  توقيــع  تخلــف عــن 
الضمانــات األخــرى املتفق عليها لضمان حق الطرف األول يف اســترداد 

قيمة التمويل.
إذا تخلف الطرف الثاني عن دفع ثالثة أقساط متتالية  أو غير متتالية  جـ. 
إذا كان القســط شــهرياً وإذا تخلــف عــن دفــع قســطني متتاليني أو غير 

متتاليني  إذا كان القسط ربع سنوي أو نصف سنوي.
إذا ثبــت انــه عــدمي اجلنســية، أومت إســقاط جنســيته بناءا علــى أوامر  د. 
اجلهــات ذات االختصــاص أو بناءا على أوامر اجلهات ذات االختصاص 
أوبناءآ على حكم قضائي . أو ثبت انه قام بتغيير جنسيته دون أن يخبر 

الشركة عن هذا التغيير وعن محل إقامته اجلديد.
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e. In case of the destruction of the property in full or in part or 
significant damages are caused thereto whereby its market value is 
reduced due to such damage or destruction. 

4. Prior to the full repayment of the finance amount’s instalments subject 
to this agreement, the Second Party shall not do the following: 
a. He shall not sell the property for which he borrowed nor shall 

dispose thereof in any manner prior to full repayment of the loan 
amount.  

b. He shall not create any encumbrance upon the property in favour of 
a third party other than the official mortgage issued in favour of the 
First Party under this agreement for security the repayment of the 
finance instalments. 

5. Upon settlement by the Second Party in full of the finance instalments 
according to the agreement, the First Party shall address a letter to the 
Land Registration Directorate to redeem the mortgage given in its 
favour upon the property.

6. All the Second Party’s rights and obligations shall be transferred to 
his heirs after his death and the First Party shall have all the rights 
created under this agreement towards them.

7. The Second Party shall insure the property against fire and other risks 
throughout the term of this agreement and shall provide insurance 
against death. In case the Second Party is not regular or fails to pay 
the insurance premiums, the First Party shall pay the value of the 
insurance premium which shall be added to the indebtedness amount 
(finance) in addition to the agreed interest.  

8. The Second Party shall incur all the fees and charges imposed upon 
the property for which finance is provided by any party and all the 
costs and charges required for registration and mortgage of the 
property in favour of the First Party according to the agreement 
without having any right of recourse against the First Party.  

9. It is mutually agreed under this agreement that in case the Second 
Party is more than one person or entity, they shall be jointly liable for 
payment of the finance amount to the First Party in respect of the joint 
performance of all the other obligations arising towards them under 
the terms of this agreement. 

10. The provisions approved by the Board of Directors of the Company 
(First Party) with respect to the conditions to be fulfilled by the 
financier and the required documents and ensuring the validity thereof 
and the part with respect to the violation thereof shall be deemed as an 
integral part of this agreement and the Second Party declares that he 
has read them and shall comply therewith.

11. Customer is not allowed to sell the whole  or part of the mortgaged 
property without an official written approval from Bahrain 
Commercial Facilities Company.

d) Guarantor:  
1. The Guarantor (Third Party) declares that he is a Joint Guarantor with 

the Customer (Second Party) to this agreement and the Guarantor 
(Third Party) hereby agrees as follows:    
a. To guarantee the Customer’s performance of the obligations arising 

from the finance agreement. 
b. To pay immediately at the request of the Company the amount to be 

notified in writing as being the amount payable under the finance 
agreement from the Customer irrespective of the following:
1. Any amendment to the conditions of the agreement concluded 

between the Customer and the Company
2. Any indulgence, grace period or waiver given by the Company 

to the Customer.
3. Invalidity or unenforceability of any of the conditions of this 

agreement. 
4. Any court judgment handed down against the Customer or any 

execution against him. 
5. Lack of a prior demand from the Company to the Customer. 

يف حالة تلف العقار كليا أو جزئياً أو حلقت به أضرار جسيمة أنقصت  هـ. 
قيمته السوقية أياً كان سبب التلف أو الضرر.

ال يجــوز للطــرف الثانــي قبل االنتهاء من ســداد كامل أقســاط مبلــغ التمويل   .٤
موضوع هذه االتفاقية كما يلي:

بيــع العقــار املقترض ألجلــه أو التصرف فيه بأي وجه قبل ســداد كامل  أ. 
القرض.

ترتيــب أي حــق عينــي علــى العقــار لصالــح الغيــر خالفــاً حلــق الرهن  ب. 
الرســمي التأمينــي الصــادر منــه لصالــح الطــرف األول مبوجــب هــذه 

االتفاقية لضمان سداد أقساط التمويل.

بعــد أن يــويف الطــرف الثانــي بكامــل أقســاط التمويل حســب االتفــاق يلتزم   .٥
الطــرف األول أن يوجــه كتابــاً منــه إلى إدارة التســجيل العقــاري لفك الرهن 

الصادر لصاحله على العقار.

جميــع حقــوق والتزامــات الطرف الثاني تنتقل إلى ورثتــه بعد وفاته وللطرف   .٦
األول جميع احلقوق التي يرتبها لهذه االتفاقية يف مواجهتهم.

يلتزم الطرف الثاني بالتأمني على العقار ضد احلريق وخالفه طوال سريان   .٧
هذه االتفاقية كما يلتزم بتأمني التمويل ضد الوفاة ويف حالة عدم انتظار أو 
إخالل الطرف الثاني يف دفع أقساط التأمني يسدد عنه الطرف األول قيمة 
قسط التأمني ثم يتم إضافته إلى مبلغ املديونية (التمويل) مضافاً إليه فوائد 

االتفاقية.

يتحمــل الطــرف الثاني جميع الرســوم واملصروفات التي تفــرض على العقار   .٨
املمول ألجله من أي جهة وجميع املصروفات والرسوم التي يقتضيها تسجيل 
العقار ورهنه لصالح الطرف األول حسب االتفاق يف هذه االتفاقية ودون أي 

حق له بالرجوع بها على الطرف األول.

من املتفق عليه مبوجب هذه االتفاقية أنه يف حالة إذا كان الطرف الثاني أكثر   .٩
من فرد أو أكثر من جهة فإنهم يكونوا معاً متضامنني يف سداد مبلغ التمويل 
للطــرف األول ومتضامنــني يف تنفيذ كافــة االلتزامات األخرى املترتبة عليهم 

مبوجب بنود هذه االتفاقية.

١٠.  تعتبــر األحــكام التي أقرها مجلس إدارة الشــركة (الطرف األول) بخصوص 
الشروط الواجب توافرها يف املمول واملستندات املطلوبة والتأكد من صحتها 
واجلزء الوارد بشأن مخالفتها جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ويقر الطرف 

الثاني أنه أطلع عليها وملتزم بها.

ال يجوز للعميل بيع كل أو جزء من العقار املرهون بدون املوافقة اخلطية من   .١١
شركة البحرين للتسهيالت التجارية.

د) الكفيــــل -  الضـامن:
يقر الضامن (الطرف الثالث) بأنه كفيل متضامن مع العميل (الطرف الثاني)   .١

يف هذه االتفاقية ووافق الضامن (الطرف الثالث) على أن:

يكفل العميل يف تنفيذ االلتزامات املترتبة على اتفاقية التمويل. أ. 

يدفع فوراً بناء على طلب الشــركة املبلغ الذي تخطره به كتابياً على أنه  ب. 
املبلغ املستحق مبوجب اتفاقية التمويل من العميل بغض النظر عن:

أي تعديل يف شروط هذه االتفاقية املبرم ما بني العميل والشركة.  .١

قيام الشركة مبنح العميل أية مهلة أو تساهل أو تنازل.  .٢

عــدم صالحيــة  أو عــدم قابليــة تنفيــذ أي شــرط من شــروط هذه   .٣
االتفاقية.

أي حكم قضائي ضد العميل أو أي إجراء تنفيذي ضده.  .٤

عدم وجود مطالبة مسبقة من الشركة إلى العميل.  .٥
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c. The guarantee shall be transferred to the Guarantor’s estate in case 
of his death under the same conditions of this agreement.  

d. Upon recourse by the Company against the Guarantor, he shall not 
plead with the lack of the debtor’s liability and in case of a security 
in kind allocated legally or voluntarily as a security for such debt 
whether entered into before this guarantee or therewith the 
Company shall have recourse against him without any claim by the 
latter to have recourse against the funds set aside for such security.

e. The obligations of the Customer and Guarantor (and every person 
of them if they are more than one person) shall be assumed jointly 
and severally.  

f. The Customer and Guarantor hereby waive any immunity against 
proceedings or attachment (before or after the issue of a court 
judgment) or execution of any judgment to which they or their 
properties are subject. 

e) Direct Pay Instructions: 
1. Choose your favorite Bank Account.
2. Sign the Direct Debit Instruction (DDI) Form which     allows 

payments to be debited from your Bank Account.
3. Ensure accuracy of your personal information and loan payment 

details prior to signing the DDI Form.
4. The (DDI) Form will be sent to Customer Bank.
5. The Direct Debit Scheme shall be active only when Customer Bank 

approves the (DDI) Form and thus Customer must pay the monthly 
installment by Cash in the nearest Branch Network.

6. Bahrain Commercial Facilities Company (BCFC) shall notify Client 
either by calling or sending SMS to confirm the activation of the 
Direct Debit Scheme once the approval or rejection reply from the 
Customer Bank is received.

7. Client may cancel the Direct Debit Instruction at any time by giving 
instructions to his/her bank and Bahrain Commercial Facilities 
Company, accordingly.

8. Client must receive at least 10 working days advance notice from 
Bahrain Commercial Facilities Company of any changes to the date, 
amount or frequency of the Direct Debit payments.

9. Client is entitled to an immediate refund from his bank if money is 
debited from his account in error.

Customer Acknowledgement:
After reading and understanding the main terms and conditions attached 
to this agreement and signed by me, I hereby undertake to comply with 
all clauses mentioned above and with all details of the loan and all the 
general conditions and provisions attached to this agreement, which I 
read and understood.  I examined the clauses concerning the finance and 
I agree to its correctness and validity from all aspects. I declare that all 
information and details given by me in this agreement are, to the best of 
my knowledge, true and correct and that I have received a copy of this 
letter to review and to act in accordance therewith.  I also declare that I 
am acting on my behalf.

تنتقــل الكفالــة إلــى تركــة الضامن يف حالــة وفاته بذات الشــروط التي  جـ. 
تتضمنها هذه االتفاقية.

ال يجوز للكفيل وعند رجوع الشــركة عليه أن يدفع بتجريد املدين، ويف  د. 
حالــة وجــود تأمــني عيني خصص قانونــاً أو اتفاقاً لضمان الدين ســواء 
أبرم قبل هذه الكفالة أو معها، يكون للشــركة  حق الرجوع عليه دون أن 

يكون لألخير طلب الرجوع على األموال التي خصصت لهذا التأمني.

تكون التزامات العميل والضامن ( وكل شخص منهم إذا كان أيهما أكثر  هـ. 
من شخص واحد ) بالتضامن والتكافل فيما بينهما.

يتنازل العميل والضامن مبوجب هذا وبشــكل غير قابل لإللغاء عن أية  و. 
حصانــة مــن املقاضاة أو احلجــز ( قبل أو بعد صدور حكم قضائي ) أو 

تنفيذ أي حكم يخضعان له أو تخضع له أمالكهما.
ذ)  تعليمات االستقطاع املباشر:

اختيار احلساب املصريف املفضل لديك لدفع أقساطك الشهرية.  .١
التوقيع على اســتمارة تعليمات األتقطاع املباشــر (DDI) التي تســمح بخصم   .٢

املدفوعات من احلساب املصريف اخلاص بك.
ضمــان دقة املعلومات الشــخصية اخلاصة بك وتفاصيل ســداد القرض قبل   .٣

التوقيع على استمارة تعليمات االستقطاع املباشر.
سوف يتم إرسال استمارة تعليمات االستقطاع املباشر لبنك العميل.  .٤

ســوف يكون نظام االســتقطاع املباشــر نافذا فقط عندما يوافق بنك العميل   .٥
على اســتمارة تعليمات االســتقطاع املباشــر، وبالتالي يجب على العميل دفع 

القسط الشهري نقديا يف أقرب فرع مالم يتم االستقطاع.
ســتقوم شــركة البحرين للتســهيالت التجارية بإخطار العميل إما عن طريق   .٦
االتصال أو إرسال رسالة نصية SMS لتأكيد تفعيل نظام االستقطاع املباشر 

مبجرد تلقي الرد باملوافقة أو الرفض من بنك العميل.
ميكن للعميل إلغاء تعليمات الدفع املباشر يف أي وقت وذلك بإصدار تعليماته   .٧

إلى البنك وإلى شركة البحرين للتسهيالت التجارية لتنفيذ ذلك.
حــق العميــل احلصــول علــى إخطار مســبق من شــركة البحرين للتســهيالت   .٨
التجارية قبل ١٠ أيام عمل على األقل يف حال حدوث أي تغيير يف التاريخ أو 

املبلغ أو تكرار الدفعات املباشرة.
حــق  العميــل إجراء اســترداد فــوري للمبلغ من البنــك إذا مت خصم املبلغ من   .٩

حسابه عن طريق اخلطأ.
إقــــرار العــمــيـــل:

بعــد اطالعــي وفهمــي للشــروط األساســية املرفقــة بهــذه االتفاقية فإننــي أتعهد 
باإللتــزام بكافــة البنــود املوضحــة أعــاله، كمــا أتعهد باإللتــزام بتفاصيــل اتفاقية 
التمويــل وبكافــة الشــروط واألحــكام العامــة املرفقــة بهــذه اإلتفاقيــة والتي قمت 
بقراءتهــا وفهمــت مضمونهــا.  وقــد تفحصت مــواد موضوع التمويــل وتأكدت من 
صالحيتهــا مــن جميع النواحي، وأقر بأن جميــع املعلومات والتفاصيل املعطاة من 
قبلي واملوضحة يف هذه اإلتفاقية صحيحة وإنني استلمت نسخة من هذا املستند 
لإلطالع والعمل مبوجبه. كما وأقر بأنني أوقع هذه اإلتفاقية باألصالة عن نفسي.
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