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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )28ل�سنة 2015
في �ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط �أمين ح�ساب م�شروع التطوير العقاري

محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم
( )64ل�سنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )28ل�سنة  2014يف �ش�أن التطوير العقاري،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2015بت�سمية الوزير املخت�ص والوزارة املخت�صة واجلهة
املخت�صة بتطبيق القانون رقم ( )28ل�سنة  2014يف �ش�أن التطوير العقاري،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )28ل�سنة  2014يف �ش�أن التطوير العقاري ال�صادرة
بالقرار رقم ( )25ل�سنة ،2015

قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
ما مل َي ْقت َِ�ض �سياق الن�ص َ
خالف ذلك:
 )1م�شروع التطوير العقاري� :أعمال �أو م�شاريع تطوير العقارات المرخ�ص بها وفق ًا لأحكام
هذا القانون �أي ًا كانت طبيعتها (بنية �أ�سا�سية �أو ت�شييد المباني) �أو �أغرا�ضها (تجارية،
�صناعية� ،سكنية خا�صة �أو عامة) �أو طرق تمويلها (كالبيع على الخريطة �أو الت�أجير المنتهي
بالتمليك �أو الم�ساطحة �أو البناء والت�شغيل و�إعادة الملكية) �أو القائم بها (�شخ�ص طبيعي
�أو اعتباري).
 )2المطور الرئي�سي :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري المرخ�ص له بمزاولة �أعمال التطوير
العقاري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة.
 )3المطور الفرعي :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري المرخ�ص له بمزاولة �أعمال التطوير
العقاري الذي يعهد �إليه المطور الرئي�سي بموجب اتفاق بينهما تطوير ك ّل �أو جزء من العقار
الذي يتولى تطويره.
 )4ح�ساب الم�شروع :ح�ساب م�صرفي ب�إ�سم م�شروع التطوير العقاري لإيداع المبالغ من المطور
والمودعين يخ�ص�ص لبناء وتنفيذ م�شروع التطوير.
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� )5أمين ح�ساب الم�شروع� :أحد البنوك المرخ�ص لها من قبل م�صرف البحرين المركزي
يتولى �إدارة ح�ساب الم�شروع.
 )6المودعون� :أ�صحاب الح�ص�ص النقدية مثل المطور ،الممول ،الم�شتري والبنك �أو الم�ؤ�س�سة
المالية الدائنة للم�شروع.

مادة ()2

يتولى �أمني ح�ساب امل�شروع �إدارة ح�ساب م�شروع التطوير العقاري وفق ًا لل�ضوابط املن�صو�ص
عليها يف قانون التطوير العقاري وهذا القرار ،ومل�صرف البحرين املركزي و�ضع �ضوابط �أخرى
�إذا دعت احلاجة لذلك.

مادة ()3

ي�شرتط يف �أمني ح�ساب امل�شروع ما يلي:
� )1أن يكون �أحد بنوك التجزئة المرخ�ص لها من قبل م�صرف البحرين المركزي.
� )2أن تتم �إدارة ح�ساب الم�شروع من قبل مكاتب البنك في المملكة ومن قبل موظفين ذوي
خبرة ال تقل عن ثالث �سنوات في �إدارة الح�سابات الم�صرفية ب�شتى �أنواعها.

مادة ()4

يتم تعيني �أمني ح�ساب م�شروع التطوير العقاري مبوجب اتفاق كتابي بني املطور و�أمني
ح�ساب امل�شروع لإن�شاء ح�ساب للم�شروع تودع فيه كافة املبالغ املقدمة من املطور واملودعني.
ويخطر �أمين ح�ساب الم�شروع م�صرف البحرين المركزي بن�سخة من االتفاق الكتابي الم�شار
�إليه.

مادة ()5

يلتزم �أمني ح�ساب امل�شروع مبا يلي:
 )1عدم تقديم خدمات مالية �أخرى لم�شروع التطوير العقاري.
 )2عدم رهن ح�ساب م�شروع التطوير العقاري لأي �سبب من الأ�سباب.
 )3عدم �إ�سناد �أو تحويل الأعمال الخا�صة به ك�أمين ح�ساب الواردة في االتفاق بينه وبين
المطور لطرف ثالث �أثناء فترة تنفيذ الم�شروع لأي �سبب من الأ�سباب.
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 )4عدم ال�سماح باالطالع على البيانات والمعلومات المقيدة بال�سجالت لدى �أمين ح�ساب
الم�شروع �أو �إدارة الم�شروع �إال للمودعين �ضمن حدود البيانات والمعلومات الخا�صة بكل
مودع فقط� ،أو تنفيذ ًا لأمر ق�ضائي �أو بنا ًء على طلب من النيابة العامة.
 )5تزويد الإدارة المعنية ب�إ�صدار التراخي�ص بالمركز البلدي ال�شامل بك�شوف دورية ب�إيرادات
ومدفوعات ح�ساب الم�شروع ،و�أي معلومات �أو بيانات تطلبها ل�ضرورة االطالع عليها ،مع
مراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة ( )6من القانون رقم ( )28ل�سنة  2014في �ش�أن
التطوير العقاري.
 )6تقديم ك�شف ح�ساب �إلى المطور في حالة �إنهاء االتفاق �أو �إغالق ح�ساب الم�شروع لأي �سبب
من الأ�سباب قبل االنتهاء من تنفيذ الم�شروع.

مادة ()6

يعتمد �أمني ح�ساب امل�شروع يف �إجراءات الإيداع وال�صرف من ح�ساب امل�شروع ذات
الإجراءات املتبعة ب�ش�أن الإيداع وال�صرف من احل�ساب اجلاري.
ويودع يف ح�ساب امل�شروع مبلغ ( )%20من القيمة التقديرية للم�شروع وحتت�سب قيمة الأر�ض
من هذه الن�سبة ،ويراعى عند ح�ساب ن�سبة ال( )%20اعتبار كل مرحلة من مراحل تنفيذ امل�شروع
م�شروع ًا م�ستق ًال يف ذاته� ،أخذ ًا يف االعتبار �أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )28ل�سنة
 2014يف �ش�أن التطوير العقاري.
ويودع املطور ن�سبة ال( )%20امل�شار �إليها ،ومبلغ القر�ض يف حالة قيامه برهن م�شروع
التطوير العقاري للح�صول على قر�ض من البنوك �أو امل�ؤ�س�سات �أو �شركات التمويل ،وكافة املبالغ
املقدمة من املطور واملودعني.
وال يتم ال�صرف من ح�ساب امل�شروع �إال بعد اعتماد املهند�س اال�ست�شاري للم�شروع.

مادة ()7

مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )4من هذا القرار ،يف حالة اتفاق املطور و�أمني ح�ساب
امل�شروع على تغيري �أمني احل�ساب يجب �أن يخطر �أمني ح�ساب امل�شروع م�صرف البحرين
املركزي بذلك.

مادة ()8

يف حالة اتفاق املطور و�أمني ح�ساب امل�شروع على ن�سبة ر�سوم �إدارة ح�ساب امل�شروع و�آلية
�سداد يجب �أن يخطر �أمني احل�ساب املودعني بها.
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مادة ()9

تن�ش�أ مب�صرف البحرين املركزي قاعدة بيانات تت�ضمن �أ�سماء �أمناء احل�سابات وم�شاريع
التطوير العقاري التي يتولون �إدارتها وذلك بالتن�سيق مع الإدارة املعنية ب�إ�صدار الرتاخي�ص
باملركز البلدي ال�شامل.

مادة ()10

على الإدارات املعنية مب�صرف البحرين املركزي -كل فيما يخ�صه -تنفيذ هذا القرار،
و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ� 8 :شعبان 1436هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 26 :مــايـو 2015م

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيد محمد املعراج

