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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )19( ل�سنة 2018

بتنظيم مزاولة ن�ساط اأمني ح�ساب �سمان م�ساريع البيع على اخلريطة

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،
وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2017 باإ�شدار قانون تنظيم القطاع العقاري،

اأمني ح�شاب م�شروع  ن�شاط  مزاولة  تنظيم  �شاأن  يف   2016 ل�شنة   )20( رقم  القرار  وعلى 
التطوير العقاري،

وعلى القرار رقم )3  ( ل�شنة 2018 ب�شاأن ح�شاب �شمان م�شروعات البيع على اخلريطة،
وبعد التفاق مع موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر الآتي:

مادة )1(

تعاريف

الواردة  املعايَن  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
للكلمات  ويكون   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  يف 

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
القانون: قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017.

الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

المهند�ـــض ال�ست�ســـاري: المهند�ـــس ال�شت�شـــاري المعتَمـــد مـــن مجل�ـــس تنظيم مزاولـــة المهن 

الهند�شية والُمعيَّن لالإ�شراف على م�شروع البيع على الخريطة.
قرار ح�ساب ال�سمان : هو القرار ال�شادر من الموؤ�ش�شة ب�شاأن م�شروعات البيع على الخريطة.

مادة )2(

يتوىل اأمني ح�شاب ال�شمان اإدارة احل�شاب وفقًا لل�شوابط الواردة يف هذا القرار، وال�شوابط 
يف  اإ�شافية  توجيهات  و�شع  وللم�شرف  ال�شمان،  ح�شاب  وقرار  القانون،  يف  عليها  املن�شو�س 
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جملَّد التوجيهات يف �شاأن تنظيم اخلدمات املالية التي ُيقدمها اأمني احل�شاب مل�شاريع التطوير 
العقاري.

مادة )3(

�سروط اأمني ح�ساب ال�سمان

ُي�شرَتط يف اأمني ح�شاب ال�شمان ما ياأتي:
�س لها من قبل الم�شرف. 1( اأن يكون اأحد بنوك التجزئة المرخَّ

2( اأن يتم اإدارة ح�شاب ال�شمان من قبل مكاتب البنك في المملكة.
3( اأن يكون مقيدًا ب�شجل اأمناء الح�شاب لدى الموؤ�ش�شة. 

مادة )4(

طريقة التعيني

لإن�شاء ح�شاب م�شتقل  ر  املطوِّ وبني  بينه  كتابي  اتفاق  مبوجب  اأمني ح�شاب ال�شمان  ُيعني 
با�شم كل م�شروع من م�شاريع البيع على اخلريطة، وُيخِطر اأمني ح�شاب ال�شمان كل من امل�شرف 

واملوؤ�ش�شة بهذا التفاق. 
   ويجوز اأن ت�شري اتفاقية ح�شاب ال�شمان على اأكرث من م�شروع تطوير عقاري �شريطة اأن 

ُين�شاأ ح�شاب م�شتقل با�شم كل م�شروع.
ويجوز للمطور تغيري اأمني ح�شاب ال�شمان اإىل اأمني ح�شاب �شمان اآخر ُمقيد يف �شجل اأمناء 
ح�شاب ال�شمان، �شريطة احل�شول على املوافقة امل�شبقة من املوؤ�ش�شة، ويجب اأن ُيخِطر كل من 

اأمني ح�شاب ال�شمان ال�شابق واحلايل امل�شرف بذلك.

مادة )5(

اللتزامات وامل�سئوليات

يلتزم اأمني ح�شاب ال�شمان بالآتي:
1( تزويد الموؤ�ش�شة بك�شوف تف�شيلية �شهرية باإيرادات ومدفوعات الح�شاب الخا�س بالم�شروع، 

واأية معلومات اأو بيانات تطلبها ل�شرورة الطالع عليها.
ر فـــي حالة اإنهاء التفـــاق اأو اإغالق الح�شاب لأيِّ �شبب من  2(  تقديـــم ك�شف ح�شاب اإلى المطوِّ

الأ�شباب قبل النتهاء من تنفيذ الم�شروع.
3( تنظيم ك�شوفات الح�شاب بحيث ُتبين رقم الوحدة وا�شم الم�شتفيد من الوحدة العقارية وثمن 

ال�شراء وكافة المبالغ المدفوعة من قبل كل م�شتفيد.



العدد: 3367 – الخميس 24 مايو 2018

51

4( القواعد الإر�شادية التي تعدها الموؤ�ش�شة لإدارة  الح�شاب.
5( التعليمات ال�شادرة عن الموؤ�ش�شة بوقف �شرف اأي مبالغ من الح�شاب، حال مخالفة المطور 

لأحكام القانون اأو هذا القرار اأو تعليمات الموؤ�ش�شة.

مادة )6(

ُيحظر على اأمني ح�شاب ال�شمان ما ياأتي:

1(  ال�شرف من الح�شاب اإل بعد اعتماد المهند�س ال�شت�شاري للم�شروع.
2( رْهن الح�شاب لأيِّ �شبب من الأ�شباب.

3(  اإ�شنـــاد اأو تحويل الأعمال الخا�شـــة به كاأمين الح�شاب الواردة في التفاق بينه وبين المطور 
لطرف ثالث اأثناء فترة تنفيذ الم�شروع لأيِّ �شبب من الأ�شباب.

4(  ال�شماح بالطالع على البيانات والمعلومات المقيدة ب�شجالته اأو �شجالت اإدارة الم�شروع اإل 
للمودعيـــن وفي حدود البيانات والمعلومات الخا�شة بكل ُمودع فقط، اأو تنفيذًا لأمر ق�شائي 

اأو بناًء على طلب من النيابة العامة.
5( اإجراء المقا�شة على المبالغ المودعة في الح�شاب ب�شفته دائن للمطور.

6( ا�شتثمـــار الأمـــوال المودعة في الح�شاب بـــاأي �شكل من الأ�شكال، اأو و�شعهـــا كوديعة بنكية اأو 
القيـــام بما مـــن �شاأنه ت�شجيع المطور على التاأخير في تنفيـــذ الم�شروع بهدف ح�شوله على 

فوائد بنكية اأو اأرباح اأعلى.
7( اإغالق الح�شاب قبل الح�شول على موافقة الموؤ�ش�شة.

مادة )7(

ر  ل ُي�شاأل اأمين الح�شاب عن الأ�شرار النا�شئة عن اأيِّ اإجراء اأو فعل اأو امتناع من قبل المطوِّ
ر واأيٍّ من المودعين. اأو المهند�س ال�شت�شاري، اأو عن الأ�شرار النا�شئة عن العالقة بين المطوِّ

مادة )8(

يجوز لأمين الح�شاب تقديم خدمات مالية لم�شروع التطوير العقاري وللم�شترين اأو للراغبين 
في �شراء وحدة �شكنية ب�شرط عدم و�شع قيود على الح�شاب في حالة ن�شوء خالف مع المطور 
وعدم اإجراء اأي تقا�س على الح�شاب مقابل مديونية المطور ويتعين الإ�شارة اإلى ذلك في اتفاق 

فتح الح�شاب.



العدد: 3367 – الخميس 24 مايو 2018

52

مادة )9(

الإيداع وال�سرف

ُيوَدع في الح�شاب ما يلي:
1(  الودائـــع الماليـــة المحددة بقـــرار من مجل�ـــس اإدارة الموؤ�ش�شة بن�شبة مـــن القيمة التقديرية 
رة بمعرفـــة المهند�س ال�شت�شاري وتحت�شب هـــذه الن�شبة بح�شب كل مرحلة  للم�شـــروع المقدَّ

من مراحل تنفيذ الم�شروع على النحو المبين بقرار ح�شاب ال�شمان.
ر من البنـــوك اأو الموؤ�ش�شات اأو �شركات التمويل في حال  2(  مبلـــغ اأي تمويل يح�شل عليه المطوِّ

قيامه برْهن م�شروع التطوير العقاري.
ر والمودعين. 3(  كافة المبالغ المقدمة من المطوِّ

مادة )10(

ُيراعي في �شاأن الإيداع وال�شرف لدي اأمين الح�شاب القواعد المعتَمدة لالإيداع وال�شرف 
الواردة بقرار الح�شاب.

مادة )11(

ُيراعى في �شاأن ح�شاب �شمان الم�شاريع القائمة قبل �شدور هذا القرار ال�شتمرار في اإدارة 
الح�شاب وفقا لالتفاق المبرم بين المطور واأمين الح�شاب، مع تزويد المطور والموؤ�ش�شة ببيانات 

وك�شوفات �شهريه عن كافة ما يتعلق بح�شاب ال�شمان.

مادة )12(

اأمين ح�شاب م�شروع  ن�شاط  مزاولة  تنظيم  �شاأن  في   2016 ل�شنة   )20( رقم  القرار  ُيلغى 
التطوير العقاري.

مادة )13(

على الإدارات المعنية بالم�شرف - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 
من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

 حمافظ م�سرف البحرين املركزي

 ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ : 8 رم�شان 1439هـ
المـــــــــوافــــق: 24 مــــايــو 2018م


