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17 مارس 2021 

إلى جمیع المثمنین العقاریین المرخص لھم من قبل مؤسسة التنظیم العقاري  
إلى مسؤولي إلتزام ومكافحة غسل األموال المعینین من قبل المرخص لھم  

الموضوع: اإللتزام بنطاق فئة ترخیص التثمین العقاري الصادر من قبل المؤسسة   

إنطالقاً من حرص مؤسسة التنظیم العقاري المستمر على تطویر القطاع العقاري وضمان حقوق جمیع أصحاب
المصلحة، و باإلشارة إلى القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظیم القطاع العقاري والقرارات الصادرة

تنفیذاً لھ، وباألخص القرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن تراخیص المثمنین في القطاع العقاري، والذي نظم معاییر
البحرین للتثمین العقاري والواجب على المثمن العقاري مراعاتھا وااللتزام بھا، فإن المؤسسة توجھ المثنمین العقاریین

المرخص لھم بضرورة اإللتزام التام بمعامالت التثمین العقاري حسب نطاق فئة الترخیص الصادر لھم من قبل
المؤسسة فقط، بما في ذلك أنواع العقارات التي یجوز تثمینھا، والقیمة القصوى لتلك العقارات، وطرق التثمین المتاحة
لكل فئة.وعلیھ، فإنھ یحظر على جمیع المثمنین العقاریین المرخص لھم تثمین أي عقار یقع خارج نطاق فئة الترخیص

الصادر لھم من قبل المؤسسة، وذلك تفادیاً إلتخاذ أي إجراءات قانونیة ضدھم.   

للمزید من المعلومات عن معاییر البحرین للتثمین العقاري، الرجاء الضغط ھنا. 

كما ونود أن نحیطكم علماً بأن القانون وجمیع القرارات ومدونة القواعد السلوكیة وجمیع التعامیم الصادرة من مؤسسة
التنظیم العقاري إلى المرخص لھم متوافرة على موقع المؤسسة تحت تبویب "التشریعات" . 

file:///C:/Users/rithinvr/Desktop/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.rera.gov.bh/Media/downloads/Circulars/2022/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20BVS%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.rera.gov.bh/category/regulations


شاكرین لكم تعاونكم الدائم معنا ،،، 
مؤسسة التنظیم العقاري 

إدارة السیاسات والتخطیط االستراتیجي

17th March 2021 

To all Real Estate Valuers Licensed by RERA 
To Compliance and AML Officers assigned by the Licensees 

 Subject: Complying with the scope of the Valuation license granted by 
RERA

As part of the Real Estate Regulatory Authority’s (RERA) objective of developing
the real estate sector and protecting the rights of all stakeholders, and with
reference to Law No. (27) of 2017 Promulgating the Real Estate Sector Regulation
Law, and resolutions issued thereafter, more specifically Resolution (2) of the year
2019 on Licensing of Real Estate Valuers which formed the Bahrain Valuation
Standards that valuers must comply with, all licensed valuers are prohibited from
conducting any Real Estate valuation activity other than what is stipulated in the
license classification granted to them by RERA only, including the types of
properties and the valuation methods, and maximum values of properties
allowed Accordingly, Licensed Real Estate Valuers are prohibited from conducting
any Real Estate valuation activity other than what is stipulated in the license
granted to them by RERA, to avoid any actions as enforced by Law No. 27 of
2017. 

For more information about the Bahrain Valuation Standards, Please click here . 

Kindly note the Law, Resolutions, Code of Conduct and all circulars issued by 
RERA are available on RERA website under the tab “Regulations”. 

Thank you, 

Real Estate Regulatory Authority 
Strategic Planning and Policy Directorate
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