
03 أكتوبر2019

إلى جمیع المرخص لھم،

تحیة طیبة وبعد،

تعد مملكة البحرین عضوا في مجموعة العمل المالي "FATF” من خالل العضویة الكاملة لمجلس
التعاون الخلیجي في مجموعة العمل المالي، وبالتالي فإنھا تلتزم بالتطبیق األمثل للمعاییرالدولیة

لمكافحة غسل األموال وتعمل عن كثب مع جمیع الھیئات الحكومیة حول ھذا الشأن.
وعلى ضوء ذلك، فإنھ قد تم إصدار القرار رقم (3) لسنة 2019  بتاریخ 26 سبتمبر 2019 من

قبل مؤسسة التنظیم العقاري بشأن "االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال
وتمویل اإلرھاب في أعمال المرخص لھم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري" (إضغط ھنا لتحمیل

القرار) ، الذي قامت المؤسسة من خاللھ بإدراج السیاسات واالجراءات والضوابط الرقابیة
الداخلیة الواجبة االتخاذ من قبل جمیع المرخص لھم وذلك للتأكد من عدم استغالل العملیات التي
یقوم بھا في أغراض غسل االموال أو تمویل االرھاب، باإلضافة الى آلیة االبالغ عن العملیات

المشبوھة.

كما وتولي المؤسسة أھمیة كبرى إللتزام جمیع مزاولي المھن العقاریة بالقوانین والتشریعات
المحلیة والدولیة ذات العالقة بحظر ومكافحة غسل األموال، وذلك لمواكبة التطورات الدولیة ذات
العالقة وللمحافظة على سمعة مملكة البحرین كوجھة أولى لالستثمار في القطاع العقاري، وذلك

من خالل تطبیق متطلبات القرار الصادر. باإلضافة إلى ذلك، ستقدم المؤسسة برنامج تدریبي
وستصدر تعامیم دوریة لضمان العلم التام لجمیع المرخص لھم بمتطلبات االمتثال بموجب القوانین

المحلیة والدولیة.
و یتمحور غسل األموال في مجموعة من اإلجراءات المالیة التي یقوم بھا األشخاص الذین حصلوا

على مبالغ مالیّة بطرق غیر شرعیّة بھدف إضافة الطابع الشرعي على ھذه األموال وإخفاء
مصدرھا األصلي غیر القانوني. وعلیھ فإن كّل من یشارك في ھذه العملیة یعتبر مخالفاً لقوانین

مملكة البحرین ویندرج فعلھ تحت ما یعرف بجریمة غسل األموال.
و إنھ وباإلضافة الى القرار الصادر أعاله، تعتبر القوانین والتشریعات المشار إلیھا في دیباجة

القرار رقم (3) لسنة 2019 من أھم التشریعات المرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
في مملكة البحرین.

كما نود االشارة الى ان المؤسسة قد طلبت من جمیع المرخص لھم تعیین مسؤول التزام وذلك من
خالل التعمیم الصادر بتاریخ 21/4/2019 ( إضغط  ھنا لتحمیل التعمیم )  لمكافحة غسل
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األموال وتمویل االرھاب وذلك بااللتزام بالتطبیق األمثل لجمیع المتطلبات الواردة في القرار رقم
(  3 ) لسنة 2019. باالضافة الى ذلك، یتوجب على مسئول االلتزام التأكد من االطالع على
التعامیم الصادرة من قبل المؤسسة وااللتزام بما یرد فیھا، بما في ذلك التحقق من قوائم حظر

التعامل المحلیة والدولیة، وإنشاء وتحدیث قوائمھم الخاصة لألسماء التي یتوجب التأكد من عدم
التعامل معھا.

وعلى ذلك، وفي حال عدم تزوید المؤسسة بأسماء وبیانات مسئولي اإللتزام المعینیین من قبلكم
حتى یوم ھذا التعمیم، فإننا نود أن نفیدكم علماً بوجوب تعیین مسؤول التزام لمكافحة غسل األموال
وتمویل اإلرھاب، وتزوید المؤسسة باسمھ وبیاناتھ ومعلومات التواصل معھ في موعد أقصاه 17

.aml@rera.gov.bh أكتوبر 2019، وذلك بإرسال إیمیل إلى

مع خالص الشكر والتقدیر،
مؤسسة التنظیم العقاري

إدارة السیاسات والتخطیط االستراتیجي

03 of October 2019

All Licensees.

Bahrain is part of the Financial Action Task Force (‘FATF’) through the full
membership of the Gulf Cooperation Council in the FATF, and thus, Bahrain is
committed to the implementation of the international standards related anti-money
laundering, and is working closely with all governmental entities regarding this very
important topic.  

In this regard, Resolution No. (3) of 2019 “regarding anti-money laundering and
financing of terrorism”, was issued on 26th September 2019 (click here to
download the resolution), where RERA has introduced internal policies and
procedures for all real estate licensees for the purpose of identifying and reporting
suspicious transactions and activities and the reporting mechanism.

RERA gives great importance to ensure the commitment of all real estate licensee
in complying with the national and international laws and resolutions related to
anti-money laundering, in order to keep abreast of relevant international
developments and to preserve the reputation of the Kingdom of Bahrain as a first
destination for investment in the real estate sector, by applying the requirements of
the issued Resolution. In addition, RERA will arrange training and issue periodic
circulars to ensure that all licensees are kept fully informed of the compliance
requirements under local and international laws’.  

Money laundering is the process of making large amounts of money generated by
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a criminal activity, appear to have come from a legitimate source. The money from
the criminal activity is considered dirty, and the process "launders" it to make it
look clean. Money laundering is itself a crime. Therefore, any person involved in
this process is considered in violation to the laws of the Kingdom of Bahrain and
acts under what called money laundering offense.
In addition to the above issued resolution, the laws and resolutions mentioned in
its introduction are considered the most important legislations related to combating
money laundering and terrorism in Bahrain. 
RERA have requested from all licensee to appoint a compliance officer in an
earlier circular sent on 21 April 2019 (click here to view the circular), for combating
money laundering and financing of terrorism activities, and ensuring the
compliance with all aspects related to resolution No. (3) of 2019. The compliance
officer must also ensure to view all RERA’s circulars in this regard and to do the
required action, including of reviewing the domestic and the international sanction
lists, and creating and frequently updating their own list for this purpose. 
We kindly inform you that in case you didn’t  provide RERA with the names and
the information’s related to your compliance officers till the date of this circular, you
must appoint a Compliance Officer for combating money laundering and financing
of terrorism, and to provide RERA with his name, details, and contact information
by no later than 17th  October 2019 by sending an email to aml@rera.gov.bh.

Regards,  
Real Estate Regulatory Authority
Strategic Planning and Policy Directorate
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