
16 أكتوبر 2019
إلى جمیع المرخص لھم،

الموضوع: نموذج اإلبالغ عن العملیات المشبوھة أو الغیر عادیة

ً من حرص مؤسسة التنظیم العقاري المستمرعلى إستقرار القطاع العقاري وتعزیز انطالقا
اإلجراءات لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وباإلشارة إلى القانون  رقم ( 27) لسنة
2017  الخاص بتنظیم القطاع العقاري، والقرارت المنظمة لھ، وباألخص القرار رقم (3) لسنة
2019  "بشأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في
أعمال المرخص لھم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري"، فإنھ وبموجب المادة رقم (10) من ھذا
القرار یتوجب على مسئولي اإللتزام لدى المرخص لھم من قبل المؤسسة إبالغ الوحدة المنفذة
وھي إدارة التحریات المالیة بوزارة الداخلیة، والوحدة المختصة بالمؤسسة وھي الوحدة المعنیة
بمكافحة عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب بإدارة السیاسات والتخطیط االستراتیجي في
ً أو عن طریق الحضور ً أو الكترونیا المؤسسة عن أیة عملیات مشبوھة أو غیر عادیة، كتابیا

الشخصي  وذلك من خالل إعداد تقریر طبقاً للنموذج المعتمد لدى المؤسسة.

وعلیھ فإننا نرفق لكم النموذج المعتمد من قبل المؤسسة لإلبالغ عن العملیات المشبوھة أو الغیر
عادیة (إضغط ھنا لتحمیل النموذج)، حیث یتوجب التزام جمیع المرخص لھم بالمتطلبات المذكورة

أعاله والعمل بھا من تاریخ صدور ھذا التعمیم.

.aml@rera.gov.bh لمزید من االستفسار الرجاء التواصل معنا على البرید اإللكتروني التالي

مع خالص الشكر والتقدیر،
مؤسسة التنظیم العقاري

إدارة السیاسات والتخطیط االستراتیجي
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stability of the real estate sector and setting procedures to combat money
laundering and terrorism, and in accordance with Law No. (27) of 2017
Promulgating The Real Estate Sector Regulation Law, and the resolutions issued
by RERA, specifically Resolution No. (3) of 2019 “Obligations Related to
Procedures of Money Laundering and Terrorism Financing Prevention in Licensed
Real Estate Activities”, where article (10) states that “The Compliance Officers
shall be responsible for reporting in writing, electronically or personally suspicious
or extraordinary transactions to the Enforcement Unit which is The Financial
Intelligence Directorate at the Ministry of Interior and the Anti-Money Laundering
Unit within the Policies & Strategic Planning Unit at RERA, by preparing a report,
as per the form approved by RERA regarding the suspicious or extraordinary
transactions.

Therefore, please find the attached template approved by RERA for reporting of
suspicious or extraordinary transactions (Click here to download the template).

All Licensees must fulfill the above requirements from the date of the issuance of
this circular .

For more information please contact us on the email aml@rera.gov.bh

Regards,  
Real Estate Regulatory Authority
Strategic Planning and Policy Directorate

16th Oct 2019
To:  All Licensees, 

Subject: Template for Reporting Extraordinary or Suspicious Transactions 

As part of the Real Estate Regulatory Authority’s (RERA) objective of ensuring the
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