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 إلى جميع المرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري  

 إلى مسؤولي إلتزام ومكافحة غسل األموال  

  

 الموضوع: تقديم مايثبت إجتياز المرخص لهم للدورة التدريبية عند تجديد الترخيص 

  

 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات الصادرة تنفيذاً له.  2017نة ( لس27باإلشارة إلى القانون رقم )

توجه المؤسسة جميع المرخص لهم بوجوب اإلشتراك في الدورات التي تحددها المؤسسة من دورات التطوير 

تازها ال يطلب منه اإلشتراك في نفس الدورات التي إجالمهني المستمر عند التقدم للحصول على الترخيص حيث 

فإن     إال في حال وجود دورات إلزامية مختلفة/ جديدة/ معدلة/ في السابق مرة أخرى عند تجديد الترخيص،

 اإلشتراك فيها يكون بتوجيه مسبق من قبل المؤسسة. 

  

وعليه فإنه عند التقدم لتجديد الترخيص عن طريق نظام خدمات التراخيص، والذي يطلب من المرخص لهم إرفاق  

فإنه يجب على المرخص لهم إرفاق نسخة من الشهادة التي تثبت جتيازهم للدورات المطلوبة، ما يثبت إ

 إجتيازهم للدورة مسبقاً، في السنة أو السنوات الماضية. 

 

كما ونود أن نحيطكم علماً بأن القانون وجميع القرارات ومدونة القواعد السلوكية وجميع التعاميم الصادرة من  

  ."التشريعات"اري إلى المرخص لهم متوافرة على موقع المؤسسة تحت تبويب مؤسسة التنظيم العق

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frera.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D19ee4dd5d83746dcf3a98ff0f%26id%3D399892976e%26e%3D38097ceb0b&data=04%7C01%7Cbeny.varghese%40rera.gov.bh%7C1f258d38963d42bb533008d9f775d1f2%7C30dc6b76d9a8461eb401e0eac84fd9c3%7C0%7C0%7C637812907676552490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jKaBs6ltzWJrPg5fc%2BH%2FKncOMxeRQTG7eYuDU9xCD9w%3D&reserved=0


شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا ،،،

 مؤسسة التنظيم العقاري

إدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي

 24 February 2022

     To all RERA Licensees

     To Compliance and AML Officers 

 Subject: Submitting the Required Training Course Certificate for License Renewal 

With reference to Law no. (27) of 2017 Promulgating the Real Estate Sector 

Regulation Law and Resolutions issued thereafter.

RERA directs all the licensees to participate in the CPD program courses for 

 Real Estate Professionals specified by RERA when applying for a license and

 does not require them to enroll in the same courses that they have previously completed

 successfully again upon renewal of the license unless there was

different/new/modified mandatory courses, The licensees in this case will be 

notified by RERA for the participation in these courses.

 Therefore, when applying for license renewal, which requires the licensees to

 attach a proof of the course certificate, the licensees must attach a copy of their previous

.certificate proving that they have passed the course previously

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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