برنامج التطوير المهني المستمر للوسطاء
العقاريين ووكالء المبيعات الخاص
بمؤسسة التنظيم العقاري

شهادة مؤسسة التنظيم
العقاري في مجال العقارات

الدراسات المصرفية
المحاسبة والمالية
الصيرفة اإلسالمية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وإدارة المشاريع

التأمين
القيادة واإلدارة
القيادة التنفيذية
الدراسات األكاديمية

نبذة عن المعهد
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
( )BIBFهو معهد شبه حكومي ،وهو تابع
لمصرف البحرين المركزي.
يقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير
الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة
الخليج العربي ،والشرق األوسط وشمال
ملتزما بالتمييز كمؤسسة رائدة في
أفريقيا،
ً
مجال توفير التعليم في جميع التخصصات
التجارية الرئيسية ،و يعد شريك رسمي
للعديد من المؤسسات على مستوى العالم
في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب
في مجاالت الخدمات المصرفية والمالية
والمحاسبة والمالية والصيرفة اإلسالمية
والتنمية التنفيذية والدراسات األكاديمية
والقيادة واإلدارة والتأمين وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وإدارة المشاريع وإدارة
سلسلة التزويد ،األمر الذي يؤدي إلى حلول
متكاملة لقطاع األعمال.

بصمة عالمية

دولــــــة

يدرب المعهد أكثر من  20,000منتسب سنويًا من القطاع المصرفي والمالي
ِّ
باإلضافة إلى القطاعات المهنية األخرى .منذ تأسيسه في عام 1981م ،قدم
المعهد فرص التدريب والتطوير في  63دولة مما يكسب المعهد طابع عالمي.

قدم المعهد برامج التدريب
ألكثر من

منتسب في  63دولة منذ
تأسيسه في عام 1981م

مؤسسة التنظيم العقاري
تم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري ( )RERAرسميًا بإصدار المرسوم
الملكي رقم .2017/69
تقوم المؤسسة بالتنظيم العقاري وفقًا لرؤية صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولى العهد نائب القائد األعلى والنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء بـ:
• تقديم تنظيم فعال وعادل في سوق العقارات
• تعزيز النمو االقتصادي واالستثمار في البحرين
• حماية الحقوق وخلق حياة أفضل لكل بحريني
يتمثل الدور المركزي لمؤسسة التنظيم العقاري في التأكد من أن قطاع
العقارات في البحرين يتماشى مع المعايير الدولية ألفضل الممارسات
ويقدم خدمة مهنية بشفافية وفعالية من حيث التكلفة.
تماشيًا مع المبادرة اإلستراتيجية لمؤسسة التنظيم العقاري ،قمنا بتطوير
برنامج تدريبي لتدريب جميع الوسطاء العقاريين ووكالء المبيعات الذين
يمارسون حاليًا أو يخططون لممارسة المهنة داخل مملكة البحرين.

الهدف من هذا البرنامج الخاص بالوسطاء العقاريين
ووكالء المبيعات
إن أحد أهم التغييرات بموجب قانون مؤسسة التنظيم العقاري رقم  27لعام  2017هو إدخال شرط
الترخيص للمتخصصين في مجال العقارات والمطلوب من وكالء مبيعات العقارات الحصول على
ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري.
سيُطلب من وكالء المبيعات العقارية الحصول على ترخيص معين لبيع العقارات واالنتساب إلى
وسيط مسجل في مؤسسة التنظيم العقاري.
يجب على جميع الوسطاء ووكالء المبيعات إكمال برنامج التدريب اإللزامي المقترح أدناه كجزء من
أحقية الحصول على/تجديد ترخيص وسيط مؤسسة التنظيم العقاري.

شريك التدريب
اختارت مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ()BIBF
كشريك تدريبي لهذا البرنامج .كما سيتم عقد جميع الدورات التدريبية في مقر المعهد في الجفير.

نبذة عن شهادة مؤسسة التنظيم العقاري
للممارس العقاري
تم تصميم هذه الدورة لبناء قطاع عقارات قوي ومستدام في البحرين من خالل ضمان أن جميع
مقدمي الخدمات العقارية يعملون بأعلى المعايير الدولية والمهنية .الشهادة في العقارات هي دورة
مخصصة صممتها مؤسسة التنظيم العقاري لوكالء العقارات ووكالء المبيعات الممارسين الذين
يحملون شهادة جامعية و  3سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الوساطة العقارية

أهداف الدورة
• بناء قدرات مزودي خدمات العقارات المهنية بأعلى المعايير الدولية.
• زيادة معرفة الممارس وخبرته وكفاءته.
• تعزيز سمعة القطاع العقاري في المملكة وخارجها.
• تأهيل األطراف المهتمة بالعمل في القطاع العقاري ودعمهم بالمهارات والكفاءات المهنية
المطلوبة.
• إكمال هذه الدورة واجتياز االختبارات هو شرط للحصول على/تجديد ترخيص الوسيط أو وكيل
المبيعات .إذا كان لديك شهادة جامعية وثالث سنوات.

وحدات الدورة
الوحدة :1

الحكام ،ومراقبي السوق ،ومشغلي السوق ،والمشاريع الضخمة،
وأنواع الملكية.

الوحدة :2

أ :الترخيص ،والوسطاء ،ووكالء المبيعات والمطورين.
ب :األنظمة والسجالت ،حساب الضمان ،سجالت العقارات ،المخالفات
والعقوبات
ج :المفاهيم العقارية ،العقود ،التعريفات العامة/الشروط العقارية،
نصيحة للوسطاء .باإلضافة إلى ذلك ،أساليب التعلم :األسئلة واألجوبة

الوحدة :3

عملية المبيعات :دورات البيع ،ونماذج البيع ،وعقود البيع (نموذج دبي)

الوحدة :4

جمعية المالك :المؤسسة ،أصحاب المصلحة الرئيسيون وأدوارهم،
تعريف المناطق المشتركة ،اللوائح الداخلية والنظام األساسي التحاد
المالك.

الوحدة :5

المهارات األساسية :مفاهيم التسويق ،هيئة سوق المال ،مفاهيم
رياضية مفيدة ،دراسة الحالة.

الوحدة :6

اإلطار القانوني.

تفاصيل الدورة
مدة الدورة 20 :ساعة (يتم تقديمها خالل  5أيام ×  4ساعات يوميًا)
رسوم الدورة لكل مشارك 500/- :دينار بحريني.
مالحظة :تمويل "تمكين" متاح للمواطنين البحرينيين.
جميع الجنسيات األخرى  -يتم دفع رسوم الدورة كاملة قبل أسبوع واحد من بدء الدورة.
طريقة التقييم :سيخضع جميع المشاركين للتقييم النهائي في نهاية الدورة التدريبية لتقييم كفاءتهم
والتحقق من صالحيتها مع نسبة نجاح  55%من أصل .100%

تواريخ الدورة
اللغة

تاريخ بدء الدورة

Language

العربية

 15يوليو

 19يوليو

العربية

 2سبتمبر

 6سبتمبر

اإلنجليزية

 23سبتمبر

 27سبتمبر

العربية

 14اكتوبر

 18اكتوبر

العربية

 4نوفمبر

 8نوفمبر

اإلنجليزية

 11نوفمبر

 15نوفمبر

العربية

 9ديسمبر

 13ديسمبر

كيفية التقدم
توصي مؤسسة التنظيم العقاري ( )RERAجميع األشخاص الذين يحملون ترخيصًا في الوقت الحالي من
المؤسسة كوسيط أو وكيل للمبيعات بالتسجيل في أقرب وقت ممكن حيث سيتم تخصيص األماكن
بحسب أولوية التقديم" .يجب أن يختار حاملو ترخيص مؤسسة التنظيم العقاري التاريخ المفضل من التقويم
المذكور أعاله ،بناء على األحقية (مثال :حيازة شهادة جامعية ألخذ الشهادة) ألخذ إما دبلوم مؤسسة
التنظيم العقاري في العقارات أو شهادة مؤسسة التنظيم العقاري للممارس العقاري الخاصة بالوسطاء.

الخطوة  :1اتصل بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( )BIBFلمزيد من المعلومات حول مواعيد
البدء وعملية التسجيل عن طريق إرسال بريد إلكتروني على  realestate@bibf.comأو االتصال بمدير البرنامج
على الرقم .17815591
الخطوة  :2امأل استمارة التسجيل
الخطوة  :3قم بتقديم جميع المستندات المطلوبة مع بياناتك الشخصية كما هو موضح أدناه:
 .1االسم الكامل
 .2رقم ُ
الهوية الشخصية
 .3البريد اإللكتروني
 .4رقم ترخيص الوسيط
 .5رقم ترخيص وكيل المبيعات (عند االقتضاء)
 .6اسم الوسيط التابع (لوكالء المبيعات فقط)
 .7نسخة إلثبات الخبرة (من صاحب العمل الحالي  /السابق)
 .8نسخة من المؤهل (شهادة جامعية من جامعة معترف بها)
 .9مواعيد الدورة (يرجى تقديم  3خيارات حسب ترتيبك المفضل)
 .10تفاصيل الشركة (رقم السجل التجاري ،عنوان العمل ،عنوان الموقع اإللكتروني)
الخطوة  :4دفع الرسوم كاملة لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (.)BIBF
مالحظة :سيتم تخصيص مواعيد الدورات المطلوبة للمرشحين حسب أولوية التقديم" .نظرًا للمقاعد
المحدودة المتاحة لكل مجموعة ،يمكن تخصيص المرشحين لإللتحاق بالدورة التدريبية البديلة التالية.
سيتم إرسال تعليمات اإللتحاق بالدورة لجميع المشاركين المسجلين ،بمجرد تأكيدها.

سجل
اآلن

استمارة التسجيل
التطوير المهني المستمر لمؤسسة التنظيم العقاري
شهادة مؤسسة التنظيم العقاري في مجال العقارات

كفالة شخصية

كفالة الشركة

كفالة شخصية

اسم المشارك
السيد/السيدة/اآلنسة

االسم األول

االسم األخير

االسم األوسط
القسم

ا لمنصب
* ا لجنسية

الشركة
* العنوان
* الرقم الشخصي

* تاريخ الميالد(يوم/شهر/سنة)

* الدولة

* البريد اإللكتروني (العمل)

رقم هاتف العمل
رقم النقال
* رقم رخصة وكيل المبيعات

* رقم رخصة الوسيط
* اسم الوسيط التابع
* التوقيع

التاريخ

كفالة الشركة
معلومات الشركة
جهة اإلتصال:
السيد/السيدة/اآلنسة

االسم األول

االسم األوسط

ا لمنصب

االسم األخير
القسم

* الرقم الشخصي

* ا لجنسية
العنوان

الدولة

الشركة
رقم هاتف العمل

البريد اإللكتروني

فاكس
التاريخ

التوقيع والختم

اسم المشارك
السيد/السيدة/اآلنسة
ا لمنصب
الشركة
* العنوان
* الرقم الشخصي
*

البريد اإللكتروني (العمل)

* رقم رخصة الوسيط
* اسم الوسيط التابع
* التوقيع

االسم األول

االسم األوسط
* ا لجنسية

االسم األخير
القسم

* تاريخ الميالد(يوم/شهر/سنة)

* الدولة

رقم هاتف العمل
رقم النقال
* رقم رخصة وكيل المبيعات

التاريخ

كفالة شخصية
					
شيك الرجاء ايجاد الشيك مرفق بمبلغ

المدفوع اليى معهد BIBF

بطاقة اإلئتمان الرجاء خصم مبلغ الرسوم من بطاقة اإلئتمان

فيزا

رقم البطاقة

تاريخ االنتهاء

اسم حامل البطاقة

التوقيع

ماستر كارد

نقدًا
الدفع االلكتروني

pay.bibf.com

رسوم البرنامج
 1,000/دينار بحرينياألحكام والشروط:
 .1يقدم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية دورات تدريبية على أساس وجود عدد كاف من الطالب لطرح البرنامج وإال سيتم إلغاء الدورة.
 .2يجوز لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية تعديل التواريخ أو إلغاء الدورة في حالة حدوث أي ظروف غير متوقعة/ال يمكن تجنبها.
سوف تكون مسؤولية معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية في حال حدوث أي تعديل أو إلغاء مقتصرة على تغطية رسوم الدورة
المدفوعة بالكامل.
 .3في حالة إلغاء الدورة ،يقوم المعهد بإعادة المبلغ المدفوع بالكامل من قبل الطالب للدورة .إذا تم تأجيل الدورة من قبل معهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية ،فإن الطالب لديهم خيار طلب استرداد المبلغ.
 .4يجب أن يحضر الطالب المدة الكاملة للدورة كما هو مقرر وأن يلتزموا بأوقات الدورة المحددة .في حالة حضور الطالب أقل من  80٪من إجمالي
ساعات الدورة ،سيتم سحب الطالب من الدورة ،مع وضع عالمة "إسقاط" ،ويطلب منه إعادة التسجيل.
 .5ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪورة ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺪرﻳﺐ .لن يتم تقديم أي طلبات تأجيل بعد ذلك .يمكن تأجيل
الرسوم لجلسة واحدة فقط ،ولن يتم استرداد رسوم الدورة المدفوعة .ال يُسمح للطالب بحضور دورة/موضوع مختلف بطلب التأجيل المعتمد.
 .6يجوز للطالب االنسحاب من الدورة الخاصة بهم من خالل تقديم إشعار خطي بما ال يقل عن أسبوع واحد قبل تاريخ البدء .سيتم تطبيق
سياسة االسترداد الخاصة بالمعهد.
 .7يحتفظ معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بحق تغيير هيكل الرسوم دون إشعار مسبق.

المستندات المطلوب إرفاقها
 .1نسخة إلثبات الخبرة (من صاحب العمل الحالي  /السابق)
 .2نسخة من المؤهل (شهادة جامعية من جامعة معترف بها)
 .3مواعيد الدورة (يرجى تقديم  3خيارات حسب ترتيبك المفضل)
 .4تفاصيل الشركة (رقم السجل التجاري ،عنوان العمل ،عنوان الموقع اإللكتروني)

الستخدام موظفين المعهد فقط
االستعالمات
رقم الفاتورة

التاريخ

ا لمبلغ

مالحظات
توقيع عامل االستقبال
مكتب التسجيل
رقم الطالب

التاريخ

تم تسجيله من قبل

مالحظات
رسوم التقديم لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (غير قابلة لإلسترداد)

 25دينار بحريني

يُرجي إعادة إرسال هذه اإلستمارة إلى:
امين السجالت ،معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ،صندوق بريد  ،20525المنامة ،مملكة البحرين

+973 17 815591

+973 17 729928 / 17916420

realestate@bibf.com

للمزيد من المعلومات
الرجاء التواصل مع مؤسسة التنظيم العقاري

(+973) 1756 6777

Info@RERA.gov.bh
www.RERA.gov.bh
للتسجيل
الرجاء التواصل مع مركز الدراسات المصرفية

(+973) 1781 5555 / 1781 5591

realestate@bibf.com

