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إلى مدراء اتحادات المالك المرخص لھم  
إلى مسؤولي التزام ومكافحة غسل األموال المعینین من قبل المرخص لھم 

 

(CPD لمدراء اتحادات المالك اللذین لم یقوموا بإستكمال متطلبات برنامج التطویر المھني المستمر )

تذكیر لمدراء إتحادات المالك 
التسجیل اآلن للدورة التدریبیة عبر اإلنترنت إلستكمال متطلبات تجدید الترخیص السنوي

 
تم إعالم مدراء اتحادات المالك عند استالمھم لترخیصھم بضرورة إستكمال شھاداتھم في إدراة إتحادات

المالك لضمان تجدید الترخیص الصادر لھم من قبل المؤسسة. وإنھ وبحسب سجالتنا الحظنا بأنك لم تكمل ھذه
الدورة.

بناءاً على المبادئ التوجیھیة للحكومة الموقرة بشأن فیروس كوفید- 19، تم تعلیق جمیع الدورات التدریبیة
المقامة في معھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة وتم إستبدالھا بدورات متاحة عبر اإلنترنت.

من المقرر إجراء دورة اإلتصال المرئي المباشر لشھادة إدارة إتحادات المالك بتاریخ 26 یولیو وحتى 28
یولیو. ستكون ھذه الدورة ھي األخیرة لھذا العام، لذلك فإنھ یتوجب على جمیع مدراء اتحادات المالك اللذین لم

یستكملوا ھذه الدورة بالتسجیل حیث یعد حصولك على ھذه الشھادة شرطاً لتجدید ترخیصك السنوي الصادر
من قبل مؤسسة التنظیم العقاري.

للتسجیل لھذه الدورة یرجى ملئ نموذج الطلب الخاص بمعھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة، حیث
سیكون اخر موعد للتسجیل تاریخ 16 یولیو 2020  في الساعھ الثانیة مساءاً.

نود التنویھ بأن عدم إلتزام المرخص لھم بمتطلبات برنامج التدریب المھني المستمر (CPD) ( إكمال دورة
إدارة اتحادات المالك) یعرضھم لسحب تراخیصھم أو لتسجیل مخالفة ضدھم في السجل التجاري الخاص بھم.

support@rera.gov.bh ألیھ استفسارات أخرى، یرجى التواصل معنا عبر البرید إلكتروني
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شاكرین لكم تعاونكم الدائم معنا ،،،
مؤسسة التنظیم العقاري

إدارة السیاسات والتخطیط االستراتیجي

 

To all Licensed Owners Association Managers
To Compliance and AML Officers assigned by the Licensees

 

(To Owners Association Managers who have not completed CPD requirement)
 Notice to Owners Association Managers - register now for

online training course to comply with license renewal
requirement  

Owners Association Managers were advised initially upon receipt of their license
that they must complete the Certificate in Owners Association Management in
order to ensure renewal of the annual license. We note from our records that you
have not yet completed this course.

Based on the government guidelines regarding Covid 19, all the RERA classroom-
based CPD training courses at BIBF had to be suspended and have now been
replaced with online options.

The live webinar version of the Certificate in Owners Association
Management is scheduled to take place from the 26 July to 28 July inclusive.
This is the last such course this year so all Owners Association Managers
who have not yet completed the course should register now in order to
comply with legal and license renewal requirements.  

To register for this course please complete the  BIBF application form,
before 16 July 2020, Closing date for registration is 16 July 2020 at 2pm. 

Please be aware that licensees who do not comply with the CPD requirement
(completion of the Certificate in Owners Association Management) are at risk of
having their license withdrawn and /or a violation registered against the CR
activity.

If you have any queries, please email support@rera.gov.bh.  
 
Thank you,
Real Estate Regulatory Authority
Strategic Planning and Policy Directorate

https://www.bibf.com/rera-application-form/
mailto:support@rera.gov.bh

