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إلى جمیع المثمنین العقاریین
 

دورة " أنظمة ومعاییر التثمین العقاري" اإللزامیة لجمیع المثمنین العقاریین والتي ستعقد في
یومي 12 و13 یولیو2020.

یجب على جمیع المثمنین العقاریین المرخص لھم من قبل المؤسسة حضور دورة "أنظمة ومعاییر
التثمین العقاري"، باإلضافة إلى إجتیاز اإلختبارات المرتبطة بھا وذلك لضمان استمرار الحفاظ

على الترخیص الصادر من المؤسسة وتجدیده بشكل سنوي.

وتعتبر ھذه الدورة ھي األخیرة المقرر إجراؤھا خالل سنة 2020 وسیتم تقدیمھا بطریقة اإلتصال
المرئي المباشر حسب ما تقتضیھ التوجیھات الحالیة بخصوص فایروس كورونا.

نود التنویھ بضرورة التسجیل لھذه الدورة وذلك من خالل إرسال برید إلكتروني إلى
realestate@bibf.com  ، وسیغلق التسجیل في تمام الساعة 2 مساءاً یوم الثالثاء الموافق 7

یولیو 2020.
 

إلى جمیع حاملي ترخیص الفئة (د) اإلنتقالیة للتثمین العقاري

المثمنین العقاریین حاملي ترخیص الفئة (د) اإلنتقالیة – یتوجب علیھم إكمال دورة " أساسیات
التثمین " (والتي ستعقد في الفترة من 14 إلى 16 یولیو 2020)

یشترط على جمیع حاملي تراخیص الفئة (د) اإلنتقالیة حضور دورة "أساسیات التثمین" والتي
ستعقد في الفترة من 14 إلى 16 یولیو 2020، باإلضافة إلى استكمال دورة "أنظمة ومعاییر
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التثمین العقاري" والتي ستعقد في یومي 12 و13 یولیو 2020، حیث تعتبر ھذه الدورة ھي
األخیرة المقرر إجراؤھا خالل سنة 2020 وسیتم تقدیمھا بطریقة اإلتصال المرئي المباشر حسب

ما تقتضیھ التوجیھات الحالیة بخصوص فایروس كورونا.

التسجیل والحضور لھذه الدورة یشكل شرطاً أساسیاً للتقدم بطلب تجدید الترخیص السنوي للتثمین
العقاري، للتسجیل یرجى إرسال برید إلكتروني إلى realestate@bibf.com  ، وسیغلق

التسجیل في تمام الساعة 2 مساءاً یوم الثالثاء الموافق 7 یولیو 2020.
 

سیتم إلغاء تراخیص الفئة (د) اإلنتقالیة بتاریخ 3 نوفمبر 2020، إذا كنت ترغب باإلستمرار
بممارسة التثمین العقاري بعد ھذا التاریخ، یجب علیك إكمال مایلي:

 

1. إكمال دورة " أنظمة ومعاییر التثمین العقاري" والتي ستعقد في یومي 12 و13
یولیو2020– (تدریب مباشر عبر اإلنترنت)، للتسجیل یرجى إرسال برید إلكتروني إلى

. realestate@bibf.com
2. دورة " أساسیات التثمین " والتي ستعقد في الفترة من 14 إلى 16 یولیو 2020- (تدریب

مباشر عبر اإلنترنت)، للتسجیل یرجى إرسال برید إلكتروني إلى
. realestate@bibf.com

3. تقدیم 10 تقاریر تثمین عقاري متوافقة مع معاییر البحرین للتثمین العقاري إلى المؤسسة
لیتم إرسالھا إلى المعھد الملكي للمساحین القانونیین للتقییم (یرجى إخفاء أسماء العمالء،

ونسخ 10 تقاریر تثمین عقاري) وإرسالھا إلى البرید اإللكتروني
support@rera.gov.bh   (مع ذكر اسم المرخص لھ، تفاصیل اإلتصال و رقم

الترخیص)، وذلك بتاریخ 30 سبتمبر  كحد اقصى2020.

عند إكمال المتطلبات الثالثة المذكورة أعاله بشكل مرٍض، ستكون مؤھالً للتقدم بطلب للحصول
على ترخیص التثمین العقاري للفئة (د).

لمزید من المعلومات حول فئات التثمین المختلفة وأسالیب وطرق التثمین لكل فئة من المثمنین،
باإلضافة إلى معاییر البحرین للتثمین العقاري، واإلرشادات التوجیھیة حول ما یتم تضمینھ في

تقریر التثمین العقاري المتوافق مع معاییر البحرین للتثمین العقاري للفئة (د)، یرجى اإلطالع على
صفحة "المثمنین" في الموقع اإللكتروني للمؤسسة (إضغط ھنا لإلطالع على الصفحة). 

.support@rera.gov.bh للمزید من اإلستفسارات یرجى التواصل عبر البرید اإللكتروني
 

كما نود أن نحیطكم علماً بأن ھذا التعمیم باإلضافة إلى جمیع التعامیم الصادرة من مؤسسة التنظیم
العقاري إلى المرخص لھم متوافرة على موقع المؤسسة تحت تبویب "التشریعات" من خالل

 https://www.rera.gov.bh/category/regulations. الرابط التالي

شاكرین لكم تعاونكم الدائم معنا ،،،
مؤسسة التنظیم العقاري
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To all Real Estate Valuers 
 
‘RERA Standards and Regulations’ course – mandatory for all real estate
valuers takes place on 12 & 13 July 2020.

All licensed real estate valuers must attend the ‘RERA Standards and Regulations’
course and pass the assessments in order to ensure retention and renewal of the
annual Valuers license. This is the final such course scheduled for 2020 and it will
be delivered in a live webinar format due to current guidelines regarding Covid 19.
 
Registration for this course is essential. Please email realestate@bibf.com,

registration will close at 2pm on Tuesday 7th July 2020.      
 
To all Class D and D Transitional Real Estate Valuation
Licensees

Class D (Transitional) Real Estate Valuer License – completion of the
‘Fundamentals in Valuation’ course (14 to 16 July 2020)    

All Class D (Transitional) license holders must attend the ‘Fundamentals in
Valuation’ course which takes place from the 14 to 16 July 2020.

This requirement is in addition to completion of the RERA Standards &
Regulations course on the 12 and 13 July 2020. This is the final such course
scheduled for 2020 and it will be delivered in a live webinar format due to current
guidelines regarding Covid 19.

Registration and completion of this course is essential to apply for renewal of a
Valuers license. To register please email realestate@bibf.com, registration will

close at 2pm on Tuesday 7th July 2020. 

D Transitional licenses will be cancelled on 3rd November 2020. If you wish to
continue practising as a real estate valuer after that date you are required to now
complete the following:

1. RERA Standards & Regulations course (12 & 13 July 2020 – live webinar
training, register now by email to realestate@bibf.com)

2. RICS Fundamentals in Valuation course (14 to 16 July 2020 – live webinar
training, register now by email to realestate@bibf.com )

3. Submit 10 Bahrain Valuation Standards (BVS) compliant Valuation Reports
to RERA before 30th September 2020 which will be forwarded to RICS for
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assessment.(Please redact clients name, scan the 10 Valuation reports and
sent to support@rera.gov.bh (mentioning licensee name, contact details

and license number) by 30th September 2020.               

On satisfactory completion of the above three requirements, you will be eligible to
apply for a D License.   

Further information on the different valuation classes, methods and bases of
valuation for each valuation license class, as well as the BVS, and guidelines on
what must be included in a Class D BVS compliant Valuation Report,  please visit
the  RERA website under the “Valuers” page (Press here to view the page) .

For any queries please send an email to support@rera.gov.bh

Kindly note that this circular as well as other circulars sent by RERA to all licenses
are available on RERA website under the tab “Regulations” through link
https://www.rera.gov.bh/en/category/regulations.

Thank you,
Real Estate Regulatory Authority
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