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  مثمن عقاريطلب رة ستماا 
 Application Form: Real Estate Valuer License  

[Form PV]
 

  

Instructions  تعليمات 
1. Complete application & sign the declaration 

below. 

2. Attach required documents as outlined in 

checklist (page 2). 

3. Deliver your application and documents at 

RERA.  

 لطلب. رة استمااالرجاء مأل 
و لمطلوبة ات المستندق افا. ار٢
 .٢الصفحة رقم لموضحة في ا
. تقديم الطلب لدى مؤسسة التنظيم ٣ 

 العقاري.
 

 
  رقم الطلب
Application No. 

 
 التاري    خ

Date 

  

Valuer License Type  رخصة المثمن العقارينوع 
 

Based on the Qualification and Experience criteria outlined 
in Note below I wish to apply for the following Valuer 
License Classification (tick as appropriate):  

 Class D – Transitional  

 Class D – Full  

 Class C 

 Class B 

 Class A 

 

 لالمتعلقة بغسيل األموا ٢001لسنة  4أوافق على متطلبات قانون رقم 
والخبرة ، أود الحصول على رخصة مثمن عقاري ضمن بناء على المؤهالت 

 الفئة التالية : 

 رخصة انتقالية –الفئة د  

 كاملة   رخصة –الفئة د  

 الفئة ج 

  بالفئة  

  أ الفئة  

Company Details    معلومات الشركة 
  
ون  يد اإللكبر  البر

Email  

 السجل التجاري
CR No 

كةسم ا الشر   

Company Name 

   

  
ون   الموقع اإللكبر

Website 
 رقم الهاتف

Telephone No 

 العنوان
 Address 

  

 
 تاري    خ انتهاء الرخصة الحالية

Existing License Exp. Date 
 رقم الرخصة الحالية

Existing License No. 

  

 

Real Estate Valuer Details    الرئيسي المثمنمعلومات  
    Sub Valuerمثمن فرع  /                                             Main Valuerمثمن رئيس  /  

الشخص  الرقم   
ID (CPR)  

ولالاالسم ا   
First Name 

لعائلةاسم ا   

Last Name 

   

 رقم السجل التجاري

 CR No 
 رقم الموبايل

Mobile No 

  
ون  يد اإللكبر  البر

Email Address 
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كة    الشر
 
 المنصب ف

Position in company 

 العنوان

Address (if different from above) 

  

 

بالتثمي   العقاري ذات العالقةالمؤهالت   

Relevant Qualifications (refer to 
qualification and experience requirement in 

Note below*)  

  
 
ة ف التثمي   العقاريسنوات الخبر  

 Years of experience in Real Estate Valuation  

  

  
 
ة ف )بالشهور( التثمي   العقارييرجر تحديد عدد سنوات الخبر   

Please state the period (in months) of experience in Real Estate Valuation 

  

 

 

Anti-Money Laundering مكافحة غسل األموال 

Applicants have to comply with the Anti-Money Laundering 
requirements of Law 4/2001. A compliance officer can be an 
employee of the company. In smaller companies the owner or a 
member of the board can have this role. 

المتعلقة  ٢001لسنة  4اإلمتثال مع متطلبات قانون رقم   مقدم الطلب على
بغسيل األموال. يجب تعيين ضابط اإلمتثال في الشركة. في الشركات 

 كضابط إمتثالالصغيرة يمكن تعيين المالك 

  
ون  يد اإللكبر  البر

 Email 
 رقم الهاتف

Mobile No 

 ضابط اإلمتثال لمكافحة غسل األموال
AML Compliance Officer 

   

 

Declaration إقرار 

I, the undersigned, do hereby declare that: 

• All information supplied with this application is true and correct. 

• I will immediately advise RERA of any changes to my status that 
alters or changes any of the information supplied herein. 

• In the conduct of my business as a real estate Valuer, I agree to 
comply with the Bahrain Valuation Standards (BVS) and the RERA 
Code of Conduct. 

• I declare that I will not engage in any real estate brokerage activity 
(Law 27 of 2017 states ‘Practicing Real Estate Brokerage may not 
be combined with the practicing of Real Estate Valuation’).   

• I agree to fully comply with the RERA Continuous Professional 
Development (CPD) courses requirements.  

• I declare that I am not currently subject to a judgement in 
bankruptcy by a competent court in Bahrain. 

• I agree to comply with the requirements of Law no. 4 of 2001 
concerning the prohibition of money laundering. 

• Company/Individual Establishment declares that it will not value 
and do brokerage for the same parcel/plot/unit  

 أقر أنا الموقع أدناه بأن :     
 جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب صحيحة.  •
تغييرات سوف أقوم بإبالغ مؤسسة التنظيم العقاري بأية  •

 مستقبلية في المعلومات المقدمة للمؤسسة 
 لن أقوم بالجمع بين مزاولة مهنتي الوساطة والتثمين العقاري. •
سوف ألتزم بمدونة السلوكيات المهنية المعدة من قبل  •

 بالمثمنين العقاريين.مؤسسة التنظيم العقاري فيما يتعلق 
 سوف أقوم بإستيفاء متطلبات التدريب المهني المستمر •

 .بخصوص التثمين العقاري
لست طرفًا في أي قضية/حكم قضائي متعلق باإلفالس  •

 من محاكم البحرين. ةجارية/صادر
فيما يخص  ٢001لسنة  4سوف ألتزم بمتطلبات القانون رقم  •

 مكافحة اإلرهاب ومكافحة غسيل األموال 
 باإللتزام بعدم التثمين تتعهد المؤسسة/الشركةسوف   •

 الوحدة/العقار لذاتوالوساطة 
  

Full Name 

 األسم الكامل
 

   Signature  

    التوقيع
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Checklist for required documents قائمة المستندات المطلوبة 
 1. Copy of ID Card (CPR) of authorized representative. 1. نسخة من البطاقة الذكية أو جواز السفر 

 2. Photo – passport size of good quality JPEG standard 2. صورة شخصية )حجم جواز السفر( بجودة عالية 

 
3. Clearance Certificate issued by Ministry of Interior covering 

all directors (valid and issued within 3 months). 

شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية صالحة لمدة ال تزيد عن  .3
 أشهر من تاريخ اإلصدار ٣

 
4. Copy of Commercial Registration Certificate contains 

Activity No.74902: Valuation/evaluation activities  

: أنشطة التقييم و 7490٢رقم شهادة السجل التجاري متضمنة النشاط  .4
  التثمين

 
5. Document describing experience as a Real Estate Valuer ( 5 

valuation reports in the last 3 years)  

تقارير  5)  كمثمن عقاريخبرة مقدم الطلب  يتضمن تفاصيلمستند  .5
 سنوات(  ٣تثمين في آخر 

 
6. Copy of Qualification Certificates and evidence of 

experience (see Note below).  
 نسخه من الشهادات األكاديمية )ذات العالقة( .6

 
7. Receipt of Payment (at the time you’ll collect your License 

from RERA) 
 رصيد الدفع .7

 

8. For Classification D (Transitional): Document describing 
minimum experience of 6 months as real estate valuer and 
Submit 5 valuation reports prepared during the last 3 
years. 

شهور في مجال التثمين  6يفيد خبرة ال تقل عن للفئة د )إنتقاليه(: مستند  .8
 ٣العقاري و تقديم خمس تقارير تثمين عقاري تم إعدادها خالل آخر 

 سنوات.

 

9. *For Classification D (Full): In addition to the required 
documents for classification D (Transitional), the applicant 
should attend the Continuous Professional Development 
Course (CPD), Pass the Exam and submit 10 IVS compliant 
valuation reports. 

*For Classification A-B-C: See the table below at the end of 

the form . 

للقئة د )كاملة(: إضافة إلى المستندات المطلوبة للفئة د  * للتقديم .9
اإلنتقالية يتطلب حضور برنامج التدريب المهني المستمر و اجتياز 

 .IVSتقارير تثمين تتوافق مع معايير التثمين الدولية  10االمتحان و تقديم 
 في نهاية االستمارة. أدناه للتقديم للفئة أ/ب/ج: الرجاء مراجعة الجدول*

 10. Copy of Professional Indemnity Insurance Certificate   10.  التأمين ضد أخطاء المهنة  

Note: 

Valuer Classification - Qualification and Experience requirements   

All license applicants must attend the RERA Mandatory Training (Bahrain Valuation Standards 
(BVS), International Valuation Standards, IPMS awareness, professional and ethical standards 
(Day 1), Bahrain real estate Law & Regulations, plus assessment (Day 2). 

Upon successful completion of the mandatory training and assessment, experienced Valuers may 
elect an appropriate classification, noting RICS chartered Valuers (or equivalent) will 
automatically be eligible for Tier A classification.  

 

 

Classification D (Transitional & Full License) – Eligibility - The applicant must be literate. The 
applicant must have a minimum of 6 months’ practical valuation experience evidence by the 
provision of 5 Valuation reports (completed by him/her in the last 3 years) together with a letter 
from the applicant’s employer confirming his/her valuation experience or in the event of being 
self-employed a signed declaration of his/her valuation experience.  

The Applicant shall complete the Mandatory and Fundamentals of Valuation training and pass 
the baseline assessment. A certificate of successful completion will be given and will be required 
to be submitted to RERA.  The Class D Transitional Licensee must submit a minimum of 10 
IVS/Bahrain Valuation Standards (BVS) compliant valuation reports to RERA for assessment. 
These must be submitted within 12 months of receipt of the Class D Transition License and if 
successfully compliant, a Full Class D license will be granted to the individual.  

Note: In the event that the applicant does not meet the 6 months’ experience criteria he/she 
must complete the Mandatory Training, the RICS Valuation Fundamentals Training and pass the 
baseline exam BEFORE he/she is issued with a Class D Transition license.  

 

Classification C - the applicant must have either completed the RICS Foundation Course in 
Property Valuation (or a RERA approved internationally accredited equivalent*), passed the exam 
and submitted a specific number of IVS/BVS compliant Valuation reports as determined by RERA 
for assessment, OR shall elect to undertake the Classification C assessment should the Valuer 
believe they already have the appropriate competencies for this classification. For applicants who 
are directly applying for this classification, they shall provide a Certificate confirming completion 
of the Mandatory Training and Assessment. 

 

Classification B - the applicant must have either completed the RICS Intermediate Course in 
Property Valuation (or a RERA approved internationally accredited equivalent*), passed the exam 
and submitted a specific number of IVS/BVS compliant Valuation reports as determined by RERA 
for assessment, OR shall elect to undertake the Classification B assessment should the Valuer 

 :تنويه

ة التصنيفمتطلبات و  فئات المثمن العقاري تصنيف بشأنتنويه   والخبر

  الدورة التدريبية من يجب عىل جميع المتقدمي   للحصول عىل ترخيص 
مؤسسة التنظيم العقاري النجاح ف 

 :)   المستمر )مدة الدورة يومي  
  ضمن برنامج التطوير المهن 

ولية المعايب  الدالتوعية بو  الدولية التثمي   معايب  و  للتثمي   معايب  البحرين أسس سيشمل اليوم األول من الدورة 
  من الدورة و  لمقياس العقارات

ي انون تنظيم القطاع العقار قالمعايب  المهنية و السلوكية، سيشمل اليوم الثان 
  البحرين، باالضافه اىل التقييم.  حكام العقاريةاأل و 

  الدورةعند النجاح  ف 
 يحق، والتقييم اإللزام   يةالتدريب ف 

ة ىذو  للمثمني    المعهد الملك  مدين من قبل وسيكون المثمني   المعت، التنصيف المناسب إختيار  الخبر
 ) (RICS) للمساحي   القانونيي   

 
 . "أ"فئة  تصنيفلل أو ما يعادله( مؤهلي   تلقائيا

 

ما  عىل مقدم الطلب إجادة القراءة والكتابة، و أن يكون لديه : (رخصة انتقاليه أو كاملة  ) "د"فئة التصنيف 
  مجال التثمي   من خالل تقديم  6ال يقل عن 

ة عملية ف  خالل تقارير تثمي   )تم أعدادها من قبله  5أشهر خبر
ةيؤكد فيه  همن قبل صاحب عمل رسالة مرجعية ( معالماضية سنوات 3   التثمي   أو رسالة  خبر

مقدم الطلب ف 
  حال كونه يعمل لحسابه الخاصيقر في

ته ف   . ها خبر

  أساسيات التثمي   يجب عىل مقدم الطلب إكمال التدريب اإللزام  
  التقييم األساس  و ف 

 سيتم منحو  النجاح ف 
م ضمن الفئة يجب عىل المرخص لها لمؤسسة التنظيم العقاري. تقديمه يجبو بذلك شهادة  مقدم الطلب

ه يجب تقديم هذ .للتثمي    البحرين متوافقه مع معايب   تقارير  10تقديم ما ال يقل عن  )الرخصة اإلنتقالية( "د"
 إصدار الرخصة، سيتم التأهيل الكامل وإذا تم "د"الفئة  من يهاالنتقال الرخصه من استالم خالل سنة تقارير ال

 . الكاملة

ة تقل عن مالحظة:  ، يجب عليه إكمال  أشهر،  6إذا كان لدى مقدم الطلب خبر ودورة أساسيات التدريب اإللزام 
  و التثمي   من قبل المعهد الملك  للمساحي   

 . "د"الفئة من  انتقاىل  ترخيص له صدر أن يقبل  االمتحان النجاح ف 

 

  مقدم الطلب  عىليجب  : "ج"فئة  التصنيف
 من قبل المعهد الملك  دورة أساسيات التثمي    النجاح ف 

  ذلك)أو ما يعادل  للمساحي   
 
   و النجاح(، من قبل مؤسسة التنظيم العقاريمعتمد و  دوليا

 قديمت، و االمتحانف 
  تحددها المؤسسة و  من تقارير التثمي    عدد

 ،ي   ة ومعايب  البحرين للتثممعايب  التثمي   الدوليمع  ةمتوافقالالنر
ة فئة "ج"أو أن يختار إجراء تقييم التصنيف  عىل لهذا التصنيف.  الزمةالكفاءات ال ثمنالملدى  كانإذا   مباشر

  الدورة التدريبية 
خيص ضمن هذا التصنيف تقديم شهادة تثبت نجاحهم ف  المتقدمي   للحصول عىل البر

 اإللزامية والتقييم. 

 

  التثمي   العقاري من   يجب عىل مقدم الطلب : "ب"فئة التصنيف 
  الدورة التدريبية المتوسطة ف 

النجاح ف 
 ومعتمد من قبل مؤسسة التنظيم العقاريأو )المعهد الملك  للمساحي   قبل 

 
  (، ما يعادل ذلك دوليا

 والنجاح ف 
  تحددها المؤسسة و  من تقارير التثمي    عدد تقديمو  االمتحان

ومعايب    معايب  التثمي   الدولية مع ةمتوافقالالنر
ة فئة "ب" أن يختار إجراء تقييم التصنيف أو  ،البحرين للتثمي     الزمةالكفاءات ال ثمنالم كان لدىإذا   مباشر
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believe they already have the appropriate competencies for this classification. For applicants who 
are directly applying for this classification, they shall provide a Certificate confirming completion 
of the Mandatory Training and Assessment. 

 

Classification A - the applicant must have either completed the RICS Competency Programme 
Course in Property Valuation (or a RERA approved internationally accredited equivalent*), passed 
the exam and submitted a specific number of IVS/BVS compliant Valuation reports as determined 
by RERA for assessment, OR shall elect to undertake the Classification A assessment should the 
Valuer believe they already have the appropriate competencies for this classification. For 
applicants who are directly applying for this classification, they shall provide a Certificate 
confirming completion of the Mandatory Training and Assessment. 

خيص ضمن هذا التصنيفلمتقدمي   للحص اعىللهذا التصنيف.     همنجاحتقديم شهادة تثبت  ول عىل البر
ف 

 الدورة التدريبية اإللزامية والتقييم. 

 

 

  التثمي    فئة "أ": التصنيف 
  المقررات ضمن برنامج الكفاءة ف 

يجب عىل مقدم الطلب النجاح ف 
 ومعتمد من قبل مؤسسة التنظيم  الملك  للمساحي   المعهد العقاري من قبل 

 
)أو ما يعادل ذلك دوليا

   العقاري(
  تحددها المؤسسة و  من تقارير التثمي    عدد وتقديماالمتحان والنجاح ف 

مع  ةمتوافقالالنر
ةأأو أن يختار إجراء تقييم التصنيف فئة " ، ومعايب  البحرين للتثمي    الدولية لتثمي   ا معايب   إذا   " مباشر
خيص ضمن  كان لدى المثمن الكفاءات الالزمة لهذا التصنيف. عىل المتقدمي   للحصول عىل البر

  الدورة التدريبية اإللزامية والتقييم. 
 هذا التصنيف تقديم شهادة تثبت نجاحهم ف 


