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أســـس مركـــز القـــرار الذكـــي للتدريـــب كمركـــز متخصص فـــي العلـــوم العقارية 
فـــي المملكـــة العربيه الســـعودية، حيث تبلـــورت انطالقة التأســـيس من خالل 
رؤيـــة المملكـــة 2030 ومـــا نتج عنها مـــن مبـــادرات متعددة في مجـــال التنظيم 
والتطويـــر والتأهيل العقاري. حيث ســـيبدأ المركز أعمالـــه بالقطاع العقاري ومن 
ثم ســـينطلق بـــإذن الله فـــي تقديم كافـــة العلـــوم المتقاطعه مع علـــم العقار 
وتقديمهـــا بقالـــب مهنـــي واحترافـــي وفـــق المعاييـــر العالميه واســـتنادا إلى 

خصوصيـــة األنظمه والتشـــريعات بالمملكة.

مـــن خالل اإلســـتقراء الفاحص لرؤية المملكـــة في المجال العقاري، ســـنجد أن 
التغيـــرات التـــي تمت والتـــي مازالت تحت اإلصدار من قبـــل الجهات المختصة، 
قـــد أحدثت نقلـــة نوعيه للقطاع من حيث التشـــريع و التنظيم و التطبيق و الذي 
كان مـــن نتائجـــه ازديـــاد الطلب على التعليـــم العقاري خالل الســـنوات الماضيه 

نظرًا للمتطلبات التشـــريعية من قبـــل الجهات المعنية. 

نســـعى مـــن خـــالل رؤيتنـــا إلـــى التكامـــل والتعـــاون مـــع العديـــد مـــن الهيئات 
والمنظمـــات والمراكـــز الحكومية والخاصة داخل وخـــارج المملكة، إيمانا منا بلغة 
التحالفـــات التكامليـــة والتي ســـتكون نتيجاتهـــا تقديم الفكـــر المنهجي المنظم 
والمتوافـــق مـــع متطلبـــات الســـوق المحلي والعالمـــي في المجـــال العقاري، 
إضافـــة إلـــى اإلرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة و توفيـــر األساســـيات 
والبرامـــج المتقدمـــة للراغبيـــن بالعمـــل فـــي المجـــال العقـــاري فـــي المملكـــة 

الســـعودية. العربية 

أ. محمد علي ناصر البر
مقّيم ومدّرب زميل بالهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين

مّدرب معتمد بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

ي
يذ

نف
الت

س 
رئي

 ال
مة

كل
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رؤيتنــــا
تطويــر مخرجــات بشــرية و تنظيمــة وطنيــة مؤهلــة محليــا و عالميــا لممارســة 

العمــل فــي القطــاع العقــاري.

5 | SMART DECISION TRAINING CENTER
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مهّمتنــــا
الفهــــم العلمي والعملي لمتطلبــــات الســـوق العقـــــاري بالمملكــــة.	 

مواكبة التغيرات التشـــريعية والتنظيمية وعكســـها على واقع السوق 	 
و ممارســـة العاملين به.

المناهـــج 	  لنقـــل  والدوليـــة  واالقليميـــة  المحليـــة  التحالفـــات  تكويـــن 
العقـــاري. المجـــال  فـــي  والتجـــارب  والخبـــرات 

تطويـــر وإعـــداد المناهـــج التدريبيـــه المحليـــة والعالميـــة فـــي المجـــال 	 
العقاري.

تأهيل وتطوير العاملين و الراغبين في العمل في المجــال العقـــاري.	 

المشـــاركة فـــي بناء منظومـــة التعليم العقـــاري بالتعاون مـــع الجهات 	 
المختلفة ذات الطابـــع األكاديمي.
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أهدافنــــا
صياغة الحقائب التدريبية العامة والمتخصصه في المجال العقاري.	 

تقديـــم الـــدورات و ورش العمـــل والمؤتمـــرات العلميـــة المتخصصـــة فـــي 	 
المجـــال العقـــاري بالمملكة.

تقديـــم الدورات المتخصصة فـــي العلوم المتقاطعة مـــع المجال العقاري، 	 
والمتمثلـــة باإلقتصـــاد والمحاســـبة والتمويل واإلحصاء وتطوير المشـــاريع 
واإلدارة العامـــة وإدراة المرافـــق والتســـويق والمبيعـــات واإلســـتراتجيات 

ونظـــم المعلومـــات العقارية.

تأهيـــل المتدربين للحصـــول على الشـــهادات اإلحترافية المحليـــة والعالمية 	 
للعمـــل في المجـــال العقاري.

التعـــاون مـــع الجامعات الســـعوديه في تقديـــم المناهـــج المتخصصة في 	 
المجـــال العقاري.

تأهيـــل العامليـــن فـــي التخصصـــات العقاريـــة فـــي القطاعـــات الحكوميـــة 	 
لإلرتقـــاء بمخرجـــات العمل حســـب المعاييـــر المحليـــة والعالميـــة في مجال 

تخصصهـــم.
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ما يمّيزنـــا
الخبرة التي إمتدت ألكثر من 20 عاما في العمل بالمجال العقاري محليا وعالميا.	 

المدخـــالت العلميـــة والعمليـــة وصياغتهـــا بمـــا يتوافق مـــع متطلبات وتشـــريعات 	 
السعودي. الســـوق 

الكـــوادر الســـعودية المؤهلة في العديـــد من المجاالت والتي اســـتطاعات بفضل 	 
اللـــه ثـــم بفضل مـــا قدمته حكومتنا الرشـــيدة من تعليـــم و تأهيل تكويـــن المعادلة 
المتميـــزه و المتكونـــه من التعليم والخبرة العمليه في المجـــال العقاري والمجاالت 

االخرى المتقاطعـــه والمكملة له.

التحالفـــات المحليـــة والخليجيـــة والعالميـــة، والتي ســـتكون بإذن الله قنـــوات لنقل 	 
المعـــارف والتجارب العلميـــة والعملية للســـوق المحلي.

تطورنا المســـتمر، في تحليل ومتابعة تطورات الســـوق المحلي واحتياجاته الحالية 	 
والمســـتقبلية وربطها بالجانب التعليمي والتطويري للعاملين بالســـوق العقاري.
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البرامج والدورات

إن الرؤيـــة والمهمـــة واالهـــداف التـــي تبناهـــا المركـــز، هـــي اإلطـــار الـــذي بنيـــت عليـــة 
اســـتراتيجيات وخطـــة المركـــز التدريبيـــة، حيث نهـــدف إلى تنـــوع المخرجـــات والحفاظ على 
جودتهـــا مـــع التركيـــز علـــى احتياجـــات الســـوق الحاليـــة والمســـتقبليه وفـــق نمـــو القطاع 

العقـــاري تشـــريعيا وتنظيميـــا وعمليـــًا.

معاهد واكاديمات حكوميه.	 

معاهد واكاديمات خليجيه 	 
وعالمية.

شركات ومراكز ابحاث 	 
واستشارات محليه وعالمية.

يتم تنسيقها مع:

دورات 
خاصة 
بالمركز

دورات 
تعاونية

تنقسم الدورات والمؤتمرات العلمية التي يقدمها المركز إلى فئتين 
رئسيتين وهمــا:
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التقييم العقاري	 

الخدمات العقاريه	 

التطوير العقاري	 

التمويل العقاري.	 

ادرارة المشاريع العقارية	 

العلوم المتقاطعه والمكملة الحتياجات وتنفيذ العمل العقاري, وتشمل:	 

برامج الحاســـوب )مثل: Excel, Microsoft Project, One Note, وبرامج اإلحصاء . 1
العقاري( والتحليل 

اإلحصاء.. 2

اإلقتصاد.. 3

المحاسبه.. 4

نظم المعلومات العقاريه وبرامج تحليل البيانات.. 5

األنظمة التشريعية والقانونيه في المجال العقاري.. 6

الحوكمه العقارية للمنشئات واألعمال العقاريه.. 7

مراجعة وإعداد التقارير في التقييم العقاري.. 8

مراجعة وإعداد التقرير في المشاريع العقارية.. 9

6Sigma وربطها بجودة المشاريع والمخرجات العقاريه.. 10

قراءة دراسات الجدوى العقارية وتحليلها.. 11

التقارير المحلية والعالميه وكيفية اإلستفادة منها في العمل العقاري.. 12

خطة تطوير الذات في المجال العقاري.. 13

الجهات واألكاديميات والجامعات المتخصصة في المجال العقاري.. 14

نبذة عن
ما يقدمه المركز
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50

16

4000~
50

إنجازاتنــــا
يفتخـــر مركـــز القرار الذكي بالعديـــد من اإلنجازات منذ بدايته وحتـــى يومنا هذا, حيث 

قدمنا العديد من اإلنجازات التي تشـــمل:

بالتعـــاون  تدريبيـــة  دورة 
مـــع أكاديميـــة تقييم خالل 

.2020 و   2019 عامـــّي 

منهـــج مختلـــف فـــي التقييـــم العقـــاري تـــم تقديمها من 
خـــالل الهيئـــة الســـعودية للمقّيمين المعتمديـــن كمدّرب 

الهيئة. مـــع  زميل 

متدّرب ومستفيد من دوراتنا منذ عام 2015 وحتى 2021.

دورة تدريبيـــة متنوعة في 
المجـــال العقـــاري والعلوم 

المكملـــة له.

إعداد منهجين متخصصين من ِقبل المدّرب بالعناوين التالية:

طرق إعداد تقرير التقييم العقاري.	 

أساسيات التقييم العقاري.	 
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حلفاؤنــــا
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المستندات
والشهادات
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٢٠٥١٢٣٠٢٦٢
١٤٤١/٠٩/٠٤  ھـ

٧٠١٧١٥٤٥٥٥

مركز القرار الذكي للتدریب
٢٢٠٦، الجبھاء، الكورنیش، ٦٥٢٨

٣٤٤١٣١٣٨٩٨٩١١١
١٣٩١ ھـســــعودىمحمد علي ناصر البر

الخبر١٤٠٩/١١/٠٣ ھـ١٠١٨٠٤١٦٧١

مراكز التدریب، التدرب اإللكتروني

١٠٠٠٠٠
محمد علي ناصر البر

١٣٩١ ھـســــعودى
الخبر١٠١٨٠٤١٦٧١ ١٤٠٩/١١/٠٣ ھـ

 الخبر

مئة  ألف   لایر  فقط ال غیر

 الخبر
١٤٤١/٠٩/٠٤ ھـ١٤٤٤/٠٩/٠٤٤٩١٢٧٦١ ھـ

نایف صالح الطاسان

السجل التجاري	 
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1040825959

رقم الشهادة : ١٠٤٠٨٢٥٩٥٩ 
التاريخ : ١٤٤٢/١٢/١٧  هـ 

الرقم المميز: ٣١٠١٣١٦٤٢٥

شهادة
     CERTIFICATE

 
  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف / مركز القرار الذكي للتدريب  

سجل مدني رقم ١٠١٨٠٤١٦٧١ وسجل تجاري رقم ٢٠٥١٢٣٠٢٦٢    

قدم إقراره عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١م  

  

وقد منح هذه الشهاده لتمكينه من إنهاء جميع معامالته بما في ذلك صرف مستحقاته 

النهائية عن العقود. 

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩  هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠  م.  

(التاسع و العشرون من رمضان ألف و أربعمائة و ثالثة و أربعون هجري) 

  

 

شهادة الهيئة الهامة للزكاة والدخل	 
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شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة	 
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ةیبیردت ةأشنم  ةصخر 
Training facility license

 

ةصخرلا 702831License Number - 1931مقر 

: ةأشنملا بیردتللمسإ  يكذلا  رارقلا  :Facility nameزكرم 

: كلا ـ ملا بیردتللمسإ  يكذلا  رارقلا  :Owner nameزكرم 

: ةأشنملا يلاجرعون  :Facility typeزكرم - 

: ةنیدملا :Region /cityربخلاةقطنملا / 

: لاصتالا :0565871333Mobile numberمقر 

: ينورتكلإلا :f112211@hotmail.comE.mailدیربلا 

: رادصإلا ::03/06/2020Date of issueخیرات  ءاھتنالا :03/06/2025Expiry dateخیرات 

ماع ریدملا 

General Director

جالفلا يلع  نب  يماس 

.ينھملاو ينقتلا  بیردتلل  ةماعلا  ةسسؤملا  ةمظنأ  بجومب  ةصخرلا  هذھ  تردصأ 

.عیقوت وأ  متخ  ىلإ  جاتحت  الو  ةیمسر  ةقیثولا  هذھ 

.ةدمتعملا جماربلا  لیعفت  دعب  الا  يبیردت  طاشن  يأ  ةسرامم  نكمی  ال 

وا زمرلا  حسم  ربع  ةلعفملا ، ةیبیردتلا  جماربلاو  تانایبلا  ةحص  نم  ققحتلا  كنكمی 

www.ngdpt.tvtc.gov.sa ينورتكلالا عقوملا  ةرایز 

This license issued according to the TVTC rules and

regulations.

This document is official and does not need stamped or

signed.

Training isn't permeated before activating program.

Checking the details of the license via scanning the QR

or visiting the website www.ngdpt.tvtc.gov.sa

.Riyadh –Rayan-Buraidah St ةدیرب عراش  نایرلا -  ضایرلا -  011-2088400 tvtc_pt@ gdpci@tvtc.gov.sa 

رخصة منشأة تدريبية	 
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مركز القرار الذكي للتدريب

411236745961443/01/041443/01/04

مركز القرار الذكي للتدريب   

2051230262

 معاهد ومراكز التدريب التأهيلية والتطويرية غير األكاديمية

 معاهد ومراكز التدريب التأهيلية والتطويرية غير األكاديمية

بلدية محافظة الخبرأمانة المنطقة الشرقية

االمير نواف بن عبدالعزيزحى الخبر الشمالية

 0 1432 متر مربع

رخصة نشاط تجاري	 
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شهادة اشتراك غرفة الشرقية	 
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تاريخ اإلصدار : ١٤٤٢/٠٣/٠٣

تاريخ صالحية الشهادة : ١٤٤٢/٠٦/٠٧

رقم الشهادة : ٢٠٠٠٢٠١٠٠١٧٨٤٦

ممررككزز  االلققرراارر  االلذذككيي  للللتتددررييبب اسم المنشأة:

١١٥٥--١١٩٩٥٥١١٩٩٦٦٧٧ رقم الملف:

٢٢٠٠٥٥١١٢٢٣٣٠٠٢٢٦٦٢٢ سجل تجاري:

٥٥٠٠٦٦ الصادر من:

تشهد وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة بأن المنشأة المذکورة أعاله حققت نسب التوطین المطلوبة منها..
وتم منحها هذه الشهادة حسب طلبها

((االلششههااددةة  ممععتتممددةة  ممنن  صصااححبب  االلصصالالححييةة  ووالال  تتححتتااجج  إإللىى  تتووققييعع  أأوو  خختتمم))

تتننببييههااتت::

hhttttpp::////mmooll..ggoovv..ssaa//CCEERRTT::١١  --  ييممككنن  االلتتححقققق  ممنن  صصححةة  ووصصالالححييةة  االلششههااددةة  ععببرر  ززييااررةة  االلررااببطط

٢٢  --  ففيي  ححاالل  ااككتتششاافف  أأيي  ععممللييةة  تتززووييرر  ففيي  االلششههااددةة  االلممققددممةة  ننررججوو  االلتتببللييغغ  ععنن  ذذللكك  ببخخططاابب  ررسسمميي  ألألققرربب  ممككتتبب  ععمملل..

شهادة السعودة	 
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شهادة مدرب زميل من الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين	 
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شهادة مدرب معتمد أول من الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين	 
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شهادة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني	 
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شهادة إكمال برنامج تدريبي	 
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شهادة التخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 
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إتصل بنا ..

CONTACT US

نرحب بتواصلكم معنا

نقدم دوراتنا في الدول التالية

المملكة العربية السعودية | البحرين | اإلمارات العربية المتحدة | الكويت | ُعمان

برج البندرية - شارع األمير محمد بن فهد - الخبر - المملكة العربية السعودية

+966 13  898 111

+966 56 899 9777

manb@sdtc.sa

training@sdtc.sa

info@sdtc.sa

اإلدارة

التدريب

االستفسارات
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