
استمارة طلب الحصول على موافقة لبيع الطبقات المتعددة
Multistorey Selling Acceptance Application Form

مالحظة: ستقوم المؤسسة عند استالم الطلب بتحويله الى وزارة شؤون البلديات والزراعة و هيئة التخطيط والتطوير العمراني لعمل الالزم

بيانات المالك

العنوان

العنوان خارج البحرين لغير البحرينيين
Address Abroad Non-Bahrainin

الرقم الشخصياالسم

Owner’s Details

Property Detailsبيانات العقار

Information Accuracy Obligationاقرار وتعهد عن صحة البيانات

RERA Use Onlyالستخدام المؤسسة فقط

اقر بأن جميع البيانات المذكورة صحيحة وأقر انا مالك العقار المشار له أعاله
بأني لم أقم ببيع أي وحدة في هذا العقار على الخريطة ولن أقوم بالبيع أو

استالم أي مبالغ حجز أو مقدم اال بعد استالم وثائق الملكية المفرزة من
جهاز المساحة والتسجيل العقاري

I HEREBY DECLARE THAT ALL THE INFORMATION CORRECT AND ACCURATE
AND I DID NOT SELL ANY UNIT ON THIS PROPERTY OFF-PLAN AND I WILL 
NOT SELL OR RECEIVE ANY DOWN PAYMENT OR RESERVATION FEES UNLESS
I GET THE TITLE DEEDS FROM SLRB

Date    التاريخ Owner’s Signature        توقيع المالك

CPR Name

شقة
FLAT

هاتف
Telephone

نقال
Mobile

البريد االلكتروني
Email

مبنى
Bldg

ممر/طريق/شارع
Line/Road/Avenue

مجمع
Block

مبنى
Bldg

رقم وثيقة الملكية
Title Deed No.

رقم العقار
Parcel No.

رقم الطلب
Application No.

مالحظات المؤسسة
RERA Comments

الختم
Stamp

رقم ترخيص البناء
Building Permit No.

إجمالي عدد الوحدات المعدة للبيع
Total No. of Units To Sell

ممر/طريق/شارع
Line/Road/Avenue

مجمع
Block

منطقة
Area

ص.ب
P.O. Box

فاكس
Fax

Stamp    الختم Engineering Office - Applicant  المكتب الهندسي - مقدم الطلب

Date    التاريخ Approval           التوقيع

الى وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يرجى التأكد من التالي

هل توجد مخالفات؟ 
هل الرسومات تتطابق مع

هل يوجد مايمنع بيع الطبقات والشقق؟
BPMS

OPS-DEV-FRM-013.01.V3 

 نحيطكم علما بأنه طبقا لنص قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 27 لسنة 2017 وإلى نص المادة 62 من ذات القانون على أنه "ينشأ اتحاد المالك بحكم

 القانون عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل العقاري" ولذلك يلزم عليكم استكمال إجراءات تفعيل االتحاد عند تسجيل بيع أول وحدة

عقارية خالل 12 شهر وذلك عن طريق زيارة موقع مؤسسة التنظيم العقاري لتحميل دليل االرشادات الذي يوضح االجراءات الالزم تطبيقها لتفعيل االتحاد

www.rera.gov.bh



Documents Requiredالمستندات واألوراق المطلوبة

No. of Units for Saleتفاصيل الوحدات المعدة للبيع

نسخة من وثيقة الملكية

نسخة من بطاقة العناوين

نسخة من البطاقة السكانية / الجواز

نسخة من اجازة البناء

نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة للترخيص الصادر

نموذج عقد البيع المبدئي

نسخ من الرسومات الهندسية الملونة بنظام               للعقار

نسخة من شهادة عدم ممانعة توصيل التيار الكهربائي

Copy of Title deed

Copy of CPR/Passport

Copy of Address Certificate

Copy of Building Permit

Copy of approved Architectural Drawings 

Copy of Sales Purchase Agreement

Copy of BPMS Colored Architectural Drawings.

Copy of No Objection Certificate for EWA.

 يجب تسليم جميع المستندات بنسخ مطبوعة و في وحدة
التخزين المتنقلة وعن طريق مكتب هندسي

All documents should be submitted with a CD or 
A flash drive (USB) and by an engineering office

Address    العنوان نوع الوحدة
Unit Type

مساحة الوحدة
Unit Area

رسوم الخدمة السنوية المقترحة
Proposed Service Charge

BPMS
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Address    العنوان نوع الوحدة
Unit Type

مساحة الوحدة
Unit Area

رسوم الخدمة السنوية المقترحة
Proposed Service Charge
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