
24 أكتوبر 2019

إلى مدراء العقارات  ومدراء اتحادات المالك المرخص لھم من قبل مؤسسة التنظیم العقاري 

الموضوع: إبالغ المؤسسة بالتعدیالت على البیانات التعریفیة 

باإلشارة إلى القانون  رقم (27) لسنة 2017  الخاص بتنظیم القطاع العقاري، والقرارت المنظمة
لھ، وباألخص المادتین رقم (16) و(17) من القرار رقم (4) لسنة 2018  " بشأن الترخیص

بمزاولة نشاط إدارة وتشغیل العقارات”، فإنھ یتوجب على المرخص لھم إبالغ المؤسسة بأیھ
تغییرات أو تعدیالت تطرأ على بیاناتھ التعریفیة كالعناوین أوعنوان البرید اإللكتروني أو أرقام

االتصال.

باإلضافة الى ذلك، فإنھ یتوجب علیكم إخطار المؤسسة بأیھ تغییرات أو تعدیالت تطرأ على بیانات
القید في السجل التجاري خالل سبعة أیام من تاریخ حدوثھا كتغییر االسم التجاري أو اسم صاحب

السجل و بیاناتھ أو أیة تفاصیل أخرى  وذلك عن طریق البرید اإللكتروني
info@rera.gov.bh

وفي حال كان التغییر في المعلومات من شأنھ تغییر المعلومات المعروضة على بطاقة الترخیص
الخاصة بكم والصادرة من المؤسسة، فإنھ یتعین علیكم ایضاً إرجاع بطاقة الترخیص للمؤسسة

 والحصول على بطاقة جدیدة بالمعلومات المحدثة.

عند عدم اإلبالغ عن ھذا التغییرات تكون كافة المراسالت و المكاتبات الموجھة إلیكم ساریة
ومنتجة لكافة آثارھا القانونیة.

شاكرین لكم تعاونكم الدائم معنا ،،،
مؤسسة التنظیم العقاري

إدارة السیاسات والتخطیط االستراتیجي

mailto:info@rera.gov.bh


24th October 2019

To:  Property Managers and Owners Associations Managers 

Subject: informing RERA About Changes to Identification Data

In accordance with Law No. (27) of 2017 “Promulgating The Real Estate Sector
Regulation” and the Resolutions issued thereafter, more specifically Article (16)
and (17) of Resolution No. (4) of 2018 “Regarding Licensing of property
Management and Operation”, the licensees shall inform RERA about any changes
or modifications to its identification data, for example physical address, email
address contact numbers.

In addition to that, you are requested to notify RERA about any changes or
modifications to the registration data in the Commercial Register, for example the
commercial name or the name of the CR owner, or his identification data, or any
further details, within seven days as of the date of their occurrence through the
email info@rera.gov.bh.

In case these changes affect the information displayed on your license card, you
must also return the card and get a new license card.

Kindly note that in cases of not informing RERA about such changes, all
communications and correspondence addressed to you shall be binding, with all of
their legal effects.

Thank you ,,, 

Real Estate Regulatory Authority
Strategic Planning and Policy Directorate
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