
 إلى جمیع المطورین العقاریین المرخص لھم،

الموضوع: التقریر الشھري بالتحدیثات لسجل قید البیع على الخریطة

انطالقاً من حرص مؤسسة التنظیم العقاري المستمر على استقرار القطاع العقاري وضمان حقوق
جمیع أصحاب المصلحة، وباإلشارة إلى القانون  رقم ( 27) لسنة 2017  الخاص بتنظیم القطاع
العقاري، والقرارت المنظمة لھ، وباألخص القرار رقم (6) لسنة 2018  "بتنظیم عمل والتزامات
وواجبات المطورین"، فإنھ یتوجب على جمیع المطورین العقاریین المرخص لھم تزوید المؤسسة

بجدول المبیعات الشھریة. حیث یعد ھذا المتطلب إلزامي في حال اتمام عملیات بیع أوعدمھ،
 وذلك لكل مشروع تطویر عقاري مرخص لھ. وعلى ذلك فإنھ یتوجب أن یتم تحدیث المعلومات

المطلوبة في سجل قید البیع على الخریطة حسب النموذج المقدم من قبل المؤسسة، وذلك خالل
أول خمسة أیام عمل من كل شھر. وبالتزامن مع كل تحدیث لسجل قید البیع على الخریطة، یجب

دفع رسوم (قید عقد بیع الوحدات على الخریطة) بما یعادل 100 دینار بحریني لكل عقد بیع
موقَع.

وعلیھ وبناءاً على ما ورد، تود المؤسسة التنویھ بضرورة التزام جمیع المطورین العقاریین
المرخص لھم بالمتطلبات، وبالمواعید المحددة، تجنباً التخاذ المؤسسة ألیة تدابیر منصوص علیھا

في القانون رقم 27 لسنة 2017. 

  یرجى تقدیم التقاریر الشھریة على اإلیمیل   Bassam.amin@rera.gov.bh أو
.  Brian.Bastible@rera.gov.bh 

ألي استفسارات أو لمناقشة متطلبات ھذا التقریر، الرجاء التواصل مع السید بسام أمین على
17566790 أو السید براین باستبل على 17566752 .

 To:  All Licensed Real Estate Developers,

Subject: Reporting of Monthly Updates for the Off-Plan Sales Register

As part of the Real Estate Regulatory Authority’s (RERA) objective in
ensuring the stability of the real estate sector, and protecting the rights of all
stakeholders, and in accordance with Law No. (27) of 2017 “Promulgating
The Real Estate Sector Regulation” and the Resolutions issued thereafter,
more specifically Resolution No. (6) “Regarding Regulation of the Duties,
Responsibilities and Obligations of Developers”, all licensed developers are
required to submit to RERA a monthly sales schedule. The submission of the
sales schedule is compulsory whether sales transactions have been
concluded or not for each licensed real estate development project. The off-
plan sale register must be updated with the required information as requested
in the template provided by RERA within the first five working days of each
month. Simultaneously, a payment of BD 100 per signed sales and purchase
agreement (SPA) must be made as a registration fee.
All Licensed Developers must comply with such requirements to avoid any
action as enforced by Law No. 27 of 2017.
Kindly submit the monthly reports via email to bassam.amin@rera.gov.bh  or
brian.bastible@rera.gov.bh .
If you have any questions or would like to discuss the reporting requirements
further, please contact Mr. Bassam Amin on 17566790 or Mr. Brian Bastible
on 17566752.
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