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  العقاري رمعلومات أساسية للمطو. 1
البيع على  في مشروع ع وحداتة أو بيبناء وحدات سكني العقاري الذي يعتزم لمطوريجب أن يكون ا

، من قبل مؤسسة التنظيم العقاري رخصالإصدار  تم هذه األنشطة.للممارسة  على رخصة حاصالً الخريطة 
 عالنريطة ورخص اإلالخالبيع على ع اريمشين العقاريين، رخص المطوررخص  األنواع اآلتية: رخصال تشملو

 .في مملكة البحرين عن مشاريع البيع على الخريطة
 

 :الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري ما يلي تتضمن أنواع الرخص
 العقاريين:رخص المطورين 

 رخصة المطور )الشركة(
 (رخصة المطور )الفرد

 
 التطوير العقاري مشاريعرخص 

 البيع على الخريطةرخصة مشروع ويطلق عليها  –رخص المشاريع الجديدة 

( 28رقم )قانون الجب بمو المركز البلدي الشامل صادرة من حالياً  متحل محل رخصة لمشروع قائ رخصة 
 لمشروع التطوير العقاري ويطلق عليها رخصة اإلستبدال – في شأن التطوير العقاري 2014 سنةل

تطوير ذات ويطلق عليها رخصة  – المركز البلدي الشاملصادرة من  رخصة ائم ال يحمللمشروع ق رخصة
 نتقاليةاإل مدة

 
 فإذا تعثر اإلنتقالية،ة اإلستبدال أو الرخصة جميع المشاريع القائمة على رخصقد ال تحصل  ة:الحظم

 .من اختصاص لجنة المشاريع المتعثرة، فقد يقع ضع نزاع، أو كان موضالمشروع مثالً 

 
 (للمطورين والوسطاء) عالناإل رخص

الحصول على رخصة مشروع بيع يعتزم الذي مطور مشروع جديد بإمكان  - البحث الميداني ص إعالنرخ
" لسوقلطلب ا كإختبار" شهور( 9)لمدة  المدى ةقصير رخصة للحصول على أن يقدم طلباً  على الخريطة
 النوع من الرخص للمطور بتوقيع رسالة اهتمام من قبل يسمح هذاالبحث الميداني.  إعالن بموجب رخصة
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 .المهتمين المشترين
 

نظيم عن مؤسسة الت ةصادر عقاري تطوير رخصة مشروع يجوز للمطور الذي يمتلك - رخصة اإلعالن 
ن المطور مما يمك  طويلة المدى و إعالن أو رخصة إستبدال أو رخصة إنتقالية الحصول على رخصةالعقاري 

الحجز  التوقيع على عقدمن عالن لبحث الميداني وإستبدالها برخصة اإلبعد إنتهاء صالحية رخصة إعالن ا
عند طلب المطور  بإمكان مؤسسة التنظيم العقاري إصدار هذه الرخصة تلقائًيا مع المشترين المحتملين.

الحصول على رخصة إستبدال )وقد تطلب مؤسسة التنظيم العقاري الحصول على مزيد من المعلومات 
  حول حساب الضمان في ذات الوقت(.

 
ويعتزم المطور  قائم عقاريتطوير جزء من مشروع  إنشاءتم  عندما - ذات مدة إنتقاليةرخصة إعالن 

تقديم طلب للحصول على  بإمكانه، مشروع التطوير العقاري اإلنتقالية طلب للحصول على رخصة ب التقدم
الحجز  التوقيع على عقدالعقارية وعالن عن الوحدات ، مما يسمح للمطور اإلنتقاليةذات مدة إ عالنرخصة إ

 .مع المشترين المهتمين

  .انظر المالحق -تم إرفاق مجموعة كاملة من نماذج إستمارات الطلب  - إستمارات الطلب

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع إستمارات  المطلوب إرفاقها مع إستمارات الطلب: مستنداتال
 وفقاً  المطلوبة مستنداتتختلف ال. الطلبإستمارات في نماذج متوفرة  هذه المستنداتتفاصيل الطلب و 
مستوفاة من قبل  من المهم أن تكون المستندات. شركةللفرد أو  ت الرخصةوما إذا كان رخصةلنوع ال
 .الحصول على الرخصة طلبمقدم 

 . لتسهيلأو ما يعادلها (PDF) في صيغةيجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة في نسخة إلكترونية أو 
منفصل  (PDF) صيغةفي  مستندكون كل من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، يجب أن يمراجعة العملية 

إستمارة المرفق كما هو موضح في نموذج المستند ورقم  ،اسم المطور :ويجب أن يتضمن اسم الملف
 .الطلب

إستمارات طلب رخص المطورين العقاريين متوفرة عبر  – لحصول على رخصة مطور عقاريا عملية
المستندات المرفقة استمارة الطلب، وتحميل  سيكون من الممكن ملء لمؤسسة.اإللكتروني لموقع ال
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من مؤسسة  . سيتم الحصول على الرخصةالطلب إرسالو (PDF في صيغة  مستند واحد لكل ملف(
 عمل. أيام 5التنظيم العقاري في غضون 

 
ستكون عملية الطلب للحصول على  - إعالن ةورخص عقاري تطويرمشروع ة صالحصول على رخ عملية

 .الً اإلعالن مختلفة قلي العقاري ورخصالتطوير لمشاريع ص رخ

ى جهاز مبنلمؤسسة التنظيم العقاري في الطابق العاشر  مقر في عن طريق الحضور الشخصي
 مطلوبة. جميع المستندات ال إستمارة الطلب وإرفاق نسخ من ملء –المساحة والتسجيل العقاري 

 أيضاً  العقاريةالمعارض في  للمشاركين أعاله المعلومات تطبق
 عقاريةمعارض الالفي البيع على الخريطة  مشاريععقارية للبيع ل يجب على الذين يعتزمون عرض وحدات

 مرخصعقاري مطور  يتعامل مع عقاريًا مرخصًا  وسيطاً  أو أن يكونالحصول على رخصة مطور عقاري 
مشاريع ص رخ على الحصولكذلك ة. ويجب عليهم مناسبال اإلعالن ةصويجب عليهم الحصول على رخ

 .هتميند بيع ملزمة مع المشترين المعقوالعقاري قبل إبرام  التطوير

 
  www.rera.gov.bh :العقاري اإللكتروني موقع مؤسسة التنظيم

 :يوفر الموقع اآلتي
 جميع استمارات الطلب

 المعلومات والنماذج التوضيحية 
  :التقدم بالطلبات اآلتية عبر الموقع انمكبإ

 لشركةل -عقاري مطور طلب الحصول على رخصة 
 فردلل – عقاري مطورطلب الحصول على رخصة 

 شركة وفرد -عقاري لحصول على رخصة وسيط طلب ا
 مبيعاتطلب الحصول على رخصة وكيل 

 
ة لمؤسسعلى الموقع اإللكتروني  آخر المستجدات متابعةتقترح المؤسسة على أصحاب المصلحة 

http://www.rera.gov.bh/
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مع بدء أعمال األمور التي قد تطرأ  آلخر لمعالجة من وقت   رشاداتاإل التنظيم العقاري حيث سيتم تحديث
 المؤسسة.

 لإلستفسار

 info@rera.gov.bhالرجاء إرسال اإلستفسارات على البريد اإللكتروني اآلتي: 

 

 . التقدم بطلب للحصول على رخصة مطور عقاري2
من مزاولي أنشطة تطوير مشاريع البيع الفرعيين(  مطورين الرئيسيين أو)ال ن العقاريينمطورياليجب على 

من مؤسسة  الحصول على ترخيص مشاريع البيع على الخريطةدات العقارية بوبيع الوح على الخريطة
 لسنة (27) رقم نونمن القا (13) رقم الرجوع إلى المادة . يجب على المطور العقاريالتنظيم العقاري

إستمارات الطلب، والحصول  وإرسال رات التالية عملية ملء. تصف الفقبشأن تنظيم القطاع العقاري 2017
 ...لخمؤسسة التنظيم العقاري، إ نماذجعلى 

 
 الشركة -العقاري مطور رخصة ال  2.1
 .1النموذج مبين في الملحق  - ستمارة الطلبإ

يجب واإلستمارة وإرسالها عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة  ملءباإلمكان  – طلبالتقدم بالعملية 
ملف في في  . يجب أن يكون كل مستند مرفقالطلبإستمارة مع  جميع المستندات المطلوبة إرفاق
 .منفصل PDF صيغة

 .دينار بحريني 20الرسوم هي  - رسوم الطلب
 :يجب مالحظة ما يلي - الطلب إستمارة ملء

 
 اآلتي: ذكرالرجاء  - الشركة تفاصيل
 .رقم السجل التجاري، والعنوانتفاصيل االتصال، ركة الكامل ، اسم الش

 .ذكر جميع تفاصيل الرخصة ، يرجىة مطورمن المركز البلدي الشاملصلدى مقدم الطلب رخ إذا كان
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 :ذكرالرجاء  - الشخص المخول له من قبل مقدم الطلب بيانات

 ؛ إستمارة الطلب للشخص المخول له ملءتفاصيل االتصال الكاملة 

 .ل األمواليمكافحة غسلمسؤول اإللتزام و تفاصيل وعنوان البريد اإللكتروني
 

  عقاري مطور مطلوب إرفاقها مع إستمارة طلب رخصةالمستندات ال
ما يلي: الملف كيجب أن يكون اسم  مستند مرفق، منفصل لكل PDF ملف في صيغةم استخديجب إ

 ." وما إلى ذلك2المستند  - (اسم المطور)"" ؛ 1المستند  - (اسم المطور")

 

 # المستندات المطلوبة المالحظات
يجب أن تتضمن الشهادة النشاط العقاري. 
ن سوف تطلب مؤسسة التنظيم العقاري م

السجل التجاري من  مستخرج مقدم الطلب
والذي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

، يجب أن مخالفاتوضح عدم تسجيل أي سي
.أقل من أسبوع المخالفة يكون تاريخ  

نسخة من شهادة السجل التجاري مع نشاط 
 التطوير العقاري المطلوب

1 

موضح في  نموذج عن هيكل الشركة
 الموقع اإللكتروني

 2 الهيكل التنظيمي للشركة وفقًا لإلرشادات

 3أكثر من  عن الشهادةتزيد مدة يجب أن ال 
 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب.

من الصادرة شهادة حسن سيرة وسلوك 
 وزارة الداخلية تشمل جميع المدراء

3 

واحد.  PDF ملف قه في اإرف ينصح البيانات المالية المدققة لشركة التطوير أو  
 المجموعة األم لمدة ثالث سنوات 

4 

من  بإمكان توفير ذلك عن طريق رسالة
.البنك  

بنك الشركة رسالة مالءة مالية من 
 الرئيسي 

5 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
يشار إلى نموذج لهذا الجدول في الفقرة 

، النموذجاستخدام هذا  . بإمكان المطور2.4
:مع تحديد ما يلي  

اسم مشروع التطوير -  
)تاريخ إنتهاء المشروع  مشروعفترة ال -

 المتوقع(
سكني ، تجاري،  - نوع المشروع -

...الخكالهما،   

مشاريع التطوير التي تم القيام بها  بيان عن
في السنوات الخمس األخيرة )النوع: تجاري / 

. عدد الوحدات التي تم ..سكني / صناعي إلخ
 إنشاؤها( وفًقا لإلرشادات

6 

، فسيتم فع عبر الموقع اإللكترونيإذا كان الد
كان الدفع إذا  إصدار اإليصال أوتوماتيكيًا.

اإليصال ، ينبغي إرفاق نسخة منشخصياً   

الرسومما يفيد سداد   7 

PDF لمخول له / جواز ل البطاقة الذكيةنسخة من  نسخة في صيغة
 السفر

8 

عن طريق توكيل رسمي أو رسالة تصرح 
يجب أن . للممثل باستكمال إستمارة الطلب

 بشكل خاصالممثل  تقوم الرسالة بتحديد
.إستمارة الطلب لغرض ملء  

إستمارة  لملءمستند يفيد بتخويل الممثل 
 الطلب

9 

 

 إقرار:

 :يجب إكماله من قبل الممثل المخول على النحو التالي إقرار بالطل تتضمن إستمارة 
 في إستمارة الطلبالموجودة بصحة جميع المعلومات  إقرار  -
ة الشركة عن أي تغييرات تطرأ على حالعلى الفور بإخطار مؤسسة التنظيم العقاري ستقوم الشركة   -

 معلومات في سجل المطور.تغيير أي من المما قد يؤدي إلى 
في  البحرين مملكة مختصة فيالمحكمة المن قبل  الشركة مدراءأحد فالس شهار إبإ لم يحكم  -

 الوقت الحالي.



 
 

 7 

 لمصالحا عارضتول ح خاصة بمؤسسة التنظيم العقاريللتزام باإلرشادات االابکة رلشا قرت  -
 بشأن حظر غسل األموال 2001لسنة  (4) قانون رقمااللتزام ببتقر الشركة   -

 
 فردال -رخصة المطور  2.2
 .2النموذج موضح في الملحق  - استمارة الطلب  -
 .دينار بحريني 20الرسوم هي  - رسوم الطلب  -
يجب إرفاق جميع  اإلستمارة وإرسالها عبر الموقع اإللكتروني باإلمكان ملء - بالطلب عملية التقدم  -

 PDF ملف في صيغةفي  يجب أن يكون كل مستند مرفق الطلبإستمارة مع المستندات المطلوبة 
 .منفصل

 :يجب مالحظة ما يلي -الطلب  إستمارة ملء  -
 

 :تفاصيل المطور
 .العنوان وتفاصيل االتصال لمقدم الطلباالسم الكامل،   -
 رقم السجل التجاري؛  -
 / جواز السفر الرقم الشخصي   -
 الرخصة. تفاصيلالمركز البلدي الشامل، يرجى ذكر  من لطلب رخصة مطورمقدم الدى إذا كان   -

 

 المستندات المطلوبة

 # المستندات المطلوبة المالحظات
الدفع عبر اإلنترنت ، فسيتم إصدار إذا كان 

.اإليصال أوتوماتيكياً   
إستالم الرسوم ما يفيد  1 

في ملف منفصل   PDF 2 نسخة من شهادة السجل التجاري  نسخة 
في ملف منفصل   PDF أو جواز السفر نسخة من البطاقة الذكية نسخة  3 

 3يجب أن ال يكون تاريخ الشهادة أكثر من 
 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب.

من  صادرة شهادة حسن سيرة وسلوك
 وزارة الداخلية تشمل جميع المدراء

4 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
كمطور  إثبات خبرته يجب على مقدم الطلب

ل السنوات الخمس الماضية عن طريق خال
 رسالة تحدد التالي:

اسم مشروع التطوير -  
فترة المشروع -  
سكني ، تجاري، كالهما،  - نوع المشروع -

 الخ...
 عدد الوحدات أو ما يعادلها
 قيمة المشروع التقريبية

2.4في الفقرة  انظر النموذج  

تم القيام بها  بيان عن مشاريع التطوير التي
في السنوات الخمس األخيرة )النوع: تجاري / 
سكني / صناعي إلخ... عدد الوحدات التي تم 

  إن وجد. – إنشاؤها(

5 

 

 إقرار:

 :يجب إكماله من قبل مقدم الطلب على النحو التالي تتضمن إستمارة الطلب إقرار
 بصحة جميع المعلومات الموجودة في إستمارة الطلب إقرار  -
إخطار مؤسسة التنظيم العقاري على الفور عن أي تغييرات تطرأ على حالة مقدم الطلب مما قد يؤدي   -

 إلى تغيير أي من المعلومات في سجل المطور.
 لمصالحا عارضتول ح خاصة بمؤسسة التنظيم العقاريللتزام باإلرشادات االا
 في الوقت الحالي. البحرين مملكة لم يحكم بإفالس مقدم الطلب من قبل محكمة مختصة في  -
 .بشأن حظر غسل األموال 2001لسنة ( 4)قانون رقماإللتزام ب  -

 
 لشركةالتنظيمي للهيكل ا نموذج 2.3

، الهيكل التنظيمي للشركة ،  المتعلقة بالشركة معلوماتالحدد مستند ي يجب على مقدم الطلب إرفاق
  .الشركة تفاصيل الشركة األم إن وجدت، أسماء المدراء، المدققين، بنك
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  نموذج لخبرة المطور في مجال التطوير العقاري  2.4

عمال ن وجدت، أو منذ أن باشر المطور أإ -  قائمة مشاريع التطوير العقاري )للسنوات الخمس الماضية(
 التطوير العقاري

 

مشروع التطوير  المواصفات العنوان النوع
 العقاري

    
    
    
    
    
    

 

إستمارة الطلب، وأوافق على  تاريخأقر بأن المعلومات الوارد ذكرها في هذه القائمة صحيحة وحقيقية ب
 .التغييرتاريخ يوًما من  30 بأي تغيير في المعلومات خالل مؤسسة التنظيم العقاري إخطار

 

________________________ 

ل له(  )االسم والمسمى الوظيفي لمقدم الطلب / الممثل المخو 

 

 

 

 



 
 

 10 

 نموذج لرسالة المالءة المالية من البنك 2.5

 رسالة تتضمن شعار البنك
 (العنوان الكامل ورقم الهاتفعلى حتوي )يجب أن ت

 
 :تاريخال

 
 : مؤسسة التنظيم العقاريإلى

 
الوفاء بإمكانه  وبرأينايد، ه المالي جوضعان لدينا وعميل العميل( )العنوان الكامل( هو  أن )اسمنقر ب

 .بالتزاماته التجارية المعتادة وأنه شخص / شركة موثوق به
)نوع  فتح حساب)االسم( خالل هذه الفترة . سنوات الماضيةهذا البنك منذ )عدد(  )االسم( عميل لدى

 .في وضع جيد وكانت جميع حساباته الحساب(

 
 ،وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

 
_____________________ 

 (البنكموظف توقيع )

 

 مشروع تطوير عقاريلالتقدم بطلب للحصول على رخصة . 3
 ع التطوير العقاريارينواع رخص مشأ 3.1

 قانونمن  (20( و)18)وفًقا للمادتين ع التطوير العقاري اريمشلرخص ث توفر مؤسسة التنظيم العقاري ثال
بشأن تراخيص مشاريع  2018( لسنة 2والقرار رقم ) بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017 لسنة (27)رقم 

بتمويل مختلف عن بيع وحدات بناء أو ال. إذا كان المطور يقوم بتمويل ذاتي لمشروع التطوير العقاري
 فال يجب عليه الحصول على رخصة. ،مشاريع البيع على الخريطة
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 ، المشاريع الجديدةطةريالخ البيع علىمشروع  ةصوتسمى رخ – رخص مشاريع التطوير العقاري الجديدة -
مع جميع  يجب أن تتوافق هذه المشاريع . 2018 مارس 1بعد  هي تلك التي يبدأ إنشائهابشكل عام 

. سيكون للمشاريع بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017 لسنة (27)رقم  قانونالصادرة بموجب قرارات ال
 .الملغي 2014سنة ل (28رقم ) قانونة أكثر توافقًا مع متطلبات مختلف ةصالقائمة رخ

 
 - 2014سنة ( ل28رقم ) تحت قانون المركز البلدي الشاملن م ةمشروع قائم صادر إستبدال رخصة  -
قيد  ريطة الخلمشاريع البيع على  مالئمةي وه .رخصة اإلستبدال لمشروع التطوير العقاريسمى وت

ويجب أن سارية المفعول  ه الرخصة كون هذالمركز البلدي الشامل. يجب أن ت قبل رخصة مناإلنشاء الم
رسوًما تكون رخص طلب البناء المطلوبة سارية المفعول أو يتم تجديدها. وبما ان المطورون قد دفعوا 

مقابل  من مؤسسة التنظيم العقاري فلن يتم تحصيل أي رسوم الرخصة من المركز البلدي الشامل مقابل
حتى تاريخ إنتهاء الرخصة من المركز البلدي الشامل للفترة المتبقية  اسيتم إصدارهو رخصة االستبدال

 2014ة سن( ل28رقم )مماثلة لتلك المطبقة بموجب قانون  هذه المشاريععلى المتطلبات وستكون 
 . 3.4موضح في الفقرة هو ، كما الملغي

 
 التطوير العقاري رخصة وتسمى - رخصة من المركز البلدي الشامل لم تصدر له رخصة لمشروع قائم  -

من المركز البلدي الشامل  صادرة رخصة من دون للمشاريع القائمة حالياً  ذات مدة اإلنتقالية. وهي مالئمة
تنظيمي، لن تطلب مؤسسة التنظيم العقاري سوى هذه المشاريع في إطار  عملية وضع ولتسهيل

 2014 سنة (28رقم ) بموجب قانون المستندات التي كان من المفترض إرفاقها مع طلب الرخصة
 سنة( ل27رقم )ستقام وفًقا لمتطلبات لقانون التي قائمة حاليًا وجب التمييز بين المشاريع الي .الملغي
 .حمل اسًما مختلًفاة تصصدار رخمن خالل إ م القطاع العقاريبشأن تنظي 2017

 
، أو كان موضع نزاع، فقد المشروع تعثرفإذا  ة: : قد ال تحصل جميع المشاريع القائمة على رخص.الحظم

سيطلب من مقدم الطلب إخطار مؤسسة التنظيم العقاري  .المتعثرة من اختصاص لجنة المشاريعيقع ض
ظيم العقاري التأكد من أن المشروع مؤهل للحصول القائمة ، بحيث يمكن لمؤسسة التنبجميع المنازعات 

 .على رخصة
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طةريالخالبيع على مشروع  التقدم بطلب للحصول على رخصة 3.2  

 استمارة الطلب

. ويتم استخدام 3رقم  طة في الملحقريالخ البيع علىمشروع تتوفر إستمارة طلب الحصول على رخصة 
شكل الب نفس االستمارة من قبل الشركات واألفراد. بإمكان مقدم الطلب الفردي تعديل اإلستمارة

.مناسبال  

 

 رسوم الطلب

 للجدول التالي: سيتم دفع الرسوم وفقاً 

 # قيمة المشروع بالدينار البحريني الرسوم بالدينار البحريني
5,000 0 - 999,999 1 

10,000 1,000,000 – 2,999,999 2 
20,000 3,000000 – 6,999,999 3 
30,000 7,000,000 – 9,999,999 4 
50,000 10,000,000 upwards 5 

  قيمة األرض وقيمة اإلنشاء مالحظة: قيمة المشروع هو مجموع

دم بالحصول على رخصةعملية التق  

توقيعها ، ومسحها ة الطلب عبر الموقع االلكتروني، تحميلها، ملؤها، ان الحصول على استمارمكباإل
  ضوئًيا؛

طريق الحضور الشخصي في مقر مؤسسة التنظيم العقاري في  باإلمكان التقدم لطلب الرخصة عن
إستمارة الطلب وإرفاق نسخ من  ملء –المساحة والتسجيل العقاري الطابق العاشر في مبنى جهاز 

وسيطلب موظفي المؤسسة من  مستند منفصل لكلPDF  في صيغةمطلوبة في الجميع المستندات 
 مقدم الطلب نسخ ورقية أيضًا.

:الطلب إستمارة ملء  
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عنوان وتفاصيل االتصال ؛الاسم مقدم الطلب / الشركة و  

 تفاصيل شهادة السجل التجاري

 رقم رخصة المطور العقاري

ذكر الرجاء –من قبل شركة أو بموجب توكيل رسمي[  تفاصيل الممثل المخول له ]عند ملؤها  

؛له االسم والعنوان وتفاصيل االتصال لمقدم الطلب المخول  

واز السفر/ ج بطاقة الشخصيةتفاصيل ال  

:الضمان حساب تفاصيل  

 اسم البنك؛

حسابالرقم   

 

:يقام عليها مشروع التطويرتفاصيل األرض التي   

راضي،عدد األ  

 مساحة األراضي،

وثيقة الملكيةرقم    

المقدمة أرقام القضية  

:تفاصيل المشروع  

 اسم المشروع؛

 عنوان المشروع

 رقم رخصة البناء

؛مدة البناء  
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  عدد الوحدات.

يجب إنشاء إتحاد المالك عندما  .أكثر من إتحاد مالك واحد إذا المشروع  سينتج عنه -ك عدد إتحادات المال
المشتركة إلى إتحاد المالك. إذا كان المطور ينوي االحتفاظ بملكية ينوي المطور تحويل ملكية األجزاء 

المراد بها.ة ياإلدارتحدد الهيكلة  فيجب عليه إرفاق رسالةالمشتركة ،  األجزاء  

إذا استدعى إنشاء تسلسل هرمي إلتحادات المالك للمشروع ]حيث سيتم إنشاء إتحاد مالك رئيسي أو  
يتم تطبيق ذلك للمشاريع الكبيرة، ستوفر مؤسسة التنظيم العقاري [ ضع عالمة صح عند نعم، سمركزي

تقييم المؤسسة إلستمارة الطلب، على هذه المعلومات تساعد  .إرشادات لتلك المشاريع في وقت  قريب
أو التأشير في صحيفة األرض المملوكة  أو المجمع الرئيسيتطلب بيان عن المخطط الرئيسي قد تمثال: 

  للمطور الرئيسي.

 

مطلوب إرفاقها مع إستمارة طلب الحصول على رخصة مشروع البيع على الخريطةالمستندات ال  

 # المستندات المطلوبة المالحظات
الملكية أو نسخة من كل وثيقة يجب إرفاق 

صفحة من وثيقة الملكية. إذا كانت وثيقة 
 الملكية مع أحد البنوك، فبإمكان البنك

إعطاء نسخة من الوثيقة لمؤسسة التنظيم 
العقاري وستتأكد المؤسسة من وجود 

جيل والتس الوثيقة في سجل جهاز المساحة
.العقاري  

 1 وثيقة الملكية

الوثيقة مرهونة بكامل الحقوق  تإذا كان
القانونية لشخص آخر ، فيجب الحصول على 

قة من ذلك الشخص. في حالة مواف رسالة
 رسالة يجب الحصول علىعقاري، وجود رهن 

. إذا لم يكن مبلغ القرضفيها من البنك يحدد 
مطور مقدم الطلب هو المالك المسجل، ال

فيجب الحصول على موافقة المالك 

موافقة المالك على الحقوق القانونية 
 المنصوص عليها في وثيقة الملكية

2 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
على طلب الحصول على الرخصة المسجل 

المطور  سبب كون والمشروع، ويجب تفسير
المالك )أمثلة: تم تسجيل البنك على  ليس

المطور بشراء األرض من  يقومالوثيقة؛ 
.المطور الرئيسي ولم يكتمل البيع بعد(  

 كما تمت الموافقة عليها وختمها من قبل
 شؤون البلديات

المخططات المعمارية والهندسية 
 المعتمدة

3 

 إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب مخطط
، يرجى تقديم نسخة من المخطط ئيسير

من  سي الذي صدرت الموافقة عليهالرئي
مخطط الرئيسي ال ا. هذالتخطيط العمراني

من  (7أ ) (20) رقم في المادة المشار إليه
بشأن تنظيم  2017 ( لسنة 27قانون رقم )

في شكل  . هو عموماً القطاع العقاري
ل استخدام األرض لبناء خريطة توضح تفاصي

روعالمش  

المخطط الرئيسي المعتمد )إن وجد(   4 

في  المشار إليه الرئيسي هذا هو النظام
 قانونأ من  51( والمادة 3)أ  20رقم المادة 
بشأن تنظيم القطاع  2017( لسنة 27رقم )

طورون بشكل عام ستخدم الم. يالعقاري
مثل بيان اتحاد  أسماء مختلفة لهذا النظام

من  أهمالمحتوى  المالك أو بيان المجمع.
بشكل عام مراحل تنفيذ سيشمل . العنوان

، الجدول الزمني للبناءالبناء ،  المشروع، 
لشروط واألحكام لمشروع ، واتيبات تقسيم اتر

 التي تنظم وتدير العقار المشترك.

 مبيناً / اللوائح التنفيذية  لرئيسيا النظام
 اتهوتقسيم المشروع مراحل تنفيذ وإنجاز

 الفرعية

5 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
التي  54المادة ب و 48أ،  48أنظر أيضًا المادة 

تنص بأن لكل مالك حصة من األجزاء 
المشتركة وفقًا للنسب المبينة في النظام 

 الرئيسي.
قائمة هذا المستند يجب أن يتضمن  ة:مالحظ

، مساحة كل بجميع الوحدات في المشروع
المخصصة  ، والنسبوحدة، المساحة الكلية

المستخدمة  ، ووصف للمنهجيةكل وحدةل
.يصهالحساب النسب وتخص  

 
 يجب أن يؤكد المستند أن جميع األجزاء

ستكون مملوكة ألعضاء إتحاد المشتركة 
ور يعتزم االحتفاظ . إذا كان المطالمالك

 بملكية األجزاء المشتركة ، فيجب إتخاذ
إتحاد بداًل من  أنسب هيكل إداري مختلف

.المالك  
  
 

ب ، إذا اقتصر  48مالحظة: أنه بموجب المادة 
المشروع، وتم جزء من على  المشتركالعقار 

 تقديمحينئذ المبنى، فيجب إلدارة  إعداد نظام
أيًضا. ذلك  

النظام األساسي  إعداديجب على المطور 
وتقديم نسخة منه. وهذا يتطلب عنصرًا من 

ومرتبط بشكل عام التخطيط المسبق 
تجدر اإلشارة وطة. ريالخ بمشاريع البيع على

في الصالحية المالك سيكون إلتحاد أن ب

ظام األساسي إلتحاد المالكالن  6 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
وتحديث النظام  لمراجعةاالجتماع العام األول 

.األساسي  
 

عداد النظام ، تم إ 2017مالحظة: قبل سنة 
األساسي من قبل المالك بعد إنجاز المشروع. 

لمطور بوضع مسودة يسمح القانون الجديد ل
إلتحاد المالك وإرفاقه مع  النظام األساسي

إستمارة طلب الحصول على رخصة مشروع 
 التطوير.

بإعداد  قد تقوم مؤسسة التنظيم العقاري
اعتمادها  بنود موحدة في قرار قادم ويمكن

 بواسطة المطور.
لبناء الصادرة عن شؤون نسخة من رخصة ا

مرفقاتالمع  البلديات  
 7 رخصة البناء

ستكون هذه العقود مهمة إذا كان مشروع 
التطوير مشروعًا فرعيًا ضمن مشروع تطوير 

 رئيسي.
من أجل تسجيل جميع المبرمة جميع العقود 

.الشروط المتعلقة بالمشاريع الفرعية  
مالحظة: في حال وجود هذه العقود، سوف 
تطلب مؤسسة التنظيم العقاري رسالة من 

المطور الرئيسي يطلب فيها من جهاز 
قيد هذه والتسجيل العقاري المساحة 
ي صحيفة أرض المطور الرئيسي. العقود ف

( 27ب من القانون رقم ) 21كما تنص المادة 
.بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017لسنة   

بين المطور المبرمة من العقود نسخة 
 الرئيسي والمطور الفرعي )إن وجدت(

8 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
رئيسي )انظر تطوير  إذا كان هناك مشروع

التعريف في قرار مشروع البيع على 
الخريطة( ويوجد خطة للبنية التحتية 

هو أو الخطة الرئيسية كما  العامة والمرافق 
رقم قانون ( من 7أ ) 20موضح في المادة 

بشأن تنظيم القطاع  2017( لسنة 27)
بشكل عام في شكل سيكون  .العقاري

مخطط يحدد الممرات التي تصل جميع 
مشروع، إلخ..المرافق في   

 من مكتب إستشاري هندسيمستند 
يوضح األعمال المطلوبة لتنفيذ معتمدة 

البنية التحتية ومرافق المشروع من أجل 
 انجاز المخطط الرئيسي

9 

( 27رقم ) قانون( من 8أ ) 20انظر المادة 
؛ قد بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017لسنة 

تكون هذه المعلومات في مستند منفصل 
أو في النظام الرئيسي. إذا كانت في النظام 
الرئيسي، يجب على المطور إرفاق رسالة 
تفيد بأن هذه المعلومات منصوص عليها 

 في النظام الرئيسي

لألعمال الهيكلية  برنامج تفصيلي
مات التي يتطلبها والمعمارية وأعمال الخد

لذي أعده المكتب اإلستشاري المشروع ، وا
 الهندسي.

10 

( 27رقم ) قانون( من 9أ ) 20أنظر المادة 
، بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017لسنة 

يجب أن تشير رسالة المهندس اإلستشاري 
من الصادرة بوضوح إلى تفاصيل رخصته 

مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. 
يجب أن تشير الرسالة إلى قيمة األرض 

 والبناء.
 ضافةعلى ا ليس لدى المؤسسة إعتراض

ة تقييم المهندسين بتقييمات إضافي
جة  نتي للمكونات الفرعية للمشروع. هذا

المكتب مشروع من رسالة وتقرير تقييم ال
مرفق مع تقرير من اإلستشاري الهندسي 

قبل خبراء آخرين يحدد تكاليف البناء وقيمة 
 األرض بالتفصيل

11 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
 في ةالمتزايد للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة

البحرين مملكة  
ى الخريطة نسخة من نموذج عقد البيع عل

البيع  الذي سيتم استخدامه لجميع مشاريع
.على الخريطة  

يجب على المطورين الذين يقومون بإعداد 
قرار أن يكونوا على علم بأن  الموحدة العقود
التطوير مشاريع بشأن  2018( لسنة 2رقم )

يغير إجراءات البيع على الخريطة العقاري 
وبالتالي يجب تعديل العقد ليتوافق مع 

بشأن تنظيم  2017( لسنة 27القانون رقم )
. هناك المزيد من والقرار القطاع العقاري

التفاصيل حول نموذج عقد البيع على 
.7ة في الفقرة الخريط  

نموذج عقد البيع على الخريطة  نسخة من
البيع مشاريع  لجميع  الذي سيتم استخدامه

طةريالخ على  

12 

في متوفرة حساب الضمان متطلبات تفاصيل 
  .الموقع اإللكتروني

تفاصيل حساب الضمان تحدد  أمينرسالة من 
 حساب الضمان

13 

 الشركة تخويل أو توكيل رسمي يخول ممثل
يجب أن يذكر اسم . إستمارة الطلب لملء

باالسم وصالحيات الشركة ممثل ع والمشرو
 الممثل.

 يهاممثلالشركة يحدد سلطة  مستند من
الطلبإستمارة  لملء  

14 

المعلومات المتعلقة باإللتزام بخطة الطوارئ 
لحماية المنشآت والعاملين فيها عند وقوع 

لم يجب أن يكون المطورين على ع أية كارثة.
 بهذه المتطلبات.

نسخة من خطة الطوارئ المقدمة إلى 
من قانون  167ة وزارة العمل وفقًا للماد

2012 لسنة (36)العمل رقم   

15 

تجنبًا لقيام المطور بزيارات متعددة إلى مقر 
 مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة

.والتسجيل العقاري   

الطلب من جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري التأشير في صحيفة األرض بموجب 

من القانون 21المادة رقم   

16 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
مشروع البيع  ( من قرارد( )2) 2وفقًا للمادة 

 لسنة (27)رقم قانون على الخريطة بموجب 
بإمكان ، بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017

تطلب من جهاز  إرسال رسالة الشركة
المساحة والتسجيل العقاري التأشير في 

من  21صحيفة األرض بموجب المادة رقم 
القانون. وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري 

والتسجيل بالتنسيق مع جهاز المساحة 
بهذا الشأن، ويلغي هذا النهج العقاري 

نموذج  خطوة من عملية طلب الرخصة.
.3.3للرسالة متوفر في الفقرة   

إلى جهاز  رسالة يجب على الشركة توفير
تطلب إنشاء العقاري والتسجيل المساحة 

سجل البيع على الخريطة المشار إليه في 
من أجل قيد عقد البيع  من القانون 27المادة 

على الخريطة. وستقوم مؤسسة التنظيم 
العقاري بالتنسيق مع جهاز المساحة 

نموذج  بهذا الشأن.والتسجيل العقاري 
.3.3للرسالة متوفر في الفقرة   

والتسجيل الطلب من جهاز المساحة 
 العقاري إنشاء سجل البيع على الخريطة

17 

في الموقع اإللكترونيأنظر النموذج    مع إرشادات المتوافقة التمويليةخطة ال 
  مؤسسة التنظيم العقاري

18 

معتمدة على القدرة  إثبات من قبل جهات
والمالءة المالية للمطور، خطة التمويل 
توضح قدرة المطور المالية على إنجاز 

 المشروع.

ادة من مدقق الحسابات تؤكد المالءة شه
 المالية إلنجاز المشروع.

19 

نسخة من الرخصة الصادرة عن مؤسسة 
تسريع اإلجراءات، التنظيم العقاري من اجل 

العقاري نسخة من رخصة المطور  20 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
عندما يكون  وقد يحذف هذا المتطلب

باإلمكان قيدها عبر الموقع اإللكتروني 
 للمؤسسة في وقت الحق.

التي تؤكد هوية  نسخة من المستندات
المخول له الممثل  

للممثل المخول له / جواز  البطاقة الذكية
 السفر

12  

 

 إقرار:

يجب إكماله من قبل مقدم الطلب على النحو التالي: تتضمن إستمارة الطلب إقرار  

بصحة جميع المعلومات الموجودة في إستمارة الطلب إقرار -  

إخطار مؤسسة التنظيم العقاري على الفور عن أي تغييرات تطرأ على حالة مقدم الطلب مما قد يؤدي  -
 إلى تغيير أي من المعلومات في سجل المطور

لمصالحا عارضتول حبمؤسسة التنظيم العقاري خاصة للتزام باإلرشادات االا -  

بشأن حظر غسل األموال 2001لسنة  (4)إللتزام بقانون رقم ا -  

 

نموذج الرسالة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري 3.3  

الموضوع : رسالة طلب تأشير في صحيفة العقار و فتح سجل قيد البيع على الخريطة لدى جهاز المساحة 
العقاري و التسجيل  

العقاري  و القرارات المنظمة  القطاع بشأن تنظيم 2017(  لسنة 27( من قانون رقم )21بناًء على المادة )
 له و التي نصت على وجوبيه التأشير في صحيفة العقار 

( من القانون ذاته بشأن سجل قيد البيع على الخريطة بالجهاز 27و بناًء على المادة )  

ينوب عنه بطلب الـتأشير في صحيفة العقار و إنشاء سجل قيد البيع على الخريطة يتقدم المطور أو من 
 للمشروع.
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 المعلومات المطلوبة 

 أسم المشروع 

 أسم المطور

 رقم رخصة المطور

 عنوان و موقع المشروع 

 رقم مقدمة الوثيقة

 توقيع صاحب األرض او المطور الرئيسي

 

اإلستبدال لمشروع التطوير العقاريلتقدم بطلب للحصول على رخصة ا 3.4  
 استمارة الطلب

، ويتم 4باإلمكان الحصول على نموذج إستمارة طلب الحصول على رخصة اإلستبدال في الملحق رقم 
يل اإلستمارة إستخدام نفس اإلستمارة من قبل الشركات واألفراد. بإمكان مقدم الطلب الفردي تعد

المناسب.بالشكل   
 

 رسوم الطلب
3.2الرسم كما هو مبين في الفقرة   

 

 

 عملية التقدم بالحصول على الرخصة

توقيعها، ومسحها ، ؤهامل تحميلها، لب عبر الموقع االلكتروني،باإلمكان الحصول على استمارة الط
  ضوئًيا؛
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جميع المستندات وإرفاق نسخ من ، مكن بعد ذلك إرسال استمارة الطلب عبر البريد اإللكترونيم
 المطلوبة في ملف منفصل لكل مستند.

أو عن طريق الحضور الشخصي في مقر مؤسسة التنظيم العقاري في الطابق العاشر في مبنى جهاز 
إستمارة الطلب وإرفاق نسخ من جميع المستندات المطلوبة في  ملء –المساحة والتسجيل العقاري 

 مستند. منفصل لكل PDFملف

 

إستمارة الطلب: ملء  

 اسم مقدم الطلب / الشركة والعنوان وتفاصيل االتصال ؛

 تفاصيل شهادة السجل التجاري

 رقم رخصة المطور العقاري

الرجاء ذكر –من قبل شركة أو بموجب توكيل رسمي[  ملؤهاتفاصيل الممثل المخول له ]عند   

 االسم والعنوان وتفاصيل االتصال لمقدم الطلب المخول له؛

يل البطاقة الشخصية / جواز السفرتفاص  

 تفاصيل حساب الضمان:

 اسم البنك؛

 رقم الحساب

 

:تفاصيل األرض التي يتم ينشأ عليها مشروع التطوير  

 عدد األراضي،

 مساحة األراضي،

  رقم وثيقة الملكية
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المقدمة أرقام القضية  

 

 تفاصيل المشروع:

 اسم المشروع؛

 عنوان المشروع

 رقم رخصة البناء

 مدة البناء؛

 عدد الوحدات.
 

مطلوب إرفاقها مع إستمارة طلب الحصول على رخصة اإلستبدالالمستندات ال  

 # المستندات المطلوبة المالحظات
ن المركز البلدي نسخة من الرخصة الصادرة م

  .المفعول سارية الشامل
 1 الرخصة الحالية

تجنبًا لقيام المطور بزيارات متعددة إلى مقر 
 التنظيم العقاري وجهاز المساحةمؤسسة 

.والتسجيل العقاري   
( )د( من قرار مشروع البيع 2) 2وفقًا للمادة 

 لسنة (27)على الخريطة بموجب قانون رقم 
، بإمكان بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017

جهاز المساحة طلب ل الشركة إرسال رسالة
والتسجيل العقاري التأشير في صحيفة 

 من القانون (21)األرض بموجب المادة رقم 
. وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري ذاته

والتسجيل  بالتنسيق مع جهاز المساحة
بإمكان المطور بهذا الشأن،  العقاري

 الطلب من جهاز المساحة والتسجيل
العقاري التأشير في صحيفة األرض بموجب 

( لسنة 27رقم ) قانون( من 21)المادة رقم 
بشأن تنظيم القطاع العقاري. 2017  

2 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
.3.3إستخدام نموذج الرسالة في الفقرة   

.3.5النموذج في الفقرة   
حيث سيتم  ذو أهميةهذا المستند 

والتسجيل استخدامه من قبل جهاز المساحة 
لتحديث سجل البيع على الخريطة العقاري 

رقم  من القانون (27) رقمبموجب المادة 
بشأن تنظيم القطاع  2017( لسنة 27)

. ولهذا السبب ، يجب على المطور العقاري
تسجيل بيانات جميع المشترين بالكامل. إذا 

عدة مشترين، فيجب أن يتم ذكر  كان للشقة
جميعًا. يجب تحديد تفاصيل االتصال  بياناتهم

الكاملة بحيث يمكن تقديم المستندات 
. يجب أيًضا تحديد تحاد المالكالمطلوبة إل

دفع الطلب و تفاصيل االتصال في إستمارة
 التنظيم العقاريمؤسسة إلى  الرسوم

القيد مع جهاز  عملية وستنسق المؤسسة
 8)أنظر الفقرة  والتسجيل العقاري المساحة

  أدناه(.

مع إرشادات  قائمة المبيعات المتوافقة 
بيانات  ري شاملةمؤسسة التنظيم العقا

 المشترين الحاليين للوحددات العقارية.

3 

.3.6أنظر نموذج خطة البناء في الفقرة  خطة البناء، ملخص حالة البناء والجدول  
 الزمني إلنجاز المشروع

4 

متوفر على موقع  نموذج الخطة التمويلية
.المؤسسة اإللكتروني  

 كيفية تمويل ، تحديدالتمويليةخطة ال
التنظيم  المشروع )قد تحتاج مؤسسة

ت الحق إلى تقرير مالي العقاري في وق
ق قبل مدقق يؤكد  من حديث ومصد 

التطوير(المالءة المالية إلنجاز   

5 

 ل أو توكيل رسمي يخول ممثل لملءتخوي
 إستمارة الطلب

الشركة ممثل مستند من الشركة تخول 
الطلباستمارة  لملء  

6 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
موضع نزاع المشاريع المتعثرة أو المشاريع 

تقع تحت اختصاص لجنة المشاريع  التي
طلب  يجب أن ال تكون ضمن المتعثرة

. يجب أن يشير المطور الحصول على رخصة
إلى طبيعة ومدة وأطراف النزاع حتى تتمكن 

تحديد ما إذا مؤسسة التنظيم العقاري من 
.للترخيص كان المشروع مالئماً   

تؤثر على قد بيان يصف النزاعات التي 
(تالمشروع )إن وجد  

7 

في إذا أبرم المطور عقود بيع لوحدات 
بيع على الخريطة غير مكتمل، يجب مشروع 

على الخريطة   بيعالفي سجل  أن يتم قيدها
والتسجيل العقاري لدى جهاز المساحة 

( 27رقم ) من قانون (27) بموجب المادة
.بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017 لسنة  

يجب على المطور إرفاق نسخ من جميع  
 الطلب باإلضافة إلى العقود مع إستمارة

.أعاله 3 . انظر الفقرةرسومال  

الحالي  على الخريطة من عقد البيع ةنسخ
بل والمشتري يحال من ق بين المطور

جهاز مؤسسة التنظيم العقاري لقيده لدى 
قيد رسوم )والتسجيل العقاري المساحة 
الدفع لمؤسسة التنظيم مستحقة العقد ال

(دينار بحريني لكل عقد 100العقاري هي   

8 

إلى جهاز  رسالة يجب على الشركة توفير
تطلب إنشاء والتسجيل العقاري المساحة 

سجل البيع على الخريطة المشار إليه في 
( لسنة 27قانون رقم )من  (27رقم ) المادة
من أجل  بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017

قيد عقد البيع على الخريطة. وستقوم 
مؤسسة التنظيم العقاري بالتنسيق مع 

بهذا والتسجيل العقاري جهاز المساحة 
بإمكان المطور إستخدام نموذج  الشأن.

3.3الرسالة في الفقرة    

الطلب من جهاز المساحة والتسجيل 
البيع على الخريطةسجل قيد العقاري إنشاء   

9 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
لرخص ذات الصلة من شؤون يجب أن تكون ا

 البلديات ذات الصلة حديثة وسارية.
البناء  من رخصفي حالة انتهاء صالحية أي 
 آخر مع الطلب أو موافقة أو ترخيص مهم

، يجب توفير تجديد لهذه السابق الرخصة
 الرخص/الموافقات

10 

 

لتقدم بطلب للحصول على رخصة إنتقالة لمشروع التطوير العقاريا 3.5  
 استمارة الطلب

، ويتم 5باإلمكان الحصول على نموذج إستمارة طلب الحصول على رخصة إنتقالية في الملحق رقم 
ردي تعديل اإلستمارة إستخدام نفس اإلستمارة من قبل الشركات واألفراد. بإمكان مقدم الطلب الف

 بالشكل المناسب.
 

 رسوم الطلب
3.2الرسم كما هو مبين في الفقرة   

 

تقدم بالحصول على الرخصةعملية ال  

توقيعها ، ومسحها ، ملؤهاتحميلها، ب عبر الموقع االلكتروني، باإلمكان الحصول على استمارة الطل
  ضوئًيا؛

جميع المستندات نسخ من يمكن بعد ذلك إرسال استمارة الطلب عبر البريد اإللكتروني. يجب إرفاق 
  المطلوبة في ملف منفصل لكل مستند.

الحضور الشخصي في مقر مؤسسة التنظيم العقاري في الطابق العاشر في مبنى جهاز أو عن طريق 
إستمارة الطلب، يجب إرفاق نسخ من جميع المستندات المطلوبة  ملء –المساحة والتسجيل العقاري 

 في ملف منفصل لكل مستند.
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إستمارة الطلب: ملء  

 اسم مقدم الطلب / الشركة والعنوان وتفاصيل االتصال ؛

 تفاصيل شهادة السجل التجاري

 رقم رخصة المطور العقاري

الرجاء ذكر –من قبل شركة أو بموجب توكيل رسمي[  المخول له ]عند ملؤها الشركة ممثليل تفاص  

 االسم والعنوان وتفاصيل االتصال لمقدم الطلب المخول له؛

 تفاصيل البطاقة الشخصية / جواز السفر

 

 تفاصيل حساب الضمان:

ك؛اسم البن  

 رقم الحساب

 

:تفاصيل األرض التي يتم تطويرها  

 عدد األراضي،

 مساحة األراضي،

  رقم وثيقة الملكية

المقدمة أرقام القضية  

 

 تفاصيل المشروع:

 اسم المشروع؛
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 عنوان المشروع

 رقم رخصة البناء

 مدة البناء؛

 عدد الوحدات.

إذا المشروع  سينتج عنه إنشاء أكثر من إتحاد مالك واحد  -عدد إتحادات المالك   

إذا استدعى إنشاء تسلسل هرمي إلتحادات المالك للمشروع ]حيث سيتم إنشاء إتحاد مالك رئيسي أو  
مركزي[ ضع عالمة صح عند نعم، سيتم تطبيق ذلك للمشاريع الكبيرة، ستوفر مؤسسة التنظيم العقاري 

ادات لتلك المشاريع في وقت  قريب. تساعد هذه المعلومات على تقييم المؤسسة إلستمارة الطلب، إرش
 مثال: قد تتطلب بيان عن المخطط الرئيسي أو المجمع الرئيسي.

 
مطلوب إرفاقها مع إستمارة طلب الحصول على رخصة إنتقاليةالمستندات ال  

 # المستندات المطلوبة المالحظات
الملكية أو نسخة من كل يجب إرفاق وثيقة 

صفحة من وثيقة الملكية. إذا كانت وثيقة 
الملكية مع أحد البنوك، فبإمكان البنك 

إعطاء نسخة من الوثيقة لمؤسسة التنظيم 
العقاري وستتأكد المؤسسة من وجود 

والتسجيل  الوثيقة في سجل جهاز المساحة
.العقاري  

 1 وثيقة الملكية

وثيقة مرهونة بكامل الحقوق إذا كانت ال
القانونية لشخص آخر ، فيجب الحصول على 
رسالة موافقة من ذلك الشخص. في حالة 

وجود رهن عقاري، يجب الحصول على رسالة 
 ، باإلضافةمن البنك يحدد فيها مبلغ القرض

إذا لم  والمبلغ المستحق. إلى مدة القرض

موافقة المالك على الحقوق القانونية 
في وثيقة الملكيةالمنصوص عليها   

2 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
يكن المطور مقدم الطلب هو المالك 

ب الحصول على موافقة المسجل، فيج
المالك المسجل على طلب الحصول على 

 سبب كون الرخصة والمشروع، ويجب تفسير
المطور ليس المالك )أمثلة: تم تسجيل البنك 

على الوثيقة؛ يقوم المطور بشراء األرض 
 من المطور الرئيسي ولم يكتمل البيع بعد(.
إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب مخطط 
رئيسي، يرجى تقديم نسخة من المخطط 
الرئيسي كما تمت الموافقة عليه. هذه 

المخطط الرئيسي المشار إليه في المادة 
( لسنة 27من قانون رقم ) (7أ ) (20)رقم 
. هو بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017

تفاصيل  عمومًا في شكل خريطة توضح
 استخدام األرض لبناء المشروع

المخطط الرئيسي المعتمد )إن وجد(   3 

نسخة من رخصة البناء الصادرة عن شؤون 
 البلديات مع المرفقات

 4 رخصة البناء

، رسالة  2014سنة ( ل28رقم )بموجب قانون 
حدد هذا االلتزام من قبل المطور الرئيسي ت

 والمطور الفرعي

مطور الرئيسي وال تعهد من قبل المطور
الفرعي لبدء المشروع في المدة المحددة 

الرخصة في  

5 

( من القانون، يجب أن 9أ ) 20أنظر المادة 
تشير رسالة المهندس اإلستشاري بوضوح 

من مجلس  الصادرة إلى تفاصيل رخصته
تنظيم مزاولة المهن الهندسية. يجب أن 

 تشير الرسالة إلى قيمة األرض والبناء.
على اضافة  المؤسسة إعتراضليس لدى 

تقييم المهندسين بتقييمات إضافية 

المكتب رسالة وتقرير تقييم المشروع من 
مرفق مع تقرير من اإلستشاري الهندسي 

وقيمة قبل خبراء آخرين يحدد تكاليف البناء 
 األرض بالتفصيل

6 



 
 

 31 

 # المستندات المطلوبة المالحظات
جة  للمكونات الفرعية للمشروع. هذا نتي

 ةالمتزايد للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة
البحرينمملكة في   

تضمن تعهد باإلحتفاظ على ملكية رسالة ت
المشروع كما هو مطلوب في إستمارة 
 طلب الحصول على رخصة بموجب قانون

. 2014سنة ل (28رقم )  

على  قبل المطور باإلحتفاظ تعهد من
 ملكية المشروع

7 

نموذج عقد، كما هو مطلوب في إستمارة 
 قانون طلب الحصول على رخصة بموجب

قد تم إعداد ، وبما أنه 2014سنة ل (28رقم )
 (27رقم ) قانون نموذج العقد قبل صدور

، بشأن تنظيم القطاع العقاري 2017سنة ل
 باإلمكان اإلستمرار في استخدام نموذج
العقد األصلي ويجب إرفاقه مع إستمارة 

.الطلب  

 8 نسخة من نموذج عقد البيع على الخريطة

عليها وختمها من قبل كما تمت الموافقة 
 شؤون البلديات

المخططات المعمارية والهندسية 
 المعتمدة

9 

المتوافقة مع إرشادات  الخطة التمويلية أنظر النموذج لذلك عبر الموقع اإللكتروني
  مؤسسة التنظيم العقاري

10 

اإلثبات من قبل جهات خارجية معتمدة على 
القدرة والمالءة المالية للمطور، خطة 

التمويل توضح قدرة المطور المالية على 
 إنجاز المشروع.

شهادة من مدقق الحسابات تؤكد المالءة 
 المالية إلنجاز المشروع.

11 

في الموقع  متوفر تفاصيل حساب الضمان
 اإللكتروني 

حساب الضمان تحدد  ة من أمينرسال
 تفاصيل حساب الضمان

12 

 ل أو توكيل رسمي يخول ممثل لملءتخوي
 إستمارة الطلب

ممثليها  مستند من الشركة يحدد سلطة
إستمارة الطلب لملء  

13 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
.3.5النموذج في الفقرة   

 
قائمة المبيعات المتوافقة مع إرشادات  

مؤسسة التنظيم العقاري شاملة 
 المشترين الحاليين للوحددات العقارية.

14 

.3.6أنظر نموذج خطة البناء في الفقرة  حالة البناء والجدول خطة البناء، ملخص  
 الزمني إلنجاز المشروع

15 

تجنبًا لقيام المطور بزيارات متعددة إلى مقر 
 مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة

.والتسجيل العقاري   
لقرار جهاز المساحة والتسجيل وفقًا و

بشأن إنشاء  2018( لسنة 1العقاري رقم )
، بإمكان سجل قيد البيع على الخريطة

تطلب من جهاز  رسال رسالةإ الشركة
المساحة والتسجيل العقاري التأشير في 

من  21صحيفة األرض بموجب المادة رقم 
القانون. وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري 

والتسجيل بالتنسيق مع جهاز المساحة 
بهذا الشأن، ويلغي هذا النهج العقاري 

 خطوة من عملية طلب الرخصة.

تسجيل الطلب من جهاز المساحة وال
العقاري التأشير في صحيفة األرض بموجب 

من القانون 21المادة رقم   

61  

إلى جهاز  رسالة يجب على الشركة توفير
تطلب إنشاء والتسجيل العقاري المساحة 

سجل البيع على الخريطة المشار إليه في 
من القانون من أجل قيد عقد  27المادة 

وقرار جهاز المساحة  البيع على الخريطة
بشأن  2018( لسنة 1والسجل العقاري رقم )

. إنشاء سجل قيد البيع على الخريطة
وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري 

والتسجيل بالتنسيق مع جهاز المساحة 

الطلب من جهاز المساحة والتسجيل 
 العقاري إنشاء سجل البيع على الخريطة

71  
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
بهذا الشأن.العقاري   
الحصول على هذه الرخصة من  باإلمكان

شؤون البلديات في نفس وقت الحصول 
على رخصة البناء. وباإلشارة إلى الممارسة 

القائمة في الالئحة التنفيذية الملغاة 
بشأن التطوير العقاري،  28للقانون رقم 

( ، بشأن المخططات 13) 11المادة 
المعمارية التي تحدد مكونات المشروع 

ير مخطط للوحدات باأللوان. ويجب توف
 واألجزاء المشتركة.

والتسجيل  مالحظة: قد يطلب جهاز المساحة
مخطط "لموقع المشروع" محددًا  العقاري

المتطلبات اآلنف ذكرها وقد يصدر إرشادات 
 في هذا الشأن في وقت  الحق.

رخصة الطبقات األولية الصادرة عن شؤون 
البلديات مرفق مع المخططات المعمارية 

ن مكونات المشروع باأللوانالتي تبي  

81  

 

موذج قائمة المبيعاتن 3.6  

إرفاق 
 العقد

تطور مراحل 
سداد 

 المدفوعات

الرقم  العنوان السعر
 الشخصي

رقم  المالك الحالي
 الوحدة

إرفاق 
 العقد

نسبة 
المدفوعات 
التي تم 

سدادها إلى 
المطور 
بتاريخ 
إستمارة 

بيانات  
اإلتصال 
الكاملة 

البريد و
 اإللكتروني

الرقم 
 الشخصي

المالك الكاملةأسماء   الوحدة  
1رقم   
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إرفاق 
 العقد

تطور مراحل 
سداد 

 المدفوعات

الرقم  العنوان السعر
 الشخصي

رقم  المالك الحالي
 الوحدة

طلب 
 الرخصة

الوحدة  لم يتم بيعها     
2رقم   

الوحدة       
3رقم   

       
       
       

 

موذج خطة البناءن 3.7  

 # المتطلبات المعلومات
 1 اسم مشروع التطوير 
 2 موقع المشروع 
 3 المراحل التي تم إنجازها 
المراحل التي لم يتم إنجازها، باإلضافة إلى  

 تاريخ البدء واإلنجاز المتوقع
4 

 5 تفاصيل البناء 
 6 تفاصيل خدمات الصيانة 
 7 تفاصيل المرافق واألجزاء المشتركة  
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ريطةلمشاريع البيع على الخ لخطة التمويلية. ا4  

مهمة ليتسنى لمؤسسة التنظيم العقاري تقييم قدرة المطور المالية على إنجاز  الخطة التمويلية
المؤسسة اإللكتروني وبإمكان إتباعه إلعداد الخطة المالية.موقع النموذج متوفر في المشروع.   

؛من عدد من المستندات تتكون الخطة التمويلية  

بالشكل المحدد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري تمويليةخطة الالنموذج  ملء  

خطة البيع المتوقعة التسويقية لدعم البحوث  

البدء في المشروعل قب على الخريطةبیعھا م لتي سیتدات احولا نسبة  

بما في ذلك القروض الملتزم والقروض غير الملتزم بها تفاصيل أي قرض للتمويل  

تؤكد القروضرسائل من البنوك   

استثمارها في المشروعالتي سيتم ستثمار في األسهم )أموال المطور الخاصة( تفاصيل اال  

األسهم في المشروع بأنه سيتم استثمار أموالفيها ضمن من المطور ي رسالة  

التطوير شركةمن قبل مدققي حسابات  تتضمن الخطة التمويليةشهادة   

 النموذج متوفر على موقع المؤسسة اإللكتروني 

طةريالخ الضمان لمشاريع البيع علىسابات . ح5  

البيع على مطور مشروع  تنظيم القطاع العقاري يجب علىبشأن  2017( لسنة 27)قانون رقم بموجب 
فتح حساب ضمان الخريطة  

قرار مؤسسة التنظيم العقاري بشأن حساب ضمان البيع على الخريطة هو الذي يحدد القواعد واألنظمة 
الضمان بموجب القانون.المتعلقة بتشغيل حساب   

ساب ، وحساب مبلغ الضمان ، وتقييم أرض حالالمعلومات المتعلقة بحسابات الضمان ، بما في ذلك فتح 
في الموقع اإللكتروني  المشروع، متوفرة  
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لتقدم للحصول على رخصة إعالن. ا6  

عن رخص اإلعالنمقدمة  6.1  

ر )أو الوسيط عالن:إ رخصة البيع على  وحداتوبيع  لإلعالن عن العقاري( رخصة إعالن يجب أن يكون للمطو 
.لكل مشروع تطوير جديد الخريطة  

مارس  1لمدة محددة من  أشهر )متوفرة 6مدة هذه الرخصة إلى  صلت: رخصة إعالن ذات مدة إنتقالية
مشاريع تحت اإلنشاء رات المرخص لهم الذين لديهم صدر لمطوري العقات( 2018أغسطس  31 إلى

 وحمالت إعالنية جارية

راللأشهر تسمح  9ة لمدة تصل إلى صرخ: رخصة إعالن البحث الميداني مرخص ببدء اقتراح العقاري لمطو 
تطويرالتطوير جديد للبحث واإلعالن واختبار السوق قبل االلتزام بمشروع مشروع   

ر  بإمكان  بالتاليو اإلعالنلحصول على رخصة مرخص للتقدم بطلب اعقاري تخويل وسيط بإمكان المطو 
إستمارة الطلب ملء المطور أو الوسيط  

اإلعالن جميع طلبات الحصول على رخصعن علومات عامة م 6.2  

8-6 الملحق االستمارات متوفرة في - مارة الطلباست  

ال يتم دفع أي رسوم - الرسوم  

المؤسسة اإللكتروني.  موقعاإلستمارات متوفرة على  -  بطلب الحصول على رخصة عملية التقدم
 ها للتوقيع والمسح الضوئيعلى الموقع اإللكتروني وطبع ذكية يمكن ملؤها ماراتوستتوفر قريبًا إست

ها إلىإرسالو ق جميع المستندات المطلوبة.مؤسسة التنظيم العقاري عبر البريد اإللكتروني وإرفا   
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كاآلتي أدناه: – (6)الملحق  رخص اإلعالنالمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على  6.3  

 # المستندات المطلوبة المالحظات
لحصول على رخصة إعالن، اعند التقدم بطلب 

مشروع  يجب أن يكون المطور يحمل رخصة
الرخصة. أو قيد الحصول على  تطوير عقاري
جميع المعلومات  أن تكون ولذلك يجب

التفصيلية متوفرة في سجل مشروع البيع 
وصف موجز على الخريطة. وينبغي توفير 

.للمشروع الذي سيتم اإلعالن عنه  

وصف المشروع )بما في ذلك عدد المباني / 
طبقات المباني / عدد إتحادات المالك / 

 استخدامات األراضي / عدد الوحدات(

1 

أن تشير يجب باإلمكان إرفاقها كرسالة و
وسائل اإلعالم التي ستستخدم  الخطة إلى

لإلعالن عن وحدات البيع على الخريطة.توفير 
الترويج نسخة من جميع مواد التسويق، 

ستمكن مؤسسة التنظيم العقاري  واإلعالن
عة الحملة اإلعالنية. إذا تم فهم طبيمن 
متعددة من قبل إعالنية حمالت  إعداد

تمكن مختلفين ستمقدمي طلبات 
تقييمها. مؤسسة التنظيم العقاري من  

/  خطة اإلعالن )نسخة من المواد التسويقية
(/ الترويجية اإلعالنية  

2 

من المهم أن يؤكد المطور أن حساب 
الضمان قد تم تمويله قبل الحصول على 
رخصة اإلعالن، تسمح هذه الرخصة بإبرام 
العقود الملزمة ووضع الخطة المالية 

باإلمكان إيداع المدفوعات في المناسبة. 
 حساب الضمان.

تضمن تفاصيل من أمين حساب الضمان ت رسالة
 حساب الضمان

3 
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 إقرار:

كاآلتي: تتضمن اإلستمارة إقرار  

 بصحة جميع المعلومات الموجودة في إستمارة الطلب إقرار  -
تغييرات تطرأ على حالة الشركة عن أي مؤسسة التنظيم العقاري على الفور ستقوم الشركة بإخطار   -

 مما قد يؤدي إلى تغيير أي من المعلومات في سجل المطور.
ورقم رخصة اإلعالن على جميع موادها ر مؤسسة التنظيم العقاري اشع وضعتوافق الشركة على  -

 اإلعالنية.
وتوفير جميع بيانات اإلفصاح إلى  باإلعالنمتعلقة لا ات والشروطلتزام باإلرشادالاکة علی رلشق افوات  -

 المشترين.

 
 –( 7المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على رخص اإلعالن ذات مدة إنتقالية )الملحق  6.4

 كاآلتي أدناه:

 # المستندات المطلوبة المالحظات
عند طلب الحصول على الرخصة سيكون 
هناك مشروع بيع على الخريطة قائم، 

المطور توفير معلومات عن سيتطلب من 
المشروع بما في ذلك رخصة البناء 

والمخططات الهندسية والمعمارية التي تم 
 الموافقة عليها.

 1 رخصة البناء والمستندات المطلوب إرفاقها

لحصول على رخصة إعالن، اعند التقدم بطلب 
يجب أن يكون المطور يحمل رخصة مشروع 

لرخصة. تطوير عقاري أو قيد الحصول على ا
ولذلك يجب أن تكون جميع المعلومات 

التفصيلية متوفرة في سجل مشروع البيع 
على الخريطة. وينبغي توفير وصف موجز 

 للمشروع الذي سيتم اإلعالن عنه.

وصف المشروع )بما في ذلك عدد المباني / 
طبقات المباني / عدد إتحادات المالك / 

 استخدامات األراضي / عدد الوحدات(

2 
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 # المستندات المطلوبة المالحظات
وسائل اإلعالم التي  أن تشير الخطة إلىيجب 

ستستخدم لإلعالن عن وحدات البيع على 
الخريطة.توفير نسخة من جميع مواد 

التسويق، الترويج واإلعالن ستمكن مؤسسة 
التنظيم العقاري من فهم طبيعة الحملة 

اإلعالنية. إذا تم إعداد حمالت إعالنية متعددة 
تمكن من قبل مقدمي طلبات مختلفين ست

، تقييمها مؤسسة التنظيم العقاري من
وللتأكد من عدم وجود حمالت إعالنية 

 متداخلة.

خطة اإلعالن )نسخة من المواد التسويقية / 
 اإلعالنية / الترويجية(

3 

من المهم أن يؤكد المطور أن حساب 
الضمان قد تم تمويله قبل الحصول على 
رخصة اإلعالن، تسمح هذه الرخصة بإبرام 

ود الملزمة ووضع الخطة المالية العق
المناسبة. باإلمكان إيداع المدفوعات في 

 حساب الضمان.

تضمن تفاصيل من أمين حساب الضمان ت رسالة
 حساب الضمان

4 

 

 –( 8المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على رخص إعالن البحث الميداني )الملحق  6.5
 كاآلتي أدناه:

المطلوبةالمستندات  المالحظات  # 
يجب إرفاقه إن كان متوفرًا، باإلضافة إلى 

رخصة البناء، فيجب إرفاقها مع المخططات 
المعتمدة. باإلضافة إلى التنظيم الرئيسي 
 الذي يصف مراحل تطور وإدارة المشروع.

المخطط الرئيسي وجميع المخططات التي تم 
 الموافقة عليها من قبل التخطيط العمراني

1 
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المطلوبةالمستندات  المالحظات  # 
لحصول على رخصة إعالن، اعند التقدم بطلب 

يجب أن يكون المطور يحمل رخصة مشروع 
تطوير عقاري أو قيد الحصول على الرخصة. 

ولذلك يجب أن تكون جميع المعلومات 
التفصيلية متوفرة في سجل مشروع البيع 
على الخريطة. وينبغي توفير وصف موجز 

 للمشروع الذي سيتم اإلعالن عنه.

وع )بما في ذلك عدد المباني / وصف المشر
طبقات المباني / عدد إتحادات المالك / 

 استخدامات األراضي / عدد الوحدات(

2 

وسائل اإلعالم التي  أن تشير الخطة إلىيجب 
ستستخدم لإلعالن عن وحدات البيع على 
الخريطة.توفير نسخة من جميع مواد 

التسويق، الترويج واإلعالن ستمكن مؤسسة 
العقاري من فهم طبيعة الحملة التنظيم 

اإلعالنية. إذا تم إعداد حمالت إعالنية متعددة 
من قبل مقدمي طلبات مختلفين ستتمكن 

 تقييمها مؤسسة التنظيم العقاري من
وللتأكد من عدم وجود حمالت إعالنية 

 متداخلة.

خطة اإلعالن )نسخة من المواد التسويقية / 
 اإلعالنية / الترويجية(

3 

 

موذج المطور لعقد البيع على الخريطة. ن7  

لمقدمةا 7.1  

طلب الحصول على رخصة مشروع البيع على الخريطة يجب أن يتضمن نموذج عقد البيع الذي يعتزم 
. المعلومات أدناه تحدد ما يجب أن يتضمنه نموذج عقد البيع المطور استخدامه لبيع وحدات المشروع

بشأن  1820( لسنة 2رقم ) قراروالبشأن تنظيم القطاع العقاري  2017 ( لسنة27لإللتزام بقانون رقم )
.مشاريع التطوير العقاري  

  2018( لسنة 2رقم ) لقرارا 7.2
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كاآلتي: طةريالخ في جميع عقود البيع على ذكرهاام األساسية المطلوب األحك  

 اسم وعنوان المشتري والمطور -1

 رقم رخصة المطور -2

 رخصة مشروع التطوير )يتم ذكر هذه المعلومات حال توفرها(اسم وموقع ورقم  -3

 إلى المشتري ؛ الوحدة تسليمالتاريخ المتوقع الكمال الوحدة والتاريخ المتوقع ل -4

مواصفات الوحدة، بما في ذلك: -5  

. مساحة الوحدةأ  

، أو أي حقوق الستخدام أجزاء من ق المرتبطة )مثل أي حقوق مرتبطة بالطرقات والمساراتب. الحقو
(السباحة أو النادي الصحي : بركالتطوير، على سبيل المثالمشروع   

 ج. أي حقوق الستخدام مواقف السيارات

عقار المشتركتلك الوحدة فيما يتعلق بالبد. أي حقوق خاصة   

تفاصيل األجزاء المشتركة في المشروع جميع -6  

أدناه في النموذج الموضحة يجب اتباع خطة المدفوعات -7   

في حساب الضمان المدفوعات المحددة في العقد يجب إيداع -8  

يحتوي على األحكام المذكور أعاله. سترفض مؤسسة التنظيم العقاري أي عقد ال  

 

طة المدفوعاتخ 7.3  

يجب إيداعها المدفوعات التي أدناه يجب أن يحدد عقد البيع سعر الشراء اإلجمالي للوحدة ويحدد الجدول 
عند إنجاز كل نسبة مئوية من المشروع. يجب أال تتجاوز المبالغ المدفوعة لكل نسبة من إنجاز المشروع 

 المبالغ المبينة في الجدول التالي:
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يجب أن يقدم المطور تقرير إلى مؤسسة التنظيم العقاري والبائع يحدد فيه نسبة إنجاز المشروع، يجب أن 
أيام فقط لدفع القسط  10شتري توافق مؤسسة التنظيم العقاري على هذا التقرير وبعدها يكون للم

 المحدد للمطور. 

جب أال يكون العقد متعارضًا مع األحكام القانونيةي 4.7  

على المطور مراعاة التالي:يجب   

 أحكام اإلخالل بعقد البيع

يوًما بعد  90في غضون  يعمل على إصالح الخللعندما يخل المشتري بحكم من أحكام عقد البيع وال 
%.10بقيمة عقد البيع واالحتفاظ باإليداع  ، فإنه يجوز للمطور إلغاءالمطورمن قبل  هإخطار  

 

 

 

 نسبة اإلنجاز قيمة المدفوعات القصوى

%10اإليداع المبدئي بنسبة  نسبة صفر عند توقيع عقد  
 البيع

20% %20إنجاز بنسبة    

40% %40إنجاز بنسبة    

60% %60إنجاز بنسبة    

80% %80إنجاز بنسبة    

100%  التسليم 
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 العيوب والصيانة

اإللتزام إدارة وصيانة  بشأن تنظيم القطاع العقاري، على المطور 2017( لسنة 27رقم ) بموجب القانون
% من 5الوحدات لمدة عامين بعد اإلنتهاء من المشروع. يسمح للمطور فرض رسوم إدارية بنسبة 

 التكاليف الفعلية لإلدارة والصيانة.

سنوات بعد اإلنتهاء من  10لمدة المطور مسؤول عن عيوب األجزاء الهيكلية في العقار المشترك 
 المشروع.

الح / إستبدال التركيبات والتجهيزات ذات العيوب في العقار المشترك لمدة سنة المطور مسؤول عن إص
 من الحصول على شهادة إنجاز المشروع ما لم يتم اإلتفاق على مدة أطول.

 التصرف من قبل المشتري

عليه دفع رسوم إدارية للمطور وهي فقبل تاريخ التسليم، عقارية في بيع وحدة عندما يرغب المشتري 
دينار بحريني كحد أقصى.  500تصل إلى و% من سعر الشراء 1بنسبة   

 وعلى المشتري الحصول على موافقة المطور على هذا البيع.

 التسليم

ري إخطار أشهر من التاريخ المحدد في العقد، على المشت 6عندما يفشل المطور في تسليم الوحدة خالل 
يوم وإال للمشتري الحق في إنهاء العقد وإسترجاع كافة األموال  90المطور كتابيًا بتسليم الوحدة خالل 

 المدفوعة للمطور بموجب عقد البيع.

 معاينة المشتري للوحدة

 من حق المشتري معاينة وحدته العقارية قبل التسليم.

 تغيير التصميم

إذا ما كان هذا التعديل جوهريًا، ال يجوز للمطور تعديل التصاميم الهيكلية والهندسية ومواصفات الوحدة 
في الظروف الغير متوقعة أو ألسباب طارئة  (إثبات وجودها )بعد ويجوز إدخال التعديالت الجوهرية



 
 

 44 

ض أو إنقاص الثمن وبموافقة مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك دون اإلخالل بحق المشتري في التعوي
 بقدر ما نقص من مساحة أو قيمة وحدته العقارية أو منفعتها.

 عقد الحجز

% من المبلغ المتفق عليه عند توقيع العقد ويدخل 10نسبة سداد توقيع عقد البيع يلتزم المشتري ب عند
 في هذه النسبة مبلغ عقد الحجز.

لتعهد من قبل المطور 7.5  

مؤسسة ان مكبعض أجزاء النموذج غير مستوفاة، بإالحصول على رخصة تطوير وعندما يتم التقدم بطلب 
  من المطور بإكمال النموذج قبل التقدم للحصول على رخصة اإلعالن.  التنظيم العقاري قبول تعهد

 

 المرفقات

 جميع المرفقات متوفرة على موقع مؤسسة التنظيم العقاري اإللكتروني:

www.rera.gov.bh  

 

االتصالتفاصيل   
info@rera.gov.bh البريد اإللكتروني:    

www.rera.gov.bh :الموقع اإللكتروني 
 لإلستفسار عبر الهاتف: 6777 1756 973+
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