اﺳﺘﻤﺎرة ﻃﻠﺐ رخصة تطوير ذات مدة إنﺘقﺎلية
Application Form: Transitional Development License
[Form D4]

تعﻠيﻤﺎت

Instructions
1. Complete application & sign the
declaration below.
2. Attach required documents as outlined in
checklist (page 2).
3. Deliver your application and documents at
RERA.
4. Within 40days we’ll notify you to pay the
fees and collect your License from RERA.

.الرجﺎء مأل اﺳﺘﻤﺎرة الطﻠﺐ.١
 ارﻓﺎق الﻤﺴﺘﻨدات الﻤطﻠوﺑة و الﻤوﺿﺤة ﻓﻲ.٢

.2 الصفﺤة رقم

 تقديم الطﻠﺐ عبر الﻤوقع اإللكﺘرونﻲ أو لدى.٣

.مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري

رقم الطﻠﺐ

Application No.

الﺘﺎريخ
Date

توقيع اإلقرار أدنﺎه ودﻓع الرﺳوم الﻤقررة خالل. ٤

 يوم عﻤل40

معﻠومﺎت الﻤطور

Developer Details
رقم رخصة مؤسسة التنظيم العقاري
RERA License

رقم السجل التجاري
CCR No

اسم المطور
Developer Name

ر
اإللكتون
الموقع
Website

الهاتف

ر
اإللكتون
التيد
ر
 Email

Authorized Representative

Telephone No

معﻠومﺎت الﻤخول له ﺑﺘقديم الطﻠﺐ

الﻤﻨصﺐ ﻓﻲ الشركة

) رقم الجواز/رقم الهوية (الرقم الشخصﻲ

االﺳم

Position in company

ID No / Passport

 Name

الﻤوﺑﺎيل

الهﺎتف

البريد اإللكﺘرونﻲ

Mobile No

Telephone No

 Email

حﺴﺎب الضﻤﺎن

Escrow Account
).ب.الﻤبﻠغ الﻤودع (د

رقم الﺤﺴﺎب

اﺳم البﻨك

Amount (BD)

Account No

 Bank Name

معﻠومﺎت العقﺎر

Land Details
مﺴﺎحة العقﺎر

عدد الوثﺎئق

عدد العقﺎرات

Parcel Area

No of Title Deeds

No of Plots
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ارقﺎم الﻤقدمﺎت

ارقﺎم الوثﺎئق

ارقﺎم العقﺎرات

Case Numbers

Title Deeds Numbers

 Plot Numbers

معﻠومﺎت الﻤشروع

Project Details
رخصة البﻨﺎء

نوع الﻤشروع

اﺳم الﻤشروع

Building Permit

Type of Project

Project Name

مدة الﺘﻨفيذ

تﺎريخ اإلنﺘهﺎء من الﻤشروع

تﺎريخ البدء ﺑﺎلﻤشروع

 Duration

End Date

Start Date

هل تم إنشﺎء إتﺤﺎد الﻤالك األﺳﺎﺳﻲ؟

عدد اتﺤﺎدات الﻤالك ﻓﻲ الﻤشروع

عدد الوحدات

 Is Main Owners Association Created?

No of Owners Associations

No of Units

YES NO
عﻨوان الﻤشروع
Project Address

إقرار

Declaration

: أقر أنﺎ الﻤوقع أدنﺎه ﺑأن

I, the undersigned, do hereby declare that:

.جﻤيع الﻤعﻠومﺎت الﻤقدمة ﻓﻲ هذا الطﻠﺐ صﺤيﺤة

•

• I will immediately advise RERA of any changes to the status of the
company that alters or changes any of the information supplied
herein.

ﺳوف أقوم ﺑإﺑالغ مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري ﺑأية تغييرات

•

• The project has not stalled and is not subject to a dispute other
than as disclosed.

ﺳوف ألﺘزم ﺑﻤدونة الﺴﻠوكيﺎت الﻤهﻨية الﻤعدة من قبل

•

حكم قضﺎئﻲ مﺘعﻠق ﺑﺎإلﻓالس/لﺴت ﻃرﻓﺎً ﻓﻲ أي قضية

•

• All information supplied with this application is true and correct.

• The company agrees to comply with the RERA guidelines on
conflicts of interest.
• The company agrees to comply with the requirements of Law no. 4
of 2001 concerning the prohibition of money laundering.

مﺴﺘقبﻠية ﻓﻲ الﻤعﻠومﺎت الﻤقدمة لﻠﻤؤﺳﺴة

مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري ﻓيﻤﺎ يﺘعﻠق ﺑﺎلﻤطورين العقﺎريين

.صﺎدر من مﺤﺎكم البﺤرين/جﺎرية

. الﻤﺘعﻠقة ﺑغﺴيل األموال2001  لﺴﻨة4 أواﻓق عﻠى مﺘطﻠبﺎت قﺎنون رقم

Full Name

Signature

اإلﺳم الكﺎمل

الﺘوقيع
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Checklist for required documents
1.

Title deed.

2.

Consent of owners of legal rights recorded on title deed.

3.

Approved master plan (if any).

4.

Building permit.

5.

Undertaking by main developer and sub-developer to
commence the project in the permit period.

6.

Letter and development valuation report from the
consultant engineer supported by other valuers detailing
construction costs and land value.

7.

Undertaking from developer to maintain ownership of
project.

8.

Copy of the template off-plan sale contract.

9.

Approved engineering and architectural plans.

10. Finance plan complying with RERA guidelines.
11. Letter from Escrow account trustee containing Escrow
account details.
12. Company document setting out the authority of the
representative to complete the application.
13. Sales summary table that complies with RERA guidelines
showing current buyers of all units.
14. Copies of existing off-plan sale contracts between the
developer and buyer to be referred by RERA to SLRB for
recording in off-plan register (recording fee payable).

الﻤﺴﺘﻨدات الﻤطﻠوﺑة
وثيقة الﻤﻠكية

.1

مﺴﺘﻨد يوﺿح مواﻓقة أصﺤﺎب الﺤق العيﻨﻲ عﻠى تﻨفيذ وﺑيع الﻤشروع

.2

الﻤخطط الرئيﺴﻲ الﻤعﺘﻤد من هيئة الﺘخطيط والﺘطوير العﻤرانﻲ – أن

.3

رخصة البﻨﺎء

.4

تعهد من قبل الﻤطور الرئيﺴﻲ والﻤطور لبدء إنشﺎء الﻤشروع ﻓﻲ

.5

كﺘﺎب من مهﻨدس اﺳﺘشﺎري مرحص له من مجﻠس من مجل تﻨظيم

.6

ووحداته

وجد

الفﺘرة الﻤصرح ﺑهﺎ

مزاولة الﻤهن الهﻨدﺳية ﺑﺘﺤديد القيﻤة الﺘقديرية لﻤشروع البيع عﻠى

.الخريطة

تعهد من قبل الﻤطور لﻠﺤفﺎظ عﻠى مﺎكية الﻤشروع

.7

نﺴخة من نﻤوذج عقد لبع وحدة عﻠى الخريطة

.8

الﺘصﺎميم الهﻨدﺳية والﻤعﻤﺎرية الﻤعﺘﻤدة

.9

 الخطة الﺘﻤويﻠية ﺑﻤﺎ يﺘواﻓق مع دليل الﺘعﻠيﻤﺎت واإلرشﺎدات ﺑﻤؤﺳﺴة.10
الﺘﻨظيم العقﺎري

 كﺘﺎب من أمين الﺤﺴﺎب تؤكد قيﻤة ومعﻠومﺎت حﺴﺎب الضﻤﺎن.11
 رﺳﺎلة تخويل من الشركة لﻠشخص الﻤخول له اتﻤﺎم ﺑﺘقديم هذا الطﻠﺐ.12
 جدول مﻠخص مﻠخص الﻤبيعﺎت الذي يﺘواﻓق مع تعﻠيﻤﺎت مؤﺳﺴة.13
الﺘﻨظيم العقﺎري يوﺿح جﻤيع الﻤشﺘرين لﻠوحدات العقﺎرية

 وتﺤﺎل من، نﺴخ من عقود البيع عﻠى الخريطة ﺑين الﻤطور والﻤشﺘرين.14
قبل مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري إلى جهﺎز الﻤﺴﺎحة والﺘﺴجيل العقﺎري

ﻓﻲ ﺳجالت البيع عﻠى الخريطة – رﺳوم الﺘﺴجيل الﻤﺴﺘﺤقة

15. Construction plan summarizing construction status and
completion schedule.

 خطة البﻨﺎء تﻠخص حﺎلة البﻨﺎء وجدول اإلنجﺎز الزمﻨﻲ.15

16. Statement describing disputes affecting project (if any).

 ﺑيﺎن يصف الﻨزاعﺎت الﺘﻲ تؤثر عﻠى الﻤشروع – إن وجد.16

17. Request to SLRB to make entry in the journal under Article
21 of the law.
18. Request to SLRB to create off-plan sale register.

19. Preliminary strata permit issued by municipality attaching
architectural drawings showing the project’s components
in colors.

 مﺴﺘﻨد يفيد ﺑﺘأشير الﻤشروع ﻓﻲ صﺤيفة العقﺎر من جهﺎز الﻤﺴﺎحة.17
والﺘﺴجيل العقﺎري

 مﺴﺘﻨد يفيد ﻃﻠﺐ انشﺎء ﺳجل البيع عﻠى الخريطة من جهﺎز الﻤﺴﺎحة.18
والﺘﺴجيل العقﺎري

 خرائط أو مجﺴﻤﺎت دقيقة مﻠونة تبين مﺴﺎحة وشكل الﻤشروع الﺘطوير.19
العقﺎري ﺑﺎلكﺎمل ﺑﺎإلﺿﺎﻓة الى تفصيل مﺎ يﺘضﻤﻨه من عقﺎرات وعدد

وحداته الﻤفرزة ونوعهﺎ معﺘﻤدة من وزارة البﻠديﺎت
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