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رخصة إعالن البحث الميدانيطلب رة ستماا   
 Application Form: Market Research Advertising License 

[Form A1]
 

  

Instructions  تعليمات 
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 5 days we’ll notify you to collect 

your License from RERA.  

 لطلب. رة استمااالرجاء مأل .١
لموضحة و المطلوبة ات المستندق افا. ار٢

 .2الصفحة رقم في 
. تقديم الطلب عبر الموقع اإللكتروني أو ٣ 

 لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
ه ودفع الرسوم المقررة ناار أدقراإل توقيع .٤

 يوم عمل 40خالل 

 
 رقم الطلب

 Application No. 

 
 التاريخ

Date 

  

 

Developer Details   معلومات المطور 
العقاريرقم رخصة مؤسسة التنظيم   

RERA License  
 رقم السجل التجاري

CCR No 
المطورسم ا   

Developer Name 

   

 الموقع اإللكتروني
Website 

 الهاتف
Telephone No 

 البريد اإللكتروني
 Email 

   
 

Existing Land Details   معلومات العقار 
 

 ارقام العقارات
Plot Numbers 

 عدد العقارات

No of Plots # 

  

 
 عدد الوثائق

No of Title Deeds 
 

 ارقام الوثائق
 Title Deeds # 

  

   

Project Details   معلومات المشروع 
 عدد الوحدات

No of Units  

وع  نوع المشر
Type of Project 

وع  اسم المشر

Project Name 

   

 
وع  عنوان المشر

Project Address 

وعاتاري    خ  –تاري    خ البدء  إلنتهاء من المشر  
 Start Date – End Date 
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Declaration إقرار 

I, the undersigned, do hereby declare that: 

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

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

• The company agrees to display the RERA logo and Market Research 
License Number in all advertising material. 

• The company agrees to comply with all conditions on advertising 
and all requirements of the law including those relating to entering 
into Letters of Interest. 

 أقر أنا الموقع أدناه بأن :     
 جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب صحيحة.  •
سوف أقوم بإبالغ مؤسسة التنظيم العقاري بأية تغييرات  •

 مستقبلية في المعلومات المقدمة للمؤسسة 
سوف ألتزم بمدونة السلوكيات المهنية المعدة من قبل  •

 مؤسسة التنظيم العقاري فيما يتعلق بالمطورين العقاريين
لست طرفًا في أي قضية/حكم قضائي متعلق باإلفالس  •

 جارية/صادر من محاكم البحرين.
المتعلقة بغسيل  2001لسنة  4أوافق على متطلبات قانون رقم 

 األموال.

Full Name 

م الكاملاالس   
 

Signature 

  التوقيع
 

Checklist for required documents المستندات المطلوبة 

 
1. Approved master plan with drawings approved by planning 

authority. 
 المخطط الرئيسي المعتمد من هيئة التخطيط والتطوير العمراني .1

 
2. Advertising plan with copy of marketing / promotional / 

advertising materials. 
 مستند يوضح الخطة االعالنية مع نسخ من التسويق والمواد اإلعالنية .2

 
3. Description of project including number of buildings / 

building storeys / number of owners associations / land use 
/ number of units. 

وصف المشروع متضمنًا عدد المباني / عدد الطوابق / عدد اتحادات  .3
 المالك / نوع المشروع / عدد الوحدات

 


