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مالكإتحاد  عضو تسجيل طلبرة ستماإ   
Registering Owners Association member  

 
 
 
 

 

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. 

 لطلب. رة استماا. الرجاء مأل 1
 .٢الصفحة رقم لموضحة في و المطلوبة ات المستندق افا. ار٢
 . تقديم الطلب لدى مؤسسة التنظيم العقاري.٣ 

 

Applicant  Details   معلومات مقدم الطلب 

    

   

  

   

  

 
 

 

  

  

Name                                                                                 الشخصي    الرقم االسم  CPR Number     
No.                     

 Email adrress                                                                                 لبريد االلكترونيا
                            

   Address                                                                                                       العنوان     

Phone number                 رقم الهاتف
                            

Unit number                      رقم الوحدة
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Declaration إقرار 

 

I, the undersigned, do hereby declare that: 
• All information supplied with this application are true 
• I will inform RERA of any changes to my status that 

alters or changes any of the information supplied herein 
• I will be committed to comply with the regulation issued 

by RERA with respect to the owners' associations 
• I declare that I am not currently subject to a judgement 

in bankruptcy by a competent court in Bahrain 
 

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

 تغييرات مستقبلية في المعلومات المقدمة للمؤسسة 
في القرارات الصادرة من  سوف ألتزم باالمتثال بما جاء •

 مؤسسة التنظيم العقاري بما يتعلق  بإتحادات المالك.
لست طرفًا في أي قضية/حكم قضائي متعلق باإلفالس  •

 جارية/صادر من محاكم البحرين.

Checklist for required documents قائمة المستندات المطلوبة 

  

 1. Copy of ID Card (CPR). 1. نسخة من البطاقة الذكية أو جواز السفر  

 
2. Minutes of the general assembly meeting 

including appointment as a member 
محضر اجتماع الجمعية العمومية  متضمن  .2

 التعيين كعضو
 

 
3. Clearance Certificate issued by Ministry of 

Interior (valid and issued within 3 months). 

شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة  .3
أشهر  ٣الداخلية صالحة لمدة ال تزيد عن 

 دارمن تاريخ اإلص
 

 
4. A document proving ownership of the real 

estate unit (title deed) 
  ستند  يثبت ملكية الوحدة العقارية م .4

 وثيقة الملكية()
 

 
 

Signature                            التوقيع  ID (CPR)              الرقم الشخصي  Name                                        السما  

          
    
   ....................................................................................               ......................................................................            ........................................................................ 
 
 


