اﺳﺘﻤﺎرة ﻃﻠﺐ رخصة تطوير
Application Form: Off-Plan Sale Project License
[Form D3]

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 40 days we’ll notify you to pay
a fee and collect your License from
RERA.

.الرجﺎء مأل اﺳﺘﻤﺎرة الطﻠﺐ.١

رقم الطﻠﺐ

 ارﻓﺎق الﻤﺴﺘﻨﺪات الﻤطﻠوﺑة و الﻤوﺿﺤة.٢

Application No.

.2 ﻓﻲ الصفﺤة رقم

الﺘﺎريخ

 تقﺪيم الطﻠﺐ عبر الﻤوقع اإللكﺘرونﻲ أو.٣

Date

.لﺪى مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري

توقيع اإلقرار أدنﺎه ودﻓع الرﺳوم الﻤقررة. ٤

 يوم عﻤل40 خالل

معﻠومﺎت الﻤطور

Developer Details
رقم رخصة مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري

رقم الﺴجل الﺘجﺎري

اﺳم الﻤطور

RERA License

CCR No

Developer Name

الﻤوقع اإللكﺘرونﻲ

الهﺎتف

البريﺪ اإللكﺘرونﻲ

Website

Telephone No

 Email

Authorized Representative

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
Parcel Area

عدد الوثائق
No of Title Deeds

عدد العقارات
No of Plots
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ارقام المقدمات
Case Numbers

ارقام الوثائق
Title Deeds Numbers

ارقام العقارات
 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:
• 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.

.جﻤيع الﻤعﻠومﺎت الﻤقﺪمة ﻓﻲ هذا الطﻠﺐ صﺤيﺤة

•

ﺳوف أقوم ﺑإﺑالغ مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري ﺑأية تغييرات مﺴﺘقبﻠية

•

ﺳوف ألﺘزم ﺑﻤﺪونة الﺴﻠوكيﺎت الﻤهﻨية الﻤعﺪة من قبل مؤﺳﺴة

•

صﺎدر/حكم قضﺎئﻲ مﺘعﻠق ﺑﺎإلﻓالس جﺎرية/لﺴت ﻃرﻓﺎً ﻓﻲ أي قضية

•

ﻓﻲ الﻤعﻠومﺎت الﻤقﺪمة لﻠﻤؤﺳﺴة

الﺘﻨظيم العقﺎري ﻓيﻤﺎ يﺘعﻠق ﺑﺎلﻤطورين العقﺎريين
.من مﺤﺎكم البﺤرين

. الﻤﺘعﻠقة ﺑغﺴيل األموال2001  لﺴﻨة4 أواﻓق عﻠى مﺘطﻠبﺎت قﺎنون رقم

Full Name

Signature

األسم الكامل

الﺘوقيع
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الﻤﺴﺘﻨﺪات الﻤطﻠوﺑة
.1

وثيقة الﻤﻠكية

.2

الﺘصﺎميم الهﻨﺪﺳية والﻤعﻤﺎرية الﻤعﺘﻤﺪة

.3

الﻤخطط الرئيﺴﻲ الﻤعﺘﻤﺪ من هيئة الﺘخطيط والﺘطوير العﻤرانﻲ

.4

نﺴخة من الﻨظﺎم/ألنظﻤة الرئيﺴﻲ/الرئيﺴية مبيﻨة ﻓيه الﻤراحل

.5

الشروط واألحكﺎم إلتﺤﺎد الﻤالك

.6

رخصة البﻨﺎء

.7

نﺴخة من اإلتفﺎقﺎت الﻤبرمة ﺑين الﻤطورين ,ذات الصﻠة ﺑﻤشروع

.8

الﻤعﻠومﺎت والﻤﺴﺘﻨﺪات الﻤعﺘﻤﺪة من قبل مكﺘﺐ هﻨﺪﺳﻲ

( أن وجﺪ)

الﺘﻨفيذ وانجﺎز الﻤشروع وأية ترتيبﺎت أو تقﺴيم لﻠﻤشروع

البيع عﻠى الخريطة.

اﺳﺘشﺎري الﻤﺘعﻠقة ﺑرﺑط البيع عﻠى الخريطة مع انجﺎز الﻤخطط

الرئيﺴﻲ والبﻨية الﺘﺤﺘية والﻤراﻓق العﺎمة
.9

ﺑرنﺎمج تفصيﻠﻲ لألعﻤﺎل اإلنشﺎئية والﻤعﻤﺎرية وأعﻤﺎل الخﺪمﺎت

الﻤﺘعﻠقة ﺑﻤشروع البيع عﻠى الخريطة.

 .10كﺘﺎب من مهﻨﺪس اﺳﺘشﺎري مرحص له من مجﻠس من مجل تﻨظيم
مزاولة الﻤهن الهﻨﺪﺳية ﺑﺘﺤﺪيﺪ القيﻤة الﺘقﺪيرية لﻤشروع البيع

عﻠى الخريطة.

 .11نﺴخة من نﻤوذج عقﺪ لبع وحﺪة عﻠى الخريطة الذي ﺳيﺘم
اﺳﺘخﺪامه ﻓﻲ جﻤيع الﻤعﺎمالت.

 .12كﺘﺎب من أمين الﺤﺴﺎب تؤكﺪ قيﻤة ومعﻠومﺎت حﺴﺎب الضﻤﺎن
 .13رﺳﺎلة تخويل من الشركة لﻠشخص الﻤخول له اتﻤﺎم ﺑﺘقﺪيم هذا
الطﻠﺐ

 .14مﺴﺘﻨﺪ يفيﺪ ﺑﺘأشير الﻤشروع ﻓﻲ صﺤيفة العقﺎر من جهﺎز الﻤﺴﺎحة
والﺘﺴجيل العقﺎري

 .15مﺴﺘﻨﺪ يفيﺪ ﻃﻠﺐ انشﺎء ﺳجل البيع عﻠى الخريطة من جهﺎز
الﻤﺴﺎحة والﺘﺴجيل العقﺎري

 .16خرائط أو مجﺴﻤﺎت دقيقة مﻠونة تبين مﺴﺎحة وشكل الﻤشروع
الﺘطوير العقﺎري ﺑﺎلكﺎمل ﺑﺎإلﺿﺎﻓة الى تفصيل مﺎ يﺘضﻤﻨه من
عقﺎرات وعﺪد وحﺪاته الﻤفرزة ونوعهﺎ معﺘﻤﺪة من وزارة البﻠﺪيﺎت

 .17الخطة الﺘﻤويﻠية ﺑﻤﺎ يﺘواﻓق مع دليل الﺘعﻠيﻤﺎت واإلرشﺎدات
ﺑﻤؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري

 .18نﺴخة من رخصة الﻤطور الصﺎدرة من مؤﺳﺴة الﺘﻨظيم العقﺎري
 .19نﺴخة من هوية/جواز ﺳفر الﻤخول له
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Checklist for required documents
Title deed.

1.

2. Approved architectural and engineering plans.
Approved master plan (if any).

3.

4. Main Regulation bylaws stating stages of execution and
completion of each phase and subdivision proposals.
Articles of Association of owners association.

5.

6. Building permit.
Copy of agreements between master developer and subdeveloper (if any).

7.

8. Document stating works required for infrastructure and
utilities to implement the project in order to complete the
master plan.
Detailed program of structural and architectural work and
service work required by the project.

9.

10. Letter and development valuation report from the
consultant engineer supported by other valuers detailing
construction costs and land value.
11. Copy of the template off-plan sale contract intended to be
used in all off-plan sales.

12. Letter from Escrow account trustee confirming Escrow
account details.
13. Company document setting out the authority of the
representative to complete the application.

14. Request to SLRB to make an entry in the land journal
under Article 21 of the law.
15. Request to SLRB to create off-plan sale register.

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

17. Finance plan complying with RERA guidelines.

18. Copy of developer license.
19. Copy of representative’s ID / Passport.

