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 المقاسم إيجارإجراءات  -12
 اإلجراء و مكانه الشروط م

 طلب من المؤجر 1
ن فيه اسم المستأجر احب المنشأة مبي  طلب مقدم من الصناعي ص

س الثالثي والمساحة المراد تأجيرها ونوع الصناعة شرط أن تكون نف
 حدة()الديوان العام في النافذة الوا الصناعة األساسية المرخصة نوع

2 
توثيق عقد شراكة وتسجيله في 

السجل التجاري )في حال إمكانية 
 ذلك(

أو  براز عقد شراكة لتوقيع أحدهمإ يمكنفي  حال وجود أكثر من شريك 
 )السجل التجاري في النافذة الواحدة(سجل تجاري 

شارات يتعهد إشارات مصارف ودعاوى وفي حال وجود إعدم وجود  )النافذة الواحدة( شعبة األمالك 3
 )النافذة الواحدة(المستأجر بعلمه وقبوله بها 

)شعبة االكتتاب و ه أو فرق سعر نهائي عدم وجود أقساط مستحق تسديد كامل قيمة المقسم 4
 دة(النافذة الواح - التخصيص

5 
عقد البيع مع الصناعي مالك 

 القسم
 مع الصناعي  مالك المنشأة والملحق المبرم عقد البيعصورة عن 

 )المسًلم للصناعي في حال وجوده (
 جراء السابق المتعلق بالعقدنفس اإل ملحق عقد البيع 6
 براز صور عن البطاقات الشخصية لجميع اطراف العقدإيتوجب  ؤجر والمستأجرصور هويات الم 7

 براز صورة عن رخصة البناء و تعديالتها من دائرة الشؤون إيتوجب  صورة عن رخصة البناء 8
 )شعبة الرخص( الفنية

9 
داري صورة عن قرار الترخيص اإل

 (النافذة الواحدة – )شعبة االكتتاب و التخصيص ن وجدإ

ومدى  المستأجرة ومن المساحةللتأكد من عدم وجود مخالفات بناء  حالة للدائرة الفنيةإ 10
 جاهزيتها لالستثمار

 احدة/)رسم خدمات + رسم المساهمة للكهرباء ( /النافذة الو  لدفع رسوم حالة للدائرة الماليةإ 11

النافذة /ة األساسية لبيان مطابقة الصناعة المستأجرة مع الصناع لدائرة البيئة ةحالإ 12
 الواحدة/

 استخدام المأجور من الناحية الصناعية إمكانيةلبيان رأيهم حول  حالة لمديرية الصناعةإ 13
 النافذة الواحدة//
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 براءة ذمة كهرباء ومياه 14

خر وصل كهرباء ووصل مياه للمقسم وفي حال كان المقسم غير آ
لى قسم إجب كتاب و المياه يحال الصناعي بمو أمغذى بالكهرباء 

رباء ن المقسم غير مغذى بالكهأالكهرباء والى مؤسسة مياه حلب لبيان 
 و المياهأ

15 
لدى الكاتب  تعهد من المستأجر

ن بالعدل مع مراعاة اإلشارات إ
 وجدت

 وفق الصيغة التالية :
ار شيخ نجالتزم باألنظمة والقوانين النافذة في المدينة الصناعية ال-1

 بحلب.

لمؤجر ضمن فترة ابجميع الحقوق وااللتزامات النافذة على  التزم-2
 اإليجار والمساحة المؤجرة.

كرسم  ة على المقسمبدفع كافة الرسوم السنوية المترتبتعهد أ -3
 خدمات وغيره.

لممنوح, تعهد بعدم استخدام المقسم إال وفقا لقرار الترخيص اأ -4
 ووفق فئة الصناعة المرخصة أصواًل .

يجار لدى مدة اإل تهاءالت المرخصة عند انبتسوية وضع اآلالتزم  -5
 . أصوالً مديرية الصناعة 

داري والسجل الصناعي حسب تعهد بالحصول على الترخيص اإلأ -6
)القصر  ساسيالمدة المحددة في قرار الترخيص الصناعي للمالك األ

 العدلي في الزهراء(

16 
لى مديرية مالية إإحالة العقد 

 دة(لواحيجار )النافذة اتيفاء ضريبة اإلالس يمأل العقد ويحال لمال حلب ناعيةالمدينة الص

 )العزيزية مقابل الحديقة ار لدى المصرف العقاري دفع رسوم اإليج جاررسوم اإلي 17
 العامة(

 في حال وجود وكيل) صورة أصليه عن الوكالة لم يمضي عليها ثالثة و عامةأوكالة خاصة  18
 و االستئجارأجار تخول الوكيل اإلييد للوكيل( خراج قإشهر مع أ

19 
لى مديرية الصناعة في إإحالة 

 المدينة الصناعية
ة )النافذ حالة لمديرية الصناعة للحصول على قرار صناعي للمستأجرإ

 الواحدة(
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