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 إجراءات بيع المقاسم -11
 اإلجراء و مكانه الشروط م

) عامة أو  شارات مصارفإعدم وجود  1
 حتياطي(ا-)تنفيذي و حجوزاتأ خاصة(

من عدم وجود أي إشارات على المقسم قبل تقديم الطلب سواء كانت دعاوي  التأكد
 أو حجوزات أو تامين لصالح المصارف

طلب مقدم من الصناعي صاحب  2
 تقديم طلب و تسجيله في الديوان العام حالة من المحكمةإالمنشأة أو 

 ه األقساط في شعبة االكتتاب والتخصيصالتأكد من براءة ذمة المقسم تجا تسديد كامل قيمة المقسم النهائية 3

4 
في حال وجود شركاء يجب تقديم عقد 
شراكة بين الشريك الموجود والشريك 

 الجديد

 –ينظم عقد شراكة بين الشريك الجديد والشريك المخصص األساسي )تضامن 
 نافذةلخ( ويسجل في السجل التجاري /يوجد مكتب للسجل التجاري في الإتوصية ...

 /الواحدة

 عقد البيع  مع الصناعي  مالك المنشأة 5
سم ضبارة المقإو استخراجها من ألم للصناعي البائع صورة عن عقد البيع المس  

و تقديم طلب أالموجودة في المستودع في حال فقدان العقد المسلم للصناعي 
 برامه لتاريخ تقديم الطلبإلتجهيز العقد و توقيعه في حال عدم 

 جراء السابق المتعلق بالعقدنفس اإل ملحق عقد البيع 6
 براز صور عن الهويات لجميع األطراف )البائعين و المشترين(إيتوجب  صور هويات البائع والمشتري  7
 براز صورة عن الرخصة و تعديالتها من دائرة الشؤون الفنيةإيتوجب  صورة عن رخصة البناء 8

صورة عن الترخيص اإلداري في حال الحصول عليه من شعبة براز إيتوجب  داري صورة عن قرار الترخيص اإل 9
 االكتتاب والتخصيص

10 

 لبيان وضع البناءحالة للدائرة الفنية  إ
المشاد على المقسم ومدى مطابقته 
للنظام العمراني ونظام ضابطة البناء 

 والرخصة الممنوحة

غبة ي حال ر ما فأيمكن بيع المقسم في حال بناءه على الهيكل ولمرة واحدة فقط 
ه الصناعي ببيع المقسم للمرة الثانية فيتوجب استثماره صناعيا فيما رخص ل

ضع و ( لبيان شعبة الرخص –شعبة المراقبة ) لى دائرة الشؤون الفنيةإ)اإلحالة 
م البناء المشاد على المقسم وهل هو مطابق للرخصة الممنوحة والتأكد من عد

 للحد ي لشروط البناء على الهيكل و محققوجود أي مخالفات بالبناء و انه مستوف
مكن األدنى )في حال وجود أي مخالفة للرخصة الممنوحة وللنظام العمراني ال ي

 ال بعد معالجة المخالفات(إإتمام معاملة البيع 

حالة للدائرة المالية )براءة ذمة رسم إ 11
 خدمات(

للكهرباء من  لذمة من رسم الخدمات ورسم المساهمةا ن يكون المقسم بريءأ
 الموظف المختص في النافذة الواحدة

 بريءئع ذا كان الصناعي الباإلى المصرف للبيان فيما إيتم تزويد البائع بإحالة  براءة ذمة من المصرف العقاري  12
 مام الحديقة العامة(أ)العزيزية  الذمة تجاه المصرف العقاري 
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المصرف  كافة فروع براءة ذمة من 13
 (8-7-6-5-4-3-2-1التجاري )

 ئع بريءذا كان الصناعي الباإلى المصرف للبيان فيما إيتم تزويد البائع بإحالة 
 وغاريت(أالذمة تجاه المصرف التجاري )جانب سينما 

 ئع بريءذا كان الصناعي الباإلى المصرف للبيان فيما إيتم تزويد البائع بإحالة  براءة ذمة من المصرف الصناعي 14
 (3مصرف الصناعي )المصرف المركزي طالذمة تجاه ال

 براءة ذمة من المصرف التوفير 15
 ئع بريءذا كان الصناعي الباإلى المصرف للبيان فيما إيتم تزويد البائع بإحالة 

 (االت زبكية مقابل الهرم للحو مصرف التوفير )الجميلية بناية األ الذمة تجاه ال

16 
براءة ذمة من المصرف التسليف 

 الشعبي
 ئع برئيذا كان الصناعي الباإلى المصرف للبيان فيما إتزويد البائع بإحالة  يتم

 الذمة تجاه المصرف التسليف الشعبي فرع العروبة )شارع بارون(
 ن يكون المقسم بريء الذمة من مؤسسة المياه )سليمان الحلبي(أ براءة ذمة مياه 17

 براءة ذمة كهرباء 18
 ي حالمام الحديقة العامة( فأمؤسسة الكهرباء ) ن يكون المقسم بريء الذمة منأ

تتم فما في حال كان المقسم غير مغذى بالكهرباء أكان المقسم مغذى بالكهرباء 
 اإلجابة من قسم الكهرباء في المدينة الصناعية )النافذة الواحدة(

 من كوة الهاتف في النافذة الواحدة براءة ذمة هاتف 19

 اتب بالعدلتعهد من المشتري لدى ك 20

 قوانينوال نظمةل من قبل المشتري بااللتزام  باأل يتم تنظيم تعهد  لدى الكاتب بالعد
ان ذا كإفي المدينة الصناعية وعدم المطالبة بفرز المقسم تحت أي مسمى كان و 

ا ة متضمنلى تقديم عقد شراكإضافة إالبيع جزئيا يكون التعهد من المالك والمشتري 
 وتجهيزاتأرضا و بناًء ات الشركة المشاركة بكامل مقوم

المدينة براءة ذمة من  مديرية مال  21
 الصناعية مع بيان قيد مالي

ن وببيا مالية لى مديرية مال المدينة الصناعية لتزويده ببراءة ذمةإتتم إحالة البائع 
 قيد مالي بعد الموافقة األمنية )ضمن النافذة الواحدة(

 رية مالدفع رسوم الفراغة لدى مدي 22
 المدينة الصناعية

ة صناعييصال لدفع رسم الفراغة لدى مديرية مال المدينة اليد المشتري بإيتم تزو 
 )ضمن النافذة الواحدة(

وفق  من قيمة المقسم %5 البيع يصال لدفع رسميتم تزويد البائع أو المشتري بإ دفع رسوم البيع لدى المصرف العقاري  23
 قت البيع ووفق الحصة المباعةسعر المتر المربع للمقسم و 

24 
لى مديرية الصناعة للحصول إحالة إ

لغاء القرار إعلى قرار صناعي للمشتري و 
 و تعديلهأالصناعي للبائع 

 و نقل ملكية السجلأيتم تزويد المشتري باستمارة للحصول على قرار صناعي 
 الت( وإلغاء القرار الصناعي للبائعآالصناعي )في حال وجود 

هد من المشتري للحصول على تع 25
 داري اإل الترخيص

هر شيتعهد المشتري عند توقيع العقد بالحصول على الترخيص اإلداري خالل ستة 
 من تاريخ توقيع العقد

صلية عن أفي حال وجود وكيل )صورة  26
 خراج قيد للوكيل(إالوكالة مع 

 ل(خراج قيد للوكيإصلية عن الوكالة مع أفي حال وجود وكيل )صورة 

ين و بعد إتمام كافة الشروط واإلجراءات السابقة يتم تنظيم العقد بين البائع تنظيم عقد البيع بين البائع و المشتري  27
 طراف العقدأالمشترين في النافذة الواحدة بحضور جميع 
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