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 بنظام مقابل اإلنتفاعطلب ختصيص قطعة أرض وفقا آللية التخصيص 

 م  00/2023/   15وحىت  2023 / 00/  1واملعلن عنها باملوقع اإللكرتوني للهيئة خالل 
000000000000000000000000000000000000000000 

 بيانات قطعة األرض املطلوبة 
  رقم القطعة 

  املوقع
  2قيمة املرت    املساحة
  % 10قيمة اجلدية    النشاط 
  املدينة
  

 بيانات الشركة مقدمة الطلب من واقع السجل التجاري
  اسم الشركة  

النشاط بالسجل  
 التجاري

 

  الطلب اسم مقدم 
  صفة مقدم الطلب 

  
 بيانات الشيك  

    قيمة الشيك    رقم الشيك
   اسم البنك والفرع    تاريخ الشيك

  
 البنكية  اتبيانات الشهاد

  الفرع   إسم البنك 
  املبلغ  تاريخ الشهادة

 
 إقرار 

بنظام مقابل حق  اخلاصة بالتخصيص  والتنويهات  على كافة اإلشرتاطات    بأنني إطلعت )مدير / وكيل الشركة(  أقر أنا مقدم الطلب بصفتي  
وملتزم بها ومسئول مسئولية مدنية وجنائية عن صحة املستندات املقدمة واملعلن عنه باملوقع اإللكرتوني للهيئة    واملساحات  لألراضي  اإلنتفاع

 ، دون أدني مسئولية على اهليئة
 وهذا إقرار مني بذلك، 

    املالية موقف الدراسة
  اإلسم  غري مستوف  مستوف 

  الرقم القومي    
  رقم التوكيل   املستلم

  التوقيع   خدمة املواطنني املالية
   

     

 ملحوظة هامة: جيب أن يكون نشاط الشركة بالسجل التجاري مطابق لنشاط قطعة األرض املطلوب التعامل عليها، 
 وجيب ان يتم ارفاق كروكي قطعه األرض املتقدم عليها املنشور على املوقع االلكرتوني للهيئة مع الطلب                      
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بشأن ضوابط التعامل مع كافة الطلبات املقدمة من املستثمرين لتخصيص أراضى باملدن العمرانية    2019/ 9/ 23بتاريخ    130

 البيع. اجلديدة بنظام  

  2020/ 1/ 16بتاريخ    133جملس ادارة اهليئة جبلسته املنعقدة برقم    وافق ومتاشيا مع متطلبات السادة املستثمرين اجلادين فقد  
 : ة التالي التعمل بنظام مقابل حق اإلنتفاع لألراضي واملسطحات واملباني التي ميكن اإلنتفاع بها وفقا للشروط    على 
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 بنظام مقابل اإلنتفاع ضوابط آلية التخصيص  
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 ضرورة ان تكون الشهادة البنكيه المشار لها بعاليه متضمنه رقم السجل التجاري للشركه مقدمه الطلب -
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 نموذج سابقة الخيرة : 

 

 

 مالحظات :   •

   النموذج.لن يتم النظر في اي سابقة خبرة تقدم بشكل مغاير لهذا  -

   مستوفي.الطلب غير    ويعتبرفي حال عدم تقديم المستندات الدالة على سابقة الخيرة لن يتم النظر الي الطلب   -

 يتم تقديم سابقة الخبرة في مظروف منفصل شامل كافة البيانات المؤيدة لها .   -

 الطرح.البد ان تكون سابقة الخبرة في ذات مجال النشاط محل   -

 يتم تسليم الملف بالكامل كمظروف مغلق 

العلم بان اخر موعد لتلقي الطلبات من السادة المستثمرين على قطع األراضي االستثمارية المطروحة يرجى   •

من الشهر الميالدي او خر يوم عمل قبل هذا   15يوم    عصرا  3على الموقع االلكتروني للهيئة هو الساعة  

 فقطشهر رمضان وذلك خالل  التاريخ

 

 

 
 

 تم االطالع على كافة التنويهات والضوابط بعالية وهذا إقرار مني بذلك.

 ..........................................................................................مقدم الطلب:  

 التاريخ ..... / ......./ ............  التوقيع: ........................................  

 


