
 تعليمات التنازل عن حق اإلشغال
 

التعليمات الناظمة إلجراءات التنازل عن اإلشغال للعقود المبرمة مع المستثمرين ضمن الحيز الجغرافي  أواًل :
 لفروع المناطق الحرة والتي تعود ملكية األرض فيها للمؤسسة :

اإلشغال حتى نهاية العام الذي يتم  يتم إبراء ذمة المتنازل من كافة الذمم المتوجبة اتجاه الفرع ) بدالت -1
ـــ الماء ـــــ الكهرباء ـــ غرامات التأخير عن إجراء التأمين......( قبل التقدم بطلب  فيه إجراء التنازل ــ
السماح بالتنازل على أن يكون رؤساء دوائر االستثمار والمالية ورؤساء شعب اإلشغال الخاص بالفرع 

 مسؤولين عن التأكد من ذلك .
ـــــــ جزئي( وفق النموذج المعتمد في هذه  -2 يتم التقدم بطلب السماح بالتنازل عن حق اإلشغال ) كلي ـ

 التعليمات على أن يسجل  في ديوان الفرع برقم وتاريخ محددين .
يتم التقدم بطلب إشغال تجاري أو صناعي أو خدمي وفق النموذج المعتمد وبعد تسديد بدل الخدمة  -3

 وفق قرار البدالت النافذ على أن يسجل في ديوان الفرع برقم وتاريخ محددين .اإلدارية المقرر 
عن السيد  الصادر 22/1/2112/ تاريخ 152يحسب بدل التنازل وفق ما ورد في قرار البدالت رقم/ -4

 وزير االقتصاد والتجارة الخارجية وفق ما يلي :
%( من قيمة مجموع البدل المتبقي من عقد المتنازل وتجبر كسور السنة علــى أال يقــل عــن 15) -

 بالنسبة لفروع المؤسسة عدا فرع عدرا. $/ 2111/
من قيمة مجموع البدل المتبقي من عقد المتنازل وتجبر كسور السنة علــى أال يقــل عــن %( 11) -

 عدرا.بع المؤسسة بالنسبة لفر  $/ 2111/
 / $ .1111مقداره/مقطوع بالنسبة للسطوح يستوفى بدل التنازل بمبلغ  -

يضـــاعد بـــدل التنـــازل إذا كـــان العقـــد المـــراد التنـــازل عنـــه لـــم يمـــد عليـــه ســـنتين وذلـــك بالنســـبة لعقـــود  -5
 1األراضي المعدة للبناء فقط

 فصــل جــزء مــن البنــاء –تخاصــ    -إدخــال شــريك –تعتبــر حــاالت التنــازل الجزئــي ) انســحا  شــريك  -6
تغييــر فــي حصــ  الاــركاء الــواردة فــي عقــد الاــراكة ( غيــر ماــمولة بمضــاعفة   –لطالب إشغال جديــد 

 بدل التنازل في حال لم يمد على العقد المبرم مع المؤسسة سنتين .
 يحسب بدل التنازل عن الجزء المراد التنازل عنه في حال كان التنازل يتضمن فصل جزء من البناء .  -7
عن حصة الاريك المراد التنازل عنها في حال كــان التنــازل يتضــمن انســحا  شــريك يحسب بدل التنازل  -8

 تخاص  ـــــــ تغيير في حص  الاركاء الواردة في عقد الاراكة .  -ـــــــ إدخال شريك
عند وفاة أحد المستثمرين يعتبر عقد اإلشغال المبرم معه نافذًا على ورثته بكافة شروطه ويتم تنظــيم عقــد  -2

ديـــد حســـب األصـــول مـــع الورثـــة بعـــد أن يـــتم تأســـيي شـــركة فيمـــا بيـــنهم أو تعـــديل عقـــد الاـــركة إشـــغال ج



           األساســــي فيمــــا إذا كــــان المتــــوفي شــــريكًا فيهــــا بحيــــأ يــــتم المحافظــــة عنــــد إجــــراء التأســــيي أو التعــــديل
حــال تــم على الحص  اإلرثية لكــل وريــأ وفقــًا لمــا ورد فــي وثيقــة حصــر اإلرر الاــرعية للمــورر  وفــي 

التقدم بعد ذلك بطلب تنــازل عــن كامــل حــق اإلشــغال فيعتبــر ماــمواًل بمضــاعفة بــدل التنــازل فــي حــال لــم 
 يمد على العقد المبرم بين المؤسسة والورثة سنتين إذا كان عقد اإلشغال أرض معدة للبناء فقط.

علــى اعتبــار أن حــق  يسمح للمتنازل له قبل توقيع صك التنازل بإضافة شركاء أو تقلي  عدد الاركاء -11
اإلشــغال لــم ينتقــل إليــه نظــرًا لعــدم توقيعــه صــك التنــازل  أمــا فــي حــال إبــرام صــك التنــازل فــإن إضــافة 
شــركاء أو تقلــي  عــدد الاــركاء يتوجــب اســتيفاء بــدل تنــازل جديــد وفــق هــذه التعليمــات وقــرار البــدالت 

 النافذ و يحتاج إلى موافقة جديدة وفق األصول .
أشهر إلبرام صك التنازل بين المتنازل والمتنازل له  ويكلد فــرع المؤسســة خــالل ثالثــة تحدد مدة ثالثة  -11

أيام على األكثر من تسجيل موافقة اإلدارة العامة على طلب التنازل فــي ديــوان الفــرع بإعــداد كتــا  إلــى 
ء تنــازل كل من المتنازل والمتنازل له إلــى المــوطن المختــار المحــدد لكــل منهمــا فــي طلــب الســماح بــإجرا

الموقع من قبل المتنازل والمتنازل له يعلمهم  فيه بضرورة مراجعة إدارة الفــرع خــالل مــدة أقصــاها ثالثــة 
أشـــهر مـــن تـــاريخ هـــذا الكتـــا  ) تـــاريخ صـــدور الكتـــا  مـــن ديـــوان الفـــرع إلـــى المتنـــازل والمتنـــازل لـــه ( 

تعتبــر الموافقــة الغيــة وتعتبــر الستكمال إجــراءات توقيــع صــك التنــازل وفــي حــال عــدم التقيــد بهــذه المــدة 
 سلفة بدل التنازل إيراد نهائي  للمؤسسة .

يتم تسديد قيود المتنازل قبل تنظيم صك التنازل وفق األصول المتبعة لذلك ) يتم إغالق القيــود الدفتريــة  -12
عنهــا امــا الداخلة ببيانات جمركية إما بإخراجهــا او نقلهــا إلــى العــام او التنــازل ونقلهــا إلــى قيــود المتنــازل 

موجـــودات المناـــأة األخـــرت )تجهيـــزات وأثـــار مكتبـــي( يـــتم تثبيـــا نقلهـــا فـــي صـــك التنـــازل إضـــافة إلـــى 
اســتيفاء بــدل التنــازل المحــدد بقــرار البــدالت عنهــا قبــل إبــرام صــك التنــازل وبعــدها يــتم تثبيتهــا فــي ســجل 

ك على مسؤولية كل المستثمر الجديد )تخصي  القسم األخير من سجل لمثل هذه الحاالت( ويكون ذل
 من رئيي دائرة االستثمار ورئيي شعبة اإلشغال الخاص بالفرع .

يــة وعــدم إرفــاق محضــر للمناــأة المــراد التنــازل عنهــا ) بعــد التأكــد مــن مطابقــة القيــود الدفتريــة مــع الفعل -13
ت بتاريخ طلب التنازل إضافة إلى إرفاق محضر جــرد رخــر للموجــودات األخــر  وجود أي مخالفة( موقوفاً 

فــــي المناــــأة مــــن واقــــع الجــــرد الفعلــــي ) تجهيــــزات وأثــــار مكتبــــي وغيرهــــا داخلــــة بموجــــب موافقــــات أو 
موجودات بالمنااة دون أي موافقة( ويتم تسجيل كافة الموجودات األخــرت وتثبيتهــا فــي ســجل المســتثمر 
 )تخصــي  القســم االخيــر مــن ســجل المســتثمر لمثــل هــذه الحــاالت( وعــدم رفــع  أي طلــب تنــازل دون 

 إرفاق هذين المحضرين.
 
 



يتم استيفاء سلفة بدل التنازل عند التقدم بطلب السماح بالتنازل من قبل فــرع المؤسســة المخــت  تعــادل  -14
              الصـــادر 2112/ لعـــام 212مبلـــغ مقطـــوع يحـــدد بالحـــد األدنـــى لبـــدل التنـــازل المـــذكور فـــي القـــرار رقـــم/

 1/ أعاله (  4في الفقرة أواًل البند / ) المبلغ مذكور عن السيد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
يتم حسا  بدل التنازل من تاريخ صك التنازل الذي يعتبــر بــدءًا لعقــد المتنــازل لــه ويعتبــر عقــد المتنــازل  -15

 أساسًا لحسا  بدل التنازل ويتم استيفاءه قبل إبرام صك التنازل .
 تتم حسا  رلية بدل التنازل وفق اآلتي :  -16

 1بدل لتتمة السنة التي أبرم بها صك التنازل قيمة ال -أ 
 1قيمة البدل للسنوات الكاملة  التي تلي صك التنازل  -ب 
 1قيمة البدل للمدة العقدية من السنة األخيرة للعقد  -ج 
ج ( وتجبــر كســور الســنة إلـــى ســنة كاملــة ويــتم حســا  البــدل علــى  –   –تجمــع الفقــرات ) أ  -د 

تنــازل أو الســنة النهائيــة للعقــد أيهمــا أكبــر   وذلــك فيـــما أســاج جــزء الســنة التــي أبــرم بهــا صــك ال
 1ج ( أعاله  -يتــــعلق بالفقرتين ) أ 

 1/ المذكورة أعاله 2-8-7-6-5-4يتم حسا  بدل التنازل وفق الفقرات / -ه 
يــتم فــتح ســجل خــاص لــدت رئــيي دائــرة االســتثمار أو مــن ينــو  عنــه فــي حــال غيابــه قانونيــًا  لتســجيل  -17

ن أمـــاكن اإلشـــغال الخـــاص بأرقـــام متسلســـلة أو يخصـــ  القســـم األخيـــر مـــن ســـجل صـــكول التنـــازل عـــ
التنازالت بالفرع لتسجيل حاالت التنازل عن حــق اإلشــغال وعلــى مســؤولية رئــيي دائــرة االســتثمار يكــون 

 ذلك.
عند عدول المستثمر عن التنازل قبل رفع الطلب لإلدارة العامة أو قبل عرض الموضوع على المجلي   -18

موافقــة المجلــي عليــه تعــاد ســلفة بــدل التنــازل إلــى المســتثمر أصــواًل   أمــا بــدل الخدمــة اإلداريــة  أو عــدم
 1فيبقى من حق المؤسـسة ويعتبر إيرادًا نهائيًا لها ال يجوز رده 

فــي حــال الموافقــة مــن قبــل مجلــي اإلدارة ولــم تســتكمل إجــراءات التنــازل تعتبــر ســلفة بــدل التنــازل إيــرادًا  -12
 1سسة نهائيًا للمؤ 

في حال التنازل عن عقد تم دمجه  ولم يمد عليه سنة واحدة استيفاء بدل تنــازل وخدمــة إداريــة عــن كــل  ثانيًا :
 في حال الدمج والتنازل مباشرة .  عقد تم دمجه باعتبار أن هنال بدل تنازل وخدمة إدارية ضائع على المؤسسة 

 
تنــازل عــن حــق اإلشــغال للعقــود المبرمــة مــع المســتثمرين خــارج الحيــز التعليمــات الناظمــة إلجــراءات ال ثالثــــــــــــًا :

الجغرافــي لفــروع المنــاطق الحــرة ) األســواق الحــرة ـــــــ منــاطق حــرة خاصــة ـــــــ محطــات فضــائية ( يحــدد بــدل التنــازل 
بــار أن هــذه بمبلغ مقطوع من قبل مجلي اإلدارة المنعقد برئاسة السيد وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة علــى اعت
  قــــرار البــــدالتاألبنيــــة ال تعــــود ملكيتهــــا  للمؤسســــة فــــي نهايــــة العقــــود المبرمــــة  وذلــــك اســــتنادًا إلــــى مــــا ورد فــــي 

 الصادر عن السيد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية . 22/1/2112تاريخ / 152رقم/


