
 جزء من حق ( االشغال –طلب السماح بإجراء تنازل  عن ) حق 
 

 المستثمر .................................... مقدمــــــــــــــــــه :
 2/ م   بوصفي مستثمر للمقسم رقم /        / من الكتلة /        / ) أرض معدة للبناء ــــــ بناء جاهز ـــــ طـ ( ب سمسـا/ة / 

ذكر المسا/ات المبنية وغير المبنية وعدد ال وابق والنصاصي والمكاتب وغيرهـا واالتفصـيو و ـق الم اـر الفنـي المعـد ) يتم 
  0       تاريخ  /  /  /     لهذه الغاية والذي يوض( هذه المسا/ات  ب والمرخص لي سإشغاله سموجب عقد اإلشغال رقم /   

   جـــزء مـــن /ـــق ب اإلشـــغال المـــذكور أعـــ.ه لصـــال( الســـيد ......... بـــن .......... –) /ـــق يرجـــل الســـماا لـــي سالتنـــا ل عـــن 
 مــــن الةنســــية ............. ي مــــو الهويــــة الر صــــية/ جــــوا  الســــفر بــــرقم ............/............  مواليــــد ...........    
 ـــــي ................... هـــــات................ مواايـــــو ................ ) يةـــــب ت ديـــــد المقـــــيم   200تـــــاريخ     /    /  

  0العنوان ل الب اإلشغال  ي بلد المن قة ال رة ب 
بهدف ممارطة النراط ) تةاري ــــ صناعي ـــــــ خـدمي ب و ـق  لـب اإلشـغال المقـدم لهـذه الغايـة واعتبـر لفسـي مسـ ول عـن هـذه 

 0المعلومات
األكثر من تـاريخ تقـديم هـذا ال لـب ل. ـ.ع علـل قـرار اإلدارة /ـول  لـب التنـا ل سمراجعة الفرع خ.ل مدة شهر علل  ولتعهد

وأن أقوم سإتمام إجراءات توقيع صك التنا ل  ي /ال الموا قة النهائية لإلدارة خ.ل مدة أقصاها ث.ثة أشهر من تـاريخ الكتـا  
نــا ل وأر ــق لكــم إشــعارال طــلفة علــل بــدل التنــا ل وقــدرها /          الــذي يقــوم الفــرع بتوجيهــه إلينــا إلع.منــا سالموا قــة النهائيــة  علــل الت

/ $ وأطــقح /قـــي سالم البــة بهـــا  ــي /ـــال عــدم تقيـــدي سالمــدة الم ـــددة وطــتكمال توقيـــع صــك التنـــا ل و قــال للتعليمـــات النا ـــذة 
 سالم طسة والمتعلقة سإجراءات التنا ل وا يث تعتبر إيراد لهائي للم طسة  . 

 ار للمتنا ل: .............................المو ن الم ت
 المو ن الم تار للمتنا ل له :..........................

                                                                                                
 

 اسم المستثمر المتنازل :                              اسم المتنازل له :                                            
 التــــــوقيـــــــــــــع :                        التوقيع:                                                           

 
 
 

 رأي الفرع : المستثمر برئ الذمة وال نرى مانعًا من الموافقة على الطلب .
 

 مدير الفرع                         رئيس دائرة االستثمار  المالية                     يس الدائرة رئ      
 


