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 البيـــعواجراءات شــروط 

 ، االراضي التجارية ، اراضي الخدمات ، االراضي الحكومية ( ةاالراضي السكني )

 -الشــــروط :

مطاالألسددع وطا ددلطمدد قطهدد ال    طاالب نظش شدد طبعدداطالعددلرطالبدد الالشرطب بلدد الوط وددرطءدد الطاع دد الوالططالبلشددصطاالب    دد ططالب   ددشوش  .1
%طهدرط1(طديند وال طروديشد  ط درطالضوالادلطالبةد نش ططاالب اه أشد طاطالب   هشد طاط طط2000 وش  طي  ه نطبا صطهلود طأديهشرطب ش د ط ط

طث ددرطع عدد طالألولط(طبلوالاددلطالب و ومدد طاالب  الةددمطالب دد ش طاه الةددمطالبلددل نطاالب دداالوططاطالب نددا طاطالب ندد ع طالب    مدد طا وشدد 
الألي د ج طالب ع  دداطبندد طيد رطهددرطالألوالادلطاميردد طالب ود طوعددمطه ةوةد طا دد ب طييردد ططر ولد ططالب  اهدد طبو ةسةد ط ودديد مط دد لطالب

 الب و طصشغ ط"الب و طالب ع  ا"طام مطإ االدطكلفطبيس  وطالب ل  مشرطالب ع  ايرطأ  شاالطضس ن  قطإ  الوالططالبلشصط.ط

طمطالب ع  اطع ع طالألول.ططي  نطهلو طالب يهشرطهة  دطإجالطبمطأ مطالب  ال   ط ورطبشصطالب   ا -
 ي  ة طهلو طالب يهشرطهرطعش  طالألولط لطم قطالب  ال   ط ورطالبلشصطاالس ن  قطالإل  الوالططبشرطالب ل  يطاالب ةسة . -

 ي  نطالب لو طاش طهة  دط لطم قطالس نن فطالب ل  يطبعاطه ال   طالبلشص. -

أ صددش أ  طإبددرطهووددةطإدالونطالب ةسةدد ططأعدد لط  شددصطالب ولدد ططالب ع  ددانط وددرطبوندد طالألوالاددلطباوالسدد طفدد  طالب ولدد ططاطأ  ددص .2
 ضأ  جطالب  الوالططالب ن سل طبليي  ط.

 ي  صطهووةطالإلدالونطأ صش أ طإبرطهووةطالب لوالوطبو  ال   ط وش  ط. .3

بعدداطصددااوطه ال  دد طهووددةطالبدد لوالوطيدد مطإبددلوطالب لدد  يطب ب  ال  دد ط وددرطبشعدد ططع عدد طالألولط ددرطع مدد طالب دد فطالبش هشدد طالاط .4
 الب ةسة طهن سل ط.ططب ب  م  ططالب لطأ الف طإدالون

 ططي مطإبد المط  داطبشدصطبدشرطالب ةسةد طاالب لد  يط ودرطرنطي يد رطأ ايداطث درطع عد طالألولطاع م د طالب ةداياططاالب مالهد طب ب عوش د .5
 الب لطي اوف طالب ووةط.

طمي دداوطالب ووددةطأعوش دد ططأ ددادطب   ل دد طالب   ولدد ططالب   ددشوش طاالب  الصدد  ططاالبلدد الطالب نشدد طب يلدد والططاالألبنشدد طالب ددلطسدد   .6
طرع ه   ط ورطالألوالالط ورطرنطأ ال رط لطجب طرم  مطالب ل مع ططالبن   نطب  الطالبلينط.

 ضطي  طبو ل  مرطبشصطع صطالألوالالطالب ل مط ش  ط   دطبشصطعل طي  طالب ونش . .7

 نطأنظدشمط(طهدرطعد ي67ي ع اطالب ل  يطب ضب مالمطبنظ مطالألبنش طاأنظشمطالب انطاالب  ىطالب ع  قطب طاالب  دوطب   يرطالب  دنطوعدمط  .8
ب ود ط دلطهايند طالطالألبنشد (،طاالب  شداطب ب عوش د ططالب  صد طبلد الطارم د مطأ د شمط1966(طبةن ط 79الب انطاالب  ىطاالألبنش طوعمط 

  لاطهللاطبرط لاطالبعممم.

الب ل  يطالي ط لطم قطظ  ططظ افطع ف نطبمطأ  رطالب ةسة طهرطالضب مالمططب  ع طالألولطه ا رطالبع اطي  طبو ةسةد طيعومط .9
 الس لاالب  طب  ع طرر ىطامة طه طأ ال طهن سل طابو ل  يطالب  ط لطالر ش وطريطع ع طرر ىطبايو طاه    ن.

بدرطيد مطي د طهونشد طالألولطالب    د طبو لد  يطهرطر  طاد  نطأ د م طالب  عدصطا  د  طبو   ديطالب ش ودلطالب ع  داطبو لد ار،ط .10
 إضطبعاطأ  ش طهو  طالبل الطالب  بش :

 الب   قط ورطور  طبولن وط ورطالب  ع طالب     طرلقطس  طالء  طهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشص. -

طالب ل ء نطبي   قطالبلن وط ورطالب  ع طرلقطس  طالء  طهرطأ ومخطالس  االوطور  طالبلن و. -
    قط ورطإجنطالألءغ قطرلقطالو صططسن الططهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشص.الضي   وطهرطالبلن وطاالب -

 الضب مالمطب    طالألم  مطالب نظش ش طب  ع طالألولطا امطا  دطريطه  ب  ططأنظش ش . -

 

ط
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 -األسعـــــار :

ل طكدددط طءدطي  الاحطه  سيطسدع طالب  د طالب   دصطالب المداطب  دصطالألوالادلطالبةد نش ط دلطالب ايند طامةد طيد رطالب نظدشمطالبةد نلطالب  داد .ر
،طسدد رطنط،طسدد رط طب م دد مطر صدد ط،طسدد رطدط،طسدد رطفدددط،طسدد رطءددعللط،طهو عدد ططسدد نش ط،طط3،طءددل طه  دد طط2ه  دد ط

 دين وال طالوديش  ط.ط150البرطط125س رطر صط(طامة طعلشع طالألولطاه عع  طا رطالب ل ارطه طبشرط

ططططططططط طامةدددد طيدددد رطالب نظددددشمطالب ودددد ويطالب  ددددادطي دددد الاحطه  سدددديطسددددع طالب  دددد طالب   ددددصطالب المدددداطب  ددددصطالألوالاددددلطالب و ومدددد ط ددددلطالب ايندددد .ن
ةددط طأو ويطه ولط،طأو ويطوئشةلط،طأو ويط   لط،طأو ويطع بلط،طأو ويطه كميط،طهن ع طه   م ط،طه  د طه  اعد طط،ط

 دين وال طالوديش  طط.ط350البرطط150 نا ط(طامة طعلشع طالألولطاه عع  طا رطالب ل ارطه طبشرط

ءدل نططصطالب الماطب  صطالألوالالطالب اه أش ط لطالب اين طامة طيد رطالب نظدشمطالب  دادطكدددط طه الةدمي  الاحطه  سيطسع طالب   طالب    . 
،طه الةدمطصد ش ط،طه  دد طب مداط،طه  دد طالأ د ضطط،هدداالوطط،طهةد  اط،طمدداالئ ط،طه العدفطط(طامةدد طعلشعد طالألولطاه عع دد ط

 دين وال طالوديش  طط.ط300البرطط70ا رطالب ل ارطه طبشرط

 دين وال طالوديش  ط.ط110ب  صطالألوالالطالب   هش طط لطالب اين طسع طالب   طالب   صطالب الماط .د

 

  -طريقـــة الدفـــع :

ي دد مطالب لدد  يطب  عشددصط  دداطالبلشددصطاد ددصطك هدد طث ددرطع عدد طالألولطبو ةسةدد طرددلقط  دد نطضطأ ودد الطءدد  مرطهددرطأدد ومخطألوشغدد ط -1
طب  دد ط ددلطب  ددادنطر ددل طيع لد طهةدد نن   طا  عدداال طر دل ،طاالجالطبددمطي يدد طالب لدد  يطردلقطالب ددانطالط4ب ب  م د طالب لدد وطإبش دد طبدد ب   نط

 يد طضطي د طالس ن  قطال  الوالططأ عشصطالبع اطالاطالس  دالدطهلو طالب  هشرطالب ا  رطدانطالنطأ  مطالب ةسة طب لوشغ طجب طوس ش  طا وشد ط 
 ب طه  بل طالب ةسة طب يطءلوطبعاطالي   وط   نطالبل  مرط.

 -رطالبن  طالب  بلط: وطراطالب و وم طي مطد صطعش  طالضوالالطالبة نش  -2

 %طهرطعش  طث رطع ع طالضولط.20البا صطالبن اال طام مطهنحطالب ل  يطر مطألوشعلطه االو ط .ر

 -البا صط رطع م طالب ة شلططاك  طيولط: .ن

 طهددرطث درطع عد طالألولط ددلطمد قطعشد مطالب لدد  يطبدا صطث درطع عدد ط15يد مطهدنحطالب لدد  يط دلطفد  طالب  بدد طر دمطه داالو ط%
 با صط ورطالبن  طالب  بل:الألولط ورطسن شرطا  شثطي مطال

 .%طهرطث رطع ع طالألولط ناطأ عشصط  اطالبلشص30 -

 .رء  طهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشصط6%طهرطث رطع ع طالألولطبعاط20 -

 .ء  طهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشصط12%طهرطث رطع ع طالألولطبعاط20 -

 .ء  طهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشصط18%طهرطث رطع ع طالألولطبعاط20 -

 .ء  طهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشصط24ع ع طالألولطبعاط%طهرطث رط10 -

 طهددرطث ددرطع عدد طالألولط ددلطمدد قطعشدد مطالب لدد  يطد ددصطث ددرطع عدد ط10يدد مطهددنحطالب لدد  يط ددلطفدد  طالب  بدد طر ددمطه دداالو ط%
 الألولط ورطرو صطسن الططا  شثطي مطالبا صط ورطالبن  طالب  بل:

 .%طهرطث رطع ع طالألولط ناطأ عشصط  اطالبلشصط30ط -

 . ع طالألولطبعاطسن طهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشص%طهرطث رطع20 -

 .%طهرطث رطع ع طالألولطبعاطسن شرطهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشص20 -

 .سن الططهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشصط3%طهرطث رطع ع طالألولطبعاط20 -

 .سن الططهرطأ ومخطأ عشصط  اطالبلشصط4%طهرطث رطع ع طالألولطبعا10 -


