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 متطلبات اذن الشراء الشركات  ❖

 

تعبئة طلب اذن الشراء امام الموظف موقع من المفوض بالتوقيع للشركة او وكيله  .1

او بموجب وكالة عدلية  اذن  ) القانوني  تتضمن استصدار  انابة  او   / وكالة محامي 

 ومختومة من الشركة. ( دنانير طوابع 3الشراء والتوقيع عليه مطبوعا وعليها 

القانوني   .2 وكيله  او  لشركة  بالتوقيع  المفوض  من  موقع  الموظف  امام  تعهد  تعبئة 

 بموجب وكاله عدليه او وكاله محامي او انابه ومختوم من الشركة. 

 ارفاق صوره حديثه عن سند تسجيل االرض واضحة. .3

بها   صور واضحة لشهادة تسجيل .4 التأسيس محدد  الداخلي وعقد  النظام  الشركة + 

 البنود التي تسمح لها بالتملك.

غاية التملك متفقه مع اهداف الشركة المحدد وفق النظام الداخلي وعقد التأسيس وان  .5

 ال تتجاوز المساحة المنوي شرائها تلك الغاية. 

 س ومختوم. كشف بأمالك الشركة الغير منقولة بكتاب مرو .6

 تعبئة بيانات البائع وارفاق صورة هويه واضحة للبائع.  .7
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ينيبه قانونا   .1 تعبئة طلب اذن الشراء امام الموظف من مقدم الطلب شخصيا او من 

او وكالة محامي  وكاله)  بموجب اذن   عدليه  انابة تتضمن استصدار  او  الشراء و/ 

 .(طوابعدنانير  3والتوقيع عليه مطبوعا وعليها 

تعبئة تعهد امام الموظف من مقدم الطلب شخصيا او من ينيبه قانونا بموجب وكاله  .2

 .انابهمحامي او  وكاله اوعدليه 

 ارفاق صوره حديثه عن سند تسجيل االرض واضحة. .3

حق كامال مترجمة من قبل مترجم قانوني معتمد من صورة هوية المشتري بها المل .4

 قبل وزارة العدل. 

 تعبئة بيانات البائع وارفاق صورة هويه واضحة.  .5
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تعبئة طلب اذن الشراء امام الموظف من مقدم الطلب شخصيا او من ينوبه قانونا  .1

او) بموجب عدليه  الشراء   وكاله  اذن  استصدار  تتضمن  انابة  او   / محامي  وكالة 

 .طوابع(دنانير  3 والتوقيع عليه مطبوعا وعليها

تعبئة تعهد امام الموظف من مقدم الطلب شخصيا او من ينيبه قانونا بموجب وكاله  .2

 عدليه او وكاله محامي او انابه.

 ضحة )سند تسجيل شقه ومفرزه(.ارفاق صوره حديثه عن سند تسجيل االرض وا .3

صورة هوية المشتري بها الملحق كامال مترجمة من قبل مترجم قانوني معتمد من  .4

 قبل وزارة العدل. 

 تعبئة بيانات البائع وارفاق صورة هويه واضحة.  .5
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امام الموظف من مقدم الطلب شخصيا او من ينوبه قانونا تعبئة طلب اذن الشراء   .1

الشراء  اذن  استصدار  تتضمن  انابة  او   / محامي  وكالة  او  عدليه  وكاله  بموجب 

 طوابع.دنانير  3 والتوقيع عليه مطبوعا وعليها

تعبئة تعهد امام الموظف من مقدم الطلب شخصيا او من ينيبه قانونا بموجب وكاله  .2

 .(وكاله محامي او انابه ) وعدليه ا

 ارفاق صوره حديثه عن سند تسجيل االرض واضحة. .3

 صورة واضحة لجواز سفر المشتري. .4

 تعبئة بيانات البائع وارفاق صورة هويه واضحة.  .5

  

 

 


