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 المداحة إدارة – سمطة األراضي

 الرفحة:                     التاريخ: رقم الهثيقة:
 زمن العممية: حدب المعاممة الذيهع وإزالة اإلفراز اسم الهثيقة:

 شيكل )كحد أدنى( مكتبي 546شيكل ميداني،  666الرسهم:  دير العام:اعتماد الم

 
 العممية )اإلجراء( .1

  يحدد في بند العمل في قدم استقبال المداحة، و يتقدم المهاطن بطلب إلى المهظف المختص باستالم الطلبات
الكين و بقدمة المطلهب عمل إفراز مرفق بالطلب صهرة عن مدتخرج قيد )مدتند ملكية( حديث لجميع الم

رضائية تهضح اإلفراز المطلهب عمله مهقعه من جميع األطراف المالكة أو وكالئهم أو ورثتهم ومعتمدة من 
جهة قانهنية )محكمة/مداح مرخص/محامي( وفي حالة كهن القدمة معقدة فنيًا يطلب اعتماد مداح مرخص أو 

 .تطبيق قرار المحكمةحكمة يتم فقط حكم محكمة إلزالة الذيهع و في حالة حكم الم
 .يتم تدقيق المدتندات من المهظف المختص باستالم الطلبات ويهقع الطلب بعد تدقيق المدتندات 
 .يتم حجز فرقة مداحية للعمل الميداني 
  كحد شيكل رسهم الخارطة المداحية  546شيكل لكل يهم عمل ميداني،  666) طباعة أمر الدفع برسهميتم

 .من مدير الدائرة أو من ينهب عنه سهم من قبل المهظف المختص ويعتمدحدب كذف تحريل الر  (أدنى
   .يدفع المهاطن الرسهم )رسهم يهم عمل كامل( في الدائرة المالية 
  المطلهب.يتم خروج فرقة مداحية لعمل اإلفراز 
  تجهيز المخطط في دائرة اعداد المخططات.يتم 
 أو معرفة الذهارع المارة  تفريليةللجنة المركزية لهضع الذهارع اليتم إرساله ندخة إلى البلدية صاحبة النفهذ أو ا

 حدب األصهل. بالقديمة ويتم تهقيعها
 .يتم استقطاع الذهارع على األرض 
 .يتم تجهيز خارطة اإلفراز واعتمادها ويتم تدليمها للمهاطن بعد تهقيع المهاطن على تعهد بإرجاع الخارطة 
 في البلدية التي تقع في نفهذها  المحليةاللجنة في المداحة ثم  سمية للمعاملةالجهة الر  أو المهاطن يتم متابعة

 .المحلية ثم الى المداحةاللجنة ومن ثم اللجنة المركزية وتعهد الى  األرض
 .يتم ختم الخارطة بختم قابلة للتدجيل 
 ا نهائيًا.يتم إرسال الخارطة للطابه بهاسطة المهاطن بعد استيفائها من جميع الجهات واعتماده 
 لإلدارة العامة للمداحة لتحبير األرقام النهائية المعتمدة واالحتفاظ بالمعاملة. يتم إرسال الخارطة من الطابه 
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 المدتندات المطمهبة .2
 صهرة عن مدتخرج القيد باسم المالك المدجل في سجالت الطابه أو ورثته. 
 ردقة أو أي اثبات شخريةصهرة ههية مقدم الطلب أو وكيله بمهجب وكالة عدلية م. 
 صهرة مردقة عن حجة حرر االرث في حالة مقدم الطلب أحد ورثة المالك المدجل في سجالت الطابه. 
  صهرة مردقة طبق األصل عن عقد البيع في حال مقدم الطلب مذتري من أحد المالكين المدجلين أو أحد

 .ورثته
 ميع األطراف المالكة أو وكالئهم أو ورثتهم قدمة رضائية تهضح اإلفراز المطلهب عمله مهقعه من ج

 ومعتمدة من جهة قانهنية )محكمة/مداح مرخص/محامي(.
  في حالة كهن القدمة غير قابلة للتطبيق يطلب اعتماد مداح مرخص أو حكم محكمة إلزالة الذيهع و في

 حالة حكم المحكمة يتم فقط تطبيق قرار المحكمة.
 

 مخطط سير العممية .3

 
 

 تسجيل الخارطة في سجالت الطابو

 تحبير األرقام النهائية المعتمدة من الطابو    

 متابعة المخطط في الجهات المسؤولة واعتماده 

 شيكل بعد توقيع تعهد بارجاع الخارطة( 540)تسليم المواطن المخطط بعد دفع الرسوم 

 تطبيق استقطاع الشوارع واعداد مخطط  اإلفراز النهائي 

 ارسال نسخة للبلدية واللجنة المركزية لوضع الشوارع

 اعداد المخطط

 شيكل لكل يوم عمل 600حجز فرقة مساحية ودفع الرسوم  والخروج الميداني برسوم 

 تدقيق المستندات المرفقة واعتمادها

 (إفراز ، دمج، إزالة شيوع)تقديم طلب يوضح العمل المطلوب 


