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 المداحة إدارة – ضيسلطة األرا

 التاريخ:                       الصفحة:           رقم الهثيقة:
 زمن العملية: حدب المعاملة المجدد التدجيل اسم الهثيقة:

 .شيكل مكتبي 549شيكل تهقيع جيران،  459شيكل ميداني،  099الرسهم:  اعتماد المدير العام:
 

 
 العملية )اإلجراء( .1

 
  سة القانهنية )األوراق المطلهبة(لة تقديم الطلب و الدرا: مرحأولا : 

 .طلب فتح معاملة تدجيل مجدد من السالك أو من وكيله 
 . ابراز وثائق إثبات الذخرية لراحب السعاملة 
 ط )يتم إحزارها بسعرفة سلطة األراضي( ويتم العسل على الرب شهادة مالية من دائرة ضريبة األمالك

 .عسل اللجشةااللكتروني لتدهيل 
 من البائعين أمام السهظف السختص تدلدل عقهد السلكية و تزكية العقهد. 
  م حرر إرث و إقرار من الهرثة برحة البيع أو قبهل التدجيل )في حال أن يكهن االسحجة

 .السدجل في ورقة الزريبة متهفى(
 كية طالب جيران األرض من جسيع الجهات السحيطة باألرض تفيد برحة مل اقرار مهقع من

 (.مداح حكهمي 2عدد ال يقل عن مت كهنةمالتدجيل )أمام لجشة 
 .شهادة مختار برحة السلكية لطالب التدجيل 
  شهادة ثالث معرفين عدول برحة ملكية طالب التدجيل أمام مدير التدهية )في حال األرض غير

 (. أراضي الدبع فقط السالية،مدجلة في 
  طالب التدجيل برحة ملكية األرض وأن جسيع السعلهمات  تعهد عدلي من قبلسشد حلف يسين و

 السقدمة لدلطة األراضي صحيحة.
 

  الفنية:: المرحلة ثانياا 

 شيكل(. 099الرسهم خروج على الطبيعة لقياس األرض )ال 
 يةوإرسالها للبلدية السخترة الستقطاع الذهارع الهيكل عسل خارطة مبدئية لألرض السشهي تدجيلها. 
 لتهقيع الجيران و السختار عليها ستقطاعات الذهارع و تجهيزهاعسل خارطة ال. 
  يتم وضع إعالن في السدجد و البلدية و الجريدة اليهمية وعلى صفحة التهاصل االجتساعي سلطة

( لسدة خسدة عذر يهمًا كفرصة لتقديم االعتراضات ، وثالثين يهمًا في حال Facebookاألراضي )
) خاص أراضي الدبع( و تقدم االعتراضات الى مدير التدهية  األرض غير مدجلة في السالية

 مباشرة ، مرفق معها كفالة عدلية تكفل كل عطل و ضرر.
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  تقهم اللجشة بدراسة االعتراضات التي تقدم خالل فترة االعتراض أما االعتراضات التي تقدم بعد ذلك
 .قزائيةالجهات ال مال تدرس ويسشح مقدمها فترة أسبهع فقط إلثباتها أما

 لسداحة و دفع ل االدارة العامةيتم اصدار الخارطة الشهائية من قبل اعتراضات  في حال عدم وجهد
 . ارطةشيكل ( للخ 049رسهم ) 

 
  مرحلة التدقيق: ثالثاا  : 

  الشهائية.يتم عرض السلف على لجشة التدجيل السجدد ألخذ السهافقة 
 على لجشة التخسين لتقدير سعر الستر.  بعد مهافقة لجشة التدجيل السجدد يتم عرض السلف 

 
  مرحلة التدجيل لدى دائرة تدجيل األراضي )الطابه (:رابعاا  : 

 في الطابه لألرض السشهي تدجيلها إعطاء رقم معاملة. 
 ( من قيسة األرض الجاري 9.0دفع الرسهم البالغ قيستها نرف في السائة )%  تدجيلها حدب تقدير

 .لجشة التخسين
 ( بعد اعطائها رقم قطعة )شهادة تدجيل قيذاني الدجالت الرسسية و يسشح السالك تدجل األرض ف

 .و قديسة
 المدتندات المطلهبة  .2
 .وثائق إثبات الذخرية لراحب السعاملة 
  شهادة مالية من دائرة ضريبة األمالك)يتم إحزارها بسعرفة سلطة األراضي ( ويتم العسل على الربط

 .االلكتروني لتدهيل عسل اللجشة
 من البائعين أمام السهظف السختص تدلدل عقهد السلكية و تزكية العقهد. 
 م السدجل حجة حرر إرث و إقرار من الهرثة برحة البيع أو قبهل التدجيل ) في حال أن يكهن االس

 .في ورقة الزريبة متهفى(
  التدجيل اقرار مهقع من جيران األرض من جسيع الجهات السحيطة باألرض تفيد برحة ملكية طالب

 مداح حكهمي(. 2عدد ال يقل عن ن مكهنة م)أمام لجشة 
 .شهادة مختار برحة السلكية لطالب التدجيل 
  شهادة ثالث معرفين عدول برحة ملكية طالب التدجيل أمام مدير التدهية ) في حال األرض غير

 . أراضي الدبع فقط ( مدجلة في السالية،
  التدجيل برحة ملكية األرض وأن جسيع السعلهمات حلف يسين و سشد تعهد عدلي من قبل طالب

 السقدمة لدلطة األراضي صحيحة.
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 العملية مخطط سير .3

 
 

 
 
 

 من قيمة األرض% 0.5احالة الملف الى الطابو للتسجيل النهائي واصدار الرقم النهائي للقسيمة، ودفع رسوم الطابو  

 تحال المعاملة إلى لجنة التسجيل المجدد ومن ثم العرض على لجنة التخمين  

 شيكل  540اصدار الخارطة النهائية القابلة للتسجيل بعد كتابة اسماء الجيران برسوم 

 يتم تجيهز خارطة نهائية واعتمادها من المدير العام( يوم15)بعد انتهاء مدة االعالن 

 اصدار اعالنات البلدية والمسجد والجريدة وسند التعهد العدلي وحلف اليمين

 شيكل  450تحويل الخارطة لتوقيع الجيران والمختار برسوم 

 اصدار نسخة جديدة بعد وضع خط التنظيم واستقطاع الشوارع  الهيكلية 

 تدقيق الخارطة وارسال نسخة إلى البلدية المختصة لوضع خط التنظيم واستقطاع الشوارع 

 يتم تحويل المعلومات الميدانية  للمرسم لعمل  خارطة مساحية مبدئية

بعد التدقيق يتم فتح معاملة في قسم االستقبال ويتم الحجز الميداني  والخروج  بشرط حضور جيران األرض برسوم 
 شيكل بحد أدنى 900

 تحويل الطلب الى قسم اإلدعاءات للتدقيق

 تقديم الطلب في دائرة التسوية  مرفق االوراق المطلوبة


