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 المداحة دارةإ - سلطة األراضي

 الرفحة:                 التاريخ: رقم الهثيقة:
 زمن العملية: حدب المعاملة تدقيق أعمال المداحين المرخرين اسم الهثيقة:

 شيكل للمكتبي( 364شيكل للميداني،  454هم: )الرس اعتماد المدير العام:
 
 العملية )اإلجراء( .1

 
 لمحرؽل عمى  في قدػ االستكبال باستالم الطمبات يتقجم السداح السخخص بطمب إلى السؽظف السختص

 خجمات مؼ االدارة العامة لمسداحة يحجد فيو بشج العسل السطمؽب تجقيقو ميجانيًا مخفق بالطمب صؽرة عؼ
وعمى السداح السخخص أن يتأكج مؼ أن جسيع  ية( لجسيع السالكيؼ وندخة عؼ الخارطة)مدتشج ممك مدتخخج قيج

 نو تأكج مؼ ذلغ.  أالسالكيؼ متفقيؼ عمى قيامة باألعسال السداحية السطمؽبة وعمى أن يؽقع عمى 
 جات حدب يتػ تجقيق السدتشجات مؼ السؽظف السختص باستالم الطمبات ويؽقع الطمب بعج تجقيق السدتش

 األصؽل.
 وبحج اقرى أسبؽع مؼ تاريخ تقجيػ الطمب يتػ حجد فخقة مداحية لمعسل السيجاني. 
  حدب  شيكل لتدقيق العمل المكتبي( 364شيكل لتدقيق العمل الميداني ، 454)رسؽم طباعة أمخ دفع يتػ

 أو مؼ يشؽب عشو سداحةلم االدارة العامةججول تحريل الخسؽم مؼ قبل السؽظف السختص ويعتسج مؼ مجيخ 
 حدب األصؽل.

  يتػ التأكج مؼ أن األعسال السداحية السيجانية مطابقة لسا ىؽ مقجم مؼ السداح السخخص في الجائخة حدب
 األصؽل.

  حتى يتػ تطابق الشدخة مع  لتعجيل العسل السيجاني والخارطةفي حالة عجم التطابق يتػ إرجاع الشدخة لمسداح
 العسل السيجاني. 

 ة السعاممة حدب نؽع العسل السطمؽب.يتػ متابع 
 

 :التعليمات الهاجب االلتزام بها من قبل المداح المرخص 
أو أي شخص آخخ حتى  يمتدم السداح السخخص بستابعة معاممتو شخريًا وال تقبل السخاجعة مؼ مالغ األرض (1

 لؽ كان ميشجسًا في مكتب السداح.
جخاء الكياسات واليجف مؼ الخارطة وان يكؽن مدئؽاًل عمى السداح السخخص تقجيػ تقخيخ وصفي عؼ كيفية إ (2

 :التقخيخ التالي ويتزسؼ ،مدئؽلية كاممة عؼ السخطط مؼ الشاحية الفشية والقانؽنية
  انطمق فييا لتثبيت حجود السعاممة. التيعمى الطبيعة الحجود 
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  متخًا  55يقل عؼ  واألبشية واألرصفة واألعسجة داخل القديسة وخارجيا بسحيط ال السشذآترفع جسيع
 .االتجاىاتمؼ جسيع 

  استشج إلييا السداح و يجب أن تكؽن مختبطة  التيتعيخ بالسعاممة وكحلغ الحجود  التيجسيع الحجود
 بذبكة االحجاثيات الؽطشية الفمدطيشية.

  في معامالت  1:15555أو  1:5555يمتدم السداح بؽضع رسػ تخطيطي ) مؽقع عام( بسكياس
 الخفع.

 يقدم المد( اح المرخصCD: تذمل ) 
انطمق مشيا السداح  التيقاط السخجعية شوتعيخ فييا ال DWGممف السعاممة السقجمة بريغة  - أ

 السخخص مع ضخورة االلتدام بالسؽاصفات الفشية والشسؽذج السعتسج لمخارطة.
 (.JPGالتاريخ بريغة)و ندخة الكتخونية) مدح ضؽئي( عؼ الخارطة يعيخ عمييا التؽقيع والختػ  - ب
 ( يقجم السداح ندخة مؼ دفتخ السيجانfield book(أو ندخة عؼ القخاءات )Row data الشاتجة )

 (.txtعؼ األجيدة السداحية بريغة )
  .عجد ثالث ندخ مؼ الخارطة السعجة مختؽمة ومؽقعة حدب األصؽل 

في الخفع  ،Palestine 1923 / Palestine Gridيتػ االلتدام باستخجام شبكة االحجاثيات الفمدطيشية  (3
نقاط اإلحجاثيات التي تػ استخجاميا في الخفع أرقام أو تدسيات السداحي والخخائط السشتجة، اإلشارة لجسيع 

 . السداحي بجاخل الخارطة السشتجة
 وتعييؼ الحجود، تختمف بحدب مكان القديسة السخاد تعييؼ حجود ليا كالتالي: حجود ومجال الخفع السداحي (4

  رفع مداحي لمقديسة باإلضافة لمسخبع الحي تقع  عسل يتعيؼ :زمنطقة منتظمة اإلفراتعيين حدود قديمة في
فيو كاماًل، وكحلغ واجيات القدائػ السحيطة بالسخبع مؼ كافة االتجاىات ويتؽجب إجخاء تعييؼ حجود لمسخبع 

 كاماًل. 
 حي لمقديسة وكافة يتعيؼ عسل رفع مدا :تعيين حدود قديمة في منطقة غير مفرزة أو غير منتظمة الذكل

القدائػ السحيطة بيا مؼ جسيع االتجاىات عمى األقل، ويتػ زيادة القدائػ السخاد رفعيا كمسا تطمبت الحاجة 
 الفشية إلى ذلغ، ويتؽجب إجخاء تعييؼ حجود لمقديسة وكافة القدائػ السحيطة بيا. 

 

 الرسهم .2
 
  اء تجقيق السعاممة ميجانًيا.شيكل لق 455شيكل لكل ساعة بحج ادنى  155يتػ دفع رسػ قجره 
  في حال لدم األمخ الخخوج ميجانًيا مخًة أخخى نتيجة أخطاء ميجانية في السعاممة أو كمسا دعت الحاجة الفشية

 ميجاني. عسلشيكل لقاء كل  455دنى شيكل وبحج أ 155ع رسػ إضافي قجره لحلغ يتػ دف
  شيكل " مكتبيًا". 365يتػ تؽقيع الخارطة بعج دفع رسؽم 
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 مخططات الحجيج السعتسجة مؼ المجشة السخكدية لألبشية وتشعيػ السجن تكؽن  في حالة معامالت اإلفخاز أو
مقاسػ  5إضافية عؼ كل مقدػ عسا يديج عؼ شيكل  05وزيادة بكيسة  شيكل  545بؽاقع  رسؽم الحج األدنى

 بججول اإلفخاز.
 سػ يتػ تحجيج إحجاثيات أركان السخبعات في معامالت مخططات الحجيج لسذاريع اإلفخاز متعجدة السقا

 تذكل الطخق الجاخمية في القديسة. التيالجاخمية 
  شيكل  455وبحج أدنى  شيكل لكل ساعة 155في معامالت التدجيل السججد تكؽن رسؽم التجقيق السيجاني

 455خان كؽن رسؽم تؽقيع الجيويمؼ خالل سمطة األراضي فتكؽن وفيسا يخص تؽقيع الجيخان واإلعالنات 
 شيكل.

 المدتندات المطلهبة .3
 

 .صؽرة عؼ مدتخخج القيج باسػ السالغ السدجل في سجالت الطابؽ أو ورثتو 
 .صؽرة ىؽية مقجم الطمب أو وكيمو بسؽجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخرية 
 بؽ.صؽرة مرجقة عؼ حجة حرخ االرث في حالة مقجم الطمب أحج ورثة السالغ السدجل في سجالت الطا 
  صؽرة مرجقة طبق األصل عؼ عقج البيع في حال مقجم الطمب مذتخي مؼ أحج السالكيؼ السدجميؼ أو أحج

 .ورثتو
  تقجيػ تؽكيل مؼ السالغ لمسداح السخخص بإجخاء عسمية السدح بحيث يتػ تقجيػ وكالة عجلية، أو تؽكيل

 السالغ لمسداح السخخص .
 

  المرخص وتكهن بالذكل التالي:ندخة عن الخارطة التي قام برسمها المداح 
 

 عجد ثالث ندخ مؼ الخارطة السعجة مختؽمة ومؽقعة حدب األصؽل. -
 ندخة مؼ معطيات العسل السيجاني الخاص بالسعاممة. -
 (.C.Dاسطؽانة بالسخطط الشيائي ) -
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 مخطط سير العملية .4

 
 
 

 

 

 

 اعتماد الخارطة بشكل نهائي

 (شيكل لتدقيق العمل الميداني، الرسوم المكتبية وفق طبيعة المعاملة  450) تحصيل  رسوم 

 يتم استقبال المعاملة من قسم االستقبال

 نسخ من الخارطة 3، نسخة من معطيات العمل الميداني، CD: محتويات الملف المقدم من المساح المرخص كالتالي

 كل مساح مرخص يُخالف التعليمات المذكورة ستتم مساءلته قانونيا  

 يلتزم المساح المرخص بتقديم نسخة ورقية واسطوانة لإلدارة  عن اي عمل يقوم به الي جهة

 )......(يكون توقيع المساح المرخص لجميع معاملته ممهورا  تحت العبارة التالية 

 يلتزم المساح بكتابة رقم مسلسل ألعماله مرتبطا بالسنة مع رمز المساح وخانة لرقم المعاملة

 تحوى خارطة الرفع جميع التفاصيل في موقع المسح وتظهر ضمن مقياس الرسم

 يلتزم المساح بوضع رسم تخطيطي  في معامالت الرفع

 (  االحداثيات الفلسطينية)يلتزم المساح بإجراء عمليات المسح مربوطا  بنظام اإلحداثيات المحلي 

 يلتزم المساح المرخص بنموذج الخارطة المعدة  من اإلدارة العامة للمساحة 

 يلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملته شخصيا  وال تقبل المراجعة من مالك األرض

 يكون المساح المرخص مسئوال  مسئولية كاملة عن المخطط من الناحية الفنية والقانونية


