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 المداحة إدارة - األراضيسلطة 

 لتاريخ:ا       الرفحة:                رقم الهثيقة:
 حدب المعاملةزمن العملية:  تدقيق معامالت إفراز الذقق والطبقات اسم الهثيقة:

 .حدب المعاملةالرسهم:  اعتماد المدير العام:

 
 

 عملية )اإلجراء(ال .1
  يقجم الظمب مؽ السالػ أو وكيمو بسؾجب وكالة عجلية إلى دائخة االستقبال لجى اإلدارة العامة لألراضي

 .والعقارات
 يتؼ التحقق مؽ  السدتشجات وطمب التدجيل مؽ السؾعف السختص في دائخة االستقبال. 
  التأشيخ عمييا بسا يفيج أنو تؼ مخاجعتيا وتجقيقيا إذا ما تؼ استيفاء كافة السدتشجات السظمؾبة في السادة أعاله و

يقؾم السؾعف السحكؾر بفتح معاممة تدجيل وتعظى رقؼ وتاريخ  ،االستقبالمؽ قبل السؾعف السختص بجائخة 
 تدجيل.

 عزؾ مؽ اإلدارة العامة لألراضي والعقارات واإلدارة  يعخض ممف السعاممة عمى لجشة خاصة مذكمة مؽ
 يكؽ لؼ إذا لؾحجة القانؾنية لسخاجعة وتجقيق تدمدل العقؾد وكافة السدتشجات بالخرؾصالعامة لمسداحة وا

مقجم طمب التدجيل ىؾ نفدو السالػ لألرض السقام عمييا البشاء وتقؾم المجشة بإعظاء تؾصية بالسؾافقة عمى 
 التدجيل مؽ عجمو، وكحلػ إذا كانت األرض غيخ مفخزة.

 ق والسدتشجات السقجمة وعجم وجؾد أي عائق مؽ التدجيل يقؾم السؾعف في حال اكتسال وصحة كافة األورا
نذخ إعالن في صحيفة يؾمية عمى مجار ثالثة أيام ويؾقع مؽ مدجل  السختص بجائخة التجقيق بإعجاد طمب

أراضي غدة ويشذخ عمى نفقة مقجم طمب التدجيل عمى أن يحتؾي اإلعالن تدمدل عقؾد البيع وصؾاًل لمسالػ 
ي الظابؾ ووصف دقيق لمعقار في حالة إعالن األرض الغيخ مفخزة، ويدتثشى مؽ ذلػ إذا كان السدجل ف

 مقجم طمب التدجيل ىؾ نفدو مالػ األرض السقام عمييا البشاء و األرض مفخزة.
 .يعمق نفذ اإلعالن عمى باب البشاية وفي أقخب مدجج لمبشاية 
 .تكؾن مجة االعتخاض ستيؽ يؾمًا مؽ تاريخ اإلعالن 
  تحيل دائخة االستقبال الخخائط السقجمة إلى اإلدارة العامة لمسداحة لتجقيقيا واعتسادىا حدب الشغام السعتسج

 ومؽ ثؼ تعيجىا لمجائخة السخترة في اإلدارة العامة لألراضي والعقارات.
 
 
 
 



83 
 

 
  :يتم دفع الرسهم على النحه التالي 

 ػ السدجل غيخ طالب تدجيل الذقق. % مؽ قيسة األرض رسؾم تدجيل إذا كان السال1 أواًل:
ىحا إذا كان مقجم طمب التدجيل غيخ مالػ لألرض  ،)تؾزع ندبة الذقة إلى إجسالي الذقق والباقي يدجل رىشًا(

 السقام عمييا السباني.

% مؽ قيسة األرض رسؾم إفخاز مداحي ألرض البشاء إذا كانت األرض غيخ مفخزة وتجفع عؽ مداحة 1 ثانيًا:
 والباقي يدجل رىشًا(. قام عمييا البشاء فقط )تؾزع ندبة الذقة إلى إجسالي الذققاألرض الس

 مؽ قيسة العقار السخاد تدجيمو.  )واحج في األلف( رسؾم تدجيل الذقة ثالثًا:

  تعفى من رسهم التدجيل المباني المطلهب تدجيلها باسم مالك األرض المقام عليها تلك المباني باعتبارها
 قيد عقاري. معاملة ترحيح

  .تحال السعاممة إلى دائخة التدجيل لتدجيميا في الدجالت الخاصة بالذقق والظبقات 
 بعج إتسام عسمية التدجيل يحرل مالػ الذقة أو البشاية عمى شيادتيؽ لمتدجيل األولى لمذقة 

 أو البشاية والثانية لمحرة السذاعة في األرض واألجداء السذتخكة مؽ البشاء. 
 التي لؼ يظمب أحج تدجيميا وتؼ إفخازىا بالخارطة الخئيدية يتؼ تدجيميا تحت التدجيل ويدجل عمييا  بقية الذقق

 رسؾم رىؽ لمسداحة ولمظابؾ بشفذ الخسؾم التي دفعت لباقي الذقق.

 

 المدتندات المطلهبة  .2
 .صؾرة إثبات شخرية مقجم الظمب لؼ يسض عمى اصجارىا أكثخ مؽ عذخ سشؾات 
 ختراصصادرة مؽ جية اال بإتساموبيق الشغام أو صؾرة مرجقة عشيا شيادة رخرة البشاء أو تظ. 
  خارطة رفع عؽ الظبيعة تحجد مؾقع البشاء في القديسة مؾضح عمييا إحجاثيات البشاء صادرة عؽ السداحة

 العامة و يتؼ اعجادىا بعج تقجيؼ الظمب مباشخة.
 لسحل.خارطة لمبشاء مبيشًا فييا مداحة الظابق أو الذقة أو ا 
 شيادات خمؾ طخف مؽ الزخائب. 
 .عقج البيع السخاد تدجيمو )العقج االبتجائي( أو أي سشج مؽ سشجات التسميػ السعتبخة قانؾنًا 
 .مدتخخج قيج حجيث لألرض السقام عمييا البشاء و يجؾز استخخاجو لرالح السعاممة 
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 مخطط سير العملية .3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :  المستندات المطلوبة لقبول معاملة إفراز شقق وطبقات

 ٌتم تدقٌق المستندات وطلب التسجٌل من الموظف المختص فً دائرة االستقبال

ٌقدم الطلب من مالك الشقة أو وكٌله بموجب وكالة عدلٌة الى دائرة االسقبال لدى االدارة العامة 
 لألراضً والعقارات

 صورة اثبات شخصٌة مقدم الطلب

 مصدقة عنها رخصة البناء أو تطبٌق النظام أو صورة

 خارطة رفع عن الطبٌعة تحدد موقع البناء فً القسٌمة

 خارطة للبناء مبٌناً فٌها مساحة الطابق أو الشقة أوالمحل

 شهادات خلو طرف من الضرائب

سند من  عقد البٌع المراد تسجٌله )العقد االبتدائً( أو أي

 سندات التملٌك المعتبرة قانوناً 

 لمقام علٌها البناءمستخرج قٌد حدٌث لألرض ا


