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 المداحة إدارة - سلطة األراضي

 التاريخ:     الصفحة:                 رقم الهثيقة:
 حدب المعاملةزمن العملية:  تعيين الحدود اسم الهثيقة:

 شيكل للمكتبي 306شيكل للميداني،  066الرسهم:  اعتماد المدير العام:
 

 العملية )اإلجراء( .1

مختص باستالم الطلبات يقدم المهاطن مالك القديمة أو مالك أي جزء منيا طلب إلى  المهظف ال  

 للحرهل على خدمات من دائرة المدح الميداني يحدد العمل المطلهب تعيين الحدود ويرفق بالطلب:
 .صهرة عن مدتخرج القيد باسم المالك المدجل في سجالت الطابه أو ورثتو (1
 .صهرة ىهية مقدم الطلب أو وكيلو بمهجب وكالة عدلية مردقة أو أي اثبات شخرية (2
ة عن حجة حرر االرث في حالة مقدم الطلب أحد ورثة المالك المدجل في سجالت صهرة مردق (3

 .الطابه
صهرة مردقة طبق األصل عن عقد البيع في حال مقدم الطلب مذتري من أحد المالكين المدجلين  (4

 .أو أحد ورثتو

يق يتم تدقيق المدتندات المطلهبة من المهظف المختص باستالم الطلبات ويهقع الطلب بعد تدق  

 المدتندات حدب األصهل .
 يتم حجز فرقة مداحية للعمل الميداني. 

شيكل رسهم الخارطة  306شيكل لكل يهم عمل ميداني،  066)رسهم ب طباعة أمر الدفعيتم   

 .المهظف المختص حدب جدول تحريل الرسهم من قبل المداحية(
 .ن الحدود المطلهبة حدب األصهلييتم خروج فرقة مداحية لتعي 

 .لهاحد بحدب جدول الرسهم المعتمدالميداني لليهم ا عملرسهم ال عدفيتم  

 يتم مخاطبة الجيات الرسمية بدفع المبلغ المدتحق من خالل دائرة المالية في حال المعاملة لمؤسدة. 

 .تجييز الخارطةيتم  

 ،المداح المرخص فقطتقديم تقرير فني يعده يكهن االعتراض من خالل في حالة اعتراض المهاطن  

ومن ثم يتم دراسة االعتراض حدب األصهل وفي حالة قبهلو يتم اعادة العمل من خالل مداح حكهمي 
 .ويعتمد عملو بهاسطة لجنة تعيين الحدود آخر

 

 المدتندات المطلهبة .2
 صهرة عن مدتخرج القيد باسم المالك المدجل في سجالت الطابه أو ورثتو. 
 ة عدلية مردقة أو أي اثبات شخريةصهرة ىهية مقدم الطلب أو وكيلو بمهجب وكال. 
  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 ورثتو
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 مخطط سير العملية .3
 

 
 
 
 
 
 

 

 المرحلة الفنية

 خروج الفرلة المساحية

في حال االعتراض على تعيين الحدود من المجاورين 
للمسيمة يتم تمديم تمرير فني من مساح مرخص 

 وتدرس الحدود

شيكل حسب 360تجهيز خارطة مساحية ولدرها  
 الطلب، وتحفظ خارطة في الملف حال عدم الطلب

 اعتماد الخارطة من المدير العام

 مرحلة تمديم الطلب

فتح معاملة تعيين حدود من المالن أو 
 وكيله

 تمديم األوراق المطلوبة

 تدليك األوراق واعتماده

حجز فرلة مساحية ودفع الرسوم ولدرها 
 شيكل لكل يوم عمل 600


