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 المستندات المطلهبة حسب نهع المعاملة

 األوراق المطلهبة وصف المعاملة نهع المعاملة #

 البيع  .1

 البيع السباشر وذلػ بحزؾر طرفي العقد "البائع و السذتري"

أمر الدفع ، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
صؾرة ، شيادة خمؾ ضريبة، لفتح السعاممة

عقدي بيع ، عقد بيع ابتدائي، اليؾية
و في حالة و جؾد وكالة لمبائع ، كرتؾن 

 جب ان يكؾن ىشاك اعالن جريدة.ي

طريق وكيل حيث يتؼ نذر  البيع بؾاسظة الؾكالة )أي عؽ
يؾما  في حالة الؾكالة العادية  15الؾكالة في الرحيفة لسدة 
أشير مؽ تاريخ الشذر.                      6و يعاد الشذر كل 

اما في الؾكالة الخاصة الدورية السعمق بيا حق الغير و 
غير القابمة لمعزل تشذر لسدة شير و يتؼ بعد فتح السعاممة 

في الجريدة وتبقى السعاممة معمقة طؾال ىذه الفترة( ليتؼ نذره 
 شير مؽ تاريخ الشذر.  12و يعاد الشذر كل

البيع بذرط اإلعاشة)أي أن يبيع األب ألبشو بذرط أن يقؾم 
بإعاشتو وال يحق البؽ التررف في األرض اال بعد مؾت 

 (اإلعاشةواضع حق 

 انتقال اإلرث  .2

 6اإلرث خالل  فييا نقل ؼمجاني: يتمعامالت انتقال إرث 
 فاة السؾرثشيؾر االولي بعد و 

صؾرة ، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
 حجة حرر إرث.، اليؾية

معامالت انتقال اإلرث الغير مجاني و الذي لو رسؼً: 
 شيؾر. 6وتكؾن بعد وفاة السؾروث ب 

وىؾ تشازل الؾريث عؽ حرتو لرالح آخريؽ و يتؼ  التخارج:
السحكسة الذرعية و يتؼ تحريل رسؾم واحد التخارج في 

 بالسائة.

 السبادلة  .3
مبادلة قظعة وقديسة بقظعة وقديسة أخرى مع إمكانية 

% عمي السداحة 1اختالف السداحة و يتؼ تحريل الرسؾم 
 سعرا. األعمى

، امر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
عقد ، صؾرة اليؾية، شيادة خمؾ ضريبة

 .مبادلة

4.  
بأمر تدجيل 

 السحكسة
ىي السعامالت التي يتؼ فتحيا لتشفيذ حكؼ السحكسة و 

 % 5و األقارب . %1الرسؾم 
، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
 .قرار السحكسة، صؾرة اليؾية

 رىؽ  .5
رىؽ البشػ لسستمكات الذخص و كذلػ رىؽ شخص عمي 

 .رسؾم واحد باأللف مؽ قيسة الرىؽ شخص و يتؼ تحريل

، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
ورقة مؽ البشػ مظمؾب ، صؾرة اليؾية

البشػ مشدوب  الطالع عمييا "تفؾيض مؽا
 .عقؾد رىؽ،البشػ" 



 

 فػ رىؽ  .6
و ىؾ فػ الرىؽ او الديؽ عؽ القديسة أو الذخص الذي قام 

 بالرىؽ

، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
ورقة مؽ البشػ لظمب فػ ، صؾرة اليؾية

 .عقؾد فػ الرىؽ، لرىؽا

 الحرص تؾحيد  .7

يتؼ فييا جسع حرص الذخص في نفس القظعة و القديسة 
وشظب البيانات القديسة وإدخال البيانات الجديدة بإجسالي 

. أغؾرة عؽ كل 87الحرص لمذخص و يتؼ تحريل رسؾم 
 حرة

، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
 .صؾرة اليؾية

 تجسيع ممكيات  .8
قديسة أو أكثر  لشفس القظعة و إصدار رقؼ تجسيع مداحة 

 قديسة جديد.
، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
 .صؾرة اليؾية

 اإلفراز  .9
تؾليد قديسة جديدة حدب آخر رقؼ قديسة لقظعة معيشة 

 2،3،4قديسة  1إفراز إلى قظعة  1قديسة   1فسثال قظعة 
 .بإجسالي السداحة

، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
 .صؾرة اليؾية، خمؾ طرف ضريبية

 ترحيح االسؼ  .11
ترحيح االسؼ الشاتج عؽ خظأ كتابي و يكؾن الترحيح 

 بأمر المجشة او بأمر السحكسة او اداريا بدون لجشة.
، صؾرة اليؾية، أمر الدفع، مدتخرج قيد
 .واستدعاء حمف يسيؽ

11.  

 مالحغة: اإليجار
يتؼ تدجيميا في 
الحقؾق لتؾضيح 

اإليجار عدد سشؾات 
فال يسكؽ التررف 

 فييا

وتتؼ بيؽ الحكؾمة لألراضي الحكؾمية )وتتؼ مؽ خالل دائرة 
 أمالك الحكؾمة(

، أمر الدفع، طمب تدجيل، مدتخرج قيد
و يتؼ  و تتؼ بيؽ األشخاص في دائرة تدجيل الراضي الظابؾ .عقدي إيجار، صؾرة اليؾية

 % مؽ السبمغ السحدد دفعة في االجارة1تحريل رسؾم 

 التدجيل الجديد  .12

يتؼ ىذا الشؾع مؽ معامالت التدجيل في األراضي التي لؼ 
مؽ التدؾية فقط. و سيتؼ  السدتثشاةتدؾى أو في األراضي 

مؽ دائرة  اعتسادىاذكر أليات العسل بالتفريل التي تؼ 
 السداحة.

 .سيتؼ ذكره الحقالو أوراق و آليات 

 الذقق والظؾابق  .13

وىي عبارة عؽ مزيج مؽ السمكية السفرزة والسمكية الذائعة 
ففي بشاء مؤلف مؽ عدة طؾابق وشقق يسمكو عدة مالكيؽ 
نجد أن كل واحد مؽ ىؤالء السالكيؽ يسمػ عمى سبيل 
االستقالل الذقة أو الظابق ممكية مفرزة ويسمػ عمى الذيؾع 

جزاء السعدة لالستعسال السذترك حرص في األرض واأل
 حررًا تتشاسب مع ممكية الذقق أو الظؾابق.

الحرؾل ، مدتخرج قيد حديث اإلصدار
عمى طمب إفراز مؽ اإلدارة العامة 

شيادة خمؾ طرف ، لألراضي والعقارات
مؽ  شيادة خمؾ طرف، مؽ البمدية

عمى مخظط الحرؾل ، ضريبية الدخل
بيانات تغيير ، أراضي مؽ دائرة السداحة



 

 
 الرسهم المستحقة علي كل معاملة

 

 الرسهم نهع المعاملة

 شيكل 1 طمب تدجيل

 األراضي% مؽ قيسة  1 معامالت البيع

 األراضي% مؽ قيسة 0.5 معامالت البيع لألقارب.

 األراضيمؽ قيسة  1/1000 انتقال اإلرث

 مؽ قيسة الرىؽ 1/1000 رىؽ

 شيكل 27 مدتخرج قيد

 األراضي% مؽ قيسة 0.5 السجددلمتدجيل 

 األراضيمؽ قيسة  0.001 معامالت اإلفراز

 مؽ الذيكل 0.87 تؾحيد الحرص
 

االساس يجب ان تكؾن األرض مفرزة ومالػ 
 واحد او مالكيؽ عمي االكثر

 

، زسؽ األرقام السؤقتةاإلفراز تت
 لمقدائؼ(، السشؾي بيعيا والشاتجةلمقظع)

 عؽ اإلفراز وأسساء السذتريؽ لكل
قظعة)قديسة( ومداحتيا ومقدار 

مخظظات اإلفراز ال تقل ، حرريؼ فييا
جيات ث ندخ مؾقعة مؽ العؽ ثال
ية كتاب مؽ الجيات التشغيس، التشغيسية

قائسة ، بالسؾافقة عمى معاممة اإلفراز
تري عقؾد البيع لسذ، ت بالسداحاتحدابا

إذا كان ، القدائؼ السفرزة ليذه الغاية
ريؽ اإلفراز بقرد البيع وحرص قاص

، فيدتؾجب الحرؾل عمى إذن شرعي
%( مؽ 0.1الرسؼ: واحد في األلف )

 سعر الدؾق.قيسة الذقة حدب 
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