
16 
 

 

 إدارة أمالك الحكهمة -سلطة األراضي 
 م الهثيقة:رق الرفحة:                  التاريخ:

 
 .حدب السعاملة زمن العسلية:

إفادات كذف عن السلكية )اسم الستعاقد اسم الهثيقة: 
وندبة السدفهعات واسم السذروع والقطعة والقديسة 

 الستعاقد عليها(
 اعتساد السدير العام: .شيكل 72الرسهم: 

 
 العسلية )االجراء( .1

 

 و ورثته أو وكيلهأواًل: في حال طلب اإلفادة من الستعاقد نفده أ

 تقديم طلب حصهل على إفادة إلى مدير أمالك الحكهمة مرفق باآلتي:

 صهرة ههية مقدم الطلب. (1
 حصر إرث إذا كان الطتعاقد أو الطظتفع متهفيًا. (2
 وكالة مصدقة إذا ُقدم الطلب بهاسطة وكيل. (3
يق بعد أرشفته وإعطائه رقم ُيحهل الطلب من قبل مدير عام أمالك الحكهمة إلى مدير دائرة التسجيل والتهث (4

 وارد للفحص وإعداد اإلفادة.
 شيكل. 27بعد إعداد اإلفادة يتم دفع الرسهم الطقررة بقيطة  (5
 ُتحهل اإلفادة إلى مكتب مدير عام أمالك الحكهمة العتطادها وأرشفتها وإعطائها رقم صادر. (6
 يتم تسليم اإلفادة للطهاطن من خالل مكتب مدير عام أمالك الحكهمة. (7

 ثانيًا: في حال طلب اإلفادة عن طريق السحكسة
 

 إرسال طلب إفادة من قبل الطحكطة إلى الهحدة القانهنية. (1
 تقهم الهحدة القانهنية بتحهيل الطلب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة. (2
على  يقهم مدير عام أمالك الحكهمة بتحهيل الطلب إلي دائرة التسجيل والتهثيق إلعداد الطشروحات بظاءً  (3

 الطلب الطقدم للطحكطة )رد للطحكطة باإلفادة(.
 شيكل. 27ال يتم إعداد اإلفادة إال بعد حضهر الطهاطن للسؤال عن الطلب ودفع الرسهم الطقررة بقيطة  (4
بعد دفع الرسهم الطقررة يتم اعتطاد اإلفادة من قبل مدير دائرة التسجيل والتهثيق ومدير عام أمالك  (5

 الحكهمة.
 مع الطشروحات إلى الهحدة القانهنية إلعطائها رقم صادر وأرشفتها. ُيحهل الطلب (6
 ُتحهل اإلفادة مرة أخرى إلى اإلدارة العامة ألمالك لتسليطها للطهاطن. (7
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 السدتشدات السطلهبة .7
 طلب حصهل على إفادة  -
 صهرة ههية مقدم الطلب. -
 حصر إرث إذا كان الطتعاقد أو الطظتفع متهفيًا. -
 ذا ُقدم الطلب بهاسطة وكيل.وكالة مصدقة إ -

 
 

 مخطط سير العسلية .3

 
 أواًل: في حال طلب اإلفادة من الستعاقد نفده أو ورثته أو وكيله:

 

 -تقديم طلب حرهل على إفادة إلى مدير أمالك الحكهمة مرفق باآلتي:
 صهرة ههية مقدم الطلب. -
 حرر إرث إذا كان الستعاقد أو السشتفع متهفيًا. -
 دم الطلب بهاسطة وكيل.وكالة مردقة إذا ق   -

 

ُيحهل الطلب من قبل مدير عام أمالك الحكهمة إلى مدير دائرة التسجيل والتهثيق بعد أرشفته وإعطائه رقم وارد 
 .للفحص وإعداد اإلفادة

 

 .شيكل 72بعد إعداد اإلفادة يتم دفع الرسهم السقررة بقيسة 
 

 .ة العتسادها وأرشفتها وإعطائها رقم صادرت حهل اإلفادة إلى مكتب مدير عام أمالك الحكهم
  

 .يتم تدليم اإلفادة للسهاطن من خالل مكتب مدير عام أمالك الحكهمة
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 ثانيًا: في حال طلب اإلفادة عن طريق السحكسة:

 .إرسال طلب إفادة من قبل السحكسة إلى الهحدة القانهنية
 

 .دارة العامة ألمالك الحكهمةتقهم الهحدة القانهنية بتحهيل الطلب إلى اإل
 

يقهم مدير عام أمالك الحكهمة بتحهيل الطلب إلي دائرة التدجيل والتهثيق إلعداد السذروحات بشاًء على الطلب 
 .السقدم للسحكسة )رد للسحكسة باإلفادة(

 

 .شيكل 72 ال يتم إعداد اإلفادة إال بعد حزهر السهاطن للدؤال عن الطلب ودفع الرسهم السقررة بقيسة
 

 .بعد دفع الرسهم السقررة يتم اعتساد اإلفادة من قبل مدير دائرة التدجيل والتهثيق ومدير عام أمالك الحكهمة
 

 .ُيحهل الطلب مع الطشروحات إلى الهحدة القانهنية إلعطائها رقم صادر وأرشفتها
 

 .هاطنت حهل اإلفادة مرة أخرى إلى اإلدارة العامة ألمالك لتدليسها للس
 

 

 

 

 

 

 

 

 


