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 اإلدارة أمالك الحكهمة -سلطة األراضي 
 رقم الهثيقة:  الصفحة:                التاريخ:

 حدب المعاملة. زمن العملية:
 التخصيصاتاسم الهثيقة:  حدب المعاملة. الرسهم:

 اعتماد المدير العام: اعتماد رئيس سلطة األراضي:
 
 العملية )االجراء( .1

 يتم تقديم طلب من المهاطن أو المؤسدة طالب االنتفاع إلى رئيس سلطة األراضي. (1
عاملة على أن في حال المهافقة وصدور قرار مجلس الهزراء بالمهافقة على التخريص يتم فتح ملف للم (2

 يذتمل الملف على اآلتي:
 .قرار مجلس الهزراء 
 .طلب المهاطن باالنتفاع 
 .قرار لجنة التخمين 
 .في حال كان جمعية أو مؤسدة يجب أن يرفق النعام األساسي للمؤسدة ودراسة الجدوى 

م أمالك يتم عمل التدهية المالية حدب التخمين ومداحة األرض وتهقيعها من المهظف المختص ومدير عا (3
 الحكهمة ورئيس سلطة األراضي.

 دفع الدفعة األولى حدب التدهية سهاء إيجار أو بيع. (4
 يتم إرسال الملف إلى الدائرة القانهنية لتحرير العقد وتهقيعه من قبل المنتفع ورئيس سلطة األراضي. (5
 يتم إرسال الملف إلى اإلدارة العامة للمداحة لتدليم قطعة األرض. (6
 .واألرشفةدائرة األرشيف للحفظ  إرسال الملف إلى (7
 إعداد الملف بالخطهات الدابقة يكهن مرحهبًا بالخطهات االلكترونية على البرنامج الخاص بأمالك الحكهمة. (8

 

 مخطط سير العملية .2

 .يتم تقديم طلب من المهاطن أو المؤسدة طالب االنتفاع إلى رئيس سلطة األراضي
 

لهزراء بالمهافقة على التخريص يتم فتح ملف للمعاملة على أن يذتمل في حال المهافقة وصدور قرار مجلس ا
 الملف على اآلتي:

 قرار مجلس الهزراء. -
 طلب المهاطن باالنتفاع. -
 قرار لجنة التخمين. -
 في حال كان جمعية أو مؤسدة يجب أن يرفق النعام األساسي للمؤسدة ودراسة الجدوى. -
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ومداحة األرض وتهقيعها من المهظف المختص ومدير عام أمالك يتم عمل التدهية المالية حدب التخمين 
 .الحكهمة ورئيس سلطة األراضي

 

 .دفع الدفعة األولى حدب التدهية سهاء إيجار أو بيع
 

 .يتم إرسال الملف إلى الدائرة القانهنية لتحرير العقد وتهقيعه من قبل المنتفع ورئيس سلطة األراضي
 

 .إلدارة العامة للمداحة لتدليم قطعة األرضيتم إرسال الملف إلى ا
 

 .واألرشفةإرسال الملف إلى دائرة األرشيف للحفظ 
 

 .إعداد الملف بالخطهات الدابقة يكهن مصحهبًا بالخطهات االلكترونية على البرنامج الخاص بأمالك الحكهمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


