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 إدارة أمالك الحكهمة -سمطة األراضي 
 رقم الهثيقة: الرفحة:                التاريخ:

 ترهير مدتنداتاسم الهثيقة:  حدب المعاممة زمن العممية:
 اعتماد المدير العام: شيكل 72الرسهم: 

 

 العممية )االجراء( .1
 

 المتعاقد نفده أو ورثته أو وكيمهم:أواًل: في حال طمب ترهير المدتندات من خالل 
 تقديم طمب ترهير مدتندات إلى مدير عام أمالك الحكهمة مرفق باآلتي:

 صهرة ههية مقدم الطمب.  (1
 حرر إرث إذا كان المتعاقد أو المنتفع متهفيًا.  (2
 وكالة مردقة إذا ُقدم الطمب بهاسطة وكيل.  (3

 ير دائرة التدجيل والتهثيق بعد أرشفته وإعطائه رقم وارد ُيحهل الطمب من قبل مدير عام أمالك الحكهمة إلى مد
 لمفحص وإعداد الرهر المطمهبة.

  شيكل لكل مدتند وفي حال العقهد التي تذتمل عمى أكثر من ورقة تعتبر مدتند واحد. 27دفع الرسهم المقررة 
 .يتم طمب الممف مهضهع الطمب من دائرة األرشيف لترهير العقد أو المدتند 
 لطمب إلى مدير عام أمالك الحكهمة لالعتماد والترديق عمى الرهر بأنها ندخة طبق األصل وأرشفتها ُيحهل ا

 وإعطائها رقم صادر.
 .يتم تدميم المهاطن الرهر طبق األصل من مكتب مدير عام أمالك الحكهمة 

 ثانيًا: في حال طمب ترهير المدتندات عن طريق المحكمة
 بل المحكمة إلى رئيس سمطة األراضي وتحهيمه إلى الهحدة القانهنية.إرسال طمب ترهير المدتندات من ق (1
 تقهم الهحدة القانهنية بتحهيل الطمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة. (2
يقهم مدير عام أمالك الحكهمة بتحهيل الطمب إلى دائرة التدجيل والتهثيق لتجهيز الرهر بناًء عمى الطمب  (3

 باإلفادة(. المقدم لممحكمة )رد لممحكمة
 يتم تحديد األوراق المطمهبة لمترهير من خالل المهظف المختص. (4
 شيكل لكل مدتند. 27دفع الرسهم المقررة بقيمة  (5
 يتم طمب الممف مهضهع الطمب من دائرة األرشيف )طمب ورقي(. (6
كهمة ترهير المدتندات المطمهبة وإرفاق طمب المحكمة وإيرال الدفع وتحهيمه إلى مدير عام أمالك الح (7

 لختمه برهرة طبق األصل واستخدام المحاكم.
 ُيحهل الطمب إلى الهحدة القانهنية إلعطائه رقم صادر وأرشفته. (8
 ُيحهل الطمب والرهر مرة أخرى إلى أمالك الحكهمة لتدميمها لممهاطن. (9
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 المدتندات المطمهبة .7
  طمب ترهير مدتندات 
  .صهرة ههية مقدم الطمب 
  أو المنتفع متهفيًا. حرر إرث إذا كان المتعاقد 
  .وكالة مردقة إذا ُقدم الطمب بهاسطة وكيل 

 

 
 

 مخطط سير العممية .3
 

 أواًل: في حال طمب ترهير المدتندات من خالل المتعاقد نفده أو ورثته أو وكيمهم
 

 -تقديم طمب ترهير مدتندات إلى مدير عام أمالك الحكهمة مرفق باآلتي:
 صهرة ههية مقدم الطمب. -
 ا كان المتعاقد أو المنتفع متهفيًا.حرر إرث إذ -
 وكالة مردقة إذا ُقدم الطمب بهاسطة وكيل. -

 

ُيحهل الطمب من قبل مدير عام أمالك الحكهمة إلى مدير دائرة التدجيل والتهثيق بعد أرشفته وإعطائه رقم وارد 
 .لمفحص وإعداد الرهر المطمهبة

 

 .العقهد التي تذتمل عمى أكثر من ورقة تعتبر مدتند واحد شيكل لكل مدتند وفي حال 72دفع الرسهم المقررة 
 

 .يتم طمب الممف مهضهع الطمب من دائرة األرشيف لترهير العقد أو المدتند
 

ُيحهل الطمب إلى مدير عام أمالك الحكهمة لالعتماد والترديق عمى الرهر بأنها ندخة طبق األصل وأرشفتها 
 .وإعطائها رقم صادر

 

 .المهاطن الرهر طبق األصل من مكتب مدير عام أمالك الحكهمة يتم تدميم
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 :ثانيًا: في حال طمب ترهير المدتندات عن طريق المحكمة

 .إرسال طمب ترهير المدتندات من قبل المحكمة إلى رئيس سمطة األراضي وتحهيمه إلى الهحدة القانهنية
 

 .اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة تقهم الهحدة القانهنية بتحهيل الطمب إلى
 

يقهم مدير عام أمالك الحكهمة بتحهيل الطمب إلى دائرة التدجيل والتهثيق لتجهيز الرهر بناًء عمى الطمب 
 .المقدم لممحكمة )رد لممحكمة باإلفادة(

 

 .يتم تحديد األوراق المطمهبة لمترهير من خالل المهظف المختص
 

 .شيكل لكل مدتند 72مة دفع الرسهم المقررة بقي
 

 .يتم طمب الممف مهضهع الطمب من دائرة األرشيف )طمب ورقي(
 

ترهير المدتندات المطمهبة وإرفاق طمب المحكمة وإيرال الدفع وتحهيمه إلى مدير عام أمالك الحكهمة لختمه 
 .برهرة طبق األصل واستخدام المحاكم

 

 .ئه رقم صادر وأرشفتهُيحهل الطمب إلى الهحدة القانهنية إلعطا
 

 
 
 
 


