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 أمالك الحكهمةإدارة  –سلطة األراضي 
 رقم الهثيقة: الرفحة:                 التاريخ:

 زمن العسلية: حدب السلف
 الرسهم: حدب السعاملة

تكسلة أقداط التعاقدات القديسة ونقل اسم الهثيقة: 
( 2،1،1( )عامر الزراعي2،1السلكية )ناصر الزراعي

 (5إلى2)السزاودات( )القرعات
 اعتساد السدير العام: اعتساد رئيس سلطة األراضي:

 

 العسلية )االجراء(  .2
 طلب مقدم من صاحب الرفة إلى رئيس سلطة األراضي. (1
 بشاًء على تأشيرة رئيس سلطة األراضي ُيحهل الطلب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة. (2
 ُيحهل مدير عام أمالك الحكهمة الطلب إلى دائرة التدجيل. (3
 ل يتم استكسال الطلب بالسدتشدات اآلتية:بعد دراسة الطلب في دائرة التدجي (4

 .العقد األصلي أو صهرة عشو 
 .إيراالت الدفع األصلية إن وجدت 
 .تدلدل العقهد في حال البيع أو التشازل أو اليبة أو غيره مع حزهر البائعين لإلقرار برحة العقهد 
 .حرر اإلرث في حال كان وريث 
  وكيل.وكالة مردقة من الجيات السخترة في حال كان 
 .حكم السحكسة في حال تشفيذ االحكام 
 .في الحاالت الخاصة يتم استيفاء األوراق الثبهتية حدب الحالة 

 ُيحهل الطلب إلى اإلدارة العامة للسداحة لرفع السهقع العام والخاص وتحديد السداحة. (5
 يهم. 15ة بعد استالم الخريطة من اإلدارة العامة للسداحة يتم نذر إعالن في جريدة رسسية لسد (6
 تعبئة الشسهذج الخاص بأراضي األقداط ُمهقع من دائرة التدجيل. (7
 ُيرسل نسهذج اعتساد نقل ملكية أقداط والسلف الخاص إلى الهحدة القانهنية إلبداء الرأي القانهني. (8
ثم من  بعد مهافقة الهحدة القانهنية يتم تهقيع الشسهذج من دائرة التدجيل والتهثيق ومدير عام أمالك الحكهمة (9

 رئيس سلطة األراضي.
إعداد تدهية مالية بالسبلغ السدتحق واعتسادىا من الدائرة السخترة واإلدارة العامة ألمالك الحكهمة ورئيس  (11

 سلطة األراضي.
 يتم دفع السبلغ بشاًء على التدهية السعتسدة من رئيس سلطة األراضي. (11
ك الحكهمة والهحدة القانهنية ورئيس سلطة األراضي يتم     بعد استكسال التهاقيع من دائرة التدجيل ومدير عام أمال (12

تهجيو كتاب من اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة إلى رئيس سلطة األراضي بالسرادقة على إتسام السعاملة وال 
 مانع لدييا من تهجيو كتاب من رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال إجراءات نقل السلكية.

يتم تهجيو السخاطبة من مكتب رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال تدجيل األرض حدب  (13
 اإلجراءات الستبعة.
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 السدتشدات السطلهبة .1
 طلب السقدم من صاحب السعامالت. -
 العقد األصلي أو صهرة عشو. -
 إيراالت الدفع األصلية إن وجدت. -
 زل أو اليبة أو غيره مع حزهر البائعين لإلقرار برحة العقهد.تدلدل العقهد في حال البيع أو التشا -
 حرر اإلرث في حال كان وريث. -
 وكالة مردقة من الجيات السخترة في حال كان وكيل. -
 حكم السحكسة في حال تشفيذ االحكام. -

 في الحاالت الخاصة يتم استيفاء األوراق الثبهتية حدب الحالة.
 

 مخطط سير العسلية .1

 .احب الرفة إلى رئيس سلطة األراضيطلب مقدم من ص
  

 .بشاًء على تأشيرة رئيس سلطة األراضي ُيحهل الطلب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة
 

 .ُيحهل مدير عام أمالك الحكهمة الطلب إلى دائرة التدجيل
 

 بعد دراسة الطلب في دائرة التدجيل يتم استكسال الطلب بالسدتشدات اآلتية:
 ألصلي أو صهرة عشو.العقد ا 
 .إيراالت الدفع األصلية إن وجدت 
 .تدلدل العقهد في حال البيع أو التشازل أو اليبة أو غيره مع حزهر البائعين لإلقرار برحة العقهد 
 .حرر اإلرث في حال كان وريث 
 .وكالة مردقة من الجيات السخترة في حال كان وكيل 
 .حكم السحكسة في حال تشفيذ االحكام 
 االت الخاصة يتم استيفاء األوراق الثبهتية حدب الحالة.في الح 

 

 .ُيحهل الطلب إلى اإلدارة العامة للسداحة لرفع السهقع العام والخاص وتحديد السداحة
 

 .يهم 25بعد استالم الخريطة من اإلدارة العامة للسداحة يتم نذر إعالن في جريدة رسسية لسدة 
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 .األقداط ُمهقع من دائرة التدجيلتعبئة الشسهذج الخاص بأراضي 
 

 .ُيرسل نسهذج اعتساد نقل ملكية أقداط والسلف الخاص إلى الهحدة القانهنية إلبداء الرأي القانهني
 

بعد مهافقة الهحدة القانهنية يتم تهقيع الشسهذج من دائرة التدجيل والتهثيق ومدير عام أمالك الحكهمة ثم من 
 .رئيس سلطة األراضي

 

داد تدهية مالية بالسبلغ السدتحق واعتسادىا من الدائرة السخترة واإلدارة العامة ألمالك الحكهمة ورئيس إع
 .سلطة األراضي

 

 .ألراضييتم دفع السبلغ بشاًء على التدهية السعتسدة من رئيس سلطة ا
 

نهنية ورئيس سلطة األراضي بعد استكسال التهاقيع من دائرة التدجيل ومدير عام أمالك الحكهمة والهحدة القا
يتم تهجيو كتاب من اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة إلى رئيس سلطة األراضي بالسرادقة على إتسام السعاملة وال 

 .مانع لدييا من تهجيو كتاب من رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال إجراءات نقل السلكية
 

كتب رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال تدجيل األرض حدب يتم تهجيو السخاطبة من م
 .اإلجراءات الستبعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


