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

 حدب السعاملة زمن العسلية:
 السعاملة الرسهم: حدب

سكان تكسلة أقداط )أقداط مذاريع اإلاسم الهثيقة: 
 الغير ُمخفزة الثسن(

 اعتساد السدير العام: اعتساد رئيس سلطة األراضي:
 

 العسلية )االجراء( .1
بعد دفع األقداط السدتحقة على األرض يتم تقديم طلب من صاحب الرفة إلى مدير عام أمالك  (1

 الحكهمة.
 ُيحهل مدير عام أمالك الحكهمة الطلب إلى دائرة االنتفاع. (2
 في دائرة االنتفاع ويتم استكسال الطلب باألوراق الثبهتية اآلتية: يتم دراسة الطلب (3

 حرر إرث إذا كان وريث. -
 وكالة مردقة من الجهات السخترة في حال كان وكيل. -
 حكم محكسة في حال تشفيذ األحكام. -

 تعبئة الشسهذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكان الجديدة ُمخفزة الثسن. (4
ي من قبل مدير عام اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة بالسرادقة على يتم مخاطبة رئيس سلطة األراض (5

إتسام السعاملة وال مانع من تهجيه كتاب من رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال 
 إجراءات نقل السلكية.

تدجيل األرض  يتم تهجيه السخاطبة من مكتب رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال (6
 حدب اإلجراءات الستبعة.

سشهات ابتداًء من تاريخ العقد وفي حال البيع قبل  11في األراضي الغير ُمخفزة الثسن يسشع البيع لسدة  (7
 سشهات ال يتم نقل السلكية. 11

 

 مخطط سير العسلية .2
 

 .أمالك الحكهمةبعد دفع األقداط السدتحقة على األرض يتم تقديم طلب من صاحب الرفة إلى مدير عام 
 

 .ُيحهل مدير عام أمالك الحكهمة الطلب إلى دائرة االنتفاع
 

 يتم دراسة الطلب في دائرة االنتفاع ويتم استكسال الطلب باألوراق الثبهتية اآلتية:
 حرر إرث إذا كان وريث. -
 وكالة مردقة من الجهات السخترة في حال كان وكيل. -
 حكم محكسة في حال تشفيذ األحكام. -
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 .تعبئة الشسهذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكان الجديدة ُمخفزة الثسن
 

لسعاملة ا الك الحكهمة بالسرادقة على إتساميتم مخاطبة رئيس سلطة األراضي من قبل مدير عام اإلدارة العامة ألم

 .اءات نقل السلكيةوال مانع من تهجيه كتاب من رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال إجر 
 

يتم تهجيه السخاطبة من مكتب رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال تدجيل األرض حدب 
 اإلجراءات الستبعة.

 

 11سشهات ابتداًء من تاريخ العقد وفي حال البيع قبل  11في األراضي الغير ُمخفزة الثسن يسشع البيع لسدة 
 .لسلكيةسشهات ال يتم نقل ا

 
 السدتشدات السطلهبة .3

 طلب من صاحب الرفة 
 .حرر إرث إذا كان وريث 
 .وكالة مردقة من الجهات السخترة في حال كان وكيل 
 .حكم محكسة في حال تشفيذ األحكام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


