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

 حدب السعاملة زمن العسلية:
 الرسهم: حدب السعاملة

نقل ملكية األرض الستعاقد عليها زمن اسم الهثيقة: 
 الطابهاالحتالل "إيجارة طهيلة األمد" يتم تدجيلها في 

 اعتساد السدير العام: اعتساد رئيس سلطة األراضي:
 

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

 .تدلدل العقهد في حال البيع أو التشازل أو الهبة أو غيره مع حزهر البائعين لإلقرار برحة العقهد 
 .حرر اإلرث في حال كان وريث 
 .وكالة مردقة من الجهات السخترة في حال كان وكيل 
 كسة في حالة تشفيذ االحكام.حكم السح 
 .أي أوراق أخرى اذا تطلب االمر 

 ُيحهل الطلب إلى اإلدارة العامة للسداحة لرفع السهقع العام والخاص وتحديد السداحة.  (5
 يهم. 15بعد استالم الخريطة من اإلدارة العامة للسداحة يتم نذر إعالن في جريدة رسسية لسدة  (6
 ستعاقد عليها وُيهقع من دائرة التدجيل.تعبئة الشسهذج الخاص باألراضي ال (7
 ُيرسل الشسهذج والسلف الخاص بالسعاملة إلى الهحدة القانهنية إلبداء الرأي القانهني. (8
بعد مهافقة الهحدة القانهنية يتم تهقيع الشسهذج من دائرة التدجيل والتهثيق ومدير عام أمالك الحكهمة ثم  (9

 من رئيس سلطة األراضي.
اقيع من دائرة التدجيل ومدير عام أمالك الحكهمة والهحدة القانهنية ورئيس سلطة بعد استكسال الته  (11

األراضي يتم تهجيو كتاب من اإلدارة العامة ألمالك الحكهمة إلى رئيس سلطة األراضي بالسرادقة على 
ه إتسام السعاملة وال مانع لديها من تهجيو كتاب من رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطاب

 الستكسال إجراءات نقل السلكية.
يتم تهجيو السخاطبة من مكتب رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال تدجيل األرض  (11

 حدب اإلجراءات الستبعة.
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 السدتشدات السطلهبة  .2
 طلب مقدم من صاحب السعاملة 
 البائعين لإلقرار برحة العقهد. تدلدل العقهد في حال البيع أو التشازل أو الهبة أو غيره مع حزهر 
 .حرر اإلرث في حال كان وريث 
 .وكالة مردقة من الجهات السخترة في حال كان وكيل 
 .حكم السحكسة في حالة تشفيذ االحكام 
 .أي أوراق أخرى اذا تطلب االمر 

 

 

 

 

 مخطط سير العسلية .3

 .طلب مقدم من صاحب الرفة إلى رئيس سلطة األراضي
 

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

 .ُيحهل مدير عام أمالك الحكهمة الطلب إلى دائرة التدجيل
 

 بعد دراسة الطلب في دائرة التدجيل يتم استكسال الطلب باألوراق الثبهتية اآلتية:
 مع حزهر البائعين لإلقرار برحة العقهد. تدلدل العقهد في حال البيع أو التشازل أو الهبة أو غيره -
 حرر اإلرث في حال كان وريث. -
 وكالة مردقة من الجهات السخترة في حال كان وكيل. -
 حكم السحكسة في حالة تشفيذ االحكام. -
 أي أوراق أخرى إذا تطلب االمر. -

 

 .احةُيحهل الطلب إلى اإلدارة العامة للسداحة لرفع السهقع العام والخاص وتحديد السد
 

 .يهم 15بعد استالم الخريطة من اإلدارة العامة للسداحة يتم نذر إعالن في جريدة رسسية لسدة 
 

 .تعبئة الشسهذج الخاص باألراضي الستعاقد عليها وُيهقع من دائرة التدجيل
 

 .ُيرسل الشسهذج والسلف الخاص بالسعاملة إلى الهحدة القانهنية إلبداء الرأي القانهني
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د مهافقة الهحدة القانهنية يتم تهقيع الشسهذج من دائرة التدجيل والتهثيق ومدير عام أمالك الحكهمة ثم من بع
 .رئيس سلطة األراضي

 

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

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

يل األرض حدب يتم تهجيو السخاطبة من مكتب رئيس سلطة األراضي إلى اإلدارة العامة للطابه الستكسال تدج
 .اإلجراءات الستبعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


