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 السقجمة
 

لتػلي  الدمصة الػششية الفمدصيشية في عيج ـ 2002 كػمية أنذئت عاـىي سمصة ح سمصة األراضي الفمدصيشية

تقـػ سمصة األراضي الفمدصيشية بسياـ واسعة تشجرج مغ أىجافيا العامة تدجيل حقػؽ  األراضي،إدارة قصاع 

دولة  تدجيل أمالؾالسمكية، وإجخاء عسميات السدح الذامل لألراضي الفمدصيشية بسا فييا عسمية مدح و 

  .فمدصيغ

أف تدعى الدمصة ألف تكػف السخجع التشطيسي اإلداري لكل ما يتعمق باألراضي الفمدصيشية تتسثل رؤية الدمصة ب

لسدتػى الحكػمي، السؤسداتي واألىمي وأف تقـػ بإرساء القػاعج واألسذ التي تقـػ عمييا وأف تذكل مع عمى ا

 .الجيات األخخى السعشية الخكيدة األساسية إلرساء ووضع القػانيغ الخاصة باألراضي واآللية الالزمة لتشفيحىا

رة العامة ألمالؾ الحكػمة. داعامة لمسداحة واإلقارات، االدارة الوتتكػف مغ االدارة العامة لتدجيل األراضي والع

ومخاحل  خصػات يػضح خجماتاجخاءات سمصة األراضي واضحة لمجسيع تقجـ سمصة األراضي دليل  ولتكػف 

بيغ الشساذج السدتخجمة في تمظ اإلجخاءات، والجليل يػضح خصػات يو  ؤسدةاإلجخاءات السػجػدة في الس

 لمسػاششيغ.ًا يعتبخ مخجعو بذكل تفريمي،  الخجمات

السػاششيغ فيػ يبيغ ليع السخاحل التي تسخ فييا معامالتيع والشساذج السصمػب تعبئتيا  الخجماتيفيج دليل و 

 .والػثائق والسدتشجات الػاجب تقجيسيا

 .خجمةشجات والخسـػ السصمػبة لكل ، والسدت(مخصط سيخ العسمية) الخجمةويتكػف مغ خصػات تشفيح 

 

 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي  و العقارات "الصابػ" خجماتل دليالفرل األول: 
 

 

 العسمية )اإلجخاء( .1

كتابة شمب كذف ببيانات الذخز لمتحخي عغ أمالكو، أو القصعة والقديسة لمتحخي عغ أمالكو 
شيكل( وتجقيق مدتخخج القيج الحي تع شباعتو  27ألرض ما و دفع الخسـػ القانػنية البالغ قجرىا )
ويتع  صأ إف وجج وىحا مغ صالحية مجيخ التدجيلبالبيانات السػجػدة عمي الدجل و ترحيح الخ

 تػقيع السدتخخج مغ قبل مدجل األراضي ثع تدميع السدتخخج لمسػاشغ شالب السدتخخج.

 السدتشجات السصمػبة .2
  وثيقػػػػػػػػػػة إثبػػػػػػػػػػات الذخرػػػػػػػػػػية لصالػػػػػػػػػػب التحػػػػػػػػػػخي إف كػػػػػػػػػػاف اليػػػػػػػػػػجؼ ىػػػػػػػػػػػ التحػػػػػػػػػػخي عػػػػػػػػػػغ األمػػػػػػػػػػػاؿ

ة قانػنيػػػػػػػة تخػلػػػػػػػو حػػػػػػػق تحػػػػػػػخي غيػػػػػػػخ السشقػلػػػػػػػة العائػػػػػػػجة لػػػػػػػو فقػػػػػػػط أو كػػػػػػػاف وكػػػػػػػيال بسػجػػػػػػػب وكالػػػػػػػ
 الدجل عغ أمالؾ مػكمو .

  شػػػػػػػػيادة وفػػػػػػػػػاة أو حجػػػػػػػػػة حرػػػػػػػػخ اإلرث إذا كػػػػػػػػػاف الذػػػػػػػػػخز السػػػػػػػػػخاد التحػػػػػػػػخي عػػػػػػػػػغ أمػالػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػخ
 السشقػلة متػفيا ، شخيصة أف يكػف شالب  التحخي مغ الػرثة .

  قػػػػػػػػخار محكسػػػػػػػػة بالسػافقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى تحػػػػػػػػخي الدػػػػػػػػجل عػػػػػػػػغ األمػػػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػػخ السشقػلػػػػػػػػة السدػػػػػػػػجمة لم يػػػػػػػػخ
 شالب تحخي الدجل مغ غيخ السحكػريغ في البشجيغ أعاله .إذا كاف 

  لمسؤسدػػػػػػػػػات الخسػػػػػػػػػسية أو الذػػػػػػػػػبو رسػػػػػػػػػسية حػػػػػػػػػق تحػػػػػػػػػخي الدػػػػػػػػػجل عػػػػػػػػػغ أمػػػػػػػػػالؾ ال يػػػػػػػػػخ إذا كػػػػػػػػػاف
 قانػنيا الخاص يتزسغ ىحا الحق أو مكتدبة ليحا الحق بسػجب القػانيغ الشافحة.

 مخصط سيخ العسمية .3
 

             :  .                 

              "              "           

                                               

                                      

        

                           

              

                          

              

             "           "

                                  

                          

                               

           :        

 

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي -األراضي سمصة 
 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:

 .دقيقة 30زمغ العسمية:  الػثيقة: الية شمب مدتخخج قيج)شمب كذف( اسع
 .شيكل لكل قديسة 27دتحقة:الخسػم الس السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1

شيكل( وتجقيق خمػ  27القانػنية البالغ قجرىا )كتابة شمب كذف ببيانات الذخز لمتحخي عغ أمالكو، و دفع الخسـػ 
الصخؼ الحي تع شباعتو بالبيانات السػجػدة عمي الدجل و ترحيح الخصأ إف وجج وىحا مغ صالحية مجيخ التدجيل، 

 ويتع تػقيع خمػ الصخؼ مغ قبل مدجل األراضي ثع تدميسو لمسػاشغ شالب الخمػ.

 السدتشجات السصمػبة .2

الػػػػػػػػػب التحػػػػػػػػػخي إف كػػػػػػػػػاف اليػػػػػػػػػجؼ ىػػػػػػػػػػ التحػػػػػػػػػخي عػػػػػػػػػغ األمػػػػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػػػخ السشقػلػػػػػػػػػة وثيقػػػػػػػػػة إثبػػػػػػػػػات الذخرػػػػػػػػػية لص
العائػػػػػػػػػجة لػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػط أو كػػػػػػػػػػاف وكػػػػػػػػػػيال بسػجػػػػػػػػػب وكالػػػػػػػػػػة قانػنيػػػػػػػػػػة تخػلػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػق تحػػػػػػػػػػخي الدػػػػػػػػػجل عػػػػػػػػػػغ أمػػػػػػػػػػالؾ 

 مػكمو .

 مخصط سيخ العسمية .3

             :  .                 

                                      

        

                           

              

                          

              

                 "

                                   

                          

                               

           :        

              "                   

                                               

 

  

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 .دقيقة 10زمغ العسمية:  .سع الػثيقة: خمػ شخفا

 .شيكل 27الخسػم السدتحقة: السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 كتابة شمب كذف ببيانات الذخز لمتحخي عغ أمالكو عشج الكاتب 
 ( شيكل 27دفع الخسـػ القانػنية البالغ قجرىا 
  ؼ مغ قبل مدجل األراضي ثع تدميسو لمسػاشغ شالب كذف األمالؾ.تػقيع خمػ الصخ 
 القانػنيالسخجع  .2
 .حدب الشطاـ 

 السدتشجات السصمػبة .3
وثيقػػػػػػػػة إثبػػػػػػػػػات الذخرػػػػػػػػية لصالػػػػػػػػػب كذػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػالؾ إف كػػػػػػػػػاف اليػػػػػػػػجؼ ىػػػػػػػػػػ كذػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػالؾ أو كػػػػػػػػػاف وكػػػػػػػػػيال 

 بسػجب وكالة قانػنية تخػلو حق إصجار ىحا  الكذف.
 مخصط سيخ العسمية .4

             :  .                 

                                

                                               

                                      

        

                           

              

                          

              

                     "

                                   

                          

                               

           :        

 

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 ة:                    التاريخ:الرفح رقع الػثيقة:
 دقيقة 10زمغ العسمية:  الػثيقة: كذف امالك اسع

 شيكل  27الخسػم السدتحقة: السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1
ي الجخيجة ب خض بيع مستمكات األشخاص السػكميغ بسػجب وكاالت صادرة مغ أي جية كتابة شمب الشذخ ف

 عجلية معتسجة ومرجقة مغ جسيع الجيات السعتسجة والسخػلة بيحه الرفة بإجخاء عسمية البيع عغ السػكل الخئيذ.
 السدتشجات السصمػبة .2
  مػػػػػػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػػػػػخ وثيقػػػػػػػػػػػة إثبػػػػػػػػػػػات الذخرػػػػػػػػػػػية لصالػػػػػػػػػػػب التحػػػػػػػػػػػخي إف كػػػػػػػػػػػاف اليػػػػػػػػػػػجؼ ىػػػػػػػػػػػػ التحػػػػػػػػػػػخي عػػػػػػػػػػػغ األ

السشقػلػػػػػػػػة العائػػػػػػػػجة لػػػػػػػػو فقػػػػػػػػط أو كػػػػػػػػاف وكػػػػػػػػيال بسػجػػػػػػػػب وكالػػػػػػػػة قانػنيػػػػػػػػة تخػلػػػػػػػػو حػػػػػػػػق تحػػػػػػػػخي الدػػػػػػػػجل عػػػػػػػػغ 
 أمالؾ مػكمو .

  شػػػػػػػػػػػػيادة وفػػػػػػػػػػػػاة أو حجػػػػػػػػػػػػة حرػػػػػػػػػػػػخ اإلرث إذا كػػػػػػػػػػػػاف الذػػػػػػػػػػػػخز السػػػػػػػػػػػػخاد التحػػػػػػػػػػػػخي عػػػػػػػػػػػػغ أمػالػػػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػػػخ
 السشقػلة متػفيا ، شخيصة أف يكػف شالب  التحخي مغ الػرثة .

 حػػػػػػػػػػخي الدػػػػػػػػػػجل عػػػػػػػػػػغ األمػػػػػػػػػػػاؿ غيػػػػػػػػػػخ السشقػلػػػػػػػػػػة السدػػػػػػػػػػجمة لم يػػػػػػػػػػخ إذا قػػػػػػػػػػخار محكسػػػػػػػػػػة بالسػافقػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى ت
 كاف شالب تحخي الدجل مغ غيخ السحكػريغ في البشجيغ أعاله .

  لمسؤسدػػػػػػػػػات الخسػػػػػػػػػسية أو الذػػػػػػػػػبو رسػػػػػػػػػسية حػػػػػػػػػق تحػػػػػػػػػخي الدػػػػػػػػػجل عػػػػػػػػػغ أمػػػػػػػػػالؾ ال يػػػػػػػػػخ إذا كػػػػػػػػػاف قانػنيػػػػػػػػػا
 الخاص يتزسغ ىحا الحق أو مكتدبة ليحا الحق بسػجب القػانيغ الشافحة.

 يخ العسميةمخصط س .3
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 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 دقيقة 10زمغ العسمية:  سع الػثيقة: شمب نذخ وكاالتا

 الخسػم السدتحقة: ال يػجج السجيخ العام: اعتساد
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 إلجخاء(العسمية )ا .1
 :تخاض لجى الكاتب يحكخ فيو التالييتع اعجاد شمب اع

 .اسع السعتخض عميو 
 .رقع القصعة و القديسة 
 سبب االعتخاض. 

 السدتشجات السصمػبة .2
 .صػرة ىػية اثبات شخرية 
 .شمب االعتخاض 
 .)أي اوراؽ تخز االعتخاض ) السبخات 

 خصط سيخ العسميةم .3
 

              

                                                                  

                                                                   

              

                

                                                            

                                                                     

                           

                                                         

                                                                   

                                                                            

              

                        

                                                         

 

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 دقيقة 10زمغ العسمية:  سع الػثيقة: اعتخاض عمي نذخ وكالةا

 الخسػم السدتحقة: ال يػجج السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 تب يحكخ فيو التالي:يتع اعجاد شمب اعتخاض عمي معاممة لجى الكا 

 .اسع السعتخض عميو 
 .رقع القصعة والقديسة 
 .سبب االعتخاض 

 السخجع القانػني : .2
 و جسيع قػانيغ االراضي. 86/2014قخار رقع 

 السدتشجات السصمػبة :  .3
 .صػرة ىػية اثبات شخرية 
 .شمب االعتخاض عمي فتح معاممة 
 .)أي أوراق تخز االعتخاض )السبخرات 
 :مخصط سيخ العسمية  .4

                                                           

       

                                                                    

                            

            

    

                                                                      

                   

                                        

                                                                     

            

                           

                             

 

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي – ألراضيسمصة ا

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 دقيقة 30زمغ العسمية:  سع الػثيقة: اعتخاض عمي فتح معاممةا

 الخسػم السدتحقة: ال يػجج السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1

شغ  شمب يػضح فيو اعتخاض عمي الدعخ ويخفق خارشة مػقع عاـ وخاص وتخفع الي لجشة تقجيخ يقجـ السػا
 .االراضي

 السدتشجات السصمػبة .2
 .شمب اعتخاض عمي سعخ االرض 
  خارشة مػقع عاـ وخاص معتسجة مغ مداح مخخز مغ سمصة األراضي أو خاشخة مغ البمجية التي تقع في

 نفػذىا قصعة االرض.
 ديسة رضائية مغ محامي معتسج حدب شمب المجشة.خارشة جدء مغ ق 
 عقج البيع األصمي مػقع مغ محامي معتسج حدب شمب المجشة. 

 مخصط سيخ العسمية .3

                                                         

              

                      

                                     

                                 

                                 

                      

                

 

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 زمغ العسمية:  اسبػعان 1.2سع الػثيقة: اعتخاض عمي تقجيخ ا

 الخسػم السدتحقة: السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 السحكسة مغ قبل مخاسل السحكسة إلى الػحجة القانػنية. بأمخيتع احزار شمبات السذخوحات  .1
 ع عمى اإلدارات السخترة.ممف لتػزي فيفخز أوامخ السحاكع إلى اإلدارات و وضعيا  .2
 إرساؿ أوامخ السحاكع بػاسصة السخاسل إلى االدارات. .3
 تػقيع السػضف السدتمع باستالـ امخ السحكسة  .4
شيكل( بعج ارساؿ شمب السذخوحات مغ الجائخة القانػنية، ثع شباعتيا  27دفع الخسـػ القانػنية البالغ قجرىا ) .5

مي الدجل و ترحيح الخصأ إف وجج ثع تدميع السذخوحات لمسػاشغ أو وتجقيقيا ومصابقتيا  بالبيانات السػجػدة ع
 السحامي الػارد اسسو في الصمب.

 السدتشجات السصمػبة .2
 .قخار محكسة بالسػافقة عمى إعصاء السذخوحات مغ الدجالت  الخاصة في اإلدارة 
  لمسؤسدػػػػػػػػػػػات الخسػػػػػػػػػػػسية أو الذػػػػػػػػػػػبو رسػػػػػػػػػػػسية حػػػػػػػػػػػق إصػػػػػػػػػػػجار مذػػػػػػػػػػػخوحات إذا كػػػػػػػػػػػاف قانػنيػػػػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػػػاص

 غ ىحا الحق أو مكتدبة ليحا الحق بسػجب القػانيغ الشافحة.يتزس
 يةمخصط سيخ العسم .3
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 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 زمغ العسمية: يػميغ شمب مذخوحات )مغ السحاكع فقط(سع الػثيقة: ا

 شيكل لكل قديسة 27الخسػم السدتحقة: السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1
   عمييا يـػ واحج الى ثالثة سشػات تقجيع شمب إلى السجيخ العاـ الستخداد الخسـػ في حالة كانت معاممة مخ. 
 ارساؿ الصمب إلى الجائخة السالية لجراسة واصجار تػصية بخرػص الصمب. 
 الساليالصمب مغ السخاقب  اعتساد. 
 ارساؿ الصمب إلى وزارة السالية. 

 السدتشجات السصمػبة .2
 شمب استخداد رسـػ. 
 وصل الجفع. 

 مخصط سيخ العسمية .3
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 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 التاريخ:  الرفحة:                   رقع الػثيقة:
 دقيقة 30زمغ العسمية:  سع الػثيقة: شمب استخداد رسػما
 الخسػم السدتحقة: ال يػجج ساد السجيخ العام:عتا
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 .السػاشغ شمب فظ رىغ لرالح الدمصة لجى الكاتب  يقجـ (1
 .مغ احتداب الخسـػ االلكتخونية بالتأكجيجرس الصمب مغ خالؿ السػضف السختز و يقـػ  (2
 دميسو إلى السػاشغ لتػجو الى البشظ لجفع.شباعة امخ الجفع و ت (3
 فظ الخىغ الكتخونيا عغ اسع مقجـ الصمب. (4
 شباعة شيادة التدجيل و تدميسيا إلى السػاشغ. (5
 .تحػيل الصمب الكتخونيا الى التدجيل لذصب الخىغ مغ الدجالت (6
 عامالت القجيسة. الس فيتثبت قياـ السػاشغ بالجفع لفظ الخىغ عمى دائخة االرشيف  التيتحػيل االوراؽ  (7

  السدتشجات السصمػبة .2
 صػرة اليػية. 

 مخصط سيخ العسمية .3
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 األراضيالعامة لتدجيل اإلدارة  - األراضيسمصة 

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 دقيقة 30زمغ العسمية:  ذمة اإليخاد العامسع الػثيقة:  فظ رىغ لرالح ا
 الخسػم السدتحقة: قيسة الخىغ عتساد السجيخ العام:ا
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 يتػجو أشخاؼ العقج الي الكاتب  لتعبئة شمب التدجيل. .1
 تجسيع األوراؽ الالزمة لفتح السعاممة كال حدب نػعيا.  .2
 شيكل". 1ظ بكيسة"السػاشغ بصمب فتح معاممة لجي دائخة االستكباؿ "" و يحخر لو امخ دفع لمبش يتقجـ .3
 التػجو لجفع الذيكل لجي البشظ. .4
 مغ األوراؽ الالزمة لفتح السعاممة كل حدب نػعيا. التأكجيتع  .5
 التػقيع االبتجائي عمي شمب التدجيل لكل اشخاؼ السعاممة. .6
 تحػيل السعامالت الي التجقيق السبجئي و يتع تجقيقيا حدب اآللية الستبعة. .7
" الي السػاشغ تجعػه لزخورة  مخاجعة سمصة االراضي أو SMSؿ رسالة "عشج ايقاؼ السعاممة يتع ارسا .8

 . www.pla.gov.ps ياإللكتخونمػقعيا 
او بالتػجو إلي  www.pla.gov.psاالستعالـ عغ حالة السعاممة مغ خالؿ مػقع سمصة االرضي  .9

 .دائخة استكباؿ الصابػ
يتقجـ السػاشغ بصمب امخ الجفع مغ قبل مػضف االستكباؿ ويكػف مػعج استالـ امخ الجفع مختبط بشػع  .10

 السعاممة.
 يتػجو السػاشغ لجفع الخسـػ السدتحقة إلي البشظ. .11
لعسل الفخاغ و التشازؿ عغ السمكية أماـ مدجل أراضي غدة بحزػر جسيع أشخاؼ السعاممة)البائع و  .12

 السذتخي(.
معامالت البيع، ويتع انتياء مغ السعاممة حدب  في التالياليـػ  فييدتمع السػاشغ شيادة التدجيل  .13

 نػعيا.
 
 
 
 
 

 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 .زمغ العسمية: حدب نػع السعاممة .سع الػثيقة: شمب فتح معاممةا
 .الخسػم السدتحقة:  حدب نػع السعاممة عتساد السجيخ العام:ا

http://www.pla.gov.ps/
http://www.pla.gov.ps/
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 السدتشجات السصمػبة حدب نػع السعاممة

 األوراق السصمػبة وصف السعاممة نػع السعاممة #

 البيع  .1

 البيع السباشخ وذلظ بحزػر شخفي العقج "البائع و السذتخي"

أمخ الجفع ، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
صػرة ، شيادة خمػ ضخيبة، لفتح السعاممة

عقجي بيع ، عقج بيع ابتجائي، اليػية
و في حالة و جػد وكالة لمبائع ، كختػف 

 جب اف يكػف ىشاؾ اعالف جخيجة.ي

البيع بػاسصة الػكالة )أي عغ شخيق وكيل حيث يتع نذخ 
في حالة الػكالة العادية يػما   15الػكالة في الرحيفة لسجة 
أشيخ مغ تاريخ الشذخ.                      6و يعاد الشذخ كل 

اما في الػكالة الخاصة الجورية السعمق بيا حق ال يخ و 
غيخ القابمة لمعدؿ تشذخ لسجة شيخ و يتع بعج فتح السعاممة 
ليتع نذخه في الجخيجة وتبقى السعاممة معمقة شػاؿ ىحه الفتخة( 

 شيخ مغ تاريخ الشذخ.  12الشذخ كلو يعاد 
البيع بذخط اإلعاشة)أي أف يبيع األب ألبشو بذخط أف يقـػ 
بإعاشتو وال يحق البغ الترخؼ في األرض اال بعج مػت 

 (اإلعاشةواضع حق 

 انتقاؿ اإلرث  .2

 6اإلرث خالؿ  فييا نقل عمجاني: يتمعامالت انتقاؿ إرث 
 فاة السػرثشيػر االولي بعج و 

صػرة ، شمب تدجيل، خج قيجمدتخ
 حجة حرخ إرث.، اليػية

معامالت انتقاؿ اإلرث ال يخ مجاني و الحي لو رسعً: 
 شيػر. 6وتكػف بعج وفاة السػروث ب 

وىػ تشازؿ الػريث عغ حرتو لرالح آخخيغ و يتع  التخارج:
التخارج في السحكسة الذخعية و يتع تحريل رسـػ واحج 

 بالسائة.

 السبادلة  .3
مبادلة قصعة وقديسة بقصعة وقديسة أخخى مع إمكانية 

% عمي السداحة 1اختالؼ السداحة و يتع تحريل الخسـػ 
 سعخا. األعمى

، امخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
عقج ، صػرة اليػية، شيادة خمػ ضخيبة

 .مبادلة

4.  
تدجيل بأمخ 

 السحكسة
ىي السعامالت التي يتع فتحيا لتشفيح حكع السحكسة و 

 % 5و األقارب . %1الخسـػ 
، أمخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
 .قخار السحكسة، صػرة اليػية

 رىغ  .5
رىغ البشظ لسستمكات الذخز و كحلظ رىغ شخز عمي 

 .رسـػ واحج باأللف مغ قيسة الخىغ شخز و يتع تحريل

، أمخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
ورقة مغ البشظ مصمػب ، صػرة اليػية

البشظ مشجوب  ع عمييا "تفػيس مغالشالا
 .عقػد رىغ،البشظ" 

 فظ رىغ  .6
و ىػ فظ الخىغ او الجيغ عغ القديسة أو الذخز الحي قاـ 

 بالخىغ
، أمخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
ورقة مغ البشظ لصمب فظ ، صػرة اليػية
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 .عقػد فظ الخىغ، لخىغا

 الحرز تػحيج  .7

عة و القديسة يتع فييا جسع حرز الذخز في نفذ القص
وشصب البيانات القجيسة وإدخاؿ البيانات الججيجة بإجسالي 

. أغػرة عغ كل 87الحرز لمذخز و يتع تحريل رسـػ 
 حرة

، أمخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
 .صػرة اليػية

 تجسيع ممكيات  .8
تجسيع مداحة قديسة أو أكثخ  لشفذ القصعة و إصجار رقع 

 قديسة ججيج.
، أمخ الجفع، تدجيل شمب، مدتخخج قيج
 .صػرة اليػية

 اإلفخاز  .9
تػليج قديسة ججيجة حدب آخخ رقع قديسة لقصعة معيشة 

 2،3،4قديسة  1إفخاز إلى قصعة  1قديسة   1فسثال قصعة 
 .بإجسالي السداحة

، أمخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
 .صػرة اليػية، خمػ شخؼ ضخيبية

 ترحيح االسع  .10
خصأ كتابي و يكػف الترحيح  ترحيح االسع الشاتج عغ

 بأمخ المجشة او بأمخ السحكسة او اداريا بجوف لجشة.
، صػرة اليػية، أمخ الجفع، مدتخخج قيج
 .واستجعاء حمف يسيغ

11.  

 مالحطة: اإليجار
يتع تدجيميا في 
الحقػؽ لتػضيح 

عجد سشػات اإليجار 
فال يسكغ الترخؼ 

 فييا

مغ خالؿ دائخة وتتع بيغ الحكػمة لألراضي الحكػمية )وتتع 
 أمالؾ الحكػمة(

، أمخ الجفع، شمب تدجيل، مدتخخج قيج
و تتع بيغ األشخاص في دائخة تدجيل الخاضي الصابػ و يتع  .عقجي إيجار، صػرة اليػية

 % مغ السبمغ السحجد دفعة في االجارة1تحريل رسـػ 

 التدجيل الججيج  .12

ي لع يتع ىحا الشػع مغ معامالت التدجيل في األراضي الت
مغ التدػية فقط. و سيتع  السدتثشاةتدػى أو في األراضي 

مغ دائخة  اعتسادىاذكخ أليات العسل بالتفريل التي تع 
 السداحة.

 .لو أوراؽ و آليات سيتع ذكخه الحقا

 الذقق والصػابق  .13

وىي عبارة عغ مديج مغ السمكية السفخزة والسمكية الذائعة 
مكو عجة مالكيغ ففي بشاء مؤلف مغ عجة شػابق وشقق يس

نجج أف كل واحج مغ ىؤالء السالكيغ يسمظ عمى سبيل 
االستقالؿ الذقة أو الصابق ممكية مفخزة ويسمظ عمى الذيػع 
حرز في األرض واألجداء السعجة لالستعساؿ السذتخؾ 

 حررًا تتشاسب مع ممكية الذقق أو الصػابق.
االساس يجب اف تكػف األرض مفخزة ومالظ 

 عمي االكثخواحج او مالكيغ 
 

الحرػؿ ، مدتخخج قيج حجيث اإلصجار
عمى شمب إفخاز مغ اإلدارة العامة 

شيادة خمػ شخؼ ، لألراضي والعقارات
شيادة خمػ شخؼ مغ ، مغ البمجية

عمى مخصط الحرػؿ ، ضخيبية الجخل
بيانات ت ييخ ، أراضي مغ دائخة السداحة

، زسغ األرقاـ السؤقتةاإلفخاز تت
 ػي بيعيا والشاتجةلمقدائع(، السشلمقصع)

 عغ اإلفخاز وأسساء السذتخيغ لكل
قصعة)قديسة( ومداحتيا ومقجار 
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 الخسػم السدتحقة عمي كل معاممة
 

 الخسػم نػع السعاممة

 شيكل 1 شمب تدجيل

 األراضي% مغ قيسة  1 معامالت البيع

 األراضي% مغ قيسة 0.5 مالت البيع لألقارب.معا

 األراضيمغ قيسة  1/1000 انتقاؿ اإلرث

 مغ قيسة الخىغ 1/1000 رىغ

 شيكل 27 مدتخخج قيج

 األراضي% مغ قيسة 0.5 لمتدجيل السججد

 األراضيباأللف مغ قيسة  0.5 معامالت اإلفخاز

 مغ الذيكل 0.87 تػحيج الحرز

 
 
 
 
 

مخصصات اإلفخاز ال تقل ، حرريع فييا
ث ندخ مػقعة مغ الجيات عغ ثال
ية كتاب مغ الجيات التشطيس، التشطيسية

قائسة ، بالسػافقة عمى معاممة اإلفخاز
تخي عقػد البيع لسذ، ت بالسداحاتحدابا

إذا كاف ، لسفخزة ليحه ال ايةالقدائع ا
خيغ اإلفخاز بقرج البيع وحرز قاص

، فيدتػجب الحرػؿ عمى إذف شخعي
%( مغ 0.1الخسع: واحج في األلف )

 قيسة الذقة حدب سعخ الدػؽ.
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 ء(العسمية )اإلجخا .1
 السػاشغ شمب ترػيخ ورؽ لجى الػحجة القانػنية  يقجـ 
 يجرس الصمب مغ خالؿ السػضف السختز والتأشيخ ال مانع مغ الترػيخ 
 يحػؿ الصمب إلى مجيخ الػحجة القانػنية العتساد 
 يحػؿ الصمب إلى دائخة األرشيف لترػيخ 
  .شباعة امخ الجفع و تدميسو إلى السػاشغ لتػجو الى البشظ لجفع 
 ميع السػاشغ الصمبتد 
 السدتشجات السصمػبة :  .2

 صػرة اليػية. 
  ف كاف وكيلإوكالة. 

 صط سيخ العسميةمخ .3
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 اإلدارة العامة لتدجيل األراضي - سمصة األراضي

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 دقيقة. 30زمغ العسمية:  شمب ترػيخ ورق  سع الػثيقة:ا

 شيكل لكل ورقة. 27الخسػم السدتحقة: السجيخ العام: اعتساد



22 
 

 

 

 العسمية )اإلجخاء( .1
 .السدتشجات الالزمةو  باألوراؽيقـػ متمقى الخجمة بتقجيع الصمب يجويا عشج الجائخة القانػنية و اعالـ متمقى الخجمة  (1
 .دراسة الصمب مغ قبل المجشة  (2
 فيخ و ارسالو الى الصابػ لفتح معاممة ترحيح اسع و الديخ يتع كتابة السحز اإلداري حالة الترحيح  في (3

 اجخاءات السعاممة. 
حيث يتػجو متمقى الخجمة إلى يػم،  30حالة الترحيح بالشذخ يتع تقجيع شمب نذخ ترحيح اسع لسجة  في (4

 .الصابػ لجى لتقجيع شمب نذخ بالجخيجة
 :الجخيجة فيالية الشذخ   (5

 خ ترحيح اسع لجى كاتب العخائس.يقـػ متمقى الخجمة بتقجيع شمب نذ 
 .التػجو إلى السػضف السختز لتجقيق الصمب 
 .تعبئة الشسػذج الخاص بالشذخ 
  لالعتسادغدة  أراضيارسالو لسكتب مدجل. 

 .الجخيجة السحمية فيتدميع الصمب لمسػاشغ ليتع الشذخ  (6
 مة حدب اجخاءات الصابػ.و تديخ السعام، السخاجعة لفتح معاممة ترحيح اسعمغ ثع يقـػ متمقى الخجمة ب (7

 السدتشجات السصمػبة :  .2

 واستجعاء. 
 

 

 

 

 

 

 

 األراضيالعامة لتدجيل  اإلدارة -األراضي سمصة 

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 دقيقة 30مية: زمغ العس ترحيح اسع بالػثيقة: شمسع ا

 يػجج السدتحقة: الالخسػم  السجيخ العام: اعتساد

 مدتخخج قيج. 
 أمخ الجفع. 
 صػرة اليػية. 
 حمف يسيغ. 
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 .يتع احزار شمبات السحاكع مغ قبل مخاسل السحكسة إلى الػحجة القانػنية 
  و بسجمج عمى الجياز. و االحتفاظ ب الزػئيسحب امخ السحكسة بالساسح 
  ممف وارد السحاكع. فيترػيخ الػرقة االولى مغ الصمب بعج اعصائيا رقع الػارد لالحتفاظ بيا 
  ممف لتػزيع عمى اإلدارات السخترة. فيفخز أوامخ السحاكع إلى اإلدارات و وضعيا 
 .إرساؿ أوامخ السحاكع بػاسصة السخاسل إلى االدارات 
 الـ امخ السحكسةػضف السدتمع باستتػقيع الس. 
 السدتشجات السصمػبة :  .2

 .صػرة اليػية
 مخصط سيخ العسمية .3

 
                       

           

             

                                

                                                                                                     

         

                                              

 

 األراضيالعامة لتدجيل  ةاإلدار  -األراضي سمصة 

 التاريخ:         الرفحة:               رقع الػثيقة:
 زمغ العسمية: حدب مػعج الذيادة سع الػثيقة: شمب شيادة لمسحكسةا

 يػجج السدتحقة: الالخسػم  السجيخ العام: اعتساد
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 العسمية )اإلجخاء( .1
 .يتع احزار شمبات اوامخ السحكسة مغ قبل مخاسل السحكسة إلى الػحجة القانػنية 
  و االحتفاظ بو بسجمج عمى الجياز.  الزػئيسحب امخ السحكسة بالساسح 
  زيع عمى اإلدارات السخترة.ممف لتػ  فيفخز أوامخ السحاكع إلى اإلدارات و وضعيا 
 .إرساؿ أوامخ السحاكع بػاسصة السخاسل إلى االدارات 
 ػضف السدتمع باستالـ امخ السحكسةتػقيع الس. 
  مفخوز حدب االدارة األراضيلدمصة  الجاخميحجد ارقاـ وارد السحاكع باستخجاـ البخيج. 

 )صادر السحاكع(

 إلى السحكسة. ضياألران يكػن لو رد مغ سمصة أأمخ محكسة يجب  أي 
 ردود السحاكع يتع إرساليا ورقيا بػاسصة السخاسل مغ اإلدارات إلى الػحجة القانػنية. .1

و ترػر الػرقة  الزػئيرقع صادر و تدحب عمى الساسح  اإلعصائيتحػؿ بعج ذلظ إلى مػضف السحاكع  .2
 االولى الحتفاظ بيا بسمف الرادر ورقيا. 

 السدتشجات السصمػبة .2
 .مغ السحاكع صمبات الػاردةال
 مخصط سيخ العسمية .3
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 األراضيالعامة لتدجيل  ةاإلدار   -األراضي سمصة 

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 زمغ العسمية: حدب السعاممة السحاكعسع الػثيقة: اوامخ ا

 الخسػم السدتحقة: حدب السعاممة السجيخ العام: تساداع
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 العسمية )اإلجخاء( .1
  يقـػ بتقجيع شمب لجى كتبة العخائس ثع يقجـ الى مػضف االستكباؿ و يخفق خارشة تػضح مكاف

 االرض.
 يحػؿ الصمب الى السداحة لجراسة تأثيخ االستسالؾ عمى حرة مقجـ الصمب. 
 يحل الصمب مخة اخخى الى الصابػ لتشفيح القخار. 
 السدتشجات السصمػبة  .2

 .شمب فظ استسالؾ ·
 .وخاص خارشة مػقع عاـ ·
 .مدتخخج قيج ·
 رض.األ فيصػرة ىػية او ما يثبت الرفة  ·

 مخصط سيخ العسمية .3
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 األراضياإلدارة العامة لتدجيل  -األراضي سمصة 

 الرفحة:                       التاريخ: رقع الػثيقة:
 زمغ العسمية: حدب السعاممة سع الػثيقة: فظ استسالكا

 الخسػم السدتحقة: ال يػجج السجيخ العام: اعتساد
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 اإلدارة العامة لمسداحة خجماتدليل الفرل الثاني: 
 

 

 اإلدارة العامة لمسداحة إلى: فييشقدع العسل 

 .ةأعسال مكتبي ·
 .أعسال ميجانية ·

 
 

 عسال السكتبيةاأل :أوالا 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال المكتبٌة

 تصوٌر خرائط
افراز الشمك و 

 الطبمات
خرائط المساحٌن 

 المرخصٌن
خرائط العمل 
 المٌدانً

مولع عام 
 وخاص
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 إدارة السداحة – سمصة األراضي

 الرفحة:                     التاريخ: رقع الػثيقة:
 .حدب السعاممة :لعسلزمغ ا خاصو  مػقع عام سع الػثيقة:ا
 شيكل. 200الخسػم:  عتساد السجيخ العام:ا

 
 العسمية )اإلجخاء( .1

في قدع استكباؿ السداحة،  إلى السػضف السختزشمب ء مشيا  يقجـ السػاشغ مالظ القديسة أو مالظ أي جد   

مدتخخج قيج )مدتشج ممكية( وفي حالة وفاة السالظ يقجـ الصمب أحج الػرثة ويخفق بالصمب صػرة عغ اليػية و 
شبق األصل وفي حالة البيع يخفق صػرة  اإلرث،حرخ حجة حرخ اإلرث ويخفق صػرة عغ حجة حدب 

 .امي ومرجؽ حدب األصػؿمػقع مغ مح عغ عقج البيع
، وأرشفة يتع تجقيق السدتشجات مغ السػضف السختز باستالـ الصمبات ويػقع الصمب بعج تجقيق السدتشجات  

 الصمب.
حدب كذف تحريل الخسـػ مغ قبل السػضف  (شيكل 200)الخسـػ السصمػبة شباعة أمخ الجفع بيتع   

 السختز بحلظ.
 يتع استخخاج إيراؿ نيائي رسسي.السعتسج و  في البشظ يجفع السػاشغ الخسـػ 

 دائخة السخصصات. ىيحػؿ الصمب ال 

باسع مالظ القديسة  ارشةويتع إصجار الخ ارشةالخ ىعسل السػقع العاـ/الخاص ويػقع عم يقـػ الخساـ بإنجاز  

 والخقع السدمدل. ارشةأو أي جدء مشيا حدب مدتخخج القيج ويكتب رقع إيراؿ الجفع عمى الخ
 أو مغ يشػب عشو. جيخ السخصصاتميتع التجقيق مغ  

 بأنيا غيخ قابمة لمتدجيل وتعتسج مغ مجيخ عاـ اإلدارة العامة لمسداحة. ارشةيتع ختع الخ 
 الصمب.ومغ ثع أرشفة عمى نسػذج االستالـ ويػقع باالستالـ  لمسػاشغ ندختيغ معتسجتاف عغ الخارشة تدمع 

قدائع يتع عسل مػقع )عاـ/خاص( واحج ليع  حج أقرى ثالثةب ةفي حالة وجػد أكثخ مغ قديسة متالصق  

 واحجة حدب األصػؿ. ويتع استيفاء رسـػ جسيعاً 
 

 السدتشجات السصمػبة: .2
 .صػرة عغ مدتخخج القيج باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو ·
 .صػرة ىػية مقجـ الصمب أو وكيمو بسػجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخرية ·
 .حجة حرخ االرث في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدجل في سجالت الصابػصػرة مرجقة عغ  ·
صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ أو أحج  ·

 .ورثتو
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قسائم يتم عمل موقع عام وخاص لهم جميعا ويتم  3في حالة وجود اكثر من قسيمة بحد اقصى 
 استيفاء رسوم واحدة

 أرشفة الخارطة

 تسليم المواطن نسختان معتمدتان 

 االعتماد النهائي من المدير العام

 يتم تجهيز الموقع  وتدقيقه من مدير اعداد المخططات

 يحول الطلب إلى دائرة المخططات

 شيكل  لدى البنك في سلطة األراضي( 200)تحصيل الرسوم وقيمتها 

 يتم تدقيق المستندات من الموظف المختص في قسم االستقبال، وأرشفة الطلب

 يقدم الطلب من مالك القسيمة في قسم استقبال الجمهور مرفق جميع المستندات المطلوبة

 
 

 

 العسميةمخصط سيخ  .3
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 السداحةإدارة   - سمصة األراضي
 التاريخ:                    الرفحة: رقع الػثيقة:

 حدب السعاممة. زمغ العسمية: .السيجاني العسل خخائط سع الػثيقة:ا
 الخسػم: حدب السعاممة. عتساد السجيخ العام:ا

 
 العسمية )اإلجخاء( .1
 كباؿ السداحة، يقجـ السػاشغ مالظ القديسة أو مالظ أي جدء مشيا  شمب إلى السػضف السختز في قدع است

ومدتخخج قيج )مدتشج ممكية( وفي حالة وفاة السالظ يقجـ الصمب أحج الػرثة  ويخفق بالصمب صػرة عغ اليػية
حرخ اإلرث، وفي حالة البيع يخفق صػرة شبق األصل حجة حدب حجة حرخ اإلرث ويخفق صػرة عغ 

 عغ عقج البيع مػقع مغ محامي ومرجؽ حدب األصػؿ 
 ت مغ السػضف السختز باستالـ الصمبات ويػقع الصمب بعج تجقيق السدتشجات، وأرشفة يتع تجقيق السدتشجا

 الصمب.
 غيخ مدتخدة.شيكل( 100)رسـػ حجد حجد مػعج ودفع 
  شيكل( 500)احزار سيارة لخخوج فخيق السداحة واستكساؿ رسـػ العسل السيجاني 
 .عسل رفع مداحي وربصو باإلحجاثيات 
  تعييغ حجود  -تقديع مذاريع  -اشبػغخافي -رفع عغ الصبيعة -)دمج وإفخاز  العسل السيجانييقجـ السداح

يو لسجيخ دائخة اعجاد السخصصات لعسل الالـز مخفق يمجيخ دائخة العسل السيجاني ويقـػ بجوره بتػج الخ( إلى…
 الكتخونيًا.برػرة عغ السدتشجات السصمػبة 

  يغ حدب األولػيات.بتػزيع العسل عمى الخسام مجيخ دائخة السخصصاتيقـػ 
  وإذا وجج الخساـ أي خمل وال يسكغ معالجتو في قدع  يالسيجان العسليقـػ الخساـ بالعسل السصمػب حدب

 الخسع يتع مخاجعة السداح وإذا لع تتع معالجة الخمل يتع إرجاع السعاممة إلى مجيخ العسل السيجاني الستكسالو.
  لسخصصات  شيكل( 540)ت الخفع عغ الصبيعة، لسخصصا شيكل( 360)يتع دفع رسـػ تجييد خارشة

 .واإلفخازالجمج 
 ورقع األرشيفالسصمػبة ويكتب عمييا رقع إيراؿ الجفع  تجييد الخارشةيقـػ الخساـ ب. 
  سو )تجقيق تاـ( ويػقع عمى الخارشةبسخاجعة وتجقيق ما تع رس مجيخ دائخة اعجاد السخصصاتيقـػ. 
  لتدميسيا لمسػاشغ. في قدع االستكباؿ إلى السػضف السختز لتيااحاويتع  الخارشةيعتسج السجيخ العاـ 
  ندختيغ عغ الخارشة السداحيةالسػاشغ  تدميعيتع. 
 .يتع االحتفاظ في ممف خاص بجسيع السدتشجات الخاصة بالسعاممة وذلظ حدب رقع القصعة والقديسة 
  ( مع العمع أفشيكل 600) ()الدعخ لميـػ الػاحجرسـػ العسل السيجاني لسعامالت الخفع عغ الصبيعة 

رسـػ اعجاد  شيكل( لكل يـػ عسل، 600قج تحتاج لعجة أياـ مغ العسل بػاقع ) معامالت تعييغ الحجود
 )الحج األدنى(. واإلفخازشيكل( لخخائط الجمج  540لخخائط الخفع عغ الصبيعة، ) شيكل( 360السخصصات )
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 أرشفة الخرائط

 تسلٌم المواطن نسختٌن معتمدتٌن

 االعتماد النهائً من المدٌر العام

 تدلٌك المعاملة من مدٌر دائرة المسح المٌدانً

 تدلٌك المعاملة من مدٌر دائرة المخططات

 ٌتم تجهٌز الرسم حسب معطٌات المسح المٌدانً مع كتابة رلم االٌصال ورلم األرشٌف على الخارطة

 دفع رسوم تجهٌز الخارطة

 ٌدلك المساح ماحصل علٌه فً المٌدان ثم ٌحول العمل لمدٌر المسح المٌدانً العتماده وتحوٌله للمرسم

 ٌتم حجز موعد للمسح المٌدانً ودفع الرسوم

 
 
 
 
 

 السدتشجات السصمػبة .2
 باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو.صػرة عغ مدتخخج القيج  ·
 صػرة ىػية مقجـ الصمب أو وكيمو بسػجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخرية. ·
صػرة مرجقة عغ حجة حرخ االرث في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدجل في سجالت  ·

 .الصابػ
مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ أو  صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب ·

 أحج ورثتو.
 
 

 مخصط سيخ العسمية .3
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 السداحة دارةإ - سمصة األراضي

 الرفحة:                 التاريخ: رقع الػثيقة:
 .زمغ العسمية: حدب السعاممة .تجقيق أعسال السداحيغ السخخريغ اسع الػثيقة:

 .شيكل لمسكتبي( 360شيكل لمسيجاني،  450الخسػم: ) جيخ العام:اعتساد الس
 
 العسمية )اإلجخاء( .1

 
لمحرػؿ عمى  في قدع االستكباؿ باستالـ الصمبات يتقجـ السداح السخخز بصمب إلى السػضف السختز  

 ة عغخجمات مغ االدارة العامة لمسداحة يحجد فيو بشج العسل السصمػب تجقيقو ميجانيًا مخفق بالصمب صػر 
وعمى السداح السخخز أف يتأكج مغ أف  ية( لجسيع السالكيغ وندخة عغ الخارشةمدتخخج قيج )مدتشج ممك

 نو تأكج مغ ذلظ.  أجسيع السالكيغ متفقيغ عمى قيامة باألعساؿ السداحية السصمػبة وعمى أف يػقع عمى 
عج تجقيق السدتشجات حدب يتع تجقيق السدتشجات مغ السػضف السختز باستالـ الصمبات ويػقع الصمب ب  

 األصػؿ.
 .وبحج اقرى أسبػع مغ تاريخ تقجيع الصمب يتع حجد فخقة مداحية لمعسل السيجاني 

 شيكل لتجقيق العسل السكتبي( 360شيكل لتجقيق العسل السيجاني ، 450)رسـػ شباعة أمخ دفع يتع  

سداحة أو مغ لم العامة االدارةحدب ججوؿ تحريل الخسـػ مغ قبل السػضف السختز ويعتسج مغ مجيخ 
 حدب األصػؿ. يشػب عشو

يتع التأكج مغ أف األعساؿ السداحية السيجانية مصابقة لسا ىػ مقجـ مغ السداح السخخز في الجائخة حدب   

 األصػؿ.
حتى يتع تصابق الشدخة  لتعجيل العسل السيجاني والخارشةفي حالة عجـ التصابق يتع إرجاع الشدخة لمسداح   

 اني. مع العسل السيج
 يتع متابعة السعاممة حدب نػع العسل السصمػب. 

 

 التعميسات الػاجب االلتدام بيا مغ قبل السداح السخخز: ·
أو أي شخز آخخ حتى  يمتـد السداح السخخز بستابعة معاممتو شخريًا وال تقبل السخاجعة مغ مالظ األرض (1

 لػ كاف ميشجسًا في مكتب السداح.
وصفي عغ كيفية إجخاء الكياسات واليجؼ مغ الخارشة واف يكػف مدئػاًل عمى السداح السخخز تقجيع تقخيخ  (2

 :التقخيخ التالي ويتزسغ ،مدئػلية كاممة عغ السخصط مغ الشاحية الفشية والقانػنية
  انصمق فييا لتثبيت حجود السعاممة. التيعمى الصبيعة الحجود 
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  متخًا  50خارجيا بسحيط ال يقل عغ واألبشية واألرصفة واألعسجة داخل القديسة و  السشذآترفع جسيع
 .االتجاىاتمغ جسيع 

  استشج إلييا السداح و يجب أف تكػف مختبصة  التيتطيخ بالسعاممة وكحلظ الحجود  التيجسيع الحجود
 بذبكة االحجاثيات الػششية الفمدصيشية.

  في معامالت  1:10000أو  1:5000يمتـد السداح بػضع رسع تخصيصي ) مػقع عاـ( بسكياس
 لخفع.ا
 ( يقجم السداح السخخزCD: تذسل ) 

انصمق مشيا السداح  التيقاط السخجعية شوتطيخ فييا ال DWGممف السعاممة السقجمة بري ة  - أ
 السخخز مع ضخورة االلتداـ بالسػاصفات الفشية والشسػذج السعتسج لمخارشة.

 (.JPGيخ بري ة)التار و ندخة الكتخونية) مدح ضػئي( عغ الخارشة يطيخ عمييا التػقيع والختع  - ب
 ( يقجـ السداح ندخة مغ دفتخ السيجافfield book(أو ندخة عغ القخاءات )Row data الشاتجة )

 (.txtعغ األجيدة السداحية بري ة )
  .عجد ثالث ندخ مغ الخارشة السعجة مختػمة ومػقعة حدب األصػؿ 

، في الخفع Palestine 1923 / Palestine Gridيتع االلتداـ باستخجاـ شبكة االحجاثيات الفمدصيشية  (3
نقاط اإلحجاثيات التي تع استخجاميا في الخفع أرقاـ أو تدسيات السداحي والخخائط السشتجة، اإلشارة لجسيع 

 . السداحي بجاخل الخارشة السشتجة
 وتعييغ الحجود، تختمف بحدب مكاف القديسة السخاد تعييغ حجود ليا كالتالي: حجود ومجاؿ الخفع السداحي (4

رفع مداحي لمقديسة باإلضافة لمسخبع الحي تقع  عسل يتعيغ :زحجود قديسة في مشصقة مشتطسة اإلفخا تعييغ ·
فيو كاماًل، وكحلظ واجيات القدائع السحيصة بالسخبع مغ كافة االتجاىات ويتػجب إجخاء تعييغ حجود لمسخبع 

 كاماًل. 
عيغ عسل رفع مداحي لمقديسة وكافة يت :تعييغ حجود قديسة في مشصقة غيخ مفخزة أو غيخ مشتطسة الذكل ·

القدائع السحيصة بيا مغ جسيع االتجاىات عمى األقل، ويتع زيادة القدائع السخاد رفعيا كمسا تصمبت الحاجة 
 الفشية إلى ذلظ، ويتػجب إجخاء تعييغ حجود لمقديسة وكافة القدائع السحيصة بيا. 

 

 الخسػم .2
 
  شيكل لقاء تجقيق السعاممة ميجانًيا. 450دنى شيكل لكل ساعة بحج ا 150يتع دفع رسع قجره 
  في حاؿ لـد األمخ الخخوج ميجانًيا مخًة أخخى نتيجة أخصاء ميجانية في السعاممة أو كمسا دعت الحاجة الفشية

 ميجاني. عسلشيكل لقاء كل  450دنى شيكل وبحج أ 150ع رسع إضافي قجره لحلظ يتع دف
  يكل " مكتبيًا".ش 360يتع تػقيع الخارشة بعج دفع رسـػ 
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 مخصصات الحجيج السعتسجة مغ المجشة السخكدية لألبشية وتشطيع السجف تكػف  في حالة معامالت اإلفخاز أو
مقاسع  5إضافية عغ كل مقدع عسا يديج عغ شيكل  90وزيادة بكيسة  شيكل  540بػاقع  رسـػ الحج األدنى

 بججوؿ اإلفخاز.
  از متعجدة السقاسع يتع تحجيج إحجاثيات أركاف السخبعات في معامالت مخصصات الحجيج لسذاريع اإلفخ

 تذكل الصخؽ الجاخمية في القديسة. التيالجاخمية 
  شيكل  450وبحج أدنى  شيكل لكل ساعة 150في معامالت التدجيل السججد تكػف رسـػ التجقيق السيجاني

 450رسـػ تػقيع الجيخاف كػف ويمغ خالؿ سمصة األراضي فتكػف وفيسا يخز تػقيع الجيخاف واإلعالنات 
 شيكل.

 السدتشجات السصمػبة .3
 

 صػرة عغ مدتخخج القيج باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو. ·
 صػرة ىػية مقجـ الصمب أو وكيمو بسػجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخرية. ·
 ل في سجالت الصابػ.صػرة مرجقة عغ حجة حرخ االرث في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدج ·
صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ أو أحج  ·

 .ورثتو
تقجيع تػكيل مغ السالظ لمسداح السخخز بإجخاء عسمية السدح بحيث يتع تقجيع وكالة عجلية، أو تػكيل  ·

 السالظ لمسداح السخخز .
 

 بخسسيا السداح السخخز وتكػن بالذكل التالي: ندخة عغ الخارشة التي قام ·
 

 عجد ثالث ندخ مغ الخارشة السعجة مختػمة ومػقعة حدب األصػؿ. -
 ندخة مغ معصيات العسل السيجاني الخاص بالسعاممة. -
 (.C.Dاسصػانة بالسخصط الشيائي ) -
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 مخصط سيخ العسمية .4

 
 
 

 

 

 

 اعتماد الخارطة بشكل نهائً

 (شٌكل لتدلٌك العمل المٌدانً، الرسوم المكتبٌة وفك طبٌعة المعاملة  450) تحصٌل  رسوم 

 ٌتم استمبال المعاملة من لسم االستمبال

 نسخ من الخارطة 3، نسخة من معطٌات العمل المٌدانً، CD: محتوٌات الملف الممدم من المساح المرخص كالتالً

 كل مساح مرخص ٌُخالف التعلٌمات المذكورة ستتم مساءلته لانونٌا  

 ٌلتزم المساح المرخص بتمدٌم نسخة ورلٌة واسطوانة لإلدارة  عن اي عمل ٌموم به الي جهة

 )......(ٌكون تولٌع المساح المرخص لجمٌع معاملته ممهورا  تحت العبارة التالٌة 

 ٌلتزم المساح بكتابة رلم مسلسل ألعماله مرتبطا بالسنة مع رمز المساح وخانة لرلم المعاملة

 تحوى خارطة الرفع جمٌع التفاصٌل فً مولع المسح وتظهر ضمن ممٌاس الرسم

 ٌلتزم المساح بوضع رسم تخطٌطً  فً معامالت الرفع

 (  االحداثٌات الفلسطٌنٌة)ٌلتزم المساح بإجراء عملٌات المسح مربوطا  بنظام اإلحداثٌات المحلً 

 ٌلتزم المساح المرخص بنموذج الخارطة المعدة  من اإلدارة العامة للمساحة 

 ٌلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملته شخصٌا  وال تمبل المراجعة من مالن األرض

 ٌكون المساح المرخص مسئوال  مسئولٌة كاملة عن المخطط من الناحٌة الفنٌة والمانونٌة
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 السداحة إدارة - سمصة األراضي

 التاريخ:  الرفحة:                 رقع الػثيقة:
 .حدب السعاممةزمغ العسمية:  .صجار وتججيج رخز السداحيغ السخخريغإاسع الػثيقة: 

 شيكل تججيج. 200شيكل رخرة ججيجة،  300الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:
 

 العسمية )اإلجخاء( .1
 ودفع رسـػ و السدتشجات السصمػبة تقجيع شمب لمحرػؿ عمى الخخرة لجى دائخة االستكباؿ مخفقًا مع   

 .شيكل( 100)
  فخز الصمبات مغ قبل لجشة مخترة وتخشيح السقبػليغ لجخػؿ االمتحاف الشطخي. 
 عقج االمتحاف الشطخي وتخشيح الشاجحيغ السقبػليغ لالمتحاف العسمي. 
 عقج االمتحاف العسمي وفخز الشاجحيغ لمحرػؿ عمى الخخرة. 
  شيكل( 200ألوؿ مخة )رسـػ الخخرة الججيجة دفع. 

 

 :يتع اصجار رخز السداحيغ وفق الذخوط التالية 
o .أف يكػف عسخ الستقجـ لالمتحاف ال يقل عغ ثالثة وعذخوف عاـ 
o يشجسة السجنية وحاصل عمى دورات ال أف يكػف حاصل عمى شيادة بكالػريػس ىشجسة السداحة أو

كػف الذيادة مرادؽ عمييا مغ وزارة التخبية ، عمى أف تمـػ ىشجسة السداحة)سشتيغ فأكثخ(مداحية أو دب
 والتعميع العالي.

o غ مثبتة بذيادة مغ جية العسل.يأف يكػف لجيو خبخة مثبتة في العسل السداحي بسا ال يقل عغ سشت 
o .أف يكػف الستقجـ حاصل عمى عزػية الشقابة التي يتبع ليا سارية السفعػؿ 
o ز عمييا القانػف وىي سشتاف.أف يكػف الستقجـ قج أنيى مجة التجريب التي ن 

 .يتع تججيج رخز السداحيغ الحاصميغ عمى رخز سابقة 
 

 :ات السصمػبة. السدتشج7
 .شيكل غيخ مدتخدة 100إيراؿ دفع رسع التقجـ المتحاف مداولة ميشة السداحة مقجاره  ·
 .صػرة اليػية ·
 .صػر مرجقة عغ الذيادة الجامعية ·
 .شيادات الخبخة الالزمة ·
 .عزػية الشقابةصػرة عغ بصاقة  ·
 .شيادات الجورات ·
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 مخصط سيخ العسمية .8
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 100)يقجـ السداح الصمب مخفقًا بو جسيع الذيادات السصمػبة، ودفع 
 رسـػ غيخ مدتخدة لمتقجـ لالمتحاف( شيكل

يتع مخاجعة الصمبات مغ خالؿ لجشة مذكمة مغ االدارة العامة لمسداحة 
 والذؤوف القانػنية

السداح الحي تشصبق عميو الذخوط يتقجـ لالمتحاف الشطخي والحي 
أساسيات عمع السداحة، السداحة التذخيعية )يتكػف مغ ثالث أجداء 

 (الفمدصيشية، أخالقيات السيشة

بعج اجتياز االمتحاف الشطخي بشجاح يتقجـ السداح لالمتحاف العسمي 
 بذكيو السيجاني والسحػسب

يحرل الشاجحيغ في االمتحاف الشطخي والعسمي عمى رخرة مداولة 
 (شيكل 200)ميشة السداحة، ودفع رسـػ 
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 السداحة إدارة - األراضيسمصة 

 لتاريخ:ا       الرفحة:                رقع الػثيقة:
 .حدب السعاممةزمغ العسمية:  .تجقيق معامالت إفخاز الذقق والصبقات اسع الػثيقة:

 .السعاممةحدب الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:

 
 

 العسمية )اإلجخاء( .1
  يقجـ الصمب مغ السالظ أو وكيمو بسػجب وكالة عجلية إلى دائخة االستكباؿ لجى اإلدارة العامة لألراضي

 .والعقارات
 يتع التحقق مغ  السدتشجات وشمب التدجيل مغ السػضف السختز في دائخة االستكباؿ. 
 السادة أعاله والتأشيخ عمييا بسا يفيج أنو تع مخاجعتيا وتجقيقيا  إذا ما تع استيفاء كافة السدتشجات السصمػبة في

يقـػ السػضف السحكػر بفتح معاممة تدجيل وتعصى رقع وتاريخ  ،االستكباؿمغ قبل السػضف السختز بجائخة 
 تدجيل.

 عزػ مغ اإلدارة العامة لألراضي والعقارات واإلدارة  يعخض ممف السعاممة عمى لجشة خاصة مذكمة مغ
 يكغ لع إذا عامة لمسداحة والػحجة القانػنية لسخاجعة وتجقيق تدمدل العقػد وكافة السدتشجات بالخرػصال

مقجـ شمب التدجيل ىػ نفدو السالظ لألرض السقاـ عمييا البشاء وتقـػ المجشة بإعصاء تػصية بالسػافقة عمى 
 التدجيل مغ عجمو، وكحلظ إذا كانت األرض غيخ مفخزة.

  صحة كافة األوراؽ والسدتشجات السقجمة وعجـ وجػد أي عائق مغ التدجيل يقػـ السػضف في حاؿ اكتساؿ و
نذخ إعالف في صحيفة يػمية عمى مجار ثالثة أياـ ويػقع مغ مدجل  السختز بجائخة التجقيق بإعجاد شمب

لمسالظ أراضي غدة ويشذخ عمى نفقة مقجـ شمب التدجيل عمى أف يحتػي اإلعالف تدمدل عقػد البيع وصػاًل 
السدجل في الصابػ ووصف دقيق لمعقار في حالة إعالف األرض ال يخ مفخزة، ويدتثشى مغ ذلظ إذا كاف 

 مقجـ شمب التدجيل ىػ نفدو مالظ األرض السقاـ عمييا البشاء و األرض مفخزة.
 .يعمق نفذ اإلعالف عمى باب البشاية وفي أقخب مدجج لمبشاية 
  تاريخ اإلعالف.تكػف مجة االعتخاض ستيغ يػمًا مغ 
  تحيل دائخة االستكباؿ الخخائط السقجمة إلى اإلدارة العامة لمسداحة لتجقيقيا واعتسادىا حدب الشطاـ السعتسج

 ومغ ثع تعيجىا لمجائخة السخترة في اإلدارة العامة لألراضي والعقارات.
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  :يتع دفع الخسػم عمى الشحػ التالي 

 ل إذا كاف السالظ السدجل غيخ شالب تدجيل الذقق. % مغ قيسة األرض رسـػ تدجي1 أوالا:
ىحا إذا كاف مقجـ شمب التدجيل غيخ مالظ لألرض  ،)تػزع ندبة الذقة إلى إجسالي الذقق والباقي يدجل رىشًا(

 السقاـ عمييا السباني.

مداحة % مغ قيسة األرض رسـػ إفخاز مداحي ألرض البشاء إذا كانت األرض غيخ مفخزة وتجفع عغ 1 ثانياا:
 والباقي يدجل رىشًا(. األرض السقاـ عمييا البشاء فقط )تػزع ندبة الذقة إلى إجسالي الذقق

 مغ قيسة العقار السخاد تدجيمو.  )واحج في األلف( رسـػ تدجيل الذقة ثالثاا:

  ىا تعفى مغ رسػم التدجيل السباني السصمػب تدجيميا باسع مالظ األرض السقام عمييا تمظ السباني باعتبار
 معاممة ترحيح قيج عقاري.

  .تحاؿ السعاممة إلى دائخة التدجيل لتدجيميا في الدجالت الخاصة بالذقق والصبقات 
 بعج إتساـ عسمية التدجيل يحرل مالظ الذقة أو البشاية عمى شيادتيغ لمتدجيل األولى لمذقة 

 شاء.أو البشاية والثانية لمحرة السذاعة في األرض واألجداء السذتخكة مغ الب 
  بكية الذقق التي لع يصمب أحج تدجيميا وتع إفخازىا بالخارشة الخئيدية يتع تدجيميا تحت التدجيل ويدجل عمييا

 رسـػ رىغ لمسداحة ولمصابػ بشفذ الخسـػ التي دفعت لباقي الذقق.

 

 السدتشجات السصمػبة  .2
 صػرة إثبات شخرية مقجـ الصمب لع يسس عمى اصجارىا أكثخ مغ عذخ سشػات. ·
 .ختراصصادرة مغ جية اال بإتسامورة البشاء أو تصبيق الشطاـ أو صػرة مرجقة عشيا شيادة رخ ·
خارشة رفع عغ الصبيعة تحجد مػقع البشاء في القديسة مػضح عمييا إحجاثيات البشاء صادرة عغ السداحة  ·

 العامة و يتع اعجادىا بعج تقجيع الصمب مباشخة.
 ق أو الذقة أو السحل.خارشة لمبشاء مبيشًا فييا مداحة الصاب ·
 .شيادات خمػ شخؼ مغ الزخائب ·
 عقج البيع السخاد تدجيمو )العقج االبتجائي( أو أي سشج مغ سشجات التسميظ السعتبخة قانػنًا. ·
 مدتخخج قيج حجيث لألرض السقاـ عمييا البشاء و يجػز استخخاجو لرالح السعاممة. ·
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 مخصط سيخ العسمية .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :  المستندات المطلوبة لمبول معاملة إفراز شمك وطبمات

 ٌتم تدلٌك المستندات وطلب التسجٌل من الموظف المختص فً دائرة االستمبال

ٌمدم الطلب من مالن الشمة أو وكٌله بموجب وكالة عدلٌة الى دائرة االسمبال لدى االدارة العامة 
 لألراضً والعمارات

 صورة اثبات شخصٌة ممدم الطلب

 طبٌك النظام أو صورة مصدلة عنهارخصة البناء أو ت

 خارطة رفع عن الطبٌعة تحدد مولع البناء فً المسٌمة

 خارطة للبناء مبٌنا  فٌها مساحة الطابك أو الشمة أوالمحل

 شهادات خلو طرف من الضرائب

سند من  عمد البٌع المراد تسجٌله )العمد االبتدائً( أو أي

 سندات التملٌن المعتبرة لانونا  

 رج لٌد حدٌث لألرض الممام علٌها البناءمستخ
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 السداحة إدارة - صة األراضيسم

 التاريخ: الرفحة:                     رقع الػثيقة:
 .حدب السعاممةزمغ العسمية:  األرشيف مغ خخائط ترػيخ اسع الػثيقة:

 .شيكل )لمسدتشج الػاحج( 20الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:
 

 العسمية )اإلجخاء( .1

السػضف السختز باستالـ الصمبات لمحرػؿ  دء مشيا شمب إلىيقجـ السػاشغ مالظ القديسة أو مالظ أي ج  

عمى خجمات مغ السداحة العامة يحجد في بشج العسل السصمػب ويخفق بالصمب صػرة عغ السدتشجات 
حرخ حجة السصمػبة مدتخخج قيج )مدتشج ممكية( وفي حالة وفاة السالظ يقجـ الصمب أحج الػرثة حدب 

إلرث، وفي حالة البيع يخفق بالصمب صػرة عغ عقج الذخاء، مػقع حرخ احجة اإلرث ويخفق صػرة عغ 
 مغ محامي.

 يتع تجقيق السدتشجات مغ  السػضف السختز باستالـ الصمبات ويػقع الصمب بعج استيفائو لجسيع السدتشجات. 

حدب الججوؿ تحريل الخسـػ مغ قبل السػضف السختز ويعتسج  شيكل( 20)شباعة أمخ دفع بخسـػيتع   

 أو مغ يشػب عشو حدب األصػؿ. الجائخة مغ مجيخ
 .يتع دفع السػاشغ الخسـػ في البشظ السعتسج حدب األصػؿ الستبعة 

عمى ل، ويكتب رقع إيراؿ الجفع كشي 20يتع ترػيخ العجد السصمػب مغ الرػر و يكػف لكل صػرة رسـػ   

 . الخارشة وتحفع ندخة االيراؿ في ممف الخارشة
 وتعتسج مغ السجيخ العاـ. لسخصصاتدائخة امجيخ يتع التجقيق مغ  

 يدمع لمسػاشغ الشدخ السصمػبة معتسجة. 

 
 السدتشجات السصمػبة  .2

 .صػرة عغ مدتخخج القيج باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو ·
 .صػرة ىػية مقجـ الصمب أو وكيمو بسػجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخرية ·
 .في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدجل في سجالت الصابػصػرة مرجقة عغ حجة حرخ االرث  ·
صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ أو أحج  ·

 .ورثتو
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 مخصط سيخ العسمية .3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شٌكل عن كل صورة فً البنن  فً سلطة األراض20ًتحصٌل رسوم 

 تدلٌك الطلب من الموظف المختص

ٌمدم المواطن مالن المسٌمة المعنٌة بطلب الى لسم االستمبال مرفك 
 كافة االوراق المطلوبة

 تصوٌر خرائط سابمة
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 ثانياا:األعسال السيجانية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األعمال 
 المٌدانٌة

لٌاس صٌدلٌات 
 ومستودعات

 الدمج واإلفراز

 المرحلة الفنٌة
مرحلة تمدٌم 

 الطلب

 التسجٌل المجدد
تعٌٌن الحدود 
 والرفع والتسلٌم

 المرحلة الفنٌة
مرحلة تمدٌم 

 الطلب
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 السداحة إدارة - سمصة األراضي

 التاريخ:     الرفحة:                 رقع الػثيقة:
 .حدب السعاممةزمغ العسمية:  .تعييغ الحجود اسع الػثيقة:

 .شيكل لمسكتبي 360شيكل لمسيجاني،  600الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:
 

 العسمية )اإلجخاء( .1

إلى  السػضف السختز باستالـ الصمبات  يقجـ السػاشغ مالظ القديسة أو مالظ أي جدء مشيا شمب  

 لمحرػؿ عمى خجمات مغ دائخة السدح السيجاني يحجد العسل السصمػب تعييغ الحجود ويخفق بالصمب:
 .صػرة عغ مدتخخج القيج باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو (1
 .خريةصػرة ىػية مقجـ الصمب أو وكيمو بسػجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات ش (2
صػرة مرجقة عغ حجة حرخ االرث في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدجل في سجالت  (3

 .الصابػ
صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ  (4

 .أو أحج ورثتو

ع الصمب بعج تجقيق يتع تجقيق السدتشجات السصمػبة مغ السػضف السختز باستالـ الصمبات ويػق  

 السدتشجات حدب األصػؿ .
 يتع حجد فخقة مداحية لمعسل السيجاني. 

شيكل رسػم الخارشة  360شيكل لكل يػم عسل ميجاني،  600)خسـػ ب شباعة أمخ الجفعيتع   

 .السػضف السختز حدب ججوؿ تحريل الخسـػ مغ قبل السداحية(
 .األصػؿ غ الحجود السصمػبة حدبييتع خخوج فخقة مداحية لتعي 

 .لػاحج بحدب ججوؿ الخسـػ السعتسجالسيجاني لميـػ ا عسلرسـػ ال دفعيتع  

 يتع مخاشبة الجيات الخسسية بجفع السبمغ السدتحق مغ خالؿ دائخة السالية في حاؿ السعاممة لسؤسدة. 

 .تجييد الخارشةيتع  

، داح السخخز فقطالستقجيع تقخيخ فشي يعجه يكػف االعتخاض مغ خالؿ في حالة اعتخاض السػاشغ   

ومغ ثع يتع دراسة االعتخاض حدب األصػؿ وفي حالة قبػلو يتع اعادة العسل مغ خالؿ مداح حكػمي 
 .ويعتسج عسمو بػاسصة لجشة تعييغ الحجود آخخ

 

 السدتشجات السصمػبة .2
 .صػرة عغ مدتخخج القيج باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو ·
 .كيمو بسػجب وكالة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخريةصػرة ىػية مقجـ الصمب أو و  ·
صػرة مرجقة عغ حجة حرخ االرث في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدجل في سجالت  ·

 .الصابػ
صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ أو  ·

 .أحج ورثتو
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 مخصط سيخ العسمية .3
 

 
 
 
 
 
 

 المرحلة الفنٌة

 خروج الفرلة المساحٌة

فً حال االعتراض على تعٌٌن الحدود من المجاورٌن 
للمسٌمة ٌتم تمدٌم تمرٌر فنً من مساح مرخص 

 وتدرس الحدود

شٌكل حسب 360تجهٌز خارطة مساحٌة ولدرها  
 الطلب، وتحفظ خارطة فً الملف حال عدم الطلب

 اعتماد الخارطة من المدٌر العام

 مرحلة تمدٌم الطلب

فتح معاملة تعٌٌن حدود من المالن أو 
 وكٌله

 تمدٌم األوراق المطلوبة

 تدلٌك األوراق واعتماده

حجز فرلة مساحٌة ودفع الرسوم ولدرها 
 شٌكل لكل ٌوم عمل 600
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 السداحة إدارة – سمصة األراضي

 التاريخ:                       الرفحة:           رقع الػثيقة:
 .زمغ العسمية: حدب السعاممة .السججد التدجيل اسع الػثيقة:

 .شيكل مكتبي 540شيكل تػقيع جيخان،  450شيكل ميجاني،  900الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:
 

 
 اء(العسمية )اإلجخ  .1

 
· : سة القانػنية )األوراق السصمػبة(: مخحمة تقجيع الصمب و الجراأوالا  

 شمب فتح معاممة تدجيل مججد مغ السالظ أو مغ وكيمو. ·
 ابخاز وثائق إثبات الذخرية لراحب السعاممة . ·
ط )يتع إحزارىا بسعخفة سمصة األراضي( ويتع العسل عمى الخب شيادة مالية مغ دائخة ضخيبة األمالؾ ·

 .لكتخوني لتدييل عسل المجشةاال
 .مغ البائعيغ أماـ السػضف السختز تدمدل عقػد السمكية و تدكية العقػد ·
ع حرخ إرث و إقخار مغ الػرثة برحة البيع أو قبػؿ التدجيل )في حاؿ أف يكػف االسحجة  ·

 .السدجل في ورقة الزخيبة متػفى(
رض تفيج برحة ممكية شالب جيخاف األرض مغ جسيع الجيات السحيصة باأل اقخار مػقع مغ ·

 (.مداح حكػمي 2عجد ال يقل عغ مت كػنةمالتدجيل )أماـ لجشة 
 شيادة مختار برحة السمكية لصالب التدجيل. ·
شيادة ثالث معخفيغ عجوؿ برحة ممكية شالب التدجيل أماـ مجيخ التدػية )في حاؿ األرض غيخ  ·

 (. أراضي الدبع فقط السالية،مدجمة في 
عيج عجلي مغ قبل شالب التدجيل برحة ممكية األرض وأف جسيع السعمػمات تسشج حمف يسيغ و  ·

 السقجمة لدمصة األراضي صحيحة.
 

· الفشية:: السخحمة ثانياا  

 شيكل(. 900الخسـػ خخوج عمى الصبيعة لكياس األرض )ال ·
 .ةيوإرساليا لمبمجية السخترة الستقصاع الذػارع الييكم عسل خارشة مبجئية لألرض السشػي تدجيميا ·
 .لتػقيع الجيخاف و السختار عمييا عسل خارشة الستقصاعات الذػارع و تجييدىا ·
يتع وضع إعالف في السدجج و البمجية و الجخيجة اليػمية وعمى صفحة التػاصل االجتساعي سمصة  ·

( لسجة خسدة عذخ يػمًا كفخصة لتقجيع االعتخاضات ، وثالثيغ يػمًا في حاؿ Facebookاألراضي )
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دجمة في السالية ) خاص أراضي الدبع( و تقجـ االعتخاضات الى مجيخ التدػية األرض غيخ م
 مباشخة ، مخفق معيا كفالة عجلية تكفل كل عصل و ضخر.

تقـػ المجشة بجراسة االعتخاضات التي تقجـ خالؿ فتخة االعتخاض أما االعتخاضات التي تقجـ بعج ذلظ  ·
 .الجيات القزائية ـأما ال تجرس ويسشح مقجميا فتخة أسبػع فقط إلثباتيا

مسداحة و دفع ل االدارة العامةيتع اصجار الخارشة الشيائية مغ قبل اعتخاضات  في حاؿ عجـ وجػد ·
 . ارشةشيكل ( لمخ 540رسـػ ) 

 
· :  مخحمة التجقيق: ثالثاا  

 الشيائية.يتع عخض السمف عمى لجشة التدجيل السججد ألخح السػافقة  ·
 د يتع عخض السمف عمى لجشة التخسيغ لتقجيخ سعخ الستخ. بعج مػافقة لجشة التدجيل السجج ·

 
 :  مخحمة التدجيل لجى دائخة تدجيل األراضي )الصابػ (:رابعاا  ·

 .في الصابػ لألرض السشػي تدجيميا إعصاء رقع معاممة ·
تدجيميا حدب تقجيخ  %( مغ قيسة األرض الجاري 0.5دفع الخسـػ البالغ قيستيا نرف في السائة ) ·

 .غلجشة التخسي
( بعج اعصائيا رقع قصعة )شيادة تدجيل قيذافتدجل األرض في الدجالت الخسسية و يسشح السالظ  ·

 .و قديسة
 السدتشجات السصمػبة  .2
 وثائق إثبات الذخرية لراحب السعاممة. ·
شيادة مالية مغ دائخة ضخيبة األمالؾ)يتع إحزارىا بسعخفة سمصة األراضي ( ويتع العسل عمى الخبط  ·

 دييل عسل المجشة.االلكتخوني لت
 .مغ البائعيغ أماـ السػضف السختز تدمدل عقػد السمكية و تدكية العقػد ·
ع السدجل حجة حرخ إرث و إقخار مغ الػرثة برحة البيع أو قبػؿ التدجيل ) في حاؿ أف يكػف االس ·

 .في ورقة الزخيبة متػفى(
رحة ممكية شالب التدجيل اقخار مػقع مغ جيخاف األرض مغ جسيع الجيات السحيصة باألرض تفيج ب ·

 مداح حكػمي(. 2عجد ال يقل عغ غ مكػنة م)أماـ لجشة 
 شيادة مختار برحة السمكية لصالب التدجيل. ·
شيادة ثالث معخفيغ عجوؿ برحة ممكية شالب التدجيل أماـ مجيخ التدػية ) في حاؿ األرض غيخ  ·

 . أراضي الدبع فقط ( مدجمة في السالية،
لي مغ قبل شالب التدجيل برحة ممكية األرض وأف جسيع السعمػمات حمف يسيغ و سشج تعيج عج ·

 السقجمة لدمصة األراضي صحيحة.
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 العسمية مخصط سيخ .3

 
 

 

 من لٌمة األرض% 0.5احالة الملف الى الطابو للتسجٌل النهائً واصدار الرلم النهائً للمسٌمة، ودفع رسوم الطابو  

 تحال المعاملة إلى لجنة التسجٌل المجدد ومن ثم العرض على لجنة التخمٌن  

 شٌكل  540اصدار الخارطة النهائٌة المابلة للتسجٌل بعد كتابة اسماء الجٌران برسوم 

 ٌتم تجٌهز خارطة نهائٌة واعتمادها من المدٌر العام( ٌوم15)بعد انتهاء مدة االعالن 

 اصدار اعالنات البلدٌة والمسجد والجرٌدة وسند التعهد العدلً وحلف الٌمٌن

 شٌكل  450تحوٌل الخارطة لتولٌع الجٌران والمختار برسوم 

 اصدار نسخة جدٌدة بعد وضع خط التنظٌم واستمطاع الشوارع  الهٌكلٌة 

 تدلٌك الخارطة وارسال نسخة إلى البلدٌة المختصة لوضع خط التنظٌم واستمطاع الشوارع 

 ٌتم تحوٌل المعلومات المٌدانٌة  للمرسم لعمل  خارطة مساحٌة مبدئٌة

بعد التدلٌك ٌتم فتح معاملة فً لسم االستمبال وٌتم الحجز المٌدانً  والخروج  بشرط حضور جٌران األرض برسوم 
 شٌكل بحد أدنى 900

 تحوٌل الطلب الى لسم اإلدعاءات للتدلٌك

 تمدٌم الطلب فً دائرة التسوٌة  مرفك االوراق المطلوبة
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 السداحة إدارة – سمصة األراضي

 الرفحة:                     التاريخ: رقع الػثيقة:
 .مةزمغ العسمية: حدب السعام .الذيػع وإزالة اإلفخاز اسع الػثيقة:

 .شيكل )كحج أدنى( مكتبي 540شيكل ميجاني،  600الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:

 
 العسمية )اإلجخاء( .1

يحجد في بشج العسل في قدع استكباؿ السداحة، و يتقجـ السػاشغ بصمب إلى السػضف السختز باستالـ الصمبات   

حجيث لجسيع السالكيغ و بقدسة  السصمػب عسل إفخاز مخفق بالصمب صػرة عغ مدتخخج قيج )مدتشج ممكية(
رضائية تػضح اإلفخاز السصمػب عسمو مػقعو مغ جسيع األشخاؼ السالكة أو وكالئيع أو ورثتيع ومعتسجة مغ 
جية قانػنية )محكسة/مداح مخخز/محامي( وفي حالة كػف القدسة معقجة فشيًا يصمب اعتساد مداح مخخز أو 

 .حكسة يتع فقط تصبيق قخار السحكسةلسحكع محكسة إلزالة الذيػع و في حالة حكع ا
 يتع تجقيق السدتشجات مغ السػضف السختز باستالـ الصمبات ويػقع الصمب بعج تجقيق السدتشجات. 

 يتع حجد فخقة مداحية لمعسل السيجاني. 

كحج شيكل رسػم الخارشة السداحية  540شيكل لكل يػم عسل ميجاني،  600) شباعة أمخ الجفع بخسـػيتع   

 .مغ مجيخ الجائخة أو مغ يشػب عشو ب كذف تحريل الخسـػ مغ قبل السػضف السختز ويعتسجحد (أدنى
 يجفع السػاشغ الخسـػ )رسـػ يـػ عسل كامل( في الجائخة السالية.   

 السصمػب.يتع خخوج فخقة مداحية لعسل اإلفخاز  

 تجييد السخصط في دائخة اعجاد السخصصات.يتع  

أو معخفة الذػارع السارة  تفريميةحبة الشفػذ أو المجشة السخكدية لػضع الذػارع اليتع إرسالو ندخة إلى البمجية صا  

 حدب األصػؿ. بالقديسة ويتع تػقيعيا
 يتع استقصاع الذػارع عمى األرض. 

 يتع تجييد خارشة اإلفخاز واعتسادىا ويتع تدميسيا لمسػاشغ بعج تػقيع السػاشغ عمى تعيج بإرجاع الخارشة. 

في البمجية التي تقع في نفػذىا  السحميةالمجشة في السداحة ثع  الجية الخسسية لمسعاممة أو شغالسػا يتع متابعة  

 .السحمية ثع الى السداحةالمجشة ومغ ثع المجشة السخكدية وتعػد الى  األرض
 يتع ختع الخارشة بختع قابمة لمتدجيل. 

 الجيات واعتسادىا نيائيًا.يتع إرساؿ الخارشة لمصابػ بػاسصة السػاشغ بعج استيفائيا مغ جسيع  

 لإلدارة العامة لمسداحة لتحبيخ األرقاـ الشيائية السعتسجة واالحتفاظ بالسعاممة. يتع إرساؿ الخارشة مغ الصابػ 
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 السدتشجات السصمػبة .2
 .صػرة عغ مدتخخج القيج باسع السالظ السدجل في سجالت الصابػ أو ورثتو ·
 .الة عجلية مرجقة أو أي اثبات شخريةصػرة ىػية مقجـ الصمب أو وكيمو بسػجب وك ·
 .صػرة مرجقة عغ حجة حرخ االرث في حالة مقجـ الصمب أحج ورثة السالظ السدجل في سجالت الصابػ ·
صػرة مرجقة شبق األصل عغ عقج البيع في حاؿ مقجـ الصمب مذتخي مغ أحج السالكيغ السدجميغ أو أحج  ·

 .ورثتو
مػقعو مغ جسيع األشخاؼ السالكة أو وكالئيع أو ورثتيع  قدسة رضائية تػضح اإلفخاز السصمػب عسمو ·

 ومعتسجة مغ جية قانػنية )محكسة/مداح مخخز/محامي(.
في حالة كػف القدسة غيخ قابمة لمتصبيق يصمب اعتساد مداح مخخز أو حكع محكسة إلزالة الذيػع و في  ·

 حالة حكع السحكسة يتع فقط تصبيق قخار السحكسة.
 

 مخصط سيخ العسمية .3

 
 

 تسجٌل الخارطة فً سجالت الطابو

 تحبٌر األرلام النهائٌة المعتمدة من الطابو    

 متابعة المخطط فً الجهات المسؤولة واعتماده 

 شٌكل بعد تولٌع تعهد بارجاع الخارطة( 540)تسلٌم المواطن المخطط بعد دفع الرسوم 

 تطبٌك استمطاع الشوارع واعداد مخطط  اإلفراز النهائً 

 ارسال نسخة للبلدٌة واللجنة المركزٌة لوضع الشوارع

 اعداد المخطط

 شٌكل لكل ٌوم عمل 600حجز فرلة مساحٌة ودفع الرسوم  والخروج المٌدانً برسوم 

 تدلٌك المستندات المرفمة واعتمادها

 (إفراز ، دمج، إزالة شٌوع)تمدٌم طلب ٌوضح العمل المطلوب 
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 السداحة إدارة - سمصة األراضي

 التاريخ:   الرفحة:                 رقع الػثيقة:
 .زمغ العسمية: حدب السعاممة .الصبية والسدتػدعات الريجليات قياس اسع الػثيقة:

 .شيكل خارج غدة 400شيكل داخل غدة،  200الخسػم:  اعتساد السجيخ العام:
 

 العسمية )اإلجخاء( .1

 إدارة اإلجازة والتخاخيز مػجو لسجيخ عاـ السداحة العامة ُيصمب –اب مغ وزارة الرحة يتع استالـ كت
 فييا قياس السداحة الجاخمية لمريجلية السصمػب تخخيريا والسدافة ألقخب صيجلية بالقخب مشيا.

 .يتع تحػيل الصمب إلى مجيخ دائخة السدح السيجاني أو مغ يشػب عشو حدب األصػؿ 
 ية أو مداح لمعسل السيجاني.يتع حجد فخقة مداح 
  شيكل خارج غدة( حدب ججوؿ تحريل  400شيكل داخل غدة،  200) خسـػب شباعة أمخ دفعيتع

 .الخسـػ مغ قبل السػضف السختز
   .يجفع السػاشغ الخسـػ السصمػبة في الجائخة السالية 
 مشجوب وزارة اللة ودبخفقة  لعسل الكياسات السصمػبة حدب األصػؿ يتع خخوج فخقة مداحية أو مداح

 .الرحة
  لمجية الصالبة. وإرساليايتع رسع خارشة بالكياسات في الجائخة حدب األصػؿ 
 يتع االحتفاظ في ممف خاص بجسيع السدتشجات الخاصة بالسعاممة وذلظ حدب الخقع السدمدل. 

 الذخوط والسػاصفات الفشية الستعمقة بكياس الريجلية:
 

 .²ـ 120، والسدتػدع عغ ²ـ 30، والسختبخ عغ ²ـ 40غ يجب أف ال تقل مداحة الريجلية ع ·
ـ، في حالة وجػد 100يجب أف ال تقل السدافة بيغ الريجلية السصمػبة وأقخب صيجلية مخخرة عغ  ·

 ـ.200الريجليتيغ بيغ نفػذ بمجيتيغ يجب أف ال تقل السدافة عغ 
 ىػائياً تحدب السدافة القانػنية بسقجار البعج بيغ محػري مجخمي الريجليتيغ  ·
يدتثشى مغ ذلظ في حالة وقػع الريجليتيغ عمى شارعيغ مختمفيغ، فتحجد السدافة عمى اساس أقرخ  ·

 مدافة فعمية يدمكيا الجسيػر في سعيو الى الريجلية ىػائيًا.
 

 السدتشجات السصمػبة .2
ا قياس إدارة اإلجازة والتخاخيز مػجو لسجيخ عاـ السداحة العامة ُيصمب فيي- كتاب مغ وزارة الرحة  ·

 السداحة الجاخمية لمريجلية السصمػب تخخيريا والسدافة ألقخب صيجلية بالقخب مشيا.
 .مخفق مع كتاب وزارة الرحةالخخائط الترسيسية الخاصة بالريجلية  ·
 صػرة  عغ اليػية. ·
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 مخصط سيخ العسمية  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استالم كتاب من وزارة الصحة 

 حجز فرلة مساحٌة لعمل المٌاسات الالزمة

 خروج الفرلة المساحٌة بعد دفع الرسوم

 رسم الخارطة وتجهٌزها

 -ارسال النسخة األصلٌة إلى وزارة الصحة 
 وحدة اإلجازة والتراخٌص
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 ػمةاإلدارة العامة ألمالك الحك خجماتدليل الفرل الثالث: 
 

 

 إدارة أمالك الحكػمة  - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة: الرفحة:                   التاريخ:

 .زمغ العسمية: حدب السمف
 الخسػم: حدب السعاممة.

نقل ممكية األرض الستعاقج عمييا مجفػع اسع الػثيقة: 
 .كامل الثسغ ولع يتع تدجيميا في الصابػ

 ساد السجيخ العام:اعت اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 

 العسمية )االجخاء( .1
 شمب مقجـ مغ صاحب الرفة إلى رئيذ سمصة األراضي.  -1
 بشاًء عمى تأشيخة رئيذ سمصة األراضي ُيحػؿ الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة.  -2
 ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة التدجيل.  -3
 يتع استكسال الصمب بالسدتشجات اآلتية:بعج دراسة الصمب في دائخة التدجيل  -4

 .العقج األصمي أو صػرة عشو 
 .إيراالت الجفع األصمية إف وججت 
 .تدمدل العقػد في حاؿ البيع أو التشازؿ أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد 
 .حرخ اإلرث في حاؿ كاف وريث 
 يل.وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وك 
 .حكع السحكسة في حاؿ تشفيح االحكاـ 
 .في الحاالت الخاصة يتع استيفاء األوراؽ الثبػتية حدب الحالة 

 ُيحػؿ الصمب إلى اإلدارة العامة لمسداحة لخفع السػقع العاـ والخاص وتحجيج السداحة.  -5
. 15ة بعج استالـ الخخيصة مغ اإلدارة العامة لمسداحة يتع نذخ إعالف في جخيجة رسسية لسج  -6  يـػ
 تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي األقداط ُمػقع مغ دائخة التدجيل.  -7
 ُيخسل نسػذج اعتساد نقل ممكية أقداط والسمف الخاص إلى الػحجة القانػنية إلبجاء الخأي القانػني.  -8
ػمة ثع مغ بعج مػافقة الػحجة القانػنية يتع تػقيع الشسػذج مغ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عاـ أمالؾ الحك  -9

 رئيذ سمصة األراضي.
بعج استكساؿ التػاقيع مغ دائخة التدجيل ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة والػحجة القانػنية ورئيذ سمصة   -10

األراضي يتع تػجيو كتاب مغ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة إلى رئيذ سمصة األراضي بالسرادقة عمى 
مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ  إتساـ السعاممة وال مانع لجييا مغ تػجيو كتاب

 الستكساؿ إجخاءات نقل السمكية.
يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض   -11

 حدب اإلجخاءات الستبعة.
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 السدتشجات السصمػبة .2
 شمب مقجـ مغ صاحب السعاممة -
 ػرة عشو.العقج األصمي أو ص -
 إيراالت الجفع األصمية إف وججت. -
 تدمدل العقػد في حاؿ البيع أو التشازؿ أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد. -
 حرخ اإلرث في حاؿ كاف وريث. -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. -
 حكع السحكسة في حاؿ تشفيح االحكاـ. -
 ة يتع استيفاء األوراؽ الثبػتية حدب الحالة.في الحاالت الخاص -

 
 مخصط سيخ العسمية  .3

 شمب مقجم مغ صاحب الرفة إلى رئيذ سمصة األراضي
 

 بشاءا عمى تأشيخة رئيذ سمصة األراضي ُيحػل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

 ُيحػل مجيخ عام أمالك الحكػمة الصمب إلى دائخة التدجيل
 

 اسة الصمب في دائخة التدجيل يتع استكسال الصمب بالسدتشجات اآلتية:بعج در 
 .العقج األصمي أو صػرة عشو 
 .إيراالت الجفع األصمية إن وججت 
 .تدمدل العقػد في حال البيع أو التشازل أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد 
 .حرخ اإلرث في حال كان وريث 
 لجيات السخترة في حال كان وكيل.وكالة مرجقة مغ ا 
 .حكع السحكسة في حال تشفيح االحكام 

 في الحاالت الخاصة يتع استيفاء األوراق الثبػتية حدب الحالة.
 

 ُيحػل الصمب إلى اإلدارة العامة لمسداحة لخفع السػقع العام والخاص وتحجيج السداحة
 

 يػم 15ع نذخ إعالن في جخيجة رسسية لسجة بعج استالم الخخيصة مغ اإلدارة العامة لمسداحة يت
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 تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي األقداط ُمػقع مغ دائخة التدجيل
 

 ُيخسل نسػذج اعتساد نقل ممكية أقداط والسمف الخاص إلى الػحجة القانػنية إلبجاء الخأي القانػني
 

دجيل والتػثيق ومجيخ عام أمالك الحكػمة ثع مغ بعج مػافقة الػحجة القانػنية يتع تػقيع الشسػذج مغ دائخة الت
 .رئيذ سمصة األراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعج استكسال التػاقيع مغ دائخة التدجيل ومجيخ عام أمالك الحكػمة والػحجة القانػنية ورئيذ سمصة األراضي 
عاممة يتع تػجيو كتاب مغ اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة إلى رئيذ سمصة األراضي بالسرادقة عمى إتسام الس

وال مانع لجييا مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال إجخاءات نقل 
 .السمكية

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال تدجيل األرض حدب 
 .اإلجخاءات الستبعة
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 إدارة أمالك الحكػمة –ي سمصة األراض
 رقع الػثيقة: الرفحة:                 التاريخ:

 .زمغ العسمية: حدب السمف
 الخسػم: حدب السعاممة.

تكسمة أقداط التعاقجات القجيسة ونقل اسع الػثيقة: 
( 1،2،3( )عامخ الدراعي1،2السمكية )ناصخ الدراعي

 .(5إلى1)السداودات( )القخعات
 اعتساد السجيخ العام: ة األراضي:اعتساد رئيذ سمص

 

 العسمية )االجخاء(  .1
 شمب مقجـ مغ صاحب الرفة إلى رئيذ سمصة األراضي. (1
 بشاًء عمى تأشيخة رئيذ سمصة األراضي ُيحػؿ الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (2
 ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة التدجيل. (3
 ئخة التدجيل يتع استكسال الصمب بالسدتشجات اآلتية:بعج دراسة الصمب في دا (4

 العقج األصمي أو صػرة عشو. 

 إيراالت الجفع األصمية إف وججت. 

 تدمدل العقػد في حاؿ البيع أو التشازؿ أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد. 

 حرخ اإلرث في حاؿ كاف وريث. 

 ي حاؿ كاف وكيل.وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة ف 

 حكع السحكسة في حاؿ تشفيح االحكاـ. 

 في الحاالت الخاصة يتع استيفاء األوراؽ الثبػتية حدب الحالة. 

 ُيحػؿ الصمب إلى اإلدارة العامة لمسداحة لخفع السػقع العاـ والخاص وتحجيج السداحة. (5
. 15رسسية لسجة  بعج استالـ الخخيصة مغ اإلدارة العامة لمسداحة يتع نذخ إعالف في جخيجة (6  يـػ
 تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي األقداط ُمػقع مغ دائخة التدجيل. (7
 ُيخسل نسػذج اعتساد نقل ممكية أقداط والسمف الخاص إلى الػحجة القانػنية إلبجاء الخأي القانػني. (8
ؾ الحكػمة ثع مغ بعج مػافقة الػحجة القانػنية يتع تػقيع الشسػذج مغ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عاـ أمال (9

 رئيذ سمصة األراضي.
إعجاد تدػية مالية بالسبمغ السدتحق واعتسادىا مغ الجائخة السخترة واإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة ورئيذ  (10

 سمصة األراضي.
 يتع دفع السبمغ بشاًء عمى التدػية السعتسجة مغ رئيذ سمصة األراضي. (11
خ عاـ أمالؾ الحكػمة والػحجة القانػنية ورئيذ سمصة األراضي يتع     بعج استكساؿ التػاقيع مغ دائخة التدجيل ومجي (12

تػجيو كتاب مغ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة إلى رئيذ سمصة األراضي بالسرادقة عمى إتساـ السعاممة وال 
 السمكية. مانع لجييا مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ إجخاءات نقل

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض حدب  (13
 اإلجخاءات الستبعة.
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 السدتشجات السصمػبة .2
 شمب السقجـ مغ صاحب السعامالت. -
 العقج األصمي أو صػرة عشو. -
 إيراالت الجفع األصمية إف وججت. -
 ع أو التشازؿ أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد.تدمدل العقػد في حاؿ البي -
 حرخ اإلرث في حاؿ كاف وريث. -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. -
 حكع السحكسة في حاؿ تشفيح االحكاـ. -

 في الحاالت الخاصة يتع استيفاء األوراؽ الثبػتية حدب الحالة.
 

 مخصط سيخ العسمية .3

 .مقجم مغ صاحب الرفة إلى رئيذ سمصة األراضي شمب
  

 .بشاءا عمى تأشيخة رئيذ سمصة األراضي ُيحػل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

 .ُيحػل مجيخ عام أمالك الحكػمة الصمب إلى دائخة التدجيل
 

 ة:بعج دراسة الصمب في دائخة التدجيل يتع استكسال الصمب بالسدتشجات اآلتي
 العقج األصمي أو صػرة عشو. ·
 إيراالت الجفع األصمية إن وججت. ·
 تدمدل العقػد في حال البيع أو التشازل أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد. ·
 حرخ اإلرث في حال كان وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حال كان وكيل. ·
 ام.حكع السحكسة في حال تشفيح االحك ·
 في الحاالت الخاصة يتع استيفاء األوراق الثبػتية حدب الحالة. ·

 

 .ُيحػل الصمب إلى اإلدارة العامة لمسداحة لخفع السػقع العام والخاص وتحجيج السداحة
 

 .يػم 15بعج استالم الخخيصة مغ اإلدارة العامة لمسداحة يتع نذخ إعالن في جخيجة رسسية لسجة 
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 .اص بأراضي األقداط ُمػقع مغ دائخة التدجيلتعبئة الشسػذج الخ
 

 .ُيخسل نسػذج اعتساد نقل ممكية أقداط والسمف الخاص إلى الػحجة القانػنية إلبجاء الخأي القانػني
 

بعج مػافقة الػحجة القانػنية يتع تػقيع الشسػذج مغ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عام أمالك الحكػمة ثع مغ 
 .اضيرئيذ سمصة األر 

 

إعجاد تدػية مالية بالسبمغ السدتحق واعتسادىا مغ الجائخة السخترة واإلدارة العامة ألمالك الحكػمة ورئيذ 
 .سمصة األراضي

 

 .ألراضييتع دفع السبمغ بشاءا عمى التدػية السعتسجة مغ رئيذ سمصة ا
 

لػحجة القانػنية ورئيذ سمصة األراضي بعج استكسال التػاقيع مغ دائخة التدجيل ومجيخ عام أمالك الحكػمة وا
يتع تػجيو كتاب مغ اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة إلى رئيذ سمصة األراضي بالسرادقة عمى إتسام السعاممة وال 

 .مانع لجييا مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال إجخاءات نقل السمكية
 

خاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال تدجيل األرض حدب يتع تػجيو الس
 .اإلجخاءات الستبعة
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 

 رقع الػثيقة: الرفحة:                      التاريخ:
 .اكعمذخوحات لمسحاسع الػثيقة:  .حدب السعاممة زمغ العسمية:

 اعتساد السجيخ العام: .شيكل 27الخسػم: 
 

 العسمية )االجخاء( .1

 إرساؿ شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية في سمصة األراضي. -1

 يتع تحػيل الصمب مغ قبل الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. -2

عجاد السذخوحات بشاًء عمى شمب السحكسة )رد لمسحكسة يتع تحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق إل -3

 بالسذخوحات(.

 يتع إعجاد السذخوحات مغ قبل دائخة التدجيل والتػثيق. -4

 شيكل. 27دفع الخسـػ السقخرة  -5

 يتع اعتساد السذخوحات مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. -6

 ر وأرشفتيا.ُيحػؿ الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صاد -7

 ُتحػؿ السذخوحات بعج أرشفتيا إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ. -8

 السدتشجات السصمػبة .2

 شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة -

 صػرة ىػية السػاشغ -
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 مخصط سيخ العسمية .3
 

 
 

 

 
 
 
 

إرسال شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية في سمصة 
 .األراضي

يتع تحػيل الصمب مغ قبل الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالك 
 .الحكػمة

يتع تحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحات بشاءا عمى 
 (.رد لمسحكسة بالسذخوحات)شمب السحكسة 

 .يتع إعجاد السذخوحات مغ قبل دائخة التدجيل والتػثيق

 .شيكل 27دفع الخسػم السقخرة 

 .يتع اعتساد السذخوحات مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة

ُيحػل الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر 
 .وأرشفتيا

ُتحػل السذخوحات بعج أرشفتيا إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة لتدميسيا 
 .لمسػاشغ
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة: يخ:الرفحة:                  التار 

 
 .حدب السعاممة زمغ العسمية:

إفادات كذف عغ السمكية )اسع الستعاقج اسع الػثيقة: 
وندبة السجفػعات واسع السذخوع والقصعة والقديسة 

 .الستعاقج عمييا(
 اعتساد السجيخ العام: .شيكل 27الخسػم: 

 
 العسمية )االجخاء( .1

 

 نفدو أو ورثتو أو وكيموأوالا: في حال شمب اإلفادة مغ الستعاقج 

 تقجيع شمب حرػؿ عمى إفادة إلى مجيخ أمالؾ الحكػمة مخفق باآلتي:

 صػرة ىػية مقجـ الصمب. (1
 حرخ إرث إذا كاف الستعاقج أو السشتفع متػفيًا. (2
 وكالة مرجقة إذا ُقجـ الصمب بػاسصة وكيل. (3
والتػثيق بعج أرشفتو وإعصائو رقع ُيحػؿ الصمب مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى مجيخ دائخة التدجيل  (4

 وارد لمفحز وإعجاد اإلفادة.
 شيكل. 27بعج إعجاد اإلفادة يتع دفع الخسـػ السقخرة بكيسة  (5
 ُتحػؿ اإلفادة إلى مكتب مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة العتسادىا وأرشفتيا وإعصائيا رقع صادر. (6
 كػمة.يتع تدميع اإلفادة لمسػاشغ مغ خالؿ مكتب مجيخ عاـ أمالؾ الح (7

 ثانياا: في حال شمب اإلفادة عغ شخيق السحكسة
 

 إرساؿ شمب إفادة مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية. (1
 تقـػ الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (2
ت بشاًء عمى يقـػ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة بتحػيل الصمب إلي دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحا (3

 الصمب السقجـ لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(.
 شيكل. 27ال يتع إعجاد اإلفادة إال بعج حزػر السػاشغ لمدؤاؿ عغ الصمب ودفع الخسـػ السقخرة بكيسة  (4
بعج دفع الخسـػ السقخرة يتع اعتساد اإلفادة مغ قبل مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عاـ أمالؾ  (5

 الحكػمة.
 الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا. ُيحػؿ (6
 ُتحػؿ اإلفادة مخة أخخى إلى اإلدارة العامة ألمالؾ لتدميسيا لمسػاشغ. (7
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 السدتشجات السصمػبة .2
 شمب حرػؿ عمى إفادة  -
 صػرة ىػية مقجـ الصمب. -
 حرخ إرث إذا كاف الستعاقج أو السشتفع متػفيًا. -
 رجقة إذا ُقجـ الصمب بػاسصة وكيل.وكالة م -

 
 

 مخصط سيخ العسمية .3

 
 أوالا: في حال شمب اإلفادة مغ الستعاقج نفدو أو ورثتو أو وكيمو:

 

 -تقجيع شمب حرػل عمى إفادة إلى مجيخ أمالك الحكػمة مخفق باآلتي:
 صػرة ىػية مقجم الصمب. -
 حرخ إرث إذا كان الستعاقج أو السشتفع متػفياا. -
 إذا ُقجم الصمب بػاسصة وكيل. وكالة مرجقة -

 

ُيحػؿ الصمب مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق بعج أرشفتو وإعصائو رقع وارد 
 .لمفحز وإعجاد اإلفادة

 

 .شيكل 27بعج إعجاد اإلفادة يتع دفع الخسػم السقخرة بكيسة 
 

 .الحكػمة العتسادىا وأرشفتيا وإعصائيا رقع صادرُتحػل اإلفادة إلى مكتب مجيخ عام أمالك 
  

 .يتع تدميع اإلفادة لمسػاشغ مغ خالل مكتب مجيخ عام أمالك الحكػمة
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 ثانياا: في حال شمب اإلفادة عغ شخيق السحكسة:

 .إرسال شمب إفادة مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية
 

 .لى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمةتقـػ الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إ
 

يقػم مجيخ عام أمالك الحكػمة بتحػيل الصمب إلي دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحات بشاءا عمى الصمب 
 .السقجم لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(

 

 .شيكل 27بكيسة  ال يتع إعجاد اإلفادة إال بعج حزػر السػاشغ لمدؤال عغ الصمب ودفع الخسػم السقخرة
 

 .بعج دفع الخسػم السقخرة يتع اعتساد اإلفادة مغ قبل مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عام أمالك الحكػمة
 

 .ُيحػؿ الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا
 

 .يا لمسػاشغُتحػل اإلفادة مخة أخخى إلى اإلدارة العامة ألمالك لتدميس
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة: الرفحة:                التاريخ:

 .ترػيخ مدتشجاتاسع الػثيقة:  .حدب السعاممة زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: .شيكل 27الخسػم: 

 

 العسمية )االجخاء( .1
 

 أوالا: في حال شمب ترػيخ السدتشجات مغ خالل الستعاقج نفدو أو ورثتو أو وكيميع:
 تقجيع شمب ترػيخ مدتشجات إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة مخفق باآلتي:

 صػرة ىػية مقجـ الصمب.  (1
 حرخ إرث إذا كاف الستعاقج أو السشتفع متػفيًا.  (2
 وكالة مرجقة إذا ُقجـ الصمب بػاسصة وكيل.  (3

الصمب مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق بعج أرشفتو وإعصائو رقع وارد ُيحػؿ  ·
 لمفحز وإعجاد الرػر السصمػبة.

 شيكل لكل مدتشج وفي حاؿ العقػد التي تذتسل عمى أكثخ مغ ورقة تعتبخ مدتشج واحج. 27دفع الخسـػ السقخرة  ·
 ة األرشيف لترػيخ العقج أو السدتشج.يتع شمب السمف مػضػع الصمب مغ دائخ  ·
ُيحػؿ الصمب إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة لالعتساد والترجيق عمى الرػر بأنيا ندخة شبق األصل وأرشفتيا  ·

 وإعصائيا رقع صادر.
 يتع تدميع السػاشغ الرػر شبق األصل مغ مكتب مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. ·

 خيق السحكسةثانياا: في حال شمب ترػيخ السدتشجات عغ ش
 إرساؿ شمب ترػيخ السدتشجات مغ قبل السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي وتحػيمو إلى الػحجة القانػنية. (1
 تقـػ الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (2
بشاًء عمى الصمب يقـػ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة بتحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق لتجييد الرػر  (3

 السقجـ لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(.
 يتع تحجيج األوراؽ السصمػبة لمترػيخ مغ خالؿ السػضف السختز. (4
 شيكل لكل مدتشج. 27دفع الخسـػ السقخرة بكيسة  (5
 يتع شمب السمف مػضػع الصمب مغ دائخة األرشيف )شمب ورقي(. (6
إيراؿ الجفع وتحػيمو إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة ترػيخ السدتشجات السصمػبة وإرفاؽ شمب السحكسة و  (7

 لختسو برػرة شبق األصل واستخجاـ السحاكع.
 ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية إلعصائو رقع صادر وأرشفتو. (8
 ُيحػؿ الصمب والرػر مخة أخخى إلى أمالؾ الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ. (9
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 السدتشجات السصمػبة .2
 شمب ترػيخ مدتشجات  ·
 ىػية مقجـ الصمب.صػرة   ·
 حرخ إرث إذا كاف الستعاقج أو السشتفع متػفيًا.  ·
 وكالة مرجقة إذا ُقجـ الصمب بػاسصة وكيل.  ·

 

 
 

 مخصط سيخ العسمية .3
 

 أوالا: في حال شمب ترػيخ السدتشجات مغ خالل الستعاقج نفدو أو ورثتو أو وكيميع
 

 -باآلتي: تقجيع شمب ترػيخ مدتشجات إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة مخفق
 صػرة ىػية مقجم الصمب. -
 حرخ إرث إذا كان الستعاقج أو السشتفع متػفياا. -
 وكالة مرجقة إذا ُقجم الصمب بػاسصة وكيل. -

 

ُيحػل الصمب مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة إلى مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق بعج أرشفتو وإعصائو رقع وارد 
 .لمفحز وإعجاد الرػر السصمػبة

 

 .شيكل لكل مدتشج وفي حال العقػد التي تذتسل عمى أكثخ مغ ورقة تعتبخ مدتشج واحج 27ع الخسػم السقخرة دف
 

 .يتع شمب السمف مػضػع الصمب مغ دائخة األرشيف لترػيخ العقج أو السدتشج
 

ل وأرشفتيا ُيحػؿ الصمب إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة لالعتساد والترجيق عمى الرػر بأنيا ندخة شبق األص
 .وإعصائيا رقع صادر

 

 .يتع تدميع السػاشغ الرػر شبق األصل مغ مكتب مجيخ عام أمالك الحكػمة
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 :ثانياا: في حال شمب ترػيخ السدتشجات عغ شخيق السحكسة

 .إرسال شمب ترػيخ السدتشجات مغ قبل السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي وتحػيمو إلى الػحجة القانػنية
 

 .تقػم الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

يقػم مجيخ عام أمالك الحكػمة بتحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق لتجييد الرػر بشاءا عمى الصمب 
 .السقجم لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(

 

 .ل السػضف السختزيتع تحجيج األوراق السصمػبة لمترػيخ مغ خال 
 

 .شيكل لكل مدتشج 27دفع الخسػم السقخرة بكيسة 
 

 .يتع شمب السمف مػضػع الصمب مغ دائخة األرشيف )شمب ورقي(
 

ترػيخ السدتشجات السصمػبة وإرفاق شمب السحكسة وإيرال الجفع وتحػيمو إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة لختسو 
 .برػرة شبق األصل واستخجام السحاكع

 

 .ُيحػل الصمب إلى الػحجة القانػنية إلعصائو رقع صادر وأرشفتو
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 العسمية )االجخاء( .1
مة ألمالؾ الحكػمة ُيػضح فيو مقجـ الصمب رغبتو بإضافة صػرة شبق شمب ُمقجـ إلى مجيخ عاـ اإلدارة العا (1

 األصل عغ العقج األصمي إلى ممف أمالؾ الحكػمة الخاص بسػضػع العقج.
 ُيحػؿ الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق. (2
فاظ يقـػ السػضف السختز بتجقيق السدتشج بشاًء عمى ضػابط معيشة )لع يقع السػضف بحكخ ىحه الزػابط لمح (3

 عمى خرػصية العقػد وآلية التجقيق وخػفًا مغ التالعب بالعقػد(.
 وضع صػرة شبق األصل ُمػقعة مغ دائخة التدجيل ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة في ممف السعاممة. (4
 السدتشجات السصمػبة .2

 .شمب مقجـ مغ صاحب السعاممة ·
 .نو صاحب صفة(أثبات إصػرة ىػية )أي  ·

 مخصط سيخ العسمية .3
 

إلى مجيخ عام اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة ُيػضح فيو مقجم الصمب رغبتو بإضافة صػرة شبق  شمب ُمقجم
 .األصل عغ العقج األصمي إلى ممف أمالك الحكػمة الخاص بسػضػع العقج

 

 .ُيحػل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق
 

يقع السػضف بحكخ ىحه الزػابط لمحفاظ  يقػم السػضف السختز بتجقيق السدتشج بشاءا عمى ضػابط معيشة )لع
 .عمى خرػصية العقػد وآلية التجقيق وخػفاا مغ التالعب بالعقػد(

 

 .وضع صػرة شبق األصل ُمػقعة مغ دائخة التدجيل ومجيخ عام أمالك الحكػمة في ممف السعاممة
 

 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة: الرفحة:                 التاريخ:

 
 
 

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:

 :اسع الػثيقة: تجقيق العقػد القجيسة
 الُسقجمة مغ السػاشغ: -1

يج أمالك الحكػمة برػرة شبق األصل عغ رغبة السػاشغ بتدو 
 العقج.

تجقيق العقػد الغيخ مػجػدة لجيشا وتغحية ممفات الحكػمة بيحه  -2
 .العقػد السفقػدة بعج تجقيقيا وعمى وجو الخرػص تعاقجات رفح

 اعتساد السجيخ العام: الخسػم: حدب السعاممة.
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 أمالك الحكػمة إدارة –سمصة األراضي 

 رقع الػثيقة:  الرفحة:                  التاريخ:
 .متابعة تشفيح السعاممة مع اإلدارات السعشيةاسع الػثيقة:  حدب السعاممة. زمغ العسمية:

 اعتساد السجيخ العام: الخسػم: حدب السعاممة.
 

 العسمية )االجخاء( .1
 

 في اإلدارة العامة لمسداحة يتع متابعة اآلتي: ·
 خخيصة السػقع العاـ والخاص. -
 الخفع عمى الصبيعة. -
 يع مقاسع القخعة الخامدة.تدم -
 التشديق بخرػص مػاضيع المجشة السخكدية. -

 مع الػحجة القانػنية: ·
 متابعة السذخوحات وتحػيميا.  -
 متابعة شيادات السحاكع. -
 إبجاء الخأي القانػني في مػاضيع تخز دائخة التدجيل والتػثيق. -
 اعتساد االفادات الشخويجية. -
 د نقل السمكية.إبجاء الخأي القانػني في نساذج اعتسا -
 وترػيخ السدتشجات. واإلفاداتالتشديق في بعس السذخوحات  -

 اإلدارة العامة لمصابػ: ·
 استفدارات عغ قدائع وبيػعات سابقة تخز عسل الجائخة. -
 الحرػؿ عمى مدتخخجات قيج. -
 شمب ممفات معامالت تع تدجيميا سابقًا. -

 دائخة األرشيف: ·
 لتػثيق.متابعة االرشفة لسمفات دائخة التدجيل وا -
 شمب ممفات خاصة بسعامالت دائخة التدجيل والتػثيق وإرجاعيا. -
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  الرفحة:                 التاريخ:

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 الخسػم: حدب السعاممة.

نقل ممكية األرض الستعاقج عمييا زمغ اسع الػثيقة: 
 .حتالل "إيجارة شػيمة األمج" يتع تدجيميا في الصابػاال

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 

 العسمية )االجخاء( .1
 شمب مقجـ مغ صاحب الرفة إلى رئيذ سمصة األراضي.  (1
 بشاًء عمى تأشيخة رئيذ سمصة األراضي ُيحػؿ الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (2
 يخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة التدجيل.ُيحػؿ مج  (3
 بعج دراسة الصمب في دائخة التدجيل يتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية:  (4

 تدمدل العقػد في حاؿ البيع أو التشازؿ أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد. ·
 حرخ اإلرث في حاؿ كاف وريث. ·
 غ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل.وكالة مرجقة م ·
 حكع السحكسة في حالة تشفيح االحكاـ. ·
 أي أوراؽ أخخى اذا تصمب االمخ. ·

 ُيحػؿ الصمب إلى اإلدارة العامة لمسداحة لخفع السػقع العاـ والخاص وتحجيج السداحة.  (5
. 15جة بعج استالـ الخخيصة مغ اإلدارة العامة لمسداحة يتع نذخ إعالف في جخيجة رسسية لس (6  يـػ
 تعبئة الشسػذج الخاص باألراضي الستعاقج عمييا وُيػقع مغ دائخة التدجيل. (7
 ُيخسل الشسػذج والسمف الخاص بالسعاممة إلى الػحجة القانػنية إلبجاء الخأي القانػني. (8
ثع  بعج مػافقة الػحجة القانػنية يتع تػقيع الشسػذج مغ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة (9

 مغ رئيذ سمصة األراضي.
بعج استكساؿ التػاقيع مغ دائخة التدجيل ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة والػحجة القانػنية ورئيذ سمصة  (10

األراضي يتع تػجيو كتاب مغ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة إلى رئيذ سمصة األراضي بالسرادقة عمى 
رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ إتساـ السعاممة وال مانع لجييا مغ تػجيو كتاب مغ 

 الستكساؿ إجخاءات نقل السمكية.
يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض  (11

 حدب اإلجخاءات الستبعة.

 

 



71 
 

 السدتشجات السصمػبة  .2
 شمب مقجـ مغ صاحب السعاممة ·
 البيع أو التشازؿ أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد. تدمدل العقػد في حاؿ ·
 حرخ اإلرث في حاؿ كاف وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. ·
 حكع السحكسة في حالة تشفيح االحكاـ. ·
 أي أوراؽ أخخى اذا تصمب االمخ. ·

 

 

 

 

 مخصط سيخ العسمية .3

 .إلى رئيذ سمصة األراضيشمب مقجم مغ صاحب الرفة 
 

 .بشاءا عمى تأشيخة رئيذ سمصة األراضي ُيحػل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

 .ُيحػل مجيخ عام أمالك الحكػمة الصمب إلى دائخة التدجيل
 

 بعج دراسة الصمب في دائخة التدجيل يتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية:
 د في حال البيع أو التشازل أو اليبة أو غيخه مع حزػر البائعيغ لإلقخار برحة العقػد.تدمدل العقػ  -
 حرخ اإلرث في حال كان وريث. -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حال كان وكيل. -
 حكع السحكسة في حالة تشفيح االحكام. -
 أي أوراق أخخى إذا تصمب االمخ. -

 

 .سداحة لخفع السػقع العام والخاص وتحجيج السداحةُيحػل الصمب إلى اإلدارة العامة لم
 

 .يػم 15بعج استالم الخخيصة مغ اإلدارة العامة لمسداحة يتع نذخ إعالن في جخيجة رسسية لسجة 
 

 .تعبئة الشسػذج الخاص باألراضي الستعاقج عمييا وُيػقع مغ دائخة التدجيل
 

 .حجة القانػنية إلبجاء الخأي القانػنيُيخسل الشسػذج والسمف الخاص بالسعاممة إلى الػ 
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بعج مػافقة الػحجة القانػنية يتع تػقيع الشسػذج مغ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عام أمالك الحكػمة ثع مغ 
 .رئيذ سمصة األراضي

 

ألراضي بعج استكسال التػاقيع مغ دائخة التدجيل ومجيخ عام أمالك الحكػمة والػحجة القانػنية ورئيذ سمصة ا
يتع تػجيو كتاب مغ اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة إلى رئيذ سمصة األراضي بالسرادقة عمى إتسام السعاممة وال 

 .مانع لجييا مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال إجخاءات نقل السمكية
 

اضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال تدجيل األرض حدب يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األر 
 .اإلجخاءات الستبعة
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  الرفحة:                التاريخ:

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 .إفاداتاسع الػثيقة:  شيكل. 27الخسػم: 

 اعتساد السجيخ العام: ة األراضي:اعتساد رئيذ سمص
 

 العسمية )االجخاء( .1
 تقجيع شمب حرػل عمى إفادة إلى مجيخ أمالك الحكػمة مخفق باآلتي: -1

 صػرة ىػية مقجـ الصمب. -
 حرخ إرث إذا كاف الستعاقج أو السشتفع متػفيًا.  -
 وكالة مرجقة إذا ُقجـ الصمب بػاسصة وكيل. -

لحكػمة إلى مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق بعج أرشفتو وإعصائو رقع وارد ُيحػؿ الصمب مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ ا -2
 لمفحز وإعجاد اإلفادة.

 شيكل. 27بعج إعجاد اإلفادة يتع دفع الخسـػ السقخرة بكيسة  -3
 ُتحػؿ اإلفادة إلى مكتب مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة العتسادىا وأرشفتيا وإعصائيا رقع صادر. -4
 غ خالؿ مكتب مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة.يتع تدميع اإلفادة لمسػاشغ م -5

 

 السدتشجات السصمػبة .2
 .شمب حرػؿ عمى إفادة ·
 صػرة ىػية مقجـ الصمب. ·
 حرخ إرث إذا كاف الستعاقج أو السشتفع متػفيًا. ·
 .وكالة مرجقة إذا ُقجـ الصمب بػاسصة وكيل ·
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 مخصط سيخ العسمية .3
 

 مخفق باآلتي:تقجيع شمب حرػل عمى إفادة إلى مجيخ أمالك الحكػمة 
 صػرة ىػية مقجم الصمب. -
 حرخ إرث إذا كان الستعاقج أو السشتفع متػفياا.  -
 .وكالة مرجقة إذا ُقجم الصمب بػاسصة وكيل -

 

ُيحػل الصمب مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة إلى مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق بعج أرشفتو وإعصائو رقع وارد 
 .لمفحز وإعجاد اإلفادة

 

 .شيكل 27عجاد اإلفادة يتع دفع الخسػم السقخرة بكيسة بعج إ
 

 .ُتحػل اإلفادة إلى مكتب مجيخ عام أمالك الحكػمة العتسادىا وأرشفتيا وإعصائيا رقع صادر
 

 .يتع تدميع اإلفادة لمسػاشغ مغ خالل مكتب مجيخ عام أمالك الحكػمة
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 أمالك الحكػمة إدارة –سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:         الرفحة:          

 
 حدب السعاممة. زمغ العسمية:

 :اسع الػثيقة: شيادة السحاكع
 .بشاءا عمى شمب السحكسة -1
 .شمب مغ الشيابة -2

 اعتساد السجيخ العام: الخسػم: حدب السعاممة.
 
 العسمية )االجخاء( .1

 

 
 أوالا: في حالة شمب الذيادة مغ قبل السحكسة:

تع استكباؿ شمب ُمػجو مغ السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي بعشػاف إعالف شيػد ُمػضح فيو اسع ي -1
 السػضف السصمػب لمذيادة وتاريخ الذيادة ومػضػع الذيادة.

 ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية. -2
 يتع تحػيل مغ الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. -3
 غ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى دائخة التدجيل والتػثيق.يتع تحػيل الصمب م -4
 يتع شمب السمف مػضػع الذيادة مغ دائخة األرشيف. -5
 تتع دراسة السمف مػضػع الذيادة مغ قبل السػضف السصمػبة شيادتو. -6
 التػجو في اليـػ والداعة السحجدة في اعالف الذيػد إلى السحكسة لإلدالء بالذيادة. -7

 

 مب الذيادة مغ قبل الشيابة:ثانياا: في حالة ش
يتع استكباؿ شمب ُمػجو مغ السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي بعشػاف إعالف شيػد ُمػضح فيو اسع  -1

 السػضف السصمػب لمذيادة وتاريخ الذيادة ومػضػع الذيادة.
 ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية. -2
 ؾ الحكػمة.يتع تحػيل مغ الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمال -3
 يتع تحػيل الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى دائخة التدجيل والتػثيق. -4
 يتع شمب السمف مػضػع الذيادة مغ دائخة األرشيف. -5
 تتع دراسة السمف مػضػع الذيادة مغ قبل السػضف السصمػبة شيادتو. -6
 بالذيادة.التػجو في اليـػ والداعة السحجدة في اعالف الذيػد إلى السحكسة لإلدالء  -7
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 مخصط سيخ العسمية .2
 

 أوالا: في حالة شمب الذيادة مغ قبل السحكسة
 

يتع استكباؿ شمب ُمػجو مغ السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي بعشػاف إعالف شيػد ُمػضح فيو اسع السػضف 
 .السصمػب لمذيادة وتاريخ الذيادة ومػضػع الذيادة

 

 .ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية
 

 .يتع تحػيل مغ الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة
 

 .يتع تحػيل الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى دائخة التدجيل والتػثيق
 

 .يتع شمب السمف مػضػع الذيادة مغ دائخة األرشيف
 

 .تتع دراسة السمف مػضػع الذيادة مغ قبل السػضف السصمػبة شيادتو
 

 .تػجو في اليـػ والداعة السحجدة في اعالف الذيػد إلى السحكسة لإلدالء بالذيادةال
 

 ثانياا: في حالة شمب الذيادة مغ قبل الشيابة
 

يتع استكباؿ شمب ُمػجو مغ السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي بعشػاف إعالف شيػد ُمػضح فيو اسع السػضف 
 .ذيادةالسصمػب لمذيادة وتاريخ الذيادة ومػضػع ال

 

 .ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية
 

 .يتع تحػيل مغ الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة
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 .يتع تحػيل الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى دائخة التدجيل والتػثيق
 

 .يتع شمب السمف مػضػع الذيادة مغ دائخة األرشيف
 

 .ػع الذيادة مغ قبل السػضف السصمػبة شيادتوتتع دراسة السمف مػض
 

 .التػجو في اليـػ والداعة السحجدة في اعالف الذيػد إلى السحكسة لإلدالء بالذيادة
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  الرفحة:                       التاريخ:

تجقيق العقػد السقجمة مغ قبل السػاششيغ اسع الػثيقة:  ة.حدب السعامم زمغ العسمية:
 .وليدت لجى أمالك الحكػمة

 اعتساد السجيخ العام: الخسػم: حدب السعاممة.
 
 العسمية )االجخاء( .1

عامة ألمالؾ الحكػمة ُيػضح فيو مقجـ الصمب رغبتو بإضافة صػرة شبق شمب ُمقجـ إلى مجيخ عاـ اإلدارة ال (1
 األصل عغ العقج األصمي إلى ممف أمالؾ الحكػمة الخاص بسػضػع العقج.

 ُيحػؿ الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق. (2
محفاظ يقـػ السػضف السختز بتجقيق السدتشج بشاًء عمى ضػابط معيشة )لع يقع السػضف بحكخ ىحه الزػابط ل (3

 عمى خرػصية العقػد وآلية التجقيق وخػفًا مغ التالعب بالعقػد(.
 وضع صػرة شبق األصل ُمػقعة مغ دائخة التدجيل ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة في ممف السعاممة. (4

 

 مخصط سيخ العسمية .2
 

ألمالؾ الحكػمة ُيػضح فيو مقجـ الصمب رغبتو بإضافة صػرة شمب ُمقجـ إلى مجيخ عاـ اإلدارة العامة 
.شبق األصل عغ العقج األصمي إلى ممف أمالؾ الحكػمة الخاص بسػضػع العقج  

 

 ُيحػؿ الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق
 

يقـػ السػضف السختز بتجقيق السدتشج بشاًء عمى ضػابط معيشة )لع يقع السػضف بحكخ ىحه الزػابط 
محفاظ عمى خرػصية العقػد وآلية التجقيق وخػفًا مغ التالعب بالعقػد(ل  

 

 وضع صػرة شبق األصل ُمػقعة مغ دائخة التدجيل ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة في ممف السعاممة
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  الرفحة:               التاريخ:

 .شيادة السحاكعاسع الػثيقة:  حدب السعاممة. مية:زمغ العس
 اعتساد السجيخ العام: الخسػم: حدب السعاممة.

 

 العسمية )االجخاء( .1
 

ػد ُمػضح فيو اسع السػضف يتع استكباؿ شمب ُمػجو مغ السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي بعشػاف إعالف شي (1
 السصمػب لمذيادة وتاريخ الذيادة ومػضػع الذيادة.

 ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية. (2
 يتع تحػيل مغ الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (3
 يتع تحػيل الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى دائخة التدجيل والتػثيق. (4
 ضػع الذيادة مغ دائخة األرشيف.يتع شمب السمف مػ  (5
 تتع دراسة السمف مػضػع الذيادة مغ قبل السػضف السصمػبة شيادتو. (6
 التػجو في اليـػ والداعة السحجدة في اعالف الذيػد إلى السحكسة لإلدالء بالذيادة. (7

 

 مخصط سيخ العسمية .2
 

بال شمب ُمػجو مغ السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي بعشػان إعالن شيػد ُمػضح فيو اسع السػضف يتع استك
 .السصمػب لمذيادة وتاريخ الذيادة ومػضػع الذيادة

 

 .ُيحػل الصمب إلى الػحجة القانػنية
 

 .يتع تحػيل مغ الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

 .مغ مجيخ عام أمالك الحكػمة إلى دائخة التدجيل والتػثيق يتع تحػيل الصمب
  

 .يتع شمب السمف مػضػع الذيادة مغ دائخة األرشيف
 

 .تتع دراسة السمف مػضػع الذيادة مغ قبل السػضف السصمػبة شيادتو
 

 .التػجو في اليػم والداعة السحجدة في اعالن الذيػد إلى السحكسة لإلدالء بالذيادة
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:    الرفحة:             

 .إفادة عغ شخيق السحكسةاسع الػثيقة:  .حدب السعاممة زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: شيكل 27الخسػم: 

 
 العسمية )االجخاء( .1
 إرساؿ شمب إفادة مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية. (1
 تقـػ الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (2
الصمب  يقـػ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة بتحػيل الصمب إلي دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحات بشاًء عمى (3

 السقجـ لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(.
 شيكل. 27ال يتع إعجاد اإلفادة إال بعج حزػر السػاشغ لمدؤاؿ عغ الصمب ودفع الخسـػ السقخرة بكيسة  (4
 بعج دفع الخسـػ السقخرة يتع اعتساد اإلفادة مغ قبل مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. (5
 لسذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا.ُيحػؿ الصمب مع ا (6
 ُتحػؿ اإلفادة مخة أخخى إلى اإلدارة العامة ألمالؾ لتدميسيا لمسػاشغ. (7

 
 مخصط سيخ العسمية .2

 .إرسال شمب إفادة مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية
 

 .الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمةتقػم 
 

يقػم مجيخ عام أمالك الحكػمة بتحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحات بشاءا عمى الصمب السقجم 
 .لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(

 

 .شيكل 27ال عغ الصمب ودفع الخسػم السقخرة بكيسة ال يتع إعجاد اإلفادة إال بعج حزػر السػاشغ لمدؤ 
 

 .بعج دفع الخسػم السقخرة يتع اعتساد اإلفادة مغ قبل مجيخ دائخة التدجيل والتػثيق ومجيخ عام أمالك الحكػمة
  

 .ُيحػل الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا
 

 .مالك لتدميسيا لمسػاشغألإلى اإلدارة العامة لُتحػل اإلفادة مخة أخخى 
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  الرفحة:              التاريخ:

 .مذخوحات عغ شخيق السحكسةاسع الػثيقة:  .حدب السعاممة زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: .شيكل 27الخسػم: 

 
 العسمية )االجخاء( .1
 إرساؿ شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية في سمصة األراضي. (1
 يتع تحػيل الصمب مغ قبل الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (2
دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحات بشاًء عمى شمب السحكسة )رد لمسحكسة يتع تحػيل الصمب إلى  (3

 بالسذخوحات.
 يتع إعجاد السذخوحات مغ قبل دائخة التدجيل والتػثيق. (4
 شيكل. 27دفع الخسـػ السقخرة  (5
 يتع اعتساد السذخوحات مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. (6
 انػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا.ُيحػؿ الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة الق (7
 ُتحػؿ السذخوحات بعج أرشفتيا إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ. (8

 

 مخصط سيخ العسمية .2
 

 إرسال شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية في سمصة األراضي.
 

 يتع تحػيل الصمب مغ قبل الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة.
  

 يتع تحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثيق إلعجاد السذخوحات بشاءا عمى شمب السحكسة
 .()رد لمسحكسة بالسذخوحات

 

 يتع إعجاد السذخوحات مغ قبل دائخة التدجيل والتػثيق.
 

 شيكل. 27م السقخرة دفع الخسػ 
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 يتع اعتساد السذخوحات مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة.
 

 ُيحػل الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا.
 

 ُتحػل السذخوحات بعج أرشفتيا إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ.
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 .مب السحكسةش ·
 .صػرة ىػية ·
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  التاريخ:     الرفحة:            

  ترػيخ خخيصة أو ورقة اإلحراء اسع الػثيقة:  .حدب السعاممة زمغ العسمية:
 .)ورقة الدجل( عغ شخيق السحكسة

 اعتساد السجيخ العام: .شيكل 27الخسػم: 
 
 )االجخاء( العسمية .1
 إرساؿ شمب ترػيخ ورقة اإلحراء )الدجل( مغ قبل السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي. (1
 ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية. (2
 تقـػ الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (3
ق لتجييد الرػر بشاًء عمى الصمب يقـػ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة بتحػيل الصمب إلى دائخة التدجيل والتػثي (4

 السقجـ لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(.
 يتع تحجيج األوراؽ السصمػبة لمترػيخ مغ خالؿ السػضف السختز. (5
 شيكل لكل مدتشج. 27دفع الخسـػ السقخرة بكيسة  (6
 يتع شمب السمف مػضػع الصمب مغ دائخة األرشيف )شمب ورقي(. (7
ؽ شمب السحكسة وإيراؿ الجفع وتحػيمو إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة ترػيخ السدتشجات السصمػبة وإرفا (8

 لختسو برػرة شبق األصل واستخجاـ السحاكع.
 ُيحػؿ الصمب إلى الػحجة القانػنية إلعصائو رقع صادر وأرشفتو. (9

 ُيحػؿ الصمب والرػر مخة أخخى إلى أمالؾ الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ. (10
 
 مخصط سيخ العسمية .2

 
 .إرسال شمب ترػيخ ورقة اإلحراء )الدجل( مغ قبل السحكسة إلى رئيذ سمصة األراضي

 

 .ُيحػل الصمب إلى الػحجة القانػنية
 

 .تقػم الػحجة القانػنية بتحػيل الصمب إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

التدجيل والتػثيق لتجييد الرػر بشاءا عمى  يقػم مجيخ عام أمالك الحكػمة بتحػيل الصمب إلى دائخة
 .الصمب السقجم لمسحكسة )رد لمسحكسة باإلفادة(
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 .يتع تحجيج األوراق السصمػبة لمترػيخ مغ خالل السػضف السختز
 

 .شيكل لكل مدتشج 27دفع الخسػم السقخرة بكيسة 
 

 .يتع شمب السمف مػضػع الصمب مغ دائخة األرشيف )شمب ورقي(
 

ػيخ السدتشجات السصمػبة وإرفاق شمب السحكسة وإيرال الجفع وتحػيمو إلى مجيخ عام أمالك تر
 .الحكػمة لختسو برػرة شبق األصل واستخجام السحاكع

 

 .ُيحػل الصمب إلى الػحجة القانػنية إلعصائو رقع صادر وأرشفتو
 

 .غُيحػل الصمب والرػر مخة أخخى إلى أمالك الحكػمة لتدميسيا لمسػاش
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 .شمب ترػيخ ·
 .صػرة ىػية ·
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  التاريخ:    الرفحة:             

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 الخسػم: حدب السعاممة.

تكسمة أقداط )مذاريع اإلسكان الججيجة اسع الػثيقة: 
 .عيج الدمصة ُمخفزة الثسغ(

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 
 العسمية )االجخاء( .1

 ة.بعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صاحب الرفة إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػم (1
 ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع. (2
 يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية: (3

 حرخ إرث إذا كاف وريث. -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. -
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. -

 ص بأراضي مذاريع اإلسكاف الججيجة ُمخفزة الثسغ.تعبئة الشسػذج الخا (4
يتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عاـ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة بالسرادقة عمى إتساـ  (5

السعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ إجخاءات 
 نقل السمكية.

جيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض يتع تػ  (6
 حدب اإلجخاءات الستبعة.

في األراضي الُسخفزة الثسغ يسشع البيع بتاتًا وفي حالة البيع يتع تحريل مبمغ التخفيس السسشػح لألرض  (7
 .سشػات 10السباعة وال يتع نقل السمكية إال بعج انقزاء 

 

 مخصط سيخ العسمية .2

 .بعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صاحب الرفة إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة
 

 .ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع
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 يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية:

 ث إذا كاف وريث.حرخ إر  -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. -
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. -

 

 .تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكاف الججيجة ُمخفزة الثسغ

 

ساـ يتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عاـ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة بالسرادقة عمى إت
السعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ إجخاءات نقل 

 .السمكية

 

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض حدب 
 .اإلجخاءات الستبعة

 

ثسغ يسشع البيع بتاتًا وفي حالة البيع يتع تحريل مبمغ التخفيس السسشػح لألرض السباعة في األراضي الُسخفزة ال
 .سشػات 10وال يتع نقل السمكية إال بعج انقزاء 

 
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 شمب مغ صاحب الرفة ·
 حرخ إرث إذا كاف وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. ·
 األحكاـ. حكع محكسة في حاؿ تشفيح ·
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  التاريخ:  الرفحة:               

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 الخسػم: حدب السعاممة.

تكسمة أقداط )أقداط مذاريع اإلسكان اسع الػثيقة: 
 .الغيخ ُمخفزة الثسغ(

 ام:اعتساد السجيخ الع اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 

 العسمية )االجخاء( .1
بعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صاحب الرفة إلى مجيخ عاـ أمالؾ  (1

 الحكػمة.
 إلى دائخة االنتفاع.ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب  (2
 يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية: (3

 حرخ إرث إذا كاف وريث. -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. -
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. -

 الثسغ. تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكاف الججيجة ُمخفزة (4
يتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عاـ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة بالسرادقة عمى  (5

إتساـ السعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ 
 إجخاءات نقل السمكية.

إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض  يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي (6
 حدب اإلجخاءات الستبعة.

سشػات ابتجاًء مغ تاريخ العقج وفي حاؿ البيع قبل  10في األراضي ال يخ ُمخفزة الثسغ يسشع البيع لسجة  (7
 سشػات ال يتع نقل السمكية. 10

 

 مخصط سيخ العسمية .2
 

 .جيع شمب مغ صاحب الرفة إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمةبعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تق
 

 .ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع
 

 يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية:
 حرخ إرث إذا كاف وريث. -
 ل.وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكي -
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. -
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 .تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكاف الججيجة ُمخفزة الثسغ
 

لسعاممة ا الؾ الحكػمة بالسرادقة عمى إتساـيتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عاـ اإلدارة العامة ألم

 .اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ إجخاءات نقل السمكية وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى
 

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض حدب 
 اإلجخاءات الستبعة.

 

 10حاؿ البيع قبل سشػات ابتجاًء مغ تاريخ العقج وفي  10في األراضي ال يخ ُمخفزة الثسغ يسشع البيع لسجة 
 .سشػات ال يتع نقل السمكية

 
 السدتشجات السصمػبة .3

 شمب مغ صاحب الرفة ·
 حرخ إرث إذا كاف وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. ·
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. ·
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 ع الػثيقة: رق الرفحة:                التاريخ:

 .وزارات( اسع الػثيقة: خمػات شخف )إسكان، .حدب السعاممة زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: .شيكل 27الخسػم: 

 
 العسمية )االجخاء( .1

 شمب مقجـ مغ السػاشغ ُمػجو إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة مػضح فيو شمبو بالحرػؿ عمى خمػ شخؼ. (1
 ُيحػؿ الصمب إلى قدع االستكباؿ لمفحز واإلفادة عغ االنتفاع. (2
 لمكذف عغ التعجيات.بعج الفحز يتع تحػيل الصمب إلى دائخة التفتير  (3
 في حاؿ عجـ وجػد تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخؼ مغ خالؿ قدع االستكباؿ. (4
 شيكل. 27دفع الخسـػ السقخرة وقجرىا  (5
 يتع اعتساد خمػ الصخؼ مغ قبل السػضف السختز.  (6
 يتع اعتساد خمػ الصخؼ مغ قبل مدجل أراضي غدة.  (7
 ؾ الحكػمة. يتع اعتساد خمػ الصخؼ مغ قبل مجيخ عاـ أمال (8
 تدميع السػاشغ خمػ الصخؼ بعج التػقيع عمى صػرة خمػ الصخؼ الستالـ األصل. (9

 يتع أرشفة صػرة خمػ الصخؼ. (10
 

 مخصط سيخ العسمية .2
 

 .شمب مقجم مغ السػاشغ ُمػجو إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة مػضح فيو شمبو بالحرػل عمى خمػ شخف
 

 .واإلفادة عغ االنتفاعُيحػل الصمب إلى قدع االستكبال لمفحز 
 

 .بعج الفحز يتع تحػيل الصمب إلى دائخة التفتير لمكذف عغ التعجيات
 

 .في حال عجم وجػد تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخف مغ خالل قدع االستكبال
 

 .شيكل 27دفع الخسػم السقخرة وقجرىا 
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 .يتع اعتساد خمػ الصخف مغ قبل السػضف السختز
 

 .تساد خمػ الصخف مغ قبل مدجل أراضي غدةيتع اع
 

 .يتع اعتساد خمػ الصخف مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة
 

 .تدميع السػاشغ خمػ الصخف بعج التػقيع عمى صػرة خمػ الصخف الستالم األصل
 

 .يتع أرشفة صػرة خمػ الصخف
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 .شمب مغ صاحب الرفة ·
 حرخ إرث إذا كاف وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. ·
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. ·
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 اإلدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  الرفحة:                التاريخ:

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 الخسػم: حدب السعاممة.

 التخريراتاسع الػثيقة: 

 اعتساد السجيخ العام: ألراضي:اعتساد رئيذ سمصة ا
 
 العسمية )االجخاء( .1

 يتع تقجيع شمب مغ السػاشغ أو السؤسدة شالب االنتفاع إلى رئيذ سمصة األراضي. (1
في حاؿ السػافقة وصجور قخار مجمذ الػزراء بالسػافقة عمى التخريز يتع فتح ممف لمسعاممة عمى أف  (2

 مف عمى اآلتي:يذتسل الس
 قخار مجمذ الػزراء. ·
 شمب السػاشغ باالنتفاع. ·
 قخار لجشة التخسيغ. ·
 في حاؿ كاف جسعية أو مؤسدة يجب أف يخفق الشطاـ األساسي لمسؤسدة ودراسة الججوى. ·

يتع عسل التدػية السالية حدب التخسيغ ومداحة األرض وتػقيعيا مغ السػضف السختز ومجيخ عاـ أمالؾ  (3
 سمصة األراضي.الحكػمة ورئيذ 

 دفع الجفعة األولى حدب التدػية سػاء إيجار أو بيع. (4
 يتع إرساؿ السمف إلى الجائخة القانػنية لتحخيخ العقج وتػقيعو مغ قبل السشتفع ورئيذ سمصة األراضي. (5
 يتع إرساؿ السمف إلى اإلدارة العامة لمسداحة لتدميع قصعة األرض. (6
 .األرشفةو إرساؿ السمف إلى دائخة األرشيف لمحفع  (7
 إعجاد السمف بالخصػات الدابقة يكػف مرحػبًا بالخصػات االلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالؾ الحكػمة. (8

 

 مخصط سيخ العسمية .2

 .يتع تقجيع شمب مغ السػاشغ أو السؤسدة شالب االنتفاع إلى رئيذ سمصة األراضي
 

لتخريز يتع فتح ممف لمسعاممة عمى أف يذتسل في حاؿ السػافقة وصجور قخار مجمذ الػزراء بالسػافقة عمى ا
 السمف عمى اآلتي:

 قخار مجمذ الػزراء. -
 شمب السػاشغ باالنتفاع. -
 قخار لجشة التخسيغ. -
 في حال كان جسعية أو مؤسدة يجب أن يخفق الشطام األساسي لمسؤسدة ودراسة الججوى. -
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مغ السػضف السختز ومجيخ عام أمالك يتع عسل التدػية السالية حدب التخسيغ ومداحة األرض وتػقيعيا 
 .الحكػمة ورئيذ سمصة األراضي

 

 .دفع الجفعة األولى حدب التدػية سػاء إيجار أو بيع
 

 .يتع إرسال السمف إلى الجائخة القانػنية لتحخيخ العقج وتػقيعو مغ قبل السشتفع ورئيذ سمصة األراضي
 

 .لتدميع قصعة األرضيتع إرساؿ السمف إلى اإلدارة العامة لمسداحة 
 

 .واألرشفةإرسال السمف إلى دائخة األرشيف لمحفع 
 

 .إعجاد السمف بالخصػات الدابقة يكػن مرحػباا بالخصػات االلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالك الحكػمة
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 أمالك الحكػمة إدارة –سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:  الرفحة:              

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 اإليجاراتاسع الػثيقة:  الخسػم: حدب السعاممة.

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 
 العسمية )االجخاء( .1

 يتع تقجيع شمب مغ السػاشغ أو السؤسدة شالب االنتفاع إلى رئيذ سمصة األراضي. (1
خار مجمذ الػزراء بالسػافقة عمى التخريز يتع فتح ممف لمسعاممة عمى أن في حال السػافقة وصجور ق (2

 يذتسل السمف عمى اآلتي:
 قخار مجمذ الػزراء. ·
 شمب السػاشغ باالنتفاع. ·
 قخار لجشة التخسيغ. ·
 في حاؿ كاف جسعية أو مؤسدة يجب أف يخفق الشطاـ األساسي لمسؤسدة ودراسة الججوى. ·

لتخسيغ ومداحة األرض وتػقيعيا مغ السػضف السختز ومجيخ عاـ أمالؾ يتع عسل التدػية السالية حدب ا (3
 الحكػمة ورئيذ سمصة األراضي.

 دفع الجفعة األولى حدب التدػية. (4
 يتع إرساؿ السمف إلى الجائخة القانػنية لتحخيخ العقج وتػقيعو مغ قبل السشتفع ورئيذ سمصة األراضي. (5
 ة لتدميع قصعة األرض.يتع إرساؿ السمف إلى اإلدارة العامة لمسداح (6
 .واألرشفةإرساؿ السمف إلى دائخة األرشيف لمحفع  (7
 إعجاد السمف بالخصػات الدابقة يكػف مرحػبًا بالخصػات االلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالؾ الحكػمة. (8

 

 مخصط سيخ العسمية .2

 .يتع تقجيع شمب مغ السػاشغ أو السؤسدة شالب االنتفاع إلى رئيذ سمصة األراضي
 

في حال السػافقة وصجور قخار مجمذ الػزراء بالسػافقة عمى التخريز يتع فتح ممف لمسعاممة عمى أن يذتسل 
 السمف عمى اآلتي:

 قخار مجمذ الػزراء. -
 شمب السػاشغ باالنتفاع. -
 قخار لجشة التخسيغ. -
 في حال كان جسعية أو مؤسدة يجب أن يخفق الشطام األساسي لمسؤسدة ودراسة الججوى. -
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يتع عسل التدػية السالية حدب التخسيغ ومداحة األرض وتػقيعيا مغ السػضف السختز ومجيخ عام أمالك 
 .الحكػمة ورئيذ سمصة األراضي

 

 .دفع الجفعة األولى حدب التدػية
 

 .يتع إرسال السمف إلى الجائخة القانػنية لتحخيخ العقج وتػقيعو مغ قبل السشتفع ورئيذ سمصة األراضي
 

 .إرسال السمف إلى اإلدارة العامة لمسداحة لتدميع قصعة األرض يتع
 

 .إرسال السمف إلى دائخة األرشيف لمحفع واالرشفة
 

 .إعجاد السمف بالخصػات الدابقة يكػن مرحػباا بالخصػات االلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالك الحكػمة
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 أمالك الحكػمة إدارة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  التاريخ: حة:               الرف

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 الخسػم: حدب السعاممة.

السذاريع )مذاريع زمغ الدمصة اسع الػثيقة: 
 .ومذاريع اإلسكان الحجيثة(

)تكسمة أقداط مذاريع اإلسكان الججيجة عيج الدمصة 
ُمخفزة الثسغ، تكسمة أقداط لسذاريع اإلسكان الغيخ 

 .خفزة الثسغ(مُ 
 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:

 
 العسمية )االجخاء( .1

 ذاريع اإلسكان الججيجة عيج الدمصة ُمخفزة الثسغأوالا: ممفات م
بعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صاحب الرفة إلى مجيخ عاـ أمالؾ  (1

 الحكػمة.
 ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع. (2
 ثبػتية اآلتية:يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق ال (3

 حرخ إرث إذا كاف وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. ·
 حكع محكسة في حاؿ تشفيح األحكاـ. ·

 تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكاف الججيجة ُمخفزة الثسغ. (4
السرادقة عمى يتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عاـ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة ب (5

إتساـ السعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ 
 إجخاءات نقل السمكية.

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض  (6
 حدب اإلجخاءات الستبعة.

ُسخفزة الثسغ يسشع البيع بتاتًا وفي حالة البيع يتع تحريل مبمغ التخفيس السسشػح لألرض في األراضي ال (7
 سشػات. 10السباعة وال يتع نقل السمكية إال بعج انقزاء 
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 ثانياا: ممفات مذاريع اإلسكان الججيجة عيج الدمصة غيخ ُمخفزة الثسغ

حب الرفة إلى مجيخ عاـ أمالؾ بعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صا (1
 الحكػمة.

 ُيحػؿ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع. (2
 يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية: (3

 حرخ إرث إذا كاف وريث. ·
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حاؿ كاف وكيل. ·
 تشفيح األحكاـ. حكع محكسة في حاؿ ·

 تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكاف الججيجة ُمخفزة الثسغ. (4
يتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عاـ اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة بالسرادقة عمى  (5

ستكساؿ إتساـ السعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ ال
 إجخاءات نقل السمكية.

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكساؿ تدجيل األرض  (6
 حدب اإلجخاءات الستبعة.

سشػات ابتجاًء مغ تاريخ العقج وفي حاؿ البيع قبل  10في األراضي ال يخ ُمخفزة الثسغ يسشع البيع لسجة  (7
 قل السمكية.سشػات ال يتع ن 10

 

 مخصط سيخ العسمية .2
 أوالا: ممفات مذاريع اإلسكان الججيجة عيج الدمصة ُمخفزة الثسغ

 بعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صاحب الرفة إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة
 

 ُيحػل مجيخ عام أمالك الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع
 

 سة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكساؿ الصمب باألوراؽ الثبػتية اآلتية:يتع درا
 حرخ إرث إذا كان وريث -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حال كان وكيل -
 حكع محكسة في حال تشفيح األحكام -

 

 تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكان الججيجة ُمخفزة الثسغ
 

مصة األراضي مغ قبل مجيخ عام اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة بالسرادقة عمى إتسام يتع مخاشبة رئيذ س
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السعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال إجخاءات نقل 
 السمكية

 

ابػ الستكسال تدجيل األرض حدب يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمص
 اإلجخاءات الستبعة

 

في األراضي الُسخفزة الثسغ يسشع البيع بتاتاا وفي حالة البيع يتع تحريل مبمغ التخفيس السسشػح لألرض 
 سشػات 10السباعة وال يتع نقل السمكية إال بعج انقزاء 

 

 ُمخفزة الثسغثانياا: ممفات مذاريع اإلسكان الججيجة عيج الدمصة غيخ 
 ة.الرفة إلى مجيخ عام أمالك الحكػمبعج دفع األقداط السدتحقة عمى األرض يتع تقجيع شمب مغ صاحب 

 

 .ُيحػل مجيخ عام أمالك الحكػمة الصمب إلى دائخة االنتفاع
 

 يتع دراسة الصمب في دائخة االنتفاع ويتع استكسال الصمب باألوراق الثبػتية اآلتية:
 كان وريث.حرخ إرث إذا  -
 وكالة مرجقة مغ الجيات السخترة في حال كان وكيل. -
 حكع محكسة في حال تشفيح األحكام. -

 

 .تعبئة الشسػذج الخاص بأراضي مذاريع اإلسكان الججيجة ُمخفزة الثسغ
 

يتع مخاشبة رئيذ سمصة األراضي مغ قبل مجيخ عام اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة بالسرادقة عمى إتسام 
سعاممة وال مانع مغ تػجيو كتاب مغ رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال إجخاءات نقل ال

 .السمكية
 

يتع تػجيو السخاشبة مغ مكتب رئيذ سمصة األراضي إلى اإلدارة العامة لمصابػ الستكسال تدجيل األرض حدب 
 .اإلجخاءات الستبعة

 

 10سشػات ابتجاءا مغ تاريخ العقج وفي حال البيع قبل  10غ يسشع البيع لسجة في األراضي الغيخ ُمخفزة الثس
 .سشػات ال يتع نقل السمكية
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:  الرفحة:               

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 .الكاالستساسع الػثيقة:  الخسػم: حدب السعاممة.

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 
 العسمية )االجخاء( .1

 صجور قخار مجمذ الػزراء باستسالؾ أرض محجدة ألحج السػاششيغ أو مجسػعة مػاششيغ. (1
 استسالكيا مغ خالؿ دائخة السداحة. يتع تحجيج أرض بجيمة لمتعػيس عغ األرض السخاد (2
 يتع تخسيغ األرض السدتسمكة واألرض البجيمة ب خض التعػيس. (3
 إعجاد تدػية مالية. (4
 تحػيل السمف إلى دائخة السداحة لتدميع السػاشغ األرض البجيمة. (5
 بجيمة.تحػيل السمف إلى اإلدارة العامة لمصابػ مغ أجل استكساؿ نقل ممكية األرض السدتسمكة واألرض ال (6
 بعج إتساـ االستسالؾ والتعػيس يتع إرجاع السمف إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (7
 ُيخسل السمف إلى دائخة األرشيف لمحفع واالرشفة. (8
 الخصػات الدابقة تكػف مرحػبة بخصػات الكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالؾ الحكػمة. (9

 السدتشجات السصمػبة  .2
 قخار مجمذ الػزراء. ·
 ت ممكية األرض السخاد استسالكيا.إثبا ·
 إثبات ممكية األرض الحكػمية. ·
 قخار التخسيغ. ·
 مػقع عاـ خاص لألرض السخاد استسالكيا واألرض البجيمة. ·
 صػر ىػيات السالكيغ لألرض السدتسمكة. ·

 مخصط سيخ العسمية .3
 

 .صجور قخار مجمذ الػزراء باستسالك أرض محجدة ألحج السػاششيغ أو مجسػعة مػاششيغ
 

 .يتع تحجيج أرض بجيمة لمتعػيس عغ األرض السخاد استسالكيا مغ خالل دائخة السداحة
 

 .يتع تخسيغ األرض السدتسمكة واألرض البجيمة بغخض التعػيس
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 .إعجاد تدػية مالية
 

 .تحػيل السمف إلى دائخة السداحة لتدميع السػاشغ األرض البجيمة
 

 .لمصابػ مغ أجل استكسال نقل ممكية األرض السدتسمكة واألرض البجيمة تحػيل السمف إلى اإلدارة العامة
 

 .بعج إتسام االستسالك والتعػيس يتع إرجاع السمف إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

 .ُيخسل السمف إلى دائخة األرشيف لمحفع واألرشفة
 

 .ج الخاص بأمالك الحكػمةعمى البخنام الخصػات الدابقة تكػن مرحػبة بخصػات الكتخونية
 

 السدتشجات السصمػبة لمسمف:
 قخار مجمذ الػزراء. ·
 إثبات ممكية األرض السخاد استسالكيا. ·
 إثبات ممكية األرض الحكػمية. ·
 قخار التخسيغ. ·
 مػقع عام خاص لألرض السخاد استسالكيا واألرض البجيمة. ·
 ىػيات السالكيغ لألرض السدتسمكة. صػر ·
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:   الرفحة:                

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 .السبادالتاسع الػثيقة:  الخسػم: حدب السعاممة.

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 

 العسمية )االجخاء( .1
 

 لسػافقة عمى السبادلة.صجور قخار مجمذ وزراء با (1
 يتع فتح ممف لمسعاممة يذتسل عمى: (2

 قخار مجمذ الػزراء بالسػافقة عمى السبادلة. ·
 إثبات ممكية األرض الحكػمية. ·
 إثبات ممكية األرض مػضػع السبادلة. ·
 قخار لجشة التخسيغ. ·
 مػقع عاـ وخاص لألرض الحكػمية وأرض السػاششيغ. ·
 مػضػع السبادلة. صػر ىػيات السػاششيغ السالكيغ لألرض ·

 عسل تدػية مالية. (3
 يتع دفع الفخوقات بيغ األرض الحكػمية وأرض السػاششيغ. (4
 تحػيل السمف إلى دائخة السداحة لتدميع السػاشغ األرض الستفق عمييا واستالـ األرض مػضػع السبادلة. (5
ة واألرض مػضػع تحػيل السمف إلى اإلدارة العامة لمصابػ مغ أجل استكساؿ نقل ممكية األرض الحكػمي (6

 السبادلة.
 بعج إتساـ اإلجخاءات في اإلدارة العامة لمصابػ يتع إرجاع السمف إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة. (7
 .واألرشفةُيخسل السمف إلى دائخة التدجيل لمحفع  (8
 الخصػات الدابقة تكػف مرحػبة بخصػات إلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالؾ الحكػمة. (9
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 العسميةمخصط سيخ  .2

 .صجور قخار مجمذ وزراء بالسػافقة عمى السبادلة
 

 يتع فتح ممف لمسعاممة يذتسل عمى:
 قخار مجمذ الػزراء بالسػافقة عمى السبادلة. ·
 إثبات ممكية األرض الحكػمية. ·
 إثبات ممكية األرض مػضػع السبادلة. ·
 قخار لجشة التخسيغ. ·
 مػقع عام وخاص لألرض الحكػمية وأرض السػاششيغ. ·
 صػر ىػيات السػاششيغ السالكيغ لألرض مػضػع السبادلة. ·

 

 .عسل تدػية مالية
 

 .يتع دفع الفخوقات بيغ األرض الحكػمية وأرض السػاششيغ
 

 .تحػيل السمف إلى دائخة السداحة لتدميع السػاشغ األرض الستفق عمييا واستالم األرض مػضػع السبادلة
 

 .لمصابػ مغ أجل استكسال نقل ممكية األرض الحكػمية واألرض مػضػع السبادلة تحػيل السمف إلى اإلدارة العامة
 

 .بعج إتسام اإلجخاءات في اإلدارة العامة لمصابػ يتع إرجاع السمف إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة
 

 .واألرشفةُيخسل السمف إلى دائخة التدجيل لمحفع 
 

 .إلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالك الحكػمة الخصػات الدابقة تكػن مرحػبة بخصػات
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 سمصة األراضي اإلدارة: أمالك الحكػمة
 رقع الػثيقة:  التاريخ:  الرفحة:              

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 الخسػم: حدب السعاممة.

 .البيػعاسع الػثيقة: 

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 
 العسمية )االجخاء( .1

 صجور قخار مجمذ وزراء بالخرػص. (1

 يتع فتح ممف لمسعاممة يذتسل عمى: (2

 قخار مجمذ الػزراء. ·

 صػر ىػيات األشخاص السذتخيغ. ·

في حاؿ كانت جسعية اسكانية يتع إضافة كذف بأسساء مجمذ اإلدارة وأعزاء الجسعية صادر مغ وزارة  ·

 العسل.

 إلدارة العامة لمسداحة لتحجيج األرض إلصجار مػقع عاـ وخاص.إرساؿ السمف إلى ا (3

 تخسيغ األرض الحكػمية. (4

 عسل تدػية مالية. (5

 دفع الجفعة األولى مغ ثسغ األرض حدب التدػية. (6

 تحػيل السمف إلى الػحجة القانػنية لتحخيخ العقج وتػقيعو مغ الستعاقج ورئيذ سمصة األراضي. (7

 لمسداحة لتدميع األرض السباعة. إرساؿ السمف إلى اإلدارة العامة (8

 .واألرشفةبعج إرجاع السمف مغ اإلدارة العامة لمصابػ ُيخسل إلى دائخة األرشيف لمحفع  (9

 بعج تدجيج كامل ثسغ األرض يتع إرساؿ السمف إلى اإلدارة العامة لمصابػ لشقل السمكية. (10

 بأمالؾ الحكػمة. الخصػات الدابقة تكػف مرحػبة بخصػات إلكتخونية عمى البخنامج الخاص (11
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 مخصط سيخ العسمية .2

 .صجور قخار مجمذ وزراء بالخرػص
 

 :يتع فتح ممف لمسعاممة يذتسل عمى
 قخار مجمذ الػزراء. ·
 صػر ىػيات األشخاص السذتخيغ. ·
 في حال كانت جسعية اسكانية يتع إضافة كذف بأسساء مجمذ اإلدارة وأعزاء الجسعية صادر مغ ·

 وزارة العسل. 
 

 .ف إلى اإلدارة العامة لمسداحة لتحجيج األرض إلصجار مػقع عام وخاصإرسال السم
 

 .تخسيغ األرض الحكػمية
 

 .عسل تدػية مالية
 

 .دفع الجفعة األولى مغ ثسغ األرض حدب التدػية
 

 .تحػيل السمف إلى الػحجة القانػنية لتحخيخ العقج وتػقيعو مغ الستعاقج ورئيذ سمصة األراضي
 

 .سمف إلى اإلدارة العامة لمسداحة لتدميع األرض السباعةإرسال ال
 

 .واألرشفةبعج إرجاع السمف مغ اإلدارة العامة لمصابػ ُيخسل إلى دائخة األرشيف لمحفع 
 

 .بعج تدجيج كامل ثسغ األرض يتع إرسال السمف إلى اإلدارة العامة لمصابػ لشقل السمكية
 

 .ات إلكتخونية عمى البخنامج الخاص بأمالك الحكػمةالخصػات الدابقة تكػن مرحػبة بخصػ 
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  التاريخ:الرفحة:                    

 .إفادات )إسكان وتقاعج(اسع الػثيقة:  حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 م:اعتساد السجيخ العا شيكل )إلفادات االسكان(. 27الخسػم: 

 
 جخاء(العسمية )اال .1

 

 أوالا: إفادات التقاعج
 يحزخ السػاشغ حاماًل نسػذج التقاعج الخاص بجيػاف السػضفيغ. (1

 يكػف لدمصة األراضي مكاف خاص بالشسػذج لمتػقيع بخمػ شخؼ السػضف الستقاعج. (2

 يتع فحز االنتفاع والتعجيات في قدع االستكباؿ والتأكج مغ عجـ وجػد ذمة مالية عمى السػضف الستقاعج. (3

حاؿ عجـ وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخؼ لمسػضف الستقاعج ويتع تػقيع ىحا في  (4

 الشسػذج مغ قبل السػضف السختز ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة ويتع أرشفتو في قدع االستكباؿ.

 يتع التػقيع عمى نسػذج التقاعج مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة والسػضف السختز. (5

 سػذج التقاعج إلى السػضف الستقاعج.ُيدمع ن (6

 ثانياا: إفادات اإلسكان
 يتقجـ السػاشغ بصمب إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. (1

 ُيحػؿ الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى قدع االستكباؿ. (2

 يتع التأكج مغ عجـ وجػد تعجيات مغ خالؿ دائخة الستابعة والتفتير. (3

 اؿ عمى البخنامج والتأكج مغ عجـ وجػد ذمة مالية.يتع فحز الصمب في قدع االستكب (4

 في حاؿ عجـ وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج إفادة لإلسكاف بخمػ الصخؼ. (5

 شيكل قبل تدميع اإلفادة. 27يتع تحريل الخسـػ السقخرة بكيسة  (6

 يتع تػقيع الشسػذج مغ قبل مدجل أراضي غدة بعج الجفع. (7

 ُتدمع اإلفادة لمسػاشغ. (8
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 مخصط سيخ العسمية .2
 أوالا: إفادات التقاعج

 .يحزخ السػاشغ حامالا نسػذج التقاعج الخاص بجيػان السػضفيغ
 

 .يكػن لدمصة األراضي مكان خاص بالشسػذج لمتػقيع بخمػ شخف السػضف الستقاعج
 

 .سػضف الستقاعجيتع فحز االنتفاع والتعجيات في قدع االستكبال والتأكج مغ عجم وجػد ذمة مالية عمى ال
 

في حال عجم وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخف لمسػضف الستقاعج ويتع تػقيع ىحا 
 .الشسػذج مغ قبل السػضف السختز ومجيخ عام أمالك الحكػمة ويتع أرشفتو في قدع االستكبال

 
 .والسػضف السختز يتع التػقيع عمى نسػذج التقاعج مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة

 

 .ُيدمع نسػذج التقاعج إلى السػضف الستقاعج

 ثانياا: إفادات اإلسكان
 .يتقجم السػاشغ بصمب إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة

 
 .ُيحػل الصمب مغ مجيخ عام أمالك الحكػمة إلى قدع االستكبال

 
 .تيريتع التأكج مغ عجم وجػد تعجيات مغ خالل دائخة الستابعة والتف

 
 .يتع فحز الصمب في قدع االستكبال عمى البخنامج والتأكج مغ عجم وجػد ذمة مالية

 
 .في حال عجم وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج إفادة لإلسكان بخمػ الصخف

 
 .شيكل قبل تدميع اإلفادة 27يتع تحريل الخسػم السقخرة بكيسة 

 
 .جل أراضي غدة بعج الجفعيتع تػقيع الشسػذج مغ قبل مد

 
 .ُتدمع اإلفادة لمسػاشغ
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 أمالك الحكػمة إدارة –سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:  الرفحة:                

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 مذخوحاتاسع الػثيقة:  شيكل. 27 :الخسػم

 :اعتساد السجيخ العام اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 

 العسمية )االجخاء( .1
 إرساؿ شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية في سمصة األراضي. (1
 .يتع تحػيل الصمب مغ قبل الػحجة القانػنية إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة (2
يتع تحػيل الصمب إلى دائخة االنتفاع إلعجاد السذخوحات بشاًء عمى شمب السحكسة )رد لمسحكسة  (3

 بالسذخوحات(.
 يتع إعجاد السذخوحات مغ قبل دائخة االنتفاع. (4
 شيكل. 27دفع الخسـػ السقخرة  (5
 يتع اعتساد السذخوحات مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. (6
 حجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا.ُيحػؿ الصمب مع السذخوحات إلى الػ  (7
 ُتحػؿ السذخوحات بعج أرشفتيا إلى اإلدارة العامة ألمالؾ الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ. (8

 مخصط سيخ العسمية .2

 .إرسال شمب السذخوحات مغ قبل السحكسة إلى الػحجة القانػنية في سمصة األراضي
 

 .نػنية إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمةيتع تحػيل الصمب مغ قبل الػحجة القا
 

 .يتع تحػيل الصمب إلى دائخة االنتفاع إلعجاد السذخوحات بشاءا عمى شمب السحكسة )رد لمسحكسة بالسذخوحات(
 

 .يتع إعجاد السذخوحات مغ قبل دائخة االنتفاع
 

 .شيكل 27دفع الخسػم السقخرة 
 

 .عام أمالك الحكػمةيتع اعتساد السذخوحات مغ قبل مجيخ 
 

 .ُيحػل الصمب مع السذخوحات إلى الػحجة القانػنية إلعصائيا رقع صادر وأرشفتيا
 

 .ُتحػل السذخوحات بعج أرشفتيا إلى اإلدارة العامة ألمالك الحكػمة لتدميسيا لمسػاشغ
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  لتاريخ:ا                    الرفحة:

 حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 : حدب السعاممة.الخسػم

 .تحػيل مدتحقاتاسع الػثيقة: 

 اعتساد السجيخ العام: اعتساد رئيذ سمصة األراضي:
 
 العسمية )االجخاء( .1

 ة.شمب ُمػجو مغ السػاشغ إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػم (1
 بعج مػافقة السجيخ العاـ ُيحػؿ الصمب إلى قدع االستكباؿ. (2
 يقـػ قدع االستكباؿ بصمب السمف الخاص بالسعاممة مغ دائخة األرشيف. (3
 يتع تجقيق السمف ماليًا وعسل تدػية بالسبمغ السخاد دفعو مغ السدتحقات. (4
 عسل كذف بالسبمغ السخاد تحػيمو مغ السدتحقات لمستعاقج. (5
 ذف مغ السخاقب السالي واعتساده مغ الجائخة السالية ومجيخ االنتفاع ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة.يتع تجقيق الك (6
 ُيخسل الصمب التحػيل إلى الجائخة السالية الستكساؿ إجخاءات التحػيل. (7
 بعج إتساـ عسمية التحػيل يتع أرشفة الصمب بعج تخفيس مجيػنية الستعاقج عمى بخنامج أمالؾ الحكػمة. (8

 

 صط سيخ العسميةمخ .2
 .شمب ُمػجو مغ السػاشغ إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة

 
 .بعج مػافقة السجيخ العام ُيحػل الصمب إلى قدع االستكبال

 
 .يقػم قدع االستكبال بصمب السمف الخاص بالسعاممة مغ دائخة األرشيف

 
 .اتيتع تجقيق السمف مالياا وعسل تدػية بالسبمغ السخاد دفعو مغ السدتحق

 
 .عسل كذف بالسبمغ السخاد تحػيمو مغ السدتحقات لمستعاقج

 
 .يتع تجقيق الكذف مغ السخاقب السالي واعتساده مغ الجائخة السالية ومجيخ االنتفاع ومجيخ عام أمالك الحكػمة

 
 .ُيخسل الصمب التحػيل إلى الجائخة السالية الستكسال إجخاءات التحػيل

 
 .حػيل يتع أرشفة الصمب بعج تخفيس مجيػنية الستعاقج عمى بخنامج أمالك الحكػمةبعج إتسام عسمية الت
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 إدارة أمالك الحكػمة -سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  التاريخ:   الرفحة:               

 اسع الػثيقة: خمػ شخف تقاعجي حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: الخسػم: ال يػجج رسػم مدتحقة.

 
 العسمية )االجخاء( .1

 يحزخ السػاشغ حاماًل نسػذج التقاعج الخاص بجيػاف السػضفيغ. (1
 يكػف لدمصة األراضي مكاف خاص بالشسػذج لمتػقيع بخمػ شخؼ السػضف الستقاعج. (2
 ع فحز االنتفاع والتعجيات في قدع االستكباؿ والتأكج مغ عجـ وجػد ذمة مالية عمى السػضف الستقاعج.يت (3
في حاؿ عجـ وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخؼ لمسػضف الستقاعج ويتع تػقيع ىحا  (4

 ع االستكباؿ.الشسػذج مغ قبل السػضف السختز ومجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة ويتع أرشفتو في قد
 يتع التػقيع عمى نسػذج التقاعج مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة والسػضف السختز. (5
 ُيدمع نسػذج التقاعج إلى السػضف الستقاعج. (6
 

 مخصط سيخ العسمية .2

 .يحزخ السػاشغ حامالا نسػذج التقاعج الخاص بجيػان السػضفيغ
 

 .قيع بخمػ شخف السػضف الستقاعجيكػن لدمصة األراضي مكان خاص بالشسػذج لمتػ 
 

 .يتع فحز االنتفاع والتعجيات في قدع االستكبال والتأكج مغ عجم وجػد ذمة مالية عمى السػضف الستقاعج
 

في حال عجم وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخف لمسػضف الستقاعج ويتع تػقيع ىحا الشسػذج مغ 
 .يخ عام أمالك الحكػمة ويتع أرشفتو في قدع االستكبالقبل السػضف السختز ومج

 

 .يتع التػقيع عمى نسػذج التقاعج مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمة والسػضف السختز
 

 .ُيدمع نسػذج التقاعج إلى السػضف الستقاعج
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 شمب مقجـ مغ صاحب الرفة ·
 صػرة ىػية ·
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 ػمةأمالك الحكدارة إ – سمصة األراضي

 رقع الػثيقة:  التاريخ: الرفحة:                   
 .اسع الػثيقة: خمػ شخف إسكان حدب السعاممة. زمغ العسمية:

 اعتساد السجيخ العام: شيكل. 27الخسػم: 
 
 العسمية )االجخاء( .1

 يتقجـ السػاشغ بصمب إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة. (1
 ُيحػؿ الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى قدع االستكباؿ. (2
 يتع التأكج مغ عجـ وجػد تعجيات مغ خالؿ دائخة الستابعة والتفتير. (3
 التأكج مغ عجـ وجػد ذمة مالية.يتع فحز الصمب في قدع االستكباؿ عمى البخنامج و  (4
 في حاؿ عجـ وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج إفادة لإلسكاف بخمػ الصخؼ. (5
 شيكل قبل تدميع اإلفادة. 27يتع تحريل الخسـػ السقخرة بكيسة  (6
 يتع تػقيع الشسػذج مغ قبل مدجل أراضي غدة بعج الجفع. (7
 ُتدمع اإلفادة لمسػاشغ. (8

 لعسميةمخصط سيخ ا .2
 

 .يتقجـ السػاشغ بصمب إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة
 

 .ُيحػؿ الصمب مغ مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة إلى قدع االستكباؿ
 

 .يتع التأكج مغ عجـ وجػد تعجيات مغ خالؿ دائخة الستابعة والتفتير
 

 .يتع فحز الصمب في قدع االستكباؿ عمى البخنامج والتأكج مغ عجـ وجػد ذمة مالية
 

 .في حاؿ عجـ وجػد ذمة مالية أو تعجيات يتع شباعة نسػذج إفادة لإلسكاف بخمػ الصخؼ
 

 .شيكل قبل تدميع اإلفادة 27يتع تحريل الخسـػ السقخرة بكيسة 
 

 .يتع تػقيع الشسػذج مغ قبل مدجل أراضي غدة بعج الجفع
 

 .ُتدمع اإلفادة لمسػاشغ
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 .صاحب الرفة شمب مقجـ مغ ·
 .صػرة ىػية ·
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 أمالك الحكػمة إدارة –سمصة األراضي 
 رقع الػثيقة:  لتاريخ:االرفحة:                 

  .اسع الػثيقة: خمػ شخف ممكية حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: شيكل. 27الخسػم: 

 
 العسمية )االجخاء( .1

السختز في دوائخ أمالؾ الحكػمة السخترة بالسمفات مػضػع نصاؽ العسل أعاله بشاًء عمى تعميسات السػضف 
 يتع إصجار أمخ دفع حدب اإلجخاءات السعسػؿ بيا.
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 إدارة أمالك الحكػمة - سمصة األراضي
 رقع الػثيقة:  التاريخ:   رفحة:                 ال

 .)خمػ الحمع السالية(خف وزاراتاسع الػثيقة: خمػ ش حدب السعاممة. زمغ العسمية:
 اعتساد السجيخ العام: شيكل. 27الخسػم: 

 
 عسمية )االجخاء(ال .1

شمب مقجـ مغ السػاشغ ُمػجو إلى مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة مػضح فيو شمبو بالحرػؿ عمى خمػ  (1
 شخؼ.

 ُيحػؿ الصمب إلى قدع االستكباؿ لمفحز واإلفادة عغ االنتفاع. (2
 بعج الفحز يتع تحػيل الصمب إلى دائخة التفتير لمكذف عغ التعجيات. (3
 ة نسػذج خمػ الصخؼ مغ خالؿ قدع االستكباؿ.في حاؿ عجـ وجػد تعجيات يتع شباع (4
 شيكل. 27دفع الخسـػ السقخرة وقجرىا  (5
 يتع اعتساد خمػ الصخؼ مغ قبل السػضف السختز.  (6
 يتع اعتساد خمػ الصخؼ مغ قبل مدجل أراضي غدة.  (7
 يتع اعتساد خمػ الصخؼ مغ قبل مجيخ عاـ أمالؾ الحكػمة.  (8
 ى صػرة خمػ الصخؼ الستالـ األصل.تدميع السػاشغ خمػ الصخؼ بعج التػقيع عم (9

 يتع أرشفة صػرة خمػ الصخؼ. (10
 

 مخصط سيخ العسمية .2

 .شمب مقجم مغ السػاشغ ُمػجو إلى مجيخ عام أمالك الحكػمة مػضح فيو شمبو بالحرػل عمى خمػ شخف
 

 .ُيحػل الصمب إلى قدع االستكبال لمفحز واإلفادة عغ االنتفاع
 

 .لى دائخة التفتير لمكذف عغ التعجياتبعج الفحز يتع تحػيل الصمب إ
 

 .في حال عجم وجػد تعجيات يتع شباعة نسػذج خمػ الصخف مغ خالل قدع االستكبال
 

 .شيكل 27دفع الخسػم السقخرة وقجرىا 
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 .يتع اعتساد خمػ الصخف مغ قبل السػضف السختز
 

 .يتع اعتساد خمػ الصخف مغ قبل مدجل أراضي غدة
 

 .خمػ الصخف مغ قبل مجيخ عام أمالك الحكػمةيتع اعتساد 
 

 .تدميع السػاشغ خمػ الصخف بعج التػقيع عمى صػرة خمػ الصخف الستالم األصل
 

 .يتع أرشفة صػرة خمػ الصخف
 

 السدتشجات السصمػبة .3
 شمب مقجـ مغ صاحب الرفة ·
 صػرة ىػية ·
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 السمحقات
 

 التعخيفات
 

مداحي لقصعة األرض وأبعادىا ومداحتيا والذػارع التشطيسية السارة بيا وكل خارشة مداحية تحتػي عمى رفع  :الخارشة (1

األرض والسػقع  وإحجاثياتما ىػ مػجػد عمى األرض مغ أبشية وأسػار وأسيجة وأعسجة وزوايا وغيخىا مغ التزاريذ، 

 العاـ، وتػضح الخارشة رقع القصعة والقديسة والسحافطة والجية الصالبة.

 دح أو نقاط الحجود أو نقاط االحجاثيات.نقاط الس :شقاطال (2

 وحجة قياس مداحة مقجارىا ألف متخ مخبع. الجونع: (3

 لمسداحة. كل عسل أو خجمة يصمبيا الذخز مغ مػضفي االدارة العامة :الخجمة (4

 الترسيع الالـز لمتدجيل في مكتب تدجيل العقارات أو أي ترسيع آخخ. الترسيع: (5

 رخرة صادرة بسقتزى قانػف تشطيع مدح األراضي و تخخيز السداحيغ لعاـ السداح الحي يحسل السداح السخخز: (6

 ـ.2010

لمسداحة ، أو أي مداحة أجختيا  أية مداحة شػبػغخافية أو مداحة مجنية ، أجختيا االدارة العامة السداحة العسػمية: (7

ػؽ ممكية فيسا يتعمق بتدػية حق أو بعجه 1946لمسداحة، قبل بجء العسل بقانػف السداحة السعجؿ لدشة  االدارة العامة

لمسداحة قبل ذلظ التاريخ أو  تدػية حقػؽ ممكية( االراضي أو أية مداحة اجختيا االدارة العامةاالراضي بسقتزى قانػف )

بعجه لسقاصج رسسية بشاء عمى شمب رئيذ أية دائخة مغ دوائخ الحكػمة أو أية مداحة أخخى اعمغ السشجوب الدامي بأمخ 

 نيا مداحة عسػمية.أو مخسـػ ا

وثيقة صادرة عغ سجالت الصابػ تكذف فيو أسساء السدجميغ في ىحه الدجالت حدب رقع القصعة ورقع  مدتخخج قيج: (8

 القديسة وحرز السدجميغ فييا.

وثيقة صادرة عغ السحكسة الذخعية تكذف فيو عغ ورثة الستػفى وحرز كل وارث نطاميًا أو  اإلرث:حجة حرخ  (9

 الػفاة ويتع تحجيج الػرثة مغ خالؿ معخفيغ باإلضافة لسدتخخج سجل األصػؿ السجنية. شخعيًا حدب تاريخ

ىي السفيـػ القانػني الحي تكػف بػاسصتو ترخفات وأفعاؿ شخز ما بالشيابة عغ شخز مذخوعة أو تخػيل  الػكالة: (10

 شخز ما بجاًل عشو في الكياـ بيا.
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ديسة واحجة مغ األراضي أو أكثخ ويؤلف وحجة لمسداحة والتدجيل : قدسًا مغ األراضي يحتػي عمى ق(Block) "القصعة" (11

  .5092إلي  1وتحسل أرقاـ معطسيا متدمدل يبجأ مغ رقع 

 .وحجة مترمة مغ األرض واقعة ضسغ قصعة يسمكيا شخز واحج أو جساعة مغ الشاس(: Parcel)"القديسة" (12

 أرض أو عمييا.كل معاممة ميسا كاف نػعيا تتعمق بحقػؽ أشخاص في  ":"السعاممة (13

كل معاممة ميسا كاف نػعيا تتعمق بحقػؽ أشخاص في أرض أو عمييا، أو نطع عقج رىغ أو تأميغ  "معاممة الترخف": (14

  .بسقتزاىا ولكشيا ال تذسل االتفاؽ الستعمق بانتقاؿ أرض أو رىشيا أو وضعيا برفة تأميغ

 :ممكية األراضي و يرشف إلى صشفيغ سجل "الدجل": (15

 حتىالدجل الحي يكذف السمكية و الحقػؽ الستعمقة بيا مشح زمغ السشجوب الدامي و  ىػو  :نجميديةسجل بالمغة اال  ·

 .ـ1955سشة 

 .ا ىحاشيػم حتىـ و 1956وىػ السدتخجـ مشح عاـ   :الدجل بالمغة العخبية ·

 .كل صظ أو حكع أو قخار أو مدتشج آخخ يقتزي أو يجػز تدجيمو  "مدتشج": (16

عغ األرض واألبشية واألشياء الثابتة في األرض برػرة دائسة وكل حرة في أرض غيخ كل حقػؽ ناجسة  "األرض": (17

 .مفخزة وكل حق في أرض يقتزي أو يجػز تدجيمو بسقتزى ىحا القانػف 

نقل ممكية األرض أو تحػيل الخىغ أو التأميغ مغ شخز إلى آخخ إما  "انتقال األرض أو تحػيل الخىغ أو التأميغ": (18

  .بأمخ السحكسةبخضى الفخيقيغ أو 

 ىي األراضي مسمػكة بصخيق السذاع غيخ محجدة السكاف. "السذاع": (19

 .ىػ عالقة شػعية بيغ شخفيغ أو اكثخ تبيغ السدئػليات و الػاجبات و االلتدامات لكل فخيق العقج: (20

كل ت يخ رقع عقج : وىػ الجفتخ الحكػمي التي يتع فييا تدجيل الت يخات التي تتع عمي السمكيات حيث يعصي دفتخ العقػد (21

 ججيج مقخوف بالدشة و تبجأ بسدمدل ججيج مع بجاية العاـ و يتع تختيبو بصخيقة متدمدمة.

وىػ الجفتخ التي يحفع بيا البيانات الستعمقة بالسعاممة مغ " رقع السعاممة، تاريخ فتح السعاممة ، اسساء  دفتخ السعامالت: (22

ة و القديسة، و السجيشة التي تقع فييا أراضي القديسة" و ىػ دفتخ يأخح أرقاـ الشاقل و السشقػؿ اليو ، نػع السعاممة ، القصع

 متدمدمة في كل سشة تت يخ دوريا بتدمدل ججيج و االف يتع شباعتو و االعتساد عميو.

ىي السعاممة التي تع فتحيا لجي دائخة تدجيل االراضي و لكغ لع يتع استكساؿ باقي االجخاءات  معاممة غيخ تامة: (23

 تعمقة بيا مغ الجفع أو الفخاغ و تبقي مؤشخة في سجالت الصابػ لسجة عاـ ثع بعج ذلظ تعتبخ الغية و كأنيا لع تػجج.الس



004 
 

 وىي الحرز الستبكية مغ ممكية البائع الستشازؿ عغ ممكو بعج تشفيح السعاممة. الحرة الستبكية بعج البيع: (24

 كذف عغ ممكية شالب التحخي.ىػ الدشج الحي يتع بسػجبو ال  مدتخخج قيج "سشج شابػ": (25

والدشج الحي يتع اخخاجو بعج انتياء السعاممة و يتع بسػجبو نقل ممكية العقار مغ السالظ الدابق إلي  شيادة التدجيل: (26

السالظ الحالي و تػضيح سعخ الذخاء "البجؿ" و يتع ذلظ بتقجيخ الخسـػ السصمػبة و كتابتيا و تذسل عمى اسع السالظ 

 الججيج و كيف آلة اليو. الدابق و السالظ

 وىػ يصمق عمي عقػد البيع التي تكػف في السعاممة ألنيا مغ الػرؽ السقػي. :"عقج الكختػن" (27

وىػ الصمب الحي يػضح بو اليجؼ و ال اية  التي مغ اجمو تع فتح السعاممة و يذسل تػقيع و برسة  "شمب التدجيل": (28

 تخي و ناقل و محكـػ لو.مقجـ الصمب و جسيع أشخاؼ السعاممة مغ بائع و مذ

و ىػ السفيـػ الحي يصمق  2003 كاف سابقا يعخؼ بكخوت االنجكذ و تػقف العسل عمييا مشح عاـ الفيخس الذخري: (29

 و األف يتع البحث عغ شخيق بخنامج الصابػ. باالسعالكذف عغ األمالؾ  ىعم

 سمكية )التشازؿ عغ السمكية( في األراضي السيخي.ىع مرصمح يصمق عمي التػقيع الشيائي الحي يتع فيو انتقاؿ الو  الفخاغ : (30

يػكل الييا ميسة تقجيخ سعخ الستخ الػاحج بشاء عمي خخائط متػفخ لجييع و يخأس المجشة رئيذ  لجشة التقجيخ "التخسيغ": (31

ىع سمصة األراضي وأعزاؤىا مشجوب مغ وزارة الحكع السحمي و مشجوب مغ وزارة الدراعة و أثشيغ مغ سمصة األراضي و 

 مدجل أراضي غدة و مشجوب عغ دائخة السداحة.

بعج واضع حق  إالف يبيع االب البشو بذخط اف يقـػ بإعاشتو و ال يحق البغ الترخؼ في االرض أ : اإلعاشة""حق  (32

 اإلعاشة.

ي دائخة تعشي إفخاز وىشا افخاز حرة معيشة عغ شخيق السحكسة و معخفة حرة الصالب لإلفخاز و تشفيحىا ف "ازالة الذيػع": (33

 تدجيل األراضي و يتع ذلظ بسداعجة دائخة السداحة.  

 ىي الحرة التي تكتب بصخيقة السداحة السخاد بيعيا/ السداحة الكمية لمقديسة . الحرة الستخية: (34

 
 


