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 سلطة األراضي الفلسطينيـة  دولة فـلـسـطـيـن

 المساحةدليل إجراءات 

الى تقديم خدمات متميزة تعتمد على معلومات عقارية مساحيه دقيقة اإلدارة العامة للمساحة  تهدف

هذه الخدمات، حيث حرصت سلطة  ومحدثه وشامله من خالل فريق عمل متميز ومتكامل لتقديم

 االراضي على تسهيل توصيل الخدمات الى كافة المواطنين في كافة محافظات الوطن.

 

  تعريف مصطلح المساحة 

معرفة العالقة  ومهارة قياس المسافة األفقية والعمودية بين هذه االهداف فن وعلم المساحة هي 

بين مواقع النقاط واالهداف على أو قرب سطح األرض، وكذلك قياس الزوايا بين الخطط 

 واتجاهات مقترحهمسافات  واهداف علىومعرفة االتجاهات أي اتجاه الخطوط وبناء نقاط 

 ومنظمه.

 أنواع المساحة

  المساحة(  الجيوديسيهGeodetic Survying)  

شكل هندسي لشكلها الحقيقي  أقربهذا النوع من المساحة يمثل سطح االرض على أساس 

 في المساحات الكبيرة كاألقاليم والدول. وتستعمل

 حة المستويةالمسا 

يعتبر األرض كسطح مستوي في المنطقة المراد عمل مخطط لها  هذه النوع من المساحة

المساحة الطبوغرافية بهدف رسم الخرائط للمحافظات  كروية األرض ويتفرع عنهاويهمل 

وبيان ما تحتويه من معالم طبيعية وأثريه وبيان االرتفاعات واالنخفاضات في سطح 

االرض في صور كنتورية. يستعان في هذه المساحة في المشاريع الهندسية التطورية 

 وم الجيولوجية والعسكرية.كاألبنية والطرق والمياه وتستعمل للعل
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 المساحة التفصيلية

الغرض من هذه المساحة هو رسم الخرائط التفصيلية للمعالم الموجودة في الخرائط 

الطبوغرافية وبيان ما تحتويه من حدود االرض وما عليها من إشارات وشوارع وغيرها وأهم 

 ما فيها هي مخططات التسوية والتسجيل.

 

 للمساحةاالدارة العامة 

 دائرة المتابعة واالرشيف وخدمات الجمهور .1

 دائرة المساحة العقارية .2

 دائرة التطبيقات الحديثة .3

في رام الله واتبعت لها قسم  حيث عملت االدارة العامة للمساحة على فتح مكاتب فرعية للمساحة 

ي الخليل المساحة ففي بيت لحم أتبعت له قسم  وفتحت مكتبا فرعيا للمساحة، سلفيت المساحة في

وفتحت مكتبا فرعيا للمساحة في نابلس اتبعت له المساحة في قلقيلية وطولكرم وفتحت مكتبا فرعيا 

كما وفتحت مكتبا فرعيا للمساحة في القدس  للمساحة في جنين اتبعت له قسم المساحة في طوباس

 اريحااتبعت له قسم المساحة في 
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