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 سلطة األراضي الفلسطينيـة  دولة فـلـسـطـيـن

 المساحةدليل إجراءات 

 حةالمسادوائر تقدمها المعامالت التي 

 نهائي(تصديق  اولي، )تصديقمعامالت التسجيل الجديد  .1

 .والمساحةمعامالت تصحيح وتثبيت الحدود  .2

 وافراز الشقق والتجزئة والتوحيدمعامالت اإلفراز  .3

 .واالستمالكمعامالت تجهيز وعمل مخططات مساحيه بناء على قرارات التخصيص  .4

 تزويد المساحين المرخصين بحسابات المعامالت المصدقة. .5

 

 عاملة التسجيل الجديدم

عليها نهائياً او عليها  التسويةهي عمل مخططات لغاية فتح معاملة تسجيل قطعة ارض لم تتم 

غير منتهيه لغاية تسجيلها في دوائر االراضي والحصول على شهادة تسجيل  أردنيةتسويه 

 للقطعة.

 المطلوبةاألوراق 

 وفق الشروط التالية  مساح مرخصأن يتم تنظيم مخطط دقيق لقطعة االرض من قبل  .1

 دقيق.يعكس الواقع على رقبة االرض واصفاً الحدود بشكل  .1

 .األربعةموقع من المجاورين من الجهات  .2

 كان الحد شارع. إذايستثنى من التوقيع  .3

 

األراضي التي دخلت في او إخراج قيد صادر عن سلطة االراضي في ) ماليهإخراج قيد  .2

 عملية التسوية(

 المساح المرخصإقرار  .3

  العالقة إقرار أصحاب .4

 قرارات المجاورين .5

 نماذج المساح  .6

7. CD  والخارطة المعاملةمحفوظ عليه حسابات. 
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 إجراءات التصديق   

واالرشيف وخدمات الجمهور تعطى  المتابعةإلى دائرة  السابقةيتم تسليم االوراق  .1

بعد التدقيق  النهائيةكقسط مبدئي لحسب الرسوم  شيكل 727الرسوم  استيفاء ويتم A رقم

 المكتبي والميداني.

 المصدقةكل المعامالت  قرفاإلتعطى رقم على البرنامج وتحول إلى قسم االرشيف  .2

  المجاورة

 مبدئياً لدى قسم التدقيق في الدوائر في كل محافظه حسب موقع القطعة. المعاملةيتم تدقيق  .3

 .سنة / المتسلسلالرقم  / بالمحافظة من رمز مكونرقم  تصدق المعامالت وتعطى .4

 التي بدأت بها اعمال للقرية االدعاءاتيتم التأشير على جدول  القطعةبعد ان يتم تسجيل  .5

 أنه تم تسجيلها أو تسجيل جزء منها حسب القرار. القطعةالتسوية ولم تنتهي على رقم 

 يتم التصحيح ونقصان زيادةإما  المساحةعند الكشف النهائي في بعض الحاالت تختلف  .6

 بعد التصحيح. النهائية المساحة واعتمادبالقلم االحمر 

 

 

 تنزيل طريق./ تجزئه / التوحيد بأنواعه /  اإلفراز معامالت 

 االوراق المطلوبة

 .الصولحسب  على الورق الشفاف مساحةمخططات  6تنظيم يتم  .1

2. CD  يحتوي على الحسابات الفنية والمخططات 

 .بالقطعةسند تسجيل خاص  .3

 .البلديةمخطط موقع وترسيم من  .4

 وترسيم.ال يلزم إحضار مخطط موقع  البلديةخارج حدود  القطعةإذا كانت  .5

ة( اإلقليميأو من ينوب عنها )مديريات الحكم المحلي او اللجان  المحلية الهيئةيتم تصديق  .6

 للمخطط. التنظيميةالنواحي  ىعل
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  اجراءات التصديق  

الرسوم حسب  استيفاء ويتم  A الواقع بها العقار وتعطى رقم متسلسل للدائرة المعاملةتقدم  .1

 االصول.

وتحول إلى قسم   كل المعامالت المؤثره والمتأثره قإلرفالقسم األرشيف  المعاملةتحول  .2

وتدقق مبدئياً ويتم تعيين الكشف الميداني وبعد الكشف  العقارية المساحة  التدقيق في دائرة

ً الم  يداني تدقق فنياً نهائيا

حيث يصبح  / نهائي م.م وإعطاء رقم المصادقةللمساحة  العامة لإلدارةيتم تحويل المخطط   .3

 صالحا للتسجيل.

 

 معامالت تثبيت الحدود

 شيكل مبدئيا 727يتم دفع رسوم  .1

النهائية يكون الحكم  التسويةاالراضي التي تمت فيها اعمال  في قطعةاي  حدود لتحديد .2

للمساحة وللحصول على هذا التقرير ال بد  العامةوالفيصل هو التقرير الصادر عن اإلدارة 

 قطعة.بالمن تقدم صاحب العالقة بطلب خطي للدائرة مرفقا بالهوية وسند التسجيل الخاص 

 كيتم تحديد موعد الكشف بحضور اصحاب العالقة يتم الكشف الميداني ثم يتم بعد ذل .3

 للمعاملة.التدقيق المكتبي 

 العالقة ألصحابمره ثانية وتسلم عالمات الحدود  يتم الكشف الميداني .4

 يتم حساب الرسوم النهائية للمعاملة. .5

 وجد.يعطى صاحب العالقة نسخة عن التقرير والمخطط الموضح فيه االعتداء ان  .6

  

 التسويةمعامالت تنفيذ قرارات محاكم 

يتم تعديل مخطط حوض  القطعة،بعد الحصول على قرار من قاضي التسوية بتعديل ما على 

 ديل.التعمراسلة دائرة التسجيل بهذا  بعدها وتتمالتسوية المحفوظ لدى االدارة العامة للمساحة 
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  معامالت اوامر التصحيح

  1552لسنة  47قانون تسوية االراضي والمياه رقم  من 21و 27تتم استنادا الى المادتين 

 

 

 تسويتهامعاملة إخراج القيد لقطع االراضي التي لم تنتهي 

 1552لسنة  37انظر القانون رقم 

ويستخرج من جدول  الملكيةالتي تعتبر قرينة على  الوثيقةهو عباره عن  القيد:اخراج 

 .األردنية التسويةوالحقوق غير النهائي التي جهزت خالل فتره أعمال  االدعاءات

 المطلوبةاالوراق 

 / مالكاً / وريثاً / وكيالً او مستفيد بعقد بيع خارجي. العالقةمقدم من صاحب  طلب .1

 إذا كان  إثبات شخصيه .2

    او جواز سفر ساري المفعول. : هويهالمالك 

     ً  .األصلية وتقدم النسخة حصر إرث مصدقه تصديقاً حسب األصول حجة: وريثا

 حصر االرث الصادر من دول خارج دولة فلسطين يجب تصديقه منوإذا كان 

 الفلسطينيةالخارجية  وزارةاإلرث او الجهة الصادرة عنها حصر  المحكمة

 فلسطينقضاه في قاضي و الفلسطينية السفارةو

  ًوحصر اإلرث إذا  الهوية،وصوره عن  االصول،مصدقه حسب  الوكالة :وكيال

كافة الشروط للتصديق إذا كانت  الوكالةويجب أن تستوفي  الورثةكان الموكل أحد 

أما إذا كانت  .والعدل الخارجيةصادره عن السفارات في الخارج من تصديق 

يتم اعتمادها شريطة أن يتم تصديقها من  القدسعدل صادره عن كاتب  الوكالة

 ومن ثم عدل وخارجية فلسطين. اإلسرائيلي والعدل يةالخارج

  

http://192.168.10.19/wp-content/uploads/2021/04/1952-40.pdf
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او الحقوق وفي حال وجود  االدعاءاتمع سجالت جدول  االستدعاءمقدم  إثميتم مطابقة   .3

يتم طلب الحصول على قرار محكمة مختصة )نظاميه( بتصحيح  االسمتباين في المقطع 

 .االسم

 أيام. (17) لمدة الرسمية بالجريدةبعد تعبئة طلب الوكيل او المشتري يتم اإلعالن  .4

 .المحافظةإحضار موافقة   .5

 حجزفي حال وجود مالحظه في بند المالحظات الخاص بقطعة االرض بأن األرض عليها  .6

 يجب إحضار كتاب فك حجز الجهة الحاجزة. قرض،او رهن او 

  

 مخططات الموقع

ي ف المحفوظةعلى طلب صاحب العالقة يتم تزويده بمخطط موقع عن احواض التسوية  بناءً  

 قطعة.عن كل  شيكل 25ارشيف دائرة المساحة مقابل رسم مقداره 

 

  صور المعامالت المصدقة 

 شيكل 77على طلبهم مقابل  بنسخ عن المعامالت المصدقة بناء  يتم تزويد اصحاب العالقة  .1

 للنسخة.

من قبل دائرة التسجيل يتم تزويد صاحب العالقة بمخطط مختوم بختم تم الطلب  إذا .2

 شيكل لكل نسخة. 25لالستعمال الرسمي ويستوفى رسم 

 مخططات االستمالك والتخصيص

يتم تجهيز مخطط دقيق من قبل دوائر المساحة للقطع المراد استمالكها او تخصيصها بناء على 

 طلب رئيس سلطة االراضي.
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