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 كلمة رئ�س الهيئة

ي والحا�ض والمستقبل عليها بنينا ماضينا  
�ي األرض، جوهر ال�اع وحاضنة الوطن، ألنها الما�ض

 لها، كل ذرة من ترابها تعمد  
�
 عشقا

�
وعليها مستقبل أج�النا، �ي القداسة حد العبادة �سجد جم�عا

نا والحفاظ عليها هو الحفاظ ع�  والجغراف�ا،  اناإل�سبالدماء، مهبط الرساالت، ألنها لنا ول�ست لغ�ي
 فقد 
�
ي والم�اە بموجب القرار بقانون رقم  ئت�ِش أ

الصادر بتار�ــــخ  2016لسنة  7هيئة �س��ة األرا�ض
بهدف �سج�ل وتوثيق وحل جميع المسائل والخالفات المتعلقة بأي حق ت�ف أو  2016/ 3/ 22

ي األرض والم�اە. ولألهم�ة الب
وع التس��ة تملك أو منفعة وأ�ة حقوق أخرى قابلة للتسج�ل �ض الغة لم�ش

ورة  الس�اس�ة  ارتأت الق�ادةاالجتماع�ة فقد  أو االقتصاد�ة  أو من جميع النوا�ي سواء الوطن�ة  �ض
ي الفلسطين�ة بأعمال التس��ة واعتبار ذلك أول��ة وطن�ة. 

 شمول جميع األرا�ض

ي لم �شملها أعمال التس��ة ما �قارب  ي الفلسطين�ة اليت
ون دونم. إن عمل�ة  ملي 3.6تبلغ مساحة األرا�ض

ح�ث تهدف للحفاظ عليها من المصادرة  واإل�سانتقدم لألرض  أنالتس��ة (الطابو) أهم خدمة ممكن 
ض  �ة وتحقيق السلم األه�ي والتخط�ط الشامل والتمكني والت��ب، كما تهدف للتنم�ة االقتصاد�ة والب�ش

ض  ثابتةواضحة  االقتصادي للمزارع والفالح والمرأة. رؤ�تنا �ي حقوق�ة عقار�ة ي ظل دولة فلسطني
�ض

مستقلة و�ن الهيئة ستعمل ع� تحقيق هذە الرؤ�ة عاجً� ول�س آجً�، وانطالقا من هذە الرؤ�ة 
ي ومسؤول�ة جس�مه أ��ب من  القطاع العام منفردا لذا فإننا توجهنا  أعباءوح�ث ان التس��ة �ي هم وطيض

ي القطاع العام ممثال بالوزارات والد
كائنا �ض ي الوقت ذاته  ل�ش

وائر الحكوم�ة ذات العالقة وتوجهنا �ض
ا�ه  ي القطاع الخاص من خالل البلد�ات والمجالس المحل�ة والجامعات من اجل إ�جاد �ش

كائنا �ض ل�ش
ي سب�ل تحقيق الهدف المنشود. 

 حق�ق�ة الختصار الوقت والجهد �ض

ي كانت �س�ي بها بحاجه ا� مئات ا ة اليت ض من اجل إنجازها، وح�ث ان عمل�ة التس��ة و�الوت�ي ال  إننا لسنني
ي مصادرة  �نملك هذا الوقت بحكم الواقع الذي �فرضه االحتالل والسباق المحموم الذي �مارسه يوم

ا �ض
ا من المراحل من أاألرض الفلسطين�ة وزرع المستوطنات عليها، فقد ارتأينا  ل الزمن ونحرق كث�ي ض ن نخ�ت

ض المناطق  ني
�
ي اإلنجاز ةالمسمااجل تحقيق الهدف مول

  أننا  راسخةوقناعه  ثقة ع�  وأننا (ج) األول��ة �ض
ض مكتملة التس��ة، الن ذلك   �س�ي ع� الط��ق السل�م ولن �كون بع�دا اليوم الذي ستعلن ف�ه فلسطني

�ف ، س�كون لبنة أساس�ة لتح��ر األرض   . و�قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ال�ش

ي خضم عمل�ة التس��ة المتسارعة 
ي تفس�ي نصوص القا فإننا و�ض

نون وجدنا هنالك اختالف االجتهادات �ض
ي فهم هذە 

ات  النصوص،و�ض ي خ�ب
، وحيت وللتفاوت �ض ض �كون هذا الدل�ل مرجعا وخارطة ط��ق   العاملني

ض أن  ي وجد من أجلها . فقد أصدرنا هذا الدل�ل متمنني  �حقق الغا�ات اليت

ض أرضنا وشعبنا وعاش حماتهاعاشت   فلسطني

ي والم�اە                                                                                            
 رئ�س هيئة �س��ة األرا�ض
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 الدل�ل: من هدف ال

 

ي 
ات�ج�ة�ض ي تقدمها ونظرا  إطار االس�ت ض مستوى الخدمات اليت الهادفة ا� تط��ر قدرات المؤسسة وتحسني

ي تطبيق بعض اإلجراءات القانون�ة  تباينلوجود 
لدى مكاتب ومحا�م التس��ة �سبب  واإلدار�ة�ض

ي فهم النصوص القانون�ة واإلدار�ة والذي من شأنه 
ض  زعزعةاالختالف �ض ي سالمة  ثقة المواطنني

�ض
لتوح�د  هذا الدل�ل  إ� إ�شاءتوصلت و إجراءات عملها  الهيئة بمراجعةجراءات المعمول بها قامت اإل 

، للق�ام بأعمال التس��ة الموحدة من المعاي�ي واإلجراءات العمل�ة  الحد األديض   وإل�جاد اإلجراءات 
شاد�ة اإل وكذلك الطرق  ي  س�ت ي من شأنها مساعدة  اليت

ي حل الخالفات الناشئة  مأمور وموظ�ض
التس��ة �ض

ي تتمحور حول نزاعات المل��ة والحدود والطرق أثناء توثيق اإلجراءات المتفق  و  أعمال التس��ة واليت
ي والم�اە رقم (  ألحكاموالمسؤول�ات ضمن عمل�ة التس��ة سندا ، عليها 

) لسنة 40قانون �س��ة األرا�ض
ي مكاتب ومحا ومن الجدير بالذكر أن القانون ،1) 1952( 

ض �ض  ،�م التس��ةمرجعا أساس�ا لجميع العاملني
ي تنف�ذ مهامهم �سهولة و�عت�ب هذا الدل�ل لالستئناس به من قبل مأموري التس��ة 

ل�ساعدهم �ض
ي تتعلق بالمل��ات  لما لها من والحدود والتغلب ع� جميع العقبات والصع��ات وحل الخالفات اليت

ا ومستقبال  واإل�سانانعكاسات إ�جاب�ة للدولة   . حا�ض
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ي والم�اە�س��ة �شأة هيئة 
 األرا�ض
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ي  التس��ة أعمال اختتام �علن الحمد هللا  د. را�ي الوزراء  رئ�س دولة
 أبو فالح ق��ة �ض
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 نبذە عن هيئة التس��ة 

 

ي والم�ـــاە 
ــ��ة األرا�ض ــة �سـ ــتقالل المـــا�ي واإلداري هيئـ ــ�ة االعتبار�ـــة واالسـ ــع بالشخصـ ــة عامـــة تتمتـ مؤسسـ

ة جميــــع األعمــــال  ي لتحقيــــق أهــــدافها ،  والتـ�ـــفاتواألهل�ــــة القانون�ــــة لمبــــا�ش
ولهــــا مركــــز مــــا�ي مســــتقل �ض

ي يوليهــا المســتوى الســ�ا�ي لموضـــ�ع لألهم�ــةنظــرا و الموازنــة العامــة وتتبــع مجلــس الـــوزراء ،   البالغــة الـــيت
ي التس��ة والبطء 

ي إدارتها والصع��ات العمل،العمل�ة  إنجاز هذە�ض
كانت ضمن ه�كل   ح�ث�ة والمهن�ة �ض

ي تقرر 
ي والم�اە بموجب القرار  إ�شاءسلطة األرا�ض

 7رقمبقانون هيئة مستقلة باسم هيئة �س��ة األرا�ض
 .  عمل�ة التس��ةال�فاءة والفاعل�ة لبهدف الت��ــــع وز�ادة 62012 لسنة 

 )vision(الرؤ�ا

ي ظل دوله  االجتماع�ةم�ة نم بالتهوموثقه �سا واضحةعقار�ة حقوق مل��ة 
واالقتصاد�ة المستدامة �ض

 . فلسطين�ة مستقله 

 ) issionM(ةالرسال

ض مــن  فلســطين�ةمؤسسـة  ي دولــة فلسـطني
خــالل عامــه تتمتـع بالشخصــ�ة القانون�ــة �سـ�ي ا�ي �ســ��ه أرا�ض

ي ومـا الم�دان�ة  المساحات، والتس��اتو�نجاز  والتقن�ةالقانون�ة  البيئةتط��ر 
مـن عقـارات  ا عليهـ  لألرا�ض

 . ومصادر م�اە

وع  أهم�ة ي م�ش
 والم�اە �س��ة األرا�ض

ي 
ــوع مهــم ولــه انعكاســات إ�جاب�ــة والم�ــاە �ســ��ة األرا�ض ا ومســتقبال نلخصــها  واإل�ســانللدولــة م�ش حــا�ض

 :  بما ��ي

ي واثباتلدى دوائر �سج�ل العقار�ة الحقوق تثب�ت  .1
 ألرضه. مل��ة الفرد  األرا�ض

اعات  .2 ض ي وحقوق المل��ة والت�ف والمنفعة. حل ال�ض
 والخالفات المتعلقة بحدود األرا�ض

3.  ، ض : �ســج�ل األرض باســم مال�هــا األصــليني
�
ي والحــد وطن�ــا

والمحافظــة عــ� ، مــن ��ــ�ب األرا�ض
و�ر،و لتعد�ات اأمالك الدولة وحمايتها من  ض  المل��ة الخاصة.  وحما�ة ال�ت

ي  .4
ــاهم �ض : �ســـــ

�
ــاد�ا ــتوى اقتصـــــ ــادي،رفـــــــع المســـــ ــتثمار مـــــــن خـــــــالل حصـــــــول  االقتصـــــ ــادة االســـــ وز�ـــــ

اخ�ص ، المل��ةالمستثم��ن ع� سندات   عمل�اتوثيق وتالالزمة و�سه�ل حصولهم ع� ال�ت
والتخطـــــ�ط المســـــتقب�ي واإلنتاج�ـــــة، و�قامـــــة المشـــــار�ــــع التجار�ـــــة  والقـــــروض،الـــــرهن العقـــــاري 
والمســـــــتثم��ن ال �جـــــــازفون ب�قامـــــــة مشـــــــار�ــــع عـــــــ� األمـــــــوال ح�ـــــــث ان رؤوس للبن�ـــــــة التحت�ـــــــة 

 عقارات غ�ي ثابتة المل��ة. 
 . عدد من القطع أ��ب واقتطاع الطرق بما �خدم  إصالح القطاع الزرا�ي  .5

 
 2-راجع ملحق رقم  2.
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: الحفــاظ عــ� الســلم األهــ�ي مــن خــالل إثبــات المل��ــات والحقــوق  .6
�
التعــد�ات  و�نهــاءاجتماع�ــا

 ، ي تتعلــــق بالمل��ــــات،  و�نهــــاءعــــ� حــــق الغـــــ�ي ي ممـــــا و الخالفــــات الـــــيت
�زالـــــة الشــــي�ع عــــن األرا�ض

ي 
 و�عمارها واستصالحها.  المشاع�ساعد ع� تط��ر وتنم�ة األرا�ض

ة  .7 ي  والمهمشــــــــةمســــــــاعدة الفئــــــــات الفقــــــــ�ي
ة وذوي لحصــــــــول عــــــــ� حقوقهــــــــا العقار�ــــــــة كــــــــالمرأا�ض

 . الخاصةاالحت�اجات 
ي حقــوق �سـج�ل وتثب�ـت  .8

ض �ض �ـني رضــهم وجلـب اســتثماراتهم ل��ـادة ارتبـاطهم بأ عقــاراتهم، المغ�ت
 للوطن. 

 المل��ات. ممارسة الدولة الختصاصاتها بتسج�ل  .9
ي أعـــداد المخططـــات .10

اله�كل�ـــة وترســـ�م الطـــرق والمنـــاطق العامـــة  مســـاعدة الهيئـــات المحل�ـــة �ض
 ومواقع الخدمات. 

ي الهدف 
 والم�اە  األسا�ي من �س��ة األرا�ض

ي  ي الفلســــطييض ــــوع الــــوطيض ض كــــأهم ركــــائز الم�ش ي دولــــة فلســــطني
ض وتثب�ــــت المل��ــــات الخاصــــة والعامــــة �ض تــــأمني

ي  والبن�ةللتطور الحضاري 
 واالقتصادي. التحت�ة والتطور العمرايض

 تع��فات : 

  ي
�ي �س��ة جميع المسائل واالختالفات المتعلقة بأي حق ت�ف أو  الم�اە:  و  �س��ة األرا�ض

ي األرض أو الم�اە أو حق منفعة فيها او أ�ة
قابلة للتسج�ل، حقوق متعلقة بها  حق تملك �ض

جميع األشخاص والهيئات والجمع�ات الذين لهم حق الت�ف أو حق التملك أو حق   �شملو 
ي األرض والم�اە سواء أ�ان هذا 

 ف�ه  المنفعة �ض
�
 به أم متنازعا

�
فا  .  الحق مع�ت

  الشخص المكلف والمسؤول عن ادارة وتنف�ذ جميع أعمال التس��ة المعلنة  هو تس��ة: المأمور
ي منطقة م

ي والم�اە رقم ، حددە�ض
ي قانون �س��ة األرا�ض

استنادا ا� الصالح�ات الممنوحة له �ض
تبة ع� ذلك من اعداد مخططات التس��ة وتنظ�م  ، 1952لسنة  40 والق�ام بجميع المهام الم�ت

اعات وتثب�ت الحدود والطرق  االدعاء،جداول  ض  وافرازها، والتصديق وتوح�د القطع ،و�س��ة ال�ض
افجميع أعمال �قوم بالبيع والرهن و مثل معامالت ال ع� جميع  . اإلدارة واإل�ش

  ي توثيق  و�ي االدعاء: الئحة
 المعلومات األساس�ة النموذج المستخدم لدى دائرة التس��ة �ض

،  أو الق��ةوالمدينة  ، واسم الحوض،ورقم الحوض ،مثل رقم القطعةالمد� بها لقطعة األرض 
 وأيالمقدمة  )، والوثائق (الحدودسماء المجاور�ن، وأبالمل��ة، واأل�لولةالمد�ي اسم  وكذلك

 . الحق المد� به تخص  أخرىمعلومات 
  و�شمل جميع االدعاءات سواء   المختص،دە الموظف عِ الجدول الذي �ُ  هو  االدعاءات: جدول

 
�
 بها أم منازعا

�
فا  فيها. أ�انت مع�ت

 ي تصدر عن مكاتب هيئة التس��ة الق�د الصادر عن جدول االدعاءات :  إخراج و�ي الوث�قة اليت
والذي تم  أو العقار رض وتتضمن جميع المعلومات المحفوظة لدى دائرة التس��ة عن قطعة األ

وال تعت�ب هذە الوث�قة نهائ�ة ،لدى دائرة التس��ة من قبل شخص أو عدة أشخاص االدعاء به 
 من الناح�ة القانون�ة و�ي قابلة للفسخ أو التغ�ي والتبد�ل . 
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  : بعد  بالشكل الذي �عينه المدير الموظف المختص  ينظمههو الجدول الذي  جدول الحقوق
أسماء  و�شمل الجدول  ،ول االدعاءات والتقار�ر المتعلقة بالمنازعات اتدقيق جدمن االنتهاء 

ض وحصصهم ومساحة كل قطعة أرض وق�متها  وما عليها من األرض ، رقبة ون�ع ،  المال�ني
 . وقوعات 

  :ض شكل القطعة وحدودها مع القطع المخطط ي ، ومساحتها  المجاورة،رسم يبني والشوارع اليت
ي ، �ذكر عل�ه رقم الحوض الجغر األصل لواقع األرض  ِطبق  و وه، تقع عليها هذە القطعة 

ا�ض
ي تقع األرض ضمن حدودها ، ، ورقم واسمه  القطعة  مع اسم المدينة أو الق��ة اليت

�
وفق  مرسوما

. ومق�اس رسم نظام رسم هند�ي  ض  معني
  ي  رسم : ( مخطط الموقع )  الم�دانسكتش  المعلمة م�دان�ا ،شكل قطعة األرض �عكس تق��يب

هو اسم الحوض ورقمه ورقم القطعة وما موضح عل�ه ، نقاط الحدود ووصفها ترق�م فيها يتم 
ض اذا تواجدوا  إ�شاءات ع� رقبة األرض من  مقام وتوقيع المالك والمجاور�ن ولجنة المعرفني

 . ع� رقبة األرض 
  ي المنظم : مم. مخطط

ي سلطة األرا�ض
هو مخطط المساحة المصدق من قبل دائرة المساحة �ض

ي او  إلجراءمن قبل مساح مرخص 
ي دائرة �سج�ل األرا�ض

 اإلفراز عمل�ة التسج�ل الجد�د �ض
ي يتم تقو بح�ث 

م دائرة المساحة بتدق�قه مكتب�ا و�س� مخطط أو� ، و�عد ال�شف الم�دايض
ي السنة  25مثال اي رقمه  ) 2017/  25رقم �س� (م م /  إعطائه

ئ�ا نها يتم تصد�قه ،2017�ض
ي من قبل دائرة �سج�ل 

صدر � (معاملة �سج�ل مصدقة) ديق �س� م.م وهذا التصاألرا�ض
 والمساحة. ن�ا للحدود �كون هذا المخطط مرجعا قانو و بموجبه شهادة �سج�ل 

 والمل��ة، لها رقم  والطرق  والمساحة الحدود  تعكسمعينة، مساحة أرض  �ي : األرض  قطعة
ي 

 ، �متل�ها األسا�ي لهوالمكون التس��ة حوض جزء من و�ي والمخططات  األحواضتعرف به �ض
اكص أو عدة شخ   . أشخاص باالش�ت
  :ي شمل قطعة أرض أو عدة قطع ة ما �هو مخطط هند�ي أو خارطة لمنطق الحوض

أرا�ض
 المساحة. بمق�اس رسم معتمد من دائرة   متناسقة،متجاورة ضمن وحدة جغراف�ة واحدة  

  الحوض : ع� المعالم الطب�ع�ة مثل  و�عتمد المدينة، للق��ة او  اإلدار�ة�حدد الحدود الطب��ي
أما   الحدود،معلومة مواقع من  الطب��ي  الحوض يتكونوالود�ان، الشوارع الرئ�س�ة والسيول 

المجاور�ن، من خالل بح�ث يتم التعرف ع� حدودها حدود غ�ي معلومة ال القطع ف�ي 
ي عهد االنتدا أعدتدق�قة، وغ�ي تق��ب�ة  المساحةو 

ي �ض
�طايض الهدف من  1936عام ب ال�ب

ض  إعدادها  ائب، وتب�انومعرفة مال�ها لدفع ، معرفة مساحة فلسطني  األرض طب�عة ال�ض
تقس�م الحوض الطب��ي ا� عدة   وهم�ة) و�تموكانت �س� قد�ما (سجالت ) صخ��ة، زراع�ة( 

 �س��ة. أحواض 
 ض ا حو أ : ض  لقانون   ب�عدادها  تقوم التخمني

�
�بة األمالك داخل حدود البلد�ات وفقا دائرة �ض

ي تحد�د 
ائب،دفع  ، لغا�ات1953لسنة 42ومسحها وتثمينها رقم  األرا�ض ض عليها  ال�ض أرقام مبني

 دق�قة. ل�ست  ا فيه واله�كل�ة، والمساحةالداخل�ة  والطرق والقطع، األحواض
 ي أح �ي المنته�ة: ض التس��ة ا حو أ

 40رقم والم�اە واض نظمت استنادا لقانون �س��ة األرا�ض
ة مساح�فيها و بح�ث تظهر حدود كل قطعة  التس��ة،م، وقد انتهت فيها اعمال 1952سنة ل

 . ل�ل قطعة سند �سج�ل وفق القانون حوض التس��ة و�صدر بموجب المالك، دق�قة واسم
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 ي والم�ااحواض اعدت استنادا ل منته�ة: الغ�ي التس��ة  أحواض
 40رقم ە قانون �س��ة األرا�ض

حرب  بعد  اعمال التس��ة �سبب تعط�ل إجراءات التس��ة ا ولم تكتمل فيهم، 1952لسنة 
 . 291رقم  االمر العسكريبموجب  1967

 ض عدة أس الماومهارة ق��ي فن المساحة:  علم وكذلك  هداف،سافات األفق�ة والعمود�ة بني
ض الخطوط لمعرفة االتجاهات لخطوط الطول  و�ناء نقاط واهداف  والعرض،ق�اس الزوا�ا بني

حة   الموقع. نظام االحداث�ات وتحد�د و  ومنتظمةع� مسافات واتجاهات مق�ت
 GPS)Global positioning system ( نظام �ستخدم عالم�ا : نظام تحد�د المواقع العال�ي

، لتحد�د ورصد االجسام الثابتة او المتحركة بدقة وذلك بواسطة شبكة من االقمار الصناع�ة 
 . وأجهزە مساح�ة خاصة 

   (Geographic Information Systems)GISنظام قائم  :  نظم المعلومات الجغراف�ة
ات الجغراف�ة ، ن وتحل�ل واخراج وتوز�ــــع الب�انوتخ��ع� الحاسوب �عمل ع� جمع 

وهذە أنظمة تعمل ع� جمع وادخال ومعالجة وتحل�ل وعرض واخراج  ،والمعلومات المكتب�ة 
  باإلضافة  ،واتخاذ القرار المعلومات المكان�ة والوصف�ة ألهداف محددة و�ساعد ع� التخط�ط 

) و�مكننا هذا النظام من   layersا� قراءة البن�ة التحت�ة عن ط��ق ا�شاء ما �س� الطبقات ( 
ادخال المعلومات الجغراف�ة ( خرائط ، صور ج��ة ، فضائ�ة ) والوصف�ة ( ا�شاء جداول ) 

ي 
جاعها وتحل�لها مكايض ي ومعالجتها من األخطاء وتخ��نها واس�ت

وعرضها ع� شاشة  و�حصايئ
 وب ع� شكل خرائط وتقار�ر ورسومات ب�ان�ة . الحاس

  الق��ة  �ظهر عل�ه حدود المدينة أو  الجوي لمنطقة التس��ة مخطط التص��ر  األساس: خرائط
ي امالك المجاورة، القرى  مع

 عليها.  وأي وقوعات تمت التسج�ل، الدولة، ومعامالتوارا�ض
  التق��ر : ي

ض مساحة الق��ة أو المدينة  هو الفيض وحدودها مع القرى تق��ر مدعم بخرائط تبني
ع� خرائط  التق��ر و�ستند  والزراع�ة،التصن�فات الس�اس�ة  المجاورة، ومساحةوالمدن 

 اله�كل�ة. والمخططات  منته�ةاالحواض الطب�ع�ة وأحواض التس��ة الغ�ي 
  ي تنتج عن فتح أو الغاء  الطرق: فضالت كانت   إذا وتعود مل�يتها للدولة  ط��ق،�ي القطع اليت

 البلد�ة. كانت داخل حدود   إذا ومل�ا للبلد�ة  البلد�ات،خارج حدود 
  ض سس و  (تقدير ق�مة العقار): التخمني

�
وعمل�ة  علم�ة  معاي�ي تحد�د ق�مة العقارات وفق أ

ي �حددها مأمور التس��ة أو من ينوب عنه كسعر معينة، 
وتؤثر مجموعه عوامل  للقطعة،حق��ت

ي ق�مة األرض أو سعرها تتعلق بالعرض 
عوامل الطلب ف�ي متعلقة باألوضاع   والطلب، أما �ض

، وعواملاالقتصاد�ة العام متعلقة �سوق السكن وتفض�الت  ة وتلك الخاصة بالمجتمع المح�ي
ض  ي واستخداماتها  وقع)، أما (المورغبات المواطنني

عوامل العرض فتتعلق بمواصفات األرا�ض
. ومدى توفر خدمات البن�ة التحت�ة وعوامل طب�ع�ة ومدى التطور  ي

 العمرايض
  ي لجنة� : ض ض من قبل العَ جنة تُ ل المعرفني ي منطقة التس��ة وت ني

كون من أها�ي هيئة المحل�ة �ض
ض  ة   المل��ات،وحدود المنطقة وممن لديهم المعرفة وااللمام بالمال�ني و�تمتعون بحسن الس�ي

ام وثقة  . والسلوك وُ�حظون باح�ت  األها�ي
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 ��ةإجراءات التس

 

 أوً�: تحد�د منطقة التس��ة

ي سيتم بها أعمال التس��ة ض مسار حدودها ما ب إ يتم تحد�د المنطقة اليت ع� المخطط  واحداث�اتها تعيني
ي  وذلك بعد  التس��ة،وفق مسار الحوض الطب��ي لمنطقة  التس��ة، أو المرفق مع أمر  عمل تق��ر فيض

و�التعاون مع   المنطقةمتعارف عليها لدى أها�ي بأسماء ح�اء واا� أحواض  وتقس�مها  عن المنطقة
ألحواض  الخ) كحدود ود�ة، ...... أشوارع، طرق، ( المعالم الطب�ع�ة  اعتماد �تم و  المحل�ة،الهيئات 
 التس��ة. 

: إصدار 
�
 أمر التس��ة  ثان�ا

ي والم�اە البدء بأعما
  وُ�صدر أمر  التس��ة،ل بعد تحد�د منطقة التس��ة �قرر رئ�س هيئة �س��ة األرا�ض

ي الج��دة الرسم�ة (مجلة الوقائع الفلسطين�ة)  و�ن�ش  التس��ة،
  . 3 �ض

ي   بعد ��ش امر التس��ة
 من: سط�ي كتب ل�ل يتم � الج��دة الرسم�ة�ض

ي محكمة التس��ةاألع� مجلس القضاء  .1
ض قا�ض المنظورة امام جميع القضا�ا  حالة، و�لتعيني

 التس��ة. هيئة ا�  المحا�م النظام�ة
ي  .2

ي المنطقة واحالمعامالت  كافة  لوقفسلطة األرا�ض
ي ذلك  الهيئةها ا� تالتسج�ل �ض

بما �ض
 بها. منته�ة وكافة السجالت والخرائط المتعلقة الغ�ي التس��ة األردن�ة  جداول

�بة األمالك لوقف معامالت تغي�ي الت�ف .3 بنسخة عن جداول وتزو�د دائرة التس��ة  مدير �ض
ي منطقة 

�بة األمالك �ض  التس��ة. داف�ي �ض

 :
�
 إعالن التس��ة ثالثا

ض مكتب التس��ة والبعد ��ش أمر التس��ة  اعالن �س� اعالن  الهيئة�صدر رئ�س الم�دان�ة ،  فرقوتجه�ي
ي أمر التس��ة  أصحاب الحقوقلتبليغ ،  4 تس��ةال

ي المنطقة المحدد �ض
 و�شمل: بتار�ــــخ بدء العمل �ض

ي �س��ة أراضيها.  .1
وع �ض ة او المواقع المنوي ال�ش  اسم الق��ة او البلدة او العش�ي

 التار�ــــخ والمكان الذي سيبدأ ف�ه اعمال التس��ة.  .2
بأن اعمال التس��ة تتناول جميع األشخاص والهيئات والجمع�ات الذين لهم حق  ،إخطار  .3

ي األرض او الم�اە او أ�ة حقوقتملك او حق منفعة ت�ف او حق 
ف بها او متنازع  �ض أخرى مع�ت

ي المدينةو  عليها،
ي مكان بارز �ض

ةاو الق��ة أو البلدة أو  تعليق �سخة عنه �ض  . العش�ي

 من: �سط�ي كتب ل�ل   يتم  التس��ةبعد صدور اعالن 
��ة  • ع� رقبة األرض   الزراعة، للوقوف اإلسالم�ة، وزارةوزارة األوقاف  والتعل�م،وزارة ال�ت

 بالحقوق العائدة ل�ل منهم.  الثبوت�ةاألوراق و ادعاءاتهم  تقد�مو 

 
 . وتعدیالتھ1952لسنة  40من قانون تسویة األراضي والمیاه رقم   5سنداً لنص المادة - 3

 . وتعدیالتھ 1952لسنة  40من قانون تسویة األراضي والمیاه رقم   6سنداً لنص المادة - 4
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السفارات والقنصل�ات  ع�  ا ر و�عالن التس��ة لتعم�مهأميتم ارسال  الخارج�ة،وزارة  •
ي  �ات الفلسطين�ةوالممثل

 الخارج. �ض
ي لإل�عاز  •

وتحد�دها ع� رض الدولة قوف ع� ألإلدارة العامة ألمالك الدولة للو  سلطة األرا�ض
 االساس. خرائط 

 التوع�ة: 

ض  • ي تهدف ا� تع��ف المواطنني واهميتها وأهدافها، التس��ة  بأعمالعمل توع�ة مجتمع�ة واليت
ض بحقوقهم  المل��ة، وتع��فلتثب�ت  المطل��ةواهم�ة تحض�ي الوثائق  وواجباتهم  المواطنني

 . اتور بروش  وعمل دور�ةورشات عمل عقد من خالل  وذلك

: ما قبل بدء العمل و�عد أمر التس��ة �صار إ�   ��ي

مؤسسات تنم��ة ...  / / مجالس قرو�ة / جامعات (بلد�اتالتعاون مع المؤسسات المحل�ة  -1
ض  الخ)  ي المنطقة  من اجل تك��ن نواە من المتطوعني

 للتس��ة.  المعلنةلرفع مستوى الو�ي �ض
ض و/  -2 ي  العمل مع المتطوعني

ض المتواجدين �ض ض لعمل قاعدة ب�انات بأسماء المال�ني أو المعرفني
ي حالة 

 غ�ابة. أراضيهم إن وجد أو السؤال عن المالك �ض
ات توع��ه ع� سكان المنطقة المنوي العمل  -3  بها. نقل المعرفة وتوز�ــــع ��ش
ي   لقاءينر�ة مع سكان المنطقة بمعدل لقاءات دو عقد  -4

 العمل. ع� األقل قبل البدء �ض

ي المنطقة و�دء بع
 العمل: د إعالن التس��ة �ض

ي المنطقة �شكل أوسعالعمل ع�  -1
 وال�نا�س /  (المساجد من خالل استخدام  ��ش اإلعالن �ض

ي المدارس / متطو�ي ط
 ) المجالس المحل�ة / البلد�ات /  المح�ي المجتمع  ابور الصباح �ض

المجتمع المح�ي ع� توع�ة الناس بتحض�ي المستندات الالزمة للمل��ة   التعاون مع متطو�ي  -2
ي اراضيهم من قبل فرق 

 التس��ة. وحل اي خالف قبل الوصول للعمل �ض
ض ورجال إصالح و�فضل اخت�ار رجل إصالح لجنة التعاون مع الهيئات المحل�ة الخت�ار  -3 معرفني

ي المنطقة المعلن بها أعمال 
 التس��ة. من كل عائلة �ض

مل اجتماعات دور�ة من قبل مأمور التس��ة مع رجال اإلصالح والوقوف ع� أخر ع -4
ا�هم المستجدات و� ي تحتاج إ� �ش ة اليت ي اإلشكال�ات ال�ب�ي

ي وضع حلول �ض
 . إصالح�ض

 :
�
 التس��ة:  بأعمالك�ف�ة البدء   رابعا

ي �جب تحد�د  -1
 المعلن �س��تها  الق��ة الحدود النهائ�ة للمدينة أو قبل البدء بالعمل الم�دايض

ي المدن والقرى المجاورة 
ض وفصل الحدود النهائ�ة �قوم مأمف، مع أرا�ض ور التس��ة بتعيني
ي 

ي القرى  الق��ة عن حدود  ألرا�ض
اك مع مخات�ي الق��ة وهيئة ، المجاورةأرا�ض وذلك باالش�ت

ض الحدود  مح�ض اخت�ار�ه وتنظ�م  ع�  اذا ظهر خالفو ،خ�ي يوقع عل�ه المكلفون بتعني
ض الحدود يتم اجراء التحق�قات  ر تعيني ض الحدود النهائ�ة وللمت�ض حق  الالزمة وتعيني

ي محكمة التس��ة خالل 
اض ع� هذا القرار لقا�ض  االع�ت

�
من تار�ــــخ  خمسة ع�ش يوما

  ،التبليغ
�
ي محكمة التس��ة قطع�ا

 .  و�عت�ب قرار قا�ض
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وذلك  به،�قوم مأمور التس��ة بن�ش إعالن �س��ة داخ�ي عن كل حوض سيبدأ العمل  -2
حدود  محدد من أجل الداللة ع� إلبالغ أصحاب العالقة للوقوف ع� رقبة األرض بتار�ــــخ

و�تم تعبئة نموذج ادعاءاتهم مع الوثائق المعززة لها،  وتقد�مالمجاور�ن، أرضه و�حضور 
 من قبل المد�ي  توق�عها  و  بئة جميع الب�انات المذكورة فيها،وتع،5ادعاء) (الئحة 

ض والموظف المختص   . ومأمور التس��ة  والمعرفني
أو دهان حد�د�ة أو صخ��ة كانت   المساحة) سواء عالماتالحدود�ة ( يتم وضع العالمات  -3

ض و�حضور المجاور�ن و�تم ترس�م القطع وق�دها ع�  بعد  الداللة عليها من قبل المدعيني
 بدقة. ورصدها  6) مخطط الموقع( سكتش الم�دان 

 . �ق ل�ل قطعة ع� سكتش الم�دان ب�ان ط�  -4
ض سعر الم�ت الم��ــع لألرض  -5  والبناء. تخمني

 المثال: تؤكد الحق و�ي ع� سب�ل يرفق بالئحة االدعاء أ�ة بينات أو مستندات 

�بة  .1  األمالك. األبن�ة و اخراج ق�د صادر عن �ض
ع. ، وعقود ح� إرث، حجة تخارج، حجة وصا�ة .2  ت�ب
. عقود بيع، عقود مغارسة، عقود سندات  .3 ض  تأمني
 وكاالت (دور�ة، عامة، خاصة) متعلقة باألرض او الم�اە.  .4
 إفراز شقق وطبقات. مخطط  .5
 محا�م. قرارات  .6
ي، �سج�ل جد�د).  .7 ض ، انجل�ي  شهادات �سج�ل (تر�ي
 اتفاق�ة قسمة رضائ�ة.  .8
 أبن�ة. ورخص  �ف من البلد�ة أو المجلس القرويشهادة ت .9

 مخطط موقع من المجاور�ن  .10
 أ�ة أوراق أخرى تثبت هذە المل��ة. و  مجاور�نإقرار . 11

: العمل مواصفات  ي
 الم�دايض

ي وغــ�ي بــارز عــ� الطب�عــة تغــرز زاو�ــة حد�د�ــة بطــول   إذا  • ض المتجــاور�ن تــرايب كــان الحــد الفاصــل بــني
سم ع� وجـه األرض مـع مراعـاة شـكل  10ج�دا بح�ث يب�ت بارزا منها ما �قارب سم وتثبت  60

ض  ســم عــ� ان تكــون مدببــة 5*5ســم وذات ق�ــاس 5، وتكــون الزاو�ـة القطــعواتجـاە زاو�ــة الحــد بــني
 األع�. درجة من  45سفل�ة وتثيض ع� شكل زاو�ة من الجهة ال

السلسـال  أسـفلعـ� (طالء) عالمة الحد لفاصل سلسال حجري ف�جب ان توضع كان الحد ا  إذا  •
ي الوسط نهائ�ا او الجزء 

 العلوي. وال توضع �ض
ض المجــــاور�ن غــــ�ي   إذا  • ي هــــذە الحالــــة  موصــــوفه، وطب�عــــةكــــان الحــــد الفاصــــل بــــني

األرض صــــخ��ة �ض
 بالدهان. سم ومن ثم �ط�ي  1و�عمق ، سم  15سم *  15�حفر صل�ب طول ضلع�ه 

 
. 3راجع ملحق رقم -5  
. 4راجع ملحق رقم  -6  
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ي  •
السلســال فــوق القطــع  أســفل�حفــر الصــل�ب  ةصــخ�� أرضعــ�  حالــة وجــود سلســال حجــري �ض

 الصخري. 
ي حالـــة  •

ي �ض
ــال فـــ�ض ــال أي ســـما�ة عـــرض السلسـ ــة السلسـ ض المتجـــاور�ن عـــ� مل��ـ وجـــود خـــالف بـــني

ي �كـون السلسـال لصـاحب القطعـة األعـ� 
ي مسـاحة األرا�ض

هذە الحالة وحسب العرف المتبـع �ض
ــال  ) (السلســـــ ــا�ي ــةأي األرض  للعـــــ ــا،الـــــــذي �حفــــــــظ  المرتفعـــــ ــر عكـــــــس ذلـــــــك مــــــــن  إذا اال  ترابهـــــ ظهـــــ
ض متجــاو  ) �ســج�ل (مخططــاتقد�مــة مــثال مخططــات  ــ  او اتفاق�ــات بــني ر�ن وعل�ــه تنظــ�م مح�ض

 كشف بذلك. 
ي حالة وجود سور اسمنت وحدث خالف ع� مل��ة السـور ف�جـب الرجـ�ع ا� االتفاق�ـات  •

اما �ض
ض المتجــاور�ن ان وجــدت  ي  القد�مــة،المخططــات أو بـني ض ســورا عــ�  أحــد فعــادة عنـدما يبــيض المــال�ني

و �ستخ�ج رخصة من البلد�ة لذلك فمل��ـة السـور مح�ط ارضه يبلغ جارە او �كتب معه اتفاقا ا
 ذلك. و�نائه ما لم �ظهر عكس  ب��شائهتعود عادة للذي قام 

ي هذە الحالة عرض  جزء من القطعةإذا كان السلسال  •
توضع العالمة من الخارج و�كون �ض

 السلسال للقطعة. 
ي الداخل أي �كون عرض  •

 السلسال للمجاور. إذا كان السلسال للمجاور توضع العالمة �ض
ي حالة كان السور  •

ي منتصف العرض للسور او السلسال. �ض
 فتوضع العالمة �ض

�
كا  او السلسال مش�ت

ض احواض او قطع  • �جوز لمأمور التس��ة ان يرسم حدا جد�دا عوضا عن الحد القد�م الفاصل بني
ي مختلفــة 

طب�عــة األرض و معوجــا ولــه ان �ســوي أي حــد يــراە مناســبا لأكــان الحــد ملت��ــا   إذا أرا�ض
ي يراها مناسبة  ض االعمال فيها بالط��قة اليت  . بقصد تحسني

�جوز لمأمور التس��ة ان �فتح و�خطط أي ط��ق جد�دة أو قد�مة سواء أ�انت الط��ق عامة أو  •
خاصــة وأن �خطــط أي حــق مســ�ل أو حــق مــرور مــن أجــل توصــ�ل أ�ــة ط��ــق بــالط��ق العــام ولــه 

ــــر ان �قــــرر مقـــــدار التعــــ��ض الواجـــــب دفعـــــ   فـــــتحعمـــــال و�كــــون قـــــرار مـــــن جــــراء هـــــذە األ  ه للمت�ض
 . قط�ي وقرار التع��ض غ�ي قط�ي الط��ق 

ي السور او السلسال أي عندما �غ�ي السور او  زوا�ا �جب وضع عالمات الحدود ع� ال •
�ض

 : ي حالة االستقامة التامة للحد ال توضع عالمات حسب الرسم التا�ي
 السلسال اتجاهه و�ض
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ي حالة  •
ض المتجاور�ن �ض  الم�دان�ة. فرقة رئ�س القوم � ع� الحدود �شوء خالف بني
 
 جميـــــع  بأخـــــذ �قــــوم العمـــــل  خــــالل يـــــوملــــم يتفقـــــوا  و�ذا محاولــــة حـــــل الخــــالف والتوفيـــــق بيـــــنهم ب

ي حسب الواقع الموجود واالنتقال ا� عالمات الحدود صق�اسات الر 
 األخرى. د الم�دايض

  ض المتجــاور�ن عــ� موقــع عالمــة الحــد ا� مــأمور �قــوم رئــ�س الفرقــة ب�حالــة الخــالف الحاصــل بــني
 نائبه. تس��ة او ال
  ض ــق بـــــني ــ عـــــ� موقـــــع الخـــــالف ومحاولـــــة التوفيـــ ـــ ــه بال�شـــــف الح�ي ــأمور التســـــ��ة او نائبـــ �قـــــوم مـــ

، ض بوضــــع عالمــــة الحــــد  العمــــل �قــــوميــــوم لــــم �ســــتطع حــــل الخــــالف بيــــنهم خــــالل  و�ذا  المتنــــازعني
ش : بما دا مس�ت  -��ي

 . الجد�د) المخططات المساح�ة ان توفرت (مخططات التسج�ل  -أ 
 . مخططات التس��ة غ�ي النهائ�ة ان توفرت  -ب 
ض ان تـــوفرت ومطابقتهـــا مـــع الواقـــع للوصـــول ا� نت�جـــة منصـــفة  -ت  مخططـــات احـــواض التخمـــني

ض   . ل�ال الطرفني
 . مخططات تراخ�ص األبن�ة وا�ة وثائق أخرى ان توفرت لدى البلد�ات  -ث 
ل عمل�ـــــات الصـــــور الج��ـــــة القد�مـــــة لالســـــتدالل عـــــ� الواقـــــع القـــــد�م والمعـــــالم القد�مـــــة قـبــــ  -ج

 . التج��ف وتغي�ي الواقع ان وجدت 
ض مــع مراعــاة قواعــد العــدل االســتدالل واالســتئن -ح اس �شــهادة الشــهود مــن كبــار الســن والمعــرفني

 . واالنصاف 
ــ �عـ  -خ شـد بــه للوصـول ا� وضــع بمـا قــام بـه  مـأمور التســ��ة تـدو�ن مح�ض مــن اعمـال ومــا اس�ت

ــر فهــام األطــراف ان عــ� �ة إعــ� مــأمور التســ�  و�جــبعليهــا، عالمــة الحــد المختلــف  المت�ض
ي محكمة  الحق 

اض امام قا�ض  التس��ة. باالع�ت
ي 

اض امـــام قـــا�ض ي االعـــ�ت
ي �ض

ـــرا مـــن ذلـــك اســـتخدام حقـــه القـــانويض و�ـــب�ت لمـــن يـــرى نفســـه مت�ض
ي والم�ـــاە رقـــم  12محكمـــة التســـ��ة ســـندا ألحكـــام المـــادة 

لســـنة  40مـــن قـــانون �ســـ��ة األرا�ض
 م. 1952

ــــ  إذا  • ي الموعــــد المحــــدد لــــم �ح�ض
للداللــــة عــــ�  صــــاحب العالقــــة " المــــد�ي " عــــ� رقبــــة األرض �ض

ـــا بـــذلك يتضـــمن تـــار�ــــخ خـــروج الفرقـــة ا� ذلـــك   الموقـــع،حـــدود ارضـــه يـــنظم رئـــ�س الفرقـــة مح�ض
 ها. لقبو�وقع المح�ض رئ�س الفرقة ومعرف البلد�ة و / او اللجنة المعتمدة من 

ــل�م �ســـخة  • ــل المكتـــب الهنـــد�ي و�سـ  مـــن قبـ
�
ــا ــدان يوم�ـ ي الم�ـ

ــ�مها �ض ــتم ترسـ ــدان يـ ــات الم�ـ سكتشـ
ــف مــن قبــل هيئــة التســ��ة يوضــح ف�ــه وصــف الحــدود تمامــا وأرقــام نقــاط عنهــا  للمهنــدس الم�ش

 رقبة األرض.  قائمة) ع�و��شاءات (أبن�ة  الحدود متسلسلة واي مرافق واسوار 
ــة  • ــوم رئـــ�س الفرقـ ــن الم�ـــدان �قـ ــة مـ ــال المكتـــب بعـــد رجـــ�ع الفرقـ ـــف عـــ� أعمـ أو المهنـــدس الم�ش

 أمور التســــ��ة الــــذي �قــــوم بــــدورە بعــــد االطــــالع عليهــــا بتســــل�م مخرجــــات عملهــــا ا� مــــ الهنــــد�ي 
ون�ــا و�سـل�م لــوائح االدعـاء ومرفقاتهــا ا� أل ب�رسـالها ا� موظــف األرشـفة رشــفتها وحوسـبتها ال��ت

المســاحة  معلومــات الم�دان�ــة المســاح�ة ومخطــط الموقــع (ســكتش) قســم التســج�ل و�ســل�م ال
 الرسم. ا� قسم 
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م • ض عــــن دائــــرة  الصــــادرة صــــفاتاالمو التســــ��ة وفــــق مخططــــات احــــواض  ب�عــــداد  الرســــمقســــم  �لــــ�ت
: ان تحتوي هذە المخططات ع�  الجغراف�ة، ع�النظم والمعلومات   ما ��ي

ي الجهة  -أ 
ق�ةعنوان المخطط �ض  ع�: من المخطط و�شمل  الشمال�ة ال�ش

 اسم المحافظة  •
 المدينة او الق��ة اسم  •
 رقم الحوض واسمه  •
 رقم ال�ي واسمه •
 اتجاە الشمال  •

ي  -ب 
ق�ةمالحظات الحوض �ض  ع�: و�شمل  الجهة الجن���ة ال�ش

 ط��قة الرصد   •
ي الحوض  •

 تار�ــــخ بدا�ة ونها�ة العمل �ض
 اسم الموظف الذي قام برسم المخطط •
ي قامت بتدقيق الحوض  •  اسم الدائرة اليت
 مساحة الحوض الحوض،عدد قطع  •

ي ع وض - ت ي الجزء الجنويب
 بمنتصف المخططمق�اس رسم المخطط �ض

 . �جب ان تظهر االحداث�ات ع� مخطط الحوض باإلضافة ا� ارقام وأسماء االحواض المجاورة -ث

 . ادراج اسم المدينة او الق��ة المجاورة للحوض -ج

: الموحدة حواض توضع إشارات ورموز حدود األ -ح  مع التق�د بما ��ي
 

ض المدن او القرى •  إشارة الحد الفاصل بني

 
ض  •  . األحواض الحد الفاصل بني

 
 

ض  •  . األح�اء الحد الفاصل بني

 
 استخدام اإلشارات والرموز التال�ة ع� مخططات التس��ة:  خ. 

 
 سلسال قائم  •

 
 سور قائم   •
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 بناء قائم  •

 
 

 بركس   •

 
 
 

ي خطط��ق   •  متقطع ط��ل ترايب

 
 

 خط متقطع قص�ي شارع اسفلت  •

 
 

 وصف النقاط  د. 
  -) Angle Iron  (–  )AI( زاو�ة حد�د�ة   •
 
 ) و�رمز له (+)Rock Cut( عالمة صخ��ة   •

  Cistren cis–ب�ئ ماء  •
 )Caveمغارة وكهف واضح المعالم (  •
•  

 CAVو�رمز له بالرمز                            
 

 
 

 Trig pointنقطة ر�ط مثلثات   •

  T436و�رمز له                                        
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ي الحوض أو  مساحة�جب ان �كون رقم ل�ل نقطة  -ذ
ض االعتبار أرقام متسلسلة للنقاط �ض مع االخذ بعني

 الواحد. ال�ي 

ي المنـــــاطق المكتظـــــة بالبنـــــاء ال �ســـــتخدم جهـــــاز  -ر
، بـــــل �ســـــتخدم األجهـــــزة األخـــــرى لضـــــمان دقـــــة GPS�ض

ي مخطـط اسـقاط كافـة  ، و�ـتمtotal stationالق�اس مثل جهاز 
ي �ض

اال�شـاءات المقامـة عـل قطـع األرا�ض
 التس��ة. 

رئ�س فرقة الم�دان و�تم بعد رسم واعداد خارطة الحوض يتم تدق�قها نهائ�ا من قبل مأمور التس��ة و 
ول المساحات النهائ�ة والق�مة المقدرة لها من قبل قسم الخرائط والحسابات و�سل�مها اعداد جد
).  (القسمللمسجل  ي

 القانويض

 . الطرق حسب المخطط اله�ك�ي وختمها من البلد�ة  إلسقاطترسل المخططات ا� الهيئة المحل�ة  -ز

م المكتب الهند�ي بمواصفات الرسم حسب تعل�مات هيئة  م.  ض ي والم�اە . �ل�ت
 �س��ة الرا�ض

 : تنظ�م 
�
 جدول االدعاءات: خامسا

الذي قام بتعبئة   والتوقيع عليها من قبل المد�ي والموظف االدعاء بال�املبعد تعبئة لوائح  •
ض  ومأمور  الئحة االدعاء التوقيع   ،ورئ�س البلد�ة او المجلس القروي التس��ة ولجنة المعرفني

واستالم المستندات الم��دة  الئحة االدعاء مكونه من أ��� من ورقة ،االوراق اذا كانت  كافةع�  
تص��ر الئحة االدعاءات ومرفقاتها واعطاء صورة طبق األصل عنها لصاحب و لالدعاء وارشفتها 

ف بها  7�تم تنظ�م جدول �س� (جدول االدعاءات) و االدعاء  و �شمل جميع االدعاءات المع�ت
 من ا

�
ض ،و�تم تضل�ل القطع المتنازع عليها باللون والمتنازع عليها , خال�ا لمساحة والتخمني

ها عن القطع األخرى ض جدول  ومن ثم يرسل.  و�تم دراستها واعداد تق��ر بها  االصفر لتم�ي
 .المتنازع فيها  تقار�ر القضا�ا معه  مرفق  ا� االدارة العامة للتس��ة االدعاءات 

ي التحق
االدعاءات �شكل كامل لضمان دقة ومصداق�ة كافة االدعاءات من والتحقق ق يو�نب�ض

من ادعاء ع�   أ��� ان تكون االدعاءات مدعمة بالوثائق القانون�ة المساندة لوجود  جبو�
ي اعمال 

ي االدعاءات لتحد�د المل��ة هو خطوة مهمة �ض
األرض الواحدة ح�ث ان التحقيق �ض

بح�ث  إشكال�ة،وصفت انها ع� األرجح الخطوة األ��� صع��ة والخطوة األ���  التس��ة، وقد 
 . افواالنص�جب التعامل بموض�ع التحقيق وفقا لإلجراءات القانون�ة مع مراعاة قواعد العدل 

 المنازعات ع� حقوق المل��ة 
 

بتنظ�م تق��ر لمأمور التس��ة موضحا ف�ه القطع  االدعاءات�قوم الموظف المكلف بدراسة  -1
 نزاع. المتنازع عليها ون�ع وطب�عة كل 

وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة  المتنازعة�قوم مأمور التس��ة بعرض الصلح ع� األطراف  -2
ي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع   بالمواد المتفق عليها و�أوصاف القطع اليت

 
ھوتعدیالت1952لسنة  40من قانون تسویة األراضي والمیاه رقم  10سنداً لنص المادة -7   
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او اتفاق  إقرار الشهود و�صدق عل�ه مأمور التس��ة و�عمل بمضمونه كما �عمل بمضمون أي 
ض  ال �خالفكان   إذا الفرقاء �قرە   واالنظمة. القوانني

 �قوم  إذا  -3
ً
اعاتلم �ستطع مأمور التس��ة حل الخالف مصالحة ض  -من:  بتشك�ل لجنة حل ال�ض

. مأمور التس��ة  . أ
�
 رئ�سا

.  . ب ي
 موظف قانويض

ي   . ت  الحدود. كان الخالف ع�   إذا موظف فيض
اع بعد االستماع ألقوال-4 ض ي االدعاءات محل ال�ض

 بـ: األطراف المتنازعة مستعينة  تقوم اللجنة بالتحقيق �ض
 مثل: أ�ة وثائق متوفرة  . أ

 محا�م. قرارات  •
ي وت •

 انواع: قسم ا� عدة سجالت دائرة �سج�ل األرا�ض
  ك�ة اشهادة )(لتسج�ل ال�ت ي

ت بحدود وداللتها تثبَ  مساحة،مخطط ال �ستند ا�  : العثمايض
ي أغلب األح�ان �صعب انطباقها التام ع� المجاور�

قطعة معينة وع� مأمور ن للقطعة و�ض
ض .  ي تطبيق هذا الن�ع من ال�واشني

ة �ض ة كب�ي  التس��ة ان �كون ذا خ�ب
  ي: شهادة التسج�ل ض هذە الشهادات �ستند ا� مخططات مساحة باستثناء المنقول  االنجل�ي

،من السجل  �ي
ي ثابت وصحيح  ال�ت

 . وتعت�ب مرجع قانويض
  ي التسج�ل (شهادة ي  العريب

): االرديض ي
ي �ي  والفلسطييض

ي تمت �ض شهادات التسج�ل الجد�د اليت
ي ا� وقتنا الحا�ض وتمت بموجب مخططات 

 وتعت�ب هذەمساحة رسم�ة ومصدقة العهد األرديض
ي ثابت وصحيح بالنسبة لالشهادات مرج

مأمور التس��ة الستنادها ا� مخططات ع قانويض
مساح�ة مصدقة وتعت�ب شهادة التسج�ل اهم الوثائق الصح�حة والمعتمدة لدى مأمور 

ي معظم 
ي والمساحة و�جب اعتمادها �ض

األح�ان، التس��ة لصدورها عن دوائر �سج�ل األرا�ض
ك�ة و�ي غ�ي مرتبط �ة وال�ت ض  ة بمخططات. يوجد سجالت ع���ة منقولة عن السجالت اإلنجل�ي

�بة االبن�ة   إخراج الق�د الصادر  • �بة األمالك و�ي وث�قة تصدر عن دائرة �ض عن �ض
 انواع: و�قسم ا� عدة  مال�ة) البدوائر  (المعروفةواالمالك 

  الحــــوض  (عــــناخــــراج الق�ــــد( ي الشاســــعة خــــارج حــــدود �ي  : الطبــــ��ي
ي او معظــــم االرا�ض

األرا�ض
ي لم تمسح وال يوجد بهـا مخططـات  اصـحابها ومال�يهـا او  وتعـرف فقـط مـن خـاللالبلد�ات واليت

حتـاج هــذا النـ�ع مــن و�و�ي ل�سـت داللــة عـ� المل��ــة وانمـا �ي ق��نــة عـ� الت�ــف، المجـاور�ن 
ي الم

ة من قبل مأمور التس��ة �ض ة كب�ي  تطب�قها. نطقة عند القيود ا� خ�ب
  حوض  (عناخراج الق�د( ض ي تم مسحها وتنظ�م احواض ومخططات  : التخمني ي اليت

و�ي األرا�ض
ائق ســــهلة التطبيــــق لمــــأمور التســــ��ة وعل�ــــه تكــــون هــــذە الوثــــ  البلــــد�ات،لهــــا عنــــد ضــــمها لحــــدود 

 ومخططتها يتم الرج�ع اليها لالستئناس . 
ـائب و�ي ق��نـة عـ�  علغا�ـات دفـ نظـم مال�ـة العن دوائر  الق�د الصادر  اتاخراج فـ�ي  التـ�ف،ال�ض

 و لم �كن هناك دل�ل أقوى أو مانع أخر. ألم يثبت عكسها  وقانون�ة ما مستندات ومراجع صح�حة 
ي عــن جــداول اال  مــناخــراج الق�ــد الصــادر  •

دعــاء للوحــات التســ��ة االردن�ــة ســلطة األرا�ض
ــة ال ــ�ي منته�ـ ــ�ي غـ ــداول الحقـــوق غـ ــ�ب وجـ ــة وتعتـ ــة  النهائ�ـ ــائق ذات داللـ ــن الوثـ ــذا النـــ�ع مـ هـ

 .نهائ�ة غ�ي  ألنها لمأمور التس��ة  أسا�ي ع وال تعت�ب مرج�مكن االستئناس بها فن�ة 

ي بكافــة أنواعهــا وكالــة دور�ــة وعامــة كــاالت الو  • المصــدقة مــن قبــل كاتــب العــدل الفلســطييض
ي  وثـــائق رســـم�ة مصـــدقة مــــن دائـــرة رســـم�ة وخاصـــة، وجم�عهـــا 

ض �ض وتعتــــ�ب  دولـــة فلســـطني
ي صحيح مرجع

 التس��ة. لدى مأمور  قانويض
كاء ع� التقس�م.  اتفاق�ات القسمة الرضائ�ة • ي تتم باتفاق ال�ش  واليت
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ض األشـخاص  (الحجج) اتفاق�ات البيع  • و�ي ما تم االتفاق عل�ه خـارج الـدوائر الرسـم�ة بـني
ومنهــــــــا القــــــــد�م والحــــــــد�ث وعــــــــ� مــــــــأمور التســــــــ��ة ان �قــــــــوم بتــــــــدق�قها ج�ــــــــدا  واإلفــــــــراد 

 ذلك.  رأى إذا التسج�ل بموجبها و 
تغيـــ�ي بعـــد تقـــد�م الئحـــة االدعـــاء �جـــب أن يـــتم مـــن خـــالل معاملـــة أمـــام  أي مــع العلـــم أن

  الرسوم القانون�ةالتس��ة و�تم دفع  مأمور 
�
ي  علما

ان العقد عرضة للفسـخ مـن قبـل قـا�ض
التســ��ة، مــع العلــم ان الوكالــة الدور�ــة واتفاق�ــة البيــع لهمــا نفــس القــوة القانون�ــة محكمـة 

 أمام مأمور التس��ة. 
 وعقود الهبة والوص�ة والمزارعةمغارسة ود العق •
 . االستئناس بها  القرو�ة �مكنرخص األبن�ة وشهادات البلد�ة والمجالس  •
ـــــــ التـ�ــــــف الفعـــــــ�ي الهـــــــادئ مـــــــدە مـــــــرور الـــــــزمن . ب �ـــــــة وخمـــــــس  (ع�ش ي األم�ي

ي األرا�ض
ســـــــنوات �ض

ي 
ة سنه �ض ي ع�ش

 -خالل: من  المملوكة)  األرا�ض
 ومدته. تحد�د المت�ف الفع�ي بالعقار  .1
ي �ستند عليها المت  .2 ي ت�فه). سبب الت�ف (األسباب اليت

 �ف �ض
 . هذا الت�فطب�عة  .3
ي يتم االدعاء بها وال �قوم المد�ي ب�براز وثائق معززة الدعائه، فينظر إ�  .4 ي اليت

األرا�ض
ض وشهادات المجلس البلدي  الت�ف الفع�ي وشهادة الشهود من المجاور�ن والمعرفني

 لذلك و�ال او القروي، و�ذا اقتنع مأمور التس��ة بصحة االدعاء �قوم 
�
بتسج�لها وفقا

 فيتم التسج�ل باسم الخ��نة. 
مــــن تقـــوم اللجنــــة بتوثيــــق وحفــــظ محــــا�ض اجتماعاتهــــا ومــــا اســــتعانت بــــه مــــن بينــــات ومــــا اســــتمعت ال�ــــه 

تنـت�ي اللجنـة مـن تحق�قاتهـا تقـوم بتنظـ�م تق��ـر موضـحا ف�ـه  إجـراءات، عنـدما شهادات وما اتخذتـه مـن 
ي استندت اليها   نتائج. توصلت ال�ه من وما األسباب اليت

 
 منازعات الطرق

 
ي التس��ة و�ي تختلف من 

ي تواجه موظ�ض �عت�ب تخط�ط الطرق اثناء أعمال التس��ة من المسائل اليت
وح�ث ان  الجغراف�ة  التس��ة فيها وطب�عتها  منطقة المعلنمكان ا� اخر بحسب الوضع التنظ��ي لل

صالح�ة فتح وتخط�ط الطرق اثناء اعمال التس��ة تعود لمأمور التس��ة الذي عل�ه أن �قوم عند فتح  
: وتخط�ط الطرق بما   ��ي

 أمتار.  6عرض أ�ة ط��ق �س��ة عن  أال �قل�جب   -1
إذا كانت الط��ق واقعة ضمن مخطط ه�ك�ي مصدق يتم تثبيتها ع� مخططات احواض  -2

اما إذا كانت الط��ق مفتوحة وتقع خارج المخطط اله�ك�ي فتحدد وترصد كما �ي  التس��ة ، 
ي يراها مأمور  ع� ارض الواقع و�تم تثبيتها ع� مخططات احواض التس��ة بالط��قة اليت

 مناسبة. التس��ة 
ي ال تصلها طرق مفتوحة فيتوجب ع� رئ�س قطع األرا -3 ي اليت

االستفسار  �ةفرقة الم�دانال�ض
ي عن المكان الذي اعتادوا المرور منه للوصول ا� أراضيهم وهنا 

من أصحاب هذە األرا�ض
ض االعتبار عدد  ي المجاورة ومدى الفائدة المرجوة  ومساحات قطع�جب االخذ بعني

األرا�ض
 الط��ق. من هذە 

طرق ورصدها وتثبيتها ع� سكتش الم�دان من قبل فرقة الم�دان ع� ارض يتم تحد�د ال  -4
 التس��ة. وتثبيتها ع� مخططات  الواقع،
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ا�ة مخططات  ع� مأمور التس��ة الرج�ع ا� مخططات التسج�ل أو مخططات االفراز أو  -5
 فتح وتخط�ط الطرق المختلف عليهاناس بها عند قد�مة إن وجدت لالستئ

ف�جوز المراد فتحها أثناء اعمال التس��ة أو بعدها تؤدي ا� قطعة واحدة  كان الط��ق   و�ذا  -6
ة ع� الخ��طة المختصة مع ب�ان اتجاهه وعرضللقطعة حق مرور عنها بعمل  االستعاضة

من منطقة ال ت�ض بح�ث �كون حق المرور ،  فيها بمساحة القطعة المار  دون المساس
ي القطعة المار فيها وان ال �شكل كب

 . م�ت   3  ه عنعرض  ي��د �ي �ض
عليها و من ثم يتم تثبيتها ع�  عدم فتح الطرق ع� الخرائط وانما ب�جراء ال�شف الح�ي   -7

 الخرائط . 
 

ض   أمالك وحقوق الغائبني
 

ي سب�ل  -1
ض تقوم  المحافظة�ض ي ع� أمالك وحقوق الغائبني

بن�ش أمر   هيئة �س��ة األرا�ض
ي 

ويض وتعم�مها ع�  لهيئة التس��ةواعالن التس��ة وجداول الحقوق ع� الموقع االل��ت
ة حقوقهم  ض من االطالع عليها ومبا�ش �ني ض المغ�ت ي الخارج لتمكني

السفارات الفلسطين�ة �ض
ي 

 القانون. المنصوص عليها �ض
ي مواجهة  ت�فال  -2

 الزمن. تحقق مرور  الغائب ولو �ض
ض فع� مأمور التس��ة اعند التثبت من وجو  -3 لتسج�ل باسم المالك د أصحاب حقوق غائبني

ض المعتمدين أو من  الغائب بناء ع� ادعاء يؤسس من المعلومات المستخلصة من المعرفني
الهيئات المحل�ة أو المجاور�ن أو من خالل أ�ة سجالت أو وثائق متوفرة بعد أن �قوم 
ي وردت له وأن �كون قرارە بذلك مسببا �سبيبا   بالتحقيق والتحقق من كافة المعلومات اليت

 الخ��نة. ك �سجل األرض باسم لم يتم التثبت من ذل و�ذا  كاف�ا،
�جوز للمق�م خارج البالد تقد�م ادعاءاتهم من خالل وكالء بموجب وكاالت منظمة لدى  -4

ي 
من المد�ي لشخص �فوضه من خالل تف��ض  الخارج، أو السفارات الفلسطين�ة �ض

 الحدود. بالوقوف ع� الحدود وتقد�م االدعاء او من خالل ق��ب له �عرف ع� 
 كل من ال �ستطيع العودة ا� البالد �سبب ظروف لغا�ات هذا ا  -5

�
لدل�ل �عت�ب غائبا

 . االحتالل
 

ي غ�ي المد� 
 -بها: األرا�ض

 
  . ض  من الت�ف �سجل باسم خ��نة دولة فلسطني

�
 إذا كانت األرض خال�ة تماما

  (.... بناء، أشجار) ي حالة وجود ت�ف ظاهر للع�ان
بها ولم يتقدم أحد باالدعاء  �ض

ي المستقبل فباإلمكان   يتم
استثناؤها من أعمال التس��ة، و�ذا ظهر مستحق لها �ض

 إعادتها ألعمال التس��ة و�سج�لها حسب األصول القانون�ة لمستحقيها. 
 

 - اإلفراز: 
 
. افراز أ�ة قطعة أرض إال بناء ع� طلب  ال يتم -1 ض  المدعني
ي أ�ة قطعة ارض يتم  االدعاء -2

ي الم�دان بحصص ع� الشي�ع �ض
ض  �ض �سج�لها باسم المدعني

 . ع� الشي�ع
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ي قطعة واحدة أو   إذا  -3
ض أصحاب الحقوق �ض كا بني ي  أ��� كان الت�ف مش�ت

ي لم �علن   �ض
أرا�ض

كاء ع� االفراز الر  ي بينهم أو كان بينهم غائب أو قا� أو جدول حقوقها ولم يتفق ال�ش
ضايئ

ي   محجور عل�ه ف�جوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله اجراء االفراز بالط��قة اليت
�طة مراعاة العدل واالنصاف بحق  �ة أصحاب الحصص �ش يراها مناسبة بموافقة أ���

  . 8عل�ه الغائب والقا� والمحجور 
ي يتم افراز األرض من خالل  -4

ي حال ورود طلب اإلفراز بعد االدعاء الم�دايض
معاملة افراز �ض

جميع م من مساح مرخص موقع من مخطط افراز منظ التس��ة مرفق  مأمور تنظم امام 
كاء بعد   القانون�ة. است�فاء الرسوم  ال�ش

 
   الم�اە: �س��ة 
 

ات او ينابيع او ابار او  ي كلمة الم�اە أ�ة أنهار او جداول او مجار او برك او عيون او بح�ي تعيض
شالالت او سدود او خزانات او ا�ة قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او ج� او 

او عمل  او ب�ئ او واسطة الستخراج الماء او رفعه او دفعه عبارة او بناء لتنظ�م الماء او تح��لة 
فر�ي من أي ن�ع مستعمل للحصول ع� الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غا�ات الري 

 والتجف�ف األول�ة. 
ي والم�اە رقم  8تجري �س��ة الم�اە سندا لنص المادة 

 1952لسنة  40من قانون �س��ة األرا�ض
ي  •

ي �جب تدو�نها �ض ض حصص الماء اليت ي الم�اە �جب ع� المدير ان �عني
عندما تجري التس��ة �ض

ي �س�ت  ي اليت
ي الس�ت

الم�اە الجاري عليها التس��ة عادة من جدول الحقوق بالنسبة لمجم�ع أرا�ض
�طة تدو�ن هذە الحصص  ي �ش

،بالنسبة لعدد دونمات أرا�ض ي
  و�ذا  الس�ت

�
  ظهر لشخص حصصا

ي الماء زائدة
ض �جب ع� المستف�د من تلك   �ض عن حاجته وأعط�ت هذە الحصص لبق�ه المال�ني

 الحصص ان �دفع تع��ضا عادال لمالك الحصص �عينه المدير. 
ي  المدونة�جوز للمدير او الموظف المفوض من قبله ان �عمل ع� افراز حصص الم�اە  •

�ض
ي المعت�ب جدول �سج�ل وذلك ع� أساس جدول الحقوق 

مساحات أو استحقاق القطع النهايئ
ض واحدە او  ي �س�ت من عني ي جدول  إذا  أ��� اليت

ثبت له ان مثل هذە العيون قد سجلت م�اهها �ض
 شائع. الحقوق كمصدر م�اە 

ي  ُينظم •
ض واألقن�ة المتفرعة عنها من قطع األرا�ض  جدول افراز الم�اە ع� أساس ما يتبع كل عني

ي �س�ت منها مستقلة  اض ع� اليت ر حق االع�ت ي �قررها المدير وللمت�ض عن األخرى بالط��قة اليت
ي والم�اە وتعد�الته. 

ي قانون �س��ة األرا�ض
 هذا الجدول وفق االحكام المنصوص عنها �ض

ض الماء المستف�دة منها بح�ث  • ي الم�اە �ي الواقعة تحت منسوب عني
ي لها حق �ض ي اليت

األرا�ض
ي (قنوات م�اە) وال �ستخدم مضخات الم�اە . �س�ت ع�ب ا  لس�ل اال�س�ايب

 
  -:  أحكام عامة

 
ي جدول   -1

ي تمت فيها أعمال التسج�ل الجد�د �ض ي اليت
ع� مأمور التس��ة ادراج األرا�ض

مع مراعاة أ�ة   ادعاء،االدعاءات وفق شهادات التسج�ل الصادرة فيها حيت لو لم �قدم بها 
 عدل�ة. بموجب وكاالت دور�ة أو اقرارات  بيوعات موثقة ح�ا� 

 
 . وتعدیالتھ1952لسنة  40من قانون تسویة األراضي والمیاه رقم  7فقره   9سنداً لنص المادة  -8
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ي ارض او ماء لم يثبته أي مدع �سجل با  -2
 سم الخ��نة. أي حق �ض

رأى ان المصلحة   إذا �حق للمدير أن �أمر باستثناء ا�ة قطعة أرض أو أ�ة م�اە من التس��ة  -3
ي بذلك. 

 تق�ض
ي الت�ف الهادئ الممتد مدة مرور  -4

ة �ض العاد�ة الجار�ة بموجب  وتعت�ب البي�ع، الزمنالع�ب
ي سند ف�ما يتعلق 

ي لم تعلن فيها التس��ة  باألرا�ض ي المناطق اليت
والعقارات المملوكة ال�ائنة �ض

ي   إذا أو استثن�ت منها نافذة 
 فعل�ا مدة ع�ش سنوات �ض

�
ي ت�فا مر ع� ت�ف المش�ت

ي 
ي األرا�ض

ة سنة �ض �ة وخمس ع�ش ي األم�ي
 المملوكة. األرا�ض

ي تتضمن  -5 ض األشخاص واليت يؤخذ بمضمون حجج البيع واالتفاق�ات الخارج�ة المعقودة بني
ي  المساحة، الق��ة،اسم المدينة أو  الحوض،رقم  القطعة، للعقار (رقموصفا  اسم المش�ت

 ذلك . يثبت عكس  العقارمالم �قدم ادعاء اخر ع� ذات  منهما) والبائع وتوقيع كل 
بمال غ�ي منقول لم تتم ف�ه التس��ة  أ��� ت�ف واحد من الورثة مدة مرور الزمن او  إذا  -6

ي 
ي الورثة مالم �قدم   الورثة،مستقً� عن با�ت

ف�عت�ب انه ت�ف به بالن�ابة أو بالوكالة عن با�ت
 الوجه. لم �كن ع� ذلك بينة ق��ة ع� ان هذا الت�ف 

أو الموظف المفوض من   فللمدير حب األرض او اال�شاءات لغ�ي صااألشجار عندما تكون  -7
ض الفرقاء بالشكل الذي يتفق عل�ه  وعند عدم   الفرقاء،قبله صالح�ة اجراء التس��ة بني

 وفق احكام القانون. 
�
 االتفاق �جوز للمدير ان �أمر ب�جراء التس��ة بالشكل الذي يراە مناسبا

ل أي قطعة أرض أو أي حصة �حق للمدير ومنذ اعالن التس��ة أن �صدر أمرا� بعدم �سج� -8
ي قيود التس��ة 

غر مساحة من الحد األديض الذي تلك الحصة أصوجداولها اذا كانت شائعة �ض
ط ان ال ي��د عن دون 9�عينه  ي ��ش ي الزراع�ة واليت

ي األرا�ض
  ، (نتف)�طلق عليها اسم  م واحد �ض

ض  تضاف هذە النتف ا� أرض او حصص ماء من �دفع أع� ثمن لها من المو  ت�فني
ض المجاور�ن ، وكما �مكن جم �د المساحة عن الحد المعني ض ض أو ا��� ل�ت و�التا�ي فإن ، ع نتفتني

ض أصحاب النتف ، واذا لم بتقدم   القطعة الناتجة عن هذا الجمع تط�ح للمزا�دة بالمزاد بني
اء اثنان من الفرقاء وواحد  للمزا�دة سوى مجاور واحد �جري تقدير الثمن بمعرفة ثالث خ�ب

�ن  من قبل الفرقاء  �عينه ض الخب�ي ي حال تعذر تعني
المدير أو الموظف المفوض من قبله ، و�ض

اء الثالثة  ض الخ�ب ي ،و كذاك �جوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله ان �قوم بتعني
األمر �ض

ي حينه عندما تكون األشجار واال�شاءات لغ�ي 
حال ترتب ع� اجراء التس��ة دفع تع��ض �ض

 ض . ر صاحب األ
لمقابر وأما�ن العبادة �سجل باسم دائرة األوقاف اإلسالم�ة، والمقابر المس�ح�ة �سجل ا -9

ي جميع   و باسم الطائفة التابعة لها ، باستثناء المقابر الخاصة ف�ي �سجل باسم أصحابها ،
�ض

 ما سبق ن�ع األرض وقف صحيح . 
ض بالن�ابة عمن لهم حق منفعة -10      أي نبع ماء �حدد له حرم و�سجل باسم خ��نة دولة فلسطني

ض فيها         ض ماء �سج�ل باسم خ��نة دولة فلسطني  . ، وكل أرض فيها عني
ي تقع داخل حدود البلد�ات �سج�ل باسم لجنة المعارف -11 يرأسها  المحل�ةالمدارس اليت

، رئ�س البلد�ة، أما المدارس ا ض لواقعة خارج حدود البلد�ات �سجل باسم خ��نة دولة فلسطني
 والمدارس الخاصة �سج�ل باسم أصحابها. 

ة منها �سجل  -12 وكة والمستعملة لمنفعة أها�ي الق��ة أو عش�ي ي أو م�ت ي من ن�ع م�ي
األرا�ض

دخلت  باسم الخ��نة بالن�ابة عمن لهم حق منفعة فيها إذا كانت خارج حدود البلد�ة، و�ذا 
 . ض  ألصحاب حق المنفقة السابقني

�
 حدود البلد�ة أو المجلس القروي تصبح مل�ا

 
. 5راجع الملحق رقم -9  
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ي أو خطا -13 ي �شأ عن سهو كتايب
ي جدول الحقوق النهايئ

ض لرئ�س الهيئة وق�ع خطأ �ض ي حال تبني
�ض

ي تثب�ت او ر�ط الحدود ع� الخرائط أثناء اعمال المساحة �قدم المسألة 
ي المساحة أو خطا �ض

�ض
ي محك

ي الصلح ل�صدر قرارا� نهائ�ا فيها . ا� قا�ض
 مة التس��ة وعند غ�ابه ا� قا�ض

 
 

لم يثبت  ومن، اخت�ار�ة ير�ب العلم ان عمل�ة التس��ة وتعبئة الئحة االدعاء اجبار�ة ول�ست  مالحظــة: 

ي األرض او الماء يتم �سج�ل 
ض  القطعةحقه �ض  .10باسم خ��نة دولة فلسطني

 :
�
 -الحقوق: جدول تنظ�م  سادسا

اعات يُ عندما ينت�ي المدير من تدقيق جداول االدعاءات والتقار�ر المتعلقة  ض   قائمة �س�  نظمبال�ض
 11. بالشكل الذي �عينه المدير   ) الحقوق (جدول 

 :
�
 الحقوق: تعليق جدول  سابعا

ي والم�اە بتوقيع جدول الحقوق يرسل منه ثالثة �سخ ا� مدير  
بعد ان �قوم رئ�س هيئة �س��ة األرا�ض

بمدي��ة   أحدها لتعليق عن اللوحات االصل�ة لألحواض  مصدقةبها ثالث �سخ  التس��ة و�رفق دائرة 
التسج�ل بموجب مح�ض تعليق و�سل�م النسخة الثان�ة لرئ�س البلد�ة / او رئ�س المجلس القروي 
ي المدينة او الق��ة بموجب مح�ض  

ي مكان بارز �ض
وتوق�عهم ع� االستالم و�تم تعليق النسخة الثالثة �ض

ي األر 
ض او الماء او تعليق ليتمكن كل شخص بصفته صاحب حق ت�ف او حق تملك او حق منفعة �ض

اض   : إذا ا�ة حقوق متعلقة بها من االع�ت

غفل •
�
ي الجدول  أ

 . ذكر اسمه �ض
ي الجدول بصورة مغلوطة  أدرج •

 . حق ت�فه او حق تمل�ه او حق منفعة �ض
 ك�سب حق ت�فه او حق تمل�ه او حق منفعة ب •

�
 امله او جزء منه ا� شخص اخر خطا

 صح�حة. قدرت ق�مة ارضه او حصص الماء بصورة غ�ي  •
 . مس حق ت�فه او حق تمل�ه او حق منفعته بأي شكل اخر  •

ض  ض عل�ه باستدعاء خ�ي �قدمه ا�  خالل ثالثني  يوما من تار�ــــخ تعليق جدول الحقوق �ع�ت
�
المدير راسا

ض التس��ة او بواسطة مأمور  اضه وع�  يبني اضات  المدير ف�ه وجه اع�ت المذكورة مع ان �ح�ل االع�ت
ي  جدول الحقوق ا�

. محكمة �س��ة  قا�ض ي
 األرا�ض

ي احدى البالد المجاورة لدولة  كان هذا الشخص إذا اما 
ي وقت بدء اعمال �س��ة  مق�ما �ض

ض �ض فلسطني
اضه ع� جدول الحقوق ا� محكمة التس��ة خالل سنة واحدة من   ي او الم�اە فله ان �قدم اع�ت

األرا�ض
ي دائرة 

 التسج�ل. تار�ــــخ تعليق جدول الحقوق �ض

ي بالد غ�ي البالد المجاورة   و�ذا 
اضه ع� جدول  لدولة كان الشخص مق�ما �ض ض فله ان �قدم اع�ت فلسطني

ي دائرة التسج�ل. الح
 قوق ا� محكمة التس��ة خالل ثالث سنوات من تار�ــــخ تعليق الجدول �ض

 
 وتعدیالتھ.1952لسنة  40من قانون تسویة األراضي والمیاه رقم  4فقرة  8سندا لنص المادة  -10
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ي اعمال التس��ة قا�ا او فاقدا االهل�ة القانون�ة ان �قدم 
ض البدء �ض كما انه �حق ل�ل من كان حني

اضه ع� جدول الحقوق ا� محكمة التس��ة خالل سنة واحدة تبتدئ من التار�ــــخ الذي يبلغ ف�ه  اع�ت
د ف�ه فاقد االهل�ة اهليته القانون�ة و�عت�ب ب الغا سن الرشد من القا� سن الرشد او التار�ــــخ الذي �س�ت

 عمرە. ع�ش من الثامنة  أ�مل

اضه ع� جدول الحقوق لتغيبه عن منطقة التس��ة �سبب الحرب   وكل من لم يتمكن من تقد�م اع�ت
ط ان  فانه �ع� مهلة تقد�م ادعائه �قرر امدها رئ�س هيئة ي والم�اە ��ش

هذە  ال ت��د �س��ة األرا�ض
ي ا�ة حالة عن خ

 مس سنوات من تار�ــــخ انتهاء الحرب. المهلة �ض

ض جال�اتنا من   لتعم�م ةالخارج� وزارة يتم توج�ه كتاب ل* جدول الحقوق ع� سفاراتنا بالخارج لتمكني
ي 

ة حقوقهم المنصوص عليها �ض  القانون. االطالع ع� محت��اته لمبا�ش

: التصديق ع� الجدول 
�
 ثامنا

اض،لم يرد ع� جدول الحقوق أي  إذا  ي ع� ذلك الجدول ادق �ص  اع�ت
ي لم يب و�ذا لقا�ض

 أ��� ت نهائ�ا �ض
ي محكمة 

اضات المقدمة ع� الجدول �جوز لقا�ض دق  و�ص  الحقوق،جدول �صحح  التس��ة اناالع�ت
ض  ي قضيتها  عليها،عل�ه باستثناء القطع المع�ت

و�تم ارسال الجدول المصحح ا�  نهائ�ا،ولم يبت �ض
ي جدول الحقوق المصحح (  و�س� هذا الجدول الهيئة،رئ�س 

 . ) النهايئ

 :
�
 التسج�لجدول  ثامنا

ي المدير استالم عند 
�سج�ل) جدول ( �س� جدول  بتنظ�م �قوم او جدول االفراز جدول الحقوق النهايئ

ي (  و�ودعه
وع� مأمور التسج�ل فور استالم جدول التسج�ل ، ) المختصةدائرة التسج�ل سلطة األرا�ض

وسكان الق��ة أو البلدة عن التار�ــــخ الذي  القروي) البلد�ة أو رئ�س المجلس  (رئ�سأن �خ�ب المخات�ي 
ي تلك الق��ة او البلدة و�وقع المخات�ي ع� �سخة  السجل،فتح ف�ه 

ي مكان ظاهر �ض
وذلك ب�عالن �علق �ض

ي دائرة الت اإلعالن،
ي الج��دة الرسم�ة و�حفظ �ض

 . الفلسطين�ة) الوقائع  (مجلةسج�ل و�ن�ش اإلعالن �ض
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ي مناطق التس��ة
ي والم�اە �ض

 معامالت �سج�ل األرا�ض
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ي مناطق التس��ة 
ي والم�اە �ض

 معامالت �سج�ل األرا�ض

 

ض تار�ــــخ صدور امر التس��ة   أوال:  ي والم�اە ما بني
�قوم مأمور التس��ة ب�جراء معامالت �سج�ل األرا�ض

 وتار�ــــخ تعليق جدول الحقوق

ي حال  ثان�ا: 
ي محكمة التس��ة (و�ض

رئ�س الهيئة ب�جراء معامالت ينتدبه  موظف غ�ابه) �قوم قا�ض
ض تار�ــــخ تعليق جدول الحقوق والتار�ــــ ي تقع بني ي اليت

خ الذي �صبح ف�ه جدول الحقوق �سج�ل األرا�ض
 القانون. نهائ�ا بموجب 

)،�قوم مأمور التسج�ل (كما �قرر مدير  : ثالثا  ي
ي بعد ان �صبح األب�جراء معامالت �سج�ل  األرا�ض

را�ض
 للق��ة). فتح سجالت جد�دة  (تار�ــــخالجدول جدول �سج�ل 

 أوال : معامالت الت�ف أثناء اعمال التس��ة

 لجميع المعامالت:  المطل��ةالوثائق 
 .12نموذج موجود لدى الدائرة) وعقد للمعاملة ( طلب  -1
ي حالة تم مسح االرض،  -2

لم تمسح االرض ولم يتقدم أي ادعاء فيها  إذا الئحة االدعاء ومرفقاتها �ض
ي ومصدق من موقع من المجاور�ن  مساحة�جب احضار مخطط 

التوقيع  �كون ( البلد الهيئة المحل�ة �ض
ة التمت  إذا  أما تس��ة)، الامام مأمور ع� المعاملة  يوم من تعليق جدول الحقوق   30معاملة خالل ف�ت

ي التس��ة) الصفحة الموجودة ترفق 
 فيها القطعة بالمعاملة مع تأش�ي عليها (التوقيع امام قا�ض

ي يتبع  -3 �بة األمالك والبلد�ة اليت  لها العقار موض�ع المعاملة. شهادة براءة ذمة سار�ة المفعول من �ض
 األصول. وجدت) مصدقة حسب  (انبالمعاملة  العالقةكافة الوكاالت ذات  -4
الح�اة وانه غ�ي معزول و�تحمل المسؤول�ة القانون�ة ت��ــــح مشف�ع بالقسم بان الموكل ع� ق�د  -5

ي حالة وجود وكالة عامة او ظهر عكس ذلك   إذا 
 خاصة. �ض

 أطراف المعاملة أو وكالئهم. سفر  زات صور ه��ات أو صور جوا -6
ي حالة كانت الجنس�ة غ�ي فلسطين�ة او شخص  -7

اء �ض ض االعتبار قرار  معنوي ( أذن �ش مع االخذ بعني
اء  الوزراءمجلس  ض �شأن وقف العمل بطلب اذن �ش ي  للفلسطينيني

من حملة اله��ة المقدس�ة �ض
 . المناطق المصنفة أ، ب) 

. مباعة او مرهونة او متعلق بها حقوق اقرار عد�ي بأن القطعة غ�ي  -8  الغ�ي
ي حال كان  -9

ي العقد �ض
كة، عقد التأس�س،  لشخص معنوي، ف�جب تقد�م النظام الداخ�ي  طر�ض ل�ش

اء  ي. لشهادة تعد�ل ان وجدت، كتاب تف��ض بالتوقيع، اذن �ش  لشخص المعنوي المش�ت
�ي  -10 ع�ة ان كان  االذن ال�ش  تحت وصا�ة   أحد الصادر من المحكمة ال�ش

�
ي العقد قا�ا� او واقعا

طر�ض
 . �ي  من �ستوجب حصوله ع� اذن �ش

*يتم تالوة مضمون العقد ع� المتعاقدين أو وك�ليهما (بموجب وكالة مصدقة حسب األصول) 
وقبض   الحصص،وعدد  الق��ة،المدينة أو اسم و  القطعة،رقم و  الحوض،و�شمل عقد البيع رقم 

ي محكمة و�جب تفه�مهم ان  الثمن،
و�وقع عل�ه   التس��ة،هذا العقد قابل للفسخ من قبل قا�ض

ي 
 التس��ة. المتعاقدين وشاهدين ومأمور التس��ة أو قا�ض

 
. 13-6راجع المالحق من  – 21  
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   عاملة البيعم

 تع��ف البيع: هو تمل�ك مال او حق ما�ي لقاء عوض. 

ي 
ض ا� مش�ت واحد �ض *ال �جوز ان �حتوي عقد البيع ع� ا��� من مش�ت واحد ، وال مانع من تعدد البائعني

ض   كني ي المباع ، اما اذا كان البائعون أ��� من واحد وغ�ي مش�ت
ض �ض كني �طة ان �كون البائعون مش�ت العقد �ش

ي المباع ف�جب أن ينظم ل�ل منهم عقد بيع ع� حدة . 
 �ض

ي و2: معاملة البيع رسم است�فاء عن % من البائع من بدل الثمن، مع العلم ان الحد 1% من المش�ت
ض  دينار  50رسم هو لاالديض ل ض االصول والفروع حيت الدرجة االو� او بني عن كل معاملة، باستثناء البيع بني

ض االخوة واالخوات ض او بني ي  الزوجني
 % من بدل البيع عن كل معاملة. 1ف�ستو�ض

ي معامالت ال* 
 بيع بقصد االعاشة ابراز كافة المستندات السابقة باإلضافة إ� اتفاق�ة اإلعاشة �ض

 . المنظمة لدى كاتب العدل 
ي معامالت البيع بقرار محكمة ابراز كافة المستندات السابقة باإلضافة إ� حكم المحكمة. * 

 �ض
  

 المبادلة معاملة 
او حصص من قطعة بقطعة كاملة او  بأخرىتع��ف المبادلة: مبادلة قطعة ارض / شقة/ طابق 

ض   بحصص شائعة من قطعة ارض بحصص شائعة اخرى ع� ان تكون �سبة الحصص محفوظة بني
ي 

ض حصص او قطع لمال�ي االرا�ض ي تجري مبادلتها و�جوز ان تجري المبادلة بني ي القطعة اليت
كاء �ض ال�ش

ي أ�
ض الواقعة �ض ي ع� ان ال ي��د الفرق بني

ق�مة  �� من ق��ة ولو كانت تابعة أل��� من مدي��ة �س��ة ارا�ض
 % من الق�مة المقدرة االصغر. 30عن القطع المتبادلة 

ي معامالت  
ض بذات الط��قة المتبعة �ض ض ف��قني ي االرض ما بني

تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع �ض
ي رقم 3البي�ع و�موجب عقد المبادلة استنادا� لنص المادة 

 . 1953لسنة 1/ج من نظام �سج�ل االرا�ض
. 1: معاملة المبادلةرسم است�فاء عن  ض ض المتبادلني  % من ق�مة المالني

 والتخارج معاملة نقل االرث

 الصادرة منرث االح� حجة ا� ورثته بموجب  تقال: �ي ا�لولة المال من المتو�ض تع��ف االن
ع�ة او   مختصة.  ال�نس�ة المحكمة الالمحكمة ال�ش

كة بعد وفاة المورث لوارث اخر او ا���  التخارج: �ي تع��ف  تنازل ور�ث او ا��� عن حصته من ال�ت
ع�ة او  تخارج صادرە حجة بعوض معلوم، �كون ذلك بموجب   ال�نس�ة. المحكمة عن المحكمة ال�ش

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

 التخارج. حجة ح� اإلرث او  . 1
ي االسماء. قسم  ال. ت��ــــح مشف�ع ب2

ي حالة وجود اختالف �ض
 �ض

 
من ق�مة المال المنتقل اذا تم �سج�ل  باأللفواحد  0.001: باإلرثاالنتقال  رسم است�فاء عن معاملة

قل اذا تم من ق�مة المال المنت باأللفاثنان  0.002المورث، االنتقال خالل سنة من تار�ــــخ وفاة 
 دينار.  50لم ان الحد االديض لرسم االنتقال هو �سج�ل االنتقال بعد مرور السنة االو� مع الع

% من ق�مة الحصص المتخارج عنها عند �سج�ل حجة التخارج  1: التخارجرسم است�فاء عن معاملة
ي الدائرة. 

 �ض
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ض (  العقاري) الرهنمعاملة التامني
ي تب�ي ينشأ   ض هما المؤمن (المدين) مالك عن تع��ف الرهن: حق عييض ض طرفني ي بني

او  العقار عقد رضايئ
ط اال �كون العقار  معنوي،و ن) الذي �مكن ان �كون شخص طب��ي أوالمؤمن إل�ه (الدائ ال�ف�ل ��ش

. محجوزا� من قبل المحكمة أو 
�
 مستمل�ا

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

ي حال كانت شخص�ة معن��ة –كتاب من الجهة الدائنة  -1
موظفيها للتوقيع ع� فتح  بتف��ض أحد  -�ض

 المعاملة وسندات الرهن. 
ي حالة كان الدائن شخص�ة   -2

كة والنظام الداخ�ي وشهادة تعد�ل ان وجدت �ض عقد تأس�س ال�ش
 معن��ة 

ض  و�تم عمل خمس  -3  �سخ من سندات التأمني
�ي او % من مقدار الدين و�ستو�ض دينار واحد عند �سج�ل اي تغي 1: رهنال معاملةرسم است�فاء عن 

وط العقد ع�  ي �ش
ي اس�ي المدين و التعد�ل ن ال يتناول اتعد�ل �ض

ي  الدائن، اسم �ض
باأللف  0.5و�ستو�ض

ي ا� اسماء ورثته. ق، قمن ق�مة الدين للش
ي للدائن المتو�ض ي دينار واحد عند نقل الحقوق اليت

 و�ستو�ض

ط موافقة الدائن والمدين  إذا *�جوز بيع قطعة األرض  ي، كانت موضوعة تامينا للدين ��ش والمش�ت
ي،) (المدينو�تم التوقيع ع� عقد البيع من قبل البائع  من  الرهنو�تم التوقيع ع� سندات  والمش�ت

ي  (المدين) قبل البائع   . والدائنوالمش�ت

 معاملة فك الرهن 

ي الحاالت التال�ة:  رهنيتم فك ال
 -�ض

من قبل  رهنو�تم استماع إقرار فك ال رهنالحالة األو� : اتفاق المتعاقدين وموافقة الدائن ع� فك ال
 وشاهدين.  مأمور التس��ةامام  رهنالدائن ع� سجل ال

ر حضور الحالة الثان�ة : إ�داع ق�مة كامل الدين مع الفوائد من قبل المدين لدى مأمور التس��ة إذا تعذ
 الدائن أو امتنع 

ي الحالة الثان�ة والثالثة يتم اإلشارة ا� ظروف الفك ع� الحالة الثالثة : بناء ع� قرار المحكمة
، و�ض

 حضور او إقرار الدائن. من قبل المأمور دون سجل الرهن 

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

 استدعاء فك رهن.  -1
ي حال كانت شخص�ة معن��ة –الجهة الدائنة كتاب من   -2

ي معاملة   -�ض
بتف��ض أحد موظفيها للس�ي �ض

 فك الرهن. 
ي تمت فيها معاملة   سند الرهن مصدق حسب األصول -3 ، وتتم معاملة فك الرهن بذات الصورة اليت

 الرهن. 

ي يتم  ، رهن ) دينار عن كل معاملة 20: ( رهنفك الرسم است�فاء عن معاملة  باستثناء سندات الدين اليت
ي او بموجب قرار المحكمة.  فكها  ي المزاد العليض

 نت�جة لبيع المال المؤمن �ض

 رهن معاملة تح��ل ال
وط عقد ال خر بنفس �ش ض �ش ضمن ال رهنوهو تح��ل الدين من دائن ا� دائن ا� : طني ض  - التاليني
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خر الدين ا� داتح��ل يتم  للتح��ل،قابً�  الرهند إذا كان سن .1  بدون موافقة المدين. ئن ا�
ط  للتح��ل،غ�ي قابل  الرهن إذا كان سند ا  .2 خر ف�ش�ت  موافقة المدين. لتح��ل الدين ا� دائن ا�

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

كتاب من الدائن القد�م بقبول تح��ل الرهن، كتاب من الدائن الجد�د بأن ال مانع له من  .1
 الدين لد�ه. تح��ل 

ض مصدق حسب س .2 ي تمت فيها  األصول، و ند التأمني تتم معاملة تح��ل الرهن بذات الصورة اليت
 الرهن. معاملة 

، مع العلم ان الحد  احد باأللف من مقدار الدين المحولو  : الرهناست�فاء عن معاملة تح��ل  رسم
 دنان�ي   10هو لرسم لاالديض 

 :
�
 معامالت التغي�ي ثان�ا

 التوح�د معاملة 

ض بهدف االنتفاع منها �شكل  ط أفضلتع��ف التوح�د: �ي ضم قطع لنفس المالك او المال�ني ، و�ش�ت
 :  فيها ما ��ي

 تجاورة. ان تكون القطع م .1
ي القطع متساو�ة.  .2

كاء �ض  ان تكون حصص ال�ش

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

للقطع المنوي توح�دها منظم من مساح مرخص ومصدق من قبل   مساحةأر�ــع �سخ عن مخطط -1
 الهيئات المحل�ة، وع� المساح او المهندس (موظف التس��ة) تدقيق المخطط والتصديق عل�ه. 

ب�ان التغ�ي . -2  

نموذج تق��ر كشف . -3  

معاملة. تق��ر -4  

 10طعة اخرى، دنان�ي عن كل قطعة �جري توح�دها مع ق 10: رسم است�فاء عن معاملة التوح�د
ي كل قطعة 

ي  إذا دنان�ي عن توح�د الحصص �ض
تعددت قيودها باستثناء توح�د الحصص الموجودة �ض

 معاملة تتم عليها.  أليصفحة سجل واحدە نت�جة 
 معاملة التجزئة 

ض او ا��� عدة شخص او قطعة االرض (�مل�ها  التجزئة: تقس�متع��ف  وتب�ت  اشخاص) ا� قطعتني
 الشي�ع. مل��ة القطع ع� 

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

للقطع المنوي توح�دها منظم من مساح مرخص ومصدق من قبل   مساحةأر�ــع �سخ عن مخطط -1
 الهيئات المحل�ة، وع� المساح او المهندس (موظف التس��ة) تدقيق المخطط والتصديق عل�ه. 

 . التجزئة % من ق�مة المال الجاري عل�ه 1: است�فاء عن معاملةالتجزئةرسم 
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   معاملة افراز  

ع� الشي�ع بح�ث �صبح ل�ل شخص  من شخص)  أ��� تقس�م قطعة االرض (�مل�ها تع��ف االفراز: 
 االستقالل. قطعة ع� سب�ل 

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�: 

من مساح مرخص ومصدق من قبل  للقطع المنوي توح�دها منظم  مساحة�سخ عن مخطط أر�ــع -1
التس��ة) تدقيق المخطط والتصديق عل�ه.  دس (موظفالهيئات المحل�ة، وع� المساح او المهن  

ب�ان التغ�ي . -2  

نموذج تق��ر كشف . -3  

تق��ر معاملة .  -4  

كل قطعة مفرزة من القطع االصل�ة عندما ال �حصل  من ق�مة  % 1: االفراز  رسم است�فاء عن معاملة
ي حصصه 

�ك بعد االفراز ع� ا�ة ز�ادة �ض ي أي �ش
ي ق�مة   االصل�ة، و�ض

�ك ع� ز�ادة �ض حال حصول أي �ش
ي ق�مته 

 �ادة. %من الق�مة المقدرة لتلك ال� 5حصته االصل�ة �ستو�ض رسم إضا�ض

 تجزئة الطوابق والمحالت التجار�ة  معاملة إفراز 

�حق لمالك أي بناء يرغب بتجزئة أو افراز عقارە ا� طبقات او شقق أو محالت أو أسطح قابلة للبناء 
وتب�ت القطعة اجزاء  بها،منها سند �سج�ل خاص  مستقله ل�لع� شكل وحدات عقار�ة و  عليها،

كة لجميع مال ي حال ا�تمال البناء أ�ي مش�ت
ي حالة عدم ا�تمال البناء تب�ت الحصص مسجلة  العقار �ض

ما �ض
 . ض  بنسبة حصص للمال�ني

   -يتم ابراز كافة الوثائق السابقة باإلضافة ا�:  

البلد�ة،  ظمة من قبل مساح مرخص ومصدقة من من ار�عة �سخ منمخطط مساحة - -1
 فيها مساحة الطابق أو 

�
كة   منها،أو السطح ورقم كل أو المحل  الشقةمبينا واألجزاء المش�ت

ي البناء كمواقف الس�ارات أو المناور والساللم والمصاعد وأما�ن الته��ة وخالفه، و�قوم 
�ض

 مكتب التس��ة بال�شف عل�ه. 
 عليها الموقع مخطط مَوقع) ( خارطة مساحة  -2

�
العام لقس�مة األرض المقام عليها مبينا

  البناء. 
 وجدت).  (انرخصة البناء مصدقة حسب األصول  -3
 �سخة من شهادة إتمام البناء (إذن إشغال من البلد�ة).  -4
وحدات عقار�ة موقع من أصحاب الوحدات  عن أر�ــعكان العقار ي��د   إذا إدارة البناء نظام  -5

  العقار�ة أمام كاتب العدل. 
 ب�ان التغ�ي .  -6
 وذج تق��ر كشف . نم -7
 تق��ر معاملة .  -8
 

ي 
ي حالة تجزئة الشقق �ك�ض

مرفق قائمة بأسماء أصحاب الشقق   والئحة االفراز نموذج طلب  تنظ�م *�ض
ي حالة افراز األرض ف�جب تنظ�م عقد افراز  والمحالت،والطبقات 

 . باإلضافة ا� الطلب والالئحة اما �ض
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ون�ة رشفة األ  -: االل��ت

يتم ارشفة كافة اعمال التس��ة عن ط��ق برنامج تم تأس�سه بالتنسيق مع الحكم المح�ي ل�سهل علينا 
مع جداول  ) ATOCAD( األتوكادر�ط العمل ع� و  دقة، وأ��� واعداد التقار�ر بأ�ع وقت  اليها،الرج�ع 

 التس��ة. ط��ق تأس�س قاعدة ب�انات ألعمال ) عن GISواسقاطها ب�ان�ا ع� برامج ال ( الحقوق 

 

اء  اذونات ال�ش

ض متطلبات الحصول ع� اذن  اء للفلسطينيني  . 13  اإل�ائ�ل�ة)(حملة الجنس�ة  �ش

اء مفصلة ف�ما ��ي :  ألذوناتالوثائق والمستندات الالزمة    -ال�ش

ي صورة واضحة عن اله��ة الشخص�ة مع الملحق مفت�ح  -1
تص��ر  و  ممغنطة) حال كانت اله��ة  (و�ض

 . ي
ض األما�ي والخل�ض  اله��ة عن الوجهني

جم مرخص معتمد     -2 جمة صادرة عن م�ت ترجمة اله��ة مع الملحق ا� اللغة الع���ة وان تكون ال�ت
 من وزارة العدل. 

 نموذج) . إقرار وتف��ض عد�ي (مرفق  -3

صورة عن اخراج الق�د او التس��ة الغ�ي منته�ة او شهادة التسج�ل المجدد او أي مستند او خرائط   -4
اؤها. له عالقة بالعقار او قطعة األرض المراد   �ش

اء او الوكاالت او   - 5 اؤە  صورة عن اتفاق�ات ال�ش ي حال كانت القطعة او العقار قد تم �ش
حجج البيع �ض

 قبل. من 

ي اعمال التس��ة واي تغي�ي قد حصل ع� كتا  -6
ب من مكتب التس��ة �ف�د �شمول القطعة او العقار �ض

 والقطع. القطعة من ح�ث توضيح المساحة وأرقام االحواض 

كتاب من الهيئة المحل�ة او أي جهة مخولة بذلك �ف�د بتصن�ف قطعة األرض او العقار من ح�ث    -7
 ).  A.B.Cتصن�فها ( 

ي المقر العام . يتم احضار كل8
اء والتعهد  التس��ة لتعبئةلهيئة  ما ورد أعالە و�سل�مه �ض طلب ال�ش

 او عن ط��ق 
�
 وك�ل. والتوقيع عليهما شخص�ا

 

ض  اء لألشخاص المعن��ني كاتمتطلبات الحصول ع� اذن �ش  والجمع�ات والهيئات  (ال�ش

اء مفصلة ف�ما ��ي :  ألذوناتالوثائق والمستندات الالزمة    -ال�ش
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ي النظام الداخ�ي �سمح بتملك  -1
النظام الداخ�ي وعقد التأس�س وشهادة التسج�ل مع وجود بند �ض

 األموال غ�ي المنقولة مصدقة من الجهة الصادر عنها التسج�ل. 

  . كشف بأمالك الجهة المقدمة للطلب لألموال غ�ي المنقولة موقع من المفوض بالتوقيع ومختوم2
 بالختم الرس�ي للجهة مقدمة الطلب . 

اء .   -3  ملخص من الجهة المقدمة للطلب ، يوضح الغا�ات واالهداف من ال�ش

صورة عن اخراج الق�د او التس��ة الغ�ي منته�ة او شهادة التسج�ل المجدد او أي مستند او خرائط   -4
اؤها.   له عالقة بالعقار او قطعة األرض المراد �ش

اء او الوكاالت او صورة عن ات  - 5 اؤە  فاق�ات ال�ش ي حال كانت القطعة او العقار قد تم �ش
حجج البيع  �ض

 من قبل . 

ي اعمال التس��ة واي تغي�ي قد حصل ع�   -6
كتاب من مكتب التس��ة �ف�د �شمول القطعة او العقار �ض
 القطعة من ح�ث توضيح المساحة وأرقام االحواض والقطع. 

األرض او العقار من ح�ث   المحل�ة او أي جهة مخولة بذلك �ف�د بتصن�ف قطعةكتاب من الهيئة   -7
 ).  A.B.C( تصن�فها

ي  المقر العام 8
اء والتعهد  لهيئة التس��ة. يتم احضار كل ما ورد أعالە و�سل�مه �ض لتعبئة طلب ال�ش

 والتوقيع عليهما وختمهما  من قبل المفوض او ال��ل عن الجهة المقدمة للطلب . 

اء لألشخاص الفلسطينيون (حملة الجنس�ات األجنب�ة ).   متطلبات الحصول ع� اذن �ش

اء مفصلة ف�ما ��ي :  ألذوناتالوثائق والمستندات الالزمة    -ال�ش

 صورة واضحة عن جواز السفر او الوث�قة الشخص�ة.  -1

�ة. زات الصادرة باا� اللغة الع���ة ماعدا الجو ترجمة الجواز او الوث�قة    -2  ض  اللغة اإلنجل�ي

صورة عن اخراج الق�د او التس��ة الغ�ي منته�ة او شهادة التسج�ل المجدد او أي مستند او خرائط  -3 
اؤها.   له عالقة بالعقار او قطعة األرض المراد �ش

اؤە   - 4 ي حال كانت القطعة او العقار قد تم �ش
اء او الوكاالت او حجج البيع �ض صورة عن اتفاق�ات ال�ش

 بل. من ق

ي اعمال التس��ة واي تغي�ي قد حصل ع�   -5
كتاب من مكتب التس��ة �ف�د �شمول القطعة او العقار �ض
 القطعة من ح�ث توضيح المساحة وأرقام االحواض والقطع. 

األرض او العقار من ح�ث   كتاب من الهيئة المحل�ة او أي جهة مخولة بذلك �ف�د بتصن�ف قطعة  -6
 ).  A.B.C( تصن�فها

اء والتعهد والتوقيع . يتم 7 ي المقر العام للتس��ة لتعبئة طلب ال�ش
احضار كل ما ورد أعالە و�سل�مه �ض

 او عن ط��ق وك�ل. 
�
 عليهما شخص�ا
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ض (حملة اله��ة المقدس�ة).  اء للفلسطينيني  14متطلبات الحصول ع� اذن �ش

 : اء مفصلة ف�ما ��ي  -الوثائق والمستندات الالزمة ألذونات ال�ش

ي حال كانت اله��ة ممغنطة) وتص��ر  صورة  -1
واضحة عن اله��ة الشخص�ة مع الملحق مفت�ح (و�ض

 . ي
ض األما�ي والخل�ض  اله��ة عن الوجهني

جم مرخص معتمد     -2 جمة صادرة عن م�ت ترجمة اله��ة مع الملحق ا� اللغة الع���ة وان تكون ال�ت
 من وزارة العدل. 

منته�ة او شهادة التسج�ل المجدد او أي مستند او خرائط  صورة عن اخراج الق�د او التس��ة الغ�ي  -3
اؤها.   له عالقة بالعقار او قطعة األرض المراد �ش

اؤە   - 4 ي حال كانت القطعة او العقار قد تم �ش
اء او الوكاالت او حجج البيع �ض صورة عن اتفاق�ات ال�ش

 من قبل. 

ي اعمال التس��ة واي تغي�ي قد حصل ع� كتاب من مكتب التس��ة �ف�د �شمول القطعة او   -5
العقار �ض
 القطعة من ح�ث توضيح المساحة وأرقام االحواض والقطع. 

كتاب من الهيئة المحل�ة او أي جهة مخولة بذلك �ف�د بتصن�ف قطعة األرض او العقار من ح�ث    -6
 ).  A.B.Cتصن�فها ( 

ي المقر العام له7
اء والتعهد . يتم احضار كل ما ورد أعالە و�سل�مه �ض يئة التس��ة لتعبئة طلب ال�ش
 او عن ط��ق وك�ل. 

�
 والتوقيع عليهما شخص�ا
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 التس��ة: محكمة 

ض وفق احكام قانون �شك�ل المحا�م النظام�ة من ِقبل  تتألف محكمة التس��ة من قاض منفرد �عني
ي البلدة أو الق�  األع�،مجلس القضاء 

ي تجري فيها أعمال وتعقد هذە المحكمة جلساتها �ض �ة اليت
ي محكمة التس��ة

ي الزمان الذي �عينه قا�ض
ي  التس��ة،، و�ض ي الحاالت اليت

ي  يتعذر عقد و�ض
الجلسات �ض

ي محكمة التس��ة بموافقه رئ�س هيئة �س��ة 
خر �عينه قا�ض ي أي مكان ا�

البلدة او الق��ة تعقد جلساتها �ض
ي والم�اە

 . األرا�ض

  ي أ�ة
لمحكمة التس��ة صالح�ة اصدار قرار بتوق�ف أ�ة معاملة �سج�ل تتعلق باألرض أو الماء �ض

 منطقة �س��ة. 
 �ي محكمة نظام�ة عند بدء التس��ة وكل من القضا�ا المذكورة تقام كل قض

ة أرض أو ماء مقامة �ض
ي أ�ة منطقة �س��ة معينة تحال 

ا� و�قوم رئ�س الهيئة ب�حالتها  الهيئة،مقر  ع�أثناء التس��ة �ض
اض  محكمة ي هذە القضا�ا إذا تقدم أحد الفرقاء باالع�ت

التس��ة، وع� محكمة التس��ة أن تنظر �ض
اض ع� جدول الحقوق ضمن المدة القانون�ة  . وطلب ضمها ا� ملف االع�ت

  تجري  األصول،الفرقاء من الحضور امام محكمة التس��ة بعد ان بلغ حسب  أحد تخلف  إذا
 
�
ضا   إذا محا�مته غ�اب�ا اضه كان مع�ت ضا،كان   إذا عل�ه و�رد اع�ت ولمن �حكم عل�ه غ�اب�ا او يرد  مع�ت

ة أ�ام من تار�ــــخ  ض ع� ذلك الحكم خالل ع�ش اضه ان �ع�ت    التبليغ. اع�ت
  ي جدول الحقوق ال    إذا تكون االحكام الصادرة عن محكمة التس��ة قطع�ة

كانت ق�مة المد� به �ض
ض  ،ت��د ع� خمسني ي ال  دينارا� ي الحاالت اليت

ي جدول الحقوق تقدر  و�ض
 تكون للمد� به ق�مة مدونة �ض

 له. المحكمة ق�مة 
  كانت ق�مة  إذا �جوز استئناف االحكام الصادرة عن محكمة التس��ة ا� محكمة االستئناف

 من تار�ــــخ صدور الحكم 
�
ض دينارا� خالل خمسة ع�ش يوما كان  إذا المحكوم به ت��د ع� خمسني

. كان   إذا وجاه�ا ومن تار�ــــخ تبل�غه 
�
 غ�اب�ا

  دينار خالل 200كانت ق�مة المحكوم به ت��د ع�   إذا �كون حكم محكمة االستئناف قابً� للنقض
ض يوما من تار�ــــخ صدور الحكم  . كان   إذا كان وجاه�ا ومن تار�ــــخ تبل�غه   إذا ثالثني

�
 غ�اب�ا

  ض أن �سقط دعواە ي جميع األحوال ال �جوز للمع�ت
،و�ض

�
ع� االسقاط ترد دعواە   أ�  و�ذا  مؤقتا

 .
�
  نهائ�ا

 لمحكمة التس��ة صالح�ة اصدار قرار د تمت �كون بعد ��ش أمر التس��ة وا� أن تكون التس��ة ق
 عن أ�ة أرض او ماء شملها أمر 

�
 أو ن�ع ال�د مؤقتا

�
�كون لمحكمة و ، كما التس��ةبوضع ال�د مؤقتا

ي دعوى الشفعة واالول��ة ع� أن ترا� المدد القانون�ة إلقامة  
التس��ة صالح�ة النظر �ض

 .15الدعوى. 
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اضات:     احالة االع�ت

اضاتيتم  -1  قبله. مأمور التس��ة أو الموظف المنتدب من من قبل  استالم االع�ت
 لقانون الرسوم، و�تم دفع   �قوم -2

�
مأمور التس��ة او من ينوب عنه بوضع الرسوم القانون�ة وفقا

�قوم  الموظف الذيالرسوم عند المحاسب حسب األصول والقانون ومن ثم تقد�م الطلب ا� 
اض    مع تار�ــــخ تور�دە وتوق�عه.  والمرفقات والعناو�ن و�قوم باستالمه وختمه بتدقيق االع�ت

اضات المقدمة  -3  و�رفع لرئ�س الهيئة. واعطاءها رقما متسلسال تبعا لتقد�مها ينظم كشف باالع�ت
اضات المقدمة ع� جدول الحقوق من قبل رئ�س  -4 هيئة ا� محكمة التس��ة  التحال جميع االع�ت

 للنظر فيها. 

ي أقالم المحا�م 
 اإلجراءات اإلدار�ة �ض

اضات ومرفقاتها، وتص��ر عند استالم قلم المحكمة -1 اضات �قوم رئ�س القلم بتدقيق االع�ت االع�ت
ض عليهم باإلضافة ا� �سخه للمحكمة.  اض بعدد المع�ت  لوائح االع�ت

اض وقت استالمه و�ضع خاتم المحكمة عل�ه و�دون التار�ــــخ باليوم والشهر والسنة -2 يتم تور�د االع�ت
ي حال تقد�م 

اض من قبل محا�ي ع� الموظف اإلشارة ا� مع ذكر اسم الموظف وتوق�عه، و�ض االع�ت
 .  وجود وكالة محا�ي

اض.  ي الئحة االع�ت
وط الواجب توافرها �ض  ال�ش

 اسم المحكمة . 
  ض وصفته ومكان عمله وموطنه ورقم البطاقة �كون  وان الجوال،ورقم  الشخص�ةاسم المع�ت

 مما �ساعد ع� �عة 
�
ض واضحا  تبل�غه. عنوان المع�ت

  ض عل�ه خارج البالد �جب ذكر اخر عنوان له داخل البالد.   إذا  كان المع�ت
   ض عليهم والشهود من أر�عة مقاطع و�تم تحد�د ض والمع�ت ضني �جب ان �كون أسماء المع�ت

 مات). عنوان الشاهد �شكل �سهل تبل�غه (ما أمكن الحصول عل�ه من معلو 
  .ض مع عنوانه الواضح وال�امل  اسم المحا�ي ان وجد الذي �مثل المع�ت
  ي

يتوجب ع� المحا�ي تحد�د  المحكمة منطقة محامو القدس الذي ال يوجد لهم مكاتب �ض
اض.   عنوان للتبليغ وذلك بموجب إقرار خ�ي يرفق بأوراق االع�ت

  ض عل�ه وصفته ومحل عمله وموطنه و�جب ان  مما �سهل اسم المع�ت
�
�كون العنوان واضحا

 إجراءات التبليغ. 
  .ي ذكر ذلك

ض عل�ه فاقدا� ألهليته او ناقصها ينب�ض ض او المع�ت  إذا كان المع�ت
  .اض  وقائع واسباب االع�ت

اض   �سج�ل االع�ت
  وط المذكورة  لل�ش

�
اض موافقا ون يتم إذا كان االع�ت ان واعطائه �سج�له ال��ت ض  ع� برنامج الم�ي

�
�ا

 رقم
�
نامج، مع مراعاة إدخال األسماء ر�اع�ة و�دخال العناو�ن واضحة  لس�ً متس ا من خالل ال�ب

اض ونوعه وتار�ــــخ اول جلسة  اض وتوضيح موض�ع االع�ت عند تحد�د ، و ودق�قه ألطراف االع�ت
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ض عل�ه)، ومن ثم فتح ملف  ض والمع�ت موعد الجلسة يتم اصدار تبليغ لألطراف (المع�ت
اض.   لالع�ت

  اضات واعطاءها رقم متسلسل مع التأ�د يتم اض بالسجل الخاص باالع�ت �سج�ل ب�انات االع�ت
ان، و�قوم الموظف بكتابة اسمه   ض من مطابقته للرقم المتسلسل المع� من برنامج الم�ي

 وتوق�عه. 
  ي لتحد�د موعد جلسة ثم يتم  ب�رسالبعد إتمام عمل�ة التسج�ل �قوم ال�اتب

الملف ا� القا�ض
ان  ض  . تحد�د موعد الجلسة المذكورة ع� برنامج الم�ي

   اض ومرفقاتها  . يتم تح��ر التبل�غات ل�افة األطراف مرفقا بالتبليغ الئحة االع�ت
  سل�م كشف التبل�غات الصادرة ا� قلم التبل�غات وحفظ �سخة موقعة من قبل الموظف� 

ي ق
ي سجل خاص بها  لم التبل�غات مع كشفالمسؤول �ض

، االستالم و�تم �سج�ل التبل�غات �ض
ي القلم اعادتها ا� الملفات 

ي حال اعادتها من قبل مح�ض المحكمة يتوجب ع� موظ�ض
و�ض

 .  الخاصة بها فور استالمها 

 

 حفظ الملفات (االرشفة) 

ي تحمل رقم الملف  -1 تتم ارشفة الملفات حسب نظام االرشفة من خالل استخدام اللواصق اليت
 والسنة. المتسلسل 

 سنة. يتم ترت�ب الملفات ع� الرفوف المخصصة داخل القلم وحسب الرقم المتسلسل ل�ل  -2
ي نها�ة يوم العمل بتحض�ي قضا�ا اليوم التا�ي من خالل ال�شف  -3

�قوم ال�اتب المختص �ض
ي تم االنتهاء منها ا� اما�نها الصاد ان كما �قوم ب�عادة القضا�ا المنظورة اليت ض ر من برنامج م�ي

 القضا�ا. المخصصة وذلك بناء ع� ال�شف الذي تم بموجبه تحض�ي 
اض يتم فصله ورق�ا وع� برنامج  -4 ان. العند صدور قرار بفصل االع�ت ض  م�ي
اض ا� أرش�ف الملفات  -5 بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات السابقة يتم نقل ملف االع�ت

ض انتهاء المدة  ورة الحفاظ عليها لحني  القانون�ة. المفصولة مع �ض
 

�د:   المراسالت وال�ب

�د  اوال:  �د الرسم�ة (ال�ب ض المحا�م عن ط��ق مكاتب ال�ب �د بني يتوجب ع� أقالم المحا�م ارسال ال�ب
 المسجل مع علم الوصول) 

ي   ثان�ا: 
ض �سخة تحفظ �ض �د المراد ارساله ع� �سختني �قوم رؤساء األقالم بتنظ�م ال�شوف االزمة لل�ب

�د المرسل اليها حيت  ي أرسلتها المحكمة المرسلة و�سخة ترسل مع ال�ب توقع وتعاد ا� المحكمة اليت
 لالحتفاظ بها

اضات بالتأش�ي تحت بند   ثالثا:  يتوجب ع� رؤساء األقالم او من �قوم مقامهم عند ارسال ملفات االع�ت
ي أرسلت بها   اضات ع� تار�ــــخ ارسالها والمحكمة المرسل اليها والط��قة اليت ي سجل االع�ت

المالحظات �ض
ي ذلك 

�د المرسل للتأ�د من ثم التوقيع بما �ض ي جميع األحوال ع� رؤساء األقالم متابعة الملفات وال�ب
و�ض

ان. و�ضافة مالحظة بذلك ع� برنامج  وصوله ض  م�ي
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 : القلمدوام 

م استقبال المراجعات  الداخل�ة بح�ث ال يت  لألعماليتم تخص�ص اول يوم عمل من كل شهر  .1
ي �عود  ي ذلك اليوم اال للحاالت الطارئة واليت

 تقديرها ا� رئ�س القلم. �ض
ي اليوم المخصص  .2

عمل   مالداخل�ة جرد الملفات �شكل كامل بح�ث يت لألعمالع� األقالم �ض
ض القضا�ا المدورة والموجودة ع� الرفوف مع القضا�ا المسجلة ع� برنامج  مطابقة بني

ان ض  الم�ي
ض مجم�ع  ب�عداد ع� رؤساء األقالم الق�ام  .3 اعداد جدول اعمال المحكمة الشهري الذي يبنب

 كامل. القضا�ا الواردة والمفصولة للمحكمة �شكل  
 
  :ي األقالم من الساعة  تتم مالحظة

ض �ض ض والمراجعني  1:00وحيت الساعة  8:00مراجعة المحامني
ي بح�ث يتم بعد الساعة 

ي الحاالت الطارئ القلم،الواحدة انجاز العمل الداخ�ي �ض
ي اال �ض ة اليت

 القلم. �عود تقديرها لرئ�س 

زات  داد الم�ب  طلبات اس�ت

 
ي حال تقد�م طلب  •

ي ال �ض
زات �ض داد م�ب ي التس��ة ملف س�ت

اض، يتم عرض الطلب ع� قا�ض اع�ت
ي بالتأش�ي ع� الطلب بالموافقة او الرفض فهو صاحب  

اض ح�ث �قوم القا�ض مع ملف االع�ت
داد  ي نظر طلبات اس�ت

زات. الصالح�ة �ض  الم�ب
زات االصل�ة   • ز �قوم رئ�س القلم او من �فوضه بتص��ر الم�ب داد الم�ب ي حال الموافقة ع� اس�ت

�ض
وضمها للملف بعد ان �قوم صاحب العالقة الذي قام ب�برازها او من  مصدقةوختمها بصورة 

ز ثم إعطاء صورة عنه بما �ش�ي انه استلم  ز. ا أصال ينيبه بالتوقيع ع� كل م�ب  لم�ب

 التص��ر  

ي  •
ي طلـــــــــب التصـــــــــ��ر المقـــــــــدم ا� القلـــــــــم �شـــــــــكل رســـــــــ�ي للقـــــــــا�ض

تكـــــــــون صـــــــــالح�ات البـــــــــت �ض
 المختص . 

 ال �جوز تزو�د األطراف بمسودة الحكم أو تص��رها .  •
�جــــــب عـــــــ� رئـــــــ�س القلـــــــم أو مـــــــن ينـــــــوب عنــــــه التأشـــــــ�ي عـــــــ� طلـــــــب التصـــــــ��ر عنـــــــد تكل�ـــــــف  •

ض بتصــــــــــ��ر الــــــــــدعوى أو الطلبــــــــــات بكتابـــــــــــة اســــــــــم الموظــــــــــف الــــــــــذ ي قــــــــــام بـــــــــــذلك المــــــــــوظفني
ي تم تص��رها والتار�ــــخ .   واألوراق اليت

 الرسوم: 
ي تجري من تار�ــــخ صدور امر التس��ة بمقت�ض المادة (  -1 ) من قانون �س��ة  5المعامالت اليت

ي والم�اە رقم ( 
ي الجدول الملحق 1952) سنة( 40األرا�ض

م) تابعة لتأد�ة الرسوم المعينة �ض
ي المعدل بالقرار  �سج�لبقانون رسوم 

م) �شأن رسوم  2012) لسنة ( 2رقم ( بقانون األرا�ض
ي 

 . 16�سج�ل وانتقال األرا�ض

 
.16راجع ملحق رقم  -16  
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) لسنة 2من قرار وز�ر االسكان رقم (  42�ستو�ض رسوم الطبقات والشقق سندا لنص المادة  -2
لسنة  1والمحالت رقم  م �شأن الالئحة التنف�ذ�ة لقانون تمل�ك الطبقات والشقق 1997

1996  .17 
ي والم�اە سندا للنظام المعدل رقم ( �ستو�ض رسوم محكمة �س��ة األرا -3

) 2011) لعام ( 15�ض
ي والم�اە رقم ( 

 .18م) 1952) لسنة ( 3لنظام رسوم محكمة �س��ة األرا�ض
ي ـمـــــــــــ التســـــــــــ��ة كمحكمــــــــــــة الرســــــــــــوم تماشـــــــــــ�ا مــــــــــــع رســــــــــــوم بعــــــــــــض يـــــــــــتم اســــــــــــت�فاء  -4

ض �ض ا هــــــــــــو مبــــــــــــني
 الجدول ادناە . 

حة  ن�ع الرسم  الرسوم المق�ت

 الق�مة بالدينار  / 

 ا�ضاحات

اض :    -رسوم االع�ت
ــم -أ اض عـــــــــــــــــــــ� الحكـــــــــــــــــــ رســـــــــــــــــــــوم االعـــــــــــــــــــــ�ت

ي أو دخول شخص ثالث   الغ�ايب
رســـــــــــــــــــــــــــــــــوم اســـــــــــــــــــــــــــــــــتئناف االحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام -ب

 الصادرة عن محكمة التس��ة . 
رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض االحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  -ج

 الصادرة عن محكمة االستئناف. 

 

1% 

من ق�مة الحق المد� به وفق 

الق�مة ع� جدول الحقوق بحد  

 500دينار وحد أع�  50أديض 

 دينار ع� كل قطعة 

ي حال عدم إمكان�ة تقدير الرسم نقدا�  
�ض

 ، ض مثل قضا�ا تصحيح االسم، والتخمني

  وتصحيح الحدود. 

25  

  -رسوم الطلبات: 

وضع ال�د المؤقت أو ن�ع ال�د المؤقت -أ

من قانون   6فقرة  13سندا� لنص المادة 

ي والم�اە 
 �س��ة األرا�ض

ي الطلبات سواء المستعجلة أو 
ب_با�ت

اضات           المتفرعة من االع�ت

50 

 

 رسوم الدعوى 2/ 1

 

 
.17راجع ملحق رقم -17  
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 طبق االصل 5 صورە عن عقد البيع 

  5 اخراج ق�د عن جدول االدعاءات 

 ورقات 4ملف / كل تص��ر 

 كل ورقة

1 

1 
 

ي 
صورة قرار للدعوى/طلب من طرف �ض

 الدعوى 
1  

صورة قرار للدعوى/طلب من غ�ي 

 أطراف الدعوى 
5  

 ل�ل قطعة ارض 50 صورة مصدقة عن احداث�ات قطعة أرض  

 ل�ل قطعة ارض 50 صورة مصدقة عن مخطط مساحة  

 عن كل عالمة   50 إعادة تثب�ت عالمة حد مزالة  

اض ع� المساحة  %1 اع�ت

من ق�مة الحق المد� به وفق 

الق�مة ع� جدول الحقوق بحد  

 500دينار وحد أع�  50أديض 

 دينار ع� كل قطعة 

اض ط��ق    50 اع�ت

  5 طلب بحث وتحري  
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 واقسامها التس��ة محا�م ه�كل�ة

 

 

 

رئیس الھیئة 

قلم محكمة
قسم جنین 
االس
تقبال 
والتس
جیل 
والمح
اسبة
قسم 
ة الكتب

قلم 
محكم

ة
اریحا 

قسم االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

قسم الكتبة

قلم 
محكم

ة
طوب
اس

قسم االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

قسم 
الكتبة 

قلم 
محكم

ة
سلفي
ت

قسم االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

قسم الكتبة 

قلم 
محكم
ة 
یة قلقیل

قسم االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

قسم 
الكتبة 

قلم 
محكم
ة 

ولكط
رم

قسم 
االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

ة قسم الكتب

قلم 
محكم

ة
نابلس

قسم 
االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

قسم الكتبة 

قلم 
محكم

رام ة
هللا 

قسم 
االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

ة قسم الكتب

قلم 
محكم

بیت ة
لحم 

قسم 
االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

قسم 
الكتبة 

قلم 
محكم

ة
الخلیل

قسم 
االستقبال 
والتسجیل 
والمحاسبة

ة قسم الكتب

قلم 
محكم
ة 

القدس
قسم 
االستق
بال 

والتسج
یل 

والمحا
سبة

قسم 
الكتبة

 مدیر محاكم التسویة 
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 ه�كل مكاتب التس��ة والفرق الم�دان�ة  

 

التسویةمأمور
سویة تبلیغ اھالي منطقة التسویة بموعد بدء اعمال الت: مھامھ

قل اعمال التسویة في منطقتھ المساعدة في نعلىاالشراف 
الخبرة والمعرفة الى الموظفین  

سكرتیرا
للقیام بأعمال الطباعة ، استقبال
اتالمكالمات وتنظیم مواعید االجتماع

الشؤون االداریة والموظفین   
تقوم متابعة دوام واجازات الموظفین 

نائب مأمور التسویة
مساعدة المأمور في جمیع اعمال ویحل محل المدیر في حال غیابھ  : مھامھ 

:الفرقة مكونة من 
التنسیق مع اصحاب االراضي وتحدید النقاط : مھندس 

االشراف على الرصد
اتعبئة الئحة االدعاء واستالم وثائق الملكیة وتدقیقھ: مسجل اراضي 
التفاصیل لكل قطعةوضع رصد النقاط و: مساح 

تثبیت العالمات والمساعدة في القیاس: مساعد مساح 

باحث قانوني 
دراسة االدعاءات المتنازع علیھا واعداد تقریر بھا 

رسم
اعداد ورسم خرائط الحوض  واعداد جدول المساحات النھائیة 

قدرةوالقیمة الم



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الدل�ل  إعداد تم 

 

 تحت رعا�ة 

ي مو� شكارنة 
 معا�ي القا�ض

ي والم�اە 
 رئ�س هيئة �س��ة األرا�ض

 

 

اف  و��ش

 عبد هللا الد�ك 

ي والم�اە
 مدير عام �س��ة األرا�ض

 

 

 وتنسيق  إعداد 

ي والم�اە  مدير عام/ ب��غ�ثكفا�ة 
 محا�م �س��ة األرا�ض

 القانون�ة  واالستشاراتختام ع�اد / دائرة القضا�ا 

 

 بالتعاون مع السادة مأموري التس��ة
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