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 ة طلب خبرة محكمةلمعامل اإلجراءات دليل

 :للمعاملة  المطلوبةالثبوتية األوراق كامل 

  مقدم الطلب وصورة هوٌةمصنف     •

 . خبرة المحكمةاستمارة طلب  •

 .لم ٌمض علٌه أكثر من شهر من مدٌرٌة المصالح العقارٌة حدٌث قٌد عقاري بٌان •

 مخططات اإلفراز . •

 طلب خطً محال من المحكمة.   •

 رقم الرخصة أو التسوٌة السابقة .   •

 من المحكمة.  ةمخططات الخبرة مصدق   •

 مخطط داللة •

 صور عن الرخص و التسوٌات السابقة •

 

 :في حال عدم توفرها مع المواطن يؤمنها مركز الخدمةقد األوراق الثبوتية التي     

 . خبرة المحكمةاستمارة طلب  .1

 .من مدٌرٌة المصالح العقارٌة حدٌث قٌد عقاري بٌان .2

 اإلفراز. مخططات .3

 مخطط داللة .4

    :رسوم المعاملة 

 رسوم واجب دفعها فً بداٌة المعاملة)غٌر قابلة لالسترداد فً حال رفض المعاملة(وتتضمن : .1

 ل.س. 051رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  -

 ل.س 511رسم كشف بقٌمة  -

 ل.س. 01رسوم طوابع استمارة بقٌمة  -

 األوراق التً سٌؤمنها المركز والقٌمة تحددها األوراق المطلوبة.رسوم  -

 

    :مراحل انجاز المعاملة

 : مركز خدمة المواطن

تقدم األوراق الثبوتٌة وٌسجل الطلب وتدقق األوراق الثبوتٌة من قبـل الموظف وتدخـــل معلومات  •
 على الحاسب

  التجاري المصرف كوة فً أولٌة خدمات رسوم المواطن دفعٌ •

  قبل مركز خدمة المواطنتستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من  •

 الستكمال األوراق المطلوبة   (يوم1 المدة الزمنية )      
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 :دائرة الرخص 

 المهندس الدارس.  إلى المعاملة بتحوٌل الخلفً المكتب مدٌر ٌقوم •

 .للكشفالمهندس الدارس و المواطن بٌن موعدبالتعاون مع رئٌس المكتب الخلفً  اللجان منسق ٌعٌن •

إعداد كتاب بذلك ٌتم   ) غٌر مطابقة للشروط (سلبٌة ) مطابقة للشروط (  أو  اٌجابٌة الكشف نتٌجة  •
 وتوقٌعه.

 .  بذلكٌتم إعالم المواطن فً حال رفض الخبرة ألسباب غٌر شروط اإلفراز   •

 يوم3-2المدة الزمنية  

 :مركز خدمة المواطن 

 . المعاملةإعالم المواطن بانتهاء  •

 الكتاب. ٌقوم مدٌر مركز الخدمة )المفوض بالتوقٌع ( بتوقٌع •

  أخرى من األوراق بدائرة الرخص. نسخة وتحفظ كتاب مع المعاملة كاملةال عن نسخة المواطن ٌستلم •

 .إلجراء الالزم ) المحكمة ( الجهات المعنٌة إرسال نسخة إلى كل من  •

 يوم   1المدة الزمنية        

 

 

 عمل (يوم5-4)طلب خبرة محكمةالمدة الزمنية النجاز معاملة 

 


