
 

   

 
 دائرة األراضي والمساحة

 حةمجموعة قوانين وأنظمة دائرة األراضي والمسا

 الباب العاشر ) تعليمات التسجيل (

  اسم التشــريع 

 2004نة المساحة لسنة تعليمات تنظيم مه
بتاريخ  4687من عدد الجريدة الرسمية رقم  5680المنشورة على الصفحة 

2004/12/16 
 2001لسنة  52من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم  25صادر بموجب المادة 

 
 

 1المادة 
( ويعمل بها من  تناخي   2004تسمى هذه التعليمات )تعليمات تنظيم مهنة المساحة لسنة 

 في الجريدة الرسمية .نشرها 
 

 2المادة 
أ . يكون للكلمة التالية حيثما وخدت في هذه التعليمات المعنى المخصص لها ادناه منا لنم 

 تدل القرينة على غير ذلك :
 النظام : نظام تنظيم مهنة المساحة المعمول به . 

فني النظنام  ب. يكون للكلمات والعباخات الواخدة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
 ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 
 3المادة 

 طلب الرخصة :
أ . يقدم طلب الحصول على خخصة مماخسة مهنة المساحة وفقا لالنموذج المعتمند لهنذه 

 الغاية الى خئيس ديوان الدائرة. 
 ب. يرفق مع الطلب المنصوص عليه في الفقرة )أ( م  هذه المادة الوثائق التالية : 

 خة طبق االصل ع  بطاقة االحوال المدنية ساخية المفعول . . صو1
 . شهادة خلو امراض . 2
 . شهادة عدم محكومية . 3
 د( م  النظام . /3. صوخة مصدقة ع  الشهادة العلمية المنصوص عليها في المادة )4



 

ب( م   /10د( و ) /3. صوخة مصدقة ع  شهادة الخبرة المنصوص عليها في المادتي  )5
 ظام . الن
أ(  /10هن( ومراعاة احكنام المنادة ) /3. ما يثبت انهاء مدة التدخيب المقرخة في المادة )6

 م  النظام . 
( 13( م  النظنام والمنادة )11و( و ) /3. ما يثبت اجتياز االمتحان المقرخ في المادتي  )7

 م  هذه التعليمات . 
ا او عقند االيجناخ اذا كنان . صوخة ع  سند التسجيل اذا كنان مكتنب المسناحة مملوكن8

 مكتب المساحة مستاجرا . 
( من  15. وصول مقبوضات بقيمة خسوم اصداخ الرخصة المسنتحقة بمقتىنى المنادة )9

النظام واية خسوم او ضرائب مستحقة بموجب التشريعات االخرى المعمول بها تندفع 
 بعد الحصول على الموافقة واجازة منح الرخصة لمقدم الطلب . 

ادة تسجيل شركة صادخة ع  مراقب الشركات ساخية المفعنول اذا كنان مقندم . شه10
 ( م  النظام . 16المادة ) الطلب شركة مساحة وفقا لما وخد في

 . خخصة مساحة ساخية المفعول لجميع الشركاء في شركة المساحة .11
 

 4المادة 
تزيد على ثالثي  يوما على المدير وبناء على تنسيب اللجنة ان يبت في الطلب خالل مدة ال 

 م  تاخي  تقديم الطلب . 
 

 5المادة 
 مراقبة المهنة :

ج( من   /23ب( و ) /13( و )6تباشر ) لجنة مراقبة المهنة ( باالضافة الى ما وخد في المواد )
 النظام المهام والصالحيات التالية : 

 أ . االجتماع في أي مكان يراه خئيسها مالئما . 
 الت التالية : ب. االحتفاظ بالسج

 . سجل محاضر اجتماعات اللجنة . 1
 . سجل المساحي  المرخصي  . 2
 . سجل المساحي  المتدخبي  . 3
 ( م  النظام .16. سجل شركات المساحة المنصوص عليه في المادة )4

 
 6المادة 

يمنح خئيس واعىاء اللجنة مكافاة مقداخها ثالثون ديناخا شنهريا لكنل عىنو عن  االجتماعنات 
 التي تعقدها اللجنة خاخج اوقات الدوام الرسمي .

 
 7المادة 

 التدخيب على اعمال مهنة المساحة :
أ . يقدم طلب التدخيب على اعمال مهنة المساحة وفقا لالنموذج المعتمد لهذه الغاية الى 

 مقرخ اللجنة . 



 

قنديم ب. يعرض طلب التدخيب المستكمل الشروط على اللجنة في اول اجتماع لها يلني ت
 الطلب .

 
 8المادة 

 يرفق بطلب التدخيب الوثائق التالية : 
 ب( م  هذه التعليمات .  /3( م  المادة )1،2،3،4،5أ . الوثائق المحددة بالبنود )

 ب. شهادة محرخة م  مساح مرخص بموافقته على تدخيب المساح مقدم الطلب لديه .
 

 9المادة 
التعليمننات ، للمنندير الننزام أي منن  المسنناحي  ( منن  هننذه 10مننع مراعنناة مننا وخد بالمننادة )

 المرخصي  بتدخيب أي م  المتقدمي  للتدخيب على اعمال المساحة لديه .
 

 10المادة 
ال يجوز ان يزيد عندد المسناحي  المتندخبي  لندى المسناح المنرخص عن  اثنني  خنالل مندة 

 ( م  النظام .9التدخيب المنصوص عليها في المادة )
 

 11المادة 
يلتزم المساح المرخص الذي يتولى التدخيب في مكتبه بتقديم تقرير دوخي للمندير منرة كنل 
شهر على االقل يبي  فيه مدى مواظبنة المتندخب علنى التندخيب وجديتنه والتزامنه بشنروط 

 التدخيب .
 
 

 12المادة 
 الفحص :

ي الرخصنة ( م  النظام االمتحانات لطنالب12( المشكلة بموجب المادة )تجري )لجنة الفحص
 ( م  النظام .11في المواعيد المنصوص عليها في المادة ) 

 
 13المادة 

 تعقد اللجنة االمتحانات النظرية والعملية لطالبي الرخصة في الموضوعات التالية : 
 أ . الترفرزات .

 ب. تثبيت الحدود .
 ج . الرفع المساحي .

 ….. ( . اختفاعات ،  د. الحسابات المساحية ) مسافات ، مساحات ، احداثيات،
 هن . المساحة العقاخية .

 و. استخدام االجهزة المساحية . 
 ز. احكام التشريعات ذات العالقة بمعامالت التغيير . 

 ح. كتابة التقاخير الفنية المتخصصة .
 



 

 14المادة 
  -تعتمد اللجنة االسس التالية للنجاح في االمتحانات : 

 في االمتحان العملي .  % كحد ادنى للنجاح75أ . عالمة 
 % كحد ادنى للنجاح في االمتحان النظري .65ب. عالمة 

 
 15المادة 

يمنننح خئننيس واعىنناء لجنننة الفحننص مكافنناة مقننداخها ثالثننون ديننناخا شننهريا لكننل عىننو عنن  
 االجتماعات التي تعقدها اللجنة خاخج اوقات الدوام الرسمي لغايات االمتحانات .

 
 16المادة 

 احكام عامة :
 أ . ال يجوز للمساح المرخص ان يتعاقد في ان واحد مع اكثر م  مكتبي  عقاخيي  مرخصي  . 
ب. يلتزم المساح المرخص باخفنا  تقرينر فني كنل معاملنة بينع يقنوم بهنا المكتنب العقناخي 

 المتعاقد معه .
 

 17المادة 
نيننة أ . يجننب ان يكننون لكننل مسنناح مننرخص مكتننب مالئننم مننزود بالمعنندات والتجهيننزات الف

 عاملة وبحالة جيدة ، وبحد ادنى ما يلي :  االساسية الالزمة للقيام باعمال المساحة
 . جهاز مساحة )قائس الزوايا والمسافات ( . 1
 . جهاز حاسوب شخصي مناسب . 2
 . طابعة مناسبة . 3
 مالحي .  GPS. جهاز 4
 . شواخص . 5
 . الة حاسبة علمية متخصصة . 6
 . شريط متري . 7
ائ  حفظ الملفات والوثائق والتقاخير والمستندات المالية والمواصفات والتعاميم . خز8

 الصادخة ع  الدائرة والخاصة بالعمل. 
 . طاولة خسم في حال عدم وجود طابعة . 9
 . سجل المعامالت حسب االنموذج المعد م  الدائرة . 10

  متنرا مربعنا وبحينز ب. يجب ان ال تقل مساحة مكتب المساح المرخص ع  اخبعنة وعشنري
 مالئم .

 
 18المادة 

أ . اذا خغننب المسنناح المننرخص بننالتوقر عنن  مماخسننة المهنننة منندة تزينند علننى السنننة او 
باالنقطاع نهائيا ع  مماخستها ، فيجب عليه ان يقندم النى المندير طلبنا بنذلك وان يسنلم 

 الرخصة واالختام التي بحوزته الى مقرخ اللجنة. 



 

في الفقرة )أ( من  هنذه المنادة ، اذا خغنب المسناح المنرخص بنالعودة ب. مع مراعاة ما وخد 
لمماخسة المهنة ، يقدم طلبا بذلك الى المدير وتجدد له الرخصنة وتعناد الينه االختنام بعند 

 استيفاء الرسوم القانونية منه . 
ج. يعفى المساح المرخص الذي التزم باحكام الفقنرة )أ( من  هنذه المنادة من  دفنع خسنوم 

 فيها ع  مماخسة المهنة . يد ع  المدة التي توقر او انقطعالتجد
 

 19المادة 
لغايات الموافقة على طلب تجديد الرخصة ، يجب على المساح المرخص ان يقدم منا يثبنت 
انه التحق بدوخة تدخيبية لمدة ال تقل ع  خمس عشرة ساعة تدخيبية في مجنال المسناحة 

 ا اللجنننة ضننروخية وذلننك خننالل السنننوات الخمننس الكادسننترائية او ايننة مواضننيع اخننرى تراهنن
 .االخيرة

 
 20المادة 

على المساح المرخص ان يحتفظ في مكتبه بنسخة م  كنل من  كتينب المواصنفات الفنينة 
المساحية ومجموعة التشريعات المعمول بها في الدائرة وااللتزام بما وخد فيهما من  احكنام 

 ا م  تعديالت .وتعليمات فنية تتعلق بعمله وما يطرا عليه
 

 21المادة 
اذا سجلت شنركة مسناحة فني قينود الندائرة فاننه يجنوز الحند الشنركاء فني الشنركة من  
المساحي  المرخصني  بموجنب خخصنة مسناحة سناخية المفعنول التوقينع علنى المعنامالت 
الممهوخة بخاتم الشركة علنى ان يكنون مفنوض بنالتوقيع علنى المعنامالت بموجنب شنهادة 

 لشركة .تسجيل حديثة ل
 

 22المادة 
تلغى ) تعليمات تنظيم مهنة المساحة ( الواخدة في الفصل الثاني والعشنري  من  تعليمنات 

 التسجيل . 
 

 المهندس عبد المنعم سماخة الزعبي 
 مدير عام دائرة االخاضي والمساحة


