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تــــــــصـــــــنــــــيــــف 
مـــتــــــعــــامــلــــــي 
الــــــــــخـــــــدمــــــــــة 

تصنيف متعاملي الخدمة 

ا
فــــــــراد

فئات متعاملي دائرة ا
راضي و التنظيم العقاري

كبار الشخصيات

مــــــــالــــك
مستثمر
أخــــــــــــرى

مــــــــالــــك
مستثمر
أخــــــــــــرى

مــــــــالــــك
مستثمر
أخــــــــــــرى

مــــــــالــــك
مستثمر
أخــــــــــــرى

:   متعامل من الشيوخ الوزراء ، ووكالء الوزارات ،  أصـحـاب المعالي والسعـادة ، رؤسـاء ومـدراء الدوائـر الحكـومية المحـلـية وا�تحـادية .

: الــــــتــــــعــــــريـــــفـــــــــــــــــات 

:   كل شخص مواطن أو مقيم في دولة ا�مارات العربية المتحدة ويزيد عمره عن 60 سنة من الرجال والنساء .

:   كل شخص مواطن أو مقيم في دولة ا�مارات العربية المتحدة أو من خارجها يعـانـي مـن قـصـور أو اخـتـالل كـلـي أو جـزئـي دائـم أو 

    مؤقت في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو ا�تصالية أو التعليمية أو النفسية .

:   كل شخص يتعامل مع الدائرة ويستفيد من خدماتها ويقل عمره عن 60 سنة .

:   كل شخص مواطن أو مقيم في دولة ا�مارات العربية المتحدة أو من خارجها يقوم بـاالسـتـثـمـار العـقـاري فـي ا
راضـي والـعـقـارات .

:   كل شخص يمتلك عقار لالستخدام الشخصي .

:   أشـخـاص يـتـعـامـلـون مـع الـدائـرة ويـسـتـفـيـدون من خـدمــاتـهـا ولـيـس لديـهـم أمــــالك آو اسـتـثـمـــارات مـــســـجـلـة فـي الــــــدائــــرة .

متعاملأصحاب الهممكبار المواطنين
الشركات 

والمؤسسات الفردية
الدوائر الحكومية
و شبه حكوميه

مؤسسات خيرية
و ذات نفع عام

المطور
 العقاري

المكتب
العقاري

المدقق
المالي

أمين 
حساب

المؤسسات والشركات

كبار الشخصيات

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

متعامل

مستثمر

مالك

أخرى
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تــــــــصـــــــنــــــيــــف 
مـــتــــــعــــامــلــــــي 
الــــــــــخـــــــدمــــــــــة 

تصنيف متعاملي الخدمة 

:   متعامل من الشيوخ الوزراء ، ووكالء الوزارات ،  أصـحـاب المعالي والسعـادة ، رؤسـاء ومـدراء الدوائـر الحكـومية المحـلـية وا	تحـادية .

:   كل شخص مواطن أو مقيم في دولة ا	مارات العربية المتحدة ويزيد عمره عن 60 سنة من الرجال والنساء .

:   كل شخص مواطن أو مقيم في دولة ا	مارات العربية المتحدة أو من خارجها يعـانـي مـن قـصـور أو اخـتـالل كـلـي أو جـزئـي دائـم أو 

    مؤقت في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو ا	تصالية أو التعليمية أو النفسية .

:   كل شخص يتعامل مع الدائرة ويستفيد من خدماتها ويقل عمره عن 60 سنة .

:   كل شخص مواطن أو مقيم في دولة ا	مارات العربية المتحدة أو من خارجها يقوم بـاالسـتـثـمـار العـقـاري فـي ا¦راضـي والـعـقـارات .

:   كل شخص يمتلك عقار لالستخدام الشخصي .

:   أشـخـاص يـتـعـامـلـون مـع الـدائـرة ويـسـتـفـيـدون من خـدمــاتـهـا ولـيـس لديـهـم أمــــالك آو اسـتـثـمـــارات مـــســـجـلـة فـي الــــــدائــــرة .

كبار الشخصيات

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

متعامل

مستثمر

مالك

أخرى

الشركات 
والمؤسسات الفردية

الدوائر الحكومية
و شبه حكوميه

مؤسسات خيرية
و ذات نفع عام

أمين 
ســــر

المطور
العقاري

المدقق
المالي

المؤسسات والشركات

9



10



11



خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
ة قال ملكية العقار او شهادعبارة عن توثيق عملية البيع بين طرفي العقد البائع واملشتري أو من ينوب عنهم قانونيا ويثبت بهذا التوثيق انت

.املبيوع من البائع الى املشتري ملكية الوحدة العقارية وصف الخدمة وحدة عقارية/ بيع عقارتسجيل اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط                انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

بيع وحدة عقارية
.شهادة امللكية الوحدة العقارية  األصلية-
(.خاص بالشركات)العقد التأسيس ي للشركة + رخصة تجارية سارية املفعول -
شهادة براءة الذمة وعدم ممانعة من اصدار شهادة ملكية وحدة عقارية صادرة من املطور -
(.االهوية أو الجواز)اثبات شخصية املتعامل -
.براءة ذمة الصرف الصحي-
(.إن وجد)عقد بيع مبدئي من املكتب العقاري -

بيع عقار
.سند امللكية األصلي ومخطط موقع -
.إثبات شخصية البائع واملشتري أو من ينوب عن البائع بصفة قانونية-
.براءة ذمة من الصرف الصحي-
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات -
(.إن وجد)عقد بيع مبدئي من املكتب العقاري -

الوثائق املطلوبة

والوحدة العقاريةتشترك رسوم العقار
من % 2درهم في حالة البيع  لنفس الوكيل و 1000درهم للوكالة لألقارب لدرجه االولى والثانية في حالة البيع و200•  

.في حالة  التكرار الوكالة ويتحملها البائع % 3قيمة العقار في حالة البيع بالوكالة للغير  او 
تسجبيل العقار املباع عن طريق املزاد العلني الذي ينظمة املكتبدرهم2000•  
درهم تسجيل العقار املباع عن طريق مزاد علني تنظمه الدائرة1500•  
. درهم رسوم إصدار شهادة او سند ملكية350• 

بيع وحده عقارية
من قيمة الوحدة العقارية ويتحملها املشتري %  2-
درهم 2500تسجيل عقار بحكم قضائي من قيمة العقار بحد أدنى 2%-
لبرامج األسكان الحكومية وشبه الحكوميةعقاريةتسجيل وحدة1500-

بيع عقار
مع رسوم 3000وبحد ادنى%  3والوافد 2500وبحد أدني %  2املواطن ومجلس التعاون  • 

.التمليك ويتحملها املشتري 
درهم عدم ممانعه من التصرف بأراض ي امللكية املشتركة5000• 

تسجيل عقار لبرامج االسكان الحكومية وشبه الحكوميةدرهم3000•  
%   3وللوافد 2500تسجيل عقار بحكم قضائي من قيمة العقار بحد أدنى % 2للمواطن •  

مع رسوم التميك درهم3000تسجيل عقار بحكم قضائي من قيمة العقار بحد أدنى 
.يتحملها املشتري 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة

عبارة عن توثيق عملية نقل العقار او الوحدة العقارية  من اسم املالك الى  اسم املؤسسة او الشركة وبالعكس وصف الخدمة
نقل ملكية من مالك املؤسسة الفردية أو 

الشركة وبالعكس
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                 مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

سند امللكية األصلي و مخطط موقع•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
من الشركة بتحويلرسالة•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

درهم2500من  قيمة العقار او الوحدة العقارية وبحد أدنى %  0.125•  
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم سند ملكية•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
ال ملكية العقار او عبارة عن توثيق عملية هبه بين طرفي العقد الواهب و املوهوب له أو من ينوب عنهم قانونيا ويثبت بهذا التوثيق انتق

.الوحدة العقارية املوهوب من الواهب الى املوهوب له دون مقابل مالي وصف الخدمة تسجيل عقار أو وحدة عقارية بالهبة اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                 مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية الواهب واملوهوب له •
.  رسالة من املحكمة بالهبة لألقارب من الدرجة األولى•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

درهم ويتحملها املوهوب له للمواطنين ومجلس التعاون أما للوافد فيتم اضافة رسوم التلميك إذا لم يتم دفعها مسبقا2000درهم وبحد أدنى 1600000في حال قيمة  العقار  او الوحدة العقارية أعلى من %   0.125• 
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

.عبارة عن الغاء او تعديل الهبه بناء على طلب الواهب ذلك بموجب الخطاب الصادر من املحكمة الشرعية وصف الخدمة تعديل الهبة/ تسجيل إلغاء  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية الواهب•
. رسالة من املحكمة بإلغاء او تعديل الهبه•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور  بالنسبة للوحدات العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم رسوم الغاء او تعديل هبه500•  
.درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية 350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة

.عبارة عن تسجيل عقار او حدة عقارية بالوصية باسم املوص ي له بموجب خطاب صادر من املحكمة الشرعية وصف الخدمة تسجيل عقار او وحدة عقارية بالوصية اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى قنوات تقديم الخدمة اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √
ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية  للموص ي و املوص ى له•
.خطاب من املحكمة الشرعية•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم  تسجيل عقار او وحدة عقارية بالوصية750•  
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

.الشرعيةعبارة عن توثيق عملية  الغاء او تعديل ملكية عقار او وحدة عقارية بناء على طلب املوص ي بموجب  خطاب  صادر من املحكمة وصف الخدمة تعديل الوصيه/ تسجيل إلغاء  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية   املوص ي •
.خطاب من املحكمة الشرعية بإلغاء وتعديل الوصية•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور بالنسبة  للوحدات العقارية•

الوثائق املطلوبة

درهم طلب تعديل او الغاء عقار  او وحدة عقارية بالوصية500•  
.   درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أو شهادة ملكية وحدة عقارية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
كية عقار أو عبارة عن عملية وقف ملكية عقار أو وحدة عقارية  للعمل الخيري بناء على طلب املالك بأمر من املحكمة الشرعية او وقف مل

.وحدة عقارية من اسم املالك الى ذريته بأمر املحكمة وصف الخدمة ذري / تسجيل وقف خيري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدماتأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.  إثبات شخصية •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.رسالة من املحكمة الشرعية•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

درهم تسجيل الوقف الذري 1000• 
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة
حكمة عبارة عن عملية تعديل شروط  الوقف الخيري  او الوقف الذري مللكية عقار أو وحدة عقارية  بناء على طلب املالك بأمر من امل

.  الشرعية وصف الخدمة ذري / تسجيل تعديل وقف خيري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية   املوص ي •
خطاب من املحكمة الشرعية •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور بالنسبة  للوحدات العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم  تعديل الوقف الذري 250• 
.درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية 350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

.عبارة عن تسجيل إلغاء الوقف الذري بناء على طلب املالك الواقف بموجب خطاب صادر من املحكمة الشرعية وصف الخدمة تسجيل إلغاء الوقف الذري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية   املوص ي •
خطاب من املحكمة الشرعية •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور بالنسبة  للوحدات العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم الغاء الوقف الذري 250• 
.درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية 350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة

.عبارة عن عملية نقل ملكية العقار أو وحدة عقاربة من اسم مالك العقار املتوفي الى الورثة وصف الخدمة اثة تسجيل  بالور اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية  املتعامل او من ينوب عنهم قانونيا•
.حصر اإلرث من املحكمة•
.صورة من شهادة الوفاة•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم تسجيل عقار او وحدة عقارية بالوراثة500• 
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•

21



خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
يل العقار أو عبارة عن توثيق عملية انتقال ملكية العقار او الوحدة العقارية بين الورثة بناء على كتاب من املحكمة بالتخارج و تسج

.الوحدة العقارية باسم أحد الورثة وصف الخدمة تسجيل  بالتخارج اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
(.الهوية أو الجواز)إثبات شخصية  املتعامل •
.رسالة من املحكمة الشرعية بالتخارج•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم  تسجيل عقار او وحدة عقارية بالتخارج1000• 
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة

.نهم  عبارة عن تبادل  عقار او وحدات عقارية بين مالكين أو مالك  على ان يسجل كل  عقار او وحدة عقارية  حسب االتفاق املبرم بي وصف الخدمة تسجيل باملبادلة اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل شهادة ملكية للوحدات العقارية او اصل سند امللكية•
.إثبات شخصية لالطرف•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.شهادة ال مانع من املطور •

الوثائق املطلوبة

.من قيمة الزيادة بين العقارات في حالة وجودها يتحملها املالك الجديد ألعلى قيمة من مواطني مجلس التعاون % 2من قيمة العقار  يتحملها كل طرف و % 1• 
.من قيمة الزيادة  بين العقار في حالة وجودها يتحملها املالك الجديد ألعلى قيمة من غير مواطني مجلس التعاون % 3+ العقار  يتحملها كل طرف %   2• 
.من قيمة الزيادة بين الوحدات العقارية في حالة وجودها يتحملها املالك الجديد ألعلى قيمة من مواطنين وغير املواطنين % 2+ من قيمة الوحدة العقارية يتحملها كل طرف % 1• 

.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  
رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
جارة إلى عبارة عن عملية نقل العقار  او وحدة عقارية مكتملة من اسم املالك إلى اسم البنك على أن يحول العقار بعد إنتهاء فترة اإل 

.املستفيد وصف الخدمة إيجار ينتهي بالتملكتسجيل اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

. أصل سند امللكية  و مخطط موقع او شهادة امللكية للوحدة العقارية•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.رسالة من البنك بتسجيل العقار او الوحدة العقارية باإلجارة وعقد اإلجارة املبروم بين األطراف•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم للوحدة العقارية2500و بحد أدنى % 2• 
.درهم للعقار2500املواطن و دول مجلس التعاون و بحد أدنى % 2• 
.درهم للعقار ورسوم التمليك3000غير املواطن و بحد أدنى % 3• 
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350• 
إصدار شهادة إيجار ينتهي بالتملك350• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة إيجار ينتهي بالتملك/ شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة
ار من ممول الى عبارة عن عملية تعديل عقد ايجار ينتهي بالتملك للوحدة العقارية او العقار او تحويل  عقد ايجار ينتهي بالتملك للعق

ممول أخر او تحويل  عقد ايجار ينتهي بالتملك من عقار الى عقار اخر  بناء على خطاب صادر من املصرف وصف الخدمة ملكتحويل إيجار ينتهي بالت/تسجيل تعديل اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

. أصل سند امللكية  و مخطط موقع او شهادة امللكية للوحدة العقارية•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد اإلجارة املوقع من قبل الطرفين•
رسالة من البنك بتعديل عقد اإلجارة  للعقار او الوحدة العقارية •
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات 6•
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم تعديل إيجار ينتهى بالتملك500• 
تحويل إيجار ينتهي بالتملك من ممول الى ممول آخر% 0.25• 
درهم تحويل إيجار ينتهي بالتملك من عقار الى اخر500• 

.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  
. درهم إصدار شهادة إيجار ينتهي بالتملك350• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة إيجار ينتهي بالتملك/ شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

((املؤجر)) حيث تنقل الوحدة العقارية او العقار الى املالك الجديد عبارة عن انتهاء عقد اإليجارة وصف الخدمة تسجيل إنهاء عقد إيجار ينتهي بالتملك اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.  أصل سند امللكية و مخطط موقع او شهادة ملكية•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
رسالة من البنك بانتهاء االجارة ونقل امللكية للمالك الجديد•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •

الوثائق املطلوبة

تسجيل إنهاء عقد إيجار ينتهي بالتملك500• 
.درهم  رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع او شهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة

سنوات ميالديه8عبارة عن عقد يتم بموجبه تمليك املؤجر صاحب العقار او الوحدة العقارية للمستأجر منفعة مقصودة ملدة ال تقل عن  وصف الخدمة تسجيل إيجار طويل املدة اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.  أصل سند امللكية و مخطط موقع او شهادة ملكية•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.من مكتب محاماة وتصديق من املحكمهعقد ايجار طويل املدة مصدق قانونيا•
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم20000من بدل االيجار السنوي وبحد أدنى % 2• 
درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية350• 
درهم اصدار شهادة إيجار طويل املدة350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
املدةشهادة إيجار طويل/ شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة
سنوات 8عن عبارة عن تعديل عقد يتم بموجبه تمليك املؤجر صاحب العقاراو الوحدة العقارية للمستأجر منفعة مقصودة ملدة ال تقل

ميالديه وصف الخدمة تسجيل  تعديل إيجار طويل املدة اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  الخدمةأوقات تقديم 

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

. أصل  سند امللكية و مخطط موقع او شهادة ملكية•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.من مكتب محاماة وتصديق من املحكمة عقد ايجار طويل املدة  معدل قانونيا•
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

درهم طلب تعديل إبجار طويل املده 500•  
درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية350•  
.  درهم اصدار شهادة إيجار طويل املدة350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
املدةشهادة إيجار طويل/ شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

املستأجر للعقار او الوحدة العقاريةعبارة عن انهاء  عقد وصف الخدمة تسجيل  إنهاء إيجار طويل املدة اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.  أصل سند امللكية و مخطط موقع او شهادة ملكية•
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.من مكتب املحاماة وتصديق من املحكمةعقد إنهاء ايجار طويل املدة  مصدق قانونيا•
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم إنهاء  إيجار طويل املدة500•  
درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
سنه ميالدية او عقد يبرمه 50عبارة عن  عقد  يتم بموجبه تخويل املنتفع باستغالل عقار يخض الغير واالنتفاع منه خالل مدة ال تقل عن 

مالك ارض خاليه مع مستثمر لها يحق له حيازة االرض واقامة أي مباني او غراس خالل مدة محدده وصف الخدمة مساطحة/ تسجيل حق إنتفاع  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.  أصل شهادة امللكية او سند امللكية و مخطط موقع •
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
عقد االنتفاع مصدق قانوني•
.عقد املساطحة موثق قانونيا•
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

من بدل عقد املساطحة لتسجيل حق املساطحة% 1• 
رهم اصدار شهادة حق املساطحة 350• 
من  القيمة اإلجمالية لعقد حق األنتفاع% 1• 

درهم اصدار شهادة حق االنتفاع350•  
درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية 350•  

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة حق/ شهادة حق األنتفاع / شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

املساطحه

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

.عبارة عن  عقد  يتم تعديل او تحويل حق االنتفاع  او حق املساطحة باالتفاق بين االطراف وصف الخدمة
حق/ تسجيل  تعديل او تحويل حق انتفاع 

مساطحه اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انكليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

. أصل سند امللكية  او شهادة امللكية و مخطط موقع •
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.عقد املساطحة او عقد األنتفاع املنتهي  موثق قانونيا•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

حق انتفاع/ درهم تسجيل إنهاء حق املساطحة 500•  
درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية 350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة حق / شهادة حق انتفاع / ملكية شهادة / استالم سند ملكية •

املساطحة

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

باتفاق االطرافانهاء عقد األنتفاع عبارة عن عملية  يتم بموجبها انهاء عقد املساطحة  او وصف الخدمة مساطحهحق/ تسجيل  إنهاء حق انتفاع  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انكليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةاوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

. أصل شهادة ملكية اوسند امللكية و مخطط موقع •
.  إثبات شخصية املتعامل أو من ينوب عنه قانونيا•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
عقد االنتفاع  املعدل مصدق قانونيا•
.عقد املساطحة املعدل  موثق قانونيا•
.شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

من بدل عقد املساطحة لتسجيل تحويل حق املساطحة لشخص اخر1%• 
درهم تسجيل تعديل حق املساطحة500• 
درهم اصدار شهادة حق املساطحة350• 
درهم تسجيل تعديل او تحويل حق االنتفاع500• 
درهم اصدار شهادة حق االنتفاع 350• 
درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملك350•  

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
ملكيةشهادة / استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•

32



خدمات التصرفات

فرعيه هيكلية الخدمة
رم بينهم أو بأمر عبارة عن عملية قسمه عدة عقارات بين شركاء على أن يتم تسجيل كل عقار أو وحدة عقارية لكل شريك وفقا  لالتفاق  املب

. املحكمة وصف الخدمة
و حدة عقارية بالقسمة بين / تسجيل عقار 

الشركاء
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  الخدمةأوقات تقديم

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.إثبات شخصية الشركاء•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.عقد االتفاق بالقسمة املبرم بينهم أو  بناء على أمر محكمة •
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

من قيمة العقار  أو الوحدة العقارية% 1•  
.  درهم  رسوم إصدار سند ملكية  أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التصرفات

تكميليه هيكلية الخدمة

ر من املحكمة عبارة عن عملية إلغاء قسمة بين شركاء بعد ان تم تقسيم العقارات او الوحدات العقارية على املالك باتفاق املالك او بأم وصف الخدمة
إلغاء القسمة بين الشركاء 

اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم تالخدمةأأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
إثبات شخصية األطراف•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.عقد االتفاق بإنهاء القسمة أو  بناء على أمر محكمة •
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم طلب إلغاء القسمة بين الشركاء 200• 
درهم  رسوم إصدار سند ملكية  أوشهادة ملكية وحدة عقارية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة

.شراءعبارة عن توثيق عملية تمليك عقار  بالشراء وتغيير نوع العقار من التملك بالعطاء  أو سند تسجيل  إلى التمليك بال وصف الخدمة تمليك عقار بالشراء لذات املالك اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.سند امللكية أو سند التسجيل •
.مخطط موقع صادر من دائرة البلدية والتخطيط•
.إثبات شخصية املالك•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

:رسوم التمليك التجاري واالستثماري • 
درهم للقدم املربع 4=   3+الى   أ1+ من أ• 
درهم للقدم املربع 6= 6+الى أ4+من أ• 
درهم للقدم املربع 8= 6+فوق أ• 
:  رسوم التمليك الصناعي  • 
درهم للقدم املربع 3= على شارع أسفلت • 
درهم للقدم املربع  2= على شارع ترابي  • 
درهم اصدار سند ملكية 350• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم سند ملكية•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة
يط، ويتم بعدها توثيق عملية وتسجيل عقار جديد في سجالت الدائرة وذلك بعد استخراج مذكرة تمليك صادرة من دائرة البلدية والتخط

.إصدار سند ملكية بناء على مذكرة التمليك وصف الخدمة تسجيل عقار جديد  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

مذكرة تمليك صادرة من دائرة البلدية والتخطيط•
.إثبات شخصية املالك او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات • الوثائق املطلوبة

درهم تسجيل عقار جديد مواطني وموطني مجلس التعاون 2500•  
درهم تسجيل عقار جديد دول اخرى 5000•  
درهم تسجيل عقارجديد منحه او بالعطاء مواطني ومواطني مجلس التعاون 200• 

درهم تسجيل عقار جديد منحه او بالعطاء دول اخرى 1000•  
درهم اصدار سند ملكية350• 
درهم اصدار شهادة ملكية مؤقته100• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم سند ملكية•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

تكميلية هيكلية الخدمة

صادرة من دائرة البلدية والتخطيطعملية تبديل سند ملكية بسند جديد بناء على مذكره وصف الخدمة تسجيل تبديل سند ملكية اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

اصل سند امللكية ومخطط املوقع•
مذكرة تمليك من دائرة البلدية والتخطيط•
.إثبات شخصية املالك او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

درهم تبديل سند ملكية بالشراء100• 
درهم تبديل سند ملكية بالعطاء50•  
درهم اصدار سند ملكية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم سند ملكية•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•

37



التسجيل والتمليك

تكميلية هيكلية الخدمة
ية والتخطيط عملية إلغاء يتم من خاللها الغاء سند امللكية الصادر بناء على توجيهات من القيادة العليا او خطاب صادر من دائرة البلد

لإللغاء  وصف الخدمة تسجيل إلغاء سند ملكية  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

رسالة من الجهه املعنية املطالبة للإللغاء•
(الجواز/ الهوية ) اثبات شخصية • الوثائق املطلوبة

درهم الغاء سند ملكية بالشراء100• 
درهم الغاء سند ملكية بالعطاء50•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

تكميلية هيكلية الخدمة
البلدية و عملية التحديث او التعديل على البيانات الخاصه بالعقار او الوحدة العقارية بناء  على مذكره التمليك صادر ه من دائرة

ريةاسم املالك  للعقار او الوحدة العقااو بطلب من املالك للعقار او الوحدة العقارية او تصحيح, التخطيط بعجمان للعقارات وصف الخدمة شهادة ملكية / تحديث بيانات سند ملكية  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.اصل سند امللكية او شهادة ملكية وحدة عقارية•
مذكرة صادرة من دائرة البلدية والتخطيط•
اثبات شخصية للمتعامل او من ينوب عنه قانونيا•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.رسالة من املحكمه بتغيير االسم•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
رسالة عدم ممانعه من املطور •

الوثائق املطلوبة

درهم تصحيح اسم مالك عقار او وحدة عقارية200•  
درهم تسجيل تحديث سند ملكية بالشراء100•  
درهم تسجيل تحديث سند ملكية بالعطاء50•  
درهم تعديل بينات تسجيل مبدئي وشهادة ملكية لوحدة عقارية50• 
درهم اصدار شهادة تسجيل مبدئي350• 
درهم اصدار سند ملكية او شهادة ملكية350• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية/ استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

تكميلية هيكلية الخدمة
دان او التلف في حالة الفقعقد رهن توثيق عملية  بدل فاقد او بدل  تالف لسند ملكية أو شهادة ملكية وحدة عقارية  لسند تسجيل  او

.عند طلب املالك لذلك وصف الخدمة
/  بدل تالف لشهادة / إصدار بدل فاقد 

عقد رهن/ سند ملكية 
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.مخطط موقع أو صورة من سند امللكية او صورة من شهادة ملكية وحدة عقارية•
إثبات شخصية للمتعامل•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.رسالة من جهة الرهن باستخراج بدل فاقد أو تالف•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

درهم بدل فاقد او تالف عقد رهن500•  
درهم طلب بدل فاقد أو تالف سند ملكية او شهادة ملكية200•  
درهم تكلفة االعالن من الجريدة بدل فاقد لسند ملكية او شهادة ملكية320•  
درهم إعالن بدل فاقد لسند ملكية او شهادة ملكية100•  
.درهم سند ملكية او شهادة ملكية وحدة عقارية350• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
عقد الرهن/ شهادة ملكية / استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة

عويض مالك االراض ي والوحدات العقارية  املتأثره بأراض ي معوضه جديده اووحدات عقارية جديدهتتوثيق عملية وصف الخدمة تسجيل عقار أو وحدة عقارية  بالتعويض اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

اصل سند امللكية املعوض عنها او شهادة امللكية املعوض عنها•
مذكرة تمليك من دائرة البلدية والتخطيط•
.إثبات شخصية املالك او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات•
.شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية•

الوثائق املطلوبة

درهم تسجيل تعويض بالعطاء 50درهم تسجيل تعويض بالشراء و0100• 
درهم تسجيل وحدة عقارية بالتعويض50•

.درهم اصدار سند ملكية او شهادة ملكية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة ملكية / استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة
ه او بطلب من على مذكرة صادرة من دائرة البلدية والتخطيط او بناء على امر من املحكمعملية توثيق فرز عقار مشترك بين مالك بناء

املالك وصف الخدمة تسجيل عقار بإفرازه بين املالك اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

سند امللكية االصلي•
.اثبات شخصية املالك او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
مذكرة تمليك من دائرة البلدية والتخطيط•
عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
(اختياري ) رسالة محكمة •

الوثائق املطلوبة

درهم طلب تسجيل عقار بإفرازه من عقار مملوك بالشيوع200• 
درهم اصدار سند ملكية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة
مج اكثر من توثيق عملية تسجيل عقار نتيجة فرز قطعة ارض املسجله لدى دائرة االراض ي و التنظيم العقاري الي اكثر من قطعه او د

قطعه لنفس املالك من دائرة البلدية و التخطيط وصف الخدمة تسجيل دمج أو فرز لعقار لذات املالك اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

سند امللكية االصلي•
.اثبات شخصية املالك او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
مذكرة تمليك من دائرة البلدية والتخطيط•
عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات•
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

درهم طلب تسجيل دمج أو فرز لعقار لذات املالك100•
.درهم اصدار سند ملكية350• رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم سند ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة

دسيةتوثيق عملية البيع  لوحدة العقارية الواقعة في مشاريع التملك الحر غير مكتملة الدفعات وغير متوفر بها مخططات هن وصف الخدمة تسجيل مبدئى لبيع وحدة عقارية اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة 

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

رخصة تجارية سارية املفعول و العقد التأسيس ي للشركة•
نموذج ال مانع من التسجيل املبدئي مختوم بختم املطور وتوقيع املفوض•
اثبات شخصية حضور املالك او من ينوب عنه قانونًا •
.توفير نسخة من صورة اثبات سخصية املالك املسجلة في شهادة عدم املمانعة وعقد البيع الصادر من املطور •

الوثائق املطلوبة

درهم رسوم تسجيل مبدئي لوحدة عقارية 200•  
درهم رسوم إصدار شهادة تسجيل مبدئى لوحدة عقارية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة تسجيل مبدئي •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

تكميلية هيكلية الخدمة

مبدئي لوحدة عقارية غير مكتملة بعد اتفاق الطرفينعملية توثيق إلغاء عقد تسجيل وصف الخدمة إلغاء التسجيل املبدئى للوحدة العقارية اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

اصل شهادة تسجيل مبدئي للوحدة العقارية•
اثبات شخصية للمتعامل او من ينوب عنه قانونيا•
رخصة تجارية سارية املفعول او  العقد التأسيس ي للشركة•
رسالة عدم ممانعه من املطور •

الوثائق املطلوبة

درهم الغاء تسجيل مبدئي لوحدة عقارية200•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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التسجيل والتمليك

فرعيه هيكلية الخدمة

عملية توثيق لوحدة عقارية مكتملة الدفعات في مشاريع التملك الحر وصف الخدمة تسجيل نهائى لبيع وحدة عقارية اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.او من ينوب عنه قانونيا( الجواز/ الهوية ) اثبات شخصية •
رخصة تجارية سارية املفعول والعقد التأسيس ي للشركة •
.سارية املفعول ( من املطور )شهادة عدم ممانعة إلصدار ملكية أو تسجيل ومبدئي لوحدة عقارية •
(.إن وجد)مخطط وحدة عقارية •
صورة عقد البيع بين املطور واملستثمر•

الوثائق املطلوبة

.درهم رسوم تسجيل نهائى لبيع وحدة عقارية1700• 
.درهم رسوم اصدار شهادة ملكية وحدة عقارية350•  
(دراهم للقدم الواحد 010× مساحة الوحدة العقارية باملتر )رسوم مخطط وحدة عقارية •   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم شهادة ملكية •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات اإلفادات

فرعيه هيكلية الخدمة

.خرى تتيح للمتعاملين إلستخراج شهادة ملن يهمه األمر بناًء على طلب املتعامل  لغرض تقديمها للجهات الخارجية األ خدمه وصف الخدمة اصدار شهادة ملن يهمه االمر اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

او من ينوب عنه قانونيا( الجواز/ الهوية) اثبات شخصية  الوثائق املطلوبة

درهم شهادة ملهن يهمه االمر50•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم شهادة ملن يهمه األمر•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات اإلفادات

فرعيه هيكلية الخدمة
لعقاراو الحصول على صورة من سند امللكية او مخطط هندس ي  او شهادة ملكية او تسجيل مبدئي لوحدة عقارية او مستند من سجل ا

الوحدة العقارية مصدق عليها بتاريخ تقديم الطلب وصف الخدمة صورة طبق األصل اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

او من ينوب عنه قانونيا( الجواز/ الهوية ) اثبات شخصية •
توفير األصل من سند امللكية او شهادة امللكية أو شهادة التسجيل املبدئي او السمتند املراد تصديقه• الوثائق املطلوبة

درهم صورة طبق األصل50•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
صورة طبق األصل•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية لعقد البيع•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات الرهن

فرعيه هيكلية الخدمة
فقة الجهة توثيق عملية رهن العقار  أو وحدة عقارية ومن خالله ال يمكن لصاحب العقار او الوحدة العقارية ان يتصرف فيه اال بعد موا

جديد. الراهنة وصف الخدمة تسجيل الرهن اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

اصل سند امللكية  أو شهادة ملكية •
.أو من ينوب عنه قانونيا( الجواز/ الهوية )إثبات شخصية املتعامل •
براءة ذمة من الصرف الصحي•
رسالة من جهة الرهن•
.عقد التأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.رسالة عدم ممانعة من املطور للوحدات العقارية•

الوثائق املطلوبة

.درهم1000من قيمة الرهن، بحد أدنى 0.5%•  
.  درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية350•   رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة امللكيه/ سند امللكية/ عقد الرهن•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات الرهن

تكميلية هيكلية الخدمة
ن الدرجه تحويل من مالك الرهن الى احد اقربائه ماو. وحدة عقارية توثيق عملية تحويل الرهن من عقار الى عقار اخر او وحدة عقارية الى

األولى وصف الخدمة تسجيل تحويل الرهن اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  تقديم الخدمةأوقات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

أصل سند ملكية او شهادة ملكية•
.رسالة من جهة الرهن باملوافقة•
(.الجواز/ الهويه ) إثبات شخصية •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•

الوثائق املطلوبة

درهم تسجيل تحويل الرهن1000•  
. درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة امللكيه/ سند امللكية/ عقد الرهن•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات الرهن

تكميلية هيكلية الخدمة

.بعد املوافقه من البنك.توثيق عملية تحويل ونقل الرهن من بنك الى اخر وصف الخدمة
تسجيل تعديل الرهن بالتحويل بين جهات 

التمويل
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة 

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.عقد الرهن األصلي•
.رسالة من جهات الرهن باملوافقة•
(.الهوية أو الجواز)إثبات شخصية املتعامل •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.شهادة عدم  ممانعة من املطور •

الوثائق املطلوبة

.درهم  تعديل او تحويل رهن  بن جهات التمويل خالل مدة الرهن واال اعتبر الرهن جديد1000•
درهم اصدار شهادة  ملكية وحدة عقارية  او سند ملكية350• رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة امللكيه/ سند امللكية/ عقد الرهن•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات الرهن

تكميلية هيكلية الخدمة
ر محمل بيع عقا)توثيق عملية نقل الرهن من مالك الى مالك اخر  بناًء على عملية البيع دون اجراء أي تعديل في قيمة و مدة الرهن 

(.بالرهن وصف الخدمة
تسجيل تعديل الرهن من مالك إلى أخر دون 

املساس بالرهن
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.عقد الرهن األصلي•
.رسالة من جهات الرهن باملوافقة•
(.الهوية أو الجواز)إثبات شخصية املتعامل •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.شهادة عدم  ممانعة من املطور •

الوثائق املطلوبة

.درهم  تعديل او تحويل رهن  بن جهات التمويل خالل مدة الرهن واال اعتبر الرهن جديد1000•
درهم اصدار شهادة  ملكية وحدة عقارية  او سند ملكية350• رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة امللكيه/ سند امللكية/ عقد الرهن•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•

52



خدمات الرهن

تكميلية هيكلية الخدمة
ار او الوحدة للعقار  أو وحدة عقارية ومن خالله ال يمكن لصاحب العقتوثيق عملية زيادة مدة الرهن  او زيادة املبلغ  او تعديل املالحظات

جديد. العقارية ان يتصرف فيه اال بعد موافقة الجهة الراهنة وصف الخدمة تسجيل تعديل الرهن اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق9 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.عقد الرهن األصلي•
.رسالة من جهات الرهن باملوافقة•
(.الهوية أو الجواز)إثبات شخصية املتعامل •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.شهادة عدم  ممانعة من املطور •

الوثائق املطلوبة

. درهم1000من قيمة الزيادة، وبحد أدنى % 0.5• 
.درهم  رسوم تعديل مدة الرهن500• 
(بخالف القيمة واملدة) درهم  تعديل بيانات الرهن  500• 
.درهم اصدار سند ملكية و شهادة ملكية350• 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة امللكيه/ سند امللكية/ عقد الرهن•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات الرهن

تكميلية هيكلية الخدمة
ر محمل بيع عقا)توثيق عملية نقل الرهن من مالك الى مالك اخر  بناًء على عملية البيع دون اجراء أي تعديل في قيمة و مدة الرهن 

(.بالرهن وصف الخدمة تسجيل فك رهن اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.أصل سند ملكية عقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية•
.عقد الرهن األصلي•
.رسالة فك رهن من جهات الرهن •
(.الهوية أو الجواز)إثبات شخصية املتعامل •
.براءة ذمة من الصرف الصحي•
.عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات •
.شهادة عدم  ممانعة من املطور •

الوثائق املطلوبة

درهم تسجيل فك رهن500•  
درهم اصدار شهادة  ملكية وحدة عقارية  او سند ملكية350•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة امللكيه/ سند امللكية•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التحوط

فرعية هيكلية الخدمة
ابل رسم محدد إجراء يتم بموجبه طلب ايداع تحوط لدى الدائرة، مضمونه إيقاف أي تصرف في األرض ملدة مؤقتة ال تجاوز ثالثة أشهر مق

.في قائمة الرسوم املعتمدة وصف الخدمة التحوط اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

معقده تصنيف الخدمة اشهر من تاريخ وضع التحوط على العقار 3ر الخدمة ملغيه بعد تعتب محدودية الخدمة

دقائق20 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  الخدمةأوقات تقديم

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.إثبات شخصية األطراف او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
وثائق متعلقة بالعقار املتنازع عليه•
طلب إيداع التحوطنموذج•
إيصال بدفع الرسوم املقررة•

الوثائق املطلوبة

درهم رسوم التحوط500•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال الطرف املعني•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التحوط

فرعية هيكلية الخدمة

حددةإجراء يتم بموجبه إزالة أو إلغاء التحوط من السجل العقاري بناء على طلب من مقدم طلب التحوط وذلك خالل مدة التحوط امل وصف الخدمة التحوطإلغاء اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

.إثبات شخصية األطراف او من ينوب عنهم بصفة قانونية•
نموذج طلب إزالة أو إلغاء التحوط في السجل•
إيصال بدفع الرسوم املقررة• الوثائق املطلوبة

درهم رسوم إلغاء التحوط200•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال الطرف املعني•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات التقييم
العقاري

فرعية هيكلية الخدمة
تقديمها الى جهات لتحديد قيمة العقار في الوقت الحالي لغرض شخص ي او ل,تتيح هذه الخدمة للمتعاملين القيام  بطلب لتقييم العقار 

رسمية و غيره وصف الخدمة التقييم العقاري  ال يوجداسم الخدمة الباقة

إجرائية نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

خطاب رسمي بطلب التقييم مع تفاصيل االرض•
صورة حديثة عن مخطط املوقع صادر من دائره البلدية و التخطيط •
كشف بالدخل السنوي •
اثبات شخصية االطراف او من ينوب عنه بصفة قانونية •

خطاب التقييم صادر من الجهة الرسمية و غيرها •
صورة حديثة عن مخطط املوقع صادر من دائره البلدية و التخطيط •
صوره من الخرائط الهندسية في حال املبنى قيد االنجاز •
كشف بالدخل السنوي •
اثبات شخصية االفراد او من ينوب عنهم بصفة قانونيه •
في حال تقيم وحده عقاريه(املطور / جمعية املالك . ) كشف عن رسوم الصيانة•

الوثائق املطلوبة

درهم تقييم وحدة عقارية اوطلب تقييم أرض فضاء لكافة االستخدامات 1000•
درهم تقييم ارض فضاء لكافة االستخدامات  درهم1000•
درهم تقييم عقار سكني أو استثماري او زراعي 1500•
درهم تقييم عقار تجاري او صناعي3000•
درهم تقييم مشروع عقاري ونظام امللكية املشتركة5000•
درهم تقييم ورثة أو تركة بأمر محكمة شرعية300•
درهم طلب تقييم عقار200•

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة التثميناستالم•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

استقبال املتعامل•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

مركز سعادة املتعاملين•
املوقع األلكتروني•
التطبيق الذكي•
دليل الخدمات•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
املكتبويعد,عجمانبإمارةالعقاريةاملكاتبتنظيمإعادةبشأن2017لسنة12رقماألميري املرسومبموجبالدائرةمنتصدرشهادة
.العقارباملتعلقةاألمور ممارسةحقولهاإلمارةلدىاملعتمدةالعقاريةاملكاتبضمنومنالدائرةفيعضوا  الشهادةإصداربعد وصف الخدمة

اصدار شهادة قيد مكتب عقاري 
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

رخصة تجارية سارية املفعول صادرة من دائرة التنمية االقتصادية •
(  اإلقامة/ الجواز / الهوية )اثبات هوية املدير في الرخصة •
رقم مكاني •
( ان وجد)الرقم الضريبي •

الوثائق املطلوبة

درهم اصدار شهادة قيد مكتب500•
درهم بطاقة مزاولة نشاط عقاري  100•
درهم رسوم دورة تدريبية شاملة لضرائب 2100•
درهم رسوم دورة تدريبية تخصصية 2650•
(80صفحة )رسوم األنشطة العقارية •

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
نشاط عقاري مديربطاقة مزاولة/ استالم شهادة قيد مكتب •

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع•

انشاء الحساب •
تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية •
إلستخراج الرخصه التجاريةالحصول على املوافقة املبدئية•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•

58



خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
ملشروعات عبارة عن عملية قيد مطور عقاري رئيس ي او فرعي اول مرة في سجل املطورين العقارين لدي الدائرة ملمارسة نشاط تطوير ا

.العقارية وفق نظام التملك الحر وصف الخدمة اصدار شهادة قيد مطور عقاري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

(.سارية املفعول )صورة من الرخصة التجارية مرخصة من دائرة التنمية االقتصادية •
( .إن وجدت)عقد تأسيس الشركة وآخر مالحق التعديل •
رسالة تفويض من مجلس إدارة الشركة باملخولين بالتوقيع معتمد من مكاتب العدل •
ال مانع من املطور الرئيس ي •
(الجواز/ الهوية) اثبات شخصية•
رقم مكاني •
الرقم الضريبي     •
التوقيع على تعهد بتحمل املسؤولية القانونية معامالت املطور العقار•

الوثائق املطلوبة

تسجيل مطور عقاري درهم 25000•
درهم اصدار شهادة قيد مطور عقاري 500• رسوم الخدمة

:مرحلة الحصول على الخدمة  مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم شهادة قيد مطور عقاري •

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع واعتمادها• تقديم الطلب على املوقع اإللكتروني•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
سجيلين في تجيد شهادة قيد مكتب عقاري املاو مطور عقاري رئيس ي او فرعي في سجل املطورين العقارين شهادة قيد عملية تجديدهي 

الدائرة وصف الخدمة تجديد شهادة قيد اليوجداسم الخدمة الباقة

تكميلية  نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                    مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

تجديد شهادة قيد مكتب عقاري 
رخصة تجارية سارية املفعول صادرة من دائرة التنمية االقتصادية •
(  اإلقامة/ الجواز / الهوية )اثبات هوية املدير في الرخصة •
الرقم مكاني •
( ان وجد)الرقم الضريبي •

تجديد شهادة مطور عقاري 
(.األصلية( )فرعي/ رئيس ي )شهادة قيد املطور العقاري •
(.سارية املفعول )صورة من الرخصة التجارية صادرة من دائرة التنمية االقتصادية •
( .إن وجدت)عقد تأسيس الشركة وآخر مالحق التعديل •
رسالة تفويض من مجلس إدارة الشركة باملخولين بالتوقيع•
صورة جواز سفر للشركاء وهوية االمارات •
او العقد املوقع مع املطور الرئيس ي( التملك الحر ) صورة من سند ملكية األرض •
رساله ال مانع من املطور الرئيس ي •

الوثائق املطلوبة

درهم اصدار شهادة قيد مكتب500•
درهم بطاقة مزاولة نشاط عقاري 100•
درهم رسوم دورة تدريبية شاملة لضرائب2100•
درهم رسوم دورة تدريبية تخصصية2650•
رسوم األنشطة العقارية•

درهم تسجيل مطور عقاري 20000•
درهم اصدار شهادة قيد مطور عقاري 500• رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة  مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوماجراءات تقديم الخدمة
استالم شهادة قيد 

استالم املعاملة من املوقع
واعتمادهاوالتأكد من استيفاء متطلباتها انشاء الحساب وتقديم الطلب على موقع 

دليل الخدمات 
املوقع االلكتروني

مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي

االستقبال
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة

.املعتمدة لدى الدائرةالبيانات على شهادة القيد القائمةعن تحديث عبار وصف الخدمة شهادة قيدتحديث اليوجداسم الخدمة الباقة

تكميلية  نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط    انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

الوثائق التي تم التحديث عليها •
اثبات هوية املعنين •
( األصلية)شهادة القيد •

الوثائق املطلوبة

مكتب عقاري / درهم اصدار شهادة قيد مطور عقاري 500•
رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة  مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم شهادة قيد •

استالم املعاملة من املوقع•
واعتمادهاوالتأكد من استيفاء متطلباتها• انشاء الحساب وتقديم الطلب على موقع •

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
عتمدة في اإلمارة عبارة عن الغاء توثيق عملية شهادة قيد مكتب عقاري وبموجبه ال يعد املكتب من ضمن املكاتب امل

. وليس له حق ممارسة االنشطة العقارية
وصف الخدمة الغاء شهادة قيد اليوجداسم الخدمة الباقة

تكميلية  نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط                       مرتبط غير انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

.رسالة الغاء الرخصة التجارية من دائرة التنمية االقتصادية•
.تسليم شهادة القيد االصلية•
تسليم بطاقات مزاولة انشطة للمكتب العقاري •
(الجواز/ الهوية ) اثبات شخصية •

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
إلغاء قيدرسالة• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

املتعاملاستقبال•
والتأكد من متطلبات الخدمة•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة

.  بة على األطرافالتصديق على عقد اإلدارة املبرم بين املكتب العقاري مع مالك العقار التي تحدد فيه كافة الحقوق وااللتزامات املترت وصف الخدمة تصديق عقد اإلدارة للمكتب العقاري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مر تبط   انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

.  أصل عقد االدارة املبرم بين أ طرف التعاقد•
ألطراف التعاقد ( ساري املفعول . )صورة جواز سفر او الهوية االمارات•
(  تحتوي على نشاط إدارة عقارات الغير ) رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية االقتصادية للمكتب العقاري •
صورة من سند ملكية العقار املدار •

الوثائق املطلوبة

درهم رسوم تصديق عقد اإلدارة المكتب العقاري100 رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة  مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
تصديق عقد اإلدارة•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال الطرف•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات 
املوقع االلكتروني

مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي

االستقبال
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
دى الدائرة بناء على بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية الخاصة باملوظفين الذي يعملون في املكتب العقاري املسجل لهي عملية اصدار

.طلب املكتب العقاري  وصف الخدمة اصدار بطاقة مزاوله نشاط عقاري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مر تبط
انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسساتأفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

(  ال مانع ) رسالة من املكتب العقاري •
بطاقة الهوية وصورة االقامة سارية املفعول •
صورة الرخصة التجارية للمكتب العقاري صادرة من التنمية االقتصادية•
حسن سيرة وسلوك سارية املفعول •

الوثائق املطلوبة

رسوم اصدار بطاقة مزاولة نشاط عقاري رهم 100•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة  مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم •اجراءات تقديم الخدمة
بطاقة وسيط عقاري استالم•

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع• تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية •

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
سجل لدى الدائرة هي عملية تجديد اصدار بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية الخاصة باملوظفين الذي يعملون في املكتب العقاري امل

.بناء على طلب املكتب العقاري  وصف الخدمة بطاقة مزاوله نشاط عقاري تجديد  اليوجداسم الخدمة الباقة

تكملية نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                     مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسساتأفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

تسليم أصل بطاقة مزاوله نشاط عقاري •
(  ال مانع ) رسالة من املكتب العقاري •
بطاقة الهوية وصورة االقامة سارية املفعول •
صورة الرخصة التجارية للمكتب العقاري صادرة من التنمية االقتصادية•
حسن سيرة وسلوك سارية املفعول •

الوثائق املطلوبة

درهم رسوم اصدار بطاقة مزاولة نشاط عقاري 100•  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
وسيط عقاري استالم بطاقة•

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع• تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية •

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
دى الدائرة بناء على هي عملية الغاء بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية الخاصة باملوظفين الذي يعملون في املكتب العقاري املسجل ل

.طلب املكتب العقاري  وصف الخدمة بطاقة مزاوله نشاط عقاري الغاء  اليوجداسم الخدمة الباقة

تكملية نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                       مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسساتأفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

رسالة من املكتب العقاري •
.صورة من الغاء بطاقة العمل او تغير املهنة في اإلقامة بالنسبة للوافدين•
تسليم أصل بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية • الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
الغاء البطاقة•

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع• تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية •

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

فرعية هيكلية الخدمة
فس املدة للبطاقة تقديم طلب إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية عوضًا عن البطاقة السابقة، بنهي عملية 

.املفقودة/التالفة وصف الخدمة
اصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة مزاولة 

نشاط عقاري 
اليوجداسم الخدمة الباقة

تكملية نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتب                    مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

رسالة من املكتب العقاري •
بطاقة الهوية وصورة االقامة سارية املفعول • الوثائق املطلوبة

درهم اصدار بدل فاقد او تالف100 رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
بطاقة وسيط عقاري / شهادة قيد استالم•

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع• تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية •

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التراخيص

تكمليه  هيكلية الخدمة
ود والتصرفات العقارية هي عملية إصدار كشف بالتواقيع املعتمدة عن املكتب العقاري والتي يستطيع بموجبها املفوض بالتوقيع على العق

.التي يكون املكتب العقاري طرفا فيها وصف الخدمة
تب اعتماد شخص مفوض بالتوقيع عن املك

العقاري 
اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائي نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                     مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسساتأفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

رسالة من املكتب العقاري بطلب اعتماد شخص مفوض بالتوقيع عن املكتب العقاري •
بطاقة الهوية وصورة االقامة سارية املفعول للمفوضين بالتوقيع• الوثائق املطلوبة

شخص مفوض بالتوقيعاعتماد درهم رسوم 100 رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة  مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم•
اعتماد شخص مفوض•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال الطرف•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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خدمات التفتيش

هفرعي هيكلية الخدمة

من خالل عملية التفتيش والرقابة العقاريةدفع املخالفات التي تم رصدهاهي خدمة تتيح للمتعاملين وصف الخدمة املخالفاتدفع ال يوجداسم الخدمة الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة ال توجد محدودية الخدمة

دقائق5 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط      انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

(الجواز/ الهوية) اثبات شخصية -
الوثائق املطلوبة

(86–81برجاء مراجعة صفحة )وفقا لقائمة رسوم املخالفات املعتمدة واملرفقة ضمن دليل الخدمات رسوم غرامات املخالفات املطبقة لدى دائرة االراض ي والتنظيم العقاري  رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
الرسومدفع• استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال املتعامل•
التأكد من اثبات شخصية املتعامل•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات اإلعالنات
 العقارية

تكمليه  هيكلية الخدمة اتهم املشاتملة علاى تسمح هذه الخدمة للمطورين العقااريين املرخصاين و املكاتاب العقارياة او مالاك العقاار الحصاول علاى تصاريح تارويج عقاار 
موافقاااة مبدئياااة علااى التااارويج واالعاااالن .1: حيااث يمكااان للمتعامااال الحصااول علاااى التصااااريح التاليااة –مزايااا عااان التعاقاااد خااالل مااادة التااارويج 

ل شاااااقق والفلااااا)موافقاااااة مبدئياااااة علاااااى التااااارويج واالعاااااالن للوحااااادات العقارياااااة   للبياااااع بااااااي وسااااايلة .2( كامااااال املبناااااى)باااااالبيع فاااااي مشاااااروع عقااااااري 
موافقاة مبدئياة علاى التارويج واالعاالن للوحاادات .4( لكال قطعاة)موافقاة مبدئياة علاى التارويج واالعاالن لألراضا ي الفضااء للبياع باااي وسايلة .3(

(بنىكامل امل)موافقة مبدئية على الترويج واالعالن لغايات التأجير البنايات باي وسيلة . 5( شقق والفلل)العقارية   للتأجير باي وسيلة 

وصف الخدمة
باقة االعالنات / تصريح إعالن عقاري 

العقارية
باقة االعالنات العقاريةاسم الخدمة الباقة

اجرائي نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة املدة الزمنية لالعالن محدودية الخدمة

دقيقة( 5) زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط                   انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

ال مانع من صاحب العقار بالترويج واالعالن او وكاله مصدقة قانونيا •
صورة من سند ملكية العقار املعلن عنه •
صورة من هوية اإلماراتية لصاحب العقار •
صورة من الرخصة التجارية للمكتب العقاري •
( ان وجد ) صورة املحتوى اإلعالني •

الوثائق املطلوبة

درهم 500( كامل املبنى)موافقة مبدئية على الترويج واالعالن بالبيع في مشروع عقاري •
درهم 50( شقق والفلل )موافقة مبدئية على الترويج واالعالن للوحدات العقارية   للبيع باي وسيلة •
درهم 100( لكل قطعة)موافقة مبدئية على الترويج واالعالن لألراض ي الفضاء للبيع باي وسيلة •
درهم 20( شقق والفلل)موافقة مبدئية على الترويج واالعالن للوحدات العقارية   للتأجير باي وسيلة •
درهم 100( كامل املبنى)موافقة مبدئية على الترويج واالعالن لغايات التأجير البنايات باي وسيلة •

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
رقم التصريح االعالن•

استالم املعاملة من املوقع•
والتأكد من استيفاء متطلبات اجراء الخدمة على املوقع• تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات النزاعات
العقارية

هفرعي هيكلية الخدمة
ى جميع االطراف عباره عن توثيق عملية فض نزاع عقاري و محاولة تسوية ودية بين االطراف املعنية في النزاع وذلك للوصول الى حل يرض 

خارج نطاق املحكمه وصف الخدمة طلب فض نزاع عقاري  ال يوجداسم الخدمة الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

معقدة تصنيف الخدمة ال توجد محدودية الخدمة

دقيقة20 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط       انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  اوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                        √ فئات املتعاملين

نسخة من عقد البيع والشراء •
( ان وجدت)صورة ايصاالت الدفع •
.سارية املفعول (الجواز/ الهوية )اثبات شخصية •
(اصلية. )وكالة قانونية مصدقة ملن ينوب عن املالك•
.مراسالت أخرى تدعم الشكوى / نسخة عن أي وثائق •
شهادة التسجيل املبدئي •

نسخة من عقد البيع والشراء •
( ان وجدت)صورة ايصاالت الدفع •
.سارية املفعول (الجواز/ الهوية )اثبات شخصية •
(اصلية. )وكالة قانونية مصدقة ملن ينوب عن املالك•
.مراسالت أخرى تدعم الشكوى / نسخة عن أي وثائق •
شهادة التسجيل املبدئي •

الوثائق املطلوبة

:بين مطور عقاري ومشتري وحدة عقارية
درهم رسوم تسجيل الشكوى 300

:من مكتب عقاري أو ضده 
درهم أو أقل5000درهم إذا كان املبلغ املتنازع عليه 100•
درهم500درهم إذا كان املبلغ املتنازع عليه أكثر من 500•

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

استالم االيصال/الرسومدفع•اجراءات تقديم الخدمة
تحديد موعد جلسة التسوية •

استالم نموذج الشكوى •
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال املتعامل•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
تعبئة نموذج الشكوى •
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات المشروعات
العقارية

فرعية هيكلية الخدمة ى الـدائـرة ملدة عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري قيد مشروع عقاري رئيس ي في سجل املشروعات العقارية لد: مشروع عقاري رئيس ي قيد
.سنوات5

ت العقارية لدى عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري قيد مشروع عقاري أو البناية االستثمارية في سجل املشروعا:مشروع عقاري فرعي قيد
الـدائـرة ملدة مساوية ملدة رخصة البناء

وصف الخدمة قيد مشروع عقاري  ال يوجد اسم الخدمة الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

هعادي تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                     مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

-:قيد مشروع عقاري فرعي
:املرحلة األولى

روع العقاري ر مفعل للمشغيرسالة من املطور العقاري موجهه لدائرة االراض ي والتنظيم العقاري يطلب فيها الحصول على عدم ممانعة إلصدار رخصة بناء وفتح حساب ضمان•
موضح بها بيانات املشروع العقاري للحصول على عدم ممانعه إلصدار رخصة بناء مشروع عقاري 

املرحلة الثانية
.معتمد من كاتب العدل مع صورة من الرخص التجارية( املـقـاول –االستشاري –املطور ) عقد األستشاري وعقد املقاول مستوفي جميع اعتمادات التواقيع •
.نموذج من عقد بيع الوحدات العقارية في املشروع العقاري املعني العتماده رسميًا من الدائـرة•
.التعهدات القانونية املطلوبة•
رخصة بناء املشروع الصادرة من البلدية•
بيان مالي حديث ومصدق من مدقق حسابات معتمد للمشروع•
.وآلية ربطها مع الدفعات الشهرية للمقاول املخطط لها إلنجازاملشروعPayment planتقديم خطط الدفع املقدمة للمستثمرين •
الجدول الزمني والتدفق املالي إلنجاز املشروع معتمد من االستشاري املشروع•
تقرير املسح العقاري للمشروع معتمد من شركة مسح عقاري معتمده لدى الدائرة•

قيد مشروع عقاري رئيس ي
و مخططات البنيـة التحتيــة و مخططات الخـدمـات  للمشــروع  معتمـد من   Master Planاملخطط الرئيس ي للمشـروع •

دائرة البلدية والتخطيط
.معتمد من كاتب العدل( املقاول -االستشاري –املطور ) نموذج اعتماد التواقيع •
عقد االستشاري  وعقد املقاول مع نسخ  من الرخص التجارية•
رسالة من استشاري املشروع توضح وصف املشروع و أرقام االراض ي و اسم املقاول الرئيس ي•
إقرار و تعهد االستشاري بصحة البيانات املقدمة و كافة املراسالت املستقبلية املتعلقة باملشروع•

الوثائق املطلوبة

.درهم تدفع سنويا ملدة سنوية مساوية لرخصة البناء15000قيد مشروع عقاري فرعي •
.درهم500اصدار شهادة قيد مشروع عقاري فرعي •
.درهم5000التأشير بتعديل ملكية أرض من اسم مالكها إلى اسم املشروع العقاري •
درهم5,000( األجزاء املشتركة واملساحات الصافية والخدمية)اعتماد مخططات مساحات مشروع عقاري •

سنوات5درهم تدفع سنويا ملدة 20,000قيد مشروع عقاري رئيس ي •
درهم500اصدار شهادة قيد مشروع عقاري رئيس ي •
درهم5000التأشير بتعديل ملكية أرض من اسم مالكها إلى اسم املشروع العقاري •
درهم 500اعتماد اتفاقية حساب الضمان للمشروع العقاري في سجل املشروعات العقارية بين مطور وأمين حساب•

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
فرعي/ استالم شهادة قيد مشروع رئيس ي •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات المشروعات
العقارية

فرعية  هيكلية الخدمة -: تعديل بيانات مشروع عقاري رئيس ي
.عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري تعـديـل البيـانات الهندسيـة للمشروع عقاري رئيس ي في سجل املشروعات العقارية لدى الـدائـرة

-:تمديد مدة مشروع عقاري رئيس ي
سنـوات في سجل املشروعات العقارية لدى الـدائـرة5عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري من تمـديـد مـدة مشروع عقاري رئيس ي بـعد 

-: تعديل بيانات مشروع عقاري فرعي
دى الـدائـرةرية لعقاعبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري تعـديـل البيـانات الهندسيـة للمشروع عقاري فـرعـي أو بنـايـة استثمـاريـة في سجل املشروعات ال

-: تمديد مدة انجاز مشروع عقاري فرعي
في سجل طيطلتخعبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري من تمـديـد مـدة مشروع عقاري فرعي بـعد انتهاء صالحية رخصة البناء الصادرة من دائرة البلدية وا

املشروعات العقارية لدى الـدائـرة    تعديل املصطالحات بدمجها

وصف الخدمة
تعديل بيانات مشـروع 

عقـاري  اسم الخدمة

ال يوجد  الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط انجليزي √ عربي  √
ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة 

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

-: تمديد بيانات مشروع عقاري / تعديل 
رسالة من املطور توضح النوع املطلوب•
صورة من شهادة عدم املمانعه من املعنيين •
برنامج زمني محدث للمشروع•
ملحق إتفاقية التعاقد بين املطور العقاري  واملقاول و  االستشاري •
(  تمديد بيانات مشروع عقاري / بالتعديل ) رسالة إخطار من املطور موجهـة للمعنيين •

الوثائق املطلوبة

-:تمديد مشروع  عقاري فرعي/ تعديل 
درهــم 2500مشروع عقاري فرعي تعديل بيانات•
.تدفع سنويا عند تجديد رخصة البناء ملدة مساوية ملدة الرخصةدرهم 30000تمديد مدة مشروع عقاري فرعي •
درهـم 500إصدار شهادة قيد مشروع فرعي  •

-: تمديد بيانات مشروع عقاري رئيس ي/ تعديل  
درهم 5000تعديل في بيانات مشروع عقاري رئيس ي•
تدفع سنويا40000نمديد مدة مشروع عقاري رئيس ي •
درهـم 500رئيس ي شهادة قيد مشروع عقاري إصدار•

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم•
فرعي/ استالم شهادة قيد مشروع عقاري رئيس ي •

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات المشروعات
العقارية

فرعية  هيكلية الخدمة -:إلغاء قيد مشروع عقاري رئيس ي 
عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري الغااء قياد مشروع عقاري رئيس ي في سجل املشروعات العقارية لدى الادائارة

-: إلغاء قيد مشروع عقاري فرعي
عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري الغااء قياد مشروع عقاري فارعاي في سجل املشروعات العقارية لدى الادائارة

وصف الخدمة إلغاء مشروع عقاري  ال يوجد اسم الخدمة الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق  7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                     مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

تقديم رسالة طلب اإلغاء قيد مشروع عقاري •
يوم15و احضار اصل االعالن املعتمد الذي التقل مدته عن ( العربية و االنجليزية)االعالن في الجريدة الرسمية باللغتين •
سندات ملكية األرض االصلية•
املقاول -االستشاري –املستثمرين -التسويات التي تمت مع املطورين العقاريين•
.املستثمرين -قائمة املبالغ املستملة من املطورين العقاريين•
خطاب تفويض التواقيع•
.تقرير تدقيق مالي للمشروع العقاري معد من قبل مدقق معتمد من الدائرة•
املطور / إفادة من املحاكم بعدم وجود دعاوي  أو تنفيذيات ضد الشركة•
عجمان-ما يفيد الغاء رخص البناء الصادرة من دائرة بلدية و التخطيط•

الوثائق املطلوبة

درهم 5000قيد مشروع عقاري رئيس ي بطلب من املطور إلغاء•
درهم2500فرعي بطلب من املطور إلغاء قيد مشروع عقاري •

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •
أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات حسابات
الضمان

هفرعي هيكلية الخدمة
ملشاريع التملك الحر العقارية عبارة عن خدمة تتيح ألي مؤسسة مالية في الدولة بتقديم طلب اعتمادها او تجديد اعتمادها كأمين حساب

املسجلة في الدائرة  وصف الخدمة طلب اعتماد أمين حساب  ال يوجداسم الخدمة الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                  مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  الخدمةأوقات تقديم

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

.  نموذج طلب اعتماد أمين حساب موجهة لدائرة األراض ي والتنظيم العقاري •
.ترخيص من املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة• الوثائق املطلوبة

سنويا ( جديد وتجديد )درهم رسوم اعتماد أمين حساب إئتمان للمشاريع العقارية و  اعتماد أمين حساب جمعية املالكين  75000•
درهم إصدار شهادة  اعتماد أمين حساب ائتمان  500•

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم شهادة أمين حساب جديد او تجديد•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال الطرف املعني•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
"اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات حسابات
الضمان

هفرعي هيكلية الخدمة
يع العقارية للتملك تتيح هذه الخدمة لشركات التدقيق املالي في الدولة للتقدم بطلب اعتماد او تجديد اعتماد كمدقق مالي معتمد للمشار 

الحر  وصف الخدمة تسجيل مدقق مالي ملشروع عقاري  اليوجداسم الخدمة الباقة

إجرائيه نوع الخدمة

عاديه تصنيف الخدمة ال يوجد  محدودية الخدمة

دقائق7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

غير مرتبط                   مرتبط  انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمات

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

.تجديد مدقق مالي موجهة لدائرة الراض ي والتنظيم العقاري / رسالة طلب تسجيل•
تقديم رخصة تجارية سارية املفعول مرخص لها بمراجعة الحسابات •
.تقديم رخصة مهنية بالتسجيل في جمعية املحاسبين ومدققي الحسابات اإلماراتية•
.تقديم نماذج اعتماد توقيع املعنين•
.ملف تعريفي بالشركة بحيث يوضح هيكل الشركة•
أو ما يعادلها CPAالشهادات العلمية واالحترافية للمدققين املاليين •

الوثائق املطلوبة

تسجيل او تجديد مدقق مالي ملشروع عقاري 5.000•
درهم اصدار شهادة تسجيل وتجديد مدقق مالي ملشروع عقاري 500• رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
استالم شعادة مدقق مالي•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال الطرف املعني•
التأكد من استيفاء املتطلبات•
"اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات التقارير الهندسية
والمسح العقاري

فرعية  هيكلية الخدمة
رة املشاريع، حساب املباني الخضراء، إدا) تتيح هذه الخدمة لالستشارين الهندسين املتخّصصين في تقديم خدمات متخصصة هندسيًا  

.للدائرة ضمن املشاريع العقارية في إمارة عجمان(  إلخ..الكميات، التقييم العقاري  وصف الخدمة تسجيل إستشاري هندس ي متخصص ال يوجد اسم الخدمة الباقة

اجرائيه نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق 7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

قنوات تقديم الخدمة
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى  اللغات

مرتبط غير مرتبط   انجليزي √ عربي  √

ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة  أوقات تقديم الخدمة

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

.تقديم رسالة طلب الخدمة من الجهه الطالبة لتسجيل•
.ترخيص من دائرة التنمية االقتصادية•
(إلخ..PMP،RICS:وجود موظف اشرافي واحد على االقل لديه شهادة معتمدة دوليًا، مثل) تقديم الشهادات الجامعية للموظفين املختصين و  أية اعتمادات دولية أخرى •
(الجواز/ الهوية ) اثبات شخصية لصاحب الشركة •
.ملف تعريفي للشركة والهيكل التنظيمي•
.املكتب/ التوقيع املعتمد لدى الشركة•

الوثائق املطلوبة

درهم5000تسجيل استشاري هندس ي محتص 
درهم500إصدار شهادة تسجيل استشاري مختص 

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

دفع الرسوم•اجراءات تقديم الخدمة
شهادة تسجيل استشاري مختص• استالم املعاملة من املتعامل•

استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات التقارير الهندسية
والمسح العقاري

فرعية  هيكلية الخدمة -:إصدار تقرير هندس ي بالتعاون مع خبير
ماد نسب انجاز اعت-مسح كميات )و التي تتطلب خبرات خاصة مثل -هي عبارة عن خدمة إلصدار تقرير هندس ي خاص باملشاريع العقارية بالتعاون مع خبير خارجي

( .الخ..بنية تحتية 
-:إصدار تقرير هندس ي ملشروع عقاري 

هو عبارة عن طلب تقرير هندس ي يتم اعداده من قبل الدائـرة داخليا ملشروع عقاري يحسب نسبة انجاز املشروع
-: إصدار تقرير هندس ي لوحدة عقارية

هو عبارة عن طلب تقرير هندس ي يتم اعداده من قبل الدائرة داخليا يحسب فيه املساحة الصافية  للوحدة العقارية

وصف الخدمة إصدار تقرير هندس ي  اسم الخدمة

ال يوجد  الباقة

اجرائيه  نوع الخدمة

سريعة تصنيف الخدمة اليوجد محدودية الخدمة

دقائق7 زمن انجاز الخدمة
التطبيق الذكي املوقع االلكتروني بوابة املكاتب العقارية مركز سعادة املتعاملين 

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى قنوات تقديم الخدمة اللغات

غير مرتبط                  مرتبط  انجليزي √ عربي  √
ساعة24 ساعة24 ساعة24 14:30الى  7:30من الساعة 

مؤسسات√أفراد                                                                                                                         فئات املتعاملين

-:وحدة عقارية / مشروع عقاري / مع خبير خارجي إصدار تقرير هندس ي بالتعاون 
.من املطور العقاري رسالة •
رسالة من صاحب الوحدة العقارية•
(الجواز/ الهوية ) اثبات شخصية •
صورة من شهادة امللكية او شهادة التسجيل املبدئي•

الوثائق املطلوبة

(حسب عرض السعر املعتمـد )اتعاب الخبير •
درهم2000إصدار تقرير هندس ي لوحدة عقارية  صادر من الدائرة •
درهم5000إصدار تقرير هندس ي ملشروع عقاري صادر من الدائرة •
مع اتعاب الخبير الخارجي 5000اصدار تقرير هندس ي للمشاريع العقارية بالتعاون مع خبير خارجي •

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على الخدمة مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات مرحلة تقديم الطلب مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
دفع الرسوم•
استالم التقارير•

استالم املعاملة من املتعامل•
استكمال اجراءات الخدمة على النظام •

أستقبال االطراف املعنية •
التأكد من استيفاء املتطلبات•
اعطاء رقم للمتعامل•

دليل الخدمات •
املوقع االلكتروني•
مركز االتصال•
وسائل التواصل االجتماعي•
االستقبال•
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 خدمات ذات
قيمة مضافة
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 قائمة أنشطة
المكاتب العقارية
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 مرسوم الغرامات
والمخالفات
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 مرسوم الغرامات
والمخالفات
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 مرسوم الغرامات
والمخالفات
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 مرسوم الغرامات
والمخالفات
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 مرسوم الغرامات
والمخالفات
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 مرسوم الغرامات
والمخالفات
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للتواصل

www.ajmanre.gov.aeAjmanRE

Ajmanre

AjmanRE

Ajman.RE 0 0 9 7 1 6 7 0 3 8 8 8 8

AJMANREBOT

info@ajmanre.gov.ae
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