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ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗــــــــﺼـــــــﻨــــــﻴــــﻒ
ﻣـــﺘــــــﻌــــﺎﻣــﻠــــــﻲ
اﻟــــــــــﺨـــــــﺪﻣــــــــــﺔ

ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ داﺋﺮة ا راﺿﻲ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري

ا ﻓــــــــﺮاد
ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻣــــــــﺎﻟــــﻚ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
أﺧــــــــــــﺮى

ﻣــــــــﺎﻟــــﻚ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
أﺧــــــــــــﺮى

اﻟــــــﺘــــــﻌــــــﺮﻳـــــﻔـــــــــــــــــﺎت

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت

أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ
ﻣــــــــﺎﻟــــﻚ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
أﺧــــــــــــﺮى

ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ

اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻮر اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻗﻖ

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﻪ

و ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم

اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣــــــــﺎﻟــــﻚ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
أﺧــــــــــــﺮى

:

ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

 :ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻮزراء  ،ووﻛﻼء اﻟﻮزارات  ،أﺻـﺤـﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻌـﺎدة  ،رؤﺳـﺎء وﻣـﺪراء اﻟﺪواﺋـﺮ اﻟﺤﻜـﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤـﻠـﻴﺔ واﺗﺤـﺎدﻳﺔ .

ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

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

أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ

 :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮاﻃﻦ أو ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻳﻌـﺎﻧـﻲ ﻣـﻦ ﻗـﺼـﻮر أو اﺧـﺘـﻼل ﻛـﻠـﻲ أو ﺟـﺰﺋـﻲ داﺋـﻢ أو
ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﺤﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
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ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ

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

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ

 :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮاﻃﻦ أو ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﻌـﻘـﺎري ﻓـﻲ ا راﺿـﻲ واﻟـﻌـﻘـﺎرات .

ﻣﺎﻟﻚ

 :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻘﺎر ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ .

أﺧﺮى

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

أﻣﻴﻦ
ﺣﺴﺎب

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗــــــــﺼـــــــﻨــــــﻴــــﻒ
ﻣـــﺘــــــﻌــــﺎﻣــﻠــــــﻲ
اﻟــــــــــﺨـــــــﺪﻣــــــــــﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﻄﻮر اﻟﻤﺪﻗﻖ

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﻪ

و ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم

ﺳــــﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

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

ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

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

أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ

 :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮاﻃﻦ أو ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻳﻌـﺎﻧـﻲ ﻣـﻦ ﻗـﺼـﻮر أو اﺧـﺘـﻼل ﻛـﻠـﻲ أو ﺟـﺰﺋـﻲ داﺋـﻢ أو
ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﺤﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ا ﺗﺼﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .

ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ

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

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ

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

ﻣﺎﻟﻚ

 :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻘﺎر ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ .

أﺧﺮى

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

تسجيل بيع عقار /وحدة عقارية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن توثيق عملية البيع بين طرفي العقد البائع واملشتري أو من ينوب عنهم قانونيا ويثبت بهذا التوثيق انتقال ملكية العقار او شهادة
ملكية الوحدة العقارية املبيوع من البائع الى املشتري.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة

√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

الوثائق املطلوبة

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 . -عقد بيع مبدئي من املكتب العقاري (إن وجد).

رسوم الخدمة

بيع عقار
• املواطن ومجلس التعاون  % 2وبحد أدني  2500والوافد  %3وبحد ادنى 3000مع رسوم
التمليك ويتحملها املشتري.
•  5000درهم عدم ممانعه من التصرف بأراض ي امللكية املشتركة
• 3000درهم تسجيل عقار لبرامج االسكان الحكومية وشبه الحكومية
• للمواطن  %2تسجيل عقار بحكم قضائي من قيمة العقار بحد أدنى  2500وللوافد %3
تسجيل عقار بحكم قضائي من قيمة العقار بحد أدنى  3000درهم مع رسوم التميك
يتحملها املشتري.
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
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24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

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

بيع وحده عقارية
  %2من قيمة الوحدة العقارية ويتحملها املشتري %2تسجيل عقار بحكم قضائي من قيمة العقار بحد أدنى 2500درهم 1500 -تسجيل وحدة عقارية لبرامج األسكان الحكومية وشبه الحكومية

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

تشترك رسوم العقار والوحدة العقارية
•  200درهم للوكالة لألقارب لدرجه االولى والثانية في حالة البيع و 1000درهم في حالة البيع لنفس الوكيل و  % 2من
قيمة العقار في حالة البيع بالوكالة للغير او  % 3في حالة التكرار الوكالة ويتحملها البائع .
•  2000درهم تسجبيل العقار املباع عن طريق املزاد العلني الذي ينظمة املكتب
•  1500درهم تسجيل العقار املباع عن طريق مزاد علني تنظمه الدائرة
• 350درهم رسوم إصدار شهادة او سند ملكية.
مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

خدمات التصرفات

نقل ملكية من مالك املؤسسة الفردية أو
الشركة وبالعكس

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

عبارة عن توثيق عملية نقل العقار او الوحدة العقارية من اسم املالك الى اسم املؤسسة او الشركة وبالعكس

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

هيكلية الخدمة

فرعيه
اليوجد

بوابة املكاتب العقارية

املوقع االلكتروني

التطبيق الذكي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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 .
رسالة من الشركة بتحويل
شهادة ال مانع من املطور للوحدة العقارية.

•  %0.125من قيمة العقار او الوحدة العقارية وبحد أدنى 2500درهم
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
• استالم املعاملة من املتعامل
• استكمال اجراءات الخدمة على النظام

• دفع الرسوم
• استالم سند ملكية
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خدمات التصرفات

تسجيل عقارأو وحدة عقارية بالهبة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن توثيق عملية هبه بين طرفي العقد الواهب و املوهوب له أو من ينوب عنهم قانونيا ويثبت بهذا التوثيق انتقال ملكية العقار او
الوحدة العقارية املوهوب من الواهب الى املوهوب له دون مقابل مالي.

اليوجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

√أفراد

فئات املتعاملين

24ساعة

√مؤسسات

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

رسوم الخدمة

•  %0.125في حال قيمة العقار او الوحدة العقارية أعلى من  1600000درهم وبحد أدنى  2000درهم ويتحملها املوهوب له للمواطنين ومجلس التعاون أما للوافد فيتم اضافة رسوم التلميك إذا لم يتم دفعها مسبقا
• 350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

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.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة
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24ساعة

24ساعة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
• استالم املعاملة من املتعامل
• استكمال اجراءات الخدمة على النظام

مرحلة الحصول على الخدمة
• دفع الرسوم
• استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إلغاء  /تعديل الهبة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن الغاء او تعديل الهبه بناء على طلب الواهب ذلك بموجب الخطاب الصادر من املحكمة الشرعية.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

•  500درهم رسوم الغاء او تعديل هبه.
• 350درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية .

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

24ساعة

تكميليه

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل عقاراو وحدة عقارية بالوصية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن تسجيل عقار او حدة عقارية بالوصية باسم املوص ي له بموجب خطاب صادر من املحكمة الشرعية.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
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√ عربي

√ انجليزي

غير مرتبط

√مؤسسات

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.

•  750درهم تسجيل عقار او وحدة عقارية بالوصية.
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

24ساعة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إلغاء  /تعديل الوصيه

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن توثيق عملية الغاء او تعديل ملكية عقار او وحدة عقارية بناء على طلب املوص ي بموجب خطاب صادر من املحكمة الشرعية.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

•  500درهم طلب تعديل او الغاء عقار او وحدة عقارية بالوصية
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أو شهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

24ساعة

تكميليه

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

مرحلة الحصول على الخدمة
• دفع الرسوم
• استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

تسجيل وقف خيري /ذري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عملية وقف ملكية عقار أو وحدة عقارية للعمل الخيري بناء على طلب املالك بأمر من املحكمة الشرعية او وقف ملكية عقار أو
وحدة عقارية من اسم املالك الى ذريته بأمر املحكمة.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمات

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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.

• 1000درهم تسجيل الوقف الذري
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

تسجيل تعديل وقف خيري /ذري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عملية تعديل شروط الوقف الخيري او الوقف الذري مللكية عقار أو وحدة عقارية بناء على طلب املالك بأمر من املحكمة
الشرعية.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميليه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

رسوم الخدمة

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

•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إلغاء الوقف الذري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

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

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
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√ انجليزي

غير مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

تكميليه

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل بالور اثة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عملية نقل ملكية العقار أو وحدة عقاربة من اسم مالك العقار املتوفي الى الورثة.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

• 500درهم تسجيل عقار او وحدة عقارية بالوراثة.
• 350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

تسجيل بالتخارج

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن توثيق عملية انتقال ملكية العقار او الوحدة العقارية بين الورثة بناء على كتاب من املحكمة بالتخارج و تسجيل العقار أو
الوحدة العقارية باسم أحد الورثة.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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

• 1000درهم تسجيل عقار او وحدة عقارية بالتخارج.
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل باملبادلة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن تبادل عقار او وحدات عقارية بين مالكين أو مالك على ان يسجل كل عقار او وحدة عقارية حسب االتفاق املبرم بينهم .

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

•  %1من قيمة العقار يتحملها كل طرف و  %2من قيمة الزيادة بين العقارات في حالة وجودها يتحملها املالك الجديد ألعلى قيمة من مواطني مجلس التعاون .
•  %2العقار يتحملها كل طرف  %3 +من قيمة الزيادة بين العقار في حالة وجودها يتحملها املالك الجديد ألعلى قيمة من غير مواطني مجلس التعاون.
•  %1من قيمة الوحدة العقارية يتحملها كل طرف  %2 +من قيمة الزيادة بين الوحدات العقارية في حالة وجودها يتحملها املالك الجديد ألعلى قيمة من مواطنين وغير املواطنين .
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

تسجيل إيجارينتهي بالتملك

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عملية نقل العقار او وحدة عقارية مكتملة من اسم املالك إلى اسم البنك على أن يحول العقار بعد إنتهاء فترة اإلجارة إلى
املستفيد.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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.

•  %2و بحد أدنى 2500درهم للوحدة العقارية.
•  %2املواطن و دول مجلس التعاون و بحد أدنى  2500درهم للعقار.
•  %3غير املواطن و بحد أدنى 3000درهم للعقار ورسوم التمليك.
• 350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.
• 350إصدار شهادة إيجار ينتهي بالتملك
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية /شهادة إيجار ينتهي بالتملك

مرتبط

خدمات التصرفات

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

تسجيل تعديل/تحويل إيجارينتهي بالتملك

وصف الخدمة

عبارة عن عملية تعديل عقد ايجار ينتهي بالتملك للوحدة العقارية او العقار او تحويل عقد ايجار ينتهي بالتملك للعقار من ممول الى
ممول أخر او تحويل عقد ايجار ينتهي بالتملك من عقار الى عقار اخر بناء على خطاب صادر من املصرف

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميليه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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
6عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات .
شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية.

•  500درهم تعديل إيجار ينتهى بالتملك.
•  %0.25تحويل إيجار ينتهي بالتملك من ممول الى ممول آخر
•  500درهم تحويل إيجار ينتهي بالتملك من عقار الى اخر
• 350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع أوشهادة ملكية وحدة عقارية.
• 350درهم إصدار شهادة إيجار ينتهي بالتملك.
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية /شهادة إيجار ينتهي بالتملك
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خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إنهاء عقد إيجارينتهي بالتملك

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن انتهاء عقد اإليجارة حيث تنقل الوحدة العقارية او العقار الى املالك الجديد (( املؤجر))

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
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√ انجليزي

غير مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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 .

•  500تسجيل إنهاء عقد إيجار ينتهي بالتملك
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية ومخطط موقع او شهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

تكميليه

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إيجار طويل املدة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عقد يتم بموجبه تمليك املؤجر صاحب العقار او الوحدة العقارية للمستأجر منفعة مقصودة ملدة ال تقل عن  8سنوات ميالديه

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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 .
عقد ايجار طويل املدة مصدق قانونيا من مكتب محاماة وتصديق من املحكمه.
شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية.

•  %2من بدل االيجار السنوي وبحد أدنى  20000درهم.
• 350درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية
•  350درهم اصدار شهادة إيجار طويل املدة

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية /شهادة إيجار طويل املدة
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خدمات التصرفات

تسجيل تعديل إيجارطويل املدة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

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

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميليه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

28

24ساعة

√مؤسسات

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 .
عقد ايجار طويل املدة معدل قانونيا من مكتب محاماة وتصديق من املحكمة .
شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية.

• 500درهم طلب تعديل إبجار طويل املده
• 350درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية
•  350درهم اصدار شهادة إيجار طويل املدة.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية /شهادة إيجار طويل املدة

مرتبط

خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إنهاء إيجارطويل املدة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن انهاء عقد املستأجر للعقار او الوحدة العقارية

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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 .
عقد إنهاء ايجار طويل املدة مصدق قانونيا من مكتب املحاماة وتصديق من املحكمة.
شهادة المانع من املطور للوحدة العقارية.

•  500درهم إنهاء إيجار طويل املدة.
•  350درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

تكميليه

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

تسجيل حق إنتفاع  /مساطحة

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عقد يتم بموجبه تخويل املنتفع باستغالل عقار يخض الغير واالنتفاع منه خالل مدة ال تقل عن  50سنه ميالدية او عقد يبرمه
مالك ارض خاليه مع مستثمر لها يحق له حيازة االرض واقامة أي مباني او غراس خالل مدة محدده

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

رسوم الخدمة

•  %1من بدل عقد املساطحة لتسجيل حق املساطحة
• 350رهم اصدار شهادة حق املساطحة
•  %1من القيمة اإلجمالية لعقد حق األنتفاع
•  350درهم اصدار شهادة حق االنتفاع
• 350درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملكية
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•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية /شهادة حق األنتفاع  /شهادة حق
املساطحه

خدمات التصرفات

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

تسجيل تعديل او تحويل حق انتفاع  /حق
مساطحه

وصف الخدمة

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

عبارة عن عقد يتم تعديل او تحويل حق االنتفاع او حق املساطحة باالتفاق بين االطراف.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

هيكلية الخدمة

تكميليه

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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.

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انكليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية  /شهادة حق انتفاع  /شهادة حق
املساطحة
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خدمات التصرفات

هيكلية الخدمة

تسجيل إنهاء حق انتفاع  /حق مساطحه

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عملية يتم بموجبها انهاء عقد املساطحة او انهاء عقد األنتفاع باتفاق االطراف

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

اوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•
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√ انكليزي

غير مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

• %1من بدل عقد املساطحة لتسجيل تحويل حق املساطحة لشخص اخر
• 500درهم تسجيل تعديل حق املساطحة
• 350درهم اصدار شهادة حق املساطحة
• 500درهم تسجيل تعديل او تحويل حق االنتفاع
•  350درهم اصدار شهادة حق االنتفاع
• 350درهم اصدار شهادة ملكيه او سند ملك
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

تكميليه

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

خدمات التصرفات

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

تسجيل عقار /و حدة عقارية بالقسمة بين
الشركاء

وصف الخدمة

عبارة عن عملية قسمه عدة عقارات بين شركاء على أن يتم تسجيل كل عقار أو وحدة عقارية لكل شريك وفقا لالتفاق املبرم بينهم أو بأمر
املحكمة.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

رسوم الخدمة

•  % 1من قيمة العقار أو الوحدة العقارية
•  350درهم رسوم إصدار سند ملكية أوشهادة ملكية وحدة عقارية.

•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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خدمات التصرفات

إلغاء القسمة بين الشركاء

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

عبارة عن عملية إلغاء قسمة بين شركاء بعد ان تم تقسيم العقارات او الوحدات العقارية على املالك باتفاق املالك او بأمر من املحكمة

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

هيكلية الخدمة

تكميليه

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أأوقات تقديم تالخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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.

• 200درهم طلب إلغاء القسمة بين الشركاء.
• 350درهم رسوم إصدار سند ملكية أوشهادة ملكية وحدة عقارية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية

مرتبط

التسجيل والتمليك

هيكلية الخدمة

تمليك عقاربالشراء لذات املالك

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن توثيق عملية تمليك عقار بالشراء وتغيير نوع العقار من التملك بالعطاء أو سند تسجيل إلى التمليك بالشراء.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

• رسوم التمليك التجاري واالستثماري:
• من أ 1 +الى أ 4 = 3+درهم للقدم املربع
• من أ 4+الى أ 6 =6+درهم للقدم املربع
• فوق أ8 = 6+درهم للقدم املربع
• رسوم التمليك الصناعي :
• على شارع أسفلت = 3درهم للقدم املربع
• على شارع ترابي =  2درهم للقدم املربع
• 350درهم اصدار سند ملكية
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية
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التسجيل والتمليك

تسجيل عقارجديد

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية وتسجيل عقار جديد في سجالت الدائرة وذلك بعد استخراج مذكرة تمليك صادرة من دائرة البلدية والتخطيط ،ويتم بعدها
إصدار سند ملكية بناء على مذكرة التمليك.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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

• 2500درهم تسجيل عقار جديد مواطني وموطني مجلس التعاون
•  5000درهم تسجيل عقار جديد دول اخرى
•  200درهم تسجيل عقارجديد منحه او بالعطاء مواطني ومواطني مجلس التعاون
•  1000درهم تسجيل عقار جديد منحه او بالعطاء دول اخرى
•  350درهم اصدار سند ملكية
•  100درهم اصدار شهادة ملكية مؤقته
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية

مرتبط

التسجيل والتمليك

هيكلية الخدمة

تسجيل تبديل سند ملكية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عملية تبديل سند ملكية بسند جديد بناء على مذكره صادرة من دائرة البلدية والتخطيط

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

•  100درهم تبديل سند ملكية بالشراء
•  50درهم تبديل سند ملكية بالعطاء
•  350درهم اصدار سند ملكية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

تكميلية

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية

37

التسجيل والتمليك

تسجيل إلغاء سند ملكية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عملية إلغاء يتم من خاللها الغاء سند امللكية الصادر بناء على توجيهات من القيادة العليا او خطاب صادر من دائرة البلدية والتخطيط
لإللغاء

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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

•  100درهم الغاء سند ملكية بالشراء
• 50درهم الغاء سند ملكية بالعطاء

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•

دفع الرسوم

مرتبط

التسجيل والتمليك

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

تحديث بيانات سند ملكية  /شهادة ملكية

وصف الخدمة

عملية التحديث او التعديل على البيانات الخاصه بالعقار او الوحدة العقارية بناء على مذكره التمليك صادر ه من دائرة البلدية و
التخطيط بعجمان للعقارات ,او بطلب من املالك للعقار او الوحدة العقارية او تصحيح اسم املالك للعقار او الوحدة العقارية

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

•  200درهم تصحيح اسم مالك عقار او وحدة عقارية
•  100درهم تسجيل تحديث سند ملكية بالشراء
• 50درهم تسجيل تحديث سند ملكية بالعطاء
• 50درهم تعديل بينات تسجيل مبدئي وشهادة ملكية لوحدة عقارية
•  350درهم اصدار شهادة تسجيل مبدئي
• 350درهم اصدار سند ملكية او شهادة ملكية
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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التسجيل والتمليك

إصداربدل فاقد  /بدل تالف لشهادة /
سند ملكية  /عقد رهن

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية بدل فاقد او بدل تالف لسند ملكية أو شهادة ملكية وحدة عقارية لسند تسجيل او عقد رهن في حالة الفقدان او التلف
عند طلب املالك لذلك.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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.

• 500درهم بدل فاقد او تالف عقد رهن
•  200درهم طلب بدل فاقد أو تالف سند ملكية او شهادة ملكية
•  320درهم تكلفة االعالن من الجريدة بدل فاقد لسند ملكية او شهادة ملكية
•  100درهم إعالن بدل فاقد لسند ملكية او شهادة ملكية
•  350درهم سند ملكية او شهادة ملكية وحدة عقارية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية  /عقد الرهن

مرتبط

التسجيل والتمليك

هيكلية الخدمة

تسجيل عقارأو وحدة عقارية بالتعويض

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية تعويض مالك االراض ي والوحدات العقارية املتأثره بأراض ي معوضه جديده اووحدات عقارية جديده

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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.

• 1000درهم تسجيل تعويض بالشراء و 50درهم تسجيل تعويض بالعطاء
•  50درهم تسجيل وحدة عقارية بالتعويض
• 350درهم اصدار سند ملكية او شهادة ملكية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية  /شهادة ملكية
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التسجيل والتمليك

تسجيل عقاربإفرازه بين املالك

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عملية توثيق فرز عقار مشترك بين مالك بناء على مذكرة صادرة من دائرة البلدية والتخطيط او بناء على امر من املحكمه او بطلب من
املالك

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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.
رسالة محكمة ( اختياري)

•  200درهم طلب تسجيل عقار بإفرازه من عقار مملوك بالشيوع
•  350درهم اصدار سند ملكية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية

مرتبط

التسجيل والتمليك

تسجيل دمج أو فرز لعقارلذات املالك

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية تسجيل عقار نتيجة فرز قطعة ارض املسجله لدى دائرة االراض ي و التنظيم العقاري الي اكثر من قطعه او دمج اكثر من
قطعه لنفس املالك من دائرة البلدية و التخطيط

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

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.

•
•

 100درهم طلب تسجيل دمج أو فرز لعقار لذات املالك
 350درهم اصدار سند ملكية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

24ساعة

√مؤسسات

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم سند ملكية
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التسجيل والتمليك

هيكلية الخدمة

تسجيل مبدئى لبيع وحدة عقارية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية البيع لوحدة العقارية الواقعة في مشاريع التملك الحر غير مكتملة الدفعات وغير متوفر بها مخططات هندسية

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
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√ انجليزي

غير مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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 قانونا
توفير نسخة من صورة اثبات سخصية املالك املسجلة في شهادة عدم املمانعة وعقد البيع الصادر من املطور .

• 200درهم رسوم تسجيل مبدئي لوحدة عقارية
•  350درهم رسوم إصدار شهادة تسجيل مبدئى لوحدة عقارية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
شهادة تسجيل مبدئي

مرتبط

التسجيل والتمليك

هيكلية الخدمة

إلغاء التسجيل املبدئى للوحدة العقارية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عملية توثيق إلغاء عقد تسجيل مبدئي لوحدة عقارية غير مكتملة بعد اتفاق الطرفين

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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

•  200درهم الغاء تسجيل مبدئي لوحدة عقارية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

تكميلية

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•

دفع الرسوم
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التسجيل والتمليك

هيكلية الخدمة

تسجيل نهائى لبيع وحدة عقارية

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عملية توثيق لوحدة عقارية مكتملة الدفعات في مشاريع التملك الحر

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
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√ انجليزي

غير مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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

•  1700درهم رسوم تسجيل نهائى لبيع وحدة عقارية.
• 350درهم رسوم اصدار شهادة ملكية وحدة عقارية.
• رسوم مخطط وحدة عقارية (مساحة الوحدة العقارية باملتر × 100دراهم للقدم الواحد )

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة ملكية

مرتبط

خدمات اإلفادات

هيكلية الخدمة

اصدارشهادة ملن يهمه االمر

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

خدمه تتيح للمتعاملين إلستخراج شهادة ملن يهمه األمر ً
بناء على طلب املتعامل لغرض تقديمها للجهات الخارجية األخرى.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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

•  50درهم شهادة ملهن يهمه االمر

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعيه
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة ملن يهمه األمر
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خدمات اإلفادات

صورة طبق األصل

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

الحصول على صورة من سند امللكية او مخطط هندس ي او شهادة ملكية او تسجيل مبدئي لوحدة عقارية او مستند من سجل العقاراو
الوحدة العقارية مصدق عليها بتاريخ تقديم الطلب

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•

رسوم الخدمة

• 50درهم صورة طبق األصل
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•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

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

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
صورة طبق األصل

مرتبط

خدمات الرهن

تسجيل الرهن

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية رهن العقار أو وحدة عقارية ومن خالله ال يمكن لصاحب العقار او الوحدة العقارية ان يتصرف فيه اال بعد موافقة الجهة
الراهنة .جديد

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

رسوم الخدمة

• %0.5من قيمة الرهن ،بحد أدنى 1000درهم.
•  350درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية.

•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
عقد الرهن /سند امللكية /شهادة امللكيه
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خدمات الرهن

تسجيل تحويل الرهن

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية تحويل الرهن من عقار الى عقار اخر او وحدة عقارية الى وحدة عقارية  .او تحويل من مالك الرهن الى احد اقربائه من الدرجه
األولى

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
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24ساعة

√مؤسسات

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

•  1000درهم تسجيل تحويل الرهن
•  350درهم رسوم إصدار شهادة ملكية او سند ملكية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
عقد الرهن /سند امللكية /شهادة امللكيه

مرتبط

خدمات الرهن

تسجيل تعديل الرهن بالتحويل بين جهات
التمويل

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

توثيق عملية تحويل ونقل الرهن من بنك الى اخر .بعد املوافقه من البنك.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

هيكلية الخدمة

تكميلية

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

•
•

 1000درهم تعديل او تحويل رهن بن جهات التمويل خالل مدة الرهن واال اعتبر الرهن جديد.
350درهم اصدار شهادة ملكية وحدة عقارية او سند ملكية

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
عقد الرهن /سند امللكية /شهادة امللكيه
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خدمات الرهن

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

تسجيل تعديل الرهن من مالك إلى أخر دون
املساس بالرهن

وصف الخدمة

توثيق عملية نقل الرهن من مالك الى مالك اخر ً
بناء على عملية البيع دون اجراء أي تعديل في قيمة و مدة الرهن (بيع عقار محمل
بالرهن).

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

•
•

 1000درهم تعديل او تحويل رهن بن جهات التمويل خالل مدة الرهن واال اعتبر الرهن جديد.
350درهم اصدار شهادة ملكية وحدة عقارية او سند ملكية
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•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
عقد الرهن /سند امللكية /شهادة امللكيه

مرتبط

خدمات الرهن

تسجيل تعديل الرهن

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية زيادة مدة الرهن او زيادة املبلغ او تعديل املالحظات للعقار أو وحدة عقارية ومن خالله ال يمكن لصاحب العقار او الوحدة
العقارية ان يتصرف فيه اال بعد موافقة الجهة الراهنة .جديد

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 9دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

•  %0.5من قيمة الزيادة ،وبحد أدنى  1000درهم.
• 500درهم رسوم تعديل مدة الرهن.
•  500درهم تعديل بيانات الرهن ( بخالف القيمة واملدة)
•  350درهم اصدار سند ملكية و شهادة ملكية.

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
عقد الرهن /سند امللكية /شهادة امللكيه
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خدمات الرهن

تسجيل فك رهن

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

توثيق عملية نقل الرهن من مالك الى مالك اخر ً
بناء على عملية البيع دون اجراء أي تعديل في قيمة و مدة الرهن (بيع عقار محمل
بالرهن).

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكميلية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•
•

54

24ساعة

√مؤسسات

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

• 500درهم تسجيل فك رهن
•  350درهم اصدار شهادة ملكية وحدة عقارية او سند ملكية

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
سند امللكية /شهادة امللكيه

مرتبط

خدمات التحوط

التحوط

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

إجراء يتم بموجبه طلب ايداع تحوط لدى الدائرة ،مضمونه إيقاف أي تصرف في األرض ملدة مؤقتة ال تجاوز ثالثة أشهر مقابل رسم محدد
في قائمة الرسوم املعتمدة.

تعتبر الخدمة ملغيه بعد  3اشهر من تاريخ وضع التحوط على العقار
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

معقده

زمن انجاز الخدمة

 20دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•

24ساعة

√مؤسسات

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

•  500درهم رسوم التحوط

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال الطرف املعني
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•

دفع الرسوم
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خدمات التحوط

هيكلية الخدمة

إلغاء التحوط

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

إجراء يتم بموجبه إزالة أو إلغاء التحوط من السجل العقاري بناء على طلب من مقدم طلب التحوط وذلك خالل مدة التحوط املحددة

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعه

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
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√ انجليزي

غير مرتبط

24ساعة

√مؤسسات

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

•  200درهم رسوم إلغاء التحوط

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعية
اليوجد

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال الطرف املعني
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•

دفع الرسوم

مرتبط

خدمات التقييم
العقاري

التقييم العقاري

اسم الخدمة

محدودية الخدمة

وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة للمتعاملين القيام بطلب لتقييم العقار ,لتحديد قيمة العقار في الوقت الحالي لغرض شخص ي او لتقديمها الى جهات
رسمية و غيره

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

إجرائية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•
•

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
كشف عن رسوم الصيانة ( .جمعية املالك  /املطور) في حال تقيم وحده عقاريه

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
•
•

 1000درهم تقييم وحدة عقارية اوطلب تقييم أرض فضاء لكافة االستخدامات
 1000درهم تقييم ارض فضاء لكافة االستخدامات درهم
 1500درهم تقييم عقار سكني أو استثماري او زراعي
 3000درهم تقييم عقار تجاري او صناعي
 5000درهم تقييم مشروع عقاري ونظام امللكية املشتركة
300درهم تقييم ورثة أو تركة بأمر محكمة شرعية
 200درهم طلب تقييم عقار
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

•
•
•
•

مركز سعادة املتعاملين
املوقع األلكتروني
التطبيق الذكي
دليل الخدمات

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

مرحلة تقديم الطلب

•
•
•

24ساعة
√مؤسسات

•
•
•
•

استقبال املتعامل
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة التثمين
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خدمات التراخيص

اصدارشهادة قيد مكتب عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

شهادة تصدر من الدائرة بموجب املرسوم األميري رقم  12لسنة  2017بشأن إعادة تنظيم املكاتب العقارية بإمارة عجمان ,ويعد املكتب
بعد إصدار الشهادة عضوا في الدائرة ومن ضمن املكاتب العقارية املعتمدة لدى اإلمارة وله حق ممارسة األمور املتعلقة بالعقار.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

24ساعة
√مؤسسات

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

500درهم اصدار شهادة قيد مكتب
100درهم بطاقة مزاولة نشاط عقاري
2100درهم رسوم دورة تدريبية شاملة لضرائب
2650درهم رسوم دورة تدريبية تخصصية
رسوم األنشطة العقارية (صفحة )80
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

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

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

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

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة قيد مكتب  /بطاقة مزاولة نشاط عقاري مدير

مرتبط

خدمات التراخيص

اصدارشهادة قيد مطور عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبارة عن عملية قيد مطور عقاري رئيس ي او فرعي اول مرة في سجل املطورين العقارين لدي الدائرة ملمارسة نشاط تطوير املشروعات
العقارية وفق نظام التملك الحر.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

25000درهم تسجيل مطور عقاري
 500درهم اصدار شهادة قيد مطور عقاري

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

•

24ساعة
√مؤسسات

مرحلة تقديم الطلب

تقديم الطلب على املوقع اإللكتروني

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

مرحلة الحصول على الخدمة :

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

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

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة قيد مطور عقاري
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خدمات التراخيص

تجديد شهادة قيد

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

هي عملية تجديد شهادة قيد مطور عقاري رئيس ي او فرعي في سجل املطورين العقارين اوتجيد شهادة قيد مكتب عقاري املسجيلين في
الدائرة

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

تكميلية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

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

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

•
•

•
•
•
•
•

20000درهم تسجيل مطور عقاري
 500درهم اصدار شهادة قيد مطور عقاري

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرحلة تقديم الطلب

انشاء الحساب وتقديم الطلب على موقع

 500درهم اصدار شهادة قيد مكتب
100درهم بطاقة مزاولة نشاط عقاري
2100درهم رسوم دورة تدريبية شاملة لضرائب
 2650درهم رسوم دورة تدريبية تخصصية
رسوم األنشطة العقارية
مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

استالم املعاملة من املوقع
والتأكد من استيفاء متطلباتها واعتمادها

دفع الرسوم
استالم شهادة قيد

مرتبط

خدمات التراخيص

هيكلية الخدمة

تحديث شهادة قيد

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عبار عن تحديث البيانات على شهادة القيد القائمة املعتمدة لدى الدائرة.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

تكميلية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•

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

•

500درهم اصدار شهادة قيد مطور عقاري /مكتب عقاري

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•

انشاء الحساب وتقديم الطلب على موقع

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعية
اليوجد

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املوقع
والتأكد من استيفاء متطلباتها واعتمادها

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة قيد
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خدمات التراخيص

الغاء شهادة قيد

اسم الخدمة

عبارة عن الغاء توثيق عملية شهادة قيد مكتب عقاري وبموجبه ال يعد املكتب من ضمن املكاتب املعتمدة في اإلمارة
وليس له حق ممارسة االنشطة العقارية.

وصف الخدمة

محدودية الخدمة
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

تكميلية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

24ساعة

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

•
•
•
•

√ انجليزي

غير مرتبط

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

رسوم الخدمة
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
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•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•
•
•

استقبال املتعامل
والتأكد من متطلبات الخدمة
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•

رسالة إلغاء قيد

مرتبط

خدمات التراخيص

هيكلية الخدمة

تصديق عقد اإلدارة للمكتب العقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

التصديق على عقد اإلدارة املبرم بين املكتب العقاري مع مالك العقار التي تحدد فيه كافة الحقوق وااللتزامات املترتبة على األطراف.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

الباقة
نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

 100درهم رسوم تصديق عقد اإلدارة المكتب العقاري

√ انجليزي

غير مر تبط

مرتبط

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

•
•
•
•

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

فرعية
اليوجد

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال الطرف
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
تصديق عقد اإلدارة
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خدمات التراخيص

اصداربطاقة مزاوله نشاط عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

هي عملية اصدار بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية الخاصة باملوظفين الذي يعملون في املكتب العقاري املسجل لدى الدائرة بناء على
طلب املكتب العقاري.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•

رسوم الخدمة

• 100رهم رسوم اصدار بطاقة مزاولة نشاط عقاري
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•
•
•
•
•

24ساعة
مؤسسات

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مر تبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•

تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

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

•
•

دفع الرسوم
استالم بطاقة وسيط عقاري

مرتبط

خدمات التراخيص

تجديد بطاقة مزاوله نشاط عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

هي عملية تجديد اصدار بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية الخاصة باملوظفين الذي يعملون في املكتب العقاري املسجل لدى الدائرة
بناء على طلب املكتب العقاري.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

تكملية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

•
•
•
•
•

رسوم الخدمة

• 100درهم رسوم اصدار بطاقة مزاولة نشاط عقاري

•
•
•
•
•

24ساعة
مؤسسات

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•

تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

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

•
•

دفع الرسوم
استالم بطاقة وسيط عقاري
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خدمات التراخيص

الغاء بطاقة مزاوله نشاط عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

هي عملية الغاء بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية الخاصة باملوظفين الذي يعملون في املكتب العقاري املسجل لدى الدائرة بناء على
طلب املكتب العقاري.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

تكملية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

24ساعة
مؤسسات

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

رسوم الخدمة

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة
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•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•

تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

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

• الغاء البطاقة

مرتبط

خدمات التراخيص

اصداربدل تالف أو فاقد بطاقة مزاولة
نشاط عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

ً
هي عملية تقديم طلب إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة مزاولة انشطة املكاتب العقارية عوضا عن البطاقة السابقة ،بنفس املدة للبطاقة
التالفة/املفقودة.

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

تكملية

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•

24ساعة
√ مؤسسات

أفراد

رسالة من املكتب العقاري
بطاقة الهوية وصورة االقامة سارية املفعول

 100درهم اصدار بدل فاقد او تالف

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتب

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•

تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

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

•
•

دفع الرسوم
استالم شهادة قيد  /بطاقة وسيط عقاري
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خدمات التراخيص

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

اعتماد شخص مفوض بالتوقيع عن املكتب
العقاري

وصف الخدمة

هي عملية إصدار كشف بالتواقيع املعتمدة عن املكتب العقاري والتي يستطيع بموجبها املفوض بالتوقيع على العقود والتصرفات العقارية
التي يكون املكتب العقاري طرفا فيها.

اليوجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

التطبيق الذكي

املوقع االلكتروني

هيكلية الخدمة

تكمليه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائي

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

5دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
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24ساعة
مؤسسات

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

 100درهم رسوم اعتماد شخص مفوض بالتوقيع
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال الطرف
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
اعتماد شخص مفوض

مرتبط

خدمات التفتيش

فرعيه

هيكلية الخدمة

دفع املخالفات

اسم الخدمة

محدودية الخدمة

وصف الخدمة

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

هي خدمة تتيح للمتعاملين دفع املخالفات التي تم رصدها من خالل عملية التفتيش والرقابة العقارية

ال توجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

التطبيق الذكي

املوقع االلكتروني

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

 5دقائق
ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

اللغات

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

-

24ساعة
√ مؤسسات

أفراد
اثبات شخصية ( الهوية /الجواز)

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

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

• استكمال اجراءات الخدمة على النظام

مرحلة الحصول على الخدمة

• دفع الرسوم
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خدمات اإلعالنات
العقارية

تصريح إعالن عقاري  /باقة االعالنات
العقارية

اسم الخدمة

محدودية الخدمة

وصف الخدمة

تسمح هذه الخدمة للمطورين العقااريين املرخصاين و املكاتاب العقارياة او مالاك العقاار الحصاول علاى تصاريح تارويج عقااراتهم املشاتملة علاى
مزايااا عاان التعاقااد خااالل ماادة التاارويج – حيااث يمكاان للمتعاماال الحصااول علااى التصاااريح التاليااة .1 :موافقااة مبدئيااة علااى التاارويج واالعااالن
ب ااالبيع ف ااي مش ااروع عق اااري (كام اال املبن ااى) .2موافق ااة مبدئي ااة عل ااى الت اارويج واالع ااالن للوح اادات العقاري ااة للبي ااع ب اااي وس اايلة (ش ااقق والفلا ال
).3موافقاة مبدئياة علاى التارويج واالعاالن لألراضا ي الفضااء للبياع باااي وسايلة (لكال قطعاة) .4موافقاة مبدئياة علاى التارويج واالعاالن للوحاادات
العقارية للتأجير باي وسيلة (شقق والفلل)  .5موافقة مبدئية على الترويج واالعالن لغايات التأجير البنايات باي وسيلة (كامل املبنى)

املدة الزمنية لالعالن
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

تكمليه

الباقة

باقة االعالنات العقارية

نوع الخدمة

اجرائي

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

( )5دقيقة

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•

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
صورة املحتوى اإلعالني ( ان وجد )

•
•
•
•
•

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

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•

تقديم الطلب على موقع بوابة املكاتب العقارية

24ساعة
√ مؤسسات

أفراد

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

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

•
•

دفع الرسوم
رقم التصريح االعالن

مرتبط

خدمات النزاعات
العقارية

فرعيه

هيكلية الخدمة

طلب فض نزاع عقاري

اسم الخدمة

محدودية الخدمة

وصف الخدمة

عباره عن توثيق عملية فض نزاع عقاري و محاولة تسوية ودية بين االطراف املعنية في النزاع وذلك للوصول الى حل يرض ى جميع االطراف
خارج نطاق املحكمه

ال توجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

التطبيق الذكي

املوقع االلكتروني

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

تصنيف الخدمة

معقدة

زمن انجاز الخدمة

 20دقيقة

اللغات

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

اوقات تقديم الخدمة

24ساعة
√أفراد

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
•

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

من مكتب عقاري أو ضده :
• 100درهم إذا كان املبلغ املتنازع عليه 5000درهم أو أقل
• 500درهم إذا كان املبلغ املتنازع عليه أكثر من  500درهم
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

•
•
•
•

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

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة
√مؤسسات

•
•
•
•
•
•

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

بين مطور عقاري ومشتري وحدة عقارية:
300درهم رسوم تسجيل الشكوى
مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

مرحلة الحصول على الخدمة

• استالم نموذج الشكوى
• استكمال اجراءات الخدمة على النظام

• دفع الرسوم/استالم االيصال
• تحديد موعد جلسة التسوية
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خدمات المشروعات
العقارية

قيد مشروع عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

قيد مشروع عقاري رئيس ي  :عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري قيد مشروع عقاري رئيس ي في سجل املشروعات العقارية لدى الـدائـرة ملدة
 5سنوات.
قيد مشروع عقاري فرعي :عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري قيد مشروع عقاري أو البناية االستثمارية في سجل املشروعات العقارية لدى
الـدائـرة ملدة مساوية ملدة رخصة البناء

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة
فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة
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24ساعة

قيد مشروع عقاري رئيس ي
• املخطط الرئيس ي للمشـروع Master Planو مخططات البنيـة التحتيــة و مخططات الخـدمـات للمشــروع معتمـد من
دائرة البلدية والتخطيط
• نموذج اعتماد التواقيع ( املطور – االستشاري  -املقاول ) معتمد من كاتب العدل.
• 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

•
•
•
•

قيد مشروع عقاري رئيس ي  20,000درهم تدفع سنويا ملدة  5سنوات
اصدار شهادة قيد مشروع عقاري رئيس ي  500درهم
التأشير بتعديل ملكية أرض من اسم مالكها إلى اسم املشروع العقاري 5000درهم
اعتماد اتفاقية حساب الضمان للمشروع العقاري في سجل املشروعات العقارية بين مطور وأمين حساب  500درهم

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

قيد مشروع عقاري فرعي-:
املرحلة األولى:
• رسالة من املطور العقاري موجهه لدائرة االراض ي والتنظيم العقاري يطلب فيها الحصول على عدم ممانعة إلصدار رخصة بناء وفتح حساب ضمان غير مفعل للمشروع العقاري
موضح بها بيانات املشروع العقاري للحصول على عدم ممانعه إلصدار رخصة بناء مشروع عقاري
املرحلة الثانية
• عقد األستشاري وعقد املقاول مستوفي جميع اعتمادات التواقيع ( املطور – االستشاري – املـقـاول) معتمد من كاتب العدل مع صورة من الرخص التجارية.
ً
• نموذج من عقد بيع الوحدات العقارية في املشروع العقاري املعني العتماده رسميا من الدائـرة.
• التعهدات القانونية املطلوبة.
• رخصة بناء املشروع الصادرة من البلدية
• بيان مالي حديث ومصدق من مدقق حسابات معتمد للمشروع
• تقديم خطط الدفع املقدمة للمستثمرين  Payment planوآلية ربطها مع الدفعات الشهرية للمقاول املخطط لها إلنجازاملشروع.
• 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 فرعي 15000درهم تدفع سنويا ملدة سنوية مساوية لرخصة البناء.
اصدار شهادة قيد مشروع عقاري فرعي 500درهم.
التأشير بتعديل ملكية أرض من اسم مالكها إلى اسم املشروع العقاري  5000درهم.
اعتماد مخططات مساحات مشروع عقاري (األجزاء املشتركة واملساحات الصافية والخدمية)  5,000درهم

مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
• استالم املعاملة من املتعامل
• استكمال اجراءات الخدمة على النظام

مرحلة الحصول على الخدمة
• دفع الرسوم
• استالم شهادة قيد مشروع رئيس ي  /فرعي

خدمات المشروعات
العقارية

تعديل بيانات مشـروع
عقـاري

اسم الخدمة

محدودية الخدمة

وصف 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-:
عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري من تمـديـد مـدة مشروع عقاري رئيس ي بـعد  5سنـوات في سجل املشروعات العقارية لدى الـدائـرة
تعديل بيانات مشروع عقاري فرعي- :
عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري تعـديـل البيـانات الهندسيـة للمشروع عقاري فـرعـي أو بنـايـة استثمـاريـة في سجل املشروعات العقارية لدى الـدائـرة
تمديد مدة انجاز مشروع عقاري فرعي- :
عبارة عن خدمة تتيح للمطور العقاري من تمـديـد مـدة مشروع عقاري فرعي بـعد انتهاء صالحية رخصة البناء الصادرة من دائرة البلدية والتخطيط في سجل
املشروعات العقارية لدى الـدائـرة تعديل املصطالحات بدمجها

اليوجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

تعديل  /تمديد بيانات مشروع عقاري رئيس ي- :
• تعديل في بيانات مشروع عقاري رئيس ي 5000درهم
• نمديد مدة مشروع عقاري رئيس ي  40000تدفع سنويا
• إصدار شهادة قيد مشروع عقاري رئيس ي  500درهـم
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

24ساعة
√مؤسسات

أفراد
تعديل  /تمديد بيانات مشروع عقاري - :
• 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
• رسالة إخطار من املطور موجهـة للمعنيين ( بالتعديل  /تمديد بيانات مشروع عقاري )

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

اجرائيه

تعديل  /تمديد مشروع عقاري فرعي-:
• تعديل بيانات مشروع عقاري فرعي  2500درهــم
• تمديد مدة مشروع عقاري فرعي  30000درهم تدفع سنويا عند تجديد رخصة البناء ملدة مساوية ملدة الرخصة.
• إصدار شهادة قيد مشروع فرعي  500درهـم
مرحلة تقديم الطلب
• أستقبال االطراف املعنية
• التأكد من استيفاء املتطلبات
• اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
• استالم املعاملة من املتعامل
• استكمال اجراءات الخدمة على النظام

مرحلة الحصول على الخدمة
• دفع الرسوم
• استالم شهادة قيد مشروع عقاري رئيس ي  /فرعي
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خدمات المشروعات
العقارية

إلغاء مشروع عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف 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

اليوجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقديم رسالة طلب اإلغاء قيد مشروع عقاري
االعالن في الجريدة الرسمية باللغتين (العربية و االنجليزية) و احضار اصل االعالن املعتمد الذي التقل مدته عن  15يوم
سندات ملكية األرض االصلية
التسويات التي تمت مع املطورين العقاريين -املستثمرين – االستشاري  -املقاول
قائمة املبالغ املستملة من املطورين العقاريين -املستثمرين .
خطاب تفويض التواقيع
تقرير تدقيق مالي للمشروع العقاري معد من قبل مدقق معتمد من الدائرة.
إفادة من املحاكم بعدم وجود دعاوي أو تنفيذيات ضد الشركة /املطور
ما يفيد الغاء رخص البناء الصادرة من دائرة بلدية و التخطيط -عجمان

•
•

إلغاء قيد مشروع عقاري رئيس ي بطلب من املطور 5000درهم
إلغاء قيد مشروع عقاري فرعي بطلب من املطور 2500درهم
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•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•

دفع الرسوم

مرتبط

خدمات حسابات
الضمان

طلب اعتماد أمين حساب

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

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

اليوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

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

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
•
•
•
•
•

24ساعة
√مؤسسات

أفراد

•
•

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب

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

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

مرحلة الحصول على الخدمة

• دفع الرسوم
• استالم شهادة أمين حساب جديد او تجديد

75

خدمات حسابات
الضمان

تسجيل مدقق مالي ملشروع عقاري

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة لشركات التدقيق املالي في الدولة للتقدم بطلب اعتماد او تجديد اعتماد كمدقق مالي معتمد للمشاريع العقارية للتملك
الحر

ال يوجد
مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

بوابة املكاتب العقارية

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعيه

الباقة

اليوجد

نوع الخدمة

إجرائيه

تصنيف الخدمة

عاديه

زمن انجاز الخدمة

 7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمات

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

•
•
•
•
•
•
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24ساعة
√مؤسسات

أفراد
رسالة طلب تسجيل /تجديد مدقق مالي موجهة لدائرة الراض ي والتنظيم العقاري.
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.
الشهادات العلمية واالحترافية للمدققين املاليين CPAأو ما يعادلها

•  5.000تسجيل او تجديد مدقق مالي ملشروع عقاري
•  500درهم اصدار شهادة تسجيل وتجديد مدقق مالي ملشروع عقاري
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال الطرف املعني
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل"

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم شعادة مدقق مالي

مرتبط

خدمات التقارير الهندسية
والمسح العقاري

تسجيل إستشاري هندس ي متخصص

اسم الخدمة
محدودية الخدمة

وصف الخدمة

ً
ّ
املتخصصين في تقديم خدمات متخصصة هندسيا ( املباني الخضراء ،إدارة املشاريع ،حساب
تتيح هذه الخدمة لالستشارين الهندسين
الكميات ،التقييم العقاري..إلخ) للدائرة ضمن املشاريع العقارية في إمارة عجمان.

اليوجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

أوقات تقديم الخدمة

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة

تسجيل استشاري هندس ي محتص  5000درهم
إصدار شهادة تسجيل استشاري مختص  500درهم

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

مرحلة الحصول على معلومات الخدمة
•
•
•
•
•

24ساعة
√مؤسسات

أفراد
•
•
•
•
•
•

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

مرتبط

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات

•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
شهادة تسجيل استشاري مختص
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خدمات التقارير الهندسية
والمسح العقاري

إصدارتقريرهندس ي

اسم الخدمة

محدودية الخدمة

وصف الخدمة

إصدار تقرير هندس ي بالتعاون مع خبير-:
هي عبارة عن خدمة إلصدار تقرير هندس ي خاص باملشاريع العقارية بالتعاون مع خبير خارجي -و التي تتطلب خبرات خاصة مثل (مسح كميات -اعتماد نسب انجاز
بنية تحتية ..الخ) .
إصدار تقرير هندس ي ملشروع عقاري-:
عقاري
يحسب نسبة انجاز املشروع
هو عبارة عن طلب تقرير هندس ي يتم اعداده من قبل الدائـرة داخليا ملشروع
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

اليوجد
بوابة املكاتب العقارية

مركز سعادة املتعاملين

املوقع االلكتروني

التطبيق الذكي

هيكلية الخدمة

فرعية

الباقة

ال يوجد

نوع الخدمة

اجرائيه

تصنيف الخدمة

سريعة

زمن انجاز الخدمة

7دقائق

اللغات

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

قنوات تقديم الخدمة
√ عربي

من الساعة  7:30الى 14:30

24ساعة

فئات املتعاملين

الوثائق املطلوبة

رسوم الخدمة
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24ساعة
√مؤسسات

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

اتعاب الخبير (حسب عرض السعر املعتمـد )
إصدار تقرير هندس ي لوحدة عقارية صادر من الدائرة  2000درهم
إصدار تقرير هندس ي ملشروع عقاري صادر من الدائرة  5000درهم
اصدار تقرير هندس ي للمشاريع العقارية بالتعاون مع خبير خارجي  5000مع اتعاب الخبير الخارجي
مرحلة الحصول على معلومات الخدمة

اجراءات تقديم الخدمة

24ساعة

√ انجليزي

غير مرتبط

•
•
•
•
•

دليل الخدمات
املوقع االلكتروني
مركز االتصال
وسائل التواصل االجتماعي
االستقبال

مرحلة تقديم الطلب
•
•
•

أستقبال االطراف املعنية
التأكد من استيفاء املتطلبات
اعطاء رقم للمتعامل

مرحلة الحصول على الخدمة

مرحلة التواصل خالل فترة سير االجراءات
•
•

استالم املعاملة من املتعامل
استكمال اجراءات الخدمة على النظام

•
•

دفع الرسوم
استالم التقارير

مرتبط

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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