(أوال) جمموعة خدمات طلبات املنح والتحري وإصدار إفادات عن حالة امللكية العقارية
نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

1

التحري الشامل

 022درهم

 -1صووورة ئووو ة موون جووواز الس و ر واالئوورارة وبطاقووة

2

التحري ن وم ة حملك ار

 52درهم

الهوية

وصف اإلجراء
 -1يت دم المتعامل بطلب التحري الشامل من موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة
 -2ي وووم الموظووف بالرحووق وون رقووم المتعاموول بداللووة اسوومه ووي قا وودة ب انووات السووجل الع وواري ا و ا ووا رقمووه غ وور

متوسط زمن

الوحدة

الخدمة

لة

 15دق ة

شعرة

إنجاز

المسؤو

التحري

 -2صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

موجود يتم انشاء رقم جديود مكوو مون  6خانوات ا موم يوتم اسوتالم الرسووم م ابول ححريور سوند قورل للمتعامول ا موم يوتم

 -3حص وور م و وراا ووي ح ووار ححري وور ح ري وور ح ووور أم ووال

إحالة الطلب إلى مسجل خدمات التحري إل داد ح رير التحري الشامل

والتوم ق

ال سوم يووتم إحالوة الت ريوور إلوى موظووف خدموة العمووالء

السجل

متو ى ورسالة من المحكمة

 -3بعود ححريور ح ريوور التحوري وا تمووادم مون ر و

الشوعرة ور و

قسم

والذي بدورم يسلمه للمتعامل .

الع اري

 -1صووورة ئووو ة موون جووواز الس و ر واالئوورارة وبطاقووة

 -1يت دم المتعامل بطلب التحري ن وم ة الملك ة من موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

الهوية

 -2ي وووم الموظووف باسووتالم الرسوووم م ابوول ححريوور سووند قوورل للمتعاموول ا مووم يووتم إحالووة الطلووب إلووى مسووجل خوودمات

 -2ص ووورة ئ ووو ة م وون وم ووة الملك ووة الع اري ووة المو وراد
ححرير نمو ج التحري بصددها

التحري إل داد ح رير التحري والتح ق من إ ا ما انت مرهونة أو منت لة أو ل ها أي مالحظة لتسج لها ي الت رير
 -3بعد ححرير ح رير التحوري وا تموادم مون ر و
والذي بدورم يسلمه للمتعامل .

الشوعرة ور و

ال سوم يوتم إحالوة الت ريور إلوى موظوف خدموة العموالء

 5دقا ق

3

إصدار إ ادة للجهات

 52درهم

4

إصدار إ ادة للشؤو االجتما ة

بدو رسوم

5

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

 -1ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واالئ وورارة وبطاق ووة

 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب إص وودار اإل ووادة م وود ححدي وود الجه ووة الموجه ووة إل ه ووا م وون موظ ووف خدم ووة العم ووالء ومع ووه

الهوية

المستندات المطلوبة

 -2صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -2ي وم الموظف ب حالة الطلب إلى الموظف المختص الذي ي وم بتحرير أمر قرل وإصدار اإل ادة

 8دقا ق

 -3ي حالة إ ا ما انت اإل ادة المطلوبة موجهة لالسكا لصالح الزوج و أخرى لصوالح الزوجوة ف و اإل وادة ور

الزوجة ط حع ى من الرسوم

 -4بعود ا تموواد اإل ووادة موون ر و

الشووعرة ور و

ال سووم يووتم إحالووة اإل ووادة وأموور ال وورل إلووى موظووف خدمووة العمووالء

والذي يستلم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل مم ي وم بتسل مه اإل ادة .

والجمع ات الخ رية ور اية ال صر

 -1ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واألئ وواب ر وبطاق ووة

الهوية

 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب إص وودار اإل ووادة م وود ححدي وود الجه ووة الموجه ووة إل ه ووا م وون موظ ووف خدم ووة العم ووالء ومع ووه

المستندات المطلوبة

 8دقا ق

 -2ي وم الموظف ب حالة الطلب إلى الموظف المختص بشعرة التحري والتوم ق إلصدار اإل ادة
 -3بعوود ا تموواد اإل ووادة موون ر و

الشووعرة ور و

ال سووم يووتم إحالووة اإل ووادة إلووى موظووف خدمووة العمووالء والووذي ي وووم

بتسل م اإل ادة للمتعامل.

 52درهم

 -1ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واألئ وواب ر وبطاق ووة

الهوية

 8دقا ق

 -1يت دم المتعامل بطلب إصدار الشهادة من موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

 -2ي وم الموظف ب حالة الطلب إلى الموظف المختص الذي ي وم بتحرير أمر قرل وإصدار الشهادة
 -3بعد ا تماد الشهادة من ر و

الشوعرة ور و

ال سوم يوتم إحالوة الشوهادة وأمور ال ورل إلوى موظوف خدموة العموالء

والذي يستلم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل مم ي وم بتسل مه الشهادة .

6

صورة رق األصل

7

لب منحة

 05درهم

 -1صورة ئو ة من جوواز السو ر واألئواب ر وبطاقوة الهويوة

 -1يت دم المتعامل بطلب الحصور لى صورة روق األصول مون سوكرح رة المودير العوام

 -2لب الحصور لى الخدمة متضمنا ب انات الوم ة

 -2ح وم السكرح رة بئخذ موا ة المدير العام موم اسوتالم الرسووم وي م ابول ححريور سوند

 -3توا موون الجهووة ات الشوئ دا وورة المحووا م أو إدارة

قرل للمتعامل

1و صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية

 -1ي وووم المتعاموول بتعرئووة نمووو ج لووب المنح ووة والمسووتو ي الشوورو

2و صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة.

المنح -ال ي ل مرم ن  11ام – ال يكوو لديوه ب وت شوعري – أ يكوو لديوه مول

 -3شهادة راحب أصل ة

) وي دمه لموظف خدمة العمالء مر ا به المستندات المطلوبة

والتوم ق

-3ي وووم الموظ ووف بالت وودق ق ووي ووي اس ووت اء الش وورو المتعل ووة بت ووديم الخدم ووة

الع اري

و خالصة ق د األسرة

التخط ط والمساحة أوالمجل

سكن ة/حجارية/زرا ة  /صنا ة
)...

 122درهم

5دقا ق

مكتب المدير

الرلدي بدا رة الرلدية )

4و حعرئة نمو ج لب منحة لمن ال ي ل مرم ن  11ام

ومعه المستندات المطلوبة

العام

 -3بعد ا تماد الصورة رق األصل من المدير العام يتم حسل مها للمتعامل
لووم يسوورق ل ووه

واسووتالم الرسوووم ووي م ابوول ححريوور سووند قوورل للمتعاموول متضوومن رسوووم لووب المنحووة

 15دق ة

شعرة التحري
قسم السجل

بجانب رسوم التحري الشامل أيضا ضوال ون بطاقوة مراجعوة ف ح وق ينصور المتعامول
متابعا الت دم ي انجاز الخدمة هاح ا أو بالحضور لم ر الدا رة

 -4ي وووم الموظووف ب حالووة ل ووب المنحووة لمسووجل خ وودمات التحووري بش وعرة التح ووري
والتوم ووق لتحري وور ح ري وور التح ووري الش ووامل للتح ووق م وون انطر وواع الش وورو

ل ووى المت وودم

1

للمنحة والتئ د من دم سرق حصوله لى منحة ومن دم حملكه لر ت شعري
 - 5يتم إحالة لب المنحة للجنة الرت وي لروات المونح بودا رة األرائوي لمواصولة
إجراءات استصدار أمر المنح ي حالة انطراع الشرو

8

إصدار شهادة ق د اإلجراء

 52درهم

لى المت دم بالمنحة

1و صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية

 -1ي وم المتعامل الجواري انجواز معاملتوه المتعل وة ب مروات الملك وة بعود سودادم للرسووم

2و صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة.

ويرغب ي حوص ل الم ام أو الكهرباء ألرئه أو مسوكنه ف بطلوب الحصوور لوى شوهادة

-3بطاقو ووة مراجع و وة ح و وود بو ووئ المتعامو وول قو وود ح و وودم بطلو ووب
الحصووور لووى خدمووة إمرووات الملك ووة لوودى دا وورة األرائووى ا
وأ الخدمة جاري الحصور ل ها.

 -4سوند قوورل ي ود سووداد المتعاموول للرسووم الم روئووة وون
الخدمة بدا رة األرائي.

ق د اإلجراء ومعه المستندات المطلوبة و لك من مكتب المدير العام

 12دقا ق

مكتب المدير
العام

 -0ح وووم س ووكرح رة الم وودير الع ووام بالت وودق ق ووي اس ووت اء الش وورو المتعل ووة بت ووديم

الخدمة واستالم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -3ح وووم بسووكرح رة الموودير العووام بتحريوور شووهادة ق وود اإلجوراء ا و ا تمادهووا موون الموودير
العام مم حسل مها للمتعامل

2

(ثانيا) جمموعة خدمات الرهون العقارية
م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

9

ا تماد د الرهن

 20221من

1و صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية لمندو الجهة المرحهنة وما

 -1يت وودم ال وراهن ومنوودو الجهووة المرحهنووة بطلووب ا تموواد وود الوورهن الع وواري موون موظووف

 -0صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية وخالصة ق د األسرة للراهن

 -0ي وووم موظووف خدم ووة العمووالء بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو المتعل ووة بت ووديم الخدم ووة

4و و الة حديثة ومصدقة من دا رة المحا م ي حالة الو الة ن الراهن وبح ق ينص

 -0يحت ظ الموظف المخوتص ب حودى النسوخت ن مون ود الورهن وحسولم األخورى لمنودو

 -5نسخت ن أصل ت ن من د الرهن ممهورح ن بختم الجهة المرحهنة

المرحهنة الرسوم.

12

ك الرهن

 022درهم

1و صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية لمندو الجهة المرحهنة وما

-1يت دم الراهن ومندو الجهة المرحهنوة بطلوب وك ود الورهن الع واري مون موظوف خدموة

11

حجديد د الرهن

 022درهم

10

ا تماد د الرهن

متوسط زمن
إنجاز

الخدمة

الع اري

ق مة د
الرهن

يثرت حرع ة المندو للجهة المرحهنة

3و وم ة الملك ة األصل ة والمخطط األصلي للع ار المراد رهنه و صورة ئو ة منها
ها صراحة لى الرهن ما يتعلق بالع ار محل الرهن

للع ار

يثرت حرع ة المندو للجهة المرحهنة

 -0صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية وخالصة ق د األسرة للراهن
 -3د الرهن مر ق به وم ة الملك ة األصل ة والمخطط األصلي

 -4نسخت ن أصل ت ن من د ك الرهن ممهورح ن بختم الجهة المرحهنة

خدمة العمالء ومعهما المستندات المطلوبة

 10دق ة

المسئولة
شعرة

الرهو

الع ارية
قسم
السجل
الع اري

واستالم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل الراهن أو و له)

الجهووة المرحهنووة معتموودة ا وال يشووتر حضووور ال وراهن أو و لووه إ ا مووا أحضوور منوودو الجهووة

العمالء ومعهما المستندات المطلوبة

الوحدة

 12دقا ق

 -2ي وووم موظ ووف خدم ووة العم ووالء بالت وودق ق ووي اس ووت اء الش وورو المتعل ووة بت ووديم الخدم ووة

واستالم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل الراهن أو و له)
ب
-3ي ووم الموظووف بووالتح ق موون أ ب انووات ووك الورهو وون قوود ملئووت موون قوورل الجهووة المرحهنووة
وي وم الراهن بتوق د ك الرهن ويختم بختم الجهة المرحهنة مم يتم ا تماد ك الرهن

 -4ال يش ووتر حض ووور من وودو الجه ووة المرحهن ووة ويك ووي حض ووور الو وراهن أو و ل ووه ووي حال ووة
حصوله لى ا ة المستندات المطلوبة ل ك الرهن من الجهة المرحهنة

الع اري

1و صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية لمندو الجهة المرحهنة وما

 -1يت وودم الوراهن ومنوودو الجهووة المرحهنووة بطلووب ا تموواد حجديوود وود الوورهن الع وواري موون

 -0صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية وخالصة ق د األسرة للراهن

 -0ي وووم موظووف خدم ووة العمووالء بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو المتعل ووة بت ووديم الخدم ووة

-3أصل د الرهن المراد حجديدم

واستالم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل الراهن أو و له)

يثرت حرع ة المندو للجهة المرحهنة

 -4و الة حديثة ومصدقة من دا رة المحا م ي حالة الو الة ن الراهن وبح ق ينص

 -3ي وم الموظف المختص با تماد حجديود ود الورهن لوى ن و

 -0صورة ئو ة من جواز الس ر واألئاب ر وبطاقة الهوية وخالصة ق د األسرة للراهن

 -1يت دم الراهن بطلب ا تماد د الرهن الع واري المتعلوق بررنوامج الشو خ زايود مون موظوف

 -4رسالة من برنامج الش خ زايد لالسكا بالموا ة لى الرهن

 -0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو المتعل ة بت ديم الخدمة

 -5نسخت ن أصل ت ن من د الرهن ممهورح ن بختم برنامج الش خ زايد لالسكا

 -3يحووت ظ الموظووف المخووتص ب حوودى النسووخت ن موون وود الوورهن وحرسول األخوورى معتموودة

ها صراحة لى الرهن ما يتعلق بالع ار محل الرهن

الع اري المتعلق
بررنامج الش خ زايد

بدو رسوم

موظف خدمة العمالء ومعهما المستندات المطلوبة

 -3وم ة ملك ة الع ار المراد رهنه

 10دق ة

وم وة الورهن األصول ة ا

وال يشتر حضور الراهن أو و له إ ا ما أحضر مندو الجهة المرحهنة الرسوم.

خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

 10دق ة

3

لإلسكا

 -6المخطط األصلي ساري الم عور وصورة منه

لررنامج الش خ زايد لالسكا ويحصل المتعامل لى صورة ئو ة منها

4

(ثالثا) جمموعة خدمات إثبات ملكية املنح ألول مرة
م

نوع الخدمة

الرسوم

13

إمرات ملك ة المنح السكن ة الخال ة

 0222درهم

14

إمرات ملك ة المنح السكن ة المرن ة

 3222درهم

15

إمرات ملك ة المنح الزرا ة الخال ة

 3522درهم

16

إمرات ملك ة المنح الزرا ة المزرو ة

 4522درهم

17

إمرات ملك ة المنح االتجارية الخال ة

 4222درهم

18

إمرات ملك ة المنح التجارية المرن ة

 5222درهم للدور الواحد +

19

إمرات ملك ة المنح الصنا ة الخال ة

 4222درهم

02

إمرات ملك ة المنح الصنا ة المرن ة

 5222درهم

01

إمرات ملك ة المنح السكن ة التجارية

 3222درهم

00

إمرات ملك ة المنح السكن ة التجارية

 4222درهم

03

إمرات ملك ة المنح التجارية

 5222درهم

الخال ة
المرن ة

 52درهم لكل ش ة أومكتب

وصف اإلجراء

الوحدة

المسئولة

إنجاز الخدمة

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واإلئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت وودم المتعاموول بطلووب إمرووات ملك ووة المنحووة ومعووه المسووتندات المطلوبووة موون

وحدة

مرحلة استالم

 -3أمر المنحة

 -0ي وم الموظف بالتدق ق وي اسوت اء الشورو المتعل وة بت وديم الخدموة واسوتالم

المستندات المطلوبة
 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

موظف خدمة العمالء

 -4المخطط األصلي +صورة ئو ة منه والصادر من إدارة

رسوم الخدمة م ابل ححرير سند قرل للمتعامل ضوال ون بطاقوة مراجعوة محودد بهوا

 -5حصر م راا إ ا ا الممنوح ورمة متو ى

 -3يتم إدراج اسم العم ل ئمن شف حمل ك المنح للعرض لوى صواحب السومو

التخط ط والمساحة بدا رة الرلدية

مو د الستالم وم ة الملك ة بعد ا تمادها

 -6رخصة الرناء والصادر من دا رة الرلدية ي حالة وجود مرا

حا م رأس الخ مة

 -7ي حالة المنح الزرا ة المزرو ة يجب أ يكو مسجل

وم ة التملك و را تها وا تمادها من نسخت ن وبح ق يحصل المتعامل لى نسخة

ي المخطط  52نخلة لى األقل

وحح ظ نسخة باألرش ف

لى أرض المنحة

 -8ي حالة المنح السكن ة المرن ة يجب أ يكو موئحا ي

 -4بعوود ا تموواد صوواحب السوومو حووا م رأس الخ مووة لكشووف التمل ووك يووتم ححريوور

04

05

إمرات ملك ة المسا ن الشعر ة

 1222درهم

مسا ن األشغار )

األمال

المطلوبة

 15دق ة)

إدارة

األمال

والتصر ات

مرحلة ا تماد

صاحب السمو
حا م رأس

المخطط أ الرناء لى مساحة ال ح ل ن  % 12من مساحة

غ ر محددة)

مرحلة ححرير

وم ة الملك ة

إمرات ملك ة الع ار االستثماري

مسا ن الش خ ص ر

قسم

والرسوم

والمستندات

التمل ك

األرض

 5222درهم لكل وحدة

مسا ن الش خ راشد

المنح

لب الخدمة

الخ مة لكشف

الصنا ة

مسا ن الش خ زايد

متوسط زمن

و را تها

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب إمرو ووات ملك ووة االمسو ووكن الش ووعري ومعو ووه المسو ووتندات

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

المطلوبة من موظف خدمة العمالء

 -4المخطط األصلي +صورة ئو ة منه

رسوم الخدمة م ابل ححرير سند قرل للمتعامل ضوال ون بطاقوة مراجعوة محودد بهوا

 -3حصر م راا ي حار وجود ورمة
 -5محضر استالم مسكن شعري
 -6رسالة المجل

الرلدي ي حالة مسا ن الش خ راشد)

-7سووند قوورل الرسوووم موون قروول دا وورة الرلديووة ووي حالووة مسووا ن

 -0ي وم الموظف بالتدق ق وي اسوت اء الشورو المتعل وة بت وديم الخدموة واسوتالم

وا تمادها
وحسل مها
للمتعامل

 02دق ة)

مو د الستالم وم ة الملك ة بعد ا تمادها

 -3ووي حال ووة مسووا ن الشو و خ راش وود يووتم ححري وور وم ووة الملك ووة مراش وورة و را ته ووا

وا تماده ووا م وون نس ووخت ن وبح ووق يحص وول المتعام وول ل ووى نس ووخة وحح ووظ نس ووخة

5

باألرش ف

الش خ راشد)

-8ال رار الوزاري ي حالة مسا ن االشغار

 -9رخصووة بنوواء إ وجوودت أو إيصوواالت غرامووة الرنوواء المخووالف

الصادرة من دا رة الرلدية

 -4ووي حالووة مسووا ن األشووغار و مسووا ن الش و خ ص و ر يووتم موول شووف حمل ووك

المسوا ن للعورض لوى صواحب السومو حووا م رأس الخ موة لال تمواد موم يوتم ححريوور

وم ووة التملو وك و را ته ووا وا تماده ووا م وون نس ووخت ن ل حص وول المتعام وول ل ووى نس ووخة

وحح ظ نسخة باألرش ف
06

إمرات ملك ة مسا ن المنح المال ة

07

إمرات ملك ة مسا ن ال روض

 1222درهم

لررنامج الش خ زايد لإلسكا

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئورارة

 -1يت وودم المتعاموول بطلووب إمرووات ملك ووة مسووا ن المنحووة المال ووة لررنووامج

وحدة المنح

مرحلة استالم لب الخدمة

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -0ي وووم الموظووف بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو المتعل ووة بت ووديم الخدمووة

قسم األمال

المطلوبة

وبطاقة الهوية

 -3حصر الم راا ي حار وجود ورمة

الش خ زايد لالسكا من موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

واسوتالم رسوووم الخدمووة م ابوول ححريوور سوند قوورل للمتعاموول ضووال وون بطاقووة

 -4رسالة برنامج الش خ زايد باالستح اع

مراجعة محدد بها مو د الستالم وم ة الملك ة بعد ا تمادها

 -6صورة من المخطط المرد ي المختوم

صاحب السمو حا م رأس الخ مة

 -5المخطط األصلي +صورة ئو ة منه
 -7رخصة الرناء

 -3يو ووتم إدراج اسو ووم العم و وول ئو وومن شو ووف حمل و ووك الم وونح للعووورض لو ووى
 -4بعود ا تمواد صواحب السومو حوا م رأس الخ موة لكشوف التمل وك يووتم

ححريوور وم ووة التملل ووك و را تهووا وا تماده ووا موون نس ووخت ن وبح ووق يحص وول
المتعامل لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

المال ة لررنامج الش خ زايد لإلسكا

 522درهم

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واإلئرارة

 -1يت وودم المتعاموول بطلووب إمرووات ملك ووة مسووا ن ال ووروض المال ووة لررنووامج

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -0ي وووم الموظووف بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو المتعل ووة بت ووديم الخدمووة

وبطاقة الهوية

 -3حصر الم راا ي حار وجود ورمة

الش خ زايد لالسكا من موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

واسوتالم رسوووم الخدمووة م ابوول ححريوور سوند قوورل للمتعاموول ضووال وون بطاقووة

 -4رسالة برنامج الش خ زايد باالستح اع

مراجعة محدد بها مو د الستالم وم ة الملك ة بعد ا تمادها

 -6صورة من المخطط المرد ي المختوم

صاحب السمو حا م رأس الخ مة

 -5المخطط األصلي +صورة ئو ة منه
 -7رخصة الرناء

إدارة األمال

والتصر ات

والمستندات والرسوم
 15دق ة)

مرحلة ا تماد صاحب

السمو حا م رأس الخ مة
لكشف التمل ك
غ ر محددة)

مرحلة ححرير وم ة الملك ة

و را تها وا تمادها وحسل مها
للمتعامل

 02دق ة)

 -3يو ووتم إدراج اسو ووم العم و وول ئو وومن شو ووف حمل و ووك الم وونح للعووورض لو ووى
 -4بعود ا تمواد صواحب السومو حوا م رأس الخ موة لكشوف التمل وك يووتم

ححرير وم ة التملك و را تها وا تمادها من نسخت ن وبح ق يتم االحت وا

بنسخة باألرش ف ويتم االحت ا بنسخة أصل ة للررنامج ويحصل المتعامول
لى صورة من وم ة الملك ة

6

(رابعا) جمموعة خدمات تثبيت األمالك القدمية
م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

الوحدة المسئولة

متوسط زمن

08

لب تح ملف

 122درهم

 -1نم و ووو ج ل و ووب حثر و و ووت األمو و ووال ال ديمو و ووة

 -1يتوجه المتعامل لموظف خدموة العموالء لطلوب حثر وت األموال ال ديموة ومعوه صوور ئوو ة مون األوراع

وحدة حثر ت األمال

 12دقا ق

 -0ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واالئ وورارة

 -0ي وووم موظووف خدمووة العمووالء بووالتحري وون الع ووار الم وراد حثر تووه موون واقوود السووجل الع وواري المؤرشووف

قسم األمال

-3صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -3يتم إحالة لب المتعامول ومر احوه إلوى مسوؤور التنسو ق والمتابعوة بمكتوب المودير العوام والوذي يح ول

إدارة األمال والتصر ات

حثر ت األمال
ال ديمة

متضمن الموا ة المرد ة من المدير العام

وبطاقة الهوية

-4حصر الم راا ي حار وجود ورمة

 -5و الة حديثة و مصدقة ي حار التو ل

 -6محضر شهادة مصدع لدى احب العدر

-7رسووالة موون أم وور المنط ووة إ ا انووت المنط ووة

09

خروج مساح للر د

 122درهم

المساحي لألمال

ال ديمة ألور مرة

32

محضر الشهادة

31

خروج مساح للمطاب ة

 522درهم

الطلب للمدير العام لمراجعته وا تماد الموا ة المرد ة لطلب حثر ت األمال ال ديمة

ولخروج المساح للر د المساحي لألمال ال ديموة غ ور المثروحوة والوذي سوو ي ووم بتحريور محضور شوهادة
لى الموقد بحضور  4شهود بعد ق امه بعمل ة الر د المساحي لألمال ال ديمة غ ر المثروحة

 -1ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واالئ وورارة

 -1بعوود الموا ووة المرد ووة لووى لووب حثر ووت األمووال ي وووم موظووف خدمووة العمووالء بوحوودة حثر ووت األمووال

-0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

-0ي وم موظف خدمة العمالء بتنس ق مو د مد المساح لل ام بعمل ة الر د المسواحي بوالتزامن مود ححريور

وبطاقة الهوية

ال ديمة باستالم الرسوم من المتعامل ي م ابل ححرير سند قرل لخروج المساح للر د المساحي

محض وور ش ووهادة ل ووى الموق وود بحض ووور  4ش ووهود حزي وود أ م ووارهم وون  52س وونة بع وود ق ام ووه بعمل ووة الر وود

ال ديم ووة م وون م وودير ووام ال وودا رة م وود المس ووتندات

المساحي لألمال ال ديمة غ ر المثروحة

 -4األوراع الثروح ووة لعوودد  4شووهود موون المنط ووة

 -4ي وم المساح بعمل ة الر د المساحي بالتزامن مد ححرير محضر شهادة لى الموقود بحضوور  4شوهود

المر ة

ي موقد األمال ال ديمة

-3يتم اخطار المتعامل بمو د خروج المساح لضما حواجدم بالموقد مد الشهود ند حضور المساح

 -1ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واالئ وورارة
-0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

-0ي وم موظف خدمة العمالء بوحدة حثر ت األمال ال ديمة باستالم الرسوم من المتعامل ي م ابل

 -3لب من المتعامل لخروج مساح دا رة

ححرير سند قرل

لم ارنتها بت رير آخر بناءا لى رغرته

الر د المساحي

األرائي للر د المساحي ألمال ه ال ديمة
 -4صورة ئو ة من ح رير الر د المساحي

شعرة الشئو ال ن ة

لتثر ت األمال ال ديمة
قسم السجل الع اري
بالتعاو مد وحدة
حثر ت األمال ال ديمة
قسم األمال

حتوقف ال ترة

الزمن ة النجاز

الخدمة حسب
المنط ة وحو ر
المساح ن

وحواجد الشهود

حزيد أ مارهم ن  52سنة بعد استالم رسوم المحضر ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

-1ي وم المتعامل بطلب خروج مساح دا رة األرائي للر د المساحي ألمال ه ال ديمة لمطراقتها

وبطاقة الهوية

ال ديمة

 -4بعد الموا ة المرد وة يوتم اسوتالم الرسووم مون المتعامول وي م ابول ححريور سوندي قورل ل وتح الملوف

بها أم ر

حزيد ا مارهم ن 52سنة مد حضوورهم شخصو ا

ي ل مرة

إلكترون ا بالدا رة وإ داد ح رير الرحق والتدق ق

 -5يتم االنتهاء من اجراءات تح الملف بعد ححرير محضر الشهادة

 -3الموا ة المرد ة لوى لوب حثر وت األموال

 152درهم

الثروح ة ورسالة من أم ر المنط ة إ ا انت المنط ة بها أم ر

إنجاز الخدمة

وم ارنتها بت رير آخر بناءا لى رغرته

- 3ي وم موظف خدمة العمالء بوحدة حثر ت األمال ال ديمة بتنس ق مو د مد المساح لل ام بعمل ة

 -4يتم اخطار المتعامل بمو د خروج المساح لضما حواجدم بالموقد ند حضور المساح

7

الذي يرغب المتعامل بمطاب ته

م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

الوحدة المسئولة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

30

حمل ك الع ارات

 3222درهم

 -1نمو ج لب حثر ت األمال ال ديموة متضومن الموا وة

 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب إمر ووات ملك ووة الع ووارات

وحدة حثر ت األمال ال ديمة

مرحلة استالم لب الخدمة

 -0صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

المستندات المطلوبة

إدارة األمال والتصر ات

-3صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -0ي و وووم الموظو ووف بالتو وودق ق و ووي اسو ووت اء الشو وورو

 15دق ة)

المرن ة غ ر

المثروحة بموجب
محضر شهادة

المرد ة من المدير العام

-4حصر الم راا ي حار وجود ورمة

 -5و الة حديثة و مصدقة ي حار التو ل

المرن ووة غ وور المثروحووة موون موظووف خدمووة العمووالء ومعووه

المتعل ة بت ديم الخدمة واستالم رسووم الخدموة م ابول

ححريوور سووند قوورل للمتعاموول ضووال وون بطاقووة مراجعووة

 -6محضو وور شو ووهادة لعو وودد  4شو ووهود مو وون المنط و ووة حزيو وود

محدد بها مو د الستالم وم ة الملك ة بعد ا تمادها

-7رسالة من أم ر المنط ة إ ا انت المنط ة بها أم ر

األمووال ال ديمووة غ وور المثروح ووة للعوورض لووى ص وواحب

 -9ق ورار اللجنووة ال ن ووة المشووتر ة لتثر ووت األمووال ال ديمووة

 -4بعوود ا تموواد صوواحب السوومو حووا م رأس الخ مووة

ا مارهم ن 52سنة مصدع لدى احب العدر
 -8المخطط األصلي  +صورة ئو ة منه
بالموا ة لى التمل ك

 -3يو ووتم إدراج اسو ووم العم و وول ئو وومن شو ووف حمل و ووك

السمو حا م رأس الخ مة

لكشوف التمل ووك يووتم ححريوور وم ووة التمللووك و را تهووا
وا تمادها من نسخت ن وبح وق يحصول المتعامول لوى

قسم األمال

والمستندات والرسوم المطلوبة

مرحلة ا تماد صاحب السمو حا م
رأس الخ مة لكشف التمل ك
غ ر محددة)

مرحلة ححرير وم ة الملك ة و را تها
وا تمادها وحسل مها للمتعامل
 02دق ة)

نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

8

(خامسا) جمموعة خدمات إثبات عمليات جتديد سند التملك
م

نوع الخدمة

الرسوم

33

حجديد سند التملك

 600درهم

34

حجديد سند التملك لتئمر الع ار

 622درهم

35

حجديد سند التملك بموجب حغ ر

 622درهم

36

إصدار بدر حالف وم ة ملك ة

وصف اإلجراء

الوحدة

المسئولة

إنجاز

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت دم العم ل بطلب التجديد من موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

وحدة حجديد

 05دق ة

 -3حصر م راا ي حار وجود ورمة

التحووري والتوم ووق للتحووري نهووا ووي السووجل الع وواري المؤرشووف إلكترون ووا بالوودا رة وإ ووداد

المستندات المطلوبة

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -0ي وووم الموظووف بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو وإحالووة وم ووة ملك ووة الع ووار إلووى شووعرة

 -4المخطط األصلي +صورة ئو ة منه

ح رير التحري إلر اقه ي لب الخدمة

 -5وم ة الملك ة
-6نمو ج التحري ن الع ار
 -1صورة ئو ة من جواز الس ر المال واالئرارة وبطاقة الهوية
 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة المال
-3حصر م راا ي حار وجود ورمة
 -4المخطط األصلي  +صورة ئو ة منه

متوسط زمن
الخدمة

سند التملك

قسم التصر ات

 -3ي وم موظف خدمة العمالء بوحدة حجديود سوند التملوك باسوتالم رسووم الخدموة م ابول

ححرير سند قرل الرسوم للمتعامل

 -4يتم ححرير وم ة الملك ة المجوددة و را تهوا وا تمادهوا مون نسوخت ن وبح وق يحصول

المتعاموول لووى نسووخة وحح ووظ نسووخة باألرش و ف بعوود أرش و ة التعووديالت التووي ورأت لووى
وم ة الملك ة األصل ة

وحدة حجديد
سند التملك

قسم التصر ات

 -5وم ة التملك

-6ح رير قسم الهندسة الع اري)
-7موا ة إدارة التخط ط والمساحة بدا رة الرلدية

نوع الع ار

وحدة حجديد

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية
 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

سند التملك

-3حصر م راا ي حار وجود ورمة

قسم التصر ات

 -4المخطط األصلي الجديد بعد حغ ر نوع األرض  +صورة ئو ة منه
-5وم ة التملك
 -6موا ة إدارة التخط ط والمساحة بدا رة الرلدية
-7رخص الرناء أو الرخص التجارية إ وجدت

 1222درهم

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت دم العم ل بطلب إصدار بدر حالف وم ة ملك ة من موظوف خدموة العموالء بوحودة

وحدة حجديد

 -3حصر م راا حار وجود ورمة

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو وإحالة وم ة ملك ة الع ار التال وة أو جوزء

قسم التصر ات

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

حجديد سند التملك ومعه المستندات المطلوبة

 -4المخطط األصلي  +صورة ئو ة منه

منها إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ي السجل الع اري المؤرشف إلكترون ا

-6محضر إقرار وحعهد

ححرير سند قرل الرسوم للمتعامل

-5وم ة التملك التال ة أوجزء منها

سند التملك

 -3ي وم موظف خدمة العمالء بوحدة حجديود سوند التملوك باسوتالم رسووم الخدموة م ابول

9

م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

37

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض سكن ة خال ة

 1222درهم

 -1صووورة ئووو ة موون جووواز السو ر واالئوورارة

 -1يت وودم المتعاموول بطلووب خطووي إلصوودار بوودر اقوود

38

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض سكن ة مرن ة

 0222درهم

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

المستندات المطلوبة

39

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض زرا ة خال ة

 0222درهم

-4و الة حديثة ومصودقة مون احوب العودر وي

وإحالووة صووورة وم ووة ملك ووة الع ووار الم ووودة إلووى شووعرة

42

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض زرا ة مزرو ة

 3222درهم

 -5ل ووب خط ووي إلص وودار ب وودر اق وود وم ووة

المؤرشف إلكترون ا

41

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض حجارية خال ة

 0222درهم

-6صورة من وم ة الملك ة الم ودة

الملك و ووة بع و وود اس و ووتالم رس و وووم المحض و وور و و ووي م اب و وول

 -4يووتم ححريوور وم ووة الملك ووة االصووادرة روودر حووالف و را تهووا وا تمادهووا موون نسووخت ن

وبح ق يحصل المتعامل لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

وبطاقة الهوية

-3حصر الم راا حار وجود ورمة
حار التو ل

ملك ة

وم و ووة ملك و ووة إلو ووى موظو ووف خدمو ووة العمو ووالء مر و ووا بو ووه
 -0ي و وووم الموظو ووف بالتو وودق ق و ووي اس و وت اء الشو وورو

التحووري والتوم ووق للتحووري نهووا ووي السووجل الع وواري

-7ب ووال لو وإلدارة العام ووة لش وور ة رأس الخ م ووة

40

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض حجارية مرن ة

 0522درهم

 -8إقو و ورار و وودا وم و ووة ملك و ووة ص و ووادر م و وون

اق وود وم ووة ملك ووة بالجري وودة واالنترن ووت باإلناب ووة وون

43

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض صنا ة خال ة

 0222درهم

 -9محضر إقرار وحعهد ب دا وم ة الملك ة

للمتعامل

44

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض صنا ة مرن ة

 0522درهم

-12المخط ووط األص وولي  +ص ووورة ئ ووو ة من ووه

اإل ووال ووي الجري وودة ووي م اب وول ححري وور س ووند ق وورل

والصادر من إدارة التخط ط والمساحة

 -5بع وود مض ووي م وودة ال ح وول وون  35ي وووم م وون ح وواريخ

45

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض سكن ة حجارية خال ة

 0222درهم

الخاص بالدا رة ن دا وم ة الملك ة

46

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض سكن ة حجارية مرن ة

 0522درهم

والذي حم من خالر الدا رة

47

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة ألرض حجارية صنا ة

 0522درهم

48

إصدار بدر اقد وم ة ملك ة لع ار استثماري

 3222درهم

49

لكل مرة يجدد ها لب خدمة بدر اقد وم ة ملك ة

يضا نسرة  %02من هذم

الرسوم إلى الرسوم الم روئة ي
ل مرة يجدد ها

المحكمة

 -4ي وووم الموظ ووف بت ووديم خدم ووة اإل ووال

حجديد
سند

التملك
قسم

التصر ات

المتعامو وول ا و لو ووك بعو وود ق امو ووه باسو ووتالم رسو وووم خدمو ووة

 -11إ و و ووال بالجري و و وودة و موق و و وود االنترن و و ووت
-10سووند ق وورل رس وووم اإل ووال ووي الجري وودة

بوحوودة حجديوود سووند التملووك موورة أخوورى ف ح ووق ي وووم

 -13إ ا و ووا المال و ووك ش و وور ة ن و ووه يتطل و ووب

إصدار بودر اقود وم وة ملك وة ا موم ي ووم بتحريور حعهود

بالتوق د من جانوب الشور ة وصوورة مون الرخصوة

الصووادرة روودر اقوود بووالر د أو التنووازر لمودة  3سوونوات

التجارية

وحدة

 05دق ة

الخدمة

وون ب وودر

اإل و ووال

المسوتندات التووي حرو ن الشوور اء وب ووا بووالمخور

المسئولة

إنجاز

 -3ي وم الموظوف بتحريور محضور حعهود ب ودا وم وة
ححريرسند قرل للمتعامل

ب دا وم ة الملك ة

الوحدة

متوسط زمن

و وون و وود وم و ووة التمل و ووك بالجريو وودة وموق و وود

االنترنووت ف يتوجووه العم وول إلووى موظووف خدمووة العمووالء
الموظ ووف بالت وودق ق ووي اس ووت اء ش وورو ح ووديم خدم ووة

وإق و ورار للمتعامو وول بعو وودم التصو وور

و ووي وم و ووة الملك و ووة

لى األقل .

 -6ي وووم الموظووف باسووتالم رسوووم ح ووديم الخدمووة ووي

م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -7ي ووتم ححري وور وم ووة الملك ووة االص ووادرة ر وودر اق وود

و را تهو ووا وا تمادهو ووا مو وون نسو ووخت ن وبح و ووق يحصو وول

11

المتعامل لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

نوع الخدمة

م
48

اال ال

ن بدر اقد وم ة

52

اال ال

ن بدر اقد وم ة

50

محضر حعهد ن دا وم ة

ملك ة بالجريدة

الرسوم

المستندات المطلوبة

 622درهم

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 422درهم للجريدة +
 022درهم للدا رة)

بدو رسوم

ملك ة بالموقد االلكتروني

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -3لب خطي من صاحب الوم ة الم ودة لإل ال

وصف اإلجراء

نها

-4حصر الم راا حار وجود ورمة

-5و الة حديثة ومصدقة من احب العدر ي حار التو ل

 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب اإل ووال

وون ب وودر اق وود وم ووة ملك ووة بالجري وودة وب ووالموقد

 -0ي وووم الموظ ووف بالت وودق ق ووي اس ووت اء الش وورو وإحال ووة ص ووورة وم ووة ملك ووة الع ووار

التصر ات

المطلوبة

الم ووودة إل ووى ش ووعرة التح ووري والتوم ووق للتح ووري نه ووا ووي الس ووجل الع وواري المؤرش ووف

-7صورة من وم ة الملك ة الم ودة

شعرة التحري والتوم ق للتحري الشامل نه

الملك ة

-9محضر إقرار وحعهد ب دا وم ة الملك ة
 -12إقرار دا وم ة صادر من المحكمة

وحدة حجديد

 3أيام

اإللكتروني للدا رة من موظف خدمة العمالء بوحدة حجديد سند التملك ومعه المسوتندات

-6المخطط األصلي  +صورة ئو ة منه والصادر مون إدارة

-8بووال ل وإلدارة العامووة لشوور ة رأس الخ مووة ب وودا وم ووة

المسئولة

إنجاز

سند التملك

إلكترون ا

التخط ط والمساحة

الوحدة

متوسط زمن

قسم

الخدمة

يوم واحد

 -3ذلك ي وم موظف خدمة العمالء ب حالة ب انات صاحب وم ة الملك وة الم وودة إلوى
 -3ي وم الموظف بتحرير محضر حعهد ب دا وم ة الملك وة بعود اسوتالم رسووم المحضور
ي م ابل ححريرسند قرل للمتعامل

 -4ي وم الموظف بت ديم خدمة اإل ال

ن بدر اقود وم وة ملك وة بالجريودة واالنترنوت

باإلنابووة وون المتعاموول ا و لووك بعوود ق امووه باسووتالم رسوووم خدمووة اإل ووال ووي الجريوودة ووي
م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -5يووتم حن ووذ اإل ووال ووي الجريوودة موون خووالر منوودو شوور ة د ايووة وإ ووال ب نهووا اح وواع
شرا ة استراح ج ة مد الدا رة ي مدى زمني ال يتجاوز  3أيام

 -6ووي حو ن يووتم حن ووذ اإل ووال ووي الموقوود اإللكترونووي للوودا رة لووى االنترنووت ووي موودى
زمن ووي ال يتج وواوز ي وووم ن م وون ح وواريخ ل ووب الخدم ووة بواس ووطة مس ووؤور االحص ووار المؤسس ووي

واال الم

ملك ة

 152درهم

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت دم المتعامل بطلب إصدار بدر اقد وم ة ملك ة من موظف خدمة العمالء بوحدة

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

حجديد سند التملك ومعه المستندات المطلوبة

-4و الة حديثة ومصدقة من احب العدر ي حار التو ل

الم ووودة إل ووى ش ووعرة التح ووري والتوم ووق للتح ووري نهو وا ووي الس ووجل الع وواري المؤرش ووف

-6المخطط األصلي  +صورة ئو ة منه

 -3ي وم الموظف بتحرير محضر حعهد ب دا وم ة الملك وة بعود اسوتالم رسووم المحضور

-3حصر الم راا حار وجود ورمة

 -5لب خطي إلصدار بدر اقد وم ة ملك ة

 15دق ة

 -0ي وووم الموظ ووف بالت وودق ق ووي اس ووت اء الش وورو وإحال ووة ص ووورة وم ووة ملك ووة الع ووار

إلكترون ا

11

-7صورة من وم ة الملك ة الم ودة

ي م ابل ححريرسند قرل للمتعامل

-8بووال ل وإلدارة العامووة لشوور ة رأس الخ مووة ب وودا وم ووة

الملك ة

 -9إقرار دا وم ة صادر من المحكمة

12

(سادسا) جمموعة خدمات إثبات عمليات ضم وفصل األمالك
م

نوع الخدمة

 53إئا ة مشتمالت لى الع ار مرا ق إئا ة)

الرسوم
 622درهم

54

إئا ة مرنى سكني لى أرض خال ة مثرتة

 1522درهم

55

إئا ة مرنى استثماري لى أرض خال ة مثرتة

 0222درهم  52+درهم

56

إئا ة مصند لى أرض خال ة مثرتة

 3222درهم

57

إئا ة مساحة لى المساحة األصل ة للع ار

 622درهم

58

ال رز – قسمة مساحة األرض

 622درهم لكل وحدة

59

دمج الع ارات

 522درهم لكل وحدة

لكل ش ة أو مكتب أو
محل

وصف اإلجراء

المستندات المطلوبة

الوحدة

متوسط زمن

المسئولة

الخدمة

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت ودم المتعاموول بطلووب اإلئوا ة ومعووه المسووتندات المطلوبوة لموظووف خدمووة

وحدة ئم

 05دق ة

-3المخطط األصلي متضمنا المشتمالت المضا ة  +صورة

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشورو وإحالوة وم وة ملك وة الع وار إلوى

األمال

-5رخصة الرناء بعد إئا ة المشتمالت

-3ي وووم موظ ووف خدمووة العم ووالء بوح وودة ئووم و ص وول األمووال باس ووتالم الرس وووم

قسم

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة
 -4وم ة التملك األصل ة

العمالء بوحدة ئم و صل األمال

شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ي السجل الع اري المؤرشف إلكترون ا

م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -4يتم ححرير وم ة الملك ة مثرتا بها اإلئا ة و ق المخطط الجديود و را تهوا

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية
 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة
 -3حصر م راا ي حار وجود ورمة

وا تمادهووا موون نسووخت ن وبح ووق يحصوول المتعاموول لووى نسووخة وحح ووظ نسووخة

باألرش ف

و صل

التصر ات
إدارة

األمال

والتصر ات

 -4المخطط األصلي شامال اإلئا ة  +صورة منه
-5وم ة التملك

-7أمر اإلئا ة وسند ال رل الذي يخص اإلئا ة
-8موا ة اللجنة ال ن ة لى اإلئا ة ب دارة التخط ط والمساحة
 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت دم المتعامل بطلب ال ورز ومعوه المسوتندات المطلوبوة لموظوف خدموة العموالء

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

بوحدة ئم و صل األمال

-4و الة حديثة مصدقة من احب العدر ي حار التو ل

شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ي السجل الع اري المؤرشف إلكترون ا

-5المخطط األصلي  +صورة ئو ة منه

-3ي وم موظف خدمة العمالء باستالم الرسوم م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

-6وم ة التملك األصل ة

 -4ي ووتم ححري وور وم ووا ق الملك ووة بع وودد المخطط ووات و را ووة وا تم وواد وول منه ووا م وون

 -3حصر م راا ي حار وجود ورمة

دمج قس مت ن ئ ثر)

مدمجة

 -0ي وووم الموظووف بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو وإحالووة وم ووة ملك ووة الع ووار إلووى

 -7الموا ة لى ال رز من إدارة التخط ط والمساحة

نسخت ن وبح ق يحصل المتعامل لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت دم المتعامل بطلب دمج قس مت ن أو أ ثر ومعه المستندات المطلوبة

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة المال

 -0ي وووم الموظووف بالت وودق ق ووي اس ووت اء الشوورو وإحالووة وم ت ووي أو ومووا ق ملك ووة

 -3حصر م راا ي حار وجود ورمة

الع ارات المراد إمرات دمجها إلى شوعرة التحوري والتوم وق للتحوري نهوا وي السوجل

-4و الة حديثة مصدقة من احب العدر ي حار التو ل

الع اري المؤرشف إلكترون ا

-5المخطط األصلي بعد الدمج  +صورة ئو ة منه

-3ي وم موظف خدمة العمالء باستالم الرسوم م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -6وم تي أو وما ق الملك ة المراد دمجها

 -4يووتم ححريوور وم ووة الملك ووة و را تهووا وا تمادهووا موون نسووخت ن حسووب المخطووط

 -8الموا ة لى الدمج من إدارة التخط ط والمساحة

الجديد وبح ق يحصل المتعامل لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

13

14

(سابعا) جمموعة خدمات إثبات امللكية مبوجب حصر املرياث والتخارج
م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

الوحدة

المسئولة

إنجاز الخدمة

62

التملك بموجب حصر الم راا لع ار سكني خالي

 1222درهم لكل وحدة

 -1ص ووور ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر

 -1يت دم الورمة أو و لهم أو ممثلهم ال انوني بطلوب إمروات الملك وة بموجوب حصور

وحدة

 05دق ة

61

التملك بموجب حصر الم راا لع ار سكني مرني

 1522درهم لكل وحدة

60

التملك بموجب حصر الم راا لع ار سكني حجاري

 0222درهم لكل وحدة

ومو لهم أو ممثلهم ال انوني إ وجد

 -0ي وم الموظف بالتودق ق وي اسوت اء الشورو وإحالوة وم وة ملك وة الع وار األصول ة

قسم

63

التملك بموجب حصر الم راا لع ار حجاري خالي

 1222درهم لكل وحدة

64

التملك بموجب حصر الم راا لع ار حجاري مرني

 0222درهم لكل وحدة

65

التملك بموجب حصر الم راا لع ار صنا ي

 0222درهم لكل وحدة

66

التملك بموجب حصر الم راا لع ار صنا ي حجاري

 0222درهم

67

التملك بموجب حصر الم راا لع ار زرا ي غ ر مزروع

 0222درهم

68

التملك بموجب حصر الم راا لع ار زرا ي مزروع

 0522درهم

69

التخارج

 1222درهم

واالئ و و وورارة وبطاق و و ووة الهوي و و ووة للورم و و ووة

الم راا ومعهم المستندات المطلوبة لموظف خدمة العمالء بوحدة التخارج

 -0ص ووور ئ ووو ة م وون خالص ووة ق وود

إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ي السجل الع اري المؤرشف إلكترون ا

-3وم ة حصر الم راا

ممثلهم ال انوني

األسرة للورمة

-3ي وووم موظووف خدمووة العمووالء باسووتالم الرسوووم م ابوول ححريوور سووند قوورل للورمووة أو

 -4و الة حديثوة مصودقة مون احوب

 -4يتم ححرير وم ة الملك ة و را تها وا تمادها من نسوخت ن وبح وق يحصول الورموة

-5المخطط األصلي +صورة ئو ة

 -5ي حالة رغرة الورمة أو و لهم أو ممثلهم ال انوني ي حسم تهم وي وم وة إمروات

منه

الملك ة بموجب حصر الم راا ف عل هم إحضار جم د صور جووازات سو رهم ا و وي

العدر ي حار التو ل

 -6وم ة الملك ة
 -1ص ووور ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر

 -1يت وودم الورمووة أو و و لهم أو مم وثلهم ال ووانوني بطلووب إمرووات حخووارج أحوود أو بعوول

ومو لهم أو ممثلهم ال انوني إ وجد

المطلوبة لموظف خدمة العمالء بوحدة التخارج

الورمة من نص ره ي وم ة الملك ة الع ارية بموجب حصر الم راا ومعهم المستندات

 -0ص ووور ئ ووو ة م وون خالص ووة ق وود

األسرة للورمة

إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ي السجل الع اري المؤرشف إلكترون ا

-3ي وووم موظووف خدمووة العمووالء باسووتالم الرسوووم م ابوول ححريوور سووند قوورل للورمووة أو

 -4و الة حديثوة مصودقة مون احوب

ممثلهم ال انوني

-5المخطط األصلي +صورة ئو ة

وبح ق يحصل الورمة أو ممثلهم ال انوني لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

العدر ي حار التو ل
منه

التصر ات

حسم تهم

 -0ي وم الموظف بالتودق ق وي اسوت اء الشورو وإحالوة وم وة ملك وة الع وار األصول ة

-3وم ة حصر الم راا

التخارج

أو ممثلهم ال انوني لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

حالة دم حح ق لوك الشور و وم وة الملك وة حسوجل باسوم وورموة المرحووم و دو

واالئو و وورارة وبطاقو و ووة الهويو و ووة للورمو و ووة

متوسط زمن

 -4يووتم ححريوور وم ووة الملك ووة بعوود إمرووات التخووارج و را تهووا وا تمادهووا موون نسووخت ن

 -6وم ة الملك ة

 -7خط ووا م وون المحكم ووة بتخ ووارج
أحوود أو بعوول الورمووة موون نص و ره ووي

اإلرا وحصوووله لووى ح وقووه المال ووة

15

املة

16

(ثامنا) جمموعة خدمات تسجيل عمليات التداول العقاري
الرسوم

م

نوع الخدمة

72

حسج ل د الر د الع اري

 %0من ق مة الع ار المراع

71

حسج ل د ب د ألرض

 %6من ق مة الع ار المراع

70

حسج ل د ب د ألرض ي

73

حسج ل ن ل جز ي لملك ة

74

خروج مندو من دا رة

وصف اإلجراء

المستندات
المطلوبة
 -1ص و ووورة ئ و ووو ة م و وون ج و ووواز

زرا ة

 %6من ق مة الع ار المراع

 -0صووورة ئووو ة موون خالصووة

للتحري نها ا وي وم ب حالة المخطط إلى شعرة الشؤو ال ن ة للتحري نه بمعر ة الدا رة وبدو رسوم

ق د أسرة للمشتري

-3بعد ورود ح رير الرحق والتدق ق ن المخطط ووم ة الملك ة بما ي د دم وجود مالحظات

ار إلى شريك

 %0من ق مة الحصة

المن ولة إلى الشريك وإ ا لم
ينص صراحة

لى ق متها

ححسب لى أنها  %52من

ق مة الع ار

األرائي ألخذ حوق د الرا د
أو المشتري

-3حصوور الم وراا حووار وجووود
 -4و الووة حديثووة ومصوودقة موون

 -4يكو حوق د المشتري ئروريا ي حالة وجود مالحظة هندس ة لى المخطط ح ق ي وم بالتوق د لى حعهد

من قرل المالك أو جم ود الورموة

 -5ي حالة دم قدرة الرا د أو المشتري أو ل هما لى الحضور يخرج مندو من قسم السجل الع اري إلى

والسو و ارة إ ا ان ووت م وون خ ووارج

ححرير سند قرل والتي ححسب بحسب المسا ة

حتراوح الرسوم ب ن 022إلى
 1222درهم حسب
المنط ة

ومص وودقة م وون وزارة الخارج و ووة

الدولة )

 05دق ة

قسم التداور
الع اري

أو الرا د لى األقل و استالم الرسوم نسرة من ق مة الع د ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

إدارة التنظ م

بمسؤول ته ن وجود هذم المالحظة دو ححمل الدا رة أي مسؤول ة

والتداور
الع اري

مكا حواجد الرا د أو المشتري ألخذ حوق عه بناءا لى لب ممثله و لك بعد سداد رسوم خروج المندو م ابل

-6يتم ححرير وم ة انت ار الملك ة و را تها من نسخت ن وا تمادها وحسل م احداها للمتعامل واالحت ا

-5مخطو ووط أص و وولي ح و ووديق +

باألخرى باألرش ف

-6وم ة الملك ة األصل ة

 -1بعد ق ام المتعامل ب جراءات حسج ل د الر د ب سم التداور الع اري وبح ق ال يترق لى إنهاء المعاملة ن
سوى حوق د الرا د أو المشتري أو ل هما لتعذر الحضور.
ال وم التالي
 -0يت دم المتعامل مندو المكتب الع اري أو ممثل الرا د أو المشتري أو ل هما) بطلب خروج مندو من
مراشرة
قسم التداور الع اري ألخذ حوق د الرا د أو المشتري أو ل هما ي منط ة حواجدهما.
 -3ي وم المتعامل بسداد رسوم خروج المندو م ابل ححرير سند قرل والتي ححسب بحسب المسا ة
 -4يخرج المندو ومعه نسخة الع د األصل ة ي ن ال وم أو ال وم التالي مراشرة ألخذ حوق د الرا د أو
المشتري أو ل هما ي منط ة حواجدهما

صورة ئو ة منه

-7إ

م وون المحكم ووة إ ا ووا

ب ن الورمة قصر

 -8إ ا ووا المالووك شوور ة يووتم

ح ديم د حئس

الشر ة مرو ن

بووه أسووماء المووال باإلئووا ة إلووى
مسووتند رسوومي يرو ن اسووم موون لووه

المسئولة

-0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو وإحالة وم ة الملك ة إلى شعرة التحري والتوم ق

ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو و بحضور شاهدين يتم ححرير د الر د وحوق د ر ه

احووب العوودر ووي حالووة التو وول

منط ة نا ة

 -1يت دم المتعامل بطلب ن ل ملك ة الع ار بالر د أو ن ل الملك ة جز ا إلى شريك ومعه المستندات المطلوبة

الس و ر واالئوورارة وبطاقووة الهويووة

ورمة

إنجاز

الخدمة
إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري

للطر ن الرا د والمشتري

متوسط زمن

الوحدة

ال وم أو

حق التوق د ن الشر ة

17

م

نوع الخدمة

الرسوم

75

محضر التنازر

 152درهم

76

حسج ل التنازر ن ملك ة ار

 622درهم

77

الع ار

المستندات

متوسط زمن

وصف اإلجراء

انجاز

المطلوبة

ألور مرة ألقار الدرجة األولى
حسج ل التنازر ن ن

 0222درهم

للمرة الثان ة أو أ ثر ألقار

الدرجة األولى بشر مرور سنة
لى األقل من آخر حنازر

78

حسج ل التنازر ن ن

الع ار

للمرة الثان ة أو أ ثر ألقار

الدرجة األولى ي مدى زمني أقل
من سنة من آخر حنازر

 %0من ال مة
السوق ة للع ار
وبحد أدنى

 0222درهم

الخدمة

 -1صووورة ئووو ة موون جووواز

-1يت دم المتعامل بطلب التنازر ألور مرة أو أل ثر من مرة بشر مرور سنة لى األقل من آخر حنازر ومعه

الهوية للطر ن

 -0ي وم الموظف باستالم الرسوم م ابل ححرير سند قرل للمتعامل مم ي وم بطرا ة نمو ج محضر التنازر مستو ى

الس و و و ر واالئو و وورارة وبطاقو و ووة

المستندات المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري

 -0صو و و ووورة ئو و و ووو ة مو و و وون

الر انات

خالصة ق د أسرة للطر ن

 -3ي وم المتنازر بالتوق د ل ه مد الشاهدين مم يتم ا تماد المحضر الستكمار اجراءات التنازر

-3حصوور م وراا ووي حووار

-1يت دم المتعامل بطلب التنازر ألور مرة أو أل ثر من مرة بشر مرور سنة لى األقل من آخر حنازر ومعه

-4و ال ووة حديث ووة ومص وودقة

-0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو و التدق ق لى

ة أيلولة الع ار للمتنازر مم ي وم ب حالة

التو ل

بمعر ة الدا رة وبدو رسوم

وجود ورمة

المستندات المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري

م وون اح ووب الع وودر ووي ح ووار

وم ة الملك ة إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ا وي وم ب حالة المخطط إلى شعرة الشؤو ال ن ة للتحري نه

-5المخطو و و و ووط األصو و و و وولي+

 -3بعد ورود ح رير الرحق والتدق ق ن المخطط ووم ة الملك ة بما ي د دم وجود مالحظات ي وم الموظف

ص ووورة ئ ووو ة من ووه والص ووادر

بالتدق ق ي است اء الشرو وححرير محضر التنازر بحضور الشاهدين

والمساحة

 -5يتم ححرير وم ة انت ار الملك ة باسم المتنازر له و را تها من نسخت ن وا تمادها وحسل م احداها للمتعامل

مو و و و و و و و و وون إدارة التخط و و و و و و و و و و ط

 -4ي وم الموظف باستالم الرسوم م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -6أصو و وول وم و و ووة الملك و و ووة

واالحت ا باألخرى باألرش ف

المتنازر نها

-7إ

م وون المحكم ووة إ ا

ا ب ن الورمة قصر

-8مسو و ووتند رسو و وومي ير و و و ن
أس ووماء الش وور اء ووي حال ووة

الشرا ة

 -1يت دم المتعامل بطلب حسج ل التنازر ن ن

الوحدة

المسئولة

 12دقا ق

قسم التداور
الع اري

 05دق ة

إدارة التنظ م
والتداور
الع اري

الع ار للمرة الثان ة أو أ ثر ي مدى زمني أقل من سنة من آخر

حنازر ومعه المستندات المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري
-0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو و التدق ق لى

ة أيلولة الع ار للمتنازر مم ي وم ب حالة

وم ة الملك ة إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ا وي وم ب حالة المخطط إلى شعرة الشؤو ال ن ة للتحري نه

بمعر ة الدا رة وبدو رسوم

-3بعد ورود ح رير الرحق والتدق ق ن المخطط ووم ة الملك ة بما ي د دم وجود مالحظات ي وم موظف خدمة

العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو و بحضور شاهدين يتم ححرير د التنازر وحوق د ر ه أو المتنازر لى األقل و

استالم الرسوم بنسرة  %0من ق مة الع ار وبحد أدنى  0222درهم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -4يكو حوق د المتنازر له ئروريا ي حالة وجود مالحظة هندس ة لى المخطط ح ق ي وم بالتوق د لى حعهد
بمسؤول ته ن وجود هذم المالحظة دو ححمل الدا رة أي مسؤول ة

18

-5يووتم ححريوور وم ووة انت ووار الملك ووة و را تهووا موون نسووخت ن وا تمادهووا وحسوول م احووداها للمتعاموول واالحت ووا بوواألخرى
باألرش ف

م

نوع الخدمة

الرسم الم روض

79

محضر ال سمة

 152درهم

82

حسج ل حنازر بموجب محضر

 1222درهم لكل

81

حسج ل حنازر بموجب محضر

وصف اإلجراء

المستندات
المطلوبة

قسمة لع ار خالي

الم صود بالوحدة هنا

قطعة األرض الواحدة)

 -1صووورة ئووو ة موون جووواز

-1يت دم الورمة الذين لم يسرق لهم ال سمة بدا رة المحا م بطلب حسج ل انت ار الملك ة بموجب

وبطاقة الهوية

 -0ي وم الموظف باستالم الرسوم م ابل ححرير سند قرل للورمة مم ي وم بطرا ة نمو ج محضر ال سمة

السو و و و ر واالئ و و وورارة الم و و ووال

قسمة لع ار مرني

م

نوع الخدمة

 1522درهم لكل

محضر قسمة الع ار ومعهم المستندات المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري

 -0صو و و و ووورة ئو و و و ووو ة مو و و و وون

مستو ى الر انات

 -3حصر م راا

-1يت دم الورمة الذين لم يسرق لهم ال سمة بدا رة المحا م بطلب حسج ل انت ار الملك ة بموجب

-4و الو ووة حديثو ووة ومصو وودقة

التو ل

والتوم ق للتحري نها ا وي وم ب حالة المخطط إلى شعرة الشؤو ال ن ة للتحري نه بمعر ة الدا رة

م وون اح ووب الع وودر ووي ح ووار

-0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو وإحالة وم ة الملك ة إلى شعرة التحري

-5المخطو و و و ووط األصو و و و وولي +

وبدو رسوم

 -6وما ق الملك ة األصل ة

الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو وححرير محضر ال سمة بحضور الشاهدين

صورة ئو ة منه

مو و وون المحكمو و ووة إ ا

ا ب ن الورمة قصر

 12دقا ق

قسم التداور
الع اري

 -3ي وم الورمة بالتوق د ل ه مد الشاهدين مم يتم ا تماد المحضر الستكمار اجراءات ال سمة

محضر قسمة الع ار ومعهم المستندات المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري

 -7إ

انجاز

الخدمة

خالصة ق د األسرة

وحدة

متوسط زمن

الوحدة المسئولة

 05دق ة

إدارة التنظ م

والتداور الع اري

 -3بعد ورود ح رير الرحق والتدق ق ن المخطط ووم ة الملك ة بما ي د دم وجود مالحظات ي وم
 -4ي وم الموظف باستالم الرسوم م ابل ححرير سند قرل للورمة

-5يووتم ححريوور ومووا ق انت ووار الملك ووة و را تهووا موون نسووخت ن وا تمادهووا وحسوول م نسووخة للورمووة واالحت ووا

باألخرى باألرش ف

وحدة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

الوحدة

المسئولة

متوسط زمن

إنجاز الخدمة

19

80

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

83

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

84

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

85

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

86

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

87

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

88

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

89

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

92

حسج ل حنازر لصالح أحد أو بعل الورمة بموجب

 1222درهم للوحدة

حصر الم راا ألرض سكن ة خال ة

 1522درهم للوحدة

حصر الم راا ألرض سكن ة مرن ة

 0222درهم للوحدة

حصر الم راا لع ار سكني حجاري

 1222درهم للوحدة

حصر الم راا لع ار حجاري خالي

 0222درهم للوحدة

 -1صورة ئوو ة مون جوواز السو ر

 -1يت دم الورمة بطلب حسج ل التنازر ن

واالئرارة وبطاقة الهوية

الورمة ومعهم المستندات المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم

الع اري

-0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو وإحالة وم ة

إدارة التنظ م

 -0صورة ئوو ة مون خالصوة ق ود

التداور الع اري

-3حصر الم راا

الملك ة إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ا وي وم ب حالة المخطط

أسرة

-4و الو و ووة حديثو و ووة ومصو و وودقة مو و وون
احب العدر ي حار التو ل

 0222درهم للوحدة

إلى شعرة الشؤو ال ن ة للتحري نه بمعر ة الدا رة وبدو رسوم

-3بعد ورود ح رير الرحق والتدق ق ن المخطط ووم ة الملك ة بما ي د

-5المخطو و ووط األصو و وولي  +صو و ووورة

دم وجود مالحظات ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء

-6نسو و ووخة مو و وون وم و و ووة التملو و ووك

المتنازر لى األقل و استالم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

األصل ة

 -4يكو حوق د المتنازر له ئروريا ي حالة وجود مالحظة هندس ة لى

ئو ة منه

 -7إ

م و وون المحكم و ووة إ ا و ووا

ب ن الورمة قصر

حصر الم راا لع ار حجاري مرني

ار لصالح أحد او بعل

قسم التداور

 -8رسالة من المحكمة

حصر الم راا لع ار صنا ي

الشرو و بحضور شاهدين يتم ححرير

 05دق ة

والتداور
الع اري

د التنازر وحوق د ر ه أو

المخطط ح ق ي وم بالتوق د لى حعهد بمسؤول ته ن وجود هذم

المالحظة دو ححمل الدا رة أي مسؤول ة

-5يتم ححرير وم ة انت ار الملك ة و را تها من نسخت ن وا تمادها

وحسل م احداها للمتعامل واالحت ا باألخرى باألرش ف

 0222درهم

حصر الم راا لع ار صنا ي حجاري

 0222درهم

حصر الم راا لع ار زرا ي غ ر مزروع

 0522درهم

حصر الم راا لع ار زرا ي مزروع

م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

الوحدة المسئولة

متوسط زمن

إنجاز الخدمة
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91

حسج ل انت ار ملك ة مسا ن المنح

90

حسج ل انت ار ملك ة مسا ن

المال ة لررنامج الش خ زايد لإلسكا

 1222درهم %0 +
من الزيادة ن ق مة
المنحة األصل ة

 -1ص ووورة ئ ووو ة م وون ج ووواز السو و ر واالئ وورارة

 -1يت دم المتعامل بطلب ن ل ملك ة الع ار بالر د ومعه المستندات

وبطاقة الهوية

المطلوبة إلى موظف خدمة العمالء ب سم التداور الع اري

قسم السجل الع اري

-0ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي است اء الشرو وإحالة

إدارة التنظ م والتداور

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -3حصر الم راا ي حار وجود ورمة

وم ة الملك ة إلى شعرة التحري والتوم ق للتحري نها ا وي وم ب حالة

 -5رسالة برنامج الش خ زايد باالستح اع

رسوم

 522درهم  %0 +من

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر وبطاقة الهوية

ي د دم وجود مالحظات ي وم موظف خدمة العمالء بالتدق ق ي

الزيادة ن ق مة ال رض

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

 -4أمر المنحة

 -6المخطط األصلي +صورة ئو ة منه

ال روض المال ة لررنامج الش خ زايد
لإلسكا

األصلي

 -3حصر الم راا ي حار وجود ورمة

 -4رسالة برنامج الش خ زايد باالستح اع
 -5المخطط األصلي +صورة ئو ة منه
 -6د الرهن األصلي

المخطط إلى شعرة الشؤو ال ن ة للتحري نه بمعر ة الدا رة وبدو

 05دق ة

الع اري

-3بعد ورود ح رير الرحق والتدق ق ن المخطط ووم ة الملك ة بما
است اء الشرو و بحضور شاهدين يتم ححرير د الر د وحوق د ر ه

أو الرا د لى األقل و استالم الرسوم ي م ابل ححرير سند قرل
للمتعامل

 -4يكو حوق د المشتري ئروريا ي حالة وجود مالحظة هندس ة لى
المخطط ح ق ي وم بالتوق د لى حعهد بمسؤول ته ن وجود هذم

المالحظة دو ححمل الدا رة أي مسؤول ة

 -5ي حالة دم قدرة الرا د أو المشتري أو ل هما لى الحضور
يخرج مندو

من قسم السجل الع اري إلى مكا حواجد الرا د أو

المشتري ألخذ حوق عه بناءا لى لب ممثله و لك بعد سداد رسوم

خروج مندو م ابل ححرير سند قرل والتي ححسب بحسب المسا ة

-6يووتم ححريوور وم ووة انت ووار الملك ووة و را تهووا موون نسووخت ن وا تمادهووا

وحسل م احداها للمتعامل واالحت ا باألخرى باألرش ف

 -7إ ا ا التمويل قرئوا بعود حوق ود ود الملك وة يوتم رهنهوا وال حسولم

للمتعام وول وحح ووظ بال وودا رة لحو و ن حض ووور من وودو الررن ووامج الس ووتالمها

حسووب ت ووا الررنووامج بت وواريخ  0223/3/5ويسوولم ووط للمتعام وول

أصوول المخطووط وأصوول وود الوورهن وصووورة وم ووة الملك ووة ف و لووك حتووى

يتسنى له احمام االجراءات الخاصة به لدى الررنامج .
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(تاسعا) جمموعة خدمات ترخيص مكاتب الوساطة العقارية
م

نوع الخدمة

الرسوم

93

إصدار بطاقة

105
درهم

94

حجديد بطاقة

105
درهم

95

استردار وم ة

122
درهم

وصف اإلجراء

المستندات المطلوبة

متوسط زمن
إنجاز

الخدمة

مندو

 -1صورة ئو ة من الرخصة التجارية للمكتب السارية
 -0رسالة رسم ة من المكتب  +الختم
 -3جواز الس ر للمندو

 -4دد  0صورة شخص ة

وبطاقة الهوية  +صورة اإلقامة

-1يت وودم المتعام وول بطل ووب إص وودار بطاق ووة من وودو م وون موظ ووف خدم ووة العم ووالء ومع ووه المس ووتندات

المطلوبة

الوحدة

المسئولة

يوم واحد

-0ي ووم الموظوف بووالتح ق مون هويوة المتعاموول والتودق ق لوى المسووتندات الم دموة واسوتالم الرسوووم
ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -3يووتم ا ط وواء المن وودو مو وود لالس ووتالم وي ووتم موول رس ووالة للمحكم ووة لطرا ووة الرطاق ووة الجدي وودة
وارسالها مد مندو الدا رة مد سداد حكل ة إصدار  05درهم

مندو

 -1صورة ئو ة من الرخصة التجارية للمكتب السارية

-1يت وودم المتعام وول بطل ووب حجدي وود بطاق ووة من وودو م وون موظ ووف خدم ووة العم ووالء ومع ووه المس ووتندات

 -3جواز الس ر للمندو وبطاقة الهوية  +صورة اإلقامة

-0ي ووم الموظوف بووالتح ق مون هويوة المتعاموول والتودق ق لوى المسووتندات الم دموة واسوتالم الرسوووم

 -5بطاقة المندو المنته ة

-3ي وم الموظف ب حال بطاقة المندو ال ديمة و يتم ا طاء المندو مو د لالستالم ويتم مول

 -0رسالة رسم ة من المكتب  +الختم
 -4دد  0صورة شخص ة

قسم حرخ ص
الوسطاء

المطلوبة

إدارة التنظ م

ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

والتداور
الع اري

رسالة للمحكمة لطرا ة الرطاقوة الجديودة وارسوالها مود منودو الودا رة مود سوداد حكل وة إصودار 05
درهم

مرهونة ي
المكاحب

96

من الموا ة

المرد ة لمزاولة
نشا مكتب
اري

 -0الرخصة التجارية السارية للمكتب الع اري

-0ي ووم الموظوف بووالتح ق مون هويوة المتعاموول والتودق ق لوى المسووتندات الم دموة واسوتالم الرسوووم

 -4المخطط األصلي للوم ة المرهونة الجديدة

 -3يتم استردار الوم ة المرهونة وا طاء المتعامل الوم ة المرهونة ال ديمة

 -1صورة ئو ة من جواز س ر ساري الم عور واالئرارة وبطاقة الهوية

-1يت وودم المتعاموول بطلووب ححريوور نسووخة موون الموا ووة المرد ووة لمزاولووة نشووا مكتووب وواري موون

األسرة

 -3أصل الوم ة المرهونة الجديدة

الع ارية

ححرير نسخة

-1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقوة الهويوة وخالصوة ق ود

-1يت دم المتعامل بطلب استردار الوم ة المرهونة ي المكاحب الع ارية من موظوف خدموة العموالء

122
درهم

ومعه المستندات المطلوبة

ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -0صورة ئو ة من خالصة ال د أوالرطاقة المدن وة وي حوار ونوه مون

موظف خدمة العمالء ومعه المستندات المطلوبة

 -3شهادة حسن سو ر وسولو مون الدولوة ومون دولتوه وي حوار ونوه مون

ي م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

 -4أ ال ي ل مر المالك أو الشريك ن  01سنة

خووالر أحوود أقاربووه موون الدرجووة األولووى أو أحوود شوور ا ه ضووال وون وودم جووواز حووئج ر الرخصووة ألي

موا ني دور مجل

التعاو الخل جي)

موا ني دور مجل

التعاو الخل جي )

-5الموا ة لى مل ئما مصر ي ب مة  322222درهم وي حالوة

12
دقا ق

 02دق ة

-0ي ووم الموظوف بووالتح ق مون هويوة المتعاموول والتودق ق لوى المسووتندات الم دموة واسوتالم الرسوووم
 -3يطلوب الموظوف موون المتعامول الووب الخدموة ححريوور حعهود تووابي بمزاولوة النشووا بن سوه أو موون

شخص بئي حار من األحوار

22

أنشطة الر د والشراء والوسوا ة الع اريوة وب موة 122222درهوم ألنشوطة

 -4إ ا ا المت دم لتسج ل مكتب اري قد سرق له التنازر ن رخصوة مكتوب وال بود مون مورور

حئج ر واستئجار وإدارة الع ارات واألرائي وب موة  422222درهوم وي

سنت ن من أجل الموا ة لى التسج ل

حالة الجمد ب ن النشا ن أو ق امه برهن اري بن

ال مة

 -5يحصل المتعامل لى الموا ة المرد ة المعتمدة من مدير اإلدارة ور ا تمادها رسوالة موجهوة
لدا رة التنم ة اإلقتصادية الستكمار اجراءات حصوله لى الخدمة

م

نوع الخدمة

الرسوم

المستندات المطلوبة

وصف اإلجراء

97

تح ق د مكتب

 1222درهم

 -1صورة ئو ة من الرخصة التجارية والمر ات التابعة لها مثل شهادة غر ة التجوارة والصونا ة

 -1يت دم المتعامل بطلب تح ق د مكتب ي السجل الع اري من موظوف خدموة

 -0صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو واستالم الرسوم وي م ابول ححريور

 -4صورة ئو ة من جوازات س ر الشر اء

 -3يتم سؤار المتعامل إ ا ما ا يرغب وي رهون الع وار أم لديوه خطوا بضوما

متوسط زمن

إنجاز

الخدمة

ي السجل
الع اري

ا وشهادة ق د ي السجل الع اري ا و استمارة حرخ ص)
 -3صورة ئو ة من خالصة ال د للموا ن ن

-7خطا بضما بنكي ب مة  422222درهم وصورة منه أو د رهن اري بن

98

إ تماد إصدار
د الرهن

للمكاحب

الع ارية أو

خطا الضما
الرنكي

 4222درهم

حوزع مناص ة ب ن
دا رة األرائي
ودا رة التنم ة
اإلقتصادية

 -1تا من دا رة التنم ة اإلقتصادية

بنكي
ال مة

 -0صورة ئو ة من الرخصة التجارية والمر ات التابعة لها مثل شهادة غر ة التجوارة والصونا ة

ا وشهادة ق د ي السجل الع اري ا واستمارة حرخ ص)

 -3صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية
 -4صورة ئو ة من خالصة ال د للموا ن ن

سند قرل للمتعامل

 -6صورة ئو ة من ا تماد حوق د الشر اء من المحكمة

حضورم شخص ا أو و ل نه بو الة مصدقة لكا ة المستندات والشرو المطلوبوة

 -7وم ة الملك ة األصل ة  +المخطط التابد لها ي حالة الرهن الع اري ط
-9حثم ن األرض من  3جهات إ ا انت الملك ة قديمة ي حالة الرهن الع اري ط

 -4ووي حال ووة الض ووما الرنك ووي ي ووتم إدخ ووار ب ان ووات الض ووما الرنك ووي ل ووى نظ ووام

 -12خطا الضما الرنكي ي حالة ا تماد خطا الضما الرنكي ط

الع اري

 -3بع وود حئ وود الموظ ووف المخ ووتص م وون اس ووت اء ص وواحب الرخص ووة ال ووذي يج ووب

ا ي ووتم ححري وور ب ان ووات وود ال وورهن الع وواري الكترون ووا م ووم را ت ووه وحوق وود ص وواحب

 -8ختم المكتب

 12دقا ق

والتداور

المطلوبة

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو واستالم الرسوم وي م ابول ححريور

 -5صورة ئو ة من جوازات س ر الشر اء

حرخ ص

التنظ م

الر انات الخاصة بدا رة التنم ة اإلقتصادية

خطووا الضووما الرنكووي موون موظووف خدمووة العمووالء المخووتص ومعووه المسووتندات

قسم

إدارة

 -3يتم تح ق د المكتب ي السجل الع اري من خالر االست ادة من قا دة
 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب ا تم وواد إصو وودار وود الووورهن للمكاح ووب الع اريو ووة أو

المسئولة

الوسطاء

سند قرل للمتعامل

 -5صورة ئو ة من ا تماد حوق د الشر اء من المحكمة
 -6ختم المكتب

العمالء المختص ومعه المستندات المطلوبة

 12دقا ق

الوحدة

الرخصة ل ه وا تمادم

المعلومات الخاص بالدا رة واالحت ا بصورة منه

 -5يووتم إصوودار رقووم السووجل للمكتووب الع وواري ا ووي حو ن حصوودر الرخصووة الح ووا
من خالر دا رة التنم ة االقتصادية
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ا تماد حوق د

99

022درهم

-1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت وودم المتعام وول بطل ووب ا تم وواد التوق وود م وون موظ ووف خدم ووة العم ووالء ومع ووه

 -0صورة رخصة المكتب الع اري الصادرة من دا رة التنم ة اإلقتصادية

المستندات المطلوبة

 -3ختم المكتب مد حضور صاحب المكتب شخص ا أو و ل نه

 12دقا ق

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو واستالم الرسوم وي م ابول ححريور

سند قرل للمتعامل ا مم ي وم بطرا ة نمو ج شهادة ا تماد التوق د

-3ي ووم المتعامول بخووتم وحوق ود النموو ج بن سووه أموام الموظوف الووذي ي ووم بتوق وود

وخووتم الشووهادة وححريوور رقووم جووواز س و ر المتعاموول ل هووا وا طا ووه أصوول الشووهادة
وححت ظ الدا رة بصورة من شهادة ا تماد التوق د

م

نوع الخدمة

الرسوم

وصف اإلجراء

المستندات المطلوبة

متوسط زمن
إنجاز

الخدمة
122

حجديد ق د ي

السجل الع اري

للسنة الواحدة

121

محضر حعهد بمزاولة

 122درهم

 522درهم

-1صورة جواز س ر سارية الم عور واالئرارة

 -1يت دم المتعامل بطلب حجديد ق د ي السجل الع اري من موظف خدموة العموالء

 -0صوورة ئووو ة مون الرخصووة التجاريوة والمر ووات التابعوة لهووا مثول شووهادة غر ووة

ومعه المستندات المطلوبة

التجارة والصنا ة ا وشهادة ق د ي السجل الع اري ا واستمارة حرخ ص)

 -0ي وووم الموظووف بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو واسووتالم الرسوووم ووي م ابوول ححريوور

 12دقا ق

سند قرل للمتعامل

الوحدة

المسؤولة
قسم حرخ ص
الوسطاء

إدارة التنظ م

 -3ي وم الموظف بتحرير شوهادة التجديود وي السوجل الع واري وا تمادهوا وحسول مها

والتداور

للمتعامل

الع اري

 -4من الممكن ق ام المتعامل بالتجديود أل ثور مون وام بشور حغط وة الورهن الع واري

أو الضما الرنكي ا ضال ن سوداد رسووم  522درهوم ون ول سونة إئوا ة يرغوب
ها المتعامل ي حجديد ال د ي السجل الع اري

النشا التجاري

للمكاحب الع ارية

-1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يطلوب موظوف خدمووة العموالء مون المتعاموول ححريور محضور حعهوود بمزاولوة النشووا

 -0صوورة ئووو ة مون الرخصووة التجاريوة والمر ووات التابعوة لهووا مثول شووهادة غر ووة

التجاري للمكاحب الع ارية و لك ي إ ار لب خدمة ا تمواد ود الورهن للمكاحوب

 -3حضور صاحب المكتب شخص ا أو و ل نه بو الة مصدقة

 -0ي وووم الموظووف بالتوودق ق ووي اسووت اء الشوورو واسووتالم الرسوووم ووي م ابوول ححريوور

التجارة والصنا ة ا وشهادة ق د ي السجل الع اري ا واستمارة حرخ ص)

 12دقا ق

الع ارية أو ي إ ار لب خدمة حجديد ق د ي السجل الع اري

سند قرل للمتعامل

 -3ي وووم الموظ ووف بطرا ووة نس ووخت ن م وون نم ووو ج م وون محض وور التعه وود ح ووق يوق وود
المتعاموول ل همووا مووم يوقوود الموظووف المخووتص ومسووؤور ال سووم ووموودير إدارة التنظ و م

والتداور الع اري

 -4ي وم موظوف خدموة العموالء بتسول م نسوخة مون المحضورللمتعامل ويوتم االحت وا
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بنسخة ري الدا رة
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(عاشرا) جمموعة خدمات ترخيص املزادات
م

نوع الخدمة

الرسوم

120

حرخ ص

 5222درهم ل وم المزاد

المزادات

الواحد

المستندات المطلوبة
 -1لب من الشر ة المنظمة للمزاد

 -0ا ة سندات الملك ة المرحرطة بموئوع المزاد

 -3األوراع الثروح ة لل ا م بعمل ة الر د من خالر المزاد

وصف اإلجراء

متوسط زمن

إنجاز الخدمة
 5222درهم

الوحدة المسئولة
وحدة المزادات
إدارة التنظ م

والتداور الع اري
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(حادي عشر) جمموعة خدمات التعويض
م

نوع الخدمة

الرسوم

123

تح ملف

 122درهم

124

التمل ك بموجب

125

صر مرلغ

التعويل

وصف اإلجراء

الوحدة

المسئولة

الخدمة

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

-1است رار لب الخدمة من المتعامل مر ا به المستندات المطلوبة واألوراع

قسم السجل

 15دق ة

 -3محضر شهادة

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو المتعل ة بت وديم الخدموة واسوتالم

المستندات المطلوبة
 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة
 -4أوراع مروح ة للشهود

 -5رسالة من المهندس  /ماجد واد بالموا ة لى تح الملف

الثروح ة

الع اري

متوسط زمن إنجاز

رسوم الخدمة م ابل ححرير سند قرل للمتعامل

-3أخذ محضر الشهادة من الشهود و ددهم  4شهود وأ مارهم ال ح ل ن 52

سنة

 -4إ طاء بطاقة مراجعة للمتعامل لمتابعة س ر المعاملة

 622درهم

التعويل

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر واالئرارة وبطاقة الهوية

 -1يت دم المتعامول بطلوب التمل وك بموجوب التعوويل ومعوه المسوتندات المطلوبوة

وحدة حجديد

-3حصر الم راا ي حار وجود ورمة

 -0ي وم الموظف بالتدق ق ي است اء الشرو المتعل ة بت وديم الخدموة واسوتالم

قسم

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة

-4المخطط األصلي ألرض العوض  +صورة ئو ة منه

-5وم ة التملك األصل ة الساب ة إ وجدت وصورة منها
 -6رسوالة المجلو

الرلوودي أو الت ريوور الع واري الصووادر موون قسووم الهندسووة

ب دارة التخط ط والمساحة بدا رة الرلدية

 -7إ ا ا التعويل ي منط ة أخورى يشوتر إر واع لوب حمل وك األرض

من موظف خدمة العمالء

رسوم الخدمة م ابل ححرير سند قرل للمتعامل ضال ن بطاقة مراجعة محودد بهوا

مو د الستالم وم ة الملك ة بعد ا تمادها

سند التملك

 05دق ة

التصر ات

 -4يووتم ححريوور وم ووة التمل وك و را تهووا وا تمادهووا موون نسووخت ن وبح ووق يحصوول

المتعامل لى نسخة وحح ظ نسخة باألرش ف

المعوئة معتمد من صاحب السمو حا م رأس الخ مة .

حعويل بموجب

قرار لجنة التثم ن
بدا رة الرلدية

بدو رسوم

 -1صورة ئو ة من جواز الس ر وبطاقة الهوية

 -1قروول ق ورار لجنووة التثم و ن ححووور دا وورة الرلديووة المعاملووة لوودا رة األرائووي لل ووام

 -3س ووند الملك ووة والمخط ووط الص ووادر م وون إدارة التخطو و ط والمس وواحة +

 -0بعوود التح ووق موون مروووت ملك ووة المت وودم لطلووب التعووويل و وودم حصوووله لووى

 -4قرار لجنة التثم ن بدا رة الرلدية

بدا رة الرلدية والتي يحور قرارها بالتثم ن إلى إدارة التخط ط والمساحة.

 -0صورة ئو ة من خالصة ق د أسرة
صورة ئو ة

 -5ح رير إدارة التخط ط والمساحة بالمرلغ اإلجمالي

بالتحري ن الملك ة

حعويل من قرل ن األرض موئوع التعوويل يوتم إحالوة المعاملوة إلوى لجنوة التثمو ن

 -3يتم ححويل المعاملة بكتا من إدارة التخط ط والمسواحة إلوى مودير وام دا ورة
األرائي بناءا لى قرار لجنة التثم ن بتحديد مرلغ التعويل.

شعرة الموارد
المال ة
قسم
الخدمات
المساندة

 -4ح وووم شووعرة الموووارد المال ووة ب سووم الخوودمات المسوواندة بمخا رووة دا وورة المال ووة

لصر المرلغ بموجب ش ك

 -5بعد ورود الش ك إلى قسم الخدمات المساندة يتم حسل مه لمستحق التعويل
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بعد ق امه بتسل م أصل المخطط وسند الملك ة.
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