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 طالب الخدمة شخصيات اعتبارية. –جهة عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة املختصة. مديرية املصالح العقارية

 وثائقه إلى مكتب التوثيق العقاري املختص بموجب إيصال .1
ً
 . تقديم مشروع العقد مستكمال

 الحصول على الخدمةمراحل 

 رئيس املكتب  استالم مشروع العقد بموجب اإليصال. واستدراك مالحظات .2

 .املختصة أو املكتب املفوض حسب الحال يةدفع الرسوم املتوجبة لدى مديرية املال .3

 مشروع العقد لرئيس املكتب لتحديد موعد توثيق العقدتسليم  .4

 توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور طرفي العقد. .5

 الخدمة إنجاز متوسط عدد أيام  ال تتضمن مدة استدراك املالحظات ودفع الرسوم املتوجبة. - يومان
 

 الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 عقاري  مصنف نموذج  املختصةمديرية املصالح العقارية  ل.س 50

  طلب خدمة نموذج  املختصةمديرية املصالح العقارية  ل.س 25

 حاضرينلالبطاقة الشخصية ل صورة أصحاب العالقة 

 قيد مالي رسمية  ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 مالية براءة ذمة رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 مطابق تمليكسند  رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 عقد مطبوع نموذج أصحاب العالقة 

 املتوجبةإرسالية بالرسوم  رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 رسمية املختصة أو املكتب املفوض مديرية املالية 
املتوجبة وفق إيصال مالي بالرسوم 

 اإلرسالية
 

 متطلبات خاصة للخدمة الوثائق اإلضافية مصدر الوثيقة

 بموجب وكالة ضمن املدة القانونية - وكالة مصدقة .1 الكاتب بالعدل املختص

 ضمن املدة القانونية - قيد مدني للموكل .2 املختصة مديرية الشؤون املدنية

مصدقة من وزارة  نظمة خارج القرر املوكالة اعتماد للكتاب  .3 وزارة الداخلية

 الخارجية 

قرض مصرف 1كتاب املصرف .1 املصرف املختص
ُ
 امل

 نسخة من عقد القرض املنظم  .2 أصحاب العالقة

 شهادة تسجيل املصرف الخاص )سجل تجاري( .3 غرفة التجارة املختصة

 املقترض جهة عامة كتاب يتضمن طلب وضع إشارة الرهن الجهة العامة املعنية
 

 الرسوم املتوجبة قيمتها

 تلصق على طلب خدمة

 طابع مالي ل.س 25

 طابع محلي ل.س 10

 طابع إعادة إعمار ل.س 10

 طابع مجهود حربي ل.س 50

 رسم شهادة الحق العيني ل.س 12

 رسم ثمن محضر العقد ل.س 35

من مبلغ 

 القرض

 رسم طابع نسبي رهن شخص ي خاصةرهن مصارف   رهن مصارف الجهات العامة

 باأللف 6 باأللف 2 باأللف 2

 2رسم تأمين  (املصارف الخاصة -تجاري  - شعبي –صناعي  -عقاري باأللف) 2

حلية للمصارف الخاصة املدارة رسم اإل  النسبة املقررة من املكتب التنفيذي في املحافظة املعنية ×  باأللف 3.3

 فقط

 إعماررسم إعادة  التأمينباملئة من رسم  10
 

                                                 
 .تضمن تسمية املندوب للحضور أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري حسب نوع املصرفيكتاب من املصرف  1
 القرض لغرض زراعياملصرف الزراعي معفى من الرسوم إذا كان  2


