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 طالب الخدمة شخصيات اعتبارية. –جهة عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة املختصة. مديرية املصالح العقارية

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

 الحصول على الخدمةمراحل 
 استالم مشروع العقد بموجب اإليصال. واستدراك مالحظات رئيس املكتب  .2

 .دفع الرسوم املتوجبة لدى مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض حسب الحال .3

 املكتب لتحديد موعد توثيق العقد.تسليم مشروع العقد لرئيس  .4

 توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور مالك العقار أو وكيله القانوني. .5

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

 1الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف عقاري  نموذج  املختصة مديرية املصالح العقارية ل.س 50

 طلب خدمة نموذج مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 25

 كتاب التخصيص من الجمعية رسمية الجمعية املختصة 

 كتاب تفويض ملندوب الجمعية رسمية الجمعية املختصة 

 بيان مساحة نموذج دائرة املساحة املختصة ل.س 140

 البطاقة الشخصية للحاضرين صورة صحاب العالقةأ 

 مالية براءة ذمة رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 قيد مالي رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 سند التمليك رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 عقد مطبوع نموذج  أصحاب العالقة 

 املتوجبة إرسالية بالرسوم  رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

توجبة وقق املإيصال مالي بالرسوم  رسمية املختصة أو املكتب املفوض مديرية املالية 

 اإلرسالية
 

 متطلبات خاصة للخدمة الوثائق اإلضاقية مصدر الوثيقة

 بحضور وكالء ضمن املدة القانونية - وكالة مصدقة .1 الكاتب بالعدل املختص

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

 مصدقة من وزارة الخارجية  نظمة خارج القرر املوكالة كتاب اعتماد لل .3 وزارة الداخلية
 

 قيمتها
 الرسوم املتوجبة

 2م130عن ال تزيد  تهمساحالذي مقسم لل 2م130عنته تزيد مساح الذي مقسملل

البدل الوارد بكتاب من 

 الجمعية

 تخصصالرسم  ل.س 1000 باأللف 98.67

 2حليةاإلدارة املرسم  ل.س 11 لفباأل 75.90

 مالي نسبي رسم طابع معفاةعلى املتخصص الجمعية  باأللف 4

 رسم إعادة االعمار باملئة من رسم التخصص 10

 تلصق على طلب خدمة 

 ماليطابع  ل.س 25

 طابع محلي ل.س 10

 طابع إعادة إعمار ل.س 10

 طابع مجهود حربي ل.س 50

 طابع هالل ل.س يلصق على نسخة العقد 25

 طابع شهيد ل.س يلصق على نسخة العقد 25

 عقدالرسم ثمن محضر  ل.س 35

 رسم ثمن سند التمليك  كامل العقار لكل حصة سهمية

 

  
 مراكز املحاقظاتداخل مدن  ل.س 18 ل.س 9

 خارج مدن مراكز املحاقظات ل.س 11 ل.س 5.5
 

                                                 
 .طلب فاتورة كهرباء 1
 النسبة املقررة من املكتب التنفيذي في املحافظة املعنية × رسم اإلدارة املحلية 2


