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 شراء حقوق االرتفاق

 

 طالب الخدمة شخصيات اعتبارية. –جهة عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة مديرية املصالح العقارية املختصة

 وثائقه إلى مكتب التوثيق العقاري املختص بموجب إيصالتقديم مشروع العقد  .0
ً
 . مستكمال

 الحصول على الخدمةمراحل 

 استالم مشروع العقد بموجب اإليصال. واستدراك مالحظات رئيس املكتب. .6

 .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 طرفي العقد. .5

في املوعد     تعيين موعد للكشف باملكتب الفني وتأمين واسطة نقل من قبل أصحاب العالقة .2

 .0املحدد للكشف على العقار

 الخدمة إنجاز متوسط عدد أيام  .يضاف إليها املدة الالزمة لتنفيذ العمل الفني – يومان
 

 الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف عقاري  نموذج  مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 57

 مصنف مساحي نموذج  مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 57

 طلب خدمة  نموذج  مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 65

 للعقارات قيد مالي رسمية املالية ضمن السنة -مديرية املالية املختصة  

 للعقارات براءة ذمة مالية رسمية ة املاليةضمن السن -ديرية املالية املختصة م 

 شخصية للحاضرينالبطاقة ال صورة أصحاب العالقة 

 سندات التمليك للمالكين رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 عقد مطبوع نموذج  أصحاب العالقة 

 توببةإرسالية بالرسوم امل رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 وفق اإلرسالية توببةإيصال مالي بالرسوم امل رسمية مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض 
 

 متطلبات خاصة للخدمة الوثائق اإلضافية مصدر الوثيقة

القضائي محال من دائرة التنفيذ املختصة إلى  حكمالقرار  .0 املحكمة املختصة

 املصالح العقارية بالبريد الرسمي

 بموبب حكم قضائي

 ضمن املدة القانونية    -محكوم عليهقيد مدني لل  .6 املختصة مديرية الشؤون املدنية

 بموبب وكالة ضمن املدة القانونية   - وكالة مصدقة .0 الكاتب بالعدل املختص

 ضمن املدة القانونية   - قيد مدني للموكل .6 املختصة مديرية الشؤون املدنية

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

 الخارجية 

 مخطط مساحي )حسب طبيعة االرتفاق( يبين موقع حق االرتفاق مخطط .0 دائرة املساحة املختصة
 

 املتوببةالرسوم  قيمتها 

 يلصق على طلب خدمة

 طابع مالي ل.س 65

 طابع محلي ل.س 07

 طابع إعادة إعمار ل.س 07

 طابع مجهود حربي ل.س 57

 طابع شهيد ل.س يلصق على نسخة العقد األصلية 65

 ثمن محضرالعقد رسم ل.س 35

 رسم ثمن سند التمليك  كامل العقار لكل حصة سهمية

 مدن مراكز املحافظاتداخل  ل.س 00 ل.س 9

 خارج مدن مراكز املحافظات ل.س 00 ل.س 5.5

من البدل 

 املسمى بالعقد

 رسم شراء باأللف 36.09

 الطابع املالي النسبي باأللف 0

 باأللف 0+)كتب التنفيذي باملحافظة املعنيةالنسبة املقررة من امل×  باأللف05.97)

 من قيمة العقار املباع

 حليةاملدارة م اإل رس

 

                                                 
 إذا تطلب العمل الفني تصحيح أوصاف العقار يتوجب أخذ موافقة الوحدة اإلدارية املختصة على هذا التصحيح. 0 


