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 رمز الخدمة  
 ZL13 

 تسجيل عقد البيع العقاري    نوع الخدمة  

تسجيل عقود البيع العقاري )جزئيا او كليا( بين البائع القيام بتتيح هذه الخدمة للمتعاملين  وصف الخدمة  
 والمشتري او من يمثلهم لقطعة ارض او وحدة عقارية. 

  شروط الخدمة  
 يتوجب احضار اذن من القاضي الشرعي للوصي للتصرف في اموال القصر.  -1
 
 او النظام االساسي.  التأسيسيجب ارفاق عقد الطرفين شركة او مؤسسة  أحدكان   إذا -2
 
 حضور البائع والمشتري او من يمثلهما قانونا.  ضرورة -3
 

 

 هيكل الخدمة  
 فرع رئيسي

 وشركاتافراد  فئة المتعاملين  

  الخدمات الفرعية 

 درهم(  0.0معفاة من الرسوم ) والمخازن:المستودعات  رسوم الخدمة  
 

 فلسا للقدم المربع   18 الزراعية:االراضي 
 

 :في حال التسجيل عن طريق برنامج الشيخ زايد لالسكان
 درهم 1000المنحة :        
 درهم 500القرض :       

 % من فرق قيمة العقار تدفع من قبل المشتري 2       
 % عن البائع  2       

 
 سوم تدفع الر: بقية الحاالت 

 % من قيمة العقار على المشتري 2       
 % من قيمة العقار على البائع  2       

 
 

 مركز سعادة المتعاملين  قنوات تقديم الخدمة  

 عدد االجراءات  
 اجراء واحد  

 المدة الزمنية للخدمة  

 دقيقة 18



 2 

 الوثائق المطلوبة  
 :االفراد

 
 ملكية العقار االصلية 1
 مخطط العقار االصلي  2
 وجد(  ان)الوكالة  أصل  3
 : لإلسكان في حالة الشراء من برنامج الشيخ زايد  4

 رسالة تمويل شراء مسكن          
 رسالة المساعدة المالية         
 التمويل(حالة  )فيعقد الرهن         

 صورة من هوية كل من البائع والمشتري )جواز السفر في حالة المستثمرين االجانب( 5
 شهادة عدم ممانعة من المطور للتصرف بالملكية  6
 

 :وثائق اضافية في حالة الشركات والمؤسسات
 
 الرخصة التجارية  1
 او النظام االساسي   التأسيسعقد  2
 المفوض بالتوقيع    3

 النماذج المستعملة  
 عقد البيع العقاري يقع تنزيله من النظام

 مرتبطة  ارتباطات الخدمة  

 تمويل شراء مسكن( )خطاب لإلسكان برنامج الشيخ زايد  وجدت(    )ان المرتبطةالخدمات 
 ممانعة(شركات التطوير العقاري )شهادة عدم 

 ارث(حصر  )شهادةدائرة المحاكم 
 من الوثيقة(  )التحقققسم الرهونات العقارية 

 من قطعة االرض(  )التحقققسم االمالك القديمة 
 

 مخرجات الخدمة  
 ملكية. وثيقة 

 مؤشرات اداء الخدمة  

 عدد معامالت تسجيل عقد البيع العقاري
  )بالمليونبقطاع االراضي واالمالك  االستثمارات العقاريَّة برأس الخيمة المسجلحجم 

 درهم( 
 درجة رضا المستثمرين برأس الخيمة عن خدمات الدائرة المقدَّمة للقطاع العقاري

 في ضوء عمليات التداول المسجلة  بالدائرة  المعتمدة ياألراضعدد مؤشرات أسعار 
 عدد المبادرات الترويجية في تحفيز االستثمار العقاري.

 

 خدمات اضافية  
 توقيع االطراف مقابل رسوم بحسب مناطق تواجدهم. ألخذخروج موظف )مندوب( 

 شباك  –كراس ي مخصصة للنساء  -الهمم  ألصحاب موقف خاص   – موقف خاص للنساء 
 تقديم المشروبات الساخنة والماء البارد -ا لضيافة – خاص للنساء واصحاب الهمم  

 للخدمة   الداخلية   الخطوات
 مراجعة المستندات المطلوبة من قبل موظف الخدمة 

 تحديد رسوم الخدمة 
 طباعة الملكية 

 الملكيةالتثبت من البيانات الواردة في وثيقة 
  اإلدارةاعتماد الوثيقة واصدارها من قبل مدير 

 
 


