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 سجل الوثيقة

 النسخة االسم التاريخ التعديل

 النايل الشيخ نائل 21/30/2301 واعتماد الوثيقةانشاء 

 الشيخ عبدالرحمن املهيدب

2.3 

 الشيخ نائل النايل 12/30/2301 إضافة آلية تسجيل امللكية

 الشيخ عبدالرحمن املهيدب
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 ال يوجد التكلفة:

 دقيقة 06 املدة:

 

 في وزارة العدل تسجيل امللكية العقارية آلية

 

 

 

  

تسجيل البيانات. 1
.يحضر املشتري والبائع الى كتابة العدل•

.يتم تسجيل بيانات الطرفين من قبل كاتب الضبط•

بات التأكد من بيانات العقار املراد نقل ملكيته ووجود املتطل•

(.متطلبات تسجيل امللكية العقارية: املرجع)

نقل امللكية. 2

ب يتم تحويل البائع واملشتري الى كات•

.العدل

 وطباعة ص•
ً
ك يتم اعتماد املبايعة رسميا

.امللكية الجديد وتوثيقه

.يتم أرشفة ضبط االجراء الكترونيا•
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 في وزارة العدل العقارية متطلبات تسجيل امللكية

: املواطنين 
ً
 والخليجيينأوال

 : إفراغ العقار .1

   بمستند نظامي عنهمالعقد مع هويتهما الوطنية أو من ينوب  أطرافحضور. 

 اإللكتروني صك امللكية أصل. 

 وسيلة الدفع املسجلة. 

  إن كان اإلفراغ لجزء من العقارمستند التجزئة للعقار. 

 موافقة صندوق التنمية الزراعية 
ً
 .، إذا كان العقار زراعيا

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 إفراغ العقار املرهون:  .2

  بمستند نظامي عنهمالوطنية أو من ينوب العقد مع هويتهما  أطرافحضور. 

 اإللكتروني صك امللكية أصل. 

 وسيلة الدفع املسجلة. 

 موافقة املرتهن. 

 مستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من العقار. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 : رهن العقار .3
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  بمستند نظامي عنهمالوطنية أو من ينوب العقد مع هويتهما  أطرافحضور. 

 اإللكتروني صك امللكية أصل. 

 حضور الراهن لألفراد أو من يمثل الجهة الراهنة. 

 سبب الرهن تبيين. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 العقارات: وفرز قسمة  .4

  بمستند نظاميحضور األطراف مع هويتهم الوطنية أو من ينوب عنهم. 

 اإللكترونية أصول صكوك امللكية. 

  عند االقتضاءإحضار صك القسمة. 

 للعقار إن كان اإلفراغ لجزء منه ةمستند التجزئ. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 خاصة حاالت: 

 ه يتطلب صك إذن من القاض ي  فإنَّ
ً
 .إذا كان العقار وقفا

 إذا كان أحد األطراف خليجي 
ً
 فُيراعى اآلتي: ا

 .أن ال يكون العقار في مكة واملدينة .1

2. .
ً
 أن ال يكون العقار زراعيا

البيضيييييييييييياء ععد مايييييييييييي ي أر ع سيييييييييييينوات من تملك أن يكون اإلفراغ لألراضيييييييييييي ي  .3

 الخليجي.
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ً
 جانباملستثمرين وال : ثانيا

 : إفراغ العقار .1

   بالوكالة عنهمالعقد مع إثباتاتهم الرسمية أو من ينوب  أطرافحضور. 

 صك امللكية اإللكتروني أصل. 

 وسيلة الدفع املسجلة. 

 مستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من العقار. 

 موافقة صندوق التنمية ا 
ً
 .لزراعية، إذا كان العقار زراعيا

  موافقيييييية الجهيييييية املاتدييييييييييييييييييية )وزارة الييييييداخلييييييية وزارة الخييييييارجييييييية  الهي يييييية العيييييياميييييية

 .لالستثمار(

  عند البيع وزارة املالية االستيفاء منسند. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 إفراغ العقار املرهون:  .2

  بالوكالة عنهمأو من ينوب إثباتاتهم الرسمية العقد مع  أطرافحضور. 

 صك امللكية اإللكتروني أصل. 

 وسيلة الدفع املسجلة. 

 موافقة املرتهن. 

 مستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من العقار. 

  موافقيييييية الجهيييييية املاتدييييييييييييييييييية )وزارة الييييييداخلييييييية وزارة الخييييييارجييييييية  الهي يييييية العيييييياميييييية

 .لالستثمار(

  وزارة املالية عند البيعسند االستيفاء من. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 
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 رهن العقار:  .3

  بالوكالة عنهمأو من ينوب إثباتاتهم الرسمية العقد مع  أطرافحضور. 

 صك امللكية اإللكتروني أصل. 

  الراهنةحضور الراهن لألفراد أو من يمثل الجهة. 

 سبب الرهن تبيين. 

  موافقيييييية الجهيييييية املاتدييييييييييييييييييية )وزارة الييييييداخلييييييية وزارة الخييييييارجييييييية  الهي يييييية العيييييياميييييية

 .لالستثمار(

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 

 قسمة وفرز العقارات:  .4

  ينوب عنهم بالوكالة أو منإثباتاتهم الرسمية حضور األطراف مع. 

 أصول صكوك امللكية اإللكترونية. 

  عند االقتضاءالقسمة إحضار صك. 

 همستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من. 

  موافقيييييية الجهيييييية املاتدييييييييييييييييييية )وزارة الييييييداخلييييييية وزارة الخييييييارجييييييية  الهي يييييية العيييييياميييييية

 .لالستثمار(

 سند االستيفاء من وزارة املالية عند البيع. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

: الشركات واملؤسسات
ً
 ثالثا
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 :إفراغ العقار .1

  العقد مع إثباتاتهم الرسييييييييييييمية أو من ينوب عنهم بمسييييييييييييتند  أطرافحضييييييييييييور ممث ي

 .نظامي

 صك امللكية اإللكتروني أصل. 

 وسيلة الدفع املسجلة. 

 مستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من العقار. 

  
ً
 .موافقة صندوق التنمية الزراعية، إذا كان العقار زراعيا

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 إفراغ العقار املرهون:  .2

  ية أو من ينوب عنهم بمسييييييييييييتند العقد مع إثباتاتهم الرسييييييييييييم أطرافحضييييييييييييور ممث ي

 .نظامي

 صك امللكية اإللكتروني أصل. 

 وسيلة الدفع املسجلة. 

 موافقة املرتهن. 

 همستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 

 رهن العقار:  .3

  ية أو من ينوب عنهم بمسييييييييييييتند العقد مع إثباتاتهم الرسييييييييييييم أطرافحضييييييييييييور ممث ي

 .نظامي
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 صك امللكية اإللكتروني أصل. 

 حضور الراهن لألفراد أو من يمثل الجهة الراهنة. 

 سبب الرهن تبيين. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 قسمة وفرز العقارات:  .4

  ية أو من ينوب عنهم بمسييييييييييييتند العقد مع إثباتاتهم الرسييييييييييييم أطرافحضييييييييييييور ممث ي

 .نظامي

 أصول صكوك امللكية اإللكترونية. 

  عند االقتضاءإحضار صك القسمة. 

 همستند التجزئة للعقار إن كان اإلفراغ لجزء من. 

  :دقيقة 23في حال اكتمال املتطلبات، املدة الزمنية إلتمام تسجيل امللكية. 

  :ال يوجدالتكلفة. 

 

 خاصة حاالت: 

  ال يكون العقار في مكة أن فُيراعى  املالك في الشييييييييييييييركات  ير سييييييييييييييعوديإذا كان أحد

 .واملدينة

   بيعيييه ععيييد تعيييدييييل عقيييد تيييأسيييييييييييييي   إذا كيييان العقيييار من رأا ميييال الشييييييييييييييركييية فيتم

 .الشركة

   يحق للشييييييركات الاير عقارية تملك العقار بما يحقق مدييييييا تها وحاجتها )كمعر

 .أو مستودع أوسكن ملنسوبيها(

 

 عامة: حاالت 
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  ه يتطلب صيييييك إذن ، فإنَّ
ً
إذا كان أحد أطراف اإلجراء بديييييفته ال يييييخديييييية قاصيييييرا

 سنة. 11من القاض ي إن لم يكن الولي هو األب ولم يتجاوز القاصر سن 

  العقار متوفى، فيلزم إحضار أصل صك حدر الورثة.إذا كان مالك 

 


