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مقدمة
ر
لتوفت وقت العمالء وجهدهم وتمكينهم من
اإللكتونية
اض واألمالك يف بلدية رأس الخيمة مجموعة من الخدمات
ر
أطلق قطاع األر ي
تقديم الطلبات يف أي وقت ومن أي مكان.
المتعاملي حول كيفية إنشاء الطلب وإرساله وتتبعه
للمتعاملي كيفية الوصول إىل خدمة  ،كما يوجه الدليل
يوضح هذا الدليل
ر
ر
ر
إلكتونيا.
للمتعاملي الحصول عىل وثيقة ملكية ف كل من الحاالت التالية:
تيتح خدمة إصدار الملكية ألول مرة
ر




القسيمة الممنوحة له (سكنية ,تجارية ,استثمارية ,زراعية) بعد إستيفاء متطلبات التمليك وذلك باصدار شهادة اإلنجاز.
الغت صادر عليها مستندات مسبقا بموجب محض الشهادة.
للممتلكات القديمة ر
التامج السكنية و المساكن الشعبية بكافة أنواعهما ،.وذلك بإرفاق ما يلزم من مسندات مع الطلب
للقسائم الممنوحة من خالل ر
ودفع الرسوم الخاصة بالخدمة.

ر
اإللكتونية ،و تقديم الطلبات  ،وتتبع الطلبات ،
المتعاملي من تسجيل دخولهم لخدمات القطاع
سيتمكن إصدار الملكية ألول مرة
ر
إلكتونيا  ،والحصول أختا عىل شهاداتهم المطلوبة إما ر
وتعديل الطلبات(إن لزم) ،وإعادة تقديم الطلب بعد التعديل ر
الكتونيا أو
ر
المتعاملي بحسب الحاجة للنسخة األصلية.
بإستالمها من مركز سعادة
ر

تسجيل الدخول والوصول اىل خدمة إصدار الملكية ألول مرة
ر
االلكتونية لحكومة رأس الخيمة  ،قم بالدخولك إىل بوابة حكومة رأس الخيمة عىل
 -1عند اكتمال تسجيلك يف الخدمات
الرابط. https://www.rak.ae/wps/portal
 -2للوصول اىل خدمة إصدار الملكية ألول مرة ،قم بالضغط عىل دليل الخدمات ثم الضغط عىل الحكومة:

 -3قم بإختيار بلدية رأس الخيمة

اض واألمالك
 -4قم باختيار قطاع األر ي

 -5قم باختيار إصدار الملكية ألول مرة

 -6تعرض الشاشة كل المعلومات المتعلقة بخدمة إصدار الملكية ألول مرة كتعريفها ،خطوات الحصول عىل الخدمة،
ورسومها ،والمدة الزمنية المستغرقة ،و ر
الشوط المسبقة للخدمة ،والمستندات المطلوبة ،والنتيجة المطلوبة منها،
وقنوات تقديمها.
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للبدأ يف الخدمة ،انقر زر "بدأ الخدمة":

إنشاء طلب إصدار الملكية ألول مرة
 .1بعد الوصول لخدمة إصدار الملكية ألول مرة عىل بوابة الحكومة الرسمية والنقر عىل زر "إبدأ الخدمة" ،ستظهر شاشة التسجيل
التالية:

ر
االلكتونية لحكومة رأس الخيمة ،ثم انقر زر
 .2قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك عىل الخدمات
"تسجيل الدخول"

 .3ستظهر شاشة إصدار الملكية ألول مرة لتمكنك من إنشاء الطلب:

 .4يف قسم "معلومات عامة" ،قم باختيار نوع التمليك المطلوب من القائمة المنسدلة لحقل "نوع التمليك".

 .5قم بإدخال رقم قطعة االرض يف حقل "قطعة أرض " ثم انقر مفتاح اإلدخال " "Enterعىل لوحة المفاتيح ليظهر نوع
األصلي يف "قائمة المالك ":
المنحه يف حال كانت من نوع ملكية منح تلقائيا من النظام كما ويتم ادراج قائمة المالك
ر

مالحظات:



ر
ه حقول إلزامية.
الت تسبقها عالمة النجمة
ي
جميع الحقول ي
حقىل مقدم الطلب تلقائيا.
بمجرد دخولك عىل الخدمة سيقوم النظام بعرض اسمك ورقمك يف
ي

 .6قم بإختيار صندوق اختيار "أمر تمليك" يف حال كان هناك أمر تمليك صادر بحق االرض ،وعليه يجب ارفاق نشخة منه
ضمن المرفقات.

 .7يف قسم المرفقات ،يجب عليك ارفاق كافة المستندات اإللزامية إلكمال الطلب ،كما يمكنك تعديل كافة المرفقات (اضافة
مرفق جديد أو حذف/استبدال المرفق الموجود).
كالتاىل:
ستتغت قائمة المرفقات المطلوبة
تغيت نوع التمليك،
ر
مالحظة :عند ر
ي
نوع التمليك
اصدار ملكية المنح

المرفقات

اصدار ملكية
المساكن الحكومية

اصدار االمالك
القديمة (تفويت)

بالتاىل:
 .8لتحميل المرفقات قم
ي
بجوار المرفق المطلوب.
 .Aانقر أيقونة "تحميل"
 .Bقم بالوصول اىل المستند المطلوب  ،ثم انقر زر " ← "Openلتحميل المستند بنجاح.
 .Cقم بتكرار الخطوات السابقة لتحميل جميع المرفقات.
مالحظات:




لعرض مستند  ،انقر رابط عنوان المستند بجوار المستند المطلوب.
لحذف مستند  ،انقر أيقونة "حذف"

بجوار المستند المطلوب.

 .9قم بإدخال مالحظاتك يف حقل "مالحظات".

 .10يمكنك القيام بأحد اإلجراءات التالية:




النهات" إلكمال الطلب.
"التقديم
ي
"مسح" لحذف المدخالت ر
الت قمت بها.
ي

الت ستعرض ر
ر
مباشة.
 .11انقر زر "التقديم
النهات" ثم أكد عىل التقديم يف رسالة التأكيد ي
ي

المرجع للطلب (رقم الحالة المنشأة حديثا) .
ستظهر شاشة تؤكد أن الطلب قد تم تقديمه بنجاح وتعرض الرقم
ي

 .12يمكنك القيام بخدمة جديدة بالضغط عىل زر "خدمة جديدة".
بعد تقديم طلبك بنجاح ،ستحتاج للدخول للصفحة الخاصة بطلباتك اإل ر
لكتونية عىل البوابة الرسمية لبوابة رأس الخيمة
 www.rak.aeلتقوم بتتبع طلبك ودفع الرسوم المستحقة عىل الطلب بعد اعتماده ليتم بعدها الموافقة النهائية عىل طلبك وطباعة
المتعاملي يف بلدية رأس الخيمة.
سند الملكية والذي يمكنك استالم النسخة األصلية منه من مركز سعادة
ر
ر
ر
اض
مالحظة :ستظهر شاشة مؤش السعادة التالية لتمكنك من تقييم تجربتك يف تقديم الطلبات اإللكتونية لقطاع االر ي
والممتلكات ،قم بإختيار الوجه الذي يعكس مدى رضاك.

عامالت
م
ي
اض واألمالك ليقوم بمراجعته وبناء عليه يقوم
عند ارسال طلب إصدار الملكية ألول مرة ،يتم إستالمه من المنسق يف قطاع االر ي
المنسق بأحد االجراءات التالية:
 قبول الطلب وبعدها يتوجب عليك دفع الرسوم الخاصة به.
 رفض الطلب مع بيان األسباب.
 طلب تعديل الطلب وبعدها يتوجب عليك تعديل الطلب بحسب المالحظات واعادة ارساله بعد التعديل ليقوم المنسق
بمراجعته مرة أخرى واتخاذ اإلجراء المناسب بحقه.
مالحظة :عند اتخاذ المنسق أي من اإلجراءات السابقة ،سيتم إشعار المتعامل بذلك من خالل إرسال رسالة نصية عىل هاتفه
ر
لتخته بقبول طلبه مبدئيا ثم باعتماد أو رفض أو تعديل طلبه الحقا.
ون أيضا ر
المتحرك ورسالة بريد الكت ي
ر
معامالت" عند طريق الوصول للبوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة عىل الرابط
الت تم تقديمها ضمن صفحة "
ي
يمكنك ايجاد الطلبات ي
 www.rak.aeكما هو موضح يف الشاشة أدناه.
قم باختيار "دليل الخدمات" ثم قم باختيار "الحكومة":

قم بإختيار بلدية رأس الخيمة

اض واألمالك
قم باختيار قطاع األر ي

خدمات":
قم باختيار "
ي

ر
االلكتونية لحكومة رأس الخيمة ،ثم انقر زر "تسجيل
قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك عىل الخدمات
الدخول":

ر
اض واألمالك بحيث تكون يف حالة "قيد
تعرض صفحة "
الت قمت بارسالها اىل قطاع األر ي
معامالت" جميع الطلبات والمعامالت ي
ي
الدفع" اذا لم تكن مدفوعة ،أو "قيد مراجعة المنسق" التخاذ القرار بحقها.

ر
النهان لها وحالتها.
معامالن رقم الطلب/الخدمة ،و نوعها ،و مقدم الطلب ،وتاري خ انشائها والقرار
تعرض صفحة
ي
ي
بالتاىل ألي طلب/معاملة تم انشأها مسبقا:
مالحظة :يمكنك القيام
ي


الطباعة (كمستند )PDF

 تصدير المستند عىل شكل جدول اكسل )(Excel files
بمجرد اختيار الطلب والقيام بطباعته او تصديره لجدول اكسل  ،سيقوم النظام تلقائيا بإنشاء /تتيل المستند المطلوب.



لإلطالع عىل تفاصيل الطلب ،قم باختيار الطلب ثم انقر زر "تفاصيل الطلب"

ر
والت تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالطلب:
لتنبثق الشاشة التالية ي



لإلطالع عىل مستندات الطلب ،قم باختيار الطلب ثم انقر زر "مستندات المعاملة":

لتنبثق شاشة مرفقات الطلب التالية:

يمكنك اإلطالع عىل أي من المرفقات أو عىل كافة المرفقات من خالل النقر عىل زر "تنيل كافة المرفقات" ليتم تتيل كل
المرفقات بملف مضغوظ (. )zip File

دفع الرسوم
قصتة عىل هاتفك المتحرك وبرسالة بريد
بعد قبول طلبك بشكل
اض واألمالك ،يتم اشعارك برسالة ر
ي
مبدن من المنسق يف قطاع االر ي
ر
ون باعتماد طلبك وضورة استكمال دفع رسوم الطلب لتنفيذه.
الكت ي
لدفع رسوم طلب ما:
 .1قم باختيار الطلب الذي تود دفع رسومه ،ثم انقر زر "استكمال دفع الرسوم":

ر
والت تظهر المبلغ المتوجب دفعه:
لتظهر شاشة دفع الرسوم
ي
كالتاىل ي

ر
والت تمكنك من دفع
 .2قم بإختيار الرسوم المرغوب بدفعها ،ثم انقر زر "دفع الجزء المختار" لتظهر شاشة قنوات الدفع ي
ر
ون أو بالبطاقة البنكية:
الرسوم باستخدام قناة الدفع المرغوبة إما بالدرهم اإللكت ي

 .3قم باختيار قناة الدفع المالئمة وقم باختيار مرب ع الموافقة عىل ر
الشوط و األحكام ،ثم انقر زر "دفع" ،لمتابعة عملية الدفع
ر
ون كالمعتاد.
اإللكت ي

مهام المتعامل
وف حال كان
اض واألمالك ليقوم بمراجعة الطلب واتخاذ القرار بحقه ،ي
بعد تقديم الطلب سيتم عرض الطلب عىل المنسق يف قطاع االر ي
الطلب بحاجة للتعديل ،سيقوم المنسق باعادته اىل المتعامل ليقوم بتعديله ومن ثم اعادة ارساله مرة اخرى بعد التعديل.
ر
ات" عىل شكل اخطارات.
الت تم اعادتها للتعديل يف صفحة "اشعار ي
يمكنك ايجاد الطلبات ي
ر
ر
ر
معامالن.
الت قمت بها للوصول لصفحة
ي
للوصول لصفحة اشعار ي
ان قم باتباع نفس الخطوات ي
لتعديل طلب ما من االخطارات ،اتبع الخطوات التالية:

 .1انقر عىل أيقونة التفاصيل

المحاذي للطلب المرغوب بتعديله.

 .2إقرأ مالحظات المنسق الخاصة بالتعديل المطلوب
 .3انقر زر "إضافة مرفق" لتفتح شاشة طلب مرفق:

 .aانقر زر " "Choose Fileلفتح المستند المطلوب.
 .bانقر زر "إضافة مرفق".
 .cانقر "حفظ".
.d
مالحظة :لحذف مرفق  ،حدد المستند المطلوب وانقر "مسح المرفق":

 .4قم بتعديل الطلب حسب مالحظات المنسق.
 .5انقر زر "إكمال" ثم زر "حفظ" العادة ارسال الطلب للمنسق للمراجعة ،وبذلك يختف الطلب من صفحة االخطارات.
ر
قصتة عىل هاتفك المحمول باعتماد طلبك وإمكانية
ون ورسالة ر
بعد الموافقة النهائية عىل الطلب سيتم اشعارك بواسطة ر
التيد االلكت ي
المتعاملي.
استالم شهادة الملكية االصلية من مركز سعادة
ر

