المدير العام
نائب المدير العام
وحدة أمن المعلومات
مكتب المدير العام

مؤسسة التنظيم العقاري

مركز فض المنازعات اليياريهي

إدارة الترخيص العقاريهي
قسم التراخيص والتصاريح العقاريهي
قسم الرقابة والتفتيش العقاري
قسم تسييل المكاتب والوسطاء العقاريين

شؤون اإلييارات

إدارة السياسات والضوابط اليياريهي
قسم المؤشرات اليياريهي
قسم السياسات والدراسات اليياريهي
إدارة تنظيم العالقات اليياريهي
قسم تسييل العقود -إيياري
قسم تسييل بيانات العقارات المؤيرة

المكتب الفني
إدارة التوفيق والصلح
قسم الصلح
إدارة الدعم المركزي
قسم العالن
قسم دعم المتقاضين
قسم تسييل الدعاوي والمنازعات
إدارة تنفيذ الحكام

قسم ترخيــص المقيـميـــن
إدارة تنظيم العالقات العقاريهي
قسـم تنظـيم يمعـيـات المــالك

قسـم تنظـيم الييارات

قسم التخطيط وإدارة األداء

قسم المعرفة والتميز المؤسسي
قسم الشـــــــــــــــــراكات

إدارة الستراتييية والتطوير المؤسسي

قسم المطالبات المالية
قسم الخالء

إدارة حساب ضمان التطوير العقاري

قسم التدقيق المالي واإلداري
قسـم تقييــــم المخـــاطــــر

إدارة الرقابة وتقييم المخاطر

قسم تصفية المشاريع العقاريهي

قسم تسييــل المـطـــورين

قسم الدعم الـــقانوني
قسم الصلح والتوفيق

إدارة الشؤون القانونية

قسم حــساب الضــمــــــان

قطاع الدعم المؤسسي

وحدة خدمات كبار المالك

قطاع التسييل والخدمات العقاريهي

قطاع تشييع وإدارة الستثمار العقاري

إدارة األمانات والتعويضات

إدارة التصــال المــؤسـسي

إدارة سعادة الموارد البشريهي

إدارة الشــؤون المــــــالية

إدارة الشــؤون اإلداريـــهي

قســم المـــانات

قسم التعويضات

قسم التصال المؤسسي

قسم التسويق وخدمة الميتمع

قسم السياسات والنظم
قسم تنمية وتوظيف المواهب
قسم العناية بالموظفين

قسم الموارد المالية

قسم التحــصـيل

قسم العقود والمشتريات

قسم المشاريع والتطوير
قسم الدعم الفني
قسم الخدمات اللكترونية

قسم أمناء الخدمات
قسم الخدمات العقارية
قسم التصال والمعلومات

قسم الشــؤون الداريـهي

إدارة تـقـنيــة المــعـلـومات

إدارة سعــادة المتعــامليـن

إدارة التـقـييــم العــقـــــاري

قسم أمناء التسييل العقاري
قسم ضمان التسييل
قسم تسييل المشاريع

قسم متابعة سوق دبي العقاري
قسم التسييل والتوثيق

قسم مسح المباني والمناطق المشتركهي

قسم مسح األراضي

قسم ترويج الستثمار العقاري
قسم دعـــم المــسـتــثمريـن

قسم الدراسات العقارية

قسم البيانات والحصائيات العقاريهي

قسم يودة بيانات األطراف

قسم المؤشرات العقاري
قسـم التـثـميـــــن

وحدة التسييل الخاص

إدارة خدمات التسييل العقاري

إدارة المـســـــــــــاحهي

إدارة ترويج الستثمارات
العقارية

إدارة الدراسات العقارية

إدارة التنمية العقارية
قسم الوايهة الستثماريهي
قسم البـرامـج العـقـــاريهي

