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 معلومات الوثيقة

i. المراجعات 

 الاسم القسم المركز الوظيفي التاريخ

    

    

ii. الإصدارات 

 سبب التغيير الكاتب التاريخ رقم الإصدار

    

    

iii. مصطلحاتال قاموس 

 المصطلح الوصف

  

  

  

  

iv. المراجع  

 المرجع الوصف
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 المقدمة

i. عن دائرة الاراضي والاملاك 

الأراضي والأملاك في دبي تحت مظلة المجلس التنفيذي في دبي الذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن  تندرج دائرة

محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات، تشمل جميع الجوانب المتعلقة 

ات ية العقارية، وتنظيم وتسجيل التصرفبالمعاملات العقارية، ومن أهمها توثيق عمليات البيع والشراء، وإصدار الملك

وتنظيم القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار، ونشر المعرفة والثقافة العقارية لتأسيس كوادر وطنية مؤهلة ومدربة. 

وتعمل الدائرة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مرتكزة على ثقافة الإنتاجية 

 ."0202وم عليها "رؤية الإمارات والتنافسية التي تق

ii. ةعن الوثيق 

بتعليمات تفصيلية حول كيفية استخدام الخدمات التي  المستثمرين/للملاك العقاريينالمستخدم  دليل يزود

 الإلكتروني. دائرة الأراضي والأملاكتستهدفهم والمتوفرة على موقع 

iii. نطاق الوثيقة 

 تغطي هذه الوثيقة الوحدات التالية:

 والملف الشخصي العقارية خول، محفظتيتسجيل الد .2

 الخدمات العقارية .0

 تحميل شهادة الملكية .0.2

 طلب اصدار خارطة .0.0

 طلب اصدار ملكية بدل فاقد .0.2

 طلب شهادة تثمين .0.2

 طلب إصدار شهادة بيان املاك العميل )لمن يهمه الامر( .2
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 تسجيل الدخول، محفظتي العقارية والملف الشخصي .2

 )www.dubailand.gov.ae(لدائرة يوم المستخدم بزيارة موقع ا

 تسجيل الدخول .2.2

 سيقوم المستخدم بتنفيذ الخطوات التالية: موقعاللتسجيل الدخول إلى 

 قم بالنقر على زر  .2

 ثم قم بالنقر على خيار  .0

 سيقوم النظام بإعادة توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول. .2

 خدم بتسجيل الدخول عن طريق احدى الخيارات التالية:سيقوم المست .2.2

 الهوية الإماراتية .2.2.2

  الخاص به والنقر على الزر الهويةسيقوم المستخدم بملء رقم  .2.2.2.2

( إلى رقم الهاتف الجوال OTPرمز التحقق سيقوم النظام بإرسال كلمة مرور لمرة واحدة ) .2.2.2.0

 .دائرة الأراضيالمسجل لدى 

  والنقر على زر OTP لتحققرمز اسيقوم المستخدم بملء  .2.2.2.2

 .محفظتي العقاريةسيقوم النظام بإعادة توجيه المستخدم إلى صفحة  .2.2.2.2

رقم الهاتف المتحرك، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الجوال الخاص به المسجل  .2.2.0

 لدي دائرة الأراضي

ات الخاصة بشهادة ، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام المعلوممعلومات شهادة الملكية .2.2.2

  رقم الشهادة، تاريخ الإصدار، نوع العقار(: )الملكية

 

 

 

  

www.dubailand.gov.ae
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 الصفحة الرئيسية / تسجيل الدخول كمالك

 

 خيارات تسجيل الدخول
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 التأكد من الرقم السري

 

 محفظتي العقارية
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 محفظتي العقارية .2.0

 ع التعليمات التالية:وطلباتك المقدمة يرجى اتبا العقارية لقراءة محفظتك

 يعرض النظام اسم المالك .2

 في قسم "محفظتي" يعرض النظام المعلومات التالية: .0

 عدد العقارات المملوكة .0.2

 رأس المال المستثمر .0.0

 رأس المال المستثمر/نوع العقار .0.2

 

 محفظتي العقارية

 مصنفة حسب النوع )أرض، فيلا، وحده سكنية(يعرض النظام الملكيات للمالك  .2

 فاصيل العقار والخدمات المتاحة عليه، قم بالنقر على زر لعرض ت .2

 

 عقاراتي

 

  



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني

  

P a g e  9 | 33                                                                        . جميع الحقوق محفوظة0202© مؤسسة اإلمارات للحلول العقارية  

 يمكن للمالك عرض الطلبات المقدمة من قبله من خلال النقر على زر  .5

 يعمل النظام على عرض الطلبات المقدمة من قبل المالك ومصنفة بحسب نوع الخدمة. .6

 لعرض تفاصيل الطلب قم بالنقر على الزر  .7

 

 طلباتي
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 الملف الشخصي .2.2

 يرجى اتباع التعليمات التاليةلعرض/تعديل معلومات الاتصال 

 قم بالنقر على زر  .2

 قم بالنقر على زر  .0

 يعمل النظام على عرض الملف الشخصي للمالك .2

 الاسم .2.2

 رقم الهوية .2.0

 البريد الإلكتروني .2.2

 رقم الجال .2.2

 

 الملف الشخصي

 

 تعديل الملف الشخصي
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 قم بالنقر على زر  .2

 يسمح النظام للمستخدم بتعديل البيانات التالية:س .5

 البريد الإلكتروني .5.2

 رقم الجوال .5.0

 يقوم المستخدم بتعديل البيانات  .6

 ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام. .7

 قم بالنقر على زر  .8

 

 تعديل الملف الشخصي
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 الخدمات العقارية .0

 تحميل شهادة الملكية .1.1

 ذ الخطوات التالية:، يرجى تنفيملكيةالل شهادة حميلت

 يمكن النظام المالك من تحميل شهادة الملكية بطريقتين: .2

 الطريقة الأولى: .2.2

 للعقار المراد تحميل شهادة الملكية الخاصة به انقر على زر التحميل .2.2.2

( مع اتاحة الامكانية dpfسيعمل النظام على فتح شاشة جديدة وعرض شهادة الملكية لصيغة ) .2.2.0

 شهادة.للمالك لتحميل/طباعة ال

 

 تحميل شهادة الملكية/الطريقة الأولى
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 الطريقة الثانية .2.0

 يقوم المالك بعرض تفاصيل العقار بالنقر على زر  .2.0.2

 ثم يقوم بالنقر على الرابط  .2.0.0

( مع اتاحة الامكانية dpfسيعمل النظام على فتح شاشة جديدة وعرض شهادة الملكية لصيغة ) .2.0.2

 للمالك لتحميل/طباعة الشهادة.

 

 تحميل شهادة الملكية/الطريقة الثانية
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 طلب إصدار خارطة .0.0

 يرجى تنفيذ الخطوات التالية:لتقديم طلب إصدار خارطة، 

   يقوم المالك بعرض تفاصيل العقار بالنقر على زر .2

 

 اختيار العقار/عرض تفاصيل العقار

 يقوم المالك بالنقر على الرابط  .0

 

 طلب إصدار الخارطة/تفاصيل العقار
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 أراد تقديم الطلب مع المسح أم لا من خلال النقر على  إذايقوم المالك بتحديد ما  .2

 لاستكمال عملية تقديم الطلب ثم يقوم بالنقر على زر .2

 

 نموذج طلب إصدار الخارطة

 تفاصيل الإيصاليعمل النظام على عرض  .5

 يقوم المالك بتأكيد الدفع من خلال النقر على  .6

 على زر  ثم يقوم بالنقر .7

 

 طلب إصدار الخارطة/تفاصيل الإيصال
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 سيعمل النظام على إعادة توجيه المالك الى بوابة الدفع نقودي لدفع رسوم الخدمة بإحدى الطرق التالية: .8

 محفظة نقودي .8.2

 البطاقات الائتمانية / الخصم .8.0

 الحسابات المصرفية .8.2

 

 بوابة الدفع نقودي
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 سيعمل المالج على اختيار طريقة الدفع المناسبة له ودفع رسوم الحدمة .9

 ستعرض بوابة الدفع نقودي رسالة تأكيد نجاح عملية الدفع .22

 

 عملية دفع ناجحة
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 من صفحة طلباتي يمكن للمالك اختيار الطلب وعرض تفاصيله .22

 

 طلباتي/طلب إصدار خارطة

 فاصيل الطلبلعرض ت يقوم المالك بالنقر على الزر .20

 بعد موافقة الدائرة، يمكن للمالك تحميل الخارطة  .22

 

 طلب إصدار خارطة/منجز-تحميل الخارطة
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 طلب إصدار ملكية بدل فاقد .0.2

 ، يرجى تنفيذ الخطوات التالية:ملكية بدل فاقدلتقديم طلب إصدار 

   يقوم المالك بعرض تفاصيل العقار بالنقر على زر .2

 

 اختيار العقار/عرض تفاصيل العقار

 يقوم المالك بالنقر على الرابط  .0

 

 طلب إصدار ملكية بدل فاقد/تفاصيل العقار
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 سيقوم المستخدم بملء حقول نموذج الخدمة على النحو التالي: .2

 نوع الشهادة .2.2

 نوع الإجراء .2.0

 الإمارة .2.2

 المنطقة .2.2

 2العنوان  .2.5

 0 العنوان .2.6

 المعالم الرئيسية .2.7

 صندوق البريد .2.8

 حميل مستندات الطلب على النحو التالي:سيقوم المستخدم بت .2

 طلب بدل فاقد .2.2

 تقرير الشرطة .2.0

 أيام 2إعلان الجريدة لمدة  .2.2

 لاستكمال عملية تقديم الطلب ثم يقوم بالنقر على زر .5

 

 نموذج طلب/إصدار ملكية بدل فاقد
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 تفاصيل الإيصاليعمل النظام على عرض  .6

 يقوم المالك بتأكيد الدفع من خلال النقر على  .7

   يقوم بالنقر على زر ثم .8

 

 طلب إصدار ملكية بدل فاقد/تفاصيل الإيصال

 سيعمل النظام على إعادة توجيه المالك الى بوابة الدفع نقودي لدفع رسوم الخدمة بإحدى الطرق التالية: .9

 محفظة نقودي .9.2

 البطاقات الائتمانية / الخصم .9.0

 الحسابات المصرفية .9.2

 

 بوابة الدفع نقودي
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 ج على اختيار طريقة الدفع المناسبة له ودفع رسوم الحدمةسيعمل المال .22

 ستعرض بوابة الدفع نقودي رسالة تأكيد نجاح عملية الدفع .22

 

 عملية دفع ناجحة
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 من صفحة طلباتي يمكن للمالك اختيار الطلب وعرض تفاصيله .20

 

 طلباتي/طلب إصدار ملكية بدل فاقد

 صيل الطلبلعرض تفا يقوم المالك بالنقر على الزر .22

 بعد موافقة الدائرة، يمكن للمالك تحميل شهادة الملكية  .22

 

 طلب إصدار مكيلة بدل فاقد/منجز-تحميل الملكية
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 طلب شهادة تثمين .0.2

 ، يرجى تنفيذ الخطوات التالية:تثمينشهادة  طلبلتقديم 

   يقوم المالك بعرض تفاصيل العقار بالنقر على زر .2

 

 اختيار العقار/عرض تفاصيل العقار

 يقوم المالك بالنقر على الرابط  .0

 

 طلب شهادة تثمين/تفاصيل العقار
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 يقوم المستخدم بتعبئة نموذج الخدمة .2

 لاستكمال عملية تقديم الطلب ثم يقوم بالنقر على زر .2

 

 نموذج طلب شهادة تثمين

 تفاصيل الإيصاليعمل النظام على عرض  .5

 النقر على يقوم المالك بتأكيد الدفع من خلال  .6

  ثم يقوم بالنقر على زر  .7

 

 تفاصيل الإيصال



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 سيعمل النظام على إعادة توجيه المالك الى بوابة الدفع نقودي لدفع رسوم الخدمة بإحدى الطرق التالية: .8

 محفظة نقودي .8.2

 البطاقات الائتمانية / الخصم .8.0

 الحسابات المصرفية .8.2

 

 بوابة الدفع نقودي

  



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني

  

P a g e  27 | 33                                                                        . جميع الحقوق محفوظة0202© مؤسسة اإلمارات للحلول العقارية  

 ر طريقة الدفع المناسبة له ودفع رسوم الحدمةسيعمل المالج على اختيا .9

 ستعرض بوابة الدفع نقودي رسالة تأكيد نجاح عملية الدفع .22

 

 عملية دفع ناجحة

 

 من صفحة طلباتي يمكن للمالك اختيار الطلب وعرض تفاصيله .22

 

 طلباتي/طلب شهادة تثمين

 لعرض تفاصيل الطلب يقوم المالك بالنقر على الزر .20

 لدائرة، يمكن للمالك تحميل الخارطة بعد موافقة ا .22



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 طلب شهادة تثمين/منجز-تحميل الشهادة

 
 

 

   



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 طلب إصدار شهادة بيان أملاك )لمن يهمه الأمر(  .2

 :يرجى تنفيذ الخطوات التالية الأمر،شهادة لمن يهمه طلب لتقديم 

 الية:يمكن للمستخدم تقديم طلب شهادة لمن يهمه الأمر باستخدام أدى الطرق الت .2

 الطريقة الأولى: .2.2

 قم بالنقر على زر  .2.2.2

 ثم قم بالنقر على زر  .2.2.0

 

 شهادة لمن يهمه الأمر/الطريقة الأولى

 

  



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 :الثانيةلطريقة ا .2.0

 لعرض تفاصيل العقار ئمة عقاراتي قم بالنقر على الزراق نم .2.0.2

 قم بالنقر على زر ثم  .2.0.0

 

 شهادة لمن يهمه الأمر/الطريقة الثانية

 

 .النظام على تحميل نموذج الخدمةعمل ي .0

 لاستكمال دفع الرسومالمستخدم على النقر على زر عمل ي .2

 

 نموذج طلب شهادة لمن يهمه الأمر

 



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 تفاصيل الإيصاليعمل النظام على عرض  .2

 النقر على يقوم المالك بتأكيد الدفع من خلال  .5

  ثم يقوم بالنقر على زر  .6

 

 تفاصيل الإيصال

 سيعمل النظام على إعادة توجيه المالك الى بوابة الدفع نقودي لدفع رسوم الخدمة بإحدى الطرق التالية: .7

 محفظة نقودي .7.2

 البطاقات الائتمانية / الخصم .7.0

 الحسابات المصرفية .7.2

 

 بوابة الدفع نقودي

  



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 ر طريقة الدفع المناسبة له ودفع رسوم الحدمةسيعمل المالج على اختيا .8

 ستعرض بوابة الدفع نقودي رسالة تأكيد نجاح عملية الدفع .9

 

 عملية دفع ناجحة

 

 من صفحة طلباتي يمكن للمالك اختيار الطلب وعرض تفاصيله .22

 

 طلباتي/طلب شهادة تثمين

 لعرض تفاصيل الطلب يقوم المالك بالنقر على الزر .22

 ستخدم تحميل الشهادةملل لدائرة، يمكنبعد موافقة ا .20



 خدمات الملاك
 

 موقع دائرة الأراضي والأملاك

 الإلكتروني
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 طلب شهادة لمن يهمه الأمر/منجز-تحميل الشهادة

 

 شهادة لمن يهمه الأمر
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