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ن كتيب "الشهر العقاري والتوثيق  . .  2021-1946قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم تضمي 

" اإلشارة إىل أعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع   75 ن ي خدمة المرصيي 
ن
عاًما ف

ي زيادة وتحديث
ن
ي ارتكزت عىل ثالثة محاور رئيسة؛ األول يتمثل ف

فروع التوثيق والشهر  كفاءتها، والت 
ي تهيئة 

ن
، أما المحور الثالث فيتجسد ف ي

ونن ي يشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري اإللكت 
العقاري، والثانن

 بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات. 
 

، رئيس الوزراء، الستعراض الكتيب الذي أعدته وزارة العدل   مدبوىلي
جاء ذلك خالل اجتماع مصطفن

..  2021-1946مؤخرا، وقدمه المستشار عمر مروان، وزير العدل، تحت عنوان "الشهر العقاري والتوثيق 

"، وذلك ضمن حملة ال 75 ن ي خدمة المرصيي 
ن
توعية بخدمات الشهر العقاري والتوثيق، وأعمال عاًما ف

ي تتم بمصلحة الشهر العقاري. 
 التطوير والميكنة الت 

 
وأوضح وزير العدل أن زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خالل ميكنة عدد كبت  من 

دورة العمل وقرصها  مكاتب التوثيق عىل مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد الختصار 
جمة، باإلضافة إىل تقديم خدمات  عىل موظف واحد الستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الت 
ي 
يد بعدة محافظات، واإلعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا الت  التوثيق عتر مكاتب التر

 تجهزها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
 

ي تعمل بنظام الحجز المسبق من خالل تطبيق الهاتف المحمول  كما تم افتتاح
ن الت  فروع التوثيق المتمت 

ي عمل توكيل"، إىل جانب تقديم خدمات التوثيق من خالل منصة "مرص الرقمية"، وإطالق أول 
ن
"أرغب ف

ظم الفنية، والعمل عىل توفت  مزيد من سيارات 
ُ
خدمة سيارة توثيق متنقل ُمجهزة بأحدث المعدات والن

ي بالمكاتب 
، وإدارات السجل العيتن ي

التوثيق المتنقل، باإلضافة إىل تطوير عدد من مكاتب السجل العيتن
ي 
 كل تجمع عمرانن

ن
الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري ف

. جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة ا ي الزراعي
 ألوىل من السجل العيتن

 
 أنها تتضمن 

ً
ونية، موضحا ي الوقت نفسه، استعرض وزير العدل خدمات التوثيق والشهر العقاري اإللكت 

ن
وف

ي تشمل االستعالم عن 
خدمات التوثيق والشهر العقاري المقدمة من خالل "بوابة مرص الرقمية"، والت 

 حول رسيان المحررات المميكنة، وتحرير التوكيال 
ً
حا ت واإلقرارات، وخدمة " اكتب محررك "، كما قدم رسر
ي تعمل بنظام 

ي عمل توكيل" الذي يستخدم عتر الهواتف الذكية الت 
ن
طرق استخدام تطبيق "أرغب ف

ي تحديد كثافة الفروع اليومية، وحجز مواعيد بمكاتب الشهر 
ن
األندرويد ويوفر ثالث خدمات تتمثل ف

 ذج المحررات وأسعارها. العقاري والتوثيق، وتوفت  نما
 
 

 

 



 
 

ي 
ي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الت 

ونن كما عرض الوزير الخدمات المقدمة من خالل الموقع اإللكت 
تضمنت خدمة استخراج صورة رسمية من عقد مشهر، وخدمة استخراج شهادة ترصفات عقارية، وخدمة 

 ترجمة المستندات المتعلقة بأعمال المصلحة. 
 

 أنه تم  وتطرق المستشار 
ً
عمر مروان إىل جهود تهيئة بيئة العمل اإلداري ورفع كفاءة المقرات، موضحا

 ،
ُ
 وقانونيا

ً
ن تقنيا تطوير الجهاز اإلداري لتيست  الحصول عىل الخدمات، وذلك من خالل تدريب الموثقي 
ة وتوفت  احتياجات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من األثاث الالزم الستقبال وخدمة المواط ، ومد فت  ن ني 

ن بالشهر العقاري من  ين، والسماح باستفادة العاملي  ن ن المتمت   وبمقابل، وإثابة العاملي 
ً
ساعات العمل اختياريا

 عن دعم صندوق الخدمات 
ً
ن بوزارة العدل، فضال مزايا صندوق الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملي 

ن بالشهر العقاري وأرسهم.   الصحية واالجتماعية للعاملي 
 

 بزيارات تفقدية لمتابعة انتظام 
ً
، وقيامه شخصيا ن ي شكاوى المواطني 

كما تم تخصيص أرقام هواتف لتلف 
ي بعض فروع التوثيق، وتكذيب الشائعات حول 

ن
ن ف ر المواطني  ي وقائع ترصن

ن
وحسن ست  العمل، والتحقيق ف

 زيادة الرسوم والتوعية برسوم التسجيل. 
 

يدية، وأشار الوزير إىل أن الكتيب تضمن أيض  عناوين مقار الشهر العقاري والتوثيق، وعناوين المنافذ التر
ً
ا

ح حول أهمية التسجيل العقاري بالشهر العقاري من حيث تحقيق استقرار الملكية،   عن تقديم رسر
ً
فضال

ة المحلية واألجنبية وتفعيل نشاطي  وتقليل حجم المنازعات القضائية، وزيادة االستثمارات العقارية المبارسر
تمويل العقاري والتوريق، وإمكانية االستناد إىلي العقارات كضمان للقروض، وزيادة حجم االستثمارات ال

التجارية والصناعية، وتوفت  قاعدة بيانات موضح بها العقارات ومالكها والحقوق العينية الواردة عليها، 
، وتوفت   ي وقت قياسي

ن
ي العقار  وإنجاز عمليات بيع العقارات وترتيب الحقوق عليها ف ضمانة قانونية لمشت 

، ورفع القيمة السوقية للوحدات  بالتأكد من ملكية البائع وعدم وقوعه ضحية للنصب أو ادعاءات الغت 
ي عمليات السوق العقاري. 

ن
 السكنية بمجرد تسجيلها، والحفاظ عىل حقوق الدولة ف

 
ي نهاية الكتيب تم إدراج خاصية "

ن
ونية من " QR CODEوأوضح وزير العدل أنه ف لتحميل نسخة إلكت 

ن توثيق  الكتيب من خالل الهواتف المحمولة، كما ناشدت وزارة العدل من خالل هذا الكتيب المواطني 
 عىل أموالهم. 

ً
 معامالتهم وتسجيل عقاراتهم؛ حفاظا


