
رتقاء خبدمات التسجيل العقاري والتوثيق،،  للإ

موجز عن مرشوع 



احملتوايت 

.التعريف بمشروع صك •

.ركائز مشروع صك •

.األهداف االستراتيجية للمشروع •

املشروع التي سيقدمها للمنظومة العقارية مزايا •



التعريف ابملرشوع 

مشروع صك هو مشروع وطني  يقوو  لىوأ اسواط ترووير 
ظوا  قوانين التسجيل العقوار  والتوييوم موج ا ول  ديجوا   ن
يوووووة  الكترونوووووب  يووووورع  بوووووين  ميوووووق مكونوووووا  املنظوموووووة العقار 

ويعتموووود لىووووأ يوسووووءة  ميووووق ا وووورا ا  التسووووجيل العقووووار  
ل لىووأ والتوييووم برريقووة  عووهل لىووأ املعووتصد  مووج ا   ووو 

كوووان املعلوموووا  املرلوعوووة و الوصوووول لالووودما   بالزموووان وامل
.املناسءين 



ركائز مشروع 





الأهداف الاسرتاتيجية للمرشوع 

م التحووول تحعووين ترت وول  ولووة قروور رووم تقووارير ممارسووة األلمووال والتنااعووية  و لوو  االقت ووا  القروور  روو•
.الأ االقت ا  املءني لىأ االبتكار

وعالعورلة تمكين د ارا ب التسوجيل العقوار  والتوييوم موج انجواا هودمافا  بكاوا   لاليوة وعجوو   متميو  •
.املرلوعة

ل وايعور تميكج املعتايد مج ا لدمة مج الوصول الأ ا لدموة او املعلوموة  التوي يحتا هوا برريقوة اا و•
.ورم الوقت الذ  يرغءه

.فايئة ب ئة لقارية تقو  لىأ الرع  االلكترونب بين  ميق لناصر املنظومة العقارية•

الدقووة ي وومج تحعووين نوليووة الءيانووا  واملعلومووا  العقاريووة مووج ييوو . ديجووا  بنووك للمعلومووا  العقاريووة•
 
ً
 ومحليا

ً
والشمولية واال عاق مق املمارسا  املتمي   اقليميا

.وضق ضواب  للتثمين العقار  بما يحقم امل ا ة العامة للوطج واملواطج  •

ومووووووة تحوووووودي  وتروووووووير قووووووانون التسووووووجيل العقووووووار  والتوييووووووم بمووووووا يصوووووود  ويوووووودل  لمليووووووة التروووووووير للمنظ•
.العقارية واستحداث كتاب العدل 



مزااي املرشوع اليت س يقدهما للمنظومة العقارية 

 دل  ررري ملاو ادا•
 
انىنيرررو اجررررال اديالرررملطلو ا على رررو  ترررم الرررلىو قارررملطس اداملمرررو و ارررا

.ادتي قعرا  تم ادبيئو ادالااريو

جي  اخيصار ادىقت وادجهمل من خلل اديكامر  مرا ادجهراو اىخررت ااو اداللقرو  اد  ر•
.ادالااري واديىثيق 

.قى ير ا اللىماو ادملقياو وادحملطثو واآلديو  ن  ناصر ا نظىمو ادالااريو•

. نال اداملراو ادبشريو ادىطنيو ااو ادابرة اديخصصيو •

دترررري قاررررملطس م  ى ررررو مررررن اىنظ ررررو اةدلبرونيررررو ادملا  ررررو دبيئررررو ا نظ ىمررررو ادالااريررررو وا•
.او ادتي ته هس ت ا مل ا   ث رين وا هي ين  اةل ث ار ادالااري   الر و كا و ا اللىم



للمنظومة العقارية مزااي املرشوع اليت س يقدهما 

ادبىرصو 

ادالااريو 

ادياارير 

إحصائيو

ت هي  

اجرالاو 

اةل ث ار 

ادالااري 

اديث ين 

ادالااري 

كياو ادالملل

ا كاقب 
ادالااريو 

اةل شارين 
ادالاارين 



مزااي املرشوع اليت س يقدهما للمنظومة العقارية  

، 2016وقاريخ اةنتهال  ملي  بر 2015ا شروع قائس منذ  ملاطو •

او قس إطلق ا رحلو اىولم دل شروع ، وقى ير  م  ى و من اداملم
ط لنلس اةطلع  ليها من خلل  ىا و صك اةدلبرونيو 

www.sak.gov.qa

اري قس إطلق جزل من اىنظ و ادفر يو  منها  رنامج اديث ين ادالا

 لييس إطلق ادبىرصو ادالااريو ،،
 
وقريبا

http://www.sak.gov.qa/


بوابة صك الالكرتونية 

www.sak.gov.qa

شكرًا حلسن اس امتعمك 

http://www.sak.gov.qa/

