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آخر تحديث 2018/01/17

مواطن – جهة عامة – شخصيات اعتبارية.
املديرية العامة للمصالح العقارية املختصة.
ً
 .1تقديم مشروع العقد مستكمال وثائقه إلى مكتب التوثيق العقاري املختص بموجب إيصال.
 .2استالم مشروع العقد بموجب اإليصال واستدراك مالحظات رئيس املكتب.
 .3دفع الرسوم املتوجبة لدى مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض حسب الحال.
 .4توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور طالبي التنفيذ.
يومان  -ال تتضمن مدة استدراك املالحظات ودفع الرسوم املتوجبة.

الوثائق املطلوبة

نوع الوثيقة

مصدر الوثيقة

قيمتها

مصنف عقاري
طلب خدمة
البطاقة الشخصية للحاضرين
ً
وكالة (في حال عدم الحضور شخصيا)
قيد مدني للموكل
قيد مالي
براءة ذمة مالية
قيد عقاري مطابق
قرار الحكم القضائي

نموذج
نموذج
صورة
رسمية مصدقة
رسمية
رسمية
رسمية
رسمية
رسمية مصدقة

قيد مدني للمدعى عليهم

رسمية

عقد مطبوع
إرسالية بالرسوم املتوجبة
إيصال مالي بالرسوم املتوجبة وفق
اإلرسالية

نموذج
رسمية
رسمية

مديرية املصالح العقارية املختصة
مديرية املصالح العقارية املختصة
أصحاب العالقة
الكاتب بالعدل املختص  -ضمن املدة القانونية
مديرية الشؤون املدنية املختصة  -ضمن املدة القانونية
مديرية املالية املختصة  -ضمن السنة املالية
مديرية املالية املختصة -ضمن السنة املالية
مديرية املصالح العقارية املختصة1
املحكمة املختصة محال من دائرة التنفيذ املختصة إلى
املصالح العقارية بالبريد الرسمي
مديرية الشؤون املدنية املختصة  - 2ضمن املدة
القانونية
أصحاب العالقة
مديرية املصالح العقارية املختصة
مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض

 50ل.س
 25ل.س

 213ل.س

قيمتها
الرسوم املتوجبة
طابع مالي
رسم فسخ التسجيل
رسم اإلدارة املحلية
رسم إعادة إعمار
طابع مالي
طابع محلي
طابع إعادة إعمار
طابع مجهود حربي
طابع هالل
طابع شهيد
رسم ثمن محضر العقد
رسم ثمن سند التمليك

الفسخ للمالك السابق على الصحيفة الفسخ لغير املالك السابق على
الصحيفة العقارية
العقارية وإعادة الحال إلى ما كان
عليه
 8باأللف
 500ل.س
من القيمة املالية
 98.67باأللف
 19ل.س
للعقار أو البدل
 10ل.س
 75.9باأللف × النسبة املقررة من املكتب أيهما أكثر
التنفيذي في املحافظة املعنية
 10باملئة من رسم فسخ التسجيل
-------------- 25ل.س
 10ل.س
تلصق على طلب
خدمة
 10ل.س
 50ل.س
 25ل.س يلصق على نسخة العقد
 25ل.س يلصق على نسخة العقد
 35ل.س
لكل حصة سهمية
كامل العقار
داخل مدن مراكز املحافظات

 18ل.س

 9ل.س

خارج مدن مراكز املحافظات

 11ل.س

 5.5ل.س

1يمكن الحصول على القيد العقاري ملدينة دمشق من مراكز خدمة املواطن في دمشق(مركز املحافظة – دمشق القديمة – القنوات –املزة – املهاجرين – مشروع دمر –الشام الجديدة دمر).

1يمكن الحصول على القيد العقاري لريف دمشق من مركز خدمة املواطن في جرمانا (عدا العقارات التي تتبع دوائر الزبداني  -داريا  -النبك).

2في مديريات دمشق وريف دمشق يتم الحصول على القيد املدني من مركز الخدمة في املصالح العقارية.

المديرية العامة  -دمشق  -شارع الثورة
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