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 17/01/2018آخر تحديث 
 اإلرثياالنتقال 

 

 طالب الخدمة .مواطن

 مزود الخدمة .املختصة مديرية املصالح العقارية

 وثائقه إلى مكتب التوثيق  .1
ً
 .العقاري املختص بموجب إيصالتقديم مشروع العقد مستكمال

 مراحل الحصول على الخدمة

 .واستدراك مالحظاترئيس املكتبتالم مشروع العقد بموجب اإليصال اس .2

 .دفع الرسوم املتوجبة لدى مديرية املال املختصة أو املكتب املفوض حسب الحال .3

 .تسليم مشروع العقد لرئيس املكتب لتحديد موعد توثيق العقد .4

 طالبي االنتقال.توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور  .5

 الخدمة إنجاز متوسط عدد أيام  .حسب عدد العقارات وعدد املؤرثين أو أكثر  يومين
 

 1 الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف عقاري  نموذج مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 50

 طلب خدمة  نموذج املصالح العقارية املختصةمديرية  ل.س 25

القاض ي الشرعي أو قاض ي الصلح أواملحكمة الروحية  

 املختصة أو املرجع املختص في بلد املؤرث األجنبي.

 حسب النوع الشرعي للعقار-حصر إرث رسمية

 )شرعي أو قانوني(ومذهب املؤرث أوجنسيته

 مدني عائلي للمؤرث والورثةقيد  رسمية 2مديرية الشؤون املدنية املختصة 

 براءة ذمة مالية رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 قيد مالي رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 (1952لعام  101في ظل املرسوم  )تاريخ الوفاةبراءة تركات رسمية مديرية املالية املختصة 

 )إذا كان العقد بحضور وكالء(وكالة رسمية مصدقة ضمن املدة القانونية -املختص الكاتب بالعدل  

 البطاقة الشخصية للوكيل صورة أصحاب العالقة 

 في حال طلب االنتقال االرثي بموجب وكالة

 قيد عقاري مطابق رسمية 3مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 213

 عقد مطبوع نموذج أصحاب العالقة 

 إرسالية بالرسوم املتوجبة رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 إيصال مالي بالرسوم املتوجبة وفق اإلرسالية رسمية مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض. 
 

 متطلبات خاصة للخدمة الوثائق اإلضافية مصدر الوثيقة

 4الورثة غير سوريين ترخيص بالتملك  وزارة الداخلية

   
 

 قيمتها 

الوفاة في ظل  1/10/2004تاريخ  56رسوم امل في ظلالوفاة  الرسوم املتوجبة

 101رسومامل

 1952لعام 

 1952الوفاة قبل عام 

 أصول وفروع أزواج وأخوة بقية األقارب أصول وفروع أزواج وأخوة بقية األقارب

 نتقالاال رسم  باأللف 100.1 باأللف177 باأللف331.1 باأللف57.20 باأللف 195 باأللف 325 باأللف 650

 5حليةاملدارة رسم اإل  باأللف 7 باأللف 14 باأللف 28 باأللف 44 باأللف150 باأللف 250 باأللف 500
 من القيمة املالية للعقار

 رسم إعادة إعمار باملئة من رسم االنتقال 10

 طلب خدمةتلصق على 

 طابع مالي ل.س 25

 طابع محلي ل.س 10

 طابع إعادة إعمار ل.س 10

 طابع مجهود حربي ل.س 50

 طابع هالل يلصق على نسخة العقد ل.س 25

 طابع شهيد ل.س يلصق على نسخة العقد  25

 عقدال رسم ثمن محضر  ل.س 35

 طابع مالي مقطوع ل.س 500

 ثمن سند التمليك رسم  كامل العقار لكل حصة سهمية

 داخل مدن مراكز املحافظات ل.س 18 ل.س 9

 خارج مدن مراكز املحافظات ل.س 11 ل.س 5.5
 

                                                 
 طلب فاتورة كهرباء للعقار. 1
 مركز الخدمة في املصالح العقارية.في مديريات دمشق وريف دمشق يتم الحصول على القيد املدني من  2
 الشام الجديدة دمر(.–مشروع دمر  –املهاجرين  –املزة –القنوات  –دمشق القديمة  –)مركز املحافظة يمكن الحصول على القيد العقاري ملدينة دمشق من مراكز خدمة املواطن في دمشق 3
 النبك(. -داريا  -)عدا العقارات التي تتبع دوائر الزبداني يمكن الحصول على القيد العقاري لريف دمشق من مركز خدمة املواطن في جرمانا  3
وخالل  2008لعام  11ة في ظل القانون رقم اإذا كان املؤرث والورثة غير سوريين )وال يطبق عليهم مبدأ املعاملة باملثل( فيجب بيع العقار لشخص سوري خالل مهلة سنة إذا كانت الوف 4

 . 2011لعام  11سنتين إذا كانت الوفاة في ظل القانون 
 .النسبة املقررة من املكتب التنفيذي في املحافظة املعنية× رسم اإلدارة املحلية  5


