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 طالب الخدمة .شخصيات اعتبارية –جهة عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة املختصة. مديرية املصالح العقارية

1.  
ا
 . وثائقه إلى مكتب التوثيق العقاري املختص بموجب إيصال تقديم مشروع العقد مستكمل

 مراحل الحصول على الخدمة

 .رئيس املكتب واستدراك ملحظاتتلم مشروع العقد بموجب اإليصال اس .2

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

 .لتحديد موعد توثيق العقدتسليم مشروع العقد لرئيس املكتب  .4

 توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور طرفي العقد. .5

 الخدمة إنجاز متوسط عدد أيام  ال تتضمن مدة استدراك امللحظات ودفع الرسوم املتوجبة. -يومان 
 

 1الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف عقاري  نموذج املختصة مديرية املصالح العقارية  ل.س 50

 طلب خدمة  نموذج مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 25

 سند تعهد نموذج مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 30

 البطاقة الشخصية للبائع والشاري  صورة ب العلقةأصحا 

 قيد مالي رسمية  ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 مالية براءة ذمة رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 سند التمليك رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 (7)عدد النسخ عقد مطبوع نموذج أصحاب العلقة 

 ملتوجبةإرسالية بالرسوم ا رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 املتوجبة وفق اإلرساليةإيصال مالي بالرسوم  رسمية املكتب املفوضمديرية املالية املختصة أو  
 

 متطلبات خاصة للخدمة الوثائق اإلضافية مصدر الوثيقة

 بموجب وكالة ضمن املدة القانونية   -وكالة مصدقة .1 الكاتب بالعدل املختص

 ضمن املدة القانونية   -قيد مدني للموكل .2 املختصة مديرية الشؤون املدنية

مصدقة من  نظمة خارج القرر املوكالة كتاب اعتماد لل .3 وزارة الداخلية

 وزارة الخارجية 

 غير سوريالشاري  ترخيص بالتملك وزارة الداخلية
 البائع غير سوري األجنبي موافقة مكتب القرع وزارة املالية

متضمنة ايداع بدل  موافقة القاض ي الشرعي املختص .1 القاض ي الشرعي املختص

 املبيع باسم القاصر في املصرف في حال توجبه.

 البائع قاصر

 ضمن املدة القانونية   -قيد مدني للقاصر .2 املختصة مديرية الشؤون املدنية

 الشاري قاصر .ربط وصاية شرعية .1 القاض ي الشرعي املختص

 ضمن املدة القانونية   -قيد مدني للقاصر .2 ة املختصةمديرية الشؤون املدني

  رار تسمية القّيم الشرعي.ق .1 القاض ي الشرعي املختص
 
عليه لعلة العته أو  البائع أو الشاري محجورا

 بالتصرف. القاض ي الشرعي إذن من .2 القاض ي الشرعي املختص الجنون 

 ضمن املدة القانونية   -عليهقيد مدني للمحجور  .3 مديرية الشؤون املدنية املختصة

 الشراء من قبل شركة للشركة ساي يالنظام األ  .1 مصدق 

 شهادة تسجيل الشركة .2 مصدقة من السجل التجاري 

 عقد البيع بالقيمة الحقيقية للمبيع .3 املختصة يةمشاهد عليه من مديرية املال

 بيع أرض عرصة معدة للبناء صورة عن عقد التملك للبائع الجهة املوثقة للعقد

 إلى جهة عامة البيع من جهة عامة موافقة الوزيرين املختصين الوزارة املختصة

البيع أو الشراء ما بين جهة عامة وجهة  موافقة رئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء

 خاصة

 حدوديةعقارية العقار املباع ضمن منطقة  بيان موقع العقار بالنسبة للمخرط التنظيمي كتاب  .1 اإلدارية املختصة الوحدة

 خارج املخررات التنظيميةالتملك ترخيص ب .2 وزارة الداخلية

 العقار زراعي خارج املخطط التنظيمي تعهد بعدم تجاوز سقف امللكية الزراعية املختصة مديرية املصالح العقارية
 

 الرسوم املتوجبة قيمتها 

 تلصق على طلب خدمة 

 طابع مالي ل.س 25

 طابع محلي ل.س 10

 إعادة إعمارطابع  ل.س 10

 طابع مجهود حربي ل.س 50

 طابع هالل يلصق على نسخة العقدل.س  25

 طابع شهيد ل.س يلصق على نسخة العقد  25

 ثمن محضر العقد رسم ل.س 35

 رسم ثمن سند التمليك  كامل العقار لكل حصة سهمية

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

 مراكز املحافظاتخارج مدن  ل.س 11 ل.س 5.5

من القيمة املالية للعقار أو 

 البدل أيهما أكثر

 رسم شراء باأللف 98.67

 سبينالي مطابع  باأللف 8

 1+)كتب التنفييي باملحافظة املعنيةالنسبة املقررة من امل×  باأللف75.90)

 من قيمة العقار املباع باأللف

 حليةاملدارة اإل م رس

 رسم إعادة إعمار رسم الشراء باملئة من 10
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