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 70/70/6702آخر تحديث 
 لألمالك العامةاملجاني التنازل 

 

 طالب الخدمة .شخصيات اعتبارية –مواطن 

 مزود الخدمة .مديرية املصالح العقارية املختصة

 وثائقه إلى مكتب التوثيق العقاري املختص بموجب إيصالتقديم مشروع العقد  .0
ً
 . مستكمال

 الحصول على الخدمةمراحل 

 واستدراك مالحظات رئيس املكتب.تالم مشروع العقد بموجب اإليصال اس .6

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

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

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

في املوعد     تعيين موعد للكشف باملكتب الفني وتأمين واسطة نقل من قبل أصحاب العالقة .2

 .0املحدد للكشف على العقار بحضور مندوب الوحدة اإلدارية

 الخدمة إنجاز متوسط عدد أيام  يضاف إليها املدة الالزمة لتنفيذ العمل الفني. –يومان 
 

 الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف عقاري  نموذج املختصة عقاريةالصالح مديرية امل ل.س 57

 مصنف مساحي نموذج املختصة عقاريةالصالح مديرية امل ل.س 57

 طلب خدمة تنازل  نموذج  املختصة عقاريةالصالح املمديرية  ل.س 65

)يبين فيه موقع الجزء املراد التنازل مخطط  رسمية الوحدة اإلدارية 

من الوحدة  2عدد عنه لألمالك العامة(

 اإلدارية

 بتسمية املندوبكتاب  رسمية الوحدة اإلدارية 

 سند التمليك رسمية املختصة عقاريةالصالح مديرية امل 

 للحاضرين  شخصيةالبطاقة ال صورة أصحاب العالقة 

 )إذا كان بحضور وكالء( وكالة مصدقة رسمية ضمن املدة القانونية -  العدل املختصبكاتب ال 

 )إذا كان بحضور وكالء(قيد مدني للموكل  رسمية ضمن املدة القانونية - 6مديرية الشؤون املدنية 

 عقد مطبوع نموذج  أصحاب العالقة 

 املتوجبة إرسالية بالرسوم رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

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

 3الرسوم املتوجبة قيمتها 

 تلصق على طلب خدمة

 طابع مالي ل.س 65

 طابع محلي ل.س 07

 إعمار طابع إعادة ل.س 07

 طابع مجهود حربي ل.س 57

ل.س 577  طابع مالي 

من الفرق بين القيمة 

يةاملالية السابقة والحال  

 4أوصاف في حال توجبه  صحيحسم تر  بااللف 36.03

 5حليةاملدارة رسم اإل  النسبة املقررة من املكتب التنفيذي باملحافظة املعنية× باأللف  65.3

 

                                                 
 على هذا التصحيح. وحدة اإلدارية املختصةأخذ موافقة الإذا تطلب العمل الفني تصحيح أوصاف العقار يتوجب  0
 في مديريات دمشق وريف دمشق يتم الحصول على القيد املدني من مركز الخدمة في املصالح العقارية.  6
 .تستوفى الرسوم في حال نتج عن التنازل تصحيح أوصاف 3
 لة السنتين(.من الفرق بين القيمة املالية السابقة والحالية )خارج مهف باألل 02.45تضاف غرامة مالية إلى رسم تصحيح األوصاف قدرها  4
 من الفرق بين القيمة املالية السابقة والحالية )خارج مهلة السنتين(.باأللف  06.25تضاف غرامة مالية إلى رسم اإلدارة املحلية قدرها  5


