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 طالب الخدمة ة.يشخصيات اعتبار   –جهة عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة .املختصة مديرية املصالح العقارية

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

 الحصول على الخدمة مراحل

 .رئيس املكتب واستدراك مالحظات ستالم مشروع العقد بموجب اإليصالا .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 املالحظات ودفع الرسوم املتوجبة. - يومان
 

 الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف عقاري  نموذج املختصة مديرية املصالح العقارية ل.س 50

 طلب خدمة  نموذج املختصة مديرية املصالح العقارية ل.س 25

 البطاقة الشخصية للحاضرين صورة أصحاب العالقة 

 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 

 نسخ(  7) عقد مطبوع نموذج أصحاب العالقة 

 ملتوجبةإرسالية بالرسوم ا رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 ملتوجبة وفق اإلرساليةإيصال مالي بالرسوم ا رسمية املختصة أو املكتب املفوض يةمديرية املال 
 

 متطلبات خاصة بالخدمة الوثائق اإلضافية الوثيقةمصدر 

 املوهوب له قاصر ضمن املدة القانونية -قيد مدني للقاصر  .1 املختصة الشؤون املدنيةمديرية 

 للقاصر  في حال عدم وجود ولي مجبر وصاية شرعية .2 املحكمة الشرعية املختصة

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

 ضمن املدة القانونية - قيد مدني للموكل .2 املختصة الشؤون املدنيةمديرية 
 

 قيمتها 
 انتفاع هبة  الرسوم املتوجبة

ً
حق الرقبة وتبديال

 أو بشرط النفقة لباقي األشخاص

لباقي الهبة 

 األشخاص

 هبة 
ً
نتفاع لحق اال حق الرقبة وتبديال

 بشرط النفقة- زوج–ع و فر - أصول 

ع و فر الهبة لألصول وال

 أحد الزوجينأو 

 رسم الهبة باأللف 260 باأللف 130 بااللف975 باأللف 520

 1رسم اإلدارة املحلية باأللف200 باأللف 100 باأللف750 باأللف400

 رسم إعادة إعمار باملئة من ناتج رسم الهبة 10

 تلصق على طلب خدمة 

 ماليطابع  ل.س 25

 طابع محلي ل.س 10

 طابع إعادة إعمار ل.س 10

 طابع مجهود حربي ل.س 50

 طابع هالل تلصق على نسخة العقدل.س  25

 طابع شهيد ل.س تلصق على نسخة العقد 25

 رسم الطابع املقطوع ل.س عن كل طرف 500

 عقدالمحضر  ثمن رسم ل.س 35

 التمليكرسم ثمن سند   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
 

                                                 
 .النسبة املقررة من املكتب التنفيذي في كل محافظة× رسم اإلدارة املحلية 1


