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 17/01/2018آخر تحديث 
 بيع حق انتفاع

 

 طالب الخدمة .مواطن

 مزود الخدمة .املختصة مديرية املصالح العقارية

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

 لحصول على الخدمةل امراح
 رئيس املكتب  استالم مشروع العقد بموجب اإليصال. واستدراك مالحظات .2

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

 توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور طرفي العقد. .4

 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 العالقةأصحاب  

 سند تعهد نموذج مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 30

 قيد مالي رسمية  ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 براءة ذمة مالية رسمية ضمن السنة املالية - مديرية املالية املختصة 

 )إذا كان العقد بحضور وكالء(وكالة رسمية القانونيةضمن املدة  -الكاتب بالعدل املختص  

 )إذا كان العقد بحضور وكالء(للموكل قيد مدني رسمية ضمن املدة القانونية-1املدنيةمديرية الشؤون  

 2سند تمليك  رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

 عقد مطبوع نموذج أصحاب العالقة 

 توببةإرسالية بالرسوم امل رسمية املختصةمديرية املصالح العقارية  

 توببة وقق ارإرساليةإيصال مالي بالرسوم امل رسمية مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض 
 

 الرسوم املتوببة قيمتها

 تلصق على طلب خدمة

 طابع مالي ل.س 25

 طابع محلي ل.س 10

 طابع إعادة إعمار ل.س 10

 حربيطابع مجهود  ل.س 50

 طابع هالل ل.س يلصق على نسخة العقد 25

 طابع شهيد ل.س يلصق على نسخة العقد 25

 رسم شهادة الحق العيني ل.س 12

 عقدالثمن محضر  رسم ل.س 35

من القيمة 

املالية للعقار أو 

 البدل أيهما أكثر

 رسم شراء باأللف 32.89

 رسم طابع مقطوع باأللف 8

 باأللف 1+(املقررة من املكتب التنفيذي في املحافظة املعنيةالنسبة × باأللف  75.9)

 من قيمة العقار املباع

 حليةاملدارة رسم ارإ 

 إعماررسم إعادة  باملئة من ناتج رسم الشراء 10
 

                                                 
 دمشق يتم الحصول على القيد املدني من مركز الخدمة في املصالح العقارية.في مديريات دمشق وريف  1
 إذا كان البائع يملك حق االنتفاع فقط يرفق شهادة الحق العيني. 2


