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 تسجيل أو ترقين إشارة

 

 طالب الخدمة شخصيات اعتبارية. –جهة عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة مديرية املصالح العقارية املختصة.

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

 الحصول على الخدمة مراحل

 .استالم مشروع العقد بموجب اإليصال. واستدراك مالحظات رئيس املكتب .6

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

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

 توثيق العقد من قبل رئيس املكتب بحضور مالك العقار أو وكيله القانوني. .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 57

 طلب خدمة نموذج املختصة مديرية املصالح العقارية ل.س 65

 1كتاب وضع اإلشارة أو ترقين اإلشارة رسمية الجهة العامة مصدرة اإلشارة – ةاملحكمة املختص 

 قيد عقاري  رسمية 6املختصة  مديرية املصالح العقارية ل.س 603

 مطبوع عقد نموذج أصحاب العالقة 

 ملتوجبةإرسالية بالرسوم ا رسمية املختصة مديرية املصالح العقارية 

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

 اإلرسالية
 

 الرسوم املتوجبة قيمتها

 تلصق على طلب خدمة

 طابع مالي ل.س 65

 طابع محلي ل.س 07

 طابع إعادة إعمار ل.س 07

 طابع مجهود حربي ل.س 57

 رسم وضع إشارة أو ترقين ل.س 5ل.س يضاف على كل عقار الحق  00

 رسم ثمن محضر العقد ل.س 35

 رسم اإلدارة املحلية ل.س 07
 

                                                 
 .أو اإلعفاء منها في حال توجبها ستيفاء ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولةبا يرفق كتاب من املالية املختصةي حال ترقين اشارة الحجز التنفيذي ف 0
 الشام الجديدة دمر(.–مشروع دمر  –املهاجرين  –املزة –القنوات  –دمشق القديمة  –)مركز املحافظة خدمة املواطن في دمشقيمكن الحصول على القيد العقاري ملدينة دمشق من مراكز  6
 النبك(. -داريا  -)عدا العقارات التي تتبع دوائر الزبداني يمكن الحصول على القيد العقاري لريف دمشق من مركز خدمة املواطن في جرمانا  6


