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 *إفراز حسب مخطط أو قرار حكم مشروع 70/70/6702آخر تحديث 

 

 طالب الخدمة شخصيات اعتبارية. –جهات عامة  –مواطن 

 مزود الخدمة .مديرية املصالح العقارية املختصةدائرة املساحة في 

 وثائقه إلى مديرية املصالح العقارية املختص .0
ً
بموجب  ةتقديم طلب خدمة مشروع إفراز مستكمال

 .إيصال

 لحصول على الخدمةل امراح
 .دفع الرسوم املتوجبة لدى مديرية املالية املختصة أو املكتب املفوض حسب الحال .6

 . طالب الخدمةمن قبل  نقلوتأمين واسطة  تحديد موعد للكشف الفني على العقار .3

استالم املشروع اإلفرازي من مكتب فتح التكاليف من قبل طالب الخدمة لتصديقه من الوحدة  .4

 . اإلدارية

 الخدمة إنجاز عدد أيام متوسط  .ال تشمل مدة الدور   - عشرة أيام
 

 الوثائق املطلوبة نوع الوثيقة  مصدر الوثيقة قيمتها

 مصنف مساحي نموذج املصالح العقارية املختصةمديرية  ل.س 07

 (2فتح تكليف فني )عددطلب  نموذج مديرية املصالح العقارية املختصة ل.س 007

بيان قيد عقاري مع حقوق االرتفاق  رسمية 0املختصة مديرية  املصالح العقارية ل.س 603

 واالشارات

 بالرسوم املتوجبةإرسالية  رسمية مديرية املصالح العقارية املختصة 

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

 متطلبات خاصة للخدمة الوثائق اإلضافية مصدر الوثيقة

 إفراز رضائي موقع من أصحاب العالقةداللة لإلفراز  مخطط اب العالقةحصأ

 إفراز بموجب حكم قضائي محال من دائرة التنفيذ القضائيقرار الحكم  املحكمة املختصة
 

 الرسوم املتوجبة  قيمتها 

 يلصق على طلب خدمة

 طابع مالي ل.س 60

 طابع محلي ل.س 07

 طابع إعادة إعمار ل.س 07

 طابع مجهود حربي ل.س 07

 ة العمل الفنيسلف ل.س 377

 فني العمل الرسم  العمل )تحدد من قبل دائرة املساحة(عدد ساعات × ( أجرة ساعة العمل ل.س ) 03.60

 

                                                 
 عقارية.خدمات -إفراز توثيق عقديرجى العودة إلى خدمة  *
 الشام الجديدة دمر(.–مشروع دمر  –املهاجرين  –املزة –القنوات  –دمشق القديمة  –)مركز املحافظة الحصول على القيد العقاري ملدينة دمشق من مراكز خدمة املواطن في دمشق يمكن 0
 النبك(. -داريا  -دوائر الزبداني )عدا العقارات التي تتبع يمكن الحصول على القيد العقاري لريف دمشق من مركز خدمة املواطن في جرمانا  0

 


