الجمهورية العربية السورية
المؤسسة العامة لإلسكان

دليل المواطن
(تثبيت تنازل عن اكتتاب)
الوثائق المطلوبة:
 .1الوثائق التي تقدم عند موظف الديوان:
 طلب تثبيت تنازل (يتم الحصول عليه من فرع المؤسسة أو من صندوق التعاون في مبنى إدارةالمؤسسة).
 صورة عن البطاقة الشخصية للمتنازل. صورة عن البطاقة الشخصية للمتنازل له. .2الوثائق التي تقدم عند موظف قسم السكن:
-

-

-

المعاملة مع كافة مرفقاتها المحالة من موظف الديوان.
طلب االكتتاب األصلي (فقط عند تثبيت التنازل ألول مرة).
عقد التنازل السابق (في حال وجود تنازل سابق جرى تثبيته لدى المؤسسة).
دفتر السكن.
يتم تزويد أصحاب العالقة بكتاب موجه لمديرية المالية المعنية في محافظة
براءة ذمة مالية للمتنازل.
منطقة االكتتاب للحصول على براءة ذمة لطرفي/أطراف التنازل.
براءة ذمة مالية للمتنازل له.
نموذج استمارة عدم استفادة مع تصريح (خاص بالمتنازل) ُتطلب للمكتتب األصلي فقط عند تثبيت
التنازل لدى المؤسسة للمرة األولى.
يتم الحصول عليه من فرع المؤسسة
نموذج استمارة عدم استفادة مع تصريح (خاص بالمتنازل له).
المعني ،أو من مبنى إدارة المؤسسة.
نموذج استمارة عدم استفادة مع تصريح (خاص بالرعايا الفلسطينيين).
في حال عدم حضور المتنازل يطلب وكالة كاتب بالعدل مصدقة لم يمض على تصديقها أكثر من 48
ساعة مرفق بها صورة عن البطاقة الشخصية للوكيل ،وقيد مدني للمتنازل الم َُو ِّك ِل لم يمض على
إصداره أكثر من  48ساعة.
في حال عدم حضور المتنازل له يطلب وكالة كاتب بالعدل مصدقة لم يمض على تصديقها أكثر من
ثالثة أشهر مرفق بها صورة عن البطاقة الشخصية للوكيل ،وقيد مدني للمتنازل له الم َُو ِّك ِل لم يمض
على إصداره أكثر من  48ساعة.
حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ومحال من مديرية التنفيذ أصوالً (في حال تم التنازل بموجب
حكم قضائي).
نموذج عقد التنازل المناسب (نموذج عقد في حال وجود طرفي التنازل – نموذج عقد تنازل في حال
وجود المتنازل له فقط)( .يتم الحصول عليه من فرع المؤسسة المعني).
بيان عائلي (بحال كون أحد طرفي التنازل فلسطيني الجنسية).

 .3الوثائق التي تقدم عند موظف قسم الحسابات:
 المعاملة مع كافة مرفقاتها المحالة من قسم السكن. -إشعارات تسديد األقساط الشهرية.
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دليل المواطن
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سير المعاملة:
يتتتتتم تقددددديم األوراق المطلوبتتتتة إلتتتتى ديتتتتوان الفتتتترع وتحددددال بعتتتتدقا لقستتتتم الستتتتكن ليتتتتتم التحقددددق متتتتن بيانتتتتات
االكتتتتتتاب وتزويددددد المتتتتواطن بكتتتتتاب لمديريتتتتة الماليتتتتة المعنيتتتتة (مديريتتتتة ماليتتتتة محافظتتتتة منطقتتتتة االكتتتتتتاب)
للحصتتتول علتتتى بتتتراءة ذمتتتة ماليتتتة ألطتتتراف التنتتتازل ،وتددددوين البيانتتتات المطلوبتتتة فتتتي استمارة/استتتتمارات
عتتتتدم االستتتتتفادة لطرفي/أطتتتتراف التنتتتتازل وإعطدددداء االستمارة/االستتتتتمارات رقتتتتم صتتتتادر وتتتتتاري وتستتتتليمها
ألصتتتحاب العالقتتتة بهتتتدف التحقدددق متتتن عتتتدم استتتتفادتهم وفتتتق األنظمتتتة والقتتتوانين النافتتتذة ،وفتتتي حتتتال ثبدددوت
عتتتدم االستتتتفادة وثبدددوت بتتتراءة الذمتتتة الماليتتتة لطرفي/أطتتتراف التنتتتازل يتتتتم حسددداب عتتتدد التنتتتازالت وتحدددال
المعاملتتة متتع كامتتل المرفقتتات إلتتى قستتم الحستتابات ليتتتم حسدداب المبتتالا المستتتحقة والمبتتالا المترتبتتة وتنظدديم
أوامتتتر القتتتبض الالزمتتتة ،وبعتتتد التسدددديد تحدددال األوراق لقستتتم الستتتكن متتتن أجتتتل تنظددديم عقتتتد التنتتتازل بعتتتد
تسديد الرسوم المقررة قانونا ً على العقد.
يجب التأكد دائما ً من عدم استفادة طرفي/أطراف التنازل وفق ما نص عليه المرسوم التشتريعي رقتم  /37/لعتام
 2014والتعليمتتتات التنفيذيتتتة الصتتتادرة بقتتترار الستتتيد وزيتتتر ايستتتكان والتنميتتتة العمرانيتتتة رقتتتم  /28/تتتتاري
 2014/8/27إال في الحاالت التالية:
أوالً – الطلب تثبيت لتنازل حصل قبل صدور المرسوم  /33/لعام ( 2014تسوية على المادة  3من المرسوم
المذكور):
ال يطلب من المتنازل له/لهم المتعتاقبين أ بيانتات متن الجهتات العامتة األخترى عتن استتفادتهم ،علتى أال تتؤد
التنازالت من حيث النتيجة لحيازة المتنازل له األخير ألكثر من اكتتاب واحد لدى المؤسسة.
ثانيا ً – الطلب تثبيت لتنازل حصل بعد صدور المرسوم  /33/لعام ( 2014وفق أحكام المادة  3مدن المرسدوم
المذكور) والمتنازل حصل على االكتتاب عن طريق التنازل وقد جرى تثبيته لدى المؤسسة سابقا ً:
ال يطلب في قتذه الحالتة متن المتنتازل استتمارة عتدم استتفادة متع تصتريح كونته تتم التحقتق متن ذلتت عنتد تثبيتت
التنازل السابق.
وفي جميع الحاالت إذا كان:
أوالً  -المتنازل له األخير فلسطيني الجنسية:
مع مراعاة األنظمة النافذة لتملك غير السوريين يطلب تقديم استمارة تفيد بعدم تملكه قتو وزوجتته وأوالده
القاصتترين مجتمعتتين أو منفتتردين لعقتتارات ستتكنية ،وتصتتريح خطتتي يؤكتتد ذلتتت ،وتعهتتد وإقتترار يتتنظم لتتدى
الكاتب بالعدل ((بمسؤوليته التامة عتن تقتديم البيانتات وكتل متا يلتزم لتوزارة الداخليتة بهتدف الحصتول علتى
الموافقتتة المطلوبتتة قانون تا ً عنتتد إبددرام عقددد شتتراء المستتكن متتع المؤسستتة أو عنتتد تنازلدده عددن االكتتدداب أو
التخصيص في حال أراد ذلك الحقا ً ،والتعهد بمتابعة ايجراءات للحصول على تلت الموافقة ،والتعهد بقبتول
ايجتتراءات التتتي ستتتتخذقا المؤسستتة فتتي حتتال تعتتذر الحصتتول علتتى موافقتتة وزارة الداخليتتة وعتتدم مطالبتتة
المؤسسة بأ تعويض عن المبتالا المستددة عنتد تثبيتت التنتازل فتي حتال عتدم حصتوله علتى موافقتة وزارة
الداخلية أل سبب كان)).
ثانيا ً  -المتنازل أو أحد المتنازلين ضمن سلسلة المتنازلين المتعاقبين فلسطيني الجنسية:
مع مراعاة األنظمة النافذة لتملك غير السوريين يطلب تقديم استمارة تفيد بعدم تملكه قتو وزوجتته وأوالده
القاصرين مجتمعين أو منفردين لعقتارات ستكنية بتتاري تنازلته ،وتصتريح خطتي يؤكتد ذلتت بايضتافة إلتى
موافقة وزارة الداخلية.
صفحة  2من 3

الجمهورية العربية السورية
المؤسسة العامة لإلسكان

دليل المواطن
(تثبيت تنازل عن اكتتاب)
المدة الزمنية اإلجمالية إلنجاز المعاملة:
يستغرق إنجاز المعاملة لدى المؤسسة يومان فقط ،وال يدخل في حساب قذه المدة المدد الالزمة الستكمال
ايجراءات لدى الجهات العامة األخرى.
الرسوم والمبالغ المطلوبة للمعاملة:
البيان
نموذج طلب تنازل
طابع مالي
طابع مجهود حربي
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلية
طابع مالي يلصق على كل صورة قوية
استمارة عدم استفادة مع تصريح خطي
طابع مالي
طابع مجهود حربي
طابع الشهيد
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلية
طوابع التصريح
مبلا  %75من القيمة التقديرية للمسكن
مبلا  %6من المبالا المترتبة على
المسكن حتى تاري التنازل على أن ال
يقل قذا المبلا عن  50,000ل.س

القيمة /ليرة سورية /
25
25
50
10
10
10
50
25
50
25
10
10
500
مثال450,000 =600,000 × %75 :

مالحظات

عند تقديم الطلب

إذا كان تثبيت التنازل ألول مرة
فيطلب استمارتين لكل من
المتنازل والمتنازل له ،وفي حال
تعدد التنازالت بطلب واحد يطلب
لكل متنازل استمارة ،بما ال
يتعارض مع الحاالت الخاصة
المذكورة أعاله.

دفعة من ثمن المسكن

( × %6الدفعة النقدية األولى +األقساط الشهرية
المترتبة حتى تاري التنازل)

مبلا يسدد مقابل تثبيت التنازل

رسم طابع العقد

 × 0,008القيمة المصرح بها أو القيمة الواردة في
براءة الذمة المالية أيهما أكبر

عند إبرام عقد التنازل

دفتر سكن
نفقات إدارة
نموذج عقد تنازل

25
500
25

طابع مجهود حربي

50

في حال كون المتنازل فلسطيني الجنسية يضاف
لما سبق أعاله
بيان عدم استفادة
طابع مالي
طابع مجهود حربي
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلية ()1
طابع إدارة محلية ()2

25
25
50
10
10
5
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يلصق على نسخة العقد
المحفوظة لدى المؤسسة

