الجمهورية العربية السورية
المؤسسة العامة لإلسكان

دليل المواطن
(تثبيت تنازل عن مسكن)
الوثائق المطلوبة:
 .1الوثائق التي تقدم عند موظف الديوان:
 طلب تثبٌت تنازل (ٌتم الحصول علٌه من فرع المؤسسة/صندوق التعاون فً مبنى إدارة المؤسسة). صورة عن البطاقة الشخصٌة للمتنازل. صورة عن البطاقة الشخصٌة للمتنازل له عدد ./2/ .2الوثائق التي تقدم عند موظف قسم األمالك:
-

-

-

المعاملة مع كافة مرفقاتها المحالة من موظف الدٌوان.
عقد بٌع المسكن المبرم بٌن المؤسسة والمكتتب األصلً (فقط عند تثبٌت التنازل ألول مرة).
صك التنازل السابق (فً حال وجود تنازل سابق جرى تثبٌته لدى المؤسسة)
دفتر السكن.
يتم تزويد أصحاب العالقة بكتاب موجه لمديرية المالية المعنية في محافظة
براءة ذمة مالٌة للمتنازل.
منطقة االكتتاب مرفق به بيان ملكية بهدف الحصول على براءة ذمة مالية
براءة ذمة مالٌة للمتنازل له/لهم المتعاقبٌن.
ألطراف التنازل والمسكن موضوع التنازل.
براءة ذمة مالٌة للمسكن موضوع التنازل.
نموذج استمارة عدم استفادة مع تصرٌح (خاص بالمتنازل له).
يتم الحصول عليه من فرع المؤسسة
المعني ،أو من مبنى إدارة المؤسسة.
نموذج استمارة عدم استفادة مع تصرٌح (خاص بالرعاٌا الفلسطٌنٌٌن).
فً حال عدم حضور المتنازل ٌطلب وكالة كاتب بالعدل مصدقة لم ٌمض على تصدٌقها أكثر من 48
ساعة مرفق بها صورة عن البطاقة الشخصٌة للوكٌل ،وقٌد مدنً للمتنازل الم َُو ِّك ِل لم ٌمض على
إصداره أكثر من  48ساعة.
فً حال عدم حضور المتنازل له ٌطلب وكالة كاتب بالعدل مصدقة لم ٌمض على تصدٌقها أكثر من
ثالثة أشهر مرفق بها صورة عن البطاقة الشخصٌة للوكٌل ،وقٌد مدنً للمتنازل له الم َُو ِّك ِل لم ٌمض
على إصداره أكثر من  48ساعة.
حكم قضائً مكتسب الدرجة القطعٌة ومحال من مدٌرٌة التنفٌذ أصوالً (فً حال تم التنازل بموجب
حكم قضائً).
نموذج عقد التنازل المناسب (نموذج عقد فً حال وجود طرفً التنازل – نموذج عقد تنازل فً حال
وجود المتنازل له فقط)ٌ( .تم الحصول علٌه من فرع المؤسسة المعنً).
بٌان عائلً (بحال كون أحد طرفً التنازل فلسطٌنً الجنسٌة).
موافقة وزارة الداخلٌة (بحال كون المتنازل له فلسطٌنً الجنسٌة).

 .3الوثائق التي تقدم عند موظف قسم الحسابات:
 المعاملة مع كافة مرفقاتها المحالة من قسم األمالك. -إشعارات تسدٌد األقساط الشهرٌة.
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سير المعاملة:
ٌتتتتم تقدددديم األوراق المطلوبتتتة إلتتتى دٌتتتوان الفتتترع وتحدددال بعتتتدلا لقستتتم األمتتتالك لٌتتتتم التحقدددق متتتن بٌانتتتات
المستتتتكن وتزويددددد المتتتتواطن بكتتتتتاب لمدٌرٌتتتتة المالٌتتتتة المعنٌتتتتة (مدٌرٌتتتتة مالٌتتتتة محافظتتتتة منطقتتتتة االكتتتتتتاب)
للحصتتتتتول علتتتتتى بتتتتتراءة ذمتتتتتة مالٌتتتتتة للمتنتتتتتازل لتتتتته/لهم المتعتتتتتاقبٌن ،وتددددددوين البٌانتتتتتات المطلوبتتتتتة فتتتتتً
استمارة/استتتتتتمارات عتتتتتدم االستتتتتتفادة للمتنتتتتتازل لتتتتته/لهم المتعتتتتتاقبٌن وإعطددددداء االستمارة/االستتتتتتمارات رقتتتتتم
صتتتادر وتتتتارٌل ،وتستتتلٌمها ألصتتتحاب العالقتتتة بهتتتدف التحقدددق متتتن عتتتدم استتتتفادتهم وفتتتق األنظمتتتة والقتتتوانٌن
النافتتتذة ،وفتتتً حتتتال ثبدددوت عتتتدم االستتتتفادة وثبدددوت بتتتراءة الذمتتتة المالٌتتتة لطرفً/أطتتتراف التنتتتازل ٌتتتتم حسددداب
عتتتدد التنتتتازالت وتحدددال المعاملتتتة متتتع كامتتتل المرفقتتتات إلتتتى قستتتم الحستتتابات لٌتتتتم حسددداب المبتتتالػ المترتبتتتة
وتنظدديم أوامتتر القتتبض الالزمتتة ،وبعتتد التسددديد تحددال األوراق لقستتم األمتتالك متتن أجتتل تنظدديم عقتتد التنتتازل
بعد تسديد الرسوم المقررة قانونا ً على العقد.
ٌجب التأكد دائما ً من عدم استفادة المتنازل له/لهم وفق ما نص علٌه المرسوم التشرٌعً رقم  /37/لعتام 2014
والتعلٌمات التنفٌذٌة الصادرة بقرار السٌد وزٌر اإلسكان والتنمٌة العمرانٌة رقتم  /28/تتارٌل  2014/8/27إال
فً حال كان الطلب تثبٌت لتنازل حصدل قبدل صددور المرسدوم  33لعدام ( 2114تسدوية علدى المدادة  3مدن
المرسوم المذكور) :المتنازل له/لهم المتعاقبٌن ال يطلب منهم أي بٌانات عن استفادتهم.
وفي جميع الحاالت إذا كان أحد المتنازلين ضمن سلسلة المتنازلين المتعاقبين أو المتنازل له األخير فلسطيني
الجنسية ومع مراعاة األنظمة النافذة لتملك غير السوريين :يطلب تقدٌم استمارة تفٌد بعتدم تملكته لتو وزوجتته
وأوالده القاصرٌن مجتمعتٌن أو منفتردٌن لعقتارات ستكنٌة وتصترٌح خطتً ٌؤكتد ذلتك ،وموافقتة وزارة الداخلٌتة
على التملك.
المدة الزمنية اإلجمالية إلنجاز المعاملة:
ٌستغرق إنجاز المعاملة لدى المؤسسة ٌومان فقط ،وال ٌدخل فً حساب لذه المدة المدد الالزمة الستكمال
اإلجراءات لدى الجهات العامة األخرى.
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الرسوم والمبالغ المطلوبة للمعاملة:
البيان
نموذج طلب تنازل
طابع مالً
طابع مجهود حربً
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلٌة
طابع مالً ٌلصق على كل صورة لوٌة
نموذج بيان ملكية
طابع مالً
طابع مجهود حربً
طابع الشهٌد
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلٌة ()1
طابع إدارة محلٌة ()2
استمارة عدم استفادة مع تصريح خطي
طابع مالً
طابع مجهود حربً
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلٌة
طوابع التصرٌح
كامل رصٌد قٌمة المسكن
مبلػ  %4من القٌمة العقدٌة على أن ال ٌقل لذا
المبلػ عن  500000ل.س
نفقات إدارة
نموذج عقد تنازل
رسوم فراغ وفق اآلتً:
رسم طابع العقد
رسم بٌع وفراغ
رسم إعادة إعمار
رسم إدارة محلٌة (خاص بمحافظة دمشق)
رسم الصرف الصحً
طابع مجهود حربً
رسم محافظة
في حال كون المتنازل له فلسطيني الجنسية
يضاف لما سبق أعاله
بٌان عدم استفادة
طابع مالً
طابع مجهود حربً
طابع إعادة إعمار
طابع إدارة محلٌة ()1
طابع إدارة محلٌة ()2

القيمة ليرة سورية
25
25
50
10
10
10
25
25
50
25
10
10
5
50
25
50
10
10
500
600000=105000000 × %4

مالحظات
عند تقدٌم الطلب

طابع مالي يلصق على كل صورة هوية

إذا كان تثبٌت التنازل ألول مرة
فٌطلب استمارة عدم استفادة
للمتنازل له ،وفً حال تعدد
التنازالت بطلب واحد ٌطلب لكل
متنازل له استمارة.

مبلػ ٌسدد مقابل تثبٌت التنازل

500
25
 × 00008القٌمة المصرح بها أو القٌمة الواردة فً براءة
الذمة المالٌة أٌهما أكبر
 98067باأللف من القٌمة التخمٌنٌة أو المصرح بها
 × 0005رسم الفراغ
 ×7509القٌمة التخمٌنٌة أو المصرح بها ×0005
÷ 1000
1000
50
( × 00001من القٌمة التخمٌنٌة أو المصرح بها) +
( × 0005رسم الطابع المالً)  × 0001( +رسم الفراغ)
25
25
50
10
10
5
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عند إبرام عقد التنازل

