
 

 

 

 األسئلة الشائعة
 

 العقود
 كيف أغّير ملكية أحد العقارات؟

ي 
ا فى
ً
ات عىل العقد القائم. إذا توفيت زوجتك، وكان اسمك وارد يجب إعداد عقد جديد وتسجيله ليتسنى لك إدخال تغيير

ه. العقد، فال حاجة إىل  ه، فمن الواجب إعداد عقد جديد وتسجيله.  تغيير  وإذا قررت تغيير

 

 كيف أقوم بإعداد عقد؟

 معتمد إعداد العقد.  عليك باالتصال بمحامي عقارات أو سمسار عقاري. 
ٌّ
ي
 يجب أن يتوىل مهنى

 

 كيف يمكن الحصول عىل سند الملكية إذا كان المالكون قد فارقوا الحياة؟

ي الغرفة رقم  (Register of Wills)عليك أن تتوجه إىل مكتب سجل الوصايا 
ويجب أن يتوىل  . City Hallمن  180الواقع فى

 أقرب األقارب مسؤولية ممتلكات الشخص المتوفى أو الوصاية عليها. 

 

ر دفع رسوم نقل ملكية؟  هل يتعّين عىلي

ي  نعم، وذلك ما لم تنقل الملكية إىل زوجة أو شقيق أو أحد  الوالدين أو الجد أو الحماة أو أخو الزوجة أو أخت الزوجة أو أب 

ي هذه الحالة يكون مستند القرابة، مثل شهادة الميالد أو الوفاة أو الزواج، مطلوًبا.  جة أو أبناء الزوجة أو زوج األم. الزو 
 فى

 

ي الحصول عىل معلومات بخصوص الرهون العقارية واألحكام القضائية؟
 كيف يمكننن

اب المحكمة 
ّ
، ((Prothonotary Departmentإدارة كبير كت ي

                                         ، City Hall، الطابق الثابى

 6656-686-215 . 262الغرفة رقم 

 

يبة العقارات؟ ي الحصول عىل معلومات بخصوص ضن
 أين يمكننن

ائب من مكتب تقييم الممتلك ( Office of Property Assessment, OPAات )يمكنك الحصول عىل معلومات الضى

ي 
( الواقعة Department of Revenueأو مصلحة اإليرادات ) Walnut Street 601 www.phila.gov/OPAالواقع فى

ي العنوان 
   . Municipal Services Building، 1401 JFK Blvd, concourse levelفى

 

 ما المقصود برسوم التسجيل وما أشكال الدفع المقبولة؟

 : للتعّرف عىل رسوم التسجيل، تفضل بزيارة موقعنا عىل الويب عىل العنوان التاىلي

http://www.phila.gov/records/DocumentRecording .  ا
ً
وبشيكات تجارية  طرق الدفع المقبولة هي الدفع نقد

قبل الشيكات وبحوالة بريدية. 
ُ
 الشخصية أو بطاقات االئتمان/السحب.  وال ت

 

ي الحصول عىل معلومات بشأن ممتلكات/نسخة من عقدي؟
 كيف يمكننن

ي غرفة المراجع )
ي Reference Roomيمكنك البحث عن نسخة من عقد ملكيتك أو طلبها فى

       ( العمومية الواقعة فى

City Hall سخ العقود هي 154، الغرفة رقم
ُ
 للصفحة. دوالر  2.00. تكلفة ن

 

http://www.phila.gov/OPA


 

 

 

 عندما أقوم بتسديد قيمة الرهن، منى يمكن أن أتوقع الحصول عىل عقد جديد؟

ض أن تحصل عىل سند سداد قيمة الرهن أو شطب الرهن من المؤسسة المالية التابع لها.   بمجرد تسجيل العقد، من المفير

 

ي تمتلكها المدينة؟
ي الحصول عىل قائمة العقارات النى

 كيف يمكننن

طة  ي فيالد LandBank( أو Sheriff’s Department)قسم الشر
                       لفيا أو هيئة إعادة البناء فى

(Philadelphia Redevelopment Authority) ي يمك
يمكنك  نك الحصول منها عىل هذه القوائم. هي األماكن النر

ا بالرقم   للحصول عىل معلومات إضافية.   311االتصال هاتفيًّ

 

َّ اتخاذها لتصحيح هذا االسم  . ما الخطوات الواجب عىلي ي ليس اسمي ائب الخاصة ب  ي فواتير المياه وأوراق الضى
المكتوب فى

 األمر؟

ويد إدارة المياه ) ى يبية )Water Departmentعليك بير ( بمعلومات Tax Revenue Department( وإدارة اإليرادات الضى

ا بالرقم  سجالت.  تهما بتحديث ما لديهما منعقدك المسجل ومطالب  . 311للحصول عىل معلومات إضافية، اتصل هاتفيًّ

 

 األرشيف
 

 كيف أحصل عىل نسخة من شهادة ميالد؟

ي مدينة فيالد (The City Archivesتحتفظ مصلحة أرشيف المدينة )
ة منبسجالت الميالد فى إىل  1860يوليو  لفيا للفير

ي فيالدبال . 1915يونيو عام 
ي تىلي تاري    خ يونيو عام نسبة إىل سجالت الميالد فى

ة النر ي الفير
، يمكنك االتصال بقسم 1915لفيا فى

             ( التابع لوزارة الصحة بوالية بنسيلفانيا Division of Vital Recordsسجالت األحوال المدنية )

(Pennsylvania Department of Health عىل الهاتف رقم )ي فيالد . 3516-228-844
لفيا يقع مقر القسم المذكور فى

ي العنوان التاىلي 
نت، تفضل بزيارة الموقع التاىلي N .Street th8 110فى .  للتقدم بطلب الحصول عىل شهادة ميالد عي  اإلنير

 http://www.health.pay.gov/myrecords/certificates.pages/philadelphia.aspxعىل الويب:  

 

 كيف أحصل عىل نسخة من شهادة وفاة؟

ي مدينة فيالد مصلحة أرشيف المدينةتحتفظ 
ة من لفيا للبسجالت الوفاة فى . ومع ذلك، تمثل 1915إىل يونيو عام  1803فير

ى عام  ة ما بير
ي الفير

ي المقابر فقط، وال يتم  1960وشهر يونيو عام  1803السجالت فى
بالغات عمليات الدفن غير الرسمية فى

 إصدار شهادات الوفاة لها. 

 

ا أم ال؟ ي أن أكتشف ما إذا كان أحد األقارب ال يزال حيًّ
 كيف يمكننن

( Free Library of Philadelphiaلفيا المجانية )لعالمية أو االتصال بمكتبة فيالدإجراء بحث عىل شبكة الويب ايمكنك 

ي  . 5396-686-215عىل الهاتف رقم 
، ويحتفظ Vine Street 1901العنوان يقع الفرع الرئيسي للمكتبة المجانية فى

ي بسجالت الوفيات السابقة والحالية وك
وهناك طريقة أخرى بديلة وهي استئجار محقق  لفيا. فيالد ذلك أدلة الهواتف فى

 خاص. 

 

يه؟ لي قبل أن أشيى
ن  كيف أحصل عىل نسخة من عقد؟ وكيف أعرف من امتلك مين

ي مدينة فيالد مصلحة أرشيف المدينةفظ تحت
 عامي بسجالت العقود فى

ى ة بير
 . 1955و 1683لفيا للفير

اؤه بعد عام  ل قد تم شر ى                                فعليك االتصال بغرفة مراجع إدارة السجالت، 1955وإذا كان الميى

(Records Department Reference Room وهي رقم )ي  154
 2292-686-215، عىل الهاتف رقم City Hallفى

http://www.health.pay.gov/myrecords/certificates.pages/philadelphia.aspx


 

 

 

 

؟ لي
ن ي أن أعرف تاري    خ إنشاء مين

 كيف يمكننن

ى  يمكن العثور عىل فهرس تراخيص البناء الذي يلم يُعد لها وجود. وال  1889تراخيص البناء الصادرة قبل عام  ة بير غطي الفير

ي فيالدتحتفظ مصلحة أرشيف  . 1905و 1889عامي 
اخيص البناء فى  عامي المدينة بير

ى ة بير
.   1986و 1889لفيا للفير

ي فيالدبال
ي تىلي عام نسبة إىل تراخيص البناء فى

ة النر ي الفير
ا بالر 1986لفيا فى  . 311قم ، ُيرج  االتصال هاتفيًّ

 

 كيف أحصل عىل نسخة من وثيقة الزواج؟

ي مدينة فيالدت الزوا تحتفظ مصلحة أرشيف المدينة بسجال 
ة من يج األصلية فى . 1885إىل ديسمي  عام  1860وليو لفيا للفير

سخ مصورة بالميكروفيلم من سجالت 
ُ
دد عىل مصلحة أرشيف المدينة، يمكن طباعة ن الزواج بالنسبة لألشخاص دائمي الير

ي فيالد
ة من أكتوبر عام فى ي الفير

اؤها.  1915وحنر ديسمي  عام  1885لفيا فى سخ م وشر
ُ
ي لطلب ن

ن سجالت الزواج األصلية فى

ة من أكتوبر عام فيالد رث وحنر وقتنا الراهن، عليك االتصال بمكتب تراخيص الزواج التابع لمحكمة اإل 1885لفيا للفير

ي الغرفة Marriage License Bureau of the Philadelphia Orphans’ Courtلفيا )نة فيالدوالوصايا بمدي
( والكائن فى

ي الرب  ع األخير من عام  . 2234-686-215، عىل الهاتف رقم City Hallمن  415رقم 
كال ، كان هناك نوعان من أش1885فى

ي فيالد
ي أرشيف المدينة،  لفيا. سجالت الزواج فى

فيما تحتفظ محكمة اإلرث والوصايا يتم االحتفاظ باألشكال األقدم فى

 باألشكال األحدث. 

 

 كيف أحصل عىل نسخة من سجل الطالق؟

ي فيالد يحتفظ أرشيف
ة قبل عام المدينة بسجالت الطالق فى ي الفير

ي دفاتر الدعاوى الخاصة بالمحاكم  1914لفيا فى
فى

سخ مع (. Court of Common Pleasاالبتدائية المدنية العامة )
ُ
ي تم تمدة من أحكام الطالق المحفوظة اللحصول عىل ن

لنر

ي فيالد
ة من التقدم بدعاواها فى ي الفير

، عليك االتصال بوحدة اإليداع المدنية التابعة لمكتب  1885لفيا فى وحنر وقتنا الحاضى

ي  يقع المقر  . 4252-686-215( عىل الهاتف رقم Office of Judicial Records Civil Filing Unitالسجالت القضائية )
فى

ي  296الغرفة رقم 
 . City Hallفى

 

س الخاص بجدي األعىل؟
ر
ي الحصول عىل نسخة من سجل التجن

 كيف يمكننن

ي المحاكم الفيدرالية. 
ي المحاكم الخاصة بالمدن والمقاطعات والواليات وفى

س فى
ّ
 يتم حفظ سجالت التجن

 

ي المحكمة 
ي تم تقديم دعاواها فى

ى لمدينة يحتفظ أرشيف المدينة بسجالت التجنس النر اإلقليمية والمحكمة المحلية التابعتير

ة من دفيال  ى المحاكم اإلق . 1930إىل  1793لفيا للفير ي فيالدمن بير
لفيا حيث تم تقديم دعاوى ليمية والمحاكم المحلية فى

طعة ( ومحكمة المقاCourt of Quarter Sessionsالتجنس هناك المحاكم االبتدائية المدنية العامة ومحكمة الجلسات )

، أصبحت دعاوى 1930بعد عام  (. Mayor’s Court( ومحكمة رئاسة البلدية )County District Courtاإلقليمية )

ي المحاكم الفيدرالية فقط.  التجنس ال يتم التقدم بها 
،  22كذلك لم يكن يتم تجنيس النساء إال بعد تاري    خ   إال فى سبتمي 

1922 . 

 

ي فيال 
ي والية دبالنسبة إىل سجالت دعاوى التجنس فى

ي المحكمة العليا فى
ي تم التقدم بها عىل مستوى الوالية فى

لفيا والنر

               عليك االتصال بأرشيف والية بنسيلفانيا  ،((Supreme Court of Pennsylvaniaبنسيلفانيا 

(Pennsylvania State Archives عىل الهاتف رقم )3281-783-717 . 

 

س 
ّ
ي فيالدوبالنسبة إىل سجالت التجن

ي المحكمة المتنقلة األمريكية فى
ي تم التقدم بدعاواها عىل المستوى الفيدراىلي فى

لفيا والنر

(United States Circuit Court ي المحكمة اإلقليمية األمريكية
، ُيرج  االتصال ((United States District Court( أو فى



 

 

ي )بفرع فيالد
ي عنو  . 2044-305-215ىل الهاتف رقم ( عNational Archivesلفيا من األرشيف الوطنى

وبى يد اإللكير ان الي 

  Philadelphia.archives@nara.govلفيا هو لفرع فيالد

 

 

 

 

 وحدة رسم الخرائط
ي العقارية؟

ي االطالع عىل خريطة حدود ملكينى
 كيف يمكننن

ي الغرفة رقم 
ي  170يمكن الحصول عىل الخرائط فى

دوالر  1.00، و11½ ×  8ل  للمقاس  50. والرسوم هي . City Hallفى

 دوالرات للخريطة المكتملة.  10.00، و17×11للمقاس 

 

اماتك –الممرات والطرق الخاصة والجدران االستنادية  ن  حقوقك واليى

عتي  الممرات والطرق الخاصة 
ُ
فملكيتها تعود إليك بصفتك مالك العقار.  وال تمتلكها  نادية ملكية خاصة. والجدران االستت

 . ى  المدينة وال تخضعها للصيانة.  فالمحافظة عليها آمنة وبحالة سليمة مسؤولية تقع عىل عاتق المالكير

 

ي استخدام كامل طول الممر أو الطريق الخاص 
)وهذا منصوص عليه ولمالك جميع العقارات المتاخمة، بصفة عامة، الحق فى

ي العقد معك(
 فى

 

ي يخضع لها الممر أو الطريق الخاص يتشاركها مالك العقارات هؤالء الذي 
وجميع تكاليف اإلصالحات وإعادة التشييد النر

ي العقود، أو بأي طريقة أخرى بالنسبة الستخدام الممرات والطرق الخاصة والجدران 
ا منصوًصا عليها فى

ً
يمتلكون حقوق

حنر إذا احتاجت أجزاء ممر أو طريق خاص أو جدار استنادي فقط إىل إصالح، فجميع مالكي العقارات  . االستنادية

ى يتشاركون تكلفة اإلصالح.   المسؤولير

 

طة  وحدة بالغات الشر
؟  ما المقصود برقم التحكم اإلقليمي

طة.  ي الشر
 هو الرقم الذي يتم تخصيصه لبالغك فى

 

 ما تكلفة بالغ حادثة مرورية؟

 دوالًرا 25.00

 

 ؟(EMSما تكلفة بالغ الحريق/خدمة الطوارئ الطبية )

داد. وهي عبادوالًرا.  20.00بالغ الحريق هي  تكلفة  ويتم إعادة توجيه نسخة من الطلب إىل رة عن رسوم غير قابلة لالسير

يد العادي  إدارة مكافحة الحرائق لمعالجته.  ى بالغك وإرساله بالي   إليك عي  إدارة مكافحة الحرائق.  وسوف يتم تجهير
ً
ة مباشر

 أسابيع للحصول عىل نسخة من البالغ أو إشعار البالغ الذي لم يتم العثور عليه.  8إىل  6الرجاء االنتظار مدة 

 

mailto:Philadelphia.archives@nara.gov


 

 

داد.  دوالرات.  6.50الطوارئ الطبية هي تكلفة بالغ خدمة  ي  وهذه رسوم غير قابلة لالسير
بخصوص جميع االستعالمات النر

واإلشارة إىل رقم  4222-686-215طرحها بعد تسليم الطلب، ُيرج  االتصال بخدمة الطوارئ الطبية عىل الهاتف رقم تريد 

ي النموذج. 
 الطلب فى

 

 

 

 

/خطاب  ي
 السلوك؟حسن ما تكلفة فحص السجل الجنائ 

 دوالًرا 40.00

 

 ما طرق الدفع المقبولة؟

ا أو بشيك تجاري أو بحوالة بريدية. 
ً
 نقد

 

 العمل الرسمية؟ما ساعات 

ى إىل الجمعة، من الساعة   بعد الظهر 2صباًحا حنر  8من االثنير

 

 

 

 

 


