
 

 إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس                                                                             
 

 28 بناء على عرصة خاضعة للمرسوم رخصة  لمعاملة  اإلجراءات دليل

 :للمعاملة المطلوبةالثبوتية األوراق 

 أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدقة عند كاتب العدلصاحب العالقة مصنف  وصورة هوٌة .1

مصدقة من )مخططات معمارٌة و إنشائٌة و كهربائٌة و صحٌة ( نسخ ( كاملة 3مخططات الرخصة ) .2
و مواقع توضع نسخ بٌضاء مصدقة( 3نقابة المهندسٌن +مخططات العزل الحراري والطاقة الشمسٌة )

 + مخططات الالقط المركزي.عدادات المٌاه و الكهرباء

 تقرٌر مٌكانٌك التربة مصّدق من نقابة المهندسٌن . .3

 والطاقة الشمسٌة. قط الفضائًلعدل بتنفٌذ العزل الحراري  والالسند تعهد لدى الكاتب با .4

 .فأكثر  طوابق / 6مؤلف من / موافقة لجنة الحرٌق فً حال كان البناء  .5

 كروكً تخطٌط  مع حد التنظٌم. .6

أو إشارات خاصة  بٌان قٌد عقاري من مدٌرٌة المصالح العقارٌة خال من االشارات المانعة للترخٌص .7
 بالمدٌنة .

 فنً + عقد إشراف مصّدق من نقابة المهندسٌن . حسابٌة مصدقة من نقابة المهندسٌن + تقرٌرمذكرة  .8

 نسخة الكترونٌة من المخططات المعمارٌة. .9

 .) مدٌرٌة المصالح العقارٌة (مخطط إفراز وفً حال كان العقار غٌر مفرز مخطط عقاري .11

 مخطط داللة. .11

 لرخصة.سندات تعهد ل .12

 د.براءة ذمة مجلس المدٌنة مع ترقٌن اشارة فً حال وجودها على بٌان القٌ .13

 تعهد بالعنوان المختار الستالم التبلٌغات . .14

 :في حال عدم توفرها مع المواطن يؤمنها مركز الخدمةقد األوراق الثبوتية التي 

 استمارة طلب الترخٌص  .1

 .من مدٌرٌة المصالح العقارٌة)عرصة معدة للبناء ( قٌد عقاري  بٌان .2

 .)مدٌرٌة المصالح العقارٌة ( عقاريوفً حال كان العقار غٌر مفرز مخطط عقاري إفراز مخطط .3

 مخطط داللة. .4

 استمارة الترخٌص النهائٌة . .5

 شروط رخصة بناء على أرض فارغة :

تقدٌم مخططات الرخصة كاملة ومحققة لنظام ضابطة البناءالمصدق والمعتمد فً مجلس مدٌنة  -1
 طرطوس. 

 البناء.أن تكون المخططات مصدقة من نقابة المهندسٌن وفق نظام ضابطة  -2

 فً حال وجود بناء قدٌم على العقار طلب رخصة هدم له  . -3

فً حال وصف بناء ببٌان القٌد العقاري والعقار فارغة ضرورة طلب تصحٌح أوصاف العقار إلى  -4
 عرصة معدة للبناء .

 

 والمعتمد في مجلسمالحظة : يمكن للمواطن االطالع  والحصول على كتيب نظام ضابطة البناء المصدق 
 . موقع مجلس مدينة طرطوس على شبكة االنترنيتنة طرطوس من مدي
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 :رسوم المعاملة 

 (وتتضمن  تعدٌلها رسوم واجب دفعها فً بداٌة المعاملة)غٌر قابلة لالسترداد فً حال رفض المعاملة أو .1

 رسوم األوراق التً ٌؤمنها مركز الخدمة تحددها األوراق التً سٌتم تأمٌنها من قبل المركز. -

 ل.س. 151كلف غٌر مباشرة بقٌمة  رسوم -

 ل.س. 511رسم كشف بقٌمة  -

 ل.س. 21رسوم طوابع استمارة بقٌمة  -

 رسوم واجب دفعها فً نهاٌة المعاملة . .2

رسوم الترخٌص ورسم تأمٌن صب سقف ورسم تأمٌن ترخٌص ورسوم التأمٌنات االجتماعٌة  -
 وهً ذات قٌمة متغٌرة حسب المساحة المرخصة.

 وجدت( وهً ذات قٌمة متغٌرة ٌحددها مكتب التحسٌن وفق معادلة خاصة.رسوم التحسٌن )إن  -

 ل.س.41طابع مالً للتعهدات بقٌمة  -

 ل.س. 611طابع مالً لقرار الترخٌص بقٌمة   -

مالحظة : رسم تأمين صب سقف ورسم تأمين ترخيص هي أمانات تتم إعادتها إلى المواطن عند 
 إلى مركز الخدمة. إكمال البناء بمعاملة يتم التقدم بها

 

 مراحل انجاز المعاملة:

 :مرحلة إعداد المخططات

 : المكتب الهندسي 

الالزمة إلعداد المخططات األوراق الثبوتٌة  ٌقوم المهندس الدارس )الموكل(بالحصول على •
 .المعمارٌة)كروكً تخطٌط مع حد التنظٌم+بٌان مساحة+بٌان قٌد عقاري(من مركز الخدمة 

 الدارس)الموكل(بالكشف الموضعً اإلجمالً للمساحات.ٌقوم المهندس  •

البناء المعتمد  ةالمخططات المعمارٌة إلى نقابة المهندسٌن لٌتم تدقٌقها وفق نظام ضابط متسلٌ •
 من قبل النقابة لٌصار إلى استكمال باقً المخططات الهندسٌة والتقارٌر المطلوبة. اواعتماده

 لمهندسٌن مع دفع أتعاب التصدٌق.تصدٌق كامل المخططات من قبل نقابة ا •

 

 : مركز خدمة المواطن 

وٌسجل الطلب وتدقق بما فٌها كافة المخططات المصدقة من قبل نقابة المهندسٌن تقدم األوراق الثبوتٌة  •
 .األوراق الثبوتٌة من قبـل الموظف وتدخـــل معلومات على الحاسب

 الموجودة فً مركز الخدمة. التجاري المصرف كوة فً أولٌة خدمات رسوم المواطن دفعٌ •

قبل مركز خدمة المواطن عن طرٌق مكتب تستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من  •
 الدعم والمساندة.

 الستكمال األوراق المطلوبة    يوم( 8-1المدة الزمنية )
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 دائرة الرخص:

 3التحسٌن لحساب الرسوم المترتبة خالل ٌقوم رئٌس دائرة الرخص بتحوٌل المعاملة إلى شعبة  •
 ساعات و إعادتها إلى دائرة الرخص

ٌقوم رئٌس دائرة الرخص بإرسال المعاملة إلى المهندس الدارس لدراسة االضبارة وتدقٌقها ومطابقتها  •
 لنظام ضابطة البناء.

 ايجابيةالدراسة نتيجة  •

 ساعة( وتوقٌعه.24ترخٌص خالل )والتأمٌنات االجتماعٌة وإعداد قرار الحساب الرسوم ٌتم   •

 سلبية  الدراسة نتيجة 

ٌوجه المهندس الدارس كتاب إلى نقابة المهندسٌن متضمنا المالحظات التً ٌجب تداركها )لمرة  -
 واحدة(. 

 تعاد االضبارة كاملة إلى مركز الخدمة لتسلٌمها للمواطن. -

إلى مركز الخدمة من جدٌد ودفع الرسوم  فً حال تدارك كافة المالحظات ٌتم إدخال االضبارة -
 األولٌة المترتبة مرة ثانٌة.

 يوم 4-3المدة الزمنية 

 :دائرة إعمار العرصات

 دراسة المعاملة و التصدٌق علٌها و إرسالها إلى مركز الخدمةمتابعة  -

 :مركز الخدمة 

االتصال بصاحب العالقة وإعالمه بأن المعاملة انتهت وفً حال كانت النتٌجة اٌجابٌة ٌعطى  -
( أٌام  لمطابقة بٌان القٌد 3الترخٌص و ٌطلب منه جلب بٌان قٌد عقاري حدٌث ال تزٌد مدته عن )

 المرفق بالثبوتٌات .

 فً حال تطابق بٌان القٌد ٌتم دفع الرسوم وإعطاء قرار الترخٌص . -

 ال عدم تطابق بٌان القٌد ٌتم االتصال بالمواطن وإعالمه للمعالجة.فً ح -

ٌوقع مدٌر مركز خدمة المواطن قرار الترخٌص وٌعطى رقم وتارٌخ هو نفس الرقم المسجل فً  -
  السجالت الرسمٌة لدائرة الرخص ..

  المعاملة بإضارة نسخة وتحفظ القرار عن نسخة المواطن ٌستلم -

 –الشركة العامة لمٌاه الشرب والصرف الصحً  ) لإلعالم المختصة الجهات إلى كتاب ٌرسل  -
التأمٌنات  –إحصاء  –مدٌرٌة مالٌة طرطوس  –الدفاع المدنً  -الشركة العامة للكهرباء 

  الممنوحة بالرخصة(  الطٌران المدنً   -اإلطفاء –االجتماعٌة 

 المخالفات   .ونسخة عن المخططات لدائرةلألرشفةلدائرة الرخص إرسال الرخصة  -

 يوم   1المدة الزمنية                                         

  (يوم  عمل9-7)عرصة معدة للبناء  المدة الزمنية النجاز معاملة رخصة

 

 


