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 ة تمديد رخصة بناءلمعامل اإلجراءات دليل

 :للمعاملة  المطلوبةالثبوتٌة األوراق كامل 

 . أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدقة عند كاتب العدل وصورة هوٌةمصنف     •

استمارة طلب تمدٌد رخصة مع ىتوقٌع صاحب العالقة أو من ٌنوب عنه بموجب وكالة مصدقة لدى  •

 كاتب العدل

 البناء ضمن المدة المحددة. موثائق تبرر عد   •

بٌان قٌد عقاري لم ٌمض علٌه أكثر من شهر و خال من اإلشارات المتعلقة بالمدٌنة و اإلشارات المانعة  •

 للترخٌص

 .براءة ذمة مجلس مدٌنة طرطوس مع ترقٌن االشارة فً حال وجودها •

 الرخصة. صورة عن •

 مخطط داللة •

 :فً حال عدم توفرها مع المواطن الخدمةٌؤمنها مركز قد األوراق الثبوتٌة التً     

  تمدٌد رخصة بناءاستمارة  .1

 صورة عن رخصة البناء .2

 بٌان قٌد عقاري .3

    :رسوم المعاملة 

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

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

 ل.س. 051رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  -

 ل.س. 511رسم كشف بقٌمة  -

 ل.س. 01رسوم طوابع استمارة بقٌمة  -

 رخصة بناء: تمدٌد شروط

وٌضاف أربع أشهر لكل طابق  دون فما ستة الطوابق عدد كان إذا سنوات ثالث البناء رخصة صالحٌة مدة -0

 تمدٌد على الموافقة للمكتب وٌحق . .القبو فٌها بماإضافً على أن ال تزٌد المدة الكلٌة عن خمس سنوات 

 للرخصة المحددة المدة ضمن البناء تنفٌذ عدم أن اله ثبت إذا رسم دون واحدة سنة لمدة البناء صالحٌة

 أسباب استمرت إذا مرة من ألكثر التمدٌد وٌمكن ، الرخصة صاحب إرادة عن خارجة ألسباب كان

 . السابق التمدٌد أو الترخٌص مدة انتهاء قبل الطلب تقدٌم شرٌطة التمدٌد

 

 والمعتمد فً مجلسمالحظة : ٌمكن للمواطن االطالع  والحصول على كتٌب نظام ضابطة البناء المصدق 
 . االنترنٌتموقع مجلس مدٌنة طرطوس على شبكة مدٌنة طرطوس من 
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    :مراحل انجاز المعاملة

 : مركز خدمة المواطن 

تقدم األوراق الثبوتٌة وٌسجل الطلب وتدقق األوراق الثبوتٌة من قبـل الموظف وتدخـــل معلومات  •
 .على الحاسب

 . التجاري المصرف كوة فً أولٌة خدمات رسوم المواطن دفعٌ •

 قبل مركز خدمة المواطن.تستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من  •

 الستكمال األوراق المطلوبة   (ٌوم2-1المدة الزمنٌة )

 

 :دائرة الرخص 

 المهندس الدارس.  إلى المعاملة حوٌلت الدائرة بتدقٌق األوراق و رئٌس ٌقوم •

 الدارس للكشف.ٌحدد منسق اللجان موعد بٌن المواطن والمهندس  •

 ٌتم اعداد كتاب ٌشرح فٌه نتٌجة الكشف وٌوقع علٌه. •

 تحوٌل المعاملة إلى المكتب التنفٌذي إلعداد القرار.ٌتم ) مطابقة للشروط (  اٌجابٌة الكشف نتٌجة  •

 التمدٌد.ٌتم إعالم المواطن بأسباب رفض  ) غٌر مطابقة للشروط ( سلبٌةالكشف  نتٌجة

 ٌوم  3-2المدة الزمنٌة                                    

 :المكتب التنفٌذي  

 دراسة الطلب وإعداد القرار . •

 توقبع القرار من قبل أمانة سر مجلس المدٌنة . •

 :مركز الخدمة 

 . المعاملةإعالم المواطن بانتهاء  •

 . دٌوقع مدٌر مركز خدمة المواطن قرار التمدٌ •

   .المعاملة بإضبارة نسخة وتحفظعن قرار التمدٌد  نسخة المواطن ٌستلم •

 .إرسال نسخة إلى كل من)الجهات المعنٌة( إلجراء الالزم  •

  .لألرشفة وللرقابة الالحقةلدائرة الرخص  المعاملةإرسال   •

 ٌوم   1المدة الزمنٌة   

 (ٌوم  عمل6-4)تمدٌد رخصة بناء المدة الزمنٌة النجاز معاملة 

 


