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 ة تعديل ادم صاحب الترخيصلمعامل اإلجراءات دليل

 :للمعاملة  المطلوبةالثبوتية األوراق كامل 

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

مع توقٌع أصحاب العالقة أو من ٌنوب عنهم بموجب وكالة  تعدٌل اسم صاحب الترخٌصاستمارة   .2
 .مصدقة لدى كاتب العدل

و اإلشارات المتعلقة بالمدٌنة و لم ٌمض  خال من اإلشارات المانعة للترخٌص حدٌث قٌد عقاري بٌان .3
 .علٌه أكثر من شهر

 .براءة ذمة مجلس مدٌنة طرطوس مع ترقٌن االشارة فً حال وجودها .4

 النسخة األصلٌة لمعاملة الترخٌص )نسخة صاحب العالقة( .5

 

 :في حال عدم توفرها مع المواطن  مركز الخدمةيؤمنها قد األوراق الثبوتية التي     

  .استمارة تعدٌل اسم صاحب الترخٌص -1

 .بٌان قٌد عقاري حدٌث خال من اإلشارات المانعة للترخٌص -2

 

    :رسوم المعاملة 

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

 سٌؤمنها مركز الخدمة وقٌمتها تحددها األوراق المطلوبة.رسوم األوراق التً  -

 ل.س. 151رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  -

 ل.س. 11رسوم طوابع استمارة بقٌمة  -

    :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 المواطنتستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من  •

 الستكمال األوراق المطلوبة   (1 المدة الزمنية ) 

 

 :دائرة الرخص 

 الموظف المختص  إلى المعاملة تحوٌلبتدقٌق األوراق و  رئٌس الدائرة ٌقوم •

 ٌقوم الموظف المختص بدراسة المعاملة وإجراء التعدٌل الالزم وفق بٌان القٌد . •

 استمارة التعدٌلبتوقٌع  الدائرة سرئٌٌقوم  •

 ( 2-1)المدة الزمنية   
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 :مركز خدمة المواطن 

  المعاملةالم المواطن بانتهاء إع •

  االستمارة  بتوقٌعٌقوم مدٌر المكتب األمامً )المفوض بالتوقٌع (  •

   المعاملة بإضبارة نسخة وتحفظعن القرار  نسخة المواطن ٌستلم •

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

  ( التالي )نفس اليومالمدة الزمنية             

 

 يوم ( 2-1)تعديل اسم صاحب الترخيص المدة الزمنية النجاز معاملة 

 


