دليل اإلجراءات لمعاملة تصديق مشروع إفراز طابقي
كامل األوراق الثبوتية المطلوبة للمعاملة :
• مصنف وصورة هوٌة .
• استمارة طلب تصدٌق مشروع إفراز طابقً
•

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

•
•
•
•

مخططات اإلفراز الطابقً مع محاضر التخوم (  ٤نسخ )
اإلفرازات الطابقٌة السابقة إن وجدت
مخطط داللة
براءة ذمة مجلس مدٌنة طرطوس مع ترقٌن إشارة فً حال وجودها .

• صور عن الرخص و التسوٌات السابقة .
األوراق الثبوتية التي قد يؤمنها مركز الخدمة في حال عدم توفرها مع المواطن :
 .1استمارة طلب تصدٌق مشروع إفراز طابقً.
 .2بٌان قٌد عقاري .
 .3مخطط داللة.

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

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

-

رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  0٥1ل.س.

-

رسم كشف بقٌمة  ٥11ل.س.

-

رسوم طوابع استمارة بقٌمة  01ل.س.

-

رسم طابع مالً للنسخ المصدقة بقٌمة ٤1ل.س

شروط إفراز البناء :

أ ٌ -سمح بإفراز العقارات المبنٌة طابقٌا إلى أقسام على أن ال ٌغٌر هذا اإلفراز من االستعماالت المختلفة
ألجزاء البناء وان تحقق عناصر البناء الشروط الواردة فً هذا النظام  .وال تتم الموافقة على اإلفراز
الطابقً إال بعد التأكد من قبل لجنة ٌشكلها رئٌس المجلس من أن المرخص له قد قام بتنفٌذ البناء وفق
مخططات الترخٌص والتأكد مما ٌلً:
- 0تنفٌذ األدراج وإنارتها مع المداخل وتركٌب باب للسطح األخٌر وتنفٌذ المصاعد وتجهٌزاتها إذا كانت
مفروضة بنظام البناء النافذ.
 – ٢تنفٌذ األقسام ذات الملكٌة المشتركة كالمالجئ وتجهٌزاتها واألروقة والمداخل المشتركة وغرفة أو شقة
الحارس حسب النظام والتمدٌدات الصحٌة الرئٌسٌة المشتركة والمٌاه الحلوة وأعمال التصرٌف المطري
والمٌازٌب المطرٌة والمٌاه المالحة وربطها بالشبكة العامة.
– ٣تنفٌذ االكساء الخارجً بالكامل وفق مخططات الترخٌص.
– ٤إنشاء التصاوٌن والدرابزونات وزراعة وصٌانة الوجائب اإلجبارٌة والمناور وترحٌل األتربة واألنقاض
ومواد البناء.
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– ٥تنفٌذ األرصفة المالصقة لواجهات البناء وتشجٌرها بإشراف المدٌنة وبعد اخذ الموافقة المسبقة منها.
ب ٌ-سمح بإفراز أي عقار مرتفق بحقوق عٌنٌة غٌر خاضع ألحكام القانون (  )٦1لعام  0١٩١المعدل بالقانون
رقم (  ) ٢٦لعام  ٢111و ال تزٌد مساحتها عن الحد األعظمً إلى مقسمٌن أو أكثر بشرط توفر الحد األدنى
للواجهات و المساحات للمقاسم الناتجة عن التقسٌم وفق شروط هذا النظام.
مالحظة  :يمكن للمواطن االطالع والحصول على كتيب نظام ضابطة البناء المصدق والمعتمد في مجلس
مدينة طرطوس من موقع مجلس مدينة طرطوس على شبكة االنترنيت .
مراحل انجاز المعاملة:

مركز الخدمة:
•

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

•

ٌدفع المواطن رسوم خدمات أولٌة فً كوة المصرف التجاري

•

تستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من قبل مركز خدمة المواطن
المدة الزمنية (2-1يوم) الستكمال األوراق المطلوبة

دائرة الرخص :
•

ٌقوم رئٌس الدائرة بتحوٌل المعاملة إلى شعبة التحسٌن خالل  ٣ساعات للحصول على براءة ذمة من
التحسٌن و إعادتها إلى دائرة الرخص

•

ٌقوم رئٌس الدائرة بتحوٌل المعاملة إلى المهندس الدارس

•

ٌحدد منسق موعد الكشف وٌبلغ صاحب العالقة الموعد.

•

نتيجة الكشف ايجابية ( المشروع قابل للتصدٌق ) ٌتم التصدٌق.
نتيجة الكشف سلبية ( ال ٌحقق شروط اإلفراز ) ٌتم إعالم المواطن بأسباب رفض التصدٌق

•

تصدٌق المشروع

المدة الزمنية  3-2يوم

مركز خدمة المواطن :
•

إعالم المواطن بانتهاء معاملة التصدٌق

•

ٌوقع المشروع وٌصدق من قبل مدٌر مركز الخدمة (المفوض بالتوقٌع)

•

ٌستلم المواطن ثالث نسخة عن المشروع وتحفظ نسخة لدى دائرة الرخص

•

إرسال نسخة مصدقة عن المعاملة لدائرة الرخص لألرشفة
المدة الزمنية  1يوم

المدة الزمنية النجاز معاملة تصديق مشروع افراز طابقي ()6-4يوم عمل

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

