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 ة تسوية مخالفة بناء قائم مع إضافة ترخيص جديدلمعامل اإلجراءات دليل

 :للمعاملة  المطلوبةالثبوتية األوراق كامل 

 .هوٌة صاحب العالقة أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدقة عند كاتب العدلمصنف وصورة عن  .1

ٌنوب عنهم بموجب وكالة مع إضافة ترخٌص ) توقٌع كافة أصحاب العالقة أو من استمارة طلب التسوٌة  .2
 . مصدقة لدى كاتب العدل

و تتضمن المخططات المعمارٌة و نسخ ( كاملة مصدقة من نقابة المهندسٌن 3مخططات الرخصة ) .3
مخططات و  +مخططات العزل الحراري والطاقة الشمسٌةاإلنشائٌة و الكهربائٌة و المٌكانٌكٌة و الصحٌة

 .و مواقع توضع عدادات المٌاه و الكهرباء الالقط المركزي

 مذكرة حسابٌة مصدقة من نقابة المهندسٌن. .4

 تقرٌر فنً ثالثً ٌتضمن الكشف على القواعد .5

 سند تعهد لدى الكاتب بالعدل بتنفٌذ العزل الحراري  واللالقط الفضائً والطاقة الشمسٌة. .6

 .2009لعام  779حافظ رقم وفق تعمٌم السٌد الم   وثٌقة تثبت تارٌخ ارتكاب المخالفة .7

 مٌكانٌك التربة وتجربة المطرقة تقرٌر  .8

 عقد إشراف .9

و اإلشارات المتعلقة   بٌان قٌد عقاري بجمٌع مقاسم البناء المفرزة خالً من اإلشارات المانعة للترخٌص .10

 .بالمدٌنة و لم ٌمض علٌه أكثر من شهر

 .لم ٌمض علٌه أكثر من سنة كروكً تخطٌط .11

 .مخطط إفراز عقاري وفً حال كان العقار غٌر مفرز مخطط عقاري )مدٌرٌة المصالح العقارٌة(  .12

 رخصة البناء أو التسوٌة السابقة .  صور عن  .13

 مخطط داللة . .14

 سندات التعهد للرخصة .15

     .مع ترقٌن اإلشارة فً حال وجودها على بٌان القٌد براءة ذمة مجلس مدٌنة طرطوس .16

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

 .استمارة طلب التسوٌة  .1

 بٌان قٌد عقاري بجمٌع مقاسم البناء المفرزة خالً من اإلشارات المانعة للترخٌص. .2

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

 مخطط داللة . .4

    :رسوم المعاملة 

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

 رسوم األوراق التً ٌؤمنها مركز الخدمة تحددها األوراق التً سٌؤمنها المركز. -

 ل.س  150رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  -

 ل.س 500رسم كشف بقٌمة  -

 ل.س 20رسوم طوابع استمارة بقٌمة  -

 رسوم واجب دفعها فً نهاٌة المعاملة . .2

 رسوم الترخٌص تحددها المساحة المطلوبة للترخٌص. -

الرسوم النظامٌة وغٌر النظامٌة  والغرامات للتسوٌة وهً ذات قٌمة متغٌرة تحددها المساحة  -
 المطلوبة للتسوٌة.
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 ٌرة تحددها شعبة التحسٌن وفق معادلة خاصة.رسوم التحسٌن )إن وجدت( وهً ذات قٌمة متغ -

 رسم طابع مالً لقرار الترخٌص و التسوٌة. . -

 ل.س .  30رسم طابع مالً بقٌمة  -

 

 شروط تسوية مخالفة البناء واضافة ترخيص :

 .ٌجب أن ٌتوفر مع المواطن ثبوتٌات توضح تارٌخ ارتكاب المخالفة   -1

تزال مخالفات البناء مهما كان نوعها بالهدم وترحل االنقاض  2008لعام  59طبقاً للمادة الثانٌة من المرسوم  -2

 على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته .

ٌمكن اضافة إلى إزالة مخالفات االبنٌة ٌتم فرض عقوبات بالحبس وغرامات مالٌة لمرتكبً مخالفات البناء   -3

 . 2008لعام  59سوم االطالع علٌها ضمن المر

 ان تكون المخططات مصدقة من نقابة المهندسٌن وفق نظام ضابطة البناء. -4

 

 والمعتمد في مجلسمالحظة : يمكن للمواطن االطالع  والحصول على كتيب نظام ضابطة البناء المصدق 
يمكن للمواطن االطالع   كما . موقع مجلس مدينة طرطوس على شبكة االنترنيتمدينة طرطوس من 

 . يتضمن القوانين والمراسيم التي تنظم معاملة تسوية المخالفة والحصول على كتيب 

  :مراحل انجاز المعاملة

 مرحلة إعداد المخططات:

 : المكتب الهندسي 

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

ٌقوم المهندس الدارس)الموكل( بالكشف الموضعً اإلجمالً للمساحات وٌتم التأكد من تارٌخ ارتكاب  •
 المخالفة بناء على الوثائق التً تثبت ذلك.

من قبل النقابة لٌصار إلى  االمخططات المعمارٌة إلى نقابة المهندسٌن لٌتم تدقٌقها واعتماده متسلٌ •
 استكمال باقً المخططات الهندسٌة والتقارٌر المطلوبة .

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

 : مركز خدمة المواطن   

من قبـل وٌسجل الطلب وتدقق األوراق الثبوتٌة بما فٌها كافة المخططات األولٌة تقدم األوراق الثبوتٌة  •
 .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    يوم( 2-1المدة الزمنية )   
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 :دائرة الرخص 

ساعات واعادتها إلى دائرة  3المعاملة كاملة إلى شعبة التحسٌن لحساب الرسوم المترتبة خالل  ارسال •
 الرخص.

 المهندس الدارس.  إلىٌقوم رئٌس دائرة الرخص بتدقٌق االوراق الثبوتٌة و إرسال المعاملة كاملة  •

 ٌحدد منسق اللجان موعد إلجراء الكشف وٌتم إعالم المواطن به. •

تنظٌم ضبط بالمخالفات وحساب الرسوم و ٌتم ) المخالفة قابلة للتسوٌة (   ايجابيةالكشف نتيجة  •
من قبل الموظف وقرار الترخٌص   واعداد قرار التسوٌةوحساب رسوم الترخٌص  الغرامات 
 المختص.

 التسوٌة اوٌتم إعالم المواطن بأسباب رفض  ) المخالفة غٌر قابلة للتسوٌة ( سلبيةالكشف  نتيجة
 الترخٌص.

 ميو 5المدة الزمنية 

 

 الرقابة الالحقة:

 تدقٌق المعاملة كاملة والتصدٌق علٌها . •

 يوم 2المدة الزمنية        

 

 :مركز الخدمة 

 .ولدفع الرسوم المعاملةإعالم المواطن بانتهاء  •

 .الرسوم المستحقة فً مركز الخدمةدفع  •

وٌعطى رقم وتارٌخ هو نفس الرقم ٌوقع مدٌر مركز خدمة المواطن قرار التسوٌة  وقرار الرخصة  •
  ..)سجل التسوٌات(المسجل فً السجالت الرسمٌة لدائرة الرخص 

  المعاملة بإضارة نسخة وتحفظ القرار عن نسخة المواطن ٌستلم •

 .  لألرشفةلدائرة الرخص المعاملة إرسال  •

                                        

 يوم   1المدة الزمنية                                       

 

 ل(يوم  عم11-9)تسوية مخالفة مع إضافة ترخيص المدة الزمنية النجاز معاملة 

 


