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 غرامةلمعاملة تسوية  اإلجراءات دليل

 :للمعاملة المطلوبةالثبوتية األوراق كامل 

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

 . مع توقٌع صاحب العالقة أو من ٌنوب عنه بموجب وكالة مصدقة لدى كاتب العدلاستمارة طلب التسوٌة  .2

 التسوٌة مخططات  .3

 .2009لعام  779وفق تعمٌم السٌد المحافظ رقم    وثٌقة تثبت تارٌخ ارتكاب المخالفة .4

بٌان قٌد عقاري بجمٌع مقاسم البناء المفرزة لم ٌمض علٌه أكثر من شهر و خال من اإلشارات المتعلقة  .5

و كتاب مجلس المدٌنة  بالمدٌنة ) ما عدا اإلشارات المتعلقة بمخالفات البناء حٌث ٌتم إرفاق محضر الحجز

 المرفق (.

 .مخطط إفراز عقاري وفً حال كان العقار غٌر مفرز مخطط عقاري )مدٌرٌة المصالح العقارٌة(  .6

 صور عن رخص البناء و التسوٌات السابقة  .  .7

 مخطط داللة . .8

 براءة ذمة مجلس مدٌنة طرطوس مع ترقٌن اإلشارة فً حال وجودها على بٌان القٌد. .9

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

 .استمارة طلب التسوٌة  .1

 ة البناءتعلقة بالمدٌنة عدا إشارات مخالفبٌان قٌد عقاري خالً من اإلشارات الم .2

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

 مخطط داللة . .4

 الحاالت التي نكتفي بها بتسوية غرامة :

 تحول بروز مكشوف إلى مستور -1

 تحوٌل قبو إلى استخدام تجاري أو مهنً أو سكنً -2

 تحوٌل سكن إلى استخدام مهنً أو تجاري  -3

 سقائف بمواد غٌر ثابتة -4

 مظلة قرمٌد -5

 :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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 ة خاصة.رسوم التحسٌن )إن وجدت( وهً ذات قٌمة متغٌرة تحددها شعبة التحسٌن وفق معادل -

 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

نوعها بالهدم وترحل االنقاض تزال مخالفات البناء مهما كان  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  59االطالع علٌها ضمن المرسوم 

 ة البناء.ان تكون المخططات مصدقة من نقابة المهندسٌن وفق نظام ضابط -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:

 : 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    يوم( 2-1المدة الزمنية )

 

 :دائرة الرخص 

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

 المهندس الدارس.  إلىالمعاملة كاملة  بتحوٌلٌقوم رئٌس دائرة الرخص  •

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

مخالفات وحساب الرسوم و تنظٌم ضبط بالٌتم ) المخالفة قابلة للتسوٌة (   ايجابيةالكشف نتيجة  •
 من قبل الموظف المختص. قرار التسوٌة واعداد الغرامات

 التسوٌة .ٌتم إعالم المواطن بأسباب رفض  ) المخالفة غٌر قابلة للتسوٌة ( سلبية الكشف نتيجة

 ميو 3المدة الزمنية 
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 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 المسجل فً واطن قرار التسوٌة ٌوقع مدٌر مركز خدمة الم •
 ..)سجل التسوٌات(السجالت الرسمٌة لدائرة الرخص 

 المعاملة بإضارة نسخة تحفظ و القرار عن نسخة المواطن ٌستلم •

 .  لألرشفةلدائرة الرخص المعاملة إرسال  •

 

 يوم   1المدة الزمنية 

 

 ل(يوم  عم8-7) تسوية غرامةالمدة الزمنية النجاز معاملة 

 


