دليل اإلجراءات لمعاملة ترقين إشارة حجز
كامل األوراق الثبوتية المطلوبة للمعاملة :
• مصنف وصورة هوٌة صاحب العالقة .
•

استمارة ترقٌن إشارة حجز .

•

صورة عن محضر الحجز وكتاب المدٌنة المرفق به من الدوائر العقارٌة.

•

صور عن الرخص و التسوٌات السابقة .

•

بٌان قٌد عقاري حدٌث خال من اإلشارات المانعة المتغلقة بالمدٌنة ما عدا اإلشارات المتعلقة بمخالفات
البناء و لم ٌمض علٌه أكثر من شهر.

•

مخطط إفراز .

•

مخطط داللة

•

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

األوراق الثبوتية التي قد يؤمنها مركز الخدمة في حال عدم توفرها مع المواطن:
 .1استمارة ترقٌن إشارة حجز أو قصر تصرف
 .2بٌان قٌد عقاري بجمٌع المقاسم المفرزة .
 .3مخطط إفراز وفً حال كان البناء غٌر مفرز مخطط عقاري.
 .4مخطط 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  051ل.س.

-

رسم كشف بقٌمة  511ل.س.

-

رسوم طوابع استمارة بقٌمة  01ل.س.

مراحل انجاز المعاملة:

مركز خدمة المواطن :
•

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

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

دائرة الرخص :
•

رئٌس الدائرة بتدقٌق األوراق وتحوٌل المعاملة إلى أحد المهندسٌن.

•

ٌحدد منسق اللجان موعد الكشف وٌبلغ صاحب العالقة.

•

نتيجة الكشف ايجابية ( مطابقة للشروط ) ٌتم إعداد كتاب برفع اإلشارة وتوقٌعه.
نتيجة الكشف سلبية ( غٌر مطابقة للشروط ) ٌتم إعالم المواطن بأسباب رفض رفع اإلشارة .
المدة الزمنية  3 -2يوم

مركز الخدمة :
•

إعالم المواطن بانتهاء المعاملة .

•

ٌوقع كتاب رفع اإلشارة من قبل مدٌر مركز خدمة المواطن (المفوض بالتوقٌع ).

•

ٌستلم المواطن نسخة عن كتاب رفع االشارة وتحفظ نسخة بإضبارة المعاملة .

•

إرسال نسخة إلى كل من(الجهات المعنٌة) إلجراء الالزم.
المدة الزمنية 1يوم

المدة الزمنية النجاز معاملة ترقين إشارة حجز ()6-4يوم عمل

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

