دليل إجراءات معاملة رخصة بناء فوق بناء قائم :
كامل األوراق الثبوتية المطلوبة للمعاملة :
 .1مصنف وصورة هوٌة أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدقة عند كاتب العدل .

 .2استمارة طلب الترخٌص مع توقٌع كافة مالكً العقار أو من ٌنوب عنهم بموجب وكاالت مصدقة.
 .3مخططات الترخٌص ( 3نسخ) تتضمن المخططات المعمارٌة واإلنشائٌة والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة
والصحٌة ومخططات العزل الحراري والطاقة الشمسٌة والالقط الفضائً المركزي (مصدقة من نقابة
المهندسٌن) ومواقع توضع عدادات الكهرباء والمٌاه  +نسخة الكترونٌة على cd
.4تقرٌر فنً ثالثً ٌتضمن الكشف على القواعد ومصدق من نقابة المهندسٌن
.5تقرٌر مٌكانٌك التربة وتجربة المطرقة
 .6عقد إشراف مصدق من نقابة المهندسٌن
 .7مذكرة حسابٌة مصدقة من نقابة المهندسٌن.
 .8سند تعهد لدى الكاتب بالعدل بتنفٌذ العزل الحراري والالقط الفضائً والطاقة الشمسٌة.
.9كروكً تخطٌط لم ٌمض علٌه أكثر من سنة
 .11صور عن الرخص والتسوٌات السابقة.
 .11بٌان قٌد عقاري بجمٌع مقاسم البناء المفرزة و خالً من اإلشارات المانعة للترخٌص أو أي إشارات
خاصة بالمدٌنة لم ٌمض علٌه أكثر من شهر
 .12مخطط إفراز وفً حال كان العقار غٌر مفرز مخطط عقاري.
 .13مخطط داللة.
 .14براءة ذمة مجلس المدٌنة مع ترقٌن إشارة فً حال وجودها على بٌان القٌد.
 .15سندات التعهد للرخصة
األوراق الثبوتية التي قد يؤمنها مركز الخدمة في حال لم تتوفر مع المواطن :
 .1استمارة طلب الترخٌص مع توقٌع كافة مالكً العقار أو من ٌنوب عنهم بموجب وكاالت مصدقة.
 .2بٌان قٌد عقاري بجمٌع مقاسم البناء المفرزة و خالً من اإلشارات المانعة للترخٌص أو أي إشارات
خاصة بالمدٌنة.
 .3مخطط إفراز وفً حال كان العقار غٌر مفرز مخطط عقاري.
 .4مخطط داللة.

شروط رخصة بناء فوق بناء قائم :
 -1تقدٌم مخططات الرخصة كاملة ومحققة لنظام ضابطة البناء المعتمد فً مجلس مدٌنة طرطوس.
 -2أن تكون المخططات مصدقة من نقابة المهندسٌن وفق نظام ضابطة البناء.
 -3عدم وجود مخالفات فً الطوابق القائمة من البناء وفً حال وجود مخالفات فً الطوابق القائمة قابلة
للتسوٌة ٌتم إجراء معاملة تسوٌة مخالفة مع إضافة ترخٌص جدٌد.
مالحظة  :يمكن للمواطن االطالع والحصول على كتيب نظام ضابطة البناء المصدق والمعتمد في مجلس
مدينة طرطوس من موقع مجلس مدينة طرطوس على شبكة االنترنيت .
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رسوم المعاملة :
 .1رسوم واجب دفعها فً بداٌة المعاملة(غٌر قابلة لالسترداد فً حال رفض المعاملة أو تعدٌلها
)وتتضمن
-

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

-

رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  151ل.س.

-

رسم كشف بقٌمة  511ل.س.

-

رسوم طوابع استمارة بقٌمة  21ل.س.

 .2رسوم واجب دفعها فً نهاٌة المعاملة .
-

رسوم الترخٌص ورسم تأمٌن صب سقف ورسم تأمٌن ترخٌص ورسوم التأمٌنات االجتماعٌة
وهً ذات قٌمة متغٌرة حسب المساحة المرخصة.

-

رسوم التحسٌن (إن وجدت) وهً ذات قٌمة متغٌرة ٌحددها مكتب التحسٌن وفق معادلة خاصة.

-

طابع مالً للتعهدات بقٌمة 41ل.س.

-

طابع مالً لقرار الترخٌص بقٌمة 411ل.س.

مالحظة  :رسم تأمين صب سقف ورسم تأمين ترخيص هي أمانات تتم إعادتها إلى المواطن عند إكمال البناء
بمعاملة يتم التقدم بها إلى مركز الخدمة.

مراحل انجاز المعاملة:
مرحلة إعداد المخططات:
المكتب الهندسي :
•

ٌقوم المهندس الدارس (الموكل)بالحصول على األوراق الثبوتٌة الالزمة إلعداد المخططات المعمارٌة
من مركز الخدمة .

•

ٌقوم المهندس الدارس (الموكل) بالكشف الموضعً اإلجمالً للمساحات.

•

تسلٌم المخططات المعمارٌة إلى نقابة المهندسٌن لٌتم تدقٌقها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد
واعتمادها من قبل النقابة لٌصار إلى استكمال باقً المخططات الهندسٌة والتقارٌر المطلوبة.

•

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

مركز خدمة المواطن :
•

تقدم األوراق الثبوتٌة بما فٌها كافة المخططات المصدقة من قبل نقابة المهندسٌن وٌسجل الطلب وتدقق
األوراق الثبوتٌة من قبـل الموظف وتدخـــل معلومات على الحاسب.

•

ٌدفع المواطن رسوم خدمات أولٌة فً كوة المصرف التجاري الموجودة فً مركز الخدمة.

•

تستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من قبل مركز خدمة المواطن عن طرٌق مكتب
الدعم والمساندة .
المدة الزمنية ( 2-1يوم) الستكمال األوراق المطلوبة

دائرة الرخص:
•

ٌقوم رئٌس دائرة الرخص إلى شعبة التحسٌن لحساب الرسوم المترتبة خالل  3ساعات و إعادتها إلى
دائرة الرخص

•

ٌقوم رئٌس الدائرة بتحوٌل المعاملة إلى المهندس الدارس.
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•

ٌقوم المهندس الدارس بتدقٌق ودراسة االضبارة كاملة.
نتيجة الدراسة سلبية ٌ :وجد مخالفات فً البناء القائم أو المخططات غٌر مطابقة لنظام الضابطة :
 فً حال كانت المخططات غٌر مطابقة لنظام الضابطة ٌتم تسجٌل قائمة بكافة المالحظات التًٌجب تداركها لتحقٌق نظام الضابطة ( لمرة واحدة فقط ) ضمن كتاب معد إلى نقابة المهندسٌن.
 ترسل أوراق االضبارة كاملة إلى مركز الخدمة مرفقة بالكتاب المعد إلى نقابة المهندسٌن. ٌتم االتصال بالمواطن وإعالمه بأسباب رفض الترخٌص. ٌتم إرسال الكتاب الخاص بالمالحظات إلى نقابة المهندسٌن عن طرٌق الفاكس لٌتم تداركها خاللمدة ٌ 2وم على األكثر ثم ٌقوم المواطن بتقدٌم كافة األوراق الثبوتٌة والمخططات بعد تعدٌلها إلى
مركز الخدمة وٌدفع الرسوم األولٌة من جدٌد.
نتيجة الدراسة إيجابية :ال ٌوجد مخالفات ومطابقة لنظام الضابطة ترسل المعاملة إلى رئٌس الدائرة :

•

ٌقوم رئٌس الدائرة بتحوٌل المعاملة إلى شعبة متابعة التراخٌص لحساب الرسوم وإعداد قرار
الترخٌص وتوقٌعه من قبل الموظف المختص.

•

ٌوقع رئٌس دائرة الرخص قرار الترخٌص .

•

تسجل على الحاسب وترسل المعاملة إلى الرقابة الالحقة.
المدة الزمنية  5-4يوم

الرقابة الالحقة:
•

تدقٌق المعاملة كاملة والتصدٌق علٌها وإرسالها إلى مركز الخدمة.
المدة الزمنية  2يوم

مركز خدمة المواطن :
•

إعالم المواطن بانتهاء معاملة الرخصة و إحضار بٌان قٌد حدٌث للمطابقة.
-

فً حال تطابق بٌان القٌد ٌتم دفع الرسوم وإعطاء قرار الترخٌص .

-

فً حال عدم تطابق بٌان القٌد ٌتم االتصال بالمواطن وإعالمه للمعالجة.

•

دفع الرسوم المستحقة فً مركز الخدمة.

•

ٌوقع مدٌر مركز خدمة المواطن قرار الترخٌص وٌعطى رقم وتارٌخ هو نفس الرقم المسجل فً
السجالت الرسمٌة لدائرة الرخص ..

•

ٌستلم المواطن نسخة عن القرار وتحفظ نسخة بإضبارة المعاملة.

•

ٌرسل كتاب إلى الجهات المختصة لإلعالم ( الشركة العامة لمٌاه الشرب والصرف الصحً –
الشركة العامة للكهرباء  -الدفاع المدنً – مدٌرٌة مالٌة طرطوس – إحصاء – التأمٌنات االجتماعٌة
– اإلطفاء -الطٌران المدنً ) بالرخصة الممنوحة.

•

إرسال الرخصة لدائرة الرخص لألرشفة ونسخة عن المخططات لدائرة المخالفات.
المدة الزمنية  1يوم

المدة الزمنية النجاز معاملة رخصة بناء فوق بناء قائم ()10-8يوم عمل
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