دليل اإلجراءات لمطاملظ تجديد رخصظ بناء مع تطديل أو إضافظ ترخيص
كامل األوراق الثبوتية المطلوبة للمعاملة :
• مصنف وصورة هوٌة أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدقة عند كاتب العدل

• استمارة طلب تجدٌد رخصة بناء مع توقٌع كافة مالكً العقار أو من ٌنوب عنهم بموجب وكالة مصدقة
لدى كاتب العدل .
• مخططات الرخصة (3نسخ ) و تتضمن المخططات المعمارٌة و اإلنشائٌة و الكهربائٌة و المٌكانٌكٌة و
الصحٌة كاملة مصدقة من نقابة المهندسٌن  +مواقع توضع عدادات المٌاه و الكهرباء ( فً حال
التعدٌل المعماري فقط نطلب المخططات المعمارٌة فقط )  +نسخة الكترونٌة على . cd
• مخططات العزل الحراري والطاقة الشمسٌة و الالقط الفضائً المركزي فً حال لم تكن مقدمة سابقا فً
إضبارة الترخٌص.
• بٌان قٌد عقاري لم ٌمض علٌه أكثر من شهر خال من اإلشارات المانعة للترخٌص و اإلشارات المتعلقة
بالمدٌنة
• مخطط إفراز
• كروكً تخطٌط لم ٌمض علٌه أكثر من سنة .
• تقرٌر فنً مصدق من نقابة المهندسٌن ( و فً حال إضافة ترخٌص ٌطلب تقرٌر فنً ثالثً ) .
• تقرٌر مٌكانٌك تربة فً حال لم تكن موجودة فً إضبارة الترخٌص السابقة .
• عقد إشراف فً حال إضافة الترخٌص فقط
• تقرٌر تجربة المطرقة فً حال إضافة الترخٌص فقط
• مذكرة حسابٌة مصدقة من نقابة المهندسٌن فً حال إضافة ترخٌص أو التعدٌل اإلنشائً .
• صور عن الرخص و التسوٌات السابقة
• مخطط داللة
• سندات تعهد للرخصة
• براءة ذمة مجلس مدٌنة طرطوس مع ترقٌن إشارة فً حال وجودها .
• سند تعهد لدى الكاتب بالعدل بتنفٌذ الالقط المركزي والطاقة الشمسٌة والعزل الحراري فً حال لم تكن
موجودة فً إضبارة الترخٌص السابقة
األوراق الثبوتية التي قد يؤمنها مركز الخدمة في حال عدم توفرها مع المواطن:
 .1استمارة طلب تجدٌد رخصة بناء.
 .2بٌان قٌد عقاري من مدٌرٌة المصالح العقارٌة.
 .3مخطط إفراز.
 .4مخطط داللة
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  051ل.س.

-

رسم كشف بقٌمة  511ل.س.

-

رسوم طوابع استمارة بقٌمة  01ل.س.

 .2رسوم واجب دفعها فً نهاٌة المعاملة .
إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

-

رسوم الترخٌص 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 01ل.س.

-

طابع مالً لقرار الترخٌص بقٌمة  011ل.س

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

شروط تجديد رخصة بناء مع تعديل أو إضافة ترخيص :
 -0مدة صالحٌة رخصة البناء ثالث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون بما فٌها القبو وٌضاف
أربع أشهر لكل طابق إضافً على أن ال تزٌد المدة الكلٌة عن خمس سنوات .وعلى صاحب الرخصة
أن ٌباشر خالل مدة الترخٌص بأعمال البناء و ٌنتهً العمل بموجب الرخصة الممنوحة له عند انقضاء
المدة المذكورة وٌخضع تجدٌد الرخصة لدفع رسوم ترخٌص مجددا عن القسم المتبقً بدون تنفٌذ إذا لم
ٌكن هناك مانعا من تجدٌد الترخٌص و تصبح رسوم البناء المدفوعة حقا مكتسبا للوحدة اإلدارٌة  .وإذا
نفذ البناء بعد مرور مدة صالحٌة الرخصة ٌعامل معاملة البناء المخالف.
ٌ -2توقف البناء فً الهٌكل بانتهاء مدة الرخصة و ال ٌمكن العودة إلٌه قبل الحصول على رخصة جدٌدة.
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 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

دائرة رخص البناء :
•

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

•

ٌقوم رئٌس الدائرة بتدقٌق األوراق الثبوتٌة و تحوٌل المعاملة إلى المهندس المختص الذي ٌختاره
لٌدرس المعاملة ومطابقة الشروط الواجب توفرها للموافقة.

•

نتيجة الدراسة سلبية ٌتم إعالم المواطن بأسباب رفض التجدٌد للمعالجة.

•

نتيجة الدراسة ايجابية ال توجد مالحظات و مطابقة لنظام ضابطة البناء

•

حساب الرسوم وإعداد قرار التجدٌد وختم االضبارة من قبل الموظف المختص .

•

ٌقوم رئٌس الدائرة بتوقٌع قرار التجدٌد وختم االضبارة .
المدة الزمنية  5-4يوم

مركز الخدمة :
•

إعالم المواطن بانتهاء معاملة الرخصة ولدفع الرسوم .

•

دفع الرسوم المستحقة فً مركز الخدمة.

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

•

ٌ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 بإضارة المعاملة

•

ٌرسل كتاب إلى الجهات المختصة لإلعالم .

•

إرسال الرخصة لدائرة الرخص لألرشفة ونسخة عن المخططات لدائرة المخالفات.
المدة الزمنية  2يوم

المدة الزمنية النجاز معاملة تجديد رخصة بناء مع تعديل أو إضافة ترخيص
()9-7يوم عمل

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

