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الهدف من الدليل

تجســيد رؤيــة محافظــة دمشــق ضمــن إ اطــار عملهــا بهندســة 
العمــل  أداء  مســتوى  لرفــع  االداريــة  االجــراءات  تبســيط  و 
وتطويــره بتقديــم خدمــات مبســطة واضحــة تختصــر الزمــن 
و االجــراءات والوثائــق والتميــز بتقديــم خدماتهــا لرفــع نســبة 
رضــا المتعامليــن وتحديــد المســؤوليات وأتمتــة العمــل وصــواًل 

ــب. ــق الوي ــن طري ــات ع ــم الخدم لتقدي

و ســيخضع الدليــل لمراجعــة دوريــة وتحديثــات وتحســينات 
,اشــتراطات  ,تشــريعات  قوانيــن  مــن  المســتجدات  لمعرفــة 
ــة  ــة ومديري ــع المحافظ ــى موق ــاع عل ــال االط ــن خ ــرارات م وق

./66/ التشــريعي  المرســوم  تنفيــذ 
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مقدمة:

ــى  ــول عل ــيتي الحص ــا س ــن ماروت ــة ضم ــم التنظيمي ــي المقاس ــى مالك ــب عل يتوج

رخصــة البنــاء خــال ســنة مــن تاريــخ إعــان خضــوع المنطقــة التنظيميــة لقانــون 

إعمــار العرصــات / 82 / لعــام 2010 مــن قبــل مجلــس المحافظــة بــدًا مــن تاريــخ 

2018/2/15

- تكلــف العرصــات التــي لــم يســتحصل مالكوهــا علــى رخــص ببنائهــا خــال ســنة 

واحــدة مــن تاريــخ اإلعــان برســم ســنوي قــدره 10 بالمئــة مــن قيمــة العرصــة لمــدة 

أربــع ســنوات وبانقضــاء هــذه المــدة علــى المجلــس إقــرار بيعهــا بالمــزاد العلنــي.

- يخضــع المالكــون الذيــن حصلــوا علــى تراخيــص البنــاء ولــم يســتكملوا بنــاء 

الهيــكل واالكســاءات األساســية خــال المــدة المحــددة بالترخيــص لرســم ســنوي 

قــدره 10 بالمئــة مــن القيمــة المقــدرة للعرصــة لمــدة ســنتين وبعدهــا يتــم بيعهــا 

بالمــزاد العلنــي. 

وال يعتبر الحصول على الموافقة األولية بديًا عن رخصة البناء.
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تعاريف:

اللجنة الفنية:

والتــي   2017  /  10  /  23 تاريــخ   /  5569  / القــرار  بموجــب  المشــكلة  الفنيــة  اللجنــة 

لمقاســم  األوليــة  التصميميــة  للفكــرة  المقدمــة  بالطلبــات  البــت  مهمتهــا 

المنطقــة التنظيميــة جنــوب شــرق المــزة - ماروتــا ســيتي وتجتمــع أســبوعيًا تضــم 

بعضويتهــا ممثليــن عــن نقابــة المهندســين فــرع دمشــق وجامعــة دمشــق.

المكتب األمامي:

في مديرية تنفيذ المرسوم.

المكتب الخلفي:

دائرة تراخيص البناء - دائرة الدراسات التنظيمية دائرة المساحة.

إدارة الجودة:

ــن  ــي تضم ــات الت ــل الدراس ــى أفض ــول إل ــأداء للوص ــتمر ل ــين المس ــدف التحس به

ــيتي. ــا س ــداف ماروت ــق أه ــة تحقي للمحافظ
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منح تراخيص البناء وإجراءات تنفيذها

الخدمات المقدمة:

1. إصدار مصور وجائب               30 دقيقة
2. إصدار مصور موقع عام                        30 دقيقة   

3. منح موافقة إلجراء السبور             3 أيام 
4. منح موافقة على الفكرة التصميمية للمشروع         3 اسابيع

5. إصدار رخصة بناء              3 أشهر
6. التوثيق العقاري بالسجل المؤقت            اسبوع 

7. منح صورة مصدقة عن الرخصة والمصورات                      30 دقيقة 
8. تسليم المقسم ومنح إذن المباشرة            اسبوع 

9. الحصول على إجازة السكن.
10. اإلفراز لدى مديرية المصالح العقارية.

1. إصدار مصور وجائب               مدة االنجاز : 30 دقيقة
يتم منح مصور وجائب ورقي ورقمي.

- تقديم الطلب.
- تسديد الرسوم.

2. إصدار مصور موقع عام:                                            مدة االنجاز: 30 دقيقة
يتم منح مصور موقع عام.

- تقديم الطلب.
- تسديد الرسوم.

3.  منح موافقة إلجراء السبور الازمة:                      مدة االنجاز: 30 دقيقة
- تقديم الطلب.

- تسديد الرسوم
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سير المعاملة:

تحــول مــن المكتــب االمامــي المكتــب الخلفي دائــرة المســاحة في مديريــة التنظيم 

والتخطيــط العمراني

يتــم تحديــد تاريــخ بــدء العمــل مــن قبــل االدارة خــال يوميــن وينجــز العمــل مــن 

قبــل أصحــاب العاقــة خــال أســبوع ويتــم إعــام االدارة عنــد االنتهــاء مــع تعهــد 

اصحــاب العاقــة بتأميــن المتطلبــات الازمــة )معــدات وميــاه( .

3 اسابيع 4. منح موافقة على الفكرة التصميمية للمشروع:   

- تقديم الطلب من قبل أحد المالكين أو أكثر أو وكيل.

- الدراسة المطلوبة متضمنة:

الكــودات  تبريريــة تفســيرية متضمنــة فكــرة عــن  • مذكــرة وصفيــة تحليليــة 

المســتخدمة.

توضيحيــة  ومقاطــع  مســاحية  ومخططــات  أوليــة  معماريــة  مخططــات   •

. ســيب لمنا با

• عــرض يوضــح مناظيــر البنــاء والموقــع وعاقتــه مــع الجــوار والمداخــل والربــط 

المــروري.

-  تسديد الرسوم.

- تحديد موعد لمقدمي الطلب لمراجعة المكتب الخلفي 

  خال يومين )حد أقصى(.
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سير المعاملة:

1. تحــال مــن المكتــب األمامي الــى المكتب الخلفي - لمطابقة ودراســة المخططات 

وفــق منهاج المنطقة التنظيمية واالشــتراطات العامة والخاصة.

آ   - في حال وجود ماحظات يتم استدراكها خال أسبوعين.

ب - فــي حــال عــدم وجــود ماحظــات تحــال للعــرض علــى اللجنــة الفنيــة خــال 

أســبوع.

2. العرض على اللجنة الفنية:

أ   - قبول الفكرة التصميمية للمشروع. 

ب - استدراك الماحظات: 

يتــم ابــاغ اصحــاب العاقــة مباشــرة بعــد انتهــاء االجتمــاع الســتكمال واســتدراك 

الماحظــات.

ممكــن تكــرار العمليــة ثــاث مــرات وفــي حــال رد الطلــب يتــم تقديــم فكــرة جديــدة 

للمشروع.

3- أو عــدم الموافقــة علــى فكــرة المشــروع نهائيــًا واعــادة التقديــم وفــق االجراءات 

المذكــورة خــال أســبوعين، يتــم تســليم الموافقــة خال أســبوع من تاريــخ العرض 

علــى اللجنــة الســتكمال االجــراءات والتقدم بطلــب الترخيص.
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3 أشهر 5. إجراءات إصدار رخصة البناء     

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلب:

1. وثيقة قبول فكرة المشروع من قبل اللجنة الفنية بالمرسوم / 66/.

2. عقد اتفاقية بنقابة المهندسين فرع دمشق.

3. طلب دفتر الترخيص بالبناء.

4. موافقــة كافــة مالكــي ســهام المقســم خاليــة مــن اإلشــارات المانعــة مــن 

التصــرف أومــن ينــوب عنهــم بموجــب وكاالت رســمية، ويرفــق الطلــب المقــدم 

مــن مالكــي نصــف األســهم أو أكثــر بطلــب آخــر إلزالــة شــيوع هــذا المقســم علــى 

أال يمنــح الترخيــص إال بعــد اســتكمال موافقــة كافــة مالكــي المقســم وفــق مــا 

ــام 2010 . ــات / 82 / لع ــار العرص ــون إعم ــه قان ــص علي ن

5. إخراج قيد عقاري )يمكن تأمينه عن طريق المكتب األمامي(.

6. بــراءة ذمــة مــن ماليــة محافظــة دمشــق )يمكــن االســتعام عنهــا واســتيفائها 

مــع الرســوم النهائيــة قبــل الحصــول علــى الترخيــص(.

7. المخططات المعمارية المتوافقة مع الفكرة التصميمية الموافق عليها.
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سير المعاملة:

1. احالــة الطلــب الــى المكتــب الخلفــي - ليصــار لدراســة وثائــق الطلــب والمطابقــة 

مــع الفكــرة الموافــق عليهــا.

آ    - استدراك الماحظات في حال وجودها

ب - فــي حــال عــدم وجــود ماحظــات يتــم إبــاغ مقــدم الطلــب لتقديــم اإلضبــارة 

التنفيذيــة لكافــة االختصاصــات مدققــة مــن نقابــة المهندســين )وفــق دليــل 

الدراســات الهندســية المعتمــد بالقــرار رقــم ..(

2. مطابقة من مكتب الترخيص.

3. مراقبة الجودة.

- استدراك الماحظات في حال وجودها.

- فــي حــال عــدم وجــود ماحظــات تحــال اإلضبــارة للمصادقــة مــن قبــل نقابــة 

المهندســين - فــرع دمشــق - وفــق نظــام مزاولــة المهنــة.

واســتكمال  الترخيــص  مكتــب  مــن  اإلضبــارة  لمحتويــات  النهائــي  التدقيــق   .4

والشــرفيات. والرســوم  المســاحات  احتســاب  ذمــة(  بــراءة   - )تعهــدات  الوثائــق 

5. تسديد الرسوم.

6. منح الترخيص.
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5- التوثيق العقاري بالسجل المؤقت:

عمًا بأحكام قانون إعمار العرصات / 82 / لعام 2010 .

- يحيــل مكتــب الترخيــص فــور إصــدار رخصــة البنــاء صــورة مصدقــة عــن كل مــن 
الرخصــة واالســتمارة الفنيــة ومصــورات األقســام وبيــان قيــد عقــاري للمقســم 

ــوم(. ــذ المرس ــة تنفي ــت )بمديري ــجل المؤق ــى الس ــص إل المرخ

- »يفتــح أميــن الســجل المؤقــت صحيفــة لــكل قســم مــن أقســام العقار أو المقســم 
المرخــص تــدون فــي كل منهــا أســماء المالكيــن المرخــص لهــم وحصصهــم 
والحقــوق واإلشــارات المدونــة فــي الصحيفــة العقاريــة ورقــم الرخصــة وتاريخهــا 

ــم«. ــاف كل مقس وأوص

6- منح صورة مصدقة عن المخططات التنفيذية: 

يتــم منــح نســخة عــن مصــورات الرخصــة بالبنــاء المحفوظــة بأرشــيف الرخــص 
مصدقــة أصــوال للتنفيــذ وفقهــا، وإلظهارهــا للجهــة المشــرفة علــى التنفيــذ 

بعــد تأميــن المســتندات التاليــة:

1. تقديم الطلب.

2. تسديد الرسوم.

ويتم هذه اإلجراء خال 1 يوم عمل من تقديم المستندات والطلب.
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7- تسليم المقسم ومنح إذن المباشرة :

نصت المادة / 40 / من المرسوم التشريعي / 66 / لعام 2012

»تلتــزم محافظــة دمشــق بتســليم أراضــي المقاســم خاليــة إلــى مالكيهــا خــال مدة 
ــون  ــا« ك ــاء عليه ــص البن ــى رخ ــم عل ــخ حصوله ــد تاري ــًا بع ــعون يوم ــا تس أقصاه

المقاســم خاليــة يتــم تســليم المقســم خــال أســبوع.

8- الحصول على إجازة السكن:

تقــوم الجهــة اإلداريــة بمرافقــة المشــاريع ومراقبــة التنفيــذ بكافــة مراحلــه وفــق 
ــن  ــاء، م ــاء البن ــهادة إنه ــدار ش ــى إص ــاء وحت ــة البن ــن بداي ــوح م ــص الممن الترخي
خــال زيــارات دوريــة للمشــروع وآليــات عمــل تتضمــن حســن ودقــة التنفيــذ وصواًل 
ــى  ــول عل ــه الحص ــص ل ــى المرخ ــب عل ــث يتوج ــكن حي ــازة الس ــى إج ــول عل للحص
إجــازة ســكن لكافــة األقســام أو وثيقــة تفيــد بإنجــاز البنــاء مســتكما اإلكســاءات 
األساســية عمــًا بأحــكام قانــون إعمــار العرصــات / 82 / لعــام 2010 ويتــم تزويــد 

 As built اإلدارة بنســخة مصــورات
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9- اإلفراز لدى مديرية المصالح العقارية :

عمًا بأحكام قانون إعمار العرصات / 82 / لعام 2010

يتــم إفــراز المقاســم ونقــل صحائفهــا العقاريــة مــن الســجل المؤقــت إلــى الســجل 
العقــاري بعــد إنجازهــا بالكامــل جاهــزة لمــا أعــدت لــه بنــاء علــى طلــب المرخــص لــه 
أو أحــد المشــترين أو اإلدارة وفــي حــال عــدم طلب المرخص لهم أو أحد المشــترين 
إفــراز وتصحيــح األوصــاف للعقــار أو المقســم أو القســم تقــوم اإلدارة بطلــب إنجــاز 
اإلفــراز وتصحيــح األوصــاف مــن مديريــة الســجل العقــاري خــال ســنة واحــده مــن 
تاريــخ الحصــول علــى إجــازة الســكن لكامــل األقســام علــى نفقــة أصحابهــا وفــق 
مــا نصــت عليــه عقــود البيــع والجهــة المســؤولة عــن اإلفــراز وتصحيــح األوصــاف 
وتســتوفى الرســوم مــن التأمينــات المودعــة لــدى اإلدارة )تأميــن اإلفــراز وتصحيــح 
األوصــاف برخصــة البنــاء( ومــا زاد عنهــا يحصــل وفــق قانــون جبايــة األمــوال 

العامــة.
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المراجع القانونية والقرارات الملزمة:

1. المرسوم 66 لعام 2012

ــادره  ــة الص ــات التنفيذي ــات ( والتعليم ــار العرص ــون إعم ــام 2010 ) قان ــوم 82 لع 2. المرس

ــام 2010 ــرار 105/ن لع بالق

3. المرسوم 80 لعام 2010

4. الشروط العامة والخاصة للمصور التنظيمي

5. اشتراطات البنى التحتية بإدارة المرسوم /66/

6. الدليل االرشادي ودليل الدراسات الهندسية لماروتا سيتي.

7. دفتر طلب الترخيص بالبناء.

8. الكودات المقترحة من نقابة المهندسين ومحافظة دمشق )لاستئناس(.

9. قرارات متفرقة ملزمة بالمرسوم.



15دليل إجراءات تراخيص البناء ماروتا سيتي



www.marotacity.com


