الجمهورية العربية السورية
وزارة االدارة المحلية والبيئة

دليل إجراءات تراخيص البناء
ماروتا سيتي
صادر بقرار المكتب التنفيذي رقم  30م.ت لعام 2018

الهدف من الدليل
تجســيد رؤيــة محافظــة دمشــق ضمــن اطــار عملهــا بهندســة
و تبســيط االجــراءات االداريــة لرفــع مســتوى أداء العمــل و
تطويــره بتقديــم خدمــات مبســطة واضحــة تختصــر الزمــن و
االجــراءات و الوثائــق  ,و التميــز بتقديــم خدماتهــا لرفــع نســبة
رضــا المتعامليــن و تحديــد المســؤوليات و اتمتــة العمل وصوال
لتقديــم الخدمــات عــن طريــق الموقــع االكترونــي للمحافظــة .
و ســيخضع الدليــل لمراجعــة درويــة و تحديثــات و تحســينات
لمعرفــة المســتجدات مــن قوانيــن ,تشــريعات  ,اشــتراطات و
قــرارات يرجــى االطــاع علــى موقــع المحافظــة و مديريــة تنفيــذ
المرســوم التشــريعي  /66/و موقــع ماروتــا ســيتي.
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احكام عامة :
استنادا للمرسوم التشريعي  /82/لعام 2010
• يتوجب على مالكي مقاسم المنطقة التنظيمية الحصول على رخصة البناء
خالل سنة من تاريخ إعالن إخضاع المنطقة للقانون وفق قرار مجلس المحافظة
رقم /4م.د تاريخ 2018/1/11
• تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص لبنائها خالل سنة
واحدة من تاريخ االعالن برسم سنوي قدره  10بالمئة من قيمة العرصة لمدة اربع
سنوات و بإنقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني
• يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء و لم يستكملوا بناء
الهيكل و االكساءات االساسية خالل المدة المحددة بالترخيص لرسم سنوي
قدره  10بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين و بعدها يتم بيعها
بالمزاد العلني.
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تعاريف:
اللجنة الفنية:
اللجنــة الفنيــة الخاصــة بالبــت بالطلبــات المقدمــة للفكــرة التصميميــة االوليــة
لمقاســم المنطقــة التنظيميــة جنــوب شــرق المــزة – ماروتــا ســيتي و تجتمــع
اســبوعيا تضــم بعضويتهــا ممثليــن عــن محافظــة دمشــق و نقابــة المهندســين
فــرع دمشــق و جامعــة دمشــق كليــة الهندســة المعماريــة .
المكتب األمامي:
المعني باستالم و تسجيل الطلبات.
المكتب الخلفي:
مديرية التنظيم و التخطيط العمراني
إدارة الجودة:
الجهة المسؤولة عن جودة العمل الهندسي
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الخدمات المقدمة:

 .1إصدار مصور وجائب .
 .2إصدار مصور موقع عام.
 .3منح موافقة على الفكرة التصميمية للمشروع.
 .4منح موافقة الجراء السبور.
 .5إصدار رخصة بناء .
 .6التوثيق العقاري بالسجل المؤقت.
 .7منح صورة مصدقة عن الرخصة و المصورات.
 .8تسليم المقسم و منح اذن المباشرة.
 .9مراقبة البناء أثناء التشييد.
					
 .1إصدار مصور وجائب
يتم منح مصور وجائب ورقي و رقمي وفق االجراءات التالية :
• يقدم الطلب في المكتب االمامي
• تسديد الرسوم
		
 .2إصدار مصور موقع عام:
يتم منح مصور موقع عام وفق االجراءات التالية :
• يقدم الطلب في المكتب االمامي
• تسديد الرسوم
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مدة االنجاز :يوم واحد

مدة االنجاز :يوم واحد

 .3منح موافقة على الفكرة التصميمية		 :

مدة االنجاز 3 :أسابيع

يقــدم الطلــب فــي المكتــب االمامــي مــن قبــل أحــد المالكيــن أو أكثــر أو وكيلهــم
القانونــي
 متضمنا ما يلي :• مذكــرة وصفيــة تحليليــة تبريريــة تفســيرية متضمنــة فكــرة عــن الكــودات
ا لمســتخد مة
• مخططات معمارية أولية و مخططات مساحية و مقاطع توضيحية بالمناسيب
• عــرض يوضــح مناظيــر البنــاء و الموقــع و عالقتــه مــع الجــوار و المداخــل و الربــط
المــروري
 تسديد الرسوم.و يتــم تحديــد موعــد لمقدمــي الطلــب لمراجعــة المكتــب الخلفــي ( دائــرة تراخيــص
البنــاء ) خــال يوميــن ( حــد أقصــى )

سير المعاملة:
 -1يحــال الطلــب الــى المكتــب الخلفــي  -لمطابقــة و دراســة المخططــات وفــق
منهــاج المنطقــة التنظيميــة و االشــتراطات العامــة و الخاصــة .
أ  -فــي حــال عــدم وجــود مالحظــات تحــال للعــرض علــى اللجنــة الفنيــة خــال
أســبوع بعــد تقديــم نمــاذج عــن مــواد البنــاء و األلــوان و نمــوذج ثالثــي األبعــاد
وفــق الصيــغ التــي تحددهــا اإلدارة
ب  -في حال وجود مالحظات يتم استدراكها .
 -2العرض على اللجنة الفنية :
أ  -قبول الفكرة التصميمية للمشروع.
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ب  -فــي حــال وجــود مالحظــات يتــم ابــاغ اصحــاب العالقــة مباشــرة بعــد انتهــاء
االجتمــاع الســتكمال و اســتدراك المالحظــات .
تكــرر العمليــة ثــاث مــرات و فــي حــال رد الطلب يتم تقديــم فكرة جديدة للمشــروع
مــن دارس جديد.
ج  -عــدم الموافقــة علــى فكــرة المشــروع نهائيــا و إعــادة التقديــم وفــق االجــراءات
المذكورة
يتــم اســتدراك المالحظــات لــكل مرحلــة خــال مــدة أقصاهــا أســبوعين أو يــرد
الطلــب .
يتــم تســليم الموافقــة خــال أســبوع مــن تاريــخ العــرض علــى اللجنــة علــى أن يتــم
تأميــن بوســترات للتصميــم الموافــق عليــه بقيــاس ( )70x50 cmو ماكيــت للبنــاء
بمقيــاس  500/1يتفــق علــى تفاصيلــه مــع االدارة  ,الســتكمال االجــراءات و التقــدم
بطلــب الترخيــص.
				
 .4منح موافقة إلجراء السبور:

مدة االنجاز :يومين

يتم منح موافقة الجراء سبور في المقسم وفق االجراءات التالية :
• يقدم الطلب في المكتب االمامي.
• تسديد الرسوم
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سير المعاملة:
• يحــال الطلــب الــى المكتــب الخلفــي (دائــرة المســاحة) و تمنــح الموافقــة مبينــا
عليهــا تاريــخ بــدء العمــل فــي الموقــع ،مــع تعهــد اصحــاب العالقــة بتأميــن
المتطلبــات الالزمــة (معــدات و ميــاه) .
• مدة إنجاز السبور أسبوع واحد .
مدة االنجاز 3 :اشهر

			
 .5إجراءات إصدار رخصة البناء:
المستندات المطلوبة لتسجيل الطلب:
يقدم الطلب في المكتب االمامي
الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلب :
 .1وثيقة قبول فكرة المشروع من قبل اللجنة الفنية بالمرسوم /66/
 .2عقد اتفاقية بنقابة المهندسين فرع دمشق
 .3دفتر استمارات ترخيص البناء
 .4موافقــة كافــة مالكــي ســهام المقســم خاليــة مــن اإلشــارات المانعــة مــن
التصــرف أو مــن ينــوب عنهــم بموجــب وكاالت رســمية ,و يرفــق 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 نــص
عليــه قانــون إعمــار العرصــات  /82/لعــام 2010
 .5اخراج قيد عقاري (يمكن تأمينه عن طريق المكتب األمامي)
 .6بــراءة ذمــة مــن ماليــة محافظــة دمشــق (يمكــن االســتعالم عنهــا و اســتيفاؤها
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مــع الرســوم النهائيــة قبــل الحصــول علــى الترخيــص)
 .7المخططات المعمارية المتوافقة مع الفكرة التصميمية الموافق عليها
 .8البرنامــج الوظيفــي للمقاســم المختلطــة و االســتثمارية ليتم تحقيق اشــتراطات
المهــن التــي تحتــاج الشــتراطات خاصــة وفــق دليــل المهن الخــاص بماروتا ســيتي

سير المعاملة:
 - 1إحالــة الطلــب الــى المكتــب الخلفــي ليصــار لدراســة وثائــق الطلــب و المطابقــة
(اســبوع)
مــع الفكــرة الموافــق عليهــا
أ -فــي حــال عــدم وجــود مالحظــات يتــم إبــاغ مقدم الطلــب لتقديــم االضبارة
التنفيذيــة لكافــة االختصاصــات مدققــة مــن نقابــة المهندســين ( وفق دليل
الدراســات الهندســية المعتمــد بقرار المكتــب التنفيــذي /31م.ت لعام 2018
(شهر)
ب -او استدراك المالحظات في حال وجودها
 - 2مطابقة من مكتب الترخيص
									
 - 3مراقبة الجودة

(أسبوعين)
( شهر)

أ  -في حال وجود مالحظات تحال االضبارة للمصادقة من قبل نقابة
المهندسين  -فرع دمشق  -وفق نظام مزاولة المهنة.
ب  -استدراك المالحظات في حال وجودها.
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 - 4التدقيق النهائي لمحتويات االضبارة من مكتب الترخيص و استكمال الوثائق
( أسبوع)
(تعهدات  -براءة ذمة) احتساب المساحات و الرسوم و الشرفيات
 - 5تسديد الرسوم.
 - 6منح الترخيص.
( يتم استدراك المالحظات لكل مرحلة خالل مدة أقصاها أسبوعين أو يرد
الطلب )

 -5التوثيق العقاري بالسجل المؤقت:

مدة اإلنجاز :أسبوع

عمال بأحكام قانون إعمار العرصات  /82/لعام 2010
 يحيــل مكتــب الترخيــص فــور إصــدار رخصــة البنــاء صــورة مصدقــة عــن كل مــنالرخصــة و االســتمارة الفنيــة و مصــورات االقســام و بيــان قيــد عقــاري للمقســم
المرخــص الــى الســجل المؤقــت (بمديريــة تنفيــذ المرســوم)
 يفتــح أميــن الســجل المؤقــت صحيفــة لــكل قســم مــن أقســام العقــار أو المقســمالمرخــص تــدون فــي كل منهــا أســماء المالكيــن المرخــص لهــم و حصصهــم و
الحقــوق و اإلشــارات المدونــة فــي الصحيفــة العقاريــة و رقــم الرخصــة و تاريخهــا و
أوصــاف كل قســم .

 -7منح صورة مصدقة عن مخططات الترخيص:

مدة االنجاز :يوم واحد

المخططــات المعماريــة المتوافقــة مــع الفكــرة التصميمــة الموافــق عليهــا
بصيغــة AutoCAD - Revit
دليل إجراءات تراخيص البناء ماروتا سيتي
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و الظهارها للجهة المشرفة على التنفيذ ,بعد تأمين المستندات التالية :
 .1تقديم الطلب في المكتب االمامي.
 .2تسديد الرسوم.
يحال الطلب ألرشيف الرخص لتأمين المطلوب.

 -8تسليم المقسم و منح إذن المباشرة:
نصت المادة  /40/من المرسوم التشريعي  /66/لعام 2012
(( تلتــزم محافظــة دمشــق بتســليم اراضــي المقاســم خاليــة الــى مالكيهــا خــال
مــدة أقصاهــا تســعون يومــا بعــد تاريــخ حصولهــم علــى رخــص البنــاء عليهــا)) .
كون المقاسم خالية يتم تسليم المقسم خالل أسبوع .

 - 9مراقبة البناء أثناء التشييد :
تقــوم الجهــة االداريــة بمرافقــة المشــاريع و مراقبــة التنفيــذ بكافــة مراحلــه وفــق
الترخيــص الممنــوح و البرنامــج الوظيفــي الموافــق عليــه  -مــن بدايــة البنــاء و
حتــى اصــدار شــهادة إنهــاء البنــاء  ,مــن خــال زيــارات دوريــة للمشــروع و اليــات
ً
عمــل تتضمــن حســن و دقــة التنفيــذ  -وصــوال للحصــول علــى إجــازة الســكن حيث
يتوجــب علــى المرخــص لــه الحصــول علــى اجــازة ســكن لكافــة االقســام أو وثيقــة
تفيــد بإنجــاز البنــاء مســتكمال االكســاءات االساســية عمــا بأحــكام قانــون إعمــار
العرصــات  /82/لعــام 2010
 -10و يتم تزويد اإلدارة بنسخة مصورات As Built
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• االفراز لدى مديرية المصالح العقارية :

ً
عمال بأحكام قانون إعمار العرصات  /82/لعام 2010
يتــم إفــراز المقاســم و نقــل 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 و فــي حــال عــدم طلــب المرخــص لهــم أو أحــد
المشــترين إفــراز و تصحيــح األوصــاف للعقــار أو المقســم أو القســم تقــوم اإلدارة
بطلــب إنجــاز اإلفــراز و تصحيــح 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 و الجهــة المســؤولة عــن اإلفــراز و
تصحيــح األوصــاف و تســتوفى الرســوم مــن التأمينــات المودعــة لــدى اإلدارة (
تأميــن اإلفــراز و تصحيــح األوصــاف برخصــة البنــاء ) و مــا زاد عنهــا يحصــل وفــق
قانــون جبايــة األمــوال العامــة .
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المراجع القانونية و القرارات الملزمة :
 -1المرسوم  66لعام 2012
 -2المرســوم  82لعــام ( 2010قانــون إعمــار العرصــات) و التعليمــات
التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار /105ن لعــام 2010
 -3المرسوم  80لعام 2010
 -4الشروط العامة و الخاصة للمصور التنظيمي
 -5اشتراطات البنى التحتية بإدارة المرسوم /66/
 -6الدليل االرشادي و دليل الدراسات الهندسية لماروتا سيتي
 -7دفتر طلب الترخيص بالبناء
 -8الكــودات المقترحــة مــن نقابــة المهندســين و محافظــة دمشــق
(لالســتئناس)
 -9قرارات متفرقة ملزمة بالمرسوم
 -10القانون رقم  /10/لعام 2018

14

دليل إجراءات تراخيص البناء ماروتا سيتي

دليل إجراءات تراخيص البناء ماروتا سيتي

15

www.marotacity.com

