
  النظام الداخلي هليئات شاغلي األبنية وجلانها اإلدارية
  
  

  وزير اإلدارة المحلية والبيئة 
   ٢٩/١٠/٢٠٠٢ تاريخ ٥٥بناًء على أحكام القانون رقم 

  : يقرر ما يلي 
  

  الفصــل األول 
  التعاريف 

  
   : ١المادة 

  . ئمةهو الكتلة المبنية على قطعة أرض محددة تشكل وحدة مستقلة قا: البناء . ١
جزء البناء الذي يكون وحدة مستقلة قائمة ضمن آتلة البناء وفق ما هو مسجل في العقود العقارية أو ما    : الشقة  . ٢

تعماله أو         ة اس ت طبيع ًا آان شترآة أي زاء الم ن األج ستفيدة م اء الم سام البن ن أق ره م سكن أو لغي واًء لل ا س يماثله
  . استثماره 

شترآة  . ٣ ى األخص الحدائق و الوجائب  _ رض األ(هي  : األجزاء الم داخل والممرات – األساسات  –وعل  الم
شترآة  – األنابيب - المصاعد– األسطح  – األقبية   –واألدراج   دة     )  المناور الم زات المع ذلك األجزاء أو التجهي وآ

  . لالستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة 
  . شقة مهما آانت صفتها بأشغالها هو آل من يشغل ال: الشاغل . ٤
  

  الفصـل الثاني 
  الهيئــــــــــة 

  
   : ٢المادة 

شترآة                             ة مع وجود أجزاء م ة طابقي ادة أبني ، يحدث في آل وحدة إدارية أو بلدية يسمح نظام البناء النافذ لديها بإش
ا ينص         مكتب من ضمن مالآها العددي يتولى مهمة اإلشراف على هيئات شاغلي األبنية ولج             ة وفق م ا اإلداري انه

  . عليه هذا القرار 
  

   : ٣المادة 
ه      دوب عن سمي من ده وي اع وموع ان االجتم دعوة مك ي ال دد ف ة ويح سي للهيئ اع التأسي ى االجتم ب إل دعو المكت ي

  . لحضور االجتماع 
  

   : ٤المادة 
ة مه                   ة إداري ي تنتخب لجن ررة من          يكون لشاغلي آل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة الت ذ الخطة المق ا تنفي مته

  . قبل الهيئة وهذا النظام 
  

   : ٥المادة 
ى          ة إل دعى الهيئ تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أآثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اآتمال النصاب ت

انون اإلدار   ١١١اجتماع آخر خالل أسبوع تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة              ة   من ق ة المحلي
نًا                        ١١٣والمادة   ر األعضاء س سة أآب رأس الجل اع وي دعوة لالجتم ي ال  من قانون البلديات بحق الشاغل الذي ال يلب

جل خاص     ي س سة ف ائع الجل دون وق نًا وت سر أصغر األعضاء س ة ال ال أمان وم بأعم ات (ويق سات هيئ جل جل س
عارًا بموافقتهم والتزامهم بأحكام النظام الداخلي ويوقع محضر االجتماع األول من جميع الحاضرين إش   ) الشاغلين  

  . للهيئة ويبلغ نسخة المحضر إلى المكتب المختص في الوحدة اإلدارية أو البلديات ذات العالقة 
  : ويتضمن جدول أعمال الهيئة التأسيسي بشكل خاص 

  . اإلطالع على أحكام القانون وهذا النظام . ١
سر                       انتخاب اللجنة اإلدارية للب   . ٢ ة ال ة وأمان ام رئاسة اللجن ام بمه دائمين للقي شاغلين ال ناء من ثالثة أعضاء من ال

  . وأمينًا للصندوق لمدة سنتين 
  . مقترحات و توصيات هيئة الشاغلين لتكون دليًال للجنة في اقتراحها للخطة والموازنة . ٣
  



   : ٦المادة 
  . عت الحاجة لذلك تجتمع الهيئة سنويًا ويمكن أن تجتمع بشكل طارئ آلما د

  : أوًال االجتماع السنوي 
تعقد هيئة الشاغلين في البناء اجتماعًا سنويًا خالل الشهر الثاني أو الثالث من آل عام لبحث ما يتعلق بالبناء وعلى                    

  : األخص ما يلي 
  . تقرير لجنة البناء عن السنة الماضية ومقترحاتها للسنة الجارية . ١
ا. ٢ ان واردات و نفق وفر و  بي دار ال ز أو مق دار العج ة ومق ة التقديري ا بالموازن صرمة ومقارنته سنة المن ت ال

  . االحتياطات المتكونة و المؤونات المرصدة لمواجهة بعض النفقات وصيانة التأسيسات 
  . مقترحات الشاغلين و توصيات الهيئة يشأنها. ٣
  ) ا في حال انتهاء واليته( انتخاب لجنة البناء لمدة سنتين . ٤
اج                   . ٥ ي تحت شتريات الت ال والخدمات والم امج األعم ة وبرن إقرار الخطة السنوية للعام الحالي المقترحة من اللجن

  . إليها آتلة البناء وال سيما ما يتعلق باألجزاء المشترآة 
ة للحاضرين وفق                          . ٦ ة المطلق ة عن آل أو بعض أعضائها باألآثري ا وحجب الثق ا   مناقشة اللجنة في إنجازاته  م

  . يتقرر في اجتماع الهيئة وال يحق للمحجوب عنه الثقة أن يرشح نفسه النتخابات اللجنة 
  . النظر في االعتراضات المقدمة من أعضاء الهيئة على قرارات اللجنة . ٧

ا                       سخة عنه غ ن سر و يبل ين ال ة وأم يس اللجن تسجل وقائع الجلسة والقرارات في سجل هيئة الشاغلين وتوقع من رئ
  . جميع الشاغلين والوحدة اإلدارية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ االنعقادإلى 
  : االجتماع الطارئ : ثانيًا 

ل إحدى   ن قب اع م ى االجتم دعوة إل ذلك وتوجه ال ضرورة ل ا دعت ال ة آلم شاغلين اجتماعات طارئ ة ال د هيئ تعق
  : الجهات التالية 

  رئيس لجنة البناء . ١
  الوحدة اإلدارية . ٢
ى          ب. ٣ دعوة إل ين في ال ة ويب اء والوحدة اإلداري ة البن ناًء على طلب موقع من ربع الشاغلين ويوجه إلى رئيس لجن

ر          اء أو أآب ة البن يس لجن اع رئ االجتماع الطارئ المسائل التي ستناقش في االجتماع بصورة محددة ويرأس االجتم
ة              األعضاء سنًا في حال غيابه أو أن يكون أحد المواضيع المطروحة            ة أو حجب الثق رئيس اللجن ق ب شة تتعل  للمناق

ع المحضر                     شاغلين ويوق عنه أو حجب الثقة عن اللجنة وتدون وقائع االجتماع في سجل محاضر جلسات هيئات ال
ة خالل                     شاغلين والوحدة اإلداري اريخ       ١٥من رئيس الجلسة و أمين السر ويبلغ نسخة عنه إلى جميع ال ًا من ت  يوم

  . االنعقاد
  

   : ٧المادة 
ه صوت واحد وال يجوز التصويت                    ة ول سنوية و الطارئ سية وال ا التأسي ع اجتماعاته يشارك عضو الهيئة في جمي

ه            ى أن      ) حسب الحال  (بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي علي ة عل ة القانوني ويجوز التصويت بالوآال
ه             ينوب الوآيل عن عضو واحد فقط ويجوز ألحد الشاغلين أن ينيب عنه            ع من قبل ة توق ة خطي  أحد الشاغلين بوآال

  . أمام رئيس لجنة البناء وتصدق من قبله وال يجوز أن يكون الشاغل وآيًال ألآثر من شاغل واحد 
  

   : ٨المادة 
ة                             ة خطي ة أو إناب ة قانوني ة بموجب وآال ة في الهيئ ل أحدهم البقي ة اإلرث يمث في حال تعدد شاغلي الشقة وفي حال

  . السابقة / ٧/المادة وفق ما ورد في 
  

   : ٩المادة 
تم إعالم الوحدة            ا ي ة آم ل اللجن سنوي أو الطارئ من قب يتم توجيه الدعوة إلى أعضاء الهيئة لحضور اجتماعها ال
شاغلين             ع ال اإلدارية أو البلدية لحضور مندوب عنها قبل شهر واحد من موعد االجتماع بكتاب خطي يبلغ إلى جمي

  . عالن عن االجتماع في لوحة إعالنات البناء والوحدة اإلدارية واإل
  

  الفصـل الثالث 
  اللجنة اإلدارية 

  
   : ١٠المادة 

االقتراع                                  شاغلين ب ة ال ابهم من هيئ تم انتخ ة أعضاء ي ألف من ثالث ر وتت ام الغي ه أم دير شؤونه وتمثل ة ت للبناء لجن
   . السري لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء اللجنة آًال أو بعضًا



  
   : ١١المادة 

ة                          -أ   اع للهيئ ديل في أول اجتم تم انتخاب الب ان ي  في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة أو أآثر وألي سبب آ
ة                           ة مؤقت ين لجن ة تعي ة أو البلدي يس الوحدة اإلداري ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية اللجنة ويجوز بقرار من رئ

  : ل التالية للبناء من أعضاء الهيئة وذلك في األحوا
ة                    . ١ دة من الهيئ سنوية المعتم ذة والخطة ال وانين الناف ة والق ة لألنظم ة اللجن سبب مخالف اء ب تهديد مصالح آتلة البن

  . بثبوت ذلك من خالل تحقيقات رسمية تجريها الوحدة اإلدارية أو البلدية 
  . إذا شغرت عضوية أآثر من واحد من أعضاء اللجنة . ٢
  . الية اللجنة دون أن يتم انتخاب لجنة تحل محلها إذا انتهت مدة و. ٣

وال      -ب  ع األم ا جمي رد تعيينه دة بمج ة الجدي سليم اللجن ى ت ادر إل ا أن تب ت مهمته ي انته ة الت ى أعضاء اللجن  عل
  والسجالت والمستندات 

  . والدفاتر التي بعهدتها بموجب محضر أصولي مصدق من الوحدة اإلدارية 
ة                          على اللجنة المؤقت   -ج   ال وانتخاب لجن ا لبحث جدول األعم ة أشهر من تعيينه اد خالل ثالث ة دعوة الهيئة لالنعق

  جديدة 
  

   : ١٢المادة 
ذا الغرض خالل أسبوع               على أعضاء اللجنة المنتخبين توزيع المهام واألعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد له

  : من تاريخ انتخابهم وتوزيع المهام على الشكل التالي 
   رئيس اللجنة .١
  أمين السر . ٢
  . أمين الصندوق . ٣
  

   : ١٣المادة 
  : يختص رئيس اللجنة بما يلي 

  رئاسة الهيئة واللجنة في اجتماعاتها العادية و الطارئة . ١
  دعوة الهيئة واللجنة إلى االجتماع . ٢
اره        التوقيع على جميع المعامالت والرسائل والعقود وجميع األوراق والوثائق الم         . ٣ ة باعتب ا اللجن الية التي تقرره

  . آمرًا للصرف 
  . متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الهيئة ومقترحاتها وتوصياتها . ٤
  . تنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة مراحل تنفيذها . ٥
  . تمثيل الهيئة واللجنة أمام الجهات الرسمية والعامة والمحاآم والغير. ٦
  

   : ١٤المادة 
  : ين السر في اللجنة بالمهام التالية يقوم أم

  تحرير الدعوة الجتماعات الهيئة . ١
دوب الوحدة                    . ٢ ي التصويت ومن تحرير محاضر اجتماعات الهيئة وتوقيعها من رئيس اللجنة من قبله ومن مراقب

  . اإلدارية أو البلدية 
  . تحرير محاضر جلسات اللجنة وتوقيعها من أعضائها . ٣
  . باجتماعات الهيئة أو اللجنة بعد إقرارها مسك سجل خاص . ٤
سؤوليته         . ٥ ى م اء وعل ر البن ي مق سجالت ف ام وال ستندات واألخت ع األوراق والم ظ جمي صنيف وحف تالم وت اس

  . وتسليمها إلى خلفه 
  . االحتفاظ بنسخة عن المخططات المعمارية واإلنشائية والتنفيذية للبناء . ٦
  

   : ١٥المادة 
  : وق بالمهام التالية يقوم أمين الصند

  . تولي جميع المسائل المالية في اللجنة وقبض إيراداتها وصرف نفقاتها أصوًال . ١
  . تسليم إيصاالت الدفع وأخذ تواقيع القابض على متن الصرف أو الدفع . ٢
  . مسك دفاتر الصندوق . ٣
سابات ا . ٤ ات الح ة وبطاق سابات الثابت ن الح ل حساب م ة خاصة لك سك بطاق ن االستعاضة عن م ة ويمك لمختلف

  . البطاقات بسجل خاص وينظم لكل شاغل صفحة خاصة ضمن سجل خاص 



  . إيداع األموال لدى المصرف المعتمد وعدم االحتفاظ بمبلغ أآثر من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية . ٥
  

   : ١٦المادة 
  تتخذ قرارات اللجنة باألآثرية 

  
   : ١٧المادة 

سها                    تعقد اللجنة جلساتها    مرة واحدة في الشهر في مقر البناء وآلما دعت الحاجة النعقادها بناًء على دعوة من رئي
  أو من أمين السر في حال غيابه على أن يذآر في الطلب جدول األعمال الذي سيجري بحثه في االجتماع 

  
   : ١٨المادة 

  : يشترط لعضوية اللجنة أن يكون المرشح 
  من أعضاء الهيئة . ١
  رًا بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه االنتخاب حاض. ٢
  . أتم الخامسة والعشرين من العمر قبل انعقاد اجتماع الهيئة . ٣
  مقيمًا بشكل دائم في البناء . ٤
  بريء الذمة نحو هيئة الشاغلين بوثيقة موقعة من أمين الصندوق ورئيس اللجنة . ٥
  يحسن القراءة والكتابة . ٦
  جناية أو جنحة شائنة ومتمتعًا بحقوقه المدنية غير محكوم ب. ٧
  

   : ١٩المادة 
القرار أو     . ١ صلحة شخصية ب ه م ان ل ة إذا آ ة واللجن ي الهيئ صويت ف ي الت تراك ف ة االش ضو اللجن وز لع ال يج

  . الموضوع المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته بالهيئة 
سري                             . ٢ واد أو خدمات مع أي عضو من أعضائها وي ديم م ال أو تق ام بأعم يمتنع على اللجنة أن تتعاقد على القي

  . ذلك على شرآائهم وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة 
  

   : ٢٠المادة 
ة عن آل أو بع                         ة حجب الثق ة أو الطارئ ا الدوري ة في اجتماعاته ض اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئ

  أعضاء اللجنة باألآثرية المطلقة ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة 
  

  الفصـل الرابع 
  النظام المالي للهيئة 

  
   ٢١المادة 

  . تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارًا من مطلع آانون الثاني ولغاية آانون أول من آل عام 
  

   ٢٢المادة 
  : تتكون موارد الهيئة من 

د دراسة            مساهمات ا . ١ سنوي عن ادي ال ا الع سي وفي اجتماعه ا التأسي ة في اجتماعه رره الهيئ لشاغلين وفق ما تق
  وإقرار الموازنة لتغطية نفقات الخدمات المشترآة آالمصاعد والكهرباء والتدفئة وغيرها 

  التبرعات وهبات الشاغلين . ٢
   وحسب احتياجات البناء وفق ما تقرره الهيئة مساهمات الشاغلين لتغطية النفقات التجديد والتجميل والصيانة. ٣
  بدالت اإليجار واالستثمار لألجزاء المشترآة القابلة لالستثمار قانونيًا . ٤
  االحتياطي المتوفر لدى اللجنة . ٥
  

   ٢٣المادة 
درة وال                  : النفقات   ادات المق ًا لالعتم ة وفق ل اللجن شترآة من قب ى الخدمات الم اء عل اق في البن دة من   يتم اإلنف معتم

  . الهيئة بموجب خطة اإلنفاق المالية السنوية 
  

   ٢٤المادة 



ة                     ذا العطل من ضرر لبقي سببه ه ا ي ة م آل عمل صيانة أو إصالح داخل الشقة يقع على عاتق الشاغل وآذلك قيم
  . الشاغلين 

  
   ٢٥المادة 

شترآة     يقصد بالنفقات المشترآة آل ما ينفق خارج الشقة مقابل الصيانة واإلصالح وا           ديم الخدمات الم شغيل وتق لت
  : ومتمماتها وتقسم هذه النفقات إلى 

د                           . ١ ل إصالح وصيانة وتجدي ى مقاب ى وأعل ين حدين أدن شاغلين ب ى ال وزع عل نفقات مشترآة شهرية وسنوية ت
دة   – الدرج –مدخل البناء  –سطح البناء   ( جميع األقسام وعلى سبيل المثال       دات المشتر  – طابق األعم –آة  التمدي

ر              –الخزانات المشترآة   – الملجأ   -القبو  التجهيزات والمضخات وآل ما هو خاص بالبناء من تمديدات صحية وحف
ون    – نداء سلكي     -التفتيش والكهرباء    ة     – أتترف واب الخارجي اء         –األب اء والكهرب شترآة للم دادات الم  وسائل   –الع

ذه       ) الحارس  اإلنارة وأجهزتها وتمديدها وأجور الحراسة والمصاعد وسكن    شاغل من ه تفادة ال سبة اس ويراعى ن
  . األجزاء ومثال ذلك استفادة شاغل الطابق األرضي أو األول من المصاعد 

  النفقات المشترآة التي توزع وفق نسب خاصة . ٢
  وتوزع بنسبة المساحة الطابقية لكل شقة وفقًا للمواصفات الفنية للبناء :  التدفئة  -
  فة تسخين المياه على الشكل التالي توزع آل:  التسخين  -
د           - ساخن وتعتم اء ال  في حال وجود عدادات المياه الساخنة توزع الكلفة وفقًا لتعرفة مقدرة لكل متر مكعب من الم

  . من قبل اللجنة والهيئة 
سبة       - اني بن  عدد   في حال عدم وجود عدادات المياه الساخنة توزع نصف الكلفة بالتساوي على الشقق والنصف الث

  أفراد األسرة التي تشغل الشقة بناًء على طلب يقدمه الشاغل ويصدقه رئيس لجنة البناء 
  

   ٢٦المادة 
  مخصصات االهتالك 

اطي استهالك           -١  يراعى في حساب آلفة النفقات المشترآة و ما يصيب آل شاغل فيها سنويًا أن يتم احتساب احتي
  .  وفق نسب تقرها الهيئة األقسام المشترآة والتجهيزات بمختلف أنواعها

  .  تصرف هذه المخصصات في شراء تأسيسات بديلة عن التالفة حصرًا -٢
  

   ٢٧المادة 
  : احتياطات مختلفة 

شقة ويصدق من                            درة لل سنوية المق شترآة ال ات الم ة النفق ة من آلف يكون احتياطي عام تحدد نسبته بقرار من الهيئ
   :الوحدة اإلدارية على الوقائع التالية 

   الـتأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه  -
   التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه  -
   بيع الشقة ويستوفى من البائع  -
ه أو من أوالده أو                      - سبب من شترآة ب سام الم  مثل قيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين باألق

  در عن اللجنة من زواره وأوالدهم بقرار يص
  

   ٢٨المادة 
ين                 - ة وأم يس اللجن ل رئ  تودع أموال آل هيئة في حساب خاص لدى المصارف الحكومية باسمها وتحرك من قب

  الصندوق بناًء على محضر اجتماع اللجنة بالموافقة على صرف النفقة 
  

   ٢٩المادة 
ات ا          % ٢٥يعفى أعضاء لجنة البناء من نسبة        ه من النفق ا يترتب علي ك         مم سنوية ويكون ذل شهرية وال شترآة ال لم

  بقرار من الهيئة يصدق من الوحدة اإلدارية 
  

   ٣٠المادة 
ر                    - صندوق في مق ين ال ل أم ة من قب ة واللجن رارات الهيئ  يتم تحصيل االلتزامات المتوجبة على الشاغلين وفقًا لق

  . جنة اللجنة ويعطى الدافع إيصاًال ذا أرومة موقعًا منه ومختومًا بخاتم الل
ستقلة أو                            - ة م ى وثيق ة عل ابض النفق ع ق  يتم دفع النفقات بموجب أمر دفع موافق على نفقته من اللجنة ويؤخذ توقي

  . على متن أمر الصرف أو الدفع ويسجل في دفتر الصندوق 
  



   ٣١المادة 
ذة من                  ة الناف وانين واألنظم ى       يتم استثمار األجزاء المشترآة القابلة لالستثمار بموجب الق اًء عل اء بن ة البن ل لجن قب

  . الخطة المقررة من قبل الهيئة ألسلوب االستثمار والبدل وصفة ونوعية االستثمار 
  

   ٣٢المادة 
ًا          صة وفق ة المخت سميه وتحدد أجره الهيئ دقق حسابات ت ة م رار من الهيئ ى ق اًء عل ة وبن يراجع حسابات آل هيئ

  . ا لمناقشته وإقرار ما يلزم بشأنهلجداول المحاسبين القانونين ويعرض تقريره عليه
  

   ٣٣المادة 
نويًا            ه شهريًا وس ا يتوجب دفع د م اء وتحدي تتولى اللجنة اإلدارية المختصة تقدير الواردات والنفقات الخاصة بالبن

  . من آل شاغل 
  

   ٣٤المادة 
ا       تستوفى االلتزامات من الشاغل سواًء آان مالكًا أو مستأجرًا أو حائزًا وللمستأجر أو              الحائز العودة على المالك بم
  . هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون اإليجار 

  
   ٣٥المادة 

سن                           - وا ال ه ممن بلغ ين مع ى أحد المقيم شاغل مباشرًة أو إل ى ال  على اللجنة إبالغ الشاغلين بالتكاليف المقررة إل
  القانونية للتبليغ 

ع نصف                   يحق للشاغل     - خالل ثالثين يومًا من إبالغه قرار اللجنة أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دف
  . التكاليف ويكون قرار الهيئة بموضوع االعتراض مبرمًا وملزمًا للجنة والشاغل 

  .  يعتبر قرار اللجنة أو الهيئة من األسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ المباشر  -
  

   ٣٦المادة 
ا أحد                       - ي يرتكبه وانين الت ة والق ة لألنظم  تبلغ قرارات اللجنة بإزالة التجاوزات أو اإلشغاالت غير المحقة المخالف

ة                    دة محددة تحددها اللجن الشاغلين على األجزاء المشترآة بعد نفاذ هذا القانون وعلى الشاغل تنفيذ القرار خالل م
  .  يومًا ١٥بما ال يزيد عن 

ذة               وفي حال الضرورة    -  والتي تشكل فيها التجاوزات أو اإلشغاالت غير المحقة والمخالفة لألنظمة والقوانين الناف
ذا                           اذ ه د نف ه بع اء وجماليت ى سالمة البن شكل خطرًا عل التي يرتكبها أحد الشاغلين على األجزاء المشترآة والتي ت

ر           القانون تعتبر قرارات اللجنة بإزالة هذه التجاوزات واإلشغاالت من الق          دى دوائ ذ مباشرًة ل ة للتنفي رارات الموجب
  . التنفيذ 

  
   ٣٧المادة

ا نصت                         - ة فيم ة أو الهيئ رار اللجن ذ ق شاغلين عن تنفي اع أحد ال  على رئيس اللجنة وأمين السر فيها في حال امتن
ة خال                          ٣٦-٣٥عليه المادتين    ة ويصدق من الوحدة اإلداري ه اللجن ه توقع ذا النظام تنظيم صك بتكليف  ٢٤ل   من ه

  . ساعة وتسليمها إلى دائرة التنفيذ المختصة باليد مباشرًة ومتابعة التنفيذ 
ادة  - ه بالم ة المنصوص عن رار اللجن ه ق د تبلغ ة عن دة اإلداري ي الوح ى المكتب المختص ف ة ٣٦ عل الغ الجه  إب

ع ال   ة لقم ه بالمعالجة الفوري ات والطلب إلي ورًا بالمخالف ة ف دة اإلداري ي الوح ا وتنظيم المختصة ف ة و إزالته مخالف
  الضبط الالزم بذلك 

  
  الفصـل الخامس 

  حارس البناء 
  

   ٣٨المادة 
  . يعد حارس البناء من فئة خدم المنازل وفق قانون العمل 

  
   ٣٩المادة 

اًء                      ه بن د مع صندوق والحارس المتعاق ين ال اء وأم ة البن يس لجن ل رئ يتم استخدام الحارس بموجب عقد يوقع من قب
  . ر من اللجنة يحدد أجره الشهري والتزاماته وحقوقه ومدة العقد على قرا

  



   ٤٠المادة 
  : يتوجب على الحارس السهر على سالمة وأمن البناء إضافًة إلى المهام التالية 

واب             - اه واألب سخين المي ة وت ارة والتدفئ صاعد واإلن شترآة آالم زاء الم ل األج المة عم ة وس ام بنظاف  االهتم
  . لتصوينة والحدائق واآلبار والتجهيزات ذات االستعمال المشترك الخارجية و ا

ى       - ة ترتكب عل  إعالم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عن آل خلل وعطل في هذه األجزاء المشترآة أو أي مخالف
  . األجزاء المشترآة 

ذها خطراً                        - شكل تنفي شقق وي د ترتكب داخل ال ة ق اء أو         إبالغ أحد أعضاء اللجنة عن أي مخالف ى سالمة البن  عل
  . خدماته أو أجزائه المشترآة 

اور والممرات                    - سطح المشترك واألدراج والمن ه وال ه وحدائق  القيام بأعمال النظافة العامة لمداخل البناء و وجائب
  . واألقبية والمنظر العام للبناء 

  .  جمع القمامة من المنازل في ساعة محددة من اللجنة يوميًا  -
  . ام بإبالغ الشاغلين آافة القرارات الصادرة عن الهيئة أو اللجنة و إعادة ما يشعر التبليغ إلى اللجنة  القي -
  .  آل ما يكلف به من اللجنة  -
  

  الفصـل السادس 
  أحكام عامة 

   ٤١المادة 
  . تنتخب الهيئة اثنين من أعضائها ليكونا مراقبي تصويت في اجتماع انتخاب اللجنة اإلدارية 

   ٤٢مادة ال
  . من االشتراآات الشهرية والسنوية % ٥٠وغير المشغلة بنسبة ) مفروشة (يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن . ١
شهرية    % ٢٥أو على الهيكل بنسبة     ) غير المفروشة   (يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن       . ٢ من االشتراآات ال

  . والسنوية 
سبة         ) على الهيكل    (يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن     . ٣ سائها بن ال إآ من االشتراآات    % ١٥٠الجاري أعم

  . الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال اإلآساء ولغاية تجهيزها 
   ٤٣المادة 

ة                         ة ولحن شكل هيئ انون أن ت ذا الق ام ه شقق تخضع ألحك إذا آان لكل بناء أآثر من مدخل مستقل ولمجموعة من ال
  . إدارية مستقلة 

   ٤٤المادة 
  . ال يحق للجنة فرض أي زيادة على مدفوعات الشاغلين الشهرية والسنوية والخدمات المشترآة إال بموافقة الهيئة 

   ٤٥المادة 
  . ال يحق للجنة اإلدارية الصرف من المبالغ االحتياطية إال للغايات التي خصصت ألجلها 

   ٤٦المادة 
  . ق القوانين واألنظمة النافذة يحظر استخدام المالجئ إال للغاية المخصصة لها وف

   ٤٧المادة 
ة االلتزامات                        ه بكاف يحق للشاغل الخلف طلب وثيقة براءة ذمة من اللجنة عن الشقة التي آلت إليه تحت طائلة تكليف

  . المترتبة على الشقة قبل إيلولتها إليه 
   ٤٨المادة 

  . للجنة ألحكام هذا النظام تنظر اللجنة اإلدارية بالمخالفات المرتكبة من قبل الهيئة أو ا
   ٤٩المادة 

  . ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية 
   ٩/١٢/٢٠٠٢دمشق 

  
  وزير اإلدارة المحلية والبيئة 

  المهندس هالل األطرش 

 


