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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  4248لسنه  1998فى شأن تٌسٌر الحصول على الخدمات الجماهٌرٌة ومنها خدمة طلب
مدٌري اإلسكان والمرافق بالمحافظات.
ة
اعتماد مشروع لتقسٌم االراضى بالوحدات المحلٌة /
تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ  ( 2012/2/ 20كثمرة للتعاون بٌن الجهاز
المركزى للتنظٌم واإلدارة ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة والمحافظات )  -من تحدٌد للمستندات واألوراق  ،والمبالغ
المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقٌتات الزمنٌة المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأٌها فى الطلب المقدم للحصول علٌها  ،وأى
مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة وذلك على النحو التالى :
 57من قرار وزير اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية
( طبقا للمادة
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
رقم  200لسنة : ) 2010
 .1مستندات عامة تقدم فى حالة تقسيم االراضى ( األولى  ،الثانية  ،الثالثة ) بالمدن والقرى :
 صورة بطاقة الرقم القومى ( األصل لإلطالع ) . المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقدٌمه من غٌر المالك ( توكٌل رسمى عن المالك أو المالكٌن ) صورة الموافقة الصادرة لصالحٌة الموقع من الناحٌة التخطٌطٌة موضحا بها على األخص االستعماالت المقررة وفقا للمخططاالستراتٌجً العام للمدٌنة أو القرٌة .
 صورة من المستندات المثبتة لملكٌة ارض التقسٌم و" األصل لإلطالع " . اإلٌصال الدال على أداء الرسم المستحق . .2مستندات خاصة بكل حالة من حاالت تقسيم االراضى ( األولى  ،الثانية  ،الثالثة ) بالمدن والقرى :
 1/2بالنسبة لحاالت التقسيم األولى بالمدن والقرى
علً موقع األرض موضوع طلب التقسٌم بالنسبة للشوارع القائمة
 خرٌطة أو رسم مساحى بمقٌاس رسم مناسب مبٌنا هأو المقررة .
 ثالث نسخ من مشروع تقسٌم األرض بمقٌاس رسم مناسب ٌبٌن طبٌعة التقسٌم على أن تكون الرسومات معتمدة منمهندس أو مكتب هندسً متخصص .
 2/2بالنسبة لحاالت التقسيم الثانية بالمدن والقرى :
بالنسبة
 ثالث نسخ من خرٌطة أو رسم مساحى بمقٌاس رسم مناسب مبٌنا علٌه موقع األرض موضوع طلب التقسٌمللشوارع القائمة أو المقررة  ،وإذا لزم األمر أبعاد حدود األرض والخطوط الكنتورٌة لها وكذلك قطاعات رأسٌة على
مسافات مناسبة بمقٌاس رسم  1000 : 1مستوفٌا للتعلٌمات والبٌانات التى تصفها الجهة اإلدارٌة .
 ثالث نسخ من مشروع تقسٌم األرض بمقٌاس رسم مناسب ٌبٌن طبٌعة التقسٌم وذلك مع مراعاة أن تكون الرسوماتمعتمدة من مهندس أو مكتب هندسً متخصص .
 3/2بالنسبة لحاالت التقسيم الثالثة :
علً موقع األرض موضوع طلب التقسٌم بالنسبة
 خرٌطة أو رسم مساحى بمقٌاس رسم ال ٌقل عن  5000 : 1مبٌنا هللشوارع القائمة أو المقررة .
 سبع نسخ من خرٌطة الرفع المساحى لألرض تبٌن حدود ارض التقسٌم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورٌة لألرض ،وإذا لزم األمر قطاعات رأسٌة على مسافات مناسبة و ب مقٌاس رسم  1000 : 1مستوفٌا للتعلٌمات والبٌانات التى
تضعها الجهة اإلدارٌة.
 سبع نسخ من مشروع تقسٌم األرض بمقٌاس رسم ٌ 1000 : 1بٌن طبٌعة التقسٌم للتحقق من صالحٌة المشروع علىأن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسً متخصص .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :وفقا لنص المادة  /19ب من القانون رقم  119لسنة 2008
 ٌصدرالمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبً المحلى للمحافظة قرارا بتحدٌد رسوم عن الفحص وا العتماد وغٌرذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسٌم بما ال ٌجاوز جنٌها واحدا عن كل متر من مساحة األرض المخصصة
للمشروع على أال تجاوز مائتى ألف جنٌه .
وٌتم زٌادة الرسوم المشار إلٌها بما ال ٌزٌد على  ( %3ثالثة فى المائة ) سنوٌا .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة  ( :طبقا للمادة  57من القرار الوزارى رقم  200لسنة ) 2010
 ٌتم إخطار طالب الحصول على الخدمة بقبول أو رفض المشروع خالل ثالثة اشهر من تقدٌم طلب اعتماد التقسٌم معبٌان أسباب الرفض .
 فى حالة وجود مالحظات على المشروع ٌتم إخطار طالب الحصول على الخدمة خالل شهر من تقدٌم طلب التقسٌمبالمالحظات – وفى هذه الحالة على المقسم ان ٌعد مشروع التقسٌم بعد استٌفاء المالحظات وتقدٌمه الى الجهة اإلدارٌة
المختصة بشئون التخطٌط والتنظٌم فى فترة ال تتجاوز ستة اشهر من تارٌخ إخطاره بالمالحظات على أن تكون
الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص فإذا انقضت هذه المدة دون تقدٌم المشروع بعد
التعدٌل سقط طلب اعتماد التقسٌم وذلك مالم توافق الجهة اإلدارٌة على مد هذه المدة لمدة أخرى .
 تتولى الجهة اإلدارٌة المختصة لشئون التخطٌط والتنظٌم البت بالموافقة أو الرفض فى مشروع التقسٌم المعدل علىضوء المالحظات التى أبدٌت على المشروع وذلك فى مدة ال تتجاوز شهرٌن من تارٌخ تقدٌم المشروع المعدل .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافٌة تحت اى مسمى ٌمكنك االتصال بإحدى
الجهات التالٌة :
المحافظة ت :
هٌئة الرقابة اإلدارٌة  :المركز الرئٌسى بالقاهرة ت02/ 2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارٌة بالمحافظة ت :

