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 /31إجراءات خدمة :تنفيذ طمبات المنح السامية
اسـ اإلجراء

رقـ اإلجراء31 :

تنفيذ طمبات المنح السامية

تصنيؼ الخدمة

األراضي والمنح والمخططات

المسئوؿ عف اإلجراء

وكالة التعمير

اليدؼ مف اإلجراء

ىذه الخدمة تتيح لممستفيد طمب تجييز قطعة أرض داخؿ مخطط معتمد بمساحة ال تقؿ عف ما
صدر في االمر السامي

نطاؽ اإلجراء

المدينة المنورة

المستفيد /المستفيدوف

األفراد

المدة الالزمة لمتنفيذ

 15يوـ عمؿ
منفذو اإلجراء



إدارة المنح



بيانات اليوية لممستفيد

يعتمد عمى جيات خارجية؟


المدخالت /المتطمبات


نعـ
المخرجات (داخمي /خارجي)



تخصيص قطع األراضي

خطاب إلى كتابة عدؿ إلفراغ القطعة باسـ المستفيد

اشتراطات التنفيذ التنظيمية


-

مؤشرات األداء الرئيسية


وقت اإلنجاز



نسبة عدد الطمبات الواردة إلى عدد الطمبات المنجزة

التجييزات
الموارد الرئيسية المطموبة



التطبيقات والبرمجيات


نظاـ االتصاالت اإلدارية



نظاـ معمومات األراضي



نظاـ المعمومات الجغرافية

بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

خطوات اإلجراء
ـ
.1
.2
.3

الخطوات

القائـ بالعمؿ

ت ػػرد أوام ػػر الم ػػنح الممكي ػػة الس ػػامية إل ػػى األمان ػػة بخط ػػاب م ػػف مع ػػالي وزي ػػر

االتصاالت

الشئوف البمدية والقروية موجو إلى معالي أميف منطقة المدينة المنورة

تحويؿ المعاممة لرئيس قسـ المنح

اإلدارية

االتصاالت
اإلدارية

تسجيؿ مبدئي لألسماء في الحاسب موضح فيػو رقػـ األمػر السػامي وتاريخػو
ورقػػـ خطػػاب الػػو ازرة وتاريخػػو والمسػػاحة الػواردة فػػي األمػػر ورقػػـ قيػػد المعاممػػة

مدخؿ بيانات

(يسجؿ رقـ الطمب) ويضاؼ رقـ التسمسؿ في بياف األمر السامي.
.4

يحف ػػظ األم ػػر الس ػػامي ل ػػدى الموظ ػػؼ المخ ػػتص بقس ػػـ الم ػػنح لح ػػيف مراجع ػػة
صاحب المنحة وتقديـ صورة مف ىويتو

.5

عنػػد مراجعػػة صػػاحب المنحػػة لتقػػديـ البطاقػػة الشخصػػية تحػػاؿ المعاممػػة إلػػى
لجنة المنح لمتخصيص

.6

مدخؿ بيانات
مدخؿ بيانات

بعد التخصيص واعتماده مف لجنة المنح يتـ تسجيؿ رقـ القطعة المخصصة
ومساحتيا ورقـ المخطط إضافة إلى المعمومػات الشخصػية واذا اكتمػؿ العػدد

الالزـ لمعممية يتـ إغالقيا بعػد موافقػة مػدير إدارة األ ارضػي والممتمكػات عمػى

مدخؿ بيانات

ذلؾ
.7

يتـ اعتماد العممية مف الو ازرة وطباعة البيانات.

.8

إعػػداد مش ػػروع قػػرار وتأش ػػير البيان ػػات مػػف قب ػػؿ م ػػدخميا ورئػػيس قس ػػـ الم ػػنح
ومدير اإلدارة ثـ يتـ اعتمادىا والقرار مف معالي األميف

.9

يتـ تصدير القرار واعطاؤه رقما وبذلؾ يعتبر جاىز لمتنفيذ

.11

يتـ ارساؿ خطاب لكتابة عدؿ إلفراغ القطع باسـ المستفيد

مدخؿ بيانات
مدخؿ بيانات
مدخؿ بيانات

اسـ التطبيؽ

