بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

 /34إجراءات خدمة :طمب تخصيص أراضي المرافق العامة
اسم اإلجراء

رقم اإلجراء34 :

طمب تخصيص أراضي المرافق العامة

تصنيف الخدمة

األراضي والمنح والمخططات

المسئول عن اإلجراء

وكالة التعمير

اليدف من اإلجراء

ىذه الخدمة تتيح لمجيات الحكومية تخصيص أراضي مرافق عامة ليا (مدارس ،مساجد،

نطاق اإلجراء

المدينة المنورة

المستفيد /المستفيدون

حكومة

المدة الالزمة لمتنفيذ

 81يوـ عمؿ

دفاع مدني ،شرطة ..الخ).

يعتمد عمى جيات خارجية؟

منفذو اإلجراء
وكالة التعمير



المدخالت /المتطمبات

نعـ
المخرجات (داخمي /خارجي)



خطاب مف وزير الجية الطالبة إلى وزير الشئوف البمدية 



خطاب وزير الشئوف البمدية والقروية إلى أميف منطقة

والقروية

خطاب لكتابة عدؿ إلفراغ األرض لصالح الجية

الحكومية الطالبة

المدينة المنورة
مؤشرات األداء الرئيسية

اشتراطات التنفيذ التنظيمية




وقت اإلنجاز



نسبة عدد الطمبات الواردة إلى عدد الطمبات المنجزة

التجييزات
الموارد الرئيسية المطموبة

التطبيقات والبرمجيات



حاسب آللي



الخدمات اإللكترونية



تجييزات مكتبية



نظاـ االتصاالت اإلدارية



شبكة اإلنترنت



نظاـ معمومات األراضي



خادـ ) (Serverالستالـ وأرشفة 

نظـ المعمومات الجغرافية

وتحويؿ الطمبات



بوابة البوابة الرسائؿ SMS

بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

خطوات اإلجراء
ـ
.1
.2
.3

الخطوات
طمب مف وزير الجية المستفيدة إلى وزير الشئوف البمدية والقروية

القائـ بالعمؿ
الجية

المستفيدة

اسـ التطبيؽ
االتصاالت

اإلدارية

توجيو مف و ازرة الشئوف البمدية والقروية إلى أمانة منطقة المدينة المنورة

االتصاالت

لتمبية طمب الجية المستفيدة

اإلدارية

االستفسار مف وكالة التعمير (األراضي والممتمكات) عف أسبقية افراغ أو

معمومات

تسميـ موقع لصالح الجية الطالبة

األراضي

.4

في حالة الرد باإليجاب تتـ إفادة معالي الوزير بذلؾ

.5

في حالة الرد بالنفي تحاؿ المعاممة إلى البمدية الفرعية في نطاؽ الموقع

االتصاالت

اإلدارية

المراد تخصيصو لمبحث عف موقع تتحقؽ فيو الشروط والمتطمبات المحددة
مف الجية المستفيدة

.6

يرفع لمعالي األميف بالموافقة عمى التخصيص المبدئي لقطعة األرض وكالة التعمير

االتصاالت

المختارة

اإلدارية

.7

يتـ أخذ رأي الجية المستفيدة بالموقع والمساحة

.8

في حالة موافقتيـ يطمب منيـ تزويد األمانة برفع مساحي

.9

يتـ عمؿ مستند تخطيطي لمموقع وعمؿ قرار ذرعة والرفع لوزير الشئوف

.11

يتـ اعتماد خمس نسخ مف المخطط المعتمد مف معالي األميف

الجية
المستفيدة

البمدية والقروية العتماد التخصيص

 .11خطاب لكتابة عدؿ إلفراغ الموقع لصالح الجية المستفيدة
.12

قياـ البمدية الفرعية بتسميـ األرض لمندوب الجية المستفيدة

البمدية الفرعية

