بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

 /33إجراءات خدمة :طمب شراء زائدة تنظيمية
اسـ اإلجراء

رقـ اإلجراء33 :

طمب شراء زائدة تنظيمية

تصنيؼ الخدمة

األراضي والمنح والمخططات

المسئوؿ عف اإلجراء

وكالة التعمير

اليدؼ مف اإلجراء

بناء عمى إعالف مف
ىذه الخدمة تتيح لممستفيد طمب شراء لتممؾ قطعة أرض زائدة تنظيمية ً
الجية

نطاؽ اإلجراء

المدينة المنورة

المستفيد /المستفيدوف

األعماؿ /األفراد

المدة الالزمة لمتنفيذ

 15يوـ عمؿ
يعتمد عمى جيات خارجية؟

منفذو اإلجراء
إدارة المساحة


المدخالت /المتطمبات

نعـ
المخرجات (داخمي /خارجي)

اليوية الوطنية



بيانات الصؾ لمقطعة المجاورة

خطاب لكتابة عدؿ إلفراغ الزائدة التنظيمية

اشتراطات التنفيذ التنظيمية


أف تكوف الزائدة خارج حدود الحرـ حص اًر

الموارد الرئيسية المطموبة

مؤشرات األداء الرئيسية


وقت اإلنجاز



نسبة عدد الطمبات الواردة إلى عدد الطمبات المنجزة

التجييزات


التطبيقات والبرمجيات

بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

خطوات اإلجراء
ـ
1
2

الخطوات
استالـ معاممة بيع زوائد مف إدارة التخطيط العمراني
دراسة المعاممة والتأكد مف ممكية الزائدة عما إذا كانت ممؾ األمانة أو ممؾ
الغير

3

في حاؿ وجود نزع ممكيو لمعقار المجاور تحاؿ لقسـ الممتمكات لتزويدنا
بمقررات نزع الممكية لمعقار

4

في حاؿ كانت الزائدة ممؾ لمغير يتـ إبالغ المواطف بإحضار قرار تنازؿ

5

يتـ التحقؽ مف عدـ وجود خدمات لمكيرباء والياتؼ وفرع و ازره المياه بذلؾ

عف الزائدة

ويتـ مخاطبتيـ مباشره والتحقيؽ مف تكمفة نقؿ الخدمات إف وجدت

القائـ بالعمؿ
االتصاالت
اإلدارية
المساح
المساح
المساح
مساح

6

تحاؿ المعاممة بعد ذلؾ لمجنة األراضي لتقدير قيمة سعر المتر

المساح

7

إعداد قرار بيع لمزوائد بتوقيع معالي األميف

المساح

8

يتـ تسديد قيمة الزوائد مف خالؿ نظاـ سداد لممدفوعات

المساح

9

يتـ إعداد خطاب لكتابة عدؿ إلفراغ الزوائد ويسجؿ في سجالت األراضي
ويرفؽ مع الخطاب الموحة التنظيمية بق اررات الذرعة وصورة صؾ المواطف
وصورة مستند الدفع ومحضر المجنة وقرار البيع وطمب المواطف وصورة

المساح

البطاقة

11

ترسؿ صورة مف الخطاب مع المرافقات طبؽ األصؿ مف المعاممة واألساس
إلى المركز الوثائؽ والمحفوظات لحفظ صورة مف المعاممة

اسـ التطبيؽ

المساح

نظاـ سداد

