بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

 /37إجراءات خدمة :طمب ضم (دمج) قطع أراضي مخططة
اسم اإلجراء

رقم اإلجراء37 :

طمب ضم (دمج) قطع أراضي مخططة

تصنيف الخدمة

األراضي والمنح والمخططات

المسئول عن اإلجراء

وكالة التعمير

اليدف من اإلجراء

ىذه الخدمة تتيح لممستفيد طمب تقسيم أو فرز أرض داخل المخططات التقسيمية المعتمدة

نطاق اإلجراء

المدينة المنورة

المستفيد /المستفيدون

األعماؿ /األفراد

المدة الالزمة لمتنفيذ

 11أياـ عمؿ

من أجل رسم حدود األراضي

يعتمد عمى جيات خارجية؟

منفذو اإلجراء


إدارة التجزئة والدمج.



ميندس.



مساح.



مدير اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني.



وكيؿ األميف لمتعمير.



نعـ

المدخالت /المتطمبات


المخرجات (داخمي /خارجي)

صورة مصدقة مف الصؾ.



صورة اليوية.



ق اررات الذرعة الوضع الراىف.



ق اررات الذرعة الوضع المطموب.



لوحة دمج.



رقـ الخطاب الموجو لكتابة العدؿ لمتابعتو مف قبؿ

المستفيد مف الخدمة



تفويض مكتب ىندسي.



صورة عف الوكالة الشرعية إذا كاف مقدـ الطمب وكيؿ
شرعي.
مؤشرات األداء الرئيسية

اشتراطات التنفيذ التنظيمية




وقت اإلنجاز



نسبة الطمبات الواردة إلى الطمبات المنجزة

التجييزات



الموارد الرئيسية المطموبة



شبكة اإلنترنت

التطبيقات والبرمجيات


خادـ ) (Serverالستالـ و أرشفة 
وتحويؿ الطمبات


نظاـ تحديد المواقع العالمي GPS



األدوات الخاصة بنظاـ المعمومات



أجيزة كومبيوتر

الجغرافية GIS

نظاـ االتصاالت اإلدارية.

نظاـ معمومات األراضي.

نظاـ المعمومات الجغرافية .GIS



نظاـ األرشيؼ اإللكتروني



نظاـ بمدي.

بطاقة خدمات أمانة منطقة المدينة المنورة

خطوات اإلجراء
م
.1

الخطوات

القائم بالعمل

يقوـ المكتب اليندسي بأرشفة جميع المتطمبات وارساليا الكترونيا لمدير المكتب

اسم التطبيق
معمومات

وحدة الدمج والتجزئة

اليندسي

األراضي

.2

يقوـ مدير وحدة الدمج والتجزئة بتوزيع الطمبات عمى الموظفيف (الميندسيف)

مدير الوحدة

االتصاالت

.3

يتـ تدقيؽ المعاممة في حالة وجود مالحظة تعاد إلى المكتب اليندسي.

.4

يتـ تدقيؽ المعاممة في حالة اكتماؿ المتطمبات يتـ إحالتيا إلى المساح

ميندس

.5

يقوـ المساح باعتماد ق اررات الذرعة واعادتيا إلى مدير اإلدارة

مساح

.6

تتـ إحالتيا إلى مدير اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني لالعتماد

مدير الوحدة

.7

يعتمد مدير اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني

التخطيط

.8

يقوـ وكيؿ األميف لمتعمير باعتماد الخطاب الموجو لكتابة عدؿ

.9

يرسؿ صورة مف خطاب كتابة عدؿ إلى نظاـ المعمومات الجغرافية لتحديث

اإلدارية

طبقة األساسية وعمؿ األرشفة الالزمة

العمراني

