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 /41إجراءات خدمة :فرز األراضي المبنية (الدوبمكس)
اسـ اإلجراء

رقـ اإلجراء41 :

فرز األراضي المبنية (الدوبمكس)

تصنيؼ الخدمة

األراضي والمنح والمخططات

المسئوؿ عف اإلجراء

وكالة التعمير

اليدؼ مف اإلجراء

ىذه الخدمة تتيح لممستفيد مف تقديـ طمب فرز وتقسيـ وتجزئة فيال أو دوبمكس قائـ

نطاؽ اإلجراء

المدينة المنورة

المستفيد /المستفيدوف

األعماؿ /األفراد

المدة الالزمة لمتنفيذ

 11أياـ عمؿ

مسمى الوحدة التنظيمية

منفذو اإلجراء


مدير إدارة التجزئة والدمج.



ميندس.



مساح.



مراقب إنشاءات



مدير اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني.



وكيؿ األميف لمتعمير.

يعتمد عمى جيات خارجية؟


المدخالت /المتطمبات


صورة الصؾ مصدقة.



صورة اليوية.



ق اررات الذرعة لموضع الحالي.



ق اررات الذرعة لموضع الجديد.



لوحة فرز.



تفويض مكتب ىندسي.

نعـ

المخرجات (داخمي /خارجي)


رقـ الخطاب الموجو لكتابة العدؿ لمتابعتو مف قبؿ
المستفيد مف الخدمة.



المخططات المعمارية.



رخصة اإلنشاء.



تقرير فني مف قبؿ البمدية.



صورة عف الوكالة في حاؿ وجود وكيؿ شرعي
اشتراطات التنفيذ التنظيمية



إدارة التجزئة والدمج

مؤشرات األداء الرئيسية

ال يزيد التالصؽ لموحدة السكنية عف جيتيف فقط.



ال تشترؾ الوحدات المتالصقة في أي منور.



فصؿ الييكؿ اإلنشائي لكؿ وحدة فصالً تاماً.






تأميف موقؼ سيارة بداخؿ القطعة لكؿ وحدة سكنية.



في حاؿ بناء وحدات منفصمة ال يقؿ طوؿ الواجية عمى

وقت اإلنجاز

نسبة الطمبات الواردة إلى الطمبات المنجزة

الشارع لمقطعة الواحدة بعد التجزئة عف 12ـ.

التجييزات
الموارد الرئيسية المطموبة

التطبيقات والبرمجيات



شبكة اإلنترنت



نظاـ االتصاالت اإلدارية.



خادـ ) (Serverالستالـ و أرشفة 

نظاـ معمومات األراضي.

وتحويؿ الطمبات



نظاـ المعمومات الجغرافية .GIS
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نظاـ تحديد المواقع العالمي GPS



األدوات الخاصة بنظاـ المعمومات 
الجغرافية GIS



أجيزة كومبيوتر



نظاـ األرشيؼ اإللكتروني
نظاـ بمدي.
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خطوات اإلجراء
ـ
.1
.2

الخطوات

القائـ بالعمؿ

تقديـ طمب اإلفراز عف طريؽ المكتب اليندسي

المستفيد

أرشفة جميع المتطمبات والمستندات

المستفيد

.3

استالـ الطمبات وتحويميا إلكترونيا لمميندس المختص

.4

تحاؿ إلكترونيا لمبمدية لطمب تقرير

الميندس

.5

تعاد إلى إدارة الرخص لتطبيؽ نظاـ اإلفراز ودراسة المعاممة

الميندس

.6

اعتماد ق اررات الذرعة

المساح

.7

تعتمد مف مدير اإلدارة وترفع إلى مدير اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني

.8

تعتمد مف مدير اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني وترفع إلى وكيؿ التعمير

.9

إصدار خطابات إلى كتابة عدؿ لتعديؿ الوضع الجديد وصورة إلى نظاـ

.11

يرسؿ صورة مف خطاب كتابة عدؿ إلى نظاـ المعمومات الجغرافية لتحديث

المعمومات الجغرافية لمتعديؿ حسب الوضع الجديد
طبقة األساسية وعمؿ األرشفة الالزمة

اسـ التطبيؽ
معمومات
األراضي

مدير اإلدارة

مدير الدمج
والتجزئة
المدير
وكيؿ التعمير

االتصاالت

اإلدارية

