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 :محافظة 

 ………………………:  الوحدة المحلیة/ مدیریة اإلسكان والمرافق 
 

 إیصــال

 …………طلب المقدم من السید    ال………………………………..............…………   استلمت أنا 

 ) الرسوم -المستندات (   بشأن طلب اعتماد مشروع لتقسیم األراضى مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة 

          /    /بتاریخ      .   …………………………………  وقید الطلب برقم 

  توقیع الموظف المختص                                /     /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة                 
                                                                             (                                    ) 

 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة  فى شأن ١٩٩٨ لسنھ ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم            
 م     دیریات اإلس      كان  / اعتم     اد مش     روع لتقس     یم االراض     ى بوح     دات اإلدارة المحلی     ة       ومنھ     ا خدم     ة طل     ب    

  .لمحافظاتوالمرافق با
  -١١/٢٠٠٧/ ٨  خالص  ادر بت  اری  المعنی  ة بتق  دیم الخدم  ة وفق  ا لل  وارد بھ  ذا النم  وذج       اإلداری  ةتلت  زم الجھ  ات          

) ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة والمحافظات  الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة كثمرة للتعاون بین  ( 
 ، إلنجازھا المحددة ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنیة واألوراق من تحدید للمستندات -

 : ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى لحصول علیھا ، واى مخالفة لذلك عن رأیھا فى الطلب المقدم لاإلعالن أو
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 :   تختلف المستندات المطلوبة العتماد مشروع التقسیم االبتدائى والنھائى وذلك على النحو التالى       
 : بالنسبة العتماد مشروع التقسیم االبتدائى -

  ) .لإلطالع األصل( ة الرقم القومى صورة بطاق .١
/ لمالك  أو الم الكین   توكیل رسمى عن ا( المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقدیمھ من غیر المالك          .٢

 )الخ. .. وصایةقرار 
 .صورة الموافقة الصادرة لصالحیة الموقع من الناحیة التخطیطیة واالستعماالت المقررة إن وجدت    .٣
 مبینا علیھا موقع األرض موضوع طلب التقس یم  ١/٥٠٠٠أو رسم  مساحى بمقیاس رسم ال یقل عن   خریطة     .٤

 .القائمة أو المقررة  بالنسبة للشوارع 
عق  د ملكی  ة مس  جل ویش  مل أى عق  د ناق  ل للملكی  ة أو عق  د ابت  دائى   ( المس  تندات المثبت  ة لملكی  ة ارض التقس  یم      .٥

ل بص حة ونف اذ ویأخ ذ حك م م ا تق دم ق رارات وخطاب ات التخص یص          العقد المش مو     مشموال بصحة توقیع  أو      
 م ن مص لحة الض رائب العقاری ة باس م المال  ك       الص ادرة        الص ادرة م ن الجھ ات المختص ة وك ذا الش ھادات      

 ب إعالم وراث ة لم ن      وعق د القس مة   والتجنی ب المش ھر أو كش ف المش تمالت المص حوب          ) كشف المش تمالت    (
 .)بالمیراثآلت إلیھم الملكیة 

 .اإلیصال الدال على أداء الرسم المستحق   .٦
شھادة تثبت خلو األرض التى سوف تدخل ضمن أمالك الدول ة العام ة أو س وف تخص ص لمنش آت الخ دمات                .٧

 . أو تبعى  أصلىالعامة من أى حق عینى 
ود والخط وط   نسخ من خریطة الرف ع المس احى ل ألرض تب ین ح دود ارض التقس یم و أبع اد تل ك الح د           ٧عدد      .٨

الكنتوری  ة ل  ألرض وقطاع  ات رأس  یة عل  ى مس  افات مناس  بة إذا ل  زم األم  ر ـ ومس  احة األرض ویك  ون الرس  م       
 . التى تضعھا الجھة اإلداریة المختصة     مستوفیا للتعلیمات والبیانات١٠٠٠ : ١بمقیاس 

 سیم والتخطیط الع ام ل ھ م ع     تبین طبیعة التق١٠٠٠ : ١ نسخ من مشروع التقسیم االبتدائى بمقیاس رسم    ٧عدد   .٩
ویش تمل المش روع عل ى    ) مس توفى الدمغ ة الھندس یة    ( الضروریة للتحقق من صالحیة المش روع         التفصیالت

اس م وعن وان   / االس م المقت رح للتقس یم    / مقیاس الرسم واتجاه الش مال وت اریخ تق دیم المش روع        : البیانات التالیة   
أط  وال ح  دود ارض التقس  یم والمواق  ع والع  روض    / ع  د المش  روع  التقس  یم والمھن  دس ال  ذى ا   المال  ك وطال  ب 

المقترحة للشوارع وممرات حقوق االرتفاق ومیلھا بالتقریب وعالقتھا بالشوارع والتقاسیم والمناطق المج اورة   
المواقع التقریبیة ونوع مواسیر صرف / وخطوط البناء وأبعاد القطع بالتقریب مع بیان أرقام القطع والبلوكات       

 المنشآت سواء فوق أو تحت سطح مجارى ومیاه األمطار والمجارى المائیة  األخرى إن  وجدت وغیرھا منال
المواقع المقت رح تخصیص ھا لمنش آت    / االستعماالت العامة القائمة للعقار  ومواقع المبانى إن وجدت     / األرض  

المواق  ع المقت  رح تخصیص  ھا للمب  انى الس  كنیة أو األغ  راض      / الخ  دمات العام  ة م  ع توض  یح ن  وع المنش  ات       
  .ناعیة إن وجدت التجاریة أو الص

 

الة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت اى مسمى یمكنك فى ح

 : االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :  المحافظة                             ت 

            ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت:   ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :قابة اإلداریة بالمحافظة ت   مكتب الر



 
بالنسبة لمشروع تقسیم األراضى لغیر البناء أو التعمیر أو التى ال تتطلب إنشاء شوارع مستجدة یكتفى بتقدیم المس تندات واس تیفاء       ـ  

 )٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ ، ١(البیانات الموضحة باألرقام 
الخ .…………وزارة الزراعة أو  الطیران المدنى : ات مثل ـ یتطلب األمر لبعض المشروعات الحصول على موافقة بعض الجھ

 . وذلك طبقا لنوع المشروع 
 : وبعد اعتماد المشروع االبتدائى تبدأ المرحلة التالیة ـ 

 :  بالنسبة العتماد مشروع التقسیم النھائى -   
فع المساحى المعدة بدقة وفقا  مؤسسا على خرائط الر١٠٠٠ : ١ نسخ من مشروع التقسیم النھائى بمقیاس رسم ٧   عدد 

 . التى تضعھا الوحدة المحلیة لذلك  للتعلیمات
 وتاریخ بیان اتجاه الشمال ومقیاس الرسم/ اسم التقسیم واسم وعنوان المالك :ویجب أن یبین مشروع التقسیم النھائى البیانات التالیة 

عروضھا وأطوالھا واتص الھا بالش وارع القائم ة ف ى التقاس یم والمن اطق       الشوارع والمیادین المنشاة بالتقسیم و/ تقدیم التقسیم النھائى   
قط  ع / المج اورة م ع بی ان ع روض ودرج ات ھ ذه الش وارع وك ذلك الح دائق والمس احات العام ة وغیرھ ا م ن المس احات المفتوح ة                

ارع والمی ادین والح دائق   مس احة الش و  / األراضى المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادھا ومساحاتھا وبیان نوع التخص یص       
البلوكات / النسبة المقدرة للمساحات المذكورة فى البند السابق بالنسبة إلى مساحة ارض التقسیم / والساحات العامة المنشأة بالتقسیم 

مم  رات خط  وط البن  اء المقترح  ة بالتقس  یم وال  / والقط  ع المنش  أة بالتقس  یم مرقم  ة ومثبت  ة ف  ى ج  دول بأرقامھ  ا وابعادھ  ا ومس  احاتھا       
اذا ك ان  / قائمة الش روط الخاص ة بالتقس یم والمرفق ة بالمش روع      / المخصصة لخطوط المرافق العامة إن وجدت وابعادھا ومواقعھا  

 .برنامج تنفیذ المرافق العامة بارض التقسیم /التقسیم سینفذ على مراحل تبین مراحل التنفیذ
كیة وإقرار موقع علیھ من المالك بالتنازل عن األرض المخصصة لمبانى سند المل:  ویجب أن یثبت على مشروع التقسیم النھائى 

الخدمات العامة فى حدود ما نص علیھ القانون ، اسم المھندس المصمم وتخصصھ ورقم قیده فى سجل نقابة المھندسین، اإلشارة الى 
 . شھادة  صالحیة الموقع من الناحیة التخطیطیة 

  تعدیالت الواردة بالمستندات المرفقة لطلب اعتماد المشروع االبتدائى والنھائى موقعا علیھا یجب أن تكون جمیع الرسومات ، وال •
 . من مھندس نقابى متخصص 

 فى جمیع األحوال یلتزم المقسم بأداء تكالیف تنفیذ أعمال المرافق بالكامل قبل صدور قرار التقسیم إذا كان تنفیذ ھ ذه األعم ال   :ملحوظة  
المختصة بأعمال المرافق أما فى حالة قیام المقسم بتنفی ذ أعم ال المراف ق یلت زم ب أداء ت امین نق دى أو خط اب ض مان             یتم بمعرفة الجھة    

 . من قیمة ا لتكالیف وذلك قبل صدور قرار التقسیم أیضا % ١٠مصرفى بما یغطى 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

محافظ  ة ق  رارا بتحدی  د رس  وم النظ  ر الت  ى تحص  ل ع  ن طل  ب فح  ص واعتم  اد مش  روع التقس  یم    یص  در المجل  س الش  عبى المحل  ى لل       
 : ألغراض البناء وبشرط إال تتجاوز الحدود التالیة 

خمسة وعشرون قرشا رسم نظر عن كل متر مربع م ن مس احة ارض التقس یم العتم اد المش روع ال ذى ال تنش أ ب ھ ط رق عام ة ،                 -
 .یھا وال یجاوز ألف جنیھ بحیث ال یقل الرسم عن خمسین جن

 أو  
خمسة عشر قرشا رسم نظر عن كل متر مربع من مساحة ارض التقسیم العتماد المشروع الذى  تنشأ فیھ طرق عامة ، بحیث ال       -

 . یقل الرسم عن خمسة وعشرون جنیھا وال یجاوز خمسمائة جنیھ 
 البناء ال تحصل أیة رسوم  على طلبات  الموافقة على التقسیم لغیر أغراض  -
 

 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
تلتزم الجھة اإلداریة بفحص مشروع التقسیم االبتدائى وأخطار المقسم بالموافقة على إعداد المشروع النھائى للتقس یم أو الموافق ة               

 . الطلب مستوفیاالمشروطة أو تقدیم مشروع معدل أو رفض المشروع وذلك خالل شھرین من تاریخ تقدیم
إذا انقض  ت م  دة الش  ھرین دون ص  دور األخط  ار الم  ذكور یك  ون للطال  ب أن یق  وم بإع  داد مش  روع التقس  یم النھ  ائى عل  ى أس  اس               

 المشروع االبتدائى المقدم منھ خالل سنة من تاریخ إخطاره أو انقضاء مدة الشھرین المشار إلیھا من تاریخ تقدیمھ المشروع االبتدائى اذا 
انقضت مدة السنة المشار إلیھا دون تقدیم المشروع لالعتماد اعتب رت الموافق ة عل ى المش روع االبت دائى الغ ى وذل ك م الم تواف ق الجھ ة                  

 .اإلداریة على ھذه المدة  
وافق ة علی ھ خ الل    كما تلتزم الجھة اإلداری ة باالنتھ اء م ن فح ص مش روع التقس یم النھ ائى وتقدیم ھ للوح دة المحلی ة للنظ ر ف ى الم                        

 . شھرین من تاریخ تقدیم المشروع النھائى ، وعلى الوحدة المحلیة أن تبت فى طلب اعتماد المشروع خالل شھرین من تاریخ تقدیمھ لھا 
و قائم ة أو  أما إذا كان التقسیم لغیر أغراض البناء أو التعمیر أو إذا كانت جمیع قطع التقسیم واقعة أو مطلة على شوارع عامة أ               

مستطرفة أو إذا كان األمر ال یتطلب إنشاء شوارع مستجدة فیتم الفحص والبت فى اعتم اد المش روع خ الل ش ھر واح د م ن ت اریخ تق دیم              
 . الطلب 

 


