
 
 محافظة شمال سيناء 

 ..………………………: الوحدة المحلية/ مديرية اإلسكان والمرافق 
 

 طلب اعتماد مشروع لتقسيم األراضى
 

 …………..…..………………………………………………………………………… /   السيد

 تحية طيبة وبعد 

 .. …………………………………...………………………………………………:    مقدمه لسيادتكم 

 /    /       بتاريخ    …………الصادرة من   ..   ……………………قم  عائلية  ر/    بطاقة شخصية 

 .. ……………………………………………..………………………………………:    الرقم القومى 

 ..…………………………………..…………………………………………………:    محل اإلقامة 

 ) الخ ..  ……………وآيال عن المالك أو المالكين / مالك : (   بصفتى  

 :شروع التقسيم المرفق لقطعة األرض  والكائنة    أرجو التكرم باعتماد م

   ………………………………………………………………………………………………… 

 ..…………………………………:            حوض رقم ………………………… :     قطعة رقم 

 …………………………………:                          المقيم ………………………   والمملوآة لـ 

 .وم المقررة                   ومستعد لسداد الرس

           وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،  

 

 توقيع مقدم الطلب     /    /                                                                                             تحريرا فى    

                                                                   (                      )                      

 
 

 
 
 
 
 

 

 إيصــال
 .………………………………………………………………   الطلب المقدم من السيد …………………………………………   استلمت أنا 

 ) الرسوم -المستندات (   بشأن طلب اعتماد مشروع لتقسيم األراضى مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة 

          /    /بتاريخ      .   …………………………………طلب برقم   وقيد ال

  توقيع الموظف المختص                               /     /  التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة                 

                                                                                               )(                                     
 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

م      وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق ات       ١٩٩٨ لس ى الخدم ن عل ول المواطني راءات حص يط إج أن تبس ى ش  ف
يرية  ة      الجماه نها خدم يم األراضى بوحدات اإلدارة المحلية              وم تماد مشروع لتقس تلتزم الجهات اإلدارية   اإلسكان بالمحافظات ،    / طلب اع

ة  تقديم الخدم ية ب االمعن تاريخ اولل وفق نموذج الصادر ب ذا ال ة واإلسكان -١/١٢/٢٠٠٠رد به ية اإلداري ى التنم ن وزارت تعاون بي ثمره لل  آ
ية والمحافظات          رافق والمجتمعات العمران بالغ  المطلو           -والم تندات واألوراق ، والم د للمس بة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات      من تحدي

ا ،         ية المحددة إلنجازه  مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو وأىو اإلعالن عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها ،    أالزمن
 :التالى 

 
 

 

 

 

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى 

 : الجهات التالية 

 ٣٢٠٥٧١ :  المحافظة                             ت 

            ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت:   هيئة الرقابة اإلدارية 

 :  مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 

 

 
 :مستندات واألوراق المطلوبة ال: أوال 
 :   تختلف المستندات المطلوبة العتماد مشروع التقسيم االبتدائى والنهائى وذلك على النحو التالى       

 :   بالنسبة العتماد مشروع التقسيم االبتدائى-   
 )الخ . …لقومى الرقم ا / العائلية / البطاقة الشخصية (المستند الدال على شخصية مقدم الطلب ـ  ١    
الك        ـ  ٢    ير الم ن غ ه م ة تقديم ى حال ب ف دم الطل فة مق ت لص تند المثب ن    ( المس الك  أو المالكي ن الم مى ع يل رس رار / توآ  ق

 )الخ. .. وصاية        
 .صورة الموافقة الصادرة لصالحية الموقع من الناحية التخطيطية واالستعماالت المقررة إن وجدت ـ  ٣    
ل عن خـ  ٤    م ال يق ياس رس م  مساحى بمق وارع ١/٥٠٠٠ريطة أو رس بة للش يم بالنس ع األرض موضوع طلب التقس يها موق نا عل   مبي

 .القائمة أو المقررة 
   عقد ملكية مسجل ويشمل أى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشموال بصحة توقيع  أو  ( المستندات المثبتة لملكية ارض التقسيم ـ  ٥  

       د المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وآذا الشهادات  العق
وعقد القسمة   والتجنيب المشهر أو آشف المشتمالت    ) آشف المشتمالت ( من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك   الصادرة

 .)الملكية بالميراث بإعالم وراثة لمن آلت إليهم   المصحوب
 .اإليصال الدال على أداء الرسم المستحق ـ  ٦    
تى سوف تدخل ضمن أمالك الدولة العامة أو سوف تخصص لمنشآت الخدمات العامة من أى حق عينى         ـ    ٧   و األرض ال   شهادة تثبت خل

 . أو تبعىأصلى
 تقسيم و أبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية لألرض     نسخ من خريطة الرفع المساحى لألرض تبين حدود ارض ال٧عدد ـ  ٨  

 مستوفيا للتعليمات  ١٠٠٠ : ١وقطاعات رأسية على مسافات مناسبة إذا لزم األمر ـ ومساحة األرض ويكون الرسم بمقياس  
 . التى تضعها الجهة اإلدارية المختصة    والبيانات

   التفصيالت   تبين طبيعة التقسيم والتخطيط العام له مع ١٠٠٠ : ١سم  نسخ من مشروع التقسيم االبتدائى بمقياس ر٧عدد  ـ  ٩ 
مقياس الرسم واتجاه   : ويشتمل المشروع على البيانات التالية ) مستوفى الدمغة الهندسية ( الضرورية للتحقق من صالحية المشروع 

أطوال    / التقسيم والمهندس الذى اعد المشروع   طالباسم وعنوان المالك و  / االسم المقترح للتقسيم / الشمال وتاريخ تقديم المشروع 
حدود ارض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق االرتفاق وميلها بالتقريب وعالقتها بالشوارع والتقاسيم       

التقريبية ونوع مواسير صرف المواقع / والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع بالتقريب مع بيان أرقام القطع والبلوآات    
/ المجارى ومياه األمطار والمجارى المائية  األخرى إن  وجدت وغيرها من المنشآت سواء فوق أو تحت سطح األرض     

المواقع المقترح تخصيصها لمنشآت الخدمات العامة مع توضيح نوع  / االستعماالت العامة القائمة للعقار  ومواقع المبانى إن وجدت 
   .المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو األغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت  / المنشات  



 
 

بعض المشروعات الحصول             ى موافقة بعض الجهات مثل    ـ يتطلب األمر ل الخ وذلك .…………وزارة الزراعة أو  الطيران المدنى : عل
 . طبقا لنوع المشروع 

 : ـ وبعد اعتماد المشروع االبتدائى تبدأ المرحلة التالية 
 :  بالنسبة العتماد مشروع التقسيم النهائى - 

 سا على خرائط الرفع المساحى المعدة بدقة وفقا للتعليمات       مؤس١٠٠٠ : ١ نسخ من مشروع التقسيم النهائى بمقياس رسم ٧  عدد 
 . التى تضعها الوحدة المحلية لذلك 

يانات التالية              نهائى الب ن مشروع التقسيم ال بيان اتجاه الشمال ومقياس الرسم وتاريخ   / اسم التقسيم واسم وعنوان المالك       :ويجب أن يبي
نهائى  يم ال م التقس وارع والميا/ تقدي ناطق    الش يم والم ى التقاس ة ف وارع القائم ا واتصالها بالش يم وعروضها وأطواله اة بالتقس ن المنش دي

يان عروض ودرجات هذه الشوارع وآذلك الحدائق والمساحات العامة وغيرها من المساحات المفتوحة       قطع األراضى / المجاورة مع ب
مساحة الشوارع والميادين والحدائق والساحات العامة      / ع التخصيص   المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نو        

يم  أة بالتقس يم  / المنش احة ارض التقس ى مس بة إل ابق بالنس ند الس ى الب ورة ف احات المذآ درة للمس بة المق أة / النس بلوآات والقطع المنش ال
رقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وابعادها ومساحاتها            يم م  المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق       خطوط البناء / بالتقس

ا       ا ومواقعه ة إن وجدت وابعاده رفقة بالمشروع       / العام يم والم ة الشروط الخاصة بالتقس ينفذ على مراحل تبين    / قائم يم س ان التقس اذا آ
 .برنامج تنفيذ المرافق العامة بارض التقسيم /مراحل التنفيذ

ى مشروع التق          نهائى    ويجب أن يثبت عل يه من المالك بالتنازل عن األرض المخصصة لمبانى               : سيم ال ع عل رار موق ية وإق ند الملك س
انون ، اسم المهندس المصمم وتخصصه ورقم قيده فى سجل نقابة المهندسين، اإلشارة الى                               يه الق ا نص عل ة فى حدود م الخدمات العام

 . شهادة  صالحية الموقع من الناحية التخطيطية 
رفقة لطلب اعتماد المشروع االبتدائى والنهائى موقعا عليها من          يجب أن ت     • تندات الم واردة بالمس تعديالت ال يع الرسومات ، وال كون جم

 . مهندس نقابى متخصص 
مال فى جميع األحوال يلتزم المقسم بأداء تكاليف تنفيذ أعمال المرافق بالكامل قبل صدور قرار التقسيم إذا آان تنفيذ هذه األع             :ملحوظة   

ال المرافق يلتزم بأداء تامين نقدى أو خطاب ضمان                                   يذ أعم يام المقسم بتنف ة ق ا فى حال رافق أم ال الم ة المختصة بأعم رفة الجه تم بمع ي
 . من قيمة ا لتكاليف وذلك قبل صدور قرار التقسيم أيضا % ١٠مصرفى بما يغطى 

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

تى تحصل عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم ألغراض                      يصدر المجلس ا     نظر ال تحديد رسوم ال رارا ب ى للمحافظة ق لشعبى المحل
 : البناء وبشرط إال تتجاوز الحدود التالية 

ا رسم نظر عن آل متر مربع من مساحة ارض التقسيم العتماد المشروع الذى ال تنشأ به طرق عامة ، بحيث ال              - خمسة وعشرون قرش
 .رسم عن خمسين جنيها وال يجاوز ألف جنيه يقل ال

 أو  
ا رسم نظر عن آل متر مربع من مساحة ارض التقسيم العتماد المشروع الذى  تنشأ فيه طرق عامة ، بحيث ال يقل               - خمسة عشر قرش

 . الرسم عن خمسة وعشرون جنيها وال يجاوز خمسمائة جنيه 
 )قروش رسم تنمية موارد ١٠+ ة نوعية قرش ضريب٣٠( أربعون قرشا على إيصال سداد الرسوم  -
 ال تحصل أية رسوم  على طلبات  الموافقة على التقسيم لغير أغراض البناء  -
 

 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 

ي           نهائى للتقس روع ال داد المش ى إع ة عل م بالموافق ار المقس تدائى وأخط يم االب روع التقس ة بفحص مش ة اإلداري تزم الجه ة تل م أو الموافق
 .المشروطة أو تقديم مشروع معدل أو رفض المشروع وذلك خالل شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا

ى أساس المشروع    نهائى عل يم ال إعداد مشروع التقس وم ب ب أن يق ون للطال ور يك ار المذآ هرين دون صدور األخط دة الش إذا انقضت م
اريخ                نه خالل سنة من ت دم م تدائى المق إخطاره أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها من تاريخ تقديمه المشروع االبتدائى اذا انقضت      االب

دة السنة المشار إليها دون تقديم المشروع لالعتماد اعتبرت الموافقة على المشروع االبتدائى الغى وذلك مالم توافق الجهة اإلدارية على           م
 .هذه المدة  

ة باال         ة اإلداري تزم الجه ا تل يم النهائى وتقديمه للوحدة المحلية للنظر فى الموافقة عليه خالل شهرين من           آم تهاء من فحص مشروع التقس ن
 . تاريخ تقديم المشروع النهائى ، وعلى الوحدة المحلية أن تبت فى طلب اعتماد المشروع خالل شهرين من تاريخ تقديمه لها 

ان التقسيم لغير أغراض البناء أو التعمير           ا إذا آ  أو إذا آانت جميع قطع التقسيم واقعة أو مطلة على شوارع عامة أو قائمة أو مستطرفة      أم
 . أو إذا آان األمر ال يتطلب إنشاء شوارع مستجدة فيتم الفحص والبت فى اعتماد المشروع خالل شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب 

 

ير البناء أو التعمير أو التى ال تتطلب إنشاء شوارع مستجدة يكتفى بتقديم المستندات واستيفاء                          يم األراضى لغ ـ بالنسبة لمشروع تقس
 )٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ ، ١(انات الموضحة باألرقام البي
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