�إدارة التخطيط وامل�ساحة
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�إدارة التخطيط وامل�ساحة
تعترب �إدارة التخطيط و امل�ساحة من الإدارات الفاعلة يف دائرة البلدية ،حيث ت�شمل جماالت التخطيط
و التحديث الذي ي�ضع يف احل�سابات مالمح امل�ستقبل و التطور الطبيعي حلركة ال�سكان و ازدياد
عددهم.

ت�أ�س�ست �إدارة التخطيط و امل�ساحة بناء على املر�سوم الذي �أ�صدره املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ �صقر بن
حممد القا�سمي – رحمه اللهّ  -بتاريخ 2004 / 1 / 2م  .وقد �شكل ق�سم الهند�سة يف دائرة الأرا�ضي

�سابقاً نواة الإدارة التي كانت انطالقتها الفعلية بتاريخ  2004 / 05 / 10م  ،و رفد الإدارة بعدد جديد
من الفنيني و الإداريني ملواكبة التطوير الذي ت�شهده �إمارة ر�أ�س اخليمة يف ظل احلكومة الر�شيدة

بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة –

حفظة اللهّ .-

كما تنفذ الإدارة العديد من املعامالت املتنوعة �سواء �أكان ذلك من �أعمال امل�ساحة الأر�ضية �أم
ب�إ�صداراخلرائط.
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يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة التخطيط وامل�ساحة
�إدارة التخطيط وامل�ساحة

ق�سم التخطيط العمراين

ق�سم امل�ساحة

ق�سم نظم املعلومات املكانية

�أهدافنا

• و�ضع الت�رشيعات واملوا�صفات والنظم اخلا�صة بالتخطيط وامل�ساحة .

• تطوير الت�رشيعات التخطيطية اخلا�صة بالت�صميم العمراين وتق�سيم الأرا�ضي و�ضع �سيا�سات التنمية
العمرانية.

• �إعداد درا�سات تخطيطية �شاملة لإمارة ر�أ�س اخليمة ومناطقها .
• متابعة تنفيذ ا�سرتاتيجيات وبرامج املخطط الهيكلي.

• �إ�ضفاء ال�شكل اجلمايل للتخطيط العمراين.
• تطوير الأعمال امل�ساحية .

• تطوير نظم املعلومات املكانية.
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اخت�صا�صاتنا

�أو ًال  :ق�سم التخطيط العمراين ومهامه -:

يقوم الق�سم ب�إعداد املخطط العام الذي يوجه �إىل االرتقاء بالتخطيط يف �إمارة ر�أ�س اخليمة لتوفري

احتياجات ال�سكان من الق�سائم و�إعداد التخطيط املنا�سب للمناطق املراد �إعادة تخطيطها مع

املحافظة و تطوير املخطط الهيكلي مع تعديل ا�ستعماالت الأرا�ضي مبا يتنا�سب مع املظهر اجلمايل
للإمارة.

ثانياً  :ق�سم امل�ساحة ومهامة -:

يقوم الق�سم مب�سح جميع مناطق الإمارة وحتديدها ب�أجهزة وتقنيات حديثة ودرا�سة منا�سيبها مع
تقدمي خدمات �أخرى لالرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة للمتعاملني وحت�سني املظهر اجلمايل العام
للإمارة .

يقوم مب�سح جميع مناطق االمارة وحتديدها ب�أجهزة وتقنيات حديثة ودرا�سة منا�سيبها مع تقدمي
خدمات اخرى لالرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة للمتعاملني وحت�سني املظهر اجلمايل العام للإمارة

و�إ�صدار خمططات للم�ساكن ال�شعبية و�إ�ضافة امل�شتمالت جلميع �أنواع الق�سائم ودمج وف�صل الق�سائم

ثالثاً  :ق�سم نظم املعلومات املكانية ومهامة -:

تطوير قاعدة البيانات اخلا�صة لأرا�ضي الإمارة  ،تطوير برنامج GISيقوم الق�سم �إىل توفري البيانات �إىل
امل�ستفيدين وال�رشكاء و �إ�صدار امل�ستندات اخلا�صة للمنح بكافة انواعه و �إ�صدار امل�ستندات اخلا�صة
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للمنح بكافة �أنواعة ( منح عادية – منح الربنامج -تخ�صي�ص الأرا�ضي ملبادرة رئي�س الدولة )

بالإ�ضافة �إىل عمليات �أخرى مثل جتديد املنح ،ا�ستبدال ،تبادل  ،و�إ�صدار بدل فاقد للمنح – كما
يقوم الق�سم ب�إعداد م�شاريع تطويرية �أخرى با�ستخدام نظام نظم املعلومات اجلغرافية وتطوير

قاعدة البيانات اخلا�صة للأرا�ضي .

خدماتنا
خدمات ق�سم التخطيط العمراين
م اخلدمة
 1طلب �إ�ضافة
 2طلب تعوي�ض
 3طلب فرز
 4طلب تق�سيم ( ملك )
 5طلب خمطط جديد –خمطط مقارنه
 6طلب خدمات
 7طلب حتويل نوع ا�ستعمال الأر�ض
 8طلب نظم البناء
 9طلب بدل فاقد/بدل تالف
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خدمات ق�سم امل�ساحة
 10طلب �إ�ضافة م�شتمالت
 11طلب خمطط بديل
 12طلب متليك امل�سكن ال�شعبي
 13طلب تثبيت العالئم
 14طلب تقرير مبدئي ( اطالع على موقع  ،تقرير �إزاحة ).
 45طلب دمج ( ملك – منحة ) مبنية
 16طلب تقرير من�سوب
 17طلب ف�صل الق�سائم املخططة
خدمات ق�سم نظم املعلومات املكانية
 18طلب ا�ستبدال
 19طلب تبادل
 20طلب دمج ( منحة )
 21طلب جتديد كروكي
 22طلب كروكي بدل فاقد – بدل تالف
 23طلب منحة الربنامج
 24طلب منحة عادية
 25طلب ف�صل
 26طلب حتويل منحة عادية ملنحة برنامج
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ق�سم التخطيط العمراين
 - 1ا�سم اخلدمة  :طلب �إ�ضافة ( ملك ،منحة )
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتح�ضري درا�سة كافيه عن �إمكانية �إ�ضافة م�ساحة �أر�ض �إىل الق�سيمة ويكون ذلك بنا ًء على مقدم الطلب
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم موعد خروج امل�ساح  100درهم
ر�سوم �إ�صدار خمطط  100درهم
الإجراءات

الوثائق املطلوبة

املوقــع

ر�سالة من �صاحب العالقة.
�صورة من املخطط ( بعد االطالع على الأ�صل ).
�صورة عن وثيقة امللكية ( بعد االطالع على الأ�صل )
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
حتري عن امللكية ( من دائرة الأرا�ضي ).
�صورة كروكي �صالح املدة ( بعد االطالع على الأ�صل)
ر�سوم امل�ساحة امل�ضافه ح�سب امل�ساحة
��������ص�������ن�������دوق �إدارة
ال�������ت�������خ�������ط�������ي�������ط
دفع الر�سوم امل�ستحقة عند ا�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
وامل�ساحة
مركز اجلمهور
ا�ستالم الكروكي
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة ح�سب موقع الق�سيمة
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 - 2ا�سم اخلدمة  :طلب تعوي�ض
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة للح�صول على تعوي�ض م��ادي عن ت�أثريات �إع��ادة التخطيط يف املناطق التي مت تخطيطها من قبل،
واملدرجة يف املخطط الرئي�سي � ،أو التعوي�ض عن امل�ساحة املتبقية بعد الفرز.
ر�سوم اخلدمة
يتم دفع الر�سوم  100درهم يف حالة املخطط القدمي
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

املوقــع

الوثائق املطلوبة
ر�ساله من �صاحب العالقة.
�صورة من خمطط الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل ).
�صورة عن وثيقة ملكية الأر�ض( بعد االطالع على الأ�صل) .مركز خدمة اجلمهور
حتري بعدم التعوي�ض (.دائرة الأرا�ضي ).
مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة  30يوم
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 - 3ا�سم اخلدمة  :طلب فرز
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لفرز الق�سائم الزراعية �أو ال�سكنية املمنوحة مبا يتنا�سب مع التخطيط اجلديد .
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم �إ�صدار خمطط ح�سب امل�ساحة
يتم دفع الر�سوم  100درهم يف حالة املخطط القدمي
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

دف��ع الر�سوم امل�ستحقة عند ا�ستالم
املخطط

الوثائق املطلوبة

ر�سالة من �صاحب العالقة
�صورة من ملكية الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل )
�صورة من املخطط ( بعد االطالع على الأ�صل ) .مركز خدمة اجلمور
حتري عن وثيقة امللكيه ( من دائرة الأرا�ضي ).
ر�سوم �إ�صدار خمطط ح�سب امل�ساحه.
�إي�صال �سند قب�ض
مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة ح�سب موقع امللكية املراد فرزها
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املوقــع

���ص��ن��دوق �إدارة التخطيط
وامل�ساحه

 - 4ا�سم اخلدمة  :طلب تق�سيم ( ملك )
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لف�صل الأرا�ضي مبا تتنا�سب مع رغبة املالك ح�سب ال�شروط الفنية والتخطيطية.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم موعد خروج امل�ساح  100درهم
ر�سوم �إ�صدار خمطط  100درهم
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

املوقــع

الوثائق املطلوبة
ر�سالة من �صاحب العالقة.
�صورة من املخطط ( بعد االط�لاع على
الأ�صل ).
�صورة عن وثيقة امللكيه ( بعد االط�لاع
مركز خدمة اجلمور
على الأ�صل).
حتري عن امللكية (من دائرة الأرا�ضي ).
دفع ر�سوم �إ�صدار خمطط ح�سب امل�ساحة.

دفع الر�سوم امل�ستحقة عند ا�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض

�صندوق �إدارة التخطيط وامل�ساحة

مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة  30يوم
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 - 5ا�سم اخلدمة  :طلب خمطط جديد  /خمطط مقارنة
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة ملقارنة موقع الأر�ض بالن�سبة للمخطط التنظيمي للإمارة و�إ�صدار خمطط جديد �إذا تطلب الأمر.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم �إ�صدار خمطط  100درهم
الإجراءات

الوثائق املطلوبة

املوقــع

ر�سالة من �صاحب العالقة.
�صورة من ملكيه الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل ).
حتري عن امللكية ( من دائرة الأرا�ضي ).
مركز خدمة اجلمور
ر�سوم املوعد ح�سب امل�ساحة.
التقدم بطلب اخلدمة
ر�سوم �إ�صدار خمطط ح�سب امل�ساحة.
�صورة من املخطط بعد االطالع على الأ�صل ( يف حالة خمطط
مقارنة ).
�صندوق �إدارة التخطيط
دف���ع ال��ر���س��وم امل�ستحقة عند
�إي�صال �سند قب�ض
وامل�ساحة
ا�ستالم املخطط
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة  25يوم .
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 - 6ا�سم اخلدمة :طلب خدمات
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتحدديد م�سارات خدمية بحيث تكون متوافقة مع التخطيط العام
ر�سوم اخلدمة
دون ر�سوم
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

ا�ستالم االفادة عن خلو املوقع

املوقــع

الوثائق املطلوبة
ر���س��ال��ة م��ن ���ص��اح��ب ال��ع�لاق��ة ( اجل��ه��ة امل��ق��دم��ة
للطلب ).
مركز خدمة اجلمور
مقرتح للم�سار املطلوب .
خ��ل��و امل���وق���ع م���ن �أي م��ل��ك��ي��ات �أو خ���دم���ات تعيق
االعتماد ( ) NOC
مهند�س ال�شعبة

مالحظة

الفرتة الزمنيه الجناز اخلدمة � 10أيام .
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 - 7ا�سم اخلدمة  :طلب حتويل نوع ا�ستعمال الأر�ض
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لدرا�سة �إمكانية حتويل نوع ا�ستخدام الأر�ض ( جتاري – �سكني � -سكني ا�ستثماري )  ،ح�سب مايعود
بالفائدة على التخطيط العام.
ر�سوم اخلدمة
دون ر�سوم
الإجراءات

الوثائق املطلوبة

املوقــع

ر�سالة من �صاحب العالقة
�صورة من املخطط ( بعد االطالع على الأ�صل ).
�صورة من ملكيه الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل ) .مركز خدمة اجلمور
التقدم بطلب اخلدمة
حتري عن امللكية ( من دائرة الأرا�ضي ).
ر�سوم �إ�صدار املخطط ح�سب امل�ساحة
���������ص��������ن��������دوق �إدارة
دفع الر�سوم امل�ستحقة ال�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
التخطيط وامل�ساحة
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 10أيام
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 - 8ا�سم اخلدمة  :طلب نظم البناء
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتنظيم البناء من حيث االرتفاع وخطوط البناء وا�ستعماالت الأر�ض.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم تقدمي الطلب  50درهم.
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
ا�ستالم تقرير نظم البناء

املوقــع

الوثائق املطلوبة
�صورة من املخطط �أو الكروكي ( بعد االطالع على الأ�صل )
�صورة من ملكية الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل ).
مركز خدمة اجلمور
حتري عن امللكية ( من دائرة الأرا�ضي ).
مهند�س ال�شعبة

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة يومني .
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 - 9طلب خمطط بدل فاقد  /بدل تالف
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة هو ا�ستخراج م�ستندات جديدة ( خمطط ) بدل من امل�ستندات القدمية التي مت فقدانها بعد �إح�ضار
ال�شروط القانونية.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم �إ�صدار خمطط  100درهم
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

املوقــع

الوثائق املطلوبة
ر�سالة من �صاحب العالقة
�صورة من املخطط ( بعد االطالع على الأ�صل ).
�صورة من ملكيه الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل ).
مركز خدمة اجلمور
حتري عن امللكية ( من دائرة الأرا�ضي ).
ر�سوم �إ�صدار املخطط ح�سب امل�ساحة.

دفع الر�سوم امل�ستحقة ال�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة يومني .
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����������ص���������ن���������دوق �إدارة
التخطيط وامل�ساحة

ق�سم امل�ساحة
 - 10ا�سم اخلدمة  :طلب ا�ضافة م�شتمالت ( ملك -منحة ).
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لإ�صدار خمطط جديد للق�سيمة امللك �أو املنحة مع ماحتتوية الأر�ض من �أبنية وم�شتمالت.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم املوعد امل�ساح ح�سب امل�ساحة ( ال�شركة لرفع حدود اجلدار القائم )
ر�سوم �إ�صدا املخطط ح�سب امل�ساحة.
املوقــع

الوثائق املطلوبة
الإجراءات
�صورة من الكروكي �أو املخطط ( بعد االط�لاع على
الأ�صل )
�صورة عن وثيقة امللكية( بعد االطالع على الأ�صل ).
مركز خدمة اجلمور
حتري عن امللكية( من دائرة الأرا�ضي ).
التقدم بطلب اخلدمة
رخ�ص البناء( يف حالة وجود �أبنية �أو من�ش�آت قائمة ).
�شهادة اجناز من ( �إدارة الهند�سة واملباين ).
حتري عن الق�سيمة املنحة
�صندوق �إدارة التخطيط
دفع الر�سوم امل�ستحقة ال�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
وامل�ساحة
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة  25يوم.
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 - 11ا�سم اخلدمة  :طلب خمطط بديل
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتحديث املخطط القدمي .
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم ا�صدار املخطط  100درهم
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

دف���ع ال��ر���س��وم امل�ستحقة ال�ستالم
املخطط

الوثائق املطلوبة

�صورة من خمطط الأر�ض ( بعد االطالع على الأ�صل ).
�صورة من وثيقة امللكية ( بعد االطالع على الأ�صل ).
حتري عن امللكية ( من دائرة الأرا�ضي ).
مركز خدمة اجلمهور
ر�سوم �إ�صدار خمطط ح�سب امل�ساحة.
م��وع��د امل�����س��اح ( يف ح��ال��ة م��ر �أك�ث�ر م��ن � 3سنوات على
�إ�صدار املخطط املرفق ).
���ص��ن��دوق �إدارة التخطيط
وامل�ساحة

�إي�صال �سند قب�ض
مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 10أيام
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املوقــع

 - 12ا�سم اخلدمة  :طلب متليك امل�سكن ال�شعبي
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لإ�صدار خمطط للم�سكن ال�شعبي الذي مل يعدل عليه �أي خمطط �سابق
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم موعد خروج امل�ساح  100درهم
املوقــع

الوثائق املطلوبة
الإجراءات
حم�ضر ا�ستالم البيت ال�شعبي.
ر�سالة بتمليك اامل�ساكن املبنيه على نفقة ال�شيخ را�شد
(املجل�س البلدي )
ر���س��ال��ة بتمليك للم�ساكن املبنية ع��ل��ى نفقة �صاحب
ال�سمو حاكم البالد ( من دائرة الأرا�ضي ).
ر���س��ال��ة بتمليك امل�سكن ال�شعبي على نفقة �صاحب مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
ال�سمو ال�شيخ زايد ( وزارة الأ�شغال )
رخ�����ص ال��ب��ن��اء ( يف ح��ال��ة وج���ود ب��ن��اء ق��ائ��م على نفقة
�صاحب العالقة ).
���ص��ورة م��ن �إث��ب��ات الهوية ( ج���واز ال�سفر �أو خال�صة
القيد )
������ص�����ن�����دوق �إدارة ال���ت���خ���ط���ي���ط
ال�ستالم املخطط دون ر�سوم -
وامل�ساحة
مالحظة
املدة الزمنية لإجناز اخلدمة  15يوماً
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 - 13ا�سم اخلدمة :طلب تثبيت العالئم
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة حتديد احلدود الفعلية لكل �أر�ض وتثبيت العالئم عليها
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم املوعد ح�سب امل�ساحة.
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

�صورة من املخطط �أو الكروكي ( بعد االطالع على الأ�صل ).
التقدم بطلب اخلدمة
�صورة عن وثيقة امللكيه ( بعد االطالع على الأ�صل ).
ا�ستالم

-
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مركز خدمة اجلمهور
مركز خدمة اجلموع

مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 8أيام

املوقــع

 - 14ا�سم اخلدمة  :طلب تقرير مبدئي ( اطالع على موقع  ،تقرير ازاحة )
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لإعداد تقرير يتم طلبة من �أية دائرة حكومية �أو من قبل �صاحب العالقة بخ�صو�ص تخطيط الأرا�ضي
واالطالع على ق�سيمة وغريها .
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم موعد خروج امل�ساح  100درهم
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
ا�ستالم تقرير االطالع على املوقع

املوقــع

الوثائق املطلوبة
ر�سالة من �صاحب العالقة �أو ر�سالة من اجلهة .
خمطط �أو الكروكي ( بعد االطالع على الأ�صل ) مركز خدمة اجلمهور
مركز خدمة اجلمهور

-

دفع الر�سوم امل�ستحقة ال�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
ا�ستالم الكروكي

-

���ص��ن��دوق �إدارة التخطيط
وامل�ساحة
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 7أيام .
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 - 15ا�سم اخلدمة  :طلب دمج ( ملك ،منحة مبنية )
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة
ر�سوم اخلدمة
موعد خروج امل�ساح  100درهم
ر�سوم �إ�صدار خمطط ح�سب امل�ساحة.
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

الوثائق املطلوبة

ر�سالة من �صاحب العالقة.
�صورة من املخطط ( بعد االطالع على الأ�صل
�صورة عن وثيقة امللكية (.بعد االطالع على الأ�صل) .مركز خدمة اجلمهور
حتري عن امللكية( من دائرة الأرا�ضي ).
رخ�صة البناء ( �إن وجدت ).

دفع الر�سوم امل�ستحقة ال�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
مالحظة
ال يتم الدمج �إال للأقارب من الدرجة الأوىل ( الأب و الأبناء )
املدة الزمنية لإجناز اخلدمة  15يوماً

106

املوقــع

�صندوق �إدارة التخطيط
وامل�ساحة

 - 16ا�سم اخلدمة  :طلب تقرير من�سوب
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لإعداد تقرير يتم طلبة من �أية دائرة حكومية �أو من قبل �صاحب العالقة بخ�صو�ص من�سوب وغريها
ر�سوم اخلدمة
موعد خروج امل�ساح  100درهم
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة

الوثائق املطلوبة
خمطط �أو كروكي ( بعد االطالع على الأ�صل )

ا�ستالم �شهادة اجناز

املوقــع
مركز خدمة اجلمهور
مهند�س ال�شعبة

مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة  30يوم
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 - 17طلب ف�صل الق�سائم ( ملك  ،منحة مبنية )
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لإعداد تقرير يتم طلبة من �أية دائرة حكومية �أو من قبل �صاحب العالقة بخ�صو�ص من�سوب وغريها
ر�سوم اخلدمة
موعد خروج امل�ساح  100درهم
ر�سوم ا�صدار خمطط ح�سب امل�ساحة
املوقــع

الوثائق املطلوبة
الإجراءات
ر�سالة من �صاحب العالقة.
�صورة من املخطط ( بعد االطالع على الأ�صل ).
�صورة عن وثيقة امللكية (.بعد االطالع على الأ�صل) مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
حتري عن امللكية( من دائرة الأرا�ضي ).
رخ�صة البناء ( �إن وجدت ).
�صندوق �إدارة التخطيط
دفع الر�سوم امل�ستحقة ال�ستالم املخطط �إي�صال �سند قب�ض
وامل�ساحة
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة  15يوماً
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ق�سم نظم املعلومات املكانية
 - 18ا�سم اخلدمة  :طلب ا�ستبدال
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتغيري موقع الأر�ض ( املنحة ) وذلك بناء على رغبة �صاحب العالقة لوجود عوائق مع وجود ا�شرتاطات
اال�ستبدال �إىل موقع �أخر.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم تقدمي الطلب  50درهم.
ر�سوم خروج امل�ساح  100درهم
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

ا�ستالم الكروكي

املوقــع

الوثائق املطلوبة
ر�سالة من �صاحب العالقة عليها ت�أ�شرية مدير البلدية.
كروكي �صالح املدة.
�إثبات �شخ�صي( �صورة من جواز ال�سفر +بطاقة الهوية )
مركز خدمة اجلمهور
ر�سالة �أمري املنطقة ( للمناطق اجلنوبية ).
حتري حديث من ( دائ��رة الأرا�ضي ) ،يف حالة �أن الكروكي كان
منتهياً.
مركز خدمة اجلمهور
مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 5أيام .
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب.
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� - 19أ�سم خدمة  :طلب تبادل
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة للقيام بعملية تبادل بني قطعتي �أر�ض من قبل الطرفني بعد االتفاق من قبلهم (.فقط للمنح ).
ر�سوم تقدمي الطلب  50درهماً.
ر�سوم حم�ضر التبادل  50درهماً
ر�سوم حم�ضر تعهد بالبناء  50درهماً ( �إن وجدت ).
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
ا�ستالم الكروكي

ر�سوم اخلدمة

الوثائق املطلوبة

ر�سالة من �أ�صحاب العالقة
الكروكيات �صاحلة املدة.
مركز خدمة اجلمهور
�إثبات �شخ�صي � ( .صورة من جواز ال�سفر +بطاقة الهوية )
حتري حديث من ( دائرة الأرا�ضي ) ،يف حالة �أن الكروكيات منتهية .
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 7أيام
ً
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صيا عند تقدمي الطلب.
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املوقــع

 - 20ا�سم اخلدمة  :جتديد كروكي
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة
ر�سوم اخلدمة
تعهد بناء خالل � 6أ�شهر ( ر�سوم التعهد  50درهم ).
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

الوثائق املطلوبة

املوقــع

�أ�صل الكروكي.
طلب ر�سالة من اجلهة املعنية( برنامج ال�شيخ زايد ،االت�صاالت،
مركز خدمة اجلمهور
برنامج ال�شيخ �سعود ) للتجديد.
حتري حديث  /و�إثبات �شخ�صي.
املدة الزمنية لإجناز اخلدمة
مركز خدمة اجلمهور

ا�ستالم الكروكي
مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز ( جتديد املنح العادية ومنح الربنامج ) اخلدمة مدتها يومني
الفرتة الزمنية لإجناز ( جتديد املنح امل�شرتطة بالبناء ) اخلدمة  20يوما
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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 - 21ا�سم اخلدمة  :طلب دمج ( ق�سائم املنح )
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة دمج قطعتني من الأر�ض مع بع�ضهما البع�ض ح�سب ال�شروط الفنية والتخطيطية
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم تقدمي الطلب 50درهماً.
ر�سوم خروج امل�ساح  100درهماً
املوقــع

الوثائق املطلوبة
الإجراءات
ر�سالة من �أ�صحاب العالقة.
�صورة من كروكيات �صاحلة املدة.
�إثبات �شخ�صي ( �صورة من جواز ال�سفر +بطاقة الهوية ).
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
حت��ري حديث ( من دائ��رة االرا���ض��ي )  ،يف حالة ان الكروكيات منتهية
املدة .
ا�ستالم الكروكي

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 7أيام
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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 - 22ا�سم اخلدمة :طلب كروكي بدل فاقد  /بدل تالف
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة ال�ستخراج كروكي جديد بدل من الكروكي التالف �أو الذي مت فقدانه بعد �إح�ضار ال�شروط القانونية.
ر�سوم اخلدمة
ر�سوم حم�ضر تعهد كروكي بدل فاقد  50درهماً .
ً
تعهد بناء خالل � 6أ�شهر ( ر�سوم التعهد  50درهما ).
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

املوقــع

بالغ من ال�شرطة .
ر�سالة حتري �صادرة من دائرة الأرا�ضي والأمالك .
�إقرار من املحكمة عن الفقدان ( للأرا�ضي اخلالية ).
يف حالة بدل تالف يح�ضر الكروكي التالف وبقية الأوراق دون �إبالغ
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
ال�شرطة.
�إثبات �شخ�صي� ( .صورة من جواز ال�سفر +بطاقة الهوية )
تعهد بدل فاقد من امل�ستند
تعهد بالبناء ( الق�سائم اخلالية )
ا�ستالم الكروكي

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 4أيام
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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 - 23ا�سم اخلدمة :طلب منحة الربنامج
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتوفري منح �سكنيه للم�ستفيدين من برنامج زايد للإ�سكان بغر�ض البناء عليها.
ر�سوم اخلدمة
تعهد برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ( ر�سوم التعهد  50درهم ).
املوقــع

الوثائق املطلوبة
الإجراءات
ر�سالة موافقة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان  ،عليها موافقة من مدير
عام البلدية لتخ�صي�ص ق�سيمة ل�صالح الربنامج .
�إث��ب��ات �شخ�صي ( ���ص��ورة م��ن ج��واز ال�سفر +خال�صة القيد  +بطاقة
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
الهوية ).
حتري عن املنح( دائرة الأرا�ضي ).
تعهد الربنامج .
مركز خدمة اجلمهور
ا�ستالم الكروكي
مالحظة
الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 5أيام
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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 - 24ا�سم اخلدمة :طلب منحة عادية
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتوفري �أرا�ضي �سكنية للم�ستفيدين من من املنح املعتمدة بغر�ض البناء عليها .
ر�سوم اخلدمة
تعهد بناء خالل � 6أ�شهر ( ر�سوم التعهد  50درهماً ).
تعهد بعدم املطالبة بق�سيمة �أخرى ( ر�سوم التعهد  50درهماً ).
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

املوقــع

�أمر منحة من �سمو احلاكم – حفظه اهلل -
�إثبات �شخ�صي ( جواز ال�سفر  +خال�صة القيد  +بطاقة الهوية).
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة حتري عن املنح( دائرة الأرا�ضي ).
ر�سالة �أمري املنطقة ( املناطق اجلنوبية )
تعهد بعدم املطالبة بق�سيمة �أخرى �أو ل�صالح الربنامج
ا�ستالم الكروكي

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 5أيام
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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 - 25ا�سم اخلدمة :طلب ف�صل
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لف�صل الق�سائم مبا يتنا�سب مع رغبة املالك ح�سب ال�شروط الفنية والتخطيطية.
ر�سوم اخلدمة
تعهد بناء خالل � 6أ�شهر ( ر�سوم التعهد  50درهماً ).
ر�سوم املوعد ح�سب امل�ساحة
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

املوقــع

ر�سالة من �إدارة الهند�سة واملباين ب�إمكانية الف�صل فنياً( �إذا كانت
الق�سائم مبنية فقط ).
ر�سالة من �أ�صحاب العالقة.
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
�صورة من الكروكي الأ�صلي �صالح املدة..
رخ�ص البناء ( �إن وجد ).
�إثبات �شخ�صي ( �صورة من جواز ال�سفر +بطاقة الهوية ).
ا�ستالم الكروكي

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 7أيام
ً
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صيا عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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 - 26ا�سم اخلدمة :طلب حتويل منحة عادية ملنحة الربنامج
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة لتحويل املنحة ال�سكنية ال�سابقة �إىل منحة خم�ص�صة للربنامج.
ر�سوم اخلدمة
تعهد برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ( ر�سوم التعهد  50درهم ).
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

ا�ستالم الكروكي

الوثائق املطلوبة

املوقــع

موافقة مدير عام البلدية .
كروكي �صالح املدة  (.الأ�صلية ).
حتري حديث ( من دائرة الأرا�ضي ).
مركز خدمة اجلمهور
ر�سالة الربنامج �سارية املفعول .
تعهد بالبناء للربنامج.
�إثبات �شخ�صي ( �صورة من جواز ال�سفر +بطاقة الهوية )
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة

الفرتة الزمنية لإجناز اخلدمة � 4أيام
ي�شرتط ح�ضور �صاحب العالقة �شخ�صياً عند تقدمي الطلب �أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجة الأوىل
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