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 طلب
 لتقسیم األراضياعتماد مشروع 

 
  .................................................................................................................. /السید

 تحية طيبة وبعد
/ ........................................................................................................ مقدمــــــــه لســــــــيادتكم

    /     / بتاريخ   : .................... الصادرة من/ .................................. عائلية رقم/ بطاقة شخصية
.................. : ...........................................................................................الرقم القومي
وكيال عن / مالك (تي بصف............................................................. .....................:محل اإلقامة

 )إلخ.......... المالك أو المالكين 
 ...........................................:لقطعة األرض الكائنةالتقسيم المرفق باعتماد مشروع أرجو التكرم 

 : ...........................................حوض رقم.................................................... ...: قطعة رقم 
 : .................................................المقيم .................................................... والمملوكة لـ 

 . رةالرسوم المقر ومستعد لسداد 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

 /       / تحريرا في      
  مقدم الطلب       

  ......................التوقيع 
 
 
 

 ال ــــــــإیص
 / .........................................الطلب المقدم من السيد................... ............./ استلمت أنا

وقيــد  )الرســوم/ المســتندات (مســتوفيا كافــة متطلبــات الحصــول علــى الخدمــة مــن  اعتمــاد مشــروع لتقســيم األراضــين طلــب بشــأ
 /        / بتاريخ     .................... الطلب برقم 

 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص       

....................)(......... 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
لجماهيريـة ومنهـا فـي شـأن تبسـيط إجـراءات حصـول المـواطنين علـى الخـدمات ا ١٩٩٨لسـنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 . اإلسكان بالمحافظات/ خدمة طلب شراء زوائد التنظيم ملك المحافظة بوحدات اإلدارة المحلية
ى تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهـذا النمـوذج مـن تحديـد للمسـتندات واألوراق، والمبـالغ المطلوبـة للحصـول علـ

المحددة إلنجازها، أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها، وأي مخالفة لذلك ترتـب المسـئولية الخدمة، والتوقيتات الزمنية 
 : وذلك على النحو التالي

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
 : والنهائي وذلك على النحو التاليالعتماد مشروع التقسيم االبتدائي تختلف المستندات المطلوبة 

 ). إلخ.... الرقم القومي  /العائلية/ البطاقة الشخصية(على شخصية مقدم الطلب المستند الدال  -١
.. قــرار وصــاية/ عــن المالــك أو المــالكين توكيــل رســمي (مــن غيــر المالــك فــي حالــة تقديمــه مقــدم الطلــب المســتند المثبــت لصــفة  -٢

 ). إلخ
 . المقررة إن وجدتواالستعماالت التخطيطية من الناحية الصادرة لصالحية الموقع صورة الموافقة على  -٣
ــا عليهــا موقــع األرض  ١/٥٠٠ال يقــل عــن مســاحي بمقيــاس رســم خريطــة أو رســم  -٤ للشــوارع موضــوع طلــب التقســيم بالنســبة مبين

 . أو المقررةالقائمة 
مشــموال بصــحة ئي أو عقــد ابتــداناقــل للملكيــة ويشــمل أي عقــد عقــد ملكيــة مســجل (لملكيــة أرض التقســيم المســتندات المثبتــة  -٥

المختصـة وكــذا الصــادرة مـن الجهــات التخصـيص وخطابــات حكــم مـا تقــدم قـرارات ونفــاذ يأخـذ المشــمول بصـحة توقيـع أو العقـد 
القسـمة والتجنيـب المشـهر أو كشـف وعقـد ) المشتمالتكشف (المالك العقارية باسم من مصلحة الضرائب الشهادات الصادرة 

 ). بالميراثلمن آلت إليهم الملكية  وراثةالمشتمالت المصحوب بإعالم 
 . المستحقعلى أداء الرسم اإليصال الدال  -٦
أي حـق الخـدمات العامـة مـن لمنشـآت تخصـص أو سـوف الدولـة العامـة أمـالك تدخل ضـمن خلو األرض التي سوف شهادة تثبت  -٧

 . أو تبعيأصلي عيني 
ــة والخطــوط تلــك الحــدود وأبعــاد  التقســيمحــدود أرض الرفــع المســاحي لــألرض تبــين مــن خريطــة نســخ  ٧عــدد  -٨ لــألرض الكنتوري

للتعليمــات مســتوفيا  ١٠٠٠:  ١الرسـم بمقيــاس ومســاحة األرض ويكــون  –األمـر مناســبة إذا لــزم رأســية علــى مسـافات وقطاعـات 
 . المختصةتضعها الجهة اإلدارية والبيانات التي 

العــام لــه مــع التفصــيالت التقســيم والتخطــيط ن طبيعــة تبــي ١٠٠٠:  ١التقســيم االبتــدائي بمقيــاس رســم نســخ مــن مشــروع  ٧عــدد  -٩
واتجـاه مقيـاس الرسـم : التاليـةالمشروع علـى البيانـات ويشتمل ) مستوفي الدمغة الهندسية(المشروع من صالحية للتحقق الضرورية 

أعـد المشـروع الـذي  والمهنـدسوطالـب التقسـيم اسم وعنـوان المالـك / للتقسيم االسم المقترح / الشمال وتاريخ تقديم المشروع 
بالشـوارع وعالقتهـا بالتقريـب وميلهـا حقـوق االرتفـاق للشـوارع وممـرات والعروض المقترحـة والمواقع حدود أرض التقسيم أطوال / 

ــاطق المجــاورة والتقاســيم  ــاء والمن ــان أرقــام بالتقريــب وأبعــاد القطــع وخطــوط البن ــة / القطــع والبلوكــات مــع بي ونــوع المواقــع التقريبي
ــاه األمطــار صــرف المجــاري  مواســير ــة األخــرى والمجــاري ومي ســواء فــوق أو تحــت ســطح إن وجــدت غيرهــا مــن المنشــآت المائي
العامــة لمنشــآت الخـدمات المواقـع المقتــرح تخصيصـها / إن وجــدت القائمــة للعقـار ومواقــع المبـاني االسـتعماالت العامـة / األرض

 . إن وجدتأو الصناعية التجارية أو األغراض مباني السكنية تخصيصها للالمقترح الموقع / نوع المنشآت مع توضيح 
 : التاليةيمكنك االتصال بإحدى الجهات إضافية في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد، أو طلب مستندات أو مبالغ 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: بالقاهرة تالمركز الرئيسي : هيئة الرقابة اإلدارية 


