
 

 

 
 ZT22 رمز الخدمة

 تمليك منحة /مسكن شعبيطلب  اسم الخدمة

 وصف الخدمة
وشهادة االنجاز إصدار  مخطط جديد بناء على كروكي سابق أو مسكن شعبي بموجب رخص البناء 

 بغرض تمليكها.

 الرقم التساعي شروط الخدمة

 رئيس ي هيكلة الخدمة

 G2C/G2B فئة املتعامل

  الخدمات الفرعية

 درهم  ماعدا االرض الزراعيه علي حسب املساحة 200 الرسوم

 وادي اصفنيومركز اسعاد املتعاملين في  مركز اسعاد املتعاملين قنوات تقديم الخدمة

 الخطوات / املدة الزمنيةعدد 
 خطوات  7

  أيام عمل بعد خروج املساح 8الى  5من الفترة الزمنية للمعامالت املستوفية للشروط 

 الوثائق املطلوبة
مستند األرض ) كروكي( / رسالة تمليك مسكن شعبي + شهادة االنجاز+ رخصة صورة الهوية + 

 البناء

  النماذج املستعملة في الخدمة

 غير مرتبطة  الخدمةارتباط 

  الخدمات املرتطبة إن وجدت

 مستند مخطط ملك املخرج الرئيس ي من الخدمة

 مدة انجاز الخدمة –مدة تقديم الخدمة  مؤشرات أداء الخدمة

 الخدمات االضافية
كاونتر خاص  –كراس ي مخصصة للنساء  -موقف خاص الصحاب الهمم  –موقف خاص للنساء 

 تقديم املشروبات الساخنة واملاء البارد -ا لضيافة  –للنساء واصحاب الهمم 

 سير املعاملةخطوات 

 د ودفع الرسوم لخروج املساح من مركز سعادة املتعاملين.انشاء طلب جدي .1

 القائم ) لالراض ي الزراعية تقرير لحصر كافة املشتمالت (. رفعقسم املساحة ل .2

 للرسامينمراجعة جميع البيانات وتقرير املساح وتحويلها  .3

 األمالكاستخراج البيانات من املخطط العام وإعادتها إلى مهندس قسم  .4

 GISمراجعة جميع البيانات وفي حال استكمال متطلبات املعاملة يتم تحويلها إلى  .5

 لتحديث وتثبيت البيانات على املخطط العام.

 مالكتحديث و تثبيت البيانات في قسم البيانات املكانية واعادة الطلب لقسم األ  .6

 األمالكاصدار واعتماد املخطط من قبل قسم  .7

 دنيقوم مركز سعادة املتعاملين بتحصيل الرسوم من العميل وتسليمه املست .8

 

 



 املخرجات املدخالت الشخص املسؤول الوصف الخطوة م
املدة 

 الزمنية

   الوثائق املطلوبة مركز سعادة املتعاملين  إنشاء الطلب ودفع الرسوم 1

  تقرير املساح  قسم املساحة رفع قائم خروج مساح 2

   تقرير املساح قسم األمالك  مراجعة البيانات 3

بيانات من   قسم األمالك  استخراج البيانات  4

املخطط 

 العام

 

بيانات من  قسم األمالك مراجعة البيانات استكمال الطلب  5

 املخطط العام

  

تثبيت   املكانيةمركز البيانات   تحديث البيانات 6

 البيانات

 

  مخطط  قسم األمالك اصدار مخطط اصدار واعتماد املخطط 7

  مخطط  مركز سعادة املتعاملين  تحصيل الرسوم وتسليم  8

 

 

 

 
 ZT22 رمز الخدمة

 طلب إصدار مخطط اسم الخدمة

 وصف الخدمة
مخطط جديد بناء على كروكي سابق أو مسكن شعبي بموجب رخص البناء وشهادة االنجاز  إصدار 

 بغرض تمليكها.

 الرقم التساعي شروط الخدمة

 رئيس ي هيكلة الخدمة

 G2C/G2B فئة املتعامل

  الخدمات الفرعية

 درهم  ماعدا االرض الزراعيه علي حسب املساحة 200 الرسوم

 وادي اصفنيومركز اسعاد املتعاملين في  مركز اسعاد املتعاملين قنوات تقديم الخدمة

 عدد الخطوات / املدة الزمنية

 خطوات  7

  يوم / شهر 14الفترة الزمنية للمعامالت املستوفية للشروط 

  شهور  4الغير مستوفية للشروط شهر  / الفترة الزمنية للمعامالت 

 الوثائق املطلوبة
مستند األرض ) كروكي( / رسالة تمليك مسكن شعبي + شهادة االنجاز+ رخصة صورة الهوية + 

 البناء

  النماذج املستعملة في الخدمة

 مرتبطةغير   ارتباط الخدمة

  الخدمات املرتطبة إن وجدت



 مخطط ملك مستند املخرج الرئيس ي من الخدمة

 مدة انجاز الخدمة –مدة تقديم الخدمة  مؤشرات أداء الخدمة

 الخدمات االضافية
كاونتر خاص  –كراس ي مخصصة للنساء  -موقف خاص الصحاب الهمم  –موقف خاص للنساء 

 تقديم املشروبات الساخنة واملاء البارد -ا لضيافة  –للنساء واصحاب الهمم 

 خطوات تقديم الخدمة

 ودفع الرسوم لخروج املساح من مركز سعادة املتعاملين. دطلب جديانشاء  .9

 قسم املساحة لفرع القائم ) لالراض ي الزراعية تقرير لحصر كافة املشتمالت (. .10

 مراجعة جميع البيانات وتقرير املساح وتحويلها للرسامين .11

 استخراج البيانات من املخطط العام وإعادتها إلى مهندس قسم اصدار املستندات .12

 GISمراجعة جميع البيانات وفي حال استكمال متطلبات املعاملة يتم تحويلها إلى  .13

 لتحديث وتثبيت البيانات على املخطط العام.

 اصدار واعتماد املخطط من قبل قسم اصدار املستندات .14

 يقوم مركز سعادة املتعاملين بتحصيل الرسوم من العميل وتسليمه املستمد .15

 

 

 

 املخرجات املدخالت املسؤولالشخص  الوصف الخطوة م
املدة 

 الزمنية

   الوثائق املطلوبة مركز سعادة املتعاملين  إنشاء الطلب ودفع الرسوم 1

  تقرير املساح  قسم املساحة رفع قائم خروج مساح 2

   تقرير املساح قسم املساحة  مراجعة البيانات 3

افيه  استخراج البيانات  4 تحديث   مركز البيانات الجغر

 للبيانات

 

افيه مراجعة البيانات استكمال الطلب 5 تثبيت   مركز البيانات الجغر

 البيانات

 

  مخطط  قسم اصدار املستندات اصدار مخطط اصدار واعتماد املخطط 6

  كروكي  مركز سعادة املتعاملين  تحصيل الرسوم وتسليم  7

 

 

 

 

 

 

 
 

 


