حاالت التقسيم
احلالة االوىل:

وهى خاصة بقطع األراضي الواقعة على طرق
قائمة أو خمططة وال حيتاج تقسيمها لشق طرق جديدة
أو إمدادها باملرافق مع تطبيق كامل االشرتاطات
التخطيطية والبنائية املوضوعة من خالل املخططات
املعتمدة.
احلالة الثانية:

وهى خاصة بقطع األراضي اليت يتطلب مشروع
التقسيم فيها شق طرق داخلية وإنشاء مجيع املرافق
واخلدمات العامة املطلوبة وفقا للمخططات املعتمدة
خصما من مساحة أرض التقسيم.
وفى هذه احلالة جيب ختصيص ثلث مساحة
ارض التقسيم على األقل للطرق وامليادين واحلدائق
واملتنزهات واخلدمات العامة دون مقابل.
أما يف حالة مساحة أرض التقسيم األقل من
مخسة أفدنة وال تتطلب اقامة خدمات عامة عليها وفقا
للمخططات املعتمدة ،فيجب ختصيص نسبة  %25على
االقل من مساحة أرض التقسيم للطرق وامليادين
واحلدائق واملتنزهات دون مقابل.
وذلك كله مع مراعاة أال تقل املساحة الكلية
املستقطعة للطرق عن  %20من املساحة الكلية ألرض
التقسيم.

وتتبع اجراءات نزع امللكية فيما جياوز النسب
الواردة عاليه إذا رأت اجلهة االدارية املختصة بشئون
التخطيط والتنظيم جتاوزها ،وذلك وفقا ألحكام القانون
رقم  10لسنة  1990بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة.
املستندات والرسومات املطلوبة ملشروع

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم  -يف املناطق
التقسيم
اليت هلا خمططات معتمدة  -من املالك اىل اجلهة اإلدارية
املختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا باملستندات
والرسومات االتية وفقا حلاالت التقسيم وذلك على النحو
التالي:
أوال :بالنسبة للحالة االوىل ملشروع التقسيم:

 صورة املوافقة الصادرة لصالحية املوقع منن الناحينةالتخطيطية موضنحا بهنا علنى االخنص االسنتعماالت
املقررة وفقا للمخططات املعتمدة للمدينة أو القرية.
 املستندات املثبتة مللكية أرض التقسيم. اإليصال الدال على أداء الرسم املستحق. خريطننة أو رسننم مسنناحي مبقيننار رسننم مناسننبمبين نا عليننه موقننع األرض موض نوع طلننب التقسننيم
بالنسبة للطرق القائمة أو املقررة.
 ثالث نسخ من خمطط تقسيم األرض مبقينار رسنممناسب يبني طبيعة التقسيم.
وذلننك مننع مراعنناة أن تكننون الرسننومات معتمنندة مننن
مهندر أو مكتب هندسي متخصنص وفقنا لقنرار النوزير
املختص يف هذا الشأن.

ثانيا :بالنسبة للحالة الثانية ملشروع التقسيم:

 صننورة املوافقننة الصننادرة لصننالحية املوقننع مننن الناحيننةالتخطيطيننة موضنننحا بهننا علنننى االخننص االسنننتعماالت
املقررة وفقا للمخططات املعتمدة.
 خريطننة أو رسننم مسنناحي مبقيننار رسننم ال يقنل عننن :1 5000مبينا عليه موقنع األرض موضنوع طلنب التقسنيم
بالنسبة للطرق القائمة أو املقررة.
 املستندات املثبتة مللكية أرض التقسيم. اإليصال الدال على أداء الرسم املستحق. سننبع نسننخ مننن خريطننة الرفننع املسنناحي لننضرض تننبنيحنندود أرض التقسننيم وأبعنناد تلننك احلنندود واخلطننو
الكنتورية لنضرض ،وإذا لنزم االمنر قطاعنات رأسنية علنى
مسنننافات مناسنننبة ،ومبقينننار رسنننم  1000 :1مسنننتوفيا
للتعليمات والبيانات النيت تضنعها اجلهنة اإلدارينة السنال
ذكرها.
 سبع نسخ منن مشنروع تقسنيم األرض مبقينار رسنم :1 1000ينننبني طبيعنننة التقسنننيم للتحقنننق منننن صنننالحية
املشروع.
وذلننك مننع مراعنناة ان تكننون الرسننومات معتمنندة مننن
مهننندر أو مكتننب هندسنني متخصننص وفقننا لقننرار الننوزير
املختص يف هذا الشأن.

فحص واعتماد مشروع التقسيم
تتنننوىل اجلهنننة اإلدارينننة املختصنننة بشنننئون التخطنننيط
والتنظيم فحص مشنروع التقسينم وإخطار طالبننه مبا يلى:
 يف حالننة قبننول أو رفننو املشننروع يننتم اخطننار الطالننبخالل ثالثة أشهر من تقديم طلنب اعتمناد التقسنيم منع
بيان أسباب الرفو.
 يف حالننة وجننود مالحظننات علننى املشننروع يننتم اخطننارالطالننب خننالل شننهر مننن تقننديم طلننب اعتمنناد مشننروع
التقسيم باملالحظات.
وفى هنذه احلالنة علنى املقسنم أن يعند مشنروع التقسنيم
بعد استيفاء املالحظات وتقدميه اىل اجلهة اإلدارينة املختصنة
بشئون التخطيط والتنظيم يف فرتة ال تتجاوز ستة اشنهر منن
تاريخ اخطاره باملالحظات ،علنى أن تكنون الرسنومات املعدلنة
معتمدة من مهندر أو مكتب هندسي متخصص وفقا لقرار
الوزير املختص يف هذا الشأن  ،فنذذا انقضن مندة السنتة أشنهر
دون تقنننديم املشنننروع بعننند التعنننديل ،سنننقط طلنننب اعتمننناد
التقسيم وذلك منا توافنق اجلهنة اإلدارينة السنال ذكرهنا
على مد هذه املدة ملدة أخرى.
وتتنننوىل اجلهنننة اإلدارينننة املختصنننة بشنننئون التخطنننيط
والتنظنننيم البن ن يف مشنننروع التقسنننيم املعننندل باملوافقنننة أو
التعديل يف ضوء ذات املالحظات النيت أبندي علنى املشنروع أو
الرفو وذلنك يف مندة ال تتجناوز شنهر بالنسنبة للحالنة األوىل
مننن حنناالت التقسننيم ،وشننهرين بالنسننبة للحالننة الثانيننة مننن
حاالت التقسيم وذلك من تاريخ تقديم املشروع املعدل.

وفى حالة املوافقة يتبع ما يلى:
 بالنسبة للحالنة االوىل منن حناالت التقسنيم تقنوم اإلدارة
العامننة للتخطننيط والتنميننة العمرانيننة بذعننداد مننذكرة
مشروع قرار املوافقة ورفعه الي سلطة االعتماد املختصة
أو من تفوضه طبقا لقنانون التفنويو ،وينتم التصنديق
علننني نسنننختني منننن مشنننروع التقسنننيم باملوافقنننة علنننى
االعتماد.
 بالنسبة للحالة الثانية من حناالت التقسنيم تقنوم اإلدارة
العامننة للتخطننيط والتنميننة العمرانيننة بذعننداد مننذكرة
مشروع قرار املوافقة ورفعنه الني سنلطة االعتمناد ،وينتم
التصديق على نسنختني منن مشنروع التقسنيم باملوافقنة
على االعتماد.
احلد األدنى لعروض الطرق
بالنسبة للقرى :

احلد األدنى لعروض الطرق داخل الكتلة العمرانية القائمة:
 4 أمتار للطرق الداخلية
 6 أمتار للطرق الرئيسية
 8 أمتار لطريق داير الناحية
االمتداد العمراني  6أمتار
وفى حالة البناء أو اعادة البنناء إذا قنل عنرض الطرينق
القائم عن احلد املسموح به تعنني االرتنداد بنصن الفنرق منن
جانيب الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
بالنسبة للمدن :

يتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة األرض كاآلتي:
 داخل الكتلنة العمرانينة القائمنة  6أمتنار للطنرق النيت
ليس هلا خطو تنظيم معتمدة
 االمتداد العمراني  10أمتار

