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Ref.: INT-15200-161-2021-00005 اإلشارة:  Date: 26/07/2021    التاريخ: 

 
 بشأن آلية عمل تعديل ترقيم القطع والقسائم GM 2021/  26تعميم إداري رقم 

  مدير عام البلدية

 

ص   دور  مع بيان الش   عارذ و لع بعد القطع والقس   ا مترقيم تعديل ن اعتماد الدورة المس   تةدل  لأبش   
 الخاص بها.قرار من المجلس البلدي 

 تنقسم الدورة المستندية بعد صدور قرار المجلس البلدي إلى نوعين:

 القطع فقط:المجلس البلدي الخاص بتعديل ترقيم قرار  أولا:

 

في حال  كان التعديل الص            ادر بس قرار المجلس البلدي لش            مل ترقيم القطع فق  دون 
 :المساس بحدود القطع أو ترقيم القسا م يتم عمل التالي

 
 تقعم إدارة التةظيم العمراني بمخاطب : -1

البلدل  في المحافظات حسب المةطق ( والجهات )أ( اإلدارات المختلف  )األنظم  الهةدسي  / أفرذ 
الخارجي  المعةي  وإفادتهم بص          دور قرار المجلس البلدي الخاص بتعديل ترقيم القطع فق  
دون المس       اس بحدود القطع أو ترقيم القس       ا مع وأنس جاري العمل علا تعديل المخططات 

  ات الصل .
ي   ات الص       ل  حس       ب قرار المجلس )ب( إدارة المس       اح  لتعديل بيانات المخططات المس       اح

  البلدي مع الطلب من إدارة المساح  تزويدهم بةسخ  من المخط  المعدل. 
)ج( إدارة االنش   ا ات لتدقأر أرقام الش   عارذ والتةس   أر مع إدارة المس   اح  إن وجد أي تعديل علا 

 أرقام الشعارذ. 
بيان قرار المجلس البلدي ورقم تقعم إدارة المس   اح  بتعديل بيانات المخططات المس   احي  مع  -2

كتاب إدارة التةظيم العمراني وتزويد إدارة التةظيم العمراني بةس  خ  من المخططات المس  احي  
 المعدل .
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تتعلا إدارة التةظيم العمراني مخاطب  اإلدارات المختلف  )األنظم  الهةدس              ي  / أفرذ البلدل   -3

في المح   افظ   ات حس                ب المةطق    ...( والجه   ات الخ   ارجي     المعةي     إلف  ادتهم ب  انته   ا  تع   دي  ل 
المخططات  ات الص             ل  تةفألا لقرار المجلس البلدي وإملاني  االطالذ علأها من  الل  دم  

MAP SERVICES. 
 :وترقيم القسائمأرقام القطع  المجلس البلدي الخاص بتعديلقرار  ثانيا:

في حال  كان التعديل الصادر بس قرار المجلس البلدي لشمل ترقيم القطع ويتطلب ألضا تعديل 
 بحدود القطع التةظيمي  وكللع تعديل ترقيم القسا م يتم عمل التالي:

 تقعم إدارة التةظيم العمراني بمخاطب : -1
)أ( اإلدارات المختلف  )األنظم  الهةدس              ي  / أفرذ البلدل  بالمحافظات حس              ب المةطق ...( 
والجهات الخارجي  المعةي  وإفادتهم بص    دور قرار المجلس البلدي الخاص بتعديل ترقيم 
القطع والقس            ا مع وأنس جاري العمل علا تعديل المخططات  ات الص            ل  ور   كاف  

 بياناتها السابق  المعجعدة بالمخططات. بيانات القسيم  الجديدة مع
)ب( إدارة المس      اح  لتعديل المخططات وإعادة ترقيم القس      ا م واعتماد ترقيم القطع حس      ب قرار 

  المجلس البلدي مع الطلب من إدارة المساح  تزويدهم بةسخ  من المخط  المعدل. 
إدارة االنش   ا ات لتدقأر أرقام الش   عارذ والتةس   أر مع إدارة المس   اح  إن وجد أي تعديل علا  )ج(

  الشعارذ.أرقام 
تقعم إدارة المساح  بتعديل بيانات المخططات المساحي   ات العالق  مبأةًا علأها حدود القطع  -2

ة و أن القسا م السابق  المعدل  وإعادة ترقيم القسا م مع الر   بأن القطع السابق  والقطع الجديد
تلع المخططات و يان قرار المجلس البلدي ورقم  علاوالقسا م الجديدة مع بيان أرقام الشعارذ 

كتاب إدارة التةظيم العمراني وتزويد إدارة التةظيم العمراني بةسخ  من المخططات المساحي  
المساح  بهله القطع  المعدل  مع التةبيس علا وقف كاف  معامالت الدمج والفرز لدى إدارة

 لحأن االنتها  من ترقيم القسا م واعتماد المخططات بشلل نها ي.
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أفرذ /  الهةدسي  األنظم ) المختلف  اإلدارات ومخاطب  التةسأر العمراني التةظيم إدارة تتعلا -3

 تعديل بانتها  لإلفادة المعةي  الخارجي  والجهات....(  المةطق  حسب المحافظات البلدل  في
 مع الجديدة القسيم  بيانات كاف  ور   البلدي المجلس لقرار تةفألا الصل   ات المخططات

 MAP دم    الل من علأها االطالذ وإملاني  بالمخططات المعجعدة السابق  بياناتها
SERVICES. 

 علا التعديل يتضمن أن علا القسا م و يانات وأبعاد وحدود بمساح  المساس عدم مع و لع
 فق . الترقيم
 .نهيب بكافة الوحدات التنظيمية الالتزام والعمل بما جاء بالتعميملــــذا 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


