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رقم الوارد

نمــوذج إصدار رخصة بنـــاء فورية
الحالة رقم ( )4من نظام البناء للشوارع عرض (30م 36 -م)
إســـم صاحــب المشــروع:
اســــم مقــــــدم الطــــــلب:
الوكيل أو المكتب الهندسي:
نــــــــــوع المشـــــــــروع:

رقــــــــم المعـــــامـــلة*:
تنبيه هام جلميع املكاتب اهلندسية واالستشارية

يف حالة وجود اي اختالف باملساحات ونسب البناء للمشروع بني مناذج اصدار الرخصة وخمططات املشروع .اومت
حتديد اي خانة بنماذج الرخص الفورية دون ارفاقها سوف يتم إنذار املكتب علماً بأن اي عذر غري مقبول حيث
توقيع وختم املكتب اهلندسي علي النماذج واملخططات يعد مسوؤلية صاحب املكتب.

يتم تقديم هذا النموذج من املكتب اهلندسي ويف حالة تقدمية من املالك ينذر املكتب كما
حتتفظ األمانة حبقها يف إجراء أي تعديل أو تطوير هلذه الضوابط وتكون هذه التعديالت
سارية املفعول وواجبة التطبيق عند إقرارها وصدورها.

وكــــالـة التعمـــير والمشـــاريــع
اإلدارة العامـة للتخطيـــط العـمراني
إدارة رخـــــــــــــص البـنـــــــــاء
الحـالـــة رقــم ( )4لنظام البناء

المملـــكة العـربيــة الســعودية
وزارة الشـؤون البلديــة والقـروية
أمـــــانــة منطقـــــة الريـــــاض
بيانات المشروع
أســــم المـــــالـــك:
رقـــــم اإلثــــبــات:

تاريخه:
سجل تجاري

سجل مدني
رقـــــم الصـــــــك:

مصدره:
آخرى :
تاريخه:

رقــــــم القطـــــعة:

رقم المخطط التنظيمي:

أســـــم الشـــــارع:

نوع البناء:

رقم العقار:

مســاحـــة األرض:

م.مربع

منسوب األرض حسب الطبيعة:

إستـخدام المشروع:

مستوي

الحي:
غير مستوي

النطاق العمراني:

رقــم القرار المساحي:
رقــم االتصال:

اسم المكتب الهندسي المصمم:

مالحظة :يف حالة حتديد خانة مرفق على أي من مستند مطلوب ومل يتم إرفاقه ينذر املكتب وال يقبل أي عذر.

المستندات المطلوبة

تدقيق األمانة
مرفق

غير مرفق

المكتب الهندسي
مرفق

غير مرفق

 طلب المالك أو المكتب أو من يمثله بتفويض رسمي من المكتب. صورة بطاقة األحوال المدنية للمالك  /صورة جواز السفر لغير السعودين ،صورة السجل التجاري للشركات. أصل القرار المساحي الصادر من البلدية الفرعية موضحاً عليه المناسيب واإلحداثيات ومنسوب الشارع. صورة صك الملكية  ،أصل ورقة نظام البناء. صورة من بطاقة تسجيل المكتب المصمم سارية المفعول. صورة جزئية من المخطط التنظيمي المعتمد موضحاً عليها الموقع. -تعهد تنفيذ العزل الحراري حسب النموذج المتوفرعلي موقع وزارة الشئون البلدية والقروية مختوم من المكتب.

 تحديد احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية شهادة التنسيق من الشركة السعودية للكهرباء. عقد إشراف علي التنفيذ مع مكتب هندسي معتمد من قبل أمانة منطقة الرياض. المشاريع التي تزيد أدوارها عن ثالثة أدوار يلزم إرفاق دراسة تربة للموقع من مكتب معتمد.مالحظة :يف حالة حتديد خانة مرفق على أي من مستند مطلوب ومل يتم إرفاقه ينذر املكتب وال يقبل أي عذر.

المخططات المطلوبة
 - 1نموذج تقديم المخططات للجنة  +ختم وتوقيع المكتب الهندسي جداول المساحات ونسبة البناء لكل دور +
جداول االرتدادات  +جداول مواقف السيارات ( على كل لوحة ) (. ) A3
 - 2مخطط الموقع العام أصل ( ) A3موضح عليها خط التقسيم وحدود الملكية وأتجاه الشمال ومناسيب الشوارع
المحيطة واالرتدادات واالحداثيات  +مساقط الدور األرضي واألدوار المتكررة والمالحق العلوية والقبو ان
وجد ( .) A3المخططات المعتمدة من هئية السياحة واآلثار بمنطقة الرياض للشقق المفروشة والفنادق.
 - 3الواجهات علي الشوارع التجارية  -والواجهات الخلفية موضحا عليها الحلول المعمارية وقطاعات تفصيلية
لحلول الخصوصية جهة المجاورين.
 - 4القطاعات الرئيسية موضح عليها إختالف مناسيب الموقع إن وجدت .
 - 5عدد  2قرص مدمج  CDيحتوي على (  + AutoCAD Poly lineقرص  CDيحتوي علي  JPGلكامل
مرفقات المشروع) .

تدقيق األمانة
مرفق

غير مرفق

المكتب الهندسي
مرفق

غير مرفق
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 - 1جدول المساحات ونسب البناء واالرتفاعات :مالحظة :يف حالة عدم تطابق اجلدول مع اجلدول املرفق باملخططات ينذر املكتب واليقبل أي عذر.
الدور

نسبة البناء
حسب النظام

مساحة الدور

نسبة البناء حسب
مخططات المشروع

القبو
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الثاني
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*المالحق العلوية

م2

%50

%

غرفة الكهرباء

م2

يف حالة أن غرفة الكهرباء ضمن املبنى

المجموع

م2

أسوار م  .ط

عدد
الوحدات

االستخدام

المكتب الهندسي
مطابق

غير مطابق

* نسبة البناء للمالحق العلوية  %50من مساحة الدور الثاني شاملة املمرات وعناصر احلركة (الدرج واملصاعد) .
* يف حالة أن املشروع أكثر من عمارة يتم إرفاق تفصيل مساحة كل عمارة حسب اجلدول اعاله على الورق الرمسي للمكتب.
* يف حالة أن املشروع يقع على قطع أمامية وقطع خلفية يتم إرفاق جدول املساحات لكل قطعة علي الورق الرمسي للمكتب.

 - 2جدول االرتدادات :مالحظة :يف حالة وجود اختالف يف اإلرتدادات بالنموذج عن خمططات املشروع ينذر املكتب واليقبل أى عذر.
االتجاه

شرق

شمال

غرب

جنوب

المكتب الهندسي
مطابق

غير مطابق

الحدود حسب الطبيعة
األبعاد حسب الطبيعة
االرتداد حسب النظام
االرتداد حسب المخططات

 - 2جدول مواقف السيارات :مالحظة :فلكل وحدة سكنية موقف ولكل وحدة سكنية تتجاوز مساحتها عن 200م موقفني.
االستعمال

عدد المواقف المطلوبة

عدد المواقف المتوفرة

عدد النقص في المواقف

المكتب الهندسي
مطابق

غير مطابق

شقق سكنية
* يف حالة األستخدام شقق مفروشة :يلزم تأمني مواقف لكل وحدة سكنية موقف ولكل 50م جتاري موقف ولكل 50م مكاتب موقف..

مالحظة :يف حالة حتديد خانة مطابق على أي من الشروط وأتضح انها غري مطابقة أو ليست من عناصر املشروع ينذر املكتب وال يقبل أي عذر.

اإلشتراطات التصميمية

المكتب الهندسي
مطابق

غير مطابق

غرفة كهرباء حسب ما ورد في شهادة التنسيق من شركة الكهرباء في حالة المساحة (  2.5م × 4م) تكون غرفة كهرباء معدنية ضمن االرتداد النظامي جهة الشارع الفرعي وبأرتداد
نظامي جهة الجار*.

ً
مستقال بذاته وال يقع تحت الدرج ويتم مراعاة حركة المعاقين.
مدخل العمارة ال يقل عن (  2.5م) ويكون
االلتزام بمكونات الوحدة السكنية (مجلس – صالة – مطبخ – نوم – دورتين مياه) .
في حال وجود قبو يتم توضيح األعمدة اإلنشائية ومسار الحركة وتوزيع المواقف مع االلتزام بعروض الممرات النظامية داخل القبو.
يبدأ منحدر القبو بعد 3م من حد الملكية وال يقل االرتفاع عن ( 2.70م) وطول الجزء المكشوف من منحدر القبو ال يقل عن  14م.
عرض منحدر القبو ال يقل عن 4م وفي حالة وجود أكثر من  20موقف بالقبو فيلزم توفر مدخل ومخرج بعرض ً 3.5
لكال منهما.
ترقيم الشقق السكنية وجدول مساحاتها بدون غرفة الحارس و غرفة الكهرباء مع إرفاق جدول مساحات الشقق حسب أرقامها.
االلتزام بالمتطلبات النظامية ألبعاد الفراغات والمناور بحدها األدنى على األقل وفق المعايير المتفق عليها مع فصل مناور دورات المياه والمطابخ عن بقية الغرف .
ال يسمح بعمل مداخل ومخارج من جهة الشوارع الخلفية ويكون الدخول والخروج جهة الشوارع الرئيسية أو ضمن العمق التجاري .
طول الواجهة على الشارع التجارىاليتجاوز قطعتين حسب المخطط التنظيمي علي أن ال يزيد طولها عن  60متر طولي.
إرتداد الدور الثاني من جهة الشارع الخلفي اليقل عن 4م من حد بناء الدور األول وارتداد المالحق العلوية اليقل عن 10م من حد الملكية بالجهة الخلفية.
أتصال الحركة حول المبني وذلك بعدم إغالق االرتدادات النظامية.

* غرفة الكهرباء اليت على الشوارع الفرعية جيب أن تكون مالصقة مباشرة للمبنى وإرتداد نظامى جهة اجلار املالصق وإذا كان عرض الشارع  10م فأقل فاليسمح بوضعها خارج
املبين حتى اليكون هناك تعدي على الشارع إال اذا كان ارتداد املبين عن حد امللكية اليقل عن 3م.

وكــــالـة التعمـــير والمشـــاريــع
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المملـــكة العـربيــة الســعودية
وزارة الشـؤون البلديــة والقـروية
أمـــــانــة منطقـــــة الريـــــاض
إقرار مالك العقار

أقر أنا مالك العقار .............................................................. :المزمع إقامته على القطعة رقم .............................ضمن المخطط التنظيمي
المعتمد رقم .........................بحي ...........................والمملوك بموجب الصك رقم ..........................................وتاريخ...........................
والمصدر له قرار مساحي رقم  ...................................وتاريخ........................................
بااللتزام التام والكامل بأنظمة البناء واالشتراطات التنظيمية وااللتزام بتنفيذ المشروع وفقاً لهذه األنظمة االشتراطات الصادرة من أمانة منطقة الرياض
للمشروع  ،كما أقر بمسئوليتي التضامنية مع المكتب الهندسي المصمم للمشروع عن أي خطأ أو مخالفة أو تغيير في البيانات والمعلومات الموضحة في
على ،ومنها
المخططات التصميمية وعلمي التام بأن إصدار األمانة لرخصة البناء بموجبها لن يعفيني من المسئولية في تطبيق ما تقضي به األنظمة المرعية َّ
نظام البلديات  ،الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )218في 1422-8-6هـ  ،والتعليمات التنفيذية
على والتي تشمل  :إلغاء الرخصة  ،و إيقافها  ،والغرامات المالية  ،و إزالة
لالئحة مجلس الوزراء  ،ونظام مكافحة التزوير  ،و إيقاع العقوبات الواردة بها ّ
المبنى المخالف على نفقتي الخاصة.
كما أتعهد بتنفيذ العزل احلراري طبقاً لكود البناء السعودي وذلك حسب تعميم صاحب السمو امللكي وزير الشئؤن البلدية والقروية رقم  8585وتاريخ 1434-2-17هـ.
كما اتعهد باملسئولية الكاملة علي أن أقوم بتغطية خزان املياه املكشوف وخزان الصرف الصحي املكشوف واحلرص علي متابعة ذلك حفاظا علي سالمة املارة من
املواطنني واملقيمني.
توقيع المالك ........................................... :
السجل المدني ........................................... :
التاريخ ........................................... :
ختم المكتب

إقرار المكتب الهندسي المصمم للمشروع
أقر انا المكتب الهندسي ......................................................................................:
المصمم لمشروع المالك .............................................................................:المزمع إقامته على القطعة رقم ...............................
ضمن المخطط التنظيمي المعتمد رقم  ................................بحي ................................والمملوك بموجب الصك رقم ....................................
وتاريخ  ..................................المصدر له قرار مساحي رقم  .........................................وتاريخ..................................
بصحة كامل البيانات والمعلومات والمخططات المقدمة ومطابقتها مع نظام البناء المعتمد من أمانة منطقة الرياض والمخططات المقدمة على مسؤولية
المكتب المصمم وفي حال مخالفة تلك البيانات والمعلومات ألنظمة البناء والمعايير المعمول بها من قبل أمانة منطقة الريا ض أو مخالفتها لرخصة
البناء الصادرة للمشروع فالمكتب المصمم يتحمل كامل المسئولية ولألمانة الحق في أن تتخذ اإلجراءات النظامية المناسبة حيال المكتب الم صمم
ومالك المشروع وكذلك المبنى (في حال تم الشروع في إنشائه) .كما نتعهد بأن المكتب مسجل في أمانة مدينة الرياض وتسجيله ساري المفعول.
توقيع صاحب المكتب............................................... :
التاريخ.................................................:

ختم المكتب

تدقيق مهندس إدارة رخص البناء
بعد معاينة وتدقيق جميع الوثائق والمرفقات الخاصة بمشروع صاحب الرخصة تبين:

مطابقة لمتطلبات التقديم

غير مطابقة لمتطلبات التقديم

مالحظات................................................................................................................................................................................ :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
اسم مهندس إدارة رخص البناء المدقق للمشروع............................................................................................................ :
التوقيع  ................................................. :التاريخ 14....... ./....... ./.......هـ
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المملـــكة العـربيــة الســعودية
وزارة الشـؤون البلديــة والقـروية
أمـــــانــة منطقـــــة الريـــــاض
( نموذج رقم )9

إقرار مالك المشروع
بطاقة رقم:

أقر أنا المواطن:
مالك المشروع لقطعة األرض رقم:

ضمن المخطط التنظيمي رقم:

بحي:
بأنني قد اطلعت على جميع الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة بأمانة منطقة الرياض (المرفقة) وملحقاتها،كما
أقر بموافقتي التامة والصحيحة على ما جاء بها وأتعهد بالتزام التام والكامل بتنفيذ االشتراطات واألنظمة والتعليمات التي وردت
ضمنها  ،وأن ألمانة الرياض في حال مخالفتي أحكام هذه الضوابط والشروط تطبيق ما تقضي به األنظمة المرعية ومنها نظام
البلديات والئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )218في 1422/08/06هـ
والتعليمات التنفيذية لها،والتي تشمل إيقاف العمل بالمشروع والغرامات المالية وإزالة المبنى المخالف على نفقتي الخاصة مع تحملي
لجميع األضرار التي قد تلحق بالمبنى أو باآلخرين الناتجة عن إزالة المخالفة .
أســم المـــالك :
التوقيـــع

.............................................................................................

......................................................................................................:

السجل المدني :

........................................................
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إقرار المكتب المشرف
أقر أنا صاحب المكتب الهندسي المشرف:

ترخيص رقم:

المشرف علي تنفيذ مشروع المواطن:

المقام على قطعة االرض رقم:

ضمن المخطط التنظيمي رقم:

بحي:

بأنني قد اطلعت على جميع الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة بأمانة منطقة الرياض (المرفقة)
وملحقاتها،كما أقر بموافقتي التامة والصحيحة على ما جاء بها وأتعهد بصحة كامل البيانات المقدمة من قبلنا ضمن الجداول
المرفقة ضمن الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة على المباني والمنشآت أثناء تنفيذ المشروع ،وفي حال تقديم
المكتب أي معلومات غير صحيحة أو تقارير وإشعارات مخالفة لالشتراطات واألنظمة فإن ألمانة الرياض الحق في اتخاذ
اإلجراءات التي تراها مناسبة ضد المكتب وتطبيق ما تقتضيه األنظمة المرعية ومنها نظام البلديات والئحة الغرامات والجزاءات
عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )218في 1422/08/06هـ والتعليمات التنفيذية لها،والتي تشمل
إيقاف العمل بالمشروع والغرامات المالية وإزالة المباني المخالفة على نفقة المكتب الهندسي المشرف في حالة عدم اإلبالغ
رسمياً عن المخالفة في حينها وذلك أثناء اإلشراف على تنفيذ المشروع.
أســم المـــالك :
التوقيـــع

.............................................................................................

......................................................................................................:

السجل المدني :

........................................................

التـــــاريـــخ 14......../........../.......... :هـ

