
 

 

 
 

 المحترم...............................................................................المركزية لرقابة المبانى و المنشأت مدير اإلدارة سعادة

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 .........................رقم القطعة على...................../ .................................... المواطن مشروع عن تقرير لسعادتكم أرفق

 .............................................................................. بحي.................. ...................  رقم المعتمد المخطط ضمن

 ................................................. وتاريخ......... ...........................................رقم البناء رخصة بموجب والمرخص

 :التالية المرحلة إلى وصل قد المبنى بأن سعادتكم مفيدا

  (.الصب قبل) للتنفيذ القبو تهيئة سقف من االنتهاء تم 

  (. الصب قبل) للتنفيذ األرضي الدور تهيئة ميدة من االنتهاء تم 

  األرضي. الدور سقف صب من االنتهاء تم 

  الميزانين. سقف صب االنتهاء تم 

  األول. الدور سقف صب من االنتهاء تم 

  (1) رقم المتكرر الدور سقف صب من االنتهاء تم . 

  األخير المتكرر الدور سقف صب من االنتهاء تم . 

 العلوي الملحق سقف صب من االنتهاء تم. 
 

 حسب الرخصة مساحة األدوار
حسب المخطط 

 المعتمد
 لزياةمقدار ا األستخدام حسب الطبيعة

      مساحة القبو

      مساحة الدور األرضى

      مساحة الميزانين

      مساحة الدور األول

      (1مساحة الدور المتكرر)

      األخير المتكرر مساحةالدور

      مساحة الملحق العلوى

 

 (1نموذج)

 الموقع إلى الرياض منطقة أمانة ممثل لزيارة طلب نموذج
 

المباني والمنشآت اإلدارة المركزية لرقابة  



 

 مقدار الزيادة حسب الطبيعة حسب المخطط المعتمد إستعمال المجاور البروز جهة

     الشمال

     الشرق

     الجنوب

     الغرب

 

 حسب الرخصة إستعمال المجاور اإلرتداد جهة
حسب المخطط 

 المعتمد
 مقدار النقص حسب الطبيعة

      الشمال

      الشرق

      الجنوب

      الغرب

 ......................................................................................................................... مالحظات أخرى: -

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

 .أخرى جداول إضافة يتم إضافية ادوار وجود حالة في( 1

 .م= .........................................................  المحيطة بالشوارع نقطة اخفض عن القبو سقف ارتفاع

 البناء ولرخصة المعتمدة للمخططات مطابق المشروع. 

 (.مستقل نموذج على بالرسم مدعما االختالف )يوضح البناء ولرخصة المعتمدة للمخططات مطابق غير المشروع 

 البناء رخصة من صورة مرفق. 

على أن نتحمل كافة العواقب المترتبة فى حال إختالف ما تم تنفيذه  الموقع بزيارة الرياض منطقة أمانة استشاري تكليف نأمل لذا

 .على الطبيعة عن الرخصة و المخططات المعتمدة و هذا إقرار منا بذلك

 ,,,تحياتي وتقبلوا 

 الهندسي المكتب ختم............................... .......................................... /المشرف المهندس مكتب

 ........................................................................................................................... /جوال

 ................................................................................................................. /المكتب تليفون

 ............................................................................................................. /البريد اإللكترونى

 .......................................................................................................................... /التوقيع

 .......................................................................................................................... /التاريخ

 من لةمرح كل تهيئة من االنتهاء بعد األمانة لممثل عيالفر المكتب إلى المشرف المكتب قبل من رسميا النموذج هذا تقديم يتم)

 .(السابقة المراحل

 


