
 
 

 أمانة منطقة الرياض
 اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

 والخدمات االلكترونية

 وكالة التعمير والمشاريع
 االدارة العامة للتخطيط العمراني

 إقرار عقد اشراف للمشروع

 9نموذج رقم 

 اقرار مالك المشروع

 

 

 

 أقر أنا المواطن:                                                                                     بطاقة رقم:

 ضمن المخطط التنظيمي رقم:                              مالك المشروع لقطعة األرض رقم:           

 بحي:

بأنني قد اطلعت على جميع الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة بأمانة منطقة الرياض )المرفقة(  

الشتراطات واألنظمة وملحقاتها،كما أقر بموافقتي التامة والصحيحة على ما جاء بها وأتعهد بالتزام التام والكامل بتنفيذ ا

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 

هـ والتعليمات التنفيذية لها،والتي تشمل إيقاف العمل بالمشروع والغرامات المالية وإزالة المبنى 06/08/1422( في 218)

 المخالف على نفقتي الخاصة مع تحملي لجميع األضرار التي قد تلحق بالمبنى أو باآلخرين الناتجة عن إزالة المخالفة .

 

 السجل المدني : .................................................      .....................أســم المـــالك : ..................................

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

 



 
 

 أمانة منطقة الرياض
 اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

 والخدمات االلكترونية

 وكالة التعمير والمشاريع
 االدارة العامة للتخطيط العمراني

 إقرار عقد اشراف للمشروع

 10نموذج رقم 

 اقرار المكتب المشرف

 

 

        أقر أنا صاحب المكتب الهندسي المشرف:                                                ترخيص رقم:                                

 المقام على قطعة االرض رقم:                                      المشرف على تنفيذ مشروع المواطن:              

 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 

أعمال الرقابة على المباني والمنشآت أثناء تنفيذ المشروع، وفي حال تقديم  المرفقة ضمن الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج

المكتب أي معلومات غير صحيحة أو تقارير وإشعارات مخالفة لالشتراطات واألنظمة فإن ألمانة الرياض الحق في اتخاذ 

ام البلديات والئحة الغرامات اإلجراءات التي تراها مناسبة ضد المكتب وتطبيق ما تقتضيه األنظمة المرعية ومنها نظ

هـ والتعليمات التنفيذية 06/08/1422( في 218والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

لها،والتي تشمل إيقاف العمل بالمشروع والغرامات المالية وإزالة المباني المخالفة على نفقة المكتب الهندسي المشرف في حالة 

 بالغ عدم اإل

 رسمياً عن المخالفة في حينها وذلك أثناء اإلشراف على تنفيذ المشروع.
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