إجراءات المباشرة بأعمال الحفر
أوالً  :إخراج الطمم كامالً خارج حدود المدينة
 .1بعد تقديم المعاملة لغايات الترخيص يتم دراسة كميات الحفر المتوقعة من الحفرية بحسب مخططات الترخيص المقدمة.
 .2في حال كانت كمية الحفر للقطع ذات االستعمال السكني أكثر من ( )055متر مكعب  :بعد صدور قرار الترخيص وقبل
دفع رسوم الترخيص يتم الطلب من المشتري تقديم تعهد عدلي لدى كاتب العدل بمبلغ مساوي تكلفة النقل لكميات الحفر
وذلك وفقاً للعملية الحسابية التالية :
(كمية الحفر × ( 1.3مقدار التمدد في الحفر)) ÷ (  12متر مكعب (سعة قالب )) × (  20دينار (معدل كلفة النقل ))
 .3في حال كانت كمية الحفر أقل من ( )055متر مكعب  :يتم عمل تعهدات حسب النماذج المرفقة .
 .4المشاريع الكبيرة  :يتم تزويدنا بكمية الحفر من قبل المكتب المصمم ويتم تقديم كفالة مالية لصالح اللجنة اللوائية .
 .0يتم تسجيل أرقام اآلليات العاملة للمشروع على النموذج المعد لهذه الغاية .
 .6بعد توفير الضمان المالي والتعهدات المطلوبة حسب البنود أعاله يتم منح المشتري أمر المباشرة بأعمال اإلعمار.

ثانياً  :التشوين داخل حدود المدينة:
يتم تطبيق جميع الشروط أعاله باإلضافة للحصول على موافقة من المؤسسة أو من مالك القطعة المجاورة بوضع الطمم
لمدة معينة لغايات طم القواعد واألساسات والتخلص من الباقي ،بحيث يتم عمل رفع مساحي للقطعة التي سيوضع فيها
الطمم قبل وبعد عملية التشوين للتأكيد من عودة األوضاع كما كانت عليها سابقاً.

تعهـــــــد عدلي
كمية الحفر اكثر من ( )055متر مكعب
بقيمة (

اتعهد انا مالك القطعة رقم (

) حوض (

دينار)

) قرية (العبدلية) من أراضي مشروع

مدينة الملك عبداهلل بن عبد العزيز ,والتي سيقام عليها مشروع ..............................
بعدم القاء االنقاض ونواتج الحفريات الناتجة عن المشروع المذكور داخل حدود المدينة وبأنني
سأقوم بإزالتها وتفريغها في المواقع المعتمدة لدى الجهات المختصة خارج حدود المدينة
وخالف ذلك أتعهد بأن أدفع مبلغ يساوي كلفة إزالة كميات الطمم الناتجة عن الحفريات إلى
اللجنة اللوائية المختصة وحسبما تقدرها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها أو أن تقوم
اللجنة اللوائية بإزالتها على كلفتي الخاصة مضافاً إليها المصاريف اإلدارية.
علماً بأنه سيتم اعتبار الطمم مزاالً حكماً عند مطابقة الشبكية المستحصلة للقطعة التي تم منح
إذن التشوين عليها بعد انتهاء أعمال الحفر واإلزالة مع الشبكية المستحصلة قبل أعمال الحفر
على أن يتم اعتماد كال الشبكتين من قبل الكادر الفني المعتمد من قبل اللجنة.
المالك........................... :
التوقيع ...........................:
التاريخ........................... :

تعهــــــــــد

أتعهد أنا مالك القطعة رقم  .................حوض  ............قرية (العبدلية) من أراضي
مشروع مدينة الملك عبداهلل بن عبد العزيز ,والتي سيقام عليها مشروع .......................
بعدم إلقاء األنقاض ونواتج الحفريات الناتجة عن المشروع المذكور داخل حدود المدينة وبأنني
سأقوم بإ زالتها وتفريغها في المواقع المعتمدة لدى الجهات المختصة خارج حدود المدينة
وخالف ذلك فللجنة اللوائية الحق في مصادرة قيمة الكفالة المالية المقدمة من قبلي والمساوية
لقيمة إ زالة كميات الطمم الناتجة عن المشروع والمقدرة من قبل مؤسسة استثمار الموارد
الوطنية وتنميتها.
علماً بأنه سيتم اعتبار الطمم مزاالً حكماً عند مطابقة الشبكية المستحصلة للقطعة التي تم منح
إذن التشوين عليها بعد انتهاء أعمال الحفر واإلزالة مع الشبكية المستحصلة قبل أعمال الحفر
على أن يتم اعتماد كال الشبكتين من قبل الكادر الفني المعتمد من قبل اللجنة.

المالك........................... :
التوقيع ...........................:
التاريخ........................... :

تعهــــــــــد

أنا الموقع أدناه  ..................................وأحمل الرقم الوطني .........................
وأعمل متعهد حفريات للورشة الواقعة على القطعة  ................حوض .....................
أتعهد بنقل الطمم الناتج عن الحفر للورشة المذكورة أعاله إلى موقع موافق عليه وغير مخالف
وخارج حدود مدينة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وفي حال ظهور غير ذلك فإنني أتحمل كامل
مسؤولية عملي وذلك بإزالة المخالفة ودفع كافة المصاريف والغرامات والمساءلة القانونية
دون إبداء أي اعتراض.
متعهد الحفر

التوقيع

رقم هاتف

مالك القطعة

التوقيع

رقم الهاتف

المرفقات:
 -صورة عن الهوية الشخصية لمتعهد الحفر

موافقة تشوين
أنا الموقع أدناه السيد  ...........................وأحمل الرقم الوطني ..........................
مالك القطعة رقم ...................حوض  ........................قرية (العبدلية) ال مانع لدي
من تشوين نواتج الحفر الناتجة عن القطعة رقم  .................حوض .................
والعائدة للسيد  .......................ضمن قطعتي المذكورة أعاله وأتعهد بأن يتم إزالة نواتج
الحفر ضمن مدة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الحفر وخالف ذلك فللجنة اللوائية الحق
بازالته وعلى نفقتي الخاصة.

مالك القطعة المراد التشوين فيها

التوقيع

رقم هاتف

مالك القطعة

التوقيع

رقم الهاتف

المرفقات:
 -صورة عن الهوية الشخصية لصاحب القطعة المراد التشوين فيها.

GIS

−
−

−
−
−

