
_ _______
ب بناء 

________  

ة واللوائح 
واملعدل  1

ن  ة القوان
 يستحدث 

و املهندس 

خصة ونوع 

ا إال  ل عل

 املواد بقة

ل فورًا أو 
  الم مسبق

 

 
 
 
 

 

Ministr 
 _______

 Techni
Develo
Date: ___

___فاكس ______
___بموجب طلب

______________

 الهندسية املتبعة
1985) لسنة 4م (

ام بتنفيذ كافة ل
نظيم املباني وما

 أعد التصاميم أو

 املالك ورقم الرخ

إدخال أي تعديل 

مطاب شهادة ضار

ة أو إيقاف العمل
إخطار وإعالثابة 

ry of Munici
___________M

ical Affairs D
opment & Bu

______________

______________
_______________

_______________

لألسس اً بناء وفق
تنظيم املباني رقم
ة من البلدية واالل
 تعليمات بشأن تن

االستشاري الذي

 .لبياض فقط

ا اسم وضحًا عل

رخيص وعد مر ال

ام مع بإحض االل

 مخالفة الشركة
بمثد هذا التعهد 

ipality & Urb
Municipality

Department 
uilding Perm
________ 

هاتف _________
______________

_______________

 بتنفيذ أعمال الب
 البلدية (قانون تن
صة البناء الصادرة
ية من قرارات أو

املكتب الهندس 
 .  

ألبيض أو املائل لل

مو  حجم املشروع

ا عند صدور  عل

 باألرض املحيط

ا ه الحاالت وم
 اإلجراءات ، ويعد

ban Planning
y 

its Section 

_______________
_____________ /

_____ ملكونة من

امما نتعهد باال ل
نام بكافة  قوان

ام  برخصد باالل
بلديا يصدر من ال

تعليمات سالمة و 
حكومية املختصة

  لألرض. 
 واألسوار باللون األ

  .حفر
تتناسب مع )م1

يانات ال صدق

 حدود املوقع. 

 .الزمة
 والسياج ملؤقتة

ي مثل هذ نونية 
رتب من تلك د ت

g 

  والت

______________
 املرخص للسيد/

__________ وامل_

ران ، كم قوق الج
ا ة للتنفيذ واالل

، كما نتعهد )197
ام بكافة ما واالل

اتباع إجراءات الس
در عن األجهزة الح
عالمات املساحية
الخارجية للعقار

بالحقبل الشروع
X 1,5جم ال يقل (

 واملستندات والبي
ر املناسب بشأنه.

ووضعها داخل ح

أخذ املوافقات الال
امل املباني وإزالة ء

  .ياج

  
  

من إجراءات قانو
ن األضرار ال قد

  
  
 
 
  
  

 

اوـــــــة مقـــــد شرك

_______________
ذ مشروع البناء

رقم____ ملكيةط

ي:   التا
صلحة العامة وحقو
واصفات القياسية

74) لسنة 8رقم (
و 2010) لسنة 84

امنا اب ن عدم ال
صيات أخرى تصد
ساحة لتحديد الع
لطالء والكسوات
مال ومواد البناء ق

بحج بالحفر  شروع

 باملوقع.
صاميم الهندسية
وب واتخاذ القرار
رها ت البناء أو غ

ك بعد أصصة لذل
البناء مخلفات ن

   .العقار اد

والسي املؤقتة باني

 ما تراه مناسبًا 
ة بأي تعويض عن

دـــــتعه

______________
نقوم بتنفيذ وف

____مخطط____

ي  دناه واملتمثلة 
املص ةومية ومراعا

ر واملو حسب املعاي
 النظافة العامة ر

4قًا للتعميم رقم (

ر تنجم عن قع بالغ
بأي شروط أو توص
إدارة األرا واملس
دية بحيث يكون ال
خاص لدخول العم

الشللموقع قبل  
  االستشاري.

خرائط املصدقة ب
طبقًا للتص ى  األخر 

لك التعديل املطلو
بوضع مواد وأدوات

 العامة.الطرق
 عند الحفريات .
ي األماكن املخص  

من املوقع ونظافة
  . ء

  : الية
أبعا من التأكد دم

  .والداخلية
املب وإزالة البناء ت

ق للبلدية اتخاذ
ي املطالبة  الحق 

 
 
 
 

 

شركة/ _________
سو____________

__________قة ط

روط املوضحة أد
ية والدوائر الحكو
ي دولة قطر وح  

وقانون 2009نة 
بالبيئة وذلك وفقًا

 
تقًة عن أي أضرار 

أو إخاللنا بشروع 
 إال بعد مراجعة إ
 به من قبل البلد
سياج له مدخل خ
ى املدخل الرئيس
املقاوالت واملكتب
رخصة البناء والخ

البناء أو األعمال 
ختصة لفحص ذل
أو الطرق العامة ب
ى األرصفة أو ا  ع
 تحذيرية وعوائق

املدينةارج حدود 
و البناء أعمال ع
بناء إتمام شهادة 
التا املراحل ي ية
عد أو مساحية ت

وا الخارجية صباغ
مخلفات من ملوقع

التعهد يحق اذ له
ن يكون للشركة 

  وقيع)

  ط العمراني 
__   

    ة ـــــــــــ
       لبناء 

__  

 دير البلدية
ش رم بالعلم بأننا

______________
__/____  بمنط__

ام بجميع الشر ل
لبلديام بشروط ا

ا ن املعمول  وان
) لسنة5نون رقم (

شريعات املتعلقة ب
ي هذا الشأن.   
ل املسؤولية كاملًة
ى تنفيذ املش رف ع
ي البناء  الشروع 
ام باللون املصرح
طة مكان العمل بس
ى  الفتة إعالنية ع
روع واسم شركة ا
فاظ بنسخة من ر

أعمالام بتنفيذ
لرجوع لإلدارة املخ
 إشغال األرصفة أ
خلط مواد البناء
 إنارات أو الفتات
مخلفات البناء خا

جميع من أوالً  ء
طلب عند صفات

البلدية وإخطار عة
عالمات وجود عدم
األص أعمال من اء
امل ونظافة البناء م

مخالفة الشركة
اإلجراءات دون أن

(املخول بالتوهد
 ــه

 قة الشخصية
 عهد

  ركة

دية والتخطيط
_____________

ـــــــــؤون الفنيـــــــــــــــــ
طوير ورخص ال

______________

  
  

 
 

مدالسيد/ 
ى التكر ير
ويمثلها ___
رقم ____/_

 

نتعهد باالل
ا .1 االل

والقو
بالقان
والتش
الحقًا

تحمل .2
املشرف

عدم .3
ا .4 االل
إحاطة .5
وضع .6

املشر
االحتف .7
ا .8 االل

بعد ا
عدم .9

عدم .10
وضع .11
نقل م .12
ا .13 االن

واملواص
مراجعة. 14

ع حالة ي -
االن عند -
إتمام عند -
  

ي حالة م و
رها من ا غ

اسم املتعه
بصفتـــــــــــــــــــــــــــــــ

قم البطاقر 
توقيع املتع

ختم الشرك

  
  
 

وزارة البلد
ــــــديـــــــة __بـــــل

ـــــــالشإدارة 
التطوقسم 

التاريخ: ____
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