وزارة البلدي ـ ـ ـ ـ ــة والبيئ ـ ـ ـ ـ ــة

Ministry of Municipality & Environment

ب ـ ـل ـ ــدي ـ ــة _______________

_________________Municipality

إدارة الش ـ ـ ـ ــؤون الفنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

Technical Affairs Department

قسم التطوير ورخص البناء
التاريخ__________________ :
Issue No. : 01

Development & Building Permits Section
_______________________ Date:
Form No.: F-TAD-DB-00-03

Issue date: 2/2016

تعهد شركة مقاوالت
السيد /مدير البلدية
يرجى التكرم بالعلم بأننا شركة_____________________________________________________________________ /هاتف _______________فاكس _______________
ويمثلها ___________________________سوف نقوم بتنفيذ مشروع البناء املرخص للسيد__________________________________________ /بموجب طلب بناء رقم
____ ____/____/بمنطقة _________________مخطط ملكية رقم______________ واملكونة من _____________________________________________________
نتعهد بااللتزام بجميع الشروط املوضحة أدناه واملتمثلة في التالي:
 .1االلتزام بشروط البلدية والدوائر الحكومية ومراعاة املصلحة العامة وحقوق الجيران  ،كما نتعهد بااللتزام بتنفيذ أعمال البناء وفقاً لألسس الهندسية املتبعة واللوائح
والقوانين املعمول بها في دولة قطر وحسب املعايير واملواصفات القياسية للتنفيذ وااللتزام بكافة قوانين البلدية (قانون تنظيم املباني رقم ( )4لسنة  1985واملعدل بالقانون
رقم ( )5لسنة  2009وقانون النظافة العامة رقم ( )8لسنة  ، )1974كما نتعهد بااللتزام برخصة البناء الصادرة من البلدية وااللتزام بتنفيذ كافة القوانين والتشريعات
املتعلقة بالبيئة وذلك وفقا للتعميم رقم ( )84لسنة  2010وااللتزام بكافة ما يصدر من البلدية من قرارات أو تعليمات بشأن تنظيم املباني وما يستحدث الحقا في هذا
الشأن.
 .2تحمل املسؤولية كاملة عن أي أضرار تقع بالغير تنجم عن عدم التزامنا باتباع إجراءات السالمة ًوتعليمات املكتب الهندس ي االستشاري الذي أعد التصاميم أو املهندس
املشرف على تنفيذ املشروع أو إخاللنا بأي شروط أو توصيات أخرى تصدر عن األجهزة الحكومية املختصة .
 .3عدم الشروع في البناء إال بعد مراجعة إدارة األراض ي واملساحة لتحديد العالمات املساحية لألرض.
 .4االلتزام باللون املصرح به من قبل البلدية بحيث يكون الطالء والكسوات الخارجية للعقار واألسوار باللون األبيض أو املائل للبياض فقط.
 .5إحاطة مكان العمل بسياج له مدخل خاص لدخول العمال ومواد البناء قبل الشروع بالحفر.
بالحفر بحجم ال يقل (1 X 1,5م) تتناسب مع حجم املشروع موضحا عليها اسم املالك ورقم الرخصة ونوع
ً
 .6وضع الفتة إعالنية على املدخل الرئيس ي للموقع قبل الشروع
ي املشرف.
شركة املقاوالت واملكتب االستشار ً
املشروع واسم ً
 .7االحتفاظ بنسخة من رخصة البناء والخرائط املصدقة باملوقع.
صدور
الترخيص وعدم إدخال أي تعديل عليها إال
ى طبقا للتصاميم الهندسية واملستندات والبيانات التي صدق عليها عند
األخر ً
 .8االلتزام بتنفيذ أعمال البناء أو األعمال ً
بعد الرجوع لإلدارة املختصة لفحص ذلك التعديل املطلوب واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
 .9عدم إشغال األرصفة أو الطرق العامة بوضع مواد وأدوات البناء أو غيرها ووضعها داخل حدود املوقع.
 .10عدم خلط مواد البناء على األرصفة أو الطرق العامة.
 .11وضع إنارات أو الفتات تحذيرية وعوائق عند الحفريات .
 .12نقل مخلفات البناء خارج حدود املدينة في األماكن املخصصة لذلك بعد أخذ املوافقات الالزمة.
إحضار شهادة مطابقة املواد واملواصفات
ً
أوال من جميع أعمال البناء ونظافة املوقع من مخلفات البناء وإزالة املباني املؤقتة والسياج املحيط باألرض مع االلتزام ب
 .13االنتهاء ً
عند طلب شهادة إتمام بناءً .
 .14مراجعة وإخطار البلدية في املراحل التالية ً :
 في حالة عدم وجود عالمات مساحية أ ًو عدم التأكد من أبعاد العقارً .
 عند االنتهاء من أعمال األصباغ الخارجية والداخليةً .
 عند إتمام البناء ونظافة املوقع من مخلفات البناء وإزالة املباني املؤقتة والسياجً .
ً
ً
وفي حالة مخالفة الشركة لهذا التعهد يحق للبلدية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية في مثل هذه الحاالت ومنها مخالفة الشركة أو إيقاف العمل فورا أو غيرها
من اإلجراءات دون أن يكون للشركة الحق في املطالبة بأي تعويض عن األضرار التي قد تترتب من تلك اإلجراءات  ،ويعد هذا التعهد بمثابة إخطار وإعالم مسبقً .
ً

اسم املتعهد (املخول بالتوقيع)
بصفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
رقم البطاقة الشخصية
توقيع املتعهد
ختم الشركة
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Contracting Company Obligation
The Municipality Director,
Please be informed that we are _______________________________________________(company name), Tel._____________ fax____________ represented by
____________________ will execute the project’s construction permitted to Mr. ________________________________________according to building request
No. ___/___/____ at _______________________ (area), of property document No. ______________, consisting of ______________________________
We undertake to abide by all conditions described below and represented in the followings:
1. Abide by the terms of municipality and government entities and to consider the public interest and neighbors’ rights, we also abide by executing work within the
adopted engineering rules, regulations and laws of the State of Qatar and according to the standards and specifications and to abide by all municipality’s laws
(building regulations law No. (4) of the year 1985 amended by law No. (5) of the year 2009 and general cleanness law No. (8) of the year 1974). We also, abide by
municipality building permit, all environmental laws and regulations in accordance with circular No. (84) of the year 2010 and to comply with all municipality’s
issues or arises up decisions and instructions relevant to buildings regulations.
2. Holding absolute responsibility for any damages resulted from not following safety procedures and consultant engineering office instructions’ who prepared the
designs, or the instructions of the project’s supervising engineer, or for not abiding by conditions or recommendations issued by governmental competent bodies.
3. Not to proceed with the construction process unless the land is demarcated by Land and Survey Department.
4. Adherence to municipality permitted white color or shades of white painting for property's cladding facades and fence.
5. Prior proceeding with excavation works, the site must be surrounded with fence provided with a private entrance to be used by labors and construction materials.
6. Prior proceeding with excavation works a placard of at least (1.5 x 1m) commensurable to project size; must be posted at the main entrance of the site clarifying
landlord name, permit number, project type, contracting company and consulting office name.
7. A copy of building permit and approved drawings must be kept at the site.
8. Adherence to execute e construction works and other related works according to the approved engineer's drawings, documents and data upon issuing the permit,
which shall not be amended unless the relevant department has been informed in order to examine and take an appropriate decision thereon.
9. Building materials and tools or any other materials must be placed within site's boundary and not at the pavements or the public roads.
10. Mixing construction materials at pavements or public roads is not allowed.
11. Excavation site must be provided by lightings, warning signs and barriers.
12. Upon obtaining necessary approvals; all contractions’ waste must be removed to allocated place outside the city.
13. Before requesting Building Completion Certificate.; all construction works and site cleanness of wastes and removal of temporary portacabin and land’s fence
should be completed along with providing materials and specifications conformity certificate.
14. Notifying the municipality at the following phases:
 In the absence of demarcation marks or in case of uncertainty of property's dimension.
 Upon the completion of external and internal paintings.
 Upon the completion of the construction and site cleanness of wastes and removal of portacabins and boundaries .
In case of company's violation to this obligation, the municipality has the right to take necessary legal actions and to fine the company, or to stop work process
immediately, or to take any other action, without company’s right to claim any compensation for damages that may result from those actions. This obligation is
considered as a prior official notification.

Obligor Name (Authorized signatory)
In his/her capacity as
ID No.
Obligor's signature
Company stamp

