
 .............توقيع مقدم الطلب  (        تم تقديم الطلب إلدارة المناطق الصناعية بتاريخ )            

 

 السيد / مدير إدارة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة         المحترم 

 والصناعة  التجارةوزارة 
 الدوحة 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ،،

 مصنع بناءح بالبدء في األعمال لتصريطلب  الموضوع:

  صنعاسم الم

  اسم المالك

  ص.ب  فاكس  جوال  تلفون

  تاريخ إصدارها  رقم رخصة البناء

  m2المساحة   رقم القسيمة

  اسم االستشاري المشرف

  ص.ب  فاكس  جوال  تلفون

  اسم المقاول المنفذ

  ص.ب  فاكس  جوال  تلفون
 

ونتعهد لكمم بماتلتمام بأعمال البناء لمشروعنا الصناعي ة على السماح لنا بالبدء نرجو التكرم بالموافق

 بالمشروع.بكافة التعهدات والرسومات والتعليمات المتعلقة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
توقيع وختم االستشاري  توقيع و ختم المستثمر

 )المشرف(

 توقيع وختم المقاول

   

 - ارفاقها:المستندات المطلوب 

 صورة من العقد مع المقاول   . 7                         صورة من رخصة البناء                            .1

 صورة الترخيص الصناعي.    8     اعي           الجدول الممني ألعمال البناء والبدء باإلنتاج الصن .2

 صورة السجل التجاري.    9                                                      تعهد اإلشراف األصلي .3

 نموذج اللوحة.    10                                           نيف اتستشاريصورة من تص .4

   تعهد السكن   . 11                                                       تعهد المقاول األصلي .5

 المالك      I Dصورة      .    12                                         لعقد مع اتستشاري صورة من ا .6

 غير موافق موافق الستعمال ادارة المناطق الصناعية 

      قسم اإلمداد الهندسي

   قسم األراضي الصناعية

   التخطيط والتطويرقسم 

   الدفعات

   العقود
 



 

 

 
 الجدول الزمني للبناء واإلنتاج الصناعي

 

  اسم المصنع

  ستأجراسم الم

  ةمساحال  رقم القسيمة

  تاريخ التخصيص  الوزاريرقم القرار 

  ص .ب  فاكس  جوال العنوان

 

 مالحظات تاريخ إلى من تاريخ وصف األعمال 

    البدء بتجهيز الموقع 1

أعماااااااااال حاااااااااار قواعاااااااااد الساااااااااور  2
 تالسور المؤقوالمبنى و

   

أعماااااااال خرساااااااانة قواعاااااااد الساااااااور  3
 وقواعد المباني وإنشاء السور

   

تركياااااااب حدياااااااد الهنااااااااجر وإنشااااااااء  4
 مبنى المكاتب

   

أعمااااااااااااااال تشاااااااااااااا يب المكاتااااااااااااااب  5
 وتركيب السور األمامي

   

األعماااااااااال الخارجياااااااااة   اإلساااااااااالت  6
 والزراعة وأعمال التنظيف(

   

               التشاااااااااااييل ا بتااااااااااادا ي 7
 للمصنع التجريبي (

   

لمصاااااااااااانع النهااااااااااااا ي ل تشااااااااااااييلال 8
 الاعليوالبدء باإلنتاج 

   

 

د واألعماااااااال المقاااااااررة فاااااااي ـالمواعياااااااباااااااا لتزام بإلدارة المناااااااا ع الصاااااااناعية  وهااااااا ا تعهاااااااد مناااااااا
، وفااااااي نين واللوا ااااااـظ والاااااانظم المعمااااااول بهاااااااالقااااااوابجميااااااع بالتقيااااااد و ،الجاااااادول الزمنااااااي أعااااااال 

حالاااااة اإلخاااااالل أو التاااااأخر فاااااي تنايااااا  أي مااااان بناااااود الجااااادول الزمناااااي يحاااااع لااااا دارة خاااااالل خمساااااة 
أو التاااااأخير فساااااخ العقاااااد أو إليااااااء التخصااااايص، ووقاااااف تنايااااا  اإلخاااااالل عشااااارة يوماااااا  مااااان تااااااريخ 

وإزالاااااااة ماااااااا عليهاااااااا مااااااان منشااااااا ت علاااااااى ناقاااااااة  األعماااااااال، واساااااااترداد األر  الماااااااؤجرةبااااااااقي 
 ى حكم قضا ي أو تعوي  .إل الحاجة المستأجر دون

 
 الرقم الشخصي .................                            ..االسم)مالك المشروع(......................

 التاريخ ..........................                            الختم والتوقيع.............................     
 

 
 
 
 

 الجدول صورة من السجل التجاري وشهادة قيد المنشأة ة المالك شركة يرفق معحظه/ في حالمال



 

 

 

 

 التاريخ :

 المناطق الصناعية  ةالسيد / مدير إدار

 دولة قطر 

 

 

 

   إشراف تعهد   

 

 اسم المشروع : ..............................................

 

يرجى التكرم بالعلم بأن شركتنا قد كلفت من قبل المستثمر باإلشراف 

على المشروع المذكور أعاله بمنطقة الصناعات الصغيرة 

لمتوسطة في ) المنطقة الصناعية ( على قسيمة أرض             وا

  رقم : .....................

 

عليه فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة  في اإلشراف على هذا المشروع 

وفقا لرخصة البناء المعتمدة وكل القوانين والنظم ذات الصلة بدولة 

ير والمواصفات قطر وبإدارة المناطق الصناعية ) وحسب المعاي

م بشأن تنظيم  1985( لسنة 4القياسية للتنفيذ وخاصة القانون رقم )

المباني وجميع لوائحه التنفيذية ( وفي حالة إنهاء او إلغاء تكليفنا 

باإلشراف على المشروع فأننا نتعهد بأخطار إدارة المناطق 

الصناعية كتابيا كما سنتحمل المسؤولية الكاملة من اى إجراء 

ف لما ورد في نص هذه االتفاقية ، كما إننا على علم تام بأن مخال

الموافقة على إصدار رخصة البناء من اى جهة حكومية ذات الصلة 

 من هذه المسؤولية. اال تعفين

 

Date: 

To: The Director, Industrial Estates 

Department 

State of Qatar  

 

Supervision Undertaking  

 

Project Title :…………………………. 

 

Please be informed that the investor has 

appointed our company to supervise the 

construction of the above referenced project in 

Small and Medium Scale Industrial Area, New 

Industrial Area at Plot No:…………………… 

Therefore, we shall bear full responsibility for 

the supervision of the project in accordance 

with the approved Building Permit and all 

relevant laws and regulations of the State of 

Qatar and DIE (including standard 

measurements & description as mentioned in 

law no.4 for the year 1985 regarding the 

Organization of Building  Construction). If 

our supervision services are terminated we 

will inform DIE in writing. Further, we shall 

bear full responsibility for any action contrary 

to the aforementioned conditions. We are 

aware that, the issue of the Building Permit by 

DIE and or the approval of any relevant 

Governmental Agencies shall not relieve us 

from this responsibility. 

 

 

 
 

 بيانات االستشاري : 

 الشركة................................................

 :...................الممثل:.................المنصب

 .هاتف:..................فاكس:......................

 :.................................... + التوقيع الختم

 

 

 بيانات المستثمر :

 االسم :.................. ...........................

  ................:المنصب :............... الشركة

  :................................. + التوقيع الختم

  

Consultants information 

 

Company:…………………………… 

 

Rep:……………Title:………………. 

Fax:………………Tel:……………… 

 

Stamp:……………………. 

 

 

Investor’s information : 

 

Name:……………………………… 

Title:……………….Co:………… 

 

Stamp:……………………. 

 



 

 

 

 
 التاريخ :

 السيد / مدير إدارة المناطق الصناعية 
 دولة قطر 

 

   مقاول تعهد

 
 اسم المشروع : .................................

يرجى التكرم بالعلم بأن شركتنا قد كلفت من قبل المستثمر بأعمال 
إنشاء المشروع المذكور أعاله بمنطقة الصناعات الصغيرة 

 طقة الصناعية (   على   قسيمة    األرض والمتوسطة في   ) المن
 رقم :............... 
 

 
عليه فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة  إلنشاء هذا المشروع وفقا 
لرخصة البناء المعتمدة وكل القوانين والنظم ذات الصلة بدولة قطر 
وبإدارة المناطق الصناعية ) وحسب المعايير والمواصفات القياسية 

م بشأن تنظيم المباني  1985( لسنة 4اصة القانون رقم )للتنفيذ وخ

وجميع لوائحه التنفيذية ( وفي حالة إنهاء و إلغاء وجودنا في موقع 
البناء فأننا نتعهد بأخطار إدارة المناطق الصناعية كتابيا كما سنتحمل 
المسؤولية الكاملة من اى إجراء مخالف لما ورد في نص هذا 

علم تام بأن الموافقة على إصدار رخصة البناء التعهد، كما إننا على 
 .من اى جهة حكومية ذات صلة التعفينا من هذه المسؤولية

 

 

 

 

أخيرا فإننا نؤكد على االلتزام بجميع القوانين الصادرة من إدارة 
المناطق الصناعية ذات الصلة ، وليست حصرا على : رخصة البناء 

لوحة اإلعالنية للمشروع وتحديد ، موافقة البدء في البناء .. الخ ، ال
 الموقع ، إجراءات السالمة ، تخزين المخلفات وإزالتها .

 

Date: 

To: The Director, Industrial Estates Department 

State of Qatar  

 

Construction Undertaking  

 

Project Title :…………………………. 

 

Please be informed that the investor has appointed our 

company to construct the above referenced  project in 

Small and Medium Scale Industrial Area, New 

Industrial Area at   Plot No:………………. 

 

Therefore, we shall bear full responsibility for the 

construction of the project in accordance with the 

approved Building Permit and all relevant laws and 

regulations of the State of Qatar and DIE (including 

standard measurements & description as mentioned in 

law no.4 for the year 1985 regarding the Organization 

of Building  Construction). If our construction  

services are terminated we will inform DIE in writing. 

Further, we shall bear full responsibility for any action 

contrary to the aforementioned conditions. We are 

aware that the issue of the Building Permit by DIE 

and/or the approval of any relevant Governmental 

Agencies shall not relieve us from this responsibility. 

 

Finally, we confirm that we will comply with all DIE 

regulations related to, but not limited to Building 

Permit, approval to proceed, etc, site hoarding and 

signage, safety and refuse storage and removal. 

 

 

 
 

 :  المقاول بيانات 

 الشركة................................................

 :...................الممثل:.................المنصب

 هاتف:...................فاكس:......................

 

 الختم :................................. التوقيع +

 

 انات المستثمر :بي

 االسم :.................. ...........................

 ................:المنصب :............... الشركة

 

  الختم :................................. التوقيع + 

Contractors information 
 

Company:…………………………… 

Rep:……………Title:………………. 

Fax:………………Tel:……………… 

 

Stamp:……………………. 

 

 

Investor s information : 

Name:……………………………… 

Title:……………….Co:………… 

 

Stamp:……………………. 



 

 

 

 رقم القسيمة : .....................................................

 المساحة : .........................................................
 النشاط الصناعي : ...............................................

سجل تجاري رقم .....................................نتعهد نحن شركة   
بعدم استغالل األرض المخصصة لمشروعنا الصناعي .............................. 
اً لشروط غرض الذي خصصت من أجله طبقلل ،إالأو المباني المقامة عليها 

 . التخصيص المبدئيالترخيص الصناعي وأحكام وضوابط 
ا الصناعي المبين في إلقامة مشروعن خصصتوأننا على علم تام بأن هذه األرض 

الترخيص الصناعي الصادر بالقرار الوزاري رقم ) ............... ( وأن قيامنا بأي 
ألحكام ، يعتبر مخالفة  على األرض المذكورةلنا بمزاولته عمل غير مرخص 

لشروط وأحكام يم الصناعي والئحته التنفيذية ،و( بشان التنظ19لقانون رقم )ا

 مة األرض المشار إليها أعاله .التخصيص المبدئي لقسي
 المباني المقامة عليهاأو  أي جزء منها وأستغالل األرض إوكما يمتنع علينا 

  . لغيرهمسواء للعاملين لدينا أو ،السكن  ألغراض
ونقر بأن هذا التعهد جزء من التخصيص المبدئي ومكمل له في جميع أحكامه ،وأن 

تستوجب  لشروط التخصيص المبدئي اً مخالف عدم التزامنا بما ورد أعاله، يعتبر
 إلغاء التخصيص 

الصغيرة تقررها إدارة المناطق الصناعية  بالتقيد بالنظم واللوائح التي  نلتزمأننا و
أراضي المناطق الصناعية الصغيرة  بشأن استغاللمن حين آلخر ،والمتوسطة 
 . والمتوسطة 

 

 ..................: االسم                                                          

 .............: ةالصف                                                    
الرقم شخصي                                                                  

..................: 
 : التوقيع                                     

نيةتعهد وإقرار بعدم استغالل األراضى الصناعية ألغراض سك  




