
 
 

 

 

 

 

  ,The Municipality Director سيد/ مدير البلدية ال

   ,Please be informed that our office  ______________________(office name) _______________________________________/مكتب بأننا بالعلم التكرم يرجى

 سوف نقوم باإلشراف على مشروع البناء املرخصسجل تجاري رقم ____________ 

 _____________للسيد/ _________________________________________________ 

that holds commercial registration No ___________________will supervise  

the construction project permitted to Mr.____________________________,   

   ______/_____/_____ .according to building request No   ______/_____/____ رقم بناء طلب بموجب

  ,at _____________________________________________________(area name) ______________________________________________________________ بمنطقة

  ,_________________________________________  .of property document No _____________________________________________________رقم ملكية مخطط

  ,______________________________________________________ consisting of __________________________________________________________ من واملكونة

املشروع املبين أعاله حتى إنهاء مرحلة  أعمال على تنفيذالكامل نتعهد باإلشراف 

 للشروط واللوائح والقوانين املعمول بها في دولة قطر 
ً
إتمام البناء وذلك فقا

وحسب املعايير واملواصفات القياسية للتنفيذ وااللتزام بكافة قوانين البلدية 

 لسنة( 5) رقم بالقانون  واملعدل 1985 لسنة( 4) رقم املباني تنظيم قانون )

 يصدر  ما بكافة وااللتزام( 1974 لسنة( 8) رقم العامة النظافة وقانون  2009

  يستحدث وما املباني تنظيم بشأن يماتلتع أو  قرارات من البلدية نع
ً
 في الحقا

رخصة البناء الصادرة من البلدية بشروط ، كما نتعهد بااللتزام الشأن هذا

 للتعميم وااللتزام بتنفيذ كافة القوانين والتشريعات 
ً
املتعلقة بالبيئة وذلك وفقا

 أعمال تنفيذاإلشراف على سؤولية ، ونتعهد بتحمل م 2010( لسنة 84رقم )

 للرسومات واملواصفات املعتمدة من الجهات الحكومية املختصة 
ً
البناء وفقا

واملصدقة من البلدية ، ونتحمل مسؤولية صحة وسالمة الرسومات والتصاميم 

عدة م
ُ
ن قبل املكتب ، وال يجوز للمكتب إحداث أي تغييرات في الهندسية امل

ات الجهات املختصة الرسومات أو املواصفات إال بعد الحصول على موافق

ؤولية في حالة عدم االلتزام وعليه، فإن مكتبنا يتحمل كافة املس وإعالم املالك.

، ناوُيعد هذا التعهد بمثابة إخطار وإعالم مسبق لجاء في هذا التعهد، بما 

 
ً
 وفقا

ً
ويكون املكتب مسؤول بصورة مباشرة أمام البلدية التخاذ ما تراه مناسبا

 ....وغيرها،يللقوانين واللوائح املتبعة لد
ً
 ها من مخالفات أو وقف العمل فورا

 

خطر البلدية في حال وجود أي تجاوزات أو مخالفات تنشأ خالل فترة وأن أ

 حتى 
ً
 . يتم البت في املخالفةتنفيذ الشروع وإيقاف العمل فورا

 

 ترخيص املكتب ألي سبب من األسباب. إلغاء وأن أخطر البلدية في حال 

We abide by fully supervision to execute the project stated above until 

the construction is completed according to the adopted conditions, 

regulations and laws by the State of Qatar and along with implementing 

the standards and specifications; we also abide by all municipality 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) 

and to comply with all municipality’s issues or arises up decisions and 

instructions relevant to buildings regulations, and we abide by 

municipality building permit conditions and adhere to all environmental 

laws and regulations in accordance with circular No. (84) of the year 

2010. Moreover, we will hold responsibility to supervise the 

construction's execution works according to approved drawings and 

specifications by competent governmental authorities and attested by 

the municipality and for the accuracy and safety of the drawings and 

deigns prepared by our office. The office is not allowed to make any 

changes on the drawings or specifications unless with the competent 

authorities approval and landlord notification. Thus, our office holds full 

responsibility in case of failure to this obligation which considered as 

prior official notification.  The office is directly responsible before the 

municipality which may take any necessary actions according to adopted 

laws and regulations by issuing fines or stopping the construction 

immediately or any other penalties. We shall notify the municipality in 

the event of any violations or infringements arises during the execution 

period and shall stop works immediately until the violation issue is 

finalized by the municipality. We will also notify the municipality if the 

office license was revoked for any reasons.  
 

  Obligor name (Authorized signatory)   (املخول بالتوقيع)اسم املتعهد 

 .ID No  رقم البطاقة الشخصية

  Obligor signature  توقيع املتعهد

  Consultant office stamp  ختم املكتب االستشاري 
 

 زارة البلديــــــــــــــــة والبيئــــــــــــــــة و 

 

Ministry of Municipality & Environment  

 Municipality_________________   بـــــلــــــديـــــــة _______________

 Technical Affairs Department   إدارة الشــــــــــــؤون الفنيـــــــــــــــــــــــــــــة  

 Development & Building Permits Section قسم التطوير ورخص البناء      

 _______________________ :Date التاريخ: __________________

Issue No. : 01 Form No.: F-TAD-DB-01-05 Issue date: 2/2016 

  Consultant Engineering Office  Obligation (Structural specialty)  (مكتب هندس ي استشاري )تخصص إشرافيتعهد 
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