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 محضر تسليم ابتدائي 
INITIAL COMPLETION CERTIFICATE 

 

Reference No. :  :   المرجع 
Date :  :   التاريخ 
Project Name :  :  اسم المشروع 
Project No. :  :  رقم المشروع 
Customer  :  :  اسم المالك 
Engineer :  :  اسم المهندس 
Contractor  :  :  اسم المقاول 
Contract 
Completion Date :  : 

تاريخ نهاية  
 العقد 

 
Initial Taking-Over Committee   :شكلت لجنة تسليم ابتدائي للمشروع عاليه والمكونة من 

 
Party 
 الجهة 

Title 
 الوظيفة 

Signature  
 التوقيع 

Name 
 االسم 

    
    
    
    
    

    
 

The above Project Has been finally handed-over to the 
Customer/Owner and the Taking-Over Committee has 
concluded that Works are free of defects. But There is some 
attached Remarks should be rectified within (15) Days. All 
financial and contractual matters have bee settled between the 
Customer/Owner and the Contractor, accordingly, the 
maintenance period (400) days start from receive Kahramaa 
card and certificate of completion building from municipality 
and make all testing and commissioning for electrical and 
mechanical works, and In the case of company non-
compliance to repair defects that may appear, the client have 
the right to repair it at his expense and deducted from the value 
of warranty 
This certificate was signed in duplicate given to 
Customer/Owner and Contractor, while a copy was kept by the 
Consultant. 

قد تم تسليم المشروع عاليه إلى المالك تسليماً ابتدائياً وقد رأت اللجنة أنه  
ولكن توجد مالحظات مرفقة يجب تالفيها خالل  ال توجد عيوب بالمبنى  

الك والمقاول على جميع . كما أنه قد تم التراضي نهائياً بين الم  ) يوم١٥(
بنود التعاقد الفنية والمالية وتعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن كافة  

) يوم تبدأ من تاريخ تسليم كارت  ٤٠٠األعمال لمدة فترة الضمان وقدرها ( 
الكهرباء وشهادة إتمام البناء وعمل االختبارات الالزمة للكهرباء واألعمال  

الكهربا توصيل  بعد  التزام  الصحية  عدم  حالة  وفي  للمشروع  والماء  ء 
المالك تصليحها على   التي قد تظهر ، من حق  العيوب  الشركة بتصليح 

 نفقته وخصم قيمتها من الضمان. 
حرر هذا المحضر من أصلين لكل من الطرفين وصورة تحفظ بالمكتب  

  االستشاري. 

  وهللا ولي التوفيق... 

 

  المالك  المقــاول   المكتب االستشاري  

 Consultant Contractor  Customer/Owner  

Name: ----------------------- ----------------------- ----------------------- االسم : 

Signature: ----------------------- ----------------------- -----------------------  :التوقيع 

 


