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 نتعهد بااللتزام بجميع الشروط املوضحة أدناه واملتمثلة في التالي: 

ًاملصلحة العامة وحقوق الجيران ، كما نتعهد بااللتزام بتنفيذ أعمال البناء وفق ةااللتزام بشروط البلدية والدوائر الحكومية ومراعا .1
 
لألسس الهندسية املتبعة واللوائح  ا

واملعدل بالقانون  1985( لسنة 4ني رقم )والقوانين املعمول بها في دولة قطر وحسب املعايير واملواصفات القياسية للتنفيذ وااللتزام بكافة قوانين البلدية )قانون تنظيم املبا

كما نتعهد بااللتزام برخصة البناء الصادرة من البلدية وااللتزام بتنفيذ كافة القوانين والتشريعات  ، (1974( لسنة 8وقانون النظافة العامة رقم ) 2009( لسنة 5رقم )

 للتعميم رقم )
 
 في هذا  2010( لسنة 84املتعلقة بالبيئة وذلك وفقا

 
وااللتزام بكافة ما يصدر من البلدية من قرارات أو تعليمات بشأن تنظيم املباني وما يستحدث الحقا

  الشأن.

 عن أي أضرار تقع بالغير تنجم عن عدم التزامنا ب .2
 
تعليمات املكتب الهندس ي االستشاري الذي أعد التصاميم أو املهندس اتباع إجراءات السالمة ًوتحمل املسؤولية كاملة

 املشرف على تنفيذ املشروع أو إخاللنا بأي شروط أو توصيات أخرى تصدر عن األجهزة الحكومية املختصة . 

 شروع في البناء إال بعد مراجعة إدارة األراض ي واملساحة لتحديد العالمات املساحية لألرض. عدم ال .3

 .طااللتزام باللون املصرح به من قبل البلدية بحيث يكون الطالء والكسوات الخارجية للعقار واألسوار باللون األبيض أو املائل للبياض فق .4

  .بالحفرلعمال ومواد البناء قبل الشروع إحاطة مكان العمل بسياج له مدخل خاص لدخول ا .5

 عليها اسم املالك ورقم الرخصة ونوع  تتناسب مع حجم املشروع (مX 1 1,5بحجم ال يقل ) بالحفًر الشروعللموقع قبل  يوضع الفتة إعالنية على املدخل الرئيس  .6
 
موضحا

 املشرف.  كة املقاوالت واملكتب االستشارًياملشروع واسم شًر

 من رخصة البناء والخرائط املصدقة باملوقع. االحتفاظ بنسخة .7

 للتصاميم الهندسية واملستندات والبيانات التي صدق عليها عند صدور الترخيص وعد ًىالبناء أو األعمال األخًرأعمال االلتزام بتنفيذ  .8
 
إدخال أي تعديل عليها إال  مطبقا

 بعد الرجوع لإلدارة املختصة لفحص ذلك التعديل املطلوب واتخاذ القرار املناسب بشأنه.

 عدم إشغال األرصفة أو الطرق العامة بوضع مواد وأدوات البناء أو غيرها ووضعها داخل حدود املوقع.  .9

 العامة.خلط مواد البناء على األرصفة أو الطرق  عدم .10

 رات أو الفتات تحذيرية وعوائق عند الحفريات .وضع إنا .11

 ك بعد أخذ املوافقات الالزمة.نقل مخلفات البناء خارج حدود املدينة في األماكن املخصصة لذل .12

ً االنتهاء .13
 
 واملواصفات املواد مطابقة شهادة إحضاًرب االلتزام مع باألرض املحيط والسياج املؤقتة املباني وإزالة البناء مخلفات من املوقع ونظافة البناء أعمال جميع من أوال

ً. بناء إتمام شهادة طلب عند

ً: التالية املراحل في البلدية وإخطار  مراجعة. 14

 العقار. أبعاد من التأكد عدم أًو مساحية عالمات وجود عدم حالة في ً

 ًوالداخلية. الخارجية األصباغ أعمال من االنتهاء عند

 ًوالسياج. املؤقتة املباني وإزالة البناء مخلفات من املوقع ونظافة البناء إتمام عند
 

 أو غي اوفي حالة مخالفة الشركة لهذ
ً
 من إجراءات قانونية في مثل هذه الحاالت ومنها مخالفة الشركة أو إيقاف العمل فورا

ً
رها التعهد يحق للبلدية اتخاذ ما تراه مناسبا

ً.بأي تعويض عن األضرار التي قد تترتب من تلك اإلجراءات ، ويعد هذا التعهد بمثابة إخطار وإعالم مسبقمن اإلجراءات دون أن يكون للشركة الحق في املطالبة 
ً

    )املخول بالتوقيع(اسم املتعهد 

   بصفتـــــــــــــــــــــــــــــــه 

   قم البطاقة الشخصيةر 

   توقيع املتعهد

   ختم الشركة 
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