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

Ministry of Municipality & Environment
_________________Municipality

_______________ ب ـ ـل ـ ــدي ـ ــة

Technical Affairs Department

إدارة الش ـ ـ ـ ــؤون الفنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قسم التطوير ورخص البناء
__________________ :التاريخ

Development & Building Permits Section
Date: _______________________
Issue date: 2/2016

Form No.: F-TAD-DB-01-06

Engineering Consulting Office Authorization (Structural specialty)

Issue No. : 01

)تفويض مكتب هندس ي استشاري (تخصص إشرافي

،،  مدير البلدية/السيد
The Municipality Director,
Please be informed that we authorized the consultant office M/s. /يرجى التكرم بالعلم بأننا فوضنا املكتب االستشاري السادة
__________________________________________________________
________________________________________________________
represented by _______________________________________________,
_________________________________________________ ويمثلها
holding commercial registration No. ___________________________,
_________________________________________ سجل تجاري رقم
ُ
to carry out full supervision on the project permitted to us under للقيام باإلشراف الكامل على تنفيذ مشروع البناء املرخص لنا بموجب
building request No. _____/_____/______ and building permit No. _____ ورخصة بنـاء رقم/_____/____ طل ـ ــب بنـ ـاء رقم
_______________________________________________________________,
________________________________________________________
consisted of __________________________________________________,

_____________________________________________ واملكون من

at _________________________________________________(area name)

________________________________________________ بمنطقة

If the supervision contract was canceled during any phase with the
mentioned above consultant office or if the project was postponed for
any reason. We hereby undertake to inform you in written about this
cancelation and to stop execution of the project until providing you with
another authorization letter complying with this form prepared by the
municipality. This new office is certified to execute and to complete the
project according to Qatar engineering rules, building permit conditions
and drawings plans approved by the municipality

وفي حال إلغاء عقد اإلشراف مع املكتب االستشاري املذكور بأي
،مرحلة من مراحل البناء أو إذا تم تأجيل املشروع ألي سبب كان
نتعهد بإبالغكم بكتاب رسمي بذلك كما نلتزم بإيقاف تنفيذ أعمال
ً
هذا املشروع إلى حين تقديم خطاب تفويض آخر طبقا لهذا النموذج
ُ
املعد من البلدية ملكتب هندس ي استشاري معتمد آخر ليقوم
ً
باإلشراف على مشروعنا حتى انتهائه وفقا لألسس الهندسية املتبعة
بدولة قطر وشروط رخصة البناء الصادرة والرسومات الهندسية
. املعتمدة من البلدية

Therefore, we take absolute responsibility before municipality if the
stated above within this authorization was violated; and the
municipality can take any necessary actions in accordance with the
adopted laws and regulations.
We also acknowledge the municipality’s right to enter and inspect the
site during execution and the process of building completion certificate,
according to Article No. (52) of Criminal Procedure Law.

 فإننا نتحمل املسؤولية الكاملة في حالة املخالفة ملا جاء في، وعليه
ً
ً
هذا التفويض أمام البلدية التخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقوانين
واللوائح املتبعةـ
كما نقر بحق البلدية لدخول املوقع ومعاينته أثناء التنفيذ وأثناء
) من52(  وذلك بناء على املادة رقم، إجراءات شهادة اتمام البناء
.قانون االجراءات الجنائية

This obligation is considered as prior official notification.
Landlord Data
Name
In his/her capacity as
ID No.
Mobile No.
Signature

.ويعد هذا التعهد بمثابة إخطار وإعالم مسبق

بيانات مالك العقار
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
بصفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
رقم البطاقة الشخصية
رقم الجوال
التوقيع

