
  (3(رقم اإلصدار : 

 33/30/4302تاريخ اإلصدار: 

 30/7رقم السجل / االستمارة: ش ف /

 

  ..................................... بهذا تمت ترسة المشروع المشار الية أعاله للمقاول / السادة 

 :والمانع من تسليم إجازة البناء للمقاول المذكور بعد استيفاء الشروط الخاصة للبلدية، علما بأن 

 ........................................ : مهندس اشراف ) االستشاري (، االسم............................................ 

 .... : مهندس التنفيذ  ) المقاول (،      االسم............................................................................... 

 خاص باستعمال البلدية:

 ...........................................................قسم تراخيص البناء، قيمة التكلفة التقديرية للمشروع الخاصة بالبلدية : .........

افقة قسم تصنيف  :  باألمارة نواالستشارييالمقاولين مو

....................................................................................................... 

 ............................................... الحد األقص ى لقيمة المشروع الواحد للمقاول.....................ارنة:.........ققيمة العقد بعد الم

 ......................................................... الحد األقص ى ملجمل قيم المشاريع للمقاول....................................... حجم المشروع

 ..........................................الحد األقص ى لحجم المروع لالستشاري:......

 ......................................قسم الرقابة على المباني، مشروع رقم:...........

 ختم وتوقيع االستشاري        توقيع المقاول       توقيع المالك 

            ..............................                .....                            ...............................   ....................................................... 

 

                                                                               المرفقات :                

 خططات.صورة من خطاب البلدية باعتماد امل -0

 ..............(....................صورة من رخصة المقاول سارية المفعول ) رقم الرخصة:............. -4

 ..............(................صورة من رخصة االستشاري سارية المفعول ) رقم الرخصة:.......... -3

 صورة من إجازة البناء اذا كان يوجد بناء بقطعة األرض. -2

 .....................درهم(.............المالك والمقاول،)قيمة العقد:.......عقد بين  -5

 تعهد االستشاري بمتابعة اعمال العزل الحراري.–رسالة اشراف  -0

 رسائل عدم الممانعات بخلو الموقع من دوائر الخدمات ) الكهرباء ، المياه ، االتصاالت ، الغاز ، املجاري(. -7

 ساري المفعول.صورة من خارطة األرض  -0

 ) ختم طبق األصل ساري المفعول (.ورة من سند الملكية ص -9

 صورة من إيصال دفع التامين. -03

 صورة من إيصال دفع الرسوم. -00

 تاريخ توصيل الكهرباء. -04

افقة دائرة التخطيط)للمباني التجارية والصناعية(. -03  صورة من مو

 رسالة الدفاع المدني ) تجاري + صناعي (. -02

 من المالك، االستشاري ، المقاول ، وبلدية الشارقة ) تجاري + صناعي(. دفتر مواصفات معتمد -05

 تقديم تعهد من االستشاري بخصوص المصاعد للمباني التجارية. -00

  تفتيش يبين حالة المشروع )  اخر صب خرساني (.تقرير  -71

   .اإلقرارنموذج  -71

 :  القطعةرقم                                                تاريخها :                                                 

 االستشاري :  المنطقة : 

 المشروع : 

 تعيين مهندس االستشاري و المقاول وتجديد ترخيص البناء
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