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للمشاريع ذ.م.م بنيه  
Bunya Enterprises LLC 

 

 مشروع تطوير جزيرة الريم
Reem Island Development Project 

 
 
 

Serial. No. __________ 

NOC 1.a – Certificate of No Clash with Existing 
Utilities 

 الخدمات عموقع معدم تعارض الشهادة 
 القائمة

Date:      /      / 20  /      /     :20     التاريخ  

Plot No.  
رقم قطعة 

 األرض:
Sector No.  :الحوض 

Stamp & Sig. :الختم والتوقيع 
Master Developer 
Or Project Developer: 

 المطور الرئيسي
أو مطور 
 :المشروع

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Telephone No.  هاتف:رقم ال  

 Mobile No.  :رقم الهاتف النقال 

 Email:  لتترويياإلد يبرال: 

Stamp & Sig. :الختم والتوقيع Project Consultant: 
 استشاري
 :المشروع

 Telephone No.  :رقم الهاتف 

 Mobile No.  :رقم الهاتف النقال 

  Email:  اإللتترويي:البريد  

Stamp & Sig. :الختم والتوقيع Contractor: :المقاول 

 Telephone No.  :رقم الهاتف 

 Mobile No.  :رقم الهاتف النقال 

 Email:  
البريد 

 اإللتترويي:

Construction Type:   :يوع البناء 

Temporary:  بناء مؤقت  Permanent:   :بناء دائم 

 بحسب الشروط المدونة خلف الصفحة و المخطط المرفق مرجع:تم منح الموافقة 
 

This permit is issued subject to the conditions on the back side of this document and to the drawing 

reference no: 
 

Receipt 
No. 

  :Service Fee رقم اإليصال: 
رسوم 
 الخدمة:

Date:  
التاريخ

: 

Bunya Stamp & Signature: 
 
 
 
 
 
 

 الختم والتوقيع 
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This certificate is issued with the following 
conditions: 

 لقد منحت هذه الشهادة بناء على الشروط التالية:

1) This certificate is not a permit to commence the works 
at the site and does not relieve the Developer, Project 
Manager, Consultant and Contractor from obtaining 
Construction Permit from Abu Dhabi Municipality and 
Competent Authorities as per the applicable rules and 
regulations of the Emirate of Abu Dhabi, in close 
liaison with Bunya Enterprises. 

األعمال في الموقع كما أيها ال  هذه الشهادة ليست رخصة لبدء (1
واالستشاري والمقاول من المشروع تعفي مطور المشروع ومدير 

الحصول على رخص البناء الالزمة من إدارة تراخيص البناء في بلدية 
مدينة أبوظبي والجهات والهيئات المختصة حسب القوايين واأليظمة 

شركة بنيه المطبقة في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق المباشر مع 
 للمشاريع.

2) The applicant must carefully study the utilities layout 
(s) issued by Bunya Enterprises to ensure that there is 
no conflict between the utilities lines with the project 
site in order to avoid damaging any of the utilities 
lines adjacent to the project site, if there are any 
Utilities and/or Services lines within your project’s 
premises, you are requested to contact Bunya 
immediately. 

المخطط أو مخططات بدقة يجب على مقدم الطلب أن يدرس  (2
لتأكد من الخدمات الموقعية الصادرة من شركة بنيه للمشاريع ل

عدم وجود أي تعارض بين خطوط الخدمات مع موقع المشروع وذلك 
لتجنب اإلضرار بأي خطوط مجاورة لموقع العمل، وفي حال وجود أي 

طلب تعارض بين خطوط المرافق أوالخدمات مع منطقة العمل ي  
 بشركة بنيه للمشاريع.مباشرة اإلتصال منتم 

3) Before commencing the physical works, please take 
into consideration that it is important to carry out your 
own independent verification on site by manual 
doffing of trial trenches to locate anything that could 
conflict with your activities. Bear in mind that 
damaging any existing Utilities lines and or networks 
will expose you to penalties by the relevant Authority 
or Service provider.  

قبل البدء بأية أعمال فعلية يرجى العلم بأيه يتوجب عليتم وعلى  (3
يتتم الخاصة فحص الموقع بشتل مستقل بعمل اختبارات لمسؤو

ية وحفر خنادق بطريقة الحفر اليدوي أي بدون استعمال معدات آل
اختبارية وذلك للتأكد من خلو موقع العمل من أية عوائق قد تتعارض 
مع أيشطة البناء الخاصة بتم، آخذين بعين االعتبار أن اإلضرار بأي 
من خطوط أو شبتات الخدمات سيعرضتم إلى غرامات من قبل 

 الجهات المختصة أو مزودي الخدمات.

4) In addition, you must contact the respective Master 
Developer (Al Tamouh Investments, Aldar Properties 
or Reem Developers) for any additional Utilities and/or 
Services lines within the area of your scope of work. 

كما يجب عليتم اإلتصال بالمطور الرئيسي المختص بمنطقة  (4
ثمارات، الدار العقارية أو الريم للتطوير( ستالمشروع )الطموح لإل

لالستعالم عن أية مرافق إضافية أو خطوط خدمات أخرى ضمن 
 يطاق أعمالتم.

5) The contractor is responsible for any damages to the 
services within the Boundaries of the Temporary 

Fence in addition to the area surrounding his project. 

يتحمل المقاول تتلفة أية أضرار للخدمات الموجودة ضمن حدود  (5
 السور المؤقت والمنطقة المحيطة بمشروعه.

6) The approval of the Master Developer is essential in 
case of requesting additional area beyond the plot 
limits, taking into consideration the existing utilities’ 
lines out of the plot/site boundary lines. 

في حالة طلب أي إن موافقة المطور الرئيسي هي شرط أساسي  (6
مساحات إضافية خارج حدود قطعة األرض مع األخذ بعين اإلعتبار 

 خطوط الخدمات القائمة خارج حدود األرض أو الموقع.

7) The Applicant has to enclose with this application the 
following documents: 

a. Musataha Agreement or Purchase/Sale 
Agreement, or Plot Lease Agreement, or NOC 
letter from the Master Developer to issue the 
clearance certificate to the applicant. 

b. Affection plan issued by Abu Dhabi 
Municipality. 

c. NOC from the Master Developer to 

commence the process of obtaining the 
Construction Permit. 

d. Authorization letter or LOA signed by the Plot 
Developer. 

e. Receipt of Service Charge Payment. 
 

 يتوجب على مقدم الطلب أن يرفق مع طلبه المستندات التالية: (7
 

شراء، أو عقد إيجار البيع والقية عقد المساطحة، أو اتفا - أ
األرض، أو رسالة من المطور الرئيسي بعدم الممايعة 

 إلصدار الشهادة لمقدم الطلب.
 مخطط موقع صادر عن بلدية مدينة أبوظبي. - ب
موافقة المطور الرئيسي على البدء بإجراءات استخراج  - ت

 تراخيص البناء.
كتاب تتليف أو ترسية أعمال موقع من مطور األرض  - ث

 لإلستشاري و المقاول.
 إيصال دفع رسوم الخدمة. - ج

 NOTE: If there is no activity within 6 months or longer at the site, the NOC applications will expire and requires resubmission 
or renewal. 

 


