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للمشاريع ذ.م.م بنيه  
Bunya Enterprises LLC 

 

 مشروع تطوير جزيرة الريم
Reem Island Development Project 

 
 
 

Serial. No. __________ 

NOC 1.b – Permit for temporary fence and site office 
 1نموذج  –رخصة سور ومكتب موقع مؤقت 

 بي

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:  لكترونياإلد يبرال: 

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

 Telephone No.  :رقم الهاتف 

 Mobile No.  :رقم الهاتف النقال 

  Email: :البريد اإللكتروني 

Stamp & Sig. :الختم والتوقيع Contractor: :المقاول 

 Telephone No.  :رقم الهاتف 

 Mobile No.  :رقم الهاتف النقال 

 Email:  
البريد 

 اإللكتروني:

Construction Type:   :نوع البناء 

Temporary:  بناء مؤقت  Permanent:   :بناء دائم 

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

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: 
 
 
 
 
 
 

 والتوقيعالختم  
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This permit is issued with the following conditions: بناء على الشروط التالية: رخصةلقد منحت هذه ال 

1) It is mandatory to obtain the approval of Civil Defense 
Department on the layout of the temporary fence and site 
office. 

على مخطط السور  موافقة الدفاع المدنيالحصول على يتوجب  (1
 ومخطط مكاتب الموقع المؤقت.

2) The applicant is required to submit a site layout illustrates 
ingress, egress, location of temporary site office, workers 
shades and welfare, in addition to vehicles maneuver 
route, if any. 

على مقدم الطلب أن يقدم مخطط للموقع يوضح المداخل والمخارج،  (2
موقع المكاتب المؤقتة، المظالت والخدمات الصحية للعمال، باإلضافة 

 إلى مسارات وطرق مناورة السيارات، إن وجدت.

3) This permit is not a license 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. 

لبدء األعمال في الموقع كما أنها ال تعفي ترخيصاً ليست  رخصةال هذه (3
واالستشاري والمقاول من الحصول المشروع مطور المشروع ومدير 

على رخص البناء الالزمة من إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة 
أبوظبي والجهات والهيئات المختصة حسب القوانين واألنظمة المطبقة 

 ، وبالتنسيق المباشر مع شركة بنيه للمشاريع.في إمارة أبوظبي

4) The consultant and the contractor declare by signing this 
form that they have inspected the site and warrants that 
the temporary fence has been erected and all Temporary 
Services were connected as per the enclosed layout 
(Stamped Layout must be attached to this form) and as 
per the applicable procedures of the Building Permit 
Directorate of Abu Dhabi Municipality. 

يقر كل من االستشاري والمقاول بتوقيعهما على هذه اإلستمارة بأنهما  (4
ى أنه قد تم تنفيذ السور المؤقت وربط قاما بمعاينة الموقع ويؤكدان عل

كافة الخدمات المؤقتة وفقاً للمخطط المرفق )يرفق نسخة مختومة من 
المخطط مع هذا الطلب( وحسب إجراءات تراخيص السور المؤقت 

 المعتمدة من إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي.

5) It is not allowed to encroach on asphalt roads, 
pavements, or car parking when erecting the Temporary 
Fence; in addition it is not allowed to close vehicle 
accesses. In case of requesting additional areas beyond 
the plot limits, the approval of the Master Developer 
should be enclosed with the application. 

يحظر ضم مناطق من الشوارع األسفلتية أو األرصفة أو مواقف  (5
السيارات عند إنشاء السور المؤقت، كما يحظر إغالق فتحات مداخل 
ومخارج المركبات، و في حال طلب أي مساحات إضافية خارج حدود 

 األرض فيجب إرفاق موافقة المطور الرئيسي.

6) 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 تكلفة أية أضرار للخدمات الموجودة ضمن حدود السور  (6
 المؤقت والمنطقة المحيطة بمشروعه.

7) 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 بأنه يتوجب عليكم وعلى  (7
يتكم الخاصة فحص الموقع بشكل مستقل بعمل اختبارات لمسؤو

ر خنادق بطريقة الحفر اليدوي أي بدون استعمال معدات آلية وحف
اختبارية وذلك للتأكد من خلو موقع العمل من أية عوائق قد تتعارض مع 
أنشطة البناء الخاصة بكم، آخذين بعين االعتبار أن اإلضرار بأي من 
خطوط أو شبكات الخدمات سيعرضكم إلى غرامات من قبل الجهات 

 المختصة أو مزودي الخدمات.

8) 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 عليكم اإلتصال بالمطور الرئيسي المختص بمنطقة المشروع  (8
ات، الدار العقارية أو الريم للتطوير( لالستعالم عن ستثمار)الطموح لإل

 أية مرافق إضافية أو خطوط خدمات أخرى ضمن نطاق أعمالكم.

9) 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  (9
مساحات إضافية خارج حدود قطعة األرض مع األخذ بعين اإلعتبار خطوط 

 الخدمات القائمة خارج حدود األرض أو الموقع.

10) The Applicant has to enclose with his application the 
documents listed in form NOC1.b  

على مقدم الطلب أن يرفق مع طلبه المستندات المذكورة في الجدول  (10
NOC1.b 

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

 


