

قسم تراخيص البناء


إدارة المباني
ــكور 
ترخيص أعمال دي

1 - 292495 تاريخ الصدار : 04/10/2016 تاريخ الطباعة : 04/10/2016 
رقم الترخيص : 2 - 


رقم الرض  : 3620938  اسم المنطقة : أم سقيم الثانية


اسم المالك : دلموك ثاني دلموك المهيري


رقم الرخصة : 765460 : الهاتف


اصحاب الترخيص :


السم التجاري :

أعمال ديكور داخلي وتقسيمات للمحل رقم 6 في الطابق الرضي . 
وصف العمل :


المساحة المشمولة بأعمال الديكور بالقدم المربع 500 


رقم الطابق : ارضي

dalmook thani dalmook almheiri - 4 :  رقم المبنى



الستشاري :


رقم الرخصة : الهاتف : الفاكس :


رقم الرخصة : 740651 الهاتف : 042639244 الفاكس : 042639244


اسم الشركة المنفذة : اندجيت لعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م


رقم الرخصة : الهاتف : الفاكس :


المقاول الثانوي: 

: 201600523454 التاريخ : 03/10/2016 
قيمة تأمين المقاول :
500 رقم اليصال

: 201600523462 التاريخ : 03/10/2016 
قيمة الرسوم : 273 رقم اليصال


التاريخ : ــم : ــ 
التجديدات : التجديد الرق

RAW PLACE CAFE LLC-DUBAI BRANCH 

RAW PLACE CAFE LLC 

0505667018 


هاتف طوارئ البلدية :)2232323( )8004999(.

مدير إدارة المبان ي
رؤيتنا : مبانينا حلم العالم

 1 من 1
صفحة


اشتراطات خاصة : استكمال اعتماد مخططات الدفاع المدني من خلل النظام اللكتروني قبل النجاز )قبل صب سقف الطابق(


5. يجب إتباع الوامر المحلية والقوانين والشتراطات الخاصة بالبناء .

4. يجب إبلغ قسم الطوارئ  في حال حدوث أي إصابات أو أضرار في الفراد أو الممتلكات أو الجوار.


3. على المقاول اغلق المعاملت المفتوحة والحصول على شهادة النجاز واسترداد التأمينات عند النتهاء من العمل.

2.يلغى الترخيص إذا لم يبدأ العمل خلل ستة أشهر من تاريخ الصدار أو إذا توقف العمل كليا߰ في الموقع لمدة تزيد عن ستة أشهر.

1. يسمح للمقاول المذكور بالعمل طبقا߰ للمخططات المعتمدة مع هذا الترخيص مع اللتزام التام بقواعد المن والسلمة بموقع العمل.


اشتراطات عامة :


6. للطلع على كافة الشروط وأنظمة البناء المعتمدة يرجى الرجوع للنظام اللكتروني

04/10/16

3620938

292495-1-2


