
رقم الهاتف
Mobile

رقم القطعة
Plot No.

تسوية أرض
Land Settlement

المنطقة
Area

اسم المنتفع
Name

                                              Applicant Data                      بيانات مقدم الطلب

 Plot Status & Type of service                              رض ونوع الخدمة
حالة ا

I hereby declare that the above information is correct .......................................................... أقر أنا الموقع بأن المعلومات أعاله صحيحة

Required documents      (صل
يرجى توفير المرفقات التالية حسب الخدمة المطلوبة (صورة طبق ا

إزالة كثبان حول ا�رض
Remove Dunes

النعم
النعم
النعم

النعم
النعم
النعم

إنشاء طريق مؤقت مؤدي ل�رض
Temporary road to the plot

Attachments: Pictures+ Topographic Survey    المرفقات : صور للموقع + الميزانية الشبكية

نطاق ا�عمال
Scope of works

كمية ا�ساس الحصوي ( إن وجد )
Quantity of Road Base

كمية الدفان للطريق المؤدي ( إن وجد )
Amount of temporary road backfill

كمية الدفان ل�رض ( إن وجد )
Amount of plot backfill

كمية الدفان ل�رض بالمنطقة المحيطة ( إن وجد )
Amount of adjacent area backfill

التكلفة ا�جمالية
Total cost

المقاول المعتمد للمنطقة
Approved contractor

الكمية
Quantity

سعر الوحدة
Unit price

التكلفة
Cost

التوقيع
Signature

التاريخ
 Date

مهندس ا�شراف
Supervision Engineer

التوقيع
Signature

التاريخ
 Date

رئيس قسم ا�شراف
Head of Supervision Section

التوقيع
Signature

التاريخ
 Date

مدير ا�دارة
Dept. Director

التاريخ
Date

نسخة إلى
Copy to

التوقيع
Signature

تاريخ إصدار أمر التكليف
Date of ITP

Technical Report (Building Dept.)                                     ( إدارة المشاريع ) التقرير الفني

Affection Plan خارطة ا�رض @
Building Permit. ( بلدية الشارقة ) إجازة البناء @

Passport Copy نسخة عن جواز السفر @

ID Copy نسخة عن بطاقة الهوية @
@ قرار المساعدة السكنية 

Residental Aid
@ شهادة استالم عالئم ( دائرة التخطيط والمساحة )

 Directorate of Town Planning and Survey Demarcation Certificate 

نموذج طلب تسوية ترابية
Land Settlement & Backfill Request Form

/         /         : Request Date تاريخ الطلب
                                                        

Chairman Approval             اعتماد رئيس الدائرة

Building Contracts Dept.                         إدارة عقود المباني

....................................................................................................................................................................................................................................................... :Instructions التوجيه

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


