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طــلــب اإلفـــراج عــن الـضــمــانــات الـبـنـكـيــة
الجهة المرسلة للطلب  ......................................................... :رقم الـوارد  ............................... :الـتـاريـخ 11 ........ / ........ / ........ :هـ
اســـــــــــم الــمــــالــــك  ................................................................................. :رقـم الـقـطـعـة :

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

:

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

الـمـكـتـب االســتـشــاري :

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

الـمــقــاول

الـغـرض الـمـقـدم مـن أجـلـه الـضــمــان :

o

ردم الـمــوقــع

 إصــالح الـتـلـفـيـات .

 إزالــة الـرافـعـة الـبـرجـيـة

الـمـسـتـنـدات الـمـطـلـوبـة :

o
 oصـورة مـن خـطـابـات الـضـمـانـات الـبـنـكـيـة الـمـقـدمـة بـاسـم هـيـئـة تـطـويـر الـمـديـنـة الـمـنـورة .
خـطـاب طـلـب اإلفـراج عـن الـضـمـانـات الـبـنـكـيـة مـقـدم مـن صـاحـب الـضـمـان .

بـنـود الـتـدقــيــق :
ــ إطـالق الـتـيـار الـكـهـربـائي الـدائـم :

o

تـمـت الـمـوافـقـة عـلى طـلـب إطـالق الـتـيـار الـكـهـربـائي الـدائـم بـمـوجـب خـطـاب رقـم

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

الـتـاريـخ 11 ........ / ........ / ........ :هـ بـدون مـالحـظـات .

o

تـمـت الـمـوافـقـة عـلى طـلـب إطـالق الـتـيـار الـكـهـربـائي الـدائـم بـمـوجـب خـطـاب رقـم

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

الـتـاريـخ 11 ........ / ........ / ........ :هـ مـع وجـود مـالحـظـات اآلتـيـة :
........................................................................................................ ............................................................................................................................. .......
................................................................................................................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................................................ ....................................................

ــ يـوجـد تـعـهـد مـن قـبـل الـمـالـك والـمـقـاول السـتـيـفـاء الـمـالحـظـات الـمـذكـورة في خـطـاب الـمـوافـقـة عـلى
إطـالق الـتـيـار الـكـهـربـائي الـدائـم :

o

تـم االنـتـهـاء مـن الـمـالحـظـات وفـق الـتـعـهـد الـمـقـدم

 لـم يـتـم االنـتـهـاء مـن الـمـالحـظـات .

الصفحة  1من 2
Eng.H.SH.

بـسـم هللا الـرحـمـن الـرحـيـم

الـمـمـلـكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة
هيئة تطوير المدينة المنورة
إدارة الـرخـص

نـمـوذج رقـم ( ) 063

طــلــب اإلفـــراج عــن الـضــمــانــات الـبـنـكـيــة
۩ -الـضـمان الـبـنـكي الـمـقـدم لــردم الـمـوقــع :
ــ تـم الـوقــوف عـلى الـطــبـيـعـة بـتـاريـخ 11 ........ / ........ / ........ :هـ وتـبـيـن اآلتـي :

o

ردم الـمـوقـع بـشـكـل كـامـل وتـم إزالـة الـشـدة الـسـانـدة

 لـم تـتـم اإلزالــة .

۩ -الـضـمان الـبـنـكي الـمـقـدم إلزالــة الـرافـعــة الـبـرجـيـة :
ــ تـم الـوقــوف عـلى الـطــبـيـعـة بـتـاريـخ 11 ........ / ........ / ........ :هـ وتـبـيـن اآلتـي :

o

تـم إزالـة الـرافـعـة الـبـرجـيـة والـقـاعـدة الـخـرسـانـيـة الـحـامـلـة لـهـا

 لـم تـتـم اإلزالــة .

۩ -الـضـمان الـبـنـكي الـمـقـدم إلصــالح الـتـلـفــيـات :
ــ تـم الـوقــوف عـلى الـطــبـيـعـة بـتـاريـخ 11 ........ / ........ / ........ :هـ من قبل إدارة المشاريع :

o
 oال توجد موافقة من ادارة المشاريع على طـلـب إطـالق الـتـيـار الـكـهـربـائي الـدائـم .

توجد مـوافـقـة إدارة الـمـشـاريـع على طـلـب إطـالق الـتـيـار الـكـهـربـائي الـدائـم وفـق الـنـمـوذج الـمـعـتـمـد.

مــالحــظــات :

o
 oال يــفــرج عـن الـضــمـان الـبـنـكي لـألســبـاب اآلتـيـة :
يــفــرج عـن الـضــمـان الـبـنـكي .

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

الـمهـنـدس /

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

مدير إدارة الرخص /

الـتـوقـيـع :

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

الـتـوقـيـع :

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

الصفحة  2من 2
Eng.H.SH.

الـتـاريـخ 11 ............ / ............ / ............ :هـ

الـتـاريـخ 11 ............ / ............ / .........:هـ

