
قائمة االنتها�ات داخل مدينة لوس�ل (QAR)

LUSAIL LOGISTICS لوس�ل اللوجس��ة

1
Vehicles mounting footpaths pavement causing damage to Lusail assets ( street furniture, 
sign boards, kerbstone, granite, landscape etc.)

رع ، اللوحات  ار �ممتل�ات لوس�ل (أثاث الشوا �� رات المشاة ب�لحاق أ ك�ب مم �� � تقوم ب رك�ات ال�� الم
ران�ت ، المناظر الطب�ع�ة ، إلخ.) رص�ف ، الج رشاد�ة ، حجر ال اإل

3,000

2

Activities without Logistics' permit like opening/closing roads, plots boundaries, removing 
or installing barriers or installing porta cabins, building new blocks / stores within plots; 
incorrect placement of boundary
fence outside plots; removal of any signage)

ركيبها أو  زالة الحواجز أو ت � و�
را�� رق وحدود األ � مثل فتح / إغالق الط ��ــــح لوجس�� األ�شطة �دون ت

� ؛ وضع غ�� صحيح للحدود
را�� رك�ب ك�ائن بورتا و�ناء كتل / متاجر جد�دة داخل قطع األ ت

زالة أي الفتات) رات إ رج المؤام س�اج خا
3,000

3 Failure to leave the site or area fully cleared, upon final departure	 رة النهائ�ة ا من جميع األشغال عند المغاد رة الموقع أو المنطقة خال�ة تمام� عدم مغاد 3,000

4
Found dumping rubbish or any material in another plot without a valid permit or using 
another plot or area for concreting (concrete pumps, cranes, trucks or heavy machinery) 
etc. or entering QDREIC premises without any approval from QDREIC.

رض  ري المفعول أو استخدام قطعة أ ��ــــح سا رى دون ت رض أخ � قطعة أ
لعثور ع� نفا�ات أو أي مادة ��

رافعات أو شاحنات أو آالت ثق�لة) وما إ� ذلك أو  رسان�ة أو  رسانة (مضخات خ رى للخ رى أو منطقة أخ أخ
.QDREIC دون أي موافقة من QDREIC �

دخول م�ا��
3,000

5
Failure to maintain site facilities, lighting, hoarding, fences etc. resulting in poor 
appearance, condition, or damage to assets

رافق الموقع واإلضاءة والتخ��ن واألسوار وما إ� ذلك مما يؤدي إ� سوء المظهر أو الحالة أو  عدم ص�انة م
تلف الممتل�ات

3,000

6 Mud / Dirt Control at the Access and roads رق � / األوساخ عند الوصول والط � الط��
التح�م �� 5,000

7
Using the city utility such of ( Fire Hydrant, Storm water network, Foul Sewer Network, 
Substation, Pump Station and any other facility without valid permit from QDREIC.

ري  ��ف المجا ��ف م�اە األمطار، ش�كة ت رافق المدينة مثل (ص�بور االطفاء، ش�كة ت استخدام م
ري المفعول  ��ــــح سا رى دون ت رض�ة أخ رع�ة، محطات الضخ وأي خدمات ا الصح�ة ، ش�كة محطات ف

.QDREIC من
50,000

8 Non-Compliant Hoarding (does not comply with QD CAC Guidelines shown in Starter Pack) ( � زمة المبتدئ�� � ح
رشادات QD CAC الموضحة �� التخ��ن غ�� المتوافق (ال يتوافق مع إ 3,000

Important:  The above mentioned violations will be liable to be paid by the main contractor upon 
issuance of violation notice by QD Logistics. QD Logistics has the right to close the site 
access in case of noncompliance by the contractor

ستكون المخالفات المذكورة أعاله عرضة للدفع من قبل المقاول الرئیسي عند إصدار 
إشعار المخالفة من قبل الدیار القطریة اللوجستیة. یحق لشركة الدیار القطریة 

اللوجستیة إغالق الوصول إلى الموقع في حالة عدم امتثال المقاول

مھم:

_____________________________________ ___________________________
Acknowledged By the Contractor (Name) Signature/dated
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