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 Blumont Global Development 

 منظمة بلو

SITE VISIT FORM 

 نموذج زيارة الموقع

 

COMPANY NAME  
  

DATE OF SITE VISIT  
 

PROJECT NAME: Supply and installation of caravans in Mahmoudly, Tel-Saman & 

Tuwaihynia Camps- NES 
 

 تجهيز وتركيب كرفانات في مخيم محمودلي, تل سمان, و طويحينية في شمال شرق سوريا  :أسم ألمشروع
 

This confirming that we are above named Company visited the project site in the mentioned date, our company 
engineer was accompanied with Organization Site Engineer to see on ground the project requirements and 
they got the instructions and all answers of their questions regarding the project. 
Therefore, with all previous mentioned, we confirm that we do not have any other questions regarding the site 
visited and we received all the knowledges requires for the project.  
 

و برفقة  الشركة  يمهندسقد قامت بزيارة موقع المشروع وفي التاريخ  المشار اليه علما ان المسماة اعاله,  بأن شركتناهذا التأكيد 

 على أرض الواقع وحصلوا على جميع اإلجابات عن أسئلتهم  المشرف من قبل المنظمة قاموا بزيارة كاملة للمشروع مهندسال

 . وعفيما يتعلق بالمشرالخاصة يالتنفيذ التعليمات واستفساراتهم و جميع 

جميع  أن حصلنا علىلذلك ، مع كل ما سبق ذكره ، نؤكد أنه ليس لدينا أي أسئلة أخرى بخصوص الموقع الذي تمت زيارته و

 مشروع.المعلومات الخاصة بال

 

 

 
Company Engineer Name: 
 أسم مهندس الشركة  

 
……………………………………………………… 
 

Signature, Date & Company Stamp 
 توقيع و ألتاريخ و ختم الشركة  
 

………………………………………………………. 
 

 
Certified by Organization Site Engineer in Mahmoudly Camp (Name): 

 تصديق من قبل المهندس المشرف للمنظمة في مخيم محمودلي  )أالسم( 

 
……………………………………………………… 
 

Signature, Date  
 توقيع و ألتاريخ و ختم الشركة  
………………………………………………………. 
 

 
Company Engineer Name: 
 أسم مهندس الشركة  

 
……………………………………………………… 
 

Signature, Date & Company Stamp 
 توقيع و ألتاريخ و ختم الشركة  

 
………………………………………………………. 

 

Certified by Organization Site Engineer in Tel-Saman Camp 

(Name): 

 تصديق من قبل المهندس المشرف للمنظمة في مخيم  تل سمان  )أالسم(

 
……………………………………………………… 
 

Signature, Date  
 توقيع و ألتاريخ و ختم الشركة  
 

………………………………………………………. 


