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SITE VISIT FORM 
 نموذج ز�ارة الموقع

COMPANY NAME  
  

DATE OF SITE VISIT  

 
 

PROJECT NAME: Construction and Maintenance of Community Centers in Phase 1, 5, and 7 in Al 
Hol Camp- NES 

TENDER REFERENCE CODE : SYRIA-TA-2021-038 
 
 

وع  شمال شرق سوریا -في مخیم الھول 7و   5و  1أعمال بناء و صیانة للمراكز الجماعیة في القطاع رقم  : أسم ألم�ش
 TA-SYRIA-2021-803 :  المناقصةرقم 

 

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.  
 

كتنا  ف من المسماة اعالە,    هذا التأ��د بأن �ش كة  و برفقة المهندس الم�ش ي التار�ــــخ  المشار ال�ه علما ان مهند�ي ال�ش
وع و�ف قد قامت ب��ارة موقع الم�ش

وع ع� أرض الواقع وحصلوا ع� جميع اإلجابات عن أسئلتهم  واستفساراتهم و جميع التعل�مات الخا صة �التنف�ذ  قبل المنظمة قاموا ب��ارة كاملة للم�ش
 وع. ف�ما يتعلق بالم�ش 

وع. لذلك ، مع كل ما سبق ذكرە ، نؤكد أنه ل�س لدينا أي أسئلة أخرى بخصوص الموقع الذي تمت ز�ارته وأن حصلنا ع� جميع المعلومات الخاصة    بالم�ش

 

LAST DATE FOR SITE VISIT BY (BIDDERS) 
COMPANIES ENGINEERS 
----------------------------------------------------- 
FOR ANY INQUIRIES: Please contact us 
through following:  
Org. Site Engineer: Rewan 
Phone No.:  00963996019455 

June 2, 2021 

أخر موعد لزیارة الموقع من قبل مھندس 
 الشركات ( مقدمي العطاءات)

 ---------------------------------------- 
 لألستفسار: رجاًء االتصال بنا عن طریق التالي:

ریوان  مھندس الموقع:   
00963996019455: رقم التلفون  

 
Company Engineer Name: 
كة    أسم مهندس ال�ش
 
 
……………………………………………………… 
 
Signature, Date & Company Stamp 
كة    توقيع و ألتار�ــــخ و ختم ال�ش
 
………………………………………………………. 
 

 
Certified by Organization Site Engineer (Name): 

ف للمنظمة (أالسم)  تصديق من قبل المهندس الم�ش  
 
 
……………………………………………………… 
 
Signature, Date  
 توقيع و ألتار�ــــخ  
 
………………………………………………………. 
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