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 حتقيقــًا ملبــدأ الشــفافية والــذي يعــد جوهــر احلوكمــة مــن خــال مســار إجرائــي واضــح ألوامــر التغييــر واملــدد اإلضافيــة ملشــاريع الــوزارة 
يعتمــد علــى حتديــد األدوار واملســؤوليات لــكل اجلهــات املشــاركة فيهــا وهــي:)إدارات التعليــم- وكالــة املشــاريع والصيانــة- وكالــة اخلدمــات 

املشــتركة( وصــواًل إلــى اعتمــاد أصحــاب الصاحيــة )معالــي املســاعد- معالــي الوزيــر(.

أواًل: الدليــل اإلجرائــي ألوامــر التغييــر بنــاًء علــى نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/58( وتاريــخ 
1427/09/04هـــــ والئحتــه التنفيذيــة وقــرار تفويــض الصاحيــات للمســؤولني بالــوزارة للعــام املالــي 1438 / 1439هـــــ الصــادر برقــم 104374 
بتاريخ 1438/06/16هـــ وقرار تفويض الصاحيات ملديري عموم ومديري إدارات التعليم يف املناطق واحملافظات للعام املالي 1439/1438هـ  

برقــم 38717080 بتاريــخ 1438/05/12 هــــــ.

ثانيــًا: الدليــل اإلجرائــي ألوامــر التغييــر بنــاًء علــى نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة الصــادر باملرســوم امللكــي امللكــي رقــم )م/128( 
بتاريــخ   82595 برقــم  الصــادر  1442/1441هــــ  املالــي  للعــام  التعليــم  وزارة  ملســؤولي  الصاحيــات  تفويــض  وقــرار  1440/11/13هـــ  وتاريــخ 

املناطــق واحملافظــات الصــادر بتاريــخ 1441/08/23هـــــ. التعليــم يف  إدارات  العمــوم ومديــري  1441/07/24هــــــ ومديــري 

الهدف العام من الدليل

المحتوى
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1 - وصف اإلجراءات لكل مسار ألوامر التغيير التالية :
         أعمال إضافية لها نظير )وفر -عجز( ومدد تنفيذها.

         أعمال إضافية ليس لها نظير )وفر - عجز( ومدد تنفيذها.
         املدد اإلضافية نتيجة اإليقاف واالستئناف.

         املدد اإلضافية نتيجة نقص االعتمادات املالية.
.)RACI  MATRIX(   2 - مخطط لكل مسار إجرائي يوضح تنفيذ اإلجراء عن طريق مصفوفة املهام

3 - النمــاذج املســتخدمة لــكل إجــراء علــى حــدة وميكــن احلصــول علــى النمــاذج مــن )البوابــة اإللكترونيــة لوكالــة الــوزارة للمشــاريع 
والصيانــة (.

1 - االلتزام بتطبيق مواد نظام املنافسات واملشتريات احلكومية والئحته التنفيذية. 
2 - حتديد األدوار واملسؤوليات لكل اجلهات املشاركة يف إجراءات أوامر التغيير.

3 - حتديد املدة الزمنية لتنفيذ اإلجراءات باملصفوفة )فيما يخص إدارات التعليم ووكالة املشاريع والصيانة(.
4 - تقليص عدد النماذج املستخدمة وفق األنظمة واللوائح املعمول بها وتسريع اإلجراءات.

5 - بناء مؤشرات األداء حلوكمة اإلجراءات. 
6 - أمتتة املهام املوكلة لكافة اجلهات املشاركة يف إعداد أوامر التغيير.

وفيما يلي وصف اإلجراءات لكل مسار ألوامر التغيير متبوعًا باملصفوفة والنماذج املستخدمة لكل مسار.

أهداف الدليل

ويشتمل كل دليل على ما يلي
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الدليل اإلجرائي ألوامر التغيير بناًء على نظام املنافسات واملشتريات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/58( وتاريخ 1427/09/04 
هـــــ والئحتــه التنفيذيــة وقــرار تفويــض الصاحيــات للمســؤولني بالــوزارة للعــام املالــي 1438 / 1439 هـــــ الصــادر برقــم 104374 بتاريــخ 
1438/06/16 هـــــ وقــرار تفويــض الصاحيــات ملديــري عمــوم ومديــري إدارات التعليــم يف املناطــق واحملافظــات للعــام املالــي 1439/1438هـــ 

برقــم 38717080 بتاريــخ 1438/05/12 هــــــ.

أوًل
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يقدم املقاول خطاب بطلب التعميد باألعمال اإلضافية شاملة حصر للبنود التي لها نظير بالعقد وجداول الوفر والزيادة.
مراجعــة طلــب املقــاول مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال 
اإلضافيــة التــي لهــا نظيــر بالعقــد مــع إيضــاح حالــة الوفــر أو العجــز وتقــوم إدارة التعليــم برفــع كامــل املعاملــة لــإدارة العامــة للمشــروعات 

اإلنشــائية بالــوزارة .
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مبراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم 

بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومــن ثــم إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة .

ترفــع اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مباشــرة إلــى معالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد مــن صاحــب الصاحيــة معالــي 
وزيــر التعليــم.

تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلى إدارة التعليم إلشعار املقاول بالبدء يف التنفيذ .

تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بالرفــع لــإدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلجــز مبلــغ العجــز وإصــدار بطاقــة احلجــز 
املبدئــي ثــم يتــم الرفــع إلــى معالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.

تقــوم اإلدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة باالرتبــاط علــى املبلــغ وإشــعار اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة والتــي تعيــد كامــل 
املعاملــة إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول لبــدء التنفيــذ.

يف حالــة عــدم توفــر االعتمــادات املاليــة يتــم إعــادة املعاملــة إلــى إدارة  التعليــم إليقــاف العمــل نظامــًا عنــد الوصــول ملرحلــة تأثيــر األعمــال 
اإلضافيــة املطلوبــة علــى املســار احلــرج للمشــروع علــى أن تتــم املتابعــة مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم بخطــاب شــهري لــإدارة 
العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلــني توفــر االعتمــاد املالــي ثــم يتــم رفــع املعاملــة مــرة أخــرى وتكــرر اخلطــوات الســابقة )حالــة العجــز( ويتــم 

إشــعار املقــاول باالســتئناف بالتزامــن مــع إشــعاره بالتعميــد باألعمــال اإلضافيــة.

أواًل: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية لها نظير بالعقد )وفر-عجز(

مالحظة هامة :

أ( في حالة الوفر

ب( في حالة العجز
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد ، جــدول الكميــات ، املخططــات ، الشــروط العامــة  الشــروط 
اخلاصــة ، املواصفــات ، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة ( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي :

1 - خطــاب املقــاول رقــم                 بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى ســعادة مديــر التعليــم مبنطقــة ) مبحافظــة (                والــذي 
يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة عــن :

          أ -
         ب -

2 - التقريــر الفنــي املعــد مــن قبــل املهنــدس املشــرف علــى املشــروع بــإدارة التعليــم متضمنــًا ماحظاتــه علــى احلصــر بعــد املراجعــة والتدقيــق 
مــن واقــع املخططــات واملواصفــات وشــروط العقــد. 

3 - التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ) مرفق بطاقة بيانات األعمال واملدد (  وهي :

محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

نسبة اإلجنازموقع املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقعرقم عقد املشروع

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

3

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

القيمة

النسبة

النسبة

النسبة
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وبعد الدراسة تبني للجنة ما يلي : 

وعليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميد املقاول )                                         ( باألعمال اإلضافية التي لها نظير بالعقد وفقًا للتفاصيل املدرجة باجلدول عاليه وحسب 

الكميات املوضحة باملقايسة املرفقة بخطاب إدارة التعليم املشار إليه وبنفس أسعار البنود املماثلة بعقد املقاول اخلاص باملشروع.
2 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق واستكمااًل لإجراءات النظامية حيال ذلك.

3 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .
4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

وعليه جرى التوقيع .....

املهندس املشرف/ عضوًا : 

مديـر اإلشـــراف / عضوًا :

االســــــــــــــم :

التوقيــــــع :

يعتمد

مدير شؤون املباني

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

وفرعجزنسبتهاإجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ  املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه لعجــز يف الكميــات لبعــض البنــود يف املقايســة حيــث إن كميــات املقايســة تقديريــة وجتري 
احملاســبة علــى أســاس الكميــات الفعليــة املنفــذة علــى الطبيعــة طبقــًا للمــادة )65( مــن الائحــة التنفيذيــة واملــادة )46( مــن الشــروط العامــة 
امللحقــة بالعقــد، وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل 

اإلجــراءات وطبقــًا لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات .
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :

1 - تعميــد املقــاول                                           باألعمــال اإلضافيــة التــي لهــا نظيــر بالعقــد بقيمــة                                         ريــال 
فقــط )كتابــة( تغطــى بالكامــل مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ قيمتــه                                   ريــال، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال 

مــدة                             يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة الوفر املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبته من قيمة العقدالوفر بعد حسم أمر التغيير

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ  املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه لعجــز يف الكميــات لبعــض البنــود يف املقايســة حيــث إن كميــات املقايســة تقديريــة وجتري 
احملاســبة علــى أســاس الكميــات الفعليــة املنفــذة علــى الطبيعــة طبقــًا للمــادة )65( مــن الائحــة التنفيذيــة واملــادة )46( مــن الشــروط العامــة 
امللحقــة بالعقــد،  وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل 

اإلجــراءات وطبقــًا لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات.
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :

1 - تعميد املقاول                                                               باألعمال اإلضافية التي لها نظير بقيمة                                                ريال 
فقــط )كتابــة( يغطــى جــزء منهــا مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ                              ريــال والباقــي عجــز بقيمــة                  ريــال مت 
حجزه بخطاب اإلدارة العامة للميزانية رقم                           بتاريخ    /    /        هـ  نسبة              %  وهي يف حدود املسموح به نظامًا 

يلــزم االرتبــاط عليــه، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال مــدة                           يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 -  تفويض مدير )عام( التعليم بـ                            بإشعار املقاول بذلك بعد االرتباط على مبلغ العجز .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة العجز املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

املوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

تاريخ نهاية عقد املشروع

ريال

ريال ريال

ريال

يومًا

نسبتها من قيمة العقدقيمة أمر التغيير بعد حسم الوفر

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز

مت حجز مبلغ العجز 
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أواًل: معلومات عامة عن املشروع :

ثانيًا:  التعميدات السابقة ) لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ( :

ثالثًا:  التعميد احلـــالي :

املكرم مدير / مؤسسة / شركة :                                                                                                           احملترم
العنوان : ص . ب )            ( الرمز البريدي )            (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته          ...  وبعد ،،
إشارة إلى خطابكم رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ملشروع    

مقاولتكــم، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة علــى تعميدكــم بأعمــال إضافيــة لهــا نظيــر بالعقــد وفقا للتفاصيــل املدرجة باجلدول 
عاليه وحســب الكميات املوضحة باملقايســة املرفقة بخطاب إدارة التعليم املشــار إليه وبنفس أســعار البنود املماثلة. 

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف .

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

مدة عقد املشروع

األعمال اإلضافية الكلية مبا 
فيها هذا التعميد

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقد

قيمة األعمال

يغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نهاية العقد بعد التمديد

تاريخرقم

رقم املدةالقيمةتاريخ التعميدم

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطــاب بطلــب التعميــد باألعمــال اإلضافيــة شــاملة حصــر للبنــود التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وجــداول الوفــر والزيــادة مــع 
تقــدمي حتليــل ألســعار البنــود املســتحدثة.

مراجعــة طلــب املقــاول مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يوضــح أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال 
اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر ووجــود وفــر باملشــروع.

الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا 
لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومائمــة األســعار املقدمــة مــن املقــاول ألســعار الســوق ومــن 
ثــم إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بالعــرض علــى جلنــة فحــص العــروض بــاإلدارة العامــة للمشــتريات 

بالــوزارة.
تقــوم جلنــة فحــص العــروض بإعــداد محضــر فحــص العــروض املتضمــن املوافقــة علــى التكليــف باألعمــال اإلضافيــة ومناســبة األســعار 

املقدمــة مــن املتعاقــد ومــدة التنفيــذ ورفعــه ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم والتي تقوم بدورها بإشعار املقاول لبدء التنفيذ.

ثانيًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد )وفر(
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ARCISys

G
ov

صالحية
صاحب ال

املسئول

املستشار

للعلم

األنظمة اإللكترونية

حلوكمة
ا

صطلح
امل

الرمز

جدول الرموز

ضافية شاملة
يقدم املقاول خطابه بطلب التعميد باألعمال اإل

س لها نظير بالعقد وجداول الوفر والزيادة
صر للبنود التي لي

ح
حتليل ألسعار البنود املستحدثة

مي 
مع تقد

ضمن
مراجعة طلب املقاول مع إعداد تقرير فني حديث يت

س لها نظير
ضافية  التي لي

أسباب االحتياج إلى األعمال اإل
الرفع بكامل املعاملة لإلدارة العامة للمشروعات
اإلنشائية بالوزارة ملراجعة واستكمال اإلجراءات

"إحالة املعاملة من اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة
صاميم بالوزارة

إلى اإلدارة العامة للدراسات والت
ك األعمال

جتة عن تل
ضافية النا

(لدراسة الكميات اإل
ضافية ومالئمة األسعار املقدمة من املقاول ألسعار السوق) "

اإل

صالحية 
صاحب ال

ض على 
العر

إشعار إدارة التعليم

صالحية ( التعميد )
صاحب ال

موافقة 

إشعار املقاول

ض 
ص العرو

ضر فح
إعداد مح

ضافية ومناسبة األسعار املقدمة من املتعاقد)
ف باألعمال اإل

(دراسة التكلي

خلدمات املشتركة
ض بوكالة ا

ص العرو
جلنة فح

ض على 
العر

بالوزارة  (وفر مالي)

خطوات اإلجراء

جلهات املشاركة
ا

املسئولية

مندوب املقاول

املقاول
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وكالة الوزارة للمشاريع وال

املسئولية

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

املسئولية

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

املسئولية

املسئولية

رقم اخلطوة

املسئولية

رقم اخلطوة

املسئولية

املسئولية

املسئولية

رقم اخلطوة

اإلدارة العامة
للمشروعات
املسئوليةاإلنشائية

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

املسئولية

رقم اخلطوة

املدة املقترحة باأليام ( يوم عمل )

خلدمات املشتركة
وكالة ا

ض
ص العرو

جلنة فح
صالحية

صاحب ال

معالي مساعد
وزير  التعليم

معالي
وزير التعليم

النماذج املستخدمة

ضافية
ضر دراسة أعمال إ

مح
س لها نظير

لي

س لها
ضافية لي

ض أعمال إ
طلب عر

ض
ص العرو

جلنة فح
نظير بالعقد على 

منوذج إشعار مقاول

سكرتير اللجنة

املسئولية
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وكيل الوزارة

أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد (وفر)

٢

مصفوفة اإلجراء
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطــاب املقــاول شــركة                                                         رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى مديــر التعليــم 
مبنطقــة /                                مبحافظــة                       والــذي يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة 

عــن األســباب اآلتيــة :
          أ -
         ب -

2 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملرفق به عرض األسعار املطلوب.

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

لها نظيرالنسبة
أو ليس لها
لها نظير

أو ليس لها النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز  احلالية

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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وعليه ترى اللجنة ما يلي : 
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات املوضحة بعاليه.

2 - العــرض علــى جلنــة فحــص العــروض ألخــذ املوافقــة علــى مــا ســبق واعتمــاد احملضــر مــن صاحــب الصاحيــة يف الترســية واســتكمال 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك.

3 - هــذا احملضــر ال يعتبــر ســاريًا دون اعتمــاد صاحــب الصاحيــة يف الترســية حملضــر جلنــة فحــص العــروض باملوافقــة علــى األعمــال 
املذكــورة.

4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة أن األعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

املهندس/ عضوًا :
املهندس/ عضوًا :

م

1

2

3

4

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

عجز مت االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

 أعضاء جلنة أوامر التغيير

يعتمد
رئيس جلنة أوامر التغيير باالدارة
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املوضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على جلنة فحص العروض

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
برفقــه املعاملــة اخلاصــة بـــطلب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بعقــد املشــروع املذكــور بياناتــه باجلــدول التالــي وذلــك 

لعرضهــا علــى جلنــة فحــص العــروض.

ومرفق املستندات التالية: 
1 - محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع واملعتمد من جلنة أوامر التغيير مدرج به البنود املستحدثة.

2 - صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أوليس لها نظير بالعقد.
3 - حصر كميات البنود اإلضافية .

4 - مقايسة توصيف وكميات وقيمة البنود اإلضافية .
5 - مقايسة بالبنود امللغاة والوفورات التي تغطى األعمال املطلوبة .

6 - خطاب إدارة شؤون املباني رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب املوافقة على تعميد املقاول .
7 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير  بالعقد .

و لسعادتكم  وافر حتياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة                                                                حفظه اهلل

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

مسلم ابتدائيًااملوقف التنفيذي حتت التنفيذ

نسبة اإلجناز

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

عجز مت االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

نسبتها

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

وفرعجز
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                        رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ 
أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه. 

وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد بدليــل اإلجــراءات وطبقــًا 
لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات.

آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :
1 - تعميــد املقــاول                                                       باألعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر بقيمــة                                      ريــال 
فقــط )كتابــة( تغطــى بالكامــل مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ قيمتــه                                       ريــال، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال 

مــدة                                       يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير )حالة الوفر املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز

نسبته من قيمة العقدالوفر بعد حسم أمر التغيير

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقعاملوقف التنفيذي

مدة عقد املشروع

نسبة اإلجناز  

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقدقيمة الوفورات باملشروع

املكرم مدير / مؤسسة / شركة                                                                                                                                             احملترم
العنوان : ص . ب                     الرمز                     فاكس                     

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
إشــارة إلــى خطابكــم                                          رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس 
لهــا نظيــر بالعقــد للمشــروع أعــاه مقاولتكــم ، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة علــى تعميدكــم بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر 

بالعقــد وفقــًا للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول التالــي:

م

1

2

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نسبتها

تاريخرقم

وفرعجز

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف .
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطــاب طلــب التعميــد باألعمــال اإلضافيــة شــامل حصــر للبنــود التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وجــداول الوفــر والزيــادة مــع 
تقــدمي حتليــل ألســعار البنــود املســتحدثة ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن 

أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر مــع إيضــاح وجــود عجــز مالــي باملشــروع.
الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا 
لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومائمــة األســعار املقدمــة مــن املقــاول ألســعار الســوق ومــن ثــم 
إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بالرفــع لــإدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلجــز مبلــغ العجــز وإصــدار 

بطاقــة احلجــز املبدئــي.
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بالعــرض علــى جلنــة فحــص العــروض بــاإلدارة العامــة للمشــتريات بالــوزارة التــي تقــوم 
بدورهــا بإعــداد محضــر فحــص العــروض املتضمــن املوافقــة علــى التكليــف باألعمــال اإلضافيــة ومناســبة األســعار املقدمــة مــن املتعاقــد ومــدة 

التنفيــذ ورفعــه ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.
تقــوم اإلدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة باالرتبــاط علــى املبلــغ وإشــعار اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بإعــادة 

كامــل املعاملــة إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول لبــدء التنفيــذ.

يف حالــة عــدم توفــر االعتمــادات املاليــة تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بإعــادة املعاملــة إلدارة التعليــم إليقــاف العمــل 
نظامــًا عنــد الوصــول لتاثيــر تلــك األعمــال علــى املســار احلــرج للمشــروع علــى أن تتــم املتابعــة مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم 
بخطــاب شــهري لــإدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلــني توفــر االعتمــاد املالــي ثــم يتــم رفــع املعاملــة مــرة أخــرى بعــد توفــر االعتمــاد املالــي 

وتكــرر اخلطــوات الســابقة ويتــم إشــعار املقــاول باالســتئناف بالتزامــن مــع إشــعاره بالتعميــد باألعمــال اإلضافيــة.

مالحظة هامة :

ثالثًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد )عجز(
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطــاب املقــاول شــركة                                                         رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى مديــر التعليــم 
مبنطقــة /                                مبحافظــة                       والــذي يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة 

عــن األســباب اآلتيــة :
          أ -
         ب -

2 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملرفق به عرض األسعار املطلوب.

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

لها نظيرالنسبة
أو ليس لها
لها نظير

أو ليس لها النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز  احلالية

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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وعليه ترى اللجنة ما يلي : 
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات املوضحة بعاليه.

2 - العــرض علــى جلنــة فحــص العــروض ألخــذ املوافقــة علــى مــا ســبق واعتمــاد احملضــر مــن صاحــب الصاحيــة يف الترســية واســتكمال 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك.

3 - هــذا احملضــر ال يعتبــر ســاريًا دون اعتمــاد صاحــب الصاحيــة يف الترســية حملضــر جلنــة فحــص العــروض باملوافقــة علــى األعمــال 
املذكــورة.

4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة أن األعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

املهندس/ عضوًا :
املهندس/ عضوًا :

م

1

2

3

4

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

عجز مطلوب االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

 أعضاء جلنة أوامر التغيير

يعتمد
رئيس جلنة أوامر التغيير باالدارة
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املوضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على جلنة فحص العروض

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
برفقــه املعاملــة اخلاصــة بـــطلب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بعقــد املشــروع املذكــور بياناتــه باجلــدول التالــي وذلــك 

لعرضهــا علــى جلنــة فحــص العــروض.

ومرفق املستندات التالية: 
1 - محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع واملعتمد من جلنة أوامر التغيير مدرج به البنود املستحدثة.

2 - صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أوليس لها نظير بالعقد.
3 - حصر كميات البنود اإلضافية .

4 - مقايسة توصيف وكميات وقيمة البنود اإلضافية .
5 - مقايسة بالبنود امللغاة والوفورات التي تغطي األعمال املطلوبة .

6 - خطاب إدارة شؤون املباني  رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب املوافقة على تعميد املقاول .
7 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير  بالعقد .

و لسعادتكم  وافر حتياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة                                                                   حفظه اهلل

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

مسلم ابتدائيًااملوقف التنفيذي حتت التنفيذ

نسبة اإلجناز

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

عجز مطلوب االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

نسبتها

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

وفرعجز
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

أشــير خلطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                        رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة ليــس لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه. 

وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد بدليــل اإلجــراءات وطبقــًا 
لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات.

آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي: - 
1 - تعميد املقاول                                                             باألعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بقيمة                                           ريال 
فقــط )كتابــة( يغطــى جــزء منهــا مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ                                ريــال والباقــي عجــز بقيمــة                      ريــال 
مت حجــزه بخطــاب اإلدارة العامــة للميزانيــة رقــم                  بتاريــخ                           نســبة          % وهــي يف حــدود املســموح بــه نظامــًا 

ومت االرتبــاط عليــه، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال مــدة                            يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام ( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك بعد االرتباط على مبلغ العجز.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير )حالة العجز املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز

نسبته من قيمة العقدقيمة أمر التغيير بعد حسم الوفر

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

ريال

ريال

ريال

مت حجز مبلغ العجزيومًا

وفرعجز
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إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقعاملوقف التنفيذي

مدة عقد املشروع

نسبة اإلجناز  

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقدقيمة الوفورات باملشروع

املكرم مدير / مؤسسة / شركة                                                                                                                                             احملترم
العنوان : ص . ب                     الرمز                     فاكس                     

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
إشــارة إلــى خطابكــم                                          رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس 
لهــا نظيــر بالعقــد للمشــروع أعــاه مقاولتكــم ، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة علــى تعميدكــم بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر 

بالعقــد وفقــًا للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول التالــي:

م

1

2

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطي من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نسبتها

تاريخرقم

وفرعجز

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطــاب طلــب إيقــاف املشــروع موضــح فيــه الســبب ومدعــم باملســتندات ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي مــع إعــداد 
تقريــر فنــي حديــث يتضمــن حالــة املشــروع وتأييــد طلــب اإليقــاف، ويقــوم مديــر التعليــم باعتمــاد طلــب اإليقــاف، ويتــم اســتئناف العمــل بعــد 

زوال ســبب اإليقــاف.
الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب 

التمديــد ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول بالتمديد.

الحالة األولى :

 قيمة المشروع ٣ مليون ريال أو أقل و مدير التعليم صاحب الصالحية في الترسية 

رابعًا: مسار تنفيذ إجراء تمديد العقود إليقاف واستئناف األعمال
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 متديد العقود إليقاف وإستئناف األعمال -  قيمة املشروع أقل
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إنه يف يوم                      املوافق    /    /        هـ وبناًء على:
1 - محضر زيارة املهندس املشرف بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمرار العمل باملشروع.

2 - تقرير باألسباب واملبررات التي أدت إليقاف العمل .
3 - بطاقة بيانات املشروع.

4 - خطاب ) اجلهة احلكومية - اإلمارة - الشرطة - البلدية - الدفاع املدني -                           (    
      رقم                    بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمراركم بالعمل وهي: 

          أ -
         ب -

لذا يلزم وقف العمل لألسباب املوضحة بعاليه اعتبارًا من يوم                      املوافق    /    /        هـ وحتى إشعاركم بخاف ذلك.
هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر اإليقاف.

محضر ايقاف العمل مبشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ إيقاف العمل

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

التوقيــــــــع :

التوقيــــــــع :

التوقيــــــــع :

املهندس املشرف

مدير شؤون املباني

املهندس املقاول

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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املكرم مدير /                                                                                                                                                            احملترم
العنوان : ص . ب )                  ( الرمز البريدي )                  (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته .............. وبعد ،،،
إشارة إلى املشروع املذكور بعاليه فإننا نطلب منكم إيقاف العمل باملشروع املذكور عاليه وذلك لألسباب اآلتية:

 - 1
 - 2
 - 3

عليــه نفيدكــم مبوافقــة صاحــب الصاحيــة علــى إيقــاف العمــل بشــكل )كلــي / جزئــي( اعتبــارًا مــن يــوم                      املوافــق    /    /        هـــ 
وذلــك حلــني اشــعاركم ببــدء اســتئناف العمــل بــه؛

ولكم حتياتي،،

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ إيقاف العمل

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

إشعار بإيقاف العمل باملشروع

مدير التعليم
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إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبعد االطاع على قرار إيقاف العمل باملشروع الصادر برقم            وتاريخ    /    /        هـ 
وبناًء على خطاب                        رقم                    بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن زوال األسباب التي منعت استمراركم بالعمل.

لذا يلزم استئناف العمل اعتبارًا من يوم                    املوافق    /    /        هـ لزوال تلك األسباب التي أدت إلى توقف العمل باملشروع.

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

رقم وتاريخ أمر االيقاف

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

محضر استئناف العمل مبشروع

التوقيــــــــع : التوقيــــــــع :

املهندس املشرف

يعتمد
مدير إدارة شؤون املباني 

مهندس املقاول
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إنــه يف يــوم                    املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة متديــد عقــد املشــروع املذكــور 
أعــاه، وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة بأســباب إيقــاف العمــل وزوالهــا وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي :

1 - خطــاب املقــاول رقــم            وتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى ســعادة مديــر التعليــم مبنطقــة )مبحافظــة(                           والــذي 
يطلــب فيــه تعويضــه عــن فتــرة التوقــف نتيجــة لتوقــف العمــل باملشــروع لألســباب التاليــة:

- 1          
- 2          

2 - أصل محضر اإليقاف وأصل االستئناف املرفقة املشار اليه بعاليه.
3 - التقريرالفني املعد من قبل املهندس املتابع بإدارة التعليم بعد املراجعة والتدقيق.

مما سبق رأت اللجنة ما يلى : 
1 - تعميد املقاول / مؤسسة                                     مبدة إضافية قدرها )                 ( يومًا تضاف ملدة العقد األصلية .

2 - إضافــة مــدة )                         ( يومــًا للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )97( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                         ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ 

3 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق  واستكمال اإلجراءات النظامية حيال ذلك.
4 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .

محضر دراسة متديد مدة عقد مشروع

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشرافاملهندس املشرف

يعتمد
مدير عام التعليم

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ استئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا و بنــاًء علــى الفقــرة )ب( مــن املــادة )52( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )95( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا .

و بناًء على ما ورد من اإلدارة )العامة( للتعليم مبنطقة / محافظة                          باخلطاب رقم                      وتاريخ    /    /        هـ 
املتضمن طلب املوافقة على التمديد لعقد املشروع أعاه إليقاف العمل بسبب                                          )مرفق خطاب اإليقاف (

   آمل موافقة معاليكم على اآلتي:  
أواًل: استئناف املقاول بتاريخ    /    /        هـ بناًء على محضر االستئناف . 

ثانيــًا: منــح املقــاول مــدة إضافيــة عــن فتــرة اإليقــاف وقدرهــا )                     ( يومــًا طبقــًا للمــادة ) 52 ( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات 
احلكوميــة .

ثالثــًا: تبلــغ جميــع اجلهــات املختصــة مبضمونــه ، وأصلــه ملديــر التعليــم مبنطقــة / محافظــة                       للعمــل والتمشــي مبوجبــه 
وإخطــار املقــاول بذلــك .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على استئناف ومتديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

املوقف التنفيذي

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

مسلم ابتدائيحتت التنفيذ

تاريخ إيقاف العمل

مدة اإليقاف املطلوبة

مدة اإليقاف تاريخ االستئناف

يومًافترة جتهيز

يومًا

يومًا
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املكرم مدير شركة/                                                                                                                                                        احملترم
العنوان: ص . ب )           ( الرمز البريدي )           (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
إشارة إلى خطابكم                       رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التمديد لعقد املشروع املذكور بياناته باجلدول 

عاليــه وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة علــى مــا يلي :
1 - تعميدكم مبدة إضافية قدرها )                  ( يوم تضاف ملدة العقد األصلية.

2 - إضافــة مــدة )                           ( يــوم للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )97( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                       ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ  .

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مدير التعليم

إشعار بتمديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ إستئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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يقــدم املقــاول خطــاب طلــب إيقــاف املشــروع موضحــًا فيــه الســبب ومدعــم باملســتندات ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي مــع إعــداد 
تقريــر فنــي حديــث يتضمــن حالــة املشــروع وتأييــد طلــب اإليقــاف.

الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب 
اإليقــاف ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم 

تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول باإليقاف 
تقــوم إدارة التعليــم برفــع معاملــة متديــد املشــروع واســتئناف العمــل بعــد زوال ســبب اإليقــاف لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة 
ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب التمديــد واســتئناف العمــل ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة 

معالــي وزيــر التعليــم.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول بالتمديد واالستئناف.

الحالة الثانية :

 قيمة المشروع أكبر من ٣ مليون ريال معالي الوزير صاحب الصالحية في الترسية 

رابعًا: مسار تنفيذ إجراء تمديد العقود إليقاف واستئناف األعمال
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إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبناًء على:
1 - محضر زيارة املهندس املشرف بتاريخ    /    /        هـ  واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمرار العمل باملشروع.

2 - تقرير باألسباب واملبررات التي أدت إليقاف العمل .
3 - بطاقة بيانات املشروع.

4 - خطاب )اجلهة احلكومية- اإلمارة - الشرطة - البلدية - الدفاع املدني -                              (    
      رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن وجود بعض االسباب التي متنع استمراركم بالعمل وهي: 

          أ -
         ب -

لذا يلزم وقف العمل لألسباب املوضحة بعاليه اعتبارًا من يوم                   املوافق    /    /        هـ وحتى إشعاركم بخاف ذلك.
هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر اإليقاف.

محضر إيقاف العمل مبشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقع

تاريخ ايقاف العمل

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانياملهندس املشرف املهندس املقاول

يعتمد
مدير التعليم

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا وبنــاًء علــى الفقــرة )ب( مــن املــادة )52( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )95( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا.

وبنــاًء علــى مــا ورد مــن إدارة التعليــم                      بخطابهــا رقــم                      تاريــخ    /    /        هـــ ملتضمــن طلــب املوافقــة علــى إيقــاف 
العمــل باملشــروع أعــاه بســبب

       نود موافقة معاليكم على اآلتي: 
أواًل: إيقاف املقاول عن العمل بتاريخ                                           بناء على احملضر املرفق.

ثانيًا: تبلغ جميع اجلهات املختصة مبضمونه ، وأصله ملدير التعليم                            للعمل والتمشي مبوجبه وإخطار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على إيقاف كلي / جزئي ملشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقدتاريخ تسليم املوقع

نسبة اإلجناز

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

تاريخ اإليقاف ) كلي / جزئي(

املدة املطلوبة فترة جتهيز
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املكرم مدير )شركة / مؤسسة(                                                                                                                                              احملترم
العنوان : ص . ب )                  ( الرمز البريدي )                  (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته .............. وبعد ،،،
إشارة إلى املشروع املذكور بعاليه فإننا نطلب منكم إيقاف العمل باملشروع املذكور عاليه وذلك لألسباب اآلتية:

 - 1
 - 2
 - 3

عليــه نفيدكــم مبوافقــة صاحــب الصاحيــة علــى إيقــاف العمــل بشــكل )كلــي / جزئــي( اعتبــارًا مــن يــوم                      املوافــق    /    /        هـــ 
وذلــك حلــني اشــعاركم ببــدء اســتئناف العمــل بــه؛

ولكم حتياتي،،

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ إيقاف العمل

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

إشعار بإيقاف العمل باملشروع

مدير التعليم
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رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

رقم وتاريخ أمر اإليقاف

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

محضر استئناف العمل مبشروع

إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبعد االطاع على قرار إيقاف العمل باملشروع الصادر برقم            وتاريخ    /    /        هـ 
وبناًء على خطاب                        رقم                    بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن زوال األسباب التي منعت استمراركم بالعمل.

لذا يلزم استئناف العمل اعتبارًا من يوم                    املوافق    /    /        هـ لزوال تلك األسباب التي أدت إلى توقف العمل باملشروع.

التوقيــــــــع : التوقيــــــــع :

املهندس املشرف

يعتمد
مدير إدارة شؤون املباني 

املهندس املقاول



دليل إجراءات أوامر التغيير لمشاريع الوزارة

39

إنــه يف يــوم                    املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة متديــد عقــد املشــروع املذكــور 
أعــاه، وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة بأســباب إيقــاف العمــل وزوالهــا وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي :

1 - خطــاب املقــاول رقــم            وتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى ســعادة مديــر التعليــم مبنطقــة )مبحافظــة(                           والــذي 
يطلــب فيــه تعويضــه عــن فتــرة التوقــف نتيجــة لتوقــف العمــل باملشــروع لألســباب التاليــة:

          أ -
         ب -

2 - أصل محضر اإليقاف وأصل االستئناف املرفقة املشار اليه بعاليه.
3 - التقريرالفني املعد من قبل املهندس املتابع بإدارة التعليم بعد املراجعة والتدقيق.

مما سبق رأت اللجنة ما يلى : 
1 - تعميد املقاول / مؤسسة                                     مبدة إضافية قدرها )                 ( يومًا تضاف ملدة العقد األصلية .

2 - إضافــة مــدة )                         ( يومــًا للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )97( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                         ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ 

3 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق  واستكمال اإلجراءات النظامية حيال ذلك.
4 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .

محضر دراسة متديد مدة عقد مشروع

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشرافاملهندس املشرف

يعتمد
مدير عام التعليم

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ إستئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا و بنــاًء علــى الفقــرة )ب( مــن املــادة )52( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )95( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا .

و بناًء على ما ورد من اإلدارة )العامة( للتعليم مبنطقة / محافظة                          باخلطاب رقم                      وتاريخ    /    /        هـ 
املتضمن طلب املوافقة على التمديد لعقد املشروع أعاه إليقاف العمل بسبب                                          )مرفق خطاب اإليقاف (

   آمل موافقة معاليكم على اآلتي:  
أواًل: استئناف املقاول بتاريخ    /    /        هـ بناًء على محضر االستئناف . 

ثانيــًا: منــح املقــاول مــدة إضافيــة عــن فتــرة اإليقــاف وقدرهــا )                     ( يومــًا طبقــًا للمــادة ) 52 ( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات 
احلكوميــة .

ثالثــًا: تبلــغ جميــع اجلهــات املختصــة مبضمونــه ، وأصلــه ملديــر التعليــم مبنطقــة / محافظــة                       للعمــل والتمشــي مبوجبــه 
وإخطــار املقــاول بذلــك .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على استئناف ومتديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

املوقف التنفيذي

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

مسلم ابتدائي

تاريخ إيقاف العمل

مدة اإليقاف املطلوبة

مدة اإليقاف تاريخ االستئناف

فترة جتهيز

حتت التنفيذ

يومًايومًا

يومًا
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إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبعد االطاع على قرار إيقاف العمل باملشروع الصادر برقم            وتاريخ    /    /        هـ 
وبناًء على خطاب                        رقم                    بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن زوال األسباب التي منعت استمراركم بالعمل.

لذا يلزم استئناف العمل اعتبارًا من يوم                    املوافق    /    /        هـ لزوال تلك األسباب التي أدت إلى توقف العمل باملشروع.

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

رقم وتاريخ أمر اإليقاف

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

محضر استئناف العمل مبشروع

التوقيــــــــع : التوقيــــــــع :

املهندس املشرف

يعتمد
مدير إدارة شؤون املباني 

املهندس املقاول
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املكرم مدير شركة/                                                                                                                                                      احملترم
العنوان: ص . ب )           ( الرمز البريدي )           (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
إشارة إلى خطابكم                       رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التمديد لعقد املشروع املذكور بياناته باجلدول 

عاليــه وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة علــى مــا يلي:
1 - تعميدكم مبدة إضافية قدرها )                  ( يوم تضاف ملدة العقد األصلية.

2 - إضافــة مــدة )                           ( يــوم للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )97( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                       ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ  .

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مدير التعليم

إشعار بتمديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ استئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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تقــدمي املقــاول خطــاب بطلــب مــدة إضافيــة نتيجــة تأخــر صــرف املســتخلصات ويتــم إرفــاق بيــان بحركــة الصــرف معتمــد مــن جهــة الصــرف 
)املشــتريات( وبطاقــة بيانــات األعمــال واملــدد اإلضافيــة معتمــدة مــن إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم.

تقوم إدارة شؤون املباني باملراجعة واالعتماد من قبل مدير التعليم ثم رفع كامل املعاملة لإدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة. 
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مبراجعــة واســتكمال الطلــب ورفعــه ملعالــي مســاعد الوزيــر لاعتمــاد مــن قبــل صاحــب 

الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.
ترفع اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول بالتمديد.

خامسًا: مسار تنفيذ إجراء تمديد عقد مشروع بسبب نقص االعتمادات المالية
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

أشــير إلــى تعميــم معاليكــم رقــم 371077608 وتاريــخ 1437/06/18 هــــ املبنــي علــى تعميــم معالــي وزيــر املاليــة رقــم 58172 يف 1437/06/11 هــــ 
بشــأن متديــد مــدة العقــود مبــا يتوافــق مــع االعتمــادات املخصصــة وموافقــة معاليكــم علــى بطاقــة اإلحالــة رقــم 236943 يف 1437/09/01 هــــ 
املرفــق بهــا خطــاب العــرض بــذات الرقــم يف 1437/08/29 هــــ بتمديــد عقــود املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا مــدة ال تتجــاوز )12( شــهر إســتنادًا إلــى 

الفقــرة )ج( مــن املــادة رقــم )52( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة واملشــار اليهــا بتعميــم معالــي وزيــر املاليــة املرفــق.
وحيــث وردنــا خطــاب اإلدارة العامــة للتعليــم مبحافظــة                                  رقــم                                        بتاريــخ    /    /        هـــ 
بطلــب مــدة إضافيــة تضــاف ملــدة العقــد ناجتــة عــن نقــص االعتمــادات املاليــة للعــام املالــي    /    /        هـــ  ، وبالدراســة إتضــح أحقيــة املقــاول 

يف التمديــد .
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي:

1 - متديــد مــدة عقــد املشــروع مبــدة إضافيــة قدرهــا )                         ( يومــًا )كتابــة( تضــاف ملــدة العقــد األصليــة إســتنادًا لنــص الفقــرة 
)ج( مــن املــادة )52( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة.

2 - تفويض مدير التعليم                             بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على متديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

إجمالي املدد السابقة

نسبة اإلجناز

حتت التنفيذ

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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أواًل : معلومات عن املشروع :

رابعًا : معلومات عن املدد اإلضافية نتيجة عدم كفاية االعتمادات املالية : 

خامسًا : قيمة العقد ومدته بعد إضافة جميع أوامر التغيير واملدد اإلضافية املعتمدة من صاحب الصاحية :

يعتمد ؛؛

ثانيًا : معلومات عن األعمال اإلضافية ومددها :

ثالثًا : معلومات عن املدد اإلضافية لإيقاف واالستئناف :

بطاقة بيانات األعمال واملدد اإلضافية

نوع أمر التغيير

أعمال لها نظير

أوامر تغيير معتمدة من صاحب الصاحية :

أوامر تغيير مطلوبة أو جاري دراستها :

أعمال لها نظير

أعمال ليس لها نظير )مستحدثة(

أعمال ليس لها نظير )مستحدثة(

القيمة
النسبة

وفرعجز
ماحظاتاملدد اإلضافية

نوع املدة

إيقاف واستئناف معتمد من صاحب الصاحية

إيقاف واستئناف مت رفعه لاعتماد

إيقاف واستئناف جاري دراسته

تاريخ اإليقاف

1

2

3

ماحظاتاملدةتاريخ االستئناف

إدارة التعليماسم املشروع

املوقعقيمة العقد األصلية

اسم املقاولتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية املشروع حسب العقدقيمة العقد بعد تخفيض %5

مدة مت اعتمادها من صاحب الصاحية

قيمة العقد بعد تخفيض 5% واإلضافات املعتمدة

نوع املدة

البند

ماحظاتاملدة

ماحظات املدة القيمة

مدة مت رفعها لاعتماد

مدة العقد بعد إضافة جميع املدد املعتمدة

مدة جاري دراستها

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشراف والتنفيذاملهندس املشرف
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وتاريــخ  )م/128(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  احلكوميــة  واملشــتريات  املنافســات  نظــام  علــى  بنــاًء  التغييــر  ألوامــر  اإلجرائــي  الدليــل 
1440/11/13 هـــ وقــرار تفويــض الصاحيــات للعــام املالــي 1442/1441 هــــ  ملســؤولي وزارة التعليــم الصــادر برقــم 82595 بتاريــخ 1441/07/24 

هـــ ومديــري العمــوم ومديــري إدارات التعليــم يف املناطــق واحملافظــات الصــادر بتاريــخ 1441/08/23هـــــ

ثانيًا
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يقدم املقاول خطابًا بطلب التعميد باألعمال اإلضافية شاملة حصر للبنود التي لها نظير بالعقد وجداول الوفر والزيادة.
مراجعــة طلــب املقــاول مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال 
اإلضافيــة التــي لهــا نظيــر بالعقــد مــع إيضــاح حالــة الوفــر أو العجــز وتقــوم إدارة التعليــم برفــع كامــل املعاملــة لــإدارة العامــة للمشــروعات 

اإلنشــائية بالــوزارة.
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مبراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم 

بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومــن ثــم إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة.

ترفــع اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مباشــرة إلــى معالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد مــن صاحــب الصاحيــة معالــي 
وزيــر التعليــم.

تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلى إدارة التعليم إلشعار املقاول بالبدء يف التنفيذ

تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بالرفــع لــإدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلجــز مبلــغ العجــز يف حــدود النســبة 
املســموح بهــا نظامــًا وإصــدار بطاقــة احلجــز املبدئــي ثــم يتــم الرفــع ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد مــن صاحــب الصاحيــة معالــي 

وزيــر التعليــم.
تقــوم اإلدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة باالرتبــاط علــى املبلــغ وإشــعار اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة والتــي تعيــد كامــل 

املعاملــة إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول لبــدء التنفيــذ.

يف حالــة عــدم توفــر االعتمــادات املاليــة يتــم إعــادة املعاملــة إلــى إدارة التعليــم لعمــل إيقــاف للمشــروع )ويتــم اإلجــراء طبقــًا ملســار اعتمــاد 
اإليقــاف مــن صاحــب الصاحيــة طبقــًا ملصفوفــة اإليقــاف واالســتئناف( علــى أن يتــم املتابعــة بخطــاب شــهري إلدارة امليزانيــة حلــني توفــر 
االعتمــاد املالــي ثــم يتــم رفــع املعاملــة مــرة أخــرى وتكــرر اخلطــوات الســابقة )حالــة العجــز( ويتــم إشــعار املقــاول باالســتئناف بالتزامــن مــع 

إشــعاره بالتعميــد باألعمــال اإلضافيــة.

مالحظة هامة

أ( في حالة الوفر

ب( في حالة العجز

أواًل: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية لها نظير بالعقد )وفر-عجز( قيمة المشروع أكبر من 5 مليون ريال 
معالي الوزير صاحب الصالحية في الترسية
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أوامر التغيير لألعمال اإلضافية التي لها نظير بالعقد  مع املدة- قيمة املشروع أكبر من ٥ مليون ومعالي الوزير
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد ، جــدول الكميــات ، املخططــات ، الشــروط العامــة  الشــروط 
اخلاصــة ، املواصفــات ، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة ( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي :

1 - خطــاب املقــاول رقــم                 بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى ســعادة مديــر التعليــم مبنطقــة ) مبحافظــة (                والــذي 
يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة عــن :

          أ -
         ب -

2 - التقريــر الفنــي املعــد مــن قبــل املهنــدس املشــرف علــى املشــروع بــإدارة التعليــم متضمنــًا ماحظاتــه علــى احلصــر بعــد املراجعــة والتدقيــق 
مــن واقــع املخططــات واملواصفــات وشــروط العقــد. 

3 - التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ) مرفق بطاقة بيانات األعمال واملدد (  وهي :

محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

نسبة اإلجنازموقع املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقعرقم عقد املشروع

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

3

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

القيمة

النسبة

النسبة

النسبة
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وبعد الدراسة تبني للجنة ما يلي : 

وعليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميد املقاول )                                         ( باألعمال اإلضافية التي لها نظير بالعقد وفقًا للتفاصيل املدرجة باجلدول عاليه وحسب 

الكميات املوضحة باملقايسة املرفقة بخطاب إدارة التعليم املشار إليه وبنفس أسعار البنود املماثلة بعقد املقاول اخلاص باملشروع.
2 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق واستكمااًل لإجراءات النظامية حيال ذلك.

3 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .
4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

وعليه جرى التوقيع .....

املهندس املشرف/ عضوًا : 

مديـر اإلشـــراف / عضوًا :

االســــــــــــــم :

التوقيــــــع :

يعتمد

مدير شؤون املباني

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

عجز مطلوب االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

وفرعجزنسبتهاإجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ  املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه لعجــز يف الكميــات لبعــض البنــود يف املقايســة حيــث إن كميــات املقايســة تقديريــة وجتري 
احملاســبة علــى أســاس الكميــات الفعليــة املنفــذة علــى الطبيعــة طبقــًا للمــادة )95( مــن الائحــة التنفيذيــة واملــادة )46( مــن الشــروط العامــة 
امللحقــة بالعقــد، وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد بدليــل 

اإلجــراءات وطبقــًا لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات .
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :

1 - تعميــد املقــاول                                           باألعمــال اإلضافيــة التــي لهــا نظيــر بالعقــد بقيمــة                                         ريــال 
فقــط )كتابــة( تغطــى بالكامــل مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ قيمتــه                                   ريــال، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال 

مــدة                             يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة الوفر املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبته من قيمة العقدالوفر بعد حسم أمر التغيير

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ  املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه لعجــز يف الكميــات لبعــض البنــود يف املقايســة حيــث إن كميــات املقايســة تقديريــة وجتري 
احملاســبة علــى أســاس الكميــات الفعليــة املنفــذة علــى الطبيعــة طبقــًا للمــادة )95( مــن الائحــة التنفيذيــة واملــادة )46( مــن الشــروط العامــة 
امللحقــة بالعقــد،  وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد بدليــل 

اإلجــراءات وطبقــًا لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات.
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :

1 - تعميد املقاول                                                               باألعمال اإلضافية التي لها نظير بقيمة                                                ريال 
فقــط )كتابــة( يغطــى جــزء منهــا مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ                              ريــال والباقــي عجــز بقيمــة                  ريــال مت 
حجزه بخطاب اإلدارة العامة للميزانية رقم                           بتاريخ    /    /        هـ  نسبة              %  وهي يف حدود املسموح به نظامًا 

يلــزم االرتبــاط عليــه، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال مــدة                           يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 -  تفويض مدير )عام( التعليم بـ                            بإشعار املقاول بذلك بعد االرتباط على مبلغ العجز .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة العجز املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

املوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

تاريخ نهاية عقد املشروع

ريال

ريال ريال

ريال

يومًا

نسبتها من قيمة العقدقيمة أمر التغيير بعد حسم الوفر

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز

مت حجز مبلغ العجز 
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أواًل: معلومات عامة عن املشروع :

ثانيًا:  التعميدات السابقة ) لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ( :

ثالثًا:  التعميد احلـــالي :

املكرم مدير / مؤسسة / شركة :                                                                                                           احملترم
العنوان : ص . ب )            ( الرمز البريدي )            (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته          ...  وبعد ،،
إشارة إلى خطابكم رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ملشروع    

مقاولتكــم، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم علــى تعميدكــم بأعمــال إضافيــة لهــا نظيــر بالعقــد وفقــًا 
للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول عاليــه وحســب الكميــات املوضحــة باملقايســة املرفقــة بخطــاب إدارة التعليــم املشــار إليــه وبنفــس أســعار البنــود 

املماثلــة. 
آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف .

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

مدة عقد املشروع

األعمال اإلضافية الكلية مبا 
فيها هذا التعميد

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقد

قيمة األعمال

يغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نهاية العقد بعد التمديد

تاريخرقم

رقم املدةالقيمةتاريخ التعميدم

مدير التعليم
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يقدم املقاول خطابًا بطلب التعميد باألعمال اإلضافية شاملة حصرًا للبنود التي لها نظير بالعقد وجداول الوفر والزيادة.
مراجعــة طلــب املقــاول مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال 
اإلضافيــة التــي لهــا نظيــر بالعقــد مــع إيضــاح حالــة الوفــر أو العجــز وتقــوم إدارة التعليــم برفــع كامــل املعاملــة لــإدارة العامــة للمشــروعات 

اإلنشــائية بالــوزارة.
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مبراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم 

بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومــن ثــم إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة. 

ترفع اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة مباشرة إلى معالي مساعد وزير التعليم لاعتماد.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلى إدارة التعليم إلشعار املقاول لبدء التنفيذ.

تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بالرفــع إلــى اإلدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلجــز مبلــغ العجــز حســب النســبة 
املســموح بهــا نظامــًا وإصــدار بطاقــة احلجــز املبدئــي ثــم يتــم الرفــع إلــى معالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد.

تقــوم اإلدارة العامــة للميزانيــة باالرتبــاط علــى املبلــغ وإشــعار اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة والتــي تعيــد كامــل املعاملــة 
إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول بالبــدء يف التنفيــذ.

 
يف حالــة عــدم توفــر االعتمــادات املاليــة يتــم إعــادة املعاملــة إلــى إدارة التعليــم لعمــل إيقــاف للمشــروع )ويتــم اإلجــراء طبقــًا ملســار اعتمــاد 
اإليقــاف مــن صاحــب الصاحيــة طبقــًا ملصفوفــة اإليقــاف واالســتئناف(  علــى أن يتــم املتابعــة بخطــاب شــهري إلدارة امليزانيــة حلــني توفــر 
االعتمــاد املالــي ثــم يتــم رفــع املعاملــة مــرة أخــرى وتكــرر اخلطــوات الســابقة )حالــة العجــز( ويتــم إشــعار املقــاول باالســتئناف بالتزامــن مــع 

إشــعاره بالتعميــد باألعمــال اإلضافيــة.

مالحظة هامة

أ( في حالة الوفر

ب( في حالة العجز

ثانيًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية لها نظير بالعقد )وفر-عجز( قيمة المشروع 5 مليون ريال أوأقل
معالي مساعد وزير التعليم صاحب الصالحية في الترسية
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطاب املقاول رقم                      بتاريخ    /    /        هـ واملوجه إلى مدير التعليم مبنطقة ) مبحافظة (/                                          والذي 
يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ناجتة عن :

          أ -
         ب -

2 - التقريــر الفنــي املعــد مــن قبــل املهنــدس املشــرف علــى املشــروع بــإدارة التعليــم متضمنــًا ماحظاتــه علــى احلصــر بعــد املراجعــة والتدقيــق 
مــن واقــع املخططــات واملواصفــات وشــروط العقــد. 

3 - التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ) مرفق بطاقة بيانات األعمال واملدد (  وهي : 

محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

3

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

القيمة

النسبة

النسبة

النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

موقع املشروع

قيمة عقد املشروع

نسبة اإلجناز

اسم املقاول املنفذ

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقعرقم عقد املشروع

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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وعليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي لها نظير بالعقد وفقًا للتفاصيل املدرجة باجلدول عاليه وحسب   

     الكميات املوضحة باملقايسة املرفقة بخطاب إدارة التعليم املشار إليه وبنفس أسعار البنود املماثلة بعقد املقاول اخلاص باملشروع .
2 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق واستكمااًل لإجراءات النظامية حيال ذلك.

3 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .
4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة ما يلي :

املهندس املشرف/ عضوًا :
مديـــــــــر اإلشراف/ عضوًا :

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مطلوب االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

يعتمد
مدير شئون املباني
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     معالي مساعد وزير التعليم                                                                                                    حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ  املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه لعجــز يف الكميــات لبعــض البنــود يف املقايســة حيــث إن كميــات املقايســة تقديريــة وجتري 
احملاســبة علــى أســاس الكميــات الفعليــة املنفــذة علــى الطبيعــة طبقــًا للمــادة )95( مــن الائحــة التنفيذيــة واملــادة )46( مــن الشــروط العامــة 
امللحقــة بالعقــد، وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل 

اإلجــراءات وطبقــًا لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات .
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :

1 - تعميــد املقــاول                                           باألعمــال اإلضافيــة التــي لهــا نظيــر بالعقــد بقيمــة                                         ريــال 
فقــط )كتابــة( تغطــى بالكامــل مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ قيمتــه                                   ريــال، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال 

مــدة                             يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة الوفر املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبته من قيمة العقدالوفر بعد حسم أمر التغيير

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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     معالي مساعد وزير التعليم                                                                                                    حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه لعجــز يف الكميــات لبعــض البنــود يف املقايســة حيــث إن كميــات املقايســة تقديريــة وجتري 
احملاســبة علــى أســاس الكميــات الفعليــة املنفــذة علــى الطبيعــة طبقــًا للمــادة )95( مــن الائحــة التنفيذيــة واملــادة )46( مــن الشــروط العامــة 
امللحقــة بالعقــد، وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل 

اإلجــراءات وطبقــًا لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظــات.
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :- 

1 - تعميد املقاول                                           باألعمال اإلضافية التي لها نظير بالعقد بقيمة                                         ريال فقط 
)كتابــة( يغطــى جــزء منهــا مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ ريــال والباقــي عجــز بقيمــة                          ريــال مت حجــزه بخطــاب اإلدارة 
العامــة للميزانيــة رقــم                          بتاريــخ    /    /        هـــ نســبة             %  وهــي يف حــدود املســموح بــه نظامــًا يلــزم االرتبــاط عليــه، 

ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال مــدة                             يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك بعد االرتباط على مبلغ العجز .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة العجز املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبته من قيمة العقدقيمة  أمر التغيير بعد حسم الوفر

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز

مت حجز مبلغ العجز
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أواًل: معلومات عامة عن املشروع :

ثانيًا:  التعميدات السابقة ) لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ( :

ثالثًا:  التعميد احلـــالي :

املكرم مدير / مؤسسة / شركة :                                                                                                           احملترم
العنوان : ص . ب )            ( الرمز البريدي )            (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته          ...  وبعد ،،
إشارة إلى خطابكم رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ملشروع    

مقاولتكــم، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم علــى تعميدكــم بأعمــال إضافيــة لهــا نظيــر بالعقــد 
وفقــا للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول عاليــه وحســب الكميــات املوضحــة باملقايســة املرفقــة بخطــاب إدارة التعليــم املشــار إليــه وبنفــس أســعار 

البنــود املماثلــة. 
آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف .

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

مدة عقد املشروع

األعمال اإلضافية الكلية مبا 
فيها هذا التعميد

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقد

قيمة األعمال

يغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نهاية العقد بعد التمديد

تاريخرقم

رقم املدةالقيمةتاريخ التعميدم

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطابــًا بطلــب التعميــد باألعمــال اإلضافيــة شــاملة حصــر للبنــود التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وجــداول الوفــر والزيــادة مــع 
تقــدمي حتليــل ألســعار البنــود املســتحدثة.

مراجعــة طلــب املقــاول مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال 
اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر يتضمــن إيضــاح وجــود وفــر باملشــروع.

الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات واحالتهــا 
لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومائمــة األســعار املقدمــة مــن املقــاول ألســعار الســوق ومــن ثــم 

إعادتهــا للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بالعــرض علــى جلنــة فحــص العــروض بــاإلدارة العامــة للمشــتريات بالــوزارة.
تقــوم جلنــة فحــص العــروض بالــوزارة بإعــداد محضــر فحــص العــروض املتضمــن املوافقــة علــى التكليــف باألعمــال اإلضافيــة ومناســبة 
األســعار املقدمــة مــن املتعاقــد ومــدة التنفيــذ ورفعــه ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم والتي تقوم بدورها بإشعار املقاول لبدء التنفيذ.

ثالثًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد )وفر( قيمة المشروع أكبر من 5 مليون ريال
معالي الوزير صاحب الصالحية في الترسية



دليل إجراءات أوامر التغيير لمشاريع الوزارة

63

٣

ARCISys

G
ov

صالحية
صاحب ال

املسئول

املستشار

للعلم

األنظمة اإللكترونية

حلوكمة
ا

صطلح
امل

الرمز

جدول الرموز

ضافية شاملة
يقدم املقاول خطابه بطلب التعميد باألعمال اإل

س لها نظير بالعقد وجداول الوفر والزيادة
صر للبنود التي لي

ح
حتليل ألسعار البنود املستحدثة

مي 
مع تقد

ضمن
مراجعة طلب املقاول مع إعداد تقرير فني حديث يت

س لها نظير
ضافية  التي لي

أسباب االحتياج إلى األعمال اإل
الرفع بكامل املعاملة لإلدارة العامة للمشروعات
اإلنشائية بالوزارة ملراجعة واستكمال اإلجراءات

"إحالة املعاملة من اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة
صاميم بالوزارة

إلى اإلدارة العامة للدراسات والت
ك األعمال

جتة عن تل
ضافية النا

(لدراسة الكميات اإل
ضافية ومالئمة األسعار املقدمة من املقاول ألسعار السوق) "

اإل

صالحية
صاحب ال

ض على 
العر

صالحية
صاحب ال

(التعميد) موافقة 

إشعار إدارة التعليم

إشعار املقاول

ض 
ص العرو

ضر فح
إعداد مح

ضافية ومناسبة األسعار املقدمة من املتعاقد)
ف باألعمال اإل

(دراسة التكلي

ض باإلدارة العامة
ص العرو

جلنة فح
ض على 

العر
للمشتريات بالوزارة (وفر مالي)

خطوات اإلجراء

جلهات املشاركة
ا

املسئولية

مندوب املقاول

املقاول
جلنة أوامر التغيير

املهندس
املشرف

مدير
اإلشراف

مدير شؤون
املباني

مدير التعليم
ص

جلنة فح
ض

العرو

اإلدارة العامة
للدراسات
والتصاميم 

إدارة التعليم
صيانة

وكالة الوزارة للمشاريع وال

املسئولية

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

املسئولية

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

املسئولية

املسئولية

رقم اخلطوة

املسئولية

رقم اخلطوة

املسئولية

املسئولية

املسئولية

رقم اخلطوة

اإلدارة العامة
للمشروعات
املسئوليةاإلنشائية

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

رقم اخلطوة

املسئولية

رقم اخلطوة

املدة املقترحة باأليام ( يوم عمل )

خلدمات املشتركة
وكالة ا

ض
ص العرو

جلنة فح
صالحية

صاحب ال

معالي مساعد
وزير  التعليم

معالي
وزير التعليم

النماذج املستخدمة

ضافية
ضر دراسة أعمال إ

مح
س لها نظير

لي

س لها
ضافية لي

ض أعمال إ
طلب عر

ض
ص العرو

جلنة فح
نظير بالعقد على 

منوذج إشعار املقاول

رقم اخلطوة

املسئولية

R
1

2

3

1515 22

45

A
R

R

R

8
A

R

9
R

10
R

6
R

7
R

R

C

II

I

I
I I

I

وكيل الوزارة

أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد (وفر) مشاريع أكبر من ٥ مليون ريال ومعالي الوزير صاحب الصالحية

مصفوفة اإلجراء



دليل إجراءات أوامر التغيير لمشاريع الوزارة

64

إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة، الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطــاب املقــاول شــركة                                                         رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى مديــر التعليــم 
مبنطقــة /                                مبحافظــة                       والــذي يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة 

عــن األســباب اآلتيــة :
          أ -
         ب -

2 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملرفق به عرض األسعار املطلوب.

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع ) وفر (
أواًل : معلومات عامة عن املشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

لها نظيرالنسبة
أو ليس لها
لها نظير

أو ليس لها النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز  احلالية

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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عليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات املوضحة بعاليه.

2 - العــرض علــى جلنــة فحــص العــروض ألخــذ املوافقــة علــى مــا ســبق واعتمــاد احملضــر مــن صاحــب الصاحيــة يف الترســية واســتكمال 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك.

3 - هــذا احملضــر ال يعتبــر ســاريًا دون اعتمــاد صاحــب الصاحيــة يف الترســية حملضــر جلنــة فحــص العــروض باملوافقــة علــى األعمــال و 
إصــدار إشــعار تعميــد املقــاول بهــا .

4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة أن األعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

املهندس/ عضوًا :
املهندس/ عضوًا :

م

1

2

3

4

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

عجز مطلوب االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

 أعضاء جلنة أوامر التغيير

يعتمد
رئيس جلنة أوامر التغيير باالدارة
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املوضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على جلنة فحص العروض

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
برفقــه املعاملــة اخلاصــة بـــطلب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بعقــد املشــروع املذكــور بياناتــه باجلــدول التالــي وذلــك 

لعرضهــا علــى جلنــة فحــص العــروض.

ومرفق املستندات التالية: 
1 - محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع واملعتمد من جلنة أوامر التغيير مدرج به البنود املستحدثة.

2 - صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أوليس لها نظير بالعقد.
3 - حصر كميات البنود اإلضافية .

4 - مقايسة توصيف وكميات وقيمة البنود اإلضافية .
5 - مقايسة بالبنود امللغاة والوفورات التي تغطي األعمال املطلوبة .

6 - خطاب إدارة شؤون املباني رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب املوافقة على تعميد املقاول .
7 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير  بالعقد .

و لسعادتكم  وافر حتياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة                                                                حفظه اهلل

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

مسلم ابتدائيًااملوقف التنفيذي حتت التنفيذ

نسبة اإلجناز

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

عجز مطلوب االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

نسبتها

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

وفرعجز
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                        رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ 
أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه. 

وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل اإلجــراءات وطبقــًا 
لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظات.

آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :- 
1 - تعميــد املقــاول                                                       باألعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر بقيمــة                                      ريــال 
فقــط )كتابــة( تغطــى بالكامــل مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ قيمتــه                                       ريــال، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال 

مــدة                                       يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير )حالة الوفر املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز

نسبته من قيمة العقدالوفر بعد حسم أمر التغيير

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقعاملوقف التنفيذي

مدة عقد املشروع

نسبة اإلجناز  

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقدقيمة الوفورات باملشروع

املكرم مدير / مؤسسة / شركة                                                                                                                                             احملترم
العنوان : ص . ب                     الرمز                     فاكس                     

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
إشــارة إلــى خطابكــم                                          رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب التعميــد بأعمــال إضافيــة 
ليــس لهــا نظيــر بالعقــد للمشــروع أعــاه مقاولتكــم وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم علــى تعميدكــم بأعمــال 

إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وفقــًا للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول التالــي:

م

1

2

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطي من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نسبتها

تاريخرقم

وفرعجز

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطابــًا بطلــب التعميــد باألعمــال اإلضافيــة شــاملة حصــرًا للبنــود التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وجــداول الوفــر والزيــادة مــع 
تقــدمي حتليــل ألســعار البنــود املســتحدثة.

مراجعــة طلــب املقــاول مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال 
اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر يتضمــن إيضــاح وجــود وفــر باملشــروع.

الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات واحالتهــا 
لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومائمــة األســعار املقدمــة مــن املقــاول ألســعار الســوق ومــن 
ثــم إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بالعــرض علــى جلنــة فحــص العــروض بوكالــة اخلدمــات املشــتركة 

بالــوزارة.
تقــوم جلنــة فحــص العــروض بالــوزارة بإعــداد محضــر فحــص العــروض املتضمــن املوافقــة علــى التكليــف باألعمــال اإلضافيــة ومناســبة 

األســعار املقدمــة مــن املتعاقــد ومــدة التنفيــذ ورفعــه ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم والتي تقوم بدورها بإشعار املقاول لبدء التنفيذ.

رابعًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد )وفر( قيمة المشروع 5 مليون ريال أو أقل
معالي مساعد وزير التعليم صاحب الصالحية في الترسية
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة، الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطــاب املقــاول شــركة                                                         رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى مديــر التعليــم 
مبنطقــة /                                مبحافظــة                       والــذي يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة 

عــن األســباب اآلتيــة :
          أ -
         ب -

2 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملرفق به عرض األسعار املطلوب.

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع ) وفر (
أواًل : معلومات عامة عن املشروع

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

لها نظيرالنسبة
أو ليس لها
لها نظير

أو ليس لها النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز  احلالية

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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عليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات املوضحة بعاليه.

2 - العــرض علــى جلنــة فحــص العــروض ألخــذ املوافقــة علــى مــا ســبق واعتمــاد احملضــر مــن صاحــب الصاحيــة يف الترســية واســتكمال 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك.

3 - هــذا احملضــر ال يعتبــر ســاريًا دون اعتمــاد صاحــب الصاحيــة يف الترســية حملضــر جلنــة فحــص العــروض باملوافقــة علــى األعمــال و 
إصــدار إشــعار تعميــد املقــاول بهــا .

4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة أن األعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

املهندس/ عضوًا :
املهندس/ عضوًا :

م

1

2

3

4

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

عجز مت االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

 أعضاء جلنة أوامر التغيير

يعتمد
رئيس جلنة أوامر التغيير باالدارة
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املوضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على جلنة فحص العروض

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
برفقــه املعاملــة اخلاصــة بـــطلب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بعقــد املشــروع املذكــور بياناتــه باجلــدول التالــي وذلــك 

لعرضهــا علــى جلنــة فحــص العــروض.

ومرفق املستندات التالية: 
1 - محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع واملعتمد من جلنة أوامر التغيير مدرج به البنود املستحدثة.

2 - صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أوليس لها نظير بالعقد.
3 - حصر كميات البنود اإلضافية .

4 - مقايسة توصيف وكميات وقيمة البنود اإلضافية .
5 - مقايسة بالبنود امللغاة والوفورات التي تغطى األعمال املطلوبة .

6 - خطاب إدارة شؤون املباني رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب املوافقة على تعميد املقاول .
7 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير  بالعقد .

و لسعادتكم  وافر حتياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة                                                                حفظه اهلل

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

مسلم ابتدائيًااملوقف التنفيذي حتت التنفيذ

نسبة اإلجناز

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

عجز مطلوب االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

نسبتها

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

وفرعجز
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     معالي مساعد وزير التعليم                                                                                                   حفظه اهلل

بنــاًء خلطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                        رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة ليــس لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه. 

وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل اإلجــراءات وطبقــًا 
لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظات.

آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي :- 
1 - تعميــد املقــاول                                                       باألعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر بقيمــة                                      ريــال 
فقــط )كتابــة( تغطــى بالكامــل مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ قيمتــه                                       ريــال، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال 

مــدة                                       يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير )حالة الوفر املالي(

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز

نسبته من قيمة العقدالوفر بعد حسم أمر التغيير

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقعاملوقف التنفيذي

مدة عقد املشروع

نسبة اإلجناز  

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقدقيمة الوفورات باملشروع

املكرم مدير / مؤسسة / شركة                                                                                                                                             احملترم
العنوان : ص . ب                     الرمز                     فاكس                     

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
إشارة إلى خطابكم                                          رقم                     وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها 
نظيــر بالعقــد للمشــروع أعــاه مقاولتكــم ، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم  علــى تعميدكــم بأعمــال 

إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد مــن قبــل صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليم وفقــًا للتفاصيل املدرجة باجلدول التالي:

م

1

2

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نسبتها

تاريخرقم

وفرعجز

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطابــًا بطلــب التعميــد باألعمــال اإلضافيــة شــامًا حصــرًا للبنــود التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وجــداول الوفــر والزيــادة مــع 
تقــدمي حتليــل ألســعار البنــود املســتحدثة ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن 

أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر مــع إيضــاح وجــود عجــز مالــي باملشــروع.
الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا 
لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومائمــة األســعار املقدمــة مــن املقــاول ألســعار الســوق ومــن 
ثــم إعادتهــا إلــى اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بالرفــع لــإدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلجــز مبلــغ العجــز 

وإصــدار بطاقــة احلجــز املبدئــي.
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بالعــرض علــى جلنــة فحــص العــروض بوكالــة اخلدمــات املشــتركة بالــوزارة التــي تقــوم 
بدورهــا بإعــداد محضــر فحــص العــروض املتضمــن املوافقــة علــى التكليــف باألعمــال اإلضافيــة ومناســبة األســعار املقدمــة مــن املتعاقــد ومــدة 

التنفيــذ ورفعــه ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.
تقــوم اإلدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة باالرتبــاط علــى املبلــغ وإشــعار اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بإعــادة 

كامــل املعاملــة إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول لبــدء التنفيــذ.

 
يف حالــة عــدم توفــر االعتمــادات املاليــة تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بإعــادة املعاملــة إلدارة التعليــم لعمــل إيقــاف 
للمشــروع  )ويتــم اإلجــراء طبقــًا ملســار اعتمــاد اإليقــاف مــن صاحــب الصاحيــة طبقــًا ملصفوفــة اإليقــاف واالســتئناف( علــى أن تتــم املتابعــة 
مــن قبــل إدارة التعليــم بخطــاب شــهري إلدارة امليزانيــة حلــني توفــر االعتمــاد املالــي ثــم يتــم رفــع املعاملــة مــرة أخــرى بعــد توفــر االعتمــاد 

املالــي وتكــرر اخلطــوات )مــن 2 إلــى 4( باملصفوفــة ويتــم إشــعار املقــاول باالســتئناف بالتزامــن مــع إشــعاره بالتعميــد باألعمــال اإلضافيــة.

مالحظة

خامسًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد )عجز( قيمة المشروع أكبر من 5 مليون ريال 
ومعالي الوزير صاحب الصالحية في الترسية
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة، الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطــاب املقــاول شــركة                                                         رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى مديــر التعليــم 
مبنطقــة /                                مبحافظــة                       والــذي يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة 

عــن األســباب اآلتيــة :
         أ -
        ب -
         ج -

2 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملرفق به عرض األسعار املطلوب.

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع ) عجز (

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

لها نظيرالنسبة
أو ليس لها
لها نظير

أو ليس لها النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز  احلالية

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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عليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات املوضحة بعاليه.

2 - العــرض علــى جلنــة فحــص العــروض ألخــذ املوافقــة علــى مــا ســبق واعتمــاد احملضــر مــن صاحــب الصاحيــة يف الترســية واســتكمال 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك.

3 - هــذا احملضــر ال يعتبــر ســاريًا دون اعتمــاد صاحــب الصاحيــة يف الترســية حملضــر جلنــة فحــص العــروض باملوافقــة علــى األعمــال و 
إصــدار إشــعار تعميــد املقــاول بهــا .

4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة أن األعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

املهندس/ عضوًا :
املهندس/ عضوًا :

م

1

2

3

4

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

عجز مطلوب االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

 أعضاء جلنة أوامر التغيير

يعتمد
رئيس جلنة أوامر التغيير باالدارة
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املوضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على جلنة فحص العروض

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
برفقــه املعاملــة اخلاصــة بـــطلب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بعقــد املشــروع املذكــور بياناتــه باجلــدول التالــي وذلــك 

لعرضهــا علــى جلنــة فحــص العــروض.

ومرفق املستندات التالية: 
1 - محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع واملعتمد من جلنة أوامر التغيير مدرج به البنود املستحدثة.

2 - صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أوليس لها نظير بالعقد.
3 - حصر كميات البنود اإلضافية .

4 - مقايسة توصيف وكميات وقيمة البنود اإلضافية .
5 - مقايسة بالبنود امللغاة والوفورات التي تغطى األعمال املطلوبة .

6 - خطاب إدارة شؤون املباني رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب املوافقة على تعميد املقاول .
7 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير  بالعقد .

و لسعادتكم  وافر حتياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة                                                                حفظه اهلل

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

مسلم ابتدائيًااملوقف التنفيذي حتت التنفيذ

نسبة اإلجناز

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

عجز مطلوب االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

نسبتها

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

وفرعجز
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     معالي وزير التعليم                                                                                                              حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة ليــس لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه. 

وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل اإلجــراءات وطبقــًا 
لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظات.

آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي: - 
1 - تعميــد املقــاول                                           باألعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد بقيمــة                                         ريــال 
فقــط )كتابــة( يغطــى جــزء منهــا مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ                              ريــال والباقــي عجــز بقيمــة                          ريــال 
مت حجــزه بخطــاب اإلدارة العامــة للميزانيــة رقــم                          بتاريــخ    /    /        هـــ نســبة             %  وهــي يف حــدود املســموح بــه 

نظامــًا ومت االرتبــاط عليــه، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال مــدة                 يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك بعد االرتباط على مبلغ العجز .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير )حالة العجز املالي(

مت حجز مبلغ العجز

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز

نسبته من قيمة العقدقيمة أمر التغيير بعد حسم الوفر

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقعاملوقف التنفيذي

مدة عقد املشروع

نسبة اإلجناز  

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقدقيمة الوفورات باملشروع

املكرم مدير / مؤسسة / شركة                                                                                                                                             احملترم
العنوان : ص . ب                     الرمز                     فاكس                     

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
إشــارة إلــى خطابكــم                                          رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس 
لهــا نظيــر بالعقــد للمشــروع أعــاه مقاولتكــم ، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم  علــى تعميدكــم بأعمــال 

إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد مــن قبــل صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم وفقــًا للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول التالــي:

أواًل: معلومات عامة عن املشروع

م

1

2

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نسبتها

تاريخرقم

وفرعجز

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطابــًا بطلــب التعميــد باألعمــال اإلضافيــة شــامًا حصــرًا للبنــود التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وجــداول الوفــر والزيــادة مــع 
تقــدمي حتليــل ألســعار البنــود املســتحدثة ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن 

أســباب االحتيــاج إلــى األعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر مــع إيضــاح وجــود عجــز مالــي باملشــروع.
الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات وإحالتهــا 
لــإدارة العامــة للدراســات والتصاميــم بالــوزارة لدراســة الكميــات اإلضافيــة ومائمــة األســعار املقدمــة مــن املقــاول ألســعار الســوق ومــن ثــم 
إعادتهــا لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بالرفــع لــإدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة حلجــز مبلــغ العجــز وإصــدار 

بطاقــة احلجــز املبدئــي.
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بالعــرض علــى جلنــة فحــص العــروض بوكالــة اخلدمــات املشــتركة بالــوزارة التــي تقــوم 
بدورهــا بإعــداد محضــر فحــص العــروض املتضمــن املوافقــة علــى التكليــف باألعمــال اإلضافيــة ومناســبة األســعار املقدمــة مــن املتعاقــد ومــدة 

التنفيــذ ورفعــه ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم لاعتمــاد.
تقــوم اإلدارة العامــة للميزانيــة بالــوزارة باالرتبــاط علــى املبلــغ وإشــعار اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة التــي تقــوم بإعــادة 

كامــل املعاملــة إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول لبــدء التنفيــذ.

 
يف حالــة عــدم توفــر االعتمــادات املاليــة تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بإعــادة املعاملــة إلدارة التعليــم لعمــل إيقــاف 
للمشــروع )ويتــم اإلجــراء طبقــًا ملســار اعتمــاد اإليقــاف مــن صاحــب الصاحيــة طبقــًا ملصفوفــة اإليقــاف واالســتئناف(  علــى أن تتــم املتابعــة 
مــن قبــل إدارة التعليــم بخطــاب شــهري إلدارة امليزانيــة حلــني توفــر االعتمــاد املالــي ثــم يتــم رفــع املعاملــة مــرة أخــرى بعــد توفــر االعتمــاد 
املالــي وتكــرر اخلطــوات )مــن 2 إلــى 4( باملصفوفــة ويتــم إشــعار املقــاول باالســتئناف بالتزامــن مــع إشــعاره بالتعميــد باألعمــال اإلضافيــة .

مالحظة هامة :

سادسًا: مسار تنفيذ إجراء أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد )عجز( قيمة المشروع 5 مليون ريال أو أقل
ومعالي مساعد الوزير صاحب الصالحية في الترسية
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إنــه يف يــوم                   املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر  ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة األعمــال اإلضافيــة املطلوبــة 
للمشــروع املذكــور أعــاه .

وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة باملشــروع )العقــد، جــدول الكميــات، املخططــات، الشــروط العامــة، الشــروط اخلاصــة، 
املواصفــات، نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة( وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي: 

1 - خطــاب املقــاول شــركة                                                         رقــم                   بتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى مديــر التعليــم 
مبنطقــة /                                مبحافظــة                       والــذي يطلــب فيــه التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد ناجتــة 

عــن األســباب اآلتيــة :
- 1         
- 2         
- 3         

2 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملرفق به عرض األسعار املطلوب.

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع ) عجز (

رقم التعميد

رقم التعميد

إجمالي األعمال اإلضافية السابق التعميد بها

إجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

نسبتها من قيمة العقد

نسبتها مقارنة مبدة العقد

1

2

تاريخ التعميد

تاريخ التعميد

القيمة

القيمة

لها نظيرالنسبة
أو ليس لها
لها نظير

أو ليس لها النسبة

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز  احلالية

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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عليه ترى اللجنة ما يلي : ــ
1 - تعميداملقاول )                                       ( باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات املوضحة بعاليه.

2 - العــرض علــى جلنــة فحــص العــروض ألخــذ املوافقــة علــى مــا ســبق واعتمــاد احملضــر مــن صاحــب الصاحيــة يف الترســية واســتكمال 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال ذلــك.

3 - هــذا احملضــر ال يعتبــر ســاريًا دون اعتمــاد صاحــب الصاحيــة يف الترســية حملضــر جلنــة فحــص العــروض باملوافقــة علــى األعمــال و 
إصــدار إشــعار تعميــد املقــاول بهــا .

4 - هذا احملضر مكون من عدد )2( صفحة .

االســـــــــــــــــم :
التوقيــــــــع :

وبعد الدراسة تبني للجنة أن األعمال اإلضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

املهندس/ عضوًا :
املهندس/ عضوًا :

م

1

2

3

4

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

عجز مطلوب االرتباط عليه

وفرعجزنسبتها

وعليه جرى التوقيع

 أعضاء جلنة أوامر التغيير

يعتمد
رئيس جلنة أوامر التغيير باالدارة
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املوضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على جلنة فحص العروض

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
برفقــه املعاملــة اخلاصــة بـــطلب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بعقــد املشــروع املذكــور بياناتــه باجلــدول التالــي وذلــك 

لعرضهــا علــى جلنــة فحــص العــروض.

ومرفق املستندات التالية: 
1 - محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع واملعتمد من جلنة أوامر التغيير مدرج به البنود املستحدثة.

2 - صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواًء لها نظير بالعقد أوليس لها نظير بالعقد.
3 - حصر كميات البنود اإلضافية .

4 - مقايسة توصيف وكميات وقيمة البنود اإلضافية .
5 - مقايسة بالبنود امللغاة والوفورات التي تغطى األعمال املطلوبة .

6 - خطاب إدارة شؤون املباني رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب املوافقة على تعميد املقاول .
7 - خطاب املقاول رقم                   بتاريخ    /    /        هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير  بالعقد .

و لسعادتكم  وافر حتياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة                                                                حفظه اهلل

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

قيمة الوفورات باملشروع

تغطى من الوفر بقيمة

مدة تنفيذ األعمال

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

مسلم ابتدائيًااملوقف التنفيذي حتت التنفيذ

نسبة اإلجناز

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها من قيمة العقد

عجز مطلوب االرتباط عليه

تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

نسبتها

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تاريخ نهاية العقدمدة عقد املشروع

وفرعجز
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     معالي مساعد وزير التعليم                                                                                                       حفظه اهلل

بنــاًء علــى خطــاب مديــر )عــام( التعليــم بـــ                     رقــم                بتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى تنفيــذ أعمــال 
إضافيــة ليــس لهــا نظيــر للمشــروع املذكــور بياناتــه بعاليــه. 

وحيــث متــت مراجعــة وتدقيــق ســامة اإلجــراءات النظاميــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارة طبقــًا للنظــام وطبقــًا للــوارد يف دليــل اإلجــراءات وطبقــًا 
لقــرار تفويــض الصاحيــات وال توجــد ماحظات.

آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي: - 
1 - تعميــد املقــاول                                           باألعمــال اإلضافيــة التــي ليــس لهــا نظيــر بالعقــد بقيمــة                                         ريــال 
فقــط )كتابــة( يغطــى جــزء منهــا مــن الوفــر املتحقــق باملشــروع البالــغ                              ريــال والباقــي عجــز بقيمــة                          ريــال 
مت حجــزه بخطــاب اإلدارة العامــة للميزانيــة رقــم                          بتاريــخ    /    /        هـــ نســبة             %  وهــي يف حــدود املســموح بــه 

نظامــًا ومت االرتبــاط عليــه، ويتــم تنفيــذ تلــك األعمــال خــال مــدة                 يومــًا تضــاف ملــدة العقــد.
2 - تفويض مدير )عام( التعليم بـ                                    بإشعار املقاول بذلك بعد االرتباط على مبلغ العجز .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير )حالة العجز املالي(

مت حجز مبلغ العجز

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

قيمة الوفورات باملشروع

نسبة اإلجناز

نسبته من قيمة العقدقيمة أمر التغيير بعد حسم الوفر

إجمالي قيمة األعمال اإلضافية

مدة تنفيذ األعمال

تغطى من الوفر بقيمة

حتت التنفيذ

وفرعجز
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إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقعاملوقف التنفيذي

مدة عقد املشروع

نسبة اإلجناز  

تاريخ نهاية العقد

نسبتها من قيمة العقدقيمة الوفورات باملشروع

املكرم مدير / مؤسسة / شركة                                                                                                                                             احملترم
العنوان : ص . ب                     الرمز                     فاكس                     

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
إشــارة إلــى خطابكــم                                          رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب التعميــد بأعمــال إضافيــة ليــس 
لهــا نظيــر بالعقــد للمشــروع أعــاه مقاولتكــم ، وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم  علــى تعميدكــم 

بأعمــال إضافيــة ليــس لهــا نظيــر بالعقــد وفقــًا للتفاصيــل املدرجــة باجلــدول التالــي:

أواًل: معلومات عامة عن املشروع

م

1

2

القيمة اإلجماليةسعر الوحدةالكميةالوحدةوصف األعمال

إجمالي قيمة األعمال املطلوبة

تغطى من الوفر بقيمة

إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع

تاريخ نهاية العقد بعد التمديدمدة تنفيذ األعمال

عجز مت االرتباط عليه

نسبتها

تاريخرقم

وفرعجز

آمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقًا للشروط واملواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراف
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مدير التعليم
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يقــدم املقــاول خطابــًا بطلــب إيقــاف املشــروع موضحــًا فيــه الســبب ومدّعــم باملســتندات ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة 
التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن حالــة املشــروع وتأييــد طلــب اإليقــاف.

الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب 
اإليقــاف ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم  .

تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول باإليقاف. 
تقــوم إدارة التعليــم برفــع معاملــة متديــد املشــروع واســتئناف العمــل بعــد زوال ســبب اإليقــاف لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة 
ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب التمديــد واســتئناف التنفيــذ ملعالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاده مــن صاحــب الصاحيــة 

معالــي وزيــر التعليــم.
تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول بالتمديد واالستئناف.

سابعًا: مسار تنفيذ إجراءتمديد العقود إليقاف واستئناف األعمال للمشاريع والتي تزيد قيمتها عن 5 مليون ريال  
ومعالي الوزير صاحب الصالحية في الترسية
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 متديد العقود نتيجة إليقاف وإستئناف األعمال للمشاريع أكبر من ٥ مليون ومعالي الوزير صاحب الصالحية

مصفوفة اإلجراء



دليل إجراءات أوامر التغيير لمشاريع الوزارة

92

إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبناًء على:
1 - محضر زيارة املهندس املشرف بتاريخ    /    /        هـ  واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمرار العمل باملشروع.

2 - تقرير باألسباب واملبررات التي أدت إليقاف العمل .
3 - بطاقة بيانات املشروع.

4 - خطاب )اجلهة احلكومية- اإلمارة - الشرطة - البلدية - الدفاع املدني -                              (    
      رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمراركم بالعمل وهي: 

          أ -
         ب -

لذا يلزم وقف العمل لألسباب املوضحة بعاليه اعتبارًا من يوم                   املوافق    /    /        هـ وحتى إشعاركم بخاف ذلك.
هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر اإليقاف.

محضر إيقاف العمل مبشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقع

تاريخ ايقاف العمل

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانياملهندس املشرف املهندس املقاول

يعتمد
مدير التعليم

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

    بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا وبنــاًء علــى الفقــرة )5( مــن املــادة )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا.

وبنــاًء علــى مــا ورد مــن إدارة التعليــم                      بخطابهــا رقــم                      تاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى إيقــاف 
العمــل باملشــروع أعــاه بســبب

   نود موافقة معاليكم على اآلتي: - 
أواًل: إيقاف املقاول عن العمل بتاريخ    /    /        هـ بناًء على احملضر املرفق.

ثانيًا: تبلغ جميع اجلهات املختصة مبضمونه ، وأصله ملدير التعليم                            للعمل والتمشي مبوجبه وإخطار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على إيقاف ) كلي / جزئي ملشروع (

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقدتاريخ تسليم املوقع

نسبة اإلجناز

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

تاريخ اإليقاف ) كلي / جزئي(

املدة املطلوبة فترة جتهيز
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املكرم مدير )شركة / مؤسسة(                                                                                                                                              احملترم
العنوان : ص . ب )                  ( الرمز البريدي )                  (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته .............. وبعد ،،،
إشارة إلى املشروع املذكور بعاليه والذي مت إيقافه لألسباب اآلتية:

 - 1
 - 2
 - 3

عليــه نفيدكــم مبوافقــة صاحــب الصاحيــة باخلطــاب / اإلحالــة رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ علــى إيقــاف العمــل بشــكل )كلــي 
/ جزئــي(  اعتبــارًا مــن يــوم                     املوافــق    /    /        هـــ وذلــك حلــني إشــعاركم ببــدء اســتئناف العمــل بــه.

ولكم حتياتي،،

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ إيقاف العمل

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

إشعار بإيقاف العمل باملشروع

مدير التعليم
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إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبعد االطاع على قرار إيقاف العمل باملشروع الصادر برقم            وتاريخ    /    /        هـ 
وبناًء على خطاب                        رقم                    بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن زوال األسباب التي منعت استمراركم بالعمل.

لذا يلزم استئناف العمل اعتبارًا من يوم                     املوافق    /    /        هـ لزوال تلك األسباب التي أدت إلى توقف العمل باملشروع.
هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر االستئناف.

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

رقم وتاريخ أمر اإليقاف

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

محضر استئناف العمل مبشروع

التوقيــــــــع : التوقيــــــــع :

املهندس املشرف

يعتمد
مدير إدارة شؤون املباني 

مهندس املقاول
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إنــه يف يــوم                    املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة متديــد عقــد املشــروع املذكــور 
أعــاه، وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة بأســباب إيقــاف العمــل وزوالهــا وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي :

1 - خطــاب املقــاول رقــم            وتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى ســعادة مديــر التعليــم مبنطقــة )مبحافظــة(                           والــذي 
يطلــب فيــه تعويضــه عــن فتــرة التوقــف نتيجــة لتوقــف العمــل باملشــروع لألســباب التاليــة:

          أ -
         ب -

2 - أصل محضر اإليقاف وأصل االستئناف املرفقة املشار اليه بعاليه.
3 - التقريرالفني املعد من قبل املهندس املتابع بإدارة التعليم بعد املراجعة والتدقيق.

مما سبق رأت اللجنة ما يلي : 
1 - تعميد املقاول / مؤسسة                                     مبدة إضافية قدرها )                 ( يومًا تضاف ملدة العقد األصلية .

2 - إضافــة مــدة )                         ( يومــًا للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                         ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ 

3 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق  واستكمال اإلجراءات النظامية حيال ذلك.
4 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .

محضر دراسة متديد مدة عقد مشروع

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشرافاملهندس املشرف

يعتمد
مدير عام التعليم

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ استئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

   بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا و بنــاًء علــى الفقــرة )5( مــن املــادة )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا .

و بناًء على ما ورد من اإلدارة )العامة( للتعليم مبنطقة / محافظة                   باخلطاب  رقم               وتاريخ    /    /        هـ املتضمن 
طلب املوافقة على التمديد لعقد املشروع أعاه إليقاف العمل بسبب                                                              )مرفق خطاب اإليقاف( 

آمــل موافقــة معاليكــم على اآلتي:-
 

أواًل: استئناف املقاول بتاريخ    /    /        هـ بناًء على محضر االستئناف . 
ثانيــًا: منــح املقــاول مــدة إضافيــة عــن فتــرة اإليقــاف وقدرهــا )                ( يومــًا طبقــًا للمــادة ) 74 ( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات 

. احلكوميــة 
ثالثــًا: تبلــغ جميــع اجلهــات املختصــة مبضمونــه ، وأصلــه ملديــر التعليــم مبنطقــة / محافظــة                       للعمــل والتمشــي مبوجبــه 

وإخطــار املقــاول بذلــك .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على استئناف ومتديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

املوقف التنفيذي

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

مسلم ابتدائي

تاريخ إيقاف العمل

مدة اإليقاف املطلوبة

مدة اإليقاف تاريخ االستئناف

فترة جتهيز

حتت التنفيذ

يومًايومًا

يومًا
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املكرم مدير شركة/                                                                                                                                                      احملترم
العنوان: ص . ب )           ( الرمز البريدي )           (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
إشارة إلى خطابكم                       رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التمديد لعقد املشروع املذكور بياناته باجلدول 

عاليــه وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة  علــى مــا يلــي :
1 - تعميدكم مبدة إضافية قدرها )                  ( يومًا تضاف ملدة العقد األصلية.

2 - إضافــة مــدة )                           ( يومــًا للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                       ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ  .

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مدير التعليم

إشعار بتمديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ استئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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يقــدم املقــاول خطابــًا بطلــب إيقــاف املشــروع موضحــًا فيــه الســبب ومدعــم باملســتندات ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة 
التعليــم مــع إعــداد تقريــر فنــي حديــث يتضمــن حالــة املشــروع وتأييــد طلــب اإليقــاف.

الرفــع بكامــل املعاملــة مــن قبــل إدارة التعليــم لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب 
اإليقــاف لصاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم العتمــاد الطلــب. 

تقوم اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة بإعادة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول باإليقاف. 
تقــوم إدارة التعليــم برفــع معاملــة متديــد املشــروع واســتئناف العمــل بعــد زوال ســبب اإليقــاف لــإدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة 
ملراجعــة واســتكمال اإلجــراءات ورفــع طلــب التمديــد واســتئناف التنفيــذ ورفعــه لســعادة وكيــل الــوزارة للمشــاريع والصيانــه وذلــك العتمــاده 

مــن صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد الوزيــر.
تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة بإعــادة كامــل املعاملــة إلدارة التعليــم إلشــعار املقــاول مبوافقــة صاحــب الصاحيــة علــى 

التمديد.

ثامنًا: مسار تنفيذ إجراء تمديد العقود إليقاف واستئناف األعمال للمشاريع التي تساوي قيمتها 5 مليون ريال أو أقل
ومعالي مساعد الوزير صاحب الصالحية في الترسية
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 متديد العقود نتيجة إليقاف وإستئناف األعمال ٥ مليون وأقل ومعالي املساعد صاحب الصالحية

مصفوفة اإلجراء
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إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبناًء على:
1 - محضر زيارة املهندس املشرف بتاريخ    /    /        هـ  واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمرار العمل باملشروع.

2 - تقرير باألسباب واملبررات التي أدت إليقاف العمل .
3 - بطاقة بيانات املشروع.

4 - خطاب )اجلهة احلكومية- اإلمارة - الشرطة - البلدية - الدفاع املدني -                              (    
      رقم                   بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن وجود بعض األسباب التي متنع استمراركم بالعمل وهي: 

          أ -
         ب -

لذا يلزم وقف العمل لألسباب املوضحة بعاليه اعتبارًا من يوم                   املوافق    /    /        هـ وحتى إشعاركم بخاف ذلك.
هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر اإليقاف.

محضر إيقاف العمل مبشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ تسليم املوقع

تاريخ ايقاف العمل

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانياملهندس املشرف املهندس املقاول

يعتمد
مدير التعليم

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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     معالي مساعد وزير التعليم                                                                                                   حفظه اهلل

    بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا وبنــاًء علــى الفقــرة )5( مــن املــادة )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا.

وبنــاًء علــى مــا ورد مــن إدارة التعليــم                      بخطابهــا رقــم                      تاريــخ    /    /        هـــ املتضمــن طلــب املوافقــة علــى إيقــاف 
العمــل باملشــروع أعــاه بســبب

   نود موافقة معاليكم على اآلتي: - 
أواًل: إيقاف املقاول عن العمل بتاريخ    /    /        هـ بناًء على احملضر املرفق.

ثانيًا: تبلغ جميع اجلهات املختصة مبضمونه ، وأصله ملدير التعليم                            للعمل والتمشي مبوجبه وإخطار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على إيقاف ) كلي / جزئي ملشروع (

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة العقدتاريخ تسليم املوقع

نسبة اإلجناز

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

تاريخ اإليقاف ) كلي / جزئي(

املدة املطلوبة فترة جتهيز
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املكرم مدير )شركة / مؤسسة(                                                                                                                                              احملترم
العنوان : ص . ب )                  ( الرمز البريدي )                  (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته .............. وبعد ،،،
إشارة إلى املشروع املذكور بعاليه والذي مت إيقافه لألسباب اآلتية:

 - 1
 - 2
 - 3

عليــه نفيدكــم مبوافقــة صاحــب الصاحيــة باخلطــاب / اإلحالــة رقــم                     وتاريــخ    /    /        هـــ علــى إيقــاف العمــل بشــكل )كلــي 
/ جزئــي(  اعتبــارًا مــن يــوم                     املوافــق    /    /        هـــ وذلــك حلــني إشــعاركم ببــدء اســتئناف العمــل بــه.

ولكم حتياتي،،

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

تاريخ إيقاف العمل

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

إشعار بإيقاف العمل باملشروع

مدير التعليم
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إنه يف يوم                   املوافق    /    /        هـ وبعد االطاع على قرار إيقاف العمل باملشروع الصادر برقم            وتاريخ    /    /        هـ 
وبناًء على خطاب                        رقم                    بتاريخ    /    /        هـ واملتضمن زوال األسباب التي منعت استمراركم بالعمل.

لذا يلزم استئناف العمل اعتبارًا من يوم                     املوافق    /    /        هـ لزوال تلك األسباب التي أدت إلى توقف العمل باملشروع.
هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر االستئناف.

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

رقم عقد املشروع

رقم وتاريخ أمر اإليقاف

مدة عقد املشروع

نسبة إجناز العمل باملشروع

تاريخ نهاية العقدتاريخ تسليم املوقع

محضر استئناف العمل مبشروع

التوقيــــــــع :

التوقيــــــــع :

التوقيــــــــع :

املهندس املشرف

يعتمد
مدير إدارة شؤون املباني 

مهندس املقاول
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إنــه يف يــوم                    املوافــق    /    /        هـــ اجتمعــت جلنــة أوامــر التغييــر ودراســة املــدد الزمنيــة لدراســة متديــد عقــد املشــروع املذكــور 
أعــاه، وبعــد الدراســة واالطــاع ومراجعــة املســتندات اخلاصــة بأســباب إيقــاف العمــل وزوالهــا وكذلــك مت اســتعراض اآلتــي :

1 - خطــاب املقــاول رقــم            وتاريــخ    /    /        هـــ واملوجــه إلــى ســعادة مديــر التعليــم مبنطقــة )مبحافظــة(                           والــذي 
يطلــب فيــه تعويضــه عــن فتــرة التوقــف نتيجــة لتوقــف العمــل باملشــروع لألســباب التاليــة:

          أ -
         ب -

2 - أصل محضر اإليقاف وأصل االستئناف املرفقة املشار اليه بعاليه.
3 - التقريرالفني املعد من قبل املهندس املتابع بإدارة التعليم بعد املراجعة والتدقيق.

مما سبق رأت اللجنة ما يلي : 
1 - تعميد املقاول / مؤسسة                                     مبدة إضافية قدرها )                 ( يومًا تضاف ملدة العقد األصلية .

2 - إضافــة مــدة )                         ( يومــًا للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                         ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ 

3 - العرض على صاحب الصاحية ألخذ املوافقة على ما سبق  واستكمال اإلجراءات النظامية حيال ذلك.
4 - هذا احملضر ال يعتبر ساريًا دون موافقة صاحب الصاحية عليه وإصدار أمر التعميد .

محضر دراسة متديد مدة عقد مشروع

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشرافاملهندس املشرف

يعتمد
مدير عام التعليم

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ استئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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     معالي مساعد  وزير التعليم                                                                                                  حفظه اهلل

   بنــاًء علــى الصاحيــات املخولــة ملعاليكــم نظامــًا و بنــاًء علــى الفقــرة )5( مــن املــادة )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بشــأن 
متديــد العقــد.

 وبنــاًء علــى املــادة رقــم )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة بإصــدار أوامــر إيقــاف األعمــال باملشــاريع أو 
جــزء منهــا .

و بناًء على ما ورد من اإلدارة )العامة( للتعليم مبنطقة / محافظة                        باخلطاب رقم                 وتاريخ    /    /        هـ املتضمن 
طلب املوافقة على التمديد لعقد املشروع أعاه إليقاف العمل بسبب                                                              )مرفق خطاب اإليقاف( 

آمــل موافقــة معاليكــم على اآلتي:-
 

أواًل: استئناف العمل باملشروع بتاريخ    /    /        هـ بناًء على محضر االستئناف . 
ثانيــًا: منــح املقــاول مــدة إضافيــة عــن فتــرة اإليقــاف وقدرهــا )                ( يومــًا طبقــًا للمــادة ) 74 ( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات 

. احلكوميــة 
ثالثــًا: تبلــغ جميــع اجلهــات املختصــة مبضمونــه ، وأصلــه ملديــر التعليــم مبنطقــة / محافظــة                       للعمــل والتمشــي مبوجبــه 

وإخطــار املقــاول بذلــك .

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على استئناف ومتديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

املوقف التنفيذي

موقع املشروعتاريخ نهاية العقد

مسلم ابتدائي

تاريخ إيقاف العمل

مدة اإليقاف املطلوبة

مدة اإليقاف تاريخ اإلستئناف

فترة جتهيز

حتت التنفيذ

يومًايومًا

يومًا
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املكرم مدير شركة/                                                                                                                                                      احملترم
العنوان: ص . ب )           ( الرمز البريدي )           (      

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد ،،،
إشارة إلى خطابكم                       رقم                  وتاريخ    /    /        هـ املتضمن طلب التمديد لعقد املشروع املذكور بياناته باجلدول 

عاليــه وحيــث صــدرت موافقــة صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم علــى مــا يلي :
1 - تعميدكم مبدة إضافية قدرها )                  ( يومًا تضاف ملدة العقد األصلية.

2 - إضافــة مــدة )                           ( يومــًا للتحضيــر الســتئناف العمــل طبقــًا للمــادة )125( مــن الائحــة التنفيذيــة لتصبــح إجمالــي املــدة 
)                       ( يومــًا تضــاف ملــدة العقــد األصليــة لينتهــي العقــد بتاريــخ    /    /        هـــ  .

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مدير التعليم

إشعار بتمديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

موقع املشروعرمز األرض للمشروع

تاريخ تسليم املوقع

نسبتها مقارنة مبدة العقدإجمالي املدد اإلضافية السابق التعميد بها

املوقف التنفيذي

تاريخ إيقاف العمل

مدة التمديد املطلوبة

مدة إيقاف العمل

إجمالي املدة املطلوبة

تاريخ إستئناف العمل

فترة التجهيز

مسلم ابتدائيًا حتت التنفيذ

مدة عقد املشروع

تاريخ نهاية العقد
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تقــدمي املقــاول خطابــًا بطلــب مــدة إضافيــة نتيجــة تأخــر صــرف املســتخلصات ويتــم إرفــاق بيــان بحركــة الصــرف معتمــد مــن جهــة الصــرف 
وبطاقــة بيانــات األعمــال واملــدد اإلضافيــة معتمــدة مــن إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم.

تقــوم إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم باملراجعــة واالعتمــاد مــن قبــل مديــر التعليــم ثــم رفــع كامــل املعاملــة لــإدارة العامــة للمشــروعات 
اإلنشــائية بالــوزارة. 

تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مبراجعــة واســتكمال الطلــب ورفعــه ملعالــي مســاعد الوزيــر لاعتمــاد مــن قبــل صاحــب 
الصاحيــة معالــي وزيــر التعليــم.

ترفع اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول بالتمديد.

تاسعًا: مسار تنفيذ إجراء تمديد مدة عقد مشروع بسبب نقص االعتمادات المالية قيمة المشروع أكبر من 5 مليون ريال 
ومعالي وزير التعليم صاحب الصالحية في الترسية
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     معالي وزير التعليم                                                                                                               حفظه اهلل

      بناَء على تعميم معاليكم رقم 371077608 وتاريخ 1437/06/18 هــ املبني على تعميم معالي وزير املالية رقم 58172 يف 1437/06/11هــ 
بشــأن متديــد مــدة العقــود مبــا يتوافــق مــع االعتمــادات املخصصــة وموافقــة معاليكــم علــى بطاقــة اإلحالــة رقــم 236943 يف 1437/09/01 هــــ 
املرفــق بهــا خطــاب العــرض بــذات الرقــم يف 1437/08/29 هــــ بتمديــد عقــود املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا مــدة ال تتجــاوز )12( شــهرًا إســتنادًا 

إلــى الفقــرة )2( مــن املــادة رقــم )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة.
وحيــث وردنــا خطــاب اإلدارة العامــة للتعليــم مبنطقــة / محافظــة                                  رقــم                                        بتاريــخ    /    /        
هـــ بطلــب مــدة إضافيــة تضــاف ملــدة العقــد ناجتــة عــن نقــص االعتمــادات املاليــة للعــام املالــي    /    /        هـــ  ، وبالدراســة إتضــح أحقيــة 

املقــاول يف التمديــد .
آمل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي:

1 - متديــد مــدة عقــد املشــروع مبــدة إضافيــة قدرهــا )                         ( يومــًا )كتابــة( تضــاف ملــدة العقــد األصليــة إســتنادًا لنــص الفقــرة 
)2( مــن املــادة )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة.

2 - تفويض مدير التعليم                             بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

مساعد وزير التعليم

وزير التعليم

طلب املوافقة على متديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

إجمالي املدد السابقة

نسبة اإلجناز

حتت التنفيذ

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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أواًل : معلومات عن املشروع :

رابعًا : معلومات عن املدد اإلضافية نتيجة عدم كفاية االعتمادات املالية : 

خامسًا : قيمة العقد ومدته بعد إضافة جميع أوامر التغيير واملدد اإلضافية املعتمدة من صاحب الصاحية :

- صورة مع التحية ملركز املعلومات لتحديث قاعدة املعلومات مبوجبه مع صور كافة املستندات الدالة على ذلك .

يعتمد ؛؛

ثانيًا : معلومات عن األعمال اإلضافية ومددها :

ثالثًا : معلومات عن املدد اإلضافية لإيقاف راالستئناف :

بطاقة بيانات األعمال واملدد اإلضافية

نوع أمر التغيير

أعمال لها نظير

أوامر تغيير معتمدة من صاحب الصاحية :

أوامر تغيير مطلوبة أو جاري دراستها :

أعمال لها نظير

أعمال ليس لها نظير )مستحدثة(

أعمال ليس لها نظير )مستحدثة(

القيمة
النسبة

وفرعجز
ماحظاتاملدد اإلضافية

نوع املدة

إيقاف واستئناف معتمد من صاحب الصاحية

إيقاف واستئناف مت رفعه لاعتماد

إيقاف واستئناف جاري دراسته

تاريخ اإليقاف

1

2

3

ماحظاتاملدةتاريخ االستئناف

إدارة التعليماسم املشروع

املوقعقيمة العقد األصلية

اسم املقاولتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية املشروع حسب العقدقيمة العقد بعد تخفيض %5

مدة مت اعتمادها من صاحب الصاحية

قيمة العقد بعد تخفيض 5% واإلضافات املعتمدة

نوع املدة

البند

ماحظاتاملدة

ماحظات املدة القيمة

مدة مت رفعها لاعتماد

مدة العقد بعد إضافة جميع املدد املعتمدة

مدة جاري دراستها

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشراف والتنفيذاملهندس املشرف
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تقــدمي املقــاول خطابــًا بطلــب مــدة إضافيــة نتيجــة تأخــر صــرف املســتخلصات ويتــم إرفــاق بيــان بحركــة الصــرف معتمــد مــن جهــة الصــرف 
وبطاقــة بيانــات األعمــال واملــدد اإلضافيــة معتمــدة مــن إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم.

تقــوم إدارة شــؤون املبانــي بــإدارة التعليــم باملراجعــة واالعتمــاد مــن قبــل مديــر التعليــم ثــم رفــع كامــل املعاملــة لــإدارة العامــة للمشــروعات 
اإلنشــائية بالــوزارة. 

تقــوم اإلدارة العامــة للمشــروعات اإلنشــائية بالــوزارة مبراجعــة واســتكمال الطلــب ورفعــه ملعالــي وكيــل الــوزارة للمشــاريع والصيانــة  لاعتمــاد 
مــن قبــل صاحــب الصاحيــة معالــي مســاعد وزيــر التعليــم.

ترفع اإلدارة العامة للمشروعات اإلنشائية بالوزارة كامل املعاملة إلدارة التعليم إلشعار املقاول بالتمديد.

عاشرًا: مسار تنفيذ إجراء تمديد مدة عقد مشروع بسبب نقص االعتمادات المالية قيمة المشروع 5 مليون ريال أو أقل
ومعالي مساعد الوزير صاحب الصالحية في الترسية
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     معالي مساعد وزير التعليم                                                                                                   حفظه اهلل

      بنــاًء علــى تعميــم معالــي وزيــر التعليــم رقــم 371077608 وتاريــخ 1437/06/18 هــــ املبنــي علــى تعميــم معالــي وزيــر املاليــة رقــم 58172 يف 
1437/06/11 هــــ بشــأن متديــد مــدة العقــود مبــا يتوافــق مــع االعتمــادات املخصصــة وموافقــة معالــي وزيــر التعليــم علــى بطاقــة اإلحالــة رقــم 
236943 يف 1437/09/01 هــــ املرفــق بهــا خطــاب العــرض بــذات الرقــم يف 1437/08/29 هــــ بتمديــد عقــود املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا مــدة ال 

تتجــاوز )12( شــهر إســتنادًا إلــى الفقــرة )2( مــن املــادة رقــم )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة.
وحيث وردنا خطاب اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة / محافظة                                  رقم                                   بتاريخ    /    /        هـ 
بطلــب مــدة إضافيــة تضــاف ملــدة العقــد ناجتــة عــن نقــص االعتمــادات املاليــة للعــام املالــي    /    /        هـــ  ، وبالدراســة إتضــح أحقيــة املقــاول 

يف التمديد .
امل تكرم معاليكم باملوافقة على ما يلي: -

3 - متديــد مــدة عقــد املشــروع مبــدة إضافيــة قدرهــا )                          ( يومــًا )كتابــة( تضــاف ملــدة العقــد األصليــة إســتنادًا لنــص الفقــرة 
)2( مــن املــادة )74( مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة.

4 - تفويض مدير التعليم                             بإشعار املقاول بذلك.

موافقة صاحب الصاحية
      مع املوافقة نظامًا

      عدم املوافقة

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

مساعد وزير التعليم

طلب املوافقة على متديد مدة عقد مشروع

رقم املنافسةاسم املشروع

إدارة تعليممنوذج املشروع

اسم املقاول املنفذقيمة عقد املشروع

مدة عقد املشروعتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية عقد املشروعاملوقف التنفيذي

إجمالي املدد السابقة

نسبة اإلجناز

حتت التنفيذ

نماذج طلب تنفيذ اإلجراء
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أواًل : معلومات عن املشروع :

رابعًا : معلومات عن املدد اإلضافية نتيجة عدم كفاية االعتمادات املالية : 

خامسًا : قيمة العقد ومدته بعد إضافة جميع أوامر التغيير واملدد اإلضافية املعتمدة من صاحب الصاحية :

- صورة مع التحية ملركز املعلومات لتحديث قاعدة املعلومات مبوجبه مع صور كافة املستندات الدالة على ذلك .

يعتمد ؛؛

ثانيًا : معلومات عن األعمال اإلضافية ومددها :

ثالثًا : معلومات عن املدد اإلضافية لإيقاف واالستئناف :

بطاقة بيانات األعمال واملدد اإلضافية

نوع أمر التغيير

أعمال لها نظير

أوامر تغيير معتمدة من صاحب الصاحية :

أوامر تغيير مطلوبة أو جاري دراستها :

أعمال لها نظير

أعمال ليس لها نظير )مستحدثة(

أعمال ليس لها نظير )مستحدثة(

القيمة
النسبة

وفرعجز
ماحظاتاملدد اإلضافية

نوع املدة

إيقاف واستئناف معتمد من صاحب الصاحية

إيقاف واستئناف مت رفعه لاعتماد

إيقاف واستئناف جاري دراسته

تاريخ اإليقاف

1

2

3

ماحظاتاملدةتاريخ االستئناف

إدارة التعليماسم املشروع

املوقعقيمة العقد األصلية

اسم املقاولتاريخ تسليم املوقع

تاريخ نهاية املشروع حسب العقدقيمة العقد بعد تخفيض %5

مدة مت اعتمادها من صاحب الصاحية

قيمة العقد بعد تخفيض 5% واإلضافات املعتمدة

نوع املدة

البند

ماحظاتاملدة

ماحظات املدة القيمة

مدة مت رفعها لاعتماد

مدة العقد بعد إضافة جميع املدد املعتمدة

مدة جاري دراستها

التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :التوقيــــــــع :

مدير شؤون املبانيمدير اإلشراف والتنفيذاملهندس املشرف



(مدد وأعمال إضافية)

moe-building@moe.gov.sa

دليل
إجراءات أوامر التغيير لمشاريع الوزارة

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

اإلدارة العامة لمراقبة جودة المباني
اإلصـــــدار األول
١٤٤١هـ - ٢٠٢٠ م


