
 

 نماذج طلب تنفيذ اإلجراء

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

 

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ 

رمــــز األرض 

 للمشروع

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع            

عقد رقـــــــــم 

 المشـــــــــــروع

  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع 

مــــــــــدة عقد 

 المشــــــــروع

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد 

قيمة الوفورات 

 بالمشروع

  نسبتها من قيمة العقد 

 اإلنجاز الحاليةنسبة 

 

   

المدد الزمنية  ودراســة التغييرلجنة أوامر  اجتمعتهــــــــــــــــ   ......... /....../......الموافق .....................نه في يوم ا

 عاله.أضافية المطلوبة للمشروع المذكور عمال اإلاإللدراسة 

وبعد الدراســـة واعطالع ومراجعة المســـتندات الاامـــة بالمشـــروع )العقدا جدول الطمياتا الماططاتا 

الشــــروط العامة الشــــروط الاامــــةا الموامــــفاتا نظام المنافســــات والمشــــتريات الحطومية( وكذل  تم 

  -استعراض اآلتي: 

 والموجههــ   ......... /....../......بتاريخ .....................رقم .......................................................شركةخطاب المقاول  -1

والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية ليس .....................بمحافظة ..........................إلى مدير التعليم بمنطقة /

 اآلتية:ناتجة عن األسباب  لها نظير بالعقد

1)   
2)   

 المطلوب. اعسعار عرضوالمرفق به هـــ   ......... /....../...... بتاريخ..................... خطاب المقاول رقم -2

لها نظير   النسبة  القيمة  تاريخ التعميد  رقم التعميد 1

او ليس 

 لها

 

لها نظير   النسبة  القيمة  تاريخ التعميد  رقم التعميد 2

او ليس 

 لها

 

    من قيمة العقد نسبتها  إجمالي األعمال اعضافية السابق التعميد بها

    نسبتها مقارنة بمدة العقد  إجمالي المدد اعضافية السابــــــــــــــق التعميد بها



 

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

 القيمة اإلجمالية سعر الوحدة الكمية الوحدة وصف األعمال م

1      

2      

3      

4      

   إجمالي قيمة األعمال المطلوبة

  عجز تم االرتباط عليه  تغطى من الوفر بقيمة

                  نسبتها  إجمالي قيمةأوامرالتغييرللمشروع

 عجزا  

 وفرا      

  تاريخ نهاية العقد بعد التمديد  

 ــ:  مما سبق رأت اللجنة ما يلى

باألعمال اإلضافية والتي ليس لها نظير بالعقد  (...............................................................) لتعميد المقاو .1

 بعاليه.وحسب الطميات والفئات الموضحة 

العرض على لجنة فحص العروض ألخذ الموافقة على ما ســــــبق واعتماد المحضــــــر من مـــــــاحب  .2

 .مية حيال ذل الصالحية في الترسية واستطمال اإلجراءات النظا

دون اعتماد مــاحب الصــالحية في الترســية على محضــر لجنة فحص  هذا المحضــر ع يعتبر ســاريا   .3

 بها.شعار تعميد المقاول االعروض بالموافقة على األعمال وإمدار 

 مفحة.( 2هذا المحضر مطون من عدد ) .4
 

 وعليه جرى التوقيع

 أعضاء لجنة أوامر التغيير :      

 ..............................................................المهندس/ عضوا  

 ...............................................................عضوا  المهندس/ 

 

 
 يعتمد                                                                        

 لجنة أوامر التغيير باالدارة رئيس

 .................................................االســـــــــــــــــــــــم /                  

                                                                                                                          

 ..................................................التوقيــــــــــــــــــــــع/                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 حفظه هللا                               سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة        
 السالم عليطم ورحمة هللا وبركاته ....... وبعد ااا

لمشروع المذكور بياناته الها نظير بعقد ليس طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية الاامة بـ برفقة المعاملة

 .وذل  لعرضها على لجنة فحص العروضالتالي بالجدول 

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

  قيمة عقد

 المشـــــــــــــروع

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ 

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع             رمــــز األرض للمشروع

رقـــــــــم عقد 

 المشـــــــــــروع

  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع 

مــــــــــدة عقد 

 المشــــــــروع

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد 

  نسبتها من قيمة العقد  قيمة الوفورات بالمشروع

    نسبة اعنجاز

  إجمالي قيمة األعمال المطلوبة مسلم ابتدائيا تحت التنفيذ    الموقف التنفيذي

  عجز تم االرتباط عليه  تغطى من الوفر بقيمة

 وفرا   عجزا    نسبتها  إجمالي قيمةأوامرالتغييرللمشروع

  تاريخ نهاية العقد بعد التمديد  مدة تنفيذ األعمال

 ومرفق أمول المستندات التالية: 

 أعمال إضافية ليس لها نظير بعقدمشروع والمعتمد من لجنة أوامر التغيير مدرج به البنود المستحدثة. دراسة محضر .1

 بالعقدأوليس لها نظير بالعقد مورة من التعميدات السابقة للمشروع سواء لها نظير .2

 حصر كميات البنود اإلضافية . .3

 مقايسة توميف وكميات وقيمة البنود اإلضافية . .4

 مقايسة بالبنود الملغاة والوفورات التي تغطى األعمال المطلوبة . .5

 المقاول.ة على تعميد طلب الموافقبهـ   ......... /....../...... بتاريخ ..................... رقمتعليم الخطاب إدارة  .6

 .بالعقدنظير ليس لها  بأعمال إضافية بطلب التعميدهـ   ......... /....../...... بتاريخ ..................... خطاب المقاول رقم .7
 تحياتي وتقديريااا لسعادتطم وافرو 

 

 التعليم  مدير            

 

 

 

 

 على لجنة فحص العروض لها نظير بالعقدليس أعمال إضافية عرض طلب : الموضوع 



 
 

 (280 
 لها نظير )حالة الوفر المالي( ليس الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية بطل (

 
  رقم المنافســــة  اســـم المشـــروع

  إدارة تعليــــم  نمـوذج المشـــــروع

  اسم المقـــاول المنفذ  قيمة عقد المشـــروع

  مدة عقد المشروع   تاريخ تسليم الموقع

    نسبة االنجاز

  عقد المشروعتاريخ نهاية  تحت التنفيذ     الموقف التنفيذي

  قيمة الوفورات بالمشروع

  تغطى من الوفر بقيمة  اجمالى قيمة االعمال االضافية

  نسبته من قيمة العقد  الوفر بعد حسم أمر التغيير
عجز  وفر 

  مدة تنفيذ االعمال

 هللا حفظه                                                                             التعليم معالي وزير

  
 هــ............/........../.......بتاريخ ..................... رقم...........................................................ـمدير )عام( التعليم ب أشير لاطاب      

 بعاليه.  بياناته المذكور للمشروع إضافية ليس لها نظيرتنفيذ أعمال  على الموافقة طلب المتضمن

ــــــالمة اإلجراءات النظامية المتاذة من قبل اإلدارة طبقا للنظام وطبقا للوارد بدليل  وحيث تمت مراجعة وتدقيق س

 اإلجراءات وطبقا لقرار تفويض الصالحيات وع توجد مالحظات.

  -: يلي ما على بالموافقة معاليطم تطرم آمل

يةباألعمال ................................................................................. ..... المقاول تعميد -1 ها التي ليس اإلضـــــــاف مة  نظير ل بقي

قيمتـــه  البـــال  بـــالمشــــــروع المتحقق الوفر من بـــالطـــامـــل تغطى( كتـــابـــة) لاير فقط...........................................

 العقد. لمدة تضاف يوما  ................... مدة خالل األعمال تل  تنفيذ لاير. ويتم...........................................

 .بذل  المقاول بإشعار...........................................ـمدير )عام( التعليم ب تفويض -2

 

 التعليم وزير مساعد                                                                       

            

 
 

 الصالحية:موافقة ماحب 
 

 .نظاما مع الموافقة  

 عدم الموافقة.  

 

 زير التعليمو                                                                       

                                                                                    

 

 

 

  



 

 

 

 إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشـــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع

المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذاسم     

  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع  الموقف التنفيذي

مــــــــــدة عقد 

 المشــــــــروع

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد 

قيمة الوفورات 

 بالمشروع

  نسبتها من قيمة العقد 

    نسبة اعنجاز

 المحترم                                                                                         ؤسسة/شركة                م/  المطرم مدير

 ....................................فاكس......................الرمز......................ب.  ص:  العنوان

 ااا وبعد.......  هللا وبركاتهالسالم عليطم ورحمة 

ـــ............/........../....... وتاريخ......................رقم................................ طمإشارة إلى خطاب ــــ المتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية  هـ

المدرجة  لتفامـــــيللتعميدكم بأعمال إضـــــافية ليس لها نظير بالعقد وفقا  تم امقاولتطمليس لها نظير بالعقد للمشـــــروع اعاله 

 :بالجداول التالي

 القيمة اإلجمالية سعر الوحدة الكمية الوحدة وصف األعمال م

1      

2      

   إجمالي قيمة األعمال

  تاريخ  رقم   تم اعرتباط عليه عجز  يغطى من الوفر بقيمة

 وفرا   عجزا    نسبتها  إجمالي قيمةأوامرالتغييرللمشروع

  تاريخ نهاية العقدبعد التمديد  مدة تنفيذ األعمال

 آمل اعلتزام بتنفيذ تل  األعمال طبقا  للشروط والموامفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهةاإلشراف
 والسالم عليطم ورحمة هللا وبركاتهااا

 

 

 مدير التعليم           


