
 

 نماذج طلب تنفيذ اإلجراء

 مشروع دأعمال إضافية لها نظير بعق ةمحضر دراس

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

مـــــوقـــع 

 المـــــــــــــــــــشروع

نســــبــة  

 االنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاز

 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ 

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع          رمــــز األرض للمشروع

رقـــــــــم عقد 

 المشـــــــــــروع

  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع 

مــــــــــدة عقد 

 المشــــــــروع

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد 

هـ اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة ............/....../......الموافق ..................نه في يوم ا

 اعاله.اإلعمال اإلضافية المطلوبة للمشروع المذكور 

 المخططات، الكميات،جدول  العقد،وبعد الدراسة واالطالع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع )

ية( وكذلك تم الحكومفسات والمشتريات نظام المنا المواصفات، الخاصة، العامة الشروطالشروط 

 استعراض اآلتي:

والموجه إلى سعادة مدير التعليم هـ ............/....../...... بتاريخ..................خطاب المقاول رقم  .1

والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافيةلها نظير بالعقد ناتجة .................. )بمحافظة(بمنطقة 

 عن:
1) ....................................................................... 
2) ....................................................................... 

المعد من قبل المهندس المشرف علي المشروع بإدارة التعليم متضمنا  يالتقرير الفن .2

دقيق من واقع المخططات والمواصفات وشروط مالحظاته على الحصر بعد المراجعة والت

 العقد 
)مرفق بطاقة  التعميدات السابقة للمشروع سواء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد .3

 :( وهيددوالمبيانات األعمال 

  النسبة  القيمة  تاريخ التعميد  رقم التعميد 1

  النسبة  القيمة  تاريخ التعميد  رقم التعميد 2

  النسبة  القيمة  تاريخ التعميد  التعميدرقم  3

  نسبتها من قيمة العقد  إجمالي األعمال االضافية السابق التعميد بها

  نسبتها مقارنة بمدة العقد  إجمالي المدد االضافية السابــــــــــــــق التعميد بها

 



 

 :وبعد الدراسة تبين للجنة ما يلي

   إجمالي قيمة األعمال المطلوبة

  عجز تم االرتباط عليه  تغطى من الوفر بقيمة

 وفرا   عجزا    نسبتها  للمشروع التغيير إجمالي قيمة أوامر

  تاريخ نهاية العقد بعد التمديد  مدة تنفيذ األعمال

 ــ:  سبق رأت اللجنة ما يلى مما

لها بالعقد  باألعمال اإلضافية والتي لها نظير( ..............................................................................) تعميد المقاول

بالعقد وفقا للتفاصيل المدرجة بالجدول عالية وحسب الكميات الموضحة بالمقايسة المرفقة بخطاب  نظير

 :البنود المماثلة بعقد المقاول الخاص بالمشروعإليه وبنفس أسعار  إدارة التعليم المشار

العرض على صااااحب الصاااالحية ألخذ الموافقة على ما سااابق واساااتكماال لاجراءات النظامية حيال  .1

 .ذلك

 التعميد.هذا المحضر ال يعتبر ساريا دون موافقة صاحب الصالحية عليه وإصدار أمر  .2

 ( صفحة.2هذا المحضر مكون من عدد ) .3
 

 .....وعليه جرى التوقيع     

 

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

 ............................................................................. عضوا     /مدير اإلشراف  

 

 

 يعتمد

 شئون المباني  مدير

 .............................................................................. االســــــــــــــم: 

 .............................................................................: ــــــــــعالتوقيــــ

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

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

 
  رقم المنافســــة  المشـــروع اســـم

  إدارة تعليــــم  المشـــــروع نمـوذج

  اسم المقـــاول المنفذ  المشـــروع عقد قيمة

   مدة عقد المشروع  تاريخ تسليم الموقع

  تاريخ نهاية عقد المشروع تحت التنفيذ     الموقف التنفيذي

  قيمة الوفورات بالمشروع

  تغطى من الوفر بقيمة  اجمالى قيمة االعمال االضافية

  نسبته من قيمة العقد  التغيير أمر حسم بعد الوفر
عجز وفر 

  مدة تنفيذ االعمال

 

 هللا حفظه                                                                              التعليم معالي وزير

 

 طلب المتضمنهـااا ............/....../......بتاريخ .................. رقم ..............................ـااابالتعليم  (عام)مدير  أشير لخطاب      

بعاليه لعجز في الكميات لبعض البنود في  بياناته المذكور للمشاااااروع تنفيذ أعمال إضاااااافية لها نظير على الموافقة

سبة على اساس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة طبقا   المقايسة حيث ان كميات المقايسة تقديرية وتجري المحا

راجعة وتدقيق م وحيث تمت بالعقد.( من الشااااااروط العامة الملحقة 46( من الالئحة التنفيذية والمادة )65للمادة )

قا لقرار  يل اإلجراءات وطب بدل قا للوارد  ظام وطب قا للن بل اإلدارة طب ظامية المتخذة من ق سااااااالمة اإلجراءات الن

 تفويض الصالحيات وال توجد مالحظات.

  -: يلي ما على بالموافقة معاليكم تكرم آمل

لاير ................................................بقيمة  نظير لها التي اإلضاااااااافية ........................................................... المقاول تعميد -1

بالغ بالمشااااااروع المتحقق الوفر من بالكامل تغطى( كتابة) فقط  تلك تنفيذ لاير. ويتم ....................................قيمته  ال

 .العقد لمدة تضاف يوما   ................... مدة خالل األعمال

 .بذلك المقاول بإشعار ................................ـبالتعليم  (عام)مدير  تفويض -2

                                                                                        

 التعليم وزير مساعد

              

 
 
 

 الصالحيةموافقة صاحب 
 
 . نظاما   مع الموافقة  

                                                               عدم الموافقة  

    وزير التعليم                 

                                                                                                  

 

 



                                                         
 

 طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير )حالة العجز المالي(
 

  رقم المنافســــة  اســـم المشـــروع

  إدارة تعليــــم  نمـوذج المشـــــروع

  اسم المقـــاول المنفذ  قيمة عقد  المشـــروع

  مدة عقد المشروع  تاريخ تسليم الموقع

  تاريخ نهاية عقد المشروع تحت التنفيذ     الموقف التنفيذي

 لاير قيمة الوفورات بالمشروع

 لاير تغطى من الوفر بقيمة لاير إجمالي قيمة االعمال االضافية

 وفر   عجز   نسبتها من قيمة العقد لاير الوفر حسم بعد التغيير أمر قيمة

 تم حجز مبلغ العجز   يوما    مدة تنفيذ االعمال
 

 هللا حفظه                                                                              التعليم معالي وزير

 

 طلب المتضمن ..................................بتاريخ  .................... رقم ...............................ـبالتعليم  (عام)مدير  أشير لخطاب      

بعاليه لعجز في الكميات لبعض البنود في  بياناته المذكور للمشاااااروع تنفيذ أعمال إضاااااافية لها نظير على الموافقة

سبة على اساس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة طبقا   المقايسة حيث ان كميات المقايسة تقديرية وتجري المحا

مراجعة وتدقيق  ( من الشااااااروط العامة الملحقة بالعقد. وحيث تمت46( من الالئحة التنفيذية والمادة )65لمادة )ل

قا لقرار  يل اإلجراءات وطب بدل قا للوارد  ظام وطب قا للن بل اإلدارة طب ظامية المتخذة من ق سااااااالمة اإلجراءات الن

 تفويض الصالحيات وال توجد مالحظات.

  -: يلي ما على موافقةبال معاليكم تكرم آمل

 لاير..............................................بقيمة  نظير لها التي اإلضافية باألعمال ..................................................... المقاول تعميد -1

بقيمة والباقي عجز  لاير...............................................يغطى جزء منها من الوفر المتحقق بالمشروع البالغ ( كتابةفقط )

هـ ............/....../......بتاريخ ............................. رقم للميزانية العامة االدارة بخطاب حجزه تم لاير............................................

بة  ما   به المساااااامو  حدود في وهي %  .............نساااااا  مدة خالل األعمال تلك تنفيذ ويتم يلزم االرتباط عليه. نظا

 .العقد لمدة تضاف يوما   .................

 .العجز مبلغ على االرتباط بعد بذلك المقاول بإشعار ..........................ـب التعليم( عام) مدير تفويض -2

 

 مساعد وزير التعليم

 
 
 
 

 الصالحيةموافقة صاحب 
 

 مع الموافقة نظاما    

 عدم الموافقة  

 وزير التعليم                                                                   

              

 



                              

 دإشعار بالتعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعق

 أوال معلومات عامة عن المشروع

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليـــــــــــــــــــــــــــم

 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع

اسم المقـــــــــــــــــــــــاول  

 المنفذ

 

موقــــــــــــــــــــــــــــــع             رمــــز األرض للمشروع

 المشروع

 

رقـــــــــم عقد 

 المشـــــــــــروع

تاريـــــخ تسليـــــم  

 الموقــــع

 

مــــــــــدة عقد 

 المشــــــــروع

تاريخ نهايـــــــــة  

 العقـــــــــد

 

  نسبتها من قيمة العقد  قيمة الوفورات بالمشروع

 األعمال االضافية الكلية

 بما فيها هذا التعميد 

  نسبتها من قيمة العقد 

 السابقة ) لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد ( التعميدات ثانيا

  المدة  القيمة  تاريخ التعميد  رقم م

         

 الحـــالي التعميد ثالثا

  نهاية العقد بعد التمديد  مدة تنفيذ األعمال  قيمة األعمال

  تاريخ  رقم   عجز تم االرتباط عليه  يغطي من الوفر بقيمة

 المحترم                                                                               مؤسسة/شركة   /  مدير المكرم

 (                  ) يالرمز البريد(           )  بص. العنوان:

 ،،، وبعد.......  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

المتضااامن طلاااب التعمياااد بأعماااال إضاااافية هاااـ ............/....../......وتااااريخ .............رقااام إشاااارة إلاااى خطاااابكم 

صااادرت موافقاااة صااااحب  مقااااولتكم، وحياااث .......................................................لمشاااروع دلهاااا نظيااار بالعقااا

علااااى تعمياااادكم هااااـ ............/....../......خوتاااااري.............رقاااام  ةباإلحالاااا (.............................................الصااااالحية )

وفقااااا لتفاصاااايل المدرجااااة بالجاااادول عاليااااة وحسااااب الكميااااات  دبأعمااااال إضااااافية لهااااا نظياااار بالعقاااا

  .وبنفس أسعار البنود المماثلة هالموضحة بالمقايسة المرفقة بخطاب إدارة التعليم المشار إلي

 .د وملحقاته وتعليمات جهة اإلشراففات بالعقآمل االلتزام بتنفيذ تلك األعمال طبقا  للشروط والمواص

 

 مدير التعليم                                


