
 نماذج طلب تنفيذ اإلجراء

 محضر ايقاف العمل بمشروع

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ  قيمة عقد  المشـــــــــــــروع

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع           رمــــز األرض للمشروع

عقد المشــــــــروعمــــــــــدة   رقـــــــــم عقد المشـــــــــــروع   

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع

    تاريخ إيقاف العمل

 على: وبناء  هـ  .............../........ / ...... الموافق  .................... إنه في يوم

التي  هـ والمتضمن وجود بعض األسباب .............../........ / ......محضر زيارة المهندس المشرف بتاريخ  .1

 .تمنع استمرار العمل بالمشروع
 تقرير باألسباب والمبررات التي أدت إليقاف العمل. .2
 بطاقة بيانات المشروع. .3

    ( ................................ -الدفاع المدني  -البلدية  -الشرطة  -االمارة  -خطاب )الجهة الحكومية .4
والمتضمن وجود بعض االسباب التي تمنع استمراركم هـ  .............../........ / ......بتاريخ ...................رقم      

 بالعمل وهي: 
1) ...................................................................  
2) ...................................................................  

 
هـ  .............../........ / ......الموافق ....................من يوم لذا يلزم وقف العمل لألسباب الموضحة بعاليه اعتبارا  

 وحتى إشعاركم بخالف ذلك.

 .صاحب الصالحية عليه وإصدار أمر اإليقافهذا المحضر ال يعتبر ساريا دون موافقة 

 

   مدير شؤون المباني                         المهندس المشرف                         مهندس المقاولال    

 التوقيع:                                    التوقيع:                                    لتوقيع: ا

 
          

 

 

 

 

 

 يعتمد

 مدير التعليم

 



 

 

لمشروع إيقاف كلي / جزئي على الموافقة طلب  

  اســــم المشــــروع
رقم 

 المنافســـــــــة
 

إدارة   نمــــــوذج المشـــــــروع

 تعليــــــــــم

 

المشــــــروعقيمة عقد    
اسم المقــاول 

 المنفذ
 

مدة عقد   تاريخ تسليم الموقع

 المشروع

 

  موقع المشروع  تاريخ نهاية العقد

  نسبة االنجاز

جزئي( )كلي/ تاريخ اإليقاف   

  المدة المطلوبة  فترة تجهيز

 

 حفظه هللا                                                                   معالي وزير التعليم                            
 

( من نظام المنافسات 52بناء  على الصالحيات المخولة لمعاليكم نظاما  وبناء  على الفقرة )ب( من المادة )    
 والمشتريات الحكومية بشأن تمديد العقد.

ر إيقاف ( من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بإصدار أوام95وبناء  على المادة رقم ) 
 األعمال بالمشاريع أو جزء منها.

هاااـ  .............../........ / ...... وتااااريخ.................رقااام  بخطابهاااا....................إدارة التعلااايم  مااان ورد ماااا علاااى وبنااااء  
 ................................................. .............................العمل بالمشروع أعاله بسبب  إيقاف على الموافقة طلب المتضمن

  -اآلتي:  على معاليكم موافقة نود   
 بناء على المحضر المرفق.هـ  .............../........ / ......بتاريخ  عن العمل اوال : إيقاف المقاول

للعمل والتمشي بموجبه ..................................وأصله لمدير التعليم بمضمونه،ثانيا : تبلغ جميع الجهات المختصة 
 وإخطار المقاول بذلك.

 

            مساعد وزير التعليم                                                                   

 

                                                        

   الصالحية: صاحب موافقة

 مع الموافقة نظاما    

 عدم الموافقة  

 

 وزير التعليم                                                                     

                                                                          

 

 



 

 

 إشعار بإيقاف العمل بالمشروع

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ 

رمــــز األرض 

 للمشروع

المشروعموقــــــــــــــــــــــــــــــع                

رقـــــــــم عقد 

 المشـــــــــــروع

  مــــــــــدة عقد المشــــــــروع 

تاريـــــخ تسليـــــم 

 الموقــــع

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد 

  تاريخ إيقاف العمل

 

  نسبة انجاز العمل بالمشروع

 

 المحترم                                                                                                                                        المكرم مدير / 

 (                   ( الرمز البريدي )            ص . ب ) العنوان:

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

عالية فإننا نطلب منكم إيقاف العمل بالمشروع المذكور عاليه وذلك لألسباب  إشارة الى المشروع المذكور

 اآلتية: ـ

1) ...................................................................  
2) ...................................................................  
3) ................................................................... 

 

وذلك لحين اشعاركم ببدء استئناف هـ  .............../........ / ......الموافق  .................عليه فقد قررنا إيقاف العمل بالمشروع اعتبارا من يوم

 العمل به؛

 ،، ولكم تحياتي

 

 

 

   التعليم مدير                                                                          

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 محضر استئناف العمل بمشروع

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ  قيمة عقد  المشـــــــــــــروع

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع            رمــــز األرض للمشروع

عقد رقـــــــــم 

 المشـــــــــــروع

  مــــــــــدة عقد المشــــــــروع 

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع

  نسبة انجاز العمل بالمشروع   رقم وتاريخ أمر االيقاف

وبعد االطالع على قرار ايقاف العمل بالمشروع هـ  .............../........ / ......الموافق  ...................انه في يوم

 ....................رقم ...................خطابعلى  وبناء  هـ  .............../........ / ......وتاريخ  .....................الصادر برقم

 .منعت استمراركم بالعملوالمتضمن زوال األسباب التي هـ  .............../........ / ......بتاريخ

تلك األسباب التي  لزوالهـ  .............../........ / ......الموافق ...................يوميلزم استئناف العمل اعتبارا من  لذا

 أدت إلى توقف العمل بالمشروع.

   

 المهندس المشرف                                           مهندس المقاولال 

 :التوقيع                                   التوقيع :
   

 

        

 

 يعتمد

 مدير ادارة شؤون المباني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

حضر دراسة تمديد مدة عقد مشروعم  

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ  قيمة عقد  المشـــــــــــــروع

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع            رمــــز األرض للمشروع

  مــــــــــدة عقد المشــــــــروع  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع

تحت التنفيذ        الموقف التنفيذي مسلم ابتدائيا           تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد   

  مدةإيقاف العمل  تاريخ استئناف العمل  تاريخ إيقاف العمل

  إجمالي المدة المطلوبة  فترة التجهيز   مدة التمديد المطلوبة

  نسبتها مقارنة بمدة العقد  إجمالي المدد االضافية السابــــــــــــــق التعميد بها

اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة تمديد هـ  .............../........ / ......الموافق  ...................أنه في يوم 

الدراسة واالطالع ومراجعة المستندات الخاصة بأسباب إيقاف العمل وزوالها وكذلك تم  دأعاله، وبععقد المشروع المذكور 

 اآلتي:استعراض 

ـ  .............../........ / ......بتاريخ ...................خطاب المقاول رقم  .1  )بمحافظة(والموجه إلى سعادة مدير التعليم بمنطقة ه

 التالية:والذي يطلب فيه تعويضه عن فترة التوقف نتيجة لتوقف العمل بالمشروع لألسباب  ...................

1) ........................................................ 

2) ........................................................ 

 .هصل االستئناف المرفقة المشار اليه بعاليأصل محضر اإليقاف وأ .2

 المعد من قبل المهندس المتابع بإدارة التعليم بعد المراجعة والتدقيق. يالتقرير الفن .3

 :يليمما سبق رأت اللجنة ما 

 .( يوم تضاف لمدة العقد األصلية...................إضافية قدرها )بمدة  ......................................تعميد المقاول / مؤسسة .1

 المدةمن الالئحة التنفيذية لتصااابج إجمالي  (97)العمل طبقا  للمادة  الساااتئنافيوم للتحضاااير  (...................)إضاااافة مدة  .2

 هـ .............../........ / ......يوم تضاف لمدة العقد األصلية لينتهي العقد بتاريخ  (...................)
 اإلجراءات النظامية حيال ذلك. سبق واستكمالالعرض على صاحب الصالحية ألخذ الموافقة على ما  .3
 التعميد.هذا المحضر ال يعتبر ساريا دون موافقة صاحب الصالحية عليه وإصدار أمر  .4

 

 مدير شؤون المباني                             مدير اإلشراف             المهندس المشرف       

 التوقيع:                                      التوقيع:                : التوقيع

                                                                                        

          

 يعتمد                                                                                 

 مدير عام التعليم                                                                                
  

                                                                                  
 

 

 



 

 

 

 مشروع عقد مدة وتمديد على استئناف الموافقة طلب

  رقم المنافســــــــــــــــــــــــــــة  اســـــــم المشـــــــروع

نمـــــــــوذج 

 المشـــــــــروع
 

إدارة 

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع
  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ 

  مدة عقد المشروع  تاريخ تسليم الموقع

  موقع المشروع  تاريخ نهاية العقد

 الموقف التنفيذي تحت التنفيذ       مسلم ابتدائي    

 يوم مدة اإليقاف  تاريخ اإلستئناف  تاريخ إيقاف العمل

 يوم مدة اإليقاف المطلوبة يوم فترة تجهيز

 

 حفظه هللا                                                                                          معالي وزير التعليم     

     

( من نظام المنافسات 52الفقرة )ب( من المادة ) وبناء  علىبناء  على الصالحيات المخولة لمعاليكم نظاما  

 والمشتريات الحكومية بشأن تمديد العقد.

( من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بإصدار أوامر إيقاف 95وبناء  على المادة رقم ) 

 منها.األعمال بالمشاريع أو جزء 

بالخطاب  ............................................................محافظة  / للتعليم بمنطقة ما ورد من اإلدارة )العامة( وبناء  على

المتضمن طلب الموافقة على التمديد لعقد المشروع أعاله هـ  .............../........ / ......وتاريخ  ............................رقم

 يقاف(اإل)مرفق خطاب  .................................................................................إليقاف العمل بسبب 

 اآلتي:آمل موافقة معاليكم على    

  االستئناف.بناء  على محضر هـ  .............../........ / ......بتاريخ اوال: استئناف المقاول 

م من نظا (52)( يوما  طبقا  للمادة ................ثانيا : منج المقاول مدة إضافية عن فترة اإليقاف وقدرها )

 .المنافسات والمشتريات الحكومية

 ........................................ ه لمدير التعليم بمنطقة / محافظة، وأصلبلغ جميع الجهات المختصة بمضمونهثالثا : ت

 بذلك.للعمل والتمشي بموجبه وإخطار المقاول 
    
 

 مساعد وزير التعليم                                                                         
                                                                                                        

 
  

                                                                                                                                   
                                                                                 

 

 

                                            موافقة صاحب الصالحية

 مع الموافقة نظاما     

  عدم الموافقة.   

 وزير التعليم                                 



                                 

 محضر استئناف العمل بمشروع

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ  قيمة عقد  المشـــــــــــــروع

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع           رمــــز األرض للمشروع

رقـــــــــم عقد 

 المشـــــــــــروع

عقد المشــــــــروعمــــــــــدة     

  تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد  تاريـــــخ تسليـــــم الموقــــع

  نسبة انجاز العمل بالمشروع   رقم وتاريخ أمر االيقاف

بالمشروع وبعد االطالع على قرار ايقاف العمل هـ  .............../........ / ......الموافق  ...................انه في يوم

 ....................رقم ...................خطابعلى  وبناء  هـ  .............../........ / ......وتاريخ  .....................الصادر برقم

 .والمتضمن زوال األسباب التي منعت استمراركم بالعملهـ  .............../........ / ......بتاريخ

تلك األسباب التي  لزوالهـ  .............../........ / ......الموافق ...................يوميلزم استئناف العمل اعتبارا من  لذا

 أدت إلى توقف العمل بالمشروع.

   

 المهندس المشرف                                           مهندس المقاولال 

 :التوقيع                                   التوقيع :
   

 

        

 

 يعتمد

 مدير ادارة شؤون المباني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إشعار بتمديد مدة عقد مشروع

اســـــــــــــــــم 

 المشـــــــــــــــــــــروع 

رقم  

 المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

نمــــــــــــوذج 

 المشــــــــــــــــــــروع

إدارة  

 تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

قيمة عقد  

 المشـــــــــــــروع

  اسم المقـــــــــــــــــــــــاول المنفذ 

رمــــز األرض 

 للمشروع

  موقــــــــــــــــــــــــــــــع المشروع            

تسليـــــم تاريـــــخ 

 الموقــــع

  مــــــــــدة عقد المشــــــــروع 

تحت التنفيذ         الموقف التنفيذي   تاريخ نهايـــــــــة العقـــــــــد       مسلم ابتدائيا 

  مدة إيقاف العمل  تاريخ استئناف العمل  تاريخ إيقاف العمل

المدة المطلوبة إجمالي  فترة التجهيز   مدة التمديد المطلوبة   

ـق التعميد بهالمدد االضافية السابإجمالي ا   نسبتها مقارنة بمدة العقد  

 

 المحترم                                                                                                       /شركة المكرم مدير

 (                )   البريديالرمز (        )   ب.  ص العنوان:

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

المتضمن طلب التمديد هـ  .............../........ / ......وتاريخ ..............رقم  .....................................إشارة إلى خطابكم

----لعقد المشروع المذكور بياناته بالجدول عالية، وحيث صدرت موافقة صاحب الصالحية باإلحالة رقم 

 على ما يلي:هـ  .............../........ / ......وتاريخ 

 .يوم تضاف لمدة العقد األصلية (.............) تعميدكم بمدة إضافية قدرها .1

من الالئحة التنفيذية لتصبج  (97) يوم للتحضير الستئناف العمل طبقا  للمادة (.............) إضافة مدة .2

 هـ .............../........ / ...... يوم تضاف لمدة العقد األصلية لينتهي العقد بتاريخ (.............) إجمالي المدة

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 مدير التعليم              

 


