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 (2رقم الصفحة )

 

 ةـــــمقدم

إن املهام املنوطة إىل إدارة املشاريع هي حتقيق املتطلبات واالحتياجات اإلنشائية جلامعة تبوك سواء 

تبوك أو باحملافظات املختلفة التابعة ملنطقة تبوك وقد أوكل إىل إدارة املشاريع جبامعة تبوك القيام مبدينة 

مبسئولياتها جتاه أداء هذه املهمة وذلك من خالل الواجبات احملددة هلا واملشتملة على استقبال االحتياجات 

وياتها ووضع اخلطط املرحلية لتنفيذ واملتطلبات من احملافظات واجلهات املستفيدة وجدولتها وحتديث أول

املشاريع اليت تلبى تلك االحتياجات واملتطلبات وكذلك إعداد اخلرائط املساحية والطبوغرافية والتخطيط 

للمواقع احلالية واملستقبلية باإلضافة إىل إعداد الدراسات والتصاميم لتلك املشروعات والرفع بها لصاحب 

 تنفيذ ، ومن ثم متابعتها حتى تسليمها للجهة املستفيدة  .الصالحية لطلب موافقته على ال

وتعمل إدارة املشاريع جاهدة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي يف مجيع اجملاالت اهلندسية 

التصميمية منها والتنفيذية وتطويع ذلك خلدمة املشروعات عمال على أداء املهمة املوكلة إليها وإجناز 

 لطرق اهلندسية والفنية وأنسبها من الناحية االقتصادية .واجباتها بأفضل ا

تقوم بدراسة األساليب املناسبة إلجناز الواجبات املطلوبة ووضع الربامج  اإلدارةولتحقيق ذلك فإن 

واإلجراءات لتطوير  األعماليف معظم  اآلليالالزمة ملراقبة جودة اإلجناز باستخدام أنظمة وبرامج احلاسب 

واالستفادة من الطاقات واخلربات اهلندسية والفنية واملتابعة الشخصية من مدير إدارة  اإلدارةاألداء ب

ذات العالقة والقيام بالزيارات امليدانية للمواقع للوقوف على سري العمل  اإلدارةاملشاريع ورؤساء األقسام ب

للخروج بالعمل بصورة  اإلدارةسوبي واقرتاح الطرق الفنية املناسبة لتحسني األداء وبث روح التعاون بني من

 متكاملة وجيدة .
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 جهاز اإلشراف الفصل األول: 

  : املهندسون 

 حفظ وثائق املشروع مبلفات مع التصنيف والرتتيب .  (1

 جداول  –املواصفات  –الشروط العامة واخلاصة  –استالم وثائق العقد ) العقد  (2

 الكميات ( ويتم حفظ نسخة يف ملف خاص والنسخة األخرى يف موقع املشروع . (3

 لذلك.  تسليم املوقع للمقاول يف املوعد احملدد وإعداد حمضر على النموذج املعد عمل حماضر (4

 معرفة جهاز املقاول الفين والتأكد من مؤهالته العلمية وخرباته العملية ومن ثمَّ اعتماده .  (5

 متابعة إعداد الربنامج الزمين للتنفيذ من املقاول لدراسته وإبداء أية مالحظات عليه )إن وجدت(. (6

 تابعة معدات املقاول املستخدمة يف العمـل واعتمادها بعد التحقق من كفاءتها. م (7

 متابعة عمل امليزانية الشبكية وحبضور املهندس أو املساح قبل بدء العمل .  (8

 متابعة اختبارات الرتبة .  (9

( والتفصيلية ألجزاء املشروع املختلفة وإبداء  SHOP DRAWINGSدراسة املخططات التنفيذية )  (11

 املالحظات عليها ) إن وجدت ( واقرتاح التعديالت املناسبة عليها واعتمادها . 

مراجعة ومطابقة املخططات املعمارية على مجيع املخططات األخرى ومراجعة الكميات الواردة بالعقد مع  (11

 1املخططات وتعديل ما يلزم 

  إجناز املشروع . العام ووضع الربامج والسياسات لتفادي أي تأخري يف اإلشرافالتخطيط و (12

 على تنفيذ املشروع يف مراحله املختلفة طبقًا للشروط واملواصفات واملخططات التنفيذية .  اإلشراف (13

 التنسيق بني املقاول وصاحب العمل .  (14

 متابعة تنفيذ الربنامج الزمين وحتديثه . (15

 إعطاء إذن الصب لألعمال اجلاهزة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات .  (16

 . يف املوقع بأية خمالفات أو مشاكل حتدث أثناء التنفيذ لصاحب الصالحيةالرفع  (17

 إصدار األمر للمقاول بإزالة أي أعمال خمالفة وإعادة تنفيذها طبقًا للمخططات واملواصفات. (18

متابعة تقديم املقاول للعينات والكتالـوجات قبل توريد املواد بفرتة كافية تسمح بدارسة املناسب منها  (19

 سب العقد واملطابقة للشروط واملواصفات . ح

 وحفظ نسخة مبلف املشروع. اإلدارةاعتماد التقارير اليومية واملعدة مبعرفة املراقب ورفعها ملدير  (21

 وحفظ نسخة منها مبلف املشروع .  اإلدارةإعداد التقارير الدورية عن املشروع ورفعها ملدير  (21



 (5رقم الصفحة )

 

ن مطابقتها للعينات املعتمدة وختزينها يف أماكن مناسبة عاينة اإلحضارات )التوريدات( والتأكد مم (22

 وبطريقة صحيحة . 

ومطابقتها  اللتحقق مـن جودته األعمالعلى برامج ضبط اجلودة وإجراء التجارب على املواد و اإلشراف (23

 للمواصفات . 

الوقت  املطلوب ويف توجيه املقاول وإسداء النصح واملشورة الفنية اليت تساعده على إجناز املشروع باملستوى (24

 احملدد متى تطلب العمل ذلك . 

 توجيه املقاول بطريقة التنفيذ الصحيحة وحتذيره من األخطاء قبل الوقوع فيها متى تطلب ذلك.  (25

 .  األعمالمراقبة جهاز املقاول الفين و العمالة التابعة له والتحقق من كفاءتهم وكفايتهم إلجناز  (26

 . األعمالومقارنتها بالبيان املقدم منه والتحقق من كفاءتها إلجناز  مراقبة معدات املقاول باملوقع (27

 مراقبة مقاولي الباطن والتحقق من كفاءتهم متى تطلب ذلك.  (28

 اخل ( وحتديد دور ومهام كل منهم . ……مساحني  –توجيه فريق العمل املساعد ) مراقبني  (29

عقد اجتماعات أسبوعية مع جهاز املقاول لدراسة سري العمل وإجياد احللول املناسبة ألية مشاكل أو  (31

 عوائق قد تظهر أثناء التنفيذ. 

 مراجعة حصر الكميات املنفذة.  (31

وإعداد األوامر اخلاصة بذلك ، ومراجعة  األعمالدراسة وتقييم احتياجات تغيري واستحداث بنود  (32

عليها يف املواصفات واملخططات ، وتقييم أسعار املقاول وإبداء الرأي بشأنها متهيدًا التعديالت املرتتبة 

 مع مراعاة تطبيق أساليب اهلندسة القيمية .  العتمادها

 مراجعة وتدقيق الدفعات املستحقة للمقاول ) املستخلصات اجلارية ( .  (33

 ستفاد منها ) إن وجدت ( . امل األعمالإعداد حمضر املعاينة عند انتهاء مدة التنفيذ وحصر  (34

 على اختبارات التشغيل .  اإلشراف (35

 االستالم االبتدائي .  إعداد حماضر (36

 مراجعة حصر الكميات النهائية .  (37

 ( .  AS BUILT DRAWINGSمراجعة وتدقيق املخططات حسب التنفيذ ) (38

 إعداد املستخلص اخلتامي .  (39

 أعمال االستالم النهائي .  إعداد حماضر (41

  



 (6رقم الصفحة )

 

 : املراقبون الفنيون 

 االطالع على وثائق املشروع ودراستها للعمل مبوجبها .  (1

 على مجيع التعاميم الصادرة والتقيد بها .  االطالع (2

 توجيه العاملني من قبل املقاول خالل مراحل التنفيذ املختلفة .  (3

 لمواصفات . اليت جيري تنفيذها يف املوقع ، والتأكد من مطابقتها ل األعمالمراقبة املواد و (4

 حصر اإلحضارات ) التوريدات ( اليومية للموقع .  (5

 معاونة املهندس املشرف يف تسليم موقع املشروع للمقاول .  (6

 معاونة املهندس املشرف يف مراقبة معدات املقاول .  (7

 معاونة املهندس املشرف بفتح امللفات الالزمة حلفظ وثائق املشروع للمحافظة عليها وسهولة الرجوع إليها .  (8

 التأكد من مطابقة املواد املوردة للموقع للعينات املعتمدة والتحقق من سالمة ختزينها .  (9

 املنفذة يوميًا .  األعمالحصر  (11

 إعداد التقرير اليومي مع إيضاح مجيع املالحظات أو أية خمالفات أثناء التنفيذ .  (11

 االشرتاك مع املقاول يف أخذ العينات وإجراء االختبارات عليها .  (12

اليت جيري تنفيذها باملوقع ، والتأكد من مطابقتها للمخططات  األعمالوالتدقيق على  اإلشراف (13

 واملواصفات . 

س املشرف والتقيد بتعليماته وتوجيهاته خالل مراحل التنفيذ والتنسيق معه يف كافة التعاون مع املهند (14

 األمور . 

إبالغ املهندس املشرف بأي خمالفات أو عيوب يراها أثناء التنفيذ ، والتأكد من تاليف املقاول جلميع  (15

 املالحظات . 

 التأكد من مطابقة نسب اخللطات للمواصفات .  (16

 

  : املساحون 

 .املهندسلرفع املساحي ملواقع املشاريع واملباني املختلفة والطرق والشوارع واليت يكلف بها من قبل أعمال ا (1

 االشرتاك مع املهندس املشرف يف حتديد وإعداد منسوب الصفر النسيب الالزم للمشروع .  (2

 1التدقيق على امليزانية الشبكية وإعداد اخلرائط الكنتورية والقطاعات الالزمة  (3

  .على امليزانية الطولية التدقيق (4

 حساب كميات احلفر والردم للميزانيات املختلفة ) شبكية / طولية ( .  (5

 املساحية اليت يقوم بها املقاول طبقًا للمخططات .  األعمالتدقيق ومراجعة  (6



 (7رقم الصفحة )

 

 : قسم اإلشراف والتنفيذالثانيالفصل 

 

 

 العقد. استالم  

  اإلشراف.تكليف بعمل خطاب 

  املشروعحفظ مستندات. 

  م/  –م/ كهربائي –معماري –تعيني مهندس املشروع واجلهاز املساعد )املشرف()مهندس مدني

 .حاسب كميات حسب حاجة املشروع( –مساح  –مراقب  –ميكانيكي

 

 

  القسم واجلهاز الفين املكلف.اإلدارة ورئيس يرأس هذا االجتماع  مدير  

 مجيع املعنيني باألمر يوجه مدير املشروع بتاريخ ووقت ومكان االجتماع 

  ونقاط البحث وفق النقاط املعتمدة   األعماليقوم مهندس املشروع بتجهيز جدول 

 املقاول مبوعد ومكان االجتماع  إبالغ 

 عتماد.لال يرفع احملضر ملدير إدارة املشاريع بعد توقيع احلضور  

  مع تزويد املقاول بنسخةحفظ أصل احملضر يف ملف املشروع. 

 

 

التخصصية  األعماليف بعض احلاالت يكون من الضروري واألجنح للمقاول الرئيسي أن يسند بعض 

لشركات أو مؤسسات متخصصة يف هذا اجملال مثل أعمال التكييف أو األسفلت أو االلومنيوم ..... اخل 

 وحسب النظام البد من أن حيصل املقاول على املوافقة اخلطية من اجلهة املالكة

  معداته  –اته إمكان –يقدم املقاول خطاب ملدير إدارة املشاريع مرفقا به ملف تعريفي عن مقاول الباطن

 موقفه املالي . –خطته يف العمل  –اليت قام بتنفيذها  األعمالسابق   –جهازه الفين –

  مدير املشروع القسم ومن ثم حتويله إىل يوجه مدير إدارة املشاريع اخلطاب ومشتمالته إىل 

  ينسق مدير املشروع مع املهندس املشرف لدراسة ملف مقاول الباطن 

 رتاض على مقاول الباطن وقبول خطة عمله وبرناجمه الزمين يتم االعتماد ويف حالة إذا مل يكن هناك اع

 .طلب إعادة التقديمالرفض يتم 

 



 (8رقم الصفحة )

 

 . يتم حتديد موعد تسليم املوقع للمقاول يف اجتماع ما قبل التنفيذ 

  رئيس القسم جهاز اإلشراف قرار تكليف.يكلف 

  حيضر املقاول شخصيا أو يعني مندوب من قبله مبوجب تفويض رمسي 

 . جتتمع اللجنة واملقاول أو من ينوب عنه باملوقع يف التاريخ والوقت احملدد 

  حملددة باملخططات واألركان الثابتة ايتم تسليم املوقع خالي من  أي موانع وباألبعاد 

 من ينوب عنه ويعتمد من مدير إدارة املشاريع . يعد احملضر ويوقع من أعضاء اللجنة واملقاول أو 

  ويرسل األصل للجهات املختصة.يسلم املقاول نسخة  

 

 

 عمدير املشرواملقاول ويتم العرض على  أداءواملالحظات على  املناقشةعداد نقاط بإ فاملشر سيقوم املهند

م بها زماع ويلتجتحضر االمبوصيات تدون تج وئوالوصول لنتااملناقشة املقاول و االجتماع معوبعد ذلك يتم 

 املقاول . 

 

  

 مماات زمنية حمددة رتوفق ف املنطقيلها تسلسو األعمالدم تقل سر واملقياشأنها املؤ الزمنيةالربامج  أهميةإن 

من  كثريةاع واك أننوه سريه العمل مبا يعرقل  يفث دخلل حي عن أي وتنبيهإمكانات املقاول وجديته فيها  سيعك

 الكايفط كل على حده والزمن نشا( الذي حيدد الCPM)  ار احلرجسامج لكن أفضلها هو برنامج املالرب

 دميه همية أن يشرح يف االجتماع ما قبل التنفيذ للمقاول أهمية الربنامج وضرورة اإلسراع يف تقه ومن األلالنتهاء من

  على النموذج ملدير املشروع موضحا التاريخ  املرفق،يقدم املقاول الربنامج الزمين مرفقا بالنموذج . 

  يف التخصصات املختلفة اإلشرافيطلع مدير املشروع على الربنامج بالتنسيق مع جهاز  . 

 أخذين يف االعتبار قدرات . تراجع بنود العقد والكميات بدقة ويقارن مبنطقيه املدة املقرتحة يف الربنامج

 .  املقاول وعمالته ومعداته

  لرئيس القسم باملالحظات لعرضها على مدير االدارة.يتم تقديم تقرير مفصل 

  مع مهندس املقاول ملناقشه املالحظات اإلشرافجيتمع مدير املشروع وجهاز.  

 دير املشروعيقوم مندوب املقاول ومهندسيه بتعديل الربنامج حسب توجيهات ومالحظات م 

 عند اكتمال الربنامج وعمل التعديالت املطلوبة يتم االعتماد من مدير املشروع . 

  اإلشراف قسمتسلم نسخة من الربنامج للمقاول بعد اعتمادها وحتفظ نسخه يف  . 

  إذا مل يكن الربنامج بالصورة املطلوبة يعاد للمقاول مع النموذج وعليه مالحظات وأسباب الرفض إلعادة

 تقديم بعد عمل الالزم.ال



 (9رقم الصفحة )

 

   وحيدث بصورة دورية . األعماليقارن الربنامج مبعدالت االجناز الفعلية ويوضح عليه املسار الفعلي لتقدم 

 

 

 موضحا عليه التاريخ ورقم البند املرفق، يقدم املقاول طلبا بأخذ التصريح ألعمال احلفر على النموذج  /

 .  تاريخ بداية احلفر /مدة أعمال احلفر/ املعدات املستخدمة/  احلفر نوع/  املبنى

 يطلع مدير املشروع على الطلب ويوقع عليه مع التوجيه للمهندس املشرف  . 

 يتوىل املهندس املشرف مراجعة البند من املواصفات  . 

 وعليها مسار ( إن وجدت) يراجع املهندس املشرف مع مندوب املقاول املخططات السابقة كما نفذ

 .  الكابالت وشبكات التغذية باملياه والصرف

 يقوم املهندس بالوقوف على العمل ويتأكد من استعداد املقاول واالحتياطات الالزمة ووسائل السالمة  . 

  يتم التأكيد والتنبيه على املقاول بضرورة االسراع يف العمل واخذ كامل احليطة حتى ال تضرر مرافق

 .  طائلة اجلزاء أخرى ويقع حتت

 

 

  جيوز إجراء اختبارات فحص الرتبة قبل تسليم املوقع للمقاول وفور اشعاره بالرتسيه مساعدة له ولكن ال

 .اخل...  املياه / االسفلت / /البحصتعتمد النتائج إال بعد استالم املوقع وكذلك لفحص املواد مثل الرمل

  ملختربات معروفة يف هذا اجملال وهلا سابق خربتها يف مشاريع حكومية(  3)  العدديقدم املقاول عرض  . 

   العروض ويفاضل بني املختربات الثالثة ويتم اختيار اإلشرافيدرس مدير املشروع بالتنسيق مع جهاز 

   األفضل

 فظ نسخة يف ملف تسجيل تأهيل املخترب على النموذج ويعتمد ويوضع عليه التاريخ ويسلم للمقاول  وحت

 .  املشروع

 

 :  ( اختبارات فحص الرتبة واعتماد النتائج8/1

  عند حضور فنى املخترب املؤهل إلجراء فحص الرتبة جيتمع مدير املشروع ويتم االتفاق نوعية االختبارات

 .  املطلوبة وعددها وأماكنها وأعماقها

  أثناء عملهايوجه مدير املشروع أحدا ملشرفني مبتابعة االختبارات . 

 ما تنص عليه املواصفات وحتفظ بطريقة جيدة ويوقع املشرف على كل عينة  العينات حسب يتم أخذ

 .  ويسجل التاريخ والرقم على ملصق يوضع عليها



 (10رقم الصفحة )

 

  يتم يف املخترب فحص العينات واختبارها وحتليل النتائج وعمل احلسابات وتقريرا بذلك وفق املتبع يف مثل

 .  ن التقرير مغلفاهذه احلاالت ويكو

 يقدم املقاول تقرير نتائج فحص الرتبة وعليه التاريخ ملدير املشروع . 

 طية غن تمكد أالت ويتمت بااسواحل يررلتقمبراجعة ا رفاملش سع املهندبالتنسيق مشروع امل يردمم ويق

 .  تفاصرير للمتطلبات وحسب املوالتقا

  ريخ تاجل السوي عاملشرو مديرن مالرتقيع واالعتماد  مابات يتسذلك احلكليمة وسإذا كانت النتائج

 يف ملف املشروع . ير رتقللمقاول وحيفظ ال يررقخه والتسن ملسوت

 عيعتمد من مديرا ملشروات وظالحجل املتس هغري مرضيالنتائج  وأأخطاء  أونواقص  يررتقإذا كان بال 

 ل الالزم . عمويعاد للمقاول ل

 

 

جيل تقدم سفهما لت التقرير اليومي واألسبوعيما ا شهريا أقريرتوكذلك  أسبوعيخر تقرير يومي واهناك 

 األعمالواملعدات و العمالةواالجتماعات وعدد  اإلحضارات واالعتماداتأ يمقع يووحيدث يف امل اموكل  األعمال

 الطالع مديرروع شظ يف ملف خاص باملوحيف فاملشر سدنن املهممد تقاول ويعملا سدنوهذا يعد من قبل مه املنفذة

 روع عليه ، شامل

 فهو :  الشهري يرالتقرا مأ( 9/1

 فات . صطابقته للموامدة العمل وورة عن جفكطى عي 

 ى املعتمد . منج الزمالربنا يفاملقاول مبعدالت االجناز كما  التزام 

  اإلداريو الفينجدية املقاول وكفاءة جهازه  . 

 إداريةخمالفات فنيه و  أي  . 

  اإلحضارات تقدميات املقاول  . 

  الشهريرير قتلعمل ابيف التخصصات  املختلفة رفني شني املسهندمع امل يقنسرف بالتشامل ساملهنديقوم 

 ودفاتر احلصروالتشوينات و اإلحضارات ات دواملع وكشوفات العمالة

 حة البيانات صن موالتأكد  جعتهمراىل وروع الذي يتشرف ويقدم ملدير املشامل سرير من املهندقتال يعد

 . اإلدارةه ملدير ورفع

 ة هر الزوجيشلأل عروشالعمل بامل سرير ملراحل وبالص مدعمان يكوو ير الشهريرتقال اإلدارةير د مديعتم

 .تمد عمقارنة بالربنامج الزمنى امل األعمالنحنى تقدم مو



 (11رقم الصفحة )

 

 

 

 :  هيحاالت  يفاول املق إنذار ميت 

  روط العقد شو تااللتزام باملواصفاعدم. 

 اصفات .املولمخططات أو باملخالفة لعمال أفيذ نت 

  ة . دعتمري مواد غم او رديئةاد موتخدام سا 

 الزمينج مخر عن الربناتأوال الفعليب االجناز سدنى نت  . 

  لك . ذخطى ب إذنقع دون احلصول على وات من املعدمال او املعحب الساو  أسبابالتوقف عن العمل بدون 

 

  -:رحليه مبطريقة  ( اإلنذار10/1 

  وعمل حمضر بذلك.العمل  وأصولقد عام بالزقاول بااللتويوجه املمع املقاول ماع جتعقد ايتم 

 اإلدارةع تزويد م اإلدارةير مدبتوقيع  إنذارخطاب  عمل ميت أيام(  7)  خالل مل يتجاوب املقاول يف إذا 

 ه.أعال السابقتنيص ما ورد بالفقرتني خي اإلنذاركان موضوع  إذاخه نسب

 ة خسع وضع نما ميالالزم نظا لإلدارة الختاذل سوتر اإلنذاراتيع حالة عدم جتاوب املقاول جتمع مج يف

 روع . شملف امل يف

 

 

  أوتكون من املقاول  أن إماوهذه احلاالت  اكلي أو ئياجز إماقاول عن العمل ب إيقاف املجيهناك حاالت 

 .  إرادتهخارجة عن 

 حاالت من املقاول وحلفظ حق املالك : ( 11/1

  املقاول مبخططات ومواصفات العقد التزامعدم 

 رديئة أومعتمده  ريواد غمتخدام سا  . 

  من  ثمروع شدير املمطاب إنذار من خب االجتماع الدوريفوية ويف النظامية ش اإلنذاراتنفاد ستد اع) وب

 .  لاملقاو استجابةدون  اإلدارةدير م

  3/11/2 ) ول :ملقاقاول وحلفظ حق املا إرادةحاالت خارجة عن 

 واصفاتأو مل املخططات يفيل دوالتع الدراسةتدعى سوث ظروف فنية تدح 

  أو حروب ولسالمة العمل والعاملني .  طبيعيةوارث كحدوث 
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  المتها .سو األعمالر على ؤثية تساخية قامنظروف 

 : وعليه يتم عمل اإلجراءات التالية- 

o ما سبق ذكره من الضرورة لتحديد األسباب اليت أدت إىل إيقاف املقاول 

o مبينا فيه أسباب اإليقاف ونوعه ومدته املرفق، يقوم مدير املشروع بتعبئة النموذج 

o ة فقاود معإال ب اإليقافيعتمد  حيث ال اإلدارةافقة مدير وم خيطر رئيس قسم التنفيذ واإلشراف ألخذ

 .  اإلدارةمدير 

o  مل . عقف عن الووي رمسياطر املقاول خي اإلدارة مديرافقة ود منع 

o   له للمقاول صيم أتسلم تمد من مدير اإلدارة يتاملع اإليقاف أمر استالمعد 

o رى.أخ أعمال يفع املقاول من العمل نمي لك الاإليقاف جزئيا فذ نإذا كا  

 

 

  تكون اإلجراءاتو األخرىيع احللول مج تستنفدما عندضيق احلدود وأ إال يف إىل السحب وءم اللجتي ال 

 ني : تعلى مرحل

 احب الصالحيةصافقة ول على موحب للحصسيات بالتوصذج والومنورفع ال إعداد 

  احب الصالحية . صافقة مودور صحب بعد سات الءإجرا ذفينت 

 

 :  عروشحب املسل ( اإلعداد12/1

  متهنالك خمالفات و عندما تكون وع أروشامل مدةن %م 21ن م أكثرالعمل  نبة التوقف عستصل ن عندما 

 روع أو إنذارشمن مدير امل كتابيإنذار  -الدورييف االجتماع -نظاما شفاههإنذار املقاول عليها 

 .  اإلدارةير دمن م كتابي

   عمل إجراءات  ممل يتعمال الكنوية من إملعدية أو ااملاتطاعته )سم ا دو عأويف حالة عدم جتاوب املقاول

 روع . شحب املس

   ابقة سال اإلنذاراتور من صبه  مرفقامفصال  وعمل تقريراوع ملشرير ادبتوجيه م فاملشر املهندسيقوم

تبقية ملا األعمالنفذت و اليت األعمالبة سلك على أن يبني نذباب سروع وأاملشحب سية بصجل توسوي

 روع . شبة ما مضى من زمن املسون

   روع. شرفقات ملدير املوامل النموذجيرفع 

   اإلجراءاتملة كلت لإلدارةل سالعتماده وير اإلدارةير ددير املشروع ملممن  اعتمادبعد  النموذجيرفع  . 
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 حب : ستنفيذ أمر ال ( 12/2

  يل جلنة لذلك . تشكب اإلدارةير دمحب وخطاب سافقة على الوبامل ةالصالحي احبصجيه وول تصعند و 

  هوب عننأو من ي رمسيا حبضورهحب وخيطر املقاول سد تاريخ الدحب وحيسجلنة لل اإلدارةمدير كل شي 

 . رمسييض تفوب

 وتعمل كشوفاتالطبيعة واليت مت استالمها املنفذة على  األعمالحصر  يتمجتتمع اللجنة بوجود املقاول و 

 قع .ملوبا ات ومواد املقاول املوجودةدمبع

  اإلدارةاللجنة / مدى  سيئمن رد ومندوب املقاول ويعتم األعضاءيوقع احملضر من 

 وقع أو التصرف يف املعداتول من دخول املاملقانع ماجلهات األمنية لتتوىل  رطخت 

  عروشف املمبلخه سون احملاسبة(العقود و و) اإلدارةوخ للمقاول لنسا عتوز. 

 

 

   تخدام ساال أو ملبنىا لسالمةضرورية  إضافية قد تكونمال تنفيذ أع ستوجباليت تهنالك بعض احلاالت

  -مني : سوهى تنقسم إىل ق عثل للمشروماأل

  -بعض البنود :  زائدة يفكميات ( 13/1

  دراسة .  وع عمل املشر دسن مهنم اإلشرافرئيس قسم التنفيذ ويطلب 

 ر للبنود صاملقاول بعمل ح سهندمرى وخني يف التخصصات األسع املهندمسيق نلتس املشرف بايقوم املهند

 ميات . كات وحسب الموسعمة بالرمدالزائدة 

  روع شامل قفالفعلية ملعرفة مو املنفذةميات كن واقع المد ول البنمالعقد ، لكاب دوناقلة بني البنمتعمل

 دللعق اإلمجاليةأو زيادات على القيمة  راتوُفن ناحية وجود النهائي م

  ات موسوالر تمياكوترفق بها ال دراسةرات تغطى قيمة الزيادة يف البنود تعمل كانت كمية الوُف إذا

 .  عروشير اململدم دوتق

  لالعتماد.لرفعه اىل صاحب الصالحية  اإلدارةير إىل مدوترفع الدراسة راجعة وع مبشرامل مديريقوم 

 :  دالعقق أعمال خارجه عن نطا ( 13/2

   دن قيمة العقد إال بع% م 11ود حد إال يف قدالع قن نطاعمال خارجة بأعمبا ان األنظمة ال جتيز القيام 

 عليه بذلك.جوع لصاحب الصالحية وأخذ املوافقة رال

 ة . سرادني املشرفني بعمل الدساملهن دروع أحشير املدلف ميك 
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 قاول لعمل س املدرفني يف التخصصات األخرى ومهنشامل سنيسيق مع املهندنرف بالتشامل دساملهنم ويق

 ةسراالد

 ت الالزمة .سومارلتعمل ا 

 ية ملا يرعار تقدسأو أ ديف العقلألسعار املماثلة اثله تكون مم–عار ستعمل جداول كميات وتوضع فيها األ

 .  لسوقيف اسائد  وه

  اإلضافيةلألعمال  التكلفة اإلمجاليةحتسب  . 

  اإلدارةير  دوترفع مل عمدير املشرووتوقع من  الدراسةتراجع . 

 

 

 (.مية دفعة ختاتخلص جارى / س) م 

 ا هلوفحصها وقب مت اليت األعمالة عاجرختلفة ملالتخصصات امل يف اإلشرافق بني جهاز نسييتم الت

 جداول راجعة له وذلك مبووقب اعتمادهلكل عمل قد مت  املئويةبة سات والننيشومتت والت اليتواالعتمادات 

 خططات . ملر وااحلص

   ها . قتروع ملصادشر اململديستخلص املف رشامل املهندس يرفعب سحة النصوالتأكد من  املراجعةبعد 

  فع للمقاوللدإجراءات ا إلكمالب النظام لإلدارة ستخلص حسامليرسل. 

 

 

  باب قد ساحملدد وذلك ألقته يف وكامال تطيع املقاول إكمال العمل مبشروع سي بعض احلاالت ال يف

 -ثل :مخارجة عن إرادته تكون 

o باب فنية ال دخل له فيها .سقاول عن العمل ألإيقاف امل 

o  بكميات العقدتكليف املقاول بتنفيذ أعمال إضافية باملشروع أو زيادة 

o   مر من جهة عليا.بأإيقاف املقاول 

o أمنيةباب سقاول ألملا فإيقا  . 

o .وجود دراسة صباحية او مسائية يف بعض املباني 

  ويتم  يد وتعويضه عن أيام التوقف عن العملدالتأكد من أحقية املقاول يف التم دوعن ةاحلاالت السابق يف

  -: اآلتيعمل 

o  ريلس برناجما معدالطلوبة ويرفق به دة املباب واملسفيه األ موضحاة املشروع  دلتمديد م طلبايقدم املقاول 

 ملدير املشروع .  األعمال

o  نامج املقدم منه . ربطلبها وال اليتى أحقيته يف املدة دراجعة طلب املقاول ومميتم 
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o ،ويرفع من ات أخرى تربر الطلب ندتسم وأيبها  واملدة املوصيويرفق به طلب املقاول  عمل خطاب رمسي

 . مدير االدارة اىل صاحب الصالحية العتماد املدة

 

  

 أسبابن املقاول أو ألسباب مواء كليا سأو  جزئياالعمل مبشروع  إليقافأدت  اليتباب سزوال األ دعن 

 مل . عال استمرارنية مكاخارجة عن إرادته والتأكد من إ

  اإلدارةه ملدير فعالعمل وير باستئنافباألمر  بعمل خطاب استئناف،روع شامل مديريقوم 

 العمل  ةجيل تاريخ بدايسع تم األصليعطى املقاول  اإلدارةدير اعتماد مول صد ونع. 

 

 

 حرصاأو  العموميةبكات شبك مع الش أويل صوبإعمال تتدعى قطع اخلدمات للقيام تساك حاالت نه 

 راعاة :مالتوصيل وفيها جيب  إلعادة أخرىوكذلك حاالت  القائمة األعمالني مأتول السالمةعلى 

o  بعمل خطاب رمسي لإلدارةيقوم املقاول. 

o العالقةوافقة اجلهات ذات م نم التأكد. 

o   القائمةمن املرافق  بأي اإلضرارالتأكد من عدم . 

o من قبل املقاول . ة الالزم االحتياطاتمن  ديتم التأك 

o روع لالعتماد .شيات ملدير املصترفع التو 

o   يبلغ املقاول. 

 

  

  طلوب للفحص والتاريخ والوقت امل ميوضح عليه الرق )مرفق(م املقاول طلب الفحص على النموذج املعد ديق

البند يف جدول  مرق -الغرفة-املبنى  -العمل مكان -والبيانات عن العمل مثل نوع العمل 

 رف . شامل سالكميات للمهند

 حص ويراجع فف طلبات الشالطلب وتارخيه يف ك مرف ويسجل التاريخ ويضاف رقشيوقع املهندس امل

 بياناته ويرجع للمواصفات واملخططات للتأكد من متطلبات العمل . 

 ره ابختوا همراجعة العمل وفحص مقاول وتترف بالوقوف على العمل مع مندوب املشامل سيقوم املهند

 فات . صدته ومطابقته للمواووالتأكد من ج

  ( خانات . 3عدد ) يف النموذجتوجد  (A  ) ، يعتمدB )   )املالحظات ، لبعد عم يعتمد(Cم) رفوض ) 

 شامل سر املهندشاصفات يؤوحالة ان العمل مطابق للم يف( رف على خانةA   ) 
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 اخلانة ر يفشمتنع من قبول العمل يؤ ال اليتد بعض املالحظات ويف حالة وج (Bبعد ت )جيل مالحظاته س

 على النموذج . 

 سر املهندؤشل العمل يويف حالة عدم قب ( املشرف يف خانةC) رفض العمل. أسبابل ويسج 

 وتوقيعه وتسجيل التاريخ وتسليمه للمقاول العتمادهشروع امل يريعاد النموذج ملد. 

 

 

 لك على ذعلى النموذج وك موضحااملرفق،  خ من املخططات رفق النموذجس( ن 3املقاول عدد ) ميقد

 .  اإلشرافلرئيس قسم التنفيذ ويف املشروع والتاريخ البند ه ورقم قعخطط ورقمه وموخططات نوع املامل

 ذج للمقاول . وخه من النمسلم نسذج واملخططات وتوتالم النمسجل تاريخ اسي 

 التقدمياتف شجل تاريخ ورود املخططات والنموذج يف كسي  . 

 روع . شدير املحتول املخططات والنموذج مل 

 ة املخططات . سلدرا املختلفةات صاركة التخصشروع مبشر امليني مدستعي 

 ية . دقالتعاواملخططات  اخلاصةروط شوال دات املشروع والبناصفمراجعة مو ميت 

 تهفاصاووم العقدخططات ملن املخططات مطابقة أمن  تأكديتم ال . 

 زيادات.ن الكميات يف حدود البند دون وتكسفيذها نن أن املخططات عند تد مكلتأرورة اض 

 روع ويضع التاريخ وحتول شامل دسروط يوقع مهنشتوفيه لكل السوم مكتملة خططاتأن امل يف حالة

 . عليها مع النموذج مووضع اخلت العتمادها اإلشرافلرئيس قسم التنفيذ و

 ديالت املطلوبة واملالحظات ويعادتكتب التعيالت ديف حالة وجود مالحظات او تع 

  ديالت املطلوبةتعال إلجراءليمه للمقاول ست مالعتماده ومن ث عملدير املشروالنموذج 

  قاملشروع ومالحظاته يصاد مديريات صوتو النموذجمن  اإلشرافد رئيس قسم التنفيذ وكأتيبعد ان 

  .عليها

 ن املخططات للمقاول عليها التاريخمعتمدة مخه سعاد نت. 

 شرفاملس ير املشروع واملهنددة مل دخ املخططات املعتمستوزع ن . 

  



 (17رقم الصفحة )

 

 

 اإلشرافلرئيس قسم التنفيذ و املرفق، ج موذها على النداد اعتمارامل للمادة( عينات  3)  عددول قام املديق 

مرفقا بها ها متخداسا البند ومكانورقم  دووضعها يف البن وع العينةالتاريخ على النموذج ون ويوضع

 مواصفات العقد للبند ومنطوق البند طبقا جلدول الكميات 

 املشروع .ير إىل مدذج والعينات والنم اإلشرافرئيس قسم التنفيذ و حيول 

 التقدمياتف يف كشوالتاريخ  العينةسجل ت . 

 ة سرالد األخرى )جلنة اعتماد العينات(ات صصرفني يف التخشني املسباملهند عمدير املشروني ستعي

 العينات

  فاتصمن صحة البيانات ورقم البند واملوا التأكديتم . 

  ب سالصنع ح أجنبيهكانت العينات  إذااثل وطين ممنتج د موجو ن عدممالتأكد يتم 

 بذلك .  األوامر 

  ن د مكتأباململكة كما يتم الد د وكيل معتموالصنع يتم التأكد من وج األجنبيةيف حالة املنتجات

 . ات واآلالتدعوامل األجهزةيف حالة بالصيانة وجود قطع غيار للمنتج وقسم خاص 

 األفضل واختيارات نبني العي لةفاضامل متت  

 العتمادها . اإلشرافإىل لرئيس قسم التنفيذ وها فعقيع ووضع التاريخ ورلتوا مه يتنيار عيختيف حالة ا 

 لرئيس عاد تالرفض على النموذج و تكتب املالحظات وأسباب األفضللب طة أو نل عيوم قبديف حالة ع

 مقاول تسليمها للالعتمادها ووضع التاريخ و اإلشرافقسم التنفيذ و

 موالتاريخ ويسل امت الرمسيماد واخلت واالعتنااص وعليه البياق اخللصيوضع عليها امل العينةاعتماد  عند 

 موذج للمقاول لبدء التوريد نال

  ات .نفة العيغريف  العينةحتفظ 

  



 (18رقم الصفحة )

 

 

 اميات والبد يف مثل هذكض األخطاء يف العقد أو املواصفات أو جداول العاملشرف ب ستظهر للمهند دق

 ال ان يكون هناك إجراء . حلا

 مياتكفات وجداول الصاوروط واملشيع البيانات يف العقد والحة مجصمن  د متاماالتأك 

 لإلدارةير دها ملفعريملدير املشروع والذي كرة عديله وتصحيحه تعمل مذتن كمي الخلطأ اذا كان ا 

 املدة ل يفواملقا وذلك حلفظ حق  ،للمقاول  إيقافتعيق عمل املقاول يعمل أمر  تعديلنت عملية الكا إذا 

 .يسمح للمقاول بالعمل اإلدارةمن قبل  اخلطأوعند حل املوضوع وتعديل 

 

 

أو  عروشامل انتهاء مدةقبل  كانلو  حتىبذلك  دطاب يفيم املقاول خبيتقدو عروشالعمل يف امل عندما يكتمل

 وإجراء اإلدارة واملقاول ألعمالة بدوجوصصات امللتخل اكن مجلنة د تشكل ة العقد اكتمال مدعن

 عروشن املد بإمكانية االستفادة ماحملضر يفي املعاينة فإذا كانرير حمضر م حتيل ويتغبارات والتشختاال

  -:  اآلتييتم 

  ني دسة وعضوية مهنسبرئا عللمشرو لالستالم االبتدائيل جلنة تشكيب ًارارق صاحب الصالحيةيصدر

 .أو مندوبةقاول وامل اإلدارةمن 

 املرفق.النموذج  ىحيرر حمضر عل 

 جتتمع اللجنة يف املوعد والتاريخ احملددين ويتم اختاذ إجراءات احملضر 

  ب النظامسح لإلدارةخ سالن رسلوت رئيس اللجنةويعتمد  ةاللجن أعضاءيوقع. 

 

 -: املالحظات بعد االستالم االبتدائي ( إنهاء22/1

 االستفادة من املشروعال تعيق  اليتبعض املالحظات  االبتدائيتالم سعملية اال يفانت ك إذا 

 ه املالحظات . ذنهاء ههر إلش أقصى دحبد مهله .حتدو مندوبةر قائمة بالنواقص يوقع عليها املقاول أو حتر 

 قيام املقاول بها .  أثناءاملالحظات  إنهاءرحلة دس املشرف ميتابع املهن 

 اإلدارةير دن مم دلك ويعتمذر حمضر براالنتهاء حي عند . 

 الالزم لإلدارة إلكمالخه سع نرفوت االبتدائيتالم سخه من حمضر االسيعطى املقاول ن. 

  



 (19رقم الصفحة )

 

 

 الوفاء بها هلذا ال جيوز  مهناك بعض االلتزامات اليت قد تكون يف العقد وكثري من املقاولني  يسهو عليه

وهى كما  عمل الدفعة اخلتامية للمقاول إال بعد التأكد من وفاء املقاول بكل التزاماته التعاقدية

 -:يلى

o  3عدد  ( نسخ من املخططات كما نفذ مقاسA1) 

o الكتالوجات وكتيبات التشغيل والصيانة 

o  3عدد ( نسخ من املخططات كم نفذ مقاسA3 ) 

o  نسخ  3عدد (CD) ب ( ها املخططات كما نفذ باستخدام برنامج    AUTOCAD  ) 

o . قطع الغيار املطلوبة كما بالعقد 

o برنامج التدريب لعمال التشغيل والصيانة إذا كانت بالعقد 

 

 

 ويتم حتديد موعد تسليم  اإلدارةاالستالم االبتدائي يتم إخطار اجلهة املستفيدة خبطاب من مدير  بعد

 املشروع للجهة املستفيدة 

 وع ويتم عمل حمضر.تشكل جلنة من إدارة املشاريع واجلهة املستفيدة وتقف على املشر 

 . تسلم نسخة من املفاتيح وقوائم املعدات واآلالت للجهة املستفيدة 

  املستفيدةترسل نسخة من قوائم واملعدات واآلالت مع احملضر لإلدارة . 

 

 

  تشكل جلنة من إدارة املشروعات قبل انتهاء سنة الضمان بشهر للوقوف مع مندوب اجلهة املستفيدة

 لتسجيل أي عيوب أو مالحظات يف املشروع

  للقيام بعملها رمسياالحظات خيطر املقاول ماذا وجدت 

  ول .املقاوخيطر  النهائيتالم سوعد االمالحظات حيدد متوجد  انت الكاذا 

 نها .ماالنتهاء حتى اول بعمل املالحظات قرف مراحل قيام املشامل سيتابع املهند 

  للمشروع النهائيتالم سد لالعومد دحي. 

 

 

 مالحظاتو أيوب د عدم وجوعمن  كدالحظات والتأن املماالنتهاء  دبع  . 

 النهائي وخيطر املقاول رمسيا تالم ساال إلدارة موعدر مديد  حيد . 

 إدارة املشروعات ن مجلنة  تشكل 

 اإلدارةمدير ن معتمد يو املرفق، رر حمضر حبضور املقاول على النموذج ة على املشروع وحينقف اللجت 

 ظامنب السح



 (20رقم الصفحة )

 

 

 .  األعمالاعتماد املواد واملخططات التنفيذية ومعاينة  (1

دراسة التعديالت اجلوهرية اليت يتطلبها املشروع وتزيد من كفاءته ، و ال يرتتب عليها أية التزامات مالية  (2

 إضافية. 

 التنسيق مع اجلهات املختلفة اليت هلا عالقة باملشروع .  (3

 .  اإلدارةدراسة التعديالت املختلفة للجدول الزمين يف مراحل املشروع املختلفة والرفع ملدير  (4

 اد اجلهاز الفين للمقاول . اعتم (5

 اعتماد جهاز االستشاري املشرف من اجلهة اهلندسية باجلهة املالكة . (6

 .  اإلدارةتدقيق املستحقات املالية اجلارية للمقاول ورفعها ملدير  (7

 .  اإلدارةتدقيق املستحقات الشهرية اجلارية لالستشاري ورفعها ملدير  (8

 واجبات احملددة له . املساعد طبقًا لل اإلشرافتوجيه جهاز  (9

 

 

 .صرف مستحقات املقاول (1

 اإلضافية واملدد اإلضافية لتأثريه املباشر على حركة سري املشروع . األعمالاإِلسراع يف اعتماد  (2

 فيما يرفع له من أمور فنية أو مالية أو إدارية . اإلشرافاإلسراع يف الرد على املقاول أو جهاز  (3

التنسيق مع كل اجلهات ذات العالقة مبوضوع العقد ؛ لتسهيل مهمة اجلهاز املشرف واملقاول مثل  (4

 (.  …صرف صحي  –مياه  –كهرباء  –هاتف  –احلصول على موافقات اجلهات املختلفة ) مرور 

  



 (21رقم الصفحة )

 

 

 .  األعمالاعتماد املواد واملخططات التنفيذية ومعاينة  (1

دراسة التعديالت اجلوهرية اليت يتطلبها املشروع وتزيد من كفاءته ، و ال يرتتب عليها أية التزامات مالية  (2

 إضافية. 

 التنسيق مع اجلهات املختلفة اليت هلا عالقة باملشروع .  (3

 .  اإلدارةدراسة التعديالت املختلفة للجدول الزمين يف مراحل املشروع املختلفة والرفع ملدير  (4

 اد اجلهاز الفين للمقاول . اعتم (5

 اعتماد جهاز االستشاري املشرف من اجلهة اهلندسية باجلهة املالكة . (6

 .  اإلدارةتدقيق املستحقات املالية اجلارية للمقاول ورفعها ملدير  (7

 .  اإلدارةتدقيق املستحقات الشهرية اجلارية لالستشاري ورفعها ملدير  (8

 واجبات احملددة له . املساعد طبقًا لل اإلشرافتوجيه جهاز  (9

 

 

 .صرف مستحقات املقاول (1

 اإلضافية واملدد اإلضافية لتأثريه املباشر على حركة سري املشروع . األعمالاإِلسراع يف اعتماد  (2

 فيما يرفع له من أمور فنية أو مالية أو إدارية . اإلشرافاإلسراع يف الرد على املقاول أو جهاز  (3

التنسيق مع كل اجلهات ذات العالقة مبوضوع العقد ؛ لتسهيل مهمة اجلهاز املشرف واملقاول مثل  (4

 (.  …صرف صحي  –مياه  –كهرباء  –هاتف  –احلصول على موافقات اجلهات املختلفة ) مرور 

  



 (22رقم الصفحة )

 

 قسم الدراسات والتصميم:  الثالثالفصل 

 

 

   املعامالت الوارد من اجلهات املستفيدة استالميتم. 

 . إجراءات جدولة االحتياجات واملتطلبات وحتديث أولوياتها 

 .أخذ موافقة صاحب الصالحية 

  امليزانية  يفإجراءات إدراج تكلفة املشروعات ذات األولوية 

  اخلطابات والنماذج الالزمة لذلك .إعداد 

 إعداد اخلرائط املساحية للمواقع واملنشات احلالية واملستقبلية. 

 .التنسيق مع اإلدارات أو اجلهات املعنية يف حالة لزم األمر  

  إعداد وجتهيز كروكيات أو خمططات صادرة من  البلدية ) إن وجدت ( والتأكد من مطابقة حدود

 حالة ما إذا كان املوقع مل حيدد من قبل . يفاملوقع للصك وذلك 

  الخذ املالحظات ومدى مالئمة املبنى على اجلهة املستفيدة اعمل فكرة تصميم مبدئية وعرضهيتم ،

 .ملتطلبات اجلهة املستفيدة

  يف حالة موافقة اجلهة املستفيدة على الفكرة التصميمية يتم عمل جداول الكميات اخلاصة

 باملشروع.

  االنتهاء من عمل جداول الكميات يتم رفعها لصاحب الصالحية لطرح املشروع.بعد 

  



 (23رقم الصفحة )

 

 

 مكتب الدعم الفني:  الرابعالفصل 

 

 يرتبط بإدارة املشاريع 

 

  

 

  

   

 5 مهندس معماري  

 4 مهندس كهرباء  

 5 مهندس مدني  

 4 مهندس ميكانيكا  

 2 مراقب أعمال مدنيه   

 2 مراقب أعمال معمارية   

 3 مساح   

 1 رسام هندسي  

 1 مصمم جرافيك  

 3 إداري  

  



 (24رقم الصفحة )

 

  الخامسالفصل 

 

 

النماذج 

 المستخدمة

 


