دليل
إجراءات إدارة
المشاريع

رقم الصفحة ()1

مقدمـــــة
إن املهام املنوطة إىل إدارة املشاريع هي حتقيق املتطلبات واالحتياجات اإلنشائية جلامعة تبوك سواء
مبدينة تبوك أو باحملافظات املختلفة التابعة ملنطقة تبوك وقد أوكل إىل إدارة املشاريع جبامعة تبوك القيام
مبسئولياتها جتاه أداء هذه املهمة وذلك من خالل الواجبات احملددة هلا واملشتملة على استقبال االحتياجات
واملتطلبات من احملافظات واجلهات املستفيدة وجدولتها وحتديث أولوياتها ووضع اخلطط املرحلية لتنفيذ
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
الصالحية لطلب موافقته على التنفيذ  ،ومن ثم متابعتها حتى تسليمها للجهة املستفيدة .
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
واجباتها بأفضل الطرق اهلندسية والفنية وأنسبها من الناحية االقتصادية .
ولتحقيق ذلك فإن اإلدارة تقوم بدراسة األساليب املناسبة إلجناز الواجبات املطلوبة ووضع الربامج
الالزمة ملراقبة جودة اإلجناز باستخدام أنظمة وبرامج احلاسب اآللي يف معظم األعمال واإلجراءات لتطوير
األداء باإلدارة واالستفادة من الطاقات واخلربات اهلندسية والفنية واملتابعة الشخصية من مدير إدارة
املشاريع ورؤساء األقسام باإلدارة ذات العالقة والقيام بالزيارات امليدانية للمواقع للوقوف على سري العمل
واقرتاح الطرق الفنية املناسبة لتحسني األداء وبث روح التعاون بني منسوبي اإلدارة للخروج بالعمل بصورة
متكاملة وجيدة .
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رقم الصفحة ()3

الفصل األول :جهاز اإلشراف

 املهندسون :
 )1حفظ وثائق املشروع مبلفات مع التصنيف والرتتيب .
 )2استالم وثائق العقد ( العقد – الشروط العامة واخلاصة – املواصفات – جداول
 )3الكميات ) ويتم حفظ نسخة يف ملف خاص والنسخة األخرى يف موقع املشروع .
 )4عمل حماضر تسليم املوقع للمقاول يف املوعد احملدد وإعداد حمضر على النموذج املعد لذلك.
 )5معرفة جهاز املقاول الفين والتأكد من مؤهالته العلمية وخرباته العملية ومن ثمَّ اعتماده .
 )6متابعة إعداد الربنامج الزمين للتنفيذ من املقاول لدراسته وإبداء أية مالحظات عليه (إن وجدت).
 )7متابعة معدات املقاول املستخدمة يف العمـل واعتمادها بعد التحقق من كفاءتها.
 )8متابعة عمل امليزانية الشبكية وحبضور املهندس أو املساح قبل بدء العمل .
 )9متابعة اختبارات الرتبة .
 )11دراسة املخططات التنفيذية (  ) SHOP DRAWINGSوالتفصيلية ألجزاء املشروع املختلفة وإبداء
املالحظات عليها ( إن وجدت ) واقرتاح التعديالت املناسبة عليها واعتمادها .
 )11مراجعة ومطابقة املخططات املعمارية على مجيع املخططات األخرى ومراجعة الكميات الواردة بالعقد مع
املخططات وتعديل ما يلزم 1
 )12التخطيط واإلشراف العام ووضع الربامج والسياسات لتفادي أي تأخري يف إجناز املشروع .
 )13اإلشراف على تنفيذ املشروع يف مراحله املختلفة طبقاً للشروط واملواصفات واملخططات التنفيذية .
 )14التنسيق بني املقاول وصاحب العمل .
 )15متابعة تنفيذ الربنامج الزمين وحتديثه .
 )16إعطاء إذن الصب لألعمال اجلاهزة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات .
 )17الرفع لصاحب الصالحية بأية خمالفات أو مشاكل حتدث أثناء التنفيذ يف املوقع.
 )18إصدار األمر للمقاول بإزالة أي أعمال خمالفة وإعادة تنفيذها طبقاً للمخططات واملواصفات.
 )19متابعة تقديم املقاول للعينات والكتالـوجات قبل توريد املواد بفرتة كافية تسمح بدارسة املناسب منها
حسب العقد واملطابقة للشروط واملواصفات .
 )21اعتماد التقارير اليومية واملعدة مبعرفة املراقب ورفعها ملدير اإلدارة وحفظ نسخة مبلف املشروع.
 )21إعداد التقارير الدورية عن املشروع ورفعها ملدير اإلدارة وحفظ نسخة منها مبلف املشروع .
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 )22معاينة اإلحضارات (التوريدات) والتأكد من مطابقتها للعينات املعتمدة وختزينها يف أماكن مناسبة
وبطريقة صحيحة .
 )23اإلشراف على برامج ضبط اجلودة وإجراء التجارب على املواد واألعمال للتحقق مـن جودتها ومطابقتها
للمواصفات .
 )24توجيه املقاول وإسداء النصح واملشورة الفنية اليت تساعده على إجناز املشروع باملستوى املطلوب ويف الوقت
احملدد متى تطلب العمل ذلك .
 )25توجيه املقاول بطريقة التنفيذ الصحيحة وحتذيره من األخطاء قبل الوقوع فيها متى تطلب ذلك.
 )26مراقبة جهاز املقاول الفين و العمالة التابعة له والتحقق من كفاءتهم وكفايتهم إلجناز األعمال .
 )27مراقبة معدات املقاول باملوقع ومقارنتها بالبيان املقدم منه والتحقق من كفاءتها إلجناز األعمال.
 )28مراقبة مقاولي الباطن والتحقق من كفاءتهم متى تطلب ذلك.
 )29توجيه فريق العمل املساعد ( مراقبني – مساحني ……اخل ) وحتديد دور ومهام كل منهم .
 )31عقد اجتماعات أسبوعية مع جهاز املقاول لدراسة سري العمل وإجياد احللول املناسبة ألية مشاكل أو
عوائق قد تظهر أثناء التنفيذ.
 )31مراجعة حصر الكميات املنفذة.
 )32دراسة وتقييم احتياجات تغيري واستحداث بنود األعمال وإعداد األوامر اخلاصة بذلك  ،ومراجعة
التعديالت املرتتبة عليها يف املواصفات واملخططات  ،وتقييم أسعار املقاول وإبداء الرأي بشأنها متهيداً
العتمادها مع مراعاة تطبيق أساليب اهلندسة القيمية .
 )33مراجعة وتدقيق الدفعات املستحقة للمقاول ( املستخلصات اجلارية ) .
 )34إعداد حمضر املعاينة عند انتهاء مدة التنفيذ وحصر األعمال املستفاد منها ( إن وجدت ) .
 )35اإلشراف على اختبارات التشغيل .
 )36إعداد حماضر االستالم االبتدائي .
 )37مراجعة حصر الكميات النهائية .
 )38مراجعة وتدقيق املخططات حسب التنفيذ (. ) AS BUILT DRAWINGS
 )39إعداد املستخلص اخلتامي .
 )41إعداد حماضر أعمال االستالم النهائي .
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 املراقبون الفنيون :
 )1االطالع على وثائق املشروع ودراستها للعمل مبوجبها .
 )2االطالع على مجيع التعاميم الصادرة والتقيد بها .
 )3توجيه العاملني من قبل املقاول خالل مراحل التنفيذ املختلفة .
 )4مراقبة املواد واألعمال اليت جيري تنفيذها يف املوقع  ،والتأكد من مطابقتها للمواصفات .
 )5حصر اإلحضارات ( التوريدات ) اليومية للموقع .
 )6معاونة املهندس املشرف يف تسليم موقع املشروع للمقاول .
 )7معاونة املهندس املشرف يف مراقبة معدات املقاول .
 )8معاونة املهندس املشرف بفتح امللفات الالزمة حلفظ وثائق املشروع للمحافظة عليها وسهولة الرجوع إليها .
 )9التأكد من مطابقة املواد املوردة للموقع للعينات املعتمدة والتحقق من سالمة ختزينها .
 )11حصر األعمال املنفذة يومياً .
 )11إعداد التقرير اليومي مع إيضاح مجيع املالحظات أو أية خمالفات أثناء التنفيذ .
 )12االشرتاك مع املقاول يف أخذ العينات وإجراء االختبارات عليها .
 )13اإلشراف والتدقيق على األعمال اليت جيري تنفيذها باملوقع  ،والتأكد من مطابقتها للمخططات
واملواصفات .
 )14التعاون مع املهندس املشرف والتقيد بتعليماته وتوجيهاته خالل مراحل التنفيذ والتنسيق معه يف كافة
األمور .
 )15إبالغ املهندس املشرف بأي خمالفات أو عيوب يراها أثناء التنفيذ  ،والتأكد من تاليف املقاول جلميع
املالحظات .
 )16التأكد من مطابقة نسب اخللطات للمواصفات .

 املساحون :
)1

أعمال الرفع املساحي ملواقع املشاريع واملباني املختلفة والطرق والشوارع واليت يكلف بها من قبل املهندس.
 )2االشرتاك مع املهندس املشرف يف حتديد وإعداد منسوب الصفر النسيب الالزم للمشروع .
 )3التدقيق على امليزانية الشبكية وإعداد اخلرائط الكنتورية والقطاعات الالزمة 1
 )4التدقيق على امليزانية الطولية.
 )5حساب كميات احلفر والردم للميزانيات املختلفة ( شبكية  /طولية ) .
 )6تدقيق ومراجعة األعمال املساحية اليت يقوم بها املقاول طبقاً للمخططات .
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الفصل الثاني :قسم اإلشراف والتنفيذ

 استالم العقد.
 عمل خطاب تكليف باإلشراف.
 حفظ مستندات املشروع.
 تعيني مهندس املشروع واجلهاز املساعد (املشرف)(مهندس مدني – معماري– م /كهربائي– م/
ميكانيكي– مراقب – مساح – حاسب كميات حسب حاجة املشروع).

 يرأس هذا االجتماع مدير اإلدارة ورئيس القسم واجلهاز الفين املكلف.
 يوجه مدير املشروع بتاريخ ووقت ومكان االجتماع مجيع املعنيني باألمر
 يقوم مهندس املشروع بتجهيز جدول األعمال ونقاط البحث وفق النقاط املعتمدة
 إبالغ املقاول مبوعد ومكان االجتماع
 يرفع احملضر ملدير إدارة املشاريع بعد توقيع احلضور لالعتماد.
 حفظ أصل احملضر يف ملف املشروع مع تزويد املقاول بنسخة.

يف بعض احلاالت يكون من الضروري واألجنح للمقاول الرئيسي أن يسند بعض األعمال التخصصية
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
 يقدم املقاول خطاب ملدير إدارة املشاريع مرفقا به ملف تعريفي عن مقاول الباطن – إمكاناته – معداته
–جهازه الفين – سابق األعمال اليت قام بتنفيذها – خطته يف العمل – موقفه املالي .
 يوجه مدير إدارة املشاريع اخلطاب ومشتمالته إىل القسم ومن ثم حتويله إىل مدير املشروع
 ينسق مدير املشروع مع املهندس املشرف لدراسة ملف مقاول الباطن
 إذا مل يكن هناك اعرتاض على مقاول الباطن وقبول خطة عمله وبرناجمه الزمين يتم االعتماد ويف حالة
الرفض يتم طلب إعادة التقديم.
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 يتم حتديد موعد تسليم املوقع للمقاول يف اجتماع ما قبل التنفيذ .
 يكلف رئيس القسم جهاز اإلشراف قرار تكليف.
 حيضر املقاول شخصيا أو يعني مندوب من قبله مبوجب تفويض رمسي
 جتتمع اللجنة واملقاول أو من ينوب عنه باملوقع يف التاريخ والوقت احملدد .
 يتم تسليم املوقع خالي من أي موانع وباألبعاد احملددة باملخططات واألركان الثابتة
 يعد احملضر ويوقع من أعضاء اللجنة واملقاول أو من ينوب عنه ويعتمد من مدير إدارة املشاريع .
 يسلم املقاول نسخة ويرسل األصل للجهات املختصة.

يقوم املهندس املشرف بإعداد نقاط املناقشة واملالحظات على أداء املقاول ويتم العرض على مدير املشروع
وبعد ذلك يتم االجتماع مع املقاول واملناقشة والوصول لنتائج وتوصيات تدون مبحضر االجتماع ويلتزم بها
املقاول .

إن أهمية الربامج الزمنية أنها املؤشر واملقياس لتقدم األعمال وتسلسلها املنطقي وفق فرتات زمنية حمددة مما
يعكس إمكانات املقاول وجديته فيها وتنبيه عن أيخلل حيدث يف العمل مبا يعرقل سريه وهناك أنواع كثرية من
الربامج لكن أفضلها هو برنامج املسار احلرج (  )CPMالذي حيدد النشاط كل على حده والزمن الكايف
لالنتهاء منه ومن األهمية أن يشرح يف االجتماع ما قبل التنفيذ للمقاول أهمية الربنامج وضرورة اإلسراع يف تقدميه
 يقدم املقاول الربنامج الزمين مرفقا بالنموذج املرفق ،ملدير املشروع موضحا التاريخ على النموذج.
 يطلع مدير املشروع على الربنامج بالتنسيق مع جهاز اإلشراف يف التخصصات املختلفة .
 تراجع بنود العقد والكميات بدقة ويقارن مبنطقيه املدة املقرتحة يف الربنامج .أخذين يف االعتبار قدرات
املقاول وعمالته ومعداته .
 يتم تقديم تقرير مفصل لرئيس القسم باملالحظات لعرضها على مدير االدارة.
 جيتمع مدير املشروع وجهاز اإلشراف مع مهندس املقاول ملناقشه املالحظات.
 يقوم مندوب املقاول ومهندسيه بتعديل الربنامج حسب توجيهات ومالحظات مدير املشروع
 عند اكتمال الربنامج وعمل التعديالت املطلوبة يتم االعتماد من مدير املشروع.
 تسلم نسخة من الربنامج للمقاول بعد اعتمادها وحتفظ نسخه يف قسم اإلشراف .
 إذا مل يكن الربنامج بالصورة املطلوبة يعاد للمقاول مع النموذج وعليه مالحظات وأسباب الرفض إلعادة
التقديم بعد عمل الالزم.
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يقارن الربنامج مبعدالت االجناز الفعلية ويوضح عليه املسار الفعلي لتقدم األعمال وحيدث بصورة دورية .

 يقدم املقاول طلبا بأخذ التصريح ألعمال احلفر على النموذج املرفق ،موضحا عليه التاريخ ورقم البند /
املبنى  /نوع احلفر  /املعدات املستخدمة /تاريخ بداية احلفر /مدة أعمال احلفر .
 يطلع مدير املشروع على الطلب ويوقع عليه مع التوجيه للمهندس املشرف .
 يتوىل املهندس املشرف مراجعة البند من املواصفات .
 يراجع املهندس املشرف مع مندوب املقاول املخططات السابقة كما نفذ (إن وجدت) وعليها مسار
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
أخرى ويقع حتت طائلة اجلزاء .

 جيوز إجراء اختبارات فحص الرتبة قبل تسليم املوقع للمقاول وفور اشعاره بالرتسيه مساعدة له ولكن ال
تعتمد النتائج إال بعد استالم املوقع وكذلك لفحص املواد مثل الرمل/البحص  /االسفلت  /املياه  ...اخل.
 يقدم املقاول عرض العدد (  )3ملختربات معروفة يف هذا اجملال وهلا سابق خربتها يف مشاريع حكومية .
 يدرس مدير املشروع بالتنسيق مع جهاز اإلشراف العروض ويفاضل بني املختربات الثالثة ويتم اختيار
األفضل
 تسجيل تأهيل املخترب على النموذج ويعتمد ويوضع عليه التاريخ ويسلم للمقاول وحتفظ نسخة يف ملف
املشروع .

 )1/8اختبارات فحص الرتبة واعتماد النتائج :
 عند حضور فنى املخترب املؤهل إلجراء فحص الرتبة جيتمع مدير املشروع ويتم االتفاق نوعية االختبارات
املطلوبة وعددها وأماكنها وأعماقها .
 يوجه مدير املشروع أحدا ملشرفني مبتابعة االختبارات أثناء عملها .
 يتم أخذ العينات حسب ما تنص عليه املواصفات وحتفظ بطريقة جيدة ويوقع املشرف على كل عينة
ويسجل التاريخ والرقم على ملصق يوضع عليها .
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 يتم يف املخترب فحص العينات واختبارها وحتليل النتائج وعمل احلسابات وتقريرا بذلك وفق املتبع يف مثل
هذه احلاالت ويكون التقرير مغلفا .
 يقدم املقاول تقرير نتائج فحص الرتبة وعليه التاريخ ملدير املشروع .
 يقوم مدير املشروع بالتنسيق مع املهندس املشرف مبراجعة التقرير واحلسابات ويتم التأكد من تغطية
التقرير للمتطلبات وحسب املواصفات .
 إذا كانت النتائج سليمة وكذلك احلسابات يتم الرتقيع واالعتماد من مدير املشروع ويسجل التاريخ
وتسلم نسخه والتقرير للمقاول وحيفظ التقرير يف ملف املشروع .
 إذا كان بالتقرير نواقص أو أخطاء أو النتائج غري مرضيه تسجل املالحظات ويعتمد من مديرا ملشروع
ويعاد للمقاول لعمل الالزم .

هناك تقرير يومي واخر أسبوعي وكذلك تقريرا شهريا أما التقرير اليومي واألسبوعي فهما لتسجيل تقدم
األعمال وكل ما حيدث يف املوقع يوميأ اإلحضارات واالعتمادات واالجتماعات وعدد العمالة واملعدات واألعمال
املنفذة وهذا يعد من قبل مهندس املقاول ويعتمد من املهندس املشرف وحيفظ يف ملف خاص باملشروع الطالع مدير
املشروع عليه ،

 )1/9أما التقرير الشهري فهو :
 يعطى فكرة عن جودة العمل ومطابقته للمواصفات .
 التزام املقاول مبعدالت االجناز كما يف الربنامج الزمنى املعتمد .
 جدية املقاول وكفاءة جهازه الفين واإلداري .
 أي خمالفات فنيه و إدارية .
 تقدميات املقاول اإلحضارات .
 يقوم املهندس املشرف بالتنسيق مع املهندسني املشرفني يف التخصصات املختلفة بعمل التقرير الشهري
وكشوفات العمالة واملعدات والتشوينات و اإلحضارات ودفاتر احلصر
 يعد التقرير من املهندس املشرف ويقدم ملدير املشروع الذي يتوىل مراجعته والتأكد من صحة البيانات
ورفعه ملدير اإلدارة .
 يعتمد مدير اإلدارة التقرير الشهري ويكون مدعما بالصور ملراحل سري العمل باملشروع لألشهر الزوجية
ومنحنى تقدم األعمال مقارنة بالربنامج الزمنى املعتمد .
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يتم إنذار املقاول يف حاالت هي :
 عدم االلتزام باملواصفات وشروط العقد .
 تنفيذ أعمال باملخالفة للمخططات أو املواصفات .


استخدام مواد رديئة او مواد غري معتمدة .

 تدنى نسب االجناز الفعلي والتأخر عن الربنامج الزمين .
 التوقف عن العمل بدون أسباب او سحب العمال او املعدات من املوقع دون احلصول على إذن خطى بذلك .

 )1/10اإلنذار بطريقة مرحليه - :
 يتم عقد اجتماع مع املقاول ويوجه املقاول بااللتزام بالعقد وأصول العمل وعمل حمضر بذلك.
 إذا مل يتجاوب املقاول يف خالل (  )7أيام يتم عمل خطاب إنذار بتوقيع مدير اإلدارة مع تزويد اإلدارة
بنسخه إذا كان موضوع اإلنذار خيص ما ورد بالفقرتني السابقتني أعاله.
 يف حالة عدم جتاوب املقاول جتمع مجيع اإلنذارات وترسل لإلدارة الختاذ الالزم نظاميا مع وضع نسخة
يف ملف املشروع .

 هناك حاالت جيب إيقاف املقاول عن العمل إما جزئيا أو كليا وهذه احلاالت إما أن تكون من املقاول أو
خارجة عن إرادته .

 )1/11حاالت من املقاول وحلفظ حق املالك :
 عدم التزام املقاول مبخططات ومواصفات العقد
 استخدام مواد غري معتمده أو رديئة .
 ( وبعد استنفاد اإلنذارات النظامية شفوية ويف االجتماع الدوري خبطاب إنذار من مدير املشروع ثم من
مدير اإلدارة دون استجابة املقاول .
 )2/11/3 حاالت خارجة عن إرادة املقاول وحلفظ حق املقاول :
 حدوث ظروف فنية تستدعى الدراسة والتعديل يف املخططات أو ملواصفات
 حدوث كوارث طبيعية أو حروب ولسالمة العمل والعاملني .
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 ظروف مناخية قاسية تؤثر على األعمال وسالمتها .
 وعليه يتم عمل اإلجراءات التالية - :
 oما سبق ذكره من الضرورة لتحديد األسباب اليت أدت إىل إيقاف املقاول
 oيقوم مدير املشروع بتعبئة النموذج املرفق ،مبينا فيه أسباب اإليقاف ونوعه ومدته
 oخيطر رئيس قسم التنفيذ واإلشراف ألخذ موافقة مدير اإلدارة حيث ال يعتمد اإليقاف إال بعد موافقة
مدير اإلدارة .
 oعند موافقة مديراإلدارة خيطر املقاول رمسيا ويوقف عن العمل .
 oعد استالم أمر اإليقاف املعتمد من مدير اإلدارة يتم تسليم أصله للمقاول
 oإذا كان اإليقاف جزئيا فذلك ال مينع املقاول من العمل يف أعمال أخرى.

 ال يتم اللجوء إىل السحب إال يف أضيق احلدود وعندما تستنفد مجيع احللول األخرى وتكون اإلجراءات
على مرحلتني :
 إعداد ورفع النموذج والتوصيات بالسحب للحصول على موافقة صاحب الصالحية
 تنفيذ إجراءات السحب بعد صدور موافقة صاحب الصالحية .

 )1/12اإلعداد لسحب املشروع :
 عندما تصل نسبة التوقف عن العمل أكثر من %21من مدة املشروع أو عندما تكون هنالك خمالفات ومت
إنذار املقاول عليها نظاما شفاهه -يف االجتماع الدوري  -إنذار كتابي من مدير املشروع أو إنذار
كتابي من مدير اإلدارة .
 ويف حالة عدم جتاوب املقاول أو عد م استطاعته (املادية أو املعنوية من إكمال العمل يتم عمل إجراءات
سحب املشروع .
 يقوم املهندس املشرف بتوجيه مدير املشروع وعمل تقريرا مفصال مرفقا به صور من اإلنذارات السابقة
ويسجل توصية بسحب املشروع وأسباب ذلك على أن يبني نسبة األعمال اليت نفذت واألعمال املتبقية
ونسبة ما مضى من زمن املشروع .
 يرفع النموذج واملرفقات ملدير املشروع.
 يرفع النموذج بعد اعتماد من مدير املشروع ملدير اإلدارة العتماده ويرسل لإلدارة لتكملة اإلجراءات .
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 )2/12تنفيذ أمر السحب :
 عند وصول توجيه صاحب الصالحية باملوافقة على السحب وخطاب مدير اإلدارة بتشكيل جلنة لذلك .
 يشكل مدير اإلدارة جلنة للسحب وحيدد تاريخ السحب وخيطر املقاول رمسيا حبضوره أو من ينوب عنه
بتفويض رمسي .
 جتتمع اللجنة بوجود املقاول ويتم حصر األعمال املنفذة على الطبيعة واليت مت استالمها وتعمل كشوفات
مبعدات ومواد املقاول املوجودة باملوقع .
 يوقع احملضر من األعضاء ومندوب املقاول ويعتمد من رئيس اللجنة  /مدى اإلدارة
 ختطر اجلهات األمنية لتتوىل منع املقاول من دخول املوقع أو التصرف يف املعدات


توزع النسخ للمقاول واإلدارة و( العقود واحملاسبة) ونسخه مبلف املشروع.

 هنالك بعض احلاالت اليت تستوجب تنفيذ أعمال إضافية قد تكون ضرورية لسالمة املبنى أو االستخدام
األمثل للمشروع وهى تنقسم إىل قسمني - :

 )1/13كميات زائدة يف بعض البنود - :
 يطلب رئيس قسم التنفيذ واإلشراف من مهندس املشروع عمل دراسة .
 يقوم املهندس املشرف بالتنسيق مع املهندسني يف التخصصات األخرى ومهندس املقاول بعمل حصر للبنود
الزائدة مدعمة بالرسومات وحسب الكميات .
 تعمل مناقلة بني البنود بالعقد  ،لكامل البنود من واقع الكميات املنفذة الفعلية ملعرفة موقف املشروع
النهائي من ناحية وجود وفُرات أو زيادات على القيمة اإلمجالية للعقد


إذا كانت كمية الوفُرات تغطى قيمة الزيادة يف البنود تعمل دراسة وترفق بها الكميات والرسومات
وتقدم ملدير املشروع .

 يقوم مدير املشروع مبراجعة الدراسة وترفع إىل مدير اإلدارة لرفعه اىل صاحب الصالحية لالعتماد.

 )2/13أعمال خارجه عن نطاق العقد :
 مبا ان األنظمة ال جتيز القيام بأعمال خارجة عن نطاق العقد إال يف حدود  %11من قيمة العقد إال بعد
الرجوع لصاحب الصالحية وأخذ املوافقة عليه بذلك.
 يكلف مدير املشروع أحد املهندسني املشرفني بعمل الدراسة .
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 يقوم املهندس املشرف بالتنسيق مع املهندسني املشرفني يف التخصصات األخرى ومهندس املقاول لعمل
الدراسة
 تعمل الرسومات الالزمة .
 تعمل جداول كميات وتوضع فيها األسعار –تكون مماثله لألسعار املماثلة يف العقد أو أسعار تقديرية ملا
هو سائد يف السوق .
 حتسب التكلفة اإلمجالية لألعمال اإلضافية .
 تراجع الدراسة وتوقع من مدير املشروع وترفع ملد ير اإلدارة .

( مستخلص جارى  /دفعة ختامية ).
 يتم التنسيق بني جهاز اإلشراف يف التخصصات املختلفة ملراجعة األعمال اليت مت فحصها وقبوهلا
واالعتمادات اليت متت والتشوينات والنسبة املئوية لكل عمل قد مت اعتماده وقبوله وذلك مبراجعة جداول
احلصر واملخططات .
 بعد املراجعة والتأكد من صحة النسب يرفع املهندس املشرف املستخلص ملدير املشروع ملصادقتها .
 يرسل املستخلص حسب النظام لإلدارة إلكمال إجراءات الدفع للمقاول.

 يف بعض احلاالت ال يستطيع املقاول إكمال العمل مبشروع كامال يف وقته احملدد وذلك ألسباب قد
تكون خارجة عن إرادته مثل - :
 oإيقاف املقاول عن العمل ألسباب فنية ال دخل له فيها .
 oتكليف املقاول بتنفيذ أعمال إضافية باملشروع أو زيادة بكميات العقد
 oإيقاف املقاول بأمر من جهة عليا.
 oإيقاف املقاول ألسباب أمنية .
 oوجود دراسة صباحية او مسائية يف بعض املباني.
 يف احلاالت السابقة وعند التأكد من أحقية املقاول يف التمديد وتعويضه عن أيام التوقف عن العمل ويتم
عمل اآلتي - :
 oيقدم املقاول طلبا لتمديد مد ة املشروع موضحا فيه األسباب واملدة املطلوبة ويرفق به برناجما معدال لسري
األعمال ملدير املشروع .
 oيتم مراجعة طلب املقاول ومدى أحقيته يف املدة اليت طلبها والربنامج املقدم منه .
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 oعمل خطاب رمسي ،ويرفق به طلب املقاول واملدة املوصي بها وأي مستندات أخرى تربر الطلب ويرفع من
مدير االدارة اىل صاحب الصالحية العتماد املدة.

 عند زوال األسباب اليت أدت إليقاف العمل مبشروع جزئيا أو كليا سواء ألسباب من املقاول أو أسباب
خارجة عن إرادته والتأكد من إمكانية استمرار العمل .
 يقوم مدير املشروع بعمل خطاب استئناف ،باألمر باستئناف العمل ويرفعه ملدير اإلدارة
 عند وصول اعتماد مدير اإلدارة يعطى املقاول األصل مع تسجيل تاريخ بداية العمل .

 هناك حاالت تستدعى قطع اخلدمات للقيام بإعمال توصيل أو شبك مع الشبكات العمومية أو حرصا
على السالمة ولتأمني األعمال القائمة وكذلك حاالت أخرى إلعادة التوصيل وفيها جيب مراعاة :
 oيقوم املقاول بعمل خطاب رمسي لإلدارة.
 oالتأكد من موافقة اجلهات ذات العالقة.
 oالتأكد من عدم اإلضرار بأي من املرافق القائمة .
 oيتم التأكد من االحتياطات الالزمة من قبل املقاول .
 oترفع التوصيات ملدير املشروع لالعتماد .
 oيبلغ املقاول .

 يقدم املقاول طلب الفحص على النموذج املعد (مرفق) يوضح عليه الرقم والتاريخ والوقت املطلوب للفحص
والبيانات عن العمل مثل نوع العمل

-مكان العمل

 -املبنى

-الغرفة  -رقم البند يف جدول

الكميات للمهندس املشرف .
 يوقع املهندس املشرف ويسجل التاريخ ويضاف رقم الطلب وتارخيه يف كشف طلبات الفحص ويراجع
بياناته ويرجع للمواصفات واملخططات للتأكد من متطلبات العمل .
 يقوم املهندس املشرف بالوقوف على العمل مع مندوب املقاول وتتم مراجعة العمل وفحصه واختباره
والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات .
 توجد يف النموذج عدد ( )3خانات  ) A (.يعتمد  ) B ) ،يعتمد بعد عمل املالحظات )C(،مرفوض )
 يف حالة ان العمل مطابق للمواصفات يؤشر املهندس املشرف على خانة ( )A
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 يف حالة وجود بعض املالحظات اليت ال متنع من قبول العمل يؤشر يف اخلانة ( )Bبعد تسجيل مالحظاته
على النموذج .
 يف حالة عدم قبول العمل يؤشر املهندس املشرف يف خانة ( )Cويسجل أسباب رفض العمل.
 يعاد النموذج ملدير املشروع العتماده وتوقيعه وتسجيل التاريخ وتسليمه للمقاول.

 يقدم املقاول عدد ( )3نسخ من املخططات رفق النموذج املرفق ،موضحا على النموذج وكذلك على
املخططات نوع املخطط ورقمه وموقعه ورقم البند يف املشروع والتاريخ لرئيس قسم التنفيذ واإلشراف .
 يسجل تاريخ استالم النموذج واملخططات وتسلم نسخه من النموذج للمقاول .
 يسجل تاريخ ورود املخططات والنموذج يف كشف التقدميات .
 حتول املخططات والنموذج ملدير املشروع .
 يستعني مدير املشروع مبشاركة التخصصات املختلفة لدراسة املخططات .
 يتم مراجعة مواصفات املشروع والبند والشروط اخلاصة واملخططات التعاقدية .
 يتم التأكد من أن املخططات مطابقة ملخططات العقد ومواصفاته .
 ضرورة التأكد من أن املخططات عند تنفيذها ستكون الكميات يف حدود البند دون زيادات.
 يف حالة أن املخططاتمكتملة ومستوفيه لكل الشروط يوقع مهندس املشروع ويضع التاريخ وحتول
لرئيس قسم التنفيذ واإلشراف العتمادها ووضع اخلتم عليها مع النموذج .
 يف حالة وجود مالحظات او تعديالت تكتب التعديالت املطلوبة واملالحظات ويعاد
 النموذج ملدير املشروع العتماده ومن ثم تسليمه للمقاول إلجراء التعديالت املطلوبة
 بعد ان يتأكد رئيس قسم التنفيذ واإلشراف من النموذج وتوصيات مدير املشروع ومالحظاته يصادق
عليها.
 تعاد نسخه معتمدة من املخططات للمقاول عليها التاريخ.
 توزع نسخ املخططات املعتمد ة ملدير املشروع واملهندس املشرف .
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 يقدم املقاول عدد (  )3عينات للمادة املراد اعتمادها على النموذج املرفق ،لرئيس قسم التنفيذ واإلشراف
ويوضع التاريخ على النموذج ونوع العينة ووضعها يف البند ورقم البند ومكان استخدامها مرفقا بها
مواصفات العقد للبند ومنطوق البند طبقا جلدول الكميات
 حيول رئيس قسم التنفيذ واإلشراف العينات والنموذج إىل مدير املشروع .
 تسجل العينة والتاريخ يف كشف التقدميات .
 يستعني مدير املشروع باملهندسني املشرفني يف التخصصات األخرى (جلنة اعتماد العينات) لدراسة
العينات
 يتم التأكد من صحة البيانات ورقم البند واملواصفات .
 يتم التأكد من عدم وجود منتج وطين مماثل إذا كانت العينات أجنبيه الصنع حسب
 األوامر بذلك .
 يف حالة املنتجات األجنبية الصنع يتم التأكد من وجود وكيل معتمد باململكة كما يتم التأكد من
وجود قطع غيار للمنتج وقسم خاص بالصيانة يف حالة األجهزة واملعدات واآلالت .
 تتم املفاضلة بني العينات واختيار األفضل
 يف حالة اختيار عينه يتم التوقيع ووضع التاريخ ورفعها إىل لرئيس قسم التنفيذ واإلشراف العتمادها .
 يف حالة عدم قبول عينة أو طلب األفضل تكتب املالحظات وأسباب الرفض على النموذج وتعاد لرئيس
قسم التنفيذ واإلشراف العتمادها ووضع التاريخ وتسليمها للمقاول
 عند اعتماد العينة يوضع عليها امللصق اخلاص وعليه البيانات واالعتماد واخلامت الرمسي والتاريخ ويسلم
النموذج للمقاول لبدء التوريد
 حتفظ العينة يف غرفة العينات .
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قد تظهر للمهندس املشرف بعض األخطاء يف العقد أو املواصفات أو جداول الكميات والبد يف مثل هذا
احلال ان يكون هناك إجراء .
 التأكد متاما من صحة مجيع البيانات يف العقد والشروط واملواصفات وجداول الكميات
 اذا كان اخلطأ ال ميكن تعديله وتصحيحه تعمل مذكرة ملدير املشروع والذي يرفعها ملدير لإلدارة
 إذا كانت عملية التعديل تعيق عمل املقاول يعمل أمر إيقاف للمقاول  ،وذلك حلفظ حق املقاول يف املدة
وعند حل املوضوع وتعديل اخلطأ من قبل اإلدارة يسمح للمقاول بالعمل.

عندما يكتمل العمل يف املشروع ويتقدم املقاول خبطاب يفيد بذلك حتى لو كان قبل انتهاء مدة املشروع أو
عند اكتمال مدة العقد تشكل جلنة من كل التخصصات املوجودة باإلدارة واملقاول ألعمال وإجراء
االختبارات والتشغيل ويتم حترير حمضر املعاينة فإذا كان احملضر يفيد بإمكانية االستفادة من املشروع
يتم اآلتي - :
 يصدر صاحب الصالحية قراراً بتشكيل جلنة لالستالم االبتدائي للمشروع برئاسة وعضوية مهندسني
من اإلدارة واملقاول أو مندوبة.
 حيرر حمضر على النموذج املرفق.
 جتتمع اللجنة يف املوعد والتاريخ احملددين ويتم اختاذ إجراءات احملضر
 يوقع أعضاء اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة وترسل النسخ لإلدارة حسب النظام.

 )1/22إنهاء املالحظات بعد االستالم االبتدائي - :
إذا كانت يف عملية االستالم االبتدائي بعض املالحظات اليت ال تعيق االستفادة من املشروع
 حترر قائمة بالنواقص يوقع عليها املقاول أو مندوبة وحتدد مهله .حبد أقصى شهر إلنهاء هذه املالحظات .
 يتابع املهندس املشرف مرحلة إنهاء املالحظات أثناء قيام املقاول بها .
 عند االنتهاء حيرر حمضر بذلك ويعتمد من مدير اإلدارة.
 يعطى املقاول نسخه من حمضر االستالم االبتدائي وترفع نسخه لإلدارة إلكمال الالزم.
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 هناك بعض االلتزامات اليت قد تكون يف العقد وكثري من املقاولني يسهو عليهم الوفاء بها هلذا ال جيوز
عمل الدفعة اخلتامية للمقاول إال بعد التأكد من وفاء املقاول بكل التزاماته التعاقدية وهى كما
يلى- :
 oعدد  3نسخ من املخططات كما نفذ مقاس ( )A1
 oالكتالوجات وكتيبات التشغيل والصيانة
 oعدد  3نسخ من املخططات كم نفذ مقاس () A3
 oعدد  3نسخ (  )CDبها املخططات كما نفذ باستخدام برنامج ( AUTOCAD

)

 oقطع الغيار املطلوبة كما بالعقد .
 oبرنامج التدريب لعمال التشغيل والصيانة إذا كانت بالعقد

 بعد االستالم االبتدائي يتم إخطار اجلهة املستفيدة خبطاب من مدير اإلدارة ويتم حتديد موعد تسليم
املشروع للجهة املستفيدة
 تشكل جلنة من إدارة املشاريع واجلهة املستفيدة وتقف على املشروع ويتم عمل حمضر.
 تسلم نسخة من املفاتيح وقوائم املعدات واآلالت للجهة املستفيدة .
 ترسل نسخة من قوائم واملعدات واآلالت مع احملضر لإلدارة املستفيدة .

 تشكل جلنة من إدارة املشروعات قبل انتهاء سنة الضمان بشهر للوقوف مع مندوب اجلهة املستفيدة
لتسجيل أي عيوب أو مالحظات يف املشروع
 اذا وجدت مالحظات خيطر املقاول رمسيا للقيام بعملها
 اذا كانت ال توجد مالحظات حيدد موعد االستالم النهائي وخيطر املقاول .
 يتابع املهندس املشرف مراحل قيام املقاول بعمل املالحظات حتى االنتهاء منها .


حيدد موعد لالستالم النهائي للمشروع.

 بعد االنتهاء من املالحظات والتأكد من عدم وجود عيوب أو مالحظات .
 حيد د مدير إلدارة موعد االستالم النهائي وخيطر املقاول رمسيا .
 تشكل جلنة من إدارة املشروعات
 تقف اللجنة على املشروع وحيرر حمضر حبضور املقاول على النموذج املرفق ،ويعتمد من مدير اإلدارة
حسب النظام
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 )1اعتماد املواد واملخططات التنفيذية ومعاينة األعمال .
 )2دراسة التعديالت اجلوهرية اليت يتطلبها املشروع وتزيد من كفاءته  ،و ال يرتتب عليها أية التزامات مالية
إضافية.
 )3التنسيق مع اجلهات املختلفة اليت هلا عالقة باملشروع .
 )4دراسة التعديالت املختلفة للجدول الزمين يف مراحل املشروع املختلفة والرفع ملدير اإلدارة .
 )5اعتماد اجلهاز الفين للمقاول .
 )6اعتماد جهاز االستشاري املشرف من اجلهة اهلندسية باجلهة املالكة .
 )7تدقيق املستحقات املالية اجلارية للمقاول ورفعها ملدير اإلدارة .
 )8تدقيق املستحقات الشهرية اجلارية لالستشاري ورفعها ملدير اإلدارة .
 )9توجيه جهاز اإلشراف املساعد طبقاً للواجبات احملددة له .

 )1صرف مستحقات املقاول.
 )2اإلِسراع يف اعتماد األعمال اإلضافية واملدد اإلضافية لتأثريه املباشر على حركة سري املشروع .
 )3اإلسراع يف الرد على املقاول أو جهاز اإلشراف فيما يرفع له من أمور فنية أو مالية أو إدارية .
 )4التنسيق مع كل اجلهات ذات العالقة مبوضوع العقد ؛ لتسهيل مهمة اجلهاز املشرف واملقاول مثل
احلصول على موافقات اجلهات املختلفة ( مرور – هاتف – كهرباء – مياه – صرف صحي … ).
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 )1اعتماد املواد واملخططات التنفيذية ومعاينة األعمال .
 )2دراسة التعديالت اجلوهرية اليت يتطلبها املشروع وتزيد من كفاءته  ،و ال يرتتب عليها أية التزامات مالية
إضافية.
 )3التنسيق مع اجلهات املختلفة اليت هلا عالقة باملشروع .
 )4دراسة التعديالت املختلفة للجدول الزمين يف مراحل املشروع املختلفة والرفع ملدير اإلدارة .
 )5اعتماد اجلهاز الفين للمقاول .
 )6اعتماد جهاز االستشاري املشرف من اجلهة اهلندسية باجلهة املالكة .
 )7تدقيق املستحقات املالية اجلارية للمقاول ورفعها ملدير اإلدارة .
 )8تدقيق املستحقات الشهرية اجلارية لالستشاري ورفعها ملدير اإلدارة .
 )9توجيه جهاز اإلشراف املساعد طبقاً للواجبات احملددة له .

 )1صرف مستحقات املقاول.
 )2اإلِسراع يف اعتماد األعمال اإلضافية واملدد اإلضافية لتأثريه املباشر على حركة سري املشروع .
 )3اإلسراع يف الرد على املقاول أو جهاز اإلشراف فيما يرفع له من أمور فنية أو مالية أو إدارية .
 )4التنسيق مع كل اجلهات ذات العالقة مبوضوع العقد ؛ لتسهيل مهمة اجلهاز املشرف واملقاول مثل
احلصول على موافقات اجلهات املختلفة ( مرور – هاتف – كهرباء – مياه – صرف صحي … ).
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الفصل الثالث  :قسم الدراسات والتصميم

 يتم استالم املعامالت الوارد من اجلهات املستفيدة.
 إجراءات جدولة االحتياجات واملتطلبات وحتديث أولوياتها .
 أخذ موافقة صاحب الصالحية.
 إجراءات إدراج تكلفة املشروعات ذات األولوية يف امليزانية
 إعداد اخلطابات والنماذج الالزمة لذلك .
 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
املوقع للصك وذلك يف حالة ما إذا كان املوقع مل حيدد من قبل .
 يتم عمل فكرة تصميم مبدئية وعرضها على اجلهة املستفيدة ،الخذ املالحظات ومدى مالئمة املبنى
ملتطلبات اجلهة املستفيدة.
 يف حالة موافقة اجلهة املستفيدة على الفكرة التصميمية يتم عمل جداول الكميات اخلاصة
باملشروع.
 بعد االنتهاء من عمل جداول الكميات يتم رفعها لصاحب الصالحية لطرح املشروع.
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الفصل الرابع  :مكتب الدعم الفني

يرتبط بإدارة املشاريع



مهندس معماري

5

مهندس كهرباء

4

مهندس مدني

5

مهندس ميكانيكا

4

مراقب أعمال مدنيه

2

مراقب أعمال معمارية

2

مساح

3

رسام هندسي

1

مصمم جرافيك

1

إداري

3
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الفصل الخامس

النماذج
المستخدمة
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