وزارة المواصالت
مصلحة الطرق والجسور
مصلحة الطرق واجلسور

م(ضر إست

نهائي

اسم المشروا ................................................................... :
رقم العقد  /أمر التلل/ف رقم ()..................../.............................
الاهة المنفدة .....................................................................
الاهة المشرفة....................................................................
بناء على إخطار المقاول  :رقم ()..............
بانتهاء فترة الضمان النهائي بتاريخ  ................../.........../.........وذلك طبقا لنص المادة
رقم ( )56من الشرط العامة للعقد.
وبناء علىى قىرار الدى/د  /رئى/ل اللانىة اةداريىة للمقىل(ة رقىم ( ) ...........لدىنة ()..............
القىىادر بتىىاريخ ( ).........../......./.......بشى ن كشىىل/ن لانىىة اسىىت نهىىائي للمشىىروا المى ر
أع ه .
عل/ه ...قد اجتمعت اللانة المشللة بم جب القرارالمشار إل/ه من الدادة :
-1
-2
-3
-4

 ........................ **************** .رئ/دا
 ......................... **************** .عض ا
 ......................... **************** .عض ا
 ......................... **************** .عض ا

وقد بدأت اللانة أعمالها بتاريخ .........../......../.......
وح/ث أطلعت اللانة على ملف المشروا و ال ي ان على الن( التالي :
 -1عقد كنف /المشروا  [ ..............................ك جد  --ةك جد ]
 -2م(ضر اإلست

اإلبتدائي للمشروا  [..............ك جد  --ةك جد ]

 -3شىهادة الىىدفل المتام/ىىة للمشىىروا مب/نىىا ف/هىىا

ىىمان األعمىىال والتى م/ن النهائي[ك جىىد --

ةك جد ]
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❖ أوة  -:الب/انات األساس/ــة :
•
•
•
•
•
•
•

الاهة الماللة للمشروا  :مقل(ة الطرق والاد ر
الاهة المشرفة للمشروا ............................................ :
الشر ة المتعاقدة على التنف..........................................: /
المقاول من الباطن أن وجد .......................................... :
كاريخ اإلست اإلبتدائي .............................................. :
كاريخ اإلست النهائي ( حدب العقد) .............................. :
كاريخ نهاية فترة الضمان .............................................:

❖ ثان/ا  -:الب/انات المال/ة :
•
•
•
•

الق/مة اإلجمال/ة للعقد  ******** :د.ل
الق/مة اإلجمال/ة لألعمال المنازة  ******** :د.ل
ق/مة ماكم صرفه للمقاول ******** د.ل
ق/مة الت م/ن النهائي ******** د.ل
❖ ثالثاً -:كق//م األعمال المنفدة :

قامىت اللانىة بزيىارة م قىل المشىروا بتىاريخ ( ).........../....../.....وكمىت معاينىة افىة األعمىال
علىىى الطب/عىىة ومىىن خ ى ل المعاينىىة واإلط ى ا علىىى افىىة مدىىتندات المشىىروا رأت اللانىىة بلامىىن
أعضىىائها ان جم/ىىل األعمىىال م ى ا التعاقىىد قىىد نف ى ت باللامىىن بق ى رة ج/ىىدة وطبقىىا للتقىىام/م
والرس مات الهندس/ة وجدول اللم/ات الماصة بالمشروا بدون أي م حظات.
❖ رابعا -:قرار اللانة
افىىة األعمىىال المنع ى ة للمشىىروا اسىىت ما نهائ/ىىا
• قىىررت اللانىىة بلامىىن أعضىىائها اسىىت
وبدون أي م حظات ويعتبر كاريخ () ........../........./.......ه كىاريخ اةسىت النهىائي
لمشىىىىىىىىىىىىروا  .................................................................................عقىىىىىىىىىىىىد
رقم()..............................
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• قررت اللانة بلامن أعضائها كع ر است المشروا نظرا لألسباب األك/ة :
..........................................................-1
..........................................................-2
..........................................................-3
أعضـاء اللانـة :
 ............................. – 1عن مقل(ة الطرق والاد ر ---------------------------------
............................. - 2عن مقل(ة الطرق والاد ر ----------------------------------
............................. – 3عن مقل(ة الطرق والاد ر ---------------------------------
الاهة المنفـــــــــــــ ة :
األخ  ................................... /مفــ ض عــا الشـر ــة ---------------------------------

مديـــر مقل(ة الطرق والاد ر فرا ..............
---------------------------------- //
رئــ/ل قدم ( )-------------

مدير إدارة ..................................

------------------------ ⁄⁄

---------------------------------- ⁄⁄

يعتمد //رئ/ل اللانة اإلدارية بمقل(ة الطرق والاد ر
---------------------------------------- ⁄
..........................................................
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