وزارة المواصالت
مصلحة الطرق والجسور
مصلحة الطرق واجلسور

مةضر إستال ابتدائ
اسم المشروع ................................................................... :
رقم العقد  /أمر التكليف رقم ()..................../.............................
الةهال المنفدة .....................................................................
الةهال المشرفال....................................................................
بناء على إخطار المقاول  :رقم ( ,)..............بتاريخ ().........../......./.......بانتهاء جميــــع
األعمال بمشروع  ............................................وطلب استالمه استالما ابتدائيا .
وبنااء علااى قارار ال اايد  /رئاايا اللةناال ارياريااال للمصالةال رقاام ( ) ...........ل اانال ()..............
الصاير بتاريخ ( ).........../......./.......بشأن تشكيل لةناال اساتال ابتادائ للمشاروع الماور ر
أعاله .
عليه ...قد اجتمعت اللةنال المشكلال بم جب القرارالمشار إليه من ال اية :
 ........................ **************** . -1رئي ا
 ......................... **************** . -2عض ا
 ......................... **************** . -3عض ا
 ......................... **************** . -4عض ا
وحيث أطلعت اللةنال على ملف المشروع و الوي ران على النة التال :
 أور  :م تندات المشروع ( مةت يات الملف الفن )
 -1ن خال العقد والمقاي ال الخاصال بالمشروع [....ت جد  --رت
 -2رسالال تكليف المهندس المشرف  [ ..............ت جد  --رت
 -3مةضر استال الم قع  [ ...........................ت جد  --رت
 -4البرنامج الزمن  [..................................ت جد  --رت
 -5يفتر حصر األعمال المنةزة  [....................ت جد  --رت
 -6يفتر زيارة الم قع الخاص بالمشروع  [....….ت جد  --رت
 -7األمر التعديل للمشروع  [................ .......ت جد  --رت
 -8الدراسات والخرائط المعتمدة للمشروع  [ ......ت جد  --رت
 -9اﻹختبارات التى اجريت على المشروع  [ .......ت جد – رت
 –10الم تخلصات المقدمال رقم ( , )1رقم ( , )2رقم ()3
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 ثانيا  -:البيانات األساسيــال :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الشررال المتعاقدة على التنفيو
التعاقد بالباطن
تاريخ استال الم قــع
م قـــع المشــــــروع
مــــدة تنفيو المشروع
تاريخ ارنتهاء المقررللمشروع
عــدي التمديــدات
تاريخ انتهاء العقد ح ب اخر تمديد
إجمــال المدة المعتمدة لتنفيو المشروع

 ثالثا  :التصاميم والقياسات الهندسيال

البيان

ر.ت

القياسات
الط ل

1
2
3
4

العرض

أجمالى ط ل الطريق ح ب العقد (رم)
أجمال األط ال المنفوة (رم)
عرض الرصف عند ال طح بما فيها اررتاف المرص فال (مترا)
العرض الكلى لة م الطريق عند ال طح (مترا)

الدراسات المعده للمشروع
1
2
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 رابعا  :بيانات التعديل ف مقاي ال العقد
األمر التعديلى رقم (: )1

ر.ب

وصف البند

ال حدة

الكميال
بالعقد

سعر
ال حدة
بالعقد

بيان تعديل الكميات
الكميال
المطل بال

الكميال
بالخصم

الكميال
بالزياية

الكميات
النهائيال
حتى هوا
األمر
ألتعديل

سعر
ال حدة

اﻹجمال

1

2
3

اﻹجمـــالــــى

األمر التعديلى رقم (: )2

ر.ب

وصف البند

ال حدة

الكميال
بالعقد

سعر
ال حدة
بالعقد

بيان تعديل الكميات
الكميال
المطل بال

الكميال
بالخصم

الكميال
بالزياية

الكميات
النهائيال
حتى هوا
األمر
ألتعديل

سعر
ال حدة

1

اﻹجمــــــــالـــــ

خام ا  -:البيانات الماليال :
قيمال العقد ******** :ي.ل
قيمال األمر التعديل ان وجد ******** ي.ل
قيمال العقد بعد األمر التعديل ******** ي.ل
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وزارة المواصالت
مصلحة الطرق والجسور
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 الم تخلصات المقدمال
رقم الم تخلص

قيمال الم تخلص

المالحظات

الم تخلص رقم (  ) 1جاري
الم تخلص رقم (  ) 2جاري
الم تخلص رقم (  ) 3جاري
اﻹجمـــالــــى

 سايسا  :اﻹختبارات الت أجريت خالل مراحل تنفيو المشروع :
ر.ت
1
2

ن ع اﻹختبار (إسم اﻹختبار

تقييم نتيةال اﻹختبار
[ مطابقال للم اصفات – غيرمطابقال للم اصفات ]

اﻹختبارات الت أجرتها اللةنال:
ر.ت
1
2

ن ع اﻹختبار (إسم اﻹختبار)

تقييم نتيةال اﻹختبار
[ مطابقال للم اصفات – غيرمطابقال للم اصفات ]

 سابعا  :تقييم األعمال المنفدة :
قاماات اللةنااال بزيااارة م قااع المشااروع بتاااريخ ( ).........../....../.....وتماات معاينااال رافااال األعمااال
علااى الطبيعااال وماان خااالل المعاينااال واﻹطااالع علااى رافااال م ااتندات المشااروع رأت اللةنااال بكاماال
أعضااائها ان جميااع األعمااال م ت ا ع التعاقااد قااد نفااوت بالكاماال بص ا رة جياادة وطبقااا للتصاااميم
والرس مات الهندسيال وجدول الكميات الخاصال بالمشروع بدون أي مالحظات.
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 ثامنا  :قرار اللةنال
 قااررت اللةنااال بكاماال أعضااائها اسااتال رافااال األعمااال المنفااوة للمشااروع اسااتالما ابتاادائيا
وبدون أي مالحظات ويعتبر تاريخ () ........../........./.......ه تاريخ ارستال اربتدائ
لمشااااااااااااروع  .................................................................................عقااااااااااااد
رقم()..............................
 قررت اللةنال بكامل أعضائها تعور استال المشروع نظرا لألسباب األتيال :
..........................................................-1
..........................................................-2
..........................................................-3
أعضـاء اللةنـال :
 ............................. – 1عن مصلةال الطرق والة ر ---------------------------------
............................. - 2عن مصلةال الطرق والة ر -------------- --------------------
............................. – 3عن مصلةال الطرق والة ر ---------------------------------
الةهال المنفـــــــــــــوة :
األخ  ................................... /مفــ ض عــا الشـررــال ---------------------------------
مديـــر مصلةال الطرق والة ر فرع ..............
---------------------------------- //
رئــيا ق م ( )-------------

مدير إيارة ...................................

------------------------ ⁄⁄

---------------------------------- ⁄⁄

يعتمد //رئيا اللةنال اﻹياريال بمصلةال الطرق والة

ر

---------------------------------------- ⁄
..........................................................
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