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المدينـــة  مكانـــة  فـــي  جليـــة  نلتمســـها  مبهـــرة،  وتنمويـــة  عمرانيـــة  نهضـــة  الريـــاض  مدينـــة  تشـــهد 
بدعـــم وتوجيـــه  الصعيديـــن اإلقليمـــي والعالمـــي،  مـــن مراتـــب مميـــزة علـــى  تبـــوأت  الُمتعاظمـــة، ومـــا 
القيـــادة الحكيمـــة، وبالشـــراكة والتكامـــل مـــع القطـــاع الخـــاص. لـــذا تضـــع أمانـــة منطقـــة الريـــاض ُنصـــب 
أعينهـــا، مواكبـــة هـــذا النمـــو والتوســـع وتدعيمـــه بالخدمـــات المميـــزة للمواطنيـــن والســـكان، وتحســـين 
جـــودة الحيـــاة فـــي العاصمـــة بمـــا يتـــواءم مـــع مكانـــة المدينـــة. و تأتـــي فـــي قائمـــة األولويـــات ضـــرورة 
المشـــهد  عناصـــر  جـــودة  مـــن  والتأكـــد  ومؤنســـن  مســـتدام  بشـــكل  العمرانيـــة  البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ 
 الحضـــري كافـــة، مـــا دفـــع األمانـــة إلصـــدار دليـــل حفريات الطـــرق فـــي طبعتـــه األولـــى لعـــام 1441 هجرًيا.  

التوســـع الســـريع للمدينـــة خـــالل العقـــود المنصرمـــة،  انعكـــس فـــي صـــورة متطلبـــات متجـــددة  ذلـــك 
واحتياجـــات متزايـــدة مـــن عناصـــر البنيـــة التحتيـــة، مـــن تمديـــد وإيصـــال للمرافـــق العامـــة والخدمـــات، تلبيًة 
المتســـارع  الطلـــب  هـــذا  أن  غيـــر  والبنـــاء.  للعمـــران  المتســـارع  للنمـــو  ومواكبـــًة  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
وهـــدر  التحتيـــة،  والبنيـــة  الحضـــري  المشـــهد  علـــى  ســـلبية  آلثـــار  األحيـــان  بعـــض  فـــي  أدى  للخدمـــات 
للمجهـــودات والمخصصـــات الماليـــة، ليأتـــي اإلصـــدار الـــذي بيـــن أيدينـــا اليـــوم للتأكـــد مـــن تنســـيق جهـــود 
الخدمـــات،  علـــى  حصولهـــم  للســـكان  يضمـــن  وميســـر؛  واضـــح  تنظيمـــي  إطـــار  وفـــق  األطـــراف  كافـــة 
 وفـــي الوقـــت ذاتـــه يحافـــظ علـــى البنيـــة التحتيـــة للمدينـــة ويضمـــن عـــدم التأثيـــر علـــى جـــودة الحيـــاة. 

هـــذا الدليـــل.. »دليـــل حفريـــات الطـــرق« هـــو مبـــادرة مـــن أمانـــة منطقـــة الريـــاض للموازنـــة بيـــن كافـــة 
المعطيـــات الســـالف ذكرهـــا: مـــا بيـــن النمـــو المتســـارع للطلـــب على الخدمـــات فـــي المدينة  مـــن ناحية و 
ضـــرورة المحافظـــة علـــى بنيتهـــا وبيئتهـــا العمرانيـــة وتحســـين جـــودة الحيـــاة فيهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى. وهو 
أيًضـــا محاولـــة لتأســـيس إطـــار مؤسســـي للعمـــل التكاملـــي بيـــن الشـــركاء داخل نطـــاق المدينة بمـــا يضمن 
الموازنـــة وتحقيـــق األهـــداف. ويعد باألســـاس دليـــاًل إجرائيا ألعمـــال الحفـــر واألعمال المدنيـــة داخل حدود 
التنميـــة فـــي مدينـــة الريـــاض، كمـــا يشـــتمل علـــى عـــدة متطلبـــات إجرائيـــة ومبـــادرات تنظيميـــة موجهـــة 
 للجهـــات الخدميـــة، كمـــا يســـتهدف كذلـــك المقاوليـــن العامليـــن ضمـــن نطـــاق إشـــرافنا بأمانـــة الريـــاض.

ونأمـــل فـــي أمانـــة منطقـــة الرياض أن يلبـــي هذا الدليـــل تطلعات كافـــة المســـتفيدين والعامليـــن في هذا 
القطـــاع الحيـــوي، وأن يكـــون لـــه أثـــر إيجابي واضح ومســـتدام علـــى جودة البيئـــة المبنية و ال أنســـى هنا أن 
أوجيـــه الشـــكر الجزيـــل لفريق العمـــل المميز الذي عمل على قدم وســـاق لتقديم هذا الدليـــل بالصورة التي 

ترونها.
فيصل بن عبد العزيز بن عياف 

أمين منطقة الرياض

تقديم
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يتضمــن هــذا الفصــل ايضاحــًا موســعًا لمســببات اصــدار »دليل الحفريــات« بمدينة الرياض، واالثار الســلبية 
الناجمــة عــن ســوء تنفيــذ وتنظيــم أعمــال الحفريــات بوجــه عــام، وكذلــك اســتعراض المجهــودات التــي 

قامــت بهــا أمانــة منطقــة الريــاض فــي ســبيل تنظيــم هــذا العمــل.

نظــرا لتزايــد االعمــال المدنيــة بمدينــة الريــاض بشــكل مطــرد، تجــاوز فــي بعــض الســنوات حاجــز 70 ألــف 
تصريــح حفــر، اضافــة الــى ورود مــا يزيــد عــن 80 ألــف بــالغ عــن إشــكاليات فــي مواقــع الحفــر واالعمــال 
المدنيــة، كان ال بــد مــن قيــام أمانــة منطقــة الريــاض بإصــدار دليــل اجرائــي لتنظيــم االعمــال المدنيــة 
فــي المدينــة، مدعمــا بمجموعــة مــن المبــادرات التنفيذيــة الموجهــة، وأن يكــون هــذا الدليــل مخصصــا 
بالدرجــة األولــى الــى الجهــات الخدميــة والمقاوليــن ذوي العالقــة بإيصــال الخدمــات والمرافــق العامــة 

للمســتفيدين، ويمكــن حصــر ابــرز األســباب الدافعــة إلصــدار هــذا الدليــل فيمــا يلــي:
تنظيم مواقع الحفر في ارجاء المدينة وتحديد مسئولية الجهات الخدمية عنها.. 1
حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة من التجاوزات الناتجة عن بعض االعمال المدنية.. 2
تمديد العمر االفتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها.. 3
رفع كفاءة العاملين في قطاع االعمال المدنية وضمان الجودة في االعمال المنفذة.. 4
توضيــح منظومــة العالقــات بيــن كافــة األطــراف ذات العالقــة باألعمــال المدنيــة وبــث مزيــد مــن . 5

التنظيــم فــي تسلســل اإلجــراءات وربطهــا بكفــاءة ودقــة اإلنجــاز.

الفصل األول: مقدمة وتمهيد 

1 . 1  الغرض من هذا الدليل



إجراءات أعمال الحفر واألعمال المدنية في مدينة الرياض  10

ينبغــي علــى المختصيــن فــي كافــة الجهــات الخدميــة والمقاوليــن االطــالع ودراســة مــا تتضمنــه اللوائــح 
واألدلــة الحكوميــة الصــادرة فــي مجــال االعمــال المدنيــة والحفريــات، وهنــا نســتعرض أبــرز األدلــة واللوائــح 

التــي تعــد مكملــة بشــكل وثيــق لهــذا الدليــل:
1.2.1 دليــل “التحكــم المــروري فــي مواقــع العمــل “ وتحديثاتــه الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة 

عــام 1421هـ.
1. 2. 2 دليل “التحكم المروري في مواقع العمل “ وتحديثاته الصادر من وزارة النقل عام 1438هـ.

1 .2. 3 “ المواصفــات العامــة لألعمــال المدنيــة فــي مشــاريع المرافــق العامــة” الصــادر مــن وزارة الشــئون 
البلديــة والقرويــة عــام 1440هـــ.

1 .2. 4 “الئحة المخالفات البلدية والغرامات” الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422 هـ.
1 .2 .5 دليل “مقطع الطريق” وتحديثاته الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية عام 1404 هـ.

1 .2 .6 “الالئحــة التنفيذيــة لنظــام إجــراءات تصاريــح الحفريــات” الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة 
عــام 1440هـ.

1 .2 .7 “الئحة رسوم الخدمات البلدية” الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية عام 1440هـ.

1 . 2 األدلة واللوائح المكملة لهذا الدليل:

1 . 3  تعريفات عامة

الخدمــات العامــة: هــي خدمــات المدينــة التــي تقدم بواســطة الجهات الحكومية او الخاصة للمســتفيدين 	 
مثــل )التعليــم، الصحــة، المرافــق العامة ،،،، الخ(

المرافــق العامــة: الخدمــات المقامــة تحــت األرض )كهربــاء – مــاء – صــرف صحــي – تصريــف الســيول ... 	 
الــخ(

الجهــة الخدميــة: ويقصــد بهــا فــي هــذا الدليــل )علــى وجــه التحديــد( كل جهــة عامــة او خاصــة تقــوم 	 
بإيصــال مرافقهــا الــى المســتفيدين عــن طريــق تمديدهــا تحــت األرض عبــر الطــرق والشــوارع فــي المدينــة، 

وتســتلزم الحفــر فــي تلــك الشــوارع.
تصريــح الحفــر: ويطلــق عليــه )رخصــة الحفــر – فســح الحفــر( وهــو الموافقــة المكتوبــة الصــادرة الكترونيــا 	 

مــن )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض(، وتتضمــن موافقــة علــى ممارســة 
نشــاط الحفــر وتمديــد الخدمــات واالعمــال المدنيــة وفــق االشــتراطات المنظمــة لذلــك.

االعمــال الطارئــة: االعمــال المدنيــة العاجلــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الخدميــة إلصــالح عطــل مفاجــئ 	 
ــة(  ــة عاجل ــدات أمني ــاه، او تمدي ــي او هاتفــي، او كســر فــي خطــوط المي ــل كهربائ ــج عــن )انقطــاع كاب نات
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ــرا. ويتــم إصــالح العطــل خــالل 10 ايــام وال يزيــد طولــه عــن 50 مت
مكتــب تنســيق المشــاريع: هــو المكتــب المســئول باألمانــة عــن إصــدار تصاريــح الحفريــات، ويمثــل األمانــة 	 

فــي جميــع لجــان التنســيق، ومتابعــة الدراســات التنســيقية.
اخــالء الطــرف االبتدائــي: وهــو اخــالء مســئولية المقــاول مــن االعمــال المدنيــة المصــرح بهــا فــي موقــع 	 

محــدد، ويتــم عــن طريــق أمانــة منطقــة الريــاض أو أحــد بلدياتهــا الفرعيــة، بعــد قيــام األمانــة بإجــراء 
فحوصاتهــا المعمليــة والظاهريــة الالزمــة، وال يعنــي هــذا االخــالء عــدم مســئولية المقــاول عــن الموقــع 
فــي حــال ظهــور عيــوب عليــه فــي وقــت الحــق، كمــا أنــه ال يحــق للجهــة الخدميــة بموجبــه إخــالء طــرف 

مقاولهــا نهائيــًا.
اخــالء الطــرف النهائــي: وهــو اخــالء مســئولية المقــاول عنــد انتهــاء عقــده مــع الجهــة الخدميــة المتعاقــد 	 

معهــا، ويتــم عــن طريــق أمانــة منطقــة الريــاض أو أحــد بلدياتهــا الفرعيــة وذلــك بعــد مراجعــة ســجل 
المقــاول ومــا يحتــوي عليــه مــن مخالفــات او متطلبــات وتســويتها بالكامــل، وال يعنــي هــذا االخــالء عــدم 
مســئولية المقــاول عــن الموقــع فــي حــال ظهــور عيــوب عليــه فــي وقــت الحــق، ويحــق للجهــة الخدميــة 
بموجبــه إخــالء طــرف مقاولهــا ودفــع مســتحقاته مــع االحتفــاظ بالضمانــات الالزمــة لمــدد محــددة نظامــًا.

ــًا عبــر )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة 	  حظــر المقاول/المختبــر: وهــي عمليــة تتــم الكتروني
منطقــة الريــاض(، وتعنــي إيقــاف امكانيــة تكليــف المقاول/المختبــر عــن العمــل ضمــن ايــة تصاريــح تصدرهــا 

الجهــات الخدميــة فــي مدينــة الريــاض لمــدة محــددة، لحيــن تســوية ومعالجــة مســببات اإليقــاف.
الفحــص النهائــي للحفريــة: وهــو فحــص تقــوم أمانــة منطقــة الريــاض بإجرائــه خــالل او بعــد مــرور ســنة مــن 	 

إغــالق تصريــح الحفــر، والــذي يتــم بموجبــه إلــزام المقــاول المنفــذ بمعالجــة العيــوب الظاهــرة أو العميقــة 
فــي حــال وجودهــا.
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1 . 4 االثار السلبية لسوء تنفيذ وتنظيم االعمال المدنية بمدينة الرياض:

تتعــد اإلشــكاالت والنواتــج الســلبية التــي تتبــع ســوء تنفيــذ االعمــال المدنيــة، ويمكــن اســتعراض أبــرز االثــار 
الســلبية التــي تنتشــر فــي طرقــات المدينــة وشــوارعها وتمتــد اثارهــا الــى المســتخدمين.

1. 4. 1 االثار على مستوى جودة الطريق 

الهبوطــات: وتنتــج غالبــا بســبب ســوء 
الــردم والتربــة المســتخدمة او بســبب 
تســربات المياه او التكهفات او غيرها.

الحفــر: وتحــدث بســبب بــرودة االســفلت او ضعــف 
او  اليــدوي  الــدك  بســبب  او  االســفلتية  الطبقــة 

لنقــص البيتوميــن او غيرهــا مــن األســباب.

خلطــة  بــرودة  نتيجــة  ويكــون  التطايــر: 
االســفلت او عدم الدك الجيد او بســبب 
خشــونة الحصــى االســفلتي او بأســباب 

اخــرى.

المواصفــات  اختــالف  بســبب  وتنتــج  التشــققات: 
القديمــة والجديــدة لألســفلت او بســبب انكمــاش 
ــره  االســفلت او الهبــوط للطبقــات الســفلية او غي

مــن األســباب.
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1. 4. 2  االثار على سالمة السكان وقائدي المركبات  1 . 4 االثار السلبية لسوء تنفيذ وتنظيم االعمال المدنية بمدينة الرياض:

1. 4. 3 اثار على المشهد الحضري للمدينة  

حفر مكشوفة ذات خطورة 
على المركبات .

تشويه شوارع المدينة بحواجز 
غير منتظمة

حفر مكشوفة ذات خطورة 
على المشاة وسكان الحي

تــرك الحواجــز الخرســانية فــي 
والمرافــق  الخاصــة  األراضــي 

العامــة

إعاقة مرورية بدون حلول 
بديله ومناسبة

تعطيل االستفادة من 
الشوارع لمدد تفوق 

االحتياج الفعلي
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مبادرات أمانة منطقة الرياض  5 .1

قامــت أمانــة منطقــة الريــاض بإطــالق مجموعــة مــن المبــادرات التــي تهــدف لتالفــي االثــار الســلبية الناجمــة 
عــن ســوء تنفيــذ االعمــال المدنيــة، وكذلــك الحــد مــن الممارســات غيــر النظاميــة فــي طــرق وشــوارع مدينــة 
ــة  ــادرات الحالي ــر المب ــة وتحديــث وتطوي ــادرات النوعي ــة لالســتمرار فــي إطــالق المب ــاض، وتهــدف األمان الري

بغــرض الوصــول الــى اقصــى درجــات الكفــاءة فــي تنظيــم وجــودة االعمــال المدنيــة فــي مدينــة الريــاض.
ــادرات بشــكل تفصيلــي، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن  ويتضمــن هــذا الدليــل آليــات وإجــراءات تطبيــق هــذه المب
مواصفــات ومســئوليات علــى الجهــات الخدميــة أو المقاوليــن، وفيمــا يلــي اســتعراض مختصــر لبعــض تلــك 

المبــادرات.

1. 5. 1  مبادرة “الشراكة الخدمية في مواقع االعمال المدنية”
وهــي مبــادرة تختصــر الوقــت والجهــد الــذي يتــم خــالل عمليــة التعامــل مــع بالغــات الســكان عنــد وجــود 
قصــور او خطــورة فــي مواقــع الحفــر، حيــث قامــت األمانــة بإطــالق تصاميــم نموذجيــة للــوح التعريفيــة عــن 
الحفريــات خاصــة بــكل جهــة خدميــة بشــكل وتصميــم منفــرد، و تحتــوي تلــك اللــوح معلومــات التواصــل مــع 
المســئول عــن الحفريــة مباشــرة، بحيــث يتــم االتصــال المباشــر بالجهــة الخدميــة والمســئولين عــن موقــع 
الحفــر لمعالجــة الخلــل الحاصــل، وفــي بعــض الحــاالت النــادرة التــي ال يكــون هنالــك تجــاوب وإصــالح للخلــل 
فــي المواقــع، فــإن المبلــغ حينئــذ يقــوم بالتواصــل مــع األمانــة عبــر هاتــف الطــوارئ 940 لتســجيل بالغــه، 
ولقــد تــم إطــالق هــذه المبــادرة بموجــب توجيــه ســمو أميــن منطقــة الريــاض الصــادر برقــم 4100188137 

وتاريــخ 2 /5 /1441هـــ، 

1. 5. 2 مبادرة “حماية المرافق واألراضي من مخلفات أعمال الحفر”
ــر  ــه صاحــب الســمو الملكــي أمي ــى توجي ــاء عل ــك بن ــخ 1 /9 /1441هـــ، وذل ــه بتاري ــم العمــل ب ــم ت وهــو تنظي
منطقــة الريــاض رقــم 67547 وتاريــخ 23 /6 /1441هـــ، ويهــدف هــذا التنظيــم إلــى حمايــة المرافــق العامــة 
واألراضــي الخاصــة مــن إبقــاء أو تخزيــن الحواجــز الخرســانية فيهــا بعــد االنتهــاء مــن أعمــال الحفريــات، وذلــك 
عبــر إلــزام مقاولــي الجهــات الخدميــة بوضــع شــعار تلــك الجهــات علــى الحواجــز الخرســانية فــي مواقــع الحفــر، 

وفــق توصيــف تفصيلــي يتضمنــه هــذا الدليــل.
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مبادرات أمانة منطقة الرياض 1. 5. 3 مبادرة “تنسيق اعمال الصيانة والحفر بين األمانة والجهات الخدمية “1. 5 
تنظيــم وتنســيق برامــج تنفيــذ حفريــات الخدمــات العامــة، وذلــك بالتزامــن مــع البرامــج الســنوية ألعمال صيانة 
وســفلتة الطــرق التــي تقــوم بهــا امانــة منطقــة الريــاض، وذلــك للتأكــد مــن االســتغالل األمثــل لالعتمــادات 
الماليــة المخصصــة ألعمــال الصيانــة، وعــدم إتــالف أعمــال الســفلتة الجديــدة، وضمــان إعــادة الشــوارع لمــا 
كانــت عليــه قبــل الحفــر بأقصــى نســبة ممكنــة، وهــذه المبــادرة تــم اعتمادهــا بموجــب توجيــه صاحــب الســمو 

الملكــي أميــر منطقــة الريــاض رقــم 90826 وتاريــخ 21 /9 /1441هـــ.

1. 5. 4 مبادرة “رفع كفاءة وجودة األعمال المدنية”
ــي  ــدى مقاول ــة ل ــذ األعمــال المدني ــات الالزمــة لتنفي ــى التأكــد مــن توفــر اإلمكان ــادرة ال وتهــدف هــذه المب
المقاوليــن  تصنيــف  مــن  للتحقــق  الالزمــة  اإلجــراءات  بتنظيــم  األمانــة  قامــت  حيــث  الخدميــة،  الجهــات 
وتأهيلهــم فــي مجــال الطــرق، وقدرتهــم علــى انجــاز األعمــال المدنيــة بشــكل متخصــص واحترافــي، وتالفــي 

االثــار الســلبية الناجمــة عــن ضعــف جــودة أعمــال الحفــر والــردم.
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الفصل الثاني 
ــمسبق لألعمــال  ــسيق الـــ الـــتنـــ

المدنيــة مــع الجهــات الخدميــة

2
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ينبغــي علــى الجهــة الخدميــة عنــد دراســة إصــدار تصاريــح حفــر لتمديــد خدماتهــا للمســتفيدين، معرفــة 
اآلليــة المتبعــة لتنســيق برامــج تنفيــذ الحفريــات مــع برامــج الصيانــة وإعــادة الســفلتة التابعــة ألمانــة 

منطقــة الريــاض علــى النحــو التالــي:

2. 1. 1 التصريح بالحفر على الطرق المجدول سفلتتها مستقبال: 
ســيتم توزيــع قائمــة بأولويــات أعمــال إعــادة الســفلتة للثــالث ســنوات القادمــة فــي مدينــة الريــاض 
علــى الجهــات الخدميــة، لتقــوم تلــك الجهــات بنــاء علــى تلــك القائمــة بجدولــة إنجــاز مشــاريعها وصيانتهــا 
الدوريــة وكافــة أعمالهــا قبــل تاريــخ إعــادة الســفلتة، حيــث لــن تصــدر أمانــة منطقــة الريــاض أي تصريــح 
اعتيــادي بالحفــر فــي هــذه الطــرق لغــرض تمديــد الخطــوط الرئيســية أو اســتبدالها اال بعــد مــرور خمــس 
ســنوات مــن صيانتهــا، باســتثناء التصريــح بالحفــر لألغــراض الطارئــة والوصــالت المنزليــة، والتــي ســتكون 

ســفلتتها طبقــا للفئــة ) أ (.

2. 1. 2 التصريح بالحفر على الطرق التي لم تجدول سفلتتها:
 تــم تصنيــف الطــرق القائمــة لــدى أمانــة منطقــة الريــاض الــى أربعــة أصنــاف حســب حالتهــا، وذلــك بغــرض 
تحديــد االســاليب الفنيــة التــي يتبعهــا مقاولــي الجهــات الخدميــة عنــد ســفلتة أعمــال الحفــر فيهــا، علمــا 
ــة فيهــا، وجــاء التصنيــف علــى النحــو  ــة او الطارئ ــح الحفــر االعتيادي ــواع تصاري ــه يمكــن اصــدار كافــة أن أن

التالــي )شــكل 1( :
ــة عيــوب ظاهــرة مــن هبوطــات او تشــققات او 	  ــازة: وهــي الطــرق التــي ال يوجــد بهــا اي طــرق ممت

ــة ) أ (. ــي ســتكون ســفلتتها طبقــا للفئ ــوب، والت ــره مــن العي ــر او غي ــول او تطاي مي
طــرق جيــدة: وهــي الطــرق التــي بهــا عيــوب محــدودة جــدا وفي مواقــع ال تؤثر على حركــة المركبات، 	 

والتي ســتكون ســفلتتها طبقا للفئة ) أ (.
ــردم وإعــادة الســفلتة 	  ــد مــن اعمــال الحفــر وال ــة: وهــي الطــرق التــي تمــت بهــا العدي طــرق مقبول

وظهــرت بهــا بعــض العيــوب الســطحية مثــل الميــول والهبوطــات الصغيــرة وبعــض التشــققات، 
والتــي ســتكون ســفلتتها طبقــا للفئــة ) ب (.

طــرق ضعيفــة: وهــي الطــرق المتدهــورة نســبيا، نتيجــة لتقــادم صيانــة الطبقــة االســفلتية وظهــور 	 
عيــوب الحفــر بشــكل كبيــر ومتفــرق فــي الشــارع، والتــي ســتكون ســفلتتها طبقــا للفئــة ) ب (.

الفصل الثاني: التنسيق المسبق لألعمال المدنية مع الجهات الخدمية

آلية التنسيق المسبق مع األمانة إلصدار تصاريح الحفر  1 .2
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الجهات الخدمية 

طلب تصريح حفر

التحـــقق مــــن بــــرامــــج صــــيانــــة الــــطرق لدى االمانة 
للسنوات الثالث المقبلة (الطرق المجدول سفلتتها)

طرق ضمن برنامج الصيانة والسفلتة 

طرق سيتم صيانتهاطرق تم صيانتها

الحفريات 
االعتيادية

رفض الطلب

إعادة الطلب بعد 5 سنوات 
مـن تـاريـخ صيـانـة الـطـريـق 

طرق خارج برنامج الصيانة والسفلتة 

طرق مقبولة

طرق ضعيفة

فئة السفلتة: (ب)

فئة السفلتة: (أ)

طرق ممتازة 

طـرق جـيـدة

الحفريات الطارئة او 
الوصالت المنزلية 

جميع انواع الحفريات 
االعتيادية و الطارئة

)شكل 1(
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سفلتة الشوارع – الفئة ) أ ( : 
الطرق والشوارع الرئيسية )ذات العروض 30 متر أو أكثر(: يجب إعادة سفلتة كامل عرض  	   

المســار المــروري وبكامــل طــول الحفريــة مــع إعــادة عالمــات المــرور االرضيــة )شــكل 2(.  
الشوارع الفرعية: يجب إعادة سفلتة كامل عرض الشارع وبطول الحفرية )شكل3(.	   

فئات سفلتة الشوارع   2 .2

شارع تجاري 

حد السفلته 
بعرض المسار 
وبطول مسار 

الحفر 

حد الحفر

مبنى

مبنى

مبنى

مبنى

شارع سكني

حد الحفر

منزل

منزل

منزل

منزل

حد السفلته 
بعرض الشارع 
وبطول مسار 

الحفر 

)شكل 2(

)شكل 3(
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سفلتة الشوارع – الفئة ) ب ( : 
يجــب إعــادة ســفلتة كامــل مســار الحفريــة باإلضافــة لمتــر إضافــي لعــرض الحفريــة )نصــف متــر اضافــي 	 

مــن كل جهــة( وذلــك لضمــان الربــط بيــن مــواد الحفريــة ومــواد باقــي الطريــق )شــكل 4(و )شــكل 5(.

0.5
0.5

شارع تجاري 

الســـفلته  حـــد 
بزيادة 50 سم 
مـــن حـــد الحفر 
وبطول مســـار 

الحفر

حد الحفر

مبنى

مبنى

مبنى

مبنى

0.5
0.5

شارع تجاري 

الســـفلته  حـــد 
بزيادة 50 سم 
مـــن حـــد الحفر 
وبطول مســـار 

الحفر

حد الحفر

مبنى

مبنى

مبنى

مبنى

0.5
0.5

شارع سكني

الســـفلته  حـــد 
بزيادة 50 سم 
مـــن حـــد الحفر 
وبطول مســـار 

الحفر

حد الحفر

منزل

منزل

منزل

منزل

)شكل 4(

)شكل 5 (
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يســتعرض هــذا الفصــل الخطــوات واإلجــراءات الالزمــة التــي ينبغــي علــى الجهــات الخدميــة والمقاوليــن 
التابعيــن لهــا القيــام بهــا والتأكــد مــن تحقيقهــا قبــل الشــروع فــي اصــدار تصاريــح الحفــر.

إجراءات الجهات الخدمية لمرحلة ما قبل التصريح بالحفر  1 .3

ينبغــي أن تقــوم الجهــة الخدميــة بالتحضيــر بشــكل جيــد قبــل البــدء بعمليــة اصــدار التصاريــح للمقاوليــن 
ألغــراض تمديــد الخدمــات العامــة، وذلــك عــن طريــق دراســة المقاوليــن بعنايــة والتنســيق الكامــل مــع 
الجهــات الخدميــة األخــرى، ومــا يتبــع تلــك اإلجــراءات مــن مهــام، وســنتطرق فــي هــذا القســم ألبــرز 

اإلجــراءات والمهــام التــي يلــزم القيــام بهــا وفــق اإلجــراءات المعتمــدة. 

3. 1. 1 اختيار المقاول 
ــار المقاوليــن وتأهيلهــم لــدى الجهــات الخدميــة امــر بالــغ األهميــة، وينبغــي أن يتــم بــكل دقــة  إن اختي
ودراســة مســتوفية، كمــا أن هنالــك شــروطا هامــة يلــزم اتباعهــا والتأكــد منهــا قبــل التصريــح ألي مقــاول 

بأعمــال الحفــر أو التعاقــد معــه:
3. 1. 1. 1 تصنيــف المقــاول: أن يكــون المقــاول مصنفــا فــي مجــال الطــرق بالدرجــة الرابعــة بحــد أدنــى 
مــن قبــل وكالــة تصنيــف المقاوليــن بــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة، أو أن يتضامــن مــع مقــاول مصنــف 
فــي أعمــال الطــرق بالدرجــة الرابعــة بحــد أدنــى، ويجــب أن يكــون المقــاول قــد قــام بتحديــث تصنيفــه أو 
مــن يتضامــن معــه لــدى األمانــة، علمــا ان الجهــة الخدميــة تتحمــل المســئولية الكاملــة فــي حــال لــم تقــم 

األمانــة بإصــدار تصاريــح الحفــر لمقاولــي الحفريــات غيــر المصنفيــن.
3. 1. 1. 2 تأهيــل المقــاول: أن يكــون المقــاول مؤهــال لــدى أمانــة منطقــة الريــاض، حيــث تتطلــب األمانــة 
أن يقــوم المقــاول بعمليــة تأهيــل تشــتمل علــى تدقيــق ودراســة لملــف المقــاول وتحديــث مســتمر 
لمعلوماتــه، كمــا يمكــن للجهــة الخدميــة اتبــاع منهجيــة خاصــة بهــا فــي تأهيــل مقاوليهــا بعــد التأكــد مــن 

تأهيلهــم لــدى أمانــة منطقــة الريــاض.
ويمكــن للجهــة الخدميــة الدخــول علــى )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض( 
وذلــك لالطــالع علــى قائمــة المقاوليــن المؤهليــن لــدى أمانــة منطقــة الريــاض، ومن ثم توجيــه الدعوات 
لهــم للقيــام باألعمــال المدينــة، او طــرح المنافســات المتضمنــة اشــتراط التأهيــل لــدى األمانــة، علمــا أن 

األمانــة لــن تصــدر أي تصريــح حفــر لمقــاول ليــس مؤهــل مســبقا لديهــا.
كمــا يمكــن للجهــة الخدميــة أو المقــاول طباعــة شــهادة تأهيــل المقــاول مباشــرة والكترونيــا مــن خــالل 

)البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض(.

الفصل الثالث: التخطيط للحفريات واالعمال المدنية
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3. 1. 1. 3 الموافقــة علــى المختبــرات: مــن الضــروري قيــام الجهــة الخدميــة بتوجيــه المقاوليــن بشــكل صــارم 
باختيــار اعلــى المختبــرات موثوقيــة وكفــاءة عنــد تعميــد المقاوليــن بأيــة اعمــال مدنيــة، وذلك لتفــادي تعطيل 
االعمــال المدنيــة فــي المواقــع، ويمكــن للجهــة الخدميــة التنســيق مــع األمانــة حــول المختبــرات التــي يتــم 

الموافقــة عليهــا لتحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة فــي العمــل. 
3. 1. 1. 4 ضمــان أعمــال المقــاول: يلــزم علــى الجهــة الخدميــة إلــزام المقــاول بضمــان أعمالــه لمــدة ســنتين 
ــى  ــة عيــوب تطــرأ عل ــزام المقــاول بإصــالح اي ــة، كمــا ينبغــي إل ــخ انتهــاء تعاقــده مــع الجهــة الخدمي مــن تاري
األعمــال خــالل مــدة الضمــان، وذلــك فــي مــدة ال تتجــاوز 5 أيــام مــن تاريــخ ابــالغ الجهــة الخدميــة تفاديــا 

إليقــاع ايــة غرامــات عليــه او حظــره عــن العمــل فــي مدينــة الريــاض.

3. 1. 2 تصميم مخططات الحفر والتمديد
ينبغــي علــى الجهــة الخدميــة التأكــد مــن االلتــزام بدليــل “مقطــع الشــارع “ وتحديثاتــه الصــادر مــن وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة لعــام 1404 هـــ، وذلــك عنــد القيــام بتصميــم مســار الحفريــة وعمــق الحفــر وموقــع 

التمديــدات مــن مقطــع الشــارع.

3. 1. 3 مدة تصاريح األعمال المدنية
ينبغــي للجهــة الخدميــة معرفــة أن مــدة كل تصريــح للحفــر يجــب أال يتجــاوز )30 يومــا للطــرق الســريعة و 
60 يومــا للشــوارع الرئيســية والفرعيــة والمحليــة( وفقــا لالئحــة رســوم الخدمــات البلديــة الصــادرة مــن وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة 1440هـــ، لــذا يلــزم أن تكــون كافــة التعاقــدات مــع المقاوليــن مراعيــة لهــذا المــدة، 

أو ان يتــم تقســيم االعمــال لمراحــل بحيــث ال تتجــاوز هــذا المــدة.
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    3. 2  إجراءات المقاولين لمرحلة ما قبل التصريح بالحفر

ينبغــي علــى مقــاول االعمــال المدنيــة التابــع للجهــات الخدميــة القيــام باإلجــراءات الضروريــة التــي تمكنــه 
مــن القيــام بأعمــال الحفــر وتمديــد خدمــات المرافــق العامــة وصيانتهــا او اســتبدالها او غيرهــا مــن االعمــال 

المدنيــة فــي طــرق المدينــة.

3. 2. 1 تصنيف المقاولين 
يجــب علــى مقاولــي الجهــات الخدميــة الحصــول علــى تصنيــف وتأهيــل بمجــال الطــرق، وعــدم االكتفــاء 
بالتصنيــف فــي مجــال تمديــد خدمــة محــددة كالتصنيــف فــي مجــال )الميــاه والصــرف الصحــي او االعمــال 
الكهربائيــة.. الــخ( كمــا هــو معمــول بــه حاليــا، حيــث أن أعمــال الطــرق تشــكل مــا يزيــد عــن %70 مــن تكلفــة 
االعمــال المدنيــة لتمديــد المرافــق العامــة، وسيســاهم هــذه التنظيــم فــي ضمــان توفــر الــكادر الفنــي 
واإلداري لــدى المقاوليــن بمــا يتناســب مــع حجــم االعمــال المســندة إليهــم، باإلضافــة إلــى تأميــن المعــدات 

ــة: ــم ســيتم وفقــا للمراحــل التالي الالزمــة، علمــا أن العمــل بموجــب هــذا التنظي
3. 2. 1. 1 المرحلة األولى: التصنيف او التعاقد من الباطن

)مدتها ثالثة أشهر من تاريخ 1 /1 /1442هـ(
لــن يتــم الســماح بتنفيــذ األعمــال المدنيــة لحفريــات الجهــات الخدميــة اال مــن خــالل مقاوليــن حاصليــن 
علــى شــهادة تصنيــف المقاوليــن فــي مجــال: الطــرق، بدرجــة ال تقــل عــن: الرابعــة، مــن قبــل وكالــة تصنيــف 
ــن - خــالل  ــر المصنفي ــة غي ــي الجهــات الخدمي ــة، ويمكــن لمقاول ــة والقروي ــوزارة الشــئون البلدي ــن ب المقاولي
هــذه المرحلــة - التعاقــد مــن الباطــن مــع مقاوليــن مصنفيــن )فــي مجــال: الطــرق بدرجــة ال تقــل عــن: الرابعــة( 

ــة(. ــاإلدارة العامــة للتشــغيل والصيان ــة منطقــة الريــاض )ادارة المــواد والبحــوث ب بعــد موافقــة أمان
3. 2. 1. 2 المرحلة الثانية: التصنيف او التضامن

)مدتها ثالث سنوات من 1 /4 /1442هـ(
لــن يتــم الســماح بتنفيــذ األعمــال المدنيــة لحفريــات الجهــات الخدميــة اال مــن خــالل مقاوليــن حاصليــن علــى 
شــهادة تصنيــف المقاوليــن فــي مجــال : الطــرق بدرجــة ال تقــل عــن: الرابعــة من قبل وكالــة تصنيف المقاولين 
بــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة، ويمكــن لمقاولــي الجهــات الخدميــة غيــر المصنفيــن - خــالل هــذه المرحلــة 
- التضامــن مــع مقاوليــن مصنفيــن )فــي مجــال: الطــرق بدرجــة ال تقــل عــن: الرابعــة( بعــد موافقــة أمانــة 
ــن يســمح بممارســة  ــة(، حيــث ل ــاإلدارة العامــة للتشــغيل والصيان ــاض )ادارة المــواد والبحــوث ب منطقــة الري
التعاقــد مــن الباطــن لتنفيــذ األعمــال المدنيــة، ويلــزم أن يكــون المقــاول مؤهــال لــدى األمانــة فــي هــذه 

شــكل : 6 المرحلة قبل الحصول على تصاريح الحفر.  
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3. 2. 2 تأهيل المقاولين
ينبغــي علــى المقــاول القيــام بتأهيــل شــركته لــدى أمانــة منطقــة الريــاض )مكتــب تنســيق مشــاريع مدينــة 
الريــاض(، وهــذا التأهيــل عبــارة عــن عمليــة تســجيل لمعلومــات المقــاول وامكاناتــه التفصيليــة لــدى األمانــة 

عــن طريــق إرفــاق صــور المســتندات التاليــة:
خطاب طلب التأهيل موجه ألمانة منطقة الرياض.	 
ترخيص وزارة التجارة )السجل التجاري( ساري المفعول.	 
ترخيص الهيئة العامة لالستثمار للشركات والمؤسسات األجنبية ساري المفعول.	 
صورة الهوية الوطنية أو اإلقامة لصاحب المؤسسة أو لمدير الشركة.	 
شهادة انتساب للغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول. 	 
شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول.	 
شهادة التأمينات االجتماعية. 	 
شــهادة تصنيــف المقاوليــن فــي مجــال الطــرق )ال تقــل عــن درجــة رابعــة( صــادرة مــن وزارة الشــئون 	 

البلديــة والقرويــة )يقبــل التضامــن او التعاقــد حســب الشــروط(.
شهادة االنجاز للخبرات الفنية خالل العشر سنوات الماضية.	 
الســيرة الذاتيــة للجهــاز الفنــي واالداري حســب مــا هــو موضــح باالســتمارة )النمــاذج المرفقة بهــذا الدليل( 	 

مــع إرفــاق صــور اإلقامــات لغيــر الســعوديين، ومــا يثبــت تســجيل الســعوديين فــي التأمينــات االجتماعيــة 
مــع شــهادة الخبــرة لــكل منهــم.

إثبات ملكية المعدات واآلليات والسيارات.	 
عضوية مهندسي وفنيي المقاول في الهيئة السعودية للمهندسين.	 
العضوية في هيئة المقاولين.	 
تأهيل المقاول لدى جهات حكومية أخرى. 	 
أية معلومات أخرى لها عالقة بالتأهيل.  	 
صورة مصدقة من الجهة صاحبة المشروع عن صحة المعلومات المرفقة.	 
التعاقــد مــع مصنــع اســفلت وخرســانة معتمــد مــن قبــل األمانــة مــع إرفــاق اعتمــاد للخلطــة اإلســفلتية 	 

والخرســانية.
توقيع المدير المسئول والتاريخ مع الختم على جميع صفحات االستمارة والمستندات المرفقة.	 
افادة بتسوية اية مخالفات او مطالبات لدى األمانة من مكتب تنسيق المشاريع.	 
يتم إعادة التأهيل سنويًا.	 
تعبئة جميع حقول النماذج رقم 5-4-3-2-1 )لدى امانة منطقة الرياض(.	 
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3. 2. 3 معالجة مسببات الحظر
فــي حــال وجــود حظــر علــى المقــاول فــي )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض(، 
ينبغــي علــى المقــاول مراجعــة اإلدارة العامــة لتنســيق مشــاريع المدينــة او اإلدارة العامــة للتشــغيل والصيانة 
بأمانــة منطقــة الريــاض، وذلــك لتســوية ومعالجــة مســببات الحظــر، علمــًا أن غالبيــة مســببات اإليقــاف تتمحور 

حــول مــا يلــي:
تصاريح منتهية المدة، وغير مغلقة في منصة الحفريات.	 
اعمال في الموقع غير منتهية ومتوقفة عن العمل.	 
تأهيل او تصنيف غير محدث.	 
بالغات متراكمة عن مواقع الحفر لم يتم تسويتها.	 
عيوب في مواقع حفر سابقة لم يتم معالجتها.	 
أسباب أخرى يتم توضيحها للمقاول من مكتب تنسيق المشاريع.	 

3. 2. 4 التعاقد مع المختبر
ــدى  ــة، بحيــث تكــون ل ــكل عناي ــردم ب ــر المشــرف علــى اعمــال الحفــر وال ــار المختب ينبغــي علــى المقــاول اختي
ــات الالزمــة ويتمتــع بموثوقيــة فنيــة عاليــة، وفــي كل األحــوال يلــزم الموافقــة علــى ذلــك  ــر اإلمكان المختب
المختبــر مــن قبــل اإلدارة العامــة للتشــغيل والصيانــة )إدارة المــوارد والبحــوث(، كمــا يلــزم معرفــة أن نتائــج 
االختبــارات الصــادرة مــن تلــك المختبــرات ســتخضع لفحــص عشــوائي اخــر مــن قبــل األمانــة للتحقــق الدائــم من 
صحــة تلــك االختبــارات، ويتحمــل المقــاول المســئولية الكاملــة عــن عــدم صحــة تلــك النتائــج ومــا يترتــب علــى 

ذلــك مــن معالجــات فوريــة ملزمــة فــي موقــع الحفــر.
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فــي هــذا الفصــل ســيتم اســتعراض كل مــا يتعلــق بتنفيــذ الحفريــات مــن إجــراءات ومتطلبــات، والتــي تعــد جــزًء 
مــن سلســلة اإلجــراءات المترابطــة للقيــام باألعمــال المدنيــة.

4. 1 إجراءات الجهات الخدمية عند تنفيذ الحفريات

ينبغــي علــى الجهــة الخدميــة القيــام بمجموعــة مــن المهــام أثنــاء تنظيــم أعمــال تمديــد الخدمــات، وتعــد هــذه 
المرحلــة بالغــة األهميــة، ويجــب فيهــا التأكــد مــن تطبيــق كافــة المتطلبات.

4. 1. 1 التصريح بالحفر والتنسيقات الالزمة
4. 1. 1. 1 تقــوم الجهــة الخدميــة بإصــدار التصريــح المرغــوب بــه عبــر )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة 

ألمانــة منطقــة الريــاض(.
4. 1. 1. 2 إدخال كافة المعلومات والحقول المطلوبة بالبوابة.

4. 1. 1. 3 ارفاق ملف Shape File  لمسار الحفرية. 
4. 1. 1. 4 التأكــد مــن أن أقصــى مــدة للتصريــح ال تزيــد عــن )30 يومــا للطــرق الســريعة و 60 يومــا للشــوارع 
الرئيســية والفرعيــة والمحليــة( وفقــا لالئحــة رســوم الخدمــات البلديــة الصــادرة مــن وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة 1440هـــ.
4. 1. 1. 5 اســتمرار التنســيق مــع الجهــات الخدميــة األخــرى، حيــث ســيصل الطلــب لكافــة الجهــات الكترونيــا، 
وســتقوم تلــك الجهــات بإفــادة الجهــة مقدمــة الطلــب بأيــة مالحظــات او خطــوط أرضيــة تعتــرض عمليــة 
الحفــر خــالل خمســة أيــام عمــل، وفــي حــال لــم تقــم ايــة جهــة باإلفــادة او التجــاوب فــإن الطلــب ســيعتمد 

تلقائيــا والكترونيــا بعــد خمســة أيــام مــن تقديمــه.
4. 1. 1. 6 اصــدار رســوم التصريــح بالحفــر، والــذي ســتصدر نســخة منــه فــي صنــدوق المقــاول علــى المنصــة 

لســدادها قبــل اصــدار التصريــح. 
4. 1. 1. 7 اصدار التصريح الكترونيًا.

4. 1. 1. 8 فــي حــال كان طلــب الحفــر يمــر فــي شــارع محظــور مــن جهــة محــددة، فينبغــي علــى الجهــة 
الخدميــة التنســيق مــع تلــك الجهــة المعنيــة، بنــاء علــى اإلفــادة الــواردة عبــر المنصــة لمعرفــة متطلبــات 

التنســيق وايــة اشــتراطات أخــرى يجــب اســتيفائها.
)شكل 6 (
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افادة الكترونية خالل خمسة أيام عمل

الدخول إلى البوابة االلكترونية لألمانة (اسم المستخدم وكلمة المرور)

ادخال كافة الحقول المطلوبة 

ارفاق ملف Shape File  لمسار الحفرية

مراجعة الجهة المعنية إلصدار موافقة خاصة

موافقة 
إلكترونية 

موافقة مع تدوين 
مالحظات

سداد رسوم التصريح من قبل المقاول

معالجة كافة 
المالحظات الواردة

اصدار التصريح االلكتروني

شارع محظور على 
النظام من جهة محددة

صدور جدول التنسيق االلكتروني 
مع الجهات الخدمية االخرى

)شكل 6 (
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4. 1. 2 التوجيهات الملزمة للمقاولين
علــى الجهــة الخدميــة مقدمــة الطلــب توجيــه المقــاول المكلــف مــن قبلهــا بمجموعــة مــن التوجيهــات 
الملزمــة، والتــي يعــد عــدم اإليفــاء بهــا مخالفــة صريحــة لتنظيــم االعمــال المدنيــة بمدينــة الريــاض قــد توجــب 

الغرامــة او الحظــر او بهمــا معــًا، ومــن تلــك التوجيهــات:
4. 1. 2. 1 االلتــزام بالنمــوذج الخــاص للوحــة التعريفيــة بالجهــة الخدميــة فــي موقــع الحفــر والمعتمــد لــدى 

أمانــة منطقــة الريــاض )مكتــب تنســيق مشــاريع المدينــة(.
4. 1. 2. 2 االلتــزام بالمعلومــات الــواردة فــي نمــوذج اللوحــة التعريفيــة وأرقــام التواصــل مــع المســئولين عــن 

الموقع.
4. 1. 2. 3 تثبيــت اللوحــة التعريفيــة عنــد بدايــة ونهايــة اعمــال الحفــر والمواقــع االخــرى حســب مــا هــو متبــع 

لــدى )مكتــب تنســيق مشــاريع المدينــة( بشــكل واضــح ويمكــن رؤيتــه.
4. 1. 2. 4 االلتزام التام بتأمين وسائل االمن والسالمة وفق االشتراطات والمواصفات المعتمدة.

4. 1. 2. 5 االلتزام بجميع االرشادات والبيانات المدونة في تصريح الحفر من طول الحفر ونوعيته ... الخ.
4. 1. 2. 6 التــزام المقــاول بوضــع شــعار الجهــة الخدميــة علــى الحواجــز الخرســانية بشــكل واضــح فــي موقــع 

الحفــر حســب االشــتراطات الفنيــة التــي تــم شــرحها فــي هــذا الدليــل.
4. 1. 2. 7 التــزام المقــاول بإزالــة ايــة حواجــز خرســانية او عالمــات تحذيريــة او اشــرطة بعــد االنتهــاء مــن اعمــال 

الحفــر والردم.
4. 1. 2. 8 عدم تعريض الطبقة االســفلتية غير المشــمولة بالحفر للتكســير او التخريب نتيجة مرور المعدات 

الثقيلة واســتخدام الوســائل الالزمة لحمايتها.
4. 1. 2. 9 االلتزام الكامل بتنظيمات أمانة منطقة الرياض فيما يخص الحفر والردم والسفلتة.

4. 1. 2. 10 انهاء االعمال وفق مدد الحفر المقررة في التصريح.
4. 1. 2. 11 تجديد التصاريح بشكل فوري متى ما استدعت الحاجة لذلك.

4. 1. 2. 12  القيــام بفحــص طبقــات الــردم حســب األصــول المتبعــة فنيــا وفــي األوقــات المحــددة وبالعمــق 
المحــدد نظامــا.

4. 1. 2. 13 االلتــزام الكامــل بمــا ورد فــي دليــل “التحكــم المــروري فــي مواقــع العمــل وتحديثاتــه” الصــادر 
مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 1421

4. 1. 2. 14 االلتــزام الكامــل بمــا ورد فــي دليــل “التحكــم المــروري فــي مواقــع العمــل وتحديثاتــه” الصــادر 
مــن وزارة النقــل عــام 1438

4. 1. 2. 15 االلتــزام الكامــل بمــا ورد فــي دليــل “ مواصفــات العامــة لألعمــال المدنيــة فــي مشــاريع المرافــق 
العامــة” الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 1440

4. 1. 2. 16 دليل “مقطع الطريق” وتحديثاته الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية عام 1404هـ.
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4. 1. 3 المتابعة واالشراف 
يجــب ان تقــوم الجهــة الخدميــة باإلشــراف الكامــل علــى أعمــال تمديــد الخدمــات والحفــر والردم فــي الموقع، 
ــذ مــن إيقــاف صــرف  ــذ، ومــا يترتــب علــى ســوء التنفي ــة مســؤولة عــن جــودة التنفي علمــا أن الجهــة الخدمي
مســتحقات المقــاول والمســتخلصات الخاصــة بعقــده، وفــي كل األحــوال فــإن ذلــك لــن يعفــي المقــاول مــن 
العقوبــات الناجمــة عــن إخاللــه بجــودة التنفيــذ وتطبيــق اإلجــراءات المتبعــة فــي مواقــع الحفريــات، لــذا يجــب 

علــى الجهــة الخدميــة التحقــق ممــا يلــي: 
4. 1. 3. 1 التأكــد مــن التــزام مقاوليهــا بكافــة االشــتراطات واألنظمــة واللوائــح المعتمــدة المتعلقــة بتنفيــذ 

االعمــال المدنيــة، وعــدم البــدء فــي العمــل قبــل الحصــول علــى التصريــح الــالزم.
4. 1. 3. 2 ينبغــي علــى الجهــة الخدميــة المالكــة للمشــروع تكليــف استشــاري بمتابعــة االعمــال والقيــام 

ــي: بالتال
رفع التقارير الدورية عبر نظام بلدي.	 
تسليم المخططات التنفيذية على الطبيعة.	 
تسليم صور عن المشروع.	 

4. 1. 3. 3 إلزام المقاول بضمان األعمال المنفذة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نهاية التصريح.

   4. 2 إجراءات المقاول عند تنفيذ االعمال المدنية والحفريات  

علــى المقــاول عنــد بــدء العمــل فــي موقــع الحفريــة، التأكــد مــن قيامــه بمجموعــة مــن اإلجــراءات التنظيميــة 
لضمــان عــدم وقوعــه فــي مخالفــة لألنظمــة المتبعــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عقوبــات وغرامــات.

4. 2. 1 إجراءات السالمة والتحكم المروري في الموقع
يجــب علــى المقــاول تطبيــق كافــة إجــراءات الســالمة فــي موقــع الحفــر، واتبــاع كافــة مــا ورد فــي دليــل 
“التحكــم المــروري فــي مواقــع العمــل وتحديثاتــه” الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 1421، 
ودليــل “التحكــم المــروري فــي مواقــع العمــل وتحديثاتــه” الصــادر مــن وزارة النقــل عــام 1438، وكذلــك جميــع 
التنظيمــات التــي تقرهــا امانــة منطقــة الريــاض ومكتــب تنســيق مشــاريع المدينــة، ومــن أبــرز تلــك التنظيمــات 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
ــة  ــاض فــي حــال كــون الحفري ــة منطقــة الري ــة العامــة للمــرور وأمان 4. 2. 1. 1 التنســيق الكامــل مــع المديري

ــة او تمــر بأحــد الطــرق الحيويــة فــي المدينــة. ستتســبب فــي إعاقــة الحركــة المروري
4. 2. 1. 2 التأكــد مــن ســالمة حركــة المشــاة اثنــاء تنفيــذ االعمــال، وتوفيــر كل مــا يلــزم مــن معابــر وممــرات 

مؤقتــة وفــق القياســات والمواصفــات المعتمــدة.
4. 2. 1. 3 تنفيذ كل ما يتعلق بمناطق التحذير المبكر للمركبات.

4. 2. 1. 4 تحديد المناطق االنتقالية والمناطق الفاصلة في الشوارع وما يتعلق بها من تحويالت.
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4. 2. 1. 5 تركيب كافة الالفتات التنظيمية والتحذيرية واإلعالمية حسب االشتراطات الفنية المعتمدة.
4. 2. 1. 6 تركيب الحواجز وكافة أجهزة التوجيه المؤقت والمخاريط حسب المسافات المعتمدة.

4. 2. 1. 7 استخدام االضاءات التحذيرية واألسهم الومضية.
4. 2. 1. 8 كافة القياسات والنماذج الواردة في األدلة المعتمدة تعتبر ملزمة تنظيميا على المقاول.

4. 2. 1. 9 تطبيــق كافــة مــا ورد فــي نمــوذج “تقييــم إجــراءات الســالمة فــي موقــع الحفــر” ونمــوذج “تقييــم 
التحكــم المــروري فــي منطقــة الحفــر” )شــكل 7 ( و )شــكل 8 (.

)شكل 7 (
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)شكل 8 (
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4. 2. 2 تعريف الحواجز الخرسانية وطالءها
ينبغــي علــى المقــاول قبــل توريــد وتنظيــم الحواجــز الخرســانية بكافــة أنواعهــا ومنهــا )حواجــز نيوجرســي( ان 
ــح، وان يكــون الطــالء علــى كافــة  ــة المالكــة للمرفــق والمصــدرة للتصري يقــوم بطــالء شــعار الجهــة الخدمي
الحواجــز بــال اســتثناء، علمــا بأنــه ينبغــي أال يقــل قيــاس الشــعار علــى الحاجــز الخرســاني عــن 40ســم Xا40ســم 
)شــكل 9 (، كمــا يلــزم علــى المقــاول طــالء الحواجــز الخرســانية وصيانتهــا وإظهارهــا بمظهــر مالئــم ومنظــم.

40CM

40CM

LOGO40CM

40CM

LOGO

)شكل 9(
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4. 2. 3 اللوح التعريفية بالمشروع
ــى نمــاذج  ــاءا عل ــة المالكــة للمشــروع بن ــى المقــاول تركيــب لوحــة تعريفــة خاصــة بالجهــة الخدمي ينبغــي عل
ــوح علــى  ــاض )شــكل 10(، وينبغــي أن تكــون قياســات هــذه الل ــة منطقــة الري اللوحــات المعتمــدة مــن أمان

النحــو التالــي:
ارتفاع اللوحة: ال يقل عن 1 متر وال يزيد عن 2 متر	 
عرض اللوحة: ال يقل عن 50 سم وال يزيد عن 1 متر	 

 ويهــدف هــذا التنظيــم الــى اختصــار الوقــت والجهــد الــذي يتــم خــالل عمليــة التعامــل مــع بالغــات الســكان 
عنــد وجــود قصــور او عيــوب او خطــورة فــي مواقــع الحفــر، ويجــب ان تحتــوي تلــك اللوحــة علــى مــا يلــي:

شعار الجهة الخدمية المالكة للمشروع.	 
رقم رمزي للحفرية او رقم التصريح	 
اسم المقاول	 
اسم المشروع 	 
اسم االستشاري المشرف	 
تاريخ بداية الحفر	 
المدة الزمنية لألعمال 	 
رقم الطوارئ ورقم التواصل	 

)شكل 10 (
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4. 2. 4 تخطيط مسار الحفر
ينبغــي علــى المقــاول وبعــد التنســيق مــع الجهة الخدمية المالكة للمشــروع التأكد مــن االلتزام بالمخططات 
التنفيذيــة للحفــر حســب دليــل “مقطــع الشــارع وتحديثاتــه” الصــادر مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لعــام 

1404 هـ  

4. 2. 5 متطلبات وإجراءات الحفر
يعــد التنســيق مــع الجهــات الخدميــة األخــرى امــرا بالــغ األهميــة قبــل عمليــة الحفــر، اال ان بعــض حــاالت 
الحفــر تواجــه تمديــدات ســابقة لجهــة أخــرى فــي مواقــع تتعــارض مــع دليــل “مقطــع الشــارع” او مــا يســمى 
بالمســار الــوزاري، وفــي هــذه الحالــة ينبغــي علــى المقــاول إعــادة التنســيق مــع الجهــة المالكــة للمرفــق 

بغــرض الوصــول لتنســيق مالئــم وبموافقــة مكتــب تنســيق المشــاريع واشــرافه علــى ذلــك.
كمــا يتعيــن علــى المقــاول التقيــد بكامــل مواصفــات قــص وإزالــة طبقــات الرصــف، واألســاليب الفنيــة إلجــراء 
الحفــر المفتــوح او المغلــق، وكل مــا يتعلــق بالتعامــل مــع الحفر في التربــة ذات الطبيعة الخاصة او المغمورة 
بالميــاه الجوفيــة وفــق مــا ورد فــي الفصــل الخامــس مــن دليــل “مواصفــات العامــة لألعمــال المدنيــة فــي 

مشــاريع المرافــق العامــة” الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 1440هـــ.

4. 2. 6 الردم 
يلــزم ان تكــون مــواد الــردم مطابقــة للمواصفــات الفنيــة الــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن دليــل “ مواصفــات 
العامــة لألعمــال المدنيــة فــي مشــاريع المرافــق العامــة” الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 
1440، ســواًء كان الــردم مــن ناتــج الحفــر او مــن خــارج الموقــع، والتقيــد بعــدم اســتخدام ايــة مــواد محظــورة 

فــي الــردم.
ــاه  ــردم، ومواصفــات المي ــردم، ومواصفــات مــواد ال ــزام بســمك طبقــات ال ــى المقــاول االلت كمــا ينبغــي عل
المســتخدمة فــي عمليــة الــردم وفــق الدليــل، وللقيــام بأعمــال الــردم يلــزم علــى المقــاول التقيــد بمــا يلــي:

4. 2. 6. 1 ضرورة استخدام مواد من محاجر معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية.
4. 2. 6. 2 التنســيق مــع المختبــر الخــاص بالجهــة الخدميــة، ألخــذ عينــة مــن كل طبقــة ردم قبــل ردمهــا بطبقــة 
أخــرى، أو االســتعانة بمختبــر معتمــد مــن أمانــة منطقــة الريــاض ألخــذ عينــة مــن طبقــات الــردم مــن الموقــع 

مباشــرة طبقــا لمهــا هــو معتمــد فــي المواصفــات الفنيــة للــردم.
4. 2. 6. 3 قيــام المختبــر بإجــراء االختبــارات الحقليــة المطلوبــة لــكل طبقــة ردم )وفــق المتبــع لــدى اإلدارة 

العامــة للتشــغيل والصيانــة(.
4. 2. 6. 4 التنســيق مــع المختــص فــي أمانــة منطقــة الريــاض لزيــارة الموقــع وأخــذ عينــة مماثلــة لــكل 
طبقــة ردم، ويتــم تقديــم الطلــب واشــعار المختــص عــن طريــق )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة 

ــاض(. منطقــة الري
4. 2. 6. 5 استمرار المقاول في عمله بعد التأكد من نجاح االختبارات الحقلية والمعملية الالزمة.



إجراءات أعمال الحفر واألعمال المدنية في مدينة الرياض  38

4. 2. 6. 6 فــي حــال فشــل أي مــن االختبــارات المعمليــة او الحقليــة فإنــه يلــزم إزالــة طبقــة الــردم غيــر الناجحــة 
علــى نفقتــه، واســتبدالها بمــواد مناســبة، أو االكتفــاء بدرجــات إضافيــة مــن الــدك حتــى الوصــول لنتيجــة 

معمليــة مناســبة.
4. 2. 6. 7 يتم تكرار الفحص الالزم حتى تتجاوز طبقة الردم كافة االختبارات.

4. 2. 6. 8 يلــزم إيــداع نتائــج الفحــص الناجحــة فــي )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة 
الريــاض( لــكل تصريــح علــى حــده.

4. 2. 6. 9 فــي حــال اكتشــاف ايــة تكهفــات فــي التربــة اثنــاء عمليــة تمديــد المرفــق، فإنــه يلــزم معالجتهــا علــى 
نفقــة المقــاول بالتنســيق مــع الجهــة الخدميــة المالكــة للمشــروع، وحســب المواصفــات الفنيــة الــواردة فــي 

الفصــل الخامــس مــن دليــل “ مواصفــات العامــة لألعمــال المدنيــة فــي مشــاريع المرافــق العامــة”.

4. 2. 7 السفلتة 
يتعيــن علــى المقــاول القيــام بأعمــال إغــالق وســفلتة اعمــال الحفــر وإعــادة الطريــق الــى وضعــه الطبيعــي 
الســابق، وأن تكــون كافــة االعمــال وفــق مــا ورد فــي الفصــل الرابــع )مواصفــات االعمــال المدنيــة( والفصــل 
الخامــس )تنفيــذ االعمــال المدنيــة( مــن دليــل “ مواصفــات العامــة لألعمــال المدنيــة فــي مشــاريع المرافــق 

العامــة” الصــادر مــن وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة عــام 1440.
كمــا ينبغــي علــى المقــاول التقيــد باالشــتراطات الخاصــة بأمانــة منطقــة الريــاض فيمــا يخــص أعمــال الســفلتة، 
حيــث تــم إقــرار اشــتراطات فنيــة تختــص بأعمــال الســفلتة فــي شــوارع مدينــة الريــاض حســب تصنيفهــا فــي 

الفصــل الثانــي مــن هــذا الدليــل )األســلوب الفنــي لســفلتة الشــوارع(، وااللتــزام بمــا يلــي دون حصــر:
4. 2. 7. 1 يجب تنفيذ الخلطة االسفلتية للحفرية بنفس المواصفات التي تم تنفيذ الطريق بها سابقا.

4. 2. 7. 2 عدم إبقاء الحفرية مفتوحة دون القيام بالعمل فيها.
4. 2. 7. 3 يجــب اجــراء كامــل االختبــارات الخاصــة باألعمــال المدنيــة للحفريــة مــن خــالل مختبــر معتمــد لــدى 
أمانــة منطقــة الريــاض، كمــا يلــزم اشــعار األمانــة بموعــد توريــد المــادة اإلســفلتية وموعــد دكهــا عبــر )البوابــة 
اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض(، ليتســنى للمختصيــن الوقــوف علــى االعمــال واجــراء 

االختبــارات الالزمــة.
4. 2. 7. 4 يجب التأكد من ضبط ميول الطبقة االسفلتية السطحية لضمان عدم تجمع المياه.

4. 2. 7. 5 التأكد من تنفيذ الوصالت واللحامات حسب المواصفات الفنية لضمان عدم انهيار الطبقات.
4. 2. 7. 6 تركيب لوازم غرف التفتيش وصفايات المياه وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

ــة الحواجــز األمنيــة قبــل ســفلتة محيــط أغطيــة الصــرف الصحــي أو أغطيــة الســيول أو  4. 2. 7. 7 عــدم إزال
غيرهــا بشــكل ســليم ومتقــن.

4. 2. 7. 8 االلتــزام الكامــل بإعــادة األرصفــة المنفــذة الــى وضعهــا الســابق، باســتخدام نفــس المــواد المنفــذة 
ســابقا وبــكل دقــة وعنايــة واتقان.
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4. 2. 8 تمديد/ تعديل تصريح الحفر
يجــب علــى المقــاول تمديــد تصريــح الحفــر لمــدة إضافيــة فــي حــال اختــالف الجــدول الزمنــي المتوقــع لألعمال 
المدنيــة عمــا يتــم فــي الموقــع، وذلــك لتالفــي تطبيــق غرامــة علــى المقــاول نتيجــة العمــل بتصريــح منتهــي، 
حيــث يلــزم علــى المقــاول اشــعار الجهــة الخدميــة المالكة للمشــروع بطلــب التمديد وتقديم الطلــب الكترونيا 
عبــر )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض(، وســتخضع عمليــة تجديــد التصريــح الــى 

الئحــة رســوم الخدمــات البلديــة واشــتراطاتها.
تمديد مدة التصريح لمدة تساوي نصف المدة في التصريح األساسي	 
رسوم التصريح تكون ضعف رسوم التصريح االساسي	 

كمــا يمكــن للجهــة المالكــة تعديــل تصريــح الحفــر اثنــاء تنفيــذ العمــل وخــالل ســريان التصريــح عبــر )البوابــة 
اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة الريــاض(، ويتطلــب تعديــل التصريــح ارفــاق تقريــر عــن حالــة 
االعمــال بالموقــع ونســبة اإلنجــاز، وســيتم التأكــد مــن عــدم تعــارض التعديــل مــع أعمــال أخــرى فــي الموقــع، 
والحصــول علــى موافقــة الجهــات األخــرى علــى االعمــال المقترحــة، ومــن ثم ســداد الرســوم وإصــدار التصريح.

   4. 3 الحفريات الطارئة

تعــرف أعمــال الحفــر الطارئــة بأنهــا االعمــال المدنيــة العاجلــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الخدميــة إلصــالح عطــل 
مفاجــئ ناتــج عــن )انقطــاع كابــل كهربائــي او هاتفــي، او كســر فــي خطــوط الميــاه، او تمديــدات أمنيــة عاجلــة( 
والتــي تكــون فيهــا مســاحة الحفــر محــدودة ووفــق ضوابــط محــددة وصارمــة، وتتــم هــذه الحفريــات الطارئــة 

وفــق إجــراءات تختلــف جزئيــا عــن إجــراءات التصريــح االعتيــادي للحفــر.

4. 3. 1 تصريح أعمال الحفريات الطارئة
4. 3. 1. 1 تقــوم الجهــة الخدميــة بإبــالغ مكتــب التنســيق والمتابعــة عنــد وجــود أعمــال طارئــة فــي موقــع 
ــة  ــة ألمان ــة للخدمــات البلدي ــة اإللكتروني ــق )البواب ــح حفــر طــارئ( عــن طري ــر تســجيل طلــب )تصري محــدد، عب

منطقــة الريــاض(.
4. 3. 2. 2 تقديم تقرير بالحالة الطارئة والمدة الالزمة لمعالجتها.

4. 3. 1. 3 أال تزيد مدة العمل بالموقع عن 10 أيام.
4. 3. 1. 4 أال يزيد طول الحفرية عن 50 مترا.

4. 3. 1. 5 حضور المراقب المختص للموافقة على البدء بالعمل قبل حفر الطريق.
4. 3. 1. 6 سيتم اصدار رخصة الحفر بشكل فوري وخالل مدة ال تزيد عن 24 ساعة.
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4. 3. 1. 7 التنسيق مع إدارة المرور التخاذ اإلجراءات المناسبة للتحكم المروري.
4. 3. 1. 8 يلزم عدم استخدام المعدات الثقيلة اال بعد اخذ موافقة من مكتب تنسيق المشاريع بذلك.

4. 3. 1. 9 ويجــب علــى الجهــة الخدميــة ايفــاد ممثلهــا الخــاص باألعمــال الطارئــة للوقــوف علــى العمــل 
الميدانــي، والتواصــل المباشــر مــع مكتــب تنســيق المشــاريع. 

4. 3. 2 معالجة واغالق الحفر الطارئ
تتــم اعمــال اغــالق الحفــر الطــارئ بنفــس االليــه والمواصفــات المتبعــة فــي الحفــر االعتيــادي مــن ردم ودك 
وســفلته، وكذلــك عمــل واعتمــاد االختبــارات الفنيــة الالزمــة، دون الحاجــة الــى تعديــل الرخصــة الطارئــة الــى 

اعتياديــة.

  4. 4 ضبط ومراقبة الجودة واالختبارات الالزمة

تؤكــد أمانــة منطقــة الريــاض بكافــة اداراتهــا وأجهزتهــا علــى أهميــة ضبــط الجــودة ومراقبتهــا واتبــاع اعلــى 
ــا اســتعراض اشــتراطات ضبــط  ــة والمقاوليــن، ويمكــن هن ــل الجهــات الخدمي ــة مــن قب ــر الكفــاءة الفني معايي

ــة منطقــة الريــاض علــى كافــة االعمــال المدنيــة: ومراقبــة الجــودة التــي تفرضهــا أمان
4. 4. 1 تنســيق مواعيــد الســفلتة مــع المختبــرات المعتمــدة واألجهــزة االشــرافية للتمكــن مــن أخــذ العينــات 

الالزمــة فــي حينهــا.
4. 4. 2 تفادي كل ما من شأنه خفض جودة طبقات الردم او الطبقة االسفلتية اثناء تنفيذها.

4. 4. 3 اجــراء كافــة االختبــارات الحقليــة والمعمليــة القياســية الالزمــة، ومــا يتعلــق بذلــك مــن ســماكات 
ونســب ووعــورة.

4. 4. 4 االلتزام بعدد وتكرار االختبارات حسب المتبع فنيا وطبقا لألطوال المعتمدة.
4. 4. 5 حمايــة االســفلت مــن اثــار المعــدات واالليــات ومــا يســتلزمه ذلــك مــن تبطيــن بالمطــاط او االخشــاب 

او غيرهــا حســب األصــول الفنيــة المعتمــدة.
4. 4. 6 تالفي كل ما من شأنه تدهور حالة طبقات الرصف.

4. 4. 7 التــزام المقــاول بمعالجــة العيــوب التــي تطــرأ علــى موقــع الحفريــة المنفــذ ســابقًا، حيــث ســيتم اجــراء 
فحــص نهائــي ســطحي للحفريــة بعــد ســنة مــن اخــالء طــرف المقــاول االبتدائــي، وفــي حــال وجــود ايــة عيــوب 
خــالل او بنهايــة الســنة األولــى، فإنــه يلــزم علــى المقــاول معالجــة العيــوب خــالل مــدة ال تتجــاوز 5 أيــام مــن 

تاريــخ اشــعاره بذلــك تفاديــا إليقــاع ايــة غرامــة عليــه او إيقافــه عــن العمــل.
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4. 4. 8 االلتــزام الكامــل بكافــة مــا ورد فــي الفصــل الخامــس حــول )مراقبــة الجــودة واختبــارات االعمــال 
المدنيــة( مــن دليــل “ مواصفــات العامــة لألعمــال المدنيــة فــي مشــاريع المرافــق العامــة” الصــادر مــن وزارة 

ــة عــام 1440. ــة والقروي الشــئون البلدي
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    الفصل الخامس: انهاء االعمال المدنية واعمال الحفر

عنــد انتهــاء أعمــال الحفريــات وتمديــد الخدمــات العامــة، يلــزم علــى الجهــات الخدميــة ومقاوليهــا التقيــد 
باإلجــراءات الضروريــة إلخــالء الطــرف ومــا يتعلــق بهــا مــن ضمانــات للجــودة وفحوصــات ضروريــة.

   5. 1 إجراءات الجهات الخدمية إلنهاء االعمال المدنية المصرح بها

عنــد انتهــاء مقــاول الجهــة الخدميــة المالكــة لمشــروع محــدد، ينبغــي علــى الجهــة الخدميــة البــدء بإجــراءات 
اغــالق التصريــح، حيــث يلــزم التحقــق مــن االلتــزام بعــدة متطلبــات فنيــة وتنظيميــة علــى االعمــال التــي تــم 

القيــام بهــا عــن طريــق المقــاول المكلــف:
الفحص الميداني النهائي ألعمال الحفر والردم والسفلتة.	 
استيفاء كافة االختبارات المعملية الالزمة	 
عــدم اخــالء طــرف المقــاول مــن قبــل الجهــة الخدميــة قبل التأكد مــن اخالء طرفه عبــر )البوابة اإللكترونية 	 

للخدمــات البلدية ألمانة منطقة الرياض(.

   5. 2 إجراءات المقاول إلنهاء االعمال المدنية المصرح بها

ينبغــي علــى المقــاول عنــد االنتهــاء مــن أعمــال الطبقــة االســفلتية النهائيــة وقبــل إزالــة الحواجــز األمنيــة 
حــول موقــع الحفــر التقــدم بطلــب اخــالء الطــرف عبــر )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة 
الريــاض(، ويتــم ذلــك عبــر اشــعار الجهــة الخدميــة المالكــة للمشــروع والتــي ســتقوم بدورهــا بتســجيل طلــب 
اخــالء الطــرف علــى المنصــة، حيــث ســيتم ارســال الطلــب الكترونيــا مرفــق بــه كافــة التقاريــر واالختبــارات 
والصــور الفوتوغرافيــة والحقــول المطلوبــة علــى )البوابــة اإللكترونيــة للخدمــات البلديــة ألمانــة منطقــة 

الريــاض( الــى كل مــن:

5. 2. 1 اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة: 
5. 2. 1. 1 ســتقوم اإلدارة بمراجعــة كافــة االختبــارات الــواردة فــي المنصــة ومطابقتهــا مــع االختبــارات 

المعمليــة العشــوائية واالختبــارات الميدانيــة الســطحية التــي تقــوم بهــا بشــكل دوري.
5. 2. 1. 2  سيتم اخالء الطرف من قبل اإلدارة في حال لم تكن هنالك اية مالحظات. 

5. 2. 1. 3 يقوم المقاول بإزالة الحواجز الخرسانية والحواجز األمنية تماما من الموقع وفتح الطريق. 
5. 2. 1. 4 فــي حــال كانــت هنالــك مالحظــات فنيــة أو اختبــارات فاشــلة، فســيتم الطلــب مــن المقــاول إعــادة 

إصالحهــا مباشــرة فــي الموقــع وتســوية ايــة مخالفــات ان وجــدت قبــل اخــالء الطــرف.
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5. 2. 2 البلدية الفرعية: 
5. 2. 2. 1 ســتقوم البلديــة الفرعيــة التــي يقــع تصريــح الحفــر ضمــن نطاقهــا بعمــل زيــارة ميدانيــة والفحــص 

الظاهــري للموقــع 
5. 2. 2. 2 التحقق من إزالة كافة الحواجز األمنية والخرسانية وإعادة فتح الطريق. 

5. 2. 2. 3 ستقوم البلدية الفرعية بإخالء طرف المقاول حال لم تكن هنالك اية مالحظات 
5. 2. 2. 4 فــي حــال كانــت هنالــك مالحظــات فنيــة أو مخلفــات فــي الموقــع، فســيتم الطلــب مــن المقــاول 

إعــادة إصالحهــا مباشــرة قبــل اخــالء الطــرف.
 5. 2. 3 مكتب تنسيق مشاريع المدينة :

5. 2. 3. 1 سيقوم المكتب بالتحقق من عدم وجود بالغات او شكاوى على الموقع تستلزم معالجتها 
 قبل اخالء الطرف 

5. 2. 3. 2 التحقق من عدم وجود مخالفات او غرامات مسجلة على المقاول المنفذ.
وتبقــى مســئولية معالجــة ايــة عيــوب تظهــر علــى االعمــال المدنيــة المنفــذة علــى المقــاول طيلــة فتــرة 
الضمــان البالغــة ســنتين حســب التنظيمــات الصــادرة بهــذا الخصــوص والموثقــة بموجــب التعاقــد مــع الجهــة 
المالكــة للمشــروع، ويلــزم علــى المقــاول اصــالح ايــة عيــوب تطــرأ علــى أعمالــه بعــد اشــعاره مــن مكتــب 
ــه او حظــره مــن  ــة مخالفــة علي ــا إليقــاع اي ــام، وذلــك تفادي ــرة ال تتجــاوز 3 أي التنســيق والمتابعــة وخــالل فت

العمــل فــي مدينــة الريــاض.




