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O أخرى

O يدويO نوع املعدة معدات ثقيلة..........................................................:

O تعديلO عمق الحفر تركيب جديد....................................................... :

التوقيع 

التوقيع والختم التاريخ 

التوقيع 

التوقيع التاريخ 

التوقيع التاريخ 

التوقيع التاريخ 

Oمتاح O غير متاح

اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

جامعة امللك فيصل 

إدارة التشغيل والصيانة 

نموذج تصريح أعمال حفر 

KINGDOM OF SAUDIA ARABIA

MINISTRY OF EDUCATION

KING FASAL UNIVERSITY

OPERATION&MAINTENANCE DEPT

توصيات 

.هذا النموذج مطلوب لجميع أعمال الحفر  في مقر الجامعة ومرافقها والجهات التابعة لها   - 1 
يجب على املقاول الحصول على تصريح الحفر من الجهات املذكورة قبل البدء بالعمل - 2

 بعد االنتهاء من العملAS BUILTيجب على املقاول تزويد إدارة التشغيل والصيانة بمخطط مختوم قبل البدء بالعمل ومخطط تنفيذي - 3
يجب على املقاول لصق تصريح الحفر على لوحة تعريف املشروع في املوقع - 4

كلية املجتمع بقيق

كليات البنات الخارجية 

املوقع العام 

 هــــــ1443/     /  هـــــ   إلى    1443/    /  من   : مدة العمل ...........................................................................................................................اسم املقاول 

منطقة العمل 

مباني الجامعة 

مباني املدينة الجامعية 

سكن الطالب والطالبات 

سكن أعضاء هيئة التدريس

كلية االداب طريق الرياض 

قسم االعمال الكهربائية 

قسم االعمال املعمارية واملدنية

قسم االعمال امليكانيكية 

:.................................................................................................................................................................................................مبررات العمل 

................................................................................................................................................................................................................

: طريقة الحفر 

محطة األبحاث والتدريب 

أسامة ياسين البغلي / م 

مالحظات 

: ...................................................رقم الجوال : ................................................املهنة :............................................اسم مندوب املقاول 

يسلم هذا النموذج إلدارة التشغيل والصيانة ويحتفظ بصورة منه مع المقاول وصورة تلصق في موقع العمل ويتحمل المقاول أي اضرار ناجمة في الموقع في حال عدم االلتزام بذلك

املخططات املرفقة 

عمادة تقنية املعلومات 

بيانات إدارة االمن والسالمة  

مالحظات االسم القسم 

مالحظات 

:    /         /     تاريخ بدء العمل 

إدارة املشاريع 

إدارة األمن والسالمة 

بيانات إدارة االمن والسالمة  

مالحظات االسم القسم 

هذا القسم يتم تعبئته في حال موقع العمل داخل املسطحات الخضراء أو الحدائق أو في أماكن وجود مواسير ومحابس لشبكة الري: مالحظة 

بيانات إدارة االمن والسالمة  
االسم القسم 

الغرض من الحفر 

الختم والتوقيع للمقاول 

( .............................................................................................................................. )

بيانات املقاول 

مالحظات 

بيانات إدارة التشغيل والصيانة 

مالحظات االسم القسم 

االسم القسم 

إدارة الخدمات واملرافق 

بيانات إدارة الخدمات واملرافق 

اعتماد مدير إدارة التشغيل والصيانة 
االسم 
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