تعليمات رقم ()112
تعليمات إجراءات ترخيص وإصدار تصاريح حفريات مشاريع وشبكات
البنية التحتية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
المادة 1
يمممممما
تسممممممم مممممم التعليممممممما بتعليممممممما إجمممممم ا ا تمممممم ي وإصممممممدا تصمممممما يا
مشمممممما يا وشممممممبلا البفيمممممم الت تيمممممم ةمممممم مف مممممم الع بمممممم ا تصممممممادي ال اصمممممم مممممم
( )112لسممممممف  ،2007صمممممماد ة اسممممممتفادا لل مممممم ة ( ) ممممممم المممممممادة ( )32ممممممم ف مممممما
التف ممممممي وتمممممم ي ا ةممممممما ةمممممم مف مممممم الع بمممممم ا تصممممممادي ال اصمممممم مممممم ()32
لسف  2004ويعمل بها م تا يخ فش ا ة الج يدة ال سمي .
المادة 2
يلمممممممو للللمممممممما والعبممممممما ا التاليممممممم ي مممممممما و د ةممممممم
الم صص لها أدفا ما ل تدل ال يف ةل غي لك:

ممممممم التعليمممممممما المعممممممماف

الع ب ا تصادي ال اص .
 :مف
المف
الع ب ا تصادي ال اص .
 :سل مف
السل
 :مفوض المدينة
المفوض
 :مركز خدمات المدينة
المديرية
 :التنسيق والمتابعة .
القسم
الصمممممممم
والصمممممممم
ممممممممدما البفيمممممممم الت تيمممممممم  :ممممممممدما الله بمممممممما وا تصمممممممما
وميممممما الشممممم ر وميممممما الممممم ص والمممممما والبتممممم ول وتصممممم ي ميممممما األم ممممما وال ممممم
واأل ص وشبلا إ ا ال ائق وما شابه.
الجهاااااااات المعنيااااااااة :الجهمممممممما ال لوميمممممممم و غيمممممممم ال لوميمممممممم التمممممممم تملممممممممك ممممممممو
مممممدما البفيممممم الت تيممممم ةممممم المف ممممم أو الجهممممما الم تصممممم بتممممما ي ا تف يممممم مشممممما يا
دما البفي الت تي .
لهممممما بم تامممممم التشممممم يعا الفاةمممممم ة الم عمممممول ةمممممم
الجهاااااة المنفاااااا  :الجهممممم الممممممم
ويلل ممممممه مالمممممك مممممو ممممممدما البفيممممم الت تيمممممم
المف ممممم بمما سممممم مهفمممممم الم ممممماو
بتف يمممممم أةمممممممال بفيمممممم ت تيمممممم لليمممممما أو ج ئيمممممما بممممممما ةمممممم لممممممك المتعهممممممد والمتعهممممممد
ال ةممممممم ومتعهمممممممد المصمممممممفعي والجهممممممم الممممممممو دة أليممممممم ممممممممواد إفشمممممممائي أو األجهممممممم ة
ال في التابع للجه المالل ل و دما البفي الت تي .
مممممو مممممدما البفيممممم
عملياااااات الحفااااار :أةممممممال ال ممممم ال اصممممم بتمديمممممد أو صمممممياف
يممممممما اللشممممممم لت ديمممممممد مسممممممما ا ال مممممممدما الموجمممممممودة أو ال يممممممما
الت تيممممممم أو
ال اص بال وصا الم ب ي .
لجنة االستالم :هي اللجنة المشكلة بموجب احكام ه ه التعليمات.

المادة 3
ي ممممم يممممما أيممممم جهممممم لافممممم بعمليممممما ال ممممم ةممممم المف ممممم بمممممدو ال صمممممول ةلممممم
تممممم ي مسمممممبق مممممم مديرياااااة التاااااراخيص ولممممم لك ةلممممم تصممممم يا ممممم مممممم القسااااام
و لمممممك مممممقل ممممممدة ت مممممل ةممممم يمممممو وا مممممد و ت يمممممد ةممممم أسمممممبو مممممم تممممما يخ بمممممد
العمل.
المادة 4
يشت ل صول الجه المف ة ةل تص يا
أ .أ يلو

اصق ةل

ما يل :

ص سا ي الم عول لم اول المهف .

ر .أ يلو مصف ا لدى و ا ة األشمال العام واإلسلا .
التعليما .
 .ت دي الل ال المالي الم ددة ة
د .تو يممممممما إ ممممممم ا بالمواة ممممممم ةلممممممم ا لتممممممم ا بتف يممممممم جميممممممما مممممممما و د ةممممممم أف مممممممم
وتعليممممممممما وأدلمممممممم السممممممممل المتعل مممممممم بتف ممممممممي وتمممممممم ي تف يمممممممم مشمممممممما يا البفيمممممممم
الت تي .
لممممر التصمممم يا بممممل ق مممم أيمممما ةلمممم األ ممممل ممممم الموةممممد المممم ص
ممممع .تعبئمممم أفمممممو
ت ت ه الجه المعفي لتف ي األةمال مواو التص يا.
المادة 5
الماليمممممم التاليمممممم لصممممممالا السممممممل
ت مممممم ا الل مممممما
ال اص بالجها المف ة لمشا يا دما البفي الت تي :
أ .ل الممممم بفليممممم أو شممممميك مصمممممد ب يمممممم
ي دد ال س ألةمال الوصق المف لي .

ةلمممممم

لبمممممما تصمممممما يا ال مممممم

مسممممممائ ديفممممما ل مممممد أدفممممم أو سمممممر مممممما

ر .كفالةةةةةية اك ةةةةةيةق ةقةةةةة ة ةةةةة ة ةةةةةيةخ سةةةةة انية اةةةةةاية ةةةةةا اةقل ةةةةةاة%5ة ةةةةة ة
ق ةةةةةةةيةقم ةةةةةةةاءةقل قةةةةةةةي تةللبةةةةةةةاتقةة قةةةةةةةاي ةخةةةةةةة اةةقل ا ةةةةةةةيةقل ةةةةةةةيةقللانةةةةةةة ة
للج ةةةةةةاةةقل لا ةةةةةةية اسةةةةةة ااتة قةةةةةةاي ةقلسةةةةةةلبي ة جةةةةةة ة ل ان ةةةةةةاةل ةةةةةة ةق ةةةةةةيقتة ةةةةةةية
قلج يةقل اف ة ل ةقالس المةق ل ا..
المادة 6
تلتمممممم الجهمممممم المف مممممم ة بتف يمممممم لاةمممممم المت لبمممممما ال فيمممممم واإلجمممممم ا ا
وة ا لما يحدده القسم.
الجها المعفي و لك ستصدا تصا يا ال

التفسممممممي ي ممممممما

المادة 7
الم وامممممم ةلمممممم مشمممممما يا
تلتمممممم الجهمممممم المف مممممم ة بممممممدةا لاةمممممم ال سممممممو والبممممممد
ا ةممممممما ال اصمممممم بالبفيمممممم الت تيمممممم و لممممممك وة مممممما لألف ممممممم والتعليممممممما المعمممممممول بهمممممما
ة السل .

المادة 8
تلتممممم الجهممممم المف ممممم ة بواممممما أ مممممم تبمممممي اسممممم الجهممممم الماللممممم للعممممممل واسممممم الجهممممم
المف ممممم ة ةممممم الممممم الوصمممممق المف ليممممم وياممممما اسممممم المشممممم و وممممممدة الع ممممما ةممممم
ا لمممممم ة مممممما ا مشمممممما يا البفيمممممم الت تيمممممم و لممممممك وة مممممما للمواصمممممم ا المعتمممممممدة ةمممممم
السل .
المادة 9
تلتممممممم الجهممممممم المف ممممممم ة بتف يممممممم لاةممممممم المت لبممممممما واإلجممممممم ا ا
السقم والت ل الم و ص ة موا ا العمل وة ا لما يصدره القسم.

الممممممموا دة ةممممممم دليمممممممل

المادة 10
تلتممممممم الجهممممممم المف ممممممم ة بتف يممممممم لاةممممممم المت لبممممممما واإلجممممممم ا ا والمواصممممممم ا ال فيممممممم
المتعل مممممم بال يمممممما وإةممممممادة األوامممممما وصممممممياف التشممممممو ا الق مممممم فتيجمممممم أةمممممممال
ال يمممممما المممممموا دة ةمممممم دليممممممل مواصمممممم ا ال يمممممما وإةممممممادة األوامممممما وة مممممما لممممممما
يصدره القسم.
المادة 11
ي ممممممق للقساااااام ال لممممممر ممممممم الجهمممممم المف مممممم ة و /أو ماللمممممم العمممممممل بت ويممممممد ا بالو ممممممائق
ال بوتيممممممممم ال اصممممممممم بال وصممممممممما الم ب يممممممممم لعمليممممممممما دممممممممممك ال مممممممممم والممممممممممواد
المسمممممممت دم إلةمممممممادة األواممممممما لال ب ممممممم اإلسممممممم لتي والمفا مممممممل والمممممممبق وال سممممممماف
اإلسمفتي وما شابه.
المادة 12
تلتمممممم الجهمممممم المف مممممم ة بالم اة مممممم ةلمممممم ف اةمممممم مو مممممما العمممممممل أ فمممممما وبعممممممد افتهمممممما
العممممممل ،وتلتممممم أياممممما بف مممممل الم ل ممممما بجميممممما أفواةهممممما والفاتجممممم ةممممم أةمالمممممه ةمممممو ا
الملر إلب ا ا ةفد ال لر.
إل الملر المعتمد وا ت ا بوصو
المادة 13
تلتمممممم الجهمممممم المف مممممم ة بعممممممد ت مممممم ي المممممممواد أو إب مممممما المعممممممدا واللمممممموا
إ وة ا لتص يا مسبق م الجه المعفي ة السل .
مو ا م المف

ةمممممم أص

المادة 14
بيعتهمممما بعممممد السمممماة السادسمممم
ي مممم يمممما الجهمممم المف مممم ة بايمممم أةمممممال مهممممما لافمممم
التممممم توجمممممر لمممممك شممممم ي
مسممممما و بمممممل السممممماة السادسممممم صمممممبا ا إ ةممممم ال ممممما
ال صول ةل تص يا مسبق م ال س .
المادة 15
تت ممممممل الجهممممم المف ممممم ة المسممممم ولي اللاملممممم ةممممم أيممممم أ ممممما ت مممممدج فتيجممممم أةمالهممممما
سممممموا لممممما لمممممك با ةتمممممدا ةلممممم الممتللممممما العامممممم أو ال اصممممم أو إل ممممما الاممممم
باألش ا أو بتف ي أةمال ا مسا التف ي .

المادة 16
تلتمممممم الجهمممممم المف مممممم ة بال يمممممما بعمليمممممما إةممممممادة األوامممممما الفهائيمممممم والدائممممممم ممممممقل
ةشممممم ة أيممممما ل مممممد أ صممممم مممممم تممممما يخ ا ف تهممممما مممممم تمديمممممد مممممو مممممدما البفيممممم
الت تيمممم أو ممممقل مسمممم ةشمممم يوممممما ممممم تمممما يخ بممممد ال مممم أيهممممما أ مممم ر ،باسممممت فا
ال ا ئمممممم
يمممممما اللشمممممم وال يمممممما ال اصمممممم بال وصمممممما و يمممممما ال مممممما
ة الموا ا ال ساس ةيتوجر إةادة األواا ةو ا.
المادة 17
مممممو ة ةلممممم السمممممقم العامممممم فاتجممممم ةممممم أةممممممال الجهممممم المف ممممم ة
ةممممم مممممال همممممو
ةمممممم المف مممممم وحسااااااب تقااااااديرات القساااااام  ،ةمممممما جميمممممما اإلجمممممم ا ا واألةمممممممال التمممممم
يت ممممممم ا ال سممممممم مممممممم مممممممقل أجهممممممم ة السمممممممل ال فيممممممم أو أص جهممممممم يلل هممممممما لتمممممممامي
مت لبممممما السمممممقم العامممممم والتممممم تتامممممم وةلممممم سمممممبيل الم مممممال ال صممممم ةمليممممما
د ال يممممممممممممما و  /أو جممممممممممممم المعمممممممممممممدا و /أو اآلليممممممممممممما و/آو تممممممممممممموةي ألدوا
ولممممممموا السمممممممقم ةامممممممم ت تممممممما إلشمممممممعا أو إفممممممم ا مسمممممممبق ألص جهممممممم لافممممممم ،
وللسممممممل ال ممممممق بممممممالعودة بالتلممممممالي ةلمممممم مالممممممك العمممممممل و/أو الجهمممممم المف مممممم ة مهممممممما
بلم يمتها مااةا اليها  %25تلالي ادا ي
المادة 18
ااااااابط اي مااااااا الجهاااااااة المنفااااااا و/أو الجهاااااااة المالكاااااااة م ال ممممممم لهممممممم
فاااااااي حاااااااا
التعليمممممممممما و/أو للمواصممممممممم ا ال فيممممممممم و/أو المت لبممممممممما و/أو اإلجممممممممم ا ا المتعل ممممممممم
بال يمممممممما و/أو إةممممممممادة األوامممممممما و سممممممممر ت ممممممممدي ا ال سمممممممم  ،ةللمدي يمممممممم ال ممممممممق
بات مممممما اإلجمممممم ا ا المبيفمممممم أدفمممممما بعممممممد إشممممممعا الجهمممممم المف مممممم ة و/أو الجهمممممم الماللمممممم
للمش و وانتهاء مد اإلشعار التي تحددها المديرية في حينه:
أ .ال يا بإي ا

لاة األةمال ل ي تصوير الواا.

ال يا للم اول.
أو الدائ إلة ا
ر .اإلي ا الم
 .يممممما السمممممل بتلليممممم أص جهممممم لافممممم بمممممما ةيهممممما أجه تهممممما ال فيممممم باةممممممال إةمممممادة
األوامممممما سممممممر المواصمممممم ا و العممممممودة بالتلممممممالي ةلمممممم الجهمممممم المف مممممم ة و/أو الجهمممممم
المالل للمش و بالما ما بلم مااةا إليها  %25تلالي إدا ي .
د .يمممممما السممممممل ب جمممممم اآلليمممممما و/أو المعممممممدا العائممممممدة للجهمممممم المف مممممم ة أو لألجهمممممم ة
العامل ة المو ا.
ع .تسييل الل ال المالي للجه المف ة.
المادة 19
ممممما
تلتممممم الجهممممم المف ممممم ة لع ممممما ا مشممممما يا البفيممممم الت تيممممم بت ويمممممد ال سممممم بالم
 )Asةلمممممممم فسمممممممم تي أ ممممممممد ا فسمممممممم اللت وفيمممممممم
التف ي يمممممممم الت صمممممممميلي (Built
واأل ى و ي ةو ا فتها م تف ي المش و .

المادة 20
ة قكء ة ي ةقلسلبي ة
قالخ

يقي ة

ةقل ف ض ةلجاي ةقس الم ةأ لي ةق ةا اني ة

اصةلكءةمباتة ةمباتقةةقل ا يةقل

ية قم اءةقما ةقال

ة ي ةقلخ ي ة

ات .ة

المادة 21
ةممممم مممممال تبمممممي للجفممممم ا سمممممتق ةمممممد يممممما الجهممممم المف ممممم ة بإةمممممادة األواممممما وة ممممما
للمت لبمممممما والمواصمممممم ا التااااااي يحااااااددها القساااااام فللمديريااااااة الحااااااق باتخااااااا أص ممممممم
اإلج ا ا المبيف أدفا أو جميعها:
أ .إلممممممم ا الجهممممممم المف ممممممم ة و/أو الجهممممممم الماللممممممم ل مممممممو ال مممممممدما بال يممممممما بإ الممممممم
األاممممممم ا وتصممممممموير األواممممممما لعمليممممممما إةمممممممادة األواممممممما امممممممم ةتممممممم ة مفيممممممم
م ددة و سر تفسيبا لجف ا ستق .
ر .م البممممممممم الجهممممممممم المف ممممممممم ة و/أو الجهممممممممم الماللممممممممم ل مممممممممو ال مممممممممدما ب يمممممممممم
األامممممم ا الفات جمممممم ةمممممم ةمليممممممما التف يمممممم لصممممممالا السمممممممل وة مممممما لت ممممممدي ا لجفممممممم
ا ستق .
 .تلليمممممم أص جهمممممم لافمممممم بممممممما ةيهمممممما أجه تهمممممما ال فيمممممم باةمممممممال إةممممممادة األوامممممما
سممممممر المواصمممممم ا والعممممممودة بالتلممممممالي ةلمممممم الجهمممممم المف مممممم ة و/أو الجهمممممم الماللمممممم
ل مممممممو مممممممدما البفيممممممم الت تيممممممم بالمممممممما مممممممما بلمممممممم ماممممممماةا إليهممممممما  %25تلمممممممالي
أدا ي .
د .تسييل الل ال المالي للجه المف ة.
المادة 22
تلممممممو ةتمممممم ة ل المممممم سمممممم التف يمممممم لعمليمممممما إةممممممادة األوامممممما لمممممممدة سممممممفتي يبممممممدأ
سمممممم يافها ممممممم تمممممما يخ االسااااااتالم االولااااااي ألةمممممممال المشمممممم و  ،وتلتمممممم الجهمممممم الماللمممممم
و/أو المف ممممم ة مممممقل ممممم ال تممممم ة باةممممممال الصمممممياف ال و يممممم ألص لمممممل ي هممممم وةلممممم
ف تها ال اص و سر ما ت دد السل .
المادة 23
تلتمممم ال جهمممم الماللمممم ل ممممو البفيمممم الت تيمممم بعممممد اإلةمممم ا ةمممم ل المممم سمممم التف يمممم
أو ل المممممم الصممممممياف للجهمممممم المف مممممم ة إ بعممممممد إبمممممم ا ممممممم الجهمممممم المف مممممم ة ممممممم بممممممل
المديرية لكال الكفالتي .
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