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 التعليمات للمناقصين  –أ 

ructions to TenderersInst 

 
 (                 /               رقم )مناقصه 

 
  الخاص بمشروع : 

 
   –مناقصه 

 
يمكننل للمونناوليل الننقيل يحننا لهننم شننراص نسننج المناقصننة بموهنن  اعطنن،ل طننل طننرب الننقا اليطنناص  والننرا بيل باالشننترا   نني  (1)

 طاص الموزطة مع الدطوة موابل د ع ثمل النسخة المورر.المناقصة أل يتودموا للحصول طلى نسخة مل وثائا الي
 لهقا المشروع ما يلي: تشمل وثائا اليطاص (2)

 دطوة اليطاص بما  يها اعط،ل -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 التيليمات للمناقصيل -أ 

 الشروط الخاصة -  
 الشروط الخاصة االضا ية -ج 
 اليرض والضمانات واالتفاقيات والبياناتنماقج  -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 هداول الكميات واألسيار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية اليامة  :الجزء الخامس -
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 رقم : .......................................مناقصه                                               المشروع : 
 
 

 ...........................إلى السادة )صاح  اليمل( : .........    
المواصفات  والمخططات  وهداول لود قمنا بزيارة الموقع  والتيرف طلى الظروف المحيطة به  كما قمنا بدراسة شروط اليود  و 

الكميات  وملحا طرض المناقصة  والهداول األخرى  وم،حا اليطاص قات األرقام: .................................. المتيلوة 
ص،ب أ نهازالا وتسليمها وا  ية طيو  بتنفيق أشغال المشروع المقكور أط،ه. ونيرض نحل الموقييل أدناه أل نووم بتنفيق األشغال وا 

ط،ه موابل مبلغ إهمالي وقدره: أ يها و وا لهقا اليرض القي يشمل كل القه الوثائا المدرهة 
 ........................................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحوا لنا بموه  شروط اليود.

 
يل" مل شروط اليود وسوف نووم باالتفاا طلى تيييل أطضائه حس  إننا نوبل تيييل "مهلس  ض الخ، ات" بموه  "الفصل اليشر 

 ملحا طرض المناقصة.
 

( يوما مل تاريج إيداع اليروض  وأل يبوى اليرض ملزما لنا  ويمكنكم قبوله  ي 90نوا ا طلى االلتزام بيرض المناقصة القا لمدة )
 ناقصة يشكل هزصا ال يتهزأ مل "كتا  طرض المناقصة".أي وقت قبل انوضاص مدة االلتزام القه. كما نور بأل ملحا طرض الم

 
( مل شروط اليود  وأل نباشر اليمل بتاريج أمر 4/2نتيهد  ي حالة قبول طرضنا  أل نودم ضمال األداص المطلو  بموه  المادة )

 اعنهاز".المباشرة  وأل ننهز األشغال ونسلمها ونصلح أية طيو   يها و وا لمتطلبات وثائا اليود خ،ل "مدة 
 

لى أل يتم قل    إل "كتا  طرض المناقصة" القا مع "كتا  الوبول أو قرار  وما لم يتم إطداد وتوقيع اتفاقية اليود  يما بيننا  وا 
 اعحالة" القي تصدرونه ييتبر طودا ملزما  يما بيننا .

 
 دم إليكم.ونيلم كقل  بأنكم  ير ملزميل بوبول أقل اليروض قيمة أو أي مل اليروض التي تو

 
 حرر القا اليرض  ي اليوم:  ..................... مل شهر: ................ طام: .......................
 توقيع المناقص: ................................... شاالد: ........................................
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 نموذج كتاب عرض المناقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشروع: ..........................................................العطاء رقم:................
 

___________________________________________________________ 

 
 ...................................................إلى السادة )صاحب العمل(:.................

 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات ، 

والمخططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، ومالحق العطاء 

............................................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور ............................................

أعاله . ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لهذا 

ره : ......................................... العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقد

 أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

( يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأّن يظل العرض ملزماً لنا 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال  ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ،

 يتجزأ من كتاب المناقصة " .

( من شروط العقد ، وأن نباشر 4/4نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

لبات وثائق العقد خالل العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتط

 " مدة اإلنجاز "  .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب 

 القبول أو قرار اإلحالة الذي تصدرونه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .

 ول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقب

 

 حرر هذا العرض في اليوم : ................ من شهر: ................ عام/..................
 

 توقيع المناقص : ........................
 

 شاهد: .................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد   ■
 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم باستكمال البيانات 

 التالية قبل تقديم عرضه .

 البيان الموضوع المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة  المواصفات 1/1/2

 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية   1

  المخططات 1/1/3

 ( دينار   %ـــــ )    كفالة الدخول في المناقصة 

 (يوماً تقويمياً     30)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الخاصةالشروط  -2  

 الشروط العامة -3  

 المواصفات -4  

 المخططات -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات -7  

 القانون األردني القانون الذي يحكم العقد 1/4

 اللغة العربية لغة العقد 1/5

 بتاريخ المباشرة توفير الموقع 2/1

  ممثل صاحب العمل 3/1

  المهندس 3/2

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ(  4/4

 القيمة -        

 % ( من قيمة العقد10)

 % ( قيمة األشغال المنجزة5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة ( 

 متطلبات تصميم المقاول 5/1

 ) إن وجد التصميم( 

 

  -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  7/2

 النموذج

باشرة برنامج ( أيام من تاريخ الم7خالل )

 خطي

 تعويضات التأخير  7/4

 القيمة  -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير      50  )  

 %( من قيمة العقد15)

 

 

  الحد األقصى -  
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 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  9/1

 ) فترة الصيانة (

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 (8/2المادة )

  مل بالمياومةالتغيـيرات: الع 10/2

 بالكيل مع جدول الكميات  ■ تقدير قيمة األشغال 11/1
 

 بالمقطوع  ■  
 

 %( للمواد والتجهيزات اآللية الموردة 80) النسبة المئوية مقابل التحضيرات 11/2
 

 %( من قيمة البند أيهما أقل80أو )  

  ( دينار  3000)   الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 11/3

 %( من قيمة كل دفعة5) نسبة المبالغ المحتجزة 11/4

 الدينار األردني عملة الدفع 11/7

  الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة 11/8

من المقاول التأمينات المطلوب  14/1

 استصدارها

 

 %( من قيمة العقد115) األشغال بما فيها المواد والتجهيزات -أ 

 القيمة االستبدالية معدات المقاول -ب   

 ( دينار عن كل حادث منفرد   ــــــــــ   ) ضد الطرف الثالث -ج   
 مهما بلغ عدد الحوادث

  المستخدمين والعمال -د   

 لس فض الخالفاتسلطة تعيـين مج 15/1

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينها(

 جمعية المحكمين األردنيـين

  التحكيم : 15/3

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم      

 اللغة العربية لغة التحكيم     

 عدد المحكمين     

 

 

 

 واحد
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
 

agreement 
 

  صاحب العمل : 

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

(  6/2017م خ ) عطاء ....طريق دالغةمقاطع من  صيانة ............علقة يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المت

 حسب جدول الكميات  المرفق  والمكون من:
 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق ، والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية ، ويعرض 

                  اول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ، مقابل مبلغ إجماليالمق

 أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً له بموجب أحكام العقد . (               قدره )

وإعادة قبوله بتوقيعه  إن هذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منه ، يمكن لصاحب العمل

              .                                              .................أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ ..نسخة 

إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل األسعار أو قبول أي عرض تم تسلمه لتنفيذ 

 األشغال .

 .....................توقيع المقاول : ........

 التاريـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال 

 م العقد.وإصالح أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكا

 (                   )قيمة العقد: 

 ....   (       ) مدة اإلنجاز:..

 
 تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.

 
 
 

 توقيع صاحب العمل: ...................................

 المفوض بالتوقيع عنه : .............................

 وظيفته : .........................

 ..........التاريخ: ...............
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إلى السادة
 .. 

 .....................: ............................................. يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

 
 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:..................................................................

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 ق بمشروع :..............................................................................المتعل

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.................................

لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط .................................................................وذلك 

الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو 

أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق 

ذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على في تنفي

 إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً 

.....من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على بتاريخ..................... شهر................

 طلب صاحب العمل .

 

 

 توقيع الكفيل/ مصرف:....................
 

 المفوض بالتوقيع : .......................      
 

 ...................التاريــــخ  : ....                                                       
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إلى السادة :.....................................................................................

 ............................................يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ........................

 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول: ..................................................................

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

 م )      /     (بخصوص العطاء رق

 المتعلق بمشروع : .............................................................................

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.................................

..................................................وذلك ضماناً اللتزام المقاول لتنفيذ ...............................................

جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع 

ه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبون -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  -لكم 

ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات 

 والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

لمفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام المقاول وتبقى هذه الكفالة سارية ا

 بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .

 توقيع الكفيل/ مصرف:....................
 

 ...المفوض بالتوقيع : ....................      
 

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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 8 -ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

 ...الموقع أدناه : ......................................................................أقرأنا

 

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

 

 ...الموقعين في أدناه .................................................................نقرنحن

 

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

 

 ( ديناراً أردنياً. .مبلغ ) .....................       ب العمل ............صاح بأنناقبضنامن

 .......تسلم االنشاء عن مشروع....................................وذلك قيمةدفعةاإلنجازعند

 ...............................................العطاءرقم ............................موضوع

األردنية  وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكة

أعاله  الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور

 مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل ...............................

خالل فترة اثنان واربعون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقراراً من 

البات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة صاحب العمل .................... بصحة هذه المط

المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل 

......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة 

 سلم المشروعلتاريخ ت

 وعليه نوقع تحريراً في .....................................

 اسم المقاول : .............................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 الخاتم:
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 نموذج إقرار بالمخالصة    9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :

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

 

 في أدناه :نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا 

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

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

 

 بلغ ) .....................( ديناراً أردنياً .بأننا قبضنا من ................................ م

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ 

..... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة ذمة....................................................

 بالمشروع المبين أعاله إبراء مطلقاً .

 

 وعليه نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المتعهد : ............................................

 ............اسم المفوض بالتوقيع: .......................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ................................

 

 الخاتم:
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 الشروط الخاصة 
طلننى المونناول طنندم االنتوننال مننل مرحلننة طمننل إلننى أخننرى إال بينند الحصننول طلننى موا وننة المهننندس الخطيننة  -1

 طليها مع االلتزام التام بالتنفيق حس  الهداول مل حيث الترتي   .

واول توديم برنامج طمل يوضح مراحل اليمل والد يات المالية المتوقية للسنح  بيند موا ونة الههنة طلى الم -2
 المكلفة باعشراف . 

إر اا خطة طمل تفصيلية بكيفية تنفيقه لمواقع المشروع موقينا موقنع منع اخنق  الموا ونة المسنبوة طلنى قلن   -3
 طناصر الس،مة اليامة والحفاظ طلى البيئة . مل المهندس المشرف طلى المشروع مع األخق بييل االطتبار 

تيتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة مكملة للهزئيل األول والثاني مل د تنر طوند المواولنة ومكملنة  -4
 للمواصفات اليامة للمباني والطرا والهسور الصادرة طل وزارة األشغال اليامة واعسكال . 

ر مطابوننة للمواصننفات يننتم أزالتهننا  ننورا وطلننى نفوتننه الخاصننة ولننو  نني حننال قيننام المونناول بتنفيننق أطمننال  ينن -5
 تطل  األهراص أزالتها بواسطة مواول آخر طلى نفوته ومهما بلغت التكلفة .

يهوز اليمل خارج أوقات الدوام وأيام اليطل الرسمية  ي حال طل  المواول قل  خطيا ويتحمل المواول بدل  -6
 إضا ي للمراقبيل حس  قانول اليمل .

 اليملإدارة  ضبط :- 
طداد محاضر االهتماع  معيتياول  أل  .المهندس  ي ترتي  مواطيد اهتماطات الموقع وا 
طداد التوارير  بأخقيووم  أل  .الصور الفوتو را ية لبيال تووم سير اليمل وا 
 .الييو    أل يضع هدواًل لقل    وال ييلم ممثل المهندس طل إنهازاته أوال بأول  إص،بحالة   ي
أو مسنناطد المهننندس لمننادة أو طمننل مننا  يهنن  طلننى المونناول البنندص بتصننحيح الوضننع أل  المهننندسحالننة ر ننض   نني

 .الخطأ  تكرارموترحاته باعطادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس  وقل  لت، ي  يودم
داخنل  متفرقةاص ضمل مناطا % ( طلى كميات اليط25البتراص ) المال  ( أضا ه ما نسبته ) إقليملسلطة  يحا -

الزينننادات  ننني حنننال إقرارالنننا  النننقهحننندود السنننلطة وبننننفس أسنننيار اليطننناص وال يتواضنننى الموننناول آي طننن،وات موابنننل 
 وتنفيقالا 

 -المواوالت وأداص مهامه بخصوص اليود : مهنة ممارسة
 : الهيدة الممارسة

أو اليمننل  المننادةالمفهننوم أل تكننول تلنن   يكننل قنند حنندد وصننف كامننل لمننادة أو منننتج أو مصنننييه    إنننه مننل لننم إقا -
التنفيننق الهينندة   بمننا  نني قلنن   لممارسنناتم،ئمننة أل ننراض اليونند أو مننا يمكننل أل يسننتنتج مننل مضننامينه منطويننًا 

  هالميمول الوياسيةنصوص البنود والمواصفات اليامة والمواصفات 
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 طريق دالغة مقاطع من  صيانة

 

 المواصفات الفنية الخاصة
 

 األشنغالنشاء الطرق والجسور الصادرة عنن وزارة مكملة للمواصفات الفنية العامة إلتعتبر هذه المواصفات الفنية الخاصة 

 لمواصفات الفنية الخاصة.والمعرفة فيما بعد بكتاب المواصفات وأي خالف بينهما يعتبر الحكم فيه ل 1991العامة واإلسكان لعام 
 

 / أعمال إعادة إنشاء:1
 

 ميكانيكيناً وبصنورة منتظمنة،قصنها  بحينث ينتم علنى الطرينقفي عدة مقناطع إزالة الخلطة اإلسفلتية المتضررة  العمل يشمل

بروكتنور % منن كثافنة ال100بحينث تحقنق درجنة ر   لمواد الفرشيات القائمةودحل  حرث وخلط وتسوية ورش بالماءالعمل يشمل و

المخصصنة  األمناكنمع نقنل ننواتج الحفنر واإلزالنة إلنى خنارج الموقنع فني  ،، مع قيام المقاول بتوريد مواد للفرشيات )إن لزم(المعدل

وال يدفع له عن الزيادة في العروض أو أية أعمنال أخنر   ومحاسبة المقاول بالمتر المربعويكون الكيل  لذلك من قبل الجهات المعنية،

 .العطاء خارج بنود
 

 (:MC70) التأسيسي/ الوجه 2

 

( كغم/م1.5-1.0بمعدل ) MC70ترش مادة اإلسفلت 
2
 وحسب اآلتي:وحسب طلب المهندس المشرف،  

 .رش ودحل السطح بالماء بصورة خفيفة قبل رش اإلسفلت بثالث ساعات -

 ( درجة مئوية.80-45تكون درجة حرارة اإلسفلت ما بين ) -

 درجة مئوية. 15 درجة حارة الطقس ال تقل عن -

 يمنع الرش في األجواء الماطرة والرياح الشديدة والعواصف الرملية. -

 ل ومحاسبة المقاول بالمتر المربع وحسب موافقة وتعليمات المهندس المشرف.يكون الكي -
 

 :/ الطبقة السطحية / الخلطة اإلسفلتية الساخنة3
 

 ساخنة وفقاً لما يلي: سطحية  يةيشمل العمل تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة إسفلت
 

 80/100الجامند  اإلسنفلت( ويكون اإلسفلت المطلوب هنو Hot Bitminous Concreteمن نوع ) اإلسفلتيةتكون الخلطة  .أ 

 وحسب تعليمات المهندس المشرف. 60/70أو 
 

 الحرارة للخليط كما يلي:تكون درجة  أندرجة مئوية كما يجب  120يجب ألن ال تقل درجة الحرارة بعد الفرد مباشرة عن  .ب 
 

 

 80/100اإلسفلت  60/70اإلسفلت  

 م3+156 م2+158 درجة حرارة الخلط

 م3+134 م3+148 درجة حرارة قوالب مارشال

 

عنندها، وال  األولنيالندحل  يبندأدرجة الحرارة بعد الفرد مباشرة والمذكورة أعاله هي الدرجنة الندنيا التني يجنب أن  أنحيث 

درجنة  163و درجنة مئوينة 170ال تزيد درجة حرارة الخلطة داخل الخالطة عن  أنمن ذلك، كما يجب مالحظة  تكون اقل أنيسمح 

 15عنند الخلنط عنن  اإلسنفلتوان ال تزيند درجنة حنرارة الحصنمة عنن درجنة حنرارة  مئوية بعد خروج الخلطة مباشرة من الخالطة،

 مئوية. درجة
 

 مارشال اليومية.% من كثافة 97ال تقل درجة الر  عن  أنيجب  .ج 
 

 أوكغبنار الحجنر الكلسني أو غبنار الخامنات المعدنينة تكون من مواد مسحوقة سنحقاً ناعمناً ( Mineral Filler)مواد التعبئة  .د 

 المتفتتة ومطابقة للجدول اآلتي: أومسحوق الجير المطفأ، بحيث تكون غير لدنة وخالية من الكتل الهشة  أواالسمنت 
 

 

 ئوية للمار من المنخل %النسبة الم رقم المنخل

 100 30منخل #

 100-95 50منخل #

 100-70 200منخل #
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 خصائص الحصمة المستخدمة في الخلطة اإلسفلتية للطبقة السطحية: .ه 
 

 المتطلبات بند المواصفة الرقم

 جيري الحجر ال نوعية المواد 1

 % كحد أعلى35 نسبة التآكل 2

 Non P.I معامل اللدونة 3

 حد أدنى %50 4افيء الرملي لخليط الحصمة المار من منخل #المك 4

 % حد أعلى1 وزن القطع السهلة للتفتيت 5

 (Soundness) األصالة 6

 الفاقد في الوزن عند استعمال كبريتات الصوديوم

 الفاقد في الوزن عند استعمال كبريتات المغنيسيوم

 

 أعلى% حد 9

 حد أعلى 12%

لها على األقل وجهين مكسرين من وزن الحصمة التي نسبة  7

 4وزن الحصمة المتبقية على منخل #

 % حد أدنى90

 أعلى% حد 5 4لوزن المواد المتبقية على منخل # الصوانوزن  نسبة  8

 % حد أدنى95 ( Stripping Testنسبة التغطية في فحص االنفصال ) 9
 

منادة التعبئنة بمنا فني ذلنك الحصمة كالً على حندة  ألنواعالنسبي بتعديل وضبط خالطته لتامين التوزيع  على المقاول أن يقوم

 في المختبر ضمن الحدود التالية: التصميمية لخلطةيكون مطابق لواإلسفلت من أجل إنتاج خليط نهائي 
 

 نقصان( أوالتفاوت المسموح به )زيادة 

 % لكل منخل5 فما فوق "8/3منخل قياس المار من  

 % لكل منخل4 200وحتى منخل # 4منخل #المار من 

 %1.5 200المار من منخل #

 %0.3 نسبة اإلسفلت
 

 ويكون تدرج الحصمة كما يلي:
 

 نسبة المار من المنخل بالوزن قياس المنخل

1" 100% 

4/3" 70-100% 

2/1" 71-90% 

8/3" 56-80% 

 %56-35 4رقم 

 %38-23 8رقم 

 %27-13 20رقم 

 %17-5 50رقم 

 %14-4 80رقم 

 %8-2 200رقم 
 

أما في حالة  ناتج تكسير الحجر الجرانيتي أو البازلتي فيجب االلتزام بمواصفات وزارة األشغال العامنة وتعليمنات المهنندس 

 المشرف.

 

 (:Mix Designالخلطة التصميمية )  .و 
 

 تكون الخلطة التصميمية حسب المتطلبات التالية:
 

 كغم. 1000(: ال تقل عن Marshal Stabilityم )60درجة الثبات عند  .1

 ملم. 2-3.5(: Flowالزحف ) .2

 (.1-) 14(: ال تقل عن Voids In Mineral Agg% - VMAالفراغات المعدنية ) .3

 .4-6(: % Air Voidsالفراغات الهوائية ) .4

 %.25(: ال يزيد عن Loss Of Stabilityالنقص في درجة الثبات ) .5

 Dry Drum Mix( أو )Continuous Plant( األوتوماتيكية وعدم استخدام )Batch Plantاستخدام الخالطة اإلسفلتية ) .6

Plant.) 
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 سماكة الطبقة: .ز 
 

 2يشنطف جاننب واحند بمينل ) أنسم بعد الدحل بنالعرض المطلنوب علنى 5تنفذ الخلطة بطبقة واحدة سماكة ال تقل عن 

 عامودي(.1أفقي : 
 

عندما تكون درجنة حنرارة  (Break Down Rollingبعجلتين ) الحديدبواسطة مدحلة  األولي كما يجب أن يتم الدحل

طنة، وبعند ذلنك ينتم لمع مراعاة أن تكون العجالت الجارة هي أول من يندخل علنى الخ( درجة مئوية 140-120الخلطة بحدود  )

درجة مئوية لمنع  90عندما تكون درجة الحرارة ال تقل عن  (Pneumatic-tired Rolling) الدحل بواسطة مدحلة الكاوتشو 

التصاق اإلسفلت بالعجالت وبدونها يوقنف العمنل منع مراعناة إضنافة المناء علنى العجنالت بشنكل خفينف وألول وجنه فقنط وعنند 

 الضرورة لضمان عدم انخفاض درجة حرارة الخليط.
 

نه ال جدو  من الدحل مع مالحظة أ (Finish Rollingباستخدام مدحلة الحديد بعجلتين ) ثم بعد ذلك يتم الدحل النهائي

 درجة مئوية قبل إتمام الدحل بشكل كامل. 70إذا انخفضت درجة حرارة الخليط عن 
 

 الكيل الهندسي والقياس: .ح 
 

س السنطح العلنوي المنتهني والمقبنول بنالمتر المربنع وذلنك نتيجنة ضنرب الطنول الساخنة بقينا اإلسفلتيةيتم كيل الخلطة 

عرض العلنوي المحسنوب منن بداينة الشنطف العلنوي وال ينتم الندفع عنن العنروض الزائندة عنن الفعلي للمسافة التني تنم تنفينذها بنال

 التعليمات الصادرة عن المهندس المشرف.
 

وذلننك باسننتخدام  وعلننى المقنناول أن يقننوم بتننوفير الوسننائل الالزمننة لضننمان السننالمة علننى الطريننق أثننناء تنفيننذ األعمننال

ة أثنناء تنفينذ كافنة بننود العطناء، ويتحمنل المقناول منفنرداً المسناولية القانونينة عنن أي اإلشارات التحذيرية ووسائل السالمة العام

 حادث يقع بسبب أو بمساهمة األعمال التي يقوم بتنفيذها على الطريق.
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 جدول األسعار والكميات

 2017/   6للعطاء رقم م خ      

 ق دالغة طريبصيانة مقاطع من الخاص 

 

 

 

 الوحدة بيان العمل الرقم
 الكمية 

 )بالرقم والكتابة(
 سعر الوحدة

 )بالرقم والكتابة(

 السعر اإلجمالي
 )بالرقم والكتابة(

1 

أعمال إزالة الخلطة اإلسنفلتية منع أعمنال 

حننننننرث وتأهيننننننل طبقننننننات الفرشننننننيات 

( منننن 1البنننند رقنننم ) وحسنننب الحصنننوية 

الفنيننننة المرفقننننة وشننننروط المواصننننفات 

وحسننننننب تعليمننننننات وموافقننننننة  طنننننناءالع

 المهندس المشرف.

م
2

 
700 

 سبعمائة
  

2 

وجنه تأسيسني  أعمالتقديم وتوريد وتنفيذ 

MC70 ( مننننن 2وحسننننب البننننند رقننننم )

المواصننننفات الفنيننننة المرفقننننة وشننننروط 

 العطاء.

م
2

 
700 

 سبعمائة
  

3 

تقديم وتوريد وتنفيذ أعمال خلطنة إسنفلتية 

وحسنب بعد الندحل (سم 5ساخنة سماكة )

( منننن المواصنننفات الفنينننة 3البنننند رقنننم )

 المرفقة وشروط العطاء.

م
2

 
700 

 سبعمائة
  

   المجمـــــــــوع

   ( %          ان )       ــــــادة أو نقصـــــزي

   المجموع النهــــــــائي

 

 

 النهائية )كتابة( :  العطاءقيمة 

 

 

 ختم المقاول وتوقيعه: 

 

 

 

 

 عضو                                                        عضو                                                     عضو     

 

 

 

 

 مراقب ديوان المحاسبة                                                                               عضو   

 


