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 الخاصة الشروط المرجعية تقديم اتفاقية 

لإلستثمار في  مشروع ممشى بحري ومرافق سياحيه وخدميه تابعه له على نظام عقد مقاوله تصميم 

  صهالخا ةقتصادياالبه مع سلطه منطقه العقة كابالشر  (DBO)وتشغيل وتنفيذ 

 الجزء االول

 الفهـــرس
 رقم الصفحة                الموضــوع

   3             المقدمة -( 1المادة )
    3                      فاقيةوصف العمل في نطاق االت -( 2المادة )
  4                  اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 ( 5 -4)    صة والتعليماتالعامة والخا وطشر لا –( 4المادة )

 بالفرصةللمشتركين               
 الشروط العامة 4-1        
     بالفرصةالشروط الخاصة والتعليمات للمشتركين  4-2        
  ( :5المادة )
 6 الممشى االنشائية  مكوناتو عناصر  5-1        
 المشروعف اهدا 5-2        
 مشروع في الثمار ر االستناصع 5-3        
 الغرامة   5-4        
 نطاق العمل  5 -5        
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 (8 – 7 ) :  فرصةبالالتقديمات المطلوبة لالشتراك  –( 6المادة )
 العرض الفني  -6-1          
 العرض المالي  -6-2          
   الية تقييم العروض -6-3          

   
 9 لفرصةالف بعد إحالة االشركة أو االئت باتواج –( 7المادة )
 10                  احكام عامة  –( 8المادة )
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 ستثمار في  مشروع ممشى بحري ومرافق سياحيهرجعيه  لإلالشروط الم

  (DBO)وتشغيل  لى نظام عقد مقاوله تصميم وتنفيذ وخدميه تابعه له ع 

 هالخاص ةقتصاديالا قه العقبهمنططه مع سل اكةبالشر

 

 
 المقدمة : -( 1المادة رقم )

 

مع القطاع الخاص   ةكااستثمارية  بالشر ةرح فرصطببه االقتصادية الخاصه منطقه العقترغب سلطه  •
مشروع ممشى بحري محاذي للطريق الساحلي وحسب ة لالستثمار في مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل وادار

في  ةالخبر نين يمتلكوذن المستثمرين الب مفعلى من يرغ ع ضح موقع المشرويوي ذ( ال1الملحق رقم) 
 المأكوالتوتقديم   ةوالخدمات  الترفيهي ةياحيه الشاطئيوتشغيل  المرافق السة ادرا ء وال تصميم وبنامج

 .للمشروع ةللشروط المرجعيه المعد وفقا ةه الفرصذهفي التقدم  والمشروبات

 
 التفاقية :في نطاق ا العملوصف  – ( 2) قمردة الما            

      
لجنوبي على على الطريق الساحلي ا ةبحري ةمشى بحري على واجهمة رتصميم و تنفيذ وتشغيل وأدا

لكل  ترم 10 ل عن ال يقرض عب و (  zones)مناطق  ةخمسمقسم الى  ،تقريبا م ط  1100طول 
المبين في  ة وقوضيحي لكل منطوحسب الرسم الت ر جاه البحتأبـ من حد الجدار البحري   ةمنطق
ممشى بحري  مكون من   ةداموإ ة وتشغيل وادار بناءوتصميم  من خالل لك (  وذ2م ) ق رقالملح

و مصاعد أ/راج ون بأدمتصليمنسوب  الممشيين )علوي وسفلي( وعلى منسوبين مختلفين وحسب فرق 
 بين الطرفين ها علييتفق  ةمعماري ةاميم هندسيوحسب تص  ةيكهربائ

 
التقدم بطلب  التنافس و رثمللمست الممشى ويمكناالستثمار ضمن  ةنطقم   zone  ))تعتبر كل  -

 العقد  هذافي  ةاردالوالمواصفات وشروط وحسب الكثر  أو أ ةاحدو ةطقنلم االستثمار 
 
 طلقوي الغربي للطريق الساحلي ةوي  تكون ارضيته  مع منسوب رصيف المشاشى العللمما  -

 lower ( واالخر اسفل منه ويطلق عليه deck upper  promenade)لعقد  عليه في هذا ا
deck promenade  

سب ى وحأنشائياً  ضمن الهيكل العام االنشائي للممشن سفلي متصالالعلوي والال الممشيين ك -
 (. 3لملحق رقم )يبين الفكره التصميمه في ارسم الذي لا
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ق ومتصل افقيا بالجدار البحري صصره ومرافقه مالممشى بجميع عنالللعام ل اهيكاليكون     -
لجدار البحري المالصق م من الحد الغربي ل 10بعرض ال يقل عن المحاذي للطريق الساحلي و

  .ل مع هذا الميتوافق مهيكل الممشى  يكونوان  همشاال يفمراعاه الميل في رص بحيث يتم ممشى  لل
حسب واقع الحال في موقع  ذلكو، اه البحر عرض الممشى بأتج تفاوتن ين امن الممك    -

جانب البحري  والبري  والتي  ه للالمشروع والطبيعه الجفرافية وما تسمح به الدراسه الجيوتقنيه  والبيئي
و أ ةاو مثبث على ركائز معدني هيكل الممشى اما معلق  تصميمائل لنظام سوف تحدد افضل النظم والبد

يحدد طول وعرض  والذي المرفقموقع الطط بمخ ةالموضحووع حدود المشر  ما معا  ضمنالهك
 . الممشى البحري

 
م  4سطح البحر يقدر بحوال ربي للطريق الساحلي  ويوجد فرق منسوب ما بين الرصيف  الغ  -

شروع وحسب ي وصخري في بعض االجزاء من حدود المحجر ئطكل شاعلى شة سيابال من ضمنها
 .(  2الملحق رقم ) ين في مب هو ما
المحاذي له وال  ةالمشا رصيفمنسوب  نفسالممشى العلوي  ةمنسوب ارضين يكون شترط  اي -

 . ةالمشا رصيف عن منسوب  الممشى العلوي ةضييجوز تجاوز ارتفاع ار
 
 
ي  هائيم االنشائي والهندسي والمعماري النه  يجب ان يكون التصمم مما ورد اعالعلى الرغ    -

لهندسيه والبيئيه والجيوتقنيه للجدار البحري للدراسات ا يات  الفنيهلتوصمخرجات  ا حسبللممشى 
 تم التعاقد معهيالذي س لية المستثمرومن مسؤوالتي هي  منه ةيبالقر ةبحريومنطقه الشاطئ و االجزاء ال

 .الحقا"
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 .  صةرفللليزية جنالااوربية تعتمد اللغة الع  -أ (3لمادة رقم )ا

 

ونظام اللوازم  2000لسنة32دية الخاصة وتعديالته رقم اصة العقبة االقتلقانون منطق هذه الفرصة  خضعت -ب

 بالسلطة المعمول به صة واالشغال في سلطة العقبة االقتصادية الخا

 

           روع للمشلعام اع قوالمبين فيه الم( 1ب المخطط رقم )جنوبي وحسالساحل ال  : مشروعموقع تنفيذ ال -ج

 

 فرصةليمات للمشتركين في الة والتعوالخاص ط العامة: الشرو -( 4قم )المادة ر

 ه الفرصرةشرروطا عامرة لهرذ الوثائق في الشروط العامة : تعتبر الشروط العامة الواردة  -4-1

بجميرع  (D B Oنفيرذ والتشرغيل ( )تصميم والتذج عقد )النمو ه الفرصة ق على هذيطبو

 .مة وخاصة ونماذج شروط عافيه من د رو ام

 -: صة ه الفرتركين في هذوالتعليمات للمشالشروط الخاصة   -4-2
 

اعداد عروضه ويعتبر  وذلك قبل ى الطبيعةعل والبحري  يفي الجانب البر قعيجب على المستثمر زيارة المو .أ

أرض على  لوضع القائمتامة با يةرادفاصيل الحالية والراهنة وعلى اً بكافة التبمجرد تقديم عرضه مطلعاً وملم

 الواقع.

مغلق منفصل مدعماً  ظرفكل منهما في  )الفني والمالي(  ديم عرضيهدد بتقد المحفي الموع يقوم المستثمر .ب

 اليالعرض الم األول العرض الفني واإلداري وعلى المغلف الثاني على المغلف طلوبة ويكتببالوثائق الم

او  الشركة المستثمر اوم واس فرصةم الم ورقخارج اسالن ب عليه مكتي ثويوضع المغلفين في مغلف ثال

 .العرض  حبتالف صااالئ

سباً لتقييم العروض من تراه منااالستعانة بتقوم السلطة بدراسة العروض الفنية واإلدارية أوالً ويحق للسلطة  .ت

 ة.ياصيل إضافطلب أي تف الفنية اإلدارية كما يحق لها

ديم فنية لتقروضهم الم فتح عوالذي ت فرصةلل المتقدمين ثمرينالمستبدعوة الضرورة ت تضقتقوم السلطة إذا ا .ث

 رة واضحة عنت إلعطاء فكعروضهم الفنية واإلدارية واإلجابة عن أية استفسارا عرض تقديمي مفصل عن

 مة.تصوراتهم الستثمار الموقع مدعمة بالوثائق الالز

 ت وحصلت على أعلى نتائج فيتأهل العروض التيصحاب ة ألاليمة بدراسة وتقييم العروض الالسلطتقوم  .ج

ة ويحق للسلطة التحقق من أية معلومات ضرورية واردة في الوثائق المرفقة مع واإلداريالفنية  العروض

 ا مناسبة.ق التي تراهالعرض بالطر

ق هائي عن طريالن ييملتقعالن عن نتائج التقييم المالي للعروض المتأهلة فنياً ثم اجراء الطة باإلتقوم الس .ح

  %40الي لعرض الملكاملة والعالمة المن  %60بين هذه العروض على أن يكون للعرض الفني المفاضلة 

 

ستثمارية على لفرصة االبإحالة االقرار االقتصادية الخاصة باتخاذ عقبة يقوم مجلس مفوضي سلطة منطقة ال .خ

  عادلة :مال وحسب مقدمةصاحب أعلى عالمة إجمالية من العروض ال

 )العرض المالي(  %40)العرض الفني( +%60للشركة( = لنهائية )العالمة ا

 الف .االئتمختومة وموقعة من قبل الشركة او  وثائقلل فحات لصيع امن جيجب أن يكو .د

 .( الواحد zoneلل) للجزء الواحد )خمسة االف دينار سنويا(5000 ي يبتدأ من االساسالتأجير سعر  .ذ

 عاما. 25مدة التأجير  .ر
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ً  90  تقل عنلفترة ال ةيرساة ض المقدمتكون العرو .ز  من تاريخ تقديم العرض قابلة للتجديد لمدة  يوما

 .ن بها الحقا تبليغ المستثمري يتمأخرى        

 

 

 انونية  .لية او قتبعات ماطة  أي باب ومن غير ان تتحمل السلاالس دون ابداء فرصةللسلطة الحق بإلغاء ال .س

 

يميا من أربعة عشر يوما تقو( 14تفاقية خالل )توقيع اال صةرفالمحال عليه أو االئتالف ال ر المستثمعلى  .ش

 تاريخ كتاب اإلحالة .

 رافقددهح  فكددره  التصددميم والتفيددذ للممشددى وملشددرمتحددر    فيدددو مددع  دالبعدداثيدده ثاليدده ارورات معمتقددديم تصدد -

تقسيم مناطق الممشدى   ططخملبقا الى به ضمن  الممشى  طمار المنوي التقدم مرافق االستثالمرفق/ الالى  باالضافه

 ة والمرفق مع الوثائق .السلط المقدم من

ضر بالبيئيده البحريده وتالئدم المواد التي ال ت شائي منصميم االنالتيكون شترط ان يصميم هندسي وتقديم بدائل ت -

ة الحديثد ةيشدائالدنظم االن وفقضل ان تكون يفو ،ستدامه ومقاومه الزالزل  االصمود وره الى الحيث القد قع منالمو

  ة .و الخرسانمن المعادن ا سواء كانت ةاالسواق من تصاميم  ومواصفات فني واخر ما هو متوفر في

   للمرافق . وتشغيلة إدار ةديم خطفت -

 . معمول به بالمنطقة البيئة الام حماية في نظ ص عليهنصوو ماهوحسب مئي اثر بي ةاستقديم در -

 .ة معا ةوسالم ةبيئية خطه  إدار -

 . جدول زمني لمراحل المشروع -

  .اصره نوع االستثمار وعن -

سدلطه  بدالمقطوع سدنويا عدن كدل منطقده اسدتثمار لي دفعده لوندلماجدار االية قيمدتقديم عرض مالي منفصل يبين  -

 .ي او العلو لسفليضمن الممشى ا

 .ثمرتستكون على المنيت راء واالنتماء والكهربت خدمات الجميع بدال  -

 .المستثمر ىتكون علالنظافه والصيانه ت  دماخ -
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 ( :5رقم ) ادةالم

عماريررة الترري )المقتررر ( وللمسررتثمر تقررديم الفكرررة الم شررائيةممشررى االنعناصررر ومكونررات ال -5-1

 :تتناسب مع االستثمار(

 
 ةترفيهيد ةمرافق سياحي وة ه االنشائيمشى وعناصريسي للمكل الرئيههما  ال ئيسينى  جزئين  رمشروع عليشتمل ال

(  lower deck promenadeوب  رصديف المشداه    ) ل منسدفدي االجدزاء التدي تقدع اسدف  ن هيكدل الممشدىضدم

 .  (upper deck promenade )يوالممشى العلو

 

وحسددب الرسددم  ةاسددتثمارياطق مندد 4ى الدد قسددمت ( lower Deck promenade )يالسددفلمنطقدده الممشددى  •

وعدرض ال يقدل   (تقريبدا  متدر طدولي  503-020 من    )ةمنطق يتراوح طول كل (2رقم ) حقملالفي حي التوضي

ثدال لما وعلدى سدبيل ةاالسدتثماريالمرافدق ل تشمو  ،وقعسب مخرجات الدراسات للمبأتجاه البحر  وح امتار 10عن 

 :يليحصر ما لا وليس

    المطاعم   ةمنطق •

 قاهيالم منطقة  •

  ةريلبحت ادوااال بيع  ةمنطق •

 . ةسريعالجبات والو  ناكاتالس ةمنطق •

 .الرسم والجالريهات  ةمنطق •

وعلدى سدبيل المثدال  ةسدتثماريفدق االالمراتشدمل    upper deck promenadeالعلدوي    ممشدىة الفدي منطقد •

 :يليلحصر ماا وليس

 ةاجات الهوائيتأجير الدر •

 مراقيب  ومناظير •

 ةجرارات باالمواقف سي •

 ةوجينيه ترعالت اوحال •

لمجددالت  والصدور وا ةذكاريددف التوالتحد  ةيفددفخال جبداتالوو ةالسدريع ةع المثلجددات والعصدائر والقهددوبيد اكشدا  •

ي او سدكرا ةبوضدع ايد واليسدمح ، العلدويالممشدى  ةمدن مسداح %3االكشدا  عدن  ذههد حاتمسدابحيث ال تتجداوز 

 .شا   االك ذه ه ليت لمشغطاوال

 :ع شروالم اهداف -5-2

 وخصوصددام مطدداعم  فددي مجددال المطدداعم ةج سددياحي عددالى الجددودالددى خلددق منددت مشددروعيهدددف ال رئيسددي كلبشدد

اهي  . لدى المقدالضدافة اة لمثدل هدذه المرافدق بابدر مدينه العقتفتق حيث ةعلى البحر مباشرة المطل ةالبحري والتأكالم

 -ى :ال المشروع يهدف    باالضافة الى ذلكو

تنويددع المنددتج وتددوفير مرافددق تعتمددد علددى   مددن خددالل ةدينددالم فدديبددي جني وااللمحلددا حئسدداال ةامدداقة فتددر ةزيدداد  -

 ة .شراالطاللة البحرية المبا

 .خلق فرص عمل لقطاع الشباب في  القطاع السياحي  -

ً يسلفي قطاع الخدمات ا ةتحسين البنية التحتي -  . احية كما ونوعا

 ة .طئيلشاوا ةاحليلسا ةالحضري لفراغاتمرافق اتحسين  -
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 :لمشروع ي امار فاالستثر عناص -5-3

 :جزئين هما المشروع من عناصر االستثمار في تألف ت

 ( zone) ط بالشرو هويطلق عليها في هدتثمار ساال ةمنطقتصميم وتنفيذ وتشغيل كامل المستثمر ب .ان يقوم1

 ةاخد موافق ةشريطلتاجير من الباطن ن امانع موال  ع لهاباالثاث التمن بجميع عناصره االنشائية والهندسية و

 .ة لسلطة المسبقا

 

- Indoor facilities under sidewalk level    at lower  deck)اوز ال يتج  ة( مرافق مغلق

او  نشاطات ةواي ي والمحال اهقمنسوب الرصف المحاذي  وتشمل المطاعم والمسقف المرفق 

  ة .طليها السلى توافق عاخر ت استعماال

- Outdoor facilities in front of shops, cafés and restaurants at lower deck) )

 وس والممشي على طول الممشى وتحت منسوب الرصيف ماكن الجلوتشمل ا

- Outdoor facilities on top of the promenade with side walk level   at 
upper deck area) يرومواقف السيارات  والمناظ ةيوائلهات لدراجاجير اق تا(   وتشمل مراف 

 
ان يقدم الخدمة  ت عليه الفرصةالذي رستالف( )أو االئ مرمستثلاع يستطيإذا لم  :الغرامة  -5-4

 لشركة او االئتالف .ا لة افصادرة كسلطة مالمطلوبة بالعطاء يحق لل
 
 : نطاق العمل  -5-5

 

ة مدع سدلط ةمدن خدالل شدراك ةشداطئي ةسدياح افدقمر ل وتشغي ةأدارذ  وال  تصميم وتنفياالستثمار في مج

والبندداء طددوير ممشددى بحددري علددى نظددام عقددد التصددميم و ت النشدداء ةاصددلخا يةاالقتصدداد ةالعقبدد منطقددة

 لي:والتشغيل ,وفقاً لما ي

A.  تصدميم ل و المشدغطدور و/امكدن للمحيدث يعدام  52 بعقدد ايجدار -االسدتخدام(  )خاصالسفلي للممشى

السدفلي  فدي  واثدات الممشدىات وادارج وانداره ممدرشى البحري وعناصره االنشائيه من مالم لهيكبناء و

 ول الممشدى العدام التي تقدع ضدمن هيكد ةسلطال عليها مع ومتعاقد zone )  مى ب )المس منطقه االستثمار

ن مدا هدو مبديوحسدب   lower deck promenadeالممشى السفلي والتي يطلق عليها في هذا العقدد  في

 (2 الملحق رقم )   في

B. وتشددمل  52قددد ايجددار لمددده بع - ةوالصدديان ةالتنفيددذ والدار م( وخدداصاالسددتخدا )عدداموي الممشددى العلدد

  -:ةق التاليفلمراا على zone )    مى ب )مسال على الممشى العلوي في المرافق االستثمارية

 .قيب  والمرامناظير الستخدام تاجير  ا ,ة,  تاجير الدرجات الهوائياالكشا 
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 -: فرصة التقديمات المطلوبة لالشتراك في ال -( 6)المادة رقم 

ندي ومغلدف رض الفللعديحتدوي علدى مغلفدين مغلدف واحدد ف ظدرتقدديم العدرض فدي  االئدتالفأو  الشركة على      

   صة فرعوة الدخالل الفترة المحددة في خطاب  وتسليمهمالي ويكون مغلق ض الللعر

 -:ي ب ما يلحسو

 :ني واإلداريرض الفالع -6/1

 

مثل هكذا ال إنشاء وإدارة وتشغيل ي مجعن خبرات المستثمر ف زيم شهادات تبين المالءة المالية وايجاتقد .1

  ق والشهادات الالزمة على ان تكون ممارسة فعليةله مدعماً بالوثائ لتابعةوالخدمات امشاريع استثمارية 

 (30 % ). 

 .%(  30) مات األخرى المنوي تقديمهاا الخدروع بما فيهة المشية إدارعن كيففصيلية ت م دراسةتقدي .2

ورات قديم تصتقديمها وتج الزمني للتنفيذ والكلف المتوقعة والخدمات المراد رنامتقديم خطة عمل تبين الب .3

وأدوات التهم در ومؤهواات والكذه الدورهمارية ومواصفات تفصيلية واالبعاد والية ونظام عملها لللنماذج المع

 .% (  40( ) يفضل ارفاق فيديو بخصوص الخدمات والية العمل )ة.لمتابعالسيطرة وا وأنظمة

 تصميم والتفيذ لشرح  فكره  ال Animation    ( 3Dوفلم متحر  )البعاد  تقديم تصورات معماريه ثالثيه   .4

لمنوي التقدم به ضمن  ثمار اق االستافرفق/ مرفه الى مامشى ومرافقه باالضللمثمار ضمن ممطقع االست

 ونف سيارات تكصور مواقالتن يشمل وا سيم مناطق الممشى المقدم من السلطه ط التقطبقا الى مخطمشى  الم

ات والدراج هحركه المشا يارمع االخد بعين االعت  ثمارستاال هنطقلكل م المقابلصيف ه ضمن الرسطحيضمن 

 ىول الممشطعلى  ه الهوائي

يم االنشائي من المواد التي ال تضر بالبيئيه البحريه وتالئم صمالت دسي وبشترط ان يكونميم هندائل تصب تقديم .5

ة ن تكون على النظم االنشائيى الصمود واالستدامه ومقاومه الزالزل   ويفضل امن حيث القدره ال الموقع

  ةادن او الخرسانن المعكانت م اءسو  ةنيواصفات فمر في االسواق من تصاميم  وو متوفواخر ما ه ةثالحدي

 تقديم الدراسات التالية (:  فرصةمن المستثمر المحال عليه ال لبيط ) .6

   وتشغيل ةتفديم خطه إدار .1

 اثر بيئي  ةتقديم دراس .2

 ةعام ةموسالة بيئي ةخطه  إدار .3

 للتنفيذمراحل جدول زمني ل .4

  ناصرهمار وعنوع االستث .5

  دراسة جدوى اقتصادية .6

 وري مرالثر الدراسة ا .7

 ة المشروع بجميع مرافقه رى قد يتطلبها طبيعت اخاي دراسوا .8

 ثمار است منطقه ل سيارات لك توفير مواقف  .9
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 العرض المالي : 6-2

 

حسب ما هو مبين سابقاً وبعد وقع يد بدل االيجار السنوي المقترح للملي الستئجار الموقع مع تحدتقديم عرض ما

يخ بدء احتسابها بما وتارنوي اليجار السى بدل ازيادة المقترحة علسبة التوضيح نع لمرفق مالمخطط ا لىع عاالطال

 يتناسب مع التضخم وتغيير في تكاليف المعيشة.

 . ( الواحدzoneلل) للجزء الواحد )خمسة االف دينار سنويا(5000سعر التأجير االساسي يبتدأ من   •

 ( . المستثمر بأ من( )تع %  نسبة الزيادة السنوية لاليجار )   •

 .ر ( ثمعبأ من المستنة )تلسنوي المطلوبة :)   ( سيجار ااال مدة •

مل عن كاتقديم عرض مالي منفصل يبين قيمه االيجار المنوي دفعه للسلطه  بالمقطوع سنويا  -

 (e)zonبي ه  المسمى المنطق

 

 الية تقييم العروض: 6-3  

 
مطلوبة وذلك ناصر اليع العجم ىائها علوواحت الهاوض من حيث اكتمسوف يكون هنا  تقييم مبدئي للعر -

 العروض الناقصة وغير المكتملة.عاد الستب

 ( عالمة موزعة على النحو التالي:100تقييم من )ون عالمة الستك -

 العرض الفني واإلداري: .أ

 لهذا العرض موزعة على العناصر التالية كما يلي: عالمة (60)حتساب يتم ا

 .( عالمة30)  ة ماريضوع الفرصة االستثبهة لمويع مشاشارموتشغيل  إدارةجال والمؤهالت في مالخبرات  -

 .( عالمة40)ت والتصورات الفنية والبرنامج الزمني للتشغيل خدماخطة العمل وال -

 . عالمة  (30مشروع بما فيها الخدمات األخرى المنوي تقديمها )لة إدارة اتقديم دراسة تفصيلية عن كيفي -

 

 لعرض المالي:ا .ب

 ية كما يلي:لتالزعة على العناصر العرض مولهذا ا مة( عال40) حتسابتم اي

 االيجار: بدل -

%( من هذه العالمة ألعلى بدل  100لبدل االيجار السنوي بحيث تعطى نسبة ) ( عالمة30)ساب احت ويتم

 العرض. ح على أن ال يقل عن الحد األدنى وتقاس باقي العروض بالنسبة لهذارايجار مقت

 ر:يجامدة اال -

ال تزيد عن  ى أنعل، ار مقترحة ة ألدنى مدة ايجعالم%( من هذه ال 100)ى نسبة يث تعطبح ت( عالما10)

  ( عاماً وتقاس باقي العروض بالنسبة لهذا العرض.20)

 

تقييم للعرض عالمة ال) 40%الفني للشركة(+لعرض )عالمة التقييم  60%ئتالف( = شركة او االة النهائية )للالعالم -

 (  ةكللشر ماليال

 

 لمعادلة اعاله .يق احب اعلى عالمة نهائية  بعد تطبئتالف صاة على الشركة او االلاالحا تتمسو
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   فرصة إحالة البعد  ف االئتال أوالشركة واجبات  -( 7المادة رقم )

 

 

قتصادية قبة االالع منطقة طةى سلديا لم بالتسجيل رسمان تقو  فرصةرسى عليها ال التي او االئتالف  المستثمريتعين على  :  7-1
 الساري في المنطقة االقتصادية الخاصة  .و  به قوانين تسجيل الشركات المعمولصة وفقا الحكام و الخا

 
 
روط لضمان االلتزام بش دينار اردني  ( 20000    بقيمة )ل )االحالة( تاب القبوكن التنفيذ بعد استالم : تقديم كفالة حس 7-2

 اية الغ ذهد لهالمعتم ج ذمو نوحسب ال فرصةال
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 : فرصة تخضع لها هذه ال احكام عامة( 8المادة رقم )
أو رفضها  بول العروضصة هو صاحب االختصاص في قمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخا .أ

 ءمة.الي يعتبره األكثر مأو إعادة التفاوض عليها وله الحق في اختيار العرض الذ

 القتصادية الخاصة.بة االسارية المفعول في منطقة العقين واألنظمة والتعليمات لقوانر باثممستليلتزم ا .ب

قبة مدى التزامه وتنفيذه لكافة لحق في مرالسلطة كامل المناطة به ولتاماً بالواجبات ايلتزم المستثمر التزاماً  .ت

ات بما في ذلك فسخ العقد في جراءإ من هما ترا اتخاذ لطة الحق المطلق فيالواجبات المعهودة اليه كما وللس

لطلب أن تقوم السلطة باراده على مخالفة أي من بنود العقد وذلك بعد ن افال إصرار المستثمر أو أي احد مح

ألوضاع موجب انذار خطي تحدد به المدة المناسبة التي يقتضي عليه تصويب التزاماته بيام بتنفيذ امنه الق

 لة بعد انذاره بذلك.إلحاا على لموافقةغاء الخاللها أو ا

 ية تعرض صاحب العرض لالستبعاد.مرجعلمشروطة بشروط مخالفة لألسس الالعروض ا .ث

سب القوانين واالنظمة المعمول بها الالزمة ح صاريح والرخصموافقات والتمر بالحصول على اليلتزم المستث .ج

من المتقدمين ال يعني أي  لىة عصذه الفرالة هحص علماً بأن قرار إمن جميع الجهات صاحبة االختصا

ت الترخيص ب من المستثمر الذي تحال عليه السير بإجراءايطل على تراخيص إقامة المشروع، حيثالحصول 

 ول.تها حسب األصالمنوي اقام للمنشأت

 لالمعمو نظمةألبموجب القوانين وا مستثمر دفع كافة الضرائب والرسوم القانونية المترتبة على الموقععلى ال .ح

 . اقيةستة اشهر من تاريخ توقيع االتفبعد يبدأ احتساب بدل االيجار كما ا به

 الة الفرصةت الخاصة بإحافة اإلجراءار الموقع وإلغاء كتحتفظ السلطة بحقها في االستنكاف عن تأجي .خ

ى تولمسل يرقى روض العأت أن مستوى هذه الاالستثمارية وذلك اثناء أو بعد تقييم العروض المقدمة لها اذا ر

بول هذه الشروط واالحكام وبمجرد وبق التزامات تجاه أي من المتقدمينمأمول دون أن يترتب عليها أي ال

فة الشروط وهو يسقط سلفاً أي حق له  منه لكاقراراً وقبوالً ن ذلك يعني اوض من المستثمر فإاستالم العر

 لتأجير.عن ا ةلقاء استنكاف السلطللمطالبة بالتعويض او الضرر 

ر القرار باإلحالة ال يعني صدو لسلطة وتأهيل هذه العروض وكذلكاء من تقييم العروض المقدمة لنتهاالان  .د

يعتبر العرض المالي واإلداري والفني المقترح، ورنامج العمل رض المقدم وبة المطلقة على العالموافقة النهائي

 ورد فيهما بالتفاهم. ى ماعلين فمن الطرقرار مثابة الموافقة واالمقرونين بقرار اإلحالة هو ب

 حقوق السلطة ن النية وتعتبر منعليه يتم مصادرة قيمة كفالة حس حالةاستنكاف المستثمر بعد قرار اإلفي حال  .ذ

 بة بها.وال يحق للمستثمر المطال

 ع.المشرو شغيلتوات الالزمة لتنفيذ تزم السلطة بتسهيل إجراءات حصول المستثمر على التصاريح والموافقتل .ر

ي حال نفقة المستثمر. وفعلى حي تمون وماء واتصاالت وصرف ص اليف إيصال الخدمات من كهرباءع تكميج .ز

سليم بيئياً يتم اخذ الموافقة  زان تجميعيف الصحي ألي موقع يتم السماح بإنشاء ختعذر الربط على شبكة الصر

 ثمر.لمستا ه وتفريغه على نفقةالمسبقة عليه من السلطة ويتم نضح

سيتم إعدادها الحقاً  ,  ةاالستثماري ةلمحال عليه الفرصامع المستثمر العقد( ة) تفاقيالاقيع تو خصي اما فيام .س

التفاقيات ا ا في وانين المعممول بهالقل وسب االصوح ة وخاصال ةاالقتصادي ةالعقب ةطقمن ةوبالتنسيق مع سلط

 .ة بالفرص االستثماري ةالخاص
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  الخالصة 
 

عدد  يجار اال مةقي فالوص الرقم

 السنوات ا

 المبلغ االجمالي

 دينار فلس

قطع االراضي المقدم بدل استخدام جار ياالقيمة  -1

 عليها  المشروعالتي سوف يتم انشاء 

    

   بدل االيجار السنوي %ية في الزيادة السنو -2

   المجموع ) رقميا( -3

 وع )كتابة ( =المجم -4

 

 ف :تالاالئ أوم الشركة سا 

 المفوض بالتوقيع:

 الوظيفة:

 العنوان :

 االئتالف : أوختم وتوقيع الشركة 
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 مخطط الموقع العام للمشروع   1الملحق  رقم 
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  المناسيب  وفرقفكره مقطع عرضي إستداللي لشرح ال       2الملحق   رقم     
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 رسم توضيحي استداللي لشرح الفكره   3الملحق رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


