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 الخاصة الشروط المرجعية تقديم اتفاقية 
 الطاقة الكهربائيةوتخزين توليد الشروط المرجعية الخاصة بانشاء محطة 

 في مدينة العقبةالطاقة المتجددة أنظمة باستخدام 

 الجزء االول

 الفهـــرس
 رقم الصفحة                الموضــوع

    3             لووصف العم المقدمة –( 1المادة )
 

  3             اللغة والقانون المعتمدان -(2)المادة 
 

 4         الشروط العامة والخاصة والتعليمات – (3)المادة 
 للمشتركين بالعطاء              

 الشروط العامة 3-1        
     الشروط الخاصة والتعليمات للمشتركين بالعطاء 3-2        

 
 (6-5)  :(4)المادة 

    متطلبات العرض الفني للشركات المتقدمة للعطاء 4-1        
        الخالصة النهائية 4-2        
       
 6 كة أو االئتالف بعد إحالة العطاءواجبات الشر  –( 5)المادة 

 
 7    احكام عامة يخضع لها العطاء - (6المادة رقم )

 
  (9-8)        االتفاقية –( 6المادة )

   10                                    خالصةال( 1ملحق االتفاقية رقم )
    11                   األداءنموذج كفالة حسن  -( 2رقم ) االتفاقيةملحق   
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 الطاقة الكهربائيةوتخزين توليد بانشاء محطة الخاصة الشروط المرجعية 

 في مدينة العقبة ةالطاقة المتجددأنظمة باستخدام 

 

 
 :ووصف العملالمقدمة  -( 1المادة رقم )

 

الطاقة المتجددة وذلك من  ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بطرح فرصة استثمارية في مجال
شمال مدينة العقبة وفق المواقع ميجا واط  200 بقدرة كهربائيةالطاقة وتخزين الانشاء محطة توليد  لخال

التصميم واإلنشاء ) DBOTنظام  على أساسوضمن حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المقترحة 
بالكامل للجهة التي تحددها السلطة وفقاً لألسعار التي يتم االتفاق  يتم بيعها( والتشغيل وإعادة تسليم المشروع

 .الحقا عليها
)المحلية واالجنبية ( تالفات من الشركات االئ وأو األجانب  ينيالمحلللمستثمرين  خاصةتعتبر هذه الدعوة 

الراغبين في تقديم عروضهم وبحيث تقدم هذه العروض في مغلفين و مجالالفي ذات العالقة والخبرة 
 كفالة دخول العطاءعلى يحتوي  ثانيمغلف و والماليالفني الشركة منفصلين يحتوي األول على عرض 

 .الخارج اسم ورقم العطاء واسم الشركة  يكتب عليه من  ثالثفي مغلف  ويوضع المغلفين
 

 
 

رب بالترجمة تعتمد وفي حال وجود تضا للعطاء ليزية جواللغة االن تعتمد اللغة العربية  -أ (2)لمادة رقم ا

 .اللغة العربية

 

بتاريخ  2000 لسنة32يخضع العطاء لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم  -ب

ولكافة التشريعات واألنظمة م اللوازم واالشغال في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة ونظا 31/8/2000

   ذات العالقة بما في ذلك دراسات األثر البيئي ونتائجها.والقوانين 

 

فيه الموقع المقرح النشاء المحطة وأية مخطط مع وثائق العطاء مبين  مرفقموقع تنفيذ العطاء :  -ج

 .توسعات مستقبلية
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 : الشروط العامة والخاصة والتعليمات للمشتركين في العطاء  - (3)لمادة رقم ا

 شروطا عامة لهذا العطاء. الوثائق الشروط العامة : تعتبر الشروط العامة الواردة في  1-3

 -الشروط الخاصة والتعليمات للمشتركين في هذا العطاء : 2-3

  

لشركة، ويعتبر بمجرد مشاركته في العطاء يارة الموقع وذلك قبل تجهيز عرض از المستثمريجب على  أ

مطلعاً وملماً بكافة التفاصيل الحالية والراهنة وعلى دراية تامة بالوضع القائم على أرض الواقع وبحيث 

عن عمليات جمع البيانات وتنفيذ الدراسات المطلوبة )الهندسية والبيئية والمسح  المناقص مسؤوال يكون

وغيرها( على نفقته الخاصة دون أن تتحمل ترحة والربط الكهربائي ودراسات التوليد المقاألرضي 

 السلطة أدنى مسؤولية اتجاه التعويض عن ذلك في أي حالة كانت.

منفصل مدعماً  في مظروف مغلق والمالي العرض الفنييقوم المستثمر في الموعد المحدد بتقديم  ب

يكتب عليه   ثالثفي مغلف  المغلفينوضع يوكفالة دخول العطاء لثاني وعلى مغلف ، بالوثائق المطلوبة

 .العرض  او االئتالف صاحبالشركة المستثمر او خارج اسم ورقم العطاء واسم المن 

ومن غير ان تتحمل السلطة   السلطة لها الحق بالغاء العطاء في أي مرحلة قبل االحالة دون ابداء االسباب ت

 أي تبعات مالية او قانونية  

الطاقة والثروة المعدنية ووزارة   لنواحي الفنية واالدارية : شركة تطوير العقبةشركاء السلطة من ا ث

 وشركات الكهرباء ذات العالقة.

 لعطاء مختومة وموقعة من قبل الشركة او االئتالف .تكون جميع صفحات ايجب أن  ج

 

 للتجديد لمدة يوماً من تاريخ تقديم العرض قابلة  90تكون العروض المقدمة سارية لفترة ال تقل عن  ح

 أخرى يتم تبليغ المستثمرين بها الحقا .       

  خ

 .منفصلتوضع بمغلف  دينار اردني فقط خمسون الف  50000قيمة كفالة الدخول للعطاء  د

 

 .المشروع: خمسة وعشرون عاما من تاريخ التشغيلمدة  ذ

 

يتم فرض غرامة تأخير علماً بأنه سمن تاريخ أمر المباشرة سنتان كحد أقصى  -تنفيذ المشروع :مدة  ر

 دينار/ يوم. 3000 بقيمة

 

( أربعة عشر يوما تقويميا 14على المستثمر  أو االئتالف المحال عليه العطاء توقيع االتفاقية خالل ) ز

 من تاريخ كتاب اإلحالة .

 

تكون على نفقة المناقص الذي سيحال ومعداته ومستلزماته الفنية واإلدارية المشروع  مكوناتميع ج س

 العطاء. عليه
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 : (4)المادة رقم 
 :للشركات المتقدمة للعطاء والمالي عرض الفنيالمتطلبات  -4-1

على البيانات  المقدميحتوي العرض  وعلى أن الفنية طبقا ألسس التقييم المعتمدة سيتم فتح هذه العروض -1

 المبينة أدناه معززة بالوثائق الرسمية:

ائتالف مرفقا لب أن يذكر ما إذا كانت شركة واحدة أو وصف واضح لمقدم العطاء: يجب على مقدم الط ▪

وتوقيعه من قبل الوثائق الرسمية التي تثبت وصف الشركة وتسجيلها والعالقة مع الشركة األم )إن وجدت( 

 ، والمصرح لهم بتوكيل قانوني.الشركة )اإلئتالف(ممثلي 

شروع ضمن المنطقة المحددة من إلنشاء المالمعتمد الموقع على مقدم الطلب توضيح وصف المشروع:  ▪

، وقدرة المشروع وكمية التوليد والمساحات المطلوبة لتنفيذ المشروع اإلحداثيات، لى الخريطةالسلطة ع

بما يلبي احتياجات السحب اليومي تكنولوجيا التخزين المقترحة و ،تطبيقهاالتكنولوجيا التي سيتم  ،المقدرة

بمتطلبات ربط ذات الصلة فيما يتعلق  بالجهات الرسميةاالتصال  كما ويتعين على مقدم الطلب ،وتوزيعها

على مسؤولية ونفقة المناقص والتكاليف الالزمة للتنفيذ و في الموقع المقترح المحطة على الشبكة الوطنية

 طلبات فنية أخرى خاصة بالمشروع .، وأية متالذي سيحال عليه العطاء

الوثائق التي تثبت القدرة على إعداد التصاميم على مقدم الطلب تقديم  القدرة التقنية وخبرة مقدم العطاء: يجب ▪

من حيث الحجم المماثلة بناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة والدراسات الفنية الالزمة للمشروع و

 وجه الخصوص.التكنولوجيا المستخدمة على و

أيضا  عليه كما ،ققة للسنوات الثالثة السابقة: على مقدم الطلب تقديم بيانات مالية مدالمالءة المالية للشركة ▪

 ، وتوضيح تجاربه السابقة بالخصوص.إثبات قدرته على الحصول على أموال كافية لتطوير المشروع

 .وآلية الربط بالشبكة الوطنية برنامج تنفيذ المشروع ▪

 خطة المراقبة البيئية وضبط الجودة. ▪

 التشغيل والصيانة.اإلدارة وخطة  ▪

 المستخدمة.التكنولوجيا  ▪
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 : الخالصة النهائية  -4-2

 

سعر )فلس/كيلوواط.ساعة( مقترح ألقل طبقا المطابق ماليا و األقلاحالة العطاء على العرض سيتم  •

 خالل مدة المشروع.

 .المشروع  عن كامل مساحة أرض( فقط دينار واحد) االيجار السنوي لألرض بدل •

 

 

 

  إحالة العطاء بعد  ئتالف اال أوالشركة واجبات  - (5)المادة رقم 

 

 

رسى عليها العطاء ان تقوم بالتسجيل رسميا لدى سلطة منطقة العقبة  التي او االئتالف  المستثمريتعين على  :  5-1
 والساري في المنطقة االقتصادية الخاصة  . به االقتصادية الخاصة وفقا الحكام وقوانين تسجيل الشركات المعمول

 
 
 خمسون الف ( 50000كتاب القبول )االحالة( بقيمة )كفالة حسن التنفيذ بعد استالم ب لة الدخول للعطاءاستبدال كفا:  5-2

 ( 2لضمان االلتزام بشروط العطاء وحسب النموذج المرفق )ملحق االتفاقية رقم دينار 
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 :احكام عامة يخضع لها العطاء( 6المادة رقم )

ية الخاصة هو صاحب االختصاص في قبول العروض أو مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصاد .أ

 رفضها أو إعادة التفاوض عليها وله الحق في اختيار العرض الذي يعتبره األكثر مالءمة.

 سارية المفعول في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.بالقوانين واألنظمة والتعليمات يلتزم المستثمر  .ب

توليد وتخزين يلتزم المستثمر بدراسة وتطبيق المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل محطة  .ت

 والمبينة أعاله في الشروط المرجعية.الطاقة الكهربائية 

ً بالواجبات المناطة به وللسلطة كامل الحق في مراقبة مدى التزامه وتنفيذه  .ث ً تاما يلتزم المستثمر التزاما

ات المعهودة اليه كما وللسلطة الحق المطلق في اتخاذ ما تراه من إجراءات بما في ذلك فسخ لكافة الواجب

العقد في حال إصرار المستثمر أو أي احد من افراده على مخالفة أي من بنود العقد وذلك بعد أن تقوم 

ة التي يقتضي عليه السلطة بالطلب منه القيام بتنفيذ التزاماته بموجب انذار خطي تحدد به المدة المناسب

 تصويب األوضاع خاللها أو الغاء الموافقة على اإلحالة بعد انذاره بذلك.

 العروض المشروطة بشروط مخالفة لألسس المرجعية تعرض صاحب العرض لالستبعاد. .ج

يلتزم المستثمر بالحصول على الموافقات والتصاريح والرخص الالزمة حسب القوانين واالنظمة  .ح

ً بأن قرار إحالة هذه الفرصة على أي من المعمول بها من  جميع الجهات صاحبة االختصاص علما

يه المتقدمين ال يعني الحصول على تراخيص إقامة المشروع، حيث يطلب من المستثمر الذي تحال عل

 ت المنوي اقامتها حسب األصول.آالسير بإجراءات الترخيص للمنش

نونية المترتبة على الموقع بموجب القوانين واألنظمة على المستثمر دفع كافة الضرائب والرسوم القا .خ

 المعمول بها.

تأجير الموقع وإلغاء كافة اإلجراءات الخاصة بإحالة الفرصة االستثمارية  الغاءتحتفظ السلطة بحقها في  .د

وذلك اثناء أو بعد تقييم العروض المقدمة لها دون أن يترتب عليها أي التزامات تجاه أي من المتقدمين 

قبول هذه الشروط واالحكام وبمجرد استالم العروض من المستثمر فإن ذلك يعني اقراراً وقبوالً منه وب

ً أي حق له للمطالبة بالتعويض او الضرر لقاء استنكاف السلطة عن  لكافة الشروط وهو يسقط سلفا

 التأجير.

ور القرار باإلحالة ال ان االنتهاء من تقييم العروض المقدمة للسلطة وتأهيل هذه العروض وكذلك صد .ذ

يعني الموافقة النهائية المطلقة على العرض المقدم وبرنامج العمل المقترح، ويعتبر العرض مقرون 

 بقرار اإلحالة هو بمثابة الموافقة واالقرار من الطرفين على ما ورد فيهما بالتفاهم.

وتعتبر من  دخول العطاء الة في حال استنكاف المستثمر بعد قرار اإلحالة عليه يتم مصادرة قيمة كف .ر

 حقوق السلطة وال يحق للمستثمر المطالبة بها.

يلتزم المستثمر الذي سيحال عليه هذه الفرصة االستثمارية بتوفير الكوادر الفنية الالزمة والمؤهلة للقيام  .ز

 بتنفيذ العمل حسب شروط العطاء .

والموافقات الالزمة لتنفيذ وتشغيل تلتزم السلطة بتسهيل إجراءات حصول المستثمر على التصاريح  .س

 المشروع.
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 االتفاقية – (7)المادة رقم )
 خدمات الشروط المرجعية الخاصة  تقديم تفاقيةا 

 مدينة العقبة - باستخدام أنظمة الطاقة المتجددةوتخزين الطاقة الكهربائية توليد النشاء محطة 

 

 
 ................................................................................................اتفاقية :  

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

 
 ...............................................................................................قم : ر طاء ع
 
 ررت هذه االتفاقيه في هذا اليوم               من شهر        سنة            بين الفريقينح -

 
  الفريق األول : صاحب العمل :

 
  -ويمثله :

 
  االئتالف : أوالفريق الثاني : الشركة  

  -يمثله :و
 
باستخدام  وتخزين الطاقة الكهربائيةتوليد تصميم وانشاء وتشغيل محطة لما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات   

، فقد االئتالف  أوالشركة  الثاني  فريقل، ولما كان قد قبل بعرض ااالقتصادية الخاصة منطقة العقبةفي أنظمة الطاقة المتجددة 

 -تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :

في العطاء شروطا عامة واجب التقيد بها  باالضافة  للكلمات اعتماد الشروط  والمالحق الوارده  -1
( من شروط هذه االتفاقيه وواجب  3 و التعاريف الوارده في المادة ) والعبارات الوارده في هذه االتفاقيه

 .التقيد بها اينما ترد
 
 

وعها وحده متكامله ، عتبار الوثائق المدرجه أدناه جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقيه وتعتبر في مجما -2
 -ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

 رار االحالهق -أ 
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 رض المناقصه ع -ب 
 لشروط الخاصه لالتفاقيها -ج 
 روط المرجعيهشلا -د 
 -هـ 

  -و
 لشروط العامها

ى  التعليمات للمشتركين في العطاء ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع عل
  .االتفاقيه
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 قيمة االتفاقية : )                           ( دينار  -أ -3
 دينار…………………………………………………………………………………… 

 يوماً ……………………………………………..االتفاقية : )                     ( يوما  مدة -ب    
 وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق االول 

لى باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة ع وتخزين الطاقة الكهربائيةتوليد محطة  وتشغيل بانشاءتعهد الفريق الثاني ي -4
 فيها  في هذه االتفاقية وفقا للشروط والمتطلبات الواردة (DBOT) مبدأ

 
 الفريق الثاني     لفريق األولا  
             صاحب العمل  
               

 ..……………………………التوقيع:   ……………………………………لتوقيع: ا 
 
 ……………………………االسـم :   ……………………………………السـم: ا
 
 …………………………….الوظيفة:   …………………………………..:لوظيفها
 

 قد شهد على ذلك :                                     قد شهد على ذلك :
 

 ....………………………………لتوقيع:ا  ..…………………………………التوقيع:
 
 ……………………..........االسم:                                     ……………………:ـمسالا

 

 



 اسم العطاء                     لمملكة األردنية الهاشمية                   ا                                                 42/2018رقم العطاء : 

 توليد بانشاء محطة الخاصة الشروط المرجعية         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                                               2018  لثانيتشرين ا

 مدينة العقبة  فيالطاقة المتجددة باستخدام أنظمة  الطاقة الكهربائيةوتخزين  

 11 

 (1رقم ) االتفاقية ملحق

 

 الخالصة  
 

ك.و.س/المعتمد المبلغ منقول من البيـــان الرقم  

 دينار فلس صفحة  

1.     مجموع قيمة االعمال 

2.     تنزيل أو زيادة )            (% 

4. ام )بعد التنزيل او الزيادة( المجموع الع      

 المجموع النهائي فقط _________________________________
 

  

 
 

     : المجموع النهائي كتابة
    :  الشركة او االئتالف اسم 

      :  التوقيـــــــع
     :   التاريـــــــخ

     : ختم الشركـــــة
  : عنوان الشركــــة

 (  فاكس )                 (               هاتف )     
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 (2ملحق االتفاقية رقم )
 نموذج كفالة حسن االداء 

 الى السادة :
 

 ……………………......يسرنا اعالمكم بأن مصرفنا...................................................
 

 …………………............................................قد كفل بكفالة مالية ، الشركة أو االئتالف..........
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ........................................................................…………………........المتعلق 

 دينار اردني .…………………………………………………..  .....……………..(بمبلغ : ) 
 

 وتخزين الطاقة الكهربائيةتوليد  وانشاء محطةبتصميم وذلك مقابل كفالة حسن االداء لضمان التزام االشركة أو االئتالف  
 ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة بالعطاء اعاله .في مدينة العقبة باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة 

 
ن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى اول طلب من قبلكم بال انذار او تحفظ او أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي واننا نتعهد ا

 معارضة من جانب الشركة أو االئتالف  .
 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ اصدارها وال تلغى اال بكتاب رسمي من  سلطة العقبة االقتصادية الخاصة   وتحدد  
  -ا" :مبدئي

 
 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .
 

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................
 المفوض بالتوقيــع : ...........................

 ..........................بحضــور وشهادة : .
 التـــــــاريخ : ...........................

 


