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 الشروط المرجعية الخاصة بانشاء محطة لتحلية الخاصة جعية الشروط المر

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة-مياه البحر في خليج العقبة 

 

 
 المقدمة : -( 1المادة رقم )

 

بناء  تصميم و ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بطرح فرصة استثمارية في مجال االستثمار في
واعادة تسليم تشغيل الو التصميم واالنشاء على اساس مبدأ حلية مياه البحر في خليج العقبة اول محطة لتوانشاء 

تحلية عالية الجودة تعمل واالنظمة النتاج مياه  بحيث يستخدم المصنع احدث التقنياتو D B O T)) المشروع 
لديها القدرة على تحلية مياه  توفير احتياجات المنطقة من المياه بحيث تكون المحطةوذلك بهدف بهذا االساس ، 

يتم بعد ذالك بيعها للجهة التي تحددها  السلطة ووفقا لالسعار التي يتم  مليون متر مكعب سنويا 20بحوالي البحر 
 .االتفاق عليها الحقا 
ذات العالقة )المحلية واالجنبية ( االئتالفات من الشركات المحلين او للمستثمرين  خاصةتعتبر هذه الدعوة 

الراغبين  مياه البحر في خليج العقبة لمحطة تحلية ل واعادة التسليمتشغيل الو التصميم واالنشاءفي مجال والخبرة 
 الشركة للعطاء في تقديم عروضهم وبحيث تقدم هذه العروض في مغلفين منفصلين يحتوي األول على عرض 

يكتب عليه من الخارج اسم   ثالثمغلف في  ويوضع المغلفينعلى كفالة الدخول للعطاء يحتوي  ثانيمغلف و
 .ورقم العطاء واسم الشركة 

 
 وصف العمل في نطاق االتفاقية : – ( 2المادة رقم )            

      
التصميم االستثمار في مجال في  المستثمرين المحليينيهدف هذا العطاء الى فتح المنافسة امام 

ويمكن الدخول في  خليج العقبة في  مياه البحر حليةتللمحطة واالنشاء والتشغيل واعادة التسليم 
الشركات ذات العالقة والخبرة )  مستثمرين محلين ومستثمرين من خارج االردن من اصحاب بين ائتالفات 

ً  يتمحيث (  التصميم واالنشاء والتشغيل واعادة التسليمفي مجال  والكفاءة استخراج مياه العقبة حاليا
( مليون متر مكعب بالسنة لالستخدامات 17.5لجوفية وتصل الى حوالي )من مستودعات المياه ا

والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية وتشير التقديرات الى ان الطلب في مدينة العقبة السكنية 
في بناء اول محطة لتحلية سلطة ال لذلك تعتزم( مليون متر مكعب 25سيكون حوالي ) 2020في عام 

من المياه ويجب على ( مليون متر مكعب سنويا 20ث تكون قادرة على توفير حوالي )مياه البحر بحي
التصميم المصنع ان يستخدم احدث التقنيات واالنظمة النتاج مياه تحلية عالية الجودة على اساس 

 . (DBOT) واالنشاء والتشغيل واعادة التسليم
 
 

                           
 



 اسم العطاء                                  لمملكة األردنية الهاشمية                   ا                                                   38/2018رقم العطاء : 

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

مدينة العقبة االقتصادية - البحر في خليج العقبة                                                                                                                                       

 الخاصة

                                                                       

 4 

 

وفي حال وجود تضارب بالترجمة تعتمد اللغة  للعطاء واللغة االنكليزية  تمد اللغة العربيةتع  -أ (3لمادة رقم )ا

 .  العربية 

 

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

 ونظام اللوازم واالشغال في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة 31/8/2000

 

 .مخطط مع وثائق العطاء مبين فيه الموقع المقرح النشاء المحطة  مرفقتنفيذ العطاء :  موقع -ج

 

 : الشروط العامة والخاصة والتعليمات للمشتركين في العطاء  -( 4المادة رقم )

 .شروطا عامة لهذا العطاء الوثائق في الشروط العامة : تعتبر الشروط العامة الواردة  -1-4

 -يمات للمشتركين في هذا العطاء :الشروط الخاصة والتعل  -2-4
 

زيارة الموقع على الطبيعة وذلك قبل اعداد عرضه ويعتبر بمجرد تقديم  المناقصاو  المستثمريجب على  -أ

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

ات جمع البيانات وتنفيذ الدراسات المطلوبة )الهندسية والبيئية والمسح البحري عملي " عنالمناقص مسؤوال يكون

واالرضي والهيدروليكية وغيرها( وعلى نفقته الخاصة دون أن تتحمل السلطة أدنى مسؤولية تجاه التعويض عن 

 .ذلك في أي حالة كانت

وعلى مدعماً بالوثائق المطلوبة في مظروف مغلق منفصل   في الموعد المحدد بتقديم عرضه المستثمريقوم  -ب

يكتب   ثالثفي مغلف المظرفين وضع يولدخول العطاء الكفالة المالية المطلوبة  يحتوي على  ثانيمظروف 

 .العرض  او االئتالف صاحبالشركة المستثمر او خارج اسم ورقم العطاء واسم العليه من 

وفق  فنياالمطابق ماليا واالنسب(  االقلاالفضل ) العرض روسيتم اختيا المتقدمة للعطاء  سيتم فتح العروض للشركات -ج

 ما تراه السلطة مناسبا.

 . العروض المالية السلطة غير ملزمة باالحالة على أقل  -ح

 السلطة لها الحق بالغاء العطاء في أي مرحلة قبل االحالة دون ابداء االسباب -خ

 عقبة وشركة تطوير العقبةشركاء السلطة من النواحي الفنية واالدارية : شركة مياه ال -د

 مختومة وموقعة من قبل الشركة او االئتالف .للعطاء  كون جميع الصفحات تيجب أن  -ذ

 

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

 .يتم تبليغ المستثمرين بها الحقا أخرى        

 

 دينار اردني فقط. خمسون الف  50000)حسن النية(  للعطاء قيمة كفالة الدخول  -ز
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 للسلطة الحق بإلغاء العطاء دون ابداء االسباب ومن غير ان تتحمل السلطة  أي تبعات مالية او قانونية  . -س

 

يا من ( أربعة عشر يوما تقويم14أو االئتالف المحال عليه العطاء توقيع االتفاقية خالل ) المستثمر على  -ش

 تاريخ كتاب اإلحالة .

 

 واالنتاج الفعلي للمياه  مدة المشروع: خمسة وعشرون عاما من تاريخ التشغيل -ص

 

 سنتان كحد أقصى من تاريخ امر المباشرة بالعمل مدة التنفيذ :  -ض

 

ونفقة المناقص  الطاقة الكهربائية: تكون دراسة وتنفيذ البدائل المتاحة والممكنة لتزويد المشروع بالطاقة على مسؤولية -ط

 . الذي سيحال عليه العطاء مع التنويه الى أفضلية استخدام الطاقة النظيفة

جميع المنشآت ومرافق المشروع والمعدات والبنية التحتية والخزانات بانواعها ومن ضمنها التجميعية وخطوط النقل  -ظ

 المناقص الذي سيحال عليه العطاء. والمآخذ والقنوات والمضخات وكلفة تزويد واستهالك الطاقة تكون على نفقة

الذي سيحال عليه العطاء بكافة التشريعات واالنظمة والقوانين سارية المفعول بما فيها حماية البيئة  يلتزم المناقص -ع

 ودراسة االثر البيئي ونتائجها.
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 ( :5المادة رقم )

يبةين مواصةفات ميةاه البحةر )خلةيج العقبةة( ( 1المواصفات الخاصةة بالميةاه: الجةدول رقةم ) -5-1

 :( يبين  المواصفات كحد أدنى للمياه المحالة الخارجة2والجدول رقم )

 
Table (1) Sea Water Specifications Point 

 

Test Unit Value 

PH  7.5-8.5 

Conductivity Microsiemense 

(µs)  

<50000 

Temp C0 35-40, 

Temperature 

trend for one 

year is 

attached to 

tender 

Documents 

Attachment # 

2 . 

TDS ppm < 37000 

N ppm <1 

Turbidity NTU <3 

Ca ppm 450-500 

Mg ppm <2000 

CL ppm 22600 

Fe ppm 0.06 

Na ppm 12500 

F ppm 1.06 

SiO2 ppm 70 

Free chlorin ppm 0.3-0.6 

P ppm <0.05 

Cu ppm <0.02 

SO4 ppm 3900 
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 (:2وذلك النتاج مياه ذات نوعية حسب المواصفات الوارده في الجدول رقم )

 

 Treated ( Product)  Water Specifications (2جدول رقم )

 

Test Unit Value 

PH  7-7.5 

Conductivity Microsiemense 

(µs)  

<600 

Temp C0 --- 

TDS ppm < 350 

N ppm <0.1 

Turbidity NTU <0.5 

Ca ppm <3 

Mg ppm <6 

CL ppm <180 

Fe ppm 0.01 

Na ppm <120 

F ppm <0.1 

SiO2 ppm <5 

Free Chlorine ppm <0.1 

P ppm <0.01 

Cu ppm <0.001 

SO4 ppm <40 

 

 باإلضافه الى مراعاة البنود ادناه:

 (  -LSI ≥ 0.5  ≤ +1.5أن تكون تركيبة المياه مستقرة وبحيث يكون ال ) •

بما فيها  المعاايير  286/2008اصر تندرج ضمن معايير المواصفة األردنية لمياه الشرب  رقم باقي العن •

 الميكرو بيولوجيا.

 

 

 
 .دينار/يوم 3000سيتم فرض غرامة تأخير بقيمة  :الغرامة  -5-2
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 -التقديمات المطلوبة لالشتراك في العطاء : -( 6المادة رقم )

الشركة للعطاء عرض لمغلف  مغلفينيحتوي على واحد تقديم العرض في مظروف  أو االئتالف الشركة على      

  دعوة العطاء خالل الفترة المحددة في خطاب  وتسليمهة المالية المطلوبة لدخول العطاء ومغلف للكفالويكون مغلق 

 يجب ان يتضمن عرض الشركة للعطاء مايلي :و

6/1 

 ( ابهةشمشاريع مخبرات مماثلة ) -أ

 يذ المشروعبرنامج تنف -ب

 المالءة المالية -ت 

 مصدر الطاقة الكهربائيةث 

 خطة المراقبة البيئية وضبط الجودة -ج

 خطة التشغيل والصيانة  -ح

 خطة االدارة -خ

 (BRINE WATERخطة معالجة المياه الراجعه )   -د

 التكنولوجيا المستخدمة -ذ

 

 

 : الخالصة النهائية  6-2

 

فنيا وفق ما تراه السلطة المطابق ماليا و( االنسب  االقل االفضل )احالة العطاء على العرض سيتم  •

 مناسبا.

 .لكامل مساحة ارض المشروع ( واحد  دينار)بدل االيجار السنوي لألرض  •
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  إحالة العطاء بعد  االئتالف  أوالشركة واجبات  -( 7المادة رقم )

 

 

رسى عليها العطاء ان تقوم بالتسجيل رسميا لدى سلطة منطقة العقبة االقتصادية  التي او االئتالف  المستثمر يتعين على :  7-1
 والساري في المنطقة االقتصادية الخاصة  . به الخاصة وفقا الحكام وقوانين تسجيل الشركات المعمول

 
 
خمسون الف دينار ( 50000كتاب القبول )االحالة( بقيمة )م كفالة حسن التنفيذ بعد استالب استبدال كفالة الدخول للعطاء:  7-2

 ( 2لضمان االلتزام بشروط العطاء وحسب النموذج المرفق )ملحق االتفاقية رقم 
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 احكام عامة يخضع لها العطاء :( 8المادة رقم )

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

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

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

والمبينة  محطة التحلية إنشاء وتشغيل تصميم ويلتزم المستثمر بدراسة وتطبيق المتطلبات الفنية الخاصة ب .ت

 أعاله في الشروط المرجعية.

يلتزم المستثمر التزاماً تاماً بالواجبات المناطة به وللسلطة كامل الحق في مراقبة مدى التزامه وتنفيذه لكافة  .ث

العقد في  الواجبات المعهودة اليه كما وللسلطة الحق المطلق في اتخاذ ما تراه من إجراءات بما في ذلك فسخ

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

منه القيام بتنفيذ التزاماته بموجب انذار خطي تحدد به المدة المناسبة التي يقتضي عليه تصويب األوضاع 

 ك.خاللها أو الغاء الموافقة على اإلحالة بعد انذاره بذل

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

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

عني بها من جميع الجهات صاحبة االختصاص علماً بأن قرار إحالة هذه الفرصة على أي من المتقدمين ال ي

الحصول على تراخيص إقامة المشروع، حيث يطلب من المستثمر الذي تحال عليه السير بإجراءات 

 الترخيص للمنشأت المنوي اقامتها حسب األصول.

على المستثمر دفع كافة الضرائب والرسوم القانونية المترتبة على الموقع بموجب القوانين واألنظمة المعمول  .خ

 بها.

تأجير الموقع وإلغاء كافة اإلجراءات الخاصة بإحالة الفرصة االستثمارية وذلك  الغاءي تحتفظ السلطة بحقها ف .د

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

الً منه لكافة الشروط الشروط واالحكام وبمجرد استالم العروض من المستثمر فإن ذلك يعني اقراراً وقبو

 وهو يسقط سلفاً أي حق له للمطالبة بالتعويض او الضرر لقاء استنكاف السلطة عن التأجير.

ان االنتهاء من تقييم العروض المقدمة للسلطة وتأهيل هذه العروض وكذلك صدور القرار باإلحالة ال يعني  .ذ

بقرار اإلحالة  مقرونالمقترح، ويعتبر العرض  الموافقة النهائية المطلقة على العرض المقدم وبرنامج العمل

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

في حال استنكاف المستثمر بعد قرار اإلحالة عليه يتم مصادرة قيمة كفالة حسن النية وتعتبر من حقوق  .ر

 السلطة وال يحق للمستثمر المطالبة بها.

بتنفيذ  لذي سيحال عليه هذه الفرصة االستثمارية بتوفير الكوادر الفنية الالزمة والمؤهلة للقياميلتزم المستثمر ا .ز

 .العمل حسب شروط العطاء 

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

 المشروع.
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 االتفاقية –( 9المادة رقم )
 خدمات الشروط المرجعية الخاصة  ديمتق تفاقيةا 

 مدينة العقبة-النشاء محطة لتحلية مياه البحر في خليج العقبة 

 

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

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

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

 
  لفريق األول : صاحب العمل :ا
 

  -ويمثله :
 

  االئتالف : أوالفريق الثاني : الشركة  
  -يمثله :و
 
منطقة في  تصميم وانشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر في خليج العقبة لما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات   

، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي االئتالف  أوالشركة  الثاني  فريقلاعرض ولما كان قد قبل باالقتصادية الخاصة ،  العقبة

:- 

اعتماد الشروط  والمالحق الوارده في العطاء شروطا عامة واجب التقيد بها  باالضافة  للكلمات  -1
التفاقيه وواجب ( من شروط هذه ا 4والعبارات الوارده في هذه االتفاقيه و التعاريف الوارده في المادة ) 

 0التقيد بها اينما ترد  
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عتبار الوثائق المدرجه أدناه جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقيه وتعتبر في مجموعها وحده متكامله ، ا -2

 -ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :
 رار االحالهق -أ 
 رض المناقصه ع -ب 
 لشروط الخاصه لالتفاقيها -ج 
 روط المرجعيهشلا -د 
 -هـ 

  -و
 لشروط العامها

التعليمات للمشتركين في العطاء ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على  
  0االتفاقيه 

 
 قيمة االتفاقية : )                           ( دينار  -أ-3

 دينار…………………………………………………………………………………… 
 يوماً ……………………………………………..: )                     ( يوما  االتفاقية مدة -ب    

 وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق االول 
في هذه االتفاقية  (D B O Tلمياه البحر في خليج العقبة على مبدأ)محطة تحلية  وتشغيل بانشاءتعهد الفريق الثاني ي -4

 ها في وفقا للشروط والمتطلبات الواردة
 

 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:                                  ……………………:ـمالسا
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 (1رقم ) االتفاقية ملحق

 

 الخالصة  
 

 الرقم
 البيـــان

محالة من المياه ال 3المبلغ/م منقول من
 الخارجة من محطة التحلية 

 دينار فلس صفحة  

1.     مجموع قيمة االعمال 

2.     تنزيل أو زيادة )            (% 

4.     المجموع العام )بعد التنزيل او الزيادة(  

 المجموع النهائي فقط _________________________________
 

  

 
 

     : المجموع النهائي كتابة
    :  شركة او االئتالف الاسم 

      :  التوقيـــــــع
     :   التاريـــــــخ

     : ختم الشركـــــة
  : عنوان الشركــــة

 هاتف )                 (  فاكس )                 (   
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 (2ملحق االتفاقية رقم )

 نموذج كفالة حسن االداء 
 الى السادة :

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

 
 …………………......................................................الشركة أو االئتالفقد كفل بكفالة مالية ، 

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

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

 
في  ه البحر في خليج العقبة وانشاء محطة لتحلية ميابتصميم  االشركة أو االئتالف وذلك مقابل كفالة حسن االداء لضمان التزام 

 ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة بالعطاء اعاله .مدينة العقبة 
 

واننا نتعهد ان ندفع لكم المبلغ المذكور لدى اول طلب من قبلكم بال انذار او تحفظ او أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي معارضة 
 . الشركة أو االئتالف من جانب 

 
وتحدد    سلطة العقبة االقتصادية الخاصة ة المفعول من تاريخ اصدارها وال تلغى اال بكتاب رسمي من وتبقى هذه الكفالة ساري

  -مبدئيا" :
 

 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 
 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .

 
 ف : ...........................توقيع الكفيل/مصر 

 المفوض بالتوقيــع : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
 


