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 الخاصة  الشروط المرجعية تقديم اتفاقية 

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

   الخاصه ةمع سلطه منطقه العقبه االقتصادية كابالشر  (DBOوتنفيذ وتشغيل )

 الجزء االول 

 الفهـــرس
 رقم الصفحة                الموضــوع

   3             المقدمة  -( 1المادة )
    3                      وصف العمل في نطاق االتفاقية -( 2المادة )
  4                  المعتمدان اللغة والقانون  -( 3المادة )
 ( 5 -4)    الشروط العامة والخاصة والتعليمات –( 4المادة )

 بالفرصةللمشتركين               
 الشروط العامة  4-1        
     بالفرصةالشروط الخاصة والتعليمات للمشتركين  4-2        
   ( :5المادة )
 6 عناصر ومكونات الممشى االنشائية   5-1        
 المشروع اهداف  5-2        
 عناصر االستثمار في المشروع  5-3        
 الغرامة    5-4        
 نطاق العمل  5 -5        
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 (8 – 7 ) :  بالفرصةالتقديمات المطلوبة لالشتراك  –( 6المادة )
 العرض الفني  -6-1          
 العرض المالي   -6-2          
   الية تقييم العروض -6-3          

   
 9 لفرصةواجبات الشركة أو االئتالف بعد إحالة ا –( 7المادة )
 10                  احكام عامة   –( 8المادة )
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 لإلستثمار في  مشروع ممشى بحري ومرافق سياحيهالشروط المرجعيه  

  (DBOوخدميه تابعه له على نظام عقد مقاوله تصميم وتنفيذ  وتشغيل ) 

 الخاصه ةمع سلطه منطقه العقبه االقتصادي اكةبالشر

 

 
 المقدمة :  -( 1المادة رقم )

 

مع القطاع الخاص  لالستثمار    ةكااستثمارية  بالشر  ةطرح فرصبترغب سلطه منطقه العقبه االقتصادية الخاصه   •
مشروع ممشى بحري محاذي للطريق الساحلي وحسب الملحق رقم)  ة في مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل وادار

في مجال تصميم وبناء    ةلخبرا  نين يمتلكوذ( الذي يوضح موقع المشروع  فعلى من يرغب من المستثمرين ال1
ه  ذ هفي  والمشروبات التقدم    المأكوالتوتقديم     ةوالخدمات  الترفيهي  ةوتشغيل  المرافق السياحيه الشاطئية  و ادرا
 .للمشروع  ة وفقا للشروط المرجعيه المعد ةالفرص

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

      
على الطريق الساحلي الجنوبي على   ةبحري ةممشى بحري على واجهة تصميم و تنفيذ وتشغيل وأدار

متر لكل  10و بعرض ال يقل عن    (  zonesمناطق ) ة خمسمقسم الى  ،تقريبا م ط   1100طول 
المبين في   ة ووحسب الرسم التوضيحي لكل منطق من حد الجدار البحري  بـأتجاه البحر   ةمنطق

ممشى بحري  مكون من    ةوإدام ة وتشغيل وادار  بناءو تصميم  من خالل (  وذلك 2الملحق رقم ) 
و مصاعد  أ/منسوب  متصلين بأدراج والممشيين )علوي وسفلي( وعلى منسوبين مختلفين وحسب فرق 

 يتفق عليها بين الطرفين   ةمعماري ةوحسب تصاميم هندسي  ةكهربائي
 

التنافس و التقدم بطلب   رللمستثم الممشى ويمكناالستثمار ضمن  ةمنطق   zone  ))تعتبر كل  -
 هذا العقد  في  ةالمواصفات الواردوكثر  وحسب الشروط  أو أ ةواحد ةاالستثمار  لمنطق

 
الغربي للطريق الساحلي ويطلق  ةالممشى العلوي  تكون ارضيته  مع منسوب رصيف المشا  -

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

العلوي والسفلي متصالن أنشائياً  ضمن الهيكل العام االنشائي للممشى وحسب  ال الممشيين ك -
 (.  3الرسم الذي يبين الفكره التصميمه في الملحق رقم )
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ممشى بجميع عناصره ومرافقه مالصق ومتصل افقيا بالجدار البحري  للهيكل العام اليكون     -
م من الحد الغربي للجدار البحري المالصق   10المحاذي للطريق الساحلي وبعرض ال يقل عن 

  .مع هذا الميل متوافق هيكل الممشى  يكونمراعاه الميل في رصيف المشاه وان  بحيث يتم ممشى  لل
حسب واقع الحال في موقع   ذلك و، رض الممشى بأتجاه البحر من الممكن ان يتفاوت ع    -

المشروع والطبيعه الجفرافية وما تسمح به الدراسه الجيوتقنيه  والبيئيه للجانب البحري  والبري  والتي  
و أ ةسوف تحدد افضل النظم والبدائل لنظام تصميم  هيكل الممشى اما معلق او مثبث على ركائز معدني

يحدد طول وعرض   المرفق والذيموقع البمخطط  ةالموضحوكالهما معا  ضمن  حدود المشروع 
 . الممشى البحري

 
م   4يوجد فرق منسوب ما بين الرصيف  الغربي للطريق الساحلي  وسطح البحر يقدر بحوال   -

  حجري وصخري في بعض االجزاء من حدود المشروع وحسب   ئعلى شكل شاطة  اليابس من ضمنها
 . (  2ما هو مبين في الملحق رقم ) 

المحاذي له وال   ةالمشا منسوب رصيف  نفسالممشى العلوي  ةشترط  ان يكون منسوب ارضيي -
 .  ةالمشا الممشى العلوي عن منسوب رصيف  ةيجوز تجاوز ارتفاع ارضي

 
 
على الرغم مما ورد اعاله  يجب ان يكون التصميم االنشائي والهندسي والمعماري النهائي       -

مخرجات  التوصيات  الفنيه للدراسات الهندسيه والبيئيه والجيوتقنيه للجدار البحري   حسبللممشى 
 تم التعاقد معه يالذي سلية المستثمر ومن مسؤوالتي هي  منه ةالقريب ةومنطقه الشاطئ و االجزاء البحري

 . الحقا"
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 .  فرصةللاالنجليزية اوتعتمد اللغة العربية   -أ (3لمادة رقم )ا

 

ونظام اللوازم  2000لسنة32لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم  هذه الفرصة خضع ت -ب

 بالسلطة المعمول به واالشغال في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة 

 

           المبين فيه الموقع العام للمشروع ( 1الساحل الجنوبي وحسب المخطط رقم )  : مشروعموقع تنفيذ ال -ج

 

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

  ه الفرصـةشـروطا عامة لهذ الوثائق الشـروط العامة : تعتبر الشـروط العامة الواردة في  -4-1

بجميع   (D B Oنموذج عقد )التصـميم والتنفيذ والتشـغيل ( ) ه الفرصـة ويطبق على هذ

 .ورد فيه من شروط عامة وخاصة ونماذج  ما

 - : صة ه الفرالشروط الخاصة والتعليمات للمشتركين في هذ  -4-2
 

على الطبيعة وذلك قبل اعداد عروضه ويعتبر  والبحري  يفي الجانب البر يجب على المستثمر زيارة الموقع .أ

بمجرد تقديم عرضه مطلعاً وملماً بكافة التفاصيل الحالية والراهنة وعلى دراية تامة بالوضع القائم على أرض 

 الواقع. 

مغلق منفصل مدعماً  ظرفكل منهما في  )الفني والمالي(  يقوم المستثمر في الموعد المحدد بتقديم عرضيه .ب

  مطلوبة ويكتب على المغلف األول العرض الفني واإلداري وعلى المغلف الثاني العرض الماليبالوثائق ال

او  الشركة المستثمر او واسم  فرصةخارج اسم ورقم الالويوضع المغلفين في مغلف ثالث يكتب عليه من 

 .العرض  االئتالف صاحب

االستعانة بمن تراه مناسباً لتقييم العروض   تقوم السلطة بدراسة العروض الفنية واإلدارية أواًل ويحق للسلطة .ت

 ة. يالفنية اإلدارية كما يحق لها طلب أي تفاصيل إضاف

والذي تم فتح عروضهم الفنية لتقديم   فرصةالمستثمرين المتقدمين للتقوم السلطة إذا اقتضت الضرورة بدعوة  .ث

ات إلعطاء فكرة واضحة عن عروضهم الفنية واإلدارية واإلجابة عن أية استفسارعرض تقديمي مفصل عن 

 تصوراتهم الستثمار الموقع مدعمة بالوثائق الالزمة. 

تقوم السلطة بدراسة وتقييم العروض المالية ألصحاب العروض التي تأهلت وحصلت على أعلى نتائج في   .ج

العروض الفنية واإلدارية ويحق للسلطة التحقق من أية معلومات ضرورية واردة في الوثائق المرفقة مع 

 العرض بالطرق التي تراها مناسبة. 

تقوم السلطة باإلعالن عن نتائج التقييم المالي للعروض المتأهلة فنياً ثم اجراء التقييم النهائي عن طريق   .ح

 %  40% من العالمة الكاملة وللعرض المالي 60المفاضلة بين هذه العروض على أن يكون للعرض الفني 

 

االقتصادية الخاصة باتخاذ القرار بإحالة الفرصة االستثمارية على    يقوم مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة .خ

 وحسب المعادلة :   صاحب أعلى عالمة إجمالية من العروض المقدمة

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

 االئتالف .مختومة وموقعة من قبل الشركة او  وثائقلل يجب أن يكون جميع الصفحات  .د

 .( الواحد zoneلل) للجزء الواحد )خمسة االف دينار سنويا(5000سعر التأجير االساسي يبتدأ من   .ذ

 عاما. 25مدة التأجير  .ر
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 يوماً من تاريخ تقديم العرض قابلة للتجديد لمدة  90تكون العروض المقدمة سارية لفترة ال تقل عن  .ز

 . يتم تبليغ المستثمرين بها الحقاأخرى        

 

 

 دون ابداء االسباب ومن غير ان تتحمل السلطة  أي تبعات مالية او قانونية  . فرصةللسلطة الحق بإلغاء ال .س

 

( أربعة عشر يوما تقويميا من 14توقيع االتفاقية خالل ) فرصةأو االئتالف المحال عليه ال  المستثمر على  .ش

 تاريخ كتاب اإلحالة . 

لشــــرح  فكره  التصــــميم والتفيذ للممشــــى ومرافقه مع فيدو  متحرك   البعادتقديم تصــــورات معماريه ثالثيه   -

تقـسيم مناطق الممـشى  مخطط  لمرافق االـستثمار المنوي التقدم به ـضمن  الممـشى  طبقا الى  المرفق/  الباالـضافه الى  

 ة والمرفق مع الوثائق .المقدم من السلط

ائي من المواد التي ال تضـر بالبيايه البحريه وتالئم يتقديم بدائل تصـميم هندـسي و - ترط ان يكون التصـميم االنـش ـش

ة الحديث   ةالنظم االنشـائي  وفقويفضـل ان تكون  ،الموقع من حيث القدره الى الصـمود واالسـتدامه ومقاومه الزالزل  

  ة .الخرسان سواء كانت من المعادن او ةواخر ما هو متوفر في االسواق من تصاميم  ومواصفات فني

   للمرافق . وتشغيلة إدار ةتفديم خط -

 وحسب ماهو منصوص عليه في نظام حماية البياة المعمول به بالمنطقة  .اثر بياي  ةتقديم دراس -

 ة .عام ةوسالم ةبياية خطه  إدار -

 . جدول زمني لمراحل المشروع  -

  .نوع االستثمار وعناصره  -

االيجار المنوي دفعه للســلطه  بالمقطوع ســنويا عن كل منطقه اســتثمار ة  يمتقديم عرض مالي منفصــل يبين ق -

 .ضمن الممشى السفلي او العلوي 

 .ثمرتتكون على المسنيت جميع بدالت خدمات الماء والكهرباء واالنتر  -

 .المستثمر ىتكون علالنظافه والصيانه خدمات   -
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 ( :5المادة رقم )

ــائية  -5-1 ــى االنشـ ــر ومكونات الممشـ ــتثمر تقديم الفكرة المعمارية التي عناصـ )المقترح( وللمسـ

 :تتناسب مع االستثمار(

 
 ةترفيهي  ةو مرافق ـسياحية  كل الرئيـسي للممـشى وعناـصره االنـشائيييـشتمل المـشروع على  جزئين  رئيـسين هما  اله

(   lower deck promenadeالمشــاه    )  ضــمن هيكل الممشــى  في االجزاء التي تقع اســفل منســوب  رصــيف

 .  (upper deck promenade )والممشى العلوي

 

ــفلي • ــى السـ ــم الى  ت (  lower Deck promenade  )منطقه الممشـ ــتثمارياطق  من 4قسـ ــم   ةاسـ ــب الرسـ وحسـ

ــيحي في الملحق رقم ) وعرض ال يـقل   (متر طولي تقريـبا    350-200من     )ةيتراوح طول ـكل منطقـ  (2التوضــ

وعلى سـبيل المثال  ةوتشـمل المرافق االسـتثماري  ،بأتجاه البحر  وحسـب مخرجات الدراسـات للموقع  امتار 10عن 

 :يليلحصر ما اوليس 

 المطاعم      ةمنطق •

 منطقة  المقاهي •

  ةبيع االدوات البحري  ةمنطق •

 . ةسريعالجبات والوالسناكات   ةمنطق •

 .الرسم والجالريهات  ةمنطق •

وعلى ســبيل المثال   ةســتثماريالمرافق اال تشــمل    upper deck promenadeفي منطقة الممشــى العلوي    •

 :يليلحصر مااوليس 

 ةتأجير الدراجات الهوائي •

 مراقيب  ومناظير •

 ةمواقف سيارات باالجر •

 ةاعالنيه تروجيلوحات  •

والصــور والمجالت    ةوالتحف التذكاري  ةيففخالجبات  الوو  ةالســريع  ةاكشــاك بيع المثلجات والعصــائر والقهو •

ي او ـسـ كرا  ةواليســمح بوضــع اي ،  الممشــى العلوي  ة% من مســاح3االكشــاك عن  ذهمســاحات هبحيث ال تتجاوز 

 .االكشاك   ذه ه ليطاوالت لمشغ

 :اهداف المشروع  -5-2

ــياحي عالى الجود ــروع الى خلق منتج سـ ــي يهدف المشـ ــكل رئيسـ ــام مطاعم   ةبشـ ــوصـ في مجال المطاعم  وخصـ

ــرة  المطل  ةوالت البحريأكالم ــافة الى المقاهي  . بحيث تفتقر مدينه العق  ةعلى البحر مباشـ ة لمثل هذه المرافق باالضـ

 -المشروع  الى :يهدف   باالضافة الى ذلك و

من خالل تنويع المنتج وتوفير مرافق تعتمد على  االطاللة   ةاقامة السائح المحلي واالجنبي في المدينة فتر  ةزياد  -

 ة .البحرية المباشر

 .خلق فرص عمل لقطاع الشباب في  القطاع السياحي  -

 . احية كما ونوعاً يفي قطاع الخدمات الس ةتحسين البنية التحتي -

 ة .والشاطاي ةالساحلي ةالفراغات الحضريتحسين مرافق  -
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 :عناصر االستثمار في المشروع  -5-3

 :تتألف عناصر االستثمار في المشروع من جزئين هما 

  (  zone) الشروط ب هويطلق عليها في هداالستثمار  ةمنطق.ان يقوم المستثمر بتصميم وتنفيذ وتشغيل كامل 1

 ةاخد موافق ةوالمانع من التاجير من الباطن شريطبجميع عناصره االنشائية والهندسية من االثاث التابع له  و

 ة .السلطة المسبق

 

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

نشاطات او   ةواي اهي والمحال قسقف المرفق منسوب الرصف المحاذي  وتشمل المطاعم والم

  ة .استعماالت  اخرى توافق عليها السلط

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

 سوب الرصيف وتشمل اماكن الجلوس والممشي على طول الممشى وتحت من

- Outdoor facilities on top of the promenade with side walk level   at upper 
deck areaومواقف السيارات  والمناظير ة( (   وتشمل مرافق تاجير الدراجات الهوائي 

 
الخدمة المطلوبة ان يقدم    ت عليه الفرصةالذي رس)أو االئتالف(    المستثمرع  يستطيإذا لم  :  الغرامة    -5-4

 الشركة او االئتالف . فالة بالعطاء يحق للسلطة مصادرة ك
 
 : نطاق العمل  -5-5

 

ة مع سـلط ةمن خالل شـراك ةشـاطاي ةوتشـغيل  مرافق سـياحة االسـتثمار في مجال  تصـميم وتنفيذ  وأدار

النشاء و تطوير ممشى بحري على نظام عقد التصميم والبناء والتشغيل  ةالخاص  يةاالقتصاد ةمنطقة العقب

 ,وفقاً لما يلي:

A.  عام حيث يمكن للمطور و/او المشــغل تصــميم  52بعقد ايجار  -االســتخدام(  )خاصالســفلي للممشــى

السـفلي  في  واثات الممشـىوبناء هيكل الممشـى البحري وعناصـره االنشـائيه من ممرات وادارج واناره 

تثمار مى ب )   منطقه االـس لط ومتعاقد  zone ) المـس ى العام و  ةعليها مع الـس التي تقع ضـمن هيكل الممـش

وحسـب ما هو مبين   lower deck promenadeي هذا العقد في الممشـى السـفلي والتي يطلق عليها ف

 (2 في  الملحق رقم ) 

B.  وتشـــمل  52بعقد ايجار لمده  - ةوالصـــيان  ةالتنفيذ والدار االســـتخدام( وخاص  )عامالممشـــى العلوي

  -:ةلمرافق التاليا على zone )    المسمى ب ) على الممشى العلوي في المرافق االستثمارية

 ., تاجير  استخدام المناظير والمراقيب  ةاالكشاك,  تاجير الدرجات الهوائي
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 - : فرصة التقديمات المطلوبة لالشتراك في ال -( 6المادة رقم )

ة على       ــرـك ديم العرض في  أو االئتالف الشــ يحتوي على مغلفين مغلف للعرض الفني ومغلف واحـد ف ظرتـق

   فرصة دعوة الخالل الفترة المحددة في خطاب  وتسليمهللعرض المالي ويكون مغلق 

 -:وحسب ما يلي 

 :العرض الفني واإلداري -6/1

 

مثل هكذا  عن خبرات المستثمر في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل  زتقديم شهادات تبين المالءة المالية وايجا .1

  والخدمات التابعة له مدعماً بالوثائق والشهادات الالزمة على ان تكون ممارسة فعليةمشاريع استثمارية 

 (30  )% . 

 . %(  30) تقديم دراسة تفصيلية عن كيفية إدارة المشروع بما فيها الخدمات األخرى المنوي تقديمها .2

ديم خطة عمل تبين البرنامج الزمني للتنفيذ والكلف المتوقعة والخدمات المراد تقديمها وتقديم تصورات  تق .3

للنماذج المعمارية ومواصفات تفصيلية واالبعاد والية ونظام عملها لهذه الدورات والكوادر ومؤهالتهم وأدوات  

 % ( .   40( ) لية العمليفضل ارفاق فيديو بخصوص الخدمات وا  )وأنظمة السيطرة والمتابعة.

 لشرح  فكره  التصميم والتفيذ  Animation    (  3Dوفلم متحرك )تقديم تصورات معماريه ثالثيه البعاد    .4

للممشى ومرافقه باالضافه الى مرفق/ مرافق االستثمار المنوي التقدم به ضمن  ممطقع االستثمار ضمن 

التصور مواقف سيارات تكون  وان يشمل  الممشى  طبقا الى مخطط التقسيم مناطق الممشى المقدم من السلطه 

راجات  ضمن سطحيه ضمن الرصيف المقابل لكل منطقه االستثمار  مع االخد بعين االعتيار حركه المشاه والد

 على طول الممشى  الهوائيه 

تقديم بدائل تصميم هندسي وبشترط ان يكون التصميم االنشائي من المواد التي ال تضر بالبيايه البحريه وتالئم   .5

ة  الموقع من حيث القدره الى الصمود واالستدامه ومقاومه الزالزل   ويفضل ان تكون على النظم االنشائي

   ةسواء كانت من المعادن او الخرسان  ةاالسواق من تصاميم  ومواصفات فنيواخر ما هو متوفر في  ةالحديث

 تقديم الدراسات التالية (:   فرصةيطلب من المستثمر المحال عليه ال  ) .6

 وتشغيل    ةتفديم خطه إدار .1

 اثر بياي   ةتقديم دراس .2

 ة عام ةوسالمة بياي ةخطه  إدار .3

 للتنفيذ جدول زمني لمراحل  .4

 نوع االستثمار وعناصره  .5

 دراسة جدوى اقتصادية   .6

 دراسة االثر المروري  .7

 واي دراسات اخرى قد يتطلبها طبيعة المشروع بجميع مرافقه  .8

 توفير مواقف  سيارات لكل منطقه  استثمار   .9
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 العرض المالي : 6-2

 

المقترح للموقع حسب ما هو مبين سابقاً وبعد  تقديم عرض مالي الستاجار الموقع مع تحديد بدل االيجار السنوي 

االطالع على المخطط المرفق مع توضيح نسبة الزيادة المقترحة على بدل االيجار السنوي وتاريخ بدء احتسابها بما  

 يتناسب مع التضخم وتغيير في تكاليف المعيشة. 

 .  ( الواحدzoneلل)  احدللجزء الو  )خمسة االف دينار سنويا(5000سعر التأجير االساسي يبتدأ من   •

 نسبة الزيادة السنوية لاليجار )    % ( )تعبأ من المستثمر ( . •

 مدة االيجار السنوي المطلوبة :)   ( سنة )تعبأ من المستثمر ( . •

عن كامل  تقديم عرض مالي منفصل يبين قيمه االيجار المنوي دفعه للسلطه  بالمقطوع سنويا  -

 ((zoneالمنطقه  المسمى بي 

 

 الية تقييم العروض: 6-3  

 
سوف يكون هناك تقييم مبدئي للعروض من حيث اكتمالها واحتوائها على جميع العناصر المطلوبة وذلك   -

 وغير المكتملة. الستبعاد العروض الناقصة 

 ( عالمة موزعة على النحو التالي: 100ستكون عالمة التقييم من ) -

 العرض الفني واإلداري: .أ

 لهذا العرض موزعة على العناصر التالية كما يلي:  ( عالمة60)يتم احتساب  

 ( عالمة. 30)  مشاريع مشابهة لموضوع الفرصة االستثمارية وتشغيل الخبرات والمؤهالت في مجال إدارة  -

 ( عالمة. 40خطة العمل والخدمات والتصورات الفنية والبرنامج الزمني للتشغيل ) -

 .  عالمة  (30تقديم دراسة تفصيلية عن كيفية إدارة المشروع بما فيها الخدمات األخرى المنوي تقديمها ) -

 

 العرض المالي: .ب

 لهذا العرض موزعة على العناصر التالية كما يلي:  مة( عال40)يتم احتساب  

 بدل االيجار: -

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

 ايجار مقترح على أن ال يقل عن الحد األدنى وتقاس باقي العروض بالنسبة لهذا العرض.

 مدة االيجار: -

على أن ال تزيد عن ، %( من هذه العالمة ألدنى مدة ايجار مقترحة  100( عالمات بحيث تعطى نسبة )10)

 ( عاماً وتقاس باقي العروض بالنسبة لهذا العرض. 20)

 

عالمة التقييم للعرض ) 40%الفني للشركة(+لعرض )عالمة التقييم  60%العالمة النهائية )للشركة او االئتالف( =  -

 المالي للشركة ( 

 

 المعادلة اعاله .وستتم االحالة على الشركة او االئتالف صاحب اعلى عالمة نهائية  بعد تطبيق 
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   فرصة إحالة البعد  االئتالف  أوالشركة واجبات  -( 7المادة رقم )

 

 

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

 
 
 فرصةااللتزام بشروط اللضمان  دينار اردني  ( 20000    بقيمة )كتاب القبول )االحالة( : تقديم كفالة حسن التنفيذ بعد استالم  7-2

 المعتمد لهذه الغاية  وحسب النموذج 
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 : تخضع لها هذه الفرصة احكام عامة ( 8المادة رقم )
مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة هو صاحب االختصاص في قبول العروض أو رفضها  .أ

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

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

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

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

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

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

 خاللها أو الغاء الموافقة على اإلحالة بعد انذاره بذلك. 

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

ها يلتزم المستثمر بالحصول على الموافقات والتصاريح والرخص الالزمة حسب القوانين واالنظمة المعمول ب .ج

من جميع الجهات صاحبة االختصاص علماً بأن قرار إحالة هذه الفرصة على أي من المتقدمين ال يعني  

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

 للمنشأت المنوي اقامتها حسب األصول.

م القانونية المترتبة على الموقع بموجب القوانين واألنظمة المعمول على المستثمر دفع كافة الضرائب والرسو .ح

 . بعد ستة اشهر من تاريخ توقيع االتفاقية بها كما يبدأ احتساب بدل االيجار 

تحتفظ السلطة بحقها في االستنكاف عن تأجير الموقع وإلغاء كافة اإلجراءات الخاصة بإحالة الفرصة  .خ

تقييم العروض المقدمة لها اذا رأت أن مستوى هذه العروض ال يرقى للمستوى   االستثمارية وذلك اثناء أو بعد

المأمول دون أن يترتب عليها أي التزامات تجاه أي من المتقدمين وبقبول هذه الشروط واالحكام وبمجرد  

له   استالم العروض من المستثمر فإن ذلك يعني اقراراً وقبواًل منه لكافة الشروط وهو يسقط سلفاً أي حق

 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  .د

لفني  الموافقة النهائية المطلقة على العرض المقدم وبرنامج العمل المقترح، ويعتبر العرض المالي واإلداري وا

 مقرونين بقرار اإلحالة 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 السلطة   .ذ

 وال يحق للمستثمر المطالبة بها. 

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

جميع تكاليف إيصال الخدمات من كهرباء وماء واتصاالت وصرف صحي تمون على نفقة المستثمر. وفي حال   .ز

تعذر الربط على شبكة الصرف الصحي ألي موقع يتم السماح بإنشاء خزان تجميعي سليم بياياً يتم اخذ الموافقة  

 المسبقة عليه من السلطة ويتم نضحه وتفريغه على نفقة المستثمر.

, سيتم إعدادها الحقاً    ةاالستثماري ةمع المستثمر المحال عليه الفرصالعقد( ة) تفاقيال خص توقيع اي اما فيما  .س

حسب االصول والقوانين المعممول بها في  االتفاقيات   ة والخاص ةاالقتصادي ةالعقب  ةمنطق ةوبالتنسيق مع سلط

 . ة بالفرص االستثماري ةالخاص
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 الخالصة   
 

عدد  االيجار قيمة  الوصف الرقم

 االسنوات 

 المبلغ االجمالي

 دينار فلس

قيمة االيجار المقدم بدل استخدام قطع االراضي   -1

 عليها  المشروعالتي سوف يتم انشاء 

    

   الزيادة السنوية في بدل االيجار السنوي % -2

   المجموع ) رقميا( -3

 المجموع )كتابة ( = -4

 

 اسم الشركة أو االئتالف : 

 المفوض بالتوقيع:

 الوظيفة:
 العنوان :

 الشركة أو االئتالف : ختم وتوقيع 
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 مخطط الموقع العام للمشروع    1الملحق  رقم 
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 مقطع عرضي إستداللي لشرح الفكره وفرق المناسيب          2الملحق   رقم     
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 رسم توضيحي استداللي لشرح الفكره    3الملحق رقم 
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