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 طرح فرصة استثمارية  بالظرف المختوم

 اسم المشروع : تنظٌم وتشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع       

تعلن سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً عن طرح الفرصة االستثمارٌة )مشروع تنظٌم       

وتشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع ( وحسب المسارات المعدة لهذه الغاٌة والمعتمدة من قبل السلطة 

 وعلى النحو التالً:

 أوالً: التزامات المستثمر       

 ات المعتمده من قبل السلطة.ٌلتزم المشغل لهذا المشروع بالمسار -1

ٌلتزم المشغل بالتعلٌمات الصادرة عن مجلس المفوضٌن " تعلٌمات تنظٌم وتشغٌل  -2

 ( والصادرة بموجب قانون السلطة .2114الدراجات رباعٌة الدفع لسنة )

 ثانيا: المسارات       

 م (3911مسار منتزه جاللة الملكة رانٌا العبدهللا بإتجاه رأس صبرا وبطول ) -1

 م (2811مسار قبور الوحٌدات وبمسافة ) -2

 م ( 5111مسار منتزه الوعٌره بإتجاه عٌن بدبدا ) -3

 ثالثاً: طريقة تقديم العروض       

ٌقوم المشغل بتقدٌم عرض فنً ومالً بعد اطالعه على التعلٌمات وأسس الترخٌص  -1

 وبالظرف المختوم وذلك حسب االعالن بالجرٌدة الٌومٌة  

%( من قٌمة السعر االجمالً 5بنكٌة أو شٌك بنكً مصدق ما نسبته )ٌتم ارفاق كفالة  -2

 لتشغٌل المسارات 

ٌتم تقدٌم نموذج الشراكة بٌن السلطة والمستثمر محددا به طبٌعة تشغٌل المسارات ونسبة  -3

البدالت التً تتقاضها السلطة عن تشغٌل هذه المسارات، ومحددا به السعر االفرادي 

 للتذكرة لكل مسار 

 ٌتم عمل زٌارة مٌدانٌة للمستثمرٌن وحسب ما هو موضح باالعالن بالجرٌدة الٌومٌة  -4

ٌتم ارفاق المواصفات الفنٌة للدراجات رباعٌة الدفع تتضمن سعة المحرك ، وتتضمن سنة  -5

الصنع، وبلد المنشأ ، مع االخذ بعٌن االعتبار مراعاه المواصفات الواردة بالتعلٌمات 

 الصادرة عن السلطة 

 م ارفاق نموذجٌن للتشغٌل ٌت -6

 نموذج تسغٌل المسارات كاملة  . أ

 نموذج تشغٌل مسار واحد  . ب

، ومن   www.pdtra.gov.joٌتم االعالن عن نتائج االحالة عبر موقع السلطة الرسمً  -7

 خالل ارسال مخاطبة رسمٌة لمن ٌرسو علٌه التشغٌل 

 عرض الفني والمالي رابعاً: تقييم ال 

 ٌتم تشكٌل لجنة فنٌة لدراسة العروض المقدمة للمشروع  -1

ٌتم اعطاء النسب التالٌة فً التقٌٌم الفنً والمالً وحسب التالً من العالمة النهائٌة  -2

 %( وعلى النحو التالً:111)

 % من العالمة للعرض الفنً 31 . أ

 % للعروض المقدمة من داخل اقلٌم لواء البترا 15 . ب

 % للعرض المالً  55 . ج

http://www.pdtra.gov.jo/
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 خامساً : معايير التقييم   

 العرض الفني  -1

 مواصفات الدراجات رباعٌة الدفع وعددها  -

 مقترح تأهٌل المسارات من قبل المشغل  -

 االلتزام بما ورد بالتعلٌمات الصادرة عن السلطة   -

 الخبرات السابقة فً نفس مجال العمل  -

 آلٌة التشغٌل وبناء الشراكة مع السلطة  -

 مقترح للسالمة العامة على الطرقات  -

بٌان آلٌة تزوٌد الدراجات بالوقود ، وزٌوت المحركات وبما ٌحافظ على السالمة العامة  -

 ونظامفة الموقع 

 بٌان آلٌة اجراءات الصٌانة الدورٌة للدراجات  -

 

 العرض المالي  -2
  مقترح البدالت التً تتقاضها السلطة وسٌاسة التسعٌر للخدمة -

 اكة بٌن السلطة والمستثمر مقترح الشر -

 مقترح التأهٌل للمسارات والتكالٌف االولٌة  -

 آلٌة تزوٌد الخدمة )اماكن بٌع التذاكر ، سعر التذكرة ( -

آلٌة حفظ السجالت وسهولة االسترداد من خالل النظام المالً للشركة لغاٌات التدقٌق من  -

 قبل الجهات المختصة .

 االفرادي لكل مسار عرض السعر النهائً للمشروع والسعر  -

 

 سادساً: احكام عامة       

ألي عرض غٌر مستوفً للشروط الواردة بنموذج   -غٌر مبرر -من حق السلطة رفض  -

 العطاء واستبعاده من التقٌٌم 

 من حق السلطة دراسة العروض فنٌا ومالٌة واالحالة على االنسب المطابق  -

 من حق السلطة وفً أي حال من االحوال اعادة طرح المشروع مرة أخرى  -

ٌوم عمل ( من تارٌخ االحالة  لتقدٌم  21ٌعطى المستثمر المحال علٌه العطاء فترة ) -

 الجدول الزمنً لتنفٌذ المشروع 

 ( دٌنار غٌر مستردة 51ثمن نسخة العرض ) -

 الصحف الٌومٌة على من ٌرسو علٌه العطاء ٌقوم بدفع قٌمة االعالن ب -
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 2114تعلٌمات تنظٌم وتشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع لسنة 

 1/4/2114 بتارٌخ 5278 من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم 2331المنشورة على الصفحة 
من قانون سلطة  8من المادة  21، الفقرة 8من المادة  21، 6الفقرات  صادر بموجب

 2119لسنة  15السٌاحً رقم التنموي  اقلٌم البترا
 
 

 1المادة 
البترا  تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات تنظٌم وتشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع فً إقلٌم

 . التنموي السٌاحً( وٌعمل بها اعتباراً من تارٌخ نشرها بالجرٌدة الرسمٌة
 
 

 2المادة 
لها  المعانً المخصصةٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات 

 : أدناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك

  . قانون سلطة إقلٌم البترا التنموي السٌاحً النافذ  : القانون

 . إقلٌم البترا التنموي السٌاحً المحددة حدوده بأحكام القانون  : اإلقلٌم

 . سلطة إقلٌم البترا التنموي السٌاحً  : السلطة

 . مفوضً السلطةمجلس   : المجلس

 . رئٌس المجلس  : الرئٌس

  : الفعالٌة
فعالٌة تشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع ضمن المسارات المحددة لها من 

 . السلطة

 . األشخاص المعنوٌة المرخص لها إقامة الفعالٌة من قبل الجهات المختصة  : المكاتب

 . ة من قبل السلطةالممرات الخاصة إلقامة هذه الفعالٌة والمحدد : المسار

 . الموافقة التً تمنح من قبل السلطة  : التصرٌح

  : الدراجة
 مركبة ذات أربع عجالت مجهزة بمحرك آلً ذي سعة محددة معدة لنقل

 .األشخاص
 

 
 

  3ةالماد
 : تقوم السلطة باإلشراف والمراقبة على الفعالٌة عن طرٌق

على المخططات التنظٌمٌة لألراضً فً المعتمد لممارسة الفعالٌة  تحدٌد المسار .1
 . اإلقلٌم

 
 . منح االذونات والتصارٌح للمكاتب المرخصة إلقامة الفعالٌة .2
 
 تقوم السلطة بوضع الشروط والمتطلبات لضمان السالمة العامة سواء لمستخدمً .3

 الدراجات أو للغٌر ، وعمل اإلشارات والشواخص المرورٌة وكل ما ٌتعلق بالفعالٌة
 . بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة

 
 السلطة خالٌة الطرف والمسؤولٌة فً حالة التضرر أو الوفاة خالل الفعالٌة ألي .4

 . طرف كان
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 4المادة 
 : المتطلبات الفنٌة والشروط الخاصة بالدراجات

 . ( دراجة15العاملة فً الفعالٌة عن ) أن ال ٌقل عدد الدراجات أ. 
 
 . استٌرادها الصنع ، ال تتجاوز سنة تصنٌعها مدة سنتٌن تسبق تارٌخ أن تكون حدٌثة ب. 

 
 . (cc150) أن ال تقل سعة حجم محرك الدراجة رباعٌة الدفع عن ج. 

 
 . أن تكون مزودة بأنوار أمامٌة بٌضاء د. 

 
 . هـ. أن تكون مزودة بأنوار خلفٌة حمراء وغمازات

 
 . تشغٌلهاأن ٌتم استخدام وقود البنزٌن فً  . و
 
وأن ال  أن تكون صدٌقة للبٌئة وال تؤدي إلى التلوث البٌئً فً الهواء أو فً األرض . ز

 . تكون مصدراً للضجٌج أو اإلزعاج
 
 

 5المادة 
 : ٌجب توفر الملصقات التالٌة على الدراجة ، وهً

 . المخاطر المحتملة أ. 
 
 . أقصى وزن تتحمله الدراجة ب. 

 
 . تخدام األمثل للدراجة لتجنب حدوث المخاطرتعلٌمات االس ج. 

 
 

 6المادة 
 : الشروط الواجب توافرها فً المكاتب لممارسة هذه الفعالٌة

 . معنوٌاً أردنً الجنسٌة أن ٌكون شخصاً  .1
 
رباعٌة  أن ٌكون حاصالً على الموافقات األمنٌة الالزمة لفتح مكتب تأجٌر دراجات .2

 . الدفع
 
التزامه  ( عشرٌن ألف دٌنار باسم السلطة لضمان210111بنكٌة بقٌمة )تقدٌم كفالة  .3

 . بأحكام القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الصادرة طٌلة فترة التصرٌح
 
إذا كان فً المكتب شرٌك غٌر أردنً فال ٌجوز أن تتجاوز نسبة مساهمته عن  .4
 إقامة سنوي فً المملكةمن رأسمال المكتب شرٌطة أن ٌكون حاصالً على إذن  (49%)
. 
 
 . ( خمسة وعشرٌن ألف دٌنار250111شهادة سجل تجاري برأسمال ال ٌقل عن ) .5
 
 . شهادة عالمة تجارٌة للمكتب . 6
 
 . رخصة مهن سارٌة المفعول صادرة عن السلطة للمكتب .7
 
 
 



 
 
 
 

 الس يايحسلطة اقلمي البرتا التمنوي 

 

 7المادة 
  : واجبات المكتب

 
بعة للمكتب وجمٌع الكتالوجات الدراجات التا ٌلتزم بعمل سجل ٌتضمن جمٌع .1

  . والجهات المعنٌة التوضٌحٌة لكل دراجة وتقدٌمه إلى السلطة
 
 ٌلتزم بالقٌام بفحص الدراجات بصورة دورٌة وتزوٌد السلطة بنسخة عن السجالت. 2

 . الالزمة لهذا الغرض
 
 . ٌلتزم بتجدٌد تسجٌل وترخٌص الدراجة سنوٌا حسب التشرٌعات النافذة .3
 
 ٌلتزم بتزوٌد مستخدمً الدراجات بتعلٌمات االستخدام ومتطلبات التشغٌل اآلمن . 4

ذلك  للدراجة والرقابة علٌهم والتزامهم بالشروط العامة ومقدرتهم على القٌادة ، وبخالف
  . ٌتحمل المكتب والمستخدم كامل المسؤولٌة عن إخاللهم بالتعلٌمات والشروط

 
 ت تبٌن رقم التذكرة واسم وعنوان ورقم إثبات الشخصٌةٌلتزم المكتب بحفظ سجال .5

 لكافة مستخدمً الدراجات وبٌان ساعة االنطالق وساعة العودة والوصول ورقم الدراجة
  . المستخدمة وٌتم االحتفاظ بهذه السجالت مدة ثالث سنوات

 
 . دراجاتلل ٌلتزم بتطبٌق تعلٌمات السالمة العامة ومتطلبات األمن وشروط االستخدام .6
 
 ٌلتزم بتوفٌر اإلسعافات األولٌة وتوفٌر كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على .7

  . السالمة العامة والمطابقة لقواعد وأنظمة الدفاع المدنً
 
 المحافظة على النظافة العامة عن طرٌق وضع حاوٌات للنظافة واالمتناع عن األكل .8

  . والشرب خالل استخدام الدراجات
 
السلطة  ٌلتزم المكتب بتزوٌد السلطة بتعهد خطً من جمٌع المستخدمٌن تتضمن إعفاء .9

من كافة المسؤولٌات والمطالبات بخصوص أي تضرر أو وفاة ألي شخص ٌحضر 
  . عن طرٌق عقد التأجٌر كشرط من شروط العقد المبرم مع المستخدمٌن والمكتب الفعالٌة

 
التغطٌة  تأمٌن شامل للدراجات المستخدمة بحٌث تتضمنٌلتزم المكتب بإبراز عقود  .11

  . عقد لكافة األضرار التً تلحق بالمستخدمٌن أو الغٌر وتزوٌد السلطة بنسخة عن كل
 
 

 8المادة 
 : متطلبات التشغٌل اآلمن

 
للدراجة على رخصة سوق وفقا لقانون السٌر األردنً وفً  ال بد من حصول المستخدم.1

للمكتب توفٌر سائق معتمد لدٌه للقٌام بجولة مع المستخدم  الشرط فٌجوزحالة انتفاء هذا 
  . بخصوص المستخدم ومراعاة كافة التعلٌمات

 
الفعالٌة من  ٌلتزم المستخدم للدراجة تحت طائلة المسؤولٌة التقٌد باللباس اآلمن أثناء .2

  . خوذة وقفازات ونظارات واقٌة وحذاء ٌقً من الحروق والجروح
 
بٌن  ٌجب أن ٌكون المستخدم قد بلغ السن القانونً وفً حالة إذا كان سن المستخدم .3
 ( سنة ٌجوز تأجٌر الدراجات له شرٌطة أن ٌوفر المكتب سائقا للدراجة الت15-18ً)

  . سٌستخدمها مع توقٌع ولً أمره على الوثائق المطلوبة فً هذه التعلٌمات
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 . مسارات المخصصة من قبل السلطة فقطٌجب استخدام هذه الدراجات فً ال . 4
 
 . ٌمنع التصوٌر الفوتوغرافً أو استخدام كامٌرات الفٌدٌو أثناء القٌادة .5
 
ٌجب على السائق ومن معه )إن وجد( أن تكون وجوههم لألمام وطرٌقة جلوسهم  . 6

 . حتى االنتهاء ووقوف الدراجة كلٌاً  صحٌحة
 
 . المرورٌة الموجودة على المسارالتقٌد باإلشارات والشواخص  .7
 
 ٌحظر استخدام الدراجات ألي شخص تحت تأثٌر الكحول أو المخدرات أو المؤثرات . 8

 . العقلٌة األخرى
 
ٌحظر استخدام الدراجات ألي شخص ٌكون بحوزته أي أسلحة نارٌة أو مفرقعات أو  .9

 . أمور أخرى تشكل خطراً على السالمة العامة أي
 
 

 9المادة 
 : على المكتب أن ٌراعً الشروط التالٌة فً العاملٌن لدٌه

 . الجنسٌة أن ٌكون أردنً أ. 
 
 . حسن السٌرة والسلوك وغٌر محكوم بأي جناٌة أو جنحة ب. 

 
 . أن ٌكون حاصالً على رخصة سوق فً الدراجات ج. 

 
 معتمدة فًخبرة سنة كحد أدنى فً التعامل مع الدراجات من مكاتب وكراجات  د. 

 . المملكة
 

 . هـ. أن ٌكون حاصالً على شهادة فً مجال السالمة العامة واإلسعافات األولٌة
 

 . التشغٌل و . أن ال ٌقل عدد العاملٌن فً المكتب عن ثالثة بما فٌهم المدٌر خالل فترة
 
 

 11المادة 
 : الصٌانة

 
 .تفاظ بسجالت لهذا الغرضللدراجات واالح ٌلتزم المكتب بالصٌانة والفحص الدوري .1
 
 ٌلتزم المكتب بالتعاقد أو التنسٌق مع جهة أو أكثر من الورش والكراجات ومحطات .2

 . الخدمات المتخصصة إلجراء الصٌانة
 
داخل  ٌحظر استبدال زٌت محركات الدراجات أو الصٌانة الرئٌسٌة للهٌكل أو المحرك .3

 . الكراجات والورش والمحطات المعنٌةموقع الفعالٌة وٌنبغً إجراءها فً 
 
 

 11المادة 
 . له ٌحق للسلطة فً حال أن كان المكتب مخالفاً لهذه التعلٌمات إلغاء التصرٌح الممنوح
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 12المادة 
 ٌحق للمجلس تشغٌل المسارات وتحدٌد مقدار بدل التشغٌل وشروطه وكافة المعلومات

 . المدة المتضمنة وصفه ومكانه وفق اتفاقٌة محددة
 
 

 13المادة 
أثناء فترة  ٌسري قانون السٌر النافذ وكافة القوانٌن واألنظمة المعمول بها على الدراجات

 . التشغٌل وٌحال كل من ٌخالف إلى الجهات المعنٌة
 
 

 14المادة 
األمثل وكلما  ٌحق للمجلس التعدٌل على هذه التعلٌمات لضمان سٌر الفعالٌة على الوجه

 . لذلكدعت الحاجة 
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 اعالن فرصة استثمارية

 تعمن سمطة اقميم البترا التنموي السياحي عن توفر فرصة استثمارية

 " تشغيل مسارات الدراجات رباعية الدفع "

اعتبارا وتدعو السمطة الميتمين بيذا القطاع التقدم لدى السمطة لمحصول عمى نسخ االستدراج  لتشغيل ىذه المسارات 
 41/3/7143من صباح يوم الثالثاء الموافق 

 وصف المسارات: 

  كم(1.4عين بدبده طول المسار ، ) –مسار الوعيرة 
 ( ،7.4مسار قبور الوحيدات  طول المسار)كم 
  كم(3.5منطقة صبرا، طول المسار )  –مسار منتزة جاللة الممكة رانيا العبد اهلل المعظمة 

 ( دينار غير مستردة 11) ستدراجثمن نسخة اال

 %( 1قيمة كفالة الدخول )

 .74/3/7143آخر موعد لشراء النسخ االستدراج الساعة الثالثة من عصر يوم الثالثاء الموافق  -
، الساعة 72/3/7143يتم عمل زيارة ميدانية لمواقع المسارات لمراغبين بالتقدم ليذه الفرصة يوم االحد  الموافق  -

االنطالق من مبنى السمطة الرئيسي، عمى أن يتم ابالغ السمطة رسميا بطمب زيارة الموقع  العاشرة صباحا ويكون
 ( 1355444434، أو من خالل الياتف رقم )  investment@pra.gov.joوعمى البريد االلكتروني :

تودع العروض في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظير يوم االربعاء الموافق  -
75/3/7143. 

 توفر البيانات التالية:    www.pdtra.gov.joولمزيد من االستيضاح فإن السمطة وعمى موقعيا االلكتروني  -
  نسخة من الشروط المرجعية لمتشغيل 
  التعميمات الخاصة بتشغيل الدراجات رباعية الدفع الصادرة عن السمطة 
  صورة جوية توضح المسارات 

 رسوم االعالن عمى من يرسو عميو العطاء ميما بمغت  -
 

 رئيس مجلس المفوضين 

 

 أ.د.محمد عباس النوافلة 

 

 

http://www.pdtra.gov.jo/


 
 
 
 

 الس يايحسلطة اقلمي البرتا التمنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


