
 
 
 
 

 
 

 

 

 الرابعولممره  /سمطة اقميم البترا التنموي السياحي اعالن صادر عن 

 (BOT) بنظام التعاقد  ة استثماريةفرص

، لقطعة (BOT)تطرح سمطة اقميم البترا التنموي السياحي فرصو استثمارية وبنظام التعاقد 
( ، و 1م102( البريكو والتي تبمغ مساحتيا االجمالية )6(، حي )21( حوض )86االرض رقم )

 تقع في منطقة وسط مدينة وادي موسى.

فعمى الراغبين باالستثمار  في مجال العقارات والمكاتب التجارية والميتمين باالستثمار في منطقة 
ءات والموازم وذلك لمحصول عمى نسخة اقميم البترا /وادي موسى، مراجعة السمطة/ وحدة العطا

الموافق  الحدااعتبارا من يوم من النماذج والشروط المرجعية الخاصة بيذا االستثمار 
 وحسب االتي :  1/1/1026

 . 20/1/1026الموافق  االثنيناخر موعد لمحصول عمى النسخ يوم  -2
تودع العروض في صندوق العطاءات في مبنى السمطة الرئيسي في موعدأقصاه يوم  -1

 .ظيرا  21:00الساعة  1/1026/ 22الثالثاء  الموافق 

 روط المرجعية يرجى زيارة موقع السمطة االلكتروني لإلطالع عمى النماذج والش
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 متعددة االستعماالت( BOT) بنظام التعاقد  الشروط المرجعية لمفرصة االستثمارية

 أواًل: البيانات الخاصة بالمتقدم 

 ..................     ..............       ..............         .االسم من أربعة مقاطع :  ............. 

 الرقم الوطني :......................................................

 اسم الشركة /المؤسسة المسجمة : ....................................، الرقم الوطني لممنشأه .................

 .........................ىاتف: ............................ فاكس...................... بريد الكتروني.....

 ثانيًا: العروض المقدمة لمسمطة:

يحتوي مغمف العروض عمى عرضين منفصمين ، االول العرض الفني ، ويكتب عمي المغمف العرض الفني من 
 .الخارج ، والثاني العرض المالي : ويكتب عمى المغمف من الخارج العرض المالي 

تماما ومكتوب عميو اسم المتقدم ومختوم بختم الشركة ان وجد ومثبت يتم وضع العرضين بمغمف واحد مغمق 
 عميو ارقام االتصال بالشركة .

 ثالثًا: مواصفات قطعة االرض 

ضمن منطقة وادي موسى/ وسط  المراد انشاء المباني والمكاتب /المخازن التجارية عمييا تقع قطعة االرض
 ( البريكو.6( /حي )21( حوض )86)رقم القطعة ، (1م102المدينة وتبمغ مساحة القطعة االجمالية )

، عمما بانيا حاليا مقام عمييا مبنى ستتم نجوم وتقع عمى الشارع الرئيسي ىذه القطعة مجاورة لفندق فئة ثالث
 ازالتو من قبل السمطة وسيتم تسميم الموقع لممستثمر دون أي مظاىر بناء عمييا.

 

 االرض ابعًا:الغاية من اشغال ر 

السمطة بأن يكون ىنالك العديد من الفرص االستثمارية المتوفره  في منطقة اقميم البترا ، وذلك ترغب  . أ
لتفعيل دور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ، ايمانا منيا بتسييل االعمال أمام المستثمرين في 

رصة االستثمارية الى المنطقة وفتح المجاالت المتعددة لالستثمار، وتتطمع السمطة من خالل ىذه الف
 يحتوي عمى بإنشاء مبنى استثماري االرض تغالل قطعةايجاد شريك من القطاع الخاص يقوم بإس

، باالضافة الى ايجاد مكاتب تجارية ومينية/ أو مخازن تجارية متعددة طوابق خاصة باالصطفاف



 
 
 
 

 
 

عمى بعض المطاعم  االغراض، نظرا لمطمب المتزايد عمييا في المنطقة ، اضافة الى طابق يحتوى
 ي تقوم عمى خدمة المجمع التجاري.السريعة والكافتيريا والت

 أي مشروع يكون قابل لمتطبيق من خالل المستثمر ومجدى اقتصاديا، ولو مخططاتو االولية  . ب

 م العروض تقديخامسًا: 

 المدد الزمنية الخاصة بتقديم العروض  -2
 الموضوع  المدة الزمنية  ت
الحصول عمى نسخة من الشروط المرجعية  00/6/1026و11نشر االعالن بالجريدة الرسمية  2

 ووثيقة التقدم لمفرصة االستثمارية
 آخر موعد لمحصول عمى النسخة م1:00، الساعة 20/1/1026 1
يداع العروض لدى صندوق آخر موعد إل م  21:00الساعة  22/1/1026  0

 العطاءات
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 الفنيتقديم العرض  -2

يتم تقديم العرض الفني منفصال عن العرض المالي ، وعمى المتقدم أن يقدم جميع البيانات المطموبة عنو 
 من خالل ما يمي :

 السيرة الذاتية لمشركة ، ونطاق العمل -
 االسم من اربعة مقاطع باالضافة الى الرقم الوطني ، والرقم الوطني لممنشأه المسجمة  -
 تقديم المقترح المبدئي الخاص بإنشاء المبنى عمى قطعة االرض، مع رسم توضيحي أولي لممبنى -

 )مخططات اولية(.
 الوصف الخاص بالمبنى وما ىي اوجو االستعماالت فيو -
 المواصفات الفنية  االولية لممبنى )الداخمية والخارجية (-
 تقديم العرض المالي : -3

مسمطة وخالل المده العقدية بمغمف ل  (BOT)خاص باالستثمار بنظام التعاقد اليتم تقديم العرض المالي 
 منفضل عمى أن يوضح اآلتي:

بعين االعتبار أنو  مع االخذ اعتبارا من توقيع العقد ( سنة12)المدة العقدية  لسياسة التسعير ىي -2
 وحتى نياية التعاقدنوات التي تمي الخمسة االولى، س سخم%( عمى كل  2 ستكون زياده ما نسبتو )

 .م العرض المالي بالدينار االردنييتم تقدي -1
  عن الخمس سنوات االولى  %( من قيمة العرض المالي2يتم ارفاق كفالة دخول ما نسبتو ) -0

 أركان العقد  سادسا:

 سمطةالمسجمة بإسم  نظام التصرف باالراضي، وىذا العقد تستند بنوده لرسمي بين الطرفينعقد سيتم توقيع 
 كاآلتي : وونورد أركان ،1021( لعام 86رقم ) اقميم البترا التنموي السياحي

 والتي توضح اطراف العقد ، ونبذه عن كل طرف مقدمة العقد  -
 : توضح المدة التعاقدية لمعقد وسريان العقدمدة العقد وأبتداء سريانو  -
 بدل االيجاره وقيمو العقد وآليو الدفع  وضريبةالمعارف، والدفعات السنوية والنصف سنوية عن كل سنة  -
مراحل المشروع )تقديم المخططات وأخذ الموافقات االولية ، الموافقات والمباشرة بالبناء، التشغيل،  -

 (التحويل، الجدول الزمني الخاص بالمشروع ، دراسة الجدوى االقتصادية 
 رائب وأثمان المياه والكيرباء الض -
 الشروط الجزائية وفض النزاعات  -
 انياء  العمل بالعقد  -
 حقوق الفريق الثاني بالمأجور  -
 المسؤولية القانونية  -
 المراسالت والتبميغات واالشعارات بين الفريقين  -
 القانون الواجب التطبيق والمرجع القضائي المختص  -
 عمى العقد ، أو التعديالت واالضافات  اية مالحق -
 وحسب مراحمو المختمفة االخالل ببنود العقد  -



 
 
 
 

 
 

 أية مستجدات أخرى يمكن اضافتيا  -

 احكام عامة  سابعًا: 

 يتم فتح العروض من خالل لجنة العطاءات المشكمة بالسمطة  -
 تقدمة واعالن النتيجو النيائية وتقييم العروض الم والمالي  يتم دراسة العرض الفني -
م ( يوم أخر موعد إليداع العروض 21:00ال يتم ايداع أو استقبال اي عرض قد تقدم ما بعد الساعة ) -

 (2وحسب ما ىود محدد بالبند )خامسا/
 تقدم بو%( من قيمة العرض الم  2التي ال تحمل كفالة دخول ما نسبتو )المتقدمة  يتم استبعاد العروض -

 

 ثامنًا: االستفسارات 

 يمكنكم االستفسار من خالل االتصال مباشرة عمى االرقام التالية 

 280فرعي  -001228010مدير مديرية االستثمار  -
 262فرعي  -001228010مدير وحده العطاءات والموازم  -
 أو من خالل ارسال استفساراتكم عبر البريد االلكتروني  -

investment@pra.gov.jo  
n.erawadieh@pra.gov.jo  
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 موقع القطعو( الصورة الجوية ل2حق رقم )مم


