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ارفاق شهادة عدم محكومٌة من الجهات ذات االختصاص تثبت حسن السٌرة والسلوك
مرفقات مطلوبة
ٌتم ارفاق الخبرات السابقة أن وجدت لنفس المشروع المنوي تنفٌذه  ،وتحدٌد المواقع التً عمل بها ،وشهادات الخبره فً نفس
المجال
ٌتم ارفاق صورة عن رخص المحالت التجارٌة لنفس المشروع فً مواقع متعدده فً المملكة للراغبٌن بفتح فروع لهم فً المخزن
المراد تشغٌله
كفالة دخول بنكٌة أو شٌك بنكً مصدق بقٌمة  %3من االجرة السنوٌة
عدد فرص العمل المتوقعه من المشروع واالٌدي العاملة االردنٌة ومن المجتمع المحلً وخاصة من قطاع االناث
) خاضع للضمان .
)  ،الراتب االجمالً للموظف (
)  ،عدد االناث (
)  ،عدد الذكور (
عدد فرص العمل المتوقعه (
أحكام عامة للتشغٌل
 1ان ٌلتزم المتقدم بان ٌمارس نفس النشاط االقتصادي الذي تقدم له وللمخزن الذي تم اختٌاره من قبله
 2لن ٌتم تغٌٌر صفة استعمال المخزن طوال مدة الفترة العقدٌة بٌنه وبٌن السلطة اال بعد موافقة السلطة وللمهن المسموح بها
للمخزن .
 3عدم أدخال الشركاء أو تحوٌل رخصة النشاط االقتصادي للغٌر ،أو اضافة شركاء أو حذف شرٌك اال بعد موافقة السلطة.
 4االلتزام بالشروط والمواصفات والمتطلبات التً تصدر عن السلطة لغاٌات تشغٌل المجمع
 5االلتزام بأوقات المخصصة للعمل بالمجمع
 6االلتزام بالباج لموظفً المحالت أو صاحب المحل  ،على أن ٌتم تثبٌب اسم الموظف
 8أن تكون نسبة العاملٌن بالمحل من الجنسٌة االردنٌة ( )%88وحاصلٌن على موافقات حسن السٌرة والسلوك ،وغٌر
االردنٌٌن بموجب تصارٌح العمل الصادرة عن وزارة العمل
 9االلتزام بتثبٌت اآلرمات االعالنٌة للمحل وحسب المواصفات والشروط التً تضعها السلطة مع مراعاه عدم بروزها
 18تسري أحكام قانون السلطة واالنظمة الصادرة بمقتضاه لغاٌات ترخٌص النشاط االقتصاي
 11حق السلطة بالمراقبة والتفتٌش على المحل ومدى التزامه بالقوانٌن واالنظمة والتشرٌعات والعقد الموقع مع السلطة
 12اٌة شروط أخرى تراها السلطة مناسبة ٌمكن تضمٌنها بالعقد الموقع
 13االلتزام بعدم عرض أٌة منتجات أو ثالجات او معدات خارج حدود الموقع المخصص للمخزن

أ
حكام خاصة لتشغٌل المخازن ذوات االرقام من ( )2الى ()13

أحكام خاصة لتشغٌل المخزن رقم ()17

 14مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجدٌد بموافقة الطرفٌن
 15فً حال عدم تشغٌل المشروع خالل سنة من توقٌع العقد ٌتم الغاء العقد مع الزام المستأجر بدفع
ٌسمح فقط للمهن التً تقدم الوجبات السرٌعة بأنواعها والمعجنات والبٌتزا والحمص والفالفل والعصائر بأنواعها واآلٌس
1
كرٌم والمكسرات والحلوٌات والكوفً شوب.
غٌر مخصص لمطاعم الطعام المطبوخ
2
ال ٌسمح ببٌع الخمور والمسكرات.
3
ٌسمح للمطاعم التً تقدم خدمة الطعام المطبوخ بأنواعه باالضافة للمهن المسموحة للمخازن من رقم ( 2الى )13
1
ال ٌسمح ببٌع الخمور والمسكرات
2

االنشطة المحظورة داخل مجمع وسط المدٌنة  ،وٌستبعد الطلب اذا كان من ضمنها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
21
22
23
24
25
26
27

المهن الحرفٌة والصناعٌة بكافة اشكالها
محالت بٌع الخمور والمسكرات
المهن الطبٌة (العٌادات،المختبرات) مجمعات طبٌة
المهن المتعلقة بتجارة الجملة
المهن التً تحتاج الى مستودعات منفصلة
المهن المختصة ببٌع قطع غٌار السٌارات  ،واكسسوارتها
المهن المخصصة للبناشر وغٌار الزٌوت ،وتجارة الزٌوت المخصصة للمركبات
المهن المختصة بمواد البناء بكافة اشكالها والوكاالت الخاصة بها
المهن المختصة بالمكاتب المهنٌة (محاماه ،مكاتب هندسٌة ،مكاتب المقاوالت بكافة اشكالها ،المكاتب االستشارٌة )
مقرات للجمعٌات او النوادي االهلٌة
االكادٌمٌات التعلٌمٌة والمراكز الثقافٌة
المدارس الخاصة والحضانات
محالت البلٌاردو والسنوكر والبالي ستٌشن
صالونات تجمٌل السٌدات ومراكز االعتناء بالبشرة  ،وصالونات الحالقة الرجالٌة
المهن المتعلقة بحمامات البخار والساونا واالعتناء بالجسم
المهن المتعلقة بالنوادي الرٌاضٌة والجٌم ،والتدرٌب على الفنون القتالٌة
المهن المختصة ببٌع اللحوم الطازجه والمجمده ،ومحالت بٌع الدجاج الطازج والمجمد
المهن المتعلقة بالخضار والفواكه
البازارات ومحالت بٌع التحف
محالت بٌع االثاث الجدٌد والمستعمل
المخابز بانواعها
محالت خٌاطة وتفصٌل المالبس الرجالً والستاتً ومحالت خٌاطة وتفصٌل الشوادر
محالت تصلٌح االحذٌة
محالت بٌع االسمدة والمبٌدات واالدوات الزراعٌة والصٌدلٌات البٌطرٌة
محالت بٌع وتفصٌل البرادي
محالت التنجٌد بانواعها
محطات تنقٌة وفلترة مٌاه الشرب

تقٌٌم العرض الفنً ،وٌعطى العالمة ( )%70من التقٌٌم وٌتم التقٌٌم على النقاط التالٌة وتوزع العالمات علٌه
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الفكرة االبداعٌة أو اي نشاط اقتصادي جدٌد ٌقدم منتج ٌطٌل من مدة اقامة الزائر وٌحسن من نوعٌة الخدمة المقدمة فً
البترا
بٌانات مقدم الطلب والتزامه بالشروط الواردة أعاله فً العرض الفنً
الخبرات السابقة فً نفس المجال ،الخبرات والمهارات الفردٌة وحسب شهادات الخبرة المرفقة موقعه من وزارة العمل اذا
توفرت
منتج ضمن سلسلة عالمٌة (مثل مطاعم ،استراحات  ،محالت البسة  ،محالت احذٌة ،محالت هداٌا)
العاطلٌن عن العمل ذوي الخبرة والكفاءة تمكنهم من الدخول الى سوق العمل ،ولدٌهم شهادات خبرة فً نفس المجال
حسن السٌرة والسلوك وعدم محكومٌته.
تشغٌل االٌدي العاملة االردنٌة والمحلٌة وتعطى االولوٌة لقطاع االناث
قبول الطلب شكال ومضمونا ً

العرض المالً
تتم المزاوده على المخزن من خالل المزاوده على سعر المتر المربع الواحد
سعر المتر المربع المقررحد أدنى للطابق االرضً

رقماً:

( 6دنانٌر )

كتابة :ستة نانٌر فقط ال غٌر .

سعر المتر المقترح للمزاوده من قبل المتقدم للطابق االرضً

رقماً:

(

)

كتابة .................................................................

رأس المال المقترح للمشروع

رقماً:

(

)

كتابة ................................................................

خطة التموٌل

 1تموٌل ذاتً وٌرفق ما ٌثبت المالئة المالٌة
 2اقتراض وٌرفق دراسة الجدوى االقتصادٌة للمشروع وبٌان جهات التموٌل

االلتزامات المالٌة
طرٌقة تحصٌل المبالغ المترتبة على العقد ،وٌتم تضمٌنها بالعقد وحسب ما ٌرغب به مقدم الطلب وتوضع اشارة أمام الخٌار المناسب للمتقدم 
بداٌة كل شهر ،وتمنح فترة سماح لمدة عشر أٌام من الشهر الذي ٌلٌه
1
بشكل ربعً (كل أربعة أشهر تدفع مقدما بداٌة كل ربع )
2
بشكل سنوي ( وتدفع مقدما بداٌة كل سنة عقدٌة )
3
ٌتم زٌادة على المبلغ المقرر بنسبة تراكمٌة ( )% 5عن كل خمس سنوات وفً حالة رضا الطرفٌن على التمدٌد لمدة مماثلة
4
تارٌخ توقٌع العقد ٌعتمد بداٌة السنة العقدٌة
5
ٌمنح المتقدم اعفاء من االجرة لمدة ستة شهور لغاٌات التجهٌز من تارٌخ توقٌع العقد
6
تكون االجرة لالشهر الستة التالٌة لمهلة التجهٌز بواقع  %58من االجرة العقدٌة المقررة
7
ً
ٌلتزم من أرست علٌه المزاودة بدفع بدل خدمات بواقع  %18من قٌمة االجرة اعتبارا من السنة الثانٌة للعقد علما بأن
8
السلطة ستقوم بتغطٌة هذا البدل عن المستأجر للسنة االولى من العقد
فً حال قٌام المستأجر باخالء المأجور قبل خمس سنوات ٌصبح ملزما ً بدفع االعفاءات والحوافز التً تم منحها له فً السنة
9
االولى من العقد
 18كفالة دخول مزاوده بموجب شٌك بنكً للمبلغ المقترح  ،وفقا ً للمعادلة = سعر المتر المربع المقدم xالمساحة االجمالٌة
للمخزن 12xشهر%5 x
 11ثمن نسخة المزاوده (  ) 52دٌنار غٌر مسترده
احكام عامة
ٌ 1تم توصٌل الكهرباء للمخازن على نفقة المتقدم ،ودفع التامٌنات لها بموجب كتاب خطً من السلطة ٌصدر لشركة توزٌع
الكهرباء


ٌ 2تم توصٌل اشتراك المٌاه للمحازن المخصصة لها بتوصٌل اشتراك المٌاه وعلى نفقة المستأجر بموجب كتاب ٌصدر من
السلطة لمدٌرٌة المٌاه
 3اخالء المخزن حال عدم سداد المبالغ المالٌة المستحقة بعد انذار لمدة شهر بتصوٌب االوضاع وتعد االجرة المتأخرة واجبة
السداد
 4الغاء ترخٌص النشاط االقتصادي الممنوح بعد شهر ( )5من كل سنة وحسب نظام ترخٌص االنشطة االقتصادٌة ،وٌتم
اخالء المخزن بموجبها
التزامات باالحكام والشروط العامة الواردة بالعرض الفنً والمالً
البدء بتنفٌذ المشروع وتشغٌله خالل سنة من تارٌخ توقٌع العقد
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المده العقدٌة
المبالغ المترتبة على اشغال الموقع وطرٌقة الدفع  ،والزٌادة التراكمٌة على العقد
احكام خاصة
احكام استعمال المواقف المخصصة للموقع
بدل الخدمات
احكام العقد الجزائٌة حال تعثر المشروع أو وجود مخالفات
احكام االخالء وتسلٌم الموقع
اٌة أحكام ٌتم اضافتها وبإتفاق الطرفٌن
تقٌٌم العرض المالً وٌعطى عالمة ( ، )%30وٌتم التقٌٌم حسب النقاط التالٌة وتوفرها بالطلب المقدم
المالئة المالٌة
السعر للمتر المربع الواحد
دراسة الجدوى االقتصادٌة وخطة التموٌل
الكفالة المالٌة الخاصة بالدخول
تسلٌم العروض
ٌتم تسلٌم العرض من مقدم الطلب بمغلف واحد مثبتا علٌه اسمه الرباعً  ،ورقم الهاتف  ،ورقم المخزن الذي اختاره
وٌحتوي المغلف من الداخل بمغلفات منفصلة ما ٌلً
العرض الفنً
العرض المالً
كفالة دخول المزاودة
تسلٌم المغلف وحسب الموعد المعلن عنه بالصحف والوسائل االلكترونٌة ،ولن ٌنظر بأي طلب قد تأخر عن الموعد
تودع العروض فً صندوق العطاءات لدى وحدة العطاءات والمشترٌات فً سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً /المبنى
الرئٌسً
ٌتم االعالن عن النتائج وخالل (ٌ )28وم من تارٌخ فتح العروض ،وعلى من ترسو علٌه المزاوده مراجعة السلطة للسٌر
باالجراءات وخالل مده ( 18أٌام عمل) لٌتم احضار المتطلبات وتوقٌع العقد
تتم الزٌارة المٌدانٌة للموقع من تارٌخ نشر االعالن بالصحف الٌومٌة وحتى موعد اٌداع العروض
ٌتم اختٌار رقم المخزن من خالل الترقٌم المعتمد من السلطة وحسب الكشف الموضح بالمرفق

