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  د عن المساحة المخصصة  بالعرض الفنً....................................... .................................................................... ٌمكن أرفاق ما زا

 رقم المخزن
 

)            ( 

 صفة مقدم الطلب ٌرجى تعبئة البٌانات أدناه  
 نشاط اقتصادي حالً:  رقم الترخٌص .................. الرقم الوطنً للمنشاه .......................... سجل تجاري لألفراد ..................................

 عاطل عن العمل : اثبات ٌتم ارفاقه من خالل كتاب من المؤسسة العامة للضمان االجتماعً  

  ٌتم االلتزام للعاطل عن العمل بأن ٌقوم بالتسجٌل حسب االصول لدى وزارة الصناعة والتجارة حال ارست علٌه المزاوده 

 ........................................................أخرى..............................................................................  

 حسن السٌرة والسلوك ارفاق شهادة عدم محكومٌة من الجهات ذات االختصاص 
 ٌ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
ت السابقةالخبرا  

 عدد فرص العمل المتوقعه من المشروع واالٌدي العاملة  االردنٌة ومن المجتمع المحلً وخاصة من قطاع االناث 
  ان والتأمٌن الصحً ، الراتب االجمالً للموظف )                       ( خاضع للضمعدد فرص العمل المتوقعه )       ( ، عدد الذكور )       ( ، عدد االناث )            ( 

 أحكام عامة للتشغٌل  1 ان ٌلتزم المتقدم بان ٌمارس نفس النشاط االقتصادي الذي تقدم له وللمخزن الذي تم اختٌاره من قبله 
 2 لن ٌتم تغٌٌر صفة استعمال المخزن طوال مدة الفترة العقدٌة بٌنه وبٌن السلطة 

 3 عدم أدخال الشركاء أو تحوٌل رخصة النشاط االقتصادي للغٌر، أو اضافة شركاء  أو حذف شرٌك  
 4 المتطلبات التً تصدر عن السلطة لغاٌات تشغٌل المجمع وااللتزام بالشروط والمواصفات 

 5 االلتزام بأوقات المخصصة للعمل بالمجمع 
 6 االلتزام بالباج لموظفً المحالت أو صاحب المحل  ، على أن ٌتم تثبٌب اسم الموظف 

 7 االلتزام بإحضار منتسبٌن للموظفٌن من المؤسسة العامة للضمان االجتماعً 



ن بموجب تصارٌح العمل االردنٌٌ%(  وحاصلٌن على موافقات حسن السٌرة والسلوك، وغٌر 08أن تكون نسبة العاملٌن بالمحل من الجنسٌة االردنٌة )
رة العمل  ازالصادرة عن و  

0 

 9 االلتزام بتثبٌت اآلرمات االعالنٌة للمحل وحسب المواصفات والشروط التً تضعها السلطة مع مراعاه عدم بروزها 

ترخٌص النشاط االقتصاي  لغاٌات تسري أحكام قانون السلطة واالنظمة الصادرة بمقتضاه  18 

 11 حق السلطة بالمراقبة والتفتٌش على المحل ومدى التزامه بالقوانٌن واالنظمة والتشرٌعات والعقد الموقع مع السلطة 

 12 اٌة شروط أخرى تراها السلطة مناسبة  ٌمكن تضمٌنها بالعقد الموقع 

كثر من مخزن واحد ال ٌنظر بالطلب المقدم من صاحب الفكرة أو أي احد من اقاربة من الدرجة االولى أل  13  

  14 االلتزام التام بعدم عرض أٌة منتجات أو معدات خارج حدود الموقع المخصص للمخزن  
 االنشطة المحظورة داخل مجمع وسط المدٌنة ، وٌستبعد الطلب اذا كان من ضمنها 

  1 المهن الحرفٌة والصناعٌة بكافة اشكالها 
  2 محالت بٌع الخمور والمسكرات 

( مجمعات طبٌة المختبرات،المهن الطبٌة )العٌادات  3  

  4 المهن المتعلقة بتجارة الجملة 
  5 المهن التً تحتاج الى مستودعات منفصلة 

قطع غٌار السٌارات ، واكسسوارتها المهن المختصة ببٌع   6  

، وتجارة الزٌوت المخصصة للمركبات المهن المخصصة للبناشر وغٌار الزٌوت  7  
  0 المهن المختصة بمواد البناء  بكافة اشكالها والوكاالت الخاصة بها 

  9 المهن المختصة بالمكاتب المهنٌة )محاماه، مكاتب هندسٌة، مكاتب المقاوالت بكافة اشكالها، المكاتب االستشارٌة ( 
  18 مقرات للجمعٌات او النوادي االهلٌة 

  11 االكادٌمٌات التعلٌمٌة والمراكز الثقافٌة 

  12 المدارس الخاصة والحضانات 
  13 محالت البلٌاردو والسنوكر والبالي ستٌشن 

  14 صالونات تجمٌل السٌدات ومراكز االعتناء بالبشرة ، وصالونات الحالقة الرجالٌة 

واالعتناء بالجسم لمهن المتعلقة بحمامات البخار والساونا ا  15  

  16 المهن المتعلقة بالنوادي الرٌاضٌة والجٌم، والتدرٌب على الفنون القتالٌة 

  17 المهن المختصة ببٌع اللحوم الطازجه والمجمده، ومحالت بٌع الدجاج الطازج والمجمد
  10 المهن المتعلقة بالخضار والفواكه 

%( من التقٌٌم وٌتم التقٌٌم على النقاط التالٌة وتوزع العالمات علٌه 06تقٌٌم العرض الفنً، وٌعطى العالمة )  
  1 الفكرة االبداعٌة أو اي نشاط اقتصادي جدٌد ٌقدم منتج ٌطٌل من مدة اقامة الزائر وٌحسن من نوعٌة الخدمة المقدمة للزائر  

ط الواردة أعاله فً العرض الفنً بٌانات مقدم الطلب والتزامه بالشرو  2  

  3  موقعه من وزارة العمل اذا توفرت المرفقة الخبرات السابقة فً نفس المجال، الخبرات والمهارات الفردٌة وحسب شهادات الخبرة
  4 منتج ضمن سلسلة عالمٌة )مثل مطاعم، استراحات ، محالت البسة ، محالت احذٌة، محالت هداٌا( 

  5 العاطلٌن عن العمل ذوي الخبرة والكفاءة تمكنهم من الدخول الى سوق العمل، ولدٌهم شهادات خبرة فً نفس المجال 
  6 حسن السٌرة والسلوك وعدم محكومٌته. 



  7  حلٌة وتعطى االولوٌة لقطاع االناث تشغٌل االٌدي العاملة االردنٌة والم
  0 قبول الطلب شكال ومضموناً 

المالًالعرض   
 تتم المزاوده على المخزن من خالل المزاوده على سعر المتر المربع الواحد

 
.: سبعة نانٌر فقط ال غٌر كتابة  

  
(           دنانٌر 7رقماً:    )                  سعر المتر المربع المقرر  

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

 سعر المتر المقترح للمزاوده رقماا:    )                          (
 من قبل المتقدم

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

 رقما:      )                        ( 
 

 رأس المال المقترح للمشروع

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

  وحسب ما ٌرغب به مقدم الطلب وتوضع اشارة  أمام الخٌار المناسب للمتقدم طرٌقة تحصٌل المبالغ المترتبة على العقد، وٌتم تضمٌنها بالعقد  
  1 بداٌة كل شهر، وتمنح فترة سماح لمدة عشر أٌام من الشهر الذي ٌلٌه 

 2 بشكل ربعً )كل أربعة أشهر تدفع مقدما بداٌة كل ربع (

 3 بشكل سنوي ) وتدفع مقدما بداٌة كل سنة عقدٌة (

%( عن كل خمس سنوات وفً حالة رضا الطرفٌن على التمدٌد لمدة مماثلة 5ٌتم زٌادة على المبلغ المقرر بنسبة تراكمٌة )  4 

  5 تارٌخ توقٌع العقد ٌعتمد بداٌة السنة العقدٌة
 المبالغ المالٌة

وٌتم استالمها حال توقٌع العقد وعلى من ترسو علٌه  المزاوده للمتر المربع الواحد ولمده سنة  مجلس المفوضٌن من قٌمةكفالة بنكٌة بإسم عطوفة رئٌس 
 المزاوده 

1  

بموجب شٌك بنكً للمبلغ المقترح ، على ان ٌتم احتساب المعادلة التالٌة لغاٌات الكفالة  مزاوده كفالة دخول  2  

شهر   12المربع الواحد المقدم * المساحة االجمالٌة للموقع *  الكفالة البنكٌة = سعر المتر    

%5شهر *  12كفالة دخول المزاوده = سعرالمترالمربع الواحد المقدم  * المساحه االجمالٌة *    
( دٌنار غٌر مسترده 58ثمن نسخة المزاوده )  3  

 أحكام عامة حال تعثر المشروع  
  1 اخالء المخزن حال عدم سداد المبالغ المالٌة المستحقة بعد انذار لمدة شهر بتصوٌب االوضاع 

( من كل سنة وحسب نظام ترخٌص االنشطة االقتصادٌة، وٌتم اخالء المخزن بموجبها 5الغاء ترخٌص النشاط االقتصادي الممنوح بعد شهر )  2  
بأسس التشغٌل ولهذه الغاٌة تكون المخالفات حسب التالً :مخالفات عامة على السلوك أو عدم االلتزام   3  

دٌنار  188مخالفة أولى بمبلغ مالً وقدره    أ 

دٌنار  588المخالفة الثانٌة وبمبلغ مالً وقدره    ب 

دٌنار  1888المخالفة الثالثة مبلغ مالً وقدره    ج 
  د  بعد استنفاذ المخالفات ٌتم تسٌٌل الكفالة البنكٌة واخالء المخزن 



 

 اثمان المٌاه والكهرباء 
  1 ٌتم توصٌل الكهرباء للمخازن على نفقة المتقدم، ودفع التامٌنات لها بموجب كتاب خطً من السلطة ٌصدر لشركة توزٌع الكهرباء  

لها بتوصٌل اشتراك المٌاه وعلى نفقة المستأجر بموجب كتاب ٌصدر من السلطة لمدٌرٌة المٌاهٌتم توصٌل اشتراك المٌاه للمحازن المخصصة   2  
 احكام العقد العامة 

  1 المده العقدٌة 
المبالغ المترتبة على اشغال الموقع وطرٌقة الدفع ، والزٌادة التراكمٌة على العقد    2 

  3 التزامات باالحكام والشروط العامة الواردة بالعرض الفنً والمالً 

  4 احكام خاصة 
  5 احاكم استعمال المواقف المخصصة للموقع 

  6 بدل الخدمات 
  7 احكام العقد الجزائٌة حال تعثر المشروع أو وجود مخالفات 

  0 احكام االخالء وتسلٌم الموقع 
  9 اٌة أحكام ٌتم اضافتها وبإتفاق الطرفٌن 

 
م%( ، وٌتم التقٌٌم حسب النقاط التالٌة وتوفرها بالطلب المقد06تقٌٌم العرض المالً وٌعطى عالمة )  

  1 المالئة المالٌة 
  2 السعر للمتر المربع الواحد 

  3 دراسة الجدوى االقتصادٌة وخطة التموٌل 
  4  الكفالة المالٌة الخاصة بالدخول 

  التسلٌم 
اخل ٌتم تسلٌم العرض من مقدم الطلب بمغلف واحد مثبتا علٌه اسمه الرباعً ، ورقم الهاتف ، ورقم الموقع الذي اختاره وٌحتوي المغلف من الد

 بمغلفات منفصلة ما ٌلً  
1  

 أ العرض الفنً 

 ب العرض المالً 

 ج الكفالة البنكٌة 

  2  عد و، ولن ٌنظر بأي طلب قد تأخر عن المتسلٌم المغلف وحسب الموعد المعلن عنه بالصحف والوسائل االلكترونٌة
)سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً ( مبنى السلطة الرئٌسً وحدة العطاءات والمشترٌات تسلم المغلفات لدى   3  

     تارٌخ فتح العروض، وعلى من ترسو علٌه المزاوده مراجعة السلطة للسٌر باالجراءات وخالل مده ( ٌوم من28ٌتم االعالن عن النتائج وخالل )
أٌام عمل( لٌتم احضار المتطلبات وتوقٌع العقد   18)  

4  

من تارٌخ نشر االعالن بالصحف الٌومٌة وحتى موعد اٌداع العروض تتم الزٌارة المٌدانٌة للموقع   5  
خزن من خالل الترقم المعتمد من السلطة وحسب الكشف الموضح بالمرفق قم المر رٌتم اختٌا  6  

 



 

 

 اعالن بالجرٌدة الرسمٌة

 

 تعلن سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً / مدٌرٌة االستثمار عن نٌتها لتشغٌل المجمع التجاري الواقع ضمن وسط مدٌنة وادي موسى 

 من خالل طرح المخازن والمحالت والمجمعات لإلستثمار وبالظرف المختوم 

وذلك للحصول على نسخة المزاوده السلطة فعلى من ٌرغب بالتقدم مراجعة   

....................................آخر موعد لشراء نسخة المزاوده هو ٌوم ............... الموافق ......................... تمام الساعة   

................وستم عمل زٌارة مٌدانٌة للموقع ٌوم ............................... الموافق .............................. فً تمام الساعة .....  

                ...لموافق ......................... اد أقصاه ٌوم ...........وقبل موع ءات والمشترٌات / وحدة العطاتودع العروض لدى سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً /المبنى الرئٌسً

 الساعة .................

 إلطالع المهتمٌن والراغبٌن توجد نسخة على الموقع االلكترونً للسلطة 

www.pdtra.gov.jo 

ستفساراتكم من خالل البرٌد االلكترونً نستقبل ا  

investment@pra.gov.jo 
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