
 قطع اراضي ضمن منطقة اقليم البترا التنموي السياحي الشروط المرجعية الخاصة بإستثمار

 

  لمحة عامة عن السلطة

وتهدف الى تنمٌة االقلٌم وتطوٌره  9008سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً شخصٌة اعتبارٌة ذات استقالل مالً واداري تأسست عام 

سٌاحٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً والمساهمة فً تنمٌة المجتمع المحلً وٌتولى ادارة السلطة واالشراف على شؤونها مجلس ٌسمى 
 ، ولها القٌام بجمٌع التصرفات القانونٌة الالزمة لتحقٌق أهدافها.ن( )مجلس المفوضٌ

 التي أنشئت من اجلها السلطة  االهداف

 ادارة وتطوٌر السٌاحة بالتعاون والتنسٌق مع الهٌئات الوطنٌة والدولٌة ذات العالقة بالقطاع االقتصادي -
 ٌة المختلفةتوفٌر البٌئة االستثمارٌة الالزمة للمارسة االنشطة االقتصاد -
 المساهمة فً وضع استراتٌجٌة شاملة لحماٌة المواقع االثرٌة وأعمال صٌانتها وترمٌمها بالمشاركة مع دائرة االثار العامة -
تحدٌد المناطق والمبانً ذات القٌمة التراثٌة وتوثٌقها وتطوٌرها والمحافظه علٌها وتعٌٌن المناطق التً ٌمكن أن تتمتع بممٌزات  -

 ها لالغراض السٌاحٌةٌمكن استغالل
تطوٌر الوضع االجتماعً لسكان االقلٌم والمؤسسات الخاصة العاملة بما فً ذلك دعم انشاء مشارٌع لهم فً مجال الحرف  -

 والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والخدمات المساندة للسٌاحة
 وفً وضع االسس والمعاٌٌر الالزمة لذلك المساهمة فً حماٌة البٌئة ومصادر المٌاه والموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً -
  .وضع الخطط الالزمة لتنمٌة قدرات الموارد البشرٌة باالقلٌم وبما ٌلبً احتٌاجاته لخلق تنمٌة مستدامة -

 االستثمار  هدف

مخٌمر ، وقطع االراضً   51( حوض / 902) تملك سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً قطع االراضً ذوات االرقام 

 .( دونم5431اجمالٌه لإلستثمار ) / الزراعه، من أراضً وادي موسى ، وبمساحة42( حوض 607،606)

وتطمح السلطة بأن ٌقام على قطع االراضً الواردة أعاله والمتالصقه فندق ضمن سلسلة فنادق عالمٌة من خالل الوكاالت التً 
ل نموذج الشراكات المعتمد والمسجل لدى دائرة مراقبة الشركات أو تمنحها هذه الشركات العالمٌة  للشركات االردنٌة، أو من خال

 .فقط العقود المبرمة بٌن الطرفٌن لهذه الغاٌة، على أن ٌكون الفندق ذا فئة )خمسة( نجوم

 مكونات المشروع 

أن ٌقدم مخططاته التنظٌمٌة بعد التأهل فنٌا ومالٌاً تطابق االحكام التنظٌمٌة لقطع االراضً ، وان ٌراعً  ستثمر / المطور،المعلى 
البناء  اتة، وكودنادق ذات فئة )خمسة نجوم(، ومراعٌا السالمة العامفً مكونات الفندق الشروط الخاصة والمعتمده بتصنٌف الف

 الوطنً.

 



 العرض الفني

 السيرة الذاتية 

، مرفقا بها السجل التجاري أن ٌرسل السٌرة الذاتٌة للشركة/ االفراد ، ومجال عملها فً قطاع الفنادق على المستثمر/المطور، 
 .والرقم الوطنً للمنشأه ، وما هً عدد الفنادق العاملة عالمٌا ومحلٌا فً نفس العالمة التجارٌة العالمٌة 

 المخططات االولية المبدئية للمشروع 

ان ٌرفق بالعرض الفنً مخططات أولٌة مبدئٌة تعطً فكرة أولٌة عن المشروع مبٌنا فٌها اعداد الطوابق،  لمستثمر/المطورا على
 ق العامة الداخلٌة فً جسم المبنى.أعداد الغرف، المراف

 ( القوى العاملة الموارد البشرية )

أن ٌوضح فً العرض الفنً عن اعداد العاملٌن فً المنشأه الفندقٌة ، من الذكور واالناث، وعن حجم العمالة  المستثمر/المطور على
 سبتها من القوى العاملة االجمالً.المحلٌة )ضمن منطقة اللواء ( وما هً ن

 التنفيذ 

ت االولٌة إلنشاء المشروع، و تارٌخ ، وما هً التقدٌرادول الزمنً الخاص بإقامة المشروعأن ٌوضح الج المستثمر/المطورعلى 
 فعلً المتوقع.التشغٌل ال

 التعاقد

هً خمسة وعشرون سنة، ٌتم منح مدة زمنٌة ال تقل عن سنة وال تزٌد عن سنتٌن   (BOT)تعتبر المدة العقدٌة لتاجٌر القطع وبنظام 

 ع وال ٌتم التقاضً عنها اٌة بدالت مالٌة.فً حاالت مبررة ٌقرها مجلس المفوضٌن، هذه المدة الزمنٌة لغاٌات انشاء المشرو

، واٌة تشرٌعات ذات عالقة بالمملكة االردنٌة 9059( لعام 67وٌتم التعاقد وحسب نظام التصرف باالراضً المعمول به رقم )

 الهاشمٌة.

 العرض المالي

 المالئة المالية 

 تقدٌم بٌاناته المالٌة التً تثبت مقدرته على اقامة المشروع ، ومصادر التموٌل  المستثمر/المطور على

 دراسة الجدوى االقتصادية االولية 

هل فنٌا ومالٌا ، ٌجب االقتصادٌة ، وعند التعاقد للمتأ اظهار بٌانته المالٌة االولٌة موضحا به جدوى المشروع المستثمر/المطورعلى 

 صادٌة تفصٌلٌة للمالك.سة جدوى اقتعلٌه تقدٌم درا

 سياسة التسعير 

( دٌنار وٌتم الزٌاده علٌه كل  90وضعت الحد االدنى للتأجٌر للمتر المربع الواحد سنوٌا على أن ٌكون ) قدوحسب تقدٌرات السلطة ف

 %( .1بواقع )سنوات تراكمٌا خمسة 

 

 

 

 

 


