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 ( ايجار) عــقــد  

 المفوضين بصفته الوظيفية. ممثمه برئيس مجمس/ التنموي السياحي الفريق األول : سمطة إقميم البترا
 الفريق الثاني :

 
 دينار.                                                       (              ) :االيجارقيمة بدل 

 قدما.بداية كل شهر م كيفية دفع البدل:
 الخطية. ولالفريق األ قابمة لمتجديد بموافقة  سنوات خمسمــدة العقد: 
 .0205/    /      :وتنتهي بتاريخ 0202/       /   :  تبـدأ بتـاريخ
 .ار:االيج الغاية من

 .  الجديد التجاري السوق( الكائن في      محل رقم ) :العقدوصف العقار محل 
 شــروط العقــد

 

 : أوالً 
  /   ، حيث ابرم هذا العقد اسـتنادًا لقـرار مجمـس المفوضـين رقـم ) / واحدة بر مقدمة هذا العقد جزءا منه ويقرأ معه كوحدةتعت
 .0202/    /  ( تـــــــاريخ:    /

 : ثانياً 

 من قبـل تهمعايند لمفريق الثاني، بالموعد الذي تم االتفاق عميه وحسب األصول المتبعة بع العقاريمتزم الفريق األول بتسميم  
 . ول بضمان ما قد يظهر من عيوب بعد االستالم، وليس له الرجوع عمى الفريق األ لمجهالة نافية تامة معاينة الثاني الفريق

 : ثالثاً 
 يمتزم الفريق الثاني بمراعاة ما يمي :  - أ

ــذة .1 ــوانين واألنظمــة الناف ــى  الق ــام ال مرتــادي الســوقوعــدم االلحــاح عم محــالت ورفــع لمشــراء والتجمهــر ام
 .االصوات او استخدام مكبرات الصوت او التصرف بأي تصرف غير الئق

سـواء كانـت شـفوية او كتابيـة وكـذلك كافـة التشـريعات التعميمات المرعية وتمك الصادرة عـن الفريـق األول  .0
 النشاط التجاري وممارسة العمل. الناظمة وخاصة المتعمقة بكافة جوانب

 النظام واآلداب العامة ومتطمباتهما.وااللتزام ب واالحداث فالطعمى األاالراجيل  بيععدم  .3

 لفريـق الثـانيا ويكتفـي شـكمها أو حجمهـا كان مهما اإلرشادية الموحات أو اآلرمات من نوع أي وضععدم  .4
 .السمطة قاعدتها توفر التيو  العقار فوق الخشبية الرئيسية رمةآلبا

 .الرئيسية رلعقاا آرمة عمى إضافة أو تعديل أي إجراء عدم .5

 اآلرمـة فـي ألـوان اسـتخدام أو( الصـق) السـتكرات أو فـيس الفمكس كمادة مطبوعة مواد أي استخدام عدم  .6
 باسـتخدام االلتـزام الفريـق الثـاني عمـى، و المعدنيـة لؤلحـرف األسـود والمون الطبيعي الخشب لون عن عدا

 المـائي الـدهان ولـون نـوع نفـس مباسـتخدا دوريـاً  وصـيانتها( أوروكـو نـوع تيـك خشـب) الخشـبية القاعدة
ــاً  المســتخدم ــا. حالي ــافرة أحــرف اســتخدام يمكــن كم ــدن مــن المحــل الســم ن ــة المع ــالمون مدهون  األســود ب
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 الوجـه عـن سـم (٣) عـن بـروز  يزيـد أال عمـى الحـروف لتكـوين المشـكل الصـاج استخدام يمكن ،المطفي
 بــدهان ودهانهــا آليــاً  وقصــها ممــم( ٨) كةبســما األلمونيــوم ألــواح اســتخدام ويمكــن كمــا ،لآلرمــة الخشــبي
 .مطفي أسود بمون دهانها ثم ومن( Etch Primer) أساس

 الماليــة الغرامــات طائمــة تحــت العقــار خــارج الواجهــات عمــى شــيء أي تعميــق أو المســامير تثبيــت عــدم .7
 .الخصوص بهذا السمطة تصدرها تعميمات ةأي العقد او هذا في عميها المنصوص

لمغير من جراء إهمال أو سوء استخدام الفريق الثـاني لمعقـار  وأيـة حقـوق مترتبـة لمعمـال أية حقوق تنشأ  .8
 والمستخدمين لدى الفريق الثاني.

    الخارجية اتساحال أو الممرات في أو بوابة المحل خارج معرضلطاوالت او  ثالجات وضع عدم .9

 دهــان أو الزجــاج، وشــفافية نــوع يلتعــد ذلــك فــي بمــاعقــار لم الرئيســي البــاب عمــى تعــديل أي إجــراء عــدم .12
 يمتــزم أن عمــى لمــدهان دوريــة ةنصــيا بــرجراء ويســم  ،األصــمي المــون غيــر لــون بــأي االبــواب والشــبابيك

 .األصمي الدهان ونوع المون نفس باستخدام الثاني الفريق

 نـــارةباإل  وُيكتفــى عقــارال خـــارج شــكمها أو نوعهــا كـــان مهمــا إنــارة أو صـــور أي إضــافة أو تعميــق عــدم .11
 .حالياً  الموجودة

 .اال بموافقة الفريق االول الخطيةاو ادخال شركاء  االيجار.عدم تغيير الغاية من 10
وااللتـزام اشراك الموظفين وفقًا الحكام قانون الضمان االجتماعي المعمول به او اية تعديالت تطرأ عميـه . 13

تزويــد الفريــق االول باســمائهم وشــهادة عــدم عــدم تواجــد اكثــر مــن بــائعين اثنــين بــالغين فــي المحــل شــريطة ب
 الســوقمحكوميــة لكــل منهمــا لمحصــول عمــى تصــري  لهــم لمعمــل داخــل المحــل وكــذلك االلتــزام باوقــات عمــل 

 الصيفية والشتوية.
الموقــف الكــائن فــي مبنــى الســوق ودفــع ايــة الفريــق االول المتعمقــة فــي كيفيــة عمــل . االلتــزام بتعميمــات 14

 مادية جراء استخدامه. او بدالتالتزامات 
 يترتب عمى الفريق الثاني االلتزامات المالية التالية:   - ب

 تة شهور االولى لغايات تجهيز المحل.يمن  فترة سماح بدون دفع االجرة لمدة س .1

 %( من قيمة البدل المتفق عمية في مقدمة هذا العقد لمنصف الثاني من السنة العقدية االولى.52دفع ) .0

 .فور انتهاء السنة االولى من المدة العقدية في مقدمة هذا العقد ل المحددالبديمتزم بدفع  .3

 مقابل الخدمات العامة التي يوفرها الفريق األول.   االيجار%( من بدل 12ما نسبته ) .4

والتأمينـات  اتشـتراكالاو  والبدالت أثمان ومصاريف استهالك الكهرباء والميا  والصرف الصحي وخالفةدفع  .5
 .ذلك المترتبة عمى

التصــاري  والتــراخيص  ا فيهــا التبعــات الماليــة الستصــدارالضــرائب والرســوم المترتبــة عمــى محــل العقــد بمــ .6
 الالزمة لمباشرة العمل.

بـدفع وتسـوية ماعميـه مــن إلتزامـات نشـأت بموجـب العقــد مـع الفريـق االول قبـل طمــب أنهـاء العقـد وخالفــا  .7
ذا امتنــع المســ ( يومــا عــن دفــع اي قســط مــن 15تأجر او تــأخر لمــدة )لــذلك ال ينظــر فــي طمــب االنهــاء، واا

العقدية الذي جرى فيها التأخير مستحق  لممدةالبدل المتفق عميه في ميعاد استحقاقه فيصب   كامل البدل 
 الدفع مضافا إليه قيمة الغرامات المترتبة وفقا الحكام هذا العقد. 



 3 

نهـاء كافـة إجـراءات التسـميم بتنفيذإذا تأخر  .8  األول الفريـق تحقيسـ ومـا يمـزم عنـد انتهـاء العقـد، اإلخالء واا
 من تاريخ انتهاء العقد. العقارفي تسميم  تأخير يوم كل عن دينار( 500) مبمغ

 (% غرامة تأخير.02يضاف ) شهر كل من يام االولىالعشرة اال حتى لبدلبا الوفاء في التأخر حالة في .9
 أشــهر، ســتة بــدل يعــادل مســترداً نقــديا  تأمينــاً  م الفريــق االولالعقــد بتســميالفريــق الثــاني وعنــد توقيــع هــذا  يمتــزم - ج

 و/أو كل مما يمي: أيفي  التأمينات باستخدام الحق فريق االولولم
لمفريــق عــود يلســبب  االضــرار تفــي حــال كانــ العقــدر اثنــاء ســريان عقــالم الزمــة تراهــا صــيانة أعمــال أي إلجــراء .1

 .الثاني

 العقد. هذا في عميه منصوص هو ما حسب دوثهاح حال تالمخالفا ترميم أعمال إلجراء .2

 .الفريق الثانياية مخالفات نقدية قد تترتب عمى الستيفاء  .3

الناتجـة عـن الظـروف الطارئـة   المسـتعجمة الترميمـات إجـراء من األول ريقالف يمنع أن الثاني ريقلمف يجوز ال .4
دون العـودة عمـى الفريـق  باالنتفـاع جزئي انقطاع  حتى ولو ترتب عمى ذلك ،لعقارا لحفظ ضرورية تكون التي

 االول بالتعويض الن ذلك يصب في منفعته مباشرة.

 .الي سبب آخر قد يستجد في حينه .5
 : رابعاً 

ر أن تقـوم عقـابموجـب صـالحياتها ومهامهـا التنظيميـة لممنطقـة التـي يقـع فيهـا ال عنـهاو اية شركة تنبثق  لمفريق االوليحق 
 تعميمـات وتعتبـرمـع المنطقـة كمنطقـة سـياحية بـين الحـين واالخـر،  اوتوافقه المجمععممية إدارة  ة تعميمات لتنظيمباصدار اي

بأي شكل مـن  عميها االعتراض الثاني لمفريق يحق وال ،هذا العقدلمفريق الثاني وجزءًا من احكام  وقطعية ممزمة لفريق االولا
 .األشكال
 :خامساً 

فـي أي وقـت لمتأكـد مـن تقيـد الفريـق الثـاني بالتزاماتـه الـواردة  ة الحـق بـدخول العقـارنيـين بالرقابـلموظفي الفريـق األول المع 
 بهذا العقد .

 :سادساً 
%( بشـكل تراكمـي لكـل سـنة مـن 5يزداد مقدار البدل الوارد بمقدمـة هـذا العقـد بواقـع ) لمدة مماثمة هذا العقداستمر  في حال 

األول  فريـقلم كـان واال، تمقائيـاً  العقـد لهـا جـدد التـي األخيـرة المـدة انقضـاء دبمجـر  بـاإلخالء الفريـق الثـاني يمتـزمو  ،مدة العقـد
 .المستعجمة األمور قاضي من باإلخالء حكم استصدارو  فسخ العقد

 :  سابعاً 
 فريــق الثــانيممــا تقــدم وال يحــق لم أيه فــي الت وحســابات الفريــق االول بينــة قاطعــة عمــى مــا انفقــســج تعتبــر  . أ

 االشكال عمى مبمغ االصالحات.االعتراض باي شكل من 

بدفعـه نقـدًا،  فيمتـزم الفريـق الثـاني فـوراً  وارد بهـذا العقـدمبمغ من التـامين الـ أيبانفاق  الفريق االولفي حال قيام  . ب
، االيجــارثالثــة اشــهر كتــأمين طــوال اســتمرار فتــرة يعــادل بــدل مبمــغ  فريــق االولبحيــث يجــب ان يبقــى تحــت يــد ال

 لهذا االلتزام مخالفة لشروط وبنود العقد. لثانيالفريق اعتبر مخالفة تو 
 : ثامناً 

عقـد يتحمـل الفريـق الثـاني العقوبـات هـذا التشـريع و/او فـي  أيإضافة الى أية جزاءات عقديـة و/او قانونيـة اينمـا وردت فـي 
 والغرامات التالية في حال مخالفته الي بند و/او التزام مترتب عميه:
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 .مع ازالة اسباب المخالفةدينار  (٠١١١)وال تزيد عن  دينار (٠١١) مبمغ الفريق الثاني يغرم  .1

 

  .اغالق المحل لمدة شهر .2

 

 .العقد اغالق المحل نهائيًا وفسخ  .3
 :  تاسعاً 

 إذن بغيـر العقـار او تـأجير  إعـارة أو البـاطن مـن عن حقوقه التي ترتبت له بموجـب هـذا العقـد التنازل الثاني فريقلم يجوز ال
 .آخر إجراء يا أو إنذار أو تنبيه إلى حاجة دون نفسه تمقاء من سوخافم العقد اعتبر واالاألول  يقألفر  من مكتوب
 : عاشراً 
 وعنـوان بـه، المبـين األول لفريـقا عنـوان ويعتبـر، منازعـات مـن العقـد هذا عن ينشب قد ما بنظر العقار موقع محاكم تختص

 .بتغيير  كتابة اإلخطار يتم لم ما الصدد هذا في منهما لكل مختارا موطنا الثاني، فريقلم بالنسبة قارالع
 :حادي عشر

 باإلضافة لما نصت عميه القوانين واألنظمة والتعميمات، يحق لمفريق األول فسخ العقد في أي وقت في الحاالت التالية:  
 .  إذا خالف الفريق الثاني أي من شروط العقد المذكورة أعال  . 1     
 جزء منها. مف الفريق الثاني عن دفع أي من االلتزامات المالية المترتبة عميه بموجب هذا العقد أو .  إذا تخ 0     
 أو قسمًا منه لطرف آخر أو سم  له باشغاله. عقار.  إذا أجر الفريق الثاني ال 3     
 .المبينة بهذا العقدلغير الغاية  إذا استعمل الفريق الثاني العقار.   4     
يؤثر  رلعقاباإذا ألحق تغييرا وكذلك  محقاته أو سم  برحداث ذلك الضرر،أو م ألحق الفريق الثاني ضررا بالعقارإذا  .  5     

 .أو سالمة الغير عقارعمى سالمة ال
 .. إضافة أي بناء بأي مواد تستعمل لتمك الغاية دون موافقة الفريق األول الخطية 6     
 اشهر. ثالثةر من ألكث عقار. عدم استغالل ال 7     
 .. اذا خالف الفريق الثاني التشريعات الناظمة او شروط السالمة العامة8     

. 
 :ثاني عشر

فريـق أن يحصـل مـن ال بذات الحالة التي استممها به، وعميـه فريق الثاني ان يقوم بتسميم الفريق االول العقاريتوجب عمى ال 
وفـي حالـة اإلخـالل بهـذا  ،وتوابعه سميمًا خاليًا من أي عيـوب يق االول لمعقارالفر عمى إبراء ذمه خطي يتضمن استالم  االول
أو ممحقاته أو  عقارمسؤواًل عن أية عيوب أو تمف أو نقص في ال الفريق الثانيوعدم حصوله عمى هذا اإلبراء يعتبر   الشرط

 جـوازاً ، و بالغـًا مـا بمـغ لفريـق الثـانيذلـك عمـى ا في سبيل انفقهعود بما ان يقوم بالتصمي  و يبأن  اً مفوض فريق االولتوابعه وال
( يوم من تاريخ أخطـار  الخطـي بتجاوزاتـه ومخالفاتـه  15لمفريق األول حسب ما يرا  مناسبا أن يعطي الفريق الثاني مهمة ) 

 .اإلخالء، أو طمب لتصويب أوضاعهلنصوص العقد 
 :ثالث عشر

 ما يمي: لمفريق االولهذا العقد يحق في  ةد واردو بن ةأيعمى الرغم من 
عدم البدء في تشغيل المحل بعد مرور السـتة اشـهر االولـى والعـودة عمـى الفريـق الثـاني لـدفع بـدل االيجـار المحـدد  .1

  عن كامل المدة والتي من ضمنها فترة السماح.
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اقتضـت الظـروف تمديد و/أو تجديد له وذلـك إذا  أيعقد اثناء فترة سريانه او سريان هذا الفسخ  فريق االوليحق لم .2
بمـا تقـدم قبـل ثالثـة  فريـق الثـاني، وفي هذ  الحالة يجـب اخطـار الفريق االول منفرداالتنظيمية ذلك وفقا لتقديرات ال

خر  عـن أفـور انتهـاء فتـرة الثالثـة اشـهر، وفـي حـال تـ عقـارال إخـالء فريـق الثـانيال عمـىيكـون و اشهر عمـى االقـل، 
عـن كـل يـوم تـاخير مبمـغ  العقارالمحددة فانه يكون ممتزما بدفع بدل استخدام عن الفترة  لمفريق االول عقارتسميم ال
  ( دينار.1222وقدر  )

 الفريـق الثـاني قـوم باعـادة مـا دفعـه( مـن هـذا البنـد ي0فـي الفقـرة رقـم )الـوارد  فريـق االول حقـهفي حال ممارسة ال  .3
منـه بمـا فيهـا مبمـغ  حقوق له ةأيجد، واستيفاء هذا المبمغ، إن و  جزح فريق االولزيادة عن فترة االشغال، ويحق لم

 ( من هذا البند.0خير الوارد في الفقرة رقم )أالت

 :رابع عشر
        عشر بندا من ضمنها هذا البند ومن نسختين بيد كل فريق نسخة وبناء عميـه ، تـم االتفـاق اليـوم  اربعةيتكون هذا العقد من 

 م0202/   /    الموافق :
 
 

 الفريق األول             ريق الثاني الف         
 سمطة إقميم البترا التنموي السياحي                                               

   رئيس مجمس المفوضين                                                    
              

 د. سميمان عمي الفرجات                                                    
 
 

 


