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املباشر وتقييمه الستغالل البرتول والصخر الزيتي والفحم احلجري

واملعادن االسرتاتيجية لسنة  2021صادرة مبقتضى احكام البند ( )1من الفقرة (ب) من املادة ()6
واملادة ( )15من نظام مشاريع استغالل البرتول والصخر الزيتي والفحم احلجري واملعادن
االسرتاتيجية رقم ( )76لسنة 2020

المادة  – 1تسمى هذه التعليما (تعليما دراسة العرع المباشر وتقييمه الست الل البترول
والصخر الزيتي والةحم الحجر والمعادن االستراتيجية لسنة  ،)2021ويعمل بها
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة  – 2أ -يكون للكلما والعبارا التالية حيثما ورد في هذه التعليما المعاني المخصصة
لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
الــــــــــــــوزارة  :وزارة الطاقة والثروة المعدنية
 :وزير الطاقة والثروة المعدنية
الوزير
األمين العاا  :أمين عاا وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو من ينوب عنه
 :نظاا مشاريع است الل البترول والصخر الزيتي والةحم الحجر
النظاا
والمعادن االستراتيجية
 :اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكاا النظاا
اللجنة
لجان المشاريع  :اللجان الةنية المشكلة بمقتضى أحكاا النظاا
 :الطلب المقدا من الشخص حسب النموذج المعد من قبل الوزارة
الطلب
والمعتمد من قبل اللجنة وفقا ً لشروط وأحكاا النظاا والتعليما
الصادرة بمومبه.
العرع المباشر  :مجموعة الوثائ والبيانا المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص
للوزارة؛ الست الل البترول أو الصخر الزيتي أو الةحم الحجر
أو المعادن االستراتيجية.
 :الشركة او ائتالا الشركا التي تقوا بتقديم العرع المباشر
الشخص
وفقا ً ألحكاا النظاا.
الشخص المؤهل  :الشخص صاحب العرع المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل
لتوقيع مذكرة تةاهم.
 :أ مشروع يهدا الى است الل البترول أو الصخر الزيتي
المشروع
أو الةحم الحجر أو المعادن االستراتيجية.
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ب -تعتمد التعاريد المنصو عليها في القانون والنظاا حيثما ورد النص عليها فاي
هذه التعليما ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة  -3تتولى الوزارة استقبال طلبا العرع المباشر في أ وقت الست الل البترول أو الصاخر
الزيتي أو الةحم الحجر أو المعادن االستراتيجية.
المااادة  -4يلتاازا الشااخص بتعب ااة نمااوذج الطلااب الملح ا بهااذه التعليمااا حسااب مجااال المشااروع
المقتاارح ل ايااا تقااديم عاارع مباشاار الساات الل البتاارول او الصااخر الزيتااي او الةحاام
الحجر او المعادن االستراتيجية ،مع ارفاق الوثائ والبيانا الرئيسية التالية:
أ .دقرار وتعهد بصحة البيانا المعبأة في الطلب ،تحت طائلة المسائلة القانونياة ،وال ااء
الطلب والحرمان من التقدا بطلب عرع مباشر مرة أخرا.
ب .شهادة تسجيل مصدقة من الجها الرسمية في بلد تسجيلها.
ج .دثبا المالءة المالية من خالل ما يلي:
 .1القااوائم الماليااة المدققااة والمصااادق عليهااا ماان قباال محاسااب قااانوني ماارخص
(المدق المالي) آلخر ثالث سنوا تسب تقديم الطلب.
 .2وثائ تثبت اإلنةاق على مشاريع سابقة ذا صلة.
 .3دثبااا قاادرة الشااخص علااى تااأمين التموياال الااالزا لتنةيااذ مشااروع االساات الل
المقترح.
 .4ا وثائ مالية اخرا يمكن ان تعزز المالءة المالية للشخص.
د.

ه.
و.
ز.

ح.

دثبا المؤهال الةنية للشخص مان خاالل دثباا عادد وحجام وناوع المشااريع المنةاذة
سااابقا ً ذا الصاالة بالمشااروع المقاادا بالطلااب ،مصاادقة حسااب االصااول ماان الجهااا
الرسمية المعنية.
تحديد منطقة المشروع بشكل واضا و تقديم برنامج عمل أولي للمشروع المقترح .
تحديد فري العمل الرئيسي الذ سيعمل في المشروع وتقديم سيرهم الذاتياة متضامنة
خبراتهم العلمية والعملية و التي ت طي العمليا الرئيسية في المشروع.
دثبا ملكية ا براءا اختراع او دماتالك تقنياا فنياة مثبتاة عالمياا بنجااح ،أو تقاديم
وثااائ الح ا باسااتخدامها ماان قباال الجهااا المالكااة لهااا والخاصااة بمشاااريع الصااخر
الزيتي.
ا شروط او وثائ أخرا تطلبها الوزارة عند تقديم أو دراسة الطلب.
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ط .في حال كان الشخص حديث التأسيس  ،يلتزا الشخص بتقديم الوثائ الةنياة والوثاائ
المالية التالية والتي تعزز قدرته الةنية ومالءته المالية لتنةيذ المشروع:

(أ) وثااائ القاادرة الةنيااة :وذلااك ماان خااالل ارفاااق خباارا االفااراد المؤسسااين أو
فري العمال مان حياث عادد سانوا خبارتهم ومجالهاا
وتحديد عدد وحجم ونوع المشااريع التاي شااركوا فاي
تنةياااذها ساااابقا ً وذا الصااالة بمجاااال عمااال المشاااروع
المقتااارح وتقاااديم سااايرهم الذاتياااة ودرفااااق الوثاااائ
المعززة لذلك.
(ب) وثائ المالءة المالية :وذلك مان خاالل تحدياد رأس الماال المادفوع  ،ودرفااق
كشاااوفا الحساااابا البنكياااة للشاااركاء  ،أو خطاباااا
التااازاا بالتمويااال مااان قبااال بناااوك أو مؤسساااا مالياااة
معروفاة أو ممااولين يمكاان التأكاد ماان قاادراتهم الماليااة
مااان خاااالل سااايرة أعماااالهم الواضاااحة و الموثقاااة و
دمكانيااااتهم المالياااة  ،وأياااة مرفقاااا اخااارا يمكااان ان
تعزز من قدرة الشركة المالية على تنةيذ المشروع.
الماااادة -5أ -تشاااكل فاااي الاااوزارة بقااارار مااان الاااوزير بناااا ًء علاااى تنسااايب اللجناااة ،لجاااان المشااااريع
المنصااو عليهااا فااي الةقاارة ( )6ماان النظاااا حسااب التخصصااا الالزمااة للعااروع
وللدراساااا المقدماااة لكااال مااان مشااااريع البتااارول والصاااخر الزيتاااي والةحااام الحجااار
والمعادن االستراتيجية.
ب -1 -تتولى لجان المشاريع الةنية دراسة العروع المباشرة التي يتم تحويلها اليها من
قبل اللجنة ،ل ايا الدراسة والتحق والتقييم وفقا ً للمعايير الواردة في هذه
التعليما والتوصية للجنة بقبول الطلب وتأهيل صاحبه أو رفضه.
 -2يجوز للجان المشاريع أن تقرر استدعاء أو التواصل مع مقدا العرع المباشر
لالستةسار منه عن أ معلوما أو وثائ غير واضحة بالعرع المباشر أو طلب
وثائ داعمة ،ودون أن يلح ذلك أ دمحاا بحقوق مقدمي العروع
المباشرة ،وتدون لجنة المشاريع المختصة نتيجة هذا التواصل في محضر
ملستها.
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المادة  -6أ -تتبع الوزارة في تقييم العروع المباشرة اآلليا والمعايير التالية:
-1

معايير تقييم طلبا العرع المباشر لمشاريع الصخر الزيتي أو الةحم الحجر :
الرقم
1
2
3
4
5

-2

المعيار
المؤهال الةنية
المالءة المالية
فري العمل الرئيسي
برنامج العمل األولي
ح استخداا التقنية

العالمة
القصوا
25
40
10
10
15

معايير تقييم طلبا العرع المباشر لمشاريع البترول:
الرقم
1
2
3
4

المعيار
المؤهال الةنية
المالءة المالية
فري العمل الرئيسي
برنامج العمل األولي

العالمة
القصوا
20
50
20
10

 - 3معايير تقييم طلبا العرع المباشر لمشاريع المعادن االستراتيجية:
الرقم
1
2
3
4

المعيار
المؤهال الةنية
المالءة المالية
فري العمل الرئيسي
برنامج العمل األولي

العالمة
القصوا
30
40
20
10

ب -يعتباار العاارع الااذ يحق ا عالمااة  %60فااأكثر ماان عالمااا التقياايم المنصااو
عليها في الةقرة (أ) من هاذه الماادة عرضاا ماؤهال ،وفاي حاال تقادا عارع مباشار
يخاار أو أكثاار الساات الل البتاارول او الصااخر الزيتااي او الةحاام الحجاار او المعااادن
االستراتيجية على موقاع منطقاة المشاروع خاالل النظار فاي العارع المباشار األول
فيااتم تطبي ا المعااايير بشااكل تنافسااي بحيااث يقباال العاارع المؤهاال ص ااحب العالمااة
األعلى ،وعلى أن ال تقل عن  %60من عالما التقييم .
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المادة  -7أ -ت ُتبع االمراءا التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروع المباشرة وتقييمها:
 .1استالا العرع المباشر من األمين العاا.
 .2االطالع على طلبا العروع المباشرة ودراستها بصورة أولية للتحقا مان تقياد
الشخص بما ورد بالمادة ( )4من هذه التعليما  ،واكتمال عرضه.
 .3تحويل طلبا العروع المباشرة الى لجان المشاريع ك ٌل حسب دختصاصه ،لتقاوا
بدراس ة طلبا العروع والتحق منها وصحة مرفقاتها ،وتقييم العرع وفقا لماا
ورد فاااي الماااادة ( )6مااان هاااذه التعليماااا  ،وتنظااايم تقريرهاااا متضااامنا ً النتاااائج
والتوصيا .
 .4تقااوا اللجنااة بنااا ًء علااى تقرياار لجنااة المشاااريع المختصااة برتخاااذ القاارار المناسااب
بقباول العاارع المباشاار وتأهيال صاااحبه للتعاقااد بماذكرة تةاااهم أو رفااض العاارع
المباشر وتبليغ الشخص مقدا العرع بالقرار دون الحامة إلبداء األسباب
 .5تسجيل محضر لكل ملسة من ملساتها ،ويتم توقيع ذلك المحضر من قبال اعضااء
اللجنة.
ب -ال ينظر في أ عرع مباشر يخالد أحكاا المادتين ( )7و ( )8من النظاا.
ج -ال يسااما أل ماان مقاادمي العااروع المباشاارة اإلتصااال باللجنااة و/أو لجااان المشاااريع
بخصو العارع المباشار تحات طائلاة رفاض العارع وحرماان الشاخص مان التقادا
ثانية في حال كان االتصال ب رع التأثير على قارار اللجناة ،ودذا أراد الشاخص تزوياد
اللجنة بمزيد من المعلوما فعليه توميه مخاطبة رسمية للوزارة بهذا الخصو .
هاله عادل زواتي
وزير الطاقة والثروة املعدنية
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ملح ()1
نموذج طلب العرع المباشر لمشاريع است الل الصخر الزيتي اوالةحم الحجر
يجب تقديم استمارة الطلب الكترونيًا من موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو أ طريقة أخرا
عليها في النظاا
تراها الوزارة مناسبة ويخضع هذا الطلب للشروط واألحكاا المنصو
والتعليما الصادرة بمومبه.
 -1معلوما الشخص
 اسم الشخص
 منسية الشخص
 العنوان الكامل
 رقم الهاتد
 البريد اإللكتروني المعتمد رسميا ً
 راب الموقع اإللكتروني للشخص
 رقم التسجيل
 تاريخ التسجيل
 رأس المال المسجل
 رأس المال المدفوع
 اسم المةوع بتقديم الطلب
 المسمى الوظيةي لمقدا الطلب
 منسية مقدا الطلب









األسماء الكاملة للتالي:
المساهمون  /الجنسية  /عدد األسهم أو الحصص
المديرون  /الجنسية
اسم وعنوان بنك الشخص والبريد االلكتروني
اسم وعنوان المحاسب القانوني (المدق المالي) والبريد االلكتروني
اسم وعنوان المحامي والبريد االلكتروني
المعلوما والوثائ الداعمة:
صورة عن هوية األحوال المدنية أو مواز السةر للمةوع بتقديم الطلب عن الشخص
(المةوع).
شهادة تسجيل الشخص مصدقة من الجهة الرسمية في بلد التسجيل (السجل التجار ).
كتيبا الشخص (نسخة دلكترونية بصي ة  PDFاونسخة ورقية دن أمكن).
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 -2المؤهال الةنية للشخص
 مجاال الخبرة وبيان ال رع من المشروع المقترح: التقطير السطحي
 تقنية الخاا العمي داخل األرع
 عقود خدما
 تحديد أ مجاال أخرا دذا لزا األمر
 ملكية تقنية تقطير الصخر الزيتي أو ملكية ح استخداا تقنية التقطير تحديد منطقة االهتماا والمساحة المطلوبة الكادر الةني العامل مع الشخص مع ددراج معلوما المسمى الوظيةي والمؤهل العلميوالتخصص والخبرة العملية ومنسية كل من :
 الجيولوميين
 المهندسين المتخصصين
 فنيين متخصصين
 يخرين
 المعلوما والوثائ الداعمة: السير الذاتية للخبراء الرئيسيين أعاله العاملين في المشروع المقترح
 وثائ ملكية التقنية أو وثائ ح دستخداا التقنية من الجهة المالكة للتقنية.
 مقترح أولي لخلب العمل اال تاشاعي والبرنامل الزمني للمشرو المقترح
والموازنب التقد ر ب المتومعب للمشرو ومصادر المعلومات التي اعتمدت عل ا
الشراب عي ص اغب مقترح ا.
 أ معلوما أخرا قد تطلبها الوزارة بشكل منةصل.
-3








جل عمل الشخم عي مشار ع ابقب أو ماعمب
معلوما كاملة عن المشاريع السابقة والقائمة ذا الصلة بالمشروع المقترح:
التقنية المستخدمة
الموقع /الدولة
حجم اإلنتاج
الكلةة الرأسمالية
تاريخ البداية  /مدة المشروع
مرحلة العمل الحالية بالمشروع ونوع التعاقد (اتةاقية مةاهيم أولية ،مذكرة تةاهم ،اتةاقية
تطوير ودنتاج  ،دنتهت أو أخرا)
أ دنتهاكا من قبل الشخص أو دفع تعويضا أو مخالةا أو أحكاا قضائية
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األحكاا القضائية القطعية الصادرة بح الشخص أو الشركاء أو أ من مدرائها أو
المساهمين الرئيسيين فيها فيما يتعل بالجرائم االقتصادية أو االحتيال أو تبييض األموال
سواء في المملكة األردنية الهاشمية أو أ دولة أخرا على سبيل المثال ال الحصر:
تزوير
غسيل اموال
المخالةا البي ية
النزاعا العمالية

 معلوما ووثائ داعمة: صورة عن األحكاا القضائية أعاله.
 تةاصيل ووثائ رسمية خاصة بالمشاريع السابقة والقائمة أعاله (براءا دختراع ،تنةيذ
مشاريع سابقة أو قائمة ،أو عقود...الخ).
 وثائ تثبت اإلنةاق على مشاريع سابقة ذا صلة.
كبيرا مدًا أو سريًا ،تُقدا صةحة ال الا وصةحا شرح خلةية المشروع
دذا كان حجم الوثائ
ً
بشكل عاا وصةحا التوقيع.
 -4المالءة المالية
 الموازنه المخصصة للمشروع المقترح
 مصدر/مصادر التمويل المحتملة للمشروع المقترح
 معلوما عن االحتياطيا النقدية لدا الشركة
المعلوما والوثائ الداعمة:
 القوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني المعتمد للسنوا الثالث الماضية
 أحدث كشوفا الحسابا المصرفية (اإلثني عشر شهرا ً األخيرة السابقة)
 خطابا نوايا الممولين المحتملين
 -5في حال كان الشخص حديث التأسيس يتم اإللتزاا بتقديم متطلبا البنود أعاله من ()4-1
الخاصة بالشخص من الوثائ .
 -6رسالة اهتماا رسمية توضا ال رع من المشروع المقترح ومؤهال الشخص وخبراته
السابقة ونوع المشروع المقترح والخاا ذا االهتماا.
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اإلقرار
أقر بمومب هذا التصريا بأن مميع المعلوما الواردة أعاله صحيحة ،وسأكون على استعداد
لمشاركة أ معلوما أخرا مطلوبة ستساعد الوزارة في قرارها بالمضي قد ًما في دراسة طلبي،
وكما أتةهم أيضًا أنه يح لـلوزارة قبول أو رفض طلبي كما تراه مناسبًا ووفقًا للتشريعا النافذة
بهذا الخصو  ،واتحمل كامل المسؤولية الجزائية والمدنية عن صحة تلك البيانا .
المةوع عن الشخص:
الوظيةة أو الصةة:
البريد اإللكتروني:
التاريخ:
التوقيع:
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ملح ()2
نموذج طلب العرع المباشر لمشاريع است الل البترول
يجب تقديم استمارة الطلب دلكترونيًا من موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية المعدنية أو أ
طريقة أخرا تراها الوزارة مناسبة ويخضع هذا الطلب للشروط واألحكاا المنصو عليها في
النظاا والتعليما الصادرة بمومبه.
 -1معلوما الشخص
 دسم الشخص
 منسية الشخص
 العنوان الكامل
 رقم الهاتد
 البريد اإللكتروني المعتمد رسميا ً
 راب الموقع اإللكتروني للشخص
 رقم التسجيل
 تاريخ التسجيل
 رأس المال المسجل
 رأس المال المدفوع
 اسم المةوع بتقديم الطلب
 المسمى الوظيةي لمقدا الطلب
 منسية مقدا الطلب






األسماء الكاملة للتالي:
المساهمون  /الجنسية  /عدد األسهم أو الحصص
المديرون  /الجنسية
اسم وعنوان بنك الشخص والبريد اإللكتروني
اسم وعنوان المحاسب القانوني (المدق المالي) والبريد اإللكتروني
اسم وعنوان المحامي والبريد اإللكتروني

 المعلوما والوثائ الداعمة: صورة عن هوية األحوال المدنية أو مواز السةر للمةوع بتقديم الطلب عن الشخص
(المةوع).
 شهادة تسجيل الشخص مصدقة من الجهة الرسمية في بلد التسجيل (السجل التجار ).
 كتيبا الشخص (نسخة دلكترونية بصي ة  PDFونسخة ورقية دن أمكن).
 -2المناط البترولية ذا اإلهتماا:
 تحديد منطقة/مناط اإلهتماا
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1622

 -3المؤهال الةنية للشخص
مجاال الخبرة:
 استكشاا النة وال از
 استخراج النة وال از
 تكرير ومعالجة
 تجارة
 تمويل
 خدما
 تحديد أ مجاال أخرا دذا لزا األمر
 نوع التطوير المقترح للمشروع (استكشاا ،استخراج ،معالجة ،تكرير ،أخرا)
 الكادر الةني العامل مع الشخص مع ددراج معلوماوالتخصص والخبرة العملية ومنسية كل من :
 ميولوميين
 مهندسين متخصصين
 ماليين واداريين متخصصين
 فنيين متخصصين
 يخرين

المسمى الوظيةي والمؤهل العلمي

 المعلوما والوثائ الداعمة: السير الذاتية للخبراء الرئيسيين أعاله العاملين في المشروع المقترح
 مقترح أولي لخلب العمل اال تاشاعي والبرنامل الزمني للمشرو المقترح
والموازنب التقد ر ب المتومعب للمشرو ومصادر المعلومات التي اعتمدت عل ا
الشراب عي ص اغب مقترح ا.
 أ معلوما أخرا قد تطلبها الوزارة بشكل منةصل
-4






جل عمل الشخم عي مشار ع ابقب أو ماعمب
معلوما كاملة عن المشاريع القائمة والسابقة ذا الصلة بالمشروع المقترح:
مذكرا تةاهم
رخص أو عقود استكشاا
امتياز للتطوير واإلنتاج
عقود خدما
أخرا

لكل من المشاريع ذا الصلة أعاله:
 الموقع /الدولة
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مجال العمل (استكشاا نة وغاز ،استخراج نة وغاز ،نة وغاز تقليد /غير تقليد ،
تكرير ،معالجة ،تجارة ،تمويل ،أخرا)
حجم اإلنتاج
الكلةة الرأسمالية
مرحلة العمل الحالية بالمشروع ونوع التعاقد (اتةاقية مةاهيم أولية ،مذكرة تةاهم ،اتةاقية
تطوير وانتاج ،دنتهت أو أخرا)
تاريخ البداية  /مدة المشروع
أ دنتهاكا من قبل الشخص أو دفع تعويضا أو مخالةا أو أحكاا قضائية

األحكاا القضائية القطعية الصادرة بح الشخص أو الشركاء فيه أو أ من مدرائها أو
المساهمين الرئيسيين فيها فيما يتعل بالجرائم االقتصادية أو االحتيال أو تبييض األموال
سواء في المملكة األردنية الهاشمية أو أ دولة أخرا على سبيل المثال ال الحصر:





تزوير
غسيل اموال
المخالةا البي ية
النزاعا العمالية

المعلوما والوثائ الداعمة:
 صورة عن األحكاا القضائية أعاله.
 تةاصيل ووثائ رسمية خاصة بالمشاريع السابقة والقائمة أعاله (براءا دختراع ،تنةيذ
مشاريع سابقة أو قائمة ،أو عقود...الخ).
 وثائ تثبت اإلنةاق على مشاريع سابقة ذا صلة.
كبيرا مدًا أو سريًا ،تُقدا صةحة ال الا وصةحا شرح المشروع
 دذا كان حجم الوثائً
بشكل عاا وصةحا التوقيع.
 -5المالءة المالية
 الموازنه المخصصة للمشروع المقترح
 مصدر/مصادر التمويل المحتملة للمشروع المقترح
 معلوما عن االحتياطيا النقدية لدا الشخص
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المعلوما والوثائ الداعمة:
 القوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني المعتمد للسنوا الثالث الماضية أحدث كشوفا الحسابا المصرفية (اإلثني عشر شهرا ً األخيرة السابقة) خطابا نوايا الممولين المحتملين -6في حال كان الشخص حديث التأسيس يتم اإللتزاا بتقديم متطلبا البنود أعاله من ()5-1
الخاصة بالشخص.
 -7رسالة اهتماا رسمية توضا ال رع من المشروع المقترح ومؤهال الشخص وخبراته
السابقة ونوع المشروع المقترح والخاما ذا اإلهتماا.

1625
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اإلقرار
أقر بمومب هذا التصريا بأن مميع المعلوما الواردة أعاله صحيحة ،وسأكون على استعداد
لمشاركة أ معلوما أخرا مطلوبة ستساعد الوزارة في قرارها بالمضي قد ًما في دراسة
طلبي ،وكما أتةهم أيضًا أنه يح لـلوزارة قبول أو رفض طلبي كما تراه مناسبًا ووفقًا
للتشريعا النافذة بهذا الخصو واتحمل كامل المسؤولية الجزائية والمدنية عن صحة تلك
البيانا .
المفول عن الشخم:
الوظ فب أو الصفب:
البر د اإللاتروني:
التار :
التوم ع:
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ملح ()3
نموذج طلب العرع المباشر لمشاريع است الل المعادن االستراتيجية
يجب تقديم استمارة الطلب دلكترونيًا من موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية المعدنية أو أ
طريقة أخرا تراها الوزارة مناسبة ويخضع هذا الطلب للشروط واألحكاا المنصو عليها في
النظاا والتعليما الصادرة بمومبه.
 -1معلوما الشخص
 اسم الشخص
 منسية الشخص
 العنوان الكامل
 رقم الهاتد
 البريد اإللكتروني المعتمد رسميا ً
 راب الموقع اإللكتروني للشخص
 رقم التسجيل
 تاريخ التسجيل
 رأس المال المسجل
 رأس المال المدفوع
 اسم المةوع بتقديم الطلب
 المسمى الوظيةي لمقدا الطلب
 منسية مقدا الطلب






األسماء الكاملة للتالي:
المساهمون  /الجنسية  /عدد األسهم أو الحصص
المديرون  /الجنسية
اسم وعنوان بنك الشخص والبريد اإللكتروني
اسم وعنوان المحاسب القانوني (المدق المالي) والبريد اإللكتروني
اسم وعنوان المحامي والبريد اإللكتروني



المعلوما والوثائ الداعمة:
صورة عن هوية األحوال المدنية أو مواز السةر للمةوع بتقديم الطلب عن الشخص
(المةوع).
شهادة تسجيل الشخص مصدقة من الجهة الرسمية في بلد التسجيل(السجل التجار ).
كتيبا الشخص (نسخة دلكترونية بصي ة  PDFونسخة ورقية دن أمكن).
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معلوما عن تطوير الموارد المعدنية
-

الموارد المعدنية:



المعادن الرئيسية



المعادن المصاحبة



نوع التطوير المخط :



استخراج المعادن السطحية



معالجة المعادن (معالجة فيزيائية  /معالجة كيميائية)



التعدين تحت األرع

-

تحديد منطقة االهتماا والمساحة المطلوبة.

-

المعلوما والوثائ الداعمة:

 تقد م مقترح أولي لخلب العمل اال تاشاعي والبرنامل الزمني للمشرو المقترح
والموازنب التقد ر ب المتومعب للمشرو ومصادر المعلومات التي اعتمدت عل ا الشراب
عي ص اغب مقترح ا.
 أ معلوما أخرا قد تطلبها الوزارة بشكل منةصل
 -3المؤهال الةنية للشخص
 مجاال الخبرة: التعدين
 المعالجة والتصنيع
 التجارة
 التمويل
 عقود خدما
 تحديد أ مجاال أخرا دذا لزا األمر
 الكادر الةني العامل مع الشخص مع ددراج معلوما المسمى الوظيةي والمؤهل العلميوالتخصص والخبرة العملية ومنسية كل من :
 ميولوميين
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 مهندسين متخصصين
 فنيين متخصصين
 يخرين
 المعلوما والوثائ الداعمة: السير الذاتية للخبراء الرئيسيين أعاله والعاملين في المشروع المقترح
-4












-

جل عمل الشخم عي مشار ع ابقب أو ماعمب :
معلوما كاملة ووثائ رسمية عن مشاريع تعدينية تم تطويرها سابقا ً أو حالياً:
مذكرا تةاهم
رخص استكشاا
حقوق تعدين
امتياز
أخرا
لكل من المشاريع ذا الصلة أعاله:
الخاا المعدني والتقنيا الةنية المستخدمة
الموقع /الدولة
حجم اإلنتاج
الكلةة الرأسمالية
تاريخ البداية  /مدة المشروع
مرحلة العمل الحالية بالمشروع ونوع التعاقد (اتةاقية مةاهيم أولية ،مذكرة تةاهم ،اتةاقية
تطوير وانتاج ،دنتهت أو أخرا)
أ دنتهاكا من قبل الشخص أو دفع تعويضا أو مخالةا أو أحكاا قضائية
مجال العمل والخبرة (تعدين ،معالجة ،تمويل ،عقود خدما وأخرا)

األحكاا القضائية القطعية الصادرة بح الشخص أو أ من مدرائه أو المساهمين الرئيسيين فيه
فيما يتعل بالجرائم االقتصادية أو االحتيال أو تبييض األموال سواء في المملكة األردنية
الهاشمية أو أ دولة أخرا على سبيل المثال ال الحصر:







تزوير
غسيل اموال
المخالةا البي ية
النزاعا العمالية
معلوما ووثائ داعمة:
صورة عن األحكاا القضائية أعاله.
تةاصيل ووثائ رسمية خاصة بالمشاريع السابقة والقائمة أعاله (براءا دختراع ،تنةيذ
مشاريع سابقة أو قائمة ،أو عقود...الخ).
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 وثائ تثبت اإلنةاق على مشاريع سابقة ذا صلة.
كبيرا مدًا أو سريًا ،تُقدا صةحة ال الا وصةحا شرح المشروع
 دذا كان حجم الوثائً
بشكل عاا وصةحا التوقيع.
 -5المالءة المالية
 الموازنه المخصصة للمشروع المقترح
 مصدر/مصادر التمويل المحتملة للمشروع المقترح
 معلوما عن االحتياطيا النقدية لدا الشركة
 المعلوما والوثائ الداعمة: القوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني المعتمد للسنوا الثالث الماضية
 أحدث كشوفا الحسابا المصرفية (اإلثني عشر شهرا ً األخيرة السابقة)
 خطابا نوايا الممولين المحتملين
البنود أعاله من 6-1

 -6في حال كان الشخص حديث التأسيس يتم اإللتزاا بتقديم متطلبا
الخاصة بالشخص.
 -7رسالة اهتماا رسمية توضا ال رع من االهتماا ومؤهال الشخص وخبراته السابقة
ونوع المشروع المقترح والخاما ذا االهتماا.
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اإلقرار
أقر بمومب هذا التصريا بأن مميع المعلوما الواردة أعاله صحيحة ،وسأكون على استعداد
لمشاركة أ معلوما أخرا مطلوبة ستساعد الوزارة في قرارها بالمضي قد ًما في دراسة طلبي،
وكما أتةهم أيضًا أنه يح لـلوزارة قبول أو رفض طلبي كما تراه مناسبًا ووفقًا للتشريعا النافذة
بهذا الخصو واتحمل كامل المسؤولية الجزائية والمدنية عن صحة تلك البيانا .
المةوع عن الشخص:
الوظيةة أو الصةة:
البريد اإللكتروني:
التاريخ:
التوقيع:

