
 
 

Hashemite Kingdom of Jordan 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING 

King Hussein Bridge: Public Private Partnership Project 
INVITATION FOR PREQUALIFICATION 

The Ministry of Public Works and Housing ("MPWH") of the Hashemite Kingdom of Jordan wishes to offer private 

investors the opportunity to enter into a PPP agreement to finance, design, build, maintain and operate a new 

border crossing terminal to replace the existing King Hussein Bridge Terminal (the “Project”). 

MPWH has appointed the International Finance Corporation (“IFC”), a member of the World Bank Group, acting 

through their Public Private Partnership Transaction Advisory Services division, as their Advisor to assist in 

structuring and tendering the Project. 

MPWH is launching this invitation for prequalification applications (“Invitation for Prequalification”) for 

companies or consortia with proven experience in developing and managing transport terminals or logistics 

platforms that wish to obtain the Request for Qualification (“RFQ”) document. The RFQ stage forms the first 

phase of the international competitive bidding process for the Project. Only prequalified applicants will be eligible 

to receive the Request for Proposal document to participate in the second and final stage of the selection process.  

MPWH intends to select a private sector operator for the Project through an open, transparent and competitive 

international bidding process, in accordance with the Jordanian PPP Law and international best practices, with 

the objective of signing the PPP agreement and achieving commercial close by the first quarter of 2023. 

In response to this Invitation for Prequalification, any party wishing to submit a prequalification application for 

the Project can formally purchase the RFQ document for a non-refundable fee of JOD 1,000 or its equivalent in a 

freely convertible currency by bank transfer. Please note the bank account details specified below: 

Bank Name: CENTRAL BANK OF JORDAN 

AMMAN - JORDAN 

Account Title: General revenue account حساب االيرادات العام 

Account No.: 1/3100/2 

Swift Code: CBJOJOAXXXX 

IBAN No.: JO46 CBJO 0010 0000 0000 0131 0000 02 

The interested party can obtain the RFQ document by emailing the MPWH at the email address specified below, 

attaching the evidence of payment. 

Any correspondence with respect to this Invitation for Prequalification shall be sent to the MPWH with a copy to 

the IFC coordinators at the email addresses indicated below: 

MPWH Coordinator 
Eng. Maram Alayoub  

Email: kinghusseinproject.mpwh@mpwh.gov.jo 

IFC Coordinator 
Alexandre Leigh  

Email: jordankhbppp@ifc.org  

 

The prequalification application submission deadline is 6th of July 2022 at 2:00 p.m. Jordan time. 
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 المملكة االردنية الهاشمية
  األشغال العامة واالسكانوزارة 

مشروع انشاء مباني وساحات جديدة للشحن  بين القطاعين العام والخاص: مشروع شراكة

 حسينوالركاب لجسر الملك 

 المسبق تأهيلالدعوة 
لمستثمرين من القطاع الخاص للدخول في فرصة اتفاقية ا ترغب وزارة األشغال العامة واالسكان في المملكة األردنية الهاشمية أن تدعو

اني ( وذلك لمشروع انشاء مبDBFOMT)شراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام )تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وتحويل( 

 بديال عن المنشآت الحالية.)"المشروع "(.ليكون وساحات جديدة للشحن والركاب للمعبر البري الحدودي الجديد في جسر الملك حسين 

ومن خالل قسم  -وهي عضو في مجموعة البنك الدولي -"( IFCقامت وزارة األشغال العامة واالسكان بتعيين مؤسسة التمويل الدولية )"

 كمستشار مشترك للمساعدة في هيكلة وطرح عطاء المشروع. -االستشارية لمعامالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخدمات 

أو المسافرين ومحطات الركاب  الشركات أو االئتالفات ذات الخبرة في تطوير وإدارة مباني تدعو وزارة األشغال العامة واالسكان 

المرحلة  ("RFQ") ديم طلبات التأهيل المسبق )"دعوة التأهيل المسبق"(. تشكل مرحلة طلب التأهيلالمماثلة لتقالخدمات اللوجيستية 

 (RFPاألولى من عملية تقديم العطاءات التنافسية الدولية للمشروع. سيكون المتقدمون المؤهلون فقط مؤهلين لتلقي وثيقة طلب العروض )

ة االختيار. تعتزم وزارة األشغال العامة واالسكان اختيار مشغل للمشروع من القطاع للمشاركة في المرحلة الثانية واألخيرة من عملي

الخاص من خالل عملية مناقصة دولية مفتوحة وشفافة وتنافسية، وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في األردن وأفضل 

من عام  االولالعام والخاص وتحقيق اإلغالق التجاري بحلول الربع  الممارسات الدولية، بهدف توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاعين

2023. 

( رسميًا مقابل RFQ) استجابة لدعوة التأهل المسبق هذه ، يمكن ألي طرف يرغب في تقديم طلب التأهيل المسبق للمشروع شراء مستند

 بلة للتحويل عن طريق التحويل المصرفي.دينار أردني أو ما يعادلها بعملة قا 1000رسوم غير قابلة لالسترداد بقيمة 

  يرجى االطالع على تفاصيل الحساب البنكي المبين أدناه: 

Bank Name: CENTRAL BANK OF JORDAN 

AMMAN - JORDAN 

 :General revenue account Account Title  العام االيرادات حساب

Account No.: 1/3100/2 

Swift Code: CBJOJOAXXXX 

IBAN No.: JO46 CBJO 0010 0000 0000 0131 0000 02 

عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة األشغال العامة واالسكان على عنوان  (RFQ) يمكن للطرف المعني الحصول على مستند

 .البريد اإللكتروني المحدد أدناه، مع إرفاق دليل الدفع

إلى وزارة األشغال العامة واالسكان مع نسخة إلى منسقي مؤسسة التمويل  يجب إرسال أي مراسالت تتعلق بدعوة التأهيل المسبق هذه

 :الدولية على عناوين البريد اإللكتروني الموضحة أدناه

 

MPWH Coordinator Eng. Maram Alayoub  
Email: kinghusseinproject.mpwh@mpwh.gov.jo 

IFC Coordinator Alexandre Leigh  
Email: jordankhbppp@ifc.org  

 

 مساًء بتوقيت األردن. 2:00الساعة  2022من تموز / 6الموعد النهائي لتقديم طلب التأهيل هو 
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