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  نموذج العقد
  

  30/6/2011بتاريخ  العقد هذاابرم 
  

  بين
  

  ذ م م شرآة مياه اليرموك
  "ش م ي"  والمشار اليها فيما يلي ب

  و

Veolia Water MENA / GTC (Aqua Treat) 
 

  "مقاول االدارة"المشار اليها فيما يلي ب 
    
  :حيث

  
 ملحق المرافقاصول تزويد المياه والصرف الصحي الموصوفة في تملك  ش م يان  .1
نموذج العقد  من 1.1في قسم تاليا آما هو معرف  العقدللدخول في لديها الصالحية القانونية  ش م ي ان .2

 القانون النافذ بموجب
للسماح  القانون النافذبموجب  المتطلباتعلى جميع الموافقات الضرورية والتزمت بجميع  ش م يحصلت  .3

 العقدلها بابرام 
وتحسين الخدمات المقدمة  وتخفيض فاقد المياه المرافق فعالية وجدوى بزيادة وتحسين ش م يترغب  .4

 للزبائن
وادارة  بالخدماتما يثبت بأنه يمتلك المهارات والقدرات ليقوم سلطة المياه االردنية  الى مقاول االدارةقدم  .5

بطريقة فعالة وبكلفة أقل وبزيادة ربحية  ش م يوادارة موظفي  والبنية التحتية للمرافقالتشغيل والصيانة 
 ةالخدم ةمنطقفي انظمة المياه والصرف الصحي بموجب التشريعات في 

سلطة المياه التي نظمتها    26/7/2010بتاريخ  دعوة تقديم العروض وثائقدارة الى مقاول االاستجاب  .6
المنصوص عليها في  بالخدماتقوم لي آمقاول ادارةوتم اختياره  ش م يبالنيابة عن  PMU/ االردنية 

 ملحق الخدمات
 العقد، و قدرة الشرآات والصالحية للدخول فيمقاول االدارة  يمتلك .7
 العقد ورد في احكامآما  العقدمن قبل المناقص أسيسها تيتم التي س الشرآة المؤتلفةن في ااهمسالمضمن  .8

  العقداحكام بالوفاء ب لشرآة مياه اليرموكعلى ان يكونا ملزمان بالتكافل والتضامن  ووافقا
   

 اتفقا اإلدارة ومقاول ي ش م فان  ،تاليا عليها المنصوص واالتفاقات المتبادلة التعهداتوباألخذ باالعتبار، وعليه 
 :التالي النحو على



  

  وثائق العقد – 1المادة 
  وثائق العقد     1.1

يتألف من الوثائق " العقد"  ومقاول االدارة ش م يان عقد ادارة المياه والصرف الصحي هذا بين 
  :لعقد، وآل من التالي يجب أن يقرأ ويفسر بأنه جزء ال يتجزأ من ا)وثائق العقد(التالية مجتمعة 

  
a( نموذج العقد 
b( الشروط العامة للعقد 
c( 15 ملحق للشروط العامة للعقد 
d(  وثائق دعوة تقديم العروض 

  
ومواضيع التفاوض المتفق ، واألسئلة واالجابات، المالحقجميع  شملالمذآورة أعاله تالوثائق ان 

  .عليها
  

 اتترتيب األولوي     1.2
  

 نموذج العقدمن  1.1المدرجة في قسم  وثائق العقدفي حال وجود أي غموض أو تضارب بين  .1
من  1.1في قسم  وثائق العقديكون ترتيب األولويات هو الترتيب الذي ورد فيه ترتيب وهذا، 

 هذا نموذج العقد
اذا ، وثائق العقدهذا وأي حكم أو شرط في  نموذج العقدمن  (1)1.2على الرغم من قسم  .2

ال تتفق أو تتضارب مع أي  االدارة عرض مقاول - 14الملحق وجدت أي  عبارة أو شرط في 
 .وثائق العقد ةسود بقيتفيجب أن ، وثائق العقدحكم أو شرط في بقية 

 

 تعريفات     1.3
يكون لها نفس المعاني  العقدفي المستخدمة  المطبوعة بالخط العريضوالعبارات الكلمات 

  مالحق الشروط العامة من العقدوفي  الشروط العامةالمخصصة لها في 
  
  )دم الخط العريض للكلمات والعبارات المعرفة ااستخ تم(
  

  

  أجر مقاول االدارة وشروط الدفعات – 2المادة 
  

 أجر مقاول االدارة 2.1
مقاول  أجرعلى دفع  ش م يالتي سترد الحقا ، توافق اللتزاماته  مقاول االدارةأداء بناء على 
  المناقصونموذج اسعار  العقدبموجب احكام وشروط  المحدد االدارة

  
 شروط الدفع 2.2

الشروط العامة آما هي منصوصة في  ش م يمن قبل  لمقاول االدارةتكون شروط وطرق الدفع 
  للعقد

  
  
  
  
  



  تاريخ النفاذ وتاريخ المباشرة -3المادة 
  

  تحديد تاريخ النفاذ وتاريخ المباشرة     3.1
  للعقدالشروط العامة بموجب  تاريخ النفاذ وتاريخ المباشرةيتم تحديد 

  
  

  ممثليهما المفوضينل بهذامن ق نموذج العقدوقيع  ان يتم ت قد تسببا في مقاول االدارةو  ش م ي، واثباتا لذلك 
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 والتفسيرات العامه العقد                                                  1

  التعاريف       1.1

 :ذلك غير النص سياق يقتض لم ام ادناه، لها المخصصة المعاني ،العقد في وردت حيثما التالية، تعبيراتال و لكلماتبا قصدي

األجر . VF) (، واألجر المتغير)FF(األجر من جزئين هما األجر الثابت يتكون ، 6.2.1) 1( قسم في معرف وهو: "االداره مقاول أجر" 
األجور السنوية أما مجموع األجر فهو مجموع . (AVF)األجر المتغير السنوي + )AFF(األجر الثابت السنوي = لكل سنة عقد  )AF(السنوي 
(TF)  مجموع األجور الثابته السنويه= ألول خمس سنوات عقدية(TFF) +مجموع األجور المتغيره السنوية(TVF) .  

 
  .االضرار المحفزوتعويض االجر ملحق وفي(b)(1)6.2.1   قسم ش ع في معرف": األجرالمحفز"

 هي آما ،)13 الملحق( من 5.1 الماده التفويض وباتفاقية العقد بهذا تزاماالمقاول االداره  بها سيقوم التي األعمال بها يقصد": الخدمات"
  .  لخدماتا ملحق في موصوفه

ملحق األجر المحفز ، وآال التعبيرين معرف في  "المستهدف األدنى الحد" و "االداء المستهدف المحفز"يقصد به ": األداء المستهدف" 
  وتعويض األضرار

 آلخر، وقت من وفعلت صدرت آلما الهاشميه، االردنيه المملكه في القانون قوة اخرى تملك ادوات واي القوانين به يقصد": النافذ القانون"
 المياه لسلطة داخليه تعليمات واية

 .الهاشميه االردنيه مملكهوال PMU)( التخطيط واالدارة حدةوو المياه سلطة بها يقصد": السلطات"

   .االول آانون 31 في وتنتهي الثاني آانون1 في وتبدا االردنيه المياه لسلطة الماليه السنه": ي.م.ش" كاليرمو مياه لشرآة الماليه السنه" 

 الزبائن ويشملبالمياه، وحيثما ينطبق، بخدمات الصرف الصحي  ش م ييقصد به جميع الكيانات واالشخاص الذين تزودهم  ":الزبائن"
   .تاريخ المباشرهشخاص الذين يصبحون زبائن بعد والكيانات واال تاريخ المباشره الموجودين منذ

 شرآة مياه اليرموك يقصد بها": الشرآة"

 .العقد هذا في الخدمات تنفيذ و العطاء في الدخول لغاية العروض تقديم دعوة بحسب المشكل القانوني الكيان يقصد بها ":المؤتلفه الشرآة"

   .العقدوثائق والتي يتألف من مقاول االداره و  وكشرآة مياه اليرميقصد به االتفاقيه بين ": العقد"

  .يقصد بها الدينار االردني": ةالمحلي ةالعمل"

 منطقة في الصحي والصرف المياه خدمات مقابل المؤسسات أو االخرين واالشخاص الزبائن قبل من المدفوعه المبالغ بها يقصد": العوائد"
  .الخدمه

 ملحق المرافقمعرفة في ": المرافق"

  الخاصه الشروط ملحق وفي 2.3.1 قسم ع.ش في معرف وهو: "المباشره تاريخ"

 2.1معرف في الشروط العامه قسم ": تاريخ النفاذ"

   )2(.2.2 قسم العامه الشروط في معرف": االنتهاء تاريخ"

 المالي عرضه من آجزءاول االداره مق قدمها التي ، االخرى والغرامات والرسوم، الواجبات و الضرائب تفاصيل ويعني ":الضريبه تفاصيل"
  . للعطاء

  1/11/2010يقصد به " : تاريخ تسليم المناقصة" 
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  .6.1 قسم. ع.ش في معرفه وهي": تكاليف موظفي االداره"

  تعويض األضرارو األجر المحفز  )8(الملحق رقم من  4.2معرف في قسم  ":تعويض األضرار"

بعد تاريخ نفاذ أي من القوانين واللوائح والصكوك القانونية يحدث وإصدارأو إلغاء أو تعديل أد يعني أي اعتما: "جوهري في القانون تغيير" 
أو أي جزء من القانون الواجب التطبيق التي قد تؤثر سلبا على حقوق والتزامات األطراف بموجب هذا / داخل المملكة األردنية الهاشمية و 

 .االتفاق

  .المباشره لتاريخ السابقه لشرآة مياه اليرموك ةاليم سنةآخر بها يقصد": االساس سنة" 

:آالتالي تعرف": شهر رجل"  

  ش م ييكون عدد أيام العمل في الشهر آما هو معرف في انظمة ) ه قصيرةخبراء لمدالعدا ( للجهاز الرئيسي وغير الرئيسي  .1
 وقانون العمل االردني

 ساعات على األقل 8م عمل، يوم العمل يساوي يو 21بأنه يساوي  رجل شهرللخبراء لمدة قصيرة، يعرف  .2
 ثالثون يوم تقويمي)  30(هو ) عدا الخبراء لمده قصيرة( عدد أيام االجازة في السنة للجهاز الرئيسي وغير الرئيسي  .3
 ال يسمح بأيام اجازة لخبراء المدة القصيرة .4

  
  .3.9.1معرفه في الشروط العامه قسم ": سجالت العقد"

 مباشرةبتاريخ  تبدا يةعقد سنة أول الكبيسه، السنوات في يوم 366 آامل، يوم 365 تغطي التي المستمره الفتره بها يقصد": عقدية سنة"
  .العمل

التابعة ) NGWA(مياه الشمال  ادارة من تحولت قد التي ،محدودة المسؤولية أو خلفها القانوني اليرموك مياه شرآة بها يقصد": ش م ي"
 في الصرف الصحيو المياه خدمات عن مسؤولهمملوآة لسلطة المياه، ) م.م.ذ( محدوده مسؤوليه ذات مستقله هشرآ الىلسلطة المياه، 

  .أو أي آيان اخرالحق PMU قبل من منظمهو ،محافظات الشمال

 يكونان َأو مباشر، غير أو رمباش بشكل تهَسْيَطَر َتْحَت يكون أخر نونيقا آيان أّي ،قانوني آيان بأّي يتعلق فيما بها يقصد":  شرآة تابعة" 
 قانونيةال كياناتال تعتبر, التعريِف هذا وألغراِض القانونية، الكيانات هذه مثلل مباشرِة الغير َأو المباشرِة المشترآِة السيطرِة تحت آالهما

 الكيانات هذه مثلل سياساِتالو اإلدارِة لَتوجيه القوَّة مباشر، َأوغير مباشر بشكل ،االولى  امتلكت إذا األخرى القانونية الكيانات على َسْيَطَرةم
  ذلك؛ عدا ما َأو العقد موجبباو لتصويتا ضمانات ملكية خالل من سواء األخرى، القانونية

  عقدال من جزء ،ةالعام للشروط اختصار": ع ش"

  آالهما بها يقصد "افطراأل"أو "انفطرال"و الحاله، بحسب ،االداره مقاول أو رآة مياه اليرموكش بها يقصد": طرف" 

  .العقد هذا في التعاقد اطراف عدا آيان أو شخص أي به يقصد ":ثالث طرف"

  .المحليه العمله غير عمله أي بها يقصد: "اجنبية عملة"

 جرش والمفرقوعجلون ويقصد بها محافظات اربد ": محافظات الشمال"

و  2.7 قسم ع.ش في المحدده المهامب ليقوم) 3.9 قسم العامه الشروط انظر مالي، مدقق ليس( واقتصادي فني خبير هو": مستقل مدقق"
6.3.2  

   .العقد نموذجفي  مسمى آما هو اليرموك مياه شرآة لدى العقد لخدمات المقدم ":مقاول االداره "

  .ائتالفامقاول االداره  آان اذا المؤتلفه الشرآه يشكلون الذين المساهمين من أي ": مساهم"

  .االداره موظفي ملحق في عليها المنصوص الخدماتب للقياممقاول االداره  قبل من مباشرة المعينون االشخاص هؤالء": هاالدارموظفي "

  .4.4 قسم روط العامةشال في معرف": التشغيل يموظف"

  .معايير األداء ملحق في معرفه وهي": األداء معايير"
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 بحسب ذلك يكون بحيث الخدمات من جزء ألي" فرعي استشاري" يستشيره أوداره مقاول اال معه يتعاقد آيان أي به يقصد": فرعي مقاول"
  .العقد بموجب ش م ي عن بالنيابهمقاول االداره  معه يتعاقد آيان أي ذلك يشمل ، العقد هذا ولغايه ، 3.10 قسم ش ع

 ان يمكن آما ، العقد من أواالنتهاء نهاءاال عند ، لخدماتا التغييرفي أو ،الخدمات تقديم سيتابع الذيمقاول االداره  ": الالحقمقاول االداره "
  .السلطات احدى يكون

"CSO :"و  ش م يالذي يعمل آضابط ارتباط بين  ضابط االشراف الرئيسي يقصد بهPMU ش ليقوم بالمهام المنصوصة في  مقاول االدارهو
   (d)(2)5.5قسم  ع

  اليرموكشرآة مياه يقصد بها مجلس ادارة ": هيئة المديرين"

PMU" :"12الملحق رقم  في معرفه هي آما ،التخطيط واالدارة وحدة بها يقصد  

"KfW :االلماني االعمار بنك بها يقصد.  

  من نموذج العقد 1.1معرفة في القسم : "العقد وثائق"

  "المياه والري وزارةيقصد بها ": و م ي"

  . واضح بشكل ذلك عكس السياق ينص لم ما ،على مقتصرا وليس يتضمن بها يقصد": يشمل
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 العقدوثائق         1.2

مكملة ومفسره و مترابطة للعقدجزاء المكونة جميع األو، العقدجزءا من التي تشكل  جميع الوثائق كونت ، العقدبحسب شروط نموذج  .1
 .آوحدة متكاملة العقدلبعضها البعض، ويجب أن يقرأ 

 :النحو التاليتسمى على   العقدالمشار اليها في المالحق التالية  .2

  الملحق  االسم
 1الملحق   الشروط الخاصهملحق 

  2الملحق   ملحق الخدمات
  3الملحق   معايير األداءملحق 

  4الملحق   ملحق المرافق
منطقة الخدمهملحق    5الملحق 

 6الملحق   ملحق موظفي االدارة
 7الملحق   موظفي التشغيلملحق 
 ضراراال تعويضالمحفزو  االجرملحق   8ق الملح
ضمان االداءملحق   9الملحق 
برنامج تخفيض الفاقدملحق   10الملحق 
 واالصالح التأهيل تمويل برنامجملحق   11الملحق 
 12الملحق   اليرموك مياه وشرآة المياه سلطة بين التفويض اتفاقيةملحق 

 13الملحق    الشمالمحافظات  مياه الدارة السابقه واالدائيه التقاريرالماليهملحق معلومات المشروع 
 االداره مقاول من المقدم العرضملحق   14الملحق 
 المناقص اسعارعرض  نموذجملحق   15الملحق 

 

  التفسيرات         1.3

  اللغه       1.3.1

 وعلى ، العقد هذال والتفسير بالمعنى المتعلقه االمور في والمعتمده الملزمه اللغه هي االنجليزيه اللغه وتكون االنجليزيه، باللغه العقد هذا اعد
 بنفسه ، وآتابيا شفهيا العربيه باللغة االتصال على آامله قدره لديه يكون انمقاول االداره  فعلى ، االنجليزيه اللغه هي العقد لغة ان من الرغم

 قبله من األجر مدفوعين مترجمين خالل من أو

  االشخاص 1.3.2

  ةالحكومي والهيئات سساتوالمؤ الشرآات تشمل فانها اطراف أو اشخاص آلمة ترد عندما

  العناوين  1.3.3

  العقد هذا في المعنى على تؤثر أو تغير أو  العناوين تحدد ال ان يجب

  المفرد أو الجمع   1.3.4

  ذلك عكس السياق اقتضى اذا اال المفرد يشمل والجمع الجمع يشمل المفرد هذه، العقد وثائق في

  لكل االتفاق العقدشمول  1.3.5

 السابقه الشفهيه أو المكتوبه واالتفاقيات والمفاوضات االتصاالت جميع محل يحل ومقاول االداره و ش م ي بين االتفاق آامل هو العقد هذا 
  النفاذ تاريخ قبل بموضوعه يتعلق فيما اطرافه بين
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  التعديل 1.3.6

 الجهات أو الجهه قبل من هعلي الموافقه تمتو ،العقد الى واضح بشكل ستندوي ومؤرخا كتوبام آان اذا اال نافذا أوالتغيير التعديل يكون ال 
 العقد في طرف آل عن مخول ممثل قبل من وموقعا ، ش م ي عن بالنيابه التغيير أو التعديل ذلك لجعل النافذ القانون بموجب قانونيا ةالمفوض

  مستقلادارة مقاول  1.3.7

 اطراف بين ةشراآ عالقة أي أو ائتالف أو ةآأوشرا ةوآال أي العقدال يشكل و. للعقد ادائه في مستقال مقاوالمقاول االداره  يكون أن يجب .1
 .العقد

 المقاولين أو والممثلين، الموظفين جميع ويكون ،العقد اسلوب تنفيذ عن الوحيد المسؤول هومقاول االداره  يكون ،العقد شروط بموجب .2
 او العقد في شيء يفسر ال ان ويجب  ،العقد ذتنفي في يتعلق فيمامقاول االداره ل التامه السيطرة تحت مقاول االداره ب المرتبطين الفرعيين

مع مقاول االداره ل المقاولين الفرعيينأو مقاول االداره على انه عالقه تعاقديه بين ممثلي مقاول االداره  قبل من احيل  فرعي عقد اي في
  .  موظفي التشغيلملحق ي بموجب العقد وخاصة ففمحكومه  موظفي التشغيلو  ش م يومقاول االداره اما العالقه بين .ش م ي

  :يلي بماتعترف  االطراف ان اال ، مستقل مقاول هومقاول االداره  ان من الرغم على .3

a. يتم ل واالصالح التأهيل ببرنامج متعلقه أو الخدمه منطقة في للمرافق اليوميه والصيانه للتشغيل نفقاتمقاول االداره  كبديت عندما
 و. ش م ي عن بالنيابه اهذ يفعل فانه ) للعقدوفقا ( تسديدها

b. ش م ي عن بالنيابه ذلك يفعل فانه ، دماتخالتنفيذ بمقاول االداره  يقوم عندما. 

اتفاقية بموجب   ش م يتزامات الواقعة على عاتق لنطاق واالال) باعتباره شرآات مهنية معترف بها دوليا( ويستوعب  مقاول االدارةيقر  .4
الخدمات هي ادارة وتنفيذ  هذا، عقد االدارةآما هي منصوصة في وواجباته الرئيسية  قاول االدارةم، ويعلم بحقيقة أن التزامات التفويض

الملحق رقم آما هي منصوصة في   ش م يوالبنية التحتية ، وادارة موظفي  المرافقهذا، وادارة  عقد االدارةالمدرجة في  نجزاتوالم
  .و افضل الممارسات العالمية اتفاقية التفويضهذا و عقد االدارة و القانون النافذ، جميع ما ذآر بحسب 7

  
اذا نص في ،) مالم يتطلب السياق عكس ذلك( هي بشكل عام ادارية ، وعليه  مقاول االدارةمن أجل الوضوح، تكون واجبات والتزامات 

الخ، فيجب " نشئي" ،" يصمم" ،"فعيد"، "يقوم بصيانة"، "يدرب" ، "بييج" ،"يشغل" أن  مقاول االدارةبأنه على  وثائق العقدأي من 
يدير "، " يدير التصميم" ،"يدير الدفعات" ، "يدير الصيانة" ، "يدير التدريب" ، "يدير الجباية" ، "يدير التشغيل" أن تفسر على انها 

  .، الخ "االنشاء
 

  شراآة عمل أو ائتالف   1.3.8

 بالوفاء ملزمين ومجتمعين منفردين االشخاص هؤالء جميع فيكون ر،أآث أو شخصين من "ائتالف" أو "عمل شراآة "مقاول االداره آان اذا
 ال ان يجبو.  االئتالف أو العمل شراآة لربط صالحيات ولديه لالئتالف قائدا ليكون منهم شخص عيينت عليهم ويجب ش م يامام  بالشروط
   ش م ي موافقة بدون االئتالف ترآيبة تتغير

  عدم التنازل    1.3.9

 أي من الوقت منح في أو العقد وشروط احكام من حكم ألي طرف أي انفاذ في تأخرال أو تقاعسال يفسر ال ،1.3.9) 2( قسم ع.ش بحسب .1
 وال ، العقد هذا تحت حكم أي في الطرف ذلك حقوق منحق أي  يقيد أو يحد أو يؤثر وال ، الحكم ذلك عن تنازل انه على لالخر طرف

  .  العقد مخالفة في أواالستمرارا الحقه مخالفه أي عن نازالت للعقد مخالفه ألي طرف أي من يفسرالتنازل

  :العقد هذا تحت تعويضاته أو سلطاته أو الطرف حقوق عن تنازل اي على فيجب صحيحا، التنازل ليكون .2

a.  وباكتمان يكون 

b.  التنازل ذلك قدم الذي للطرف مخول ممثل من وموقعا مؤرخا يكون ان  
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c. التنازل ذلك يجري مدى وألي عنه التنازل تم ذياوالتدبيرال والسلطه الحقوق يحدد  

d. ش م ي  من مقدما التنازل يكون عندما 

 

  العقدانقاص   1.3.10

 هذا بطالن فان تطبيقه، يمكن أوال الغيا أو للقانون مخالفا العقد هذا بموجب عليها المنصوص والشروط االحكام من شرط أو حكم اي اعتبر اذا
  العقد في الوارده الباقيه االخرى والشروط االحكام من أي تطبيق أو سريان على يؤثر ال أوالشرط الحكم

  عدد االيام 1.3.11

 والسبت الجمعه ايام شاملة االيام آل تحتسب العقد في االيام عدد احتساب لغاية فانه ،العقد في واضح بشكل االتي عكس منصوصا يكن لم ما
 هو االخير اليوم يعتبر فعندها رسميه، عطله في أو السبت أو الجمعه يوم في فتره ألي يوم اخر صادف اذا انه الى اضافه الرسميه، والعطل
  الرسميه العطله أو السبت أو للجمعه التالي اليوم

  سعر الفائده 1.3.12

 االردني المرآزي البنكالصادر عن  JODIBORمتوسط ثالثة شهور  هو الفائدهسعر يكون ، العقد وثائق فيفوائد  دفع الى اشاره ترد حيثما
  للواقعه المالزم الوقت في تطبيقلل لوالقاب
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  االلتزام  استمرار 1.3.13

  :عدا فيما العقد احكام بحسب انهائه او العقد باآمال لالطراف وااللتزامات الحقوق جميع تتوقف

 أو االنهاء االنتهاءتاريخ  في لالطرافالتي تكون قد تجمعت واستحقت  وااللتزامات الحقوق .1

  3.4 قسم ع.ش في المذآوره ةبالسريمقاول االداره  التزامات .2

 3.9 قسم ع ش في المذآوره والرقابيه هيالمحاسبسجالت  ،العقد بسجالت يتعلق فيمامقاول االداره  التزامات .3

 النافذ القانون تحت طرف ألي يكون قد حق اي .4

 نتهاءاال أو االنهاء دوثح حالة في التحول اجراءات بخصوص  PMU و  ش م ي مع بالتعاون يتعلق فيمامقاول االداره  التزامات .5

 الى سلسه انتقال عملية لضمان االنتهاء تاريخ بعد يوم 60 الى تصل لمده ةاالدار موظفي بتوفيرمقاول االداره  واجبات من واجب اي .6
  .مقاول االداره الالحق

  االشارات الى االقسام    1.3.14

 تكون بحيث"  ع ن" بالحروف تسبق ان يجب العقد نموذج لىا تعود التي قدالع وثائق في الفرعيه االقسام او االقسام الى االشارات .1
  .العقد نموذج في الفرعي القسم أو القسم ذلك رقم الى تشير ، بالرقم متبوعه ،" قسم  ع ن" الى االشاره

 تكون بحيث" ع ش"  بالحروف تسبق ان يجب العامه الشروط الى تعود التي قدالع وثائق في الفرعيه االقسام او االقسام الى االشارات .2
  .العامه الشروط في الفرعي القسم أو القسم ذلك رقم الى تشير ، بالرقم متبوعه ،" قسم ع ش" الى االشاره

 تكون بحيث" خ م"  بالحروف تسبق ان يجب دماتخال ملحق الى تعود التي قدالع وثائق في الفرعيه االقسام او االقسام الى االشارات   .3
  .الخدمات ملحق في الفرعي القسم أو القسم ذلك رقم الى تشير ، بالرقم تبوعهم ،" قسم. خ م" الى االشاره

 تكون بحيث" أ م"  بالحروف تسبق ان يجب معايير األداء ملحق الى تعود التي قدالع وثائق في الفرعيه االقسام او االقسام الى االشارات .4
  .معايير األداء ملحق في الفرعي القسم أو قسمال ذلك رقم الى تشير ، بالرقم متبوعه ،" قسم. أ م" الى االشاره

  االشعارات  1.4

 مطلوبه موافقه أو بطلب اشعار وأي. مكتوبا العقد هذا بموجبيسمح بمنحها أو تمنح  موافقةطلب  أو طلبأو اشعار أييجب أن يكون  .1
 الى ساعي بواسطة ارساله عند أو ،ه رسل الى عنوانالم للطرف المخول الممثل الى شخصيا توصيله عندقد تم  يعتبر العقد هذا بموجب
  .الخاصه الشروط ملحق في المذآور الطرف عنوان

 الطرف من بذلك الخطي واالعتراف ولالوص عند ساعي طريق عن والتوصيل الشخصي التوصيل حالتي فينافذة  االشعارات تعتبر .2
  .المستقبل

  ".1.4 قسم ع ش" بحسب التغيير بذلك االخر الطرف اشعار طريق عن العقد هذا في المذآور عنوانه تغيير طرف اليجوزي  .3

  .الهاشميه االردنيه المملكه في"  1.4  قسم  ع ش" بحسب االشعارات اعطاء لغايةمقاول االداره  عنوان يكون أن يجب .4

 . ش م ي عدا االطراف جميع الى موجها  1.4"قسم ع ش" بموجبمقاول االداره  الى الموجه االشعار يعتير .5
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  العقدالذي يحكم  القانون  1.5

  اطرافه بين والعالقات وتفسيراته ومعانيه العقد هذا النافذ القانون يحكم     

  قعاالمو 1.6

، وفي مواقع مهمات خاصه غير محدده في منطقة العقدوثائق  بموجبمحدده الفي مواقع منطقة الخدمه  خدماتالذ يتنف مقاول االدارةعلى 
  . ش م يالخدمه بحسب موافقة 

  المسؤول لمساهماصالحيات  1.7

 بالنيابه ليعمل الخاصه الشروط ملحق في المسمى المساهمالعقد بموجب هذا  المساهمون يخول  ،مؤتلفه شرآهمقاول االداره  آان اذا
  .م ي ش من والدفعات التعليمات استالم ذلك في بما ، ي م ش اتجاه ومسؤولياتهمقاول االداره  حقوق جميع ممارسة في عنهم

مقاول  العقد هذا بموجب المساهمون يخول ،العقد هذا بتوقيع المؤتلفه الشرآه في لمساهمونا وقام ،مؤتلفه شرآهول االداره مقا آان اذا
  ي م ش من والدفعات التعليمات استالم يشمل بما عنهم بالنيابه ليعملاالداره 

  الممثلين المخولين 1.8

  :التالي ي م شومقاول االداره  من آل يحدد ان يجب ،المباشره تاريخ قبل .1

a. المخول الممثل" للعقد  ارتباط وضابط آمنسق يعمل شخص" 

b. العقد احكام بحسب بمسؤولياتها للقيام قدرته عدم أو غيابه حين في طرفلكل  المخول لممثلل بديال ليعمل مرشحا يكون شخص. 
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 يسمح أو مطلوبه وثيقه أي وقيعت لهم زويجو العقد بموجب مسموح أو مطلوب اجراء أي اتخاذ ولبدالئهم المخولين للممثلين يجوز .2
 .العقد احكام بحسب وقيعهابت

 )4.2قسم  ش عبموجب (  بموجب اشعار خطي مسبق المخول ممثلهاستبدال  طرفوز ألي يج .3

  .الخاصه الشروط ملحق في المسمون االشخاص هم وبدالؤهم المخولون الممثلون يكون ،العقد هذا لغاية .4

  والرسوم والغرامات  الضرائب والواجبات والجمارك 1.9

 االداره مقاول من المقدم السعر في المشموله الضرائب 1.9.1

دفع جميع ضرائب الدخل والضريبة االضافية أو  مقاول االدارة يكون على،  (2)6.5من هذا القسم الفرعي وقسم ) 3(و ) 2(عمال بالفقرة .1
المقدرة أوالنافذة الغرامات االخرى  الرسوم والطوابع و أوجميع الضرائب والرسوم والجمارك وضريبة/ضرائب الخدمات االجتماعية و

 االردنيه المملكه فيأو محكمة /و وطنيه سلطه أو محافظه أو بلديه أيهذا من قبل  عقد االدارةأو التي ستصبح نافذة طيلة سريان /و
 ).الضرائب( النافذ القانونبموجب  الهاشميه

تاريخ انه ) RFP(العطاء  دعوة في المحدد ا التاريخ من الواقعه الضرائب جميع على يشتمل سعرهاجمالي  بأنمقاول االداره  يعترف .2
 .احتساب الضرائب

   )15الملحق ، انظر  ومن ضريبة دخل الشرآات VATمن ضرائب القيمة االضافية  مقاول االدارةيتوقع اعفاء : مالحظة(

 المملكه قبل من االعفاء مقرره وآانت ضريبه على منه، المقدم الضرائب تفاصيل يثبته وبما ،مقاول االداره  من المقدم السعر اشتمل اذا .3
 . لذلك وفقامقاول االداره  سعر تقليص يجب فانه الهاشميه، االردنيه

 .عليه االدارة عقد احالة لقاء تعلقةم رسوم من يترتب ما دفعي ان مقاول االداره على .4

 

  تفويض المهام 1.10

 مسبقه خطيه موافقه بدون ثالث طرف الي أواهتمام التزام أو فائده أو حق أي أو فيه جزء أي أو دالعقمقاول االداره  يفوض ال ان يجب .1
 وتكون تستحق سوف أو له للدفع قابله مستحقه أموال اي) ما اوبطريقة( مطلق بشكل يفوض انمقاول االداره ل يحق انه اال ، ش م ي من
  .العقد بحسب له للدفع قابله

  :التفويض يكون ان فيجب ، صحيحا 1.10)1( قسم ع ش بموجب  ش م ي من عليه وافقالم التفويض يكون لكي .2

a. آتابيا 

b. ش م ي قبل من المخول الممثل قبل من وموقعا مؤرخا  

c. يذآر التفاصيل المحدده للتفويض 

d. الالزمه صالحياتال بممارسة النافذ للقانون بالنسبه قانونيا المخوله الجهه من عليه موافقا يكون 



 

13 
 

  

  جوهري في القانونتغيير   1.11

خالل  1.1قسم  ش عآما هو معرف في  تغيير حوهري في القانوناألخر عند حصول  للطرفتقديم اشعار خطي  طرفيحق لكل 
  .للعقداالجتماع لالتفاق على تعديالت معقولة  األطرافيوم من اصدار االشعار بموجب هذا القسم ، على ) 60(

   .المدقق المستقللى ايوم  ، فيجب احالة الموضوع ) 60(ة للتطبيق خالل مدة على تعديالت قابل االطرافاذا لم يتفق 

  حسن النية 1.12
  

من ان يعمال ويتعاونابحسن نية للتخفيف من األحداث العامة غير المتوقعة التي ظهرت والتي ستظهر الطرفانيتفق 
ة والسياسية، التي قد تتسبب في عدم قدرة ، شامال االحداث الرئيسية المتعلقة بالبيئة االجتماعي تاريخ تسليم المناقصة

أو تعيقه ، جميع ما ذآر بموجب /أو تسبب في صعوبة ادائه و/و عقد االدارةمن تنفيذ التزاماته بموجب  مقاول االدارة
  .القانون النافذ
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  للعقد االنهاء االآمال، المباشره، حكامأ                                      2

  اريخ النفاذت  2.1

 العقد عيوقتم ت الذي التاريخ هو" النفاذ تاريخ" ويكون  ش م ي قبل من وقيعهت قبلمقاول االداره  قبل من العقد نموذج عيوقتم تي ان جبي
  KfW االلماني االعمار لبنك النهائيه الموافقه على بناء ش م ي قبل منا فيه

  العقدمدة  2.2

 سنوات) 5( العقد مدة تكون ، 2.5 قسم ع ش بحسب ديدتم أو 2.8 قسم ع ش بحسب مبكرللعقد انهاء يحصل لم ما .1

تم قد  العقداال اذا آان  المباشرة تاريخالذي سيكون بعد خمس سنوات من  العقدفي اليوم الذي يلي اخر يوم عمل في  تاريخ االنتهاءيكون  .2
 (1)2.2قسم  ش عبموجب  يدهأو تمدداؤه انه

 .العقدبالتزاماته بحسب هذا   قد اوفى االدارة مقاوليكون فيه لذي ليوم االتالي لهو اليوم  االنتهاءتاريخ يكون  .3

 الخدماتمباشرة  2.3

  تاريخ المباشره   2.3.1

 الطرفان عليه يتفق قد الحق بتاريخ يكون أو ،النفاذ تاريخ بعد يوما 60 يتعدى اال ويجب ش م ي قبل من تاريخ المباشره يصدر ان يجب .1
  ".تاريخ الماشره" خطيا

  .اشرهبتاريخ الم من ابتداءا الخدمات بجميعل االداره مقاو يقوم ان يجب  .2

 خدمات بعد تاريخ االنتهاء   2.4

 لغاية االنتقاليه الفتره خالل PMU والى ش م ي الى المساعده تقديم PMU أو ش م ي من مكتوب طلب على بناء ،مقاول االداره  على   .1
مقاول االداره  من سلس انتقال ضمان هي االنتقال في المساعده من لغايهاوتكون ". االنتقال في المساعده" االنتهاء تاريخ بعد يوما 60
 مجاال تكون ان يجب وال فقط االنتقال في للمساعده االنتقال في المساعده تكون ان ويجب ،لمرافقادارة ال مقاول االداره الالحق الى

  .الخدمات ملحق في نص عليها آما للخدمات آامال

 مساعدهمقاول االداره  فيه يقدم شهر آل عن االخير السنوي جرالثابتاأل من 1/12 مساويا مبلغاقاول االداره م الىان تدفع  ش م ي على  .2
  .االداره مقاول قبل من المقدمه االنتقال في المساعده مقابل آدفعه االنتقال في

 موظفي قبل من االنتقال في المساعده تقدم ان فيجب ، 2.4 )1( قسم ع ش بموجب في االنتقال المساعده  PMU او ش م ي طلبت اذا  .3
 الى الهاشميه االردنيه المملكه فيأن يظلوا مقيمين حددين الم ةاالدار موظفيويجب على .  PMU أو ش م ي قبل من حددينالم االدارة
 . لموظفي االدارةي ويجب أن تكون الدفعات لهؤالء اللموظفين المحددين متناسبا مع األجر السنو. االنتقال في المساعده اآمال حين

 

 

  العقدتمديد   2.5
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، على أن االخر الطرفمن  بعدم التمديدا مكتوبا اشعار االطرافلم يستلم أحد ما ، في آل مرةلمدة سنتين مرتين تلقائيا  العقديمدد 
أيضا طبق ذلك ينو 2.2قسم  ش عبموجب  مدة العقدقبل انتهاء ا شهر 12قل عن تال في مده  األطرافيتم استالم االشعار من قبل 

  مكتوب  مسبق بموجب اشعار أن يتم ذلك على  االطرافبموافقة  اضافييمكن ان يتم االتفاق على تمدبد . للعقد بالنسبه للتمديد األول

  القوه القاهره  2.6

  احكام عامه  2.6.1

  يكون، لذيا الحدث تعني" القاهره ةالقو"  ، العقد هذا الغراض،  القانون النافذمع اعتبار ما هو منصوص عليه في  .1

a. و،طرف يأل هالمعقول سيطرهال خارج  

b.  الظروف في مستحيال يعتبر الن معقوله لدرجه عملي غير أو مستحيال العقد في اللتزاماته لطرفا اداء من يجعل. 

 ،القاهره ةالقوتتضمن   .2

a. ،الحرب، االضطرابات والفوضى المدنيه 

b. ،عاآسه،الم الجويه االحوال من أوغيرها الزلزال الفيضان، العاصفه 

c. الحكوميه المؤسسات قبل من شابه ما المصادره،أو 

d. القاهره ةالقويرجو وقف  الذي الطرف سلطة ضمن الحتجازاتا او االضرابات هذه آانت اذا اال واالحتجازات االضرابات.  

 .(b)(1)2.6.1 قسم ش ع في الوارد االختبار الظروف هذه اجتازت اذا

  ،على القاهره ةالقو تشمل ال    .3

a.  موظفيه أو وآالئه أو الفرعيين مقاوليه من أو طرف من مقصود عمل أو اهمال عن نتج ثحد أي  

b.  ان، اجل من مجتهد طرف من متوقعا يكون ان الممكن من آان حدث أي  

i. العقد تنفيذ وقت في بالحسبان يأخذه  

ii. العقد في اللتزاماته تنفيذه في عليه يتغلب أو يتجنبه  

  .العقد في مطلوبه دفعه أي صرف عدم أو التمويل فايةآ عدم على القاهرهة القو تشمل ال  .4

  العقدعدم االخالل ب  2.6.2

 المتأثر الطرف يكون ان شريطة ، قاهره قوه عن هذا الوفاء عدم نتج اذا تقصيرا أو اخالال العقد في بالتزاماته بالوفاء طرف قيام يعتبرعدم ال
  العقد هذا وشروط احكام تنفيذ اجل من لالجراءات المعقوله والخيارات زمالال والحرص ، المعقوله االحياطات جميع اتخذ قد حدث بهكذا
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 اجراءات واجب اتخاذها  2.6.3

  .أخيرالحد االدنى من التب العقد في بالتزاماته للوفاء المعقوله االجراءات جميع يتخذ ان قاهره قوه بحدث المتأثر الطرف على يجب .1

 14 وخالل ، ممكن وقت بأسرع الحدث ذلك بخصوص االخر الطرف الى اشعارا يرسل أن قاهره قوه بحدث المثأثر الطرف على يجب  .2
 الظروف عودة بخصوص اشعارا يعطي أن يجب آما الحدث، ذلك وسبب طبيعة بخصوص اثبات وتقديم حدوثه، بعد حدث ألي يوم

  .ممكن وقت بأسرع الطبيعيه

  .قاهره قوه حدث الي تالتداعيا لتقليص ةالمعقول االجراءات جميع ذاخيت أن الطرفين على  .3

  تمديد المده  2.6.4

 ان الطرف ذلك باستطاعة يكن لم التي للمده مساوي بمقدار تمدد ان يجب )العقد هذا بحسب( مهمه أو نشاط انجاز في طرف يستغرقها فتره اي
  القاهره للقوه آنتيجه ينفذها

  الدفعات  2.6.5

  لمقاول االدارةيستحق  ، قاهره قوه لحدث آنتيجه أو جزء منها خدماتال تنفيذ قادرعلى غيرمقاول االداره  فيها يكون التي الفتره خالل  .1
 عويضيجب أن يتم ت، آما  العقد هذا احكام موجب ب) والدفعات المعلقة تعويض االضرارشاملة ( بدون أي خصم األجر الثابت دفعات 

  أجل، من الفتره تلك خالل ضرورهلل  تكبدها التيالمعقولة  االضافيه التكاليف عنفقط  مقاول االدارة

a.  الخدماتبالقيام 

b. الفتره تلك انتهاء بعد الخدمات تفعيل اعادة في 

 أو محفز أجر أو عوائد أو الفائته أو المفقوده باالرباح المتعلقه الدفعات تشمل ان يجب ال 2.6.5 قسم ع ش بحسب صرفت التي الدفعات .2
 .فائته مبالغ أو خسائر هكذا بخصوص البهمط ايةتقديم مقاول االداره لال يحق و ، مشابهه اتعدف أي

  القوة القاهرةأعاله يرتبط فقط بفترة  االجر المحفزمن أجل الوضوح ، ان عدم دفع 

   

  المشاورات  2.6.6

 التشاور الطرفين على ، قاهره قوه لحدث آنتيجه خدماته من جوهري بجزء القيام عن االدارة مقاول عجز من يوما 30 تتجاوز ال مده خالل
  الظروف هذه في التخاذها المناسبه االجراءات على االتفاق اجل من همابعض مع

  الدفعاتتعليق   2.7

مقاول االداره ل الدفعات من جزء أو آل تعلق انوبموجب اشعار آتابي  ،شرآة لل وزيجفانه  8الملحق من  5.3على الرغم من المادة  .1
التي تؤثر جوهريا على  العقد هذا في 3رقم   ملحق معايير االداءالواردة في  التزاماته من أي بتنفيذمقاول االداره  اخفق اذا ،لعقدبموجب ا

  :بالتعليق االشعار هذا يكون ان شريطة ، الخدماتب قيامه شاملة ش م ياداء 

a. محددا لطبيعة االخفاق،و  

b. االداره مقاول استالم من مايا 10 عن تزيد ال فتره خالل ش م يالى  االخفاق هذالمعالجة تقديم خطة مقاول االداره  من فيه يطلب 
معالجة االخفاق بحسب الخطة المعتمدة من  مقاول االدارةويجب على . ش م يخاضعة لموافقة  ةوتكون هذه الخط .بالتعليق لالشعار

 )خطة المعالجة ( ش م يقبل 
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c.  ن الدفعات المعلقة وصرفها االفراج ع ش م يلى ع، فيجب  خطة المعالجةبحسب بمعالجة االخفاق  مقاول االدارةفي حال قيام
 بدون فوائد لمقاول االدارة

d.  صم تخ انأو  2.8.1قسم ش ع  تطبقأن أما  للشرآة، يحق  خطة المعالجةفي معالجة االخفاق بحسب  مقاول االدارةاذا فشل
 .سالفة الذآرالدفعات المعلقة 

    ش م ي الىمقاول االداره  قدم ذاا ،3رقم  الملحقمن  9بالنسبة للمادة  -

a.  يوم من التاريخ المحدد  14بعد  )منجزات(  3الملحق رقم من  9المادة بموجب  منجزخطه، برنامج، تقرير، مسح، توجيه ، أو أي
 أو ،PMUأو  للشرآة لعقدها بموجب التسليم

b. أو  ش م يقبل من  متسقة مثبتةبجوده متدنيه  منجزاPMU  ،مقاول سلم يتطلب االمر ان يكون قد و، مستقلالمدقق البشهادة و
 . عليها ش م يموافقة دون الحصول على  PMU وأ ش م يالى  لمنجز مسودتين االدارة

 اذا منجزلكل  السنوي الثابت األجرمن  1/12 من% 3 حد الى الدفع علقت انمقاول االداره  الى مكتوب اشعار خالل من ، للشرآة يجوز .2
 من يوما 30 خالل مدة ش م ياذا وافقت  .  (b)(2)2.7قسمأو(a)(2)2.7  قسم ع ش في المنصوصه االختبارات من أي عليه انطبق
 على فيجب ،).   (bأو (a)(2)2.7 قسم ع ش في المنصوصه االختبارات من اي عليه تنطبق العقدبموجب  منجزلتسليم  المقرر التاريخ
ش م يوما من موافقة  15مده ال تزيد عن خالل  بدون فوائد،و (2)2.7 قسم ع ش موجبب علقةالم المبالغاالداره  مقاولل تدفع أن ش م ي

  .(2)2.7قسم  ع ش موجببالتي تسببت في تعليق الدفعة و المنجزعلى  ي

  االنهاء    2.8

  اليرموك مياه شرآة قبل من االنهاء  2.8.1

    اذا، العقد هذا انهاء للشرآةيجوز 

a. المتفق عليها من  خطة المعالجةبحسب   2.7.1 سمق ع ش تم تحديده في االشعار بالتعليق بموجب خلل عالج فيمقاول االداره  فشل
 .الطرفين

b. مع اتفاقيات في دخل أو ،المؤتلفه الشرآه في شريك أي افلس ،اذا مؤتلفه شرآةمقاول االداره  آان اذا أو ،االداره مقاول أفلس اذا 
 .طوعيه أو الزاميه بطريقه القضائي تفتيشال أو التصفيه الى ذهب أو المدينين لفائدة قانون أي استغل أو ديونه من الغاثته دائنيه

c. 8 قسم ع شموجب ب التحكيم الجراءات آنتيجه اليه توصلتم ال نهائي قرار ألي االمتثال فيمقاول االداره  اخفق اذا. 

d. انهاه مقاول االدار يعلم والتي ش م ي واهتمامات والتزامات حقوق على جوهري اثر لها بيانات ش م ي الىمقاول االداره  قدم اذا 
 .خاطئه

e. 3.14   أو   (2) 3.3.3 قسم ع ش الحكام االمتثال فيمقاول االداره  اخفق اذا. 

f.  في سنتين متتاليتين 8الملحق رقم من  5.5 قسمبموجب   األجر السنويمن % 30الحد األعلى وهو  تعويض االضراراذا تجاوز. 

g. يوما 60تزيد عن  لمده الخدمات من جوهريا جزءا ينفذ ان قاهره لقوه آنتيجهمقاول االداره  يستطع لم اذا. 

h. قررت اذاPMU   بدفعات وعد على حصل أو وعد أو منح أو أعد أو افترض أو طلب قدمقاول االداره  بأن وحيد المستقلبتقديرها ال 
 .العقد بتنفيذ أو بتحضير عالقه لها اخرى فوائد أو قانونيه غير
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 لسبب - باالنهاء االشعارالالزم  2.8.2

مقاول الى ) لسبب –اشعار باالنهاء (بتوصيل اشعار مكتوب باالنهاء  (g)‐(a) 2.8.1 قسم ع شموجب ب العقد انهاء للشرآة يجوز .1
 .لسبب -االشعار باالنهاءيوم من تاريخ  30ويجب ان يحدث االنهاء بعد االداره 

 . ش م يمن قبل  العقدسبها تم انهاء التي بح العقدعلى القسم أو االقسام المحدده من  لسبب –االشعار باالنهاء يجب ان ينص  .2

  مصلحة لل –االشعار الالزم باالنهاء   2.8.3

 180ويجب ان يحدث االنهاء بعد مقاول االداره الى  "لمصلحة ل -اشعار باالنهاء" بايصال اشعار مكتوب لالنهاء   العقدانهاء  للشرآةيجوز 
 لمصلحة ل -االشعار باالنهاءيوم من تاريخ 

  قاول االداره ماالنهاء من قبل    2.8.4

  اذا، العقدانهاء مقاول االداره ليجوز 

a.  مقاول يوما من استالم االشعار المكتوب من  60خالل  العقدبحسب هذا مقاول االداره في دفع اي اموال مستحقه الى  ش م ياخفقت
 .8 قسم ع ش موجبازت تاريخ استحقاقها، اذا لم تكن الدفعه خاضعة لنزاع بتبأن تلك الدفعات قد اجاالداره 

b.  يوما من استالمها اشعارا مكتوبا من  45ولم تعالج الخلل الجوهري خالل  العقداخالال جوهريا بالتزاماتها بحسب هذا  ش م ياخلت
 .مقاول االداره

c.  أويوما 60مده تزيد عن في   الخدماتتنفيذ الجزء الجوهري من مقاول االداره ، لم يستطع  للقوه القاهرهآنتيجه، 

d.  8 قسم ع ش موجبفي االمتثال الي قرار نهائي تم التوصل اليه نتيجة للتحكيم ب يش م اخفقت.  
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  مقاول االداره  قبل من باالنهاء االشعار  2.8.5

 مقاولقبل  من باالنهاء االشعار( باالنهاء اشعارمكتوب ايصال فعليه 2.8.4 قسم ع شموجب ب العقد هذا انهاءمقاول االداره  اراد اذا .1
  .مقاول االدارهيوم من تاريخ االشعارباالنهاء من قبل  30ويجب ان يحدث االنهاء بعد  ش م ي الى) االداره

مقاول االداره من قبل  العقد اءانهتم التي بحسبها  العقدالقسم  المحدد أو االقسام من  مقاول االدارهاالشعار باالنهاء من قبل يجب ان ينص  .2
. 

  النزاعات حول احداث االنهاء  2.8.6

 حدث، قد 2.8.4 قسم ع ش في أو (g)‐(a)(1)2.8.1اقسام  ع شفيما اذا آان احد االحداث المحدده في  الطرفيناحد  اذا آانت نزاعات  .1
 ، 8 قسم ع شموجب ب التحكيم الى االمر يحيل ان االخر، الطرف من باالنهاء االشعار استالم من يوما 20 خالل الطرف لهذا يجوز فانه
  .التحكيم عن الناتجه احكام بحسب اال ةحالهذه ال في العقديتم انهاء  ولن

 لعملية موضوعا يكون ولن نهائيا يكون (h)(1)2.8.1 قسم ع ش بحسب العقد بانهاء ش م ي قرار ،فان 8 قسم ع ش من الرغم على  .2
  .نزاعات فض

  الخدماتالتوقف عن تقديم   2.8.7

 استالمه بمجردمقاول االداره  على فانه ، 2.8 قسم ع ش موجبب االخر الى الطرفين من اي قبل من باشعار العقد انهاء عند         
ان  على للمحافظه معقول جهد آل بذلو ومنظم سريع بشكل االنتهاء على الخدمات لحمل الضروريه الخطوات جميع يتخذ لالشعاران

ش م  الى تعود ان يجب التي كواالمال والمواد والمعدات العقد سجالت على آذلك المحافظهو الحد األدنى في الغرض لهذا النفقاتتكون 
 3.13و 3.9 قسم ع ش موجبب بعمله يستمر انمقاول االداره  وعلى ي

  الدفعات عند االنهاء  2.8.8

  :مقاول االداره ل فقط التاليه الدفعات تصرف ان ش م ي على ، 2.8 قسم ش ع بحسب العقد هذا انهاء عند .1

a. (1)قسم  ع ش بحسب االنهاء حالة في االنهاء تاريخ قبل لمقدمها الخدمات مقابل الثابت االجر منبالتناسب  المقدر لجزءا(a)‐(f) 
2.8.1 . 

b.  2.8.1سم ق ش عفي حال االنهاء بموجب( g,h)  في سبيل انهاء سريع  مقاول االدارة، تعويض عن التكاليف المعقولة التي تكبدها
  للعقدومنظم 

c.  أجراحتساب ( عند تقديم مبررات  أجر محفزاستالم  االدارةلمقاول يحق  2.8.3قسم  ش عللمصلحة بموجب  -في حال االنهاء 
 أو تكاليف اي اضرارأو أو أوعوائد فائت بربح المطالبه مقاول االدارهل اليجوز عليها المدقق المستقلموافقة بو) بالتناسب محفز
 . العقد هذا بانهاء عالقه لها أو عن نتجت اذا نوع اي من نفقات
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  التزامات مقاول االداره                                              3
  

  عام  3.1

  ومقاييس االداء الخدماتااللتزامات و  3.1.1

  انمقاول االداره على 

a. 6رقم ملحق  النصوص عليها في وم بالتزاماته الميق  

b.  االداء عاييرملحق ماالداء المنصوص عليها في عاييربحسب م الخدماتيقدم  

c. ة الالزمة فيما يتعلق بافضل الممارسات العالميةالقيام بواجباته وبذل العناي 

 منطقة الخدمه 3.1.2

  الخدمه منطقة ملحق في المعرفه الخدمه بمنطقة المتعلقه الخدمات ملحق في محدده هي آما الخدمات تقديممقاول االداره  على

 المرافق 3.1.3

ادارة  عن مسؤوال مقاول االدارة ويكون ، ملحق المرافقالمنصوص عليها في  بالمرافقبحسب ارتباطها  الخدمات تقديممقاول االداره  على
  العقد مدة طيلة المرافق

  الخدماتالقانون الذي يحكم  3.2

 الخدمات يقدمون الفرعيين ومقاوليه )موظفي االدارة( ه موظفي ان يضمن ان وعليه ، النافذ القانون بحسب الخدمات تقديممقاول االداره  على
  النافذ القانون بحسب

 لمصالح  تضارب ا  3.3

   شابه وما تخفيضات عموالت منمقاول االداره  استفادة عدم  3.3.1

 ال 6 قسم ع ش في الوارده االحكام عدا وفيما العقد بهذا يتعلق فيمامقاول االداره اجر آامل هو 6 قسم ع شموجب بمقاول االداره  جرأ يكون
 بااللتزامات أوبوفائه الخدماتبأو ، العقد في بنشاطاته متعلقه اشابهوم تخفيضات أو تجاريه عموله أي لمنفعته مقاول االداره يقبل ان يجوز

 مكافأه اي وآالءهم باستالم و هميومظف نيالفرعي ينأوالمقاول االدارهي موظف عدم قيام ضمان في جهده قصارى تقديم وعليه ، عليه المترتبه
  . اضافية

  الفرعيه ومؤسساتهمقاول االداره  تأهيل عدم   3.3.2

 )الخدمات عدا(خدمات اعمال او لكل منهما مؤهال لتقديم سلع  أو  الشرآات التابعةأوأي من  مقاوليه الفرعيينأو ل االداره مقاوال يكون 
  :تعلقه بالتاليم

a. المشتراه من برنامج تخفيض الفاقد الخدماتالسلع و 
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b. المشتراه من برنامج صندوق االصالح والتأهيل الخدماتالسلع و 

c. اليبرنامج االستثمارالراسم 

d. اال بموافقة خطية مسبقة من المشتراه من موازنة التشغيل والصيانه السنويه  الخدماتالسلع و ،PMU 

  

  تضارب النشاطات حظر 3.3.3

 ال ان الفرعيين وللمقاولينمقاول االداره ل التابعةشرآات وال والموظفين الفرعيين والمقاولين االداره موظفيومقاول االداره  على .1
 في لهم المفوضه النشاطات مع متضاربا يكون الهاشميه االردنيه المملكه في محترف نشاط أو عمل أي مباشر غير أو مباشر بشكل يرتبط
 .العقد هذا

 من أي أومع معه متعاونه أو ،مقاول االداره ل ةتابع ةشرآ أي قبل من واالجهزه، منها التقنيه وخاصة ، أعمال أو لسلع تقديم أي يعتبر  .2
 .3.3.3) 3( البند في الموصوفه باالجراءات االدارة مقاول قام اذا اال مضاربا، شاطان له لتابعهشرآات اال

 السلع بتقديم شرآاته التابعة مع أو معه متعاونه أو ،مقاول االداره ل تابعه شرآه ألي تسمح ان وحدها تقديرها بحسب PMU ل يجوز  .3
 الخدمات من نوع ايمقاول االداره  فيها يقدم اخرى منطقه أي أو م يش  خدمه منطقة في واالجهزه التقنيه وخاصة الخدماتاالشغال وو

       .التأثير في اجراءات العطاء مقاول االدارهلوال يجوز   .عام عطاء خالل من محاله استثناء بدون الخدمات هذه تكون ان شريطة

مرتبطا بأعمال  المقاول الفرعيمضاربا، اال اذا اآان دينار نشاطا  25,000تعتبر أي مقاوله فرعيه لخدمات أو أشغال تزيد قيمتها عن  .4
  .3.10تلتزم باالجراءات الموصوفه في الماده 

 .لتاريخ االنتهاءولسنتين اخرتين الحقتين  مدة عقد االدارهيبقى منع تضارب النشاطات صالحا طيلة   .5

ألف دينار  100لقيمة الكلية للعقد وال تقل عن من ا% 30فرض عقوبة بقيمة  لشرآةليجوز (2)3.3.3في حال تضارب النشاطات بموجب  .6
 .لشرآةلتدفع 

% 30االف دينار مضافا اليها  10هو  (4).3.3.3في حال تضارب النشاطات بموجب  رةامقاول االدتكون مقدارالعقوبة المدفوعه من قبل  .7
 .مقاول فرعيمن القيمة المحالة على 

 الملكية الفكرية والسرية 3.4

قام  ابداعأي  فني أو هندسي أوغيرها من حقوق الملكيه الفكريه الي اختراع بحقوق الطبع و مقاول االدارهتفظ يحعلى ان  الطرفاناتفق  .1
بأن  في حال انطبق ذلك،في الشرآة االم  للمساهمين، وفي ملكية البرامج العائده  الخدماتمن ينوب عنه  في تقديم  أومقاول االداره به 

  ").مقاول االدارهبرامج وابداعات ("  الخدماتتخدامها في قام بتعديلها الس مقاول االداره

 رسوم بدون و خاصة وغير لالنهاء قابله غير للنقل قابلة  رخصة  ش م ي  اعطاء عن مسؤوال) العقد توقيعه عند( مقاول االداره  يعتبر  .2
 البرامج( "  للخدمات ادائه فيمقاول االداره  عملهاست أو اشتراه اخر برنامج وأي وبرامجهمقاول االداره  ابداعات وتداول واستعمال لنسخ

  :الرخصه هذه تكون و عليها، تعديالت واستخدام صنع تتضمن")  االخرى

a. اطول ايهما ، العقد من المتعلقه لالجزاء المقصود أو الفعلي العمر طيلة تطبق.  

b.  االخرى البرامجو وبرامجهمقاول االداره  ابداعات واستعمال بنسخ العقد من المتعلق لجزء صحيحه حيازه ذو شخص أي خولت 
   .العقد وصيانة وتشغيل ادارة بهدف

c. في جهاز أي على باستعمالها سمحيف حاسوب برامج شكل على خرىاال برامجالو وبرامجهمقاول االداره  ابداعات آانت حال في 
  . بتزويده مقاول االداره قام بحاسو أي استبدال ذلك في بما ، العقد في مقصود هو آما االماآن من وغيرها العقد
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d.   المتوقع المناقص قبل من للمراقبه وخاضعه متوفره االخرى والبرامجمقاول االداره  وبرامج ابداعات جعلت أنب  لشرآةليجوز 
  .الالحق االدارة مقاول عطاء في مشارآته

  .الزبائنو العقدو الخدماتب المتعلقة المعلومات جميع امتالك في وتستمر  ش م ي تملك أن على الطرفان اتفق  .3

الشرآات لهذه  الفرعيين والمقاولينمقاول االداره ل التابعةشرآات والالتابعين له  االدارة وموظفي الفرعيين ومقاوليهمقاول االداره  على .4
 بدون فيها التشغيل عمليات او ي م ش اعمالب او العقد أو الخدماتب متعلقة سرية معلومه الي أو ملكية الي الضررب واسببتي ال ان التابعة
 الى سرية أو مملوآة المعلومة آون في القرار يعود ان ويجب .انتهائه بعد أو العقد مدة خالل وذلك ي م ش من مكتوبة مسبقة موافقة
  .  وحدها ي م ش تقدير

  الضمانات  3.5

 أو مطالبات أو اداريه اجراءات أو أفعال أو قضايا أي منوضباطها ووآالئها  وموظفيها ش م ي ويعفي يضمن ان مقاول االداره  على .1
 أو واالصابه بالوفاة المتعلقة نفقاتوال المحامين رسوم ذلك في بما آانت طبيعة أي من نفقات أو تكاليف أو اضرار أو خسائر أو احتياجات
أو سوء التصرف المتعمد  الاالهممجمل  وبسبب للخدمات مقاول االداره بتقديم امرمتعلق عن تتنتج ممتلكات الي الضرر أو الخسارة

  : قبل من

a. مقاول االداره  

b. نون الفرعيوالمقاول 

c. الفرعيين مقاولية أو مقاول االداره ووآالء وضباط الموظفون 

 مقاول االدارة، أو تصرفوا بغياب تعليمات ضرورية من مقاول االدارةتصرفوا بموجب تعليمات  الذين موظفي التشغيل .2

 يتبع ان عليه آان اذا (1)3.5قسم  ش ع بحسب اضباطهوآالئها وو اوموظفيه ش م ي واعفاء ضمان على مجبرا مقاول االداره يكون ال  .3
 بخصوص الخالفات في الداخلة باالحداث متعلقة آانت التي والسياسيين العامة الخدمة وموظفي السلطات تدخالت يتحمل ان أو تعليمات

 .الضمانات

 أو مطالبات أو اداريه اجراءات أو أفعال أو قضايا أي ووآالئه وضباطه من وموظفيه ةمقاول االدار وتعفي ان تضمن  ش م ي  على .4
 أو واالصابه بالوفاة المتعلقة نفقاتوال المحامين رسوم ذلك في بما آانت طبيعة أي من نفقات أو تكاليف أو اضرار أو خسائر أو احتياجات
 منأو سوء التصرف المتعمد  االهمالمجمل  وبسبب للخدمات مقاول االداره بتقديم امرمتعلق عن تنتجت ممتلكات الضررالي أو الخسارة

 ش م يقبل 

 ضمان الملكية الفكرية 3.6

 اي وضد من اوضباطه اوموظفيه ش م ي ويعفي يضمن ان (2) 6.3 قسم العامة بالشروط ش م ي شريطة التزام  مقاول االداره على  .1
 ذلك في بما آانت طبيعة أي من نفقات أو تكاليف أو اضرار أو خسائر أو مطالب وأ مطالبات أو اداريه اجراءات أو أفعال أو دعاوي
 أو الفرعيين المقاولين أو مقاول االداره قبل من مزعوم انتهاك او انتهاك الي نتيجة ش م ي هاتتكبدت قد التي  همنفقاتو المحامين رسوم

 فكرية ملكية حقوق اية أو طبع حقوق أو تجارية عالمةأو مسجل متصمي أو رفقلم نموذج او اختراع براءه الي ضباطهم أو موظفيهم
  .اخر بشكل موجودة أو مسجلة
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 بذلك مقاول االداره اشعار  ش م ي على  (1)3.6ع ش الى تعود المور نتيجة ش م ي ضد مطالبات أي تقديم أو اجراء طلب تم اذا  .2
 مفاوضات أي اجراءو  المطالبات أو االجراء بطلب تصرفي ان ش م ي وباسم الخاص حسابه وعلى مقاول االدارهل ويجوز بسرعة
  .مطالبة أو اجراء الي للتسوية

 يكون فعندها ، مطالبة أو اجراء أي تنفيذ ينوي بانه االشعار هذا لمثل استالمه من يوم 28 خالل ش م ي باشعار مقاول االداره يقم لم اذا .3
 .  المطالبات أو قضاياال هذ مثل من اي عن الدفاع في التحامل تمنع ان ش م ي وعلى ، نفسها عن نيابة نفسه االجراء تنفيذ حرية للسلطات

 تسترد ان يجب آما ، المطالبات أو دعاويال اقامة في مقاول االدارهل المساعدة آل توفر ان مقاول االداره طلب على بناء ش م ي على  .4
  .ذلك في تكبدتها التي المعقولة النفقات جميع مقاول االداره من

 الدعاوي وجميع اي وضد من الفرعيين ومقاوليه وضباطه لديه االدارة وموظفيمقاول االداره  وتعفي تضمن ان ش م ي على .5
 قد التي المحاماة نفقاتو رسوم ذلك في بما نوع اي من نفقاتوال والتكاليف واالضرار والخسائر والمطالب االدارية القضايا او والشكاوي
 عالمه أو مسجل تصميم أو مرفق نموذج أو اختراع براءة ألي ش م ي قبل من المزعوم التعدي او للتعدي آنتيجة ارهمقاول االد يتكبدها
  . اخرى موجوده أو مسجلة فكرية ملكية حقوق أي أو طبع حقوق أو تجارية

  حدود المسؤولية 3.7

      ،مقصودال التصرف سوء أو االجرامي االهمال حاالت باستثناء

a.  أو مباشر غير أو مباشر بشكل   ناتج ضرر أو خسارة اي عن أو ضرر أو بعقد ش م ي اتجاه مسؤوال االدارة مقاول يكون ال 
 ضراراال تعويض بدفع االدارة لمقاول التزام أي على االستثناء هذا ينطبق ال ان شريطة فائته ارباح أو فائت انتاج أو فائت استعمال

   ،و لشرآةل

b.  الثابت االجر مجمل عن غيره أو ضرر بسبب أو العقد بموجب سواء ش م ي اتجاه االدارة مقاول ةمسؤولي مجمل زيدي ال ان يجب 
 تأمين في االدارة لمقاول التزام أي على التحديد هذا ينطبق ال ان شريطة ، المتوفر المحفز االجر مجمل الى باالضافه االدارة لمقاول
% 100في أي سنة  مقاول االدارةى الرغم مما سبق ال يجب أن تتعدى مسؤولية وعل. االختراع براءة انتهاك في يتعلق فيما ش م ي

 األجر الثابتمن اجمالي 

  االدارة مقاول ستصدرهاي ان يجب التي التأمينات 3.8

 طيلة ادناه bو aفي  المنصوصة التأمينات تجديدو ستصدارا في يتسبب أو جددوييستصدر  انالخاص  حسابه وعلى االدارة مقاول على   .1
.  معقول سبب دون االعتراض لها يجوز الوالتي  ش م ي لموافقة ينخاضع التأمين بوليصة  ونموذج المؤمن اختيار ويكون ،العقد دةم
 يجب التي للتأمين القابلة والمخاطر التشغيل وعمليات ، الموجودات بتلك االدارة مقاولقوم باشعار ت ان النفاذ بتاريخ ي م ش على جبوي
 .االدارة مقاول تمااللتزا تخضع أن

a. المهنيه المسؤولية تأمين 

  .يورو مليون 2 مقداره للتغطية ادنى وبحد الخدماتب مرتبط حاصل مهني اهمال عن ناتج ضرر أو خسارة أي تغطي

  ).ألي حادث واحد وللمجموع السنوي(            

b. الثالث الطرف مسؤولية تأمين 

 والمرتبطة الممتلكات واضرار خسائر و االداره موظفي ذلك في بما الثالث الطرف يعانيها التي والوفاة الجسمية االصابات تغطي
  ).ألي حادث واحد وللمجموع السنوي(  ويور مليون 5 مقداره أدنى وبحد لخدماتاب
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 (1)3.8قسم  ع شبموجب  مقاول االدارهمن قبل  ستصدرةتحت جميع البوالص التأمينية الم اشريكة مؤمن عليهآ ش م ي سمىيجب أن ت .2
آمؤمن  نين الفرعييالمقاوليجب تسمية آما تعويضات العمال و تأمين مسؤولية صاحب العمل  و الطرف الثالثمسؤولية تأمين عدا 

يجب ان يستثنى من هذه البوالص حق و.  (a)(1)3.8قسم  ش عبموجب  مقاول االدارهذة من قبل خعليهم تحت جميع البوالص المت
 .العقدالخسائر والمطالبات التي تنشأ عن اداء  من أجلشراآة  في التأمين االعتراض على الفي لمؤمن ا

قسم  ش ععدا التأمينات الواردة في ( جميع التأمينات  وادامة استمرارستصداربا ش م يأن يتأآد من قيام  مقاول االدارةيجب على  .3
 .رى ضروريةختأمينات ا ةواي 7.6المادة  )12الملحق (  ملحق اتفاقية التفويضالمنصوص عليها في ) 3.8.1

ويجب . أو نسخ من بوالص التأمين آاثبات بأن البوالص المطلوبة نافذه وبقوتها الكاملة لشرآةلشهادات التأمين  ايصال مقاول االدارهعلى  .4
 عن تقل ال دهم في البوليصة مضمون تعديل أو الغاء بخصوص ش م ي اشعارتقوم الشرآة المؤمنة بان يشترط في شهادات التأمين بأن 

  . يوم 30

  مومرآباته مبوالص تأمين مناسبة لموظفيهون ويجدد ستصدروني ينالفرعي ينالمقاولأن  )وحيثما ينطبق (تأآد ان ي مقاول االدارهعلى  .5
 .العقدفي هذا  ممن قبله جزوللعمل المن

 ،أي تأمينات وتجددهاستصدران ت للشرآةفيجوز  ،3.8 قسم ش ع باتخاذ او تجديد التأمينات المشار اليها في مقاول االداره اذا لم يقم .6
ن أبدفعها الى المؤمن، أو آ ش م ي أي قيمة قامت العقد في هذا مقاول االدارهلبالخصم من أي مستحقات من وقت الخر ويجوز ان تقوم 

  .مقاول االداره آدين مستحق علىمثل هذه القيمة   تستعيد

 بموجبالتي نفذت  البوالص ضمن مطالبة أيبو كلالتصرف بو تحضيرالب يقوم ان ول االدارهمقا ،على العقد في ذلك عكس يشترط لم ما .7
 االداره مقاولل تقدم أن ي م ش وعلى. مقاول االدارهل تدفع أن يجب مؤمنة شرآة أي قبل من للدفع القابلة المبالغ وجميع ،3.8قسم  ع ش
 أي أو اعفاء أي يقدم ال ان مقاول االداره على ، لشرآةل مصلحه فيها التي لتأمينا لمطالبات بالنسبة  .يحتاجه قد الذي المعقول العون آل

  .ي م ش من آتابيه سبقةم موافقة بدون التأمين لشرآة تنازل

 المحاسبة والتدقيق ،العقدسجالت  3.9

  العقدسجالت  3.9.1

 سجالت("  آان نوع أي من لتعليماتوا والمسوحات والتقارير والبرامج والخطط والحسابات والوثائق البيانات جميع وتبقى تصبح .1
 الجردو العقد سجالت جميع تسليم مقاول االداره وعلى ، لشرآةل ملكا للخدمات تنفيذه في مقاول االداره قبل من المحضره") العقد

 .العقد في االنهاء أو هاءتاالن تاريخ عن يزيد ال وقت في  ش م ي الى العقد لسجالت المفصل

  :يلي ما على عقدال سجالت تحتوي أن يجب .2

a. لشرآةلالتشغيلية  بالنفقات أو  العوائدو ماليةبال متعلقة آان نوع أي من معلومات.  

b.  معلومات من أي نوع آان متعلقة ببرنامج تخفيض الفاقد  

c.   والمالحظات ومحاضر االجتماعات والمحادثاتجميع الملفات والوثائق والمخططات والرسومات والمواصفات.  

d. 9قسم   ملحق معايير االداء لتقاريروالمسوحات والتعليمات فيلخطط والبرامج وا.  

e.   لشرآةلالحسابات التشغيلية.  

f.  جميع التقارير ودليل المستخدم والمسوحات وسجالت السالمة وسجالت التدقيق ونتائج فحوصات المختبرات وسجالت الشراء
  .ت وسجالت المحاسبة والمقاوالت الفرعية وسجالت الموظفينوالمعلومات المالية والبيانات المالية والمطالبا الزبائنومعلومات 
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    .سواء آانت عى نسخ ورقية أو الكترونية

بما في ذلك حق عمل  العقدخالل فترة  العقدسجالت بامكانية غير مشروطة للوصول الى   PMUو  ش م يان يزود  مقاول االدارهعلى  .3
 .النسخ واالحتفاظ بها

ش م بدون موافقة آتابية من  العقدالهداف غير متعلقة بهذا  اعلى ان ال يستعمله العقدسجالت ظ بنسخة من ان يحتف االداره مقاولليجوز  .4
  .  ي

سجالت ان تتعامل مع هذه السجالت بأي طريقة تقررها بما في ذلك جعل  العقدلسجالت آمالك  لشرآةلبأنه يجوز  مقاول االدارهيعترف  .5
  . الالحق مقاول االداره ختيارمناقصة ال تها للمناقصين المتوقعين الذين قد يكونوا قد دخلوا فيمتاحة للعامة وبما في ذلك اتاح العقد

  المحاسبة 3.9.2

  .العقدو الخدماتببموجب القواعد المحاسبية المقبولة عالميا فيما يتعلق  ان يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة  مقاول االدارهعلى   .1

 سلطة المياهوعليها أن ترفع هذه الحسابات الى  القانون النافذبموجب  لشرآةلشغيل العائدة ان يحتفظ بحسابات الت مقاول االدارهعلى  .2
  .سنويا االردنية

  العقد وسجالت االدارة بمقاول الخاصة الحسابات تدقيق 3.9.3

 :تدقيق الوحيد بتقديرهاو لشرآةل يجوز .1

a. مقاول  اشعار مع معقول وقت أي في الفنية المعلوماتو المالية والبيانات المالية والمعلومات مقاول االدارهب الخاصة الحسابات
 و ساعة، 24 قبل بذلك االداره

b. العقدب يتعلق امر الي بالنسبة وذلك مقاول االداره اشعار لزوم وبدون معقول وقت أي وفي العقد سجالت. 

c. هانفقت على بذلك ليقوم بمدقق تحتفظ ان أو بنفسها التدقيقات أو التدقيق تنجز ان لشرآةل يجوز. 



 

26 
 

 الحسابات المدققه لمقاول االدارة 3.9.4

 العقد فترة خالل مقاول االدارهل مالية سنة لكل بهه الخاص المدققةالمالية  السنوية الحسابات لشرآةل يقدم ان مقاول االداره على

  KfW التدقيق من قبل 3.9.5

 المالية والمعلومات مقاول االداره حسابات قوتدقي تفتيش االردنية المياه سلطة من توجيه وبحسب  KfWقبل من المعينين يجوزللمدققين
مقاول ل اشعار وبدون سنوي اساس وعلى الخرى فترة من العقدب عالقة لها أمور بأي المتعلقة الفنية والمعلومات المالية والبيانات
  االداره

  المقاولون الفرعيون  3.10

  القرارالحاسم ويكون ، ينفرعي ينمقاول أداء من الخدمات لبيةاغ تصبح ان عنها ينتج عقود أو عقد أي في يدخل ال ان مقاول االداره على .1
أن يدخل في  االداره مقاوللوعلى أية حال يجوز . ، التي يكون لها الحق الكامل والتقديرالوحيد لذلكPMU بيد" الخدمات أغلبية"  بشأن

(  6الملحق رقم شاطات الرئيسيه آما هي معرفة في وال يجوز احالة الن. للخدماتألداء بعض العناصر مقاولين فرعيين عقد أو عقود مع 
  .لمقاول االدارةباستثناء ما ورد في العرض الفني  مقاول فرعيعلى ) موظفي االداره ملحق 

 فرعي مقاول مع التعاقد عن االمتناع وعليه. بذلك آتابيا ي م ش اشعار قبل مقاول فرعي أي مع عقد في الدخول االداره مقاولل يجوز ال .2
  .لالشعار استالمها من يوما 30 خالل جيده والسباب مبررا اعتراضا عليه م ي ش عليه اعترضت اذا

 مع االتفاق شروط في مشمولة الفرعي المقاول ينفذه الذي بالعمل المتعلقة التعاقدية التزاماته من أي ان تأآدي أن مقاول االداره على .3
  .الفرعي المقاول

  .العقد بموجب ةالتعاقدي التزاماته من أي من مقاول االداره يعفي ال الفرعيين المقاولين معره مقاول االدا بين االتفاقيات اجراء .4

مقاول  شكل باي تعفي وال م ي ش على آان نوع اي من مسؤوليات او التزامات أي تحمل ال مقاول فرعي على م ي ش موافقةان  .5
 .العقد في ةاقديعالت مسؤولياته من أي من االداره

  تاالجتماعا  3.11

 أي ومراجعة لمناقشة منظم جدول بحسب شهريا اليرموك مياه لشرآة المفوض بالممثل االلتقاء مقاول االدارهل المفوض الممثل على .1
 واتفاقية 5 الماده الخدمات ملحق بموجب مقاول االداره قبل من المعده والتقارير السجالت وآذلك العقدو الخدماتب متعلقة امور

 ).12الملحق( التفويض

 الموعد قبل  ش م ي قبل من تعلن خاصة اجتماعات في اليرموك مياه لشرآة خولالم بالممثل االلتقاء االداره مقاولل خولالم الممثل لىع .2
 .ايام بسبعة

 PMU الى وتقديمها (2)3.11و  (1)3.11 ع ش بموجب وذلك اجريت التي االجتماعات وقائع اعداد مقاول االداره على .3

 تقديم التقاريرااللتزامات باعداد و  3.12

ونسخ ملخصا تنفيذيا بالعربية على سبعة نسخ باالنجليزيه  PMU لىا يقدم ان مقاول االداره لىع فان ذلك غير على العقد ينص لم ما
   العقدوخالل المدة الزمنية المحددة في  وبالشكل وبالعدد العقدالكترونية من التقارير والوثائق المطلوبة في 
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  اليرموك مياه شرآة من لمقدمةا والمواد االجهزة  3.13

  عام 3.13.1

 ستبقى الخدمة منطقة في الصحي والصرف المياه بأنظمة المتعلقة والتجهيزات والمواد واالجهزة المرآبات ،التفويض اتفاقية بموجب .1
 . ش م ي ملكية تحت

 )الموجودة  والتجهيزات الموادو واألجهزة المرآبات جميعوصف ل(  بقوائم جرد مقاول االداره زويدت المباشرة بتاريخ م ي ش على .2
  .المباشرة بتاريخ مقاول االداره ورعاية عهدة في والتجهيزات والمواد واألجهزة المرآبات جميع وتكون

 مقاول االداره قبل من مشتراة أو مستلمه تجهيزات أو معدات أو أجهزة أو مرآبات أي يعيد ان مقاول االداره على العقد مدة خالل .3
 .لها حاجة ال او لالستعمال صالحة غير اصبحت اذا لشرآةل   or (3) (2)3.13.1قسم ش ع بموجب

بتمويل من مقاول االدارة  أو قام بشرائها قائمة الجردالمرآبات والمعدات والمواد والتجهيزات واي ملكية من أي نوع آانت ووردت في  .4
ش م ي وستقوم . ويجب وضع عالمة بذلك عليها ش م يملكية  تكون من االجر الثابت لمقاول االدارة واالجر المحفزباستثناء  ش م ي

شريطة ان مقاول االدارة بشراء بدائل للمرآبات والمعدات والتجهيزات عندما تستنفذ أو تصل الى نهاية عمرها االقتصادي بطلب من 
 يكون االستبدال مشموال في الموافقة على برنامج االستثمار أو في موازنة البرنامج التشغيلي

تاريخ منذ  ش م يامكانية استعمال المرآبات والمعدات والمواد والتجهيزات المستعملة من قبل  لمقاول االدارة تتيحأن م ي  شعلى  .5
  المباشرة

 م ي ش قبل من عليها والموافقة مراجعتها ويتم مقاول االدارهل المزوده ش م ي مرآبات الستعمال سياسة قترحي ان مقاول االداره على .6
 قائمة الجردفي  له المزودة المرآبات استعمال مقاول االداره واذا طلب من). المرآبات استعمال سياسة( 3.13.2 قسم ع ش موجبب
 .المرآبات استعمال سياسة بحسبفيكون عليه القيام بذلك  3.13.2 قسم ع شموجب ب

  هزةجسوء ادارة هذه المرآبة أو االعن سبب ت له المتاحة واالجهزة لمرآباتمسؤوال عن أي ضياع أو تلف ل مقاول االدارهيكون  .7

  )1( العوائدوالتعامل مع حصيل الت  3.14

 تعرفات ذلك في بما ش م ي عوائد جميع تحول ان ويجب. ي م ش عن بالنيابة العوائد جمع الخدمات ملحق بموجب االدارة مقاول على .1
  (2)3.14قسم  ع شآما هو موصوف في  العوائد حسابمولين الى والسحوبات من الم سلطة المياه االردنية من المالية المعونات و المياه

المقدمة من شرآات  الخدماتمثل النفقات الرأسمالية شاملة البضائع و( من حساب منفصل للنفقات  ش م ييجب دفع النفقات بالنيابة عن   .2
 قسمع  شآما هو موصوف في ) ات االصالحمصنعي األجهزة ونفقات التشغيل والصيانة شاملة الرواتب والمستهلكات ونفق االنشاء أو

5.3.2  

في  مقاول االدارهلتحت السيطرة التامة  حساب النفقات، ويكون العوائدحساب ثابتا من خالل التحويالت من  حساب النفقاتيجب أن يبقى  .3
  .لطرفيناخاضعا للتوقيع المشترك بين  دائوعحساب الالسحب والتحكم، بينما يكون السحب من 

مقاول  قبل من المحصلة العوائد جميع اليداع فقط يخصص الخدمة منطقة في فروع له بنك في ايداع حساب لديها يكون ان يش م  على .4
 التفويض ويكون. الحساب هذا به يفتح الذي البنك اختيار لوحدها تقرر ان لشرآةل ويجوز). العوائد حساب( ش م ي عن بالنيابة االداره

  .المديرين هيئة اعضاء من اثنين و ي م ش عاممدير بين مشترآا همن السحب أجل من التوقيع في

سلطة المياه باالضافة الى أي مبالغ اعانة من  1.1قسم  ع شبموجب المعرفة  العوائدهي  العوائدحساب المودعة في  العوائدتكون   .5
التي  العوائد، باالضافة الى b.2.5المادة  فويضاتفاقية التمليون دينارآما هو منصوص عليه في  2شاملة رأسمال فاعل مقداره  االردنية

  .لشرآةلتشمل السحوبات من الجهات الممولة 

 قسم ع ش بموجب مقاول االدارهأجر ودفعات النفقات حساب الى التحويل السحوبات، من لنوعين فقط الودائع حساب استعمال يكون   .6
  .الطارئة الحاالت في اال شهر آل مرة من اآثر تتم ان يجب ال النفقات حساب الى العوائد حساب من السحوبات.  6.2
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  سلطة المياه االردنية وعلى . شهر آل نهاية في اردني دينار مليون 2 عن يقل ال موجب ايرادات برصيد باالحتفاظ ي م ش تلتزم  .7
 .االلتزام هذا في ي م ش مساعدة

توفير  سلطة المياه االردنية وعلى دينار، مليون 1 مبلغ الحساب آشف يتجاوز ال ان أجل من البنك مع اتفاقية بعقد مخولة ش م ي تكون  .8
  .الكفالة المطلوبه

 للمشاريع الماليه االجراءات أجل من مراأل تطلب اذا) العوائد لحساب جانبية أو فرعية( اخرى حسابات أو حساب فتح ش م ي على  .9
 تودع أن ويجب. الممولين قبل من تفرض قد عملة أي أو باليورو أو ردنياال بالدينار الحسابات/ الحساب هذا يكون أن ويمكن. الرأسماليه
  .الممول متطلبات بحسب معرفا الحساب هذا من بالسحب التفويض ويكون. الحساب هذا في المشاريع في واالجنبية المحلية المساهمة

 االوقات جميع وفي بانه مقاول االداره يعترف. عوائدال حساب في مباشرة الزبائن من المحصلة العوائد جميع ايداع مقاول االداره على  .10
 اخر شكل على أو شيكات أو نقدا آانت سواء المحصلة العوائد جميع يودع أن مقاول االداره وعلى.  لشرآةل المحصلة العوائد ملكية تكون
 في مقاول االداره قبل من فتودع ، استالمها يوم نفس في ايداعها في الممكن من يكن لم اذا أما. استالمها يوم نفس في العوائد حساب في
  .   للبنك التالي العمل يوم

الى حين ايداعها  مقاول االدارهوتبقى في رعاية وحماية . لشرآةلفي جميع االوقات  مقاول االدارهالمحصلة من قبل  العوائدتعود ملكية   .11
 .  حساب الودائعفي 

 .العوائد حساب غير حساب أي في العوائد بايداع احالسم أو بايداع مقاول االداره يقوم ال ان يجب  .12

 قبل مقاول االدارهل االهمال أو المعيبة االدارة بسبب تحصل التي للعوائد تلف أو سرقة أو فقدان أي عن مسؤوال مقاول االداره يكون  .13
  . اعتراض أو دفاع أي وبدون فورا لشرآةل المفقوده المبالغ يدفع أن مقاول االداره وعلى ،لعوائدا حساب في ايداعها

 ويتم . التلف أو السرقة أو الضياع من العوائد هذه لحمايةبعمل التدابير الالزمة  )عوائد ألي استالمه قبل (لتزم ي ان مقاول االداره لىع .14
   النفقات حساب من المستلمة للنقود الفقدان أو االستعمال سوء من لحمايةتدابير الالزمة لال على ش م ي بين االتفاق

سلطة ، والموازنات المتوفرة وقرارات مقاول االدارههذا القسم خاضع للتفصيل والتعديل والتحديث بموجب خطة عمل ) : 1(مالحظة 
  .بخصوص التعامل مع وادارة النقد KfWو المياه االردنية

  

  ضمان االداء  3.15

 طيبه سمعة ذي اجنبي لبنك فرع من أو اردني محلي كبن من لالداء ضمانا الخاصة نفقته وعلى ويحتفظستصدر ي ان مقاول االداره على .1
 ملحق في آما األداء ضمان ونص نموذج ويكون". االداء ضمان" ومواصفاته العقد لشروط مقاول االداره امتثال ليضمن في االردن

 ال مدة خالل األداء انضم تقديم مقاول االداره على.  ش م ي لموافقة خاضعة االداء لضمان المصدرة المؤسسة وتكون االداء ضمان
 .RFP العطاء دعوة بموجب االحالة الشعار مقاول االداره استالم بعد يوما 30 عن تزيد

 نهاءالبا اشعار باصدار ش م ي قيام حين الىأو  تاريخ االنتهاءوالى ستة أشهر من  فاذالن تاريخ من صالحا االداء ضمان يكون ان يجب .2
 .االداء ضمان اصدر الذي البنك الى

 في المناقص سعر نموذج في هو محدد آمامقاول االدارة  أجر مجموع من% 10 وتعادل العقد قيمة من% 10 االداء ضمان قيمة تكون .3
  15 رقم الملحق

 ضمان االداءالثانية ، ان تقرر تقليص قيمة  السنة العقديةوبعد انتهاء ، وفقا لتقديرها الوحيد،  لشرآةل يجوز .4
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 اليرموك مياه شرآة مرافق الى الوصول  3.16

مستشاريهم ومرشديهم وضيوفهم حرية الوصول غير  و   KfWو والري المياه ووزارة االردنية المياه لطةوس PMUو لشرآةل يكون .1
، سيكون الوصول الخدماتلتجنب تعطل اداء و. مقاول االدارهالى  مسبق عاروبدون اذن ولكن باشوقات آل األفي  لمرافقاالى المقيده 

  مقاول االدارةو  PMUو  ش م يبالتنسيق بين  المرافقالى 

مع اشعار بوقت  PMUفي أوقات تقررها  المرافقللوصول الى  ةان يوفر حرية غير مقيد مقاول االداره، على  PMUبطلب من  .2
 .الالحق مقاول االدارهألي مناقص متوقع وألي اشخاص اخرين مشترآين في أي عطاء الختيار  قاول االدارهملمعقول 

  

  التشغيل وموظفي االدارة مقاول يموظف                               4

  موظفي االداره  4.1

 تقديم على قادرين وبأنهم الخدمات اداء على وقادرين ومرخصين و مؤهلين موظفي االداره جميع ان يضمن ان مقاول االداره على .1
 . موظفي االداره ملحق في المطلوبه الخبرات

 .فيه الوارده الشروط مع موظفي االداره ملحق في بحسب المطلوب دارهموظفي االو ءخبراال متقدي مقاول االداره على .2

  العقدبموجب هذا  ش م يلدى موظفين  موظفي االدارةيكون  لن .3

  موظفي االداره أو استبدال  ستبعادا 4.2

  . PMU موجه الىبدون اشعار مكتوب مسبق ) 1.8قسم  ش ع بموجب( ممثله المخولان ال يغير  مقاول االدارهعلى  .1

أو أي امر منصوص عليه في  العقدفي  موظفي االداره من موظف مستوى مسؤولية التزم به أي ان ال يغير أي  مقاول االدارهعلى  .2
 .لشرآةلبدون اشعار آتابي مسبق  موظفي االداره  ملحق

استبداله في الحال بشخص  مقاول االدارهه على ، فانموظفي االداره استبدال اي من  مقاول االدارهسبب خارج عن سيطرة ي اذا لزم أل .3
  . ش م ي يرضيلديه نفس المؤهالت أو أفضل 

 أذا .4

a.  أو جرم، بارتكاب عليه حكم قد انهأو بجدية التصرف قد اساء موظفي االداره من  موظفأن أي   ،معقول البتقديرها  ش م يقررت 

b. موظفي االداره  من أي اداء عن راضية غير تكون أن معقوال سببا ش م ي لدى آان 

ر بمؤهالت مكافئة الشخص المحدد حاال واستبداله بشخص اخ ستبعدان ي)  ش م ي من خطي طلبناء على ب ( مقاول االداره على فيكون
  .ش م ي يرضيأو افضل 
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 اضافية آلفة وند ذلك يكون ان فيجب ، or 4.2(4) (3)4.2قسم  ع شبموجب  موظفي االداره بديال لشخص من  مقاول االدارهاذا قدم  .5
 .م ي ش على

باستثناء   ملحق موظفي االدارةمن   (3)1.2بموجب قسم موظفي االدارةلالحرية في اجراء التبادل واالستبدال  لمقاول االدارةيكون  .6
  (1)4.2قسم  ش عبموجب  الممثل المخول

  االدارة لمقاول المقيم العام المدير 4.3

 بموجب مطلوب هو آما ، المحترفين من وفريقه عاما مديرا العقد مدة خالل الوقاتا آل في يكون ان يضمن ان االدارة مقاول على
  الهاشمية االردنية المملكة في مقيمون ، موظفي االداره ملحقل 1 المرفق

  التشغيل يموظف 4.4

 الخدمة منطقة في الصحي والصرف المياه بخدمات القيام في ش م ي قبل من المعينين الموظفين نشاطات يوجه ان االدارة مقاول على .1
 موظفي التشغيل ملحق بموجب" موظفي التشغيل"

 العقدبموجب هذا  مقاول االدارةموظفين لدى  موظفي التشغيللن يكون   .2
 

  التزامات شرآة مياه اليرموك                                                    5

 المساعدة واالعفاءات 5.1

  أجل، من معقولة جهودا تبذل أن والري المياه ووزارة االردنية المياه سلطة قبل من ضروري هو ما بقدر مدعومة م ي ش على

a. مقاول االداره لتمكن الضرورية الوثائق من وغيرها العمل بتصاريح موظفي االدارهو الفرعيين ومقاوليه مقاول االداره تزويد 
 .الخدمات اداء من موظفي االدارهو الفرعيين ومقاوليه

b. وأي االقامة وتصاريح والخروج للدخول الالزمة التأشيرات طلبات بعمل ايضا تهمالعائ)  مناسبا آان اذا(و ارهموظفي االد مساعدة 
  .االردن في القامتهم الزمة اخرى وثيقة

c. وعائالتهم موظفي االدارهل خصيةالش راضغلالو الخدمات أجل من مطلوبة ممتلكات ألي السريع الجمرآي التخليص في المساعده. 

d. للخدمات والفعال السريع التنفيذ أجل من ش م ي ومفوضي ممثلي للموظفين، تعليمات من مناسبا يكون أو يلزم ما جميع اصدار. 
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  الوصول الى االراضي 5.2

ملحق آما هي معرفة في (  الخدمة منطقة في االراضي لجميع ومجاني معرقل غير وصوال مقاول االدارهل توفر أن ش م ي على
 اليها وصوالال بمنح الحق ش م ي تملك والتي الخدمات داءال هايلا الوصول زميل التي )منطقة الخدمة

  تكاليف التشغيل والصيانة  5.3

  موازنة التشغيل والصيانة  5.3.1

 نفقاتو تكاليف تكون ، الخدمات ملحق في موصوف هو آما بيوم يوما والصيانة التشغيل ادارة عن مسؤوال مقاول االداره يكون بينما .1
 ش م ي قبل من مدفوعة )مقاول االدارهل التابعين موظفي االداره تكاليف باستثناء( اليومية والصيانة التشغيل

  لشرآةل والصيانة للتشغيل السنوية الموازنات تحضير في القيادة دور يلعب ان مقاول االداره على ، (1)5.3.1 قسم ع ش من بالرغم .2

) مقاول االداره موافقة بدون( والصيانة للتشغيل السنوية الموازنات من لصقت ال أن  االردنية المياه سلطة و ي م ش من آل على يجب  .3
 .العقد هذا في للتطبيق القابلة االساس سنة في لشرآةل والصيانة التشغيل موازنة من أقل الواقع في يكون مقدار الى

  )2(دفعات تكاليف التشغيل والصيانة   5.3.2

( ش م يمحجوز حصريا لألموال المتعلقة بنفقات بنكي في حساب ايداع ن تقوم با ش م ي، على  المباشرةتاريخ ال يتجاوز تاريخ ب .1
حساب يتم تحويل مالي تلقائي من  شهر آل بداية في.  لشرآةلللتشغيل والصيانة  المقدرة من الموازنة 2/12مبلغا يعادل )  حساب النفقات

 .من الموازنة السنوية المقدرة للتشغيل والصيانة 2/12ى البالغ بالحد االدن حساب النفقاتمن أجل تجديد  حساب النفقاتالى  الودائع

 لشرآةلويجب ان تدفع  لشرآةلشاملة الفوائد المتحصلة اذا وجدت ملكا  بتاريخ االنتهاء حساب النفقاتتكون جميع المبالغ المتبقية في  .2
 بتاريخ االنتهاء

تم  قد آان التي النفقات غير غرض ألي النفقات حسابأمواال من  )وبأي طريقة (بسحب أو استعمال  مقاول االدارهيجب ان ال يقوم  .3
 .والصيانة والتشغيل االستثمارية للمشاريع للتطبيق القابلة الموازنة من هيئة المديرينقبل  الموافقة عليها من

 بهذه خاصة دقيقة بسجالت فظيحتأن آجزء من دفعات اشتراآاتهم  في المياه ، و الزبائنجمع االيداعات من يان  مقاول االدارهعلى  .4
 .ش م ي توجيه بحسب منفصل بنكي حساب في حصلةالم المبالغ وايداع االيداعات

 اعادة عن مسؤوال مقاول االداره يكون ان ويجب. الجدد المشترآين ايداعات جمعب مقاول االداره يقوم ان يجب ،التشغيل اعمال لتسهيل .5
 .االيداعات تلك جمع زمن عن النظر بغض هماشتراآ ينهون اللذين للمشترآين االيداعات

من  2/12حد أدنى من التدفق النقدي يساوي  ان يكون هنالك  االردنية سلطة المياهمن خالل  ش م يسوف تضمن على الرغم مما سبق ، .6
 .حساب النفقاتمحوال الى  لشرآةلالسنوية موازنة التشغيل والصيانة 

   

 KfWو  سلطة المياه االردنيةالموازنة المتوفرة، وموافقات  وبحسب مقاول االدارهحسب خطة عمل هذا القسم خاضع للتفصيل والتعديل، ب2
  .فيما يتعلق بطريقة التعامل بالنقد وادارته

 التشغيل، واالجهزة والموادي موظف، PMU، العقد 5.4

  :،الخدماتمن اجل تقديم وبدون مقابل و و ش م يعلى 

a.  التشغيل موظفيملحق بموجب  الدارهمقاول ا بتصرف التشغيل موظفيان تجعل 

b.  سنة االساسفي  للخدماتفي تقديمها  ش م يالمستعملة من قبل بجميع االجهزه والمواد  مقاول االدارهتزويد 
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c.  العقدبموجب  مقاول االدارهبتصرف  المرافقجعل ان ت 

 العقدأالشراف على  5.5

 العقدعلى  معنية باالشرافستكون   لشرآةلالمالكة  االردنية سلطة المياه   .1

 :على ما يلي الطرفانيقر ويوافق  .2

a.  تشريعات غيرها من الو 1977لعام  22رقم قانون الشرآات  بموجب ، التأسيسوثائق و) 12الملحق رقم (  التفويضاتفاقية ان
وان مسؤوليات . هيئة المديرينومسؤوليتها في  ،ش م يآحامل اسهم  االردنية المياه سلطةعالقة ، تحددان مسؤولية ذات الردنية اال

حرا ليتخذ قراراته بخصوص جميع  مقاول االدارهوبالتحديد، يكون . في الموقع هي محاطة بالوثائق سابقة الذآر مقاول االداره
 . لشرآةلاالمور االدارية اليومية 

b. ممثلة من قبل  العقدالغراض هذا االردنية  سلطة المياه تكونPMU لة عن القرارات الرئيسية وتكون مسؤو العقدقوم بادارة التي ست
 .الهامة فيما يتعلق بالتنسيق واالشراف

c. يحق ل PMU  العقدتعيين ضابط  الدارة.  

d.  يعملCSO  آضابط ارتباط بينPMU ويرفع  االداره مقاوللعليه مراقبة اعمال التشغيل اليومية . مقاول االدارهو ش م يو
 الشرآةكون متاحا له الوصول الى جميع المعلومات واالرقام المتعلقة بيأن يجب ، وعليه .  ش م يهيئة مديري تقاريره مباشرة الى 

 .اي سلطات تشغيليةله مع ذلك ال توجد هو و

e.  بقرار منPMU  5.5 قسم  ش ع بموجب ادارة العقديجوز أن يكون دور واعمال ضابط(c)  مدمجة معCSO  قسم  ش عبموجب
5.5(d) نفس الشخص ناالثنا مما يعني انه من الممكن ان يكون. 

 :بما في ذلك العقدبمسؤوليات وأعمال التنسيق واالشراف في هذا  PMUوبمساعدة  هيئة مديريهامن خالل  ش م يتقوم  .3

a.  مقاول االدارهاالشراف المباشر على 

b.  ملحق الشروط الخاصة من  1.5قسم هو منصوص في آما  الممثل المخولتقديم 

c.  مقاول االدارهحضور جميع االجتماعات مع  

d.  العقدبالمتعلقة  مقاول االدارهمراجعة واقرار جميع التقارير المرفوعة من قبل. 
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 مقاول االداره، على العقدبموجب هذا  PMUو  ش م يفيما يتعلق بالقرارات التي يجب أن تتخذ، والمراجعات التي يجب ان تتم من قبل  .4
من  (b)&(a)1.5المنصوص عليه في قسم  الممثل المخولشابه الى  مراجعة أو موافقة ، أو ماأن يرفع جميع الطلبات التخاذ قرار أو 

 .ملحق الشروط الخاصةالشروط الخاصة في 

مزودا بتعليمات خدمات تزويد المياه بان حكومة المملكة االردنية الهاشمية قد تخلق آيان تنظيمي  ش م ي و مقاول االدارهيقرويوافق   .5
 .العقدعليمات في امور تخص هذا شاملة الت منطقة الخدمةفي  والصرف الصحي

 المنجزاتالمراجعات والموافقات على  5.6

يكون ، فPMUأو ش م يليها من قبل عمن أجل مراجعته والموافقة  منجزا مقاول االداره، اذا رفع العقداال اذا اشترط خالف ذلك في  .1
 .مقاول االدارهيوم بعد يوم تقديمه من قبل  30مراجعته واما أن توافق عليها أو تقدم مالحظات عليها خالل   PMUأو ش م يعلى 

، فعلى  (1)5.6قسم  ش عبموجب  منجزاتمن  االدارة مقاولعلى ما قدمه  ينطبق حسبما، PMU، أو ش م ياذا لم توافق أي من   .2
 .آتابيا بأنه لم يستلم ردا على تقديمه PMUمدير وحدة اشعار  مقاول االداره

يوم من استالمه االشعار المكتوب، فيجب اعتبار  14خالل  (2)5.6قسم  ش عبحسب  اول االدارهمقعلى اشعار  PMUاذا لم يرد مدير  .3
 .موافقا عليه مقاول االداره منجز

 االجور التي تدفع لمقاول االدارة                                    6

  تكاليف موظفي االداره  6.1

"  تكاليف موظفي االداره" أو االمور المتعلقة بها  موظفي االداره ت دفع تكاليف ونفقا ومن حسابه الخاص مقاول االدارهعلى 
  :وتشمل

a.  شامال وغير محددا برسوم الضمان االجتماعي والضرائب االداره  موظفيلاالجور والرواتب والمنافع والعالوات واالجزاء. 

b.  ش م موظفي ولتدريب  منطقة الخدمةالى لمدة قصيرة راء خبات مهم) من بين امور اخرى(اجور مساعدة المكتب الوطني وتشمل
 .مقاول االدارهعلى وسائل  ي

c.  جميع المكالمات اال ان ،  ش م يمن قبل  االداره مقاولل محافظات الشمالتقديم  مكاتب في آل محافظة من  وجوبمن على الرغم
 . مقاول االدارةون على حساب عبر البحار تك مقاول االدارةالهاتفية والفاآسات وغيرها من التكاليف لالتصال بمكاتب 

d.  ش م يوليس لحاجة (  مقاول االدارهالمقدمة حسب حاجة  الخدماتالسكرتاريا وموظفي المساعدة االدارية وجميع( 

e.  ش م يالتقارير ، حضور وانشاء االجتماعات مع شرآاء 

f. جميع المرآبات ، السكن والتنقالت سواء داخلية أو دولية 

g.  وعائالتهم  موظفي االدارهسفر وانتقال 

h.  وتجهيزات المكاتباالتصاالت ، التصوير، الهاتف، الفاآس،االجهزة والبرامج 

i.  االدارة موظفيتدريب وتطوير 



 

34 
 

  جرالذي سيدفع لمقاول االدارةاأل 6.2

 جر الذي سيدفعاأل 6.2.1

 :اجرا يتألف من  لمقاول االدارةان تدفع  ش م يعلى  .1

a.  اجرا ثابتا)FF ( نموذج اسعار المناقصبموجب " مقاول االدارهل لثابتاالجر ا "موظفي االداره لقاء خدمات  ) و) 15الملحق رقم 

b. تغيراألجر الم" دفعة سنوية محفزة لألداء ")VF( ألضراراوتعويض  األجر المحفزملحق بموجب "  حفزاألجر الم "وهو ) الملحق
 .)8رقم 

( ، فيما عدا برنامج تمويل االصالح والتأهيل لشرآةل مالية الرأس بانه لن يعتمد بأي شكل على البرامج االستثمارية مقاول االدارهيقر  .2
 .لشرآةلال يعتمد بأي شكل على البرامج االستثمارية الرأسمالية   العقدبموجب  هبأن أجر مقاول االدارةويقر ). 11الملحق رقم 

 األجر الثابت لمقاول االدارة 6.2.2

 .مقاول االداره  موظفي ادارةلمقدمة من قبل ا الخدماتلقاء  مقاول االدارهل األجرالثابتدفع  ش م يعلى  .1

لديها  ش م ي، فان )6رقم  (موظفي االداره لملحق التابع  1الملحق رقم أقل من المحدد في ) شهر /رجل( مقاول االدارهفي حال تقديم  .2
دها في االمتناع عن تطبيق هذا القرار وح لشرآةول. وظفةالغير م) شهر/رجل( بخصم قيمة  مقاول االدارهل األجر الثابتالحق في تقليص 

والملحق رقم   3الملحق رقم آما هي معرفة في (  مقاول االدارهواألهداف محققة بموجب التزامات  معايير األداءالحق، اذا آانت جميع 
8.(  

 االداره  موظفيبقات مرتبطة أي مطالبة من أي نوع لتكاليف أو نفقات اضافية أواسترداد ألي تكاليف أو نف مقاول االدارهيجب ان ال يقدم   .3
 .موظفي االداره المقدمة من  الخدماتو موظفي االداره لقاء  مقاول االدارهويقر بأن األجر السنوي يشكل آامل الدفعات ل

  الدفعات 6.3

 دفعات األجر الثابت لمقاول االدارة 6.3.1

أن يعد  مقاول االداره، على يةسنة عقدآل  في وفي اليوم الخامس عشر من آل ربع الحق تاريخ المباشرةيوم من  20 خالل مدة اقصاها .1
األجر السنوي  ربعفي الربع القادم ، وتكون قيمة المطالبة تساوي  موظفي االداره قبل من التي ستقدم  الخدماتب ش م يمطالبة الى 

 .مقاول االدارهالثابت ل

الموجود  مقاول االداره عرض اسعارالمبني على اساس  1ة الماد 8الملحق رقم يتم تحديده بموجب  االداره مقاولل األجر السنوي الثابت .2
 .15الملحق رقم ) نموذج اسعار المناقص(في 

تاريخ المطالبة ، اال الى المدى المسموح  منيوم  45وال يتجاوزبتسوية آل مطالبة ، ودفع المبالغ المستحقة باليورو،  ش م يستقوم  .3
 .العقدمن  2.7.3قسم  ش عبموجب  اول االدارهمقل األجر الثابتبأن تقرر حجز قسم من  لشرآةل

جميع المعلومات .  مقاول االدارهعلى  موظفي االداره آلفة أن يضمن انه يبقي جميع المعلومات التي تحدد بوضوح  مقاول االدارهعلى  .4
 .PMUأو  ش م يطلب  علىبناء   PMUو ش م ييجب أن تكون متوفرة ل  موظفي االدارةبتكاليف المتعلقة 

 عات األجر المحفز وتعويض االضراردف 6.3.2

لكي  " المدقق المستقل" من شرآة دولية حسنة السمعة مدقق مستقللتدفع أن  ش م ي، على اذفالن تاريخيوم من  120خالل مدة اقصاها  .1
سنة لل) 8رقم الملحق (  األجر المتغيروهو  وتعويض االضرار األجر المحفز، ويقوم باحتساب  مقاول االداره انجازاتيقوم بتدقيق 

المدقق ، يكون قرار  8 قسم ش عوعلى الرغم من . األجر المحفزحل الخالفات المتعلقة باحتساب يقوم بالقابلة للتطبيق، ول يةالعقد
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االخر خالل عشرة ايام من  الطرفباشعار االطرافاحد  ما لم يقم لألطرافنهائيا وملزما  األجر المحفزفيما يتعلق باحتساب  المستقل
 . 8 قسم  ش عالنهائي بعدم موافقته على ذلك القرار وبأنه ينوي احالة األمر الى احكام  المدقق المستقللقرار مه استال

 المدقق المستقل والتدقيق من تقييمارير التق ش م ييجب ان تستلم ،  )2016-2012( ماليةسنة يوم من نهاية آل  90 خالل مدة اقصاها .2
( مع التقرير السنوي  للسنة المنقضية تعويض االضرارو  لألجر المحفز المدقق المستقلحسابات  شاملة الشرآةمن مدقق حسابات و

مع التقرير السنوي  تعويض األضرارو لالجر المحفزتسليم حساباته  المدقق المستقليجب على . )5المادة  ملحق معايير االداءبموجب 
 مقاول االدارةمع نسخة الى  ش م يالى 

خالل مدة ال ، فعليه تعويض االضرارو  األجر المحفزبخصوص  المدقق المستقلعلى الحسابات المقدمة من ألطراف ااحد اعترض اذا  .3
ليعطي القرار النهائي موضحا اسباب االعتراض  المدقق المستقلاحالة الموضوع مرة اخرى الى أيام من استالم الحسابات  10تزيد عن 

. 

 :ان   (3) 6.3.2بموجب المدقق المستقللى ع .4

a.  وتعويض االضرارو  األجر المحفزيقوم بعمل مراجعة آاملة وشاملة لحسابات، 

b.  للسنة المالية تعويض االضرارو  األجر المحفزمنفردين ومجتمعين، قبل الوصول الى قرار نهائي بخصوص  باالطرافااللتقاء 
  .القابلة للتطبيق

في اعطاء  المدقق المستقلأو في حال اخفاق  للمدقق المستقللنهائي في حال رفض القرار ا 8قسم  ش عالرجوع الى  طرفيجوز ألي  .5
 أيام 10قرار نهائي خالل 

ويجب ان . تقديم مطالبتة بموجبها مقاول االدارةفيجب على  (4)6.3.2أو  (3)6.3.2 على الحسابات بموجب طرف اذا لم يعترض أي  .6
لمقاول من أية مستحقات  تعويض األضرارحسم  لشرآةل، فيحق ضرارتعويض األوفي حال . يوم 45بدفع المطالبة خالل  ش م يتقوم 
 .االدارة

 يجب على المدقق المستقل أن يتصرف في جميع االوقات بعقالنية واستقاللية وعدالة .7

 ول االدارةوعلى مقا IASمعايير المحاسبة العالمية وضع التعليمات وادارة اعداد السجالت المالية والمحاسبية بحسب  مقاول االدارةعلى  .8
 .في جميع االوقات المعقولةش م ي  ولمدققوللمدقق المستقل  لشرآةلأن يجعل هذه السجالت جاهزة ومتاحة 

 العقد بموجب شروطلمقاول االدارة هي مستحقة وتدفع والسالبة المبالغ الموجبة  محصلةناتجة عن غير مختلف عليها أي مبالغ  .9

  العملة واسعار التحويل 6.4
  باليورو مقاول االدارهفع اجران تد ش م يعلى 

  العقدالتغيير في عناصر  6.5
يجب ان ال يطالب ادناه ،  6.5.3وقسم  6.5.2وفي قسم ، )3، المادة  8ملحق رقم ( راضروتعويض اال األجر المحفزملحق عدا ما اشترط في 

  . فزاألجر المحأو  لمقاول االدارة االجر الثابثعلى  تمهما آانبأية تعديالت  مقاول االداره
  ان ال يطالب بأي شكل بأي تعديل آنتيجة ل، مقاول االدارهما ذآر، على  ةعموميتحديد وبدون 

a.  منطقة الخدمةتغيير عدد أو نوع المشترآين في   

b.  جديدة مرافقأو اضافة  العقدتغيير  

c. تغيير نوعية أو آمية تزويد المياه الخام  

d.  شاملة برنامج تقليل الفاقد ش م يقبل لبرامج االستثمارمن عرقلة نظام توزيع المياه آنتيجة 
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، فيجب على  الشرآةاعفاءات من ضريبة المبيعات وأو ضريبة دخل   مقاول االدارةبدون تحامل على ما ورد أعاله، اذا لم يتم منح 
    عن جميع المبالغ التي يتكبدها نتيجة لعدم منحه االعفاء مقاول االدارةان تعوض  ش م ي

  رةتعديل أجر مقاول االدا 6.6

) 1، المادة 8الملحق رقم بحسب  األجر المحفز( المؤلف من أجر ثابت وأجر متغير مقاول االداره أجريجب ان يتم احتساب التعديل على  .1
   .واستبدال العملة حساب التضخم يشملبحيث 

  . في السنة األولى االداره مقاوللمن األجر الثابت % 5ان تكون قيمة التعديالت تتجاوز  ةطيشرفقط سنويا  لتعديالتيمكن اجراء ا .2

  .لثانية ا العقديةالسنة التعديل األول  قبل نهاية اجراء اال يجوز  .3

  :تعديل بسبب التضخم يجب استعمال المعادلة التاليةلل .4

 دارهمقاول االمن أجر % 70،  المستهلك الذي يصدر عن دائرة االحصاءات االردنيةبحسب دليل اسعار  تعدل مقاول االدارهمن أجر % 30
دليل اسعار العمالة  هومقاول االدارة موطن دولة يعتبر دليل اسعار العمالة ل .مقاول االدارهموطن  دولةبحسب دليل اسعار العمالة في تعدل 

يتم االتفاق على دليل عمالة اخر، وفي حال عدم االتفاق على اخر، ) في حالة عدم توفره( أو  INSEEآما يصدر من قبل  1565183الفرنسي
  . ويكون قراره نهائيا وملزما المدقق المستقلفيجب ان يتم اصدار القرار بشان الدليل أو طريقة االحتساب من قبل 

  :للتعديل بسبب سعر الصرف، يجب استعمال المعادلة التالية .5

ويكون ، ول االدارهمقا دولة موطنبحسب تغير معدل سعر صرف الدينار مع عملة خاضعا للتعديل  مقاول االدارهمن أجر % 50يكون  
  .خاضع للتعديل غير مقاول االدارهمن أجر % 50

 في االردن  لكافة التعديالت، يطبق معدل سعر الصرف للدينار المثبت من قبل البنك المرآزي .6

  0.97339=ة وهو يوروسليم المناقصتاريخ تيوما قبل  28 هو هصرف العملالتعديالت المتعلقة بسعر المرجعية لجميع يكون تاريخ  .7
  .1-1قسم  عش المعرفة في  سنة األساسلجميع التعديالت المتعلقة بالتضخم هي  وتكون سنة االساسدينار 

  

  الضمانات                                                       7
  

  عام 7.1
  

،  مقاول االدارهان  اعتباروأنه قد تم . العقدهذا موضوع بمتعلقة تعهدات ضمانات أو  أي طرفلم يقدم أي ،  ش عمن  7القسم هذا  فيما عدا
 حةصبتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وفي  ش م يومصروفات  ايرادات، وبالمرافق، قد رضي بحالة العقدقبل دخوله في هذا 

قد بذل العناية  رهمقاول االداوأن . الخدماتصحة وآفاية التراخيص والتصاريح المتعلقة بتقديم ب، و ش م ي عقد حةصب، و ش م يتأسيس 
في عملها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ورضي بجميع االمور التي تمكنه من اتخاذ قرار الدخول في  ش م يالالزمة في رقابة 

  .ة التي وردت بهاحالالوب المرافقواستعمال وتشغيل  المرافقوخدمات المياه والصرف الصحي   مقاول االدارةتقبل و .العقدهذا 
  

  ضمانات من قبل مقاول االدارة ال 7.2
  

  ان، مقاول االدارهيضمن 
  

a.  و الخدماتبوالقيام  العقدلديه المهارات والقدرة الدارة وتشغيل وصيانة،  

e. القانون النافذفي المملكة االردنية الهاشمية بموجب  العقدالقانونية للدخول في هذا صالحية وال لديه القدرة المؤسسية.  
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  تسوية الخالفات                                                     8
  

  التسوية الودية 8.1
  . أو تفسيراته العقدباالستشارات المتبادلة جميع الخالفات الناشئة عن أو المتعلقة بهذا  اقصى جهودهم للتسوية الوديه طرافااليجب ان يبذل 

  

  الحق في التحكيم 8.2
  

 الذي وال البطالن أو نهاءاإلو به اإلخالل أو ،العقد هذا بموجب تنشأ التي بالمسائل يتعلق فيما األطراف بينينشأ  نزاعأي يجب ان يتم فض 
 األردني التحكيم لقانون وفقا التحكيم طريق اآلخرعن الطرفالتسوية الودية من  طلبل طرف استالم من يوم 30 خالل مدة وديا تسويته يمكن
 قواعد تطبيق على الطرفانق اتف فقد األردني، التحكيم قانون من 24 المادة يقتطبوبخصوص ). "التحكيم قانون(" 2001 لسنة 31 رقم

  . آما هي نافذة  في الوقت الحاضر للتحكيم األونسيترال
  

8.3   
 خبيرا ماليا أو قانونيا معترف به عالميا ذو مهارات فنية عاليةأو  لجنة تحكيم مؤلفة من ثالثة اعضاء  اواحدسواء آان  محكم كون اليجب ان ي

. موطن مقاول االدارة ويجب اال يكون مواطن من المملكة االردنية الهاشمية  دولة في مجال النزاع ويجب ان ال يكون مواطن من نفس 
  :ايقصد به" موطن دولة"  8.3قسم  ش عولغرض 

a.  مقاول االدارةدولة تأسيس 

b. ينالرئيسي يهممساه من أي أو اإلدارة مقاولالمقر الرئيسي العمال  فيها يقع التي الدولة   

c.  مقاول االدارة مساهميدولة الجنسية الغلبية  

d.  اذا آان النزاع متعلقا بمقاولة فرعية للمقاول الفرعيدولة الجنسية  

  

   متفرقات 8.4
  

   ، العقدهذا بموجب  في أي اجراء تحكيم 

a. تتم االجراءات في المملكة االردنية الهاشمية  

e. ميع االغراضتكون اللغة االنجليزية هي اللغة الرسمية لج  

f.  أو المحكم الثالث اذا لم يكن هنالك أغلبية،  نهائيا وملزما ، وملزما ايضا في أي محكمة يكون قرار المحكم الوحيد أو اغلبية المحكمين
  .عن أي اعتراض أو مطالبات بحصانة متعلقة بالتنفيذبموجب هذا  الطرافوتتخلى ا مختصةذات سلطة قضائية 

  النزاعات خالل تسوية العقد تنفيذ 8.5
  
 على يتفقا لم ما العقد بموجب منهما آل التزامات تنفيذ على العمل لطرفانا يواصل ،8 القسم لهذا وفقا التحكيم إلى إشارة أيعلى الرغم من  

  ذلك غير
  

 
 

  



 

 

  عقد ادارة
 

  شرآة مياه اليرموك
 

  شرآه ذات مسؤولية محدودة مملوآه لسلطة المياه
 
 
 

  المملكه االردنيه الهاشميه
 

  
  
  
  
  
  
  

  2الملحق 
  

  وصف الخدماتملحق 
  
  
  
  



 اهداف الخدمات -1المادة 
  

 :من أجل ش م يهي ادارة مقاول االدارة  المقدمة منللخدمات تكون االهداف العامة 
  

a(  للشرآةتحسين األداء والكفاءة واالستدامة االقتصادية لخدمات المياه والصرف الصحي 
 

b( مستهلك واستعداده للدفع مقابل خدمات المياه من خالل تقديم جودة أعلى وخدمة أآثر استجابة زيادة رضى ال
 للمستهلك

  
c(  وتحقيق جدوى مالية وتشغيل مستدام "الشرآة" تحسين األداء المالي لشرآة مياه اليرموك 

  
d(  العقدمن أجل تطوير االدارة و األداء المالي ليستمر الى ما بعد مدة  الشرآةتدريب وتطوير موظفي 

 
e(  للشرآةتقدير االحتياجات لالستثمارات طويلة األمد وتحضير خطط االستثمارات المالئمة 

  
f( نشاطأي  تطوير  ) ش م يبموافقة ( من   1لدعم األهداف في المادةa  الىe  الخدماتوصف ملحق من  )

 أو دعم اهدافالشرآة ، مثل التأزر في الكلفة باستغالل آفاءات )متل الخدمات الفنية المتعلقة بطرف ثالث
 مثل استكشاف مصادر مياه جديدةو) 12الملحق ( اتفاقية التفويض 

 
g(  اتفاقية التفويضمع  االدارةمقاول المقدمة من  الخدماتتتفق يجب أن ) سلطة المياهبين  )12الملحق 

في حدها األدنى هي نفسها المحددة في  مقاول االدارةالمقدمة من الخدمات  ومستوى، وش م ي االردنية
 اتفاقية التفويضمن  4المادة 

   

  مسؤوليات مقاول االدارة -2المادة 
  

a(  بتشغيل وصيانة ش م ي من أجل قيام الخدمات والصيانة والتشغيل قوم بادارة أن ي مقاول االدارةعلى
ش م ي لدى دارة االو تشغيلالموظفي أن يدير ويوجه  مقاول االدارةوعلى . مرافقها وبنيتها التحتية
 .بناء على قراراته التشغيلية بمسؤوليته الخاصة

 
b(  سيتخذ جميع  والذي– 6الملحق رقم  انظر -للشرآة المدير العامالحق والواجب بتعيين  لمقاول االدارةيكون

  .الشرآةالقرارات الضرورية بكيفية ادارة وتشغيل 
  

c(  و سلطة المياه االردنيةآل من  حصول التأآد من  مقاول االدارةتكون مسؤوليةPMU على ش م يو 
ش الى  مقاول االدارةومن نقل المعرفة من  ش م يلمراقبة وتنظيم جميع البيانات والمعلومات الضرورية 

  .هاوتطوير القدرات فيم ي 
  

d( ش م ي، ومع ذلك تبقى  ش م يقانونية باسم  الشرآةبالمتعلقة  مقاول االدارة اتطايجب أن تكون جميع نش 
  .طرف ثالثوالموردين وأي  الزبائنهي الجهة الوحيدة المسؤولة قانونيا عن هذه النشاطات أمام 

 

  ومهام عامةمسؤوليات  -3المادة 
 

a(  ش م يتتم باسم  العقدالمنفذة بموجب هذا  مقاول االدارةجميع اجراءات وخدمات 



b(  بتحقيق التحسن في تزويد المياه للشرآة التي تسمح الخدماتمسؤوال عن تقديم  مقاول االدارةيكون 
"  12الملحق رقم  انظر( منطقة الخدمة وخدمات الصرف الصحي لجميع الزبائن الحاليين والجدد ضمن 

 ")اتفاقية التفويض
 

c(  وادارة  والبنية التحتيةالملرافق وتشغيل وصيانة  ش م يمسؤوال عن ادارة موظفي  مقاول االدارةيكون
 .ع وتنقية الصرف الصحيمياه الشرب وجمتنفيذ االنتاج و التنقية والنقل وتوزيع وادارة  الخدمات

  
d(  بالخدماتالمتعلقة  خدمات الزبائنوظائف فوترة والجباية ومسؤوال عن تحسين ال مقاول االدارةيكون. 

  
e(  التي لم تنفذ  –مسؤوال عن ادارة ترآيب العدادات المشتراة من أي تمويل لهذا الغرض   مقاول االدارةيكون

الى االستهالك المقاس والفوترة الحجمية لجميع شرائح مقاس الوادارة االنتقال من االستهالك غير  - لالن
 .الزبائن بموجب التشريعات النافذة في االردن

  
f(  تقديم التدريب للموظفين في جميع الوظائف مقاول االدارةعلى 

  
g( بتشغيل االنظمة الحديثة لمعلومات االدارة وخدمة الزبائن ش م ي ان يتسبب في أن تقوم مقاول االدارة  على

،سواء عن طريق بتطوير أو تحسين االنظمة المستخدمة أو بتصميم وترآيب  واالنظمة المالية والتكاليف
 .أنظمة جديدة ضرورية

  
h( أو من  ش م يللتشغيل والصيانة الممولة فقط من ان يدير التخطيط وشراء المعدات  مقاول االدارة على

  سلطة المياه االردنية
  

i(  1المادة بموجب )e(  والمخططة  اظهار التأثير المالي لالستثمارات المقررة مقاول االدارة، تكون مسؤولية
وحتى  ان يتصرف آمهندس مالي ومنظم مالي لمقاول االدارةانه يحق  آما. ، بما فيها منظور اعادة التمويل

 .للقيام بذلك منه ش م ي طلب شريطةراعي مالي لحقن راسمال ومواد وخدمات لهذه االستثمارات 
  

j(  من غير و. مقاول االدارةمن المتوقعة  للخدماتتأشيرية هي  2رقم  الملحقالنشاطات الموصوفة في هذا  
  . المقصود أن يكون الوصف شامال وقد يكون من الضروري شمول مهام ادارية اضافية غير مذآورة 

يراها ضرورية بحكم خبرته بالممارسات الجيدة في تشغيل ان يقترح مهاما اضافية  لمقاول االدارةويجوز 
  مرافق وعقود مماثلة 

  
k(  اتفاقية التفويض بموجب  الخدماتتنفيذ  مقاول االدارةعلى) ملحق معايير  فيمعايير االداء و) 12الملحق

 وعليه أن) ملحق معايير األداء(  3الملحق المحددة في  المنجزاتآما ان عليه تقديم ، )3الملحق (  األداء 
 )ملحق األجر المحفز وتعويض األضرار(  8الملحق  المدرجة فيمؤشرات األداء  يدير مراقبة

  
 

  أهداف خاصة، التزامات ومهام -4المادة 
  

a(  ولهذا الهدف مدة العقدبطريقة تضمن استدامة التشغيل ولفترة ما بعد  الخدماتتنفيذ  مقاول االدارةعلى: 
 

i.  تطوير وتطبيق مخطط أجور ان . في النشاطات اليومية بجد  التشغيل يموظف اشتراكضرورة
 يدعم تحقيق هذا الهدف الخاص  موظفي التشغيل

ii.  بطريقة مستدامة  ش م يضرورة تشغيل وصيانة جميع مرافق واصول  
  



b(  لموظفيبرامج تدريبية داخلية وتسهيل التدريب الخارجي بانتظام باالقيام الترتيب و مقاول االدارةعلى 
 وتطوير وتطبيق خطة لتطوير الموارد البشرية  التشغيل

 
c(  الزبائنالقيام بأدارة احصاء سنوي للزبائن لتقدير رضاء  مقاول االدارةعلى 

  
 

d(  طيلة مدة عمله اعطاء اهتمام خاص للمياه بدون عوائد بجانبيها المالي والفني  مقاول االدارةعلى ) انظر
 )10الملحق رقم 

 
e( برنامج االصالح والتأهيلادارة تنفيذ مقاول االدارة  على  )11الملحق رقم  انظر(  

  

  التقاريراعداد  -5المادة 
  

a(  التحضير واالحتفاظ بتقارير شاملة  مقاول االدارةلتحسين ادارة التشغيل والرقابة االدارية ، على ) باللغة
 موظفي التشغيلأو  موظفي االدارةسواء من خالل ) االنجليزية

 
i.  بموجب متطلبات التقارير ( سجالت شهرية وربعية وسنوية للرقابة االدارية والتقارير التنظيمية

 12 رقم  الملحقانظر  وسلطة المياه االردنية ش م يمن قبل 
ii.  مع ابراز  لمقاول االدارةمالحق التقارير الربعية والسنوية التي تبين وصف النشاطات االعتيادية

 لمقاول االدارةصة النقاط ذات األهمية الخا
 

iii.  8الملحق انظر (  األجر المحفزوتحتوي على حساب  مقاول االدارةاداء  توجزتقارير سنوية( 
  

iv.  و جدول المخرجات في الملحق رقم  )2الملحق (  ملحق الخدماتالتقارير آما هي موصوفة في
 الشرآة  احتياجاتبالنظر الى أو آما يكون ضروريا ) 12الملحق ( اتفاقية التفويض  وفي 3
 

v. بمؤشرات األداء لألجر المحفز وبالتحديد المتعلقة للشرآة أية تقارير أو خطط لحل مشكلة محددة )
 )8الملحق 

  
 

b(  ش عداد جميع التقارير التي هي على اأن يدير  مقاول االدارةلتحسين ادارة التشغيل والرقابة االدارية ، على
 .)12الملحق رقم (اتفاقية التفويض آما نص عليها في  سلطة المياه االردنيةتقديمها الى  م ي
 

c(  و   ش م ياالجتماع مع  مقاول االدارةعلىPMU  ذلك لزم حيثما يمرة واحدة في الشهر على األقل أو
 لمراجعة عمليات التشغيل واألداء المالي واالمور االستراتيجية والسياسات

 
d(  يوم من انتهاء فترة الثالثة شهور  20خالل مدة ال تزيد عن  للشرآةتقديم تقارير ربعية  مقاول االدارةعلى

 نطبق عليها التقرير الربعييالتي 
 

e(  ش تقديم تقرير سنوي الى  سنة عقديةيوم من اخر يوم لكل  90خالل فترة ال تزيد عن  مقاول االدارةعلى
 م ي
 

f( سلطة المياه االردنية نسخة آاملة الىش م ي مع  تعنون جميع التقارير الى  /PMU  



 

 

 

 

  عقد ادارة
 

  شرآة مياه اليرموك
 

  ذات مسؤولية محدودة شرآه 

  مملوآه لسلطة المياه
 
 
 

  المملكه االردنيه الهاشميه
 
 
 
 
 

 3 رقمملحق ال

  معايير األداء 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

  ملحق معايير األداء
  

 عام     1المادة 
 

األجر (  8لحق رقم والم )وصف الخدمات(  2والملحق رقم  الشروط العامةيكمل  3هذا الملحق رقم  1.1
  )المحفز وتعويض األضرار

(  وش م ي سلطة المياهبين  اتفاقية التفويضبموجب داء األمعايير  مقاول االدارةيحقق يجب أن  1.2
 ).12الملحق رقم 

  معايير جودة التشغيل    2المادة 

  ،يعني معيار األداء الذي "  معيار جودة التشغيل"     2.1

 وبموجب التقنيات العالمية المستخدمة في مجال المياه اءةآفذو حسب االصول ومنافس ويكون ب. 

 معترف بها من  محاسبة  ومعايير استشارية حيثما ينطبقمعايير بموجب أفضل معايير الهندسة االحترافية و ،
 .جهات احترافية وتحتوي على معايير ومؤشرات لمؤسسات مياه عالمية

 ارية وفنية وهندسية بموجب ادارة سليمة ، وممارسات مالية وتج. 

 بالنسبة للمعدات ، يتم تشغيلها بحسب تعليمات المصنع. 

 يوظف التكنولوجيا المناسبة المتطورة والمعدات واالليات االمنة والفعالة واالساليب. 

 مساهميهاأو / و ش م يقوم بحماية مصالح ي. 

 العقدبموجب  مقاول االدارةفي بالتزامات ي. 

  طرف ثالثأو  مقاولين فرعيينالشرعية في اي تعامل لها مع  ي ش ماهتمامات يدعم ويحمي. 

  القانون النافذ بموجبيعمل 

  وسنة األساساذا لم يتوفر معياراخر قابل للتطبيق، يكون في الحد األدنى مساويا لمعيار األداء الموجود في ، 

 ا وجدت من قبل ش م ي وآما بموجب المواصفات الفنية ومعايير التصميم والسياسات الداخلية واالساليب آم
 لمقاول االدارةتوفرت 

  هذهمعايير جودة التشغيل  في الحد االدنى بموجببالخدمات  في آل االوقات ان يقوممقاول االدارة  على 2.2

  الكودات والمعايير   -3المادة
  

تعديالت والمراجعات السارية الى الكودات والمعايير التي يجب ان تنفذ، فيجب ان تطبق ال العقدفي حيثما وردت اشارات 
، اي تغيير في هذه  العقدوخالل تنفيذ . تم تحديد غير ذلك اال اذا  تاريخ النفاذبالتي جرت على هذه المعايير والكودات 

   القانون النافذالكودات والمعايير فيجب أن تعامل على انها تغيير في 
  

  الشروط العامة لمؤشرات األداء    - 4المادة 
  

وبالتالي خلق نمط تحسين خالل آامل مدة العقد ، الشرآةيقوم بالتحسين التدريجي لمعايير األداء في ان  ول االدارةمقاعلى 
  ليصل الى مستوى معايير تكون



 
 

  بالقوانين االردنية النافذةتلتزم 
  الصحي  المياه والصرفصناعة منافسة وفعالة واقتصادية واقرب ما تكون بموجب افضل التقنيات المستخدمة في

 المقبولة عالميا
 وفقا للهندسة المحترفة ومعايير المحاسبة واالستشارات وحسبما ينطبق معترف بها من قبل هيئات محترفة 
 وفقا لالدارة السليمة ، و الممارسات التجارية والفنية والهندسية 
 تستحدم التقنيات المناسبة والمعدات واالالت واالساليب االمنة والفعالة 
 هااو مساهمي/ و ش م يح تحمي مصال 
  بالقانون التنافذتلتزم 
 مؤشرات اداء سنة االساسفي  تقدم تحسينات آبيرة 

 
 

 الشروط الخاصة لمؤشرات األداء   -5المادة  
  الواجب تطبيقها مدرجة في  مؤشرات األداء

  
a(  ملحق األجر المحفز وتعويض األضرار ) و)8الملحق ، 
b( ملحق اتفاقية التفويض ) 12الملحق( 

 
  األجر المحفز   - 6المادة 

  
هذا مستقلة وال تتأثر  ملحق معايير األداءآما نص عليها في  معايير األداءفي الوصول الى  مقاول االدارةالتزامات تكون 

  )8ملحق ( بملحق األجر المحفز وتعويض األضرار 
  

  الخطط والبرامج والتقارير والتعليمات   - 7المادة 
  

مراجعة وتحديث آل من الوثائق  مقاول االدارة، على 9المادة  ملحق معايير األداءف ذلك في باستثناء ما ينص على خال
ويجب أن . الموافقة عليه) اذا آان ينطبق( لمراجعته و  PMUتحديث مناسب الى سنويا وتقديم أي  9المدرجة في المادة 

  8المادة الى  PMUيخضع آل تحديث مقدم الى 
  

 PMUوالبرامج والتقارير والتعليمات من قبل  مراجعة الخطط   - 8المادة 
 

  :التعليمات والموافقة على الخطط والبرامج والتقارير و PMUمراجعة  8.1
  

 ان تقوم وآتابيا،  PMUيجب على ، 9فيما يتعلق بالوثائق المدرجة في المادة       
a( أوالمراجعة وتقديم المالحظات ، 
b( المراجعه و)يوم من استالم  30ل وثيقة خالل مدة ال تزيد عن آالموافقة ، على ) اذا ينطبقPMU 

 .للوثيقة

، فيجب على مقاول االدارة ان يقوم باشعار  8.1 المادةالمنصوص عليه في في الموعد  PMU اذا اخفقت 8.2
PMU بذلك االخفاق  

م االشعار من يوم من استال 14 انتهاءقبل  8.2 المادةبموجب  مقاول االدارة الشعار PMU ستجباذا لم ت 8.3
  ، فيجب ان يتم اعتبار الوثيقة مقبولة PMUقبل 

  مقاول االدارةعلى المسودة االولى والالحقة للوثائق المقدمة من  8.3الى  8.1المواد  تنطبق احكام 8.4

وجميع التوصيات الموجودة بها تلتزم  9المادة التأآد من ان جميع الوثائق المدرجة في  مقاول االدارةعلى  8.5
  والقانون النافذبخطة العمل االستراتيجية النافذة 

  



 
 

  جدول المنجزات - 9المادة 

المنجزات بموجب جدول تقديم مقاول االدارة  على-وصف الخدمات-2الملحق بدون تحديد لعمومية    9.1
 PMUمن قبل تها راقبتم ملنشاطات االدارية والتنظيمية التي ستلالمنجزات ادناه، والذي يحدد المنجزات 

-2البنود من  تحت المدرجة أما المنجزات ،اساسية )1( رقمالبند  تحت شامل نحو علىالمنجزات المحددة  9.2
 على مقاول االدارة هاوالتي يحتاج الخ بياناتو ومعلومات وبرامج، وخطط استراتيجية أوراق إلىتشير ، فهي 19

 ،) 19( –) 2( رقم المنجزات هذه طلب اليرموكيجوز لشرآة مياه ،  عمله تنظيم أجل من داخليةآأوراق  األرجح
 أداء آان إذا أو ، األداء المستهدفأخفق في الوصول الى  أو ، األداء معايير تحقيق في دارةاإل مقاولأخفق  إذا

  األسباب من سبب ألي فيه امشكوآ الصحي الصرف أو المياه خدمات

  

  المنجزات   التفاصيل وتواريخ التسليم 

  واتفاقية التفويض) 5المادة (  خدماتملحق الانظر 
  )12الملحق ( 
  

الى  ش م يمن  تسليمها جميع التقارير المطلوب
 PMUأو  االردنية سلطة المياه

  
 

1  

يوم من  180تفاصيل خطة السنة األولى في مدة ال تزيد عن 
  .تاريخ المباشرة

يوم من  45تفاصيل خطة السنة الثانية في مدة ال تزيد عن 
  سنة الثانية بداية ال

  )وآذلك ينطبق على السنوات التالية( 
  

اعداد وتنفيذ خطة للموارد البشرية وخطة تحقيق 
  األفضل للموظفين، وقائمة الموظفين

 

2  

( الضغط وترآيب اجهزة قياس قياس الطريقة االنتهاء من 
  يوم من تاريخ المباشرة 150خالل ) أو التدفق/و

  2ؤشر األداء المحفز من أجل م سنة األساسوتحديد رقم 
  يوم من تاريخ المباشرة 210خالل 

  

) او التدفق( مقترح طريقة وتنفيذ لقياس الضغط 
وادوات القياس ونقاط القياس والحد األدنى للضغط أو 

 3التدفق ليدل على استمرارية التزويد بحسب الملحق 
  .8لملجق رقم 

3  

  برنامج التوصيالت غير القانونية نفيذتطوير وت ىيوم قبل انتهاء السنة االول 60برنامج مفصل خالل 
 

4  

 برنامج مفصل ال يتجاوز نهاية السنة االولى
   

برنامج توعية ومعلومات عامة للزبائن تنفيذتطوير و
 

5  

تاريخ شهور من   6 برنامج مفصل خالل مدة ال تتجاوز
المباشرة

برنامج تدريب وتطوير الموظفين تنفيذتطوير و
 

6  

 مفصل ال يتجاوز نهاية السنة االولىبرنامج 
   

  برنامج مسح للزبائن تنفيذتطوير و
 

7  

تاريخ يوم من  30خطة مفصلة للسنة االولى ال تتجاوز 
يوم قبل  60خطة مفصلة للسنة الثانية ال تتجاوز  المباشرة

  )وينطبق ذلك على السنوات الالحقة( الولى نهاية السنة ا
 

  مخطط مالي سنوي تنفيذتطوير و
 
 

8  

  أو ديون الدائنين/ برنامج لسداد الديون و تنفيذتطوير و برنامج مفصل لغاية نهاية نصف السنة األولى
 

9  

تفصيل لغاية نهاية السنة األولى   خطة لتقليص أعداد الموظفين تنفيذتطوير و
 

10  

  نى لخدمة تزويد المياهبرنامج الحد األد تنفيذتطوير و من تاريخ المباشرةيوم  180برنامج مفصل ال يتجاوز 
 

11  

  برنامج اخدمة ستمرارية التزويد  تنفيذتطوير و برنامج مفصل لغاية نهاية السنة األولى
 

12  

برنامج مراقبة سالمة وجودة المياه  تنفيذتطوير و من تاريخ المباشرةيوم  180برنامج مفصل ال يتجاوز 
 

13  

تطوير وتنفيذ برنامج للتسرب والتحصيالت وخفض  اشرةتاريخ المبيوم من  280برنامج مفصل ال يتجاوز  14  



 
 

  المنجزات   التفاصيل وتواريخ التسليم 

 الهدر
  آفاءة الطاقة تطوير وتنفيذ برنامج تاريخ المباشرةيوم من  280برنامج مفصل ال يتجاوز 

 
15  

  وصيانة برنامج رسم خرائط الشبكات تطوير وتنفيذ تاريخ المباشرةيوم من  120برنامج مفصل ال يتجاوز 
 

16  

  والبنية التحتية  لمرافقتطوير وصيانة معلومات ا نهاية السنة الثانية قبل مفصل مقترح
 

17  

  قبل نهاية السنة االولى برنامج مفصل
 

  18 تحضير وتنفيذ برنامج صيانة

  بداية السنة الثانية يوم من 60برنامج مفصل ال يتجاوز 
 

  19 برنامج سالمة تطوير وتنفيذ

 



 

 

 

 

  عقد ادارة
 

  شرآة مياه اليرموك
 

  ذات مسؤولية محدودة شرآه 

  مملوآه لسلطة المياه
 
 
 

  المملكه االردنيه الهاشميه
 
 
 
 
 
 
 
 

6ملحق   
 

 موظفي االدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 ملحق موظفي االدارة

 

  عام  - 1المادة 

 مقاول االدارة ءخبرا  .1.1

 

 بقواتها الذاتية بحسبلملحق موظفي االدارة  1المرفق  فيتزويد الخبرات المنصوص عليها مقاول االدارة  على )1

 لملحق موظفي االدارة 2المرفق رقم 

بموجب  موظفي التشغيلالتابعين له ومن خالل  موظفي االدارةمن خالل  بالخدماتالقيام  مقاول االدارةعلى  )2

 ش م يعلى موظفين من  مقاول االدارةيجوز أن يشتمل فريق ادارة  . 4.1قسم  ش عالشروط المنصوصة في 

اآفاء للقيام بالمهام على أن يكون هؤالء الموظفين ملحق موظفي التشغيل  بموجب خطة التوظيفمسميين في 

مستعدا الستبدال أي من هؤالء الموظفين في حال وجود صعوبة أو اداء متدني مقاول االدارة  المتوقعة وان يكون

 قبل مقاول االدارة من قبل موظفين اخرين معينين من

. الموظفون الرئيسيون هم 1المرفق  الذين يفدمون الخبرات المشار اليها بنجمة فياعضاء موظفي االدارة ،  )3

 قسمش ع  بموجب( للمقاولين الفرعيين  أولمقاول االدارة  تابعينالموظفون الرئيسيون  يجب أن يكون

 الملحق الذين تنطبق عليهم المتطلبات في هذا)  (2)3.10

  

   توفير الموظفين .1.2

  

وبموجب الفترات من ملحق موظفي االدارة  2المرفق  المدرجين فيموظفي االدارة  توفيرمقاول االدارة  على )1

 من ملحق موظفي االدارة 2المرفق  الزمنية المنصوص عليها في

ليكونوا على رأس عملهم في من ملحق موظفي االدارة  1المرفق  المطلوبين بموجبالموظفين الرئيسيين  على )2

 المباشرة بتاريخالشرآة  يجب أن يكونوا في مقرالعقد بداية 

ش م  ن من بموظفي أو بتعيين موظفين محليين أو حتى استبدالهمموظفي االدارة  الحرية في تبديللمقاول االدارة  )3

 و بمستوى أفضل أ اذا آان يضمن ان واجباته االدارية مستوفاة بنفس مستوى الموظفين االصلييني 

 

 االحتفاظ بجودة موظفي االدارة .1.3

لديه والمعرفة والخبرات والبرامج واالشراف تصل لموظفي االدارة  الدعم المستمران يضمن مقاول االدارة  على )1

 من خالل مقره الرئيسي 

 لموظفي االدارةتقديم آل تطوير قدرات ضروري ، وتعليم وتدريب مستمر  مقاول االدارةعلى  )2

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

   1المرفق 
  لملحق موظفي االدارة

 
 
 

 خبراء موظفي االدارة
 
 
 
 



 

 

  
  

  لملحق موظفي االدارة 1المرفق 
 
 
 

 خبراء موظفي االدارة

  
 

 مجال الخبرة
 (ليس أفراد) 

  لتغطية المهامأمثلة 
  )المدرج هو أمثلة فقط ، هذه ليست قائمة شاملة(

 

و سلطة المياه  PMUادارة عامة للمشروع ، تقارير وتنسيق مع ش م ي و ادارة عامة *
 االردنية

  ادارة مالية*
مالية ، محاسبة تكاليف، وضع ( 

 )موازنات

الربح ومراآز الكلفة، الميزانية العمومية، بيان الربح والخسارة، تقارير التمويل، 
الكلف الثابتة والمتغيرة، المخطط والحقيقي، تحليل التباين، سجالت االصول 

الثابتة، قيمة االصول،مؤشرات االداء، الرقابة المالية ، خبرات في معيير المحاسبة 
 الدولية

موظفي ( ادارة العمليات واالستثمارات ، االشراف وقيادة الفنيين المحترفين  ادارة فنية*
)التشغيلموظفي االدارة و

 المياه، معالجة وعمليات الضخ، ومحطات المياه توزيع ذلك في بماتشغيل ، ال تشغيل المياه *
 نظام وتنظيم الصيانة، وخطط والطارئة، العاديةالتشغيل ا خطط وتطبيق وتطوير
 المياه، اتخزان ، المياهمصادر وإدارة ،التزويد ومفاهيم المياه، وترشيد الشكاوى،
 بالكلور، المعالجة وعمليات ات،شبكتقييم وتحليل التسرب في الو التخزين، وإدارة
 والضغط التدفققياسات و مناطق،ات الى شبكتقسيم ال ، الجوفية المياهمصادر إدارة

 وتنظيم  سربضبط التو الضغط، في التحكم أجهزةالمواصفات،  ،الضغوط دارةا ،
 ات المياهشبك تأهيل وإعادة التسرب إصالح وتنفيذ

  تشغيل الصرف الصحي *

 

 وتطبيق وتطوير المعالجة، وعملياتالصرف الصحي  جمع ذلك في بما العمليات،
 الشكاوى وأنظمة الصيانة، خطط ،والطارئ العادي تشغيلال

  البيانات قواعد وإدارة وبالحاس أنظمة

 

 

 البيانات قواعد ونظم القائمة الكمبيوتراجهزة  جميع من اإلدارة ونظم التشغيل
 قواعد نظم وتوحيد الالزمة، التطبيقية البرامج جميع وإدخال تطوير ،القائمة
 البيانات

االدارة التجارية وادارة خدمة  *
  الزبائن

 

 الجديدة االشتراك وعقود جديدة،صيالت الوالت ،زبائنال خدمةو االشتراك عقود
 الصرف مياه/  المياه وصالت من والحد واإليرادات، الفواتير وجمع والقائمة،
 ةقانونيال غير الصحي

  واستخدام وإدخال  صالحاإلو لصيانةالدارة ا المستقبلية النماذج وتطبيق تطوير ادارة الصيانة واالصالح
  األصول إدارة وإدخال ،اوامر العمل اوراق

 

الضخ ومضخال تطوير وادخال الصيانة الوقائية والخطط وتأهيل محطات  الهندسة الميكانيكية
المصادر وادارتها، ادخال انظمة ضبط المضخات ، استهالك الطاقة وتحسين 

  المعدات

 



 

 

 مجال الخبرة
 (ليس أفراد) 

  لتغطية المهامأمثلة 
  )المدرج هو أمثلة فقط ، هذه ليست قائمة شاملة(

 

 ،االبار وآذلك الضخ محطات تأهيل وإعادة الوقائية، الصيانة خطط وإدخال تطوير  الهندسة الكهربائية
 الطاقةاستهالك آفاءة و ،اتمضخال لمراقبة جديدة نظم وإدخال

 الجودة لتحسين برامج وتصميم ،المياه جودةل منتظمةمراقبة  مراقبة جودة المياه

  مشتريات، ادارة عقود  *

 

 لعملياتل العامة والمشتريات لمخازنوا لمشترياتة لجديدسياسة  تطبيق /طويرت
االدارة و KfW األلماني االعمار بنكوتعليمات  مشتريات وسياسات اليومية،

 االستثمار برامج على واإلشراف العامة للعقود 

  تطوير المصادر البشرية  *

 

 

عامة  تدريب وبرنامج ، اإلدارية التدريب وبرامج العمل، أثناء الدائم  التدريب
 البشرية، الموارد معلومات نظم المهنية، والسالمة الصحة للحوسبة، هخاصو

 ،للمنافع والتوصيات الرواتب وإعداد التغيير، وإدارة التنظيمية، الهيكلة
  الصناعية والعمالية عالقاتالو جماعي،ال تفاقاال ومفاوضات

 
  
دعوة مشار اليها بنجمة لغرض ) (e) 4.3قسم  RFPانظر ( موظفين رئيسيينخبرات رئيسة يجب توفيرها من قبل  *

  العطاء



 

 

 
 
 
 
 

2المرفق   
  لملحق موظفي االدارة

 
 

 جدول موظفي مقاول االدارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

  :الموظفون الرئيسيون .1
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة   مجال الخبرة الموقع رجل شهر

5السنة  المجموع 4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    

60 
 

 مدير عام ادارة عامة اربد 12 12 12 12 12

24   12 ادارة مالية، محاسبة  اربد 12
 تكاليف وضع موازنات

)خبير( ماليمدير 

39 12 12 12 3 اربد   ادارة مالية، محاسبة 
 تكاليف وضع موازنات

مدير مالي
)ياردن(

24   12 12  
اربد

ادارة فنية، مشتريات، 
ادارة عقود، مراقبة 

 جودة المياه

مدير فني
)خبير( 

36 12 12 12  
اربد

ادارة فنية، مشتريات، 
ادارة عقود، مراقبة 

 جودة المياه

مدير فني
)اردني( 

60 12 12 12 12 12 اربد تشغيل انظمة المياه 
 والصرف الصير

مدير تشغيل 
ونائب المدير العام

24   12 12 اربد ادارة تجارية وادارة 
 خدمة الزبائن

مدير تجاري
)خدمة الزبائن(  

24   12 12 اربد مدير تطوير  تطوير الموارد البشرية
الموارد البشرية

24   12 12 اربد انظمة الحلسوب 
 والمعلومات

مدير تكنولوجيا 
المعلومات

315 48 48 48 84 84 المجموع 



 

 

  الموظفون غير الرئيسيون .2
 

  
 
 

 
 
 

  خبراء لفترة قصيرةال .3
 
 

 الوظيفة مجال الخبرة الموقع رجل شهر
5السنة  المجموع 4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    

تشغيل أنظمة المياه  اربد 12 12    24
 والصرف الصحي

نائب مدير 
 التشغيل

24   12 ادارة الصيانة  اربد 12
واالصالح هندسة 
ميكانيكية وهندسة 

 آهربائية

مدير التشغيل 
والصيانة

24   12 12 اربد ادارة فنية ومشتريات 
 وادارة عقود

مدير فني

72   36 36 المجموع 

  رجل شهر الموقع الخبرةمجال  الوظيفة 

  المجموع  5السنة   4السنة   3السنة   2السنة 1السنة

  2       2 اربد أعمال/ ادارة مالية  خبير خطة عمل
التشغيل والصيانة  خبير مضخات

االلكتروميكانيكية 
  للمحطات والمعدات

ابار ومحطات
 ضخ في آل
 منطقة حدمة

 ش م ي

1 1      2  

المياهعمليات تنقية خبير تنقية
  والصرف الصحي

مواقع محطات
تنقية المياه 
والصرف 

 الصحي في آل 
منطقة خدمة 

 ش م ي

1 1 1  1  1  5  

المياه بال عوائد خبير شبكات مياه
والعمليات أو شبكات 

  المياه

الترآيز على
برنامج مواقع 

تقليل الفاقد 
وغيرها في 

منطقة خدمة 
 ش م ي

1 1      2  

اخذخبير
العينات وفحص 

لمياه اجودة 
والصرف 
 الصحي

أخذ العينات 
  والتحاليل المخبرية

مختبر ش م ي
  ومواقع التنقية

1       1  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

خبير فوترة
  وتحصيل

خدمات الزبائن
  فوترة وتحصيل

اربد ووحدات
التشغيل في 
 المحافظات

2 2      4  

خبير موارد
  بشرية

اربد ووحدات تقييم الموظفين
التشغيل في 
 المحافظات

1        1  

خبير صحة
  وسالمة

ممارسات العمل
  االمن

وحدات
التشغيل في 
 المحافظات

1 1      2  

خبير تخطيط 
  التدريب

تحديد التدريب
  الالزم

اربد ووحدات
في التشغيل 

 المحافظات

1 1      2  

  1       1 اربد آفاءة تنظيم العمل  خبير تنظيم

سلة من الخبرات من قبل االئتالف
  بحسب الحاجة

  10  2  3  5 1 0 ش م ي

  33  3  4  6 8 12     المجموع



 

 

  ادارة عقد

 

  اليرموك مياه شرآة

 

   محدودة مسؤولية ذات شرآه

  المياه لسلطة مملوآه

 

 

 

  الهاشميه االردنيه المملكه

 

 

 

 

   7  ملحق
 

  ملحق موظفي التشغيل

  
 



 

  ملحق موظفي التشغيل

  

  عام  - 1المادة 

 لموظفي التشغيل الوضع الوظيفي 1.1
 

ش م بوظائف مياه وصرف صحي  الذين يقومون موظفي االدارةصاحب عمل  مقاول االدارةال يكون  )1
   منطقة الخدمةفي  ي

تبقى هي آما  لموظفي التشغيلفي مسؤوليتها بدفع الرواتب واالجور والمنافع  ش م يتستمر يجب ان  )2
دفع االجور والرواتب والمنافع قوم بادارة ان ي مقاول االدارةوعلى .  لموظفي التشغيلصاحب العمل 

   لموظفي التشغيل
ويقوم بادارتهم  ش م يتعني جميع الموظفين المعينين من قبل "  موظفي التشغيل"،  العقدلغرض هذا  )3

االدارة واالشراف فيما يتعلق  ليقوموا بوظائف المياه والصرف الصحي بما فيهم موظفي مقاول االدارة
 بشرآة مياه اليرموك

  موظفي التشغيل في منطقة الخدمة - 2المادة 

         موظفي التشغيل 2.1
  

 ملحق موظفي التشغيلفي  وضحالى الحد الم مقاول االدارةمن مسؤولية  موظفي التشغيلتكون ادارة  )1
  تاريخ المباشرةمن ،  العقدوفي 

 
 : عن) االدارية المفوض بها صالحياتةب( مسؤوال  مقاول االدارةيكون  )2

 
a(  موظفي التشغيلالمباشر على االشراف اليومي 
b( لموظفي التشغيلهيكل تنظيمي  وضع  
c(  موظفي التشغيلتوزيع المسؤوليات المختلفة والمهمات على 
d(  ومواقعها لموظفي التشغيلألعمال اليومية مهمات اتحديد 
e(   موظفي التشغيلتقييم اداء 
f( عن الحاجةفائض لتعيين أو االستغناء والابخصوص لشرآة مياه اليرموك التوصيات  اعداد 
g(  بتفويضه ، ادارة وتنفيذ جميع االجراءات  ش م يوقامت   النافذالقانون بالقدر الذي يسمح به

 لموظفي التشغيلالتأديبية 
h(  موظفي التشغيلشاملة رواتب الموارد البشرية وانظمة المعلومات ادارة جميع سجالت 
i( ش م ي و  مساعدةPMU في جميع المساومات الجماعية للتفاوض 
j(  لموظفي التشغيل تحديد الساعات العمل النمطية 
k( وضع برنامج دفع عالوات لموظفي التشغيل )برنامج حوافز( 

 
  القانون النافذالقيام بها بموجب  ش م يمسؤوال عن اية أعمال تكون من واجب  مقاول االدارةال يكون  )3

 
 القانون النافذ بموجبموظفي التشغيل  معمقاول االدارة  اجراءات يجب أن تكون  )4

 
 



آما يجب أن يحتوي  ش م ي نيابة عنلبامقاول االدارة  قبلموظف يعين من أي يكون عقد يجب أن  )5
 .بتاريخ انتهائه أو انهائه  ش م ي من بقرارء العقد انهاه يجوز هي صاحب العمل وبأنش م ي  على أن

 
 

 دفعات موظفي التشغيل  2.2
 

برنامج  والحتساب وتطبيق لموظفي التشغيل  ادارة اعداد الوثائق الضرورية للدفعمقاول االدارة  على )1
 القانون النافذ المنافع وعليه القيام بأي مهمة حساب رواتب بموجب

 
 ش م ي من قبلبرنامج دفع المزايا  شاملةبموظفي التشغيل  تدفع جميع التكاليف والنفقات المتعلقة )2

 

  التعاقد الخارجي بشأن نشاطات الشرآة  2.3

 

 آما هي محددة في( الشرآة نشاطات  ىبشأن احدالتعاقد ش م ي بالنيابة عن  لمقاول االدارةيجوز  )1
 موظفي التشغيل   اال اذا آان يمكن لهذا النشاط ان ينفذ من قبل) 12اتفاقية التفويض ،الملحق 

 
على . للشرآة بدون اشعار مكتوبمقاول فرعي  الدخول في عقود مع ايلمقاول االدارة  ال يجوز )2

مبررا باسباب جيدة اعتراضا  الشرآةقدمت  اذامقاول فرعي  ان ينسحب من اي عقد معمقاول االدارة 
 .يوم من استالمها ذلك االشعار 30خالل 

 
 موظفي التشغيل  الذي يمكن تنفيذه من قبلالشرآة يمنع التعاقد الفرعي بشأن احد ى نشاطات  )3

 

 

 



 
 

 

 

 

  عقد ادارة
 

  لشرآة مياه اليرموك
 

  شرآه ذات مسؤولية محدودة 

  مملوآه لسلطة المياه
 
 
 

  المملكه االردنيه الهاشميه
 
 
 
 
 
 
 
 

8ملحق   
 

 األجر المحفز وتعويض األضرار
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  ملحق األجر المحفز وتعويض االضرار
  

األجر المحفز           1المادة   
 

:وبالشكل التالي) آما هي منصوصة أدناه( أداءؤشرات متغيرة وخاضعة لتحقيق م أجر مقاول االدارةتكون دفعات   
 

  )15، آما في عرضه في ملحق لمقاول االدارةاألجر السنوي % =100( متغير% 10ثابت، %  90: 1 سنة العقد
  ) 15، آما في عرضه في ملحق لمقاول االدارةاألجر السنوي % =100( متغير %25ثابت،   %75: 2سنة العقد 
)15، آما في عرضه في ملحق لمقاول االدارةاألجر السنوي % =100(متغير % 50ثابت، %  50 :3 سنة العقد  
)15، آما في عرضه في ملحق لمقاول االدارةاألجر السنوي % =100(متغير % 50ثابت، % 50:  4 سنة العقد  
)15، آما في عرضه في ملحق دارةلمقاول االاألجر السنوي % =100(متغير % 50ثابت، % 50  :5 سنة العقد  

 
.مثل سنة العقد الخامسةفي حال تمديد العقد، يكون الجزء المتغير من األجر السنوي   

  

األداء المحفزةؤشرات م          2المادة   
 

  ):IPI( التالية  األداء المحفزةؤشرات ملألداء  مبنيا على  األجر المحفزكون يسوف 
  

IPI1 =AWS  =سنة/3م( السنويه مبيعات المياه.(  
  

، وتحسب بناء على آميات المياه المتوقع توفرها قصودةالل السنة المخ آميات المياه المفوترة :  مبيعات المياهيقصد ب
  :من مصادر المياه الخام آما يلي

 
5السنة  4السنة   3السنة   2السنة   1السنة    

3مليون م   3مليون م 72و5  3مليون م 74  3مليون م 75و4  3مليون م 76و9   71 
 

بسبب  IPI1من مصادر المياه الخام والتي تؤثر على  3مليون م 1حصل فيها وفر أو عجز أآثر من في آل سنة 
من التغيير في  3م 1.0لكل  3م 0.6بمقدار  IPI1، فيجب تعديل المقاولقرارات أو أسباب خارجة عن مسؤولية 

   .الخام المتوفرة مصادر المياه
  

IPI2= CST =اسبوع/ ساعة (ستمرارالتزويد مدة ا(   
  :بحسب المعادلة التاليةوتحسب 

مضروبا بعدد الوصالت خالل السنة ، المياه في أدناه في االسبوع ) أو تدفق(معدل ساعات التي يكون فيها ضغط  
، حيث يجب أخذ معدل 8من ملحق  3المخدومة في المناطق المضغوطة المعرفة بحسب مخطط القياس في المرفق 

  . جميع نقاط القياس ولجميع األسابيع في السنة المقصودةنتائج لال
السنة، /3مليون م 1بمقدار اآبر من المقاول اذا تغيرت مصادر المياه الخام ألسباب ولقرارات خارجة عن مسؤولية 

  بة المئويةبمقدار هذه النس IPI2تخفيض / وفقا لذلك باحتساب الفرق بالنسبة المئوية واضافة IPI2أن يعدل |فيجب 
  

IPI3 =SPC =3م/ ك وات ساعة( نوعياستهالك الطاقة ال(  
  :الى حجم مياه المنتجة  بحسب المعادلة التالية ش م يمن قبل الطاقة الكهربائية المستهلكة تقاس آنسبة و



 
 

لمرافق  باستثناء الطاقة الكهربائية المستهلكة) ك وات( المجموع السنوي الستهالك الكاقة الكهربائية المفوترة 
خالل السنة ) 3م(، مقسوما على آمية المياه المنتجة 31/12/2010بدء بتشغيلها بعد تم الالصرف الصحي التي 

  .المقصوده
  

IPI4 =OCS = دينار(فائض النقد التشغيلي(  
  ): سنة األساسبحسب اسعار وتعرفة ( ويحسب بحسب المعادلة التالية 

 OPEXأي ( ل السنة المقصودة ناقص مجموع النفقات التشغيلية خال)  1.1 قسم ش عبموجب (  العوائد مجموع
ونفقات الطاقة  أجر مقاول االدارةباستثناء  )2المرفق آما هي معرفة في  CAPEX نفقات رأسمالية بدون شمول أي

ة  آما في القائم( االخرى  االضافيةوالنفقات  3المرفق بموجب ) Logger (الكهربائية ووترآيب مسجل البيانات 
 ) مقاول االدارةبالقدر المقدم في عرض ( و نشاطات تدريب الموظفين ) 13للملحق رقم  4المرفق الواردة في 

معدلة بناء الوجميع النفقات  للعقد بتاريخ المباشرةبناءا على التعرفة  العوائداحتساب جميع مع ، بالدينار االردني
بدون مشاورة وموافقة  هيئة المديريناذا تم فرضها من قبل ،  موظفي التشغيلوأي تغيير في رواتب على األسعار 
االسعار الرئيسية التي تؤثر على احتساب النفقات التي (  آقيم اساسية تاريخ المباشرةقيم لبالنسبة  مقاول االدارة

  . )ليها واقرارها خالل وضع بيانات القيم األساسيةيتم االتفاق عتحتاج الى قيم اساسية سوف 
  

    
  لألداء األجر المحفز معاييرمراجعة              3 المادة

  
المدرجة أدناه  األداء المستهدفوأن أرقام األداء المحفز على عقد البموجب هذا  م ي وش مقاول االدارةيتفق        3.1

حكم على المعلومات الموجودة تم الآما ، لألداء المستقبلي ورصد موجودة و معقولة مبنية على بيانات هي 
   اتمام العقدبتاريخ 

  التوصل الى انه قد تم وأف معلومات جديده ومختلفه ااآتشتم اذا تغيرت ظروف العمل تغيرا جوهريا أو اذا           3.2
ناء على طلب أي من ب المدقق المستقليجب مراجعة وتعديل أرقام األداء المحفز من قبل ف  جديدة،بيانات 
تحقيق عقد عادل هو يكون الهدف من أي تعديل و .العقدخالل فترة ئيسي رليقوم بتعديل أي حيود  الطرفين
 8قسم  ش عحل االشكال بموجب  تم، في المدقق المستقلعلى تعديالت  الطرفيناذا لم يوافق أي من و .للطرفين

  )تسوية النزاعات(
  

  :يجوز أن تتم التعديالت عن طريق       3.3
  

  ، أو لسنة األساسالتي تحتاج الى تصحيح الطبيعي األداء  ارقامتصحيح  -أ            
  التي يتبين انها صعبة التحقيق بشكل غير معقول أو سهلة   ،لمستهدفااألداء بارقام األداء المتعلقة تصحيح  - ب            

  .بشكل لم يكن متوقعا التحقيق                
  القياس ، أو الغير واضحة في األداء المستهدفتعديل  - ج            
ر من ثنحرف بمقدار أآيله  سنة األساس رقميتبين أن الذي  )IPI( األداء المحفز ؤشرملاعطاء وزن صفر  -د            

    لسنة حول رقم معقول  الطرفينلم يتم التوصل الى اتفاق بين  اذا، و)  3.4المادة آما هو محدد في % (  15
  ة األداء المحفزؤشرات مأن يتم زيادة أوزان  بوفي هذه الحالة يج .لىاألو السنة العقديةفي له سوى  األساس

  %. 100 مجموعلناسبا بحيث يصبح مجموع األوزان م الباقية بالتناسب
من قبل  هذا المؤشر فيجب أن يتم قياس ، حتاج للتصحيحذي يال )IPI (األداء المحفزؤشرملأما بالنسبة                 
هو الرقم المقاس سواء زاد  سنة األساسرقم كون وي . المدقق المستقلموافقة عليه من قبل ال تمتان ومقاول  ال

  .لتحسن األداء في السنة االولى  ةالمقررمئوية ال سبةنال بمقدارأو نقص 
  

  رقم أصلي لكل  %15الى تعديل يتجاوز  العقديجب أن تؤدي جميع التعديالت خالل مدة         3.4
  

باالتفاق بين ) الحد األدنى والمحفز(  المستهدفاألداء  ، يتم االتفاق على)2.5قسم  ش ع(تمديد العقد  في حال       3.5
من قبل   المستهدفاألداء قيم ، وفي حال االختالف ، يتم تحديد  والمدقق المستقل  PMU، مقاول االدارة

  .المدقق المستقل
  
   

          حفزاحتساب األجر الم                      4المادة 
 



 
 

 األداء المحفزة ؤشراتمبواسطة اربعة المقاس األداء بحسب  لمقاول االدارة) السنة/يورو ،IC( األجر المحفزيعطى    4.1
IPI 1 األداء المحفزالمستهدفببالمقارنة في السنة المقصوده  مقاول االدارةالذي حققه يقاس األداء . 4و 3و 2و 

)IPT( مستهدفاللألداء  الحد األدنىبو ) MPT( األجر المحفزيحسب . سنة عقديةلكل  المجدول )IC(  للسنة
  .1المادة المعرف في  )%)  ( VF( األجر المتغيرويساوي   )سنة/باليورو AF( األجر السنويبناء على المقصودة 

  
في السنة  ارةمقاول االدعندما يكون األداء الذي حققه  مقاول االدارةعلى  تعويض األضرارفرض ان ييجب    4.2

تعويض ، ويمكن فهم سنة عقديةكل ل جدولالم) MPT( المستهدفلألداء  بالحد األدنىأسوأ عند المقارنة  المقصودة
  السالب  على أنه األجر المحفز ضراراأل

  
 

  :تاليةبناء على المعادلة ال) السالب األجر المحفز(آما يتم احتساب تعويض األضرار  يتم احتساب األجر المحفز     4.3
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لكل  المستهدفلألداء الحد األدنى و المستهدفاألداء المحفز و سنة األساسالجداول التالية تبين األوزان و أرقام    4.4
  :  سنة عقدية

  لألداء المستهدفالتعاقدية والملزمة أدناه يشمل النسب المئوية ) 1(الجدول       

في أسفل (  الحد األدنى لألداء المستهدفوعلى ) في أعلى آل سطر(  ألداء المحفز المستهدفاويحتوي على آل من       
  ) آل سطر وبين أقواس

 االداء المستهدف التعاقدي ) 1(الجدول

 
سنة األساس (IPI) معيار األداء المحفز

 
بنهاية السنة التعاقدية )المستهدف الحد األدنى (المستهدف والمحفز  األداء  

1السنة    الوزن المختصر الرقم  2السنة   3السنة   4السنة   5السنة    

 

1 
AWS  
[mio m³/a] 

35% 100% 
107.4 %

 
(102%) 

115.3% 
 

(104%) 

123.2% 
 

(106%) 

132.5% 
 

(108%) 

141.9% 
 

(110%) 

 

2 
CST 
[hrs/week] 

35% 100% 
130% 

 
(100%) 

160% 
 

(110%) 

190% 
 

(125%) 

230% 
 

(140%) 

250% 
 

(160%) 

 

3 
SPC 
[kWh/m³] 

10% 100% 
96.8% 

 
(99.0%) 

93.7% 
 

(98.0%) 

90.5% 
 

(97.0%) 

87.3% 
 

(96.0%) 

84.5% 
 

(95.0%) 

 

4 
OCS  
[mio. JOD] 

20% 100% 
140% 

 
(120%) 

160% 
 

(130%) 

200% 
 

(140%) 

220% 
 

(150%) 

240% 
 

(160%) 

 
 
           

االداء المحفز يجب ان يترجم الى  )1(الجدول تعاقدي المشمول في ال والحد األدنى المستهدف االداء المحفز المستهدف
آما هو موصوف ادناه ) 2011( سنة األساسباألرقام بناء على قياس  والحد األدنى المستهدف التعاقدي المستهدف
  )2(الجدول ومفسر في 



 
 

، والذي يشرح )لومات ولفهم افضلفقط للمع( آسنة اساس  2010ما تأشيرية مبنية على سنة أدناه يقدم ارقا) 2(الجدول 
  )1(المبين في جدول  لألداء المستهدفباألرقام النسبة التعاقدية 

  

  

  

  

  

  2010أرقام تأشيرية لعام   -توقعالمالتحسن في األداء ) 2(الجدول  

 
األداء المحفزؤشرم  (IPI) 

رقم سنة 
 األساس

سنة العقديةبنهاية ال) الحد األدنى المستهدف( األداء المحفز المستهدف و  

رقمال  1السنة    الوزن المختصر  2السنة   3السنة   4السنة   5السنة    

 

1 
AWS  
[mio m³/a] 

35% 

40.6 
يتم تعديلها بناء 
على ارقام عام 

2010 

43.6 
 

(41.4) 

46.8 
 

(42.2) 

50 
 

(43) 

53.8 
 

(43.8) 

57.6 
 

(44.7) 

 

2 
CST 
[hrs/week] 

35% 

يتم قياسها من 
قبل مقاول 

بعد  االدارة
يوم من  210

تاريح المباشرة

   (1)4.4موجب المادة القيم المستهدفة تتم ب

 

3 
SPC 
[kWh/m³] 

10% 3.16 
3.06 

 
(3.13) 

2.96 
 

(3.09) 

2.86 
 

(3.06) 

2.76 
 

(3.03) 

2.67 
 

(3.00) 

 

4 
OCS  
[mio. JOD] 

20% 5.0 
7.0 

 
(6.0) 

8.0 
 

(6.5) 

10.0 
 

(7.0) 

11.0 
 

(7.5) 

12.0 
 

(8.0) 

 
/ 31الى  2011آانون الثاني  1الفترة من (  2011هي السنة المالية  األجر المحفزاحتساب لغرض كون سنة االساس ت 4.5

والسنوات (  5الى  1من  للسنوات العقدية األجر المحفزوبعد ذلك، السنوات المرجعية الحتساب ). 2011آانون األول 
  .2016الى  2012تكون السنوات المالية من ) الالحقة

  
 

  شروط مسبقة ومحددات الدفعات – 5المادة 
  

أآبر  أجر متغيرعلى  مقاول االدارةيحصل ان يجب في سنة واحده، ف% 100 األداء مؤشراتمجموع اذا تجاوز       5.1
بالمقارنة مع ( سنة في تلك ال متولدهال العوائدفائض بهذا األجر االضافي يجب أن يحدد ومع ذلك . جدولالم من

   )سنة األساس
  

لبعض داء جيد أواحدة ، ب سنة عقديةفي  تعويض أضرارترتب عليه و أجر محفزعلى  مقاول االدارةاذا حصل      5.2
  ألجر المحفز وتعويض األضرارافيتم دفع مجموع اخرى،  ؤشراتأداء سيء لمبداء واأل ؤشراتم

  
تبرر منحه اياه  مؤشرات األداء المحفزةموع حتى لو آان مج(ألي سنة  أجر محفزأي  لمقاول االدارةال يستحق        5.3

  :في الحاالت التالية) موضوع البحثللسنة 
  



 
 

A(  االلتزام عدم)  دنىاأللحد ، أو با لمؤشرين المستهدف لألداء بالحد األدنى )المدقق المستقلبشهادة 
 واحد لسنتين متتاليتين لمؤشرالمستهدف لألداء 

B(  المدقق المستقلوبشهادة   3الملحق رقم آما هي معرفة في  ءمعايير أداعدم االلتزام بأآثر من ثالثة  
  

  :ومن أجل الوضوح            
 الغير قابلة للقياس الكمي ، يعرف عدم األلتزام بأنه عدم تحقيق معيار األداء معايير األداء 
 من القيمة المستهدفة % 15القابلة للقياس الكمي، يعرف عدم االلتزام بأنه الحيود السلبي بما يزيدعن  معايير األداء

 ) بحسب الحالة(  معيار األداءأو عن الحد األدنى المقبول لمستوى الخدمة في 
  

( األجر السنوي  من% 30محددا بنسبة ) األجر المحفز السالب(السنوي تعويض األضرار ل يكون الحد األعلى      5.4
  )15بموجب ملحق نموذج عرض المناقص، الملحق 

    
  



 

 

 
 
 

  1المرفق 
  
  

 لملحق األجر المحفز وتعويض األضرار
 
 

 مثال حساب



[Type text] 
 

 

  :لتفسير وتوضيح طريقة الحساب ، انظرالمثال الفرضي التالي للسنة العقدية الثالثة

(1)    (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

  الوزن  المختصر رقم
األداء ؤشر م

  IPIالمحفز
  )المتحقق(

األداء المحفز 
 المستهدف

  

الحد األدنى 
 المستهدف

 الخطوة األولى للحساب
نتيجة 

الخطوة 
 األولى

الخطوة الثانية 
  للحساب

نتيجة 
الخطوة 
  الثانية

  مالحظة

1 AWS [m³/a] 35% 51 50 43.1 (51-43.1)/(50-43.1) 1.145 1.145 x 0.35 0.401 
(7) = IPI > 

100% ! 

2 CST [hrs/week] 35% 30 32 25 (30-25)/(32-25) 0.714 0.714 x 0.35 0.250 
(7) = IPI < 

100% 

3 SPC [kWh/m³] 10% 3.06 2.86 3.06 (3.06-3.06)/(3.06-2.86) 0.00 0.00 x 0.10 0.000 
LD not yet 
applicable 

4 
OCS  
[mio JOD] 

20% 6 10 7 (6-7)/(10-7) -0.333 -0.333 x 0.20 -0.067 

LD applicable, 
because IPI is 

worse than MPT 
[therefore 

minus] 
  100%      Subtotal 0.584  
           
 

 
  .من األجر السنوي% 50هو  1بموجب المادة  لى السنة العقدية الثالثة عاألجر المتغيرالذي ينطبق 

  :اذا فرضنا ان األجر السنوي هو مليون بحسب العقد، فيكوناألجر المدفوع لمقاول االدارة هو
         

   
 
   50% x 1 mio EUR       +        50% x 1 mio EUR x 0.584       =  0.792 mio EUR 

       
      
     = 0.500 mio EUR (Fix Fee) 0.292 mio EUR (Variable Fee)  



 

 

 
 
 
 

  2المرفق 
 لملحق األجر المحفز وتعويض األضرار

 
 
 
 
 
 

 OPEXو  CAPEXتعريف 
 
 



 

 

 )OPEX( والنفقات التشغيلية )CAPEX( ف النفقات الرأسمالية مالحظة تفسيرية لتعري

تعرف بأنها نفقات ناتجة عن االستثمارات  CAPEXبشكل عام ، وبحسب المعايير المحاسبية الدولية،  .1
مثل ( فهي نفقات تشغيلية من أجل تشغيل المرافق  OPEXأما . المستهلكة، مثل الفوائد وسداد الديون

 .التي تحتاج الى نفقات مثل العمال والمستهلكات من أجل الخدمات، و)الشبكات والمحطات

ومع ذلك .  OPEXأو  CAPEXبالنسبة للمرافق ، معظم عناصر الكلفة يمكن تصنيفها على أنها  .2
عن الصيانة المنتظمة ) CAPEX(يمكن ظهور بعض الشك في الفصل بين آلف الصيانة االنشائية 

)OPEX(  .  وعلى العموم: 

مال الصيانة التي تهدف الى الحفاظ على المستوى المطلوب من األداء التشغيلي ولمنع نفقات أع - 
 .OPEXوهي جزء من ) وقائية( تردي تعرف بأنها صيانة منظمة 

نفقات أعمال الصيانة التي تصبح ضرورية الستبدال اصول أو أجزاء من اصول ش م ي تعرف  -
 CAPEXوهي جزء من  )تأهيل، تجديد، استبدال( بأنها صيانة انشائية 

(  CAPEX، تعتبر النشاطات التالية  IPI4هذا ، وخصوصا من أجل احتساب  عقد االدارةلغرض  .3
ويجب أن يتم ) وبشكل رئيسي في التصاميم الهندسية واالشراف واالنشاء والمواد والخدمات المرتبطة

لطة المياه االردنية، دفعها من قبل ش م ي ، وحيثما وجد فجوة مالية يجب ان تكون مدعومة من س
 :تشمل البنود التالية CAPEX. بحسب برامج االستثمار المتفق عليها بين الطرفين

a.  وصلة منزلية 20شبكات المياه والصرف الصحي الجديدة التي تخدم اآثر من 

b. محطات ضخ المياه والصرف الصحي الجديدة 

c. محطات تنقية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي الجديدة 

d.  ط ناقلة للمياه والصرف الصحي الجديدةخطو 

e. محطات استصالح المياه الجديدة 

f. محطات التعقيم الجديدة 

g.  دينار 50000خزانات المياه بكلفة تساوي أو تزيد على / البنايات الجديدة 

h. حفر االبار الجديدة وتجهيزها 

i.  وتجهيزها بشبكاتهاحفر االبار الزراعية الجديدة  واالبار الصحراوية 

j. وصلة  20يكلة شبكات المياه بما فيها الشبكات الفرعية  والوصالت المنزلية ألآثر من اعادة ه
 منزلية

k.  انابيب رئيسية وثانوية وفرعية وأي جزء يتغذى تأهيل أي جزء من شبكة مياه مؤلف من
 وصلة منزلية 20بالمياه من خطوط مياه رئيسيه أو ثانوية اذا آان هذا الجزء يغذي اآثر من 

l.  جزء من شبكة صرف صحي مؤلفة من خطوط صرف صحي رئيسية أو تخدم أآثر تأهيل أي
 وصالت منزلية 10من 

m.  وصلة منزلية 20اطالة لشبكة مياه قائمة لتخدم اآثر من 

n.  وصالت منزلية 10اطالة لشبكة صرف صحي قائمة لتخدم أآثر من 

o. توسعة محطة تنقية مياه أو صرف صحي 



 

 

p. ثناء المضخات الجديدة لزيادة قدرة الضخ بداخل صرف صحي ، باست/ توسعة محطة ضخ مياه
 المحطات القائمة لتلبية الزيادة في الطلب

q.  ش م ي  هيئة مديرياستبدال المضخات لزيادة آفاءة الطاقة ضمن خطة استثمارية معتمدة من 

r.  دينار 50000خزانات المياه بكلفة تساوي أو تزيد على / األبنية توسعة/ اطالة 

s.  وفي النموذج المالي ،  13للملحق رقم  4متعددة، مدرجة في المرفق رقم  نفقات اضافيةيوجد
تلك النفقات . جميع النفقات التي لم تسجل في السابق ولكنها ضرورية الدامة التشغيل الشرآة 

 ش م يويجب أن تمول من خالل عوائد "  نفقات اضافية" تعرف بأنها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
  
  

  3المرفق 
  

 لملحق األجر المحفز وتعويض األضرار
 
 
 

 
 IPI2 مؤشر األداء قياس مخطط   

 
 



 

 

  

    

   )اسبوع/ ساعة( التزويد   مدة استمرار IPI2مخطط قياس مؤشر األداء المحفز 

  .  المنصوص عليه أدناهبحسب مخظظ القياس يجب أن ينفذ 

بحسب ما هو مبين في  منطقة الخدمةجل بيانات وترآيبها في مس/ جهاز قياس 320على شرآة مياه اليرموك شراء عدد 
. موقع آل مسجل بياناتالتي تحدد الخارطه المرفقة بهذا المرفق و وبحسب 8للملحق  3هذا المرفق رقم  من 1الجدول رقم 
لشرآة مياه الية ديناروالتي تعتبر جزءا من النفقات الرأسم 400,000لترآيب مسجالت البيانات تبلغ بدئية التكاليف االم

  األولى السنة العقديةفي  اليرموك

 عدد مسجالت البيانات في آل منطقة من مناطق خدمة ش م ي :  1الجدول رقم 

عدد مسجالت 
*البيانات  

 الرقم المنطقة عدد القرى

 1 قرى اربد 37 37
 2 الشونة الشمالية 19 19
 3 الكورة 15 15
 4 بني عبيد 7 7
 5 بني آنانة 27 27
 6 طيبة 7 7
 7 عجلون 19 19
 8 جرش 27 27
1مفرق  16 16  9 
2مفرق  16 16  10 
3مفرق  42 42  11 
 12 خالدية 5 5
 13 البادية الشمالية 44 44
 14 مدينة اربد --- 5
 15 مدينة عجلون --- 3
 16 مدينة جرش --- 3
 17 مدينة المفرق --- 3
 18 احتياطي 25 25
الت البياناتالعدد الكلي لمسج 320   

 
  من المخطط ترآيب *
  مسجل بيانات في آل قرية -
  مسجالت بيانات في مدينة اربد 5 -
  مسجالت بيانات في آل من عجلون وجرش والمفرق 3 -
 )في بعض الحاالت االستثنائية يمكن ترآيب مسجالت بيانات اضافية في نفس القرية( 

    
 
 

خالل ، ومن المتوقع ان تتم  ألطرافسوف تتم باالتفاق بين ا) مع مسجالت البيانات( اس أعمال القياس وترآيب أجهزة القياء نتهاال
اسبوع /ساعة( بتحديد متوسط مدة تزويد المياه  مقاول االدارة يوما أن يقوم  210من المتوقع أن خالل و. تاريخ المباشرةيوم من  150

لغرض  سنة األساسلرقم يستخدم آالتي س) اعات في االسبوععدد الس( متوسط  مدة التزويد  PMUو  ش م يالى ذلك رفع و)
   .8 من هذا الملحق 4.4المادة بحسب األداء المحفز المستهدف والحد األدنى المستهدف تحديد و من أجل  األجر المحفزاحتساب 

 



 

 

 
 
 
 
 

  4المرفق 
  
  

 لملحق األجر المحفز وتعويض األضرار
 
 
 
 

 )2010حزيران ( دنية الهاشمية تعرفة المياه الحالية  للمملكة االر

  
 
 



 

 

 

  )2010حزيران ( تعرفة المياه الحالية  للمملكة االردنية الهاشمية 

 االستهالك
شهور 3/3م  

 تعرفة مياه
( 3م/دينار(  

 تعرفة صرف صحي
( 3م/دينار(  

) مبلغ مقطوع ربع/ دينار ) 

عمانل  
0 - 20 2 0.6 2.15 
21 – 40 0.14 * m³ - 0.8 0.4 * m³ - 0.2 4.15 

41 – 130 
0.006556 *(m³)² - 

0.12224 * m³ 
0.002889 * (m³)² - 

0.07556 * m³ 
5.15 

≥ 130 0.85 * m³ 0.35 * m³ 5.15 
ي.م.شجميع المحافظات بما فيها ل  

%12لمحافظة الزرقاء تزيد تعرفة الصرف الصحي بنسبة 
0 - 20 1.3 0.6 2.15 
21 – 40 0.075 * m³ - 0.2 0.035 * m³ - 0.1 3.65 

41 – 185 
0.004517 * (m³)² - 

0.10568 * m³ 
0.001828 * (m³)² - 

0.038103 * m³ 
4.65 

≥ 185 0.85 * m³ 0.35 * m³ 4.65 
 

 

. قررت حكومة المملكة االردنية الهاشمية حديثا رفع تعرفة المياه وتغيير فترة الفوترة من اساس ربعي الى شهري: مالحظة
لشرآة مياه اليرموك بما يقدر بمليوني دينار في  العوائدمما قد يزيد  2011القرار نافذا في عام و من المتوقع ان يصبح 

 . العام

الماده  4IPIاالتفاق خالل المفاوضات النهائية على منهجية احتساب ارقام سنة األساس لمعيار األداء المحفز  االطرافعلى 
  ).قراءة العدادات شهريا( و شروط الجباية الجديدة فات فيما يتعلق بتطبيق التعر 8الملحق من هذا  (1)4.4



 

 

 

  عقد ادارة
 

  شرآة مياه اليرموك
 

  ذات مسؤولية محدودة شرآه 

  مملوآه لسلطة المياه
 
 
 

  المملكه االردنيه الهاشميه
 
 
 
 
 
 
 
 

  15ملحق 
 

 نموذج اسعار المناقص
 
 
 
 



 
 

 نموذج اسعار المناقص
 
 
 

)يعبأ ويلحق بالعرض المالي لعقد االدارة لشرآة مياه اليرموك(   
، شامال جميع الضرائب باستثناء ضريبة دخل الشرآات  AF(   ، األجرالسنوي لمقاول االدارة السنوات العقديةلكافة 

  :يكون) 15الملحق  من هذا 1المرفق وضريبة القيمة االضافية ، آما هي مدرجة في 
  

 
  سنة/يورو   3100000= 2و1للسنوات  AF األجر السنوي
  سنة/يورو  1870000= 5الى   3للسنوات  AF األجر السنوي

  
 

بنموذج اسعار أعاله يجب أن تقدم على صفحة منفصلة مرفقة  األجر السنويتفاصيل جميع الضرائب المشمولة في 
األجر السنويمع صافي  المناقص  

 
 

  : مقاول االدارةلكل من موظفي ) اسعار الوحدات( المعدالت السنوية التالية )  امور اخرىمن بين (  يشملاألجر السنوي 
  

  السنة/ يورو   300000المدير العام                                            
  السنة/ يورو   270000المدير المالي                                          
  السنة/ يورو   270000مدير التشغيل                                          

  السنة/ يورو   270000                       المدير التجاري والزبائن     
   السنة/ يورو     55000مدير الموارد البشرية                                
  السنة/ يورو    55000مدير تكنولوجيا المعلومات                          

  السنة/ يورو   480000الى  0خبراء لفترة قصيرة                                  من 
  السنة / يورو 404000الى  39000خدمات مقدمة من خارج االردن                  من 

 )مثل الدعم الفني( 
 

  
، حيث  تغيراألجر الم ومجموع مجموع األجر الثابتوهو (  TF مجموع األجرمبنيا على مالية يكون تقييم العروض ال

وهو مجموع (  ومجموع األجر الثابت)  للعقدهو تراآم االجور السنوية خالل السنوات الخمسة االولى  اميعيكون المج
  .) األجر السنوي الثابت المتراآم في سنوات العقد الخمسة االولى

ن ، وهذا مقصود ، م األجر المتغيرمضاعفا مقارنة بمجموع  مجموع األجر الثابتومن خالل هذه المعادلة ، يكون وزن 
  باألجر المتغيرأجل االحالة على المناقص الذي يتولى مخاطر األداء  المتعلق 

  
  
  

 8الملحق من النسبة المحددة في  ) FF /VFنسبة (اجر متغير /أجر ثابت أقل لنسبة اختيار بديل للمناقصين يجوز: مالحظة
في آل % 100عن األجر الثابت واألجر المتغير ومع ذلك ال يجوز زيادة النسبة السنوية وال يجوز زيادة مجموع . 1المادة 
  سنة

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  

  )السنة/ يورو(  FF - األجر الثابت    )السنة/ يورو( VF-راألجر المتغي المجموع
= %FF + %VF Acc. to App. 8, Art. 1 

%الحد االدنى =  
  عرض المناقص
 يورو 

 1المادة  8بموجب الملحق 
  %الحد االدنى =

 المناقصرض ع
 يورو 

 

3 100 000 
3 100 000 
1 870 000 
1 870 000 
1 870 000 

  األجر المتغير 10%
  األجر المتغير 25%
  األجر المتغير 50%
  األجر المتغير 50%
  األجر المتغير 50%

310 000 
775 000 
935 000 
935 000 
935 000

  األجر الثابت 90%
  األجر الثابت 75%
  األجر الثابت 50%
  األجر الثابت 50%
  األجر الثابت 50%

 2 790 000 
2 325 000 

935 000 
935 000 
935 000 

 

  االولى السنة
  السنة الثانية
  السنة الثالثة
  السنة الرابعة
 السنة الخامسة

11 810 000 TVF = 185% x AF TVF=3 890 000 TFF = 315% * x AF TFF = 7 920 000  
  
 

  
  )50+50+75+ 90(  315اقل لألجر الثابت، فيحسب مجموع نسب األجر الثابت  انسباذا لم يقترح المناقص *

  

  

  

  )قائد االئتالف(  مقاول االدارة

 Veolia Water MENA: من قبل

  :.....................................االسم

  :......................................التوقيع

  :.....................................الوظيفة

  )الختم:.......................................(التاريخ

 



 
 
 

1المرفق   
 

"نموذج اسعار المناقص"  15لملحق   
 

 الضرائب والرسوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  الضرائب والرسوم

المساهمة االلزامية الضريبة أو  مالحظات ضريبة اساسية معدل الضريبة 

مساهمة الضمان االجتماعي من قبل صاحب 
   اجمالي الرواتب %11.00 العمل

 buyer) %10 ضريبة نقل الملكية
6%, seller 4%) 

تطبق على االراضي  القيمة المقدرة للملكية
 والعقارات

دعم التدريب التربوي والمهني والفني في 
   الفائدة القابلة للتوزيع %1.00 صندوق االرباح القابلة للتوزيع

تعتمد على العمر  ضريبة مرآبات
 وسعة المحرك

 تقريبا دينار 500
   للمرآبات الكبيرة

 التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة 
 
 

تعتمد على رأس المال 
 ونوع العمل

دينار تقريبا  1000
   للشرآات الصغيرة ذ م م

تعتمد على رأس المال  تصريح عمل البلديات
 ونوع العمل

دينار  1000الى  500من     

 رسوم جمارك 
  

تعتمد على نوع البضائع 
 تحري االعفاءات وقيمتها ومصدرها

   دخل الفائدة %5.00 الضرائب على فوائد البنوك
   قيمة العقد to 0.6% %0.3 رسوم الطوابع
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