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  ]المكان والتاريخ[

  ]اإلستشارياسم [ وةاألخ
  ]اسم اإلستشاري[ : .......................................................وةاألخ
 ءاًجز ]الجهة اسم[ .......................................................... على حصلت/خصصت .1

 ..............................................................لمواجهة تكاليف  تمويل،/من ميزانيتها
التمويـل  /الميزانيـة  هعتزم استخدام جزء من هـذ تو ]. اسم المشروعبكتب [... .................

  ........................................................ اسم المرجع للمدفوعات بمقتضى هذا العقد
 .]مشتريات رقم[ ....................................................... 

االستشـاريين  ] اسـم الجهـة  يكتب [ .......................................................: تدعو .2
 ............................: ..............الخدمات االستشارية التالية نفيذتلتقديم عروضهم ل

وتتضـمن    ].وصف مختصر ألهداف المهمة ونطاقهـا [ ...........................................
 .الشروط المرجعية المرفقة بيانا أكثر تفصيال عن الخدمات

  :في القائمة المختصرة التالية مالواردة أسماؤه لالستشاريينتم إرسال طلبات تقديم العروض  .3

  ]باالستشاريينة ختصرمالقائمة ال[ 
  هذا الطلب فيووفقا للخطوات المبينة   )1( ]طريقة االختيار[حسب  استشاريسيتم اختيار   . 4
  :يتضمن طلب تقديم العروض الوثائق التالية  . 5

  خطاب دعوة  ـ القسم األول  

  لالستشاريين تعليمات ـ القسم الثانى  

  قائمة البيانات  ـ الثالثالقسم 

  ـ نماذج نمطية فنيعرض  ـ الرابعلقسم ا  

  ـ نماذج نمطية ماليعرض  ـ الخامسالقسم   

  الشروط المرجعية ـ السادسالقسم   

  ذج نمطي للعقدونم ـ السابعالقسم   

  :لدى تسلمكم هذا الخطاب ،نأمل  . 6

  ؛اشعارنا بتسلمكم خطاب الدعوة )أ (

  .ينما إذا كنتم ستتقدمون بعرض خاص بكم أو باالشتراك مع آخرو )ب (

  المخلص

  ]الجهةواسم ووظيفة ممثل  ،توقيع[
                                                 

انية محددة، أو االختيار المبنى على الجودة والتكلفة، أو االختيار وفقا لميز : تحدد الطريقة المناسبة التي ستستخدم )1(

  .دياالختيار المبنى على أقل العروض تكلفة، أو االختيار المبنى على مؤهالت االستشاريين، أو اختيار مصدر وح
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مـن بـين    استشاريباختيار “ قائمة البيانات”في  اقوم الجهة الموضح اسمهت  1.1  مقدمة. 1

في خطاب الدعوة، وفقا لطريقة االختيار المحددة فـي   ينالمذكور االستشاريين

نصوص اإلرشادات العامة المحـددة فـي قائمـة    قائمة البيانات والمفصلة في 

  .البيانات

االستشاريون مدعوون لتقديم عرض فني وعرض مالي، أو عرض فني فقـط،    2. 1

حسبما هو موضح في قائمة البيانات للخدمات االستشارية المطلوبـة للمهمـة   

وسوف يكون هذا العرض هو األساس لمفاوضات   .المسماة في قائمة البيانات

  .ي يقع عليه االختيارذعقد مع االستشاري ال ، وفي النهاية للتوقيع علىالتعاقد

وحينما تتضـمن    .يجرى تنفيذ المهمة وفقا للمراحل المحددة في قائمة البيانات  3. 1

المهمة مراحل عديدة، فإن أداء اإلستشاري بموجب كل مرحلة يجب أن يكـون  

  .للجهة قبل البدء في المرحلة التالية قبوالًم

يجب أن يتعرف االستشاريون بأنفسهم على الظروف المحلية وأن يأخذوها فـي    4 .1

ومن أجل الحصول على معلومات مباشرة عـن    .الحسبان عند إعداد عروضهم

المهمة وعن الظروف  المحلية، يفضل أن يقوم االستشاريون بزيـارة للجهـة 

إذا كـان هـذا   ما قبل تقديم العروض  اجتماع واقبل تقديم العرض، وأن يحضر

مـا قبـل تقـديم     اجتمـاع ويعتبر حضور   .واردا في قائمة البيانات جتماعاال

باالتصـال بالمسـؤولين    وينبغي أن يقوم ممثل االستشاري .العروض اختياريا

الواردة أسماؤهم في قائمة البيانات لترتيب زيارتهم أو للحصول على معلومات 

مـن   وينبغي أن يتأكد االستشاري  .ما قبل تقديم العروض اجتماعإضافية عن 

إبالغ هؤالء المسؤولين بالزيارة في وقت مناسب لكـى يتسـنى لهـم إجـراء     

  .الترتيبات المناسبة

ساعد االستشـاري فـي   توفر الجهة المدخالت الموضحة في قائمة البيانات، وت  5. 1

بتـوفير   وتقـوم الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة للقيام بالخدمات، 

  .يانات والتقارير ذات العالقة بالمشروعالب

أن تكاليف إعداد العرض والتفاوض إلبرام العقد، بمـا فـي   ) 1(يرجى مالحظة   6. 1

أن ) 2(ذلك زيارة للجهة، غير قابلة لالسترداد كتكلفة مباشرة ألداء المهمة؛ و 

  .بقبول أي من العروض المقدمة ةملزم تالجهة ليس

ة ين يقدم االستشاريون مشـورة مهنيـة وموضـوع   بأالحكومة تقضى سياسة   7. 1

ونزيهة، وأن يحافظوا في كل األوقات على اولوية مصالح الجهة، دون اعتبـار  

للحصول على عمل مستقبال، وأن يتفادوا على نحو حازم التعارض مع المهـام  

االستشاري في مهمة تتعارض مـع   مع التعاملولن يتم   .هماألخرى أو مصالح

، أو تضعهم في وضع العاجز عـن  ىخرأ جهاتسابقة أو الحالية لالتزاماتهم ال

  .على خير وجه جهةالقيام بالمهمة بما يحقق صالح ال
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االستشاريين في ظـل   مع التعاملدون وضع حد لعمومية هذه القاعدة ال يجوز 1. 7. 1 

  :الظروف الموضحة أدناه

ريد السلع أو في توالجهة  تعاقدت معه يذيتم استبعاد االستشاري ال  )أ(

األشغال لمشروع ما، وأي من الشركات الفرعية المرتبطة به، من 

 مؤسساتالوالعكس، فإن . المشروع تقديم الخدمات االستشارية لنفس

لتقديم خدمات استشارية العداد أو تنفيذ مشروع ما، أو أي  ةالمستخدم

من شركاته الفرعية، سيتم استبعادها من أي توريد الحق للسلع، 

عدا ما يعتبر استمرارا (شغال أو الخدمات المرتبطة بالمهمة األولية واأل

للخدمات االستشارية السابقة التي قدمها االستشاري بالنسبة لنفس 

  ).المشروع

االستشاريين وأي من الشركات الفرعية التابعة لهم  مع التعاملال يتم   )ب(

  . نفي أي مهمة، تتعارض بطبيعتها مع مهمة أخرى لالستشاريي

االستشـاريين فـي    مع التعاملعاليه، يمكن ) أ( 1. 7. 1مثلما ورد في الفقرة  2. 7. 1

األشغال التالية، عندما يكون االستمرار ضروريا، وفي هذه الحالة فإن هـذه  

االمكانية سيتم تسجيلها في قائمة البيانات وستضـع العوامـل المسـتخدمة    

وسيكون القرار مقصورا . ستمرارالختيار اإلستشاري في اعتبارها احتمال اال

قرر تنفيذ األعمال التالية أم ال، وإذا نفـذت، يقـرر أي   تعلى الجهة في أن 

  .لهذا الغرض معه التعاملاالستشاريين يتم 

، مراعاة أعلى مستوى فـي  االستشاريينطلب من تأن الحكومة من سياسة   8. 1

 فيذا لهذه السياسة فإنوتن. االخالق خالل عمليات اختيار هذه العقود وتنفيذها

  :الحكومة

  :يالمصطلحات كما يل ييحدد، ألغراض هذا النص، معان  )أ(

عرض أو إعطاء أو تلقى أو طلب أي شىء   تعني “ممارسة فاسدة”  )1(

قيمة للتأثير على عمل أي مسؤول عام في عملية االختيار أو في  يذ

  تنفيذ العقد ؛

حقائق من أجل التـأثير فـي   إساءة عرض ال تعني“ممارسة احتيالية”  )2(

، ويتضـمن  الجهةعملية اختيار عقد أو تنفيذه على نحو يضر بمصالح 

قبل أو بعـد  (ذلك  الممارسات القائمة على التواطؤ بين االستشاريين 

بهدف وضع أسعار ذات مستويات مصـطنعة وغيـر   ) تقديم  العروض

 .لمفتوحةمن مزايا المنافسة الحرة وا الجهةتنافسية، ومن أجل حرمان 

أن االستشاري الموصـى للحكومة عرض بإرساء العقد إذا تأكد  أييرفض   )ب(

المنافسة على  فيأنشطة فاسدة أو احتيالية  في قد تورط بإرساء العقد عليه

  ؛يالعقد المعن
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إما بشـكل نهـائي أو لمـدة محـددة،      . سيعلن أن االستشاري غير مؤهل )ج(

ـ ي جهة تمويل أخرى أو أالحكومة موله تعقد  للحصول على ، اإذا تأكد له

ممارسات فاسدة أو احتيالية فـي   في أن االستشاري قد تورطفي أي وقت، 

  ؛تنفيذ ذلك العقد فيعقد أو الالتنافس للحصول على 

بـالتفتيش  لها ن االستشاريين السماح مطلب تالحق في أن للحكومة يكون   )د(

أن تتم مراجعتها بواسطة على حساباتهم وسجالتهم المتصلة بتنفيذ العقد، و

  .الحكومة عينهمتمراجعين 

ال يخضع االستشاريون إلعالن بعدم األهلية بسـبب ممارسـات فاسـدة أو     9. 1 

  .الواردة أعاله) د( 8. 1وفقا للفقرة الفرعية الحكومة احتيالية، صادر عن 

يقدم االستشاريون معلومات على النحو الموضح في نموذج تقديم العـرض    10. 1

دفعت أو  التيعن العموالت والهبات، إن وجدت، ) أالقسم الرابع ـ  (لمالي ا

 وعن تنفيـذ األعمـال إذا فـاز   . لعرضسوف تدفع للجهات المتصلة بهذا ا

  .بالعقد االستشاري

على االستشاريين اإللمام باألحكام الخاصة باالحتيال والفسـاد المنصـوص     11. 1

  .لموضحة في قائمة البياناتا ةبموجب الفقر يعليها في العقد النمط

توضيح وتعديل . 2

وثائق طلب تقديم 

  العروض

يجوز لالستشاريين طلب الحصول على توضيح ألي من وثائق طلب تقـديم   1. 2

في قائمة البيانات  قبل تاريخ تقـديم   ةالموضح لفترةاالعروض، وذلك خالل 

أو الفاكس ويتعين إرسال أي طلب للتوضيح كتابة بواسطة البريد   .العرض

قـوم  تو. على عنوان الجهة المبين في قائمة البيانـات  يأو البريد االلكترون

رسل تعلى هذه الطلبات و يالجهة بالرد  بواسطة الفاكس أو البريد االلكترون

بما في ذلك شرح الرد على السؤال لكن دون تحديـد  (من الرد  مكتوبةً نسخاً

لمدعوين الذين يعتزمون تقـديم  إلى جميع االستشاريين ا) لمصدر االستعالم

  .عروض

 ايجوز للجهة، في أي وقت قبل تقديم العروض، وألي سبب، سواء بمبادرته  2. 2

أن يغير في وثائق طلب  مدعو استشاريالخاصة، أو استجابة لتوضيح طلبه 

ويصدر أي تعديل مكتوبا من خالل ملحق . تقديم العروض عن طريق التعديل

إلـى جميـع    يلبريد أو الفاكس أو البريد األلكترونويرسل الملحق بواسطة ا

 اعلى تقديره ويجوز للجهة، بناًء  .االستشاريين المدعوين ويكون ملزما لهم

  .الخاص، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض

) اللغـات (مكتوب باللغة )  2. 1الفقرة (يطلب من االستشاريين تقديم عرض  1. 3  إعداد العرض. 3

  .ي قائمة البياناتالمحددة ف
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  العرض الفني
عند إعداد العرض الفني، يكون من المتوقع قيام االستشاريين بدراسة مفصـلة    2. 3

أوجـه الـنقص    يوقد تؤد  .هيتكون منها طلب تقديم العروض هذ للوثائق التي

  .المادية في توفير التعليمات المطلوبة إلى رفض العرض

  :يليب على االستشاريين التنبه بشكل خاص لما أثناء إعداد العرض الفني، يج  3. 3

جميع الخبرات الالزمة للمهمة، يجوز له رأى االستشاري أنه ال يمتلك  اإذ  )1(

الحصول على مجموعة كاملة من الخبرة عن طريق االتحاد مع استشاريين 

 استشاريأو مؤسسات أو كيانات أخرى، في شكل مشروع مشترك أو /أفراد و

وال يجوز لالستشاريين االتحاد مع   .ا هو مناسبمن الباطن حسبم

 مسبقة من على موافقة االستشاريين اآلخرين المدعوين لهذه المهمة إال بناًء

ويتم تشجيع .  الجهة، وذلك على  النحو الموضح في قائمة البيانات

في مشروعات مشتركة اليمنيين االستشاريين  إلشراك ياالستشاريين على السع

  .معهم من الباطن لتنفيذ جزء من  المهمةأو التعاقد 

بالنسبة للمهام المحددة على أساس وقت عمل العاملين، يوضح العدد المقرر   )2(

أن  يبيد أن العرض ينبغ  .لشهور عمل العاملين المهنيين في قائمة البيانات

. االستشاري قررهييؤسس على عدد شهور عمل العاملين المهنيين الذي 

م المحددة على أساس الميزانية الثابتة، تعرض الميزانية في وبالنسبة للمها

  .قائمة البيانات وال يجوز أن يتجاوز العرض المالي هذه الميزانية

كون غالبية العاملين المهنيين الرئيسيين المقترحين من تفيه أن  فضلمن الم  )3(

رة لهم عالقة عمل ممتدة ومستقممن االستشاري أو  لدى العاملين الدائمين

  .معه

ينبغي أن يتوافر لدى العاملين المهنيين المقترحين، كحد أدنى الخبرة الموضحة   )4(

فضل من يعملون في ظل ظروف تماثل الظروف السائدة يفي قائمة البيانات، و

  .الجمهورية اليمنيةفي 

ذاتية واحدة  سيرةال يتم اقتراح عاملين مهنيين بدالء، وال يجوز تقديم سوى   )5(

  .المؤهالت والخبرات لكل وظيفةفقط عن 

يجب أن تكون التقارير التي يصدرها االستشاريون كجزء من هذه المهمة   )6(

فيه أن تتوافر لدى  فضلالمومن   .المحددة في قائمة البيانات) اللغات(باللغة 

  .العربية موظفي االستشاري معرفة عملية باللغة

ة باستخدام النماذج النمطية المرفقـة  سوف يوفر العرض الفني التعليمات التالي  4. 3

  ).الرابع القسم(

القسم (شرح مختصر لتنظيم االستشاري وملخص للخبرات الحديثة في المهام   )1(

ويبين الملخص، بالنسبة لكل مهمة، بين . ذات الطبيعة المماثلة) ب : الثالث

عقد، أمور أخرى، نبذة عن خبرات العاملين المقترحين ومدة المهمة، وقيمة ال

  .ودور االستشاري
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أية تعليقات أو اقتراحات حول الشروط المرجعية  وحول البيانات وقائمة  )2(

  ).ج : الرابعالقسم (قدمها الجهة تالخدمات والتسهيالت التي 

  ).د : الرابعالقسم (داء المهمة ألوصف لمنهج وخطة العمل   )3(

والمهام التي ستوكل قائمة بالعاملين المهنيين المقترحين حسب التخصص   )4(

  ).هـ : الرابعالقسم (لكل عضو في فريق العاملين وموعدها 

بيانات سيرة ذاتية حديثة موقعة من العاملين المهنيين المقترحين والممثل   )5(

التعليمات  وينبغي أن تتضمن  ).والرابع القسم (المفوض بتقديم العرض  

درجة إلضافة إلى باالهيئة، / ستشاريالااألساسية عدد سنوات عمل 

  .األخيرة تلف المهام خالل السنوات العشرالمسؤولية التي توالها في مخ

) ، ووقت العاملينالمساعدونالعاملون (تقديرات إلجمالي مساهمة العاملين   )6(

الالزمة لتنفيذ المهمة، يدعمها رسم بيانى باألعمدة يبين الوقت المقترح لكل 

  ).هـ، ز  :الرابعالقسم (عضو في فريق العاملين المهنيين 

للمنهج المقترح للتدريب وتشكيل هيئة العاملين به  يليوصف تفص  )7(

ومراقبته، إذا كانت قائمة البيانات تحدد التدريب باعتباره مكونا أساسيا في 

  .المهمة

  .أية معلومات إضافية مطلوبة في قائمة البيانات  )8(

  .يةال يتضمن العرض الفني أية معلومات مال  5. 3

عند إعداد العرض المالي، من المتوقع أن يأخذ االستشاريون في الحسـبان   6. 3  العرض المالي

وينبغي أن يتفق . المتطلبات والشروط الواردة في وثائق طلب تقديم العروض

وهـو يتضـمن كـل    ). الخامس القسم(العرض المالي مع النماذج النمطية 

أجانـب  (ألجور التي تدفع للعـاملين ا) أ(التكاليف المرتبطة بالمهمة، وتشمل 

المصاريف القابلة لالسترداد ) ب(، )يومحليين، في الموقع وفي المقر الرئيس

، تمهيدا يوالمحل يالدول(، واالنتقال )سكنل، ايالبدل اليوم(مثل بدل اإلعاشة 

المركبـات، المعـدات المكتبيـة،    (، والخدمات والمعدات )للحضور وللعودة

، وإيجار المكاتب، والتأمين، وطبع الوثائق، والدراسـات  )األثاث، واإلمدادات

وينبغي بيـان    .المسحية، والتدريب، إذا كان يمثل عنصرا كبيرا من المهمة

تفاصيل هذه التكاليف حسب األنشطة، وتقسيمها إلى نفقات خارجية ومحلية، 

  .إذا كان ذلك مالئما

صل، الضـرائب المحليـة   ينبغي أن يحدد العرض المالي بوضوح، كمبلغ منف  7. 3

، والرسوم وغيرها من األعباء المالية التـي  )بما فيها التأمينات االجتماعية(

ـ ييفرضها القانون السار اريين مـن البـاطن   ، على االستشاريين، واالستش

  .؛ ما لم ينص في قائمة البيانات على خالف ذلكوالعاملين لديهم
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وال يجـوز  . قابلة التحويلبعملة  يجوز أن يحدد االستشاريون سعر خدماتهم 8. 3

طالب تويجوز للجهة أن . جنبيةألالستشاريين استخدام أكثر من ثالث عمالت 

بالريال يحددوا النسبة من سعرهم التي تمثل التكلفة المحلية  أناالستشاريين 

  .إذا نصت قائمة البيانات على ذلكاليمني 

مة إن وجدت، التـي دفعهـا أو   يتم إدراج العموالت والهبات المتعلقة بالمه  9. 3

  ).ـ أالخامس القسم (سيدفعها االستشاريون في نموذج عرض االقتراح المالي 

وخالل هذه . توضح قائمة البيانات مدة سريان العروض  بعد تاريخ تقديمها  10. 3

المدة، يتوقع من اإلستشاري إبقاء العاملين المهنيين المقتـرحين جـاهزين   

إلتمام المفاوضات خـالل هـذه    االجهة قصارى جهدهبذل تو  .ألداء المهمة

سريان العرض، فـإن لالستشـاريين    فترةالجهة تمديد  ترادأوإذا   .المدة

  .عروضهم فترةالذين ال يوافقون على ذلك الحق في عدم تمديد 

تقديم العروض . 4

  وتسلمها وفتحها

الـة طلبـه؛   العرض الفني والعرض المالي في ح(يتم إعداد العرض األصلى 1. 4

وال يحتوى على كتابة بين السـطور، أو  . بحبر ال يمحى) 2. 1انظر الفقرة 

فوق الكلمات، باستثناء ما يكون  ضروريا لتصـويب أخطـاء مـن جانـب     

المفوضـون  ويتعين أن يوقع الشـخص أو األشـخاص    .االستشاري نفسه

  .العروض على هذه التصويبات باألحرف األولىبالتوقيع على 

باألحرف األولى على جميع صـفحات  االستشاري مفوض من الممثل ال يوقع  2. 4

  .يرفق بالعرض يالعرض ويتم تأكيد تفويض الممثل بتوكيل كتاب

 .لكل عرض، عدد النسخ الموضحة في قائمة البياناتسوف يعد اإلستشاري   3. 4

، حسبما هو مناسب، على كل عـرض  “نسخة”و “ أصل”ويتم وضع كلمة 

وإذا وجدت اختالفات بين األصـل والنسـخ الخاصـة      .فني وعرض مالي

  .بالعرض يكون األصل هو الفيصل

يوضع أصل وجميع نسخ العرض الفني في مظروف مغلق، مكتـوب عليـه     4. 4

، كما يوضع أصل وجميع نسخ العرض المـالي فـي   “عرض فني”بوضوح 

ال يفتح مـع  : "وتحذير”عرض مالي ”مظروف مغلق مكتوب عليه بوضوح 

 .ويتم وضع المظروفين في مظروف خارجي يـتم غلقـه    .“الفنيالعرض 

حمل المظروف الخارجي عنوان جهة التقديم والتعليمات األخرى الموضحة يو

فـتح  حضور لجنـة  بال يفتح إال ”في قائمة البيانات، ويكتب عليه بوضوح 

  ".المظاريف
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تقديم في الوقـت يجب تسليم العرض الفني والمالي المستكملين في عنوان ال 5. 4

يسـلم بعـد    عرضوأي   .والتاريخ المحددين في قائمة البيانات أو قبل ذلك

  .آخر موعد لتقديم العروض يعاد دون أن يفتح

بعد إنتهاء آخر موعد لتقديم العروض، سيتم فتح العرض الفني المقدم على   6. 4

  .فتح المظاريفالفور بواسطة لجنة 

حتـى   حرزاً في مكان آمن، وبحالته المسلمةوم ويبقى العرض المالي مغلقاً  

  .عالنيةفنياً  المؤهلة المالية يتم فتح جميع العروض

  

   تقييم العروض. 5

  أحكام عامة
أي استشاري ان يتصل بالجهة بشأن أي أمر يتعلق بعرضه، من  أرادإذا   1. 5

حتى وقت إرساء العقد، يجب عليه أن يفعل ذلك كتابة  روضوقت فتح الع

هه للعنوان المبين في قائمة البيانـات وأي محاولـة مـن جانـب     ويوج

للعرض، أو مقارنة العـروض،   ااالستشاري للتأثير على الجهة في تقييمه

  .ؤدى إلى رفض عرض اإلستشاريتأو قرارات إرساء العقد قد 

على العروض المالية حتـى   اإلطالعال يجوز للقائمين بتقييم العروض الفنية   2. 5

  .اء من التقييم الفنييتم االنته
  

  تقييم العروض الفنية
عينها الجهة العروض على أساس استيفائها للشروط تتقيم لجنة التقييم التي 3. 5

ال تزيد عن ثالثة لكل (المرجعية، وتطبيق معايير التقييم ومعاييرها الفرعية 

ويعطـى لكـل عـرض      .ونظام النقاط الموضح في قائمة البيانـات ) معيار

إذا لـم يكـن     .درجة فنية ويتم في هذه المرحلة رفض أي عرض مستجيب

مستوفيا للنواحى المهمة في الشروط المرجعية أو إذا لم يحصل على الحـد  

  .األدنى للدرجة الفنية المحددة في قائمة البيانات

ـ في حالة االختيار المبنى على مؤهالت االستشاريين، واختيار مصدر وح  4. 5 د، ي

لحاصل على أعلى النقاط أو االستشـاري المختـار علـى    فإن االستشاري ا

د، يتم دعوته للتفاوض حول عرضه وحول العقـد علـى   يأساس مصدر وح

أساس العرض الفني والعرض المالي المقدمين وفقا للتعليمات المبينة فـي  

  .وقائمة البيانات 2. 1الفقرة 
  

مبنى على الجودة والتكلفة، طرق االختيار ال(فتح وتقييم العروض المالية علنا؛ وترتيب 

  . )والميزانية المحددة، وأقل العروض تكلفة فقط
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خطر الجهة االستشاريين الـذين لـم تسـتوف    تبعد استكمال تقييم الجودة، 5. 5

عروضهم الحد األدنى من الدرجات المؤهلة او الذين اعتبروا غير مستجيبين 

عادتها دون إتم يلية سللعروض والشروط المرجعية، مبينا ان عروضهم الما

خطـر الجهـة   توفي الوقـت نفسـه     .فتحها بعد استكمال عملية االختيار

ـ ع وا الحد األدنى لدرجات التأهيل، محققاالستشاريين الذين  التـاريخ   نابي

وال يكـون تـاريخ الفـتح قبـل       .والوقت المحددين لفتح العروض المالية

رسـال اإلخطـار بخطـاب    ويجوز إ. اسبوعين على األقل من تاريخ االخطار

  .يمسجل، أو الفاكس أو البريد االلكترون

االستشاريين الذين يريـدون   يحضور ممثلبيتم فتح العروض المالية عالنية   6. 5

ـ ويتم قراءة أسماء االستشاريين، و. الحضور واسـعارهم   فنيـة درجات الال

عـد الجهـة   تالمقترحة بصوت مرتفع وتسجل عند فتح العروض الماليـة و 

  .يبالفتح العلن اًمحضر

أي، مـا  (التقييم ما إذا كانت العروض المالية مستوفاة  و التحليل تقرر لجنة  7. 5

تكاليف جميع البنود في العروض الفنية المنـاظرة، وإذا لـم    يإذا كانت تغط

، )االبتـدائي قوم الجهة بتقدير تكاليفها وإضافتها إلـى السـعر   تتكن كذلك، 

تحويل األسعار بمختلف العمالت إلى العملـة  وتصويب أية أخطاء حسابية، و

وتكـون أسـعار البيـع الرسـمية       .المشتركة المحددة في قائمة البيانـات 

المستخدمة،  التي يقدمها المصدر المحدد في قائمة البيانات، هي األسـعار  

وتسـتبعد عمليـة التقيـيم    . السارية في التاريخ المحدد في قائمة البيانـات 

  .7. 3المحددة في الفقرة  لرسوم األخرىاالضرائب المحلية و

في حالة االختيار المبنى على الجودة والتكلفة، يعطى أقل عرض مـالي درجـة     8. 5

ويجرى حساب الدرجات  المالية للعروض المالية األخرى . نقطة 100مالية من 

ويتم ترتيب العروض وفقا لحاصل جمع . وفقا لما هو موضح في قائمة البيانات

الـوزن المعطـى   =  T( باستخدام األوزان  (Sf)والمالية  (St)الفنية درجاتها 

الموضـحة  ) P =1+T(الوزن المعطى للعرض المالي ؛  =  Pللعرض الفني ؛ 

ـ  .%S=St × T% + Sf × p: في قائمة البيانات ي ذوتتم دعوة االستشـاري ال

  .مالية للتفاوض/ تحصل على أعلى مجموع درجات فنية 

االستشاري الذي ختار الجهة تعلى ميزانية محددة،  ييار المبنفي حالة االخت  9. 5

السعر (أعلى عرض فني من حيث الترتيب، وذلك في نطاق الميزانية قدم 

وفي حالة   .وترفض العروض التي تتجاوز الميزانية المحددة). “المقيم"

سعر (ختار الجهة أقل عرض تاالختيار المبنى على أقل العروض تكلفة، 

  .على الحد األدنى للدرجة الفنيةاالستشاريين الذين حصلوا من بين ) “مقيم”

  .وفي كلتا الحالتين، تتم دعوة االستشاري المختار للتفاوض



  تعليمات لالستشاريين: قسم الثانيال                             ذ على اساس المبلغ االجمالي المقطوعالتنفي -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

10 
 

في العنوان الموضح في قائمـة  بين الجهة واالستشاري تجرى المفاوضات 1. 6  المفاوضات. 6

  .العقد البيانات، وذلك بهدف التوصل التفاق حول جميع النقاط وتوقيع

خطـة  (تتضمن المفاوضات مناقشات للعرض الفني، ومنهج العمل المقترح   2. 6

لتحسـين  االستشـاري  تقدم بهـا  ي، وشغل الوظائف، وأية اقتراحات )العمل

قوم الجهة واالستشاري بوضع ما يتم االتفاق عليه تثم   .الشروط المرجعية

البيانية الموضحة  من الشروط المرجعية النهائية، وشغل الوظائف، والرسوم

لألنشطة، والعاملين، وفترات العمل في الميدان وفـي المكتـب الرئيسـى،    

وبعد ذلك يتم إدمـاج    .وشهور عمل العاملين، واإلمدادات، وإعداد التقارير

وصـف  ”خطة العمل والشروط المرجعية النهائية المتفق عليها في وثيقـة  

خاص لتحقيق الحد األمثل  ويوجه اهتمام. وتشكل جزءا من العقد“ الخدمات

في نطاق الميزانية المتاحـة وللتحديـد   االستشاري للمخرجات المطلوبة من 

الواضح للمدخالت المطلوبة من الجهة لضمان تنفيذ المهمة علـى الوجـه   

  .يالمرض

تتضمن المفاوضات المالية توضيحا اللتزامات االستشاري الضـريبية فـي     3. 6

، وكيفية النص عليها في العقد؛ كما تعكـس  )إن وجدت(الجمهورية اليمنية 

وما لـم توجـد أسـباب      .التعديالت الفنية المتفق عليها في تكلفة الخدمات

ال تتضمن بيانا (استثنائية، فإن المفاوضات المالية ال تتضمن أجور العاملين 

االختيـار  وال أجور الوحدات المقترحة األخرى في حاالت ) لتفاصيل األجور
وطريقة  على ميزانية محددة يواالختيار المبن الجودة والتكلفة،على  يالمبن

وفر ي،  ، وفيما يتعلق بالطرق األخرىالعروض تكلفة االختيار المبنى على أقل

االستشاري التعليمات عن األجور الواردة في المرفق الخاص بهذه التعليمات 

  .لالستشاريين

ـ االستشاري بعد اختيار   4. 6 املين المهنيـين األساسـيين   على أساس تقييم الع

تفاوض إلبرام عقد على أساس الخبـراء  تالمقترحين، فإن الجهة يتوقع أن 

طلب الجهة تأكيدات بـأن  توقبل مفاوضات التعاقد، .  المذكورين في العرض

نظر الجهة في إجراء عمليات استبدال أثناء توال . الخبراء متوافرون بالفعل

في  يلطرفان على أن التأخير غير الضرورالتفاوض على العقد ما لم يتفق ا

عملية االختيار يجعل هذا االستبدال أمرا حتميا أو أن هذه التغييرات أساسية 

وإذا لم يكن األمر كـذلك، وإذا ثبـت أن العـاملين    . لتحقيق أهداف المهمة

األساسيين قد أدرجوا في العرض دون التثبت من تـوافرهم، فإنـه يجـوز    

  .االستشاري استبعاد
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ومن أجـل إتمـام   . تختتم المفاوضات بإجراء مراجعة لنموذج مسودة العقد 5. 6

بتوقيع العقد المتفق عليه بـاألحرف   و االستشاريقوم الجهة تالمفاوضات، 

ـ االستشـاري  قوم الجهة بدعوة ت. وفي حالة فشل المفاوضات. األولى ي ذال

  .أعلى الدرجات إلبرام العقد ثانيعلى  حصل

وعقـب إتمـام     .الفـائز االستشـاري  يتم إرساء العقد بعد التفاوض مـع   1. 7  دإرساء العق .7

قوم الجهـة فـورا بإخطـار االستشـاريين اآلخـرين      تالمفاوضات بنجاح، 

ف العروض يراعيد مظتالمسجلين على القائمة المختصرة بأنهم لم يوفقوا، و

 إلـيهم  لفنـي باالستشاريين الذين أخفقوا في التقييم اة الخاص ةالمالية المغلق

  ).3. 5الفقرة (

في تنفيذ المهمة في التاريخ والمكـان  االستشاري بدأ ييكون من المتوقع أن   2. 7

  .المحددين في قائمة البيانات

ال يجوز كشف التعليمات المتعلقة بتقييم العـروض والتوصـيات الخاصـة     1. 8  السرية .8

لالشخاص اآلخـرين  بعمليات اإلرساء لالستشاريين الذين قدموا العروض أو 

الفـائز  االستشـاري  غير المعنيين رسميا بالعملية، وذلك  حتى يتم إخطـار  

  .برسو العقد عليه
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  قــرفـم

  معلومات لالستشاريين

  المصروفات اإلدارية غير المباشرة. 1

ال تـرتبط مباشـرة بتنفيـذ     التـي االستشاري تكاليف عمل  هيالمصروفات اإلدارية غير المباشرة 

تكاليف المقـر   هيوالبنود المعتادة لذلك   .وال يتم استردادها كبنود مستقلة بمقتضى العقدالمهمة، 

مراقبة المشروع، اإليجار،  فيوقت كبار العاملين  ،الفواتير فيوقت الشركاء، الوقت غير المدرج (

ن ال يعملون ، وتكاليف العاملين الذي..)العاملين المساعدين، األبحاث، تدريب العاملين، التسويق الخ

 ،وخـالل المفاوضـات   .وتكاليف تحسين العمـل  ،مشروعات تحقيق االيرادات فيالوقت الحالى  في

معتمدة من مراجع مستقل، تعزز المصروفات اإلداريـة غيـر    ،يجرى توفير بيانات  مالية مراجعة

تتكـون   التـي المباشرة للسنوات الثالث األخيرة، من أجل مناقشتها، إلى جانب قوائم مفصلة للبنود 

قبـل  توال  .منها المصروفات  اإلدارية غير المباشرة والنسبة المئوية لكل منها إلى الراتب األساسى

للعاملين الـذين   ،معاشا إضافيا للنفقات االجتماعية، والمصروفات اإلدارية غير المباشرة الخ الجهة

إال التكـاليف  االستشـاري   ستحقيال  ،هذه الحالة فيو. لدى االستشاري ليسوا مستخدمين دائمين

  .اإلدارية والرسوم على المدفوعات الشهرية الخاصة بالعاملين بعقود من الباطن

  المصاريف المستردة. 2

تركز المفاوضات المالية بشكل أكبر على بنود مثل المصروفات النقدية وغيرها من المصـاريف    1. 2

تكلفة عمليات المسح، والمعـدات،   ،يدويجوز أن تشمل هذه التكاليف، ولكن دون تحد. المستردة

وإيجار المكاتب، واإلمدادات، والسفريات الدولية والمحلية، وإيجار الحاسـب اآللـى، وتمهيـدا    

ويجوز أن تكون هذه التكـاليف محـددة أو قابلـة     .والتأمين، والطباعة، الخ ،للحضور والعودة

  .لالسترداد بالعملة األجنبية أو المحلية

  فيالضمان المصر. 3

 يعلى توقعـات بالتـدفق النقـد    بناًء  ، بما فيها أية دفعات مقدمةلالستشاريوتتم المدفوعات   1. 3

لالستشاري متفق عليه  يضمن المدفوعات المنتظمة  ي، وفقا لجدول تقديرفييغطيها ضمان مصر

  .واألجنبية، طالما تستمر الخدمات كما هو مقرربالعملة المحلية 
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  لبياناتقائمة ا. القسم الثالث

الفقرة من 

التعليمات 

  لالستشاريين

  واإلضافات إليها فقرات التعليمات لالستشاريينالتعديالت فىالتوضيحات، و

  ___________________ .]اسم الجهة[اسم الجهة هو 1.1

  .________________________ :طريقة االختيار 

الفني هو المطلوب  العرضأو[المالي مطلوبينالعرضالفني والعرضإن  1.2

  .__________________________.]فقط

اسم المهمة [ إن اسم ورقم عملية الشراء للمهمة هما
  _______________________. ]والرقم

  .]قم بإدراج الوثيقة ورقم الفقرة[ إن الفقرات الخاصة بالخداع والفساد في العقد هي  1.11

قبل تقديم العروض وإن عنوان طلب يوماً]األيامعدد[يمكن طلب التوضيحات لغاية 2.1

  .]الفاكس والعنوان على البريد اإلليكتروني رقم العنوان،[  :التوضيح هو

  .]العربية أو اإلنجليزية[يجب أن تقدم العروض باللغة 3.1

 .]شخص. ضع عدد األشهر[إن العدد المقدر من أشهر عمل الكادر المهني إلنجاز المهمة هو  ) 2(3.3

إما إذا كانت هذه المهمة من النوع الذي سيدفع لها بطريقة الميزانية الثابتة يجب أن ال [

  .]ضع قيمة الميزانية[ المالي قيمة الميزانية المتوفرة والتي هي العرضيتجاوز 

ادخل قائمة [إن الحد األدنى من الخبرة المطلوبة من الكادر المهني المقدم للعطاء  هي  ) 4(3.3
. ]بعناوين الوظائف وسنوات الخبرة و الخبرات المحددة المطلوبة

_________________________.  

  ].اإلنجليزية وأالعربية[سيتم تقديم التقارير المطلوبة في إطار هذه المهمة باللغة   ) 6(3.3

ال "ة ضع قائمة أو ضع كلم[ الفني هيالعرضإن المعلومات اإلضافية المطلوبة في  ) 8(3.4
  _____________________.]“يوجد

ضع قائمة تحدد [ المالي هي العرضإن الضرائب والرسوم واألجور التي يجب أن تحدد في  3.7
النوع والمسؤولية القانونية و مصدر التعليمات اإلضافية إذا كان ذلك 

  ________________________.]ضروريا

  .بعد تاريخ التقديم يوماً ]عدد األيام[لمدةةوصالحساريةضوالعربقىتيجب أن  3.10
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  .نسخ من كل عطاء] [صل وأيجب على االستشاري أن يقدم 4.3

 .]العنوان الكامل للجهة[إن العنوان الذي يتم تقديم العروض عليه هو 4.4

________________________________________________________  

  .].......[ في تاريخ ]......[ الساعة[......] يومروض في موعد أقصاهينبغي تقديم الع 4.5

  _____________.]العنوان[عنوان االتصال مع الجهة هو 5.1

  :الفني هي العرضكل من معايير تقييملإن عدد النقاط التي ستعطى  5.3

  النقاط                 

  ]10 – 5[      الخبرة المحددة لالستشاري المتعلقة بالمهمة   )1(

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  الخبرة المحددة لالستشاري المتعلقة بالمهمة في االستجابة للشروط المرجعية  )2(

                  ]20 – 50[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]60 – 30[      المؤهالت والتخصص للكادر األساسي للمهمة   ) 3(

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]10 – 0[        )التدريب(مة نقل برنامج المعرفة مالء  ) 4(

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

من قبل المواطنين من بين الكادر األساسي المقدمة من قبل (المشاركة المحلية   )5(
  ]10 – 0[      نقاط 10ومحلية، على أن ال تزيد عن  مؤسسات أجنبية

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

  ]اذكر المعايير الفرعية[  

 100   إجمالي النقاط                
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) 3(ي سيعطى بموجب كل مقياس فرعي لتقييم مؤهالت الكادر بموجب إن عدد النقاط الذ

  :أعاله هو

  النقاط                   

  ]30. 20[            المؤهالت العامة) 1(  

  ]60. 50[            مة للمهمةءالمال) 2(  

  ]20. 10[        الخبرة في المنطقة واللغة العربية ) 3(  

  100      إجمالي النقاط              

  نقطة] عدد النقاط[الفني هو العرضالنقاط مطلوب لنجاح  إن أدنى عدد مسجل من

إن مصدر معدالت البيع الرسمية  ]دوالر/ريال[ستكون العملة الوحيدة لتحويل األسعار هي 5.7

  .____تاريخ  ]إن تاريخ معدل التحويل هو – البنك المركزي اليمني[ هو

هو نقاط  Sfحيث أن  Sf = 100 x Fm / Fالمالي هيالعرضإن صيغة تحديد نقاط 5.8

  .الذي تتم عليه العملية العرضقيمة  Fالسعر األدنى  Fmالمالي،  العرض

  : إن األوزان التي تعطى للعروض الفنية والمالية هي

  ، و ] 0.8و  0.6عادة بين  ]________= الفنية 

  . ] 0.2و  0.4عادة بين  ]________= المالية 

  _______________________ستعقد المفاوضات في 6.1

  __________________]الموقع[في]تاريخ[يتوقع للمهمة أن تبدأ في 7.2
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  )إلزامية( ـ النماذج النمطية الفنيـ العرض الرابع القسم 

  .الفنينموذج تقديم العرض   أ  4

  .االستشارييمكن الرجوع إليها بشأن  التيالجهات   ب  4

والتسـهيالت   ،والخدمات ،عن الشروط المرجعية  وعن البيانات االستشاريات تعليقات واقتراح  ج  4

  .الجهةقدمها ت التي

  .داء المهمةألعمل العن أسلوب وخطة  يةمنهجال  د  4

  .تكوين الفريق ومهمة أو مهام كل عضو فيه  هـ  4

  .السيرة الذاتية للعاملين الفنيين المقترحين  و   4

  .الفنيين للعاملين يالجدول الزمن  ز  4

  ).النشاطات(جدول األنشطة   حـ  4
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  ]التاريخ ،الموقع[

  ]الجهةاسم وعنوان [ ................................................ ........................... :إلى  

  :األخوة/ حضرات   

  ................................................ فيشارية نعرض تقديم الخدمات االست ،أدناهالموقعين  ،نحن  

 ]اسم الخدمات االستشارية[.................................................................................
ـ   .والعرض المقدم منا ]التاريخ[..................... فيوفقا لطلبكم بتقديم عرض المؤرخ   ،ذاوبموجب ه

  .مظروف مغلق منفصل فيوعرضا ماليا  الفنييتضمن هذا العرض  الذينقدم عرضنا 

فإننا نتعهد بالتفـاوض   ،]تاريخ[................قبل  أيوإذا تم إجراء مفاوضات خالل مدة سريان العرض،   

  .ى العقدوعرضنا ملزم لنا ويخضع للتعديالت الناتجة عن التفاوض عل  .على أساس العاملين المقترحين

  .عرض تتلقونه أيومفهوم لدينا أنكم غير ملزمين بقبول     

  ،المخلص

  :التوقيع المعتمد

  :اسم ووظيفة الموقع

  :االستشارياسم 

  :العنوان

  الفنيأ ـ نموذج تقديم العرض  4
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  ت على أفضل وجهتبين المؤهال التيو السنوات الخمس األخيرة فينفذت  التيالخدمات ذات العالقة 

الكيان بشـكل  / االستشاريالخاصة بكل مهمة مرجعية تعاقد عليها  التعليماتذكر أ. التاليباستخدام النموذج 

  .اتحاد في، سواء منفردة ككيان مشارك أو كواحدة من الشركات الرئيسية قانوني

  :البلد  عنوان المهمة

ــذين    :الموقع داخل البلد ــون ال ــاملون المهني ــالع وفرهم ي

  :)شخصية هنبذ(الكيان / االستشاري

 :عدد العاملين  :الجهةاسم

  

  :المهمة عدد شهور العمل للعاملين ؛ مدة  :العنوان

بالقيمـة الحاليـة   (القيمة التقريبية للخدمات  :)سنة/شهر(تاريخ االنتهاء :)سنة/ شهر (تاريخ البدء 

  :)يللدوالر األمريك

عدد شهور العمل للعاملين المهنيين الـذين   :واإن وجد،اسم االستشاريين المشاركين

  :يوفرهم االستشاريون المشاركون

  :المكلف واألعمال المؤداة)رئيس الفريق،المنسق/مدير المشروع(اسم كبير العاملين 

  

  

 :للمشروع يوصف سرد

  

  

 :يقدمها العاملون لديكمالتيوصف الخدمات الفعلية 

  

  ــــــــــــــــــــــــ :االستشارياسم 

االستشارييمكن الرجوع إليها بشأن  التيب ـ الجهات  4



  النماذج النمطية-العرض الفني: القسم الرابع           التنفيذ على اساس المبلغ االجمالي المقطوع -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

19 
 

    

  

    

  :عن الشروط المرجعية

  

  

  :الجهةقدمها ت التيوالتسهيالت  ،والخدمات ،عن البيانات

  

  

والتسهيالت  ،والخدمات ،ج ـ تعليقات واقتراحات االستشاريين على الشروط المرجعية وعلى البيانات 4

   الجهةقدمها ت التي
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  د ـ وصف عن أسلوب وخطة عمل أداء المهمة 4
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  كل عضو فيه) مهام(ومهمة ) العاملين(هـ ـ تكوين الفريق  4

  

  اإلداريون/ العاملون الفنيون . 1

  

  المهمة الوظيفة االسم
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  المساعدون/ العاملون  . 2

  

  المهمة الوظيفة االسم
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  نموذج عن السيرة الذاتية للعاملين المهنيين المقترحينو ـ  4

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الوظيفة المقترحة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : االستشاري اسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :اسم الموظف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :المهنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تاريخ الميالد

  ـــــــــــ  :ــــــــــ الجنسية :الكيان/  االستشاريسنوات العمل مع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  :الجمعيات المهنية فيالعضوية 

  :اقام به التيتفاصيل المهام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :المؤهالت األساسية

ويتم وصف درجـة   ،يعطى موجز عن الخبرة والتدريب األكثر اتصاال  بأعمال المهمة لعضو هيئة الموظفين[
ـ  دونووي.المهام السابقة ذات الصلة مع ذكر التواريخ والمواقع فيتوالها العضو  التيية مسؤولال فـي  ك ذل

  ]. نحو نصف صفحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التعليم

مع ذكر  ،الجامعة أو غيره من التعليم المتخصص لعضو هيئة الموظفين/ يعطى ملخص عن التعليم بالكلية [
  ].  صفحةنحو ربع  في ذلك دونووي. حصل عليها التيوتواريخ االلتحاق والدرجات  ،أسماء جهات التعليم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فيالسجل الوظي

وتسجل جميـع الوظـائف    .تم القيام بها بترتيب عكسى التيتذكر جميع األعمال  ،بدءا من الوظيفة الحالية[
ظـائف  وأسماء الو ،وأسماء جهات العمل .مع ذكر التواريخ ،شغلها عضو هيئة الموظفين منذ التخرج التي
تـم   التـي تبين أنواع األنشـطة   ،السنوات العشر األخيرة فيوبالنسبة للخبرة  .ومواقع المهام ،شغلها التي

  . صفحتين نحو في ذلك دونووي .كلما كان ذلك ممكنا ،أداؤها والعمالء الذين يمكن الرجوع إليهم



  النماذج النمطية-العرض الفني: القسم الرابع           التنفيذ على اساس المبلغ االجمالي المقطوع -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

24 
 

  :اللغـات

  ].والكتابة ،والقراءة ،التحدث فييف ؛ أو ضع ،مقبول ،جيد ،ممتاز :يتم تحديد درجة اإلجادة ،لكل لغة[

  :شهــادة

 ،ومـؤهالتى  ،أن هذه البيانات صحيحة بالنسـبة لشخصـى   ،حسب معرفتى ويقينى ،أنا الموقع أدناه ،أشهد

  .وخبرتى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ            :التاريخ

/ شـهر  / يـوم                                  ]ستشاريتوقيع عضو هيئة الموظفين والممثل المفوض لال[
  سنة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  :اسم عضو هيئة الموظفين بالكامل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم الممثل المفوض بالكامل
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  للعاملين يالجدول الزمنز ـ  4

  )في شكل أعمدة بيانية(الشهور       

  

  

ر التقاري  الوظيفة  االسم

/ المطلوبة 

  األنشطة

  عدد الشهور  12  11  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1

                                

ــوع  المجمــ

  )1(الفرعى 

                                

ــوع  المجمــ

  )2(الفرعى 

                                

ــوع  المجمــ

  )3(الفرعى 

                                

ــوع  المجمــ

  )4(الفرعى 

                                

  

  أساسي    :عمل بعض الوقت                   أساسي          :عمل كامل الدوام              

                     أساسي           :التقارير المطلوبة              

                     أساسي            :مدة األنشطــة              

  ـــــــــــــــــــــــ :التوقيع                                                                        

  )الممثل المفوض(                                                                        

  ــــــــــــــــــــ :االسم بالكامل                                                                        

  ـــــــــــــــــــــــ :الوظيفة                                                                        

  ـــــــــــــــــــــــ :العنوان                                                                        
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)العمل(ح ـ جدول النشاط  4 ) 

  أ ـ بنود األبحاث والدراسات الميدانية

  

  ]هي شهور اعتبارا من بدء العمل في المهمة:الثانى الخ،ولاأل[ 

 

ول
األ

نى  
لثا
ا

ث  
ثال
ال

بع  
را
ال

س  
ام
لخ
ا

س  
ساد

ال
  

بع
سا
ال

من  
لثا
ا

سع  
لتا
ا

شر  
لعا
ا

شر  
 ع
ى
حاد
ال

  

شر
 ع
نى
لثا
ا

  

  

                     )العمل(النشاط

                     ـــــــــ

                     ـــــــــ

                     ـــــــــ

                     ـــــــــ
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  وتقديم التقارير اإلتمام ب ـ

 التقارير

  

 التاريخ

 

  تقرير التفتيش  .1

 

 

  تقرير سير العمل  .2

  تقرير الوضع األول )أ(  

  يتقرير الوضع الثان  )ب(  

 

   تقرير أولى .3

   تقرير نهائي .4
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  )ميةإلزا( نمطية ـ نماذج الماليـ العرض الخامس القسم 

  .المالينموذج تقديم العرض   أ  5

  .ملخص التكاليف  ب 5

  .تفاصيل األسعار حسب النشاط   ج 5

  .تفاصيل األجور حسب النشاط  د  5

  .المبالغ القابلة لالسترداد حسب النشاط  هـ 5

  .نثريات  و 5
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  أ ـ نموذج تقديم العرض المالي 5

  

  ]التاريخ ،مكانال[ 

  ]الجهةاسم وعنوان [ ................................................................... :إلى

  :األخوة/ حضرات 

   ................................................ فينعرض تقديم الخدمات االستشارية  ،أدناهالموقعين  ،نحن

 ]عنوان الخدمات االستشارية[...............................................................................
عرض [ ..............والعرض المقدم منا  ]التاريخ[ /...../.......  فيلطلبكم بتقديم عرض المؤرخ  وفقاً
  ...... ................. .]األرقامبالمبلغ [ ...................هي الماليوقيمة عرضنا   .]ماليوعرض  فني

نقـدرها   التـي  ،والرسـوم  وهذا المبلغ ال يتضمن الضـرائب المحليـة   ]بالحروفالمبلغ [ ................

   ]المبلغ بالحروف[ ...................... ................. ].األرقامبالمبلغ [ ...................بـ 

سريان  حتى موعد انتهاء مدة ،ملزم لنا ويخضع للتعديالت الناتجة عن التفاوض على العقد الماليوعرضنا 

  .]التاريخ[ .../.../....... وهو ،العرض

 ،دفعناها أو علينا أن ندفعها للعمالء المرتبطين بهذا العرض وتنفيذ العقد التي ،إن وجدت ،والعموالت والمنح

  :يليكما  هي ،إذا رسا علينا العقد

  أو المنحة الغرض من العمولة    المبلغ والعملة      وعنوان الجهةاسم 

  ــــــــــــ    ـــــــــ      ـــــــــــ

  

  .عرض تتلقونه أيومفهوم لدينا أنكم غير ملزمين بقبول 

  ،المخلص

  :التوقيع المعتمد

  :اسم ووظيفة الموقع

  :االستشارياسم 

  :العنوان
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  ب ـ ملخص التكاليف  5

  

  )المبالغ(المبلغ    )11( )العمالت(ةالعمل التكاليف

  المجموع الفرعى

  الضرائب المحلية

  ة العرض الماليجملة قيم

  

   

  

                                                 
  .بالريال اليمني بحد أقصى ثالث عمالت باإلضافة )11(
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  ج ـ تفاصيل السعر حسب النشاط 5

  

  ـــــــــ :الوصف  ـــــــــــ :النشاط رقم

  )المبالغ(المبلغ  )العمالت(العملة  عنصر السعر

  

  المكافآت

  المصروفات المستردة

  مصاريف متنوعة

  المجموع الفرعى

   

  

  

  ـــــــــــــــ
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  د ـ تفاصيل األجور حسب النشاط  5

  

  ـــــــــــــــــــ :نوع النشاطــــــــــــــــــ             :رقم النشاط

 المكافآت )12(المدخالت الوظيفة  األسماء

  )العمالت(سعر العملة 

  المبلغ

  العاملون المنتظمون

  العاملون المحليون

  االستشاريون

  المجموع الكلى

      

  

  

  ــــــــــ

  

                                                 
  .الشهور، أو األيام، أو الساعات للعاملين حسب الحال  )12(
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  السترداد حسب النشاطهـ ـ المصاريف القابلة ل  5

  ــــــــــــــ :ـــــــــــ                                    االسم :النشاط رقم

سعر   الكمية الوحدة الوصف الرقم

  الوحدة

  المبلغ اإلجمالي

1 . 

  

  

  

2 .  

  

3 .  

  

4 .  

  

5 .  

 الرحالت الدولية

  

  ــــــــــــــــــــــ

  

  مصاريف سفر متنوعة

  

  بدل إعاشة

  

   )13(يف انتقال محلى تكال

  

  /مكان إقامة / إيجار المكاتب 

  مساعدة مكتبية

  

  المجموع الكلى

  

 رحلة

  

  

  

  رحلة

  

  يوم

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــ

  

                                                 
وبالمثل، في موقع المشروع، ال يتم إدخال . الجهة بتوفير النقل المحلى تية إذا قامال يتم إدخال تكاليف نقل محل  )13(

  .الجهة بتوفيرها تالمساعدات المكتبية إذا قام/أماكن اإلقامة /  ياإليجار المكتب
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  و ـ مصاريف متنوعة 5

  ــــــــــــــــــــــــ :النشاط رقم

  ـــــــــــــــــــ :النشاط اسـم

  المبلغإجمالي   سعر الوحدة  الكمية الوحدة  الرقم

1 . 

  

  

2 .  

  

3 .  

  

4 .  

  تكاليف اتصاالت بين

ـــــــــــــــــــــــ 

  و

  ــــــــــــــــــــــ

  )...انترنت، ،هاتف(

  

  ونسخ التقارير ،إعداد المسودات

   :الخ ،حواسب آلية ،مركبات :معدات

  برامج جاهزة للحاسب اآللى

  المجموع الكلى

 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــ
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  ـ الشروط المرجعيةالسادس القسم 
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 لعقداذج وـ نمالسابع القسم 
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  لعقدانموذج 
  

  

  خدمات االستشـاريينعقد 

  

  مقطوع يكمبلغ إجمال بلغ المستحقالم

  ]نوع المهمة[

  بين

  ]اسم الجهة[

  و

  ]اسم االستشاري[

  _______________________ :مشتريات رقم

  ــــــــــــــــــ:تـــاريخال
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  عقد خدمات االستشاريين

  

  

  مقطوع يإجمالمبلغ 

  

  بين

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ]اسم الجهة[

  

  و

  

  ـــــــــــــــــــــ

  ]اسم االستشاريين[

  

  

  

  ــــــــــــ :التاريخ
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‡ÔÈÛa@xˆì¹@@üëc@ @

  

  مبلغ إجمالى مقطوع

  ................................ ...........................................:..................أبرم هذا العقد

 )“العقـد ” ييسمى فيما يل يالذ(........................................................................... 

بـين كـل    )ةسـن ( ..........مـن  ،]الشـهر [ ...........مـن شـهر  ........  ]اليـوم [ ......فى يـوم  
ـ   ( ،]اسـم الجهـة  [ :..............................................................من  يوتسـمى فيمـا يل

ـ   ىويسم( ]اسم االستشاري[ :............................................من ناحية و ،)“الجهة”  يفيمـا يل

  .من ناحية أخرى )"االستشاري”

على ما ورد أعـاله بحيـث    يمن أكثر من كيان واحد يتم إدخال تعديل جزئ اريلف االستشآإذا ت  :مالحظة[
 ،مشروع مشترك يتألف من الكيانات التالية ،ومن ناحية أخرى ،)“الجهة” يوتسمى فيما يل(  :ييصبح كالتال

، الواردة فى هـذا العقـد   الجهة عن كل التزامات االستشاريويكون كل منها مسؤوال منفردا ومجتمعا أمام 

 ]اسم االستشـاري [...............................و ] اسم االستشاري[.................................وهم 
  .)1(])“شارياالست” يويطلق عليهم فيما يل(

  ن أحيث 

الجهة من االستشاري تقديم خدمات استشارية معينة على النحو المبين فـى الشـروط العامـة     تطلب  )أ(

  .)“الخدمات” يوتسمى فيما يل(عقد المرفقة بهذا ال

 ،والعاملين والمـوارد الفنيـة   ،ما يلزم من المهارات المهنية للجهة أن لديه ن االستشاري أكدأوحيث   )ب(

  .على تقديم الخدمات بمقتضى الشروط واألوضاع المنصوص عليها فى هذا العقد موافقته ىوأبد

 اًستخدم جزءتعتزم أن تتغطية تكاليف الخدمات ول مبالغعلى  )ت علىحصل/خصصت(وحيث ان الجهة   )ج(

  .لمدفوعات المستحقة بموجب هذا العقدل مبلغمن حصيلة هذا ال

  :يوعلى ذلك اتفق الطرفان على ما يل

  :ال يتجزأ منه تعتبر الوثائق التالية المرفقة بهذا العقد جزءاً .1

  ؛الشروط العامة للعقد  )أ(   

  ؛الشروط الخاصة للعقد ) ب(

                                                 
 .العبارات الواردة بين قوسين هى عبارات اختيارية ؛ ويجب حذف كل المالحظات فى النص النهائى)1(
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" غير مستخدم”من هذه المرفقات تضاف عبارة  أيإذا لم يستخدم  :مالحظة[ :التالية المرفقات  )ج(
  .]أمام عنوان المرفق وعلى الورقة المرفقة التى تحمل عنوان المرفق يفيما يل

  وصف الخدمات                                              :)أ(المرفق   

                                      التقارير المطلوب تقديمها  :)ب(المرفق   

  العاملون األساسيون واالستشاريون من الباطن      :)ج(المرفق   

  تفاصيل قيمة العقد بالعملة األجنبية                            :)د(المرفق   

  تفاصيل قيمة العقد بالعملة المحلية                             :)هـ(المرفق   

  الخدمات والتيسيرات التى تقدمها الجهة                       :)و(المرفق   

 ،على النحو المبين فى العقـد  المتبادلة بين الجهة واالستشاري تكون الحقوق وااللتزامات  .2

  :يليوبوجه خاص ما 

  ألحكام هذا العقد؛ الخدمات وفقاً االستشاري ييؤد  )أ(

  .حكام العقدأل وفقاً اتعدف الجهة لالستشاري يتؤد  )ب(

سميهما فى اليوم والسنة المبينين ابالتوقيع على هذا العقد بفإن الجهة واالستشاري قد قاما لما تقدم  واثباتاً

  .العقد صدرفى 

  .]اسم الجهة[نيابة عن وباسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]الممثل المفوض[
  ]اسم االستشاري[نيابة عن وباسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]الممثل المفوض[
ـ  ،من أكثر من كيان واحد  إذا كان االستشاري يتألف :مالحظة[ كـل  تلـك    ييجب أن تدرج توقيعات ممثل

  :]يوذلك مثال على النحو التال ،الكيانات
  ة عن وباسم كل عضو من االستشارينياب

  ]اسم العضو[

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]الممثل المفوض[

  ]اسم العضو[

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]الممثل المفوض[
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  ثانيا ـ الشروط العامة للعقد
 أحكام عامة .1 

  تعاريف 1. 1
يكون لأللفاظ والعبارات التالية حيث وردت في هذه الشروط المعاني المحددة أمام 

  :كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر

ى التى لهـا  القوانين وكافة اللوائح األخر يعني “القانون واجب التطبيق”  )أ(

  ؛قوة القانون فى اليمن

العقد المبرم بين الطرفين، الملحقة به الشروط العامة للعقد،  يعني“ العقد”  )ب(

األولى مـن هـذا العقـد     الفقرةباإلضافة إلى مختلف الوثائق المبينة فى 

  الموقع؛

  ؛6 للفقرةه ألداء الخدمات، وفقا يتعين دفع الذيالثمن  يعني“ سعر العقد”  )ج(

ويعني التاريخ الذي يصبح فيه هـذا العقـد سـاري    " تاريخ بدء التنفيذ”  )د(

  من الشروط العامة؛) 1. 2(المفعول طبقاً للفقرة 

  ؛ريال اليمنيالأية عملة غير عملة  تعني“ العملة األجنبية”  )هـ(

  .الشروط العامة للعقد تعني“ الشروط العامة”  )و(

  حكومة الجمهورية اليمنية؛ تعني“ الحكومة”  )ز(

  الريال اليمني؛ تعني“ العملة المحلية”  )ح(

، فى حالة ما إذا كان االستشاريون يتألفون من مؤسسة مشتركة “عضو”  )ط(

 تعني“ األعضاء”أيا من تلك الكيانات؛ و  يعنيتضم أكثر من كيان واحد، 

المحدد فـى الشـروط   الكيان  تعني“ عضو مسؤول”كل تلك الكيانات، و 

الخاصة لكى تعمل نيابة عنها فـى ممارسـة كـل حقـوق والتزامـات      

  االستشاريين تجاه الجهة بموجب هذا العقد ؛

 يعني“ الطرفان”الجهة أو االستشاريين، حسب الحالة، و  يعني“ الطرف”  )ي(

  ؛كال منهما

مـن   أياألشخاص الذين يستأجرهم االستشـاريون أو   يعني“ العاملون”  )ك(

جـزء   أياالستشاريين من الباطن كموظفين ومكلفين بأداء الخدمات أو 

ذين تم تعيينهم، كان محـل  ال وتعني األشخاص" الموظفين األجانب"منها 

وتعني األشـخاص الـذين تـم    " الموظفين المحليين“إقامتهم خارج اليمن

يعني الموظفين الذين تم " سيينيالموظفين الرئ"تعيينهم أو هم داخل اليمن 

  من الشروط العامة؛) 1. 4( الفقرةاإلشارة لهم في 

الشروط الخاصة للعقد وبمقتضاها يتم تعديل أو  تعني“ الشروط الخاصة”  )ل(

  استكمال الشروط العامة؛
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يؤديه االستشاريون بمقتضى هذا العقد، على الذيالعملتعني“الخدمات” )م(

  ).أ(النحو المبين فى المرفق 

أية كيان يبرم معها االستشاريون عقـدا   يعني“ باطناالستشارى من ال”  )ن(

  .4و  5. 3 الفقرتينجزء من الخدمات وفقا ألحكام  أيمن الباطن لتنفيذ 

وتعني أي شخص أو جهة غير الجهة واالستشاري أو " الطرف الثالث”  )ش(

  .االستشاري من الباطن

 يالقانون الذ 2. 1

  يحكم العقد

 معناه وتفسيره كما يحكم العالقة بيـنفي ا العقد لقانـون واجب التطبيق هذيحكم ا

  .الطرفين

  اللغة 3. 1
أبرم هذا العقد باللغة المبينة فى الشروط الخاصة، والتى ستكون اللغة الملزمة 

  .الموجهة فى كافة الشؤون المتعلقة بمعنى هذا العقد أو تفسيره

  اإلخطارات 4. 1
العقد يجب أن تكون كتابة وتعتبر أنها  إخطار أو طلب أو موافقة تتم وفقا لهذاأي

تمت عندما تسلم شخصيا لممثل مفوض للطرف الموجهة إليه المكاتبة، أو عند 

إرسالها بالبريد المسجل، أو بالفاكس إلى هذا الطرف على العنوان المحدد فى 

  .الشروط الخاصة

  الموقع 5. 1
إذا لم يتم بمقتضاه تحديد ، و)أ(يتم أداء الخدمات فى المواقع المحددة فى المرفق 

الموقع المتعلق بمهمة خاصة، فإن هذه الخدمات يكون أداؤها فى مواقع كائنة فى 

  .مكان آخر وفقا لما توافق عليه الجهة أياليمن أو فى 

 الممثلون 6. 1

  المفوضون

 عمل مطلـوب أو  أييجوز أن يقوم العاملون الموضحون فـى الشروط الخاصة ب

طلوبة أو يسمح بتنفيذها بمقتضى هذا العقـد مـن الجهـة أو    بتسلم أية وثيقة م

  .االستشاريين

 الضرائب 7. 1

  والرسوم

يقوم االستشاريون واالستشاريون من الباطن والعاملون لـديهم، مـا لـم يـنص     

غير ذلك فى الشروط الخاصة، بـدفع الضـرائب والرسـوم واألتعـاب،      علــى

ن واجب التطبيق، والتـى يعتبـر أن   وغيرها من األعباء المقررة بمقتضى القانو

  .قيمتها قد أدرجت فى سعر العقد

  ابتداء العقد، وإتمامه، وتعديله، وإنهاؤه. 2 

ترسل فيه الجهة رساله قبول لالستشاري الذييبدأ سريان العقد فى التاريخ  تفعيل العقد2.1

قد تم  يوجهة ببدء العمل وتؤكد رسالة القبول هذه من إن جميع شروط التفعيل

  .اإليفاء بها
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يصبح  الذيمن التاريخ  يوماً)30(يبدأ االستشاريون فى تأدية الخدمات بعد ثالثين   بدء الخدمات2.2

  .تاريخ آخر حسب ما يتحدد فى الشروط الخاصة أيفيه العقد ساريا، أو فى 

هذا العقد فى  ينتهي، 6. 2 الفقرةما لم يتم انهاء العقد فى وقت سابق بمقتضى  انتهاء أجل العقد2.3

  .نهاية المدة المحددة بعد التاريخ الفعلى المبين فى الشروط الخاصة

ال يجوز ادخال تعديالت على  شروط وأوضاع هذا العقد، بما فى ذلك أية تعديالت   التعديالت4. 2

فى نطاق الخدمات أو فى سعر العقد، إال باالتفاق كتابة بين الطرفين، ولن تسرى 

  .عديالت إال بعد الحصول على موافقة الجهة، حسب الحالةهذه الت

   القوة القاهرة5. 2

حدثا يخرج عن السيطرة المعقولة “ القوة القاهرة”ألغراض هذا العقد تعني) أ(  التعريف 1. 5. 2

ألحد الطرفين، يجعل أداءه اللتزاماته مستحيال أو صعبا من الناحية 

 فى الظروف القائمة، ويشمل ذلك، وإن العملية بحيث يعتبر مستحيال عقال

الحرب، وأعمال الشغب، واالضطرابات األهلية،   :لم يقتصر على ذلك

والزالزل، والحريق، واالنفجارات، والعواصف والفيضانات وغيرها من 

األحوال الجوية المعاكسة، واضرابات العمال وأحداث االعتصام أو غيرها 

فيما عدا االضرابات (شطة الصناعية  من التصرفات التى تتعرض لها األن

أو االعتصامات أو غيرها من التصرفات  الصناعية التى يدخل منعها فى 

وعمليات المصادرة أو أي ) نطاق سلطة الطرف الذي يعتد بالقوة القاهرة

  .تصرفات أخرى من جانب الهيئات الحكومية

و التصرف  العمدى أي حدث ينجم عن االهمال أ) 1(ال تشمل القوة القاهرة )  ب(

من جانب أحد الطرفين أو من جانب االستشاريين من الباطن أو الوكالء 

أي حدث كان يستطيع الطرف )  2(أو العاملين التابعين له، كما ال تشمل 

إدخاله فى ) أ(الذي يبذل العناية الواجبة أن يتوقع بطريقة معقولة 

التغلب عليه فى أدائه تجنبه أو ) ب(االعتبار فى وقت إبرام هذا العقد و

  .اللتزاماته

ال تشمل القوة القاهرة عدم كفاية األموال أو عدم سداد أية مبالغ منصوص )  ج(

  .عليها فى العقد
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عدم جواز  2. 5. 2

  اإلخالل بالعقد

ال يعتبر عدم أداء أحد الطرفين اللتزاماته اخالال لهذا  العقد أو خروجـا عليـه إذا 

ن أحد احداث القوة القاهرة، بشـرط أن يكـون الطـرف    كان هذا العجز ناشئا ع

قد اتخذ جميع االحتياطات المعقولة والعناية الواجبـة  ) أ(المتضرر من هذا الحدث 

) ب( والتدابير البديلة المعقولة، وذلك كله بغرض تنفيذ شروط هذا العقد وأوضاعه

  .رف القاهرلظقد أبلغ الطرف اآلخر بسرعة حدوث مثل هذا ا

  المدة تمديد 3. 5. 2
 يالمدة المقررة أن يقوم أحد الطرفين خاللها بمقتضى هذا العقد باتمام أتمديدتمي

عمل أو مهمة بمدة مساوية للمدة التى عجز فيها ذلك الطـرف عـن أداء تلـك    

  .األعمال بسبب القوة القاهرة

المبالغ  4. 5. 2

  المدفوعة

 بب حدث للقوة القاهرة، يكونخالل مدة عجز االستشاريين عن أداء الخدمـات بس

لهم الحق فى استمرار الحصول على المبالغ المقررة فـى أحكـام  هـذا      

العقد، وأن تسدد لهم التكاليف اإلضافية التى يتكبدونها بشكل ضرورى ومعقـول  

  .أثناء تلك الفترة ألغراض أداء الخدمات واستئنافها بعد انتهاء تلك المدة

  إنهاء العقد 6. 2
 

من جانب  1. 6. 2

  الجهة

 يجوز للجهة  إنهاء هذا العقد بموجب إخطار مكتوب باإلنهاء لالستشاريين، خالل

يوماً يقدم بعد وقوع أي من األحداث المبينة ) 30(فترة ال تقل عن ثالثين   

يوماً فـى  ) 60(وبعد ستين  1. 6. 2من هذه الفقرة ) د(حتى ) أ(فى الفقرات من 

  ).هـ(يه فى الفقرة حالة وقوع الحدث المشار إل

إذا لم يعالج االستشاريون فشل فى أداء التزاماتهم المنصوص عليها فـى    )أ(

يوماً بعد إخطارهم أو خالل أية فترة أخرى تكون ) 30(العقد خالل ثالثين 

  عليها كتابة فى وقت الحق ؛ تالجهة قد وافق

  إذا أصبح االستشاريون فى حالة إعسار أو إفالس ؛  )ب(

جز االستشاريون، بسبب القوة القاهرة، عن أداء جزء مهـم مـن   إذا ع  )ج(

  .يوماً) 60(الخدمات لمدة ال تقل عن ستين 

إذا قام االستشارى، فى رأى الجهة، بممارسات فاسدة أو احتياليـة فـى     )د(

وألغـراض هـذه   . التنافس من أجل الحصول على العقد أو فى تنفيـذه 

  :الفقرة

طاء أو عرض أو طلب أو الحصـول علـى أي   إع“ ممارسة فاسدة”تعني عبارة 

شىء له قيمة من أجل التأثير على تصرف موظف عام فى عملية االختيار أو فى 

  .تنفيذ العقد
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ممارسة احتيالية أي تزييف للوقائع من أجل التأثير علـى عمليـة   ”وتعني عبارة

واطؤ االختيار أو على تنفيذ العقد بما يضر الجهة وينطوى على تصرف يتسم بالت

بقصد عرض أسعار تكون ) قبل تقديم المقترحات أو بعد تقديمها(بين االستشاريين 

مستوياتها غير تنافسية بصورة مصطنعة وحرمان الجهة من مميـزات التنـافس   

  .المفتوح

  .إذا قررت الجهة، بمحض إرادته، أن ينهى هذا العقد  )هـ(

من جانب  2. 6. 2

  االستشاريين

 ء هذا العقـد بإخطار مكتوب للجهة فـى مدة ال تقل عـنيجوز لالستشاريين إنها

يوماً، ويقدم هذا اإلخطار بعد وقوع أي من الحدثين المحـددين فـى   ) 30(ثالثين 

  : 2. 6. 2من هذه الفقرة ) ب(و ) أ(الفقرتين 

إذا تخلفت الجهة عن أن يدفع لالستشاريين أي مبالغ مستحقة بموجـب    )أ(

خمسـة  خـالل   7زاع عليها بمقتضى الفقرة هذا العقد وال تكون موضع ن

يوماً من تسلم إخطار كتابي من االستشاريين بأن ذلك ) 45( وأربعون يوم

 .المبلغ قد استحق الدفع

إذا تعذر على االستشاريين، بسبب القوة القاهرة، إنجاز جزء مهـم مـن     )ب(

  .يوماً) 60(الخدمات لمدة ال تقل عن ستين 

 المبالغ التى 2.6.3

  فع عند انتهاء العقدتد

 تـدفع الجهـة   2. 6. 2 الفقـرة أو  1. 6. 2الفقرةعند إنتهاء هذا العقد بمقتضى

  :لالستشاريين المبالغ التالية

مقابل الخدمات  التى تم أداؤها بشكل مرض  6 الفقرةبمقتضى  ستحقاتم  )أ(

  .قبل الموعد المحدد إلنهاء العقد

، يتم 1. 6. 2 الفقرةمن ) ب(و ) أ(رتين فيما عدا حالة اإلنهاء وفقا  للفق  )ب(

سداد أية تكلفة معقولة تنشأ عن اإلنهاء  العاجل والمنظم للعقد بما فـى  

  .ذلك تكاليف عودة العاملين واألشخاص المؤهلين لمن يعولهم

يتضمن هذا العقد كافة االشتراطات واألحكام والنصوص التي يتفق عليهـا كافـة     عقدال ضمونم2.7

وال يحق ألي وكيل أو ممثل ألي من الطرفين في الدخول في التـزام أو  األطراف 

وعود أو اتفاقيات لم يحددها العقد أو تعديالً له وال يلتزم اياً من الطـرفين بـذلك   

  .من الشروط العامة) 24( للفقرةطبقاً 
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  التزامات االستشاريين. 3

  أحكام عامة 1. 3
 

  معيار األداء 1. 1. 3
لى االستشاريين أداء الخدمات وتنفيذ التزاماتهم بكل االجتهاد الواجب، يتعين ع

والكفاءة، والوفر وفقا للتقنيات والممارسات المهنية المقبولة بوجه عام، وأن 

يراعوا ممارسات اإلدارة السليمة، وأن يستخدموا التكنولوجيا المتقدمة المالئمة 

العمل دائما، فيما يتعلق بأية مسألة  ويتعين على االستشاريين  .واألساليب اآلمنة

تتصل بهذا العقد أو بالخدمات، كمستشارين أمناء للجهة، وأن يقوموا فى كل وقت 

بدعم وحماية المصالح المشروعة للجهة فى أية معامالت مع االستشاريين من 

  .الباطن أو مع أطراف أخرى

  تضارب المصالح 2. 3
 

 عدم استفادة 1. 2. 3

من  االستشاريين

 .العموالت والخصم، الخ

من الشروط  6 الفقرةالتى يحصل عليها االستشاريون بمقتضى مستحقاتتشكل ال

الوحيدة لالستشـاريين المرتبطـة بهـذا العقد أو بالخدمات،  مستحقاتالعامة ال

من الشروط العامة أن يقبلوا  2. 2. 3 الفقرةوال يجـوز لالستشاريين بمقتضى 

ة عموالت تجارية أو خصم أو مدفوعات مماثلة تتعلق بأعمال لمنفعتهم الخاصة أي

هذا العقد أو بالخدمات الواردة فيه أو فى القيام بالتزاماتهم بمقتضاه، ويبذل 

من العاملين  أياالستشاريون كل جهودهم الممكنة لضمان أال يحصل 

إضافية من هذا  مستحقاتمنهم على أية  أيواالستشاريين من الباطن ووكالء 

  .النوع

االلتزام بقواعد  2. 2. 3

  الشراء

إذا كان من مهام االستشاري مسؤولية تقديم المشورة للجهة حول شراء سلع أو 

خدمات أو أشغال فإن عليه االلتزام بأنظمة الشراء المعمول بها في الجمهورية 

اليمنية وان يؤدي ذلك لما فيه مصلحة الجهة واي خصم او عموالت تجارية 

  .اب الجهةستكون لحس

عدم جواز أن  3. 2. 3

 يكون لالستشاريين

 واألشخاص المرتبطين

بهم أية مصلحة 

  فى المشروع شخصية

يوافق االستشاريون على أنه، خالل مدة هذا العقد وبعد إنهائه، ال يحق 

استشارييـن مــن الباطن  أيواألشخاص المرتبطين بهـم، وكذلك  لالستشاريين

غير الخدمات (توريد سلع أو أداء أعمال أو خدمات  واألشخاص المرتبطين بهم،

مشروع ناتج عن أو وثيق االرتباط بخدمات  يأل) واستمرارا لها المتعلقة بالعقد

  .العقد
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حظر األنشطة 4. 2. 3

  المتعارضة

ال يجوز سواء لالستشاريين أو االستشاريين من البـاطن أو للعـاملين االنخـراط 

  :من األنشطة التالية أير مباشرة فى سواء بطريقة مباشرة أو غي

خالل مدة هذا العقد أية أعمال أو أنشطة مهنية فى اليمن تتعارض   )أ(

  مع األعمال الموكولة إليهم بمقتضى هذا العقد؛

بعد إنتهاء هذا العقد، تلك األعمال األخرى التى قد تحددها الشروط   )ب(

  .الخاصة

 أيتشاريين من الباطن المرتبطين بهم والعاملين لدى ال يجوز لالستشاريين واالس  السرية3. 3

منهم، سواء خالل مدة هذا العقد أو خالل سنتين بعـد انتهائـه، أن يفشـوا أيـة     

معلومات خاصة أو سرية تتعلق بالخدمات أو بهذا العقـد أو بأعمـال الجهـة أو    

  .عملياته بدون موافقة كتابية مسبقة من الجهة

 الذيالتأمين 4. 3

على االستشاريين يتعين 

  استصداره

 استصدار وإبقاء، وحث االستشاريين من الباطن على)أ(يتعين على االستشاريين

استصدار والحفاظ علـى تأمين ضـد المخاطـر ولتغطيتهـا وفقا لما تحــدده 

أو على نفقة االستشاريين مـن البـاطن،   (الشروط الخاصة على نفقتهم الخاصة 

أن ) ب(ن طبقا  للشروط واألوضاع التى تقرها الجهة؛ ولك) حسبما يقتضيه الحال

على طلبه، ما يثبت استصدار هذا التأمين والحفاظ عليه وأن  بناًءيقدموا للجهة، 

  .األقساط الجارية قد دفعت

أعمال 5. 3

االستشاريين التى 

موافقة  تحتاج إلى

  المسبقة الجهة

 أية من الجهة قبل إجراء يجب أن يحصل  االستشاريون على موافقة كتابية مسبق

  :من التصرفات التالية

  جزء من الخدمات، أيالدخول فى عقد من الباطن ألداء   )أ(

) ج(تعيين أعضاء من العاملين غير مدرجـة أسـماؤهم فـى المرفـق      ) ب(

  ،)“عاملون أساسيون واستشاريون من الباطن(

  .أية تصرفات أخرى قد تحددها الشروط الخاصة  )ج(

زامات تقديم الت6. 3

  التقارير

وفقـا  ) ب(يقدم االستشاريون  للجهة التقارير والوثائق المبينة فـى المــرفق   

  .وباألعداد وخالل الفترات الزمنية المبينة فى المرفق المذكور للنموذج

الوثائق التى  7. 3

يعدها االستشاريون 

  تكون مملوكة للجهة

مـن   ميمات والتقارير وغيـر  ذلـك  كافة المخططات، والرسومات، والمواصفات، والتص

 6. 3 للفقـرة الوثائق وبرامج الحاسب اآللى  الجاهزة التى يقدمها االستشاريون طبقـا   

تصبح وتبقى مملوكة للجهة، ويتعين على االستشاريين، فى موعد ال يتجاوز وقت إنهاء 

لجهة، مـع  أو انقضاء هذا العقد، تسليم كل هذه الوثائق وبرامج الحاسب اآللى الجاهزة ل

ويجوز لالستشاريين االحتفاظ بنسـخة مـن هـذه الوثـائق       .لها يليقائمة  جرد تفص

والقيود المتعلقة باستخدام هذه الوثائق مستقبال، إن وجدت، يجب تحديدها فى . والبرامج

  .الشروط الخاصة
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  العاملون لدى االستشاريين. 4  

  وصف العاملين 1. 4
وضعها، والحد األدنى لمؤهالتها والمدة اسم الوظيفة و)ج(يوضح المرفق

  .التقديرية ألداء الخدمات بالنسبة لكل عامل من العاملين األساسيين لالستشاريين

وتوافق الجهة على العاملين األساسيين واالستشاريين من الباطن المدرجة ألقابهم 

  ).ج(وكذلك أسماؤهم فى المرفق 

أو /استبعاد و 2. 4

  استبدال العاملين

. ال يجوز تغيير العاملين األساسيين، إال إذا وافقت الجهة علـى تغييرهـم )أ(

سبب خارج عـن السـيطرة المعقولـة     يوإذا أصبح من الضرورى، أل

لالستشاريين، استبدال أحد من العاملين، يقـوم االستشـاريون بتقـديم    

  .موظف يحل محله يكون له مؤهالت مماثلة أو أفضل

ارتكب تصرفا خاطئا  بشكل خطير ) 1(أيا من العاملين إذا تبين للجهة أن   )ب(

كان لدى الجهـة سـبب معقـول لعـدم     ) 2(أو اتهم بارتكاب جريمة، أو 

على طلـب   بناًءمن العاملين، يكون على االستشاريين  أياالرتياح ألداء 

من الجهة يتضمن بيانا بأسباب طلبه، أن يوفروا شخصا يحل محله  كتابي

  .ت والخبرة ما تقبله الجهةيكون له من المؤهال

 أيال يحق لالستشاريين المطالبة بتكاليف إضافية ناجمة، أو تطرأ، بسبب   )ج(

  .أو استبدال العاملين/استبعاد و

  التزامات الجهة . 5  

المساعدات  1. 5

  واإلعفاءات

ما لم ينص على غير ذلك فى الشروط الخاصة، تبذل الجهة أقصى  جهوده لضمان 

  :يليكومة بما أن تقوم الح

تزويد االستشاريين واالستشاريين من الباطن والعاملين بتصاريح العمل  )أ (

 .وغيرها من الوثائق التى تلزم لتمكينهم من أداء الخدمات

الترتيب لحصول العاملين، واألشخاص المؤهلين ممن يعولونهم على  )ب (

نحـو عاجل بكل ما يلزم من تأشيرات الدخول والخروج وتصاريح اإلقامة 

وتصاريح تحويل العملة األجنبية وغير ذلك من الوثائق الالزمة إلقامتهم 

 .فى اليمن

تيسير سرعة اإلفراج الجمركى عن أية ممتلكات تلزم للخدمات واألغراض  )ج (

 .الشخصية للعاملين ولألشخاص المؤهلين ممن يعولونهم
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أو إصدار التعليمات لموظفى الحكومة وهيئاتها وممثليها التى تكون الزمة  )د(

 .مناسبة لتنفيذ الخدمات بسرعة وكفاءة

من االستشاريين من الباطن  أيإعفاء االستشاريين والعاملين لديهم و )ه (

اشتراطات للتسجيل أو  أيالذين يعملون لحسابهم من أجل الخدمات من 

الحصول على تصاريح لممارسة مهنتهم ولترتيب أمورهم سواء كأفراد أو 

 .ن واجب التطبيقككيان عامل بما يتفق مع القانو

من االستشاريين من الباطن والعاملين لدى كل  أيالسماح لالستشاريين و )و (

منهم باالمتيازات التى يقررها القانون واجب التطبيق بأن يدخلوا إلى 

اليمن كميات معقولة من العملة األجنبية ألغراض الخدمات أو لالستعمال 

موال التى يكسبونها الشخصى للعاملين ومن يعولونهم، وبأن يسحبوا األ

  .داخل البلد فى تنفيذهم للخدمات

التغيير فى القانون  2. 5

  واجب التطبيق

تغيير فـى القانون واجـب التطبيـق فيـما أيإذا حدث، بعد تاريخ هذا العقـد،

يتعلق بالضرائب والرسوم تترتب عليه زيادة أو نقص تكلفة الخدمات التى   

والمصاريف المستردة  ستحقاتلك المتلتنقص تبعا  يقدمها االستشاريون، تزاد أو

األخرى التى تكون مستحقة لالستشاريين بمقتضى هذا العقد باالتفاق بين الطرفين 

) أ(2. 6 الفقرتينويجرى التصحيح المقابل بشأن الحد األقصى للمبالغ المبينة فى 

  ).ب(أو 

الخدمات 3. 5

  والتيسيرات

  .مجاناً) و(ت والتيسيرات الواردة فى المرفق تتيح الجهة لالستشاريين الخدما

  المبالغ التى تدفع لالستشاريين. 6 

 كمبلغ مستحقاتال 1. 6

  إجمالى مقطوع

االستشـاريين سعــر العقـد ويجـب أن  مستحقاتال يجوز أن يتجاوز إجمالى

يكــون مبلغا إجماليا مقطوعا ثابتا يشـمل تكـاليف كـل العـاملين، وتكـاليف      

الباطن والطباعة واالتصاالت والسعر وتوفير وسائل الراحة،  مـن االستشاريـن

وما شابه ذلك،  وكل التكاليف األخرى التى يتحملها االستشـاريون فـى تنفيـذ    

 الفقـرة وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى ). أ(الخدمات الموصوفة فى المرفق 

إذا وافق  2. 6 قرةالف، يمكن فقط زيادة سعر العقد فوق المبالغ المذكورة فى 2. 5

  .4. 2 للفقرةالطرفان على دفع مبالغ إضافية وفقا 

  قيمة العقد 2. 6
  .القيمة الواجب دفعها بالعملة األجنبية محددة فى الشروط الخاصة )أ(

  .القيمة الواجب دفعها بالعملة المحلية محددة فى الشروط الخاصة )ب(
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دفع قيمة الخدمات  3. 6

  اإلضافية

مكافآت  المستحقـة عـن الخدمات اإلضافيـة حسبمــا يتفـق   لغرض تحديد ال

المقطوع يرد فى المرفقين  اإلجمالي، فإن تفاصيل المبلغ 4. 2 الفقرةعليه بموجب 

  ).هـ(و) د(

شروط وأوضاع  4. 6

  الدفع

تتم المدفوعات فـى حسـاب االستشاريين ووفقا  لجدول المدفوعات المبيـن فى 

كر خالف ذلك فى الشروط الخاصة، فإن الدفعة األولى وما لم يذ. الشروط الخاصة

تتم مقابل ضمان مصرفى بنفس المبلغ يقدمـه االستشـاريون، ويكـون سـارى     

وتتم أية دفعة أخرى بعد الوفاء . المفعول عن المدة المبينة  فى الشروط الخاصة

باألوضاع المبينة فى الشروط الخاصـة  لهـذه الدفعـة، وتقـديم فـاتورة مـن       

  .اريين للجهة تحدد المبلغ المستحقاالستش

 الفائدة المستحقة 5. 6

عن المدفوعات 

  المتأخرة

 بعد التاريخ يوماً) 90(إذا تأخرت الجهة فى تسديد المدفوعات أكثر من تسعين

القانونى المنصوص عليه فى الشروط الخاصة، يتم دفع فائدة لالستشاريين عن 

  .الخاصة يوم تأخير بالنسبة المبينة فى الشروط كل

  تسوية المنازعات. 7  

  التسوية الودية 1. 7
يبذل الطرفان أقصى جهدهما لتحقيق التسوية الودية لكافة المنازعات التى تنشأ 

  .من هذا العقد أو تفسيره أو فيما يتصل به

  تسوية النزاع 2. 7
نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن مسائل تنشأ وفقا لهذا العقد ويتعذر تسويتها أي

من تسلم أحد الطرفين طلبا من الطرف اآلخر بإجراء  يوماً) 30(ديا خالل ثالثين و

من الطرفين أن يطرحه للتسوية وفقا لألحكام المبينة  يالتسوية الودية، يمكن  أل

  .فى الشروط الخاصة
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  ثالثا ـ الشروط الخاصة للعقد

الفقرةرقم

فى الشروط 

  )2(العامة

  العامة للعقدالمدرجة فى الشروطقراتفالتعديالت واإلضافات لل

اللغة االنجليزية إذا كان طلب تقديم العـروض صـدر   :تذكر[اللغة المستخدمة هى اللغة العربية 3. 1
  ].باللغة اإلنجليزية

 :يليتكون العناوين كما 4. 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الجهة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عناية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الفاكس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  االستشاريون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عناية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفاكس
 :يكون الممثلون المفوضون هم 6. 1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عن الجهة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  عن االستشاريين
وكذلك االستشاريين من البـاطن والعـاملين   (االستشاريين والعاملين لديهمإعفاءتضمن الجهة 7. 1

أو أن تقوم الجهة بدفعها نيابة عن االستشاري من الباطن أو مـوظفيهم أو أن يقـوم   [) لديهم

من أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب أو استقطاعات، أو فرض أية أعباء أخرى ] يضهم عنهابتعو

  :يليبموجب القانون واجب التطبيق، على االستشاريين والعاملين لديهم فيما يتعلق بما 

فيما عدا (أية مدفوعات تدفع لالستشارين واالستشاريين من الباطن والعاملين لديهم  )أ(

  الخدمات ؛  ، فيما يتعلق بتنفيذ )المقيمين الدائمين فى اليمنمواطنين يمنيين أو 

من المعدات أو المواد أو التوريدات التى يأتى بها االستشاريون أو االستشاريون من  أي ) ب(

من أجل أداء الخدمات والتى سوف يعيدون سحبها فيما بعد إلى خارج اليمن الباطن إلى 

  البالد ؛

أجل تأدية الخدمات وتدفع مستحقاتها مـن األمـوال التـى     معدات يتم استيرادها من أي  )ج(

  تقدمها الجهة وتعتبر ملكا له ؛

  

                                                 
  .ات الواردة بين قوسين اختيارية، ويجب أن تحذف كافة المالحظات فى النص النهائىالفقر   )2(
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ممتلكات يحضرها إلى الجمهورية اليمنية االستشاريون أو االستشاريون من الباطن أي  )د(

، بغـرض  )أو المقيمين إقامة دائمـة فـى الـيمن   اليمن فيما عدا مواطنى (أو العاملون لديهم 

  :بشرط ما يلي شخصى والتى سوف يعيدون سحبها عند رحيلهم خارج اليمناستخدامهم ال

إتباع االستشاري واالستشاريين من الباطن وموظفيهم ومن يعولوهم لإلجـراءات   )1(

  . عند استيراد الممتلكات إلى داخل األراضي اليمنيةاليمن الجمركية في 

باطن أو مـوظفيهم أو مـن   في حال عدم قيام االستشاريين أو االستشاريين من ال )2(

يعولوهم بسحب ممتلكاتهم من اليمن وقاموا بالتصرف فيها وهي الممتلكـات  

تحمـل الرسـوم   ) أ(: ذ عليهم القيام باآلتيالتي منحت إعفاءات جمركية عندئ

سداد هذه الرسوم ) ب(، اليمن الجمركية والضريبة بما يتالئم مع األنظمة في 

  .نيابة عنهم عند استيراد هذه الممتلكات لليمنالجهة بالسداد  تللجهة إذا قام

أن يـدفعوا هـذا النـوع مـن     ) أ(قرر ما إذا كان يتعين على االستشاريين تللجهة أن : مالحظة
الحالة (إعفاء المذكورين من هذه الرسوم ) ب(، )1(الحالة (الرسوم بدون أن تردها الجهة لهم 

بدفعها أو قيام الجهة بدفع هذه الرسـوم   أن تعوضهم الجهة عن أية رسوم يقومون) ج(، ))2(
مـن الشـروط    7. 1 الفقرةوفى الحالة األولى ينبغى حذف . نيابة عن االستشاريين والعاملين

  أعاله فى الشروط الخاصة؛ 7. 1 الفقرةالخاصة؛ وفى الحالة الثانية والثالثة يجب استبقاء 
خدمه الجهة قبل تقديمهم لعطاءاتهم يجب إبالغ المشاركين في المناقصة حول البديل الذي ستست

المالية فإذا تحدد تطبيق البديل األول فإنة يجب تزويد المشاركين بالمعلومات الضرورية التـي  

  .تسمح لهم باحتساب التزاماتهم الضريبية والجمركية المفروضة
 ].التاريخ[يتم فيه تفعيل هذا العقد هوالذيالتاريخ  1. 2

) 1. 2( الفقـرة شروط لتفعيل العقد فإذا كانت هناك شروط يتم إالغاء يمكن تحديد أي : مالحظة
  .من الشروط العامة ومن الشروط الخاصة

 ]حدد المدة الزمنية[تكون المدة الزمنية 2. 2

  .أو أي مدة أخرى وبحسب االتفاق الخطي بين الطرفين]المدة[تبلغ المدة الخاصة بإنتهاء العقد 3. 2

 :يليومبالغ التغطية كماتكون المخاطر 4. 3

سيارة الغير التي تعمل في اليمن من قبل االستشاري أو موظفيه أو المقاولين من الباطن   )1(

  ــــــــــــــــ].   حدد المبلغ[أو موظفيهم بحد أدنى للتغطية 

  ــــــــــــــــــ]    حدد المبلغ[مسؤولية الغير بحد أدنى للتغطية   )2(
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احب العمل وتعويض العمال فيما يتعلق بموظفي االستشاري أو االستشاري مسؤولية ص  )3(

من الباطن طبقاً لنصوص القانون الواجب التطبيق باإلضافة إلى أن التأمين على الحياه 

  والتأمين الصحي وضد الحوادث أو أي شئ اخر كل ما كان ذلك مالئماً ــــ

  ــــــــــــــــــــ) لغالمب( ةالمسؤولية المهنية بحد أدنى للتغطي  )4(

المعدات والممتلكات أو ما يلحقها من أضرار والتي تـم  ) 1التأمين مقابل فقد أو تلف   )5(

ممتلكات االستشاري المستخدمة في تنفيذ ) 2ها كلها أو جزء منها في إطار العقد ؤشرا

  أي وثائق أعدها االستشاري لتأدية الخدمات ــــــ) 3الخدمات 

 .تحذف فى حالة عدم االنطباق: ظةمالح )ج(5. 3

  ].يدرج المبلغ[المبلغ بالعملة أو العمالت األجنبية هو )أ(2. 6

 ].يدرج المبلغ[المبلغ بالريال اليمني هو )ب(2. 6

 :الحسابات المصرفية هى 4. 6

  ]يدرج الحساب[: عن العملة األجنبية

  ]يدرج الحساب[: عن الريال اليمني

  :للجدول التالي تتم المدفوعات وفقاً

  . أدخل أصل المدفوعات وشروط الدفع المحدد لهذا العقد: مالحظة

 الفقرةمن تسلم الفاتورة والوثائق ذات الصلة المنصوص عليها فى  يوماً] عدد[يتم الدفع خالل 

    .فى حالة الدفع النهائى يوماً] عدد[، وخالل 4. 6

 ]المعدل[يبلغ معدل الفائدة 5. 6

 المنازعاتتسوية  2. 7

في حالة إبرام العقد مع استشاري أجنبي وسيتم االحتفـاظ  ) أ(سيتم االحتفاظ بالفقرة : مالحظة[

  ].في حالة التعاقد مع استشاري محلي في اليمن) ب(بالفقرة 

  ]فقرات لألمثلة[

سيتم حل أي نزاع أو خالف نتيجة تنفيذ هذا العقد أو جزء   :التعاقد مع استشاري أجنبي )أ(

 هأو إنهائه من خالل التحكيم طبقاً لقواعد التحكم لألمم المتحدة والذي يسري مفعولمنه 

  .حالياً
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واالستشـاري   الجهـة في حال وجود نزاع بين : التعاقد مع استشاري محلي في اليمن  )ب(

الذي يكون يمني الجنسية فإنه سيتم حل هذا النزاع بالتحكيم او القضاء طبقاً للقـوانين  

بعد استكمال توقيع العقد فإنه سيتم االحتفاظ فقـط بـالفقرة   [فعول في اليمن السارية الم

  ].التي تنطبق على الحالة

  :الفقرةإجراء خاص بالتحكيم طبقا لهذه  أيفى 

  ؛] يدرج اسم المكان[؛ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فى في اليمنتنعقد اإلجراءات   )أ(

  هى اللغة الرسمية لكافة األغراض؛] نجليزيةتذكر اللغة العربية أو ا[تكون اللغة  ) ب(

أو المحكم الثالـث فـى   (يكون قرار المحكم الوحيد أو القرار الصادر بأغلبية المحكمين   )ج(

محكمـة   أيقرارا نهائيا وملزما ويمكن تنفيـذه عـن طريـق    ) حالة عدم وجود أغلبية

ـ  معارضة فى أي، ويقر الطرفان بموجب هذا أنهما يتنازالن عن مختصة  أيأو مطالبة ب

  .إعفاء من تنفيذ القرار
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  رابعا ـ المرفقات

  

والمهام  ،ومكان أداء مختلف المهام ،ومواعيد إتمام شتى المهام ،للخدمات التى ستقدم يلييدرج وصف تفص

  .الخ ،المحددة التى يجب أن توافق عليها الجهة

 .الـخ  ،ومواعيد تقديمها ،واألشخاص الذين يتسلمونها ،التقارير ومواعيدها ومحتوياتها يتضمنيورد بيان 

  .“ال ينطبق”يكتب أمامها  ،وإذا لم يكن من المطلوب تقديم تقارير

  :لتدرج قائمة تحت هذه الفقرة تشم

األدنــى   للوظائف والحـد  يليوالوصف التفص ،]واألسماء إذا كانت متاحة بالفعل[العناوين   1. ج
لمؤهالت العامليـن األجانب األساسييـن الذين سيكلفون بالعـمل فــى الـيمن، وشـهور   

  .العمل لكل منهم

بالعمـل خـارج    بالنسبة للعاملين األجانب األساسيين الذين يتم تكليفهم 1جنفس المبين فى   2. ج
  .اليمن

  .بالنسبة للعاملين األساسيين الذين يكلفون بعمل خارج اليمن 1.  جنفس البيانات كما فى   3. ج

  .بالنسبة للعاملين األساسيين المحليين 1. جنفس البيانات كما فى   4. ج

 المقطوع ـ حصـة العملـة    اإلجماليللتوصل إلى تفاصيل قيمة المبلغ تدرج هنا عناصر التكلفة المستخدمة 
  :األجنبية

  ).ن وغيرهم من العاملينوالعاملون األساسي(المعدالت الشهرية للعاملين   . 1

  .المصروفات القابلة لالسترداد  . 2

  .هذا المرفق ال يستخدم إال لتحديد المكافآت عن الخدمات اإلضافية

  ـ وصف الخدمات ) أ(المرفق 

  تقديم التقارير ـ اشتراطات) ب(المرفق 

ـ العاملون األساسيون واالستشاريون من الباطن) ج(المرفق

  تفاصيل قيمة العقد بالعملة األجنبية ـ) د(المرفق 

  ل سعر العقد بالريال اليمنيـ تفاصي) هـ(المرفق 



  المرفقات: رابعا                                    التنفيذ على اساس المبلغ االجمالي المقطوع -ريةالوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشا

56 
 

المقطوع ـ الجزء الخاص   اإلجماليتدرج هنا عناصر التكلفة المستخدمة للحصول على تفاصيل سعر المبلغ 
  :بالعملة المحلية

  ).ن وغيرهم من العاملينون األساسيوالعامل(المعدالت الشهرية للعاملين   . 1

  .المصروفات القابلة لالسترداد  . 2

  .لمرفق إال لتحديد المكافآت المدفوعة مقابل خدمات إضافيةال يستخدم هذا ا

  ]حدد الخدمات والتسهيالت والممتلكات والنظراء الذين ستقدمها الجهة لالستشاري[

 

 ): .....................................لعمليذكر اسم صاحب ا: (األخوة/ األخ

 ) : .....................................................موضوع العقد(اسم المشروع 

 .بناًء علي تعليمات وشروط العقد التي أوجبت تقديم ضمان مقابل صرف الدفعة المقدمة

 ] ............الستشارييذكر اسم ا[نضمن  ) ............ يذكر اسم البنك(نحن 

مبلغ وقدره ) ..... يذكر اسم صاحب العمل(على أن ندفع لكم  –ضماناً مطلقاً غير مشروط وغير قابل لإللغاء

عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي ) ......................  بالحروف) .................. (باألرقام(

ب المضمون إذا تبين بأن االستشاري قد أخفق في تنفيذ التزاماته تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جان

بموجب العقد أو قد استعمل الدفعة المقدمة ألغراض أخرى خارج إطار المشروع موضوع العقد، ويعتبر هذا 

الضمان ساري المفعول من تاريخ استالم الدفعة المقدمة وحتى يتم استردادها بالكامل أو جزء منها أيهما 

  .بكرايحصل م

  

 ______________________:   إمضاء وختم

 __________________________:اسم البنك

 ___________________________: العنوان

 ___________________________: التاريخ

 

  

  ـ الخدمات والتيسيرات التى تقدمها الجهة) و(المرفق 

 ـ نموذج نموذج ضمان الدفعة المقدمة) ط(المرفق 


