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 نموذج لعقد خدمات االستشاريين

 رةـالمهام الصغي
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) “العقد”(........................................................................................أبرم هذا العقد 

  :بين ،201ــ  ،ــــــــــ يوم ـــــــــــ] تاريخ بدء المهمة[بتاريخ 

 ........................................... فيالرئيسى  اومقره) “الجهة”( ...................................

  : ...........................................بصفته : .......................................... ويمثلها

  ..................................... فيومقره الرئيسى ) “االستشاري”(................................ و 

  : ...........................................بصفته ..........................................  :ويمثله

 و ،بأداء الخدمات المشار إليها أدناه االستشاريقيام  فيرغب تحيث إن الجهة 

 ،مستعد ألداء هذه الخدمات االستشاريحيث إن 

 : فقد اتفق الطرفان على ما يلى

 الخدمات .1

الشروط المرجعية ونطاق ” ،)أ(الملحق  فيبأداء الخدمات المنصوص عليها  االستشاريقوم ي  )أ(

 .)“الخدمات”(والذى يعد جزءا ال يتجزأ من هذا العقد  ،“الخدمات

ألداء  ،“االستشـاري العاملون لدى ” ،)ب(الملحق  فيالعاملين المذكورين  االستشارييوفر  )ب(

  .الخدمات

غضـون الفتـرات الزمنيـة     فيهة التقارير بالشكل المنصوص عليه وللج االستشاريقدم ي )ج(

 ".بتقديم التقارير االستشاريالتزامات ” ،)ج(الملحق  فيالمنصوص عليها 

 مدة العقد .2

حتـى   نتهـي ــــــــــــــ وت  فـي بتقديم الخدمات خالل الفترة التـى تبـدأ    االستشارييقوم 

 .وقت الحق فيفق عليه الطرفان كتابة فترة أخرى وفق ما يت أيأو  ،ــــــــــــ

 الدفع .3

 الحد األقصى  )أ(

مبلغا ال يتجاوز حدا أقصى  ،)أ(مقابل الخدمات التى يؤديها بموجب الملحق  ،دفع الجهة لالستشارىت

وهذا المبلغ تم تحديده على أساس أن يشمل كل تكـاليف وأربـاح    .قدره ــــــــــــ

  .االستشاريقد يفرض على  ضرائبيام التز أيباإلضافة إلى  االستشاري
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  جدول المدفوعات  )ب(
 

 )1(جدول المدفوعات منصوص عليه أدناه 

  العملة  المبلغ .م

  ؛االستشاريعند تسلم الجهة نسخة من هذا العقد موقعا عليها من    .1

  ؛ة مسودة تقرير، مقبولة منهعند تسلم الجه   .2

3.    

4.    

 .لنهائى، المقبول منهعند تسلم الجهة التقرير ا   .5

 ياإلجمال   .6
  

 شروط الدفع  )ج(

 االستشـاري يوما بعد تقـديم   30خالل فترة ال تتجاوز ] العملة تحدد[يتم الدفع بـ ـــــــ 

 .4الفقرة  فيللفواتير من صورتين للمنسق المشار إليه 

 إدارة المشروع  .4

ويكون المنسـق   ،للجهةـــــــــ كمنسق تابع  تاألخ/المنسق األخعين الجهة ت  )أ(

 ،وعن قبول التقارير والموافقـة عليهـا   ،مسؤوال عن تنسيق األنشطة بموجب هذا العقد

وعن تلقـى الفـواتير    ،وعن قبول المواد األخرى القابلة للتسليم للجهة والموافقة عليها

  .والموافقة على صرفها

ينبغى تقـديمها   ،“يم التقاريربتقد االستشاريالتزامات ” ،الملحق ج فيالتقارير المذكورة   )ب(

وتكون هى األساس للمدفوعات التى ينبغى إجراؤها بمقتضى  ،المهمة فيخالل سير العمل 

 .3الفقرة 

 مواصفات األداء  .5

وعلـى    .بأداء الخدمات بأعلى المواصفات المهنية واألخالقيـة للكفـاءة واألمانـة    االستشارييتعهد 

عتبـرهم الجهـة غيـر    تموظفين معينين بموجب هذا العقد  أيال الحال باستبد فيأن يقوم  االستشاري

  .والشروط مستوفين للمواصفات
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 الحفاظ على األسرار  .6

أال يكشـفوا عـن أيـة     ،غضون سنتين بعد انتهاء مدتـه  فيخالل مدة هذا العقد و ،على االستشاريين

أو عمليات الجهة دون موافقة  أو بأعمال ،أو بهذا العقد ،معلومات خاصة أو سرية تتعلق بهذه الخدمات

  .كتابية مسبقة من الجهة

 ملكية المواد  .7

شكل  أيأو  ،أو برامج كمبيوتر جاهزة ،شكل رسوم بيانية في ،أو مواد أخرى ،أو تقارير ،أية دراسات

ويمكن أن يحتفظ  .بإعدادها للجهة بموجب العقد تكون وتبقى ملكا خالصا للجهة االستشارييقوم  ،آخر

  .بنسخة من هذه الوثائق أو برامج الكمبيوتر الجاهزة االستشاري

 بعض األنشطة في االستشاريعدم مشاركة   .8

 أيأو  أو أي موظـف  هلن يكون من حق ،خالل مدة هذا العقد وبعد إنهائه ،على أنه االستشارييوافق 

) امتداد لهـا  أيد عليها أو فيما عدا الخدمات المتعاق(أو خدمات  ،أو أعمال ،كيان مرتبط به تقديم سلع

  .مشروع ناشىء عن الخدمات أو وثيق الصلة بها يأل

 التأمين  .9

 .لعمله والعاملين معه تغطية تأمينية مالئمة أيب قياممسؤوال عن ال االستشارييكون 

 اإلسناد للغير  .10

جـزء منـه    أيأو عقد مقاولة من الباطن  يوقع للغير أوهذا العقد  تنفيذ ال يجوز لالستشارى أن يسند

 .بدون موافقة كتابية مسبقة من الجهة

 القانون الذى يخضع له العقد ولغته  .11

  العربيةاللغة  هيولغة العقد  ،الجمهورية اليمنيةيخضع هذا العقد لقوانين 

 تسوية النزاع   .12

كيم بمقتضـى  التح/يحال إلى القضاء ،وال يمكن تسويته وديا بين الطرفين ،ن هذا العقدعنزاع ينشأ  أي

 .قوانين الجمهورية اليمنية

  االستشاريعن                   عن الجهة

  االسم                االسم

 ـــــــــــــــ: الوظيفة           ــــــــــــ: الوظيفة 

 توقيع ــــــــــــــ          توقيع ــــــــــــــ
 
  

  

  



 قائمة المالحق                                       التنفيذ على اساس المبلغ االجمالي المقطوع -ت االستشاريةالوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدما

4 
 

  

 

  قائمة المالحق

 
 الشروط المرجعية ونطاق الخدمات )أ(الملحق 

 

 االستشاريالعاملون لدى ) ب(الملحق 

 

 بتقديم التقارير االستشاريالتزامات ) ج(الملحق 

  نموذج الضمانة البنكية للدفعة المقدمة) د(الملحق 
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  الشروط المرجعية ونطاق الخدمات )أ(الملحق 
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 العاملون لدى االستشاري) ب(الملحق 
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 التزامات االستشاري بتقديم التقارير) ج(الملحق 

  

  

  



 قائمة المالحق                                       التنفيذ على اساس المبلغ االجمالي المقطوع -ت االستشاريةالوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدما

8 
 

  

 نموذج ضمان الدفعة المقدمة)  :      د(الملحق 
 

  ]يذكر اسم صاحب العمل[ : ..................................... األخوة/ األخ

  ]موضوع العقد[..................................................... اسم المشروع 

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

نضمن   ]يذكر اسم البنك[....... ........................................................................نحن 

  ] االستشارييذكر اسم ....... [.................................................................

  ...........................................على أن ندفع لكم  –وغير قابل لإللغاء ضماناً مطلقاً غير مشروط

 ]باألرقامالمبلغ [........... .........................................مبلغ وقدره  ]يذكر اسم صاحب العمل[

طية من قبلكم بدون أي تحفظ أو عند أول مطالبة خ ]المبلغ بالحروف[... ..................................

قد أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب  ستشارياعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون إذا تبين بأن اال

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

دمة وحتى يتم استردادها بالكامل أو جزء منها أيهما يحصل ساري المفعول من تاريخ استالم الدفعة المق

  .مبكرا

  

 ______________________:   إمضاء وختم

 __________________________:اسم البنك

 ___________________________: العنوان

 ___________________________: التاريخ

 


