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  :اريفـتع .1

يكون لأللفاظ والعبارات التاليـة  التنفيذية والالئحة في القانون مع عدم اإلخالل ببقية التعاريف الواردة 

 :أينما وردت في هذا الدليل المعاني المحددة أمام كل منها

@M والمخازن الحكومية ، بشأن المناقصات والمزايدات 2007لسنة ) 23(رقم قانون ال  :القانون . 

@M بشـأن المناقصـات   2007لسـنة  ) 23(للقـانون رقـم   الالئحة التنفيذية   :الالئحة التنفيذية ،

  .2009لسنة ) 53(رقم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمخازن الحكومية والمزايدات 

@M االستشاريةأعمال الخدمات تنفيذ   :عملية الشراء. 

  :مقدمة .2

 .وهذا الدليل حكام القانون والالئحةتخضع عملية الشراء أل 2-1

يغطي هذا الدليل معايير دورة المشتريات من بداية عملية الشراء حتى استكمال إجراءات  2-2

 .الفحص والمعاينة واالستالم النهائي

يخضع هذا الدليل إلى تطوير مستمر ليعكس أي تعديالت في التشريعات القانونية، واالحتياجات  2-3

  إجراءات وممارسات تهدف إلى تحسين األداء وتعزيز الشفافيةالمتغيرة، وتبني  أي 

  :دفـاله .3

  يهدف هذا الدليل إلى ما يلي 3-1

  اإلرشاد في عمليات الشراء؛ .أ 

  ؛لعمليات الشراء والتعاقد عليها هموحدتوفير إجراءات موحدة  .ب 

  ؛عمليات الشراء، حيثما يتطلب األمر ذلك ضمان وجود الشفافية والمساءلة في كل .ج 

 ؛الشراءويات الكفاءة والفعالية لعمليات تحسين مست .د 

  .تطبيق أفضل الممارسات القانونية والدولية المتبعة في عمليات الشراء  .ه 

 .الشراءعمليات تحقيق جودة واقتصادية  .و 

    :نطاق السريان .4

كل عمليات الشراء في كافة الجهات الخاضعة ألحكام القانون والالئحة بما يسري هذا الدليل على 

يات الشراء الممولة كلياً أو جزئياً من خالل قروض أو منح خارجية مالم يـنص فـي   في ذلك عمل

  .  على خالف ذلك اتفاقية التمويل
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  :المبادئ األخالقية وقواعد السلوك .5

كافة موظفي الدولة المشتغلين بأعمال المشتريات االلتزام بالمبادئ األخالقية وقواعد السلوك المحددة على 

  :من خالل التاليوذلك في كل عمليات الشراء  وهذا الدليل والالئحةي القانون ف

االحتفاظ بأعلى مستويات معايير الشرف والنزاهة في كل ما تنشأ من عالقات، سواء كان ذلك   5-1

  داخل الجهة التي يعمل فيها أو خارجها؛

  لمصلحة العامة للدولة؛األخرى بمسؤولية كاملة لتحقيق االمتاحة استخدام األموال والمصادر  5-2

  .بكافة التشريعات واللوائح النافذة واإليفاء بااللتزامات التعاقدية االلتزام  5-3

  .في جميع عمليات الشراءواالستقاللية الحياد  5-4

  أن تكون المعلومات المقدمة من الموظف أثناء أدائه للواجب الوظيفي حقيقية، ومنصفة  5-5

 .التضليلإلى  تؤديوال 
التكامل بين الموظف المعني، ومسئولي الجهة وبقية الجهات األخرى  االحتفاظ بمستوى 5-6

  .الحكومية ذات العالقة

من اجل تنفيذ العقود وفقا لمتطلبات  مقدمي العطاءاتاالحتفاظ بمستوى عالقة عمل جيدة مع  5-7

  .الجهة وتجنب أي  نوع من اإلشكاالت أو المنازعات

  .قيام بالمهام والواجبات عند الالمصالح أو احتمال ظهورها  تضاربتجنب  5-8

لتحقيق مكاسب خاصة أو وعدم استخدامها احترام سرية المعلومات أثناء أداء الواجب الوظيفي  5-9

  .لفائدة أي متنافس

أي ترتيبات عملية قد تحول دون  وتفاديتعامل مع كل المتنافسين بإنصاف وعدم انحياز، ال 5-10

 .المتنافسينلمبادئ المساواة وتكافؤ الفرض بين التطبيق الفعال 
  :مثل خالقياألتجنب السلوك غير  5-11

  .أي من المتناقصين سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةمن أو الهدايا الهبات  تلقي .أ 

يعملـون   أشخاصأي هبات أو تبرعات من أعمال الشراء قبول أي موظف من العاملين في  .ب 

 .محتملين كمتعاقدين مع الجهة حاليين أو 

تخفيضات أو أي شيء أو  خدماتأو  هداياأو  وجبات طعامأو  لسفرا أو قبول المالطلب أو  .ج 

  . ذو قيمة مادية من المشاركين في المناقصة أو من مشاركين محتملين في المناقصة

مشارك مـن المشـاركين فـي     أي منالحصول على وظيفة في المستقبل قبول أو مناقشة  .د 

 .المناقصة

  :مثلالتصرفات المحظورة والسلوكيات تجنب  5-12

كشف عن أي معلومات ألي مشارك في مناقصة أو محتمل أن يكون مشاركاً في مناقصة، ال .أ 

  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
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مناقشة عملية الشراء مع أي مشارك في مناقصة، أو مع أي مشارك محتمل في المناقصة،  .ب 

  الخاصة بعملية الشراء؛ القانونيةبخالف القواعد واإلجراءات 

بـين  رك في المناقصة أو يحتمل أن يشارك في المناقصة، أو التمييـز  االنحياز لصالح مشا .ج 

  ؛مالتقييالتحليل وأو في عملية ومعايير التقييم المواصفات الفنية عند إعداد ركين االمش

أو إلحاق الضـرر بهـا، أو   ألي عملية من عمليات الشراء القيام بإتالف أي وثائق رسمية  .د 

  إخفائها أو تعديل بياناتها؛

عمـل مـن   من أي موظف في أي جهة من الجهات األخرى، القيام بأي متناقص  أي طلب .ه 

  ؛وهذا الدليل الئحةالوحكام القانون ألمخالفة األعمال المتعلقة بعمليات الشراء بال

من قبـل أي مـن المـوظفين     الئحةالوالتغاضي عن أي دليل يثبت حدوث مخالفة للقانون  .و 

  ؛القائمين بعمليات الشراء

ي تصرف أو نشاط غير قانوني أو غير أخالقي من قبل مشاركين في مناقصة التغاضي عن أ .ز 

 .أو مشاركين محتملين في مناقصة، بما في ذلك أي عرض لمغريات أو مكافآت شخصية

  :والمساءلةالشفافية  .6

  :ةـالشفافي 6-1
  :الشفافية الواجب مراعاتها في عمليات الشراء ما يليمن أهم مبادئ 

  لمفتوحة؛إتباع إجراءات المناقصة ا .أ 

  ؛راءالحيادية واالستقاللية في جميع عمليات الش .ب 

 المعـامالت الحصول على الموافقات الالزمة من المستويات المختصة المحددة قانوناً لكـل   .ج 

بطريقة سليمة وأن تكون هذه الموافقات موثقة خطياً ومثبتـة فـي   المتعلقة بعملية الشراء 

  السجالت؛ 

  ؛لمتعلقة بعمليات الشراءاتطبيق كافة اإلجراءات الدقة في  .د 

  .بصورة مهنية اإلدارة السليمةة إتباع ممارس .ه 

  :المساءلة 6-2
يخضع للمساءلة القانونية كل من يثبت تورطة في أي مخالفة ألحكام القانون أو الالئحة أو هذا 

  .  الدليل وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة 
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  :ؤولياتـالمس .7

  :القيام بما يليكل فيما يخصه ولى كبار المسئولين في الجهة يت 7-1

  إصدار التعليمات واإلرشادات للموظفين، بما يمنع احتمال تعرضهم للتهم بالغش والفساد؛ .أ 

تسم توأن يخلقوا بيئة عمل األخالقية المبادئ وقواعد السلوك  إتباععلى تشجيع الموظفين  .ب 

  بالشفافية؛

  ؛واالعتناء بها االحتفاظ بالوثائق والسجالتبين التأكيد على التزام الموظف .ج 

 .وضع مستويات مالئمة من التفويض للصالحيات المالية .د 

  :بما يليكل فيما يخصه في المستويات األدنى ون الموظف يلتزم 7-2
بما في المستوى األعلى إتباع التعليمات واإلرشادات اإلجرائية الصادرة من مسئولي الجهة  .أ 

  ؛وهذا الدليل والالئحة مع أحكام القانونيتفق 

  ؛األخالقية أي تصرف قد يؤدي إلى مخالفة المبادئ وقواعد السلوك إتيانمراعاة عدم  .ب 

 .من مواضيع بعناية ودقة مدراسة كل ما يحال إليه .ج 

  :المراسالت .8

مـن قبـل   محررة خطيـاً  والمراسالت المتعلقة بإدارة العالقات مع المتناقصين  المخاطباتينبغي أن تكون 

ين بذلك وبحسب ما تقتضيه مسئولياتهم ومهامهم الوظيفية لما لها من آثـار قانونيـة أو فنيـة أو    المخول

  .مالية

 :السجالت والوثائق .9
يوافقون عليـه مؤيـد   من أن ما على المسئولين المخولين صالحية الموافقة على أمر أو إجراء ما، التأكد 

ئق المؤيدة كاملة والمحافظة عليها بطريقة مرتبة على المختصين أن يحصلوا على الوثاو بالوثائق الالزمة

 .ومنظمة

  :السجالت 9-1
األنشطة الضرورية إلدارة لوازم المن منها أو االلكترونية مكتوبة ال السجالت الوثائقيةتعتبر  .أ 

لتوفير أدلة داعمة لما اتخذ من قرارات وما اتخذت من تعليمات وتوجيهـات   بفعالية وكفاءة

  . مناسب إلثبات وجود الشفافية، والمحاسبةتوفر اإلجراء الرقابي ال

سليمة لضمان حفظ وترتيب البيانات بفاعلية لسـهولة  يجب أن تتم إدارة السجالت بصورة  .ب 

  .العودة إليها في أي وقت
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  :الوثائق 9-2
أو  مكتوبـة يتم توثيق وأرشفة كافة الوثائق والبيانات الخاصة بعمليات الشراء سواء كانت  .أ 

وذلك بتخصيص ملف أو أكثر لكل عمليـة   هعلى حدلٍ كن آمنة كالكترونية وحفظها في أما

 .شراء

مسؤولية حفـظ  في الجهة إدارة المشتريات والمخازن / تتولى اإلدارة العامة للشئون المالية .ب 

ـ وثائق المناقصـات الفنية،  اتالدراس(باألخص وأصول وثائق عمليات الشراء  ، ات، اإلعالن

 ).، العقد، أصول المستخلصاتضر فتح المظاريف، العروض المقدمةامح

  :ذلك يجب مراعاة ما يليولتحقيق 

خبرة كافية في أعمال التوثيق واألرشفة لتحمل مؤهل أو لديه ) موظف(اختيار شخص  .1

  .مسئولية التوثيق والحفظ

  .تحديد مكان مناسب ومالئم لحفظ الوثائق يتناسب مع حجم نشاط الجهة .2

  .فة الوثائقتوفير وسائل األمان المناسبة لحفظ وأرش .3

/ لـإلدارة الفنيـة  / يتم نسخ صورة من جميع وثائق عمليات الشراء للقطاع المعنيأن  .4

للمعني بإدارة العقد، بحسب طبيعة وهيكلية الجهة وذلك للمتابعـة مـع األخـذ بعـين     

إدارة المشتريات، بصورة من الوثائق المسـتجدة أوال  / االعتبار موافاة اإلدارة المالية

 .يذ العقد لحفظها في حينه وفقاً إلجراءات االستالم والتسليم الخطيبأول أثناء تنف
  

  :مهام موظف األرشفة والتوثيق 9-3
  .حفظ وأرشفة الوثائق بصورة مرتبة ومنظمة يسهل الرجوع إليها .أ 

  .مسك السجالت المحددة قانونا لتوثيقها حيثما يتطلب األمر ذلك .ب 

ح رسمي من المسـئول المخـتص   عدم السماح بخروج أي  وثيقة من األرشيف إال بتصري .ج 

  :تفادي ما يليو

  .إلخراج الوثائق وصول أشخاص غير مخولين أو غير مصرح لهم بذلك .1

  .التأخير في اتخاذ القرار .2

  .فقدان الوثائق أو جزء منها .3

  .إتباع األساليب الحديثة والمتطورة في تنظيم أعمال األرشفة والتوثيق .د 

 .الوثائق من التلف أو الضياع أو الحريق لحفظ ةمتابعة توفير وسائل األمان المناسب .ه 

يكلف بها من المسئول تقتضيها طبيعة وظيفته بموجب التشريعات النافذة أو أية مهام أخرى  .و 

  .المختص
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 :خطة المشتريات .10
يجب على كل جهة إعداد خطة المشتريات في بداية كل عام وفقاً لالعتمادات المرصودة ضمن  1- 10

  :بصورة أساسية البيانات التالية موازنتها لذات السنة موضحاً فيها

  .اسم المشروع .أ 

  .موقع تنفيذ المشروع .ب 

  .للمشروع التكلفة التقديرية .ج 

  .مبلغ االعتماد المخصص للمشروع .د 

  .بحسب التكلفة التقديرية األوليةفي المستوى المختص تاريخ الرفع إلى لجنة المناقصات  .ه 

 .تاريخ اإلعالن .و 

 .تاريخ فتح المظاريف .ز 

 .المختصةوالمزايدات  المناقصات ةييم وموافقة لجنفترة التحليل والتق .ح 

  .تاريخ توقيع العقد .ط 

  .تاريخ بدء التنفيذ .ي 

  .تاريخ االنتهاء من التنفيذ .ك 

للدراسة  في المستوى المختصوالمزايدات يجب أن ترفع خطة المشتريات إلى لجنة المناقصات  2- 10

  .والمراجعة وإقرارها بصورتها النهائية

  :يات إلى الجهات التاليةيتم رفع صور من خطة المشتر 3- 10

  .والمزايدات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات .أ 

والمزايدات وذلك بالنسبة للمناقصات التي تندرج ضمن صـالحياتها   اللجنة العليا للمناقصات  .ب 

  .المالية

  .وزارة المالية .ج 

  .يذات التمويل الخارجوذلك بالنسبة لعمليات الشراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي  .د 

  .)نسخة من الخطة المرفوعة من المحافظات، المديريات(وزارة اإلدارة المحلية  .ه 

/ مصـلحة / هيئة/من جهة مؤسسةوذلك بالنسبة للخطة المعدة وزير أو رئيس الجهة المعني  .و 

  .الخ... مديرية / فرع/ محافظة/ عةجام/ جهاز

يتم رفع هذا التعديل مع  إذا تطلب األمر أي تعديل في خطة المشتريات في أي وقت خالل العام 4- 10

  .المبررات إلى الجهات المعنية المشار إليها أعاله إلحاطتها بذلك
 



  إرشادات عامة                                                                                                الخدمات االستشاريةالدليل اإلرشادي ألعمال   

9  

 

  :ترقيم المشتريات .11

  :جلأليتم إعطاء رقم لكل عملية شراء في الجهة  1- 11

  .المساعدة في تنفيذ عملية الشراء .أ 

  .سهولة المتابعة والمراجعة .ب 

  .سهولة حفظ الملفات والرجوع إليها .ج 

ية الشراء في مرحلة الموافقة على طلب الشراء من رئيس الجهة أو من يتم تحديد رقم عمل 2- 11

  .يفوضه

  .يعتبر نظام ترقيم عمليات الشراء جزء ال يتجزأ من نظام إدارة المعلومات 3- 11

استكمال إجراءاتها القانونية بأرقام على سجل لتسجيل عمليات الشراء الموافق  يخصص 4- 11

 .متسلسلة

  :تكوين رقم المشتريات .12

 .وثائق عملية الشراءوثيقة من اسم الجهة بصورة واضحة على كل  كتابةيتم  1- 12

  )السنة/الرقم المسلسل(يكون الترقيم  2- 12

  ) :1(مثال 

  .وزارة المالية: الجهة

  مثالً 12بحسب التسلسل : رقم عملية الشراء

  2008: السنة 

   2008لسنة  )12(وزارة المالية رقم عملية الشراء ويكتب هكذا 

  ) :2(مثال 

  .مديرية التواهي –حافظة عدن م: الجهة

  مثالً 6بحسب التسلسل : رقم عملية الشراء

  .2010: السنة 

  2010لسنة ) 6(مديرية التواهي، رقم عملية الشراء  –محافظة عدن ويكتب هكذا 

  ) :3(مثال 

  .المؤسسة العامة للكهرباء: الجهة

  مثالً 150بحسب التسلسل : رقم عملية الشراء

  .2010: السنة 

    2010لسنة ) 150(المؤسسة العامة للكهرباء، رقم عملية الشراء هكذا ويكتب 
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العام حتى ولو ألغيـت عمليـة    نفسيجب عدم تكرار نفس الرقم ألي عملية شراء أخرى في  .أ 

 .الشراء فيجب أن تحتفظ برقمها الذي تم تدوينه في السجل المخصص لذلك

يخص ترقيم عمليـات الشـراء بعـد     فيما) PMIS(المشتريات يتم االلتزام بنظام معلومات  .ب 

وتعميمه على الجهات مستقبال وفقاً للتعليمات واإلرشـادات الصـادرة بهـذا     هاستكمال تركيب

 .  والمزايدات للرقابة على المناقصات الشأن من قبل الهيئة العليا
 

  :استخدام رقم المشتريات .13

قة بعملية الشراء المعنية ابتـداء  يتم إظهار رقم عملية الشراء في كل المراسالت والوثائق المتعل

والمزايـدات  وانتهاًء بقرار لجنـة المناقصـات   ومروراً باإلعالن عنها  من ترقيم وثيقة المناقصة

  .والعقد وأي مراسالت أو تقارير الحقة للعقد حتى يتم االنتهاء من االستالم النهائي
 

  :االستشاريينمن  قوائم المؤهلين .14

يدرج المقاولون والموردون الذين تم من الالئحة ) 231-219(مع مراعاة أحكام المواد من  1- 14

لهم وحصلوا على درجات النجاح المطلوبة في القائمة المؤهلة المعتمدة التأهيل المسبق إجراء 

  لدى الجهة وتلتزم الجهة باستخدام هذه القائمة على ان ال يكون قد مضى عليها أكثر من 

 .)شهر 18(

مفتوحة أمام الراغبين لتقديم الوثائق التي تثبت أنهم لالستشاريين مدين قوائم المؤهلين المعتتظل  2- 14

تقوم الجهة بدراسة ومراجعة الوثائق  أنمؤهلين لتسجيلهم ضمن سجل المؤهلين المعتمدين على 

المقدمة ومدى استيفاء المتقدم لشروط ومعايير التأهيل المحددة من قبل لجنة المناقصات 

  .لجهةالمختصة في اوالمزايدات 

الذين تم تأهيلهم وفقاً إلجراءات تنافسية  االستشاريينللمؤهلين من تحتفظ الجهة بقاعدة بيانات  3- 14

 .شفافة

تحتفظ كل جهة بقائمة للمؤهلين المعتمدين لديها بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء مع مراعاة  4- 14

  :يلي ما

قـاً لمبـادئ الشـفافية    وف إعالن للتعبير عن االهتمام بالمشـاركة للتأهيـل  إجراء  يتم أن .أ 

  .والمنافسة العادلة

  .إعداد ونشر أسس ومعايير التأهيل بصورة واضحةيتم  أن .ب 

  .ليقدموا طلبات التسجيل في القائمة المعتمدة للتأهيلنشر إعالنات دورية علنية  .ج 

  .في العقود المرساة عليهم لالستشاريينمتابعة مستويات األداء  .د 

 .ية األخرىتبادل المعلومات مع الجهات الحكوم .ه 
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  :التكلفة التقديرية .15

 :يقصد بالتكلفة التقديرية  1- 15
  . من قبل الجهة لعملية الشراء التفصيلية المعدة إجمالي التكلفة التقديرية 

  :إعداد التكلفة التقديرية 2- 15

لعمليـة  ولية إعداد التكلفة التقديرية ؤإعداد وثائق المناقصة مسب المكلفة الفنية تتولى اللجنة  .أ 

  .لية وفقاً لمتطلبات عملية الشراءيوبصورة تفصوب تنفيذها المطلالشراء 

  .يتم اإلعداد وفقاً للعوامل والعناصر المحددة في الالئحة .ب 

تعتبر الجهة المعدة للتكلفة التقديرية أو التي قامت بمراجعتها مسئولة مسئولية كاملة عن دقة  .ج 

 .اإلعدادوسالمة 

لتقديرية في عمليات الشراء الكبيرة أو المعقـدة أن  يجوز للجنة الفنية المكلفة بإعداد التكلفة ا .د 

 .خبراء فنيين من داخل أو خارج الجهة للمساعدة في إعدادها/تستعين بخبير
 

  :استخدام التكلفة التقديرية 3- 15
  

التكلفة التقديرية المعدة بصورة دقيقة هي بمثابة مؤشر لمعرفة تكلفة التنفيذ وتظل بياناتها سرية 

وتسليمها من قبـل لجنـة فـتح    الفتح فتح المظاريف واثباتها في محضر  حتى استكمال إجراءات

ويتم اسـتخدامها أثنـاء   المتقدمين ثائق عروض ووالمظاريف إلى لجنة التحليل والتقييم مع بقية 

  .التقييم المالي عند مقارنة أسعار العطاءات لتحديد بنود األسعار غير المتزنة
  

  :نـالتأمي .16

التـأمين ضـد المخـاطر وفقـاً     ب االستشـاريين إلزام على  قديم العروضوثيقة طلب تالنص في يجب 

  . لإلجراءات المعمول بها في مثل هذه الحاالت

 :إدارة المشاريع ذات التمويل الخارجية وحد .17
من قبل التمويل الخارجي تلك الوحدة التي يتم إنشائها بتمويل المشاريع ذات يقصد بوحدة إدارة  1- 17

  بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ووفقاً فيذ مشاريع وبرامج محددة، التمويل الدولية لتن جهات

  .لإلجراءات والقواعد القانونية المعمول بها في مثل هذه الحاالت

ذات التمويل الخارجي األحكام المحددة في القانون والالئحة وهذا المشاريع ة وحدتطبق على  2- 17

 .الدليل مالم ينص في اتفاقية التمويل على خالف ذلك
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  :فيما يخص تنفيذ عمليات الشراء ما يلييطبق على وحدة المشاريع ذات التمويل الخارجي  3- 17

رئيس الجهة في إطار وحدة المشروع تشكل بقرار من مختصة يكون لها لجنة مناقصات أن  .أ 

، وفي حالة كانت زادت تكلفة عملية الشراء عـن صـالحية مـدير    برئاسة مدير المشروع

ناقصات المختصة في وحدة المشروع الوزير المعني، وما زاد عن الوحدة فيترأس لجنة الم

  . مليون ريال يتم رفعه إلى اللجنة العليا للمناقصات) 60(

للمناقصـات  التكلفة التقديرية لعملية الشراء تندرج ضمن صالحية اللجنة العليـا  إذا كانت  .ب 

على نتـائج التحليـل   المناقصة وأخذ الموافقة المسبقة منها على وثائق فيجب والمزايدات 

 .  واإلرساء وفقاً ألحكام القانون والالئحةوالتقييم 

  :تقديم التقارير .18

إلى الجهات المعنية قانوناً في المستوى األعلى التقارير على لجان المناقصات المختصة تقديم  1- 18

قانون والتأكد من مدى االلتزام بأحكام التقييم الكفاءة المهنية والفعالية لعملية الشراء بغرض 

إيضاحات حول أي أن تطلب تقارير مفصلة أو والتشريعات المنظمة لذلك ولهذه الجهات 

عمليات الشراء، وعليها أن تصدر تقارير حول استنتاجات عمليات التقييم ومقترحاتها حول 

 .ذلك

وإلى رئيس رئيس الجهة في السلطة المركزية لترفع التقارير الرقابية عن عمليات الشراء  2- 18

طبقا للنماذج المخصصة اإلدارية ومدير المكتب التنفيذي المعني في السلطة المحلية الوحدة 

 .لذلك التخاذ ما يلزم من إجراءات بصددها

أن أدائها في المشاريع ذات التمويل الخارجي التي يتم إجراء مراجعة أو تدقيق لمستوى يجب  3- 18

 .ط والماليةإلى وزارتي التخطيالرقابية المتعلقة بها يتم نسخ التقارير 

الرقابة الداخلية أو الخارجية حول سير األداء اتخاذ اإلجراءات عند تلقيها تقارير الجهة  تلتزم 4- 18

  :التالية

  معالجة جوانب القصور والضعف في األداء؛ .أ 

 .لتطوير وتحسين األداءوالمقترحات تنفيذ التوصيات  .ب 
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 :تحديد االحتياج .19
من خالل اإلعداد المطلوبة كافة عمليات الشراء للخدمات االستشارية يتم تحديد االحتياج ل 1- 19

  :  وفقاً لما يليالمسبق للخطط السنوية 

دراسته بعناية كاملة من قبل المختصين في الجهة وتم تم أن يكون االحتياج لالستشاري قد  .أ 

شركة (ملة تحديد ما إذا كانت طبيعة األعمال المطلوب تنفيذها تتطلب خدمات استشارية متكا

 ).استشاري فرد( ومشورةنصح أو ) استشارية

لدراسـات الفنيـة   افي إعداد  اًمتخصص اًأن تكون األعمال المطلوب تنفيذها تتطلب استشاري .ب 

 .أو اإلشراف على تنفيذهاالمطلوبة 

تقرير فني من قبل المختصين فـي الجهـة يؤكـد مبـررات      إعداداألحوال يجب أن يتم  جميعوفي 

  .  )شركة استشارية أو استشاري فرد(ستشاري االحتياج لال

  : الًـــفمث

اختيـار شـركة استشـارية عالميـة      هاإعداديتطلب أمر  عالية التعقيدمناقصات المشاريع  .أ 

 :للقيام بما يليمتخصصة 

 .دراسة الجدوى االقتصاديةإعداد  .1

 .إعداد الدراسات األولية .2

 . إعداد الدراسات التفصيلية .3

 .تالتأهيل المسبق للشركا .4

 .أعمال التحليل والتقييم للعروض .5

 .اإلشراف على التنفيذ .6

كأن مع ضرورة االنتباه لتضارب المصالح في المراحل المختلفة للخدمات االستشارية 

تكون الدراسة التفصيلية مشروطة بنجاح دراسة الجدوى مما قد يجعل االستشـاري  

لنقاط لصالح الجدوى من أجل ضمان الحصول على الدراسة التفصيلية يتعمد تقوية ا

  .  االقتصادية على حساب النقاط المخالفة

  . يفضل الفصل بين مرحلتي الدراسات التفصيلية واإلشراف على التنفيذ .ب 

بالمهـام  اختيار شركة استشـارية للقيـام   يتطلب ت المشاريع التخصصية غالباً ما مناقصا .ج 

 . المشار إليها في المثال السابق
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لى استشاريين إال في حالة عدم قدرة الجهة صاحبة المشـروع أو  ال يجوز إحالة أي عمل إ .د 

مناقصات أعمال األشغال التي ليس لدى من القيام بذلك العمل فمثالً أي جهة حكومية أخرى 

الجهة القدرة الفنية على تنفيذ المهام المشار إليها آنفاً فيمكنها االستعانة بوزارة األشـغال  

وفقاً لإلجراءات القانونية المحددة فـي  أو استشاري صة جهة فنية متخصكالعامة والطرق 

  .التنفيذية الالئحةالقانون و

إال أنها قـد   هافي مناقصات المشاريع التي لدى الجهة القدرة الفنية على تنفيذ معظم خطوات .ه 

مساعدة في أي مرحلة من مراحل اإلعداد أو اإلشراف على التنفيذ فإنـه يمكـن   تحتاج إلى 

  .ار استشاري فرد متخصص للمساعدة في تنفيذ المهمة المطلوبةاالكتفاء باختي

التمويل وفقاً التفاقية  اًخارجيالممولة لعمليات الشراء الختيار استشاري االحتياج يتم تحديد  .و 

 . وتعليمات الممول

 :نطاق وطبيعة الخدمات االستشارية .20
واإلدارية والمالية هندسية الالفنية و كالدراساتالعديد من المهام  االستشاريةتشمل الخدمات  1- 20

 أكثر أو مهمتينقد تشمل  األحيانوفي بعض اإلشراف على تنفيذها أو والقانونية االقتصادية و

 .من هذه المهام

  :  االستشارية الخدمات  أنواعتصنف  2- 20

 :خدمات النصح والمشورة .أ 

يقدم االستشاري خدمات استشارية او مساعدة فنية متخصصة من خـالل العمـل    أنيمكن 

المؤسسـات   وإنشاءوتامين الكوادر والتدريب فنية  أمورللمساعدة في  الجهةمباشرة لدى 

 فـي رأيه المتخصص في مسائل محـددة او   إعطاء أيضاويمكن ان يطلب من االستشاري 

 .جوانب من مشروع بعينه

 :دراسات ما قبل االستثمار .ب 

عداد الدراسات األولية أو أو إتحديد المشروعات االستثمار لتكون دراسات ما قبل  أنيمكن 

ـ ضمان البهدف عادة األولية دراسات ال، وتجري والدراسات البيئية دراسات الجدوى دوى ج

وكذلك عدم اإلضرار بالبيئة أو عمل الدراسات البيئية للتخفيف  الفنية واالقتصادية للمشاريع

 .للبيئةمن اآلثار السلبية 

 :والتصاميم للمشروعالدراسات  .ج 

  :يلي وتشمل ما

 .الرسومات والمواصفات إعداد .1

 .التكلفة التقديريةإعداد  .2

 .وثائق المناقصة إعداد  .3
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  ).بحسب طبيعة الحالة( لتأهيل المسبق للمقاوليناإلعداد ل .4

 .تحليل والتقييم للعطاءاتال .5

 .تقديم التوصيات حول ترسية العقود .6

 .المشاركة في المفاوضات .7
 

 :على التنفيذ اإلشرافخدمات  .د 

 :ليي وتهدف إلى ما

 ضمان تنفيذ المشروع وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية .1

 .العقدتوفير الخدمات الفنية ذات الصلة بتنفيذ وثائق  .2

 .ضبط اإلنفاق والمصادقة على المواد والكميات والمستخلصات  .3

 .في التصاميم والمواصفات في حاالت الضرورة أثناء التنفيذ التصويبات الالزمةإجراء  .4

 .موادار البفحص واخت .5

  :االستشاريون المحليون .21

لمشاريع المحلية ذات التمويل الحكومي الخدمات االستشارية ليتم فتح المجال في مناقصات  1- 21

جديرون بأداء الخدمات  أنهممون على ّييتأهلون لها ويقُللمكاتب االستشارية المحلية التي 

ن ال تؤدي تلك المشاركة المحددة إلى جانب االستشاريين األجانب أو بالمشاركة معهم شريطة أ

  .إلى التضحية بمستوى الجودة للخدمات المقدمة

مشاركة بين  أو) ائتالف(ل يتشكالسماح بالنص على وثائق المناقصة  تضمينيجوز  2- 21

المطلوبة لتقديم خدمات الفنية والمحليين لغرض تدعيم استكمال القدرات  األجانباالستشاريين 

 أن، وينبغي عند تقديم العطاء ليات كل طرف بوضوحمسئو بحيث يتم تحديدلمشروع محدد، 

تشتمل الوثيقة المنشئة لذلك االئتالف أو المشاركة بين الطرفين المعنيين على بيان من يتولى 

 .عن الخدماتالكاملة والمسئولية  إدارتها
االستشاري الذي يضطلع بالمهـام الرئيسـية    يجب أن توضح وثيقة المناقصة أنوكمبدأ عام 

  .يعتبر جديرا بمفرده باستيفاء معايير التأهيل ينبغي ان يتولى قيادة االئتالف والذي
  

  :سمات الخدمات االستشارية .22

 .استخدام نظام التقييم المبني على نقاط الجدارة  1- 22

حيث تركز ) مالي+ فني (لكل عرض ". مظروفين منفصلين"الدعوة لتقديم العروض على أساس  2- 22

ية على أهمية القدرات الفنية ومقدرة االستشاري على تنفيذ عملية الشراء للخدمات االستشار

  .  وليس على التكلفة فقط المهام المحددة في الشروط المرجعية
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  : خدمات االستشاريةللشراء عمليات الطرق  .23
   :تتحدد طرق عمليات الشراء طبقاً للقانون والالئحة على النحو اآلتي 

 :بالمشاركةالهتمام اإلعالن للتعبير عن ا: الطريقة األولى 1- 23

 :  وتتميز بما يليلعملية الشراء تمثل الطريقة األساسية و

 .   التنافسفتح باب المنافسة وتوسيع دائرة المشاركة للراغبين في  .أ 

في مجال العمـل  المؤهلين المختصرة من االستشاريين المتخصصين ضمان اختيار القائمة  .ب 

 .المطلوب

 . لمنافسةوالعدالة في از مبدأ الشفافية يتعز .ج 

 : المختصرةالقائمة : الطريقة الثانية 2- 23
   :وتتميز بما يلي لعملية الشراء )االستثنائية(تمثل الطريقة األخرى و

ال يقل عن ستة من مقدمي الطلبات ممن حصلوا على أعلى الدرجات الفنيـة  الدعوة لعدد  .أ 

ـ   ر عـن االهتمـام   للتأهيل وإذا كانت القائمة المؤهلة أقل من ثالثة فيتم اإلعـالن للتعبي

الجهة أو أي جهة حكومية  فيالمعتمدة أو االستفادة من القائمة بصورة أوسع بالمشاركة 

ن يكون العمل المطلـوب  أموافقة لجنة المناقصات في المستوى المختص وأخرى شريطة 

 .شهر) 18(أكثر من قد مضى على تأهيل هذه القائمة وأن ال يكون  مماثالً

وهذا الـدليل  التنفيذية اءات القانونية المحددة في القانون والالئحة اإلجر بقيةعليها تطبق  .ب 

 .بالمشاركة اإلعالن للتعبير عن االهتمام ما عدا
  

  : لمشاركةبااإلعالن للتعبير عن االهتمام  .24
@ @

 المتعلقةشراء المن الالئحة ينبغي في كل عمليات ) 116(، ) 113(مع مراعاة أحكام المواد 

عن طريق إعالن لتعبير عن االهتمام بالمشاركة لاإلعالن أن تخضع لطريقة  بالخدمات االستشارية

ن من إعداد عروضهم وتسليمها بصورة يالمشاركبهدف تمكين لفترة كافية لتقديم العروض 

  .متكاملة وصحيحة

 :لمشاركةبامحتوى اإلعالن للتعبير عن االهتمام  1- 24

المعلومات الكافية التي يستطيع ة بالمشاركاإلعالن للتعبير عن االهتمام  يتضمنيجب أن 

  :  وبخاصة مايليمن اتخاذ قرار المشاركة بصورة سهلة ون المحتملالمشاركون 

 .اسم الجهة .أ 

  .مصدر التمويل .ب 

 . عنوان الجهة .ج 

بصـورة مختصـرة   تنفيـذها   الخدمات االستشـارية المطلـوب  عن نطاق موجز  وصف .د 

 .وواضحة
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 :ل المشاركين المحتملين منها بدرجة أساسيةالمعلومات والوثائق المطلوب تقديمها من قب .ه 

 .المؤهالت في مجال المهمة .1

 .وضع االستشاري الفني والمالي واإلداري .2

 .مجال العمل الرئيسي وسنوات الخبرة في مجال الدراسة المعنية .3

 .مؤهالت الكادر الرئيسي .4

 . الجهات المعنية التي يمكن الرجوع إليها للتأكد من تنفيذ األعمال السابقة .5

 . موعد ومكان التسليم النهائي للوثائق والبيانات المطلوبةتحديد  .6

الهيكلية اإلدارية للشركات والتراخيص والتسجيالت القانونية الصادرة مـن بلـدان    .7

 .الشركات المتقدمة
 

  : اإلعالن للتعبير عن االهتمام بالمشاركة دولياً  2- 24

س الطريقة المتبعة فـي اإلعـالن داخـل    بنفبالمشاركة دولياً عن االهتمام  لتعبيرليتم اإلعالن 

   :ما يليمع مراعاة الجمهورية 

 اإلعالن في صحيفة دولية واحدة واسعة االنتشار باللغتين العربية واإلنجليزية؛أن يتم  .أ 

أما بالنسبة للعقود الكبيرة التخصصية يجوز، إضافة إلى ذلك، اإلعالن في مجالت تقنيـة   .ب 

  نتشار دولياً؛أو مجالت مهنية واسعة اال/مشهورة و

إلى السفارات اليمنية في بالمشاركة لتعبير عن االهتمام ليجوز إرسال صورة من اإلعالن  .ج 

لديهم القدرة على أداء الخـدمات المطلوبـة، أو إلـى    استشاريون الدول التي يوجد فيها 

  .في الجمهورية المعتمدةالسفارات األجنبية لتلك الدول 

شـبكة  [أو موقع اللجنـة العليـا للمناقصـات     للجهة نيموقع االلكتروالنشر اإلعالن في  .د 

  . ])اإلنترنت(المعلومات الدولية 

األمر تمديد فترة الموعد النهائي لتقديم الوثائق يجب اإلعالن في نفس الصحيفة إذا تطلب  .ه 

المشار إليها فـي الفقـرات   بها اإلعالن األصلي مع إرسال صور  إلى الجهات نشر التي 

  . السابقة 

 :إقرار القائمة المختصرةوتحديد  .25
في بذلك المكلفة الفنية بعد استالم وثائق التأهيل للمشاركين وإثبات استالمها من قبل اللجنة  1- 25

اللجنة الفنية  تقومبالمشاركة الموعد والمكان المحددين في اإلعالن للتعبير عن االهتمام 

  .ير المحددة مسبقاً للتقييمدراسة الوثائق المسلمة لكل عطاء على حده وفقاً لألسس والمعايب

االستشاريين المؤهلين الذين حصلوا يتم رفع التقرير الفني بنتائج التقييم والتوصيات بتحديد  2- 25

 واحصليلم الذين  ينواستبعاد غير المؤهلة الفنية للتأهيل على الحد األدنى وما فوق من الدرج

المناقصات إلقرار النتائج ضمن لجنة إلى وذلك الفنية للتأهيل على الحد األدنى من الدرجة 

  .محضر لجنة المناقصات
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سيتم هم الذين على الحد األدنى من الدرجة الفنية وما فوق االستشاريون الذين حصلوا  3- 25

  .ضمن القائمة المختصرة  مإدراجه

  :  مثـــال

لمشروع اختيار استشـاري لإلشـراف علـى    بالمشاركة تم اإلعالن للتعبير عن االهتمام  .أ 

 . وما فوق ) 75(للتأهيل الفني بـاألدنى الفنية ات ن وتم تحديد الدرجمعيمشروع 

 :هم  استشاريون) 10(عدد لهذا المشروع تقدم بوثائق التأهيل  .ب 

  ).يأ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، (

 :تم تقييم العطاءات وفقاً لألسس والمعايير المحددة مسبقاً وكانت النتائج على النحو التالي .ج 

â@ @a@áðŠb“nüa@bèîÜÇ@Ý–b¨a@òîäÐÛa@òuŠ‡Ûa@ÝçûßOÝçûß@Ë@ @
  مؤهلغير 65 أ.1
  مؤهلغير 55 ب.2
  مؤهل 78 ج.3
  مؤهل 80 د.4
  مؤهلغير 57 هـ.5
  مؤهل 75 و.6
  مؤهل 83 ز.7
  مؤهلغير 60 ح.8
  مؤهل 85 ط.9

  مؤهل 90 ي.10
  

  :على النحو التالير المؤهلين في الجدول السابق فإن االستشاريين المؤهلين وغيالموضحة من النتائج 

 :مهيعتبرون مؤهلين ووما فوق ) 75(الشركات الحاصلة على الحد األدنى من الدرجة  .أ 

الذين سيتم توجيه الدعوة لهم لتقـديم عروضـهم الفنيـة     .)يج ، د ،  و ، ز ،  ط ، (

  . والمالية

غير مؤهلين  يعتبرونوما دون %) 75(على اقل من الحد األدنى االستشاريون الحاصلون  .ب 

 :  وهم 

  . )أ ، ب ، هـ ، ح(
 
@ @

  : إعداد وثائق طلب تقديم العروض للخدمات االستشارية .26

  :وثائق طلب تقديم العروض مراعاة ما يلي عند إعداد  يجب

بحسب طبيعة من قبل مجلس الوزراء استخدام الوثائق النمطية للخدمات االستشارية المقرة  1- 26

  .ونوعية الخدمات المطلوب تنفيذها
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الوثائق معها الخاصة التي ال تتالئم الطبيعة يجوز للجهة في حاالت عمليات الشراء ذات  2- 26

شريطة مناقصة بما يتالئم مع طبيعتها وثائق النمطية المقرة من مجلس الوزراء إعداد 

من قبل اللجنة العليا الموافقة المسبقة عليها انسجامها مع أهداف القانون والالئحة وأخذ 

  .والمزايدات للمناقصات 

 : لضماناستخدام وثائق طلب تقديم العروض  3- 26

 .تحديد كافة المعلومات والبيانات والشروط المرجعية الالزمة للمشتركين في المنافسة .أ 

 .تمكين المشاركين المحتملين من إعداد وتقديم عطاءاتهم بطريقة صحيحة .ب 

 .شفافية وعدالة المنافسة واختيار االستشاري الفائز .ج 
@ @

  :)طلب تقديم العروض(للخدمات االستشارية النمطية ثائق الومكونات  .27
@ @

  :خطاب الدعوة : القسم األول 1- 27

  يجب أن يتضمن خطاب الدعوة كافة البيانات والمعلومات التي تبين بشكل أساسي

  :ما يلي  

  .اسم الجهة .أ 

 . أسماء االستشاريين في القائمة المختصرة .ب 

 .اسم الخدمات االستشارية المطلوب تنفيذها .ج 

  .التمويل مصدر .د 

  . تحديد طريقة االختيار .ه 

  .مكان استالم وثائق المناقصة .و 

 ).شهادات وبطائق(المطلوبة الوثائق القانونية األساسية  .ز 

 .الفترة المسموح بها لالستفسارات .ح 

 .فترة صالحية العطاءات .ط 

 .موعد ومكان تسليم العطاءات .ي 

 .ة تضمينها خطاب الدعوةالجهة ضرورى أية بيانات أخرى تر .ك 
@ @

  :التعليمات لمقدمي العطاءات : لثانيالقسم ا 2- 27
@ @

   :يجب أن تشتمل التعليمات لمقدمي العطاءات على اآلتي 

كل المعلومات الضرورية التي تساعد االستشاريين على إعداد عروضهم بصورة صحيحة  .أ 

  .وبما يحقق الغرض المطلوب
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على أساسها واألوزان التي تحديد األسس والمعايير وتوفير معلومات عن منهجية التقييم  .ب 

  .سيتم التقييم واختيار االستشاري الفائز

  .إجراءات استالم وفتح العروض الفنية والمالية .ج 

مع أحقيـة  (توضيح المدخالت المتوقعة من األفراد المهنيين األساسيين ومدة عمل األفراد  .د 

االستشاري في إعداد تقديراته الخاصة ومدة عمل األفراد بحسب ما يراه مناسـب لتنفيـذ   

وخاصة في الخدمات االستشـارية   على أن ال يتسبب ذلك في انحرافات جوهرية )همةالم

  .عقودها مبنية على الزمنتكون التي 

 . ماهية المعلومات المطلوب تقديمها من االستشاري لتنفيذ المهمة .ه 

 . عطائهقبول االستشاري بإجراءات إخطار  .و 

 . التفاوض وتوقيع العقد  .ز 

  :ت قائمة البيانا: القسم الثالث 3- 27

التي تم إحالتها من التعليمات لمقدمي العطاءات لتعبئتها كافة البيانات البيانات تمثل قائمة  .أ 

 .في قائمة البيانات بحسب أرقام المواد الموضحة في التعليمات لمقدمي العطاءات

البيانات التي تم تعبئتها في قائمة البيانات خصوصـية عمليـة الشـراء المطلـوب     تمثل  .ب 

  .تنفيذها

  :الشروط المرجعية : الرابع  القسم 4- 27
@ @

  :ما يليتبين الشروط المرجعية بدرجة أساسية يجب أن  .أ 

 .الخلفية .1

 .األهداف .2

  .وصول إلى عروض فنية متكافئهبالتفصيل والوضوح المطلوبين لل نطاق الخدمات .3

  ).إن وجد(التدريب  .4

 .التقارير والجدول الزمني .5

 .الجهةوفرها تلتي البيانات والخدمات المحلية واألفراد والتسهيالت ا .6

  . ة تضمينها في الشرط المرجعيةالجهة ضرورى أي بيانات أخرى تر .7

  .بصورة متكاملة وبأقل التكاليف الممكنةفنية ومالية  إعداد وتقديم عروض بهدفكله ذلك  و

  :إعداد الشروط المرجعية مراعاة اآلتي يتعين عند  .ب 

 .للمهمة المطلوب تنفيذهاواضح توصيف  .1

 :على أن تكون شاملة لما يلي منشود من المهمة ال الهدفتوضيح  .2

 .نطاق الخدمات -
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 .الفترة الزمنية -

 .بيان مفصل لما يترتب على االستشاري من واجبات ومسؤوليات -

 :ماهية المدخالت المطلوبة من حيث حينما ينطبق عليها، -

  .سنة /شهر / يوم /عدد شخص       

يفترض على االستشاري انجازهـا  والتي بالتفصيل ماهية المخرجات المتوقعة  بيان .3

 :مثل ) النتائج المسلمة(

 .تقارير -

 .رسومات -

 .توصيات -

 .الخ... ولوائحمسودات قوانين  -

 .للنتائج المطلوبة/ للكوادرتحديد الفترات الزمنية  -

تحديد أي خدمات أو عمليات مسح مطلوبة على أن توضح الجهة ما سوف  -

 .لمحليينالنظراء ا ومشاركةتقدمه من خدمات وتسهيالت 

تكون من أهداف الخدمات االستشارية عندما تحديد المتطلبات المفصلة  -

من تقدير ماهي  ونالمطلوبة هو نقل معرفة أو تدريب لكي يتمكن المتقدم

 .الموارد واإلمكانات اإلضافية الالزمة لذلك 

  : ما يلي ب التنبهفي جميع األحوال عند إعداد الشروط المرجعية يجب  .ج 

مـن تقـديم منهجيـة العمـل      ونمرونة الصياغة لكي يتمكن المشاركمهنية ودقة و .1

 . واضحة الخاصة بهم وكذا تحديد الكوادر الفنية التي سيتم استخدامها بصورة 

وبما ال يخل بالمبـادئ المهنيـة   اقتصادية الشراء للخدمات االستشارية قدر اإلمكان  .2

 .وجودة األعمال المطلوب تنفيذها

يين من تقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم على الشروط المرجعيـة  إتاحة المجال لالستشار .3

 . وعلى البيانات والخدمات والتسهيالت التي سيتم تقديمها من قبل المشتري
 

  

  :الشروط العامة : القسم الخامس  5- 27
@ @

 .مهما كانت األسبابالمساس بها وهي القواعد القانونية الثابتة التي ال يجوز 

  :وتمثل اصةالشروط الخ: القسم السادس  6- 27
@ @

صة بحسب امن الشروط العامة لتعبئتها في الشروط الخ إحالتهاالشروط القانونية التي تم  .أ 

  .المحددة في الشروط العامة أرقامها

كافة الشروط التي يتم تعبئتها في الشروط الخاصة خصوصية عملية الشـراء المطلـوب    .ب 

  .تنفيذها
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  الضمانات  .28
@ @

 :ضمان العطاء 1- 28

خطاب يتضمن ال أن  يجباالستشارية تقديم ضمان العطاء، وبالتالي  الخدمات علىال ينطبق 

المشاركة بتقديم ضمان  أي نص يلزم الراغبين فيطلب تقديم العروض الدعوة أو وثيقة 

  . عطاء

 :ضمان األداء 2- 28

طلب تتضمن وثيقة ال أن  يجب، وبالتالي األداءالخدمات االستشارية تقديم ضمان على ال ينطبق 

 .  تقديم ضمان األداءباالستشاري الفائز لزم يأي نص  تقديم العروض

 :ضمان الدفعة المقدمة 3- 28

على الخدمات عندما تسمح وثيقة المناقصة بصرف دفعة مقدمة ففي هذه الحالة ينطبق 

  :تقديم ضمان الدفعة المقدمة مع مراعاة ما يلي االستشارية 

 .إرفاق صيغة ضمان الدفعة المقدمة ضمن وثيقة المناقصة .أ 

ضرورة تقديم ضمان الدفعـة المقدمـة بـنفس    على تأكيد صراحة في وثيقة المناقصة ال .ب 

 .الصيغة المحددة في وثيقة طلب تقديم العروض

 . من قيمة العقد%) 20(تقديم ضمان الدفعة المقدمة بنفس المبلغ المدفوع وبما ال يتجاوز  .ج 
  

 : المبلغ المحتجز 4- 28

 كضمان لمراجعة أي أعمال منفذة ومسـلمة هو المبلغ الذي يتم احتجازه من قيمة العطاء  .أ 

  . لالستشاري تصرف من قيمة كل دفعة تخصم %) 15(بنسبة 

يصرف المبلغ المحتجز بعد تسليم التقرير النهائي أو النسخة النهائية مـن الدراسـات أو    .ب 

كون قد يالتصاميم وغيرها من الخدمات االستشارية ويشترط في هذه النسخة النهائية أن 

  . ا وقبولها من قبل الجهة أو من يمثلها دون أي مالحظاتتم مراجعته
  

 :ضمان الجودة  5- 28

يؤكد  منه هو عبارة عن ضمان مكتوب من االستشاري يتم تقديمه ضمن وثائق العرض المقدم

فيه التزامه بتحمل مسؤولية تنفيذ كافة األعمال وفقاً لألصول المهنية المعمول بها في تنفيذ 

مقدم  ىتالم األعمال موضوع العقد وقبولها من قبل الجهة وال يعفواس الخدمات االستشارية

  . الخدمة من تحمل مسئولية أي قصور مهني لم يتم اكتشافه إال في مراحل الحقة
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 : إجراءات استالم ضمان الدفعة المقدمة وحفظها 6- 28

يتم استالم ضمان الدفعة المقدمة كشرط رئيسي لصرفها بنفس المبلغ ويتم حفظها في خزنة 

ل قيد الكفاالت على مدير الحسابات بعد تسجيل تفاصيلها في سج/ حديدية لدى المدير المالي

  : النحو التالي

 .الرقم المرجعي لعملية الشراء .أ 

 .اسم المناقصة أو العقد .ب 

 .اسم صاحب العطاء .ج 

 .مة الضمانقي .د 

 .رقم الضمان وتاريخ إصداره .ه 

 .)شيك مقبول الدفع أو ضمانة بنكية(نوع الضمان  .و 

 .لبنك الذي أصدر الضماناسم ا .ز 

 .تاريخ انتهاء صالحية الضمان .ح 

 ).إذا ما تم طلب ذلك من الجهة(تسجيل كافة بيانات تجديد الضمانات  .ط 

 .مهما كانت األسبابأصل وثيقة الضمانة يجب تجنب الكتابة على  .ي 

 :التذكير لتجديد ضمان الدفعة المقدمة 7- 28

مباشرة مع نسخ صور منها الضمانات التي صدرت يتم توجيه المذكرات الرسمية إلى البنوك 

  .لى هذا اإلجراءأي  اعتراض منه عإلحاطته بالتجديد دون المعني  االستشاريمنها إلى 

 :مصادرة ضمان الدفعة المقدمة أو جزء منها 8- 28

في حالة كلها أو جزء منها حسب مقتضى الحال الدفعة المقدمة  مصادرة ضمانيحق للجهة 

  .  اماته وتوصلت الجهة إلى قرار نهائي بإنهاء العقد إخالل االستشاري بتنفيذ التز
  

  :قيمة الضمانة المصادرة 9- 28

األمانات التابع للجهة طرف البنك المركزي فإذا قام / المصادرة في حـالضمانة يتم إيداع قيمة 

قيمة الضمان في العقد يتم إعادة واإليفاء بالتزاماته المحددة  هاالستشاري بتسوية خالف

 بشيك تحرره إدارة الحسابات بالجهة خصماً على حساب األمانات باسمه المصادر إلي

  .االستشاري
 

   :الموافقة على وثائق طلب تقديم العروض وخطاب الدعوة .29

  :موافقة لجنة المناقصات على وثائق طلب تقديم العروض وخطاب الدعوة 1- 29

على الموافقة ها يجب على كل لجان المناقصات المختصة بحسب الصالحيات المالية المحددة ل

  . توجيه الدعوة/ التعبير عن االهتمامإعالن  نشرقبل وثائق المناقصة وصيغة اإلعالن 
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  :الخارجي الموافقة على وثائق المناقصة من قبل مؤسسات التمويل 2- 29

، وتخضـع إلجـراءات   خـارجي  مؤسسات تمويلإذا كانت عملية الشراء ممولة من قبل  .أ 

ة بحسب شروط اتفاقية التمويـل، ينبغـي إرسـال    مراجعة مسبقة من قبل الجهة الممول

وينبغي أال تتخـذ  " عدم الممانعة" لموافقةاالوثائق الالزمة إلى جهة التمويل للحصول على 

باإلضافة إلى ضرورة أي إجراءات تنفيذية حتى يتم استالم الرد الرسمي من جهة التمويل 

  .الحصول على موافقة لجنة المناقصات في المستوى المختص

وثائق المناقصة أو أحدثت تغييرات كبيرة عليها للحصول علـى  التمويل إذا رفضت جهة  .ب 

موافقة مشروطة، يتم الرجوع إلى لجنة المناقصات في المستوى المختص إلبالغها بـذلك  

  .التخاذ القرار حول اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه
@ @

   :توجيه الدعوة لتقديم العروضالترتيبات الفنية واإلدارية قبل  .30

في المستوى من قبل لجنة المناقصات طلب تقديم العروض والدعوة على وثائق  الموافقةبعد  1- 30

جهة التمويل ينبغي أن تستكمل الترتيبات الفنية واإلدارية وفقاً ألحكام القانون المختص و

  :مراعاة ما يلي مع والالئحة

مـن قبـل جهـة    مراجعة قرار لجنة المناقصات سواء في ضوء ما ورد منها أو ما ورد  .أ 

التمويل للتأكد من الحصول على الموافقة التامة، فإذا كانت هناك أي تعديالت مطلوبة من 

قبل  لجنة المناقصات فيجب استكمالها وإعادتها إلى لجنـة المناقصـات فـي المسـتوى     

  المختص للتأكد من استيعابها وأخذ الموافقة النهائية على إصدار الوثائق بصورة كاملة؛  

كافة اإلجراءات القانونية إلقرار القائمة المختصرة التي سيتم توجيـه  من استكمال  التأكد .ب 

 .الدعوة لها

التأكد من أن وثائق المناقصة واضحة وكاملة ومرقمة بطريقة مرتبة من أول وثيقة حتى  .ج 

 . آخر وثيقة

  .التأكد من ترقيم كل صفحة من وثائق المناقصة بشكل متسلسل .د 

فتح المظاريف والوقت المحدد وإصدار قـرار  التأكد من المكان والموعد والوقت المحدد ل .ه 

لجنة فتح المظاريف وأن المكان الذي سيتم فيه فتح المظاريف متاح ومناسب وأنه تشكيل 

 .ال يوجد أي  تناقض لهذه البيانات مع ما ورد في وثيقة طلب تقديم العروض

لتقـديم   فـي القائمـة المختصـرة   ستشاريين المعتمدين لالالدعوة وتوجيه ترتيب إصدار  .و 

 .العروض الفنية والمالية

بنفس عدد االستشاريين المحـددين فـي القائمـة    إعداد نسخ كافية من وثائق المناقصة  .ز 

 مختومة بختم الجهة وتوفيرها لتسليمها بحلول أول يوم من توجيـه الـدعوة  المختصرة 

 . )مجاناً(وبدون مقابل 
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وأخذ تأكيد خطي باالسـتالم عبـر    االلكتروني للجهةالبريد والدعوة عبر  الوثائق إرسال .ح 

 .البريد اإللكتروني

التأكد من أنه تم االحتفاظ بسجالت كاملة وحديثة، وأنه تم حفظ كل الوثائق والمسـتندات   .ط 

 .في ملف عملية الشراء لتسهيل الرجوع إليها

اسب مع طبيعة ونوعية عملية الشراء وتقديم العطاءات بما يتنلدراسة إتاحة الوقت الكافي  .ي 

 :مع االنتباه عند تحديد موعد فتح المظاريف إلى التاليتاريخ توجيه الدعوة من 

 .أن ال يكون يوم راحة أسبوعية .1

 .عطلة رسمية/ إجازة  .2

 .األسبوعيفضل أن يكون في منتصف  .3

ن بالموعد إذا صادف موعد فتح المظاريف يوم إجازة أو راحة فيجب إشعار كافة المتقدمي 2- 30

  :األساسي لإلعالن وفقا للتالي دالجديد للفتح وذلك قبل انتهاء الموع

مع أخـذ   تم توجيه الدعوة له لتقديم عرضه الفني والماليتوجيه خطابات رسمية لكل من  .أ 

 .استالمات بذلك

  .النشر في موقع الجهة االلكتروني .ب 

  :طرق االختيار للخدمات االستشارية .31

اقد للخدمات االستشارية تمثل إحدى أشكال المشتريات التخصصية والتـي  أن عملية االختيار والتع

تتطلب إجراءات ووثائق تختلف كثيرا عن تلك التي تطبق على شراء السلع والتعاقد على أعمـال  

  :وتحدد الطرق المختلفة لتنفيذ الخدمات االستشارية على النحو التالي األشغال
    

  

31 -1 @†ì§a@‘bc@óÜÇ@j¾a@Šbîn‚üaòÐÜØnÛaë@ñ@ @

هذه الطريقة مناسبة على نحو أكثر في اختيار استشاريين للقيام بمهام ذات طـابع فنـي    .أ 

    :اآلتيةلألسباب  تخصصي

إن عملية االختيار المبنية على مستوى الجودة والتكلفة هي الطريقة التي تسـتخدم   .1

 سـبقاً الختيار االستشاريين من خالل عملية تنافسية بين شركات استشارية مؤهلة م

سـبق   مختصـرة أو مدرجة في قائمـة  بالمشاركة عبر إعالن للتعبير عن االهتمام 

ويتم االختيار بناء على مستوى الجودة الفنية لالستشاريين، ومستوى جودة   تأهيلها

  . المطلوبةلخدمات ل والعرض المالي المقترحالفني العرض 

مة على حده بحسـب طبيعـة   تحديد نقاط لمستوى الجودة الفنية والتكلفة لكل مه يتم .2

 . المهمة في طلب تقديم العروض

 :عملية االختيار الخطوات التالية تتضمن .ب 

 .إعداد الشروط المرجعية .1

 .إعداد التكلفة التقديرية .2
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 .بالمشاركة اإلعالن للتعبير عن االهتمام .3

 .إعداد وإقرار القائمة المختصرة .4

 :متضمناًً إعداد وتوجيه طلب تقديم العروض .5

 .وةخطاب الدع -

 .معلومات لالستشاريين -

 .المتطلبات والمهام -

 . العقد المقترح -

 .استالم العروضمكان وزمان  .6

 .تقييم العروض الفنية .7

 .تقييم العروض المالية لالستشاريين المؤهلين في التقييم الفني .8

 .التقييم النهائي للجودة والتكلفة .9

 .التفاوض وإرساء العقد على االستشاري .10
  

 ë‹ÈÛa@âýnaZ@ .ج 
@ @

فـي الوقـت والمكـان    ) مالي+ فني (مظروفين مغلقين منفصلين العروض في دم تق .1

 :الدعوة ووثيقة طلب تقديم العروض وإثباتها على النحو التاليخطاب المحددين في 

 .إثبات استالم العروض الفنية والمالية بحالتها المسلمة -

فتح المظاريف الفنية فقط وتحريز المظاريف المالية لـدى شـخص مخـتص     -

 .سؤول إلى أن يتم فتحها بشكل علنيم

المحـددة فـي    فـتح المظـاريف  لاستكمال كافة اإلجراءات القانونية األخرى  -

   .الالئحة

الفنية والمالية المقدمة بعد الموعد النهـائي  ال يجوز إجراء أي تعديل على العروض  .2

 هيتم رفضه وإعادته لصـاحب للتسليم وأي مظروف يصل بعد انتهاء الموعد المحدد 

 . بحالته
 

 òÐÜØnÛaë@ñ†ì§a@‘bc@óÜÇ@ë‹ÈÛa@áîîÔmZ@ .د 
@ @

  :تقييم العروض على مرحلتين  يتم .1

 ).تقييم العروض الفنية(الجودة : المرحلة األولى  -

 ). فقطفنياً تقييم العروض المالية للعروض المؤهلة (التكلفة : المرحلة الثانية -

تضم ثالثة من االختصاصيين  بواسطة لجنة تقييم) الجودة(األولى المرحلة يتم تقييم  .2

التقييم ألعمال لهم أن يكون االختصاصيون من ذوي الخبرة وممن سبق مع مراعاة 

  .منعاً لالجتهادات مسبقاً معايير يتم تحديدها وفق مشابهة وان يتم التقييم 
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ثم يتم إعداد وزن لهـذه  ] 100إلى  1من [ يتم وضع تقدير لكل معيار على مقياس  .3

 .ح درجاتالتقديرات لتصب

 :نقطة 100االختيار نقاط يمكن االسترشاد بالتقسيم التالي بحيث أن يكون إجمالي و

 نقاط 10-5    خبرة االستشاري في مجال المهمة  -

 نقطة 50-20          منهجية العمل -

 نقطة 60-30        العاملون الرئيسيون  -

 نقطة 10-0  )المشاركة المحلية() التدريب( نقل المعرفة -

 نقاط 10-0         المشاركة المحلية -

عدد المعايير الفرعية علـى  بحيث يتعين قصر  تقسم هذه المعايير إلى معايير فرعية .4

كونها لمعايير الفرعية لاستعمال قوائم تفصيلية مع االنتباه إلى عدم منها  الضروري

 .كون تقييما مهنيا للعروضيبدال من أن  قد تجعـل التقييم عمال آلياً

عطى للخبرة متواضعا نسبيا ، حيث إن هذا المعيـار قـد   ويمكن أن يكون الوزن الم

ويتم إعطاء . القائمة المختصرة في االستشاريالحسبان عند إدراج  فيسبق أن أخذ 

دراسات الجـدوى أو   :مثال(معقدة مهام العندما تكون وزن أكبر لألسلوب المنهجى 

  ) . اإلدارة متعددة األنظمة

النهاية جودة األداء  فييحددون كونهم الذين ن فقط إجراء تقييم للعاملين الرئيسيييتم  .5

على فإنه يتم إعطاء وزن أكبر لهذا المعيار إذا كانـت المهمة المقترحة معقدة  لهذا 

بمراجعة مؤهالت وخبرات العاملين الرئيسيين المقترحين الموجـودة  أن تقوم الجهة 

لة وموقعة من الشخص يجب أن تكون دقيقة وكام والتي، لكل منهم السير الذاتية في

علـى   أساسيوعندما تعتمد المهمة بشكل . لالستشاريمعتمد  مسئولالمقترح ومن 

فريق كبير من أفراد محـددين،   ضمنأداء العاملين الرئيسيين، مثل مدير المشروع 

تبعا للمعـايير الفرعيـة الثالثـة    ) بالمهمة موفقاً الرتباطه(تقييم األفراد يتم إجراء 

  : التالية

 التـي التعليم والتدريب العام ، طول مدة الخبرة ، الوظـائف  :  هالت العامة المؤ -

 . وغيرها، االستشاريالعمل مع  فيأمضاها  التي، المدة شغلها

القطـاع ، والمجـال،    فـي التعليم ، والتـدريب ، والخبـرة   :  المالءمة للمهمة  -

 . المرتبط بالمهمةأو والموضوع المحدد 

، اإلداري، والثقافة، والنظــام   العربيةالمعرفة باللغة   :  المنطقة  فيالخبـرة   -

  . وغيرها، الحكوميوالنظـام 
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ويعتبر العرض غيـر   للمهام المطلوبة،مطابقته  تقييم كل عرض على أسـاس سيتم .6

، أو إذا لـم  للمهـام المطلوبـة  هذه المرحلة إذا لم يكن مطابقا  فيويرفض  مستوٍف

 .طلب تقديم العروض  يالمبينة فية الفنيحقق الحد األدنى من الدرجة 

ويحدد التقريـر  لكل عرض ) الجودة(يجب أن يتم رفع تقرير عن نتائج التقييم الفني  .7

اعتمدت عليها نتائج التقييم، ويوضح نقاط القوة والضعف فى العروض   التياألسس 

ى ، حتتقييم، مثل كشوف الدرجات الفرديةويتم االحتفاظ بجميع السجالت المتصلة بال

 .إتمام المشروع ومراجعته
  

 òÐÜØnÛa@áîîÔm@IòîÛb¾a@ë‹ÈÛaH@@bîäÏ@òÜçû¾a@ë‹ÈÜÛZ .ه 
@ @

 يحصـلوا إبالغ االستشاريين الذين لم يتم ، )الجودة(المرحلة األولى بعد إتمام تقييم  .1

، أو الذين اعتبرت عروضهم غير مطابقة لطلب الفني على الحد األدنى لدرجة التأهيل

أن عروضهم المالية سترد إليهم دون أن تفـتح  ب، هام المطلوبةوالمتقديم العروض 

االستشاريين الذين حصلوا علـى الحـد   كما سيتم إخطار . بعد إتمام عملية االختيار

، وإبالغهم بالتاريخ والوقت المحددين لفتح العروض فوق ومااألدنى لدرجة التأهيل 

 . المالية

فـي  االستشاريين الذين يرغبـون   حضورببصورة علنية يتم فتح العروض المالية  .2

 :في محضر فتح المظاريفاآلتية البيانات وتسجيل وإثبات أو من يمثلهم الحضور 

 .االستشارياسم  -

 .الحاصل عليهاالدرجات الفنية  -

 .التقييم الفني  -

 .المقدمةاألسعار  -

 ةوفقاً لإلجراءات القانونية المحددة في القانون والالئحراجعة العروض المالية يتم م .3

 . في وثيقة طلب تقديم العروض هتم تحديد وما

، وإعطاء العـروض  درجة 100درجة مالية تبلغ المقيمة مالياً ض والعرأقل إعطاء  .4

 حسب المعادلة اآلتية ناسب عكسيا مع أسعارهااألخرى درجات تت
  

  100×   أقل العروض المقيمة      = الدرجة المالية ألي عرض 

 قيمة العرض المراد تقييمه                               
@bÈß@òÐÜØnÛaë@ñ†ì§a@áîîÔm@@Z .و  @

ويتم . الدرجة بإعطاء وزن لدرجات الجودة والتكلفة ثم جمعهما إجمالييتم الحصول على 

يتـراوح  و النسبية للجـودة  بمراعاة مدى تعقـد المهمة واألهمية" التكلفة " اختيار وزن 

نقطة 30حال أن يتجاوز  بأينقطة، وال يمكن  30و 20بين ما الوزن المعطى للتكلفة عادة 

ويـتم  . طلب العروض األوزان المقترحة للجودة والتكلفة فيوتحدد . نقطة 100من جملة 

  .على أعلى درجة إجمالية من أجل التفاوض معه  الحاصل االستشاريدعـوة 
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31 -2 òÐÜØm@ë‹ÈÛa@ÝÓc@‘bc@óÜÇ@j¾a@Šbîn‚üa@Z@ @

للقيام بمهام ذات طابع عادي أو  نو أكثر في اختيار استشارييهذه الطريقة مناسبة على نح .أ 

) هندسية ألعمال غير معقدة، مراجعة الحسـابات  ت، تصميمامالي عمليات تدقيق(روتيني 

  .الفحص و اإلشراف على تنفيذ المشروعات العادية

 يتم تحديد أدنى درجة للتأهيل لمستوى الجودة المطلوبة ويتم ذكرها فـي الطلـب لتقـديم    .ب 

 .العروض

متنافسـين  المالية في مظروفين منفصـلين مـن قبـل    الفنية والتقديم العروض طلب  يتم .ج 

 .الجهةالمعتمدة لدى قائمة المدرجين في المؤهلين مسبقاً أو ال

ز المظاريف المالية، وبعد استكمال تقييم العروض الفنيـة  ييتم فتح المظاريف الفنية وتحر .د 

رجة النجاح  الفني ويتم الحد األدنى لدات أقل من تستبعد العروض التي  حصلت على درج

فتح المظاريف المالية لبقية المتنافسين في جلسة عامة علنية وإعادة المظاريف الماليـة  

 .  إلى أصحابها بحالتها المسلمة وأخذ استالم بذلكمغلقة لغير المؤهلين 

الحد األدنى ومافوق على  الحاصلين(الناجحة في التقييم الفني يتم التقييم المالي للعروض  .ه 

على نتـائج تقيـيم   المختصة موافقة لجنة المناقصات أخذ وبعد ) من درجة النجاح الفني

العقـد   ءاألقل سعراً مقيماً إلرسـا االستشاري صاحب العرض العروض الفنية يتم اختيار 

 .عليه 

 ألخذ الموافقـة المختصة  إلى لجنة المناقصاتوالتقرير النهائي ترفع نتيجة التقييم المالي  .و 

الرفض مع بيان األسباب إذا كانت في حدود صالحياتها المالية ما لم يتم رفعهـا إلـى    أو

 . لجنة المناقصات في المستوى األعلى مشفوعة بالتوصية المناسبة
 

31 -3 @Šbîn‚üa@òãŒaì¾a@‘bc@óÜÇ@óäj¾a@ònibrÛaZ@ @

تعريفها بدقة وعندما تكون بسيطة ويمكن االستشاري تستخدم هذه الطريقة عندما تكون مهمة 

  . يلي مع مراعاة ماالمبلغ المعتمد للمهمة  في حدود

 .بحيث تحدد المهام في إطار المبلغ المعتمدالشروط المرجعية بعناية  إعداد .أ 

 :تقييم العروض على مرحلتين  يتم .ب 

بنفس األسلوب المحدد في طريقة  تقييم العروض الفنية(الجودة : المرحلة األولى  .1

 ).ر على أساس الجودة والتكلفةاالختيا

  ).العروض المالية( التكلفة: المرحلة الثانية .2

فـي التقيـيم   فنيـاً  فتح العروض المالية للعروض المؤهلة  -

 .بصورة علنية

 . يتم مباشرة استبعاد العروض التي تتجاوز الميزانية المعتمدة -

من بين العروض التي ) المرتبة األولى(يتم اختيار االستشاري الذي قدم أفضل عرض فني  .ج 

 . في إطار الميزانية المعتمدة ودعوته للتفاوض حول العقد اًمالي اًقدمت عرض
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31 -4 @‡îyë@Š‡—ß@‘bc@óÜÇ@Šbîn‚üaZ@ @

  :  من الحاالت التالية أي تستخدم هذه الطريقة في 

 .لمهمة سابقة منتهية اًامتدادمن االستشاري عندما يكون العمل المطلوب  .أ 

 ).كما في حاالت الطوارئ أو الكوارث(روري القيام باختيار سريع يكون من الض عندما .ب 

 ).ريال يمليون(عندما ال تتجاوز تكلفة المهمة  .ج 

 . يكون هناك استشاري لديه خبرة استثنائية للمهمة عندما .د 

على المختصة اللجوء إلى إتباع هذه الطريقة أخذ موافقة لجنة المناقصات وفي جميع األحوال يجب قبل 

  . توضيح المبررات ضمن قرار اللجنة ذلك مع 
  

31 -5 @ðŠb“nüa@Šbîn‚a@†‹ÐÛaZ@ @
 

  :  من الحاالت التالية أي تستخدم هذه الطريقة في  .أ 

 .عندما يكون المؤهل والخبرة للفرد شرطاً أساسياً  .1

عند امتالك االستشاري الفرد القدرة على القيام بالمهمـة بنفسـه دون االسـتعانة     .2

 .  بالغير

ستشاري الفرد من خالل مقارنة مؤهالت وخبـرات مااليقـل عـن ثالثـة     يتم االختيار لال .ب 

اهتمامهم بالمهمة على أن يتم االختيار علـى أسـاس    امتنافسين أو مرشحين ممن أبدو

السابقة في المجال المطلوب، ويكون االختيار ألفضل األشخاص مقارنة المؤهالت والخبرة 

 :إليها عند االختيار ما يلي المؤهلين ومن أهم األمور التي يتم االستناد 

 .المؤهالت والخلفية األكاديمية .1

 .الخبرة السابقة في المجال المطلوب للمهمة .2

 ).الخ... الثقافة /النظام اإلداري/اللغة(مثال .. معرفة الظروف المحلية .3

يمكن االختيار لالستشاري الفرد من خالل توجيه الدعوة مباشرة من قبـل الجهـة إلـى     .ج 

أساس أن هناك معرفة سابقة بقدرات وخبرة االستشاري الفرد المطلوب االستشاري على 

 . من حيث مالئمته للمهمة المطلوب تنفيذها
 

  :أنواع عقود الخدمات االستشارية .32
 

كمسودة مع  ويلحقيجب أن يتم تحديد نوع العقد المطلوب عند إعداد وثيقة طلب تقديم العروض 

  :االستشارية باالتياع العقود أنووتحدد الشروط العامة والخاصة للعقد 
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 :العقد على أساس المقطوعية  1- 32

يستخدم هذا النوع من العقود للمهام التي يكون فيها محتوى ومـدة الخـدمات والنتـائج     .أ 

الخـدمات  بوضوح وعلى وجه الخصوص  محددةالمطلوبة من االستشاريين ) المخرجات(

 :االستشارية التالية

 .عمليات التخطيط البسيطة .1

 .لجدوىدراسة ا .2

 .الهندسية وإعداد وثائق المناقصاتالتصاميم  .3

 .الدراسات البيئية .4

 . إعداد أنظمة معالجة البيانات .5

 ) .المخرجات(المسلمة يتم ربط المدفوعات بالنتائج يجب أن  .ب 

  :ال ــمث

 .التقارير .1

 .الرسومات وجداول الكميات ووثائق المناقصة األخرى .2

 . الخ... أنظمة وبرامج حاسوب  .3
@ @

 :لمبنى على الزمن العقد ا 2- 32

يستخدم هذا النوع من العقود عندما يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات وطول مـدة   .أ 

 : الخدمات االستشارية التالية وصعوبة تقييمها وعلى وجه الخصوص التنفيذ

 .الدراسات المعقدة .1

 .اإلشراف على تنفيذ األعمال .2

 .مهام التدريب .3

خدماته على أساس فترة زمنية محددة طبقـا   رياالستشاهذا النوع من العقود، يقدم في  .ب 

 :االستشاري على ما يلي، ويستند أجر للمهام

أسعار متفق عليها للفريق االستشاري تقدر بحسب الوقت الفعلي الـذي اسـتغرقه    .1

 الفريق في تنفيذ المهمة، 

 .  للوحدة هأو السعر المتفق علي/ة وباحتساب النفقات الفعلي تقديرهانفقات يتم  .2

، أو الخـدمات تتعلّـق   وند مّدة وكمية الخدمات على متغّيرات ال يتحكم بها المستشارتعتم .ج 

  اإلشراف على مهام التنفيذ؛: ، ومثال على ذلكالطرف الثالثبنشاطات 

يجب أن يتضمن هذا النوع من العقود حدا أقصـى إلجمـالي المـدفوعات التـي تـدفع       .د 

متوقعة وهـذا  التوقع والمدة غير ماللالستشاري ويجب ان يشمل بدل طوارئ للعمل غير 

لجنة قبل موافقة مسبقة من بإال  صرفهمن التكلفة اإلجمالية وال يتم % 15البدل ال يتجاوز 

  .المختصةالمناقصات 



   االرشادات التفصيلية                                                                                              الخدمات االستشاريةالدليل اإلرشادي ألعمال   

32  
 

يتطلّب هذا النوع من العقود إشرافا مباشرا من قبـل الجهـة المسـتخدمة للمستشـارين      .ه 

 . والمشاركة اليومية في تنفيذ المهمة

رئيسيون ومهامهم تحدد عادةً في العقد وتتطلّب إدارة هذا النوع من العقـود  الموظّفون ال .و 

 .جهود إدارية كبيرة وقدرة على اإلدارة من قبل الجهة

 :العقد على أساس النسبة المئوية  3- 32
@ @

ويستخدم هذا النوع من العقود على وجه الخصوص للشركات الفاحصة ويتم احتسابها على 

  .لموادامن تكلفة مئوية أساس نسبة 

    :التحليل والتقييم .33

من الالئحة يتم إخضاع العطاءات التي تم استالمها ) 186-164(حكام المواد أ مع مراعاة 1- 33

، وبناًء على نتائج التقييم وفتح مظاريفها بمعرفة لجنة فتح المظاريف للتحليل والتقييم الفني

بعد  جة النجاح الفني فقطالفني يتم إجراء التقييم المالي للعروض الفنية التي حصلت على در

إجراء الفحص األولي لالستجابة لشروط ومتطلبات المناقصة، وعلى أن تنجز كافة أعمالها 

توجيه رئيس الجهة أو من يفوضه، بحسب طبيعة / خالل الفترة المحددة لها في قرار التشكيل 

  .الحالة

    :مبادئ عامة 2- 33

لم يتم تسجيل بياناتـه وإثباتـه فـي    ال تنظر لجنة التحليل في أي عطاء لم يتم استالمه و .أ 

الستالم محضر فتح المظاريف أو أية عطاءات انسحب أصحابها رسمياً قبل الموعد المحدد 

  .المظاريف الفنية والمالية

أمثلـة علـى    –ال تعتبر نواحي اإلهمال البسيطة مبرراً الستبعاد أي  عطاء من العطاءات  .ب 

 :ذلك

  .لى عدد محدود من صفحات وثائق المناقصةسهو المتناقص في التوقيع أو الختم ع .1

 .األخطاء اإلمالئية .2

 .البيانات التي تخص العقود المنفذة من قبل المتناقصبعض عدم إرفاق او تعبئة  .3

إذا احتوى أي عطاء على أية انحرافات رئيسية في الشروط المحددة في وثائق المناقصة،  .ج 

ستجيب وال يحـق ألي مشـارك فـي    عطاء غير م فيعتبرأو أبدى تحفظاً رئيسياً حولها، 

  .المناقصة أن يصحح أو يسحب أي انحراف رئيسي بعد آخر موعد لتقديم العطاءات

مؤهلون ولم يصدر ضدهم أي حظر ) االئتالف(أن يكون صاحب العطاء أو الشركاء يجب  .د 

 رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة قانوناً؛

في حالة وجـود  انونية للمشاركة في المناقصة من الناحية الق مؤهالًال يكون االستشاري  .ه 

 .تضارب في المصالح
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يتم النظر فقط في االستفسارات أو االيضاحات المكتوبة من المشـاركين فـي المناقصـة     .و 

 .في المناقصة عقد اجتماعات بين لجنة التحليل والتقييم والمشاركين ويحظر

  :االستجابة لوثائق وشروط المناقصة 3- 33
@ @

لعطاءات بمراجعة مدى استجابة العطاء لمتطلبات وشروط المناقصة من تبدأ عملية تقييم ا

  :حيث

ان العطاءات مسلمة بطريقة صحيحة وموقعة ومختومة بحسب ماهو محدد فـي وثـائق    .أ 

 المناقصة؛

عدم وجود أي صفحات ناقصة او مفقودة في النسخة األصل وال يوجد تناقض في البيانات  .ب 

 .المقدمة

 القانونية سارية المفعول؛  وجود البطاقات والشهادات .ج 

 ) .  بحسب انطباق الحالة(التفويضات القانونية المطلوبة وجود  .د 

لغـرض الفحـص   وثيقة طلب تقديم العـروض  أي وثائق أخرى مطلوبة بحسب استيفاء  .ه 

 . األولي لالستجابة

  :لنواقص يمكن استيفائها من قبل لجنة التحليل بعد موافقة رئيس الجهة أو من يفوضهمثال 

 فإنه يحق للجنة التحليل) الشهادات أو البطائق المطلوبة(ي  وثيقة من الوثائق القانونية، أ .أ 

طلب استيفائها من المتقدمين الذين لم يقدموها ضمن مظروف العطاء  في مثل هذه الحالة

مهلة محددة لتقديمها وإذا لم يتم اإليفاء بها يتم استبعادهم فـي المراحـل    إعطائهمويتم 

 .تحليل والتقييمالالحقة لل

عـدم  هي غير المقبولة عند مراجعة وثائق االستجابة وتعد مدعاة الستبعاد العطاء الحالة  .ب 

  .كاملة مختومة وموقع عليهاوثائق المناقصة إعادة 

   :صياغة تقرير التحليل والتقييم .34

د من صياغته تقرير التحليل والتقييم يعتبر وثيقة أساسية إلثبات الشفافية في عمليات الشراء، وال ب

بعناية واهتمام، ليشمل كافة البيانات والمعلومات األساسية والتفاصيل األخرى الهامة وترفق به كافة 

 :  الوثائق والجداول مع مراعاة اآلتي عند صياغة التقرير

 :خاصة لما يلي ةإعطاء عناي 1- 34

الضعف مع بيان نقاط  بصورة واضحة هالمالحظات التي تم استخالصها لكل عطاء على حد .أ 

 .والقوة

 .مبررات قبول أو استبعاد العطاءات المقدمة .ب 

 .ومدة التنفيذ الفائز ومبلغ اإلرساء النهائي االستشاريتوصية محددة باسم  إثبات .ج 
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توضيح أية تعديالت على األسعار التي تمت قراءتها في جلسة فتح المظاريف، مع نتائج  2- 34

 مراجعة لجنة التحليل والتقييم لألسعار؛ 

 ؛ومبررات استبعادها ماصيل حول العطاءات المستبعدة أثناء عملية التقييتقديم تف 3- 34

 توضيح أي تصحيحات حسابية بحيث يتم إبراز اسم البند المصحح ومبلغ التصحيح؛ 4- 34

  توضيح أي إضافات مالية للتقييم أو اضافات لبنود أعمال غير مسعرة؛ 5- 34

مقارنة بالتكلفة التقديرية بول الفائز مق االستشاريالتحقق من أن إجمالي السعر المقدم من  6- 34

  واألسعار السائدة وقت اإلرساء؛

إرفاق صور ألية مراسالت مع المشاركين في المناقصة الذين طلبوا فيها إيضاحات بشأن وثائق  7- 34

المناقصة وردود الجهة عليها، وكذا ما طلب من إيضاحات أو استفسارات حول العطاءات من 

  ى تلك اإليضاحات؛المشاركين في المناقصة وردودهم عل

إرفاق أي تقرير تقييمي معد من قبل االستشاري إذا كان قد تم االستعانة باستشاري لهذا  8- 34

 الغرض؛

  إرفاق كل ما يلزم من جداول ووثائق مؤيدة للتقرير؛ 9- 34

، وأنه مستكمل من كل )مرتين على األقل(التأكد من أن تقرير التقييم خضع لمراجعة تدقيقية  10- 34

  الية والقانونية والمهنية قبل تقديمه للجنة المناقصات؛النواحي الفنية والم

+ التقرير الفني (رفع تقرير التقييم إلى لجنة المناقصات المختصة مرفقا به كافة الوثائقٍ  11- 34

التخاذ ما تراه مناسباً وفقاً مع ضرورة عمل توصية واضحة ) التقرير الفني والمالي والنهائي

  .  والالئحةألحكام القانون 

   :اختيار االستشاري الفائزوضات والمفا .35

يجوز الدخول في مفاوضات من الالئحة ) 218-217(، ) 198- 187(مع مراعاة أحكام المواد  1- 35

مع االستشاري الموصى عليه باإلرساء فيما يخص مناقشته العرض الفني واألسلوب المتبع في 

ي لتحسين الشروط مقترحات يقدمها االستشار وأيالتنفيذ والطاقم الفني المرشح للمهمة 

وعلى لجنة المناقصات  المرجعية وفترات العمل والتقارير التي سترفع وأية تسهيالت للمهمة

 . المختصة بحسب السقف المالي إقرار نتائج التفاوض مع االستشاري الفائز قبل توقيع العقد

 :يتم إرساء مناقصة الخدمات االستشارية وفق المراحل التالية  2- 35

أهيل لالستشاريين الحاصلين على درجة التأهيل المطلوبة التي تم اإلعـالن  إقرار نتائج الت .أ 

لالستشاريين الذين مسبقاً لتحديد القائمة المحصورة بالمشاركة عنها للتعبير عن االهتمام 

  .ستوجه إليهم الدعوة لتقديم العروض الفنية والمالية

درجة الفنية المطلوبة للنجـاح  إقرار نتائج التحليل الفني لتحديد العروض الحاصلة على ال .ب 

  .واألخرى المستبعدة
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إقرار نتائج التحليل المالي للعروض الفنية الناجحة في التحليل الفنـي واإلرسـاء وفقـاً     .ج 

 .  لطريقة االختيار المحددة في وثيقة المناقصة

 .إقرار نتائج التفاوض مع االستشاري الفائز قبل توقيع العقد .د 

  : لآلتيوفقاً بحسب طريقة االختيار المتبعة باإلرساء عليها قيمة المناقصة الموصى تحدد  3- 35

إذا كان االختيار على أساس الجودة والتكلفة سيتم اختيار االستشاري الحاصل على أعلى  .أ 

  .الدرجات الفنية والمالية من بين االستشاريين الذين نجحوا في التقييم الفني

االستشاري المتقدم بأقل العروض المالية  إذا كان االختيار على أساس أقل تكلفة يتم اختيار .ب 

 .المقيمة من بين االستشاريين الذين نجحوا في التقييم الفني

الثابتة يتم اختيار االستشاري الفائز الحاصل علـى   الموازنةإذا كان االختيار على أساس  .ج 

الي أعلى درجة فنية من بين االستشاريين الذين نجحوا في التقييم الفني والمتقدم بعرض م

  . في إطار الموازنة المعتمدة

يجب أن ال يفرض على أي مشارك في المناقصة أي عمل ليس منصوصاً عليه في وثائق  4- 35

وشروط المناقصة ونتائج التفاوض التي تمت قبل توقيع العقد وألجل ذلك يتم إتباع اإلجراءات 

  :اآلتية

التي توصـلت  ئج التفاوض ونتا مراجعة تقرير التقييم الفني والمالي والتوصيات النهائية .أ 

  إليها لجنة التحليل والتقييم بصورة دقيقة؛

مبلغ اإلرسـاء فـي إطـار    عندما يكون يجب أن تكون موافقة لجنة المناقصات باإلرساء  .ب 

صالحياتها المالية المحددة قانونا في الالئحة أما إذا كـان مبلـغ اإلرسـاء يزيـد عـن      

رفع نتائج أعمال التحليـل والتقيـيم التـي     صالحياتها المالية المحددة في الالئحة فيجب

اسم االستشـاري الفـائز والمبلـغ    (توصلت إليها مشفوعة بالتوصية الواضحة باإلرساء 

وكافة التقارير الفنية والنهائية والوثائق األخرى إلى لجنة المناقصـات  ) النهائي لإلرساء

 .  حددة قانونافي المستوى األعلى الستكمال إجراءات البت طبقا للصالحيات الم

رفـض  يتم إصدار موافقة كاملة على تقرير التقييم للسماح بإصدار إخطـار اإلرسـاء أو    .ج 

الرفض، وإعادته إلى لجنة التحليل مرة أخرى للعمل وفقا ألحكـام  أسباب  مع بيانالتقرير 

  .وشروط المناقصةوالالئحة القانون 

ل على الموافقة الخطيـة للجنـة   يجب أن ال يتم اصدار اخطار قبول العطاء إال بعد الحصو .د 

  .المناقصات المختصة بصورة واضحة

يجب التأكد من أن كل توصيات وقرارات اللجنة قد تم تسجيلها في محاضـر اجتماعـات    .ه 

  .اللجنة وتم التوقيع عليها من أعضائها
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  :اإلعالن عن إرساء العقد .36

ختيار االستشاري الفائز القيام يجب على الجهة فور انتهائها من أعمال التحليل والتقييم النهائي ال

  :بنشر المعلومات التالية ضمن موقعها االلكتروني 

 .أسماء كل االستشاريين الذين قدموا عروضاً .أ 

 .الفنية التي حصل عليها كل استشاري) الدرجات(النقاط  .ب 

 .ممن تم تأهيلهم فنياً وفتحت عروضهم المالية األسعار المقيمة لكل استشاري .ج 

 .لالستشاريين بحسب طريقة االختيار المحددة مسبقاً الترتيب النهائي .د 

أسم االستشاري الفائز والسعر النهائي الموصى به للتنفيذ والمدة الزمنية وخالصة عـن   .ه 

  . نطاق العقد

  :مراجعة وموافقة لجنة المناقصات المختصة على التوصية .37

لتوصيات التي توصلت إليها مراجعة تقرير لجنة التحليل والتقييم وا المختصة المناقصاتعلى لجنة 

سواًء للتقييم  تعطي موافقتها على نتائج التحليل والتقييم والتوصيات أنبصورة كاملة ودقيقة وقبل 

) إن وجدت(المقدمة  ى، يجب أن تتأكد بأنه قد تم مراجعة كافة الشكاوالفني أو المالي والنهائي

قد تم الرد عليها في حينه، بحسب  وأنه ىبحسب اإلجراءات والمراحل المحددة لتقديم الشكاو

  .تم إرسالها في الوقت المحددوشروط المناقصة 

  :على التوصيةالخارجي موافقة مؤسسات التمويل  .38

يجب أن تخضع إلجراءات الخارجي تمويل الكل عمليات الشراء الممولة من قبل مؤسسات  1- 38

  : ان يقدم لها ما يليومراجعة هذه المؤسسات إذا تضمنت شروط واتفاقية التمويل ذلك ويجب 

 المالية والتوصيات؛، للعطاءات الفنية النهائي نسخة من تقرير التقييم  .أ 

 نسخ من كل الوثائق المؤيدة؛ .ب 

  .أي معلومات إضافية أخرى .ج 

ينبغي أن يتم الحصول على كل الموافقات الحكومية الالزمة لوثائق المناقصة وإرساءات  2- 38

  .اتفاقية التمويلفي ة مالم ينص على خالف ذلك وفقًأ ألحكام القانون والالئح المناقصات

الجهة تقدم طلبات التوضيحات إلى إذا لزم األمر طلب توضيحات من قبل المتناقصين فيجب أن  3- 38

  .وال يحق للمتناقصين طلب ذلك مباشرة من جهة التمويلصاحبة المشروع 
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صيات فإنه  يجب عندما تكون مؤسسة التمويل موافقة على نتائج التقييم للعطاءات والتو 4- 38

  .الحصول على موافقتها على ذلك خطيا وبشكل رسمي

ال ينبغي أن يتم إصدار إخطار قبول العطاء بإرساء المناقصة بصورة نهائية إال بعد تلقي  5- 38

  . الخطية من قبل مؤسسة التمويل وبدون أي شروط" الموافقة"

ؤسسة التمويل ذات العالقة يجب أن تخضع عمليات الشراء الممولة خارجياً لقواعد وإرشادات م 6- 38

الموصى  العطاءإذا نصت اتفاقية التمويل على ذلك وأي شكوك حول المبررات المقدمة إلرساء 

 .عليه يجب أن يتم مناقشته معها قبل التوقيع على العقد

التمويل ال تقوم بتمويل أي عمليات شراء مخالفة التفاقية يجب األخذ في االعتبار أن جهات  7- 38

 .لقواعد المتبعة من قبلهاأو ل التمويل

  :الشكــاوى والتظلمات .39

  :من الالئحة التنفيذية) 440-414(مع مراعاة أحكام المواد من 

يحق لكل متناقص التقدم بأي شكوى في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء ماعدا مرحلة  1- 39

امه التزوتتضمن التحليل والتقييم بشرط أن تكون الشكوى خطية وموقعة من االستشاري 

  .ن شكواه كيديةأإذا اتضح النتائج المترتبة كافة بتحمل 

صاحب العطاء المشتكي كانت شكواه صحيحة، فيتم صحة شكوى إذا تبين من خالل المراجعة  2- 39

عرض الموضوع على لجنة المناقصات المختصة التخاذ القرار المناسب وفقاً ألحكام القانون 

  . التنفيذية والالئحة

يجوز له أن يرفع ئيس الجهة وإذا لم يقتنع صاحب الشكوى برد الجهة تقدم الشكاوى إلى ر 3- 39

تبعاً لمراحل إجراءات المناقصة المحددة على على المناقصات إلى الهيئة العليا للرقابة شكواه 

  :النحو التالي

 @æýÇ⁄a@òÜy‹ß@ò×Šb“¾bi@âbànçüa@åÇ@jÈnÜÛ@ .أ 
 

التعبيـر عـن   وح بها في إعالن خالل الفترة المسمإلى رئيس الجهة  ىتقدم الشكاو .1

توجيـه  وتتولى الجهة البت فيها قبل  –قبل تسليم وثائق التأهيل االهتمام بالمشاركة 

 .عروض بفترة ال تتجاوز خمسة أيام عملالتقديم الدعوة بطلب 

إلدراجهم في القائمة المختصـرة  من أصحاب الشأن الذين لم يؤهلوا  ىتقدم الشكاو .2

ل فترة خمسة أيام قبل طلب تقديم العروض من المؤهلين إلى رئيس الجهة وذلك خال

أيام من تاريخ اسـتالم   خمسةوتتولى الجهة البت في الشكاوى خالل فترة ال تتجاوز 

 .الشكوى
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 †òÜy‹ß@ë‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @Õöbqë@òaŠ@ .ب 
@ @

إلى رئيس المؤهلين الذين تم توجيه الدعوة لهم لتقديم عروضهم تقدم الشكاوى من  .1

وإذا لم يتم النظر في شكواهم فمن حقهـم تقـديم    –المسموح بهافترة ال خالل الجهة

 .إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ىالشكاو

 .تتولى الجهة الرد على الشكوى خالل خمسة ايام عمل من تاريخ استالم الشكوى .2
 

 ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@òÜy‹ß@òîäÐÛa .ج 
 

فتح استالم ومن تاريخ  أيامالل ثالثة خ الجهةفي هذه المرحلة إلى رئيس  الشكاويتقدم 

عمل من تاريخ  أيامالبت فيها خالل فترة ال تتجاوز ثالثة  الجهةوتتولى الفنية المظاريف 

  .استالم الشكوى
 

 @òÜy‹ß@òîÛb¾a@ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@ .د 

في هذه المرحلة إلى رئيس الجهة خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن نتائج  الشكاوىتقدم 

ي وتحديد االستشاريين الناجحين في هذه المرحلة وكذا المستبعدين ـ وتتولى التقييم الفن

  .الجهة البت فيها خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى 

 òÜy‹ßõbŠ⁄a@ .ه 

بعد استكمال إجراءات التحليل والتقييم واإلرساء النهائي من قبل لجنة المناقصات في  .1

شعار جميع المتقدمين بقرار اإلرساء يحق ألي استشاري متقدم المستوى المختص وإ

وهذا المناقصة التقدم بتظلمه خالل الفترة القانونية المحددة في القانون والالئحة  في

مـن تـاريخ   خالل خمسة أيام كحد أقصـى  في التظلم لبت لإلى رئيس الجهة الدليل 

 .تقديمه 

ق له تقديم شكواه إلى الهيئة العليـا  إذا رأى صاحب الشكوى أن الرد غير مقنع فيح .2

 .وفقا ألحكام القانون والالئحةعلى المناقصات للرقابة 
 

  :رفض كل العروض وإعادة طرح المناقصة .40

  :من الالئحة التنفيذية) 201-199(مع مراعاة أحكام المواد 

ك ال يتم رفض كل العروض إال إذا كانت غير مستجيبة لشروط ومتطلبات المناقصة وألجل ذل 1- 40

يتم رفع تقرير فني متكامل من قبل اللجنة الفنية المكلفة بأعمال التحليل والتقييم عن كافة 

في حالة اقتناعها بالمبررات المرفوعة التخاذ القرار المبررات إلى لجنة المناقصات المختصة 

  .برفض العطاءات
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تم تقديره من قبل قد يكون رفض كل العروض نتيجة الرتفاع التكاليف بصورة أعلى بكثير مما  2- 40

  . الجهة أو مما تم تحديده في الميزانية األصلية

  :إجراءات التوقيع على وثيقة العقد .41

   :من الالئحة) 236-232(مع مراعاة أحكام المواد         

 ممراجعة وثيقة العقد النهائية وخصوصاً ما يتعلق بااللتزاالمختصة تتولى لجنة المناقصات 

قبلها والتي بموجبها وافقت على نتائج التحليل والتقييم والستكمال  بالتعديالت المطلوبة من

  :إجراءات الموافقة يجب القيام بما يلي

نتائج التفاوض مع االستشاري يتم مراجعة صيغة العقد بصورة نهائية وكاملة بعد إضافة كافة  1- 41

فقتها بصورة وكل ما تم االتفاق عليه من شروط وأحكام، وإصدار لجنة المناقصات مواالفائز 

بحسب طبيعة (المشروع  إدارة/ المشتريات إدارة/ الفنية  اللجنةكاملة ونهائية، والتوجيه إلى 

الذي تم  مع االستشاريبإعداد وثيقة العقد للتوقيع من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه ) الحالة

امتيازات لصالح  ، على أن ال يشمل العقد إضافةاختياره لتنفيذ العقد أو من يخوله رسميا بذلك

  ؛االستشاري أو حذف بنود تخفف من التزاماته

/ الفنية اإلدارةإذا تم رفض صيغة العقد فيتم تحديد أسباب هذا الرفض وإعادة وثيقة العقد إلى  2- 41

الستكمال التعديالت المطلوبة من قبل ) بحسب طبيعة الحالة(المشروع  إدارة/ إدارة المشتريات

وثيقة العقد مرة أخرى على لجنة المناقصات المختصة ألخذ  لجنة المناقصات وإعادة عرض

  الموافقة النهائية، ومن ثم التوقيع على العقد من قبل المخولين بذلك؛

الحصول على فيجب الخارجي التمويل  جهاتحدى إإذا كانت عملية الشراء ممولة من قبل  3- 41

لعقد قبل التوقيع على العقد أي تعديالت أو إضافات أو حذف على وثيقة اخطية على تها الموافق

  سمحت اتفاقية التمويل بذلك؛ إذامع إرفاق كافة الوثائق الالزمة 

  .وقراراتها مسجلة في محاضر اجتماعاتهالجنة المناقصات يجب أن تكون كل مناقشات  4- 41

/ التأكد بأنه تم تسجيل العقد كما ينبغي في سجل العقود الممسوك لدى إدارة المشترياتيجب  5- 41

  .بحسب الحالةالحسابات 

 :يتم تحرير وتوقيع العقد على النحو التالي 6- 41

يحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من نسختين أصليتين وثالث نسخ طبـق األصـل    .أ 

رئيس الجهة أو مـن يفوضـه بـذلك    كل من وفقاً للنموذج المعد لذلك ويوقع على العقد 

   .كطرف ثانٍ االستشاري الفائز وكطرف أول 
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مع نسخة طبق األصل في ملف المشروع األساسـي لمراقبـة تنفيـذ    تحفظ نسخة أصلية  .ب 

  . العقد

  .تسلم نسخة أصلية للطرف الثاني .ج 

وكشوفات تفريغ والنهائي المالي + تسلم نسخة طبق األصل مع صورة من التقرير الفني  .د 

  . بالجهة العطاءات إلى اإلدارة المالية

   .ء لمصلحة الضرائبترسل نسخة طبق األصل من العقد مع إخطار قبول العطا .ه 

 .يتم قيد جميع العقود في السجل الخاص المعد لذلـك  .و 
  

إخطار مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة على النموذج المعد لذلك خالل مدة شهر من يجب  7- 41

وقيمة العقد مرفقاً بصورة  االستشاريتاريخ توقيع العقد على أن يبين اإلخطار اسم وعنوان 

ها بنود العقد، وكذا أي تعديالت تطرأ عليه بالزيادة أو النقص أو من العقد وأي شروط تضمنت

  .اإللغاء والمدة المحددة لتنفيذ العقد
 

  :سريان العقد .42

بفترة واقعية تتناسب مع طبيعة ونوعية الخدمات االستشارية سريان العقد  تحديد فترة يتم 1- 42

طلب تقديم العروض وثيقة لتجنب أي اشكاالت عن سبب التأخير وعلى أن تكون واضحة ضمن 

  .والعقد مع االستشاري

  :عـالدف .43

   :من الالئحة) الفقرة ج 265(أحكام المادة مع مراعاة 

 .يتم الدفع للخدمات االستشارية وفقاً ألسلوب الدفع المحدد في وثيقة طلب تقديم العروض 1- 43

ة لالستشاري التقدم بأي عمل النص بالسماحن وثيقة طلب تقديم العروض يضمتيجوز للجهة  2- 43

  .ثالث عمالت أجنبيةعن تزيد ال قابلة للتحويل شرط أن 

  . يحدد الدفع بالريال مالم ينص على خالف ذلك في وثيقة المناقصة 3- 43

يجوز في عمليات شراء الخدمات االستشارية ذات التمويل الحكومي لمناقصات المشاريع  4- 43

اليمن أن يتم فتح اعتماد  الكبيرة والمعقدة والتي يتم إنجاز العديد من أعمالها عبر مكاتب خارج

  . مستندي لها على أن يتم تحديد طريقة الدفع في وثيقة طلب تقديم العروض
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   :إدارة العقد .44

   :من الالئحة) 241-237(مع مراعاة أحكام المواد 

إدارة العقد بحسب طبيعة المشروع القيام باإلشراف على / إدارة المشتريات/ على اإلدارة الفنية 1- 44

ري للعقد ومتابعة التنفيذ بحسب الجداول الزمنية لتنفيذ المهام والمتطلبات األخرى تنفيذ االستشا

  .لضمان تنفيذها وتسليمها وفقاً لألسس المهنية والمتطلبات المحددة وفي الوقت المحدد لذلك

  :إدارة العقد القيام بما يليالمسئول عن يجب على  2- 44

   .ذه وحل أي خالفات تطرأ أوالً بأولمراجعة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكد من تنفي .أ 

المرجعية والمتطلبات األخرى المحـددة فـي وثـائق    للشروط  وفقاًتنفيذ العقد  التأكد من .ب 

  . المناقصة والعقد

  .ة في الوقت المحددالتعاقديااللتزامات بجميع اإليفاء  التأكد من .ج 

  .  تأخيردون أي  عقدالالفنية والمالية والقانونية ذات الصلة ب حل المشاكل .د 

  .  بين طرفي العقدلحفاظ على عالقات عمل جيدة ا .ه 

 .  العقدومتطلبات شروط والتي ال تتفق ) المخرجات(رفض األعمال  .و 

  .  لتأكد من استيفائها للشروط الواردة في العقدوا شهادات الدفع مراجعة .ز 

إلـى   تأخير وفي حالة وجود تأخير يتم رفع تقريـر تتم دون  أن إجراءات الدفع التأكد من .ح 

  .  مبررات التأخير ومقترح المعالجةيوضح فيه رئيس الجهة 

دراسة كل المراسالت أثناء تنفيذ العقد وإعداد الردود عليها وفقاً للصـالحيات الممنوحـة    .ط 

  .  الردود متعارضة مع أحكام القانون والالئحةعلى أن ال تكون 

 . يةبااللتزامات التعاقدللوفاء  األخرى اإلجراءات بكافةالقيام  .ي 

 .  تنفيذ العقدب الخاصة وثائقالالمحافظة على  .ك 

 . توثيق كافة المراسالت بين طرفي العقد .ل 
 

   :متابعة تنفيذ العقد .45

من التزامات بموجب العقد، وعلى اإلدارة المشرفة على  االستشاريما يترتب على  تنفيذيجب متابعة 

  :بما يلي القيامالتنفيذ 

  نواحي قصور أو عجز في األداء؛أبالغ االستشاري فوراً وخطياً بأي  1- 45

  تحديث معلومات ملف وسجل العقد بانتظام بما يضمن وجود متابعة لسير األداء في تنفيذ العقد؛ 2- 45

  .ووضع تصور للمعالجات أن رئيس الجهة مطلع على أي قصور في األداءمن التأكد  3- 45
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 :التأخير في األداء .46
@ @

التي تبين بأنه يواجه كرة االستشاري لمذ تسلمهافور ولجنة المناقصات المختصة على الجهة  1- 46

القيام بدراسة وتقييم الوضع، فإذا اقتنعت بالمبررات ظرفاً طارئا قد يؤدي إلى التأخير في األداء 

وتأكدت منها فأنه يجوز لها، أن تمدد الفترة المطلوبة ألداء االستشاري، بحسب ما ينص عليه 

  . فيجب عليها إشعار االستشاري خطياً بذلكالعقد بهذا الصدد أما إذا لم تقتنع بالمبررات 

إذا تم تمديد فترة التنفيذ، فيجب على كال الطرفين أن يصادقا على هذا التمديد بموجب محضر  2- 46

 . يتم إلحاقه بالعقد

أي تأخير من جانب االستشاري في أداء ما عليه من التزامات تجعله مسؤوالً عن تحمل النتائج  3- 46

 .كام القانون والالئحةالمترتبة على ذلك وفقاً ألح

  :تعديل العقد .47

يتم إجراء تعديل للعقد متى استوفت  من الالئحة) 244- 242(المواد  أحكاممع مراعاة  1- 47

وألجل ذلك يجب على اإلدارة  والالئحة وهذا الدليلالشروط القانونية المحددة في القانون 

 :قيام بما يليال) بحسب طبيعة الحالة(إدارة المشتريات / إدارة المشروع/ الفنية

 ؛مع توضيح المبررات تحديد فقرات العقد التي ينبغي تعديلها، أو الشروط المقترح تعديلها .أ 

يتم وفي ضوء هذه الموافقة الحصول على موافقة لجنة المناقصات في المستوى المختص  .ب 

 :مايلي

 تسجيل أي تعديالت في قيمة العقد في سجل االرتباط وفي سجل العقد؛ .1

 ؛في سجل العقد العقدفي قيمة ت تسجيل أي تعديال .2

 ترتيب التوقيع على التعديالت التعاقدية من ست نسخ؛ .3

توزيع نسخ التعديالت الموقعة بنفس التوزيع الذي تم على العقد األصلي، بمـا فـي    .4

 .ذلك تقديم بالغ لمصلحة الضرائب
  

 :إنهاء العقد .48
   :من الالئحة ) 275-269(المواد  أحكاممع مراعاة 

يتم اللجوء إلى إنهاء العقد إال بعد النظر في كل البدائل الممكنة لحل اإلشكال القائم يجب ان ال  1- 48

مالم يكن إنهاء العقد هو اإلجراء المتفق عليه او هو اإلجراء القانوني بحسب شروط  –

  .المناقصة
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ألجل حماية مصلحة الجهة يجب عليها االستعانة باإلدارة القانونية لدراسة العقد بعناية  2- 48

العقد المتعلقة بإنهاء العقد فإذا ما قررت الجهة الواردة في قوبات والعشروط الإلحاطة بكل وا

اتخاذ هذا اإلجراء او إعداد اي مراسالت لتسوية أية عقوبات تعاقدية فيجب عليها التحري 

  .والدقة في كل ذلك

 من اًيوم) 30(خالل فترة ال تقل عن  باإلنهاءإنهاء العقد بموجب إخطار كتابي  للجهةيجوز  3- 48

  :وقوع أي من الحاالت التالية 

االستشاري عن تنفيذ أيٍ من التزاماته أو جزء منها خـالل الفتـرات    عإذا أخفق أو أمتن .أ 

 .المحددة في العقد

المحـددة فـي القـانون    األخالقيـة  إذا أخل االستشاري بأي من المبادئ وقواعد السلوك  .ب 

  .وهذا الدليل والالئحة

 . في حالة إعسار أو إفالس إذا أصبح االستشاري .ج 

وعلى أن يـتم تصـفية حسـاب    الجهة إنهاء العقد جزئياً أو كلياً في أي وقت  تإذا قرر .د 

  .  والالئحةوفقاً ألحكام القانون  االستشاري

  : التقارير المتعلقة بعمليات الشراء للخدمات االستشارية .49

لجهة من لوازم عمليات التخطيط التقارير الدورية والمنتظمة لنشاطات المشتريات من قبل اتعد  1- 49

  . التقديرية لها، ومتابعتها وإتباع سير أدائها الموازناتووضع  تللمشتريا

يجب تسليم تقرير شهري لنشاط المشتريات من كل لجنة مناقصات في موعد ال يتجاوز اليوم  2- 49

ويجب أن تكون محتويات  الخامس عشر من الشهر التالي عن الشهر المقدم عنه التقرير

  :لتقرير بحسب الحاالت التاليةا

 خدمات استشارية قيد التنفيذ  .أ 

    :يتم تسجيل ما يلي

  رقم عملية الشراء؛ .1

  موضوع عملية الشراء؛ .2

  .  طريقة الشراء .3

  ؛)الخ... مثال، الحكومة، البنك اإلسالمي، البنك الدولي (مصدر التمويل  .4

  موافقة لجنة المناقصات؛ .5

 تاريخ الموافقة؛ .6

 .لعقدالتكلفة التقديرية ل .7
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   )عقود موقعة أو مشتريات ملغية(خدمات استشارية  .ب 

  :يتم تسجيل اآلتي

  رقم عملية الشراء؛ .1

 موضوع عملية الشراء؛ .2

  ؛ االستشارياسم  .3

 مصدر التمويل؛ .4

 تاريخ إرساء العقد؛ .5

  تاريخ توقيع العقد؛ .6

 . قيمة العقد .7

 )عقود منجزة(خدمات استشارية  .ج 

  يتم تسجيل ما يلي

  رقم عملية الشراء؛ .1

  وع عملية الشراء؛موض .2

  ؛االستشارياسم  .3

 مصدر التمويل؛ .4

 تاريخ إنجاز العقد؛ .5

 ؛تاريخ الدفعة النهائية .6

 .المبالغ المحتجزة .7

  .انتهاء فترة الضمانة .8

 .إجمالي المبالغ المدفوعة .9

  )استشاري فرد(صغيرة خدمات استشارية  .د 

    :يتم تسجيل اآلتي

  رقم عملية الشراء؛ .1

  موضوع عملية الشراء؛ .2

 ؛االستشارياسم  .3

  طريقة الشراء؛ .4

  تاريخ توقيع العقد؛ .5

 . قيمة العقد .6

  ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ
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  ألعمال الخدمات االستشارية) المناقصات(نماذج المشتريات فهرس 

 م النموذجرق  البيـــان  م

  ) 1(  .نموذج مشتريات توصيـف المهــام 1
  ) 2(  التكلفة التقديريةاعداد نموذج مشتريات  2
  ) 3(   تشكيل لجنة إلعداد وثيقة طلب تقديم العروض، الشروط المرجعيةنموذج مشتريات  3
م العـروض،  طلب الموافقة على وثيقة طلب تقـدي بشأنعرض يرفع إلى رئيس الجهةنموذج مشتريات  4

  الشروط المرجعية
 )4 (  

محضر لجنة المناقصات بشـأن الموافقة على وثيقة طلب تقـديم العـروض، الشـروط    نموذج مشتريات  5

  المرجعية
 )5 (  

عرض برفع وثائق المناقصة من قبل رئيس الجهة في المستوى األدنى إلى رئيس لجنة نموذج مشتريات  6

  المناقصات في المستوى األعلى
 )6 (  

  ) 7(   سجل قيد المتقدمين الستالم وثائق طلب تقديم العروض والشروط المرجعيةنموذج مشتريات  7
  ) 8(   سجل قيد استالم وإثبات وثائق التأهيل للتعبير عن االهتمام، بالمشاركةنموذج مشتريات  8
  ) 9(   قرار رئيس الجهة بتشكيل لجنة الستالم وفتح مظاريف  المناقصةنموذج مشتريات  9
  ) 10(  سجل استالم وتسجيل مظاريف العطاءاتنموذج مشتريات  10
  ) 11(   لمقدمي العطاءات أو ممثليهم )الفنية أو المالية(سجل قيد حضور جلسة فتح المظاريفنموذج مشتريات  11
  )12(  لجان فتح المظاريف الفنية فقط، وتحريز المظاريف الماليةمحاضرسجل قيدنموذج مشتريات  12
  )13( لجان فتح المظاريف الماليةمحاضرسجل قيدنموذج مشتريات  13
  )14(  بتشكيل لجنة فنية لتحليل وتقييم العطاءات الفنية والماليةقرار رئيس الجهةنموذج مشتريات  14
لية المقدمة تقرير بنتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بتحليل وتقييم العطاءات الفنية والمانموذج مشتريات  15

  للمناقصة
)15(  

بشأن طلب الموافقة على تقرير لجنة التحليـل والتقيـيم   عرض يرفع إلى رئيس الجهةنموذج مشتريات  16

  لوثائق التأهيل المقدمة 
)16(  

قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن الدراسة والتقييم لوثائق التأهيل للتعبير عن نموذج مشتريات  17

  اريين المتقدمينلالستش االهتمام
)17(  

  )18( )الجزء األول(التحليل والتقييم الفني للعطاءاتنموذج  18
  )19(  .طلب الموافقة على تقرير لجنة التحليل والتقييم للعطاءات والتوصية المرفوعةنموذج مشتريات  19
  )20( .لمقدمةقرار لجنة المناقصات لنتائج التحليل والتقييم الفني للعطاءات انموذج مشتريات  20
  )21( )الجزء الثاني(التقييم المالي للعطاءات المقدمةنموذج مشتريات  21
  )22( بالبت في المناقصةقرار لجنة المناقصاتنموذج مشتريات  22
  )23( نموذج مشتريات بشأن قرار لجنة المناقصات للبت 23
  )24( فيذنموذج مشتريات تقرير المشتريات الشهري للمشتريات قيد التن 24
  )25(  نموذج مشتريات تقرير المشتريات الشهري لعقود المشتريات المتوقعة 25
  )26(  نموذج مشتريات تقرير المشتريات الشهري لعقود المشتريات المنجزة 26
  )27(  نموذج مشتريات تقرير المشتريات الشهري لعقود المشتريات الصغيرة 27

@ @



  ألعمال الخدمات االستشارية) المناقصات(نماذج المشتريات 

2< <
 

@ @

אא
 

אאWL_________________ 

<
@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I1@@H@ @

< <

@Ñî–ìm¾a@âbè@ @

@áÓŠ@ò—Óbä¾bi@ò–b©a@H@@@@@Iâ@@@@@@@@@@@@@òäÛ@æd“i@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

  :     /      /تاريخ اإلعداد
< <

< <

  :تنفيذها من قبل االستشاريةالتوصيف للمهام المطلوب 
< <

1J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

2J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

3J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

4J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

5J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

6J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

7. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  

  : مالحظة

 .يمكن استخدام صفحات أخرى إذا تطلب األمر ذلك .1

 .الشخص و الوظيفة  لمكلفين باإلعداد مع تحديد اسم ا بعد اإلعداد من قبلالتوقيع على النموذج  .2

@ @



  ألعمال الخدمات االستشارية) المناقصات(نماذج المشتريات 

3< <
 

@ @

אא 
 

אאWL_________________< <

@ @
@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I2@@H@ @

< <

@òí‹í‡ÔnÛa@òÐÜØnÛa@†a‡Çg@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

}õa‹“Ûa@òîÜàÇ@áÓŠë@áa@òibn×@ání{@ @

  :      /        / التاريخ

  

@ @

@ @òÜàÈÛa@ @ÍÜj¾a@ @
Šìuþa@ @@ @@ @
Ûa@ÍÛbj¾a†a†ýÛ@òÜibÔ@ @@ @@ @

òÇìänß@ÑíŠb—ß@ @@ @@ @
Êìàa@ @@ @@ @

@ @

Šìuþa@Ýî–bÐm@@òíŠb“nüa@pbß‡ƒÜÛ@ @

áüa@ @
Âb“äÛa@áÓŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNN@ @
òÐîÃìÛa@ @‹è’OâìíOòÇb@ @@‹uþa@ @ïÛb»⁄a@ÍÜj¾a@ @

æìíŠb“nüa@ @<<< << <
< <<<< << <
< <<<< << <

æìîäÐÛa@æìÜßbÈÛa@OæìíŠa†üa@ @@ @@ @@ @@ @
< <<<< << <
< <<<< << <

æë‡Çb¾a@æìÜßbÈÛa@ @<<< << <
@ @<<< << <
@ @<<< << <
< <

@Ýî–bÐmpbÔÐäÛa@†a†ýÛ@òÜibÔÛa@ @

Ñ–ìÛa@ @ñ‡yìÛa@ @òîàØÛa@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ïÛb»⁄a@ÍÜj¾a@ @
pýy‹Ûa@ @òÜyŠ@ @òîÛë‡Ûa@pýy‹Ûa@ @< << <

@ @òÜyŠ@ @òÇìänß@‹Ð@ÑíŠb—ß@ @< << <
@ @âìí@ @ò’bÇg@Þ‡i@ @< << <
@ @@ @ïÜ«@ÞbÔnãa@ÑîÛbØm@ @< << <
@ @@ @@Šb°akmbØ¾a@O@æbØßòßbÓg@O

òîjnØß@ñ‡Çbß@ @
< << <

@ @
@Ýî–bÐm¾aòÇìän¾a@pbÏë‹—@ @

μi@püb—ma@ÑîÛbØm@ @ñ‡yìÛa@ @òîàØÛa@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ïÛb»g@ÍÛbj¾a@ @
IÑmbçH@ @

@Lpa†ì¾a@†a‡Çg@ @
‹íŠbÔnÛa@„ãëN@ @

pa‡Èß@ZLpbj×‹ß@ @
a@LòîÛc@kaìy@ @

@wßa‹iñçbu@ïÛŁa@kbzÜÛ@@ @

@ @@ @@ @@ @

ïÜØÛa@Êìàa@ @@ @@ @@ @@ @
@ @

< <
< <
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<

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I3@@@H@ @
@Ša‹Ó@îöŠ@òè§a@ @
@†a‡Ç⁄@òä§@ÝîØ“m@æd“ië‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @òÔîqëL@ @

@@òîÈu‹¾a@Âë‹“Ûa@@ @
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

}a‹“Ûa@òîÜàÇ@áÓŠë@áa@òibn×@áníõ{@ @
< <

  :     /      /التاريخ 
< <

<

@}@òÐ–@knØíòè§a@îöŠ{Z@ @

  والمـادة   2007لسـنة   )23(رقـم  من قانون المناقصـات والمزايـدات والمخـازن الحكوميـة      ، )    (المادة استناداً إلى 

  .لهذا القانونمن الالئحة التنفيذية   )      (

Š‹Ó@Z@ @

لسـنة       م، بشـأن   (  ) رقـم  الشـروط المرجعيـة    عـروض وثيقـة طلـب تقـديم ال   تشكل لجنـة إلعـداد    .1

............................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 :من األخوة التالية أسمائهم
@áüa@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @

< << << <íßr×Ö<ğ̂Šéñ…< <
< << << << <
< << << << <
< << < < <
< << < < <

< <

يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين المتخصصين في إعداد المواصفات الفنية سواء من داخل الجهة أو من  .2

  .أي جهة حكومية أخرى بعد موافقة خطية منا

  .والالئحةمارس اللجنة المهام الموكلة لها وفقا للنصوص المحددة في القانون ت .3

، والرفع إلينا بحسب اإلجراءات ايوم(        ) تستكمل اللجنة كافة االعمال المطلوبة منها في موعد اقصاه  .4

 .القانونية المتبعة

  .......................... بديوانصدر 

  .هـ       /       /       بتاريخ     

  .م/      /              الموافــق     
@ @@ @òè§a@îöŠ@ @

áþaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
òÐ—ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
ÉîÓìnÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @

  :مالحظة 

استالم وتقييم وثائق االستشاريين للتأهيل  تتبع نفس النماذج لإلعداد لإلعالن للتعبير عن االهتمام بالمشاركة وكذا
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@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹I@@4@@@H@ @

}@¶g@ÉÏ‹í@‹Ç@îöŠòè§a@{æd“i@ @
@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ Lë‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @òÔîqë@ @
@òîÈu‹¾a@Âë‹“Ûa@ @

< <

  :     /      /التاريخ 

< <

< << <
< << <

…þa}@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Oيكتب صفة رئيس الجهة{@ @
òîznÛa@‡ÈiZ@ @

Êìšì¾a@Z@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ òîÈu‹¾a@Âë‹“Ûa@Lë‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @òÔîqë@@áÓŠ@H@@@@I@@æd“i@Lâ@@@@@@@òäÛ
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}متضمنة  يتم كتابة حيثيات الرفع
 }المعلومات اآلتية

@ @

@ @

< <

< <
< <

 المعلومات المرفوعة

   المعتمدالتمويلومبلغ مصدر  1

   ء المقترحةطريقة الشرا 2

   الدعوة توجيه  موعد  3

   تقديم العروضموعد  4

      أي معلومات أخرى   5
< <
< <
< <

  :  الوثائق المرفقة

 .الدراسة األولية لتحديد االحتياج .1

 .إعالن التعبير عن االهتمام  .2

 .التقرير الفني عن نتائج تقييم وثائق التأهيل لالستشاريين .3

 .نتائج التقييم الفني لوثائق التأهيل الخاصة باالستشاريين المتقدمينقرار لجنة المناقصة المختصة بإقرار  .4

 .نموذج وثائق طلب تقديم العروض إعداد التكلفة التقديرية التفصيلية .5

  

  :مالحظة

  . أسمائهم وصفاتهممع توضيح  اللجنة الفنية المكلفة باإلعدادأعضاء رئيس ومن قبل على هذا النموذج يتم التوقيع 
< <
< <
@ @
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@ @
@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@@I5@@@@H@ @

pb—Óbä¾a@òä§@‹›«@@áÓŠ@H@@@@@@I@Lâ@@@@@@@@@@@@òäÛ
æd“i@@óÜÇ@òÔÏaì¾a@Lë‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @òÔîqë

òîÈu‹¾a@Âë‹“Ûa@ @
@ @
@ @
@ @

>:      /      /التاريخ <

@ @

  ،  م/      /          الموافـق    ______ مـن يـوم   ______ السـاعة  فـي تمـام   المختصـة  اجتمعت لجنة المناقصات 

المكلفة بإعداد وثائق واطلعت على العرض المرفوع من قبل اللجنة الفنية ، ]يتم كتابة مكان االجتماع................... [في 

ــم   ــة رقـــ ــنة      م، (    ) المناقصـــ ــأن لســـ ــذ بشـــ .............................. تنفيـــ

..................................................................................................................  

  ]يكتب اسم عملية الخدمات االستشارية[................................... ..........................................

  :رار التالي، واتخذت القمع الوثائق المرفقة

-   

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  :أعضاء لجنة المناقصاترئيس و

  التوقيع  الصفة الوظيفة  مـــــاالس

    رئيس اللجنة  -1

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     
< <
< <
< <
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@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@@I6@@@@H@ @

}ä¾a@Õöbqë@ÉÏ‹i@‹Ç@ôìn¾a@À@òè§a@îöŠ@ÝjÓ@åß@ò—Ób
@¶g@óã†þa@îöŠóÜÇþa@ôìn¾a@À@pb—Óbä¾a@òä§@{@ @

  :     /      /التاريخ 

  

< <
< <
< <
< <

…þa}@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Oيكتب صفة رئيس الجهة{@ @
òîznÛa@‡ÈiZ@ @

Êìšì¾a@Z@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ òÔîqë@òîÈu‹¾a@Âë‹“Ûa@Lë‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @@áÓŠ@H@@@@@I@Lâ@@@@@@@òäÛ@ @
   لسنة            م، بشأن(     ) المناقصة رقم وثائق نود االحاطة بأن لجنة المناقصات لدينا قد استكملت دراسة واقرار 

............................................................................................................................    

م مرفق صورة من القرار مع العلم أن االعتمادات /        /             تاريخ     و(         ) بموجب قرار اللجنة رقم 

  : المالية للتنفيذ متوفرة في موازنتنا للعام               م بيانها على النحو التالي

  المبلغ  عنو بند فصل  باب

       

  

........................................................................................  االطالع واالحالــة إلــى للتكــرم بــ

حسب االجراءات القانونية المحـددة فـي   لتوجيه الدعوة تمهيدا وثائق المناقصة الستكمال اجراءات الدراسة والموافقة على 

  . لالئحةواالقانون 
< <

@ @@ @óã†þa@ôìn¾a@À@òè§a@îöŠ@ @

 < <

< <

…þa@ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @@ @âa@ @

  بعد التحية،

  . دراسة وفقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذيةوثائق المناقصة المرفوعة واستكمال الاستالم يتم 

< << <óÜÇþa@ôìn¾a@À@òè§a@îöŠ@ @

< <

<íéßËÖ]<íßr×Ö]<‹éñ…<±c<Ù^¬Eíã¢]<gŠD< <
áþaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
òÐ—ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
ÉîÓìnÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @

< <
< <

< <
< <
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‰îÐänÛNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

â@ @@ë‹ÈÛa@áí‡Ôm@kÜ @Õöbqë@âýnü@â‡Ôn¾a@áa@ @ÕöbqìÛa@âýnbi@Þìƒ¾a@˜ƒ“Ûa@áa@ @
@ñ‹×‰ß@„íŠbmë@áÓŠ
âýnüa@kÜ @ @

@pbjqa@òÔîqë@áÓŠë@Êìã
òî—ƒ“Ûa@ @

@„íŠbmâýna@
ÕöbqìÛa@ @

â‡Ôn¾a@æaìäÇ@ @

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << << <

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << << <

< <
< <
< <
< <

< << << << << <

< <
< <
< <
< <

< << << << << <

< <
< <

< <
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@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@@I8@@@H< <

@åÇ@jÈnÜÛ@ÝîçdnÛa@Õöbqë@pbjqgë@âýna@‡îÓ@Ýv
@Lò×Šb“¾bi@LâbànçüaÛ@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@H@@@@Iâ@@@@@@@òäÛ< <

æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

>:    /     /التاريخ <

@ @
@ @

ــة  ــت لجن ــل اجتمع ــائق التأهي ــات وث ــتالم وإثب ــدد  ،اس ــان ع ــائقوك ــل وث ــام باأل، التأهي   (     ) رق

  .مظروفاً) (         بالحروف 

لواردة باليد وتأكدت اللجنة من صحة ا الوثائقوقامت اللجنة بمراجعة سجل البريد الوارد وصور مستندات استالم 

  :وإثبات مظاريف الوثائق المسلمة، على النحو التاليالعدد أعاله ثم قامت اللجنة بترقيم 
 

â@ @õbİÈÛa@â‡Ôß@áa@ @ÕöbqìÛa@†‡ÇOpbjînØÛa@ @

< <<< <
< <<< <
< <<< <
< <<< <
< <<< <
< <<< <
< <<< <
< <<< <

< <
< <

  : االستالمالتوقيع من قبل رئيس وأعضاء لجنة 
< <
< <

áüa@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @ÉîÓìnÛa@ @
1M@ @@ @@ @@ @
2M@ @@ @@ @@ @
3M@ @@ @@ @@ @
4M@ @@ @@ @@ @
5M@ @@ @@ @@ @
6M@ @@ @@ @@ @

@ @
< <
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10< <
 

< <

אא
 

אאWL_________________ 

< <
@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹I@@9@@@Hæd“i@ @

@Ša‹Ó@îöŠòè§a@@áÓŠ@H@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@@@@@òäÛN@ @
@òä§@ÝîØ“niüë@âýn@@ÑíŠbÄß@|nÏ@ò—Óbä¾a@ @
@áÓŠ@H@@@@@@@@IÛâ@@@@@@@@@@@@òäN@æd“i@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

  :     /      /التاريخ 

  

< <

  :]الجهةرئيس يكتب صفة [ 
من (     ) مادة وال، 2007لسنة ) 23(رقم  من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية(      ) استناداً إلى المادة 

  .لهذا القانون الالئحة

Š‹Ó@Z@ @

ــكل ل .1 ــام  تش ــة للقي ــة   جن ــاريف  المناقص ــتح مظ ــتالم وف ــم الس ــأن (     ) رق ــنة      م، بش : لس

............................................................................................................... 

................................................................................@}mòíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØ{ 
 :من األخوة التالية أسمائهم

@áüa@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @
< << <äßr×Ö]<‹éñ…< << <
< << << << <
< << << << <
< << < < <
< << < < <

< <

في الموعد والمكـان  دة في القانون والالئحة فتح المظاريف وفقا لالجراءات المحدباستالم وتتولى هذه اللجنة القيام  .2

 .ن في وثائق المناقصةالمحددي

م كافة الوثائق ومحضر فتح المظاريف إلى رئيس لجنة التحليل جميع أعمالها في نفس الجلسة وتسلتستكمل اللجنة  .3

  .ساعة 48والتقييم بعد التوقيع على محضر فتح المظاريف بموعد ال يتجاوز 

  ]يكتب مكان االصدار................................................. [: ..بديوان عامصدر 

  .هـ/       /              بتاريخ     

  .م/      /              الموافـــــق     

@ @@ @@òè§a@îöŠ@ @
áþaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
òÐ—ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
ÉîÓìnÛaNNNNNN@ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

< <
< <

  : مالحظة
يجب أن تسلم نسخ من القرار إلى رئيس وأعضاء لجنة فتح المظاريف قبل ثالثة أيام عمل من موعد وتاريخ فتح المظاريف 

.بذلك بموجب استالم رسمي
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אא
 

אאWL_________________ 

@ @

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I10@@@@H@ @

vna@ÝÄß@Ýîvmë@âý@paõbİÈÛa@ÑíŠb@ @
@áÓŠ@ò—Óbä¾a@åÇ@H@@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@òäÛ@æd“i@L@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{< <

  :     /      /التاريخ 

< <

<

< <
< <

â@@áa@@ðŠb“nüa@â‡Ôn¾a@ @@ÑíŠbÄ¾a@†‡Ç
@òàÜ¾a@ @

¬@|îšìmòàÜ¾a@ÑíŠbÄàÜÛ@‹—n@ @âýnüa@„íŠbm@òÄyýß@ @

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <
< <
< <
< <
< <
< <

  :مالحظة
  ء والوظائفمع توضيح األسماباستالم مظاريف العطاءات من قبل األشخاص المكلفين على هذا النموذج ـ يتم التوقيع 

 .العطاء مظروفـ يجب اصدار سند استالم لمقدم العطاء إلثبات انه سلم 
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12< <
 

< <

אא
 

אאWL_________________ 

@ @
@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I11@@@@H@ @

ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@òÜu@Šì›y@‡îÓ@Ýv@IòîÛb¾a@ëc@òîäÐÛaH@ @
áèîÜr¿@ëc@paõbİÈÛa@ïß‡Ô¾@@ @

Š@ò—Óbä¾a@åÇ@áÓ@H@@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@òäÛ@@æd“i@ @
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

  :     /      /التاريخ 

< <

<

< <
@ @

< <

â@@áaâ‡Ôn¾a@ðŠb“nüa@@@ @
@lë‡ä¾a@áaO@õbİÈÛa@â‡Ôß@Ýr¿

ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@òÜu@Šì›¢@Þìƒ¾a@ @
@ñ‹×‰ß@kuì·

@áÓŠ@Om@„íŠb@
@pbjqc@áÓŠë@Êìã
òî—ƒ“Ûa@ @

ÉîÓìnÛa@ @

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << <

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << <

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << <

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << <

< <

< <
< <
< <
< <

< << << << <
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< <

אא
 

אאWL_________________< <

< <
< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹I@@12@@@H@ @
@‡îÓ@Ýv@‹šb«@LÁÔÏ@òîäÐÛa@ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@æb§@ @

òîÛb¾a@ÑíŠbÄ¾a@í‹¥ë@ @
ò—Óbä¾a@åÇ@@áÓŠ@H@@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@òäÛ@@æd“i@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

  /    /التاريخ    

  
<

@ @

  بالحروف مظروفاً )     ( السليمة باألرقام والمسلمة المغلقة المظاريف وكان عدد  اجتمعت لجنة فتح المظاريف،

  .فاًوظرم)           (    

صحة العدد أعاله ثم لها  وقامت اللجنة بمراجعة سجل البريد الوارد وصور مستندات استالم العطاءات الواردة باليد وتأكد

  :وكان بيان المظاريف كالتاليوفتحها قامت اللجنة بترقيم المظاريف بأرقام مسلسلة 
 

â@ @@áaâ‡Ôn¾a@ðŠb“nüa@ @

ÐÛa@Òë‹Ä¾a@ @
@Òë‹Ä¾a@ïÛb¾a
Œ‹a@ @

†ìuìßO†ìuìß@Ë@ @
ÐÛa@õbİÈÛa@Ý–c@

@†‡Ç@H@@@@IÒë‹Äß@

@òiìÜİ¾a@„äÛa@†‡Ç
ÐÛa@‹ÈÛa@Éß@ @

@†‡ÇH@@@@@@I@Òë‹Äß@

<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <
<< <<< << <

<< <<< << <
< <

< <

  : التوقيع من قبل رئيس وأعضاء لجنة فتح المظاريف
< <

áüa@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @ìnÛaÉîÓ@ @
1M@ @@ @@ @@ @
2<I< << << << <
3<I< << << << <
4<I< << << << <
5<I< << << << <

< <
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14< <
 

< <

אא
 

אאWL_________________< <

< <
< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@@I13@@H@ @
@‡îÓ@Ýv@‹šb«òîÛb¾a@ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@æb§@ @

@áÓŠ@ò—Óbä¾a@åÇ@H@@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@òäÛ@æd“i@L@ @
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<<<<è…^jÖ]K<<<<<K< <

@ @

م بشأن الموافقة على /    /        تاريخ    (    ) ، واطلعت على قرار لجنة المناقصات رقم اجتمعت لجنة فتح المظاريف

  (         ).بالحروف )  (    المؤهلين فنياً والذين سيتم فتح مظاريفهم المالية وعددهم باألرقام  المتقدمين

  .وبعد تأكد اللجنة من صحة العدد أعاله وأن المظاريف المالية المحرزة يوم فتح المظاريف الفنية الخاصة بهم مغلقة وسليمة

قامت اللجنة بالتوقيع وفتح المظاريف بأرقامها المسلسلة السابقة المثبتة في سجل فتح المظاريف الفنية، وكانت النتائج على 

  :حو التاليالن
< <

â@ @
@áÓŠ
õbİÈÛa@ @

@áaðŠb“nüa@ @@õbİÈÛa@òÜàÇë@ÍÜjß@ @
@õbènãa@„íŠbm
ë‹ÈÛa@ @

pbÄyýß@ @

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <

< << << << << << <
  

  : التوقيع من قبل رئيس وأعضاء لجنة فتح المظاريف

< <
< <
< <
< <
< <
< <

< <

< <
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אא
 

אאWL_________________ 

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I14@@H@ @
@Ša‹Ó@îöŠòè§a@@áÓŠ@H@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@@@@@òäÛN@ @
@òä§@ÝîØ“ni@òîäÏ@áîîÔmë@ÝîÜznÛ@òîÛb¾aë@òîäÐÛa@paõbİÈÛa@

@áÓŠ@ò—ÓbäàÜÛ@H@@@@@Iâ@@@@@@@@@òäÛ@@ @
@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @

@@@@@@@@@}a@áa@knØíòíŠb“nüa@pbß‡©{@ @

  :     /      /التاريخ 

< <

<

< <

@}@òÐ–@knØí@îöŠòè§a{Z@ @

مـن  (      ) والمادة ، 2007لسنة ) 23(رقم  من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية(     ) المادة استناداً إلى 

  .لقانونلهذا االالئحة التنفيذية 

Š‹Ó@Z@ @

  (    ) بأعمال التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المتقدمة للمناقصة رقم  تشكل لجنة فنية للقيام .1

 ......................................................................................لسنة             م، بشأن 

 :من األخوة التالية أسمائهم
@áüa@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @

< << << <<ğ̂Šéñ…<íßr×Ö< <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <

< <

  تستعين اللجنة بمن تراه من الفنيـين أوالمختصـين المشـهود لهـم بالكفـاءة والخبـرة مـن داخـل الجهـة،          .2

  .أو من أي جهة حكومية أخرى بعد موافقة خطية منّا 

 .اميو(        ) ستكمل اللجنة كافة اعمال التحليل الفني والمالي والتوصيات خالل فترة ت .3

ومرفقاً بهـا كافـة البيانـات والوثـائق     (       ) يتم رفع نتائج االعمال المشار إليها آنفاً إلينا وفقا للنموذج رقم  .4

  . مظاريف مغلقة حرصا على سرية الوثائق والمعلومات/ الموضحة في النموذج، في مظروف 

  : ..........................................بديوان عامصدر 

  .هـ/     /              خ     بتاري

  .م/      /              الموافــق     

@ @@ @òè§a@îöŠ@ @
áþaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
òÐ—ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
ÉîÓìnÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @

< <
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< <

אא
 

אאWL_________________< <

< <
< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I15@@H@ @
@‹í‹Ôm@ÝîÜzni@òÐÜØ¾a@òîäÐÛa@òävÜÛa@ÞbàÇc@wöbnäi

@ò—ÓbäàÜÛ@òß‡Ô¾a@òîÛb¾aë@òîäÐÛa@paõbİÈÛa@áîîÔmë@ @
@áÓŠ@ò—ÓbäàÜÛ@H@@@@@Iâ@@@@@@@@@òäÛ@@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @
@@@@@@@@@}íŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØíò{@ @

  /     /التاريخ    
< <

@ @
  : بيـانـات المشـروع 

  ]يتم تدوين اسم الجهة/ ........... .............................. [هيئة/ مؤسسة/ وزارة: اسم الجهة -

  ......................................لسنة         م، بشأن(    ) المناقصة رقم : اســـم المشــروع -

..............................................................................................................  

  :....................................................................................من المشروع الهدف   -

      ....................................................................................  

      ...................................................................................  

  ............................................................. :  التمويـــــــل -

  ............................................................. :  التكلفة التقديريــة -

  .. .......................... ........... .................. ..........:  فـترة التنفيـــذ  -

  ..................................................:..................................روع ــالمشمكونات  -

     .....................................................................................  

     ........... ..........................................................................   

                         ......................................................................................  

                         .....................................................................................  

  .. .......................... ........... .............................. ..........:   تاريخ فتح المظاريف -

  .......................... ...........  ....................... ..........:  صالحية العطاءات -

بشأن الموافقة على وثـائق المناقصـة   /               /  تاريخ    (      ) بناًء على قرار لجنة المناقصات رقم 

  :، تم إتباع اإلجراءات القانونية على النحو التاليوتوجيه الدعوة

  

  :مالحظة 

  )].يوضع إجمالي عدد صفحات التقرير..... (إلى   - 1من رقم [ترقم صفحات التقرير 
@ @
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< <@ @@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@Iâ@@@@@@@òäÛ@
òíŠb“nüa@pbß‡©a@æd“i@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@òÔí‹ ñìÇ‡Ûa@òÈjn¾aZ@ @

/     /          بتاريخ   لتقديم الخدمات االستشارية بالمشاركة حيث تم إنزال اإلعالن  االهتمامللتعبير عن عالن اإلتم إتباع إجراءات 

لفتـرة  ، وكانـت مـدة الـدعوة     م متتاليـة ثالثة أيـا لمدة .......... ............صحيفة  ،................م، في صحيفة

   .التأهيل لالستشاريين على اساس تقديم وثائق  يوما.... .........

  يومــا (               ) م، ولمــدة /      /             بتــاريخ       إبــداء االهتمــام تــم تمديــد إعــالن   [

يـوم  تقـديم الوثـائق   وحـدد موعـد    ،م       /    /  تـاريخ     و(       ) قـرار لجنـة المناقصـات رقـم     بناء على 

  ......................:...........بمكتب ....... ......م، الساعة /      /                الموافق........ ...........
@ @

μíŠb“nýÛ@ÝîçdnÛa@Õöbqë@áîîÔmë@âýna@paõa‹ugZ@ @
م، بشأن تشكيل لجنـة السـتالم وتقيـيم وثـائق التأهيـل             لسنة (      ) بناء على قرار رئيس لجنة المناقصات رقم 

  .لالستشاريين المتقدمين

  :قامت اللجنة باإلجراءات التالية

حيث كان آخـر موعـد السـتالم     اًاستشاري(         )  موعدده ينالمتقدم لالستشارييناستالم وإثبات وثائق التأهيل : أوال

.................................   م، بمكتب /      /          الموافق     ...... ...يوم .......... الوثائق هو الساعة 

  :، وبيانها على النحو التاليبالمشاركة االهتمام التعبير عنوبحسب الموعد المحدد في إعالن 
â@@áaðŠb“nüa @ÕöbqìÛa@†‡Ç@pbÄyýß@

1< << <
2< << <
3< << <
4< << <

< <

  :تقييم لوثائق التأهيل المقدمةإجراءات الدراسة وال: ثانيا

  :على النحو التاليبالمشاركة  التعبير عن االهتمام إعالناستناداً إلى األسس والمعايير المحددة في 
â@@íbÈ¾aë@þa@@ñ†‡a@òîäÐÛa@òuŠ‡Ûa@pbÄyýß@

1       

2       

3       

4      
< <

  (      %) .وقد حدد الحد األدنى لدرجة التأهيل المطلوبة 

  :مايليتم الخاص بتقييم المؤهالت والقدرات والخبرات (       ) من الجدول رقم  -

 :ممنهكل على اقل من الحد األدنى للدرجة المطلوبة والموضحة قرين االستشاريين اآلتي ذكرهم نتيجة حصولهم استبعاد  .1

@áÓŠ
õbİÈÛa@

@áaðŠb“nüa@ @bèîÜÇ@Ý–b¨a@òuŠ‡Ûa@pbÄyýß@

<<
<<
<<
<<

< <
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< <@ @@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@Iâ@@@@@@@òäÛ@
@òíŠb“nüa@pbß‡©a@æd“i
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

  :على الحد األدنى من الدرجة المطلوبة فأكثر ملحصولهاالستشاريين التاليين تأهل  .2

@áÓŠ
õbİÈÛa@@áaðŠb“nüa@@ @bèîÜÇ@Ý–b¨a@òuŠ‡Ûa@ @pbÄyýß@ @

<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <
@ @

@òî–ìmÛavÜ@òä@òaŠ‡Ûa@ÞbàÇdi@òÐÜØ¾a@òîäÐÛaÝîçdnÛa@ÕöbqìÛ@áîîÔnÛaëZ@ @

استناداً إلى معايير التقييم المحددة في وثائق التأهيل وإلى نتائج الدراسة والتقييم لوثائق االستشاريين المتقدمة والموضـحة  

  (         ).، رقم (       ) في الجداول رقم 

  :نوصي بما يلي

  (          %) :على أقل من الحد األدنى للدرجة المطلوبة اسماؤهم لحصولهم التالية ريين االستشااستبعاد  : أوال

â@@áÓŠ
õbİÈÛa@ðŠb“nüa@áa@ @@òuŠ‡Ûa

bèîÜÇ@Ý–b¨a@†bÈjnüa@kj@ @

<< << <<< <
<< << <<< <
<< << <<< <
<< << <<< <

< <

  الفنية المطلوبة  ةعلى الدرج االستشاريين التالية اسماؤهم لحصولهمتأهل : ثانيا

â@ @
@áÓŠ
ÈÛaõbİ@

ðŠb“nüa@áa@ @pbÄyýß@ @

<< << <<
<< << <<
<< << <<
<< << <<

  

  :وثائق التأهيلتقييم استالم والفنية المكلفة بلجنة التوقيعات رئيس وأعضاء 
áüa@òÐîÃìÛa@òÐ—Ûa@ÉîÓìnÛa@

<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <

  : المرفقات
<I  وثائق التأهيلتقييم م واستالالفنية بلجنة البتشكيل  لسنة    م، )    ( الجهة رقم قرار رئيس . 

<I محضر اثبات استالم وثائق التأهيل.  
<I جداول التقييم. 
@ @



  ألعمال الخدمات االستشارية) المناقصات(نماذج المشتريات 

19< <
 

 

אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאWL_________________< <

< <
< <
< <
< <

@ @

<

< <

<
@ @

@ @

@áÓŠ@Þë‡uI@@@@@@@@@@H@áîîÔm@wöbnã@ÝîçdnÛaI@paŠ‡ÔÛaë@pýçû¾a@pa†bè“ÛaëμíŠb“nýÛ@pa©aëH@@@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@@æd“i@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @
< <

< <

áîîÔnÛa@íbÈßë@c@
@òuŠ‡ÜÛ@óÜÇþa@‡¨a

òiìÜİ¾a@

@áa@áîÔ¾a@Z
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @

@áÓŠ@õbİÇ@kyb–1@ @@áÓŠ@õbİÇ@kyb–2 @@áÓŠ@õbİÇ@kyb–3 @@áÓŠ@õbİÇ@kyb–4 @@áÓŠ@õbİÇ@kyb–5 @
א>1 א >>>>> א << <

א>2 א א א > א << << << << << <

אא>3 א א א א
 א

< << << << << << <

א>4 > א << << << << << <

א>5 א א א
א

< << << << << << <

< << << << << << << << <
< << << << << << << << <
< << << << << << << << <

< << << << << << << << <

100א

  :مالحظة
  .على حدة كلعلى أن يتم التقييم بصورة منفردة  اشخاصمن قبل ثالثة وفقا لهذا النموذج لالستشاريين التقييم  إجراءيتم  .1
 إضافية إذا لزم األمر صفحاتيمكن المواصلة في  .2
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@ @

@ @
@ @

אא 
 

אאWL_________________< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I16@@H@ @

@¶g@ÉÏ‹í@‹Ç@îöŠòè§a@ @
@æd“i@ÝîÜznÛa@òä§@‹í‹Ôm@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ 

@áîîÔnÛaëÝîçdnÛa@ÕöbqìÛ@@òß‡Ô¾a@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@H@@@@@@I@æd“i@Lâ@@@@@@@@@@@òäÛ

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<<<è…^jÖ]<<<<<<KK< <

< <

 
…þaNNNNNNNNNNNN@O}@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNيكتب صفة رئيس الجهة{@ @

òîznÛa@‡ÈiZ@ @
Êìšì¾a@Z@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@‹í‹Ôm@óÜÇ@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ òß‡Ô¾a@ÝîçdnÛa@ÕöbqìÛ@ @

أعمالهـا وفقـاً   قد استكملت تشاريين من االس اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتحليل وثائق التأهيل المقدمة نود االحاطة بأن 

لسـنة             (     ) رقـم  ، للمناقصـة  التأهيللإلجراءات المحددة في القانون والالئحة وأسس ومعايير التقييم المحددة في وثيقة 

    ........................................................................................................... م، بشأن
< <

@òÇìÏ‹¾a@pbßìÜÈ¾a@ @

@c–@1@ @ÝíìànÛa@Š‡—ß@ @@ @

@c–@2@ @òyÔ¾a@õa‹“Ûa@òÔí‹ @ @@ @

@c–@3@ @@õa‹“Ûa@òÔí‹İÛ@òjäÛbiõa‡ig@âbànçüa@–@@‡Çìß@μjíë‹ÈÛa@áí‡Ôm@
bèäÇ@æýÇ⁄a@‹“ãë@Ô¾a@ @

@ @

@c–@4@ @òÓýÇ@paˆ@ô‹‚c@pbßìÜÈß@ðc@@áníbèÓbÏŠg@@êbã†c@bèîÛg@ñŠb’⁄aë@ @@ @
< <

  :)بحسب الحالة( لوثائق المرفقةا

 ؛اللجنة المكلفة بالتقييممحضر اجتماع  .1

  ؛)حسب الحالة(مسبقاً القائمة المصغرة للمؤهلين الدعوة لتقديم عروض  أو،  االهتمام إلبداءاإلعالن، مسودة  .2

 ؛)حسب الحالة(مسودة وثائق المناقصة أو وثائق التأهيل المسبق  .3

 .ة التفصيليةنموذج إعداد التكلفة التقديري .4

  
  .والالئحةبه مكتملة ومدروسة بدقة وفقاً للقانون إن المعلومات الواردة في هذا النموذج والوثائق المرفقة 

  

  اللجنة المكلفةأعضاء رئيس و توقيع
áüa@ @òÐîÃìÛa@ @ÉîÓìnÛa@ @„íŠbnÛa@ @

<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <
<<<< <
@ @

@ @

< <
< <
< <
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< <

אא
 

אאWL_________________< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I17@@H@ @

Óä§@Ša‹ä¾a@ò—Óbpb@@ò—nƒ¾a@æd“i@òaŠ‡Ûa
âbànçüa@åÇ@jÈnÜÛ@ÝîçdnÛa@ÕöbqìÛ@áîîÔnÛaë@ @

@μß‡Ôn¾a@μíŠb“nýÛ@@ @

a@áÓŠ@ò—Óbä¾@H@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@@@@@òäÛNæd“i@ @
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< <

}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<<<è…^jÖ]K<<<<<<K< <

  

في تمـام  ] كتابة مكان االجتماعيتم ............................................. [بديوان عام اجتمعت لجنة المناقصات 

  ،  م/      /          الموافق   ______ من يوم ______ الساعة 

وثـائق التأهيـل المقدمـة مـن     تقييم بمحضر لجنة استالم وفتح المظاريف وعلى تقرير اللجنة الفنية المكلفة واطلعت على 

  .االستشاريين

  : وبعد الـدراسة والمـراجعة المتـأنيـة للوثـائق والبيـانـات المرفـوعـة قـررت اللجنـة اآلتي

  :قل من الحد األدنى للدرجة الفنية المطلوبة للتأهيلعلى أ االستشاريين اآلتي ذكرهم نتيجة حصولهماستبعاد : أوالً

â@ @õbİÈÛa@áÓŠ@@áa@ðŠb“nüa@ @@òuŠ‡Ûa
bèîÜÇ@Ý–b¨a@†bÈjnüa@kj@ @

<< << <<< <
<< << <<< <
<< << <<< <
<< << <<< <

< <

  :على الحد األدنى فأكثر من الدرجة الفنية المطلوبة للتأهيلاالستشاريين اآلتي ذكرهم نتيجة حصولهم تأهل : ثانياً

â@ @bİÈÛa@áÓŠõ@@áa@ðŠb“nüa@ @@òuŠ‡Ûa
bèîÜÇ@Ý–b¨a@

< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <

< <

  يوماً(     ) الفنية والمالية خالل فترة  ملتقديم عروضه فنياًاالستشاريين المؤهلين والمقبولين استكمال إجراءات دعوة : ثالثا

  :المختصة رئيس وأعضاء لجنة المناقصاتتوقيع 

  التوقيع  الصفة الوظيفة  مـــــاالس

    رئيس اللجنة  -1

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     
< <

  مرفق محضر لجنة المناقصات
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< <

אא
 

אאWL_________________< <

@ @

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I18@@@H@ @
Þëþa@õ§a@ @

@paõbİÈÜÛ@ÐÛa@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@ @
@áÓŠ@ò—Óbä¾@H@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@@@@@òäÛNd“iæ@ @

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

@ @

@ @
@ @

@ @

@pbãbîi@Êë‹“¾a<V<< <

  ........................................... بشــأن لسنة     م، (     ) المناقصة رقم : :.روعاسم المشـ -

  ]تكتب الخدمات االستشارية[ ........................................................................................   

  ......................................................:.....................................من المشروع الهدف   -

    ...........................................:.............................................  

      .............................................................:.........................  

  .....................................................:...........................روع ـــــــالمشمكونات  -

...........:........................................................................................................  

..........................................................................................:.........................  

.................................:..................................................................................  

  .............................مبلغ (             ) المعتمد في الموازنة لعام  -

  ........... ............ ........... ............................ ......:  فــــترة التنفيــــــــــذ  -

  

بشأن الموافقة على وثائق المناقصة وإنزال  م،/     /           تاريخ    و(       ) بناًء على قرار لجنة المناقصات رقم 

نتـائج  بشأن الموافقة على    م،/     /         تاريخ    و (         ) وعلى قرار لجنة المناقصات رقم  إعالن المناقصة،

  .للتأهيل  يناالستشاريين المتقدم لوثائقوالتقييم الدراسة 

  :ةتم إتباع اإلجراءات التالي

  : وهمالفنية والمالية لالستشاريين المؤهلين والمقبولين فنياً لتقديم عروضهم توجيه دعوة تم  .1
â@ @ò×‹“Ûa@áa@ @pbÄyýß@ @

< << << <
< << << <
< << << <
< << << <

< <

< <

 /السـاعة  الفنية حدد موعد فتح المظاريف و) ليعرض فني، عرض ما(تقديم العروض في مظروفين منفصلين  أساسعلى 

  ..................................................... /بمكتب ،م/    /         الموافق...... ...............يوم ......... 
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< <
< << <@ @

@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@I@Lâ@@@@@@@òäÛ
òíŠb“na@pbß‡‚@‰îÐäm@ @
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

< <

ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@òÜu@@òîäÐÛaZ@ @

جلستها المحددة في  م،...............لسنة)          (   رئيس الجهة رقم المشكلة بقرار الفنية عقدت لجنة فتح المظاريف 

 /             /         الموافـق ...... ...............يـوم   ......  ...................الساعة لتقديم العروضالدعوة تمديد /  الدعوة

  /....................................... وذلك برئاسة /.......................................... بمكتب

 نتائجحيث كانت ) بالكشف المرفق(هم وصفاتهم ؤالمتقدمين الموضحة أسمااالستشاريين وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي 

  :ين أدناهجلسة فتح المظاريف كما هو مب

<I  كانت النتائج على النحو التاليأو التعديل عدم وجود إخطار باالنسحاب  /بعد التأكد من وجود:   

>المنسحبين قبل فتح المظاريف المتقدمين <
â@@áaðŠb“nüa@kzä¾a@OÞ‡È¾a@õbİÈÛa@ @@paõa‹ug@|šìí@æbîilbzãüa@ÙÛˆ@åß@òävÜÛa@‡×dmë@Ýí‡ÈnÛa@ëc@ @
< << << <

< << << <

< << << <

 

على حده وبعد الترقيم والتوقيع على جميع المظاريف المسلمة تم  كلنة بفرز العروض الفنية والمالية لكل متقدم بدأت اللج

  :اللجنة بفتح المظاريف الفنية على النحو التالي بدأتتحريز العروض المالية مغلقة ومختومة بحالتها المسلمة ، بعد ذلك 
@†‡Ç@â‡Ôm@H@@@@@@@@IõbİÇ@ë@òîäÐÛa@ë‹ÈÛbiòîÛb¾a@ @

â@ @@áaðŠb“nüa@ @
@ÐÛa@Òë‹Ä¾a@ @

@@Œ‹a@ïÛb¾a@Òë‹Ä¾a@ @
†ìuìßO†ìuìß@Ë@ @ ÐÛa@õbİÈÛa@Ý–c@ @

ÕöbqìÛa@†‡ÇOpbjînØÛa@ @
@Éß@òiìÜİ¾a@„äÛa@†‡Ç

@†‡Ç@ÐÛa@‹ÈÛaH@@@@@@I@

1< << << << << <

2< << << << << <

3< << << << << <

4< << << << << <

5< << << << << <

6< << << << << <
< <

@ @
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@ @

< << <@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@I@Lâ@@@@@@@òäÛ
‰îÐäm@òíŠb“na@pbß‡‚@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@ @

õa‹ug@@òîäÐÛa@ë‹ÈÜÛ@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛaZ@ @

  ).مرفق صورة من القرار( م،/     /    تاريخ    و(     ) رقم  الجهةتم تشكيل لجنة التحليل والتقييم بموجب قرار رئيس  -

  م،/       /            م، وانتهت بتاريخ          /      /        باشرت اللجنة عملها بتاريخ     -
íbÈß@@ÐÛa@áîîÔnÛa@Z@ @

على النحو طلب تقديم العروض    والتقييم للمؤهالت والقدرات الفنية بحسب ما تم تحديده في ) االستجابه(الفحص األولي  -

  :التالي 
â@òîäÐÛa@íbÈ¾a@ @@òiìÜİ¾a@òîäÐÛa@òuŠ‡Ûa@ @
1@ýÛ@òßbÈÛa@ñ©aòàè¾bi@òÔÜÈn¾a@ðŠb“n@ @@ @
2@òîÈu‹¾a@Âë‹“ÜÛ@òibvnüa@À@òyÔ¾a@ÝàÈÛa@òîvèäßë@òİ‚@òàöýß@ @@ @
3@@pýçûßñõbÐ×ë@@μÜßbÈÛaòîbþa@òàè¾bi@ @@ @
4@@kíŠ‡nÛaë@ñ©a@ÝÔã@ @@ @
5@ïÜa@kãb§a@ò×Šb“ß@Iò——ƒn¾a@òîäàîÛa@pa©aH@ @@ @
@òîäÐÛa@pbuŠ‡Ûa@ïÛb»g@ @100@ @
< <

  = (       %) نى من الدرجة الفنية للنجاح الحد األد  -

  (        %)ولمعرفة ما تمثله النقاط الفنية من إجمالي درجات تقييم العروض يتم ضرب إجمالي النقاط في  -

M@@bîÛëc@òÜçû¾aë@òjîvn¾a@paõbİÈÜÛ@ÐÛa@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛaZ@ @

الفني ستكون وفقاً لوثائق وشروط الدعوة، وبحسب  وفقاً لما تم تحديده في وثائق الدعوة فأن طريقة التقييم  

  .المعايير المشار إليها آنفاً

جدول، وكذا طرح الدرجات الفنية لكل بند حسب ما هو محدد تفاصيله (       ) وبعد التحليل وفقاً لنماذج التفريغ لعدد 

والذي يوضح الدرجات النهائية لكل )    (  مسبقاً والمقر من قبل لجنة المناقصات وبحسب ما هو موضح في الجدول  رقم 

  : عطاء على حده، وملخصها على النحو التالي

  . درجة(   )استبعاد الشركات الموضحة في الجدول التالي لحصولها على اقل من الحد األدنى للدرجات الفنية المحددة بـ -
< <

@áÓŠ
õbİÈÛa@@áaðŠb“nüa@ @@bèîÜÇ@Ý–b¨a@òîäÐÛa@òuŠ‡Ûa@ @

< << << <

< << << <

< << << <
< <
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< << <@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@I@Lâ@@@@@@@òäÛ
òíŠb“na@pbß‡‚@‰îÐäm@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

< <
والجدول التالي يوضح أسماء العطاءات الناجحة في التقييم الفني والتي حصلت على الحد األدنى من الدرجة الفنية  -

  .  المطلوبة فأكثر 
@áÓŠ
õbİÈÛa@@áaðŠb“nüa@ @òuŠ‡Ûa@@òîäÐÛa

@bèîÜÇ@Ý–b¨a@ @kîmÛa@ @

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <
@ @

@ @

pbãŠbÔ¾a@@paõbİÈÛa@μi@òîäÐÛa@òîÈu‹¾a@Âë‹“ÜÛ@òibvnýÛ@bèîÛg@Ý–ìnÛa@@Ûa@wöbnäÛaë@òß‡Ô¾a@Z@ @

ê‡y@óÜÇ@õbİÇ@ÝØÛ@ÐÛa@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@pbÄyýßZ@ @

@ @

M@@áÓŠ@õbİÈÛaI1@HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@ @

1<I< <

2<I< <

3<I< <

4<I< <
< <

M@@áÓŠ@õbİÈÛaI2@HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@ @
1<I< <

2<I< <

3<I< <

4<I< <

M@@áÓŠ@õbİÈÛaI3@HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@ @
1<I< <

2<I< <

3<I< <

4<I< <

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @
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26< <
 

< << <@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@I@Lâ@@@@@@@òäÛ
òíŠb“na@pbß‡‚@‰îÐäm@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@ @

ÐÛa@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@òî–ìmZ@ @

  :يالفني بما يلوالتقييم توصي لجنة التحليل  طلب تقديم العروضاستناداً إلى المعايير الفنية والشروط المحدده  في وثائق 

  : استبعاد العطاءات التالية لألسباب الموضحة قرين كل عطاء على حده : أوالً 
< <

õbİÈÛa@áÓŠ@@áaðŠb“nüa@ @@†bÈjnüa@kj@ @
< << << <
< << << <
< << << <
< << << <

t< <

على أكثـر مـن   والحاصلين المرجعية شروط لل لالستشاريين المستجيبيناستكمال بقية إجراءات فتح المظاريف المالية : ثانياً 

  : نى من الدرجات الفنية وهي على النحو التاليدالحد األ
< <

@áÓŠ
õbİÈÛa@@áaðŠb“nüa@ @@òîäÐÛa@òuŠ‡Ûa

@bèîÜÇ@Ý–b¨a@kîmÛa@ @

< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <

  :مع األخذ بعين االعتبار ما يلي 
I< <
I< <

  :الفنيوالتقييم التحليل رئيس وأعضاء لجنة 
üaá@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @ÉîÓìnÛa@ @

1I< <@ @@ @@ @
2I< << << << <

3I< << << << <

4I< << << << <

5I< << << << <

  : المـــرفقــــــــات -
  .  طلب تقديم العروضوثيقة  -

  .الدعوة /اإلعالن  -

   .الوثائق استلمواقائمة باسماء المتقدمين  الذين  -

  .   محضر فتح المظاريف الفنية -

  .العروض الفنية - 

  . الجداول المرفقة بالتقرير  -

  . لتقريرأي وثائق أخرى تم اإلشارة إليها في ا -

  ة من صفحات التقرير التوقيع على كل صفحيتم : مالحظة



  ألعمال الخدمات االستشارية) المناقصات(نماذج المشتريات 

27< <
 

אא
 

 

אאWL_________________< <

<
< <
< <

@áÓŠ@Þë‡u@I1@@Hwöbnã@@μß‡Ôn¾a@μíŠb“nüa@ÝØÛ@pbuŠ‡Ûbi@ÐÛa@áîîÔnÛa@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

<

@æd“i@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @
< <

áîîÔnÛa@íbÈßë@c@òiìÜİ¾a@òuŠ‡ÜÛ@óÜÇþa@‡¨a@
@@áîÔ¾a@ácNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @

@áÓŠ@õbİÈÛa1 @@áÓŠ@õbİÈÛa2 @@áÓŠ@õbİÈÛa3 @@áÓŠ@õbİÈÛa4 @
_< <@ñ©a@ @<< <<<<

_<I1< <@ñ‚ðŠb“nüa@òßbÈÛa@ @<< <<<<

_<I2< <@ñ‚ðŠb“nüa@Þba@Ðã@À@òîÇìäÛa@<< <<<<
_<I3< <ðŠa†⁄a@áîÄänÛa@ @<< <<<<

_<I4< <@ @<< <<<<
h< <òîvèä¾a@ @<< <<<<

h<I1<@ÝàÈÛa@òîvèäßë@òİ‚@òàöýß@ @<< <<<<
h<I2<òîÈu‹¾a@Âë‹“ÜÛ@òibvnüa@ @<< <<<<
h<I3<@ @<< <<<<
h<I4<@ @<< <<<<

q{< <@@ÐÛa@Š†bØÛa*@ @<< <<<<

q{I1<@pýçû¾a@ @<< <<<<
q{I2<òàöý¾a@ @<< <<<<
q{I3<òÌÜÛaë@òÔİä¾a@À@ñ©a@ @<< <<<<
q{I4<@ @<< <<<<

< <ñ©a@ÝÔãë@kíŠ‡nÛa@ @<< <<<<

I1< <@ @<< <<<<

I2< <@ @<< <<<<
I3< <@ @<< <<<<
I4< <@ @<< <<<<

{â< <Šb“ß@ò×@pa©aòîÜa@@ @<< <<<<

{â<I1<@ @<< <<<<
{â<I2<@ @<< <<<<
{â<I3<@ @<< <<<<
{â<I4<@ @<< <<<<

ïÛb»⁄a@100< << <<<<
< <@óã†cÜÛ@òuŠ†Ýîçdn@<< <<< <<

F@@ÝØÛ@@Š†bØÜÛ@ïÜî—Ðm@Þë‡u@ÝàÇ@áníðŠb“na@ÁÔÏ@wöbnäÛa@Ý‚‡íë@áîÔ¾a@ÝjÓ@åß@ñ‡y@óÜÇN@ @
òÄyýßZ@ @

1N @òä§@À@ì›Ç@Ý×@óÜÇë@ÝîÜznÛa@áîîÔnÛa@ÐÛaÿº@æc@bèàîîÔm@@Ûa@paõbİÈÛa@Ý×@ýßb’@a‡yaë@üë‡u@@N 
2N @òîÏbšg@pbzÐ–@À@òÜ–aì¾a@åØº@ô‹‚c‹ßþa@âÛ@aˆg@N@ @

@áîÔ¾a@áaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z@ @@ @ÉîÓìnÛa@ @
@ @

@μíŠb“nýÛ@@pbuŠ‡Ûbi@ÐÛa@áîîÔnÛa@Þëa‡u2O4@ @
@ @
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28< <
 

 

אא
 

 

אאWL_________________< <

<
< <
< <
@ @

@áÓŠ@Þë‡u@I2@@H@ðŠb“na@ÝØÛ@ÐÛa@áîîÔnÜÛ@pbuŠ‡Ûa@Áìnßâ‡Ônß< <

Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

<

< <
<

< <

@æd“i@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @
< <

ë@cáîîÔnÛa@íbÈß @òiìÜİ¾a@òuŠ‡ÜÛ@óÜÇþa@‡¨a@
@ácðŠb“nüa@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z @

@áÓŠ@áîÔ¾a1 @@áÓŠ@áîÔ¾a2 @@áÓŠ@áîÔ¾a3 @@áÓŠ@áîÔ¾a4 @Áìn¾a@

c@ @@ñ©a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
cM1@ @@ñ‚ðŠb“nüa@òßbÈÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
cM2@ @@ñ‚ðŠb“nüa@Þba@Ðã@À@òîÇìäÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
cM3@ @ðŠa†⁄a@áîÄänÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

cM4@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
l@ @òîvèä¾a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
lM1@ @@ÝàÈÛa@òîvèäßë@òİ‚@òàöýß@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
lM2@ @òîÈu‹¾a@Âë‹“ÜÛ@òibvnüa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
lM3@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
lM4@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

u@ @@@ÐÛa@Š†bØÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
uM1@ @@pýçû¾a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
uM2@ @@òàöý¾a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
uM3@ @òÌÜÛaë@òÔİä¾a@À@ñ©a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
uM4@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

†@ @ñ©a@ÝÔãë@kíŠ‡nÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
†@M1@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
†@M2@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
†@M3@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
†@M4@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

ç@ @@ò×Šb“ß@pa©aòîÜa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

çM1@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
çM2@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
çM3@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
çM4@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

ïÛb»⁄a@100@ @@ @@ @@ @@ @@ @
@ @@óã†còuŠ†@ÝîçdnÜÛ@@ @@ @@ @@ @@ @@ @

  :مالحظة
  إذا لزم األمرأخرى إضافية  صفحاتيمكن المواصلة في 

Ý< <ÜéÏ¹]<Ü‰]< <ÄéÎçjÖ]< <
< << << <
< << << <
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< <

אא
 

 

אאWL_________________< <

<
< <
< <
< <

@áÓŠ@Þë‡u@@I3@@@@HðŠb“na@ÝØÛ@ÐÛa@áîîÔnÛa@Áìnß@â‡Ôm@ê‡y@óÜÇ@ @
ÛáÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

<

< <
<

@æd“i@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

ë@cáîîÔnÛa@íbÈß@ @
@óÜÇþa@‡¨a
òiìÜİ¾a@òuŠ‡ÜÛ@

@ @

áÓŠ@õbİÇ@kyb–@1@ @áÓŠ@õbİÇ@kyb–@2@ @áÓŠ@õbİÇ@kyb–@3@ @kyb–@áÓŠ@õbİÇ@4@ @

c@ @@ñ©a@ @@ @@ @@ @@ @@ @
1@ñ‚ðŠb“nüa@òßbÈÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @
2@ñ‚ðŠb“nüa@Þba@Ðã@À@òîÇìäÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @
3ðŠa†⁄a@áîÄänÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @
4@ @@ @@ @@ @@ @@ @
l@ @òîvèä¾a@ @@ @@ @@ @@ @@ @
1@ÝàÈÛa@òîvèäßë@òİ‚@òàöýß@ @@ @@ @@ @@ @@ @
2òîÈu‹¾a@Âë‹“ÜÛ@òibvnüa@ @@ @@ @@ @@ @@ @
3@ @@ @@ @@ @@ @@ @
4@ @@ @@ @@ @@ @@ @
u@ @@ÐÛa@Š†bØÛa@@ @@ @@ @@ @@ @@ @
1@pýçû¾a@ @@ @@ @@ @@ @@ @
2@òàöý¾a@ @@ @@ @@ @@ @@ @
3òÌÜÛaë@òÔİä¾a@À@ñ©a@ @@ @@ @@ @@ @@ @
4@ @@ @@ @@ @@ @@ @
†@ @ñ©a@ÝÔãë@kíŠ‡nÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @
1@ @@ @@ @@ @@ @@ @
2@ @@ @@ @@ @@ @@ @
3@ @@ @@ @@ @@ @@ @
4@ @@ @@ @@ @@ @@ @
ç@ @@ò×Šb“ß@pa©aòîÜa@ @@ @@ @@ @@ @@ @
1@ @@ @@ @@ @@ @@ @
2@ @@ @@ @@ @@ @@ @
3@ @@ @@ @@ @@ @@ @
4@ @@ @@ @@ @@ @@ @

ïÛb»⁄a@100@ @@ @@ @@ @@ @
@ @@óã†còuŠ†@ÝîçdnÜÛ@@ @@ @@ @@ @@ @

  :مالحظة
  إذا لزم األمرأخرى إضافية  صفحاتيمكن المواصلة في 

Ý< <ÜéÏ¹]<Ü‰]< <ÄéÎçjÖ]< <
< << << <
< << << <

< <
< <
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< <
< <

אא 
 

 

אאWL_________________< <

@ @
@ @

@Þë‡u@áÓŠ@I4@@@HðŠb“na@ÝØÛ@ðŠa†⁄aë@ÐÛa@Š†bØÜÛ@pbuŠ‡Ûbi@ÐÛa@áîîÔnÛa@â‡Ôm@áîÔß@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

<

< <
<

< <
< <
< <
< <

@æd“i@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @
< <

@ @

ë@cáîîÔnÛa@íbÈß@ @
@óÜÇþa@‡¨a
òiìÜİ¾a@òuŠ‡ÜÛ@

@áaðŠb“nüa@ZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

pýçû¾a@ @ñõbÐØÛaë@òàöý¾a@ @
@òÔİä¾a@À@ñ©a

òÌÜÛaë@ @
@ @ïÛb»⁄a@ @

@ @@ÐÛa@Š†bØÛa@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

1@ @@Êë‹“¾a@‹í‡ß@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

2@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

3@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

4@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

5@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

6@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

aïÛb»⁄@100@ @@ @@ @@ @@ @@ @

@ @@óã†còuŠ†@ÝîçdnÜÛ@@ @@ @@ @@ @@ @@ @
@ @

òÄyýß@ @
  تقييمه تم استشاري التقييم أن يمأل جدوال واحدا شامال لكل التحليل وعلى كل عضو في لجنة  -1
  .إذا لزم األمرأخرى إضافية  صفحاتيمكن المواصلة في  -2

< <

  التوقيع    : ..........................................اسم المقيم 
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< <

אא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאWL_________________< <

< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹I@19@@H@ @
@paõbİÈÜÛ@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@‹í‹Ôm@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ @ @

òÇìÏ‹¾a@òî–ìnÛaë@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @
@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

  :      /        /التاريخ 

  

@ @
…þa}@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Oيكتب صفة رئيس الجهة{@ @

òîznÛa@‡ÈiZ@ @
Êìšì¾a@ZpaõbİÈÜÛ@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@‹í‹Ôm@óÜÇ@òÔÏaì¾a@kÜ @Ûaëoj@ @

@ @
@ @

@òÇìÏ‹¾a@pbßìÜÈ¾a@ @

1@ @@‹í‹Ôm@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛaIbÈß@ïÛbßë@Ï@ëc@LÁÔÏ@ÏH@ @@ @

2@ @@Éß@pbšëbÐß@õa‹ug@aÓa@kyb–@ÝÓaë‹ÈÛa@@Ý×@ÏŠ@ëc@òàîÔ¾a
@paõbİÈÛaI¾a@|îšìmŠpaH@ @

@ @

3@ @òÓýÇ@paˆ@ô‹‚c@pbßìÜÈß@ðc@@áníbèÓbÏŠg@ñŠb’⁄aë@bèîÛg@êbã†c@ @@ @

@ @
òÔÏ‹¾a@ÕöbqìÛaI@@Zμjm@ô‹‚c@Õöbqë@ðc@@OòÛb¨a@bèîÜÇ@Õjİäm@ü@bß@Ò‰¥@ëcH@ @

@ @

  .التقارير الفنية والمالية والنماذج المرفقة بها .1

 .للعروض المقدمة/ نسخ للعطاءات  .2

  وثائق المناقصة المعتمدة .3

  ).يمكن الرجوع إليها بطلبها من سكرتارية لجنة المناقصات(:  أي وثائق ذات عالقة مرفوعة سابقاً .4

 للدليلات الواردة في هذا النموذج والوثائق المرفقة به مكتملة ومدروسة بدقة وفقاً للقانون والالئحة،  ووفقاً إن المعلوم

  .المناقصةاإلرشادي ووثائق 

  ):حسب عدد أعضاء اللجنة(أعضاء لجنة التحليل والتقييم توقيع رئيس و

  

  التاريخ  التوقيع الوظيفة  االسم

       

       

       

       

       

       
< <
< <
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< <

אא
 

 

אאWL_________________< <

< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I20@@H@ @
pb—Óbä¾a@òä§@Ša‹Ó@@áÓŠ@H@@@@@@@@Iâ@@@@@@@@@@@@òäÛN@

ÛpaõbİÈÜÛ@ÐÛa@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@wöbnä@òß‡Ô¾a@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @
@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

@ @

@ @

.............................. في،  م/      /     الموافق   ______ من يوم ______ اجتمعت لجنة المناقصات في تمام الساعة 

(   ) للمناقصة رقم واطلعت على العرض المرفوع من قبل لجنة التحليل والتقييم الفني ]  جتماعيكتب مكان اال[ ....................

  .مرفق به جميع وثائق المناقصة : ..................................................... . ، بشان ملسنة     

   .........................................................فقط (      ) وكان عدد العطاءات المقدمة 

  :وبناء على ذلك قررت اللجنة اآلتي

  :المبينة قرين كل منها لألسبابمؤهلة فنيا الغير المستجيبة للشروط وغير عطاءات استبعاد ال: أوالً
â@ @õbİÈÛa@áÓŠ@@áaðŠb“nüa@ @†bÈjnüa@kj@ @
<< << <<
<< << <<
<< << <<
<< << <<

< <

  :مقبولة فنياً على النحو التاليحددت العطاءات المؤهلة وال: ثانياً
â@ @õbİÈÛa@áÓŠ@@áaðŠb“nüa@ @

< << << <
< << << <
< << << <
< << << <

< <

فتح المظاريف المالية للعطاءات المستجيبة والمؤهلة والمقبولة فنياً على أن يحدد موعد فـتح المظـاريف    إجراءاتيتم استكمال : ثالثاً

، ...............................بمكتـب   م،/     /          تاريخ     ..... ....................يوم ................. المالية الساعة 

دون بحالتهـا الراهنـة   مؤهلين الوإشعار أصحاب العطاءات المقبولة بالموعد المحدد رسميا وتعاد المظاريف المالية لالستشاريين غير 

  .فتحها
< <

  :رئيس وأعضاء لجنة المناقصاتتوقيع 
üaá@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @ÉîÓìnÛa@ @

1M@ @@ @òävÜÛa@îöŠ@ @@ @

2M@ @@ @@ @@ @

3M@ @@ @@ @@ @

4M@ @@ @@ @@ @

5M@ @@ @@ @@ @

6M@ @@ @@ @@ @

@ @
  مرفق محضر لجنة المناقصات
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< <

אא
 

 

אאWL_________________< <

< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@I21@@@H@ @
òß‡Ô¾a@paõbİÈÜÛ@ïÛb¾a@áîîÔnÛa@ïãbrÛa@õ§a@ @

Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@òäÛ@@@@@@@Lâ@ @
@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
@}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

@ @

@ @
<I  م، المتضمن ما يلي      /         /    تاريخ  و)      (   بناًء على قرار لجنة المناقصات رقم: 

-  

-  

-  

  ] لنهائي للجنة المناقصات المختصةيكتب القرار ا [ -

     م،  /    /        الموافق............ يوم .  ........الساعةفقط  فنياً ينالمؤهل لالستشاريينوالذي حدد موعد فتح المظاريف المالية  

  ................. /........................................وذلك برئاسة /............................... بمكتب
< <

@ïÛb¾a@áîîÔnÛa@paõa‹ug@Z@ @
< <

@òîÛb¾a@ÑíŠbÄ¾a@|nÏ@Z@ @
جلستها المحددة في قرار لجنة المناقصـات  . لسنة       م(      ) رقم رئيس الجهة قرار فتح المظاريف المالية المشكلة ب عقدت لجنة

م /         /       الموافـق ..........  يوم  ..........   لية الساعةم، بفتح المظاريف الما/      /         بتاريخ     (       )  رقم 

  /................................................................... وذلك برئاسة /................................. بمكتب

ماؤهم وصفاتهم بالكشف المرفق حيث كانت نتائج جلسـة  اسموضحة الت المقبولة فنياً العطاءمقدمي اوبحضور أعضاء اللجنة وممثلي 

  : في الجدول التالي على النحو المبينفتح المظاريف الفنية 
<@áÓŠ

õbİÈÛa@@áaðŠb“nüa@ @
@õbİÈÛa@ÍÜjß
òÜàÈÛaë@ @

‹ÈÛa@òîyý–@@pbÄyýß@ @
< << << << << <

< << << << << <

< << << << << <

< << << << << <

@ @

@ @
òÄyýßZ@ @

  ])اجمالي عدد الصفحات( ....من  1 [: ترقم جميع صفحات التقرير بالشكل التالي
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@ @
< <@ @@áÓŠ@ò—Óbä¾a@H@@@@Iâ@@@@@@@òäÛ@

@òíŠb“nüa@pbß‡©a@æd“i
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

@ @
@ @

ïÛb¾a@ÝîÜznÛa@Z@ @
 (     )، والجـدول  (     )بعد تفريغ بنود أسعار العطاءات المقبولة فنياً والحاصلة على الدرجات الفنية المطلوبة وفقاً للجدول 

  .المراجعة الحسابية وفقا ألحكام القانون والالئحة ووثيقة طلب تقديم العروضوبعد إجراء 

  :، نستنتج ما يلي طلب تقديم العروضواستناداً للشروط المحددة  والمشار إليها في وثائق  -

  : لألسباب المبينة قرين كل منهم استبعاد العطاءات الموضحة في الجدول التالي -
@áÓŠ
õbİÈÛa@a@áðŠb“nüa@ @†bÈjnüa@kj@ @

< << << <

< << << <

< << << <
< <

@bèîÛg@Ý–ìnÛa@@Ûa@wöbnäÛaë@òß‡Ô¾a@†ìäjÜÛ@paõbİÈÛa@μi@òîÛb¾a@pbãŠbÔ¾a@Z@ @

@ @
ê‡y@óÜÇ@õbİÇ@ÝØÛ@ïÛb¾a@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@pbÄyýßZ@ @

<FõbİÈÛa<<ÜÎ…E1<DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII< <

1<I< <

2<I< <

3<I< <

4<I< <

<FõbİÈÛa<<ÜÎ…E2<DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII< <
1<I< <

2<I< <

3<I< <

4<I< <

<FõbİÈÛa<<ÜÎ…E3<DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII< <
1<I< <

2<I< <

3<I< <

4<I< <
< <



  ألعمال الخدمات االستشارية) المناقصات(نماذج المشتريات 

35< <
 

< <
< <@ @@áÓŠ@ò—Óbä¾aH@@@@I@â@@@@@@@òäÛ@

@òíŠb“nüa@pbß‡©a@æd“i
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

< <
إلى استحقاقات نهائية  استشاريوباحتساب النتائج النهائية لتقييم العروض وتحويل النقاط المالية والفنية التي حصل عليها كل 

  :كما يلي

  :وحسب الجدول التالي) 0.3× إجمالي نقاط التقييم المالي +  0.7× نقاط التقييم الفني  إجمالي= (  مثالً درجات استحقاق العرض
@áÓŠ
õbİÈÛa@@áaðŠb“nüa@ @

@òîäÐÛa@òuŠ‡Ûa
òÔzn¾a@ @

@òîÛb¾a@òuŠ‡Ûa
òÔzn¾a@ @

@ïÛb»üa@ @kîmÛa@ @

< << << << << << <
< << << << << << <
< << << << << << <
< << << << << << <
< << << << << << <

@ @

òî–ìnÛa@Z@ @

توصي لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي إلى نتائج التحليل و، طلب تقديم العروضالمعايير واألسس المحددة في استناداً إلى 

  ]يكتب اسم االستشاري الفائز.................... [.......................بإرساء العطاء علىوالتقييم الفني والمالي 

   ]يكتب المبلغ بالحروف.......... [] .................................يكتب المبلغ باألرقام..................... [بمبلغ 

  : وفقاً للتالي
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

  

  :التحليل والتقييم الماليتوقيع رئيس وأعضاء لجنة 
áüa@ @áüa@ @áüa@ @
@@òÐîÃìÛa@ @@òÐîÃìÛa@ @@òÐîÃìÛa@ @
@ÉîÓìnÛa@ @ÉîÓìnÛa@ @ÉîÓìnÛa@ @

< << << <

  : المـــرفقــــــــات -

  . طلب تقديم العروضوثيقة  -

  .الدعوة /اإلعالن  -

  . طلب تقديم العروضوثائق  ااستلموالمتقدمين  الذين  بأسماءائمة ق -

  .  محضر فتح المظاريف المالية -

  .العروض المالية -

  . أي وثائق أخرى تم اإلشارة إليها في التقرير -

  ة من صفحات التقرير التوقيع على كل صفحيتم : مالحظة
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אא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>_________________WLאא <

@Þë‡u@@@I5@@@HbîäÏ@òÛìjÔ¾aë@òjîvn¾a@paõbİÈÛa@ŠbÈc@Íí‹Ðm@Ñ“×@ @
IòíŠb“nüa@ÞbàÇÿÛ@ïÛb»g@˜ƒÜßH@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
}a@knØíòíŠb“nüa@pbß‡©a@á{@ @

@ @

<

< <
@ @

â@ @
@ŠbÈcðŠb“nüa@

@ @
‡äjÛa@ëa@Ñä—Ûa@áa@ @

‹è’@O@âìí@OòÇb@ @
òí‹í‡ÔnÛa@òÐÜØnÛa@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI1H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI2H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI3H@ @

ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @

1< <b»gŠìuþa@ïÛ@ @< << << << << << << << << <
2< <ïÛb»g@†a†ýÛ@òÜibÔÛa@ÍÛbj¾a@ @< << << << << << << << << <
3< <òÇìänß@ÑíŠb—ß@ @< << << << << << << << << <
4< << << << << << << << << << << <
5< << << << << << << << << << << <
6< << << << << << << << << << << <
7< << << << << << << << << << << <
8< << << << << << << << << << << <
9< << << << << << << << << << << <
10< << << << << << << << << << << <
< <êÖ^¶ý]< << << << << << << << << << <

< <

@õb›Çcë@îöŠ@ÉîÏìm@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@ @
áüa@ @îÃìÛaòÐ@ @ÉîÓìnÛa@ @

< << << <
< << << <
< << << <

< <
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אאWL_________________< <

@Þë‡u@@I6@H@@@uìßi@áîîÔm@wöbnäaŠbÈþ@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<

< <
<

< <

@ @
@ @

< <

â@ @
@áÓŠ
õbİÈÛa@

@áaðŠb“nüa@ @
ÍÜjß@@õbİÈÛa@|nÏ@k¢

ÑíŠbÄ¾a@ @

Ûa@ÍÜjß@pbzîz—n@òîib¨a@
@ÌÛa@†ìäjÛa@@ÍÜjß

ñ‹Èß@ @
pbíìnÛa@ÍÜjß@ @

@òjã@ÍÜjß
@îÐƒnÛa
@ò ë‹“¾a‹r×þ@@åß
‡ÔÇ@ @

@õbİÈÛa@òàîÓ@ïÛb»g
áîÔ¾a@ @

@õbŠfiÛ@ïöbèäÛa@ÍÜj¾a@ HKI@ @IMH@ @

< << << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << << <

  : مالحظات

   ذلك تطلب األمريمكن مواصلة الجدول في صفحات إضافية إذا  -

  . ترفق أي أوراق عمل تحليلية تبين المقارنة للبنود ألي ارساءات جزئية أو مقسمة -

  - :تحليل والتقييمأعضاء لجنة الو رئيسمن توقيع اليتم -
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

  التوقيع  االسم  التوقيع االسم 
1   4     
2   5     
3   6     
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@Þë‡u@I7@@@H@uìßi@áîîÔm@wöbnäaŠbÈþ@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNN@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<

< <
<

@ @
@ @

< <

â@ @
@áÓŠ
õbİÈÛa@

@áaðŠb“nüa@ @õbİÈÛa@òÜàÇ@ @
ïÛb»g@@òàîÓ

õbİÈÛa@ @
@pbzîz—nÛa
oí‹ua@Ûa@ @

ïÛb»g@@òàîÓ
òzz—¾a@õbİÈÛa@ÝíìznÛa@‹È@

ïÛb»g@@ÍÛbj¾a
òàîÔ¾a@ @

@À@òßýÈÛa

ïÛb¾a@áîîÔnÛa*@
< << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << <

< << << << << << << << << << <

< <

  .نقطة للعطاء الذي كان له اقل سعر 100ينبغي اعطاء  -*
  :تعطى العطاءات االخرى عالمات مالية بنسبة عكسية القل سعر معروض، وذلك باستخدام المعادلة التالية -

   العالمة للتقييم المالي=  100× السعر المعروض ÷ اقل سعر معروض 
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
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אא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאWL_________________< <

Þë‡u@I8H@ @
bîäÏ@òÛìjÔ¾aë@òjîvn¾a@paõbİÈÛa@ŠbÈc@Íí‹Ðm@Ñ“×@ @

Šìuþa@Ýî–bÐm@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<

< <
<

@ @

â@ @
@ŠbÈcðŠb“nüa@

@ @
‡äjÛa@ @

ñ‡yìÛa@ @
‹è’@O@âìí@OòÇb@ @

òí‹í‡ÔnÛa@òÐÜØnÛa@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI1H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI2H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI3H@ @
ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @⁄aÞbíŠ@ïÛb»@ @ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @

@@Êë‹“¾a@‹í‡ß@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@ïÛb»⁄a@@@@@@@@@@

< <

@õb›Çcë@îöŠ@ÉîÓìm@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@ @
@ @

áüa@îÃìÛaòÐ @ÉîÓìnÛa@
< << << <
< << << <

< <
< <
< <
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Þë‡u@@I9@H@ @
bîäÏ@òÛìjÔ¾aë@òjîvn¾a@paõbİÈÛa@ŠbÈc@Íí‹Ðm@Ñ“×@ @

I@Ýî–bÐm†a†ýÛ@òÜibÔÛa@ÍÛbj¾aH@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<

< <

<

@ @
@ @

@ @
â@ @

@ŠbÈcðŠb“nüa@
@ @

‡äjÛa@ @
ñ‡yìÛa@òîàØÛa@ @

òí‹í‡ÔnÛa@òÐÜØnÛa@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI1H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI2H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI3H@ @
ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @

@pýy‹Ûa@òÜyŠ@@@@@@@@@@
@òîÛë†@pýyŠ@òÜyŠ@@@@@@@@@@
@òÇìänß@ÑíŠb—ß@âìí@@@@@@@@@@
@ò’bÇg@Þ‡i@@@@@@@@@@@
@ïÜ«@ÞbÔnãa@ÑîÛbØm@@@@@@@@@@@
@kmbØ¾a@Šb°a@OòßbÓa@æbØß @@@@@@@@@@@
@òîjnØß@ñ‡Çbß@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@ïÛb»üa@@@@@@@@@@@

< <
@õb›Çcë@îöŠ@ÉîÓìm@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@ @

@ @
áüa@òÐîÃìÛa@ÉîÓìnÛa@

< << << <
< << << <
< << << <

< <
< <
< <
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@Þë‡u@I10@@H@ @
îäÏ@òÛìjÔ¾aë@òjîvn¾a@paõbİÈÛa@ŠbÈc@Íí‹Ðm@Ñ“×b@ @

I@Ýî–bÐmòÇìän¾a@pbÏë‹—¾aH@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<

< <

@ @

â@ @
õbİÈÛa@â‡Ôß@ŠbÈc@

@ @
‡äjÛa@ëa@Ñä—Ûa@áa@ @

‹è’@O@âìí@OòÇb@ @
ÜØnÛaòí‹í‡ÔnÛa@òÐ@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI1H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI2H@ @@áÓŠ@õbİÈÛaI3H@ @
ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ @ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @ñ‡yìÛa@‹È@ÞbíŠ@ïÛb»⁄a@ @

< <@Ñmbç–@@Ö‹i–@@ØÜm @< << << << << << << << << <
< <‹íŠbÔnÛa@„ãë@pa†ì¾a@†a‡Ça@< << << << << << << << << <
< <pbj×‹ß@pa‡Èß@< << << << << << << << << <
< <@òîÛe@kaìy@N@NNa @< << << << << << << << << <
< <ïÛŁa@kbzÜÛ@Œbè§@wßbã‹i@< << << << << << << << << <
< <ïÛb»üa@< << << << << << << << << <

< <
@ @

@õb›Çcë@îöŠ@ÉîÓìm@áîîÔnÛaë@ÝîÜznÛa@òä§@ @
@ @

áüa@òÐîÃìÛa@ÉîÓìnÛa@
< << << <
< << << <
< << << <

< <
< <
< <
< <
< <
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@Þë‡u@I11@H@ @
@Íí‹Ðm@Ñ“×bîäÏ@òÛìjÔ¾aë@òjîvn¾a@paõbİÈÛa@ŠbÈc@ @

I@áîîÔnÜÛ@òîöbèäÛa@wöbnäÛa@ïÛb¾aë@ÐÛaH@ @
Û@áÓŠ@ò—ÓbäàÜ@@I@@@@@@H@@@@òäÛ@@@@@Lâ@ @

@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ@ @
}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

<

 

@áÓŠ
õbİÈÛa@

yb–@áaÛa@kÈõbİ@ @
ÐÛa@áîîÔnÛa@òßýÇ@

@òßýÇ@ó—Óc@]100@
@òßýÈÜÛ@æŒìÛa@òjã

òîäÐÛa@70E@ @

@k¢@òîäÐÛa@òßýÈÛa
äÛa@bèãŒë@ @
@ @

ïÛb¾a@áîîÔnÛa@òßýÇ@
@òßýÇ@ó—Óc@]100@

@òßýÈÜÛ@æŒìÛa@òjã
òîÛb¾a@30E@ @

@k¢@òîÛb¾a@òßýÈÛa
äÛa@bèãŒë@ @
@ @

òîÛb»⁄a@òßýÈÛa@ @
@òßýÇ@ó—Óc@]100@

kîmÛa@
@k¢
òÛä¾a@ @

< <<<<<<<< << << <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< << <<<< <<<< <<< <

< <
‹ßþa@âÛ@aˆg@òîÏbšg@pbzÐ–@À@Ý–aë@
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אאWL_________________< <

< <

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I@@22@@@H@ @
Ó@Ša‹ä§pb—Óbä¾a@ò@ @
@ojÛbi@áÓŠ@ò—Óbä¾a@À@H@@@@Iâ@@@@@@òäÛ@ @
@æd“iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

}òíŠb“nüa@pbß‡©a@áa@knØí{@ @

< <

  

  ،  /      /          الموافق   ______ من يوم ______ اجتمعت لجنة المناقصات في تمام الساعة 

تاريخ    و(    ) محضر فتح المظاريف المالية رقم و/ م/      /        تاريخ   (     ) فنية رقم محضر فتح المظاريف ال وعلىاطلعت و

م، /    /       تاريخ    (       ) قرار لجنة المناقصات رقم و) النهائي(المالي رير لجنة التحليل والتقييم الفني، وتق. م/   /     

  .وتقرير لجنة التحليل والتقييم المالي) النهائي(لمالي التحليل والتقييم ا بالموافقة على نتائج

  ] بالحروف[...........................فقط ) باألرقام(............ وكان عدد العطاءات المقدمة 

  :وبناء على ذلك قررت اللجنة اآلتي

  :استبعاد العطاءات التالية لالسباب المبينة أمام كل منها: أوالً
â@ @õbİÈÛa@áÓŠ@áa@ðŠb“nüa@ @†bÈjnüa@kj@ @
<< << <<
<< << <<
<< << <<
<< << <<

< <

  :لى النحو التاليبحسب أسس التقييم عالعطاءات المؤهلة ترتيب حددت : ثانياً
â@ @õbİÈÛa@áÓŠ@@áaðŠb“nüa@ @áîÔ¾a@ÍÜj¾a@ @õbŠ⁄a@òÛby@À@ïöbèäÛa@ÍÜj¾a@

< << << << << <
< << << << << <
< << << << << <
< << << << << <

< <

يكتب المبلغ [ ........................وقدره  بمبلغ....................................... الموافقة على إرساء المناقصة على : ثالثاً

  ]يكتب المبلغ بالحروف[ ............................................................................................   ]باألرقام

 .طلب تقديم العروضالتأهيل والشروط المطلوبة في وثائق كونه مستوفياً لكافة متطلبات االستجابة و

  .إعداد إخطار قبول العطاء بحسب النموذج المعد لذلك : رابعاً

  :رئيس وأعضاء لجنة المناقصاتتوقيع         
áüa@ @òÐîÃìÛa@ @òÐ—Ûa@ @ÉîÓìnÛa@ @

1<I< <<òävÜÛa@îöŠ@ @<
2I<<<<
3I<<<<

  مرفق محضر لجنة المناقصات

  

  

  

  
< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <
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אא
 

אאWL_________________ 

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@@I24@@@H  
  

ð‹è“Ûa@pbí“¾a@‹í‹Ôm@ @
< <

‰îÐänÛa@‡îÓ@pbí“àÜÛ@ @
IòíŠb“na@pbß‡‚H< <

  :     /      /التاريخ 

< <

<

< <
@ @
@ @

@‹è’@‹í‹Ôm@ @@ @
< <

من كل شهر عن  15قبل حلول يوم نون والالئحة وهذا الدليل للجهات المحددة في القاعلى كل لجنة مناقصات ان تسلم هذا التقرير 

  .الشهر السابق
< <

@áÓŠ
ò—Óbä¾a@

áa@@òîÜàÇõa‹“Ûa@ @õa‹“Ûa@òÔí‹ @ÝíìànÛa@Š‡—ß@ @
@òÔÏaìß@oîİÇa
ïmłÛ@ @

òÔÏaì¾a@„íŠbm@ @
@‡ÔÈÛa@òàîÓ
òí‹í‡ÔnÛa@ @

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

< <
  :مالحظة

<I صلة في صفحات اضافية إذا تطلب األمر ذلكيمكن الموا.  
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@ @
@ @
@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@@@@I25@@@@H  

@ @

ð‹è“Ûa@pbí“¾a@‹í‹Ôm@ @
òÈÓì¾a@pbí“¾a@†ìÔÈÛ@ @

IòíŠb“na@pbß‡‚H< <

  :     /      /التاريخ 

< <

<

@ @

@áÓŠ
ò—Óbä¾a@

áa@@òîÜàÇõa‹“Ûa@ @@áaðŠb“nüa@@ÝíìànÛa@Š‡—ß@ @
@õbŠa@„íŠbm
‡ÔÈÛa@ @

@ÉîÓìnÛa@„íŠbm
‡ÔÈÛa@óÜÇ@ @

@‡ÔÈÛa@òàîÓ@ @

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

< <
 مالحظة

<I يمكن المواصلة في صفحات اضافية إذا تطلب األمر ذلك.  
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אאWL_________________ 

¹@áÓŠ@pbí“ß@xˆì@I26@H  
< <

ð‹è“Ûa@pbí“¾a@‹í‹Ôm@ @
< <

< <
ñvä¾a@pbí“¾a@†ìÔÈÛ@ @

IòíŠb“na@pbß‡‚H< <

  :     /      /التاريخ 

< <

<

@ @
@ @

@áÓŠ
ò—Óbä¾a@ @

õa‹“Ûa@òîÜàÇ@áa@ @@ðŠb“nüa@áa@ @ÝíìànÛa@Š‡—ß@Œb−üa@„íŠbm@ @
@òÈÏ‡Ûa@„íŠbm
òîöbèäÛa@ @

@ÍÛbj¾a@ïÛb»a
òÇìÏ‡¾a@ @

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

< <
 مالحظة

<I يمكن المواصلة في صفحات اضافية إذا تطلب األمر ذلك.  
  

< <

< <

< <

< <
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אאWL_________________ 

@áÓŠ@pbí“ß@xˆì¹@I27@H@ @
ð‹è“Ûa@pbí“¾a@‹í‹Ôm@ @

ñÌ—Ûa@pbí“¾a@pbîÜàÈÛ@ @
IòíŠb“na@pbß‡‚H@ @

  :     /      /اريخ الت

< <

<

@ @
@@ @

@ @

@áÓŠ
ò—Óbä¾a@ @

õa‹“Ûa@òîÜàÇ@áa@ @ðŠb“nüa@áa@ @õa‹“Ûa@òÔí‹ @Œb−üa@„íŠbm@ @‡ÔÈÛa@„íŠbm@ @‡ÔÈÛa@òàîÓ@

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

<<<<< << << <

< <
 مالحظة

<I يمكن المواصلة في صفحات اضافية إذا تطلب األمر ذلك.  
  

@ @
@ @

@ @

@ @
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