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@Þëþa@áÔÛa@ñìÇ‡Ûa@lbİ‚@ @
  ]المكان والتاريخ[ 

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

 .......................................................لمواجهة تكاليف  تمويل،/ميزانيتها
 التمويـل /ميزانيةال هعتزم استخدام جزء من هذتو  .]اسم المشروعبكتب [... .................

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

االستشاريين ] الجهةاسم يكتب [ .......................................................: تدعو .2
 .......................................: ...الخدمات االستشارية التالية نفيذتلتقديم عروضهم ل

  .]وصف مختصـر ألهـداف المهمـة ونطاقهـا    [ ...........................................
 .وتتضمن الشروط المرجعية المرفقة بيانا أكثر تفصيال عن الخدمات

  :التالية القائمة المختصرة في مالواردة أسماؤهلالستشاريين تم إرسال طلبات تقديم العروض  .3
  ]ة باالستشاريينختصرمالقائمة ال[

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

  خطاب دعوة  ـ القسم األول  

  لالستشاريين تعليمات ـ القسم الثانى  

  قائمة البيانات  ـ الثالثالقسم 

  ـ نماذج نمطية فنيعرض  ـ الرابعلقسم ا  

  ـ نماذج نمطية ماليعرض  ـالخامس القسم   

  الشروط المرجعية ـالسادس القسم   

  .نمذج نمطي للعقود ـ السابعالقسم   

  :لدى تسلمكم هذا الخطاب ،نأمل .6

  ؛اشعارنا بتسلمكم خطاب الدعوة) أ(

  .ع آخرينما إذا كنتم ستتقدمون بعرض خاص بكم أو باالشتراك مو) ب(

  المخلص

  ]توقيع، واسم ووظيفة ممثل الجهة[

                                                 
الختيار وفقا لميزانيـة محـددة، أو   االختيار المبنى على الجودة والتكلفة، أو ا : تحدد الطريقة المناسبة التي ستستخدم )1(

  .دياالختيار المبنى على أقل العروض تكلفة، أو االختيار المبنى على مؤهالت االستشاريين، أو اختيار مصدر وح
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@ @

ãbrÛa@áÔÛaï@@pbàîÜÈm@μíŠb“nýÛ@ @

من  استشاريباختيار  “قائمة البيانات”في  اقوم الجهة الموضح اسمهت 1.1  مقدمة .1

في خطاب الدعوة، وفقا لطريقة االختيـار   ينالمذكور ستشاريينبين اال

ة في نصوص اإلرشـادات العامـة   المحددة في قائمة البيانات والمفصل

  .المحددة في قائمة البيانات

االستشاريون مدعوون لتقديم عرض فني وعرض مالي، أو عرض فني   1.2

فقط، حسبما هو موضح في قائمـة البيانـات للخـدمات االستشـارية     

وسوف يكون هذا العرض . المطلوبة للمهمة المسماة في قائمة البيانات

اقد، وفي النهاية للتوقيع علـى عقـد مـع    هو األساس لمفاوضات التع

  .ي يقع عليه االختيارذاالستشاري ال

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

تتضمن المهمة مراحل عديدة، فإن أداء اإلستشاري بموجب كل مرحلـة  

  .للجهة قبل البدء في المرحلة التالية قبوالًيجب أن يكون م

يجب أن يتعرف االستشاريون بأنفسهم علـى الظـروف المحليـة وأن      4. 1

ومن أجل الحصول علـى    .يأخذوها في الحسبان عند إعداد عروضهم

معلومات مباشرة عن المهمة وعن الظروف المحلية، يفضل أن يقـوم  

ما  اجتماع وااالستشاريون بزيارة للجهة قبل تقديم العرض، وأن يحضر

. واردا فـي قائمـة البيانـات    االجتماعض إذا كان هذا قبل تقديم العرو

وينبغي أن يقوم   .ما قبل تقديم العروض اختياريا اجتماعويعتبر حضور 

باالتصال بالمسؤولين الواردة أسـماؤهم فـي قائمـة     ممثل االستشاري

 اجتماعالبيانات لترتيب زيارتهم أو للحصول على معلومات إضافية عن 

من إبالغ هـؤالء   يتأكد االستشاري وينبغي أن  .ما قبل تقديم العروض

المسؤولين بالزيارة في وقت مناسب لكى يتسنى لهم إجراء الترتيبـات  

  .المناسبة

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

قوم تفي الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة للقيام بالخدمات، و

  .لبيانات والتقارير ذات العالقة بالمشروعبتوفير ا

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

؛ رداد كتكلفة مباشرة ألداء المهمةفي ذلك زيارة للجهة، غير قابلة لالست

  .بقبول أي من العروض المقدمة ةملزم تأن الجهة ليس) 2(و 
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ـ تقضى سياسة   7. 1 بـأن يقـدم االستشـاريون مشـورة مهنيـة      ة الحكوم

ة ونزيهة، وأن يحافظوا في كل األوقات على اولوية مصالح يوموضوع

الجهة، دون اعتبار للحصول على عمل مستقبال، وأن يتفادوا على نحو 

 التعامل مـع ولن يتم   .همحازم التعارض مع المهام األخرى أو مصالح

تهم السـابقة أو الحاليـة   ن في مهمة تتعارض مع التزامـا ياالستشاري

، أو تضعهم في وضع العاجز عن القيام بالمهمة بما يحقق ىآخر جهاتل

  .على خير وجه الجهةصالح 

االستشاريين في  لتعامل معدون وضع حد لعمومية هذه القاعدة ال يجوز ا1.7.1  

  :ظل الظروف الموضحة أدناه

فـي توريـد    الجهـة  ذي تعاقدت معهيتم استبعاد االستشاري ال  )أ(

السلع أو األشغال لمشروع ما، وأي مـن الشـركات الفرعيـة    

. المشـروع  المرتبطة به، من تقديم الخدمات االستشارية لنفس

والعكس، فإن المؤسسات المستخدمة لتقديم خدمات استشـارية  

العداد أو تنفيذ مشروع ما، أو أي من شركاته الفرعية، سـيتم  

ع، واألشـغال أو الخـدمات   استبعادها من أي توريد الحق للسل

عدا ما يعتبر اسـتمرارا للخـدمات   (المرتبطة بالمهمة األولية 

االستشارية السابقة التي قدمها االستشـاري بالنسـبة لـنفس    

  ).المشروع

االستشاريين وأي من الشركات الفرعية التابعـة   التعاملال يتم   )ب(

لهم في أي مهمة، تتعـارض بطبيعتهـا مـع مهمـة أخـرى      

  .ريينلالستشا

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

، عندما يكون االستمرار ضروريا، وفي هذه الحالـة  التاليةفي األشغال 

فإن هذه االمكانية سيتم تسجيلها في قائمة البيانات وستضـع العوامـل   

 .السـتمرار المستخدمة الختيار اإلستشاري فـي اعتبارهـا احتمـال ا   

قرر تنفيذ األعمال التاليـة  توسيكون القرار مقصورا على الجهة في أن 

  .لهذا الغرض معه التعاملأم ال، وإذا نفذت، يقرر أي االستشاريين يتم 

، مراعاة أعلى مسـتوى  االستشاريينطلب من تأن الحكومة من سياسة   8. 1

وتنفيـذا لهـذه   . في االخالق خالل عمليات اختيار هذه العقود وتنفيذها

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

عرض أو إعطـاء أو تلقـى أو    تعني “ممارسة فاسدة”  )1(

قيمة للتأثير على عمل أي مسـؤول   يطلب أي شىء ذ

  عام في عملية االختيار أو في تنفيذ العقد؛

قائق من أجـل  إساءة عرض الح تعني" ممارسة احتيالية"  )2(

التأثير في عملية اختيار عقد أو تنفيذه على نحو يضـر  

، ويتضمن ذلك الممارسات القائمة علـى  الجهةبمصالح 

) قبل أو بعد تقديم العـروض (التواطؤ بين االستشاريين 

بهدف وضع أسعار ذات مسـتويات مصـطنعة وغيـر    

من مزايـا المنافسـة    الجهةتنافسية، ومن أجل حرمان 

  .توحةالحرة والمف

أن للحكومـة   تعـرض بإرسـاء العقـد إذا تأكـد     أييرفض   )ب(

أنشـطة   فـي االستشاري الموصى بإرساء العقد عليه قد تورط 

  ؛يالمنافسة على العقد المعن فيفاسدة أو احتيالية 

إما بشكل نهـائي أو لمـدة     .سيعلن أن االستشاري غير مؤهل  )ج(

هة تمويـل  أو أي جالحكومة موله تعقد  محددة، للحصول على

 في في أي وقت، أن االستشاري قد تورط، اإذا تأكد لهخارجية 

عقد أو الممارسات فاسدة أو احتيالية في التنافس للحصول على 

  ؛تنفيذ ذلك العقد في

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

ن بالتفتيش على حساباتهم وسجالتهم المتصلة بتنفيذ العقد، وأ

  .الحكومة عينهمتتتم مراجعتها بواسطة مراجعين 

ال يخضع االستشاريون إلعالن بعدم األهلية بسبب ممارسات فاسـدة أو   1.9  

الـواردة  ) د( 8. 1وفقا للفقرة الفرعيـة  الحكومة احتيالية، صادر عن 

  .أعاله

يقدم االستشاريون معلومات على النحو الموضح فـي نمـوذج تقـديم      10. 1

عن العموالت والهبات، إن وجـدت،  ) الرابع ـ أ القسم (مالي العرض ال

وعن تنفيـذ    .دفعت أو سوف تدفع للجهات المتصلة بهذا العرض التي

  .بالعقد االستشاري األعمال إذا فاز

على االستشاريين اإللمام باألحكام الخاصة باالحتيال والفساد المنصوص   11. 1

  .لموضحة في قائمة البياناتا لفقرةعليها في العقد النمطى بموجب ا
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توضيح وتعديل . 2

وثائق طلب تقديم 

  العروض

يجوز لالستشاريين طلب الحصول على توضيح ألي من وثـائق طلـب    2.1

في قائمة البيانـات قبـل    ةالموضح لفترةتقديم العروض، وذلك خالل ا

ويتعين إرسال أي طلب للتوضيح كتابة بواسـطة    .تاريخ تقديم العرض

على عنوان الجهة المبـين فـي    يأو الفاكس أو البريد االلكترونالبريد 

قوم الجهـة بـالرد بواسـطة الفـاكس أو البريـد      تو  .قائمة البيانات

بما في ذلك (من الرد  مكتوبةً رسل نسخاًتااللكترونى على هذه الطلبات و

إلـى جميـع   ) شرح الرد على السؤال لكن دون تحديد لمصدر االستعالم

  .لمدعوين الذين يعتزمون تقديم عروضاالستشاريين ا

يجوز للجهة، في أي وقت قبل تقديم العـروض، وألي سـبب، سـواء      2. 2

أن يغير  مدعو استشاريالخاصة، أو استجابة لتوضيح طلبه  ابمبادرته

ويصـدر أي تعـديل   . في وثائق طلب تقديم العروض عن طريق التعديل

بريـد أو الفـاكس أو   مكتوبا من خالل ملحق ويرسل الملحق بواسطة ال

 .إلى جميع االستشاريين المدعوين ويكون ملزما لهـم  يلكتروناإلالبريد 

الخاص، تمديد الموعد النهائي لتقديم  اعلى تقديره بناًءويجوز للجهة، 

  .العروض

مكتـوب باللغـة   ) 2. 1الفقـرة  (يطلب من االستشاريين تقديم عرض  3.1  إعداد العرض. 3

  .قائمة البياناتالمحددة في ) اللغات(

عند إعداد العرض الفني، يكون من المتوقع قيام االستشاريين بدراسـة   3.2  العرض الفني

 يوقد تؤد  .هذه مفصلة للوثائق التي يتكون منها طلب تقديم العروض

  .أوجه النقص المادية في توفير التعليمات المطلوبة إلى رفض العرض

لى االستشاريين التنبه بشكل خـاص  أثناء إعداد العرض الفني، يجب ع  3. 3

  :يليلما 

جميع الخبرات الالزمـة للمهمـة،   رأى االستشاري أنه ال يمتلك  اإذ )1(

يجوز له الحصول على مجموعة كاملة من الخبرة عن طريق االتحاد 

أو مؤسسات أو كيانات أخرى، فـي شـكل   /مع استشاريين أفراد و

وال   .اسـب مشروع مشترك أو استشاري من الباطن حسبما هو من

يجوز لالستشاريين االتحاد مع االستشاريين اآلخرين المدعوين لهذه 

الجهة، وذلك علـى النحـو    مسبقة من على موافقة بناًءالمهمة إال 

 يويتم تشجيع االستشاريين على السع  .الموضح في قائمة البيانات

في مشروعات مشـتركة أو التعاقـد   اليمنيين االستشاريين  إلشراك

  .الباطن لتنفيذ جزء من المهمةمعهم من 
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بالنسبة للمهام المحددة على أساس وقت عمل العاملين، يوضح   )2(

بيد   .العدد المقرر لشهور عمل العاملين المهنيين في قائمة البيانات

أن يؤسس على عدد شهور عمل العاملين  يأن العرض ينبغ

دة على وبالنسبة للمهام المحد. االستشاري قررهيالمهنيين الذي 

أساس الميزانية الثابتة، تعرض الميزانية في قائمة البيانات وال 

  .يجوز أن يتجاوز العرض المالي هذه الميزانية

فيه أن تكون غالبية العـاملين المهنيـين الرئيسـيين     فضلمن الم  )3(

لهم عالقة ممن االستشاري أو  لدى المقترحين من العاملين الدائمين

  .عمل ممتدة ومستقرة معه

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

فضل من يعملون في ظل ظروف يالموضحة في قائمة البيانات، و

  .الجمهورية اليمنيةتماثل الظروف السائدة في 

 ةسيرال يتم اقتراح عاملين مهنيين بدالء، وال يجوز تقديم سوى   )5(

  .ت والخبرات لكل وظيفةفقط عن المؤهالذاتية واحدة 

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

 فضلومن الم  .المحددة في قائمة البيانات) اللغات(المهمة باللغة 

  .العربية فيه أن تتوافر لدى موظفي االستشاري معرفة عملية باللغة

  

خدام النماذج النمطيـة  سوف يوفر العرض الفني التعليمات التالية باست  4. 3

  ).الرابع القسم(المرفقة 

شرح مختصر لتنظيم االستشاري وملخص للخبرات الحديثة في   )1(

ويبين الملخص،   .ذات الطبيعة المماثلة) ب : القسم الثالث(المهام 

بالنسبة لكل مهمة، بين أمور أخرى، نبذة عن خبرات العاملين 

  .ودور االستشاريالمقترحين ومدة المهمة، وقيمة العقد، 

أية تعليقات أو اقتراحات حول الشروط المرجعية وحول البيانات   )2(

 ).ج : الرابعالقسم (قدمها الجهة توقائمة الخدمات والتسهيالت التي 

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

م التي قائمة بالعاملين المهنيين المقترحين حسب التخصص والمها  )4(

  ).هـ: الرابعالقسم (ستوكل لكل عضو في فريق العاملين وموعدها 
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بيانات سيرة ذاتية حديثة موقعة من العاملين المهنيين المقترحين   )5(

وينبغي أن ). و : الرابعالقسم (والممثل المفوض بتقديم العرض 

الهيئة، /الستشارياتتضمن التعليمات األساسية عدد سنوات عمل 

درجة المسؤولية التي توالها في مختلف المهام خالل إلى  باإلضافة

  .السنوات العشر األخيرة

، ووقت المساعدونالعاملون (تقديرات إلجمالي مساهمة العاملين   )6(

الالزمة لتنفيذ المهمة، يدعمها رسم بيانى باألعمدة يبين ) العاملين

: الرابع القسم(الوقت المقترح لكل عضو في فريق العاملين المهنيين 

  ).هـ، ز

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

ومراقبته، إذا كانت قائمة البيانات تحدد التدريب باعتباره مكونا 

  .أساسيا في المهمة

  .أية معلومات إضافية مطلوبة في قائمة البيانات  )8(

  .ال يتضمن العرض الفني أية معلومات مالية  5. 3

عند إعداد العرض المالي، من المتوقـع أن يأخـذ االستشـاريون فـي      3.6  لعرض الماليا

 .الحسبان المتطلبات والشروط الواردة في وثائق طلب تقديم العـروض 

 ).الخـامس  القسم(وينبغي أن يتفق العرض المالي مع النماذج النمطية 

ر التـي  األجـو ) أ(وهو يتضمن كل التكاليف المرتبطة بالمهمة، وتشمل 

ـ (تدفع للعاملين ) ب(، )يأجانب ومحليين، في الموقع وفي المقر الرئيس

، )سـكن ل، ايالبدل اليوم(المصاريف القابلة لالسترداد مثل بدل اإلعاشة 

، والخـدمات  )والمحلى، تمهيدا للحضـور وللعـودة   يالدول(واالنتقال 

إيجـار  ، و)المركبات، المعدات المكتبية، األثاث، واإلمـدادات (والمعدات 

المكاتب، والتأمين، وطبع الوثائق، والدراسات المسحية، والتدريب، إذا 

وينبغي بيان تفاصيل هذه التكاليف   .كان يمثل عنصرا كبيرا من المهمة

حسب األنشطة، وتقسيمها إلى نفقات خارجية ومحلية، إذا كـان ذلـك   

  .مالئما

الضـرائب  ينبغي أن يحدد العرض المالي بوضوح، كمبلـغ منفصـل،     7. 3

، والرسوم وغيرها من األعبـاء  )بما فيها التأمينات االجتماعية(المحلية 

اريين ، على االستشاريين، واالستشيالمالية التي يفرضها القانون السار

؛ ما لم ينص في قائمة البيانات على خـالف  من الباطن والعاملين لديهم

  .ذلك
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وال   .قابلة التحويـل ة يجوز أن يحدد االستشاريون سعر خدماتهم بعمل 3.8

ويجـوز  . جنبيـة أيجوز لالستشاريين استخدام أكثر من ثالث عمـالت  

يحددوا النسبة من سعرهم التي تمثـل   أنطالب االستشاريين تللجهة أن 

  .إذا نصت قائمة البيانات على ذلكبالريال اليمني التكلفة المحلية 

ن وجدت، التي دفعها أو يتم إدراج العموالت والهبات المتعلقة بالمهمة إ  9. 3

القسـم  (سيدفعها االستشاريون في نموذج عـرض االقتـراح المـالي    

  ).ـ أالخامس 

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

هذه المدة، يتوقع من اإلستشاري إبقاء العاملين المهنيـين المقتـرحين   

إلتمام المفاوضات  اقصارى جهده بذل الجهةتو  .جاهزين ألداء المهمة

سريان العـرض، فـإن    فترةالجهة تمديد  ترادأوإذا   .خالل هذه المدة

 فتـرة لالستشاريين الذين ال يوافقون على ذلك الحق في عـدم تمديـد   

  .عروضهم

تقديم العروض . 4

  وتسلمها وفتحها

لبـه؛  العرض الفني والعرض المالي في حالة ط(يتم إعداد العرض األصلى  4.1

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

أو فوق الكلمات، باستثناء ما يكون ضروريا لتصويب أخطاء مـن جانـب   

المفوضـون  ويتعين أن يوقع الشخص أو األشـخاص    .االستشاري نفسه

  .العروض على هذه التصويبات باألحرف األولىبالتوقيع على 

باألحرف األولـى علـى جميـع    االستشاري مفوض من الممثل اليوقع   2. 4

يرفـق   كتـابي صفحات العرض ويتم تأكيد تفـويض الممثـل بتوكيـل    

  .بالعرض

عدد النسخ الموضـحة فـي قائمـة    ، لكل عرضسوف يعد اإلستشاري   3. 4

، حسبما هو مناسب، علـى  "نسخة"و " أصل"ويتم وضع كلمة   .البيانات

ذا وجدت اختالفات بين األصل والنسخ وإ  .كل عرض فني وعرض مالي

  .الخاصة بالعرض يكون األصل هو الفيصل

يوضع أصل وجميع نسخ العرض الفني في مظروف مغلق، مكتوب عليه   4. 4

، كما يوضع أصل وجميع نسخ العرض المالي في "عرض فني"بوضوح 

ال يفـتح  "  :وتحذير" عرض مالي"مكتوب عليه بوضوح. مظروف مغلق

ويتم وضع المظروفين في مظروف خـارجي يـتم     ".فنيمع العرض ال

حمل المظروف الخارجي عنوان جهـة التقـديم والتعليمـات    يو. غلقه

ال يفتح إال "األخرى الموضحة في قائمة البيانات، ويكتب عليه بوضوح 

  ".فتح المظاريفحضور لجنة ب
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ـ   4.5 ي يجب تسليم العرض الفني والمالي المستكملين في عنوان التقـديم ف

 عـرض وأي   .الوقت والتاريخ المحددين في قائمة البيانات أو قبل ذلك

  .يسلم بعد آخر موعد لتقديم العروض يعاد دون أن يفتح

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

  .فتح المظاريفعلى الفور بواسطة لجنة 

 مكان آمن، وبحالته المسـلّمة  ومحرزاً في ويبقى العرض المالي مغلقاً  

  .عالنية المؤهلة المالية حتى يتم فتح جميع العروض

   تقييم العروض.  5

أي استشاري ان يتصل بالجهة بشأن أي أمر يتعلق بعرضـه،  أرادإذا 5.1  أحكام عامة

العروض حتى وقت إرساء العقد، يجب عليه أن يفعل ذلك  من وقت فتح

وأي محاولـة مـن     .بين في قائمة البياناتكتابة ويوجهه للعنوان الم

للعـرض، أو مقارنـة    اجانب االستشاري للتأثير على الجهة في تقييمه

ـ العروض، أو قرارات إرساء العقد قـد   ؤدى إلـى رفـض عـرض    ت

  .اإلستشاري

على العروض الماليـة   اإلطالعال يجوز للقائمين بتقييم العروض الفنية   2. 5

  .م الفنيحتى يتم االنتهاء من التقيي

عينها الجهة العروض على أسـاس اسـتيفائها   تتقيم لجنة التقييم التي 5.3  تقييم العروض الفنية

ال تزيـد  (للشروط المرجعية، وتطبيق معايير التقييم ومعاييرها الفرعية 

ويعطى   .ونظام النقاط الموضح في قائمة البيانات) عن ثالثة لكل معيار

تم فـي هـذه المرحلـة رفـض أي     لكل عرض مستجيب درجة فنية وي

إذا لم يكن مستوفيا للنواحى المهمة في الشروط المرجعيـة أو    .عرض

  .إذا لم يحصل على الحد األدنى للدرجة الفنية المحددة في قائمة البيانات

في حالة االختيار المبنى على مؤهالت االستشاريين، واختيـار مصـدر     4. 5

ى النقاط أو االستشاري المختار على أعل د، فإن االستشاري الحاصليوح

د، يتم دعوته للتفاوض حول عرضه وحول العقد يعلى أساس مصدر وح

على أساس العرض الفني والعرض المالي المقدمين وفقـا للتعليمـات   

  .وقائمة البيانات 2. 1المبينة في الفقرة 

ة طرق االختيار المبنـى علـى الجـود   (فتح وتقييم العروض المالية علنا؛ وترتيب 

  )والتكلفة، والميزانية المحددة، وأقل العروض تكلفة فقط
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خطر الجهة االستشاريين الذين لم تسـتوف  تبعد استكمال تقييم الجودة،  5.5

عروضهم الحد األدنى من الدرجات المؤهلة او الـذين اعتبـروا غيـر    

مستجيبين للعروض والشروط المرجعية، مبينا ان عروضـهم الماليـة   

وفي الوقت نفسه . دون فتحها بعد استكمال عملية االختيار عادتهاإتم يس

ع الحد األدنى لدرجات التأهيل، م حققواخطر الجهة االستشاريين الذين ت

وال يكون تاريخ   .ن التاريخ والوقت المحددين لفتح العروض الماليةابي

ويجوز إرسال اإلخطار   .على األقل من تاريخ االخطار الفتح قبل اسبوع

  .يلكترونإلمسجل، أو الفاكس أو البريد ا بخطاب

االستشـاريين الـذين    يحضور ممثلبيتم فتح العروض المالية عالنية   6. 5

 فنيـة درجات الالويتم قراءة أسماء االستشاريين، و  .يريدون الحضور

واسعارهم المقترحة بصوت مرتفع وتسجل عند فتح العروض الماليـة  

  .يبالفتح العلن عد الجهة محضراًتو

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

تكاليف جميع البنود في العروض الفنيـة المنـاظرة،    يما إذا كانت تغط

قوم الجهة بتقدير تكاليفها وإضافتها إلـى السـعر   توإذا لم تكن كذلك، 

لـف  ، وتصويب أية أخطاء حسابية، وتحويـل األسـعار بمخت  )االبتدائي

وتكون أسعار   .العمالت إلى العملة المشتركة المحددة في قائمة البيانات

البيع الرسمية المستخدمة، التي يقدمها المصدر المحـدد فـي قائمـة    

. البيانات، هي األسعار السارية في التاريخ المحدد في قائمـة البيانـات  

ة فـي  المحدد لرسوم األخرىوتستبعد عملية التقييم الضرائب المحلية وا

  .7 3الفقرة 

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

ويجرى حساب الدرجات المالية للعروض   .نقطة 100درجة مالية من 

ويـتم ترتيـب     .المالية األخرى وفقا لما هو موضح في قائمة البيانات

باستخدام  (Sf)ة والمالي (St)العروض وفقا لحاصل جمع درجاتها الفنية 

الوزن المعطى للعرض = Pالوزن المعطى للعرض الفني؛ = T(األوزان 

 S=St × T% + Sf  :الموضحة في قائمة البيانات) P =1+T(المالي؛ 

× p%.ي تحصل على أعلى مجموع درجـات  ذوتتم دعوة االستشاري ال

  .مالية للتفاوض/فنية
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االستشاري ختار الجهة تمحددة، على ميزانية يفي حالة االختيار المبن 5.9

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

  .وترفض العروض التي تتجاوز الميزانية المحددة"). المقيم"السعر (

ختار الجهة أقل توفي حالة االختيار المبنى على أقل العروض تكلفة، 

على الحد ن حصلوا االستشاريين الذيمن بين ") مقيم"سعر (عرض 

وفي كلتا الحالتين، تتم دعوة االستشاري المختار   .األدنى للدرجة الفنية

  .للتفاوض

  

في العنوان الموضـح فـي   بين الجهة واالستشاري تجرى المفاوضات 6.1  المفاوضات. 6

قائمة البيانات، وذلك بهدف التوصل التفاق حول جميع النقاط وتوقيـع  

  .العقد

فاوضات مناقشات للعرض الفني، ومنهج العمـل المقتـرح   تتضمن الم  2. 6

االستشـاري  تقدم بهـا  ي، وشغل الوظائف، وأية اقتراحات )خطة العمل(

قوم الجهة واالستشاري بوضع ما يـتم  تثم . لتحسين الشروط المرجعية

االتفاق عليه من الشروط المرجعية النهائية، وشغل الوظائف، والرسوم 

طة، والعاملين، وفترات العمل في الميدان وفـي  البيانية الموضحة لألنش

 .المكتب الرئيسى، وشهور عمل العاملين، واإلمدادات، وإعداد التقـارير 

وبعد ذلك يتم إدماج خطة العمل والشروط المرجعية النهائيـة المتفـق   

ويوجـه    .وتشكل جزءا من العقـد  “وصف الخدمات”عليها في وثيقة 

االستشـاري  ل للمخرجات المطلوبة من اهتمام خاص لتحقيق الحد األمث

في نطاق الميزانية المتاحة وللتحديد الواضح للمدخالت المطلوبة مـن  

  .مرضيالجهة لضمان تنفيذ المهمة على الوجه ال

تتضمن المفاوضات المالية توضيحا اللتزامات االستشاري الضريبية في   3. 6

العقـد؛ كمـا    ، وكيفية النص عليها في)إن وجدت(الجمهورية اليمنية 

وما لم توجد   .تعكس التعديالت الفنية المتفق عليها في تكلفة الخدمات

ال (أسباب استثنائية، فإن المفاوضات المالية ال تتضمن أجور العـاملين  

وال أجور الوحدات المقترحة األخرى في ) تتضمن بيانا لتفاصيل األجور

ـ واالخ على الجودة والتكلفة، ياالختيار المبنحاالت  علـى   يتيار المبن
، وفيما العروض تكلفة على أقل ياالختيار المبنوطريقة  ميزانية محددة

وفر االستشاري التعليمات عن األجور الواردة ي،  يتعلق بالطرق األخرى

  .في المرفق الخاص بهذه التعليمات لالستشاريين
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سـيين  على أساس تقييم العاملين المهنيين األسااالستشاري بعد اختيار   4. 6

تفاوض إلبرام عقـد علـى أسـاس    تالمقترحين، فإن الجهة يتوقع أن 

طلب الجهـة  توقبل مفاوضات التعاقد، .  الخبراء المذكورين في العرض

نظر الجهـة فـي إجـراء    توال   .تأكيدات بأن الخبراء متوافرون بالفعل

عمليات استبدال أثناء التفاوض على العقد ما لم يتفق الطرفان على أن 

في عملية االختيار يجعل هذا االسـتبدال أمـرا    يير غير الضرورالتأخ

وإذا لم يكن   .حتميا أو أن هذه التغييرات أساسية لتحقيق أهداف المهمة

األمر كذلك، وإذا ثبت أن العاملين األساسيين قد أدرجوا في العرض دون 

  .االستشاري التثبت من توافرهم، فإنه يجوز استبعاد

ومـن أجـل     .ات بإجراء مراجعة لنموذج مسودة العقدتختتم المفاوض  5. 6

بتوقيع العقد المتفق عليـه   واالستشاريقوم الجهة تإتمام المفاوضات، 

قـوم الجهـة بـدعوة    ت ،وفي حالة فشل المفاوضات  .باألحرف األولى

  .أعلى الدرجات إلبرام العقد ثانيعلى  ي حصلذالاالستشاري 

وعقـب إتمـام     .الفـائز االستشاري عقد بعد التفاوض مع يتم إرساء ال 7.1  إرساء العقد. 7

قوم الجهة فورا بإخطار االستشـاريين اآلخـرين   تالمفاوضات بنجاح، 

ـ  تالمسجلين على القائمة المختصرة بأنهم لم يوفقـوا، و  ف يراعيـد مظ

باالستشاريين الذين أخفقوا في التقييم  ةالخاص ةالعروض المالية المغلق

  ).3. 5الفقرة ( إليهم الفني

في تنفيذ المهمـة فـي التـاريخ    االستشاري بدأ ييكون من المتوقع أن   2. 7

  .والمكان المحددين في قائمة البيانات

ال يجوز كشف التعليمات المتعلقة بتقييم العروض والتوصيات الخاصـة   8.1  السرية. 8

بعمليات اإلرساء لالستشاريين الذين قـدموا العـروض أو لالشـخاص    

المعنيين رسـميا بالعمليـة، وذلـك حتـى يـتم إخطـار        اآلخرين غير

  .الفائز برسو العقد عليهاالستشاري 

  

  

  

  
@ @

@ @
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  مراجعة معدالت األجور . 1
وفات اإلداريـة  تتكون معدالت أجور العاملين من الرواتب، والتكاليف االجتماعية، والمصـر   1. 1

وأية مكافآت أو بدالت تدفع لمهام تكون بعيدة  ،األرباح فيغير المباشرة، واألتعاب المتمثلة 

اإلعداد للمفاوضات المالية، مرفـق   في االستشاريومن أجل مساعدة . عن المقر الرئيسى

العـرض   فـي معلومات مالية  أيعدم إدراج  ينبغيو(نموذج يقدم تفاصيل معدالت األجور 

  .يتم التفاوض عليه الذيوتشكل كشوف التفاصيل المتفق عليها جزءا من العقد  ).لفنيا

 فـي الحكمـة   يتـوخ  ااألموال الحكومية، ويتعين عليه الحفاظ على مسئولية الجهة تتحمل  2. 1

، وخـالل  ستشـاري لال المـالي بمعقولية العـرض   الجهةهتم تولذلك   .إنفاق هذه األموال

تدعم معدالت  التيأن يتمكن من مراجعة البيانات المالية المراجعة  المفاوضات، فإنه يتوقع

االستشـاري   لـدى  يكونأن و  .مستقل مالي، المعتمدة من جانب مراجع االستشاريأجور 

ثبـات  إللكشف عن هذه البيانات المالية عن السنوات الثالث األخيرة، مـن أجـل    ادستعداال

رحة وغيرها من المسـائل الماليـة للتـدقيق،    جور المقتاألخضع تقبل أن يجور، واألصحة 

  :عرض مفصل لألجور يليوفيما 

  الراتب  .أ 
. لالستشاري المقر الرئيسى فييدفع للفرد  الذيالمنتظم  يالراتب النقد ماليهو إج  

عدا مـا يضـاف   (عن المقر الرئيسى  وال يتضمن أية مكافآت، أو منح للعمل بعيداً

  .)ذةالناف منها وفقا للقانون أو اللوائح

  المنحة  .ب 
الدفع مـرتين لـنفس    فيرغب تال  الجهة تولما كان .تدفع المنح عادة من األرباح  

وإذا كـان النظـام     .البند، فإن منح العاملين ال تضاف عادة إلى معدالت األجـور 

 يتضمن أن تكون النسـب المئويـة للتكـاليف االجتماعيـة     ستشاريالمحاسبى لال

اإليراد، بما فيه المنح، يتم  مالية مبنية على إجوالمصروفات اإلدارية غير المباشر

وإذا كانت السياسة الوطنية تتطلب دفع . ترتيب هذه النسب المئوية تنازليا تبعا لذلك

شهرا، ال تكـون هناك حاجة لترتيـب عنصـر    12شهرا، مقابل العمل  13أجور 

تحظـى  ويتم تدعيم أية مناقشات عن المـنح بوثـائق مراجعـة،    . األرباح تنازليا

  .بالسرية

                                                 
  .ديتستخدم في حاالت االختيار المبنى على المؤهالت، واختيار مصدر وح )5(
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   التكاليف االجتماعية  .ج 
فيما يتعلق بالمزايا غير يتحملها االستشاري  التيالتكاليف  هيالتكاليف االجتماعية   

وتشتمل بنودها، من بين أشياء أخرى، علـى معـاش التقاعـد،    . النقدية للعاملين

 أو القـائمين  مرضـي وتكاليف العالج والتأمين على الحياة، وتكاليف العـاملين ال 

العطالت العامـة ليسـت تكلفـة     في جازةاإلفإن تكلفة  هذا الصدد، فيو. بأجازات

يتم توفير عاملين  إذا لم ،أثناء تأدية مهمة جازةاإل مقبولة، وكذلك تكلفة اجتماعية

تؤخذ عند انتهاء إحدى المهام وفقا  التياإلضافية،  جازةاإلأما  .إضافيين بدال منهم

  .، فإنها تقبل كتكلفة اجتماعيةاالستشاريب اإلجازاتلسياسة 

  جازةاإلتكلفة     .د 
سنويا كنسبة مئوية من الراتب األساسى،  جازةاإلايام  ماليمبادىء حساب تكلفة إج  

  :التاليالعادة، على النحو  في

  100×  جازةاإلأيام  ماليإج=  )6(كنسبة مئوية من الراتب  جازةاإلتكلفة 

  )6(م  . ج . أ . ع . 365                       

تحمـل  تال يمكن اعتبارها تكلفة اجتماعية إال إذا لم  جازةاإلومن المهم مالحظة أن   

  .المأخوذة جازةاإلتكلفة  الجهة

  المصروفات اإلدارية غير المباشرة  .ه 
ال ترتبط مباشرة  التياالستشاري تكاليف عمل  هيالمصروفات اإلدارية غير المباشرة   

والبنود المعتادة لـذلك   .العقد نود مستقلة بمقتضىبتنفيذ المهمة، وال يتم استردادها كب

وقت كبار العاملين  ،الفواتير فيوقت الشركاء، الوقت غير المدرج (تكاليف المقر  هي

مراقبة المشروع، اإليجار، العاملين المسـاعدين، األبحـاث، تـدريب العـاملين،      في

مشـروعات   فيالحالى الوقت  في، وتكاليف العاملين الذين ال يعملون ..)التسويق الخ

 يجرى تـوفير بيانـات   ،وخالل المفاوضات .وتكاليف تحسين العمل ،تحقيق االيرادات

معتمدة من مراجع مستقل، تعزز المصروفات اإلدارية غيـر المباشـرة    ،مالية مراجعة

تتكون  التيللسنوات الثالث األخيرة، من أجل مناقشتها، إلى جانب قوائم مفصلة للبنود 

اإلدارية غير المباشرة والنسبة المئوية لكـل منهـا إلـى الراتـب      فاتمنها المصرو

معاشا إضافيا للنفقات االجتماعية، والمصروفات اإلداريـة   الجهةقبل توال   .األساسى

 فـي و  .لدى االستشـاري  للعاملين الذين ليسوا مستخدمين دائمين ،غير المباشرة الخ

يف اإلدارية والرسـوم علـى المـدفوعات    إال التكالاالستشاري ستحق يال  ،هذه الحالة

  .الشهرية الخاصة بالعاملين بعقود من الباطن

                                                 
  .إجازة مرضية= اعتيادية، م  إجازة= عطالت عامة، ج = عطلة نهاية األسبوع، أ = ع  )6(
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  األتعاب أو األرباح  .و 
الراتب والتكاليف االجتماعية والمصـروفات   ماليتعتمد األتعاب أو األرباح على إج  

حالة اإلقرار بدفع منح على أساس منتظم يكون مـن   فياإلدارية غير المباشرة، و

وال يسمح بإعطاء أتعاب أو أربـاح  . عنصر الربح فيء خفض مناظر المتوقع إجرا

الحالـة   فـي أو أية مصروفات أخرى قابلة لالسترداد، ما عدا  السفر على تكاليف

. األخيرة عندما يكون مطلوبا توريد كميات كبيرة من المعدات أكثـر مـن العـادة   

مدفوعات تقديرى مالحظة أن تتم المدفوعات وفقا لجدول االستشاري ويتعين على 

  .مسودة نموذج العقد فيمتفق عليه، كما هو موضح 

  بدل أو مكافأة العمل بعيدا عن المقر الرئيسى  .ز 
يقوم بعض االستشاريين بدفع بدالت لموظفيهم العاملين بعيدا عن المقر الرئيسى، وتحسب   

لمباشـرة  ا المصروفات اإلدارية غير هذه البدالت كنسبة مئوية من الراتب وال يتضمن ذلك

 فـي التكـاليف االجتماعيـة    بعض األحيان، قد يلزم القانون إدخال بعض فيو. أو األرباح

يبقى مندرجا تحـت   هذه الحالة، فإن مبلغ هذه التكاليف االجتماعية فيو .بدالت العمل هذه

وبالنسـبة للعـاملين   . بدل العمل بشكل منفصـل  فيمع بيان صا ،بند التكاليف االجتماعية

تكاليف التعليم المحلى، الخ؛ وال تعتبر هـذه   حالة دفعه، يغطى فيفإن هذا البدل المعينين، 

  .التكاليف والبنود المماثلة لها تكاليف قابلة لالسترداد

  بدالت اإلعاشة  .ح 
وال يـتم  . بالريال اليمنياألجور، ولكنها تدفع منفصلة و فيال تدخل بدالت اإلعاشة 

الفريـق   ألعضـاء ل اإلعاشـة متمـاثال   دفع إعاشة إضافية للمعالين ـ ويكون بد 

  .المتزوجين والعزاب

لجمهوريـة  ا في ويمكن استخدام المعدالت النمطية لبرنامج األمم المتحدة االنمائى  

  .بدالت اإلعاشة كمرجع لتحديداليمنية 

  المصاريف المستردة . 2
يرهـا مـن   تركز المفاوضات المالية بشكل أكبر على بنود مثل المصـروفات النقديـة وغ    1. 2

تكلفـة عمليـات    ،ويجوز أن تشمل هذه التكاليف، ولكن دون تحديد  .المصاريف المستردة

المسح، والمعدات، وإيجار المكاتب، واإلمدادات، والسفريات الدوليـة والمحليـة، وإيجـار    

ويجوز أن تكون هذه  .والتأمين، والطباعة، الخ ،للحضور والعودة والتمهيدالحاسب اآللى، 

  .محددة أو قابلة لالسترداد بالعملة األجنبية أو المحليةالتكاليف 

  فيالضمان المصر . 3
 يعلى توقعات بالتـدفق النقـد   بناًء ، بما فيها أية دفعات مقدمةلالستشاريتتم المدفوعات   1. 3

يضـمن المـدفوعات المنتظمـة     متفق عليـه  ي، وفقا لجدول تقديرفييغطيها ضمان مصر

  .واألجنبية، طالما تستمر الخدمات كما هو مقرر لالستشاري بالعملة المحلية
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  ]الخدمات االستشارية  اسم[ 

  ]عنوان الخدمات االستشارية [ 

  طلب نمطى لتقديم العروض

  معلومات لالستشاريين

   )7(تفاصيل األجور المحددة المتفق عليها 

   )8(] ــــــ :العمالت[

  

  8  7  6  5 4 3 2  1  االستشاريون

áüa@ @òÐîÃìÛa@ @þa@‹u
bþaï@I9H@@

@ñëýÇòîÇbànua@
I_@@E@åß1H@ @

ÑîÛbØmòíŠa†g@Ë
ñ‹’bjß@ @

I_@@E@åß1H@ @

Êìàa@ @
óÇ‹ÐÛa@ @

lbÈmc@ @
I_@@E@åß4H@ @

ÝàÇ@Þ‡i @xŠb‚
‹Ô¾a@ @
óîö‹Ûa@ @

I_@E@åß1H@ @

‹uþa@òÜ» 
ÕÐn¾a@†‡a 
éîÜÇ@ @

@‹uþa
†‡a 

éîÜÇ@ÕÐn¾a@
I_@E@åß1H@

                  المشروع في اليمن موظفو

                    

                    

                  يالمقر الرئيس موظفو

                    

                    

  

  ـــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــالتاريخ :االستشاريتوقيع 

  ـــــــــــــــــــ  :االسم ــــــــــــــــــــــــ  :الممثل المفوض

  ــــــــــــــــــــــــ  :الوظيفة

  

  

                                                 
  ).الفنية أو المالية(وهو ليس جزءا من العروض . هذا النموذج معطى ألغراض المفاوضات فقط )7(

  .في حالة العمالت المختلفة، ينبغي استخدام جداول مختلفة لكل عملة )8(

  .في الشهر، أو اليوم، أو الساعة، تبعا للحالة )9(
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sÛbrÛa@áÔÛa@NÓpbãbîjÛa@òàöb@ @

  واإلضافات إليها فقرات التعليمات لالستشاريينالتعديالت فىالتوضيحات، و من التعليمات لالستشاريينالفقرة

  ___________________ .]اسم الجهة[هو:اسم الجهة 1.1

  .________________________ :طريقة االختيار

. ]و العرض الفني هو المطلوب فقطأ[إن العرض الفني والعرض المالي مطلوبين  1.2

__________________________ .  

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

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

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

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

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

ضع عدد [إن العدد المقدر من أشهر عمل الكادر المهني إلنجاز المهمة هو  )2(3.3
إذا كانت هذه المهمة من النوع الذي سيدفع لها بطريقة إما .[]شخص.األشهر 

يجب أن ال يتجاوز العرض المالي قيمة الميزانية المتوفرة والتي ] الميزانية الثابتة

  ]ضع قيمة الميزانية[هي 

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

  ._________________________.]المطلوبة

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

ضع قائمة أو ضع كلمة [إن المعلومات اإلضافية المطلوبة في العرض الفني هي  )8(3.4
  _____________________. ]“ال يوجد"

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

  ________________________. ]ضروريا

  .بعد تاريخ التقديم يوماً ]معدد األيا[يجب أن تبقى العروض سارية وصالحة لمدة  3.10

  .عرضنسخ من كل [   ] صل وأيجب على االستشاري أن يقدم 4.3

  

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

_________________________  

 .]التاريخ[ساعة في تاريخ  ]الساعة[ينبغي تقديم العروض في موعد أقصاه  4.5
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  _____________. ]العنوان[عنوان االتصال مع الجهة هو 5.1

  :كل من معايير تقييم العرض الفني هيلإن عدد النقاط التي ستعطى 5.3

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

 ]اذكر المعايير الفرعية[  
  ]اذكر المعايير الفرعية[  
  ]لمعايير الفرعيةاذكر ا[  

الخبرة المحددة لالستشاري المتعلقة بالمهمة في االستجابة للشروط   )2(
  ]50 – 20[              المرجعية
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  

  ]60 – 30[    المؤهالت والتخصص للكادر األساسي للمهمة   )3(
  ]ر الفرعيةاذكر المعايي [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  

  ]10 – 0[      )التدريب(مة نقل برنامج المعرفة ءمال  )4(
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  

قدمة من قبل المواطنين من بين الكادر األساسي الم(المشاركة المحلية   )5(
    نقاط 10، على أن ال تزيد عن )ومحلية من قبل مؤسسات أجنبية

                ]0 – 10[  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  ]اذكر المعايير الفرعية [  
  100  إجمالي النقاط            

عطى بموجب كل مقياس فرعي لتقييم مؤهالت الكادر تي سإن عدد النقاط الت

  :أعاله هو )3(بموجب 

  النقاط                

  ]30. 20[          المؤهالت العامة) 1(  

  ]60. 50[          المالءمة للمهمة) 2(  

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

  100    إجمالي النقاط          
  .نقطة ]عدد النقاط[إن أدنى عدد مسجل من النقاط مطلوب لنجاح العرض الفني هو 

إن مصدر معدالت البيع  ]العملة[ملة الوحيدة لتحويل األسعار هيستكون الع 5.7

  ].____ تاريخ[إن تاريخ معدل التحويل هو  –اذكر المصدر [الرسمية هو 
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هو  Sfحيث أن  Sf =100 x Fm/Fإن صيغة تحديد نقاط العرض المالي هي  5.8

  .العملية قيمة العرض الذي تتم عليه Fالسعر األدنى  Fmنقاط العرض المالي، 

  :إن األوزان التي تعطى للعروض الفنية والمالية هي

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

  .]0.2و  0.4 عادة بين[________ = المالية 

  _______________________ستعقد المفاوضات في 6.1

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

  .الفنينموذج تقديم العرض   أ 4

  .االستشارييمكن الرجوع إليها بشأن  التيالجهات   ب 4

 ،والخـدمات  ،وعن البيانـات  عن الشروط المرجعية االستشاريتعليقات واقتراحات   ج 4

  .الجهةقدمها ت التيوالتسهيالت 

  .داء المهمةألعمل الوخطة  يةمنهجلا  د 4

  .تكوين الفريق ومهمة أو مهام كل عضو فيه  هـ 4

  .السيرة الذاتية للعاملين الفنيين المقترحين  و  4

  .للعاملين الفنيين يالجدول الزمن  ز 4

  ).النشاطات(جدول األنشطة   حـ 4
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  الفنيأ ـ نموذج تقديم العرض  4
  ] التاريخ ،الموقع[ 

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

  :األخوة/حضرات  

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

وفقا لطلـبكم  ] مات االستشاريةاسم الخد[..............................................................

 ،وبموجب هذا  .والعرض المقدم منا] التاريخ[..............................  فيبتقديم عرض المؤرخ 

  .مظروف مغلق منفصل فيوعرضا ماليا  الفنييتضمن هذا العرض  الذينقدم عرضنا 

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

وعرضنا ملزم لنا ويخضع للتعديالت الناتجة عن التفاوض   .بالتفاوض على أساس العاملين المقترحين

  .على العقد

  .عرض تتلقونه أيومفهوم لدينا أنكم غير ملزمين بقبول   

  ،المخلص

  :التوقيع المعتمد

  :اسم ووظيفة الموقع

   :االستشارياسم 

  :العنوان
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  االستشارييمكن الرجوع إليها بشأن  التيب ـ الجهات  4
  تبين المؤهالت على أفضل وجه التيو السنوات الخمس األخيرة فينفذت  التيالخدمات ذات العالقة 

الكيـان  /االستشـاري الخاصة بكل مهمة مرجعية تعاقد عليها  التعليماتذكر أ  .التاليباستخدام النموذج 

  .في اإلئتالفدة ككيان مشارك أو كواحدة من الشركات الرئيسية ، سواء منفرقانونيبشكل 

  

  :البلد  عنوان المهمة

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

  :)شخصية هنبذ(الكيان / االستشاري

  :عدد العاملين  :الجهةاسم 

  :المهمة عدد شهور العمل للعاملين؛ مدة  :العنوان

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

  :)يللدوالر األمريك

عدد شهور العمل للعاملين المهنيين الـذين   :إن وجدوا،اسم االستشاريين المشاركين

  :يوفرهم االستشاريون المشاركون

  :ف واألعمال المؤداةالمكل)رئيس الفريق،المنسق/مدير المشروع(اسم كبير العاملين 

 :للمشروع يوصف سرد

  

 :يقدمها العاملون لديكمالتيوصف الخدمات الفعلية

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ :االستشارياسم 
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ـ تعليقات واقتراحات االستشاريين على الشروط المرجعية وعلى البيانات،  ج 4

  الجهةقدمها ت التيوالخدمات، والتسهيالت 
  

    

  :ط المرجعية عن الشرو

  

  

  

  :الجهةقدمها ت التيوالتسهيالت  ،والخدمات ،عن البيانات
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  ـ وصف عن أسلوب وخطة عمل أداء المهمة د 4
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  كل عضو فيه )مهام(ومهمة  )العاملين(تكوين الفريق  هـ ـ 4
  

  اإلداريون/العاملون الفنيون  . 1

  

  المهمة الوظيفة  االسم
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  المساعدون/العاملون . 2

  

  المهمة الوظيفة  االسم
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  نموذج عن السيرة الذاتية للعاملين المهنيين المقترحين ـ و 4
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الوظيفة المقترحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ : االستشاري اسم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :اسم الموظف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :المهنة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تاريخ الميالد

  

  ـــــــــــــ  :ـــــــــــ الجنسية :الكيان/االستشاريسنوات العمل مع 

  ــــــــــــــــــــــــــــ  :الجمعيات المهنية فيالعضوية 

  :قام بها التيتفاصيل المهام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :المؤهالت األساسية

ويـتم وصـف    ،يعطى موجز عن الخبرة والتدريب األكثر اتصاال بأعمال المهمة لعضو هيئة الموظفين[
 دونوي .المهام السابقة ذات الصلة مع ذكر التواريخ والمواقع فيضو توالها الع التيية مسؤولدرجة ال

  ]نحو نصف صفحةفي ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التعليم

مـع   ،الجامعة أو غيره من التعليم المتخصص لعضو هيئة الموظفين/يعطى ملخص عن التعليم بالكلية[
ذلك نحو ربـع   فيويستخدم . حصل عليها التيتحاق والدرجات وتواريخ االل ،ذكر أسماء جهات التعليم

  ]صفحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :فيالسجل الوظي

وتسـجل جميـع     .تم القيام بها بترتيـب عكسـى   التيتذكر جميع األعمال  ،بدءا من الوظيفة الحالية[
 ،وأسـماء جهـات العمـل     .التواريخ مع ذكر ،شغلها عضو هيئة الموظفين منذ التخرج التيالوظائف 

تبـين   ،السنوات العشر األخيـرة  فيوبالنسبة للخبرة   .ومواقع المهام ،شغلها التيوأسماء الوظائف 
 في ذلك دونوي  .كلما كان ذلك ممكنا ،تم أداؤها والعمالء الذين يمكن الرجوع إليهم التيأنواع األنشطة 

  ].صفحتين نحو

  :اللغـات

  ].والكتابة ،والقراءة ،التحدث فيأو ضعيف ؛  ،مقبول ،جيد ،ممتاز :حديد درجة اإلجادةيتم ت ،لكل لغة[ 

  :شهــادة

 ،ومؤهالتى ،أن هذه البيانات صحيحة بالنسبة لشخصى ،حسب معرفتى ويقينى ،أنا الموقع أدناه ،أشهد

  .وخبرتى

  

  ــــــــــــــــــ          ــــــــــــ  :التاريخ

  سنة/شهر/يوم]                                 لالستشاري والممثل المفوضرة الذاتية صاحب السيتوقيع [ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ  :بالكاملصاحب السيرة الذاتية اسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ  :اسم الممثل المفوض بالكامل
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  للعاملين يز ـ الجدول الزمن 4
  

  )بيانيةفي شكل أعمدة (الشهور       

  

  

التقارير  الوظيفة االسم

 /المطلوبة

  األنشطة

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

  )1(المجموع الفرعى                               

  )2(المجموع الفرعى                               

  )3(المجموع الفرعى                               

  )4(المجموع الفرعى                               

                                

  

  أساسي    :عمل بعض الوقت                   أساسي          :ل الدوامعمل كام

                     أساسي           :التقارير المطلوبة

                     أساسي            :مدة األنشطــة

  ـــــــــــــــــــــــ :التوقيع

  )الممثل المفوض(

  ــــــــــــــــــــ :االسم بالكامل

  ـــــــــــــــــــــــ :الوظيفة

  ـــــــــــــــــــــــ :العنوان
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  )العمل(جدول النشاط  ح ـ 4
  بنود األبحاث والدراسات الميدانية ـ أ

  

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

  

ول
األ

نى  
لثا
ا

ث  
ثال
ال

بع  
را
ال

س  
ام
لخ
ا

س  
ساد

ال
  

بع
سا
ال

من  
لثا
ا

  

ال
سع
تا

شر  
لعا
ا

  

شر
 ع
ى
حاد
ال

  

شر
 ع
نى
لثا
ا

  

  

                            )العمل(النشاط 

                            ـــــــــ

                            ـــــــــ

                            ـــــــــ

                            ـــــــــ

  

  وتقديم التقارير اإلتمام ب ـ

 التاريخ  التقارير

   تقرير التفتيش.1

  تقرير سير العمل.2

  ر الوضع األولتقري) أ(

  يتقرير الوضع الثان) ب(

 

   تقرير أولى.3

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

  .المالينموذج تقديم العرض    أ 5

  .ملخص التكاليف  ب 5

  .تفاصيل األسعار حسب النشاط   ج 5

  .تفاصيل األجور حسب النشاط  د  5

  .قابلة لالسترداد حسب النشاطالمبالغ ال  هـ 5

  .نثريات  و 5
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  الماليأ ـ نموذج تقديم العرض  5
  ]التاريخ ،كانالم[ 

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

  :األخوة/حضرات

  ............................. ........... في، نعرض تقديم الخدمات االستشارية دناهأالموقعين نحن، 

] الخدمات االستشـارية  اسم[..........................................................................
 فنـي عـرض  [ والعرض المقدم منا] التاريخ[.................. فيلطلبكم بتقديم عرض المؤرخ  وفقاً

  ].األرقامبالمبلغ [...................................... هي الماليوقيمة عرضنا   ].ماليوعرض 

وهذا المبلغ ال  ]المبلغ بالحروف[...................................................   ................

     .]األرقامب المبلغ[ ..................... نقدرها بـ التي ،والرسوم يتضمن الضرائب المحلية

  ].بالحروفالمبلغ [..............................................  

  

، حتى موعد انتهـاء مـدة   ت الناتجة عن التفاوض على العقدملزم لنا ويخضع للتعديال الماليوعرضنا 

  .]التاريخ[.............. وهو  ،سريان العرض

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

  :يليكما  هي ،إذا رسا علينا العقد ،العقد

  أو المنحة المبلغ والعملة                 الغرض من العمولة                       وعنوان الجهةاسم 

                                                                                                          

  .عرض تتلقونه أيومفهوم لدينا أنكم غير ملزمين بقبول 

  ،المخلص

  :التوقيع المعتمد

  :اسم ووظيفة الموقع

  :االستشارياسم 

  :العنوان
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  ملخص التكاليف ب ـ 5

  

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

  المجموع الفرعى

  

  والرسوم الضرائب المحلية

  

  قيمة العرض الماليجملة 

  

   

  

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

  ــــــــــــــ :الوصف  ــــــــــــــ:النشاط رقم

  )المبالغ(المبلغ )العمالت(العملة عنصر السعر

  

 المكافآت

  

  المصروفات المستردة

  

  مصاريف متنوعة

  

  المجموع الفرعى

   

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
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  ل األجور حسب النشاطتفاصي ـ د 5

  ـــــــــــــــ :نوع النشاطـــــــــــــــــــــــــــــــ              :رقم النشاط

  

  المكافآت )12(المدخالت الوظيفة  األسماء

  )العمالت(سعر العملة 

  المبلغ

  العاملون المنتظمون

  العاملون المحليون

  االستشاريون

  المجموع الكلى

  

      

  

  

  ـــــــــــ

  

                                                 
  .الشهور، أو األيام، أو الساعات للعاملين حسب الحال )12(
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  المصاريف القابلة لالسترداد حسب النشاط ـ هـ 5

  ــــــــــــ :ــــــــــــــ                          االسم :رقم النشاط

  المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة الكمية الوحدة  الوصف الرقم

1. 

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

 الرحالت الدولية

  مصاريف سفر متنوعة

  بدل إعاشة

   )13(حلى تكاليف انتقال م

  /مكان إقامة /إيجار المكاتب

  مساعدة مكتبية

  المجموع الكلى

 رحلة

  

  

  رحلة

  يوم

      

  

  

  

  

  

  ـــــــــــ

  

                                                 
وبالمثل، في موقع المشروع، ال يتم . الجهة بتوفير النقل المحلى تال يتم إدخال تكاليف نقل محلية إذا قام )13(

  .وفيرهاالجهة بت تالمساعدات المكتبية إذا قام/أماكن اإلقامة /إدخال اإليجار المكتبى
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  مصاريف متنوعة ـ و 5

  ــــــــــــــــــــــــ :النشاط رقم

  ـــــــــــــــــــ :النشاطاسـم 

  إجمالي المبلغ  سعر الوحدة  الكمية الوحدة   الرقم

1. 

  

  

2 .  

3 .  

4 .  

 تكاليف اتصاالت بين

  ـــــــــــ و

  ــــــــــــ

  )انترنت ،هاتف(

  ونسخ التقارير ،إعداد المسودات

 ،حواسـب آليـة   ،مركبات :معدات

   :الخ

  برامج جاهزة للحاسب اآللى

  

  المجموع الكلى

 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــ
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  ـ الشروط المرجعيةالسادس القسم 
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 لعقداذج وـ نمالسابع قسم ال
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  عقد خدمات استشارية

  ينفق فى القيام بها الذيالمهام المركبة المستندة للزمن 

  

  بين

  

  ـــــــــــــ

  ]اسم الجهة[

  

  و

  ــــــــــــ

  ]اسم االستشاري[

  

  

  

  ـــــــ :بتاريخ
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  أوال ـ نموذج العقد
  ينفق فى القيام بها الذيالمهام المركبة المستندة للزمن 

ـ   ( ...................................................برم هذا العقدأ فـى   )"العقـد " ييسـمى فيمـا يل
  :بين كل من] السنة[ .........،]الشهر[ ..... من شهر] اليوم[ .......... يوم

 من ناحيـة  )"الجهة" يسمى فيما يلتو(] اسم الجهة[ ...................................................
  ].يكتب عنوان الجهة............................................................. [وعنوانها 

من ناحيـة   )"االستشاري" يفيما يل ىويسم( ،]شارياالستاسم [ .................................. و 
  ]يكتب عنوان االستشاري............................................................. [وعنوانه  أخرى

على مـا ورد أعـاله    ييتم إدخال تعديل جزئ ،من أكثر من كيان واحد االستشاريلف آإذا ت :مالحظة[
ومن ناحية أخرى، مشروع مشترك يتألف من الكيانات ) "الجهة" ييلسمى فيما تو( … :يصبح بحيث

الواردة فى  االستشاري منفردا ومجتمعا أمام الجهة عن جميع التزامات مسؤوالالتالية، ويكون كل منها 

] االستشـاري اسم [......................................................................هذا العقد وهم 

   )1(.])"االستشاري" يويطلق عليهم فيما يل( ،]االستشارياسم [ .......................................و

  وحيث أن

تقديم خدمات استشارية معينة على النحو المبين فى الشروط العامـة  االستشاريالجهة من تطلب  )أ(

  .)"الخدمات" يوتسمى فيما يل(المرفقة بهذا العقد 

العاملين والموارد الفنيـة،  للجهة أن لديه ما يلزم من المهارات المهنية وستشاري أكداالوحيث أن  )ب(

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

 ستخدم جـزءاً تعتزم أن تلتغطية تكاليف الخدمات ومبالغ)علىتحصل/خصصت(وحيث أن الجهة  )ج(

  .للمدفوعات المستحقة بموجب هذا العقد مبلغالمن حصيلة هذا 

  :يليوعلى ذلك اتفق الطرفان على ما 
  :ال يتجزأ منه تعتبر الوثائق التالية المرفقة بهذا العقد جزءاً 1

 الشروط العامة للعقد ؛  )أ(

 الشروط الخاصة للعقد ؛  )ب(

غيـر  "فقات تضـاف عبـارة   من هذه المر أيإذا لم يستخدم:مالحظة[:المرفقات التالية  )ج(

  ]أمام عنوان المرفق وعلى الورقة المرفقة التى تحمل عنوان المرفق  يفيما يل "مستخدم

  

                                                 
  .العبارات الواردة بين قوسين هى عبارات اختيارية، ويجب حذف جميع المالحظات فى النص النهائى)1(
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             وصف الخدمات  :  )أ(المرفق 

          التقارير المطلوب تقديمها  :  )ب(ق فالمر

      العاملون األساسيون واالستشاريون من الباطن  :  )ج(المرفق 

            ة الطبيةالشهاد  :  )د(المرفق 

        ساعات عمل العاملين الرئيسيين  :  )هـ(المرفق 

            واجبات الجهة  :  )و(المرفق 

        التكاليف التقديرية بالعملة األجنبية  :  )ز(المرفق 

        التكاليف التقديرية بالعملة المحلية  :  )ح(المرفق 

          نموذج ضمان الدفعات المقدمة  :  )ط(المرفق 

على النحو المبـين فـى العقـد،     االستشاريوق وااللتزامات المتبادلة بين الجهة وتكون الحق  . 2

  :يوبوجه خاص مايل

  ألحكام العقد؛ االستشاري الخدمات وفقاً ييؤد  )أ(

  .ألحكام العقد دفعات وفقاً الجهة لالستشاري يؤدتو  )ب(

ميهما فى اليوم والتاريخ المبينين سابتوقيع هذا العقد بفإن الجهة واالستشاري قد قاما لما تقدم  وإثباتاً

  .العقد صدرفى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ  ]اسم الجهة[نيابة عن وباسم 

  ]الممثل المفوض[
  ]االستشارياسم [نيابة عن وباسم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]الممثل المفوض[
كل تلـك   ييجب أن تدرج توقيعات ممثلمن أكثر من كيان واحد،  يتألف إذا كان االستشاري :مالحظة[

  ]:يوذلك مثال على النحو التال  .الكيانات
  االستشارينيابة عن وباسم كل عضو من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ]اسم العضو[
  ] ]الممثل المفوض[
  ]اسم العضو[

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]الممثل المفوض[
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  للعقدثانيا ـ الشروط العامة 

  أحكام عامة. 1
يكون لأللفاظ والعبارات التالية حيث وردت في هذه الشروط المعاني المحددة أمام كل   تعاريف 1.1

  :منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر

األخرى التى لها قوة  ئحولالالقوانين وكافة يعني“القانون واجب التطبيق” )أ(  

  ؛القانون

المبرم بين الطرفين الملحقة به الشروط العامة للعقـد،  العقديعني“العقد” )ب(  

األولـى مـن هـذا العقـد      الفقرةباإلضافة إلى مختلف الوثائق المبينة فى 

  الموقع؛

يصبح فيه هذا العقد سـاريا  الذيالتاريخ  تعني“)التفعيل(تاريخ السريان” )ج(  

  ؛من الشروط العامة 1. 2 للفقرة ونافذ المفعول وفقاً

  ؛الريال اليمنيأية عملة غير تعني“العملة األجنبية” )د(  

 الشروط العامة للعقد؛تعني“الشروط العامة” )ه(  

 ؛حكومة الجمهورية اليمنيةتعني“الحكومة” )و(  

  ؛عملة الجمهورية اليمنيةتعني“العملة المحلية” )ز(  

مشـتركة  فى حالة ما إذا كان االستشاريون يتألفون من مؤسسـة  “عضو” )ح(  

كل  يتعن “األعضاء“أيا من تلك الكيانات؛ و يتضم أكثر من كيان واحد، تعن

تعني الطرف المحدد في الشروط الخاصة  “مسؤولوالعضو ال"، تلك الكيانات

للعقد نيابة عن كل تلـك الكيانـات وممارسـة كافـة الحقـوق الخاصـة       

  ؛باالستشاريين والتزاماتهم تجاه الجهة في إطار العقد

كال  يعني “الطرفان“الجهة أو االستشاريين حسب الحالة، وييعن“الطرف” )ط(  

  منهما؛

مـن   أياألشخاص الذين يسـتأجرهم االستشـاريون أو   يعني"العاملون" )ي(  

منها، جزء  أياالستشاريين من الباطن كموظفين ومكلفين بأداء الخدمات أو 

 إقامتهم فى وقـتاألشخاص الذين يكـون مقر  يعني “العاملون األجانب“و

 تعنـي  “العـاملون المحليـون  “و .الـيمن  استئجارهم لهذا الغرض خارج

األشخاص الذين يكون مقرهم فى وقت استئجارهم لهـذا الغـرض داخـل    

العاملين المشار إلـيهم   تعني “العاملون األساسيون“، والجمهورية اليمنية

  من الشروط العامة؛) أ( 2. 4 الفقرةفى 
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الشروط الخاصة للعقد وبمقتضاه يتم تعـديل  تعني“اصةالشروط الخ” )ك(  

  أو استكمال الشروط العامة؛

يؤديه االستشاريون بمقتضى هـذا العقـد    الذيالعملتعني"الخدمات" )ل(  

  ؛)أ(على النحو المبين فى المرفق 

يعني أي شخص أو جهة يقـوم االستشـاري   "االستشاري من الباطن" )م(  

اطن لتأدية أي جزء من الخدمات المتفـق عليهـا   بالتعاقد معها من الب

  ؛)7. 3( فقرة طبقاً لنصوص الشروط العامة 

حكومة أو الجهة لشخص أو كيان خالف ا أي تعني“األطراف األخرى“ )ن(  

  .أو االستشاريين أو االستشاريين من الباطن

 العالقة بين 2. 1

  األطراف

ء عالقة بين السيد والخادم أو بين ليس فى هذا العقد ما يمكن فهمه على أنه ينشى

ويكـون لالستشـاريين    .والوكيل فيما يتعلق بالجهـة واالستشـاريين  الشركة األم 

بمقتضى أحكام هذا العقد، السلطة الكاملة على العاملين واالستشاريين الذين يؤدون 

مسؤولين مسؤولية تامة عن الخدمات التى  االخدمات من الباطن، إن وجدوا، ويكونو

  .دونها بالنيابة عنهميؤ

 الذيالقانون  3. 1

  يحكم العقد

كما يحكم العالقـة بـين    ،معناه وتفسيرهفي يحكم القانون واجب التطبيق هذا العقد

  .الطرفين

إبرام هذا العقد باللغة المبينة فى الشروط الخاصة، والتى ستكون هى اللغة الملزمة   اللغة 4. 1

  .ة بمعنى هذا العقد أو تفسيرهوالموجهة فى كافة الشؤون المتعلق

تقييد أو تغيير أو تأثير على معنى شىء ممـا ورد  أيإلىفقراتال تؤدى عناوين ال  عناوين الفقرات 5. 1

  .فى هذا العقد

يقدم كتابة كل إخطار أو طلب أو موافقة مطلوبة أو مسموح بتقـديمها   1.6.1  اإلخطارات 6. 1

تبر أن مثل هذا اإلخطار أو الطلـب أو  ويع. وفقا لهذا العقد أو إعطائها

الموافقة قد سلم أو قدم عندما يتم تسليمه شخصيا إلى ممثـل معتمـد   

، أو عند إرسـالها بالبريـد المسـجل أو    خطارللطرف الموجه إليه اإل

  .الفاكس إلى ذلك الطرف فى العنوان المبين فى الشروط الخاصة

 24م باليد أو بالبريد المسجل وبعد عند التسلييعتبر هذا اإلخطار ساريا 1.6.2  

الفاكس إال إذا نصت الشروط الخاصة علـى  بساعة من تأكيد اإلرسال 

  .غير ذلك
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من الطرفين أن يغير عناوين اإلخطارات المشار إليها بإخطـار  ييجوز أل1.6.3 

الطرف اآلخر بذلك التغيير وفقا ألحكام الشروط الخاصة الـواردة فـى   

  .من الشروط العامة 2. 6. 1 الفقرة

وإذا لم يتم تحديـد الموقـع   .)أ(يتم أداء الخدمات فى المواقع المحددة فى المرفق   الموقع 7. 1

 سواء كانت ،وافق عليها الجهةتالخاص بمهمة معينة يكون أداؤها فى المواقع التى 

  .أو فى موقع آخر الجمهورية اليمنية في

سلطة  8. 1

  العضوالمسؤول

االستشاريون من مشروع مشترك يضم أكثر من كيان واحـد، يصـرح   عندما يتألف

األعضاء للكيان الموضح فى الشروط الخاصة بأن يتصرف باسمهم فى ممارسة كل 

ويشـمل ذلـك دون    ،التزامات وحقوق االستشاريين تجاه الجهة بمقتضى هذا العقد

  .تخصيص تسلم التعليمات والمدفوعات من الجهة

 الممثلون 9. 1

  ضونالمفو

سلم ت عمل مطلوب أو أييجوز أن يقوم العاملون الموضحون فى الشروط الخاصة ب

  .أية وثيقة مطلوبة أو يسمح بتنفيذها بمقتضى هذا العقد من الجهة أو االستشاريين

 الضرائب 1.10

  والرسوم

واالستشاريون  ،يقوم االستشاريون ،ما لم ينص على خالف ذلك فى الشروط الخاصة

والعاملون بدفع الضرائب والرسوم واألتعـاب وغيرهـا مـن األعبـاء      ،من الباطن

  .المقررة بمقتضى القانون واجب التطبيق

  ابتداء العقد وإتمامه وتعديله وإنهاؤه.2  

قوم فيه ت الذي )“تاريخ التفعيل”(يصبح هذا العقد ساريا ونافذ المفعول من التاريخ   تفعيل العقد2.1

ويتضـمن   .بتكليفهم بالبدء فى أداء الخدمات اين بتعليماتهالجهة بإخطار االستشاري

إن  ،هذا اإلخطار تأكيدا بأن شروط االستعداد للتنفيذ المبينه فى الشـروط الخاصـة  

  .قد استوفيت ،وجدت

إنهاء العقد  2. 2

  عدم تفعيله بسبب

المدة الزمنية التاليـة لتـاريخ   شهر أوإذا لم يصبح هذا العقد سارى المفعول خالل 

من الطرفين إرسـال   يتوقيع الطرفين عليه والمحددة فى الشروط الخاصة، يجوز أل

يعلن فيه أن هذا  .اسابيع) 4(إخطار مكتوب للطرف اآلخر بعد مدة ال تقل عن أربعة 

ال  من الطرفين أيوفى حالة تقديم هذا اإلعالن من  .العقد أصبح الغيا وال وجود له

  .لطرف اآلخر فيما يتعلق بهذا العقدحق لدى ا أيمن الطرفين  ييكون أل

يبدأ االستشاريون تأدية الخدمات فى نهاية تلك المدة المحددة التالية لتاريخ السريان   بداية الخدمات 3. 2

  .والمبينة فى الشروط الخاصة

انتهاء أجل  4. 2

  العقد

 ينتهـي  ،من الشروط العامة 9. 2 الفقرةما لم يتم إنهاء العقد فى وقت سابق بمقتضى 

  .ةخاصهذا العقد فى نهاية المدة التالية لتاريخ السريان الموضحة فى الشروط ال
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وليس  .يتضمن هذا العقد كل االتفاقات والنصوص واألحكام التى اتفق عليها الطرفان  لعقدا ضمونم 5. 2

وكيل أو ممثل من الطرفين سلطة إعطاء بيانات أو تقديم مذكرات أو وعـود أو   يأل

ولن تكون ملزمة للطرفين ولـن   .اقات غير المنصوص عليها فى هذا العقدإبرام اتف

  .يكونا مسؤولين عنها

بما فى ذلك أية تعديالت فى  ،هذا العقد وفقراتال يجوز إدخال تعديالت على شروط  التعديالت 6. 2

مـن   2. 7 الفقرةغير أنه بمقتضى  ،ب بين الطرفينوكتمإال باتفاق  ،نطاق الخدمات

كل طرف االعتبار الواجب ألية مقترحـات أو تعـديالت    يالعامة للعقد يولالشروط 

  .يقدمها الطرف اآلخر

  القوة القاهرة 7. 2

حدثا يخرج عن السيطرة المعقولـة   "القوة القاهرة" تعنيألغراض هذا العقد  )أ( تعريف 1. 7. 2

لعمليـة  يجعل أداءه اللتزاماته مستحيال أو صعبا من الناحيـة ا  ،ألحد الطرفين

على سبيل المثال ويشمل ذلك،  ،بحيث يعتبر مستحيال عقال فى الظروف القائمة

األهليـة، والـزالزل،   والحـروب   ،وأعمـال الشـغب   ،الحرب :وليس الحصر

والعواصف والفيضانات وغيرها من األحوال الجويـة   ،واالنفجارات ،والحريق

ن التصرفات التـى  واضرابات العمال وأحداث االعتصام أو غيرها م ،المعاكسة

فيما عدا االضرابات أو االعتصامات أو غيرها (تتعرض لها األنشطة الصناعية 

يعتـد   الذيالصناعية التى يدخل منعها فى نطاق سلطة الطرف  من التصرفات

تصرفات أخرى من جانب الهيئـات   أيوعمليات المصادرة أو  )بالقوة القاهرة

  .الحكومية

 :ال تشمل القوة القاهرة )ب(  

العمدى من جانب أحد الطرفين أو من  حدث ينجم عن االهمال أو التصرف أي) 1(

  .لوكالء أو العاملين التابعين لهجانب االستشاريين من الباطن أو ا

يبذل العناية الواجبة أن يتوقع بطريقـة   الذيالطرف  باستطاعةحدث كان  أي )2(

تجنبه أو التغلب ) ب(د وفى االعتبار فى وقت إبرام هذا العق أخذه) أ(معقولة 

  .عليه فى أدائه اللتزاماته

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

  .فى العقد

 عدم جواز 2. 7. 2

 اإلخالل بالعقد

ـ   عليه إذا هذا العقد أو خروجاًب خالالًإال يعتبر عدم أداء أحد الطرفين اللتزاماته ذا كـان ه

مـن هـذا    بشرط أن يكون الطرف المتضــرر  ،العجز ناشئا عن أحد أحداث القوة القاهرة

الحدث قد اتخذ جميع االحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير البديلة المعقولة، وذلك 

  .كله بغرض تنفيذ شروط هذا العقد وأوضاعه
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التدابير التى 3. 2.7

 تتخذ

حدث من أحداث القوة القاهرة أن يتخذ كـل   أيمنعلى الطرف المتضرر )أ(

التدابير المعقولة للتغلب على عجزه عن أداء التزاماتـه بـأدنى حـد مـن     

  .التأخير

يقوم الطرف المتضرر من أحد أحداث القوة القاهرة بإخطار الطرف اآلخـر   )ب(  

حال فى موعد ال يتجـاوز   أيبذلك الحدث فى أقرب وقت ممكن، وذلك على 

من وقوع الحدث، ويقدم أدله على طبيعة ذلك الحدث  يوماً) 14(عشر  أربعة

ويقدم أيضا إخطارا مماثال عند عودة األوضاع الطبيعية فى أقرب  ،وأسبابه

  .وقت ممكن

اتخاذ جميع األطراف لكافة التدابير الالزمة لتخفيف آثـار هـذه الظـروف     )ج(  

  .القاهرة

 أيالمقرر أن يقوم أحد الطرفين خاللها بمقتضى هذا العقد باتمام ترةيمكن تمديد الف تمديد الفترة 2.7.4

عمل أو مهمة بمدة مساوية للمدة التى عجز فيها ذلك الطرف عن أداء تلك األعمال 

  .بسبب القوة القاهرة

المبالـغ 5. 7. 2

 المدفوعة

لهم يكون  ،خالل مدة عجز االستشاريين عن أداء الخدمات بسبب حدث للقوة القاهرة

وأن تسـدد   ،حكام هذا العقدأل طبقاًالحق فى استمرار الحصول على المبالغ المقررة 

لهم التكاليف اإلضافية التى يتكبدونها بشكل ضرورى ومعقول أثنـاء تلـك الفتـرة    

  .ألغراض أداء الخدمات واستئنافها بعد انتهاء تلك المدة

بعد عجز االستشاريين عن أداء جزء مهم من اًيوم)30(خالل مدة ال تتجاوز ثالثين  التشاور 2.7.6

يتشاور الطرفان معا بغرض االتفاق  ،الخدمات بسبب حدث من أحداث القوة القاهرة

  .على التدابير المناسبة التى تتخذ فى تلك الظروف

وقف دفـع   ،بإيقاف الدفع لالستشاريين كتابيإخطارمن خالل إرسال،يجوز للجهة  إيقاف الدفع2.8

بما فى ذلك  ،من التزاماتهم بمقتضى هذا العقد أيمبالغ لهم إذا تخلفوا عن أداء أية 

تحديد طبيعـة هـذا   ) 1(بشرط أن يتضمن هذا االخطار بإيقاف الدفع  ،أداء الخدمات

مطالبة االستشاريين بعالج هذا التخلف خالل مدة ال تتجاوز ثالثـين  ) 2(التخلف و 

  .ذلك اإلخطار بإيقاف الدفعبعد تسلم االستشاريين ل يوماً) 30(

   إنهاء العقد 9. 2

من جانب  1. 9. 2

 الجهة

لالستشاريين بمـا ال تقـل عـن     كتابييجوز للجهة إنهاء العقد بعد تقديم إخطار 

أدناه التى تتطلـب  ) و( فيما عدا الحدث المشار إليه فى الفقرة( يوماً) 30(ثالثين 

ويكون هذا اإلخطار بعـد   ،)يوماً )60(إخطارا كتابيا خالل مدة ال تقل عن ستين 

 1. 9. 2 الفقـرة من هذه  )ز(إلى  )أ(من األحداث المبينة فى الفقرات  أيوقوع 

  :من الشروط العامة
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االستشاريون عن إصالح ما حدث من تخلف فى إداء التزاماتهم إذا تقاعس )أ(  

دة الـوار  8. 2 الفقرةعلى النحو الموضح فى إخطار إيقاف الدفع بمقتضى 

من تسلم مثل ذلك اإلخطار بإيقاف الـدفع أو   يوماً) 30(خالل ثالثين  ،أعاله

  .عليها بعد ذلك كتابة وافقتكون الجهة قد تخالل أية مدة تالية 

أو إذا أصبح عضو منهم ان كـان االستشـاريون   (إذا أصبح االستشاريون )ب(  

اتفاقات  أي معسرين أو مفلسين أو عقدوا )واحد يتألفون من أكثر من كيان

قـانون لصـالح    أيمع دائنيهم لتخفيف عبء الدين عنهم أو لالستفادة من 

المدينين أو اعلنوا تصفية أعمالهم أو خضعوا للحراسة القضـائية سـواء   

  .بصورة إجبارية أو اختيارية

قرار نهائى يتم التوصل إليه نتيجة  يإذا تخلف االستشاريون عن االمتثال أل )ج(  

  .من الشروط العامة 8 للفقرةكيم التى تتم وفقا إلجراءات التح

إذا قدم االستشاريون للجهة بيانا له أثر مهم على حقوقـه أو التزاماتـه أو    )د(  

  .مصالحه ويعرف االستشاريون أنه بيان كاذب

عـن أداء جـزء مهـم مـن      ،بسبب القوة القاهرة،إذا عجز االستشاريون )ه(  

  .يوماً) 60(الخدمات لمدة ال تقل عن ستين 

  .هذا العقد اءنهإ ،سبب كان يوأل ،المنفردابتقديره،الجهةتإذا قرر )و(  

بممارسات فاسدة أو احتيالية فى التنافس من  ،الجهةىأفى ر،إذا قام االستشارى )ز(  

عبـارة   تعنـي  :الفقـرة وألغراض هـذه  . أجل الحصول على العقد أو فى تنفيذه

شئ له قيمة من  أيو طلب أو الحصول على إعطاء أو عرض أ “ممارسة فاسدة”

  .أجل التأثير على تصرف موظف عام فى عملية االختيار أو فى تنفيذ العقد

تزييف للوقائع من أجل التأثير على عمليــة   أي" ممارسة احتيالية"عبارة  تعنيو

تصرف يتسم بـالتواطؤ   االختيار أو على تنفيذ العقد بما يضر الجهة وينطوى على

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

مستوياتها غير تنافسية بصورة مصطنعة وحرمان الجهة من مميـزات التنـافس   

  .المفتوح

 من جانب 2. 9. 2

 االستشاريين

للجهة بعد مهلة ال تقل عن ثالثين  كتابييجوز لالستشاريين إنهاء هذا العقد بإخطار 

 إلـى  )أ(من األحداث المبينة فى الفقرة  أيويقدم هذا اإلخطار بعد وقوع  اًيوم) 30(

  :الفقرةمن هذه  )د (

مبالغ مستحقة بموجب هذا  أيدفع لالستشاريين تالجهة عن أنتإذا تخلف )أ(  

من الشروط العامـة   8 الفقرةالعقد وال تكون موضع نزاع عليها بمقتضى 

من االستشاريين بأن ذلـك   كتابيخطار من تسلم إ يوماً) 90( تسعينخالل 

  .المبلغ قد استحق الدفع
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قـم  تبمقتضى هـذا العقـد ولـم     االجهة إخالال خطيرا بالتزاماتهتإذا أخل )ب(  

أو أية مـدة أطـول   ( يوماً) 45(بتصحيح هذا الوضع خالل خمسة وأربعين 

بعـد تسـلم الجهـة إلخطـار      )يكون االستشاريون قد وافقوا عليها كتابة

  .يحدد ذلك اإلخالل الذيستشاريين اال

إنجاز جـزء مهـم مـن     ،بسبب القوة القاهرة،إذا تعذر على االستشاريين )ج(  

  .يوماً) 60(الخدمات لمدة ال تقل عن ستين 

يتم التوصل إليـه نتيجـة للتحكـيم     الذيمتثل الجهة للقرار النهائى تإذا لم )د(  

  .من الشروط العامة 8 الفقرةبمقتضى 

وقف  3. 9. 2

 وااللتزامات الحقوق

أو عنـد   ،من الشروط العامة9. 2 الفقرةأو 2.2الفقرةعند إنهاء العقد بمقتضى

تتوقف كافة حقوق  ،من الشروط العامة 4. 2 الفقرةانتهاء أجل هذا العقد بمقتضى 

الحقوق وااللتزامات التى تكون قـد نشـأت فـى    ) 1(فيما عدا  ،والتزامات الطرفين

من الشروط  3. 3 الفقرةااللتزام بالسرية المبين فى ) 2( ،نهاء أو االنتهاءتاريخ اإل

التزام االستشاريين بالسماح بالتفتيش واستخراج الصـور والمراجعـة   ) 3( ،العامة

) 4( ،من الشروط العامة) 2( 6. 3 الفقرةالحسابية لحساباتهم وسجالتهم المبينة فى 

  .نون واجب التطبيقحق يكون ألحد الطرفين بمقتضى القا أي

وقف  4. 9. 2

 الخدمات

أو  1. 9. 2 للفقـرة عند إنهاء هذا العقد بإخطار من جانب أحد الطرفين لآلخر وفقا 

عند إرسـال أو   ،يتخذ االستشاريون على الفور ،من الشروط العامة 2. 9. 2 الفقرة

ومنظمـة،   كافة الخطوات الالزمة إلنهاء الخدمات بطريقة عاجلة ،تسلم هذا اإلخطار

ويبذلون كل جهد معقول حتى تظل النفقات المصروفة لهذا الغـرض فـى حدهــا    

والمـواد   وفيما يتعلق بالوثائق التى يقوم بإعدادها االستشاريون والمعدات  .األدنى

يتصرف االستشاريون على التوالى وفقا لألحكام الـواردة فـى    ،وفرها الجهةتالتى 

  .ط العامةمن الشرو 10. 3أو  9. 3 الفقرتين

 المبالغ التى 5. 9. 2

تدفع عنـد انتهاء 

 العقد

مـن الشـروط    2. 9. 2 الفقـرة أو  1. 9. 2الفقرةعند انتهاء هذا العقد بمقتضى

  :دفع الجهة لالستشاريين المبالغ التاليةتالعامة 

من الشروط العامة مقابل الخدمات التى تم أداؤهـا   6 الفقرةمكافأة بمقتضى )    أ(

  .ض قبل الموعد المحدد إلنتهاء العقدبشكل مر

من الشروط العامة مقابـل   6الفقرةالمصروفات القابلة لالسترداد بمقتضى  )ب(  

  .المصروفات التى انفقت فعال قبل التاريخ المحدد إلنهاء العقد
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من الشروط  1. 9. 2 الفقرةمن )د(حتى ) أ(فيما عدا حالة اإلنهاء وفقا للفقرات  )ج(  

والمنظم للعقد بما فى  يتم سداد أية تكلفة معقولة تنشأ عن اإلنهاء العاجل ،العامة

  .واألشخاص المؤهلين لمن يعولهم ذلك تكاليف عودة العاملين

منازعات  6. 9. 2

متعلقة بأحداث إنهاء 

 العقد

حتـى  ) أ(فى الفقرات من  ةمحددال األحداث أيا منأنيمن الطرفين فأيإذا نازع

قد وقع يجوز لـه   ،من الشروط العامة 2. 9. 2 الفقرةأو  1. 9. 2 الفقرةمن ) د(

أن  ،من تسلم إخطار بإنهاء العقد من الطرف اآلخر يوماً) 45(خالل خمسة وأربعين 

العقد بسـبب   يوال ينته ،من الشروط العامة 8 للفقرةيحيل األمر إلى التحكيم وفقا 

  .على قرار التحكيم هذا الحدث إال بناًء

  تزامات االستشاريينال . 3

  أحكام عامة 1. 3

مستوى  1. 1. 3

 األداء

يلتزم االستشاريون بأن يؤدوا الخدمات وينفذوا التزاماتهم المنصوص عليها بالعناية 

والكفاءة واالقتصاد الواجب وفقا للتقنيات والممارسات المهنية المقبولة بوجه عام، 

خدموا التكنولوجيا المتقدمة المناسبة وأن يراعوا ممارسات اإلدارة السليمة، وأن يست

ويتصـرف االستشـاريون    .والمعدات واآلالت والمواد واألساليب المأمونة والفعالة

 ،دائما فى كل ما يتعلق بهذا العقد أو بالخدمات بوصفهم مستشارين أمنـاء للجهـة  

ويؤدون فى كل األوقات مصالح الجهة المشروعة وأن يدافعوا عنها فى أية معاملـة  

  .آخرع االستشاريين العاملين من الباطن أو مع أطراف م

القانون  2. 1. 3

 يحكم الخدمات الذي

االستشاريون الخدمات وفقا للقانون واجب التطبيق ويتخذون كافة الخطـوات  ييؤد

من االستشـاريين مـن البـاطن وكـذلك مـوظفى       أيالعملية التى تضمن امتثال 

قـوم الجهـة   تو  .للقانون واجب التطبيـق  ،االستشاريين واالستشاريين من الباطن

بإخطار االستشاريين كتابة باألعراف المحلية ذات الصلة ويلتزم االستشاريون بتلـك  

  .األعراف بعد هذا اإلخطار

   تضارب المصالح 2. 3

عدم استفادة  1. 2. 3

االستشاريين من 

العموالت أو الخصم 

 الخ

من الشروط العامة  6 الفقرةن بمقتضىالتى يحصل عليها االستشاريوبالغالمتشكل

وال يجـوز   ،الوحيدة لالستشاريين المرتبطـة بهـذا العقـد أو بالخـدمات     المبالغ 

 من الشروط العامـة أن يقبلـوا لمنفعـتهم    2. 2. 3 الفقرةلالستشاريين بمقتضى 

الخاصة أية عموالت تجارية أو خصم أو مدفوعات مماثلة تتعلق بأعمال هذا العقـد  

ويبذل االستشاريون كل  ،دمات الواردة فيه أو فى القيام بالتزاماتهم بمقتضاهأو بالخ

من االستشاريين العاملين من الباطن وكذلك  أيجهودهم الممكنة لضمان أال يحصل 

  .إضافية من هذا النوع بالغممنهما على أية  أيموظفى ووكالء 
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االلتزام  2. 2. 3

 قواعد الشراءب

أن يقدموا النصـح للجهـة   ،ستشاريين كجزء من الخدماتية االمسؤولإذا كان من

يكون على االستشاريين االلتـزام بأيـة    ،بشأن شراء السلع أو األشغال أو الخدمات

، وأن الحكومـة اليمنيـة  مبادئ توجيهية واجبة التطبيق بشأن الشراء من جانـب  

 .وجه ية فى كل األوقات بما يحقق مصلحة الجهة على أفضلمسؤوليمارسوا هذه ال

خصم أو عمولة يحصل عليها االستشـاريون مـن خـالل ممارسـتهم      أيويكون 

  .لمسؤولية الشراء هذه لصالح الجهة

عدم  3. 2. 3

مشاركة االستشاريين 

والجهــات التابعة 

لهـم فى القيــام 

  بأنشطة معينة

ون ال يكون االستشاري ،يوافق االستشاريون على أنه خالل مدة هذا العقد وبعد إنهائه

كيـان   أياستشاريين يعملون من الباطن و أيمن الكيانات التابعة لهم وكذلك  أيو

مؤهلين لتوريد سلع أو أشغال أو  ،تابع ألولئك االستشاريين الذين يعملون من الباطن

اسـتمرار لهـذه    أيبخالف الخدمات المنصوص عليها فى هـذا العقـد و  (خدمات 

  .يرتبط بها ارتباطا وثيقا مشروع ينتج من الخدمات أو يأل )الخدمات

حظر  4. 2. 3

  األنشطة المتعارضة

ـ   ،مـن األعمـال   أيال يجوز لالستشاريين أن يقوموا بشكل مباشر أو غير مباشر ب

ويلزموا العاملين لديهم وكذلك االستشاريين الـذين يعملـون مـن البـاطن      ،التالية

  :والعاملين لديهم بعدم القيام بها

الجمهورية اليمنيـة  د أية أعمال أو أنشطة مهنية فى بلد خالل مدة هذا العق )أ(  

  .تتعارض مع األعمال الموكولة إليهم بمقتضى هذا العقد

  .تلك األعمال األخرى التى قد تحددها الشروط الخاصة،بعد انتهاء هذا العقد )ب(  

 أيلين لـدى  ال يجوز لالستشاريين واالستشاريين من الباطن المرتبطين بهم والعام  السرية 3. 3

أن يفشوا أية معلومات  ،سواء خالل مدة هذا العقد أو خالل سنتين بعد انتهائه ،منهم

خاصة أو سرية تتعلق بالخدمات أو بهذا العقد أو بأعمال الجهة أو عملياته بـدون  

  .موافقة كتابية مسبقة من الجهة

مسؤولية  4. 3

  االستشاريين

 لعقد على النحو الـوارد فـى القـانون   تكون مسؤولية االستشاريين بمقتضى هذا ا

  .ق رهنا بأية أحكام إضافية يكون منصوصا عليها فى الشروط العامةيطبتال الواجب

 الذيالتأمين  5. 3

  نويقوم به االستشاري

بالتأمين ضد األخطار ومن أجل التغطيـات الموضـحة فـى    )1(يقوم االستشاريون

 ،استشاريين مـن البـاطن   أينب وذلك من جانبهم وكذلك من جا ،الشروط الخاصة

. )أو على حساب االستشاريين من الباطن حسـب الحالـة  (وعلى حسابهم الخاص 

وأن يحـافظوا علـى هـذا     ،وافق عليها الجهةتوذلك وفقا للشروط واألوضاع التى 

الشواهد الدالة على القيـام بهـذا    ،على طلبه بناًء ،أن يقدموا للجهة) 2( ،التأمين

  .ه وعلى دفع أقساطه الجاريةالتأمين واستمرار



 الشروط العامة للعقد: التنفيذ على اساس زمني                                               ثانياً -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

53 

  

المحاسبة  6. 3

والتفتيش والمراجعة 

  الحسابية

يمسك االستشاريون حسابات وسجالت دقيقة ومنتظمة بشأن الخدمات المنصـوص  

وبالطريقة والتفصيالت التـى تبـين    ،وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة دولياً ،عليها

بمـا فـى ذلـك    (تى قامت عليها واألسس ال ،بوضوح أية تغييرات زمنية أو تكاليف

أن يسجلوا بصـفة دوريـة   ) 2(، )األسس المشار إليها تحديدا فى الشروط الخاصة

بأن  ،المفوض ولمدة تصل إلى سنة بعد إنتهاء أو إنهاء هذا العقد اللجهة أو لممثليه

يفحص الحسابات والسجالت المذكورة وأن يحصل على صـور منهـا وأن يجـرى    

  .عينهم الجهةتجعين مراجعتها على يد مرا

تصرفات  7. 3

االستشاريين التى 

تحتاج إلى موافقة 

  الجهة المسبقة

 أييجب أن يحصل االستشاريون على موافقة كتابية مسبقة من الجهة قبل إجـراء  

  :من التصرفات التالية

، مع ذكر وظائفهم وليس )ج(تعيين العاملين على النحو الوارد فى المرفق   ) أ(

 أسماءهم؛

) 1(جزء من الخدمات يكـون مـن المفهـوم     أيمن الباطن ألداء التعاقد    ) ب(

ضرورة الحصول على موافقة كتابية من جانـب الجهـة علـى اختيـار     

 االستشارى من الباطن وشروط وأوضاع التعاقد معه قبل تنفيذ عقد الباطن،

 أن يظل االستشاريون مسؤولين مسؤولية كاملة عـن أداء الخـدمات   )2(

  .اطن والعاملون لديه وفقا لهذا العقدعلى يد استشارى الب

  .أية تصرفات أخرى قد تحددها الشروط الخاصة )ج(  

التزامات تقديم  8. 3

  التقارير

وفقا للنمـوذج  ) ب(يقدم االستشاريون للجهة التقارير والوثائق المبينة فى المرفق 

  .وباألعداد وخالل الفترات الزمنية المبينة فى المرفق المذكور

لوثائق التى ا 9. 3

يعدها االستشاريون 

  جهةتكون مملوكة لل

كافة المخططات والرسومات والمواصفات والتصميمات والتقـارير وغيرهـا مـن    

الوثائق والبرامج الجاهزة التى يعدها االستشاريون للجهة بمقتضى هذا العقد تصبح 

بيـان   ويقوم االستشاريون بتسليم كافة هذه المستندات للجهة مـع  .مملوكة للجهة

ويجوز لالستشاريين أن  .بها فى موعد ال يتجاوز إنهاء هذا العقد أو انتهائه يليتفص

 ،وتحدد الشروط الخاصة القيود .يحتفظوا بنسخة من تلك الوثائق والبرامج الجاهزة

  .المفروضة على استخدام هذه الوثائق والبرامج الجاهزة فى المستقبل ،إن وجدت

المعدات  10. 3

وفرها تتى والمواد ال

  الجهة

أو التـى يقـوم االستشـاريون     ،تيحها الجهة لالستشـاريين تالمعدات والمواد التى

تكون مملوكة للجهة وتوضع عليها عالمات توضـح   ،وفرها الجهةتبشرائها بأموال 

تلـك  جـرداً يوضـح   وعند انتهاء العقد أو إنهائه يقدم االستشاريون للجهـة   .ذلك

وأثناء حيازة االستشاريين  .فيها وفقا لتعليمات الجهةويتصرفون  ،المعدات والمواد

يقومون بالتأمين عليها على حساب الجهة بمبلـغ يسـاوى    ،لتلك المعدات والمواد

  .القيمة الكاملة لتجديدها ما لم تصدر إليهم تعليمات كتابية من الجهة بغير ذلك
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  العاملون لدى االستشاريين واالستشاريون من الباطن . 4

يقوم االستشاريون بتوظيف وتوفير عاملين واستشاريين من الباطن مؤهلين وذوى   أحكام عامة 1. 4

  .خبرة على النحو الالزم ألداء الخدمات

توصيف  2. 4

  العاملين

اسم الوظيفة ووصـفها والحـد األدنـى لمؤهالتهـا والمـدة      )ج(يوضح المرفق )أ(

ل مـن العـاملين األساسـيين    التقديرية للتوظيف ألداء الخدمات بالنسبة لكل عام

من العاملين األساسيين قد تمت الموافقة عليه بالفعـل   أيوإذا كان  .لالستشاريين

  ).أو اسمها(يدرج أيضا اسمه . من جانب الجهة

من الشروط العامة إدخال تعديالت على  1. 1. 3الفقرةإذا استلزم االمتثال ألحكام )ب(  

يمكـن أن يـتم   ) ج(ساسيين المبينين فى المرفق المدد التقديرية لعمل العاملين األ

أال تـؤدى هـذه   ) 1( من االستشاريين إلى الجهـة بشــرط   كتابيذلك بإشعار 

فى المائة أو  10فرد بأكثر من  أيالتعديالت إلى تغير المدة المقدرة أصال لتشغيل 

أال يؤدى مجموع هذه التعـديالت إلـى أن تتجـاوز    ) 2( ،أسبوع واحد أيهما أكبر

من ) ب( 1. 6 الفقرةلمبالغ التى تدفع بمقتضى هذا العقد الحد األقصى المبين فى ا

وال تجرى أية تعديالت أخرى إال بموافقة كتابيـة مـن    .الشروط العامة لهذا العقد

  .الجهة

يجوز زيادة ) أ(إذا طلبت أعمال إضافية تتجاوز نطاق الخدمات المبينة فى المرفق  )ج(  

باتفاق مكتوب بين ) ج(غيل كبار العاملين الموضحة فى المرفق المدد التقديرية لتش

إلـى أن تتجـاوز المبـالغ     ،الزيـادة  الجهة واالستشاريين بشرط أال تؤدى هـذه 

) ب( 1. 6 الفقـرة المدفوعة بمقتضى هذا العقد الحد األقصى المنصوص عليه فى 

  .من الشروط العامة إال إذا اتفق على غير ذلك كتابة

قة على المواف 3. 4

  العاملين

وافق الجهة على العاملين األساسيين لالستشاريين من الباطن الواردة وظـائفهم،  تيجب أن

وفيما يتعلق بالعاملين األساسيين اآلخرين الذين يقتـرح  ). ج(وكذلك أسماؤهم فى المرفق 

 يقدم االستشاريون للجهة للمراجعـة والموافقـة   ،االستشاريون استخدامهم ألداء الخدمات

فى حالة العاملين األساسيين الذين سـيعملون داخـل   (صورة من بيانات سيرتهم الذاتية و

وإذا لـم   .)د(ية مقبولة وفقا للنموذج المرفق بوصفه المرفق بصورة من شهادة ط )اليمن

تقويمها  يوماً) 21(خالل واحد وعشرين  )مع بيان أسباب االعتراض(رض الجهة كتابة تعت

فمعنـى ذلـك أن    )إذا كانت مطلوبـة (ت السيرة الذاتية وهذه الشهادة من تاريخ تسلم بيانا

  على العاملين األساسيين هؤالء تالجهة وافق

ساعات العمل،  4. 4

والعمل اإلضافى، 

  ، الخاإلجازاتو

ـ (ساعات العمل وأجازات العاملين األساسيين موضحة فى المرفـق   )أ( ). هـ

جانب الذين ينفـذون الخـدمات   ولمراعاة وقت السفر يعتبر أن العاملين األ

العمل المتعلق بالخدمات قبـل   )أو أنهوا(قد بدأوا الجمهورية اليمنية داخل 

بعدد مـن األيـام علـى النحـو      )أو بعد مغادرتهم له(اليمن وصولهم إلى 

  .)هـ(الموضح فى المرفق 
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ا ال يحق للعاملين األساسيين أن يتقاضوا أجرا عن العمل اإلضافى أو يحصلو )ب(  

اعتيادية إال على النحو الموضح  إجازةمرضية مدفوعة األجر أو  إجازةعلى 

إال إذا اعتبر كما هو موضح فى المرفق أن مكافأة  ،)هـ(فى المرفق 

المسموح بها للعاملين تدخل  اإلجازاتوكافة  .هذه البنود ياالستشاريين تغط

من العمل  إجازة، وكل )ج(فى شهور خدمة العاملين المبينة فى المرفق 

االستشاريين  يحصل عليها العاملون تخضع للموافقة المسبقة من جانـب

إلى تعطيل سير العمل  جازةالذين يضمنون أال يؤدى الغياب ألغراض اإل

  .على الخدمات يواإلشراف الكاف

أو /استبعاد و 5. 4

  استبدال العاملين

وإذا . جهة على تغييرهمال تإال إذا وافق ،ال يجوز تغيير العاملين األساسيين )أ(

 ،سبب خارج عن السيطرة المعقولة لالستشاريين يأل ،أصبح من الضرورى

موظـف يحـل محلـه     يقوم االستشاريون بتقديم ،استبدال أحد من العاملين

  .يكون له مؤهالت مماثلة أو أفضل

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

 أيكان لدى الجهة سبب معقول العتبار أداء ) 2(أو  ،هم بارتكاب جريمةات

من  كتابيعلى طلب  يكون على االستشاريين بناًء ،من العاملين غير مرض

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

  .قبله الجهةتالمؤهالت والخبرة ما 

) ب(و )أ( الفقـرتين ن يتم تدبيرهم بدل من آخرين بمقتضـى  بالنسبة للعاملين الذي )ج(  

التى تطبق على هؤالء األشخاص، وكذلك أية مصروفات  المبالغ أعاله تكون فئة 

بما فى ذلك المصروفات المستحقة لعدد من يعـولهم المـؤهلين   (قابلة لالسترداد 

ة للموافقة والتى قد يرغب االستشاريون فى طلبها بسبب هذا التغيير خاضع )لذلك

يتحمـل  ) 1(وافق عليه الجهة غير ذلـك  توفيما عدا ما  .الكتابية المسبقة للجهة

أو  ،اإلضافية وغيرها من التكاليف الناتجة عـن  االستشاريون كافة تكاليف السفر

التى تدفع  المبالغ ال يجوز أن تزيد ) 2(و ،أو االستبدال/االستبعاد و ،المترتبة على

التى كانت تستحق للعامل  المبالغ ن يحلون محل غيرهم عن من العاملين الذي يأل

  .تم استبداله الذي

المدير المقيم  6. 4

  للمشروع

يضمن االستشاريون أن يتـولى مسـؤولية    ،إذا كانت الشروط الخاصة تتضمن ذلك

مدير مقيم  موقعال يأداء الخدمات فى كل األوقات خالل أداء االستشاريين للخدمات ف

  .مقبوال لدى الجهة للمشروع يكون

  

  



 الشروط العامة للعقد: التنفيذ على اساس زمني                                               ثانياً -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

56 

  

  التزامات الجهة . 5

المساعدات  1. 5

  واإلعفاءات

 للقيام اجهوده بذل الجهة أقصىتذلك فى الشروط الخاصة، خالفما لم ينص على

  :يليبما 

تزويد االستشاريين واالستشاريين من الباطن والعاملين بتصـاريح العمـل     ) أ(

  .ء الخدماتوغيرها من الوثائق التى تلزم لتمكينهم من أدا

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

نحـو عاجل بكل ما يلزم من تأشيرات الدخول والخـروج وتصـاريح   

اإلقامة وتصاريح تحويل العملة األجنبية وغير ذلك من الوثائق الالزمة 

  .اليمني إلقامتهم ف

تلكـات تلـزم للخـدمات    الجمركى عن أية ممالتخليص تيسير سرعة   )ج(

  .واألغراض الشخصية للعاملين ولألشخاص المؤهلين ممن يعولونهم

وهيئاتها وممثليها التى تكون الزمـة   الجهةإصدار التعليمات لموظفى   )د(

  .أو مناسبة لتنفيذ الخدمات بسرعة وكفاءة

من االستشاريين من البـاطن   أيإعفاء االستشاريين والعاملين لديهم و  )هـ(

اشتراطات للتسـجيل   أييعملون لحسابهم من أجل الخدمات من  الذين

أو الحصول على تصاريح لممارسة مهنتهم ولترتيب أمـورهم سـواء   

  .كأفراد أو ككيان عامل بما يتفق مع القانون واجب التطبيق

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

يقررها القانون واجب التطبيق بأن يـدخلوا  كل منهم باالمتيازات التى 

معقولة من العملة األجنبيـة ألغـراض الخـدمات أو     مبالغاليمن إلى 

األمـوال   يحولـوا وبأن  ،لالستعمال الشخصى للعاملين ومن يعولونهم

  .التى يكسبونها داخل البلد فى تنفيذهم للخدمات

ملين لديهم أيـة  أن توفر لالستشاريين واالستشاريين من الباطن والعا  )ز(

  .مساعدة أخرى تحددها الشروط الخاصة

الدخول إلى  5.2

  األراضى

 بدون مقابل، فرصة الدخول بال عائق الــى ،ضمن الجهة أن تتاح لالستشاريينت

 لةكون الجهة مسؤوتو .جميع أنحاء اليمن التى يلزم الدخول إليها ألداء الخدمات

 متلكات فوقها تنتج عن هذا الـدخول عن أية أضرار تصيب تلك المناطق أو أية م

ويقوم بتعويض االستشاريين وكل من العاملين لديهم عن المسؤولية عـن تلـك   

مـن   أيما لم تكن األضرار ناشئة عن خطأ أو إهمال االستشاريين أو  ،األضرار

  .منهم أياالستشاريين من الباطن أو العاملين لدى 
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التغيير فى  3. 5

واجب  القانون

  التطبيق

 فى القانون الواجب التطبيق فيما يتعلـق ،بعد تاريخ هذا العقد،تغييرأيذا حدثإ

 بالضرائب والرسوم تترتب عليه زيادة أو خفض فـى التكـاليف التـى يتحملهـا    

والمصـاريف   المبـالغ  تزاد أو تنقص تبعا لـذلك   ،االستشاريون ألداء الخدمات

بمقتضى هذا العقد باالتفـاق  المستردة األخرى التى تكون مستحقة لالستشاريين 

بين الطرفين ويجرى التصحيح المقابل بشأن الحد األقصى للمبالغ المبينـة فـى   

  .من الشروط العامة) ب( 1. 6 الفقرة

خدمات الجهة  4. 5

  وممتلكاته وتسهيالته

 مقابـل،  أييح الجهة لالستشاريين والعاملين لديهم، ألغراض الخدمات، وبدون تت

 فى األوقــات) و(ت والممتلكات الوارد بيـانها فـى المرفق الخدمات والتسهيال

وإذا لم تتح تلك الخـدمات والتسـهيالت     .وبالطريقة المبينة فى المرفق المذكور

والممتلكات لالستشاريين بالصورة المحددة وفى الوقت المحدد يتفق الطرفان على 

) 2(ن ألداء الخدمات، إطالة المدة التى يكون من المناسب منحها لالستشاريي) 1(

من تلك الخدمات والتسـهيالت   أيالطريقة التى سيحصل بها االستشاريون على 

المبالغ اإلضافية، إن وجدت، التـى يحصـل   ) 3(والممتلكات من مصادر أخرى، 

  .من الشروط العامة) ج( 1. 6 للفقرةعليها االستشاريون بسبب ذلك، وفقا 

المبالغ  5. 5

  المدفوعة

ـ لخدمات التى يؤديها االستشاريون بمقتضى هذا العقـد  فى مقابل ا دفع الجهـة  ت

من الشروط العامة وبالطريقة المبينـة   6 الفقرةلالستشاريين المبالغ المحددة فى 

  .فيها

 لالستشـاريين،  وفر الجهةتبهذا العقد، ) و(إذا نص على ذلـك المرفق   )أ(  النظراء 6. 5

، )و(المرفـق   ذلـك بالطريقة وفى المواعيد المنصوص عليها فـى  

علـى   بنـاءً ختارهم الجهة تالذين  عدد من النظراءوبـدون مقابل، 

. المـذكور ) و(مشورة االستشاريين على النحو المبين فى المرفـق  

وإذا لـم  . عملهم تحت إشراف االستشاريين وحدهم النظراءويؤدى 

 الـذي يعهد به إليه االستشاريون و الذيبالعمل  النظراءمن  أييقم 

يشغله ذلك العضو، يجـوز لالستشـاريين أن    الذيمع المركز يتفق 

رفض الجهة االستجابة لذلك الطلب بسبب غير تيطلبوا استبداله، ولن 

  .معقول

لالستشاريين على النحـو المبـين فـى    النظراء قم الجهة بتوفيرتإذا لم  )ب(  

قوم الجهـة واالستشـاريين   تفيه،  وفى األوقات المحددة) و(المرفق 

تقرر نتيجة  الذيإنجاز الجزء من الخدمات  كيفية) 1(على باالتفاق 

ـ وجـدت، التـى    المبالغ اإلضـافية، إن ) 2(لذلك،  دفعها الجهـة  ت

  .من الشروط العامة) ج( 1. 6 للفقرةلالستشاريين بسبب ذلك وفقا 
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  المبالغ التى تدفع لالستشاريين.  6  

التكاليف  1. 6

  التقديرية

اليف الخـدمات التــى تدفــع بالعملـة     تقدير لتك)ز(يرد فى المرفق  )أ(

 تقدير لتكاليف الخدمات التى تدفع) هـ(ويرد فى المرفق   .األجنبية

  .بالريال اليمني

مـن الشـروط    6. 2 الفقرةفيما عدا ما يتفق عليه بخالف ذلك بموجب   ) ب(

مـن الشـروط العامـة، ال    ) ج( 1. 6 الفقرةالعامة، ورهنا بأحكام 

المبـين   قتضى هذا العقد الحد األقصـى تتجاوز المبالغ المدفوعة بم

ويقوم . الوارد فى الشروط الخاصةوبالريال اليمني بالعملة األجنبية 

بإخطار الجهة بمجرد وصول مجمع التكاليف المتكبـدة   االستشاريون

مـن هـذين الـرقمين     أيفى المائة من  80من أجل الخدمات إلى 

 .المذكورين كحد أقصى

من الشروط العامـة، إذا اتفـق   ) ب( 1. 6 الفقرةبغض النظر عن    )ج(

مـن   6. 5أو  4. 5أو  3. 5 فقـرات مـن ال  أيالطرفان بمقتضـى  

أو العملـة  /وبالريال اليمنـي  الشروط العامة على دفع مبالغ إضافية 

األجنبية، حسب الحالة، لالستشاريين لتغطية أية مصروفات إضـافية  

 1. 6 الفقرةة فى ضرورية لم تدخل ضمن التكاليف التقديرية المذكور

من الشروط العامة أعـاله، يرفـع الحـد األقصـى أو الحـدان      ) أ(

مـن   )ب( 1. 6 الفقـرة األقصيان، حسب الحالة، المـذكورين فـى   

  .بهذه المبالغ اإلضافية، حسب الحالة الشروط العامة أعاله

 المبالغ  2. 6

والمصروفات القابلة 

  لالسترداد

 دفعتمن الشروط العامة، ) ب(1. 6 قرةالفبالحد األقصى المبين فى رهنا  )أ(

 من الشروط) ب( 2. 6 الفقرةالمبينة فى  المبالغ ) 1(الجهة لالستشاريين 

من ) ج( 2. 6 الفقرةالمصروفات القابلة لالسترداد المبينة فى ) 2(العامة، 

المبـالغ  وإذا نصت الشروط الخاصة علـى ذلـك فـإن      .الشروط العامة

صحيح األسعار على النحو المبين فى الشـروط  المذكورة تكون خاضعة لت

  .الخاصة

يقضـونه فعليـا فـى أداء     الذيتحدد مكافأة العاملين على أساس الوقت   ) ب(

من الشـروط العامـة    3. 2 للفقرةيتحدد وفقا  الذيالخدمات بعد التاريخ 

تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان  أيأو (من الشروط الخاصة  3. 2 الفقرةو

وفقا للمعـدالت  ) ك الوقت الالزم للسفر من أقصر الطرقويشمل ذل) (كتابة

وبمقتضى األحكام اإلضـافية التـى تـنص     المذكورة فى الشروط الخاصة

 .عليها تلك الشروط
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المرتبـات  ) أ(  :، تشـمل المبـالغ  معدالت  أن)1(من المفهوم )1(

دفعها للعـاملين وكـذلك    والبدالت التى وافق االستشاريون على

) ب(جتماعية والمصاريف العمومية اإلضافية عناصر األعباء اال

تكلفة عودة موظفى المكتب إلى ديارهم، والـذين ليسـوا مـن    

أن ) 2(أتعاب االستشـاريين  ) ج(العاملين المدرجين بالمرفق و 

المنح وغير ذلك من أشكال المشاركة فى الربح لن تقبل كعنصر 

مبينـة  معدالت  أيتعتبر ) 3(العمومية اإلضافية و  فى النفقات

تعيينهم بعد مؤقتة وتخضع إلعـادة   بالنسبة لألفراد الذين لم يتم

النظر فيها، بشرط موافقة الجهة على ذلك كتابة عنـد معرفـة   

 .المرتبات والبدالت المعمول بها

عن المدد التى تقل عن شهر تحسب على أساس ساعات  المبالغ  )2(

علقـة  فى مكاتبهم والمت االستشاريونقضاه  الذيالوقت الفعلى 

مـن   240/1الساعة الواحدة تسـاوى  (مباشرة بأداء الخدمات 

يـتم قضـاؤه    الذيوعلى أساس األيام التقويمية للوقت ) الشهر

مـن   30/1يسـاوى   اليوم الواحـد (خارج مكاتبهم فى ديارهم 

  ).الشهر

ز واألجـور   محددة بالمرفق] والمحليين[أجور العاملين األجانب  )3(

  ]) ح(حددة بالمرفقبالنسبة للعاملين المحليين م

المصروفات القابلة لالسترداد والتى يكون االستشاريون قد شـملوها    )ج(

 الفقـرة فعليا وبشكل معقول فى أداء الخدمات على النحو المبين فى 

  .من الشروط الخاصة) ب( 3. 6

تتم المدفوعات بالعملة األجنبية بالعملة أو العمـالت المشـار إليهـا     )أ(  عملة الدفع 3. 6

فـى الشـروط الخاصـة،    المشار إليها العملة أو بالعمالت األجنبية ب

 .بالريال اليمنيوتكون المبالغ المدفوعة 

المدفوعات للموظفين األجانب سيتم دفعهـا بالعملـة األجنبيـة أمـا       )ب(

المدفوعات للموظفين المحليين فإنه سيتم دفعهـا بالعملـة المحليـة    

  .للعقدباستثناء ما تنص عليه الشروط الخاصة 

والمصـروفات   المبالغ فإن الشروط الخاصة باستثناء ما تنص عليه   )ج(

  :ستكون على النحو التاليلعملة األجنبية باالقابلة لالسترداد التى 

 بدل يومى لكل من العاملين األجانب أو المحليين عـن كـل يـوم    )1(

يتغيبه العامل بعيدا عن مكتبه فى دياره وخارج اليمن مـن أجـل   

  .)ز(مات بالمعدل اليومى المبين فى المرفق تأدية الخد



 الشروط العامة للعقد: التنفيذ على اساس زمني                                               ثانياً -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

60 

  

  :تكلفة االنتقال اآلتى بيانها )2(

تكلفة السفر دوليا للعاملين األجانب ولألشخاص المؤهلين ممـن   .1

يعولونهم، طبقا لما هو مبين فيما بعد، وذلـك بأفضـل وسـائل    

وبأفضل الطرق العملية المباشرة مـن وإلـى    االنتقال المناسبة

تشارى، وفى حالة االنتقال بالطائرة تستخدم المكتب فى ديار االس

 الدرجة التى تقل عن الدرجة األولى؛

) 24(العاملون األجانب الذين يقضون مدة أربعة وعشـرين  ) 2( .2

شهرا متواصلة أو أكثر فى اليمن يتقاضون بدل رحلـة ذهـاب   

 شهر عمل فى بلد) 24(وعودة إضافية عن كل أربعة وعشرين 

تقاضى مقابـل هـذه الرحلـة     العاملينوال يحق لهؤالء . الجهة

العـاملين أن   اإلضافية إال فى حالة ما إذا كان من المقرر لهؤالء

تقل عن ستة  اليمن لمدة الإلىيعملوا فى المشروع عند عودتهم 

  ؛شهور أخرى متصلة) 6(

تكلفة االنتقال من وإلى اليمن بالنسبة لألشخاص المـؤهلين   )3( .3

مـن  ) 2(ال يزيد علـى اثنـين    ممن يعولونهم وهم الزوجة وما

األبناء المعالين غير المتزوجين والذين تقل سنهم عـن ثمـانى   

سنة وذلك بالنسبة للعاملين األجانب الـذين يعهـد   ) 18(عشرة 

تأدية الخدمات لمدد ال تقـل   إليهم بأداء مهام فى اليمن من أجل

أشهر متصلة أو أكثر وبشرط أال تقل مـدة إقامـة   ) 6(عن ستة 

وإذا كانت . أشهر متصلة) 3(المعالين فى اليمن عن ثالثة هؤالء 

) 30(مدة المهمة لألفراد المقيمين من العاملين األجانب ثالثـين  

شهرا أو أكثر، يسدد لهم مقابل رحلة ذهـاب وعـودة إضـافية    

بالدرجة السياحية بالنسبة لكل من األشخاص المـؤهلين ممـن   

) 24(وعشـرون  يعولونهم، وذلك عن كل مهمة مـدتها أربعـة   

  شهرا ؛

تكلفة النقل الجوى عن أمتعة إضافية بمـا ال يزيـد علـى     )4( .4

األجانـب أو   كليوجراما بالنسبة لكل من العاملين) 20(عشرين 

األشخاص المؤهلين ممن يعولونهم أو ما يعادل ذلك من تكاليف 

  الشحن الجوى لألمتعة غير المصاحبة للراكب ؛
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تكلفة االنتقال إلى ومن المطـار،  مصروفات سفر نثرية مثل )5( .5

ورسوم المطار، وجوازات السفر وتصاريح الدخول، وتصـاريح  

والعودة كما موحد عن رحلة الذهاب  الخ بسعر.. السفر والتطعيم

  :وفقاً لما يلي )ز(هو محدد بالمرفق 

 والتـى ) بخالف تلك التى تجرى فى اليمن(تكلفة االتصاالت  -

جل تأديـة االستشـاريين   تكون مطلوبة بشكل معقول من أ

  ؛للخدمات

والتقـارير   تكلفة الطبع واالستنساخ والشحن للمسـتندات   -

  ؛) ب(و ) أ(الخ، المذكورة بالمرفقين .. والرسومات

تكلفة الحصول على وشحن ونقل المعدات واألدوات والمواد  -

يـذكر  [ :واإلمدادات اآلتى بيانها والمطلوبة لتأدية الخدمات

  ؛]المبلغ

  ؛]يذكر المبلغ [ األمتعة الشخصية حتى تكلفة شحن  -

تكلفة البرمجة واالستخدام، واالتصال فيمـا بـين، أجهـزة     -

وذلك بالسـعر المحـدد    الكمبيوتر من أجل تأدية الخدمات،

  ؛)ز(بالمرفق 

ن، على النحو تكلفة تدريب العاملين لدى الجهة خارج اليم  -

  ؛)ز(المحدد بالمرفق 

المـواد واالختبـارات   تكلفة االختبـارات المعمليـة علـى     -

صرح بهـا  تالنموذجية وغير ذلك من الخدمات الفنية التى 

  ؛)ز(ها على النحو المحدد بالمرفق الجهة أو يطلب

مقاولة من البـاطن مطلوبـة    يالتكلفة بالعملة األجنبية أل -

  وافق الجهة عليها كتابة؛تلتأدية الخدمات والتى 

قـد يطلبهـا   تكلفة البنود التى ال يشملها ما سبق والتـى   -

االستشاريون الستكمال الخدمات بشرط موافقة الجهة مسبقا 

  وكتابة؛

مدفوعات إضافية بالعملة األجنبية للبنود المشتراه حسب  أي -

 للفقـرة مقتضيات الحال والتى قد يتفق عليها الطرفان طبقا 

 .من الشروط العامة) حـ( 1. 6

باستثناء مـا  هى كالتالى بالريال اليمني القابلة لالسترداد  المصروفات  ) د(

  :تنص عليه الشروط الخاصة
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أو مكافأة للموظفين المحليين الذين يطلب منهم العمل بدل يومى )1(

  . لفترات طويلة وفي مواقع بعيدة عن أماكن سكنهم

االنتقـاالت  : تكلفة البنود التالية والتى يتم الحصول عليها محليا  )2(

ومسـتلزمات العمـل    المحلية، مستلزمات العمـل بالمكاتـب،  

الميدانى، الخدمات الميدانية، الخدمات التى تؤدى من البـاطن،  

المعدات، اإلمـدادات، ورسـوم المرافـق،     اختبار التربة، إيجار

واالتصاالت داخل اليمن كلها إذا كانت بالقدر المطلـوب لتأديـة   

  ؛)ح(الخدمات، باألسعار المبينة بالمرفق 

إلمدادات التى يتم الحصول عليها محليا تكلفة المعدات والمواد وا  )3(

  ؛)ح(فى اليمن والمحددة فى المرفق 

الباطن تكـون مطلوبـة    مقاولة من يألبالريال اليمني التكلفة   )4(

  وافق عليها الجهة كتابة؛تلتأدية الخدمات و

مدفوعات إضافية أخرى بالعملة المحلية للبنـود المشـتراة    أي  )5(

 للفقرةافق عليها الطرفان طبقا حسب مقتضيات الحال والتى يو

  من الشروط العامة؛) ب( 1. 6

تكلفة البنود األخرى حسبما يطلب االستشاريون من أجل تأديـة    )6(

  .وافق عليها الجهة كتابةتالخدمات والتى 

 طريقة إعداد 4. 6

  الدفع الفواتير وإتمام

 :التالىيجرى إعداد الفواتير وإتمام الدفع المتعلق بالخدمات على النحو 

 رتب الجهة حصول االستشاريين على دفعة مقدمة على النحو المبـين ت  )أ(

الدفعة  وتستحق. فى الشروط الخاصة، باإلضافة إلى ما هو مبين أدناه

مـن بنـك    المقدمة بعد أن يقدم االستشاريون للجهة ضمانة مصرفية

الموضـحة فـى   ) أو العمالت(وبالعملة ) أو مبالغ(قبله الجهة بمبلغ ت

) 1(ويشترط أن تكون هـذه الضـمانة المصـرفية    . لشروط الخاصةا

سارية المفعول إلى حين استهالك الدفعة المقدمة بالكامل على النحـو  

تكون وفقـا للنمـوذج المبـين فـى     ) 2(الخاصة،  المبين فى الشروط

وافق عليه الجهـة  تنموذج آخر  يالمرفق األول بهذا العقد أو وفقا أل

  .كتابة

  



 الشروط العامة للعقد: التنفيذ على اساس زمني                                               ثانياً -الوثيقة النمطية لطلب تقديم العروض ألعمال الخدمات االستشارية

63 

  

ستشاريون للجهة فى أقرب وقت ممكن عمليا، وبحيث ال يتجـاوز  يقدم اال  )ب(

بعد نهاية كل شـهر تقـويمى خـالل مـدة أداء      يوماً) 15(خمسة عشر 

الخدمات، بيانات مفصلة البنود، من صـورتين مصـحوبة بصـور مـن     

الفواتير والقسائم المدفوعة وغيرها من المسـتندات المؤيـدة، بالمبـالغ    

من الشروط العامة خالل ذلـك   4. 6و  3. 6 ينالفقرتالمدفوعة بمقتضى 

ويقدم االستشاريون بيانا شهريا عن المبالغ واجبة الدفع بالعملـة  . الشهر

ويميز كل من البيانين الشـهريين  . األجنبية وبيانا مستقال بالعملة المحلية

عـن   المبـالغ  إلـى   يرجع الذيالجزء من التكاليف اإلجمالية المستحقة 

  .ع إلى المصروفات القابلة لالسترداديرج الذيالجزء 

رتب الجهة دفع المبالغ الواردة فى البيانات الشهرية لالستشاريين خالل ت  )ج(

من تسلم الجهة لتلـك البيانـات مصـحوبة بالوثـائق      يوماً) 90(تسعين 

وال يجوز االمتناع عن الدفع إال بالنسبة لذلك الجـزء غيـر   . المؤيدة لها

وإذا تبين وجود فرق بـين  . مرضييدة بالشكل الالمصحوب بالوثائق المؤ

المبالغ المدفوعة فعال والتكاليف المعتمدة التـى تكبـدها االستشـاريون،    

وتسـتحق  . يجوز للجهة أن يضيف أو يخصم الفرق من أية مبالغ تاليـة 

فائدة بالسعر السنوى الموضح فى الشروط الخاصة من تاريخ استحقاقها 

  .يستحق فى ذلك التاريخ بدون أن يدفع فيهمبلغ  أيالمبين أعاله على 

إال بعـد أن يقـدم    الفقـرة ال يتم دفع الدفعة األخيـرة بمقتضـى هـذه      )د(

االستشاريون التقرير النهائى والبيان المالى الختامى، مع بيان صـفتهما  

وتعتبـر الخـدمات مسـتكملة    . عبر الجهة عن قبوله لهماتهذه، وبعد أن 

ويعتبر التقرير النهـائى والبيـان المـالى     جهةومقبولة نهائيا من قبل ال

تقويميا من تسلم الجهة للتقريـر   يوماً) 90(الختامى مرضيين بعد تسعين 

الجهة خالل مدة التسـعين   تالنهائى والبيان المالى الختامى، إال إذا أرسل

المذكورة إخطارا كتابيا لالستشاريين يبين فيه بالتفصيل عيوبا فـى   يوماً

وعند ذلـك  . فى التقرير النهائى أو فى البيان المالى الختامىالخدمات أو 

وعند انتهـاء  . يقوم االستشاريون على الفور بإجراء التصحيحات الالزمة

كون الجهة توأية مبالغ . ذلك التصحيح يجرى تكرار العملية المذكورة آنفا

 بالزيادة عن المبـالغ مسـتحقة   الفقرةقد دفعها أو رتب لدفعها وفقا لهذه 

الدفع فعال بمقتضى أحكام هذا العقد يقوم االستشاريون بإعادتهـا للجهـة   

ويجـب أن  . من تسلم االستشاريين إخطارا بـذلك  يوماً) 30(خالل ثالثين 

شهرا تقويميا بعـد  ) 12(قدم الجهة طلب هذا االسترداد خالل اثنى عشر ت

ـ  ت الذيتسلمه التقرير النهائى والبيان المالى الختامى و ة قـد  كـون الجه

  .صدق عليه وفقا لما ورد أعاله
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تضاف كافة المبالغ المدفوعة بمقتضـى هـذا العقـد إلـى حسـابات       )هـ(

  .االستشاريين المبينة فى الشروط الخاصة

 اإلنصاف وحسن النية.7  

يتعهد الطرفان بالتعامل بنية حسنة فيما يتعلق بحقوق كل طرف بمقتضـى هـذا     حسن النية 1. 7

  .ا كافة التدابير المعقولة لضمان تحقيق أهداف هذا العقدالعقد، وأن يتخذ

يسلم الطرفان بأنه ليس عمليا أن ينص هذا العقد على كل االحتماالت الطارئة التى   تنفيذ العقد 2. 7

قد تنشأ خالل مدة العقد، وبهذا يتفق الطرفان على أنهما يعتزمان تنفيذ هذا العقد 

من الطرفين خالل مدة  أيهما، وأنه إذا رأى من أيبانصاف وبما ال يضر بمصلحة 

العقد أن تنفيذه ال يجرى بإنصاف فإن الطرفين يبذالن أقصى جهدهما لالتفاق على 

ولكن عدم االتفاق . اإلنصاف فى التنفيذ اإلجراء الالزم إلزالة سبب أو أسباب عدم

ـ   الفقرةعلى إجراء معين بمقتضى هذه   يمال يؤدى إلى نشوء نزاع يخضـع للتحك

  .من الشروط العامة للعقد 8 للفقرةوفقا 

 تسوية المنازعات.8  

يبذل الطرفان أقصى جهدهما لتحقيق التسوية الودية لكافة المنازعات التى تنشـأ    التسوية الودية 1. 8

  .من هذا العقد أو تفسيره أو فيما يتصل به

لهذا العقد ويتعذر تسـويتها وديـا    نزاع بين الطرفين بشأن مسائل تنشأ وفقاأي  تسوية النزاع 2. 8

من تسلم أحد الطرفين طلبا من الطرف اآلخـر بـإجراء    يوماً) 30(خالل ثالثين 

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

  .فى الشروط الخاصة
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  ثالثا ـ الشروط الخاصة للعقد

ة فى فقررقم ال

الشروط العامة 
)2(  

  الشروط العامة للعقد واإلضافات إليهافقراتالتعديالت فى

إذا كان طلب العروض قد كتب باللغة تذكر، اإلنجليزية اللغة العربيةاللغة المستخدمة هى[ 1.4
  ]االنجليزية

 :يليامتكون العناوين ك  1.6.1

  ـــــــــــــــــــــــــــــ الجهة

  ــــــــــــــــــــــــــــ :عناية

  ــــــــــــــــــــــــــ :الفاكس

  ـــــــــــــــــــــــــ :االستشاريون

  ـــــــــــــــــــــــــــــ :عناية

  ــــــــــــــــــــــــــــ :الفاكس

 :يكون الممثلون المفوضون هم 1.9

  ــــــــــــــــــــــــــ :عن الجهة

  ـــــــــــــــــــــ :عن االستشاري

أو أن (االستشاريين واالستشاريين من الباطن والعاملين لديهم مـن  إعفاءضمن الجهةت  1.10

الجهة سوف يسدد بالنيابة عن االستشاريين أو االستشاريين مـن البـاطن أو العـاملين    

أيـة  ) أو سوف يرد إلى االستشاريين واالستشاريين من الباطن والعاملين لديهم(، )لديهم

م أو أتعاب أو استقطاعات غير ذلك من األعباء التى يقررهـا القـانون   ضرائب أو رسو

أو االستشاريين من الباطن أو العاملين لـديهم وذلـك    الواجب التطبيق على االستشاريين

  :يليفيما يخص ما 

  

  

                                                 
  .المواد الواردة بين قوسين مواد اختيارية، ويجب أن تحذف كافة المالحظات فى النص النهائى)2(
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أية مبالغ يتقاضاها، مقابل قيامهم بالخدمات، االستشاريون أو االستشاريون مـن   )أ(

أو المقيمين إقامة دائمة اليمن وذلك فيما عدا مواطنى (لديهم  الباطن أو العاملون

  ؛فيما يتعلق بتأدية الخدمات )اليمنفى 

من المعدات أو المواد أو التوريـدات التـى يـأتى بهـا االستشـاريون أو       أي  )ب(

من أجل أداء الخدمات والتى سوف يعيـدون  اليمن االستشاريون من الباطن إلى 

  رج البالد؛سحبها فيما بعد إلى خا

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

  قدمها الجهة وتعتبر ملكا له؛تالتى 

االستشاريون أو االستشاريون من البـاطن أو العـاملون    ممتلكات يحضرها أي  )د(

أو ) منأو المقيمين إقامـة دائمـة فـى الـي    اليمنيين فيما عدا (إلى اليمن لديهم 

األشخاص المؤهلين ممن يعولونهم، بغرض استخدامهم الشخصى والتى سـوف  

  :بشرط أنهاليمن يعيدون سحبها عند رحيلهم خارج 

يتبع االستشاريون واالستشاريون من الباطن والعاملون لديهم واألشخاص   )1(

المؤهلين ومن يعولونهم اجراءات الحكومة الجمركية المعمول بها بالنسبة 

  ؛اليمنراد الممتلكات داخل الستي

وفى حالة عدم تصدير االستشاريين أو االستشاريين من الباطن أو العاملين  )2(

مـن هـذه الممتلكـات     أيلديهم أو األشخاص المؤهلين ممن يعولونهم 

ا داخل اليمن والتى كان قد تم إعفاؤها من الرسوم هوقيامهم بالتصرف، في

ستشاريين أو االستشاريين من الباطن الجمركية والضرائب، يتعين على اال

أن يتحمال هذه الرسوم الجمركية ) 1(أو العاملين لديهم حسبما هو الحال 

إلى الجهة  “قيمتها”أن يردوا ) 2(ة، أو يأو الضرائب طبقا للوائح الحكوم

الجهة قد سدد رسوما جمركيـة أو ضـرائب عـن     تفى حالة ما إذا كان

  .إلى اليمنالممتلكات المعنية وقت دخولها 

 :يليتكون شروط تفعيل العقد كما 2.1

  ]تدرج هنا أية شروط لتفعيل العقد: مالحظة[

 ]حدد المدة الزمنية[تكون المدة الزمنية 2.2

  .مدة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة أيأو ] المدة الزمنيةحدد[تكون المدة الزمنية هى 2.3

  .مدة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة أيأو ] المدة الزمنيةدحد[تكون المدة الزمنية هى 2.4
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 :وتكون المخاطر ومبالغ التغطية كالتالى 3.5

التأمين عن المسؤولية على الغير ضد حوادث المركبات اآللية بالنسبة للمركبات   )أ(

اآللية التى يقوم االستشاريون أو العاملون لديهم أو االستشاريون من الباطن أو 

  ؛]يذكر المبلغ[ لعاملون لديهم بتشغيلها فى اليمن، تكون التغطية بحد أدنى ا

  ؛]يذكر المبلغ[ التأمين عن المسؤولية تجاه الغير، تكون التغطية بحد أدنى   )ب(

  ؛]يذكر المبلغ[التأمين عن المسؤولية المهنية، تكون التغطية بحد أدنى   )ج(

ن تعـويض العمـال وذلـك بالنسـبة     التأمين عن مسؤولية صاحب العمل وتأمي  )د(

لألحكـام ذات   من االستشاريين من الباطن وذلك طبقا أيللعاملين االستشاريين و

الصلة من القانون واجب التطبيق وأيضا التأمين بالنسبة لهؤالء العـاملين عـن   

  تأمينات أخرى مناسبة؛ أيالحياة أو الصحة أو الحوادث أو السفر أو 

للمعدات المشتراه كليـا أو جزئيـا   ) 1(ر أو األضرار بالنسبة التأمين ضد الخسائ  )هـ(

ممتلكات االستشاريين المسـتخدمة فـى أداء   ) 2(بأموال مقدمة طبقا لهذا العقد 

  .وثائق أعدها االستشاريون خاصة بأداء الخدمات أي) 3(الخدمات 

  .يحذف ما هو غير منطبق: مالحظة

  ] المبلغ[: ت األجنبية هوالحد األقصى من العملة أو العمال  )ب(6.1

  ]المبلغ [ : هوبالريال اليمني الحد األقصى 

 :األجنبية هى]العمالت[العملة  )أ(6.3

  ]اسم العملة األجنبية[ )1(

  ]اسم العملة األجنبية[ )2(

  : تسرى األحكام التابعة بشأن الدفعات المقدمة وضمانة الدفعات المقدمة  )أ(6.4

يـذكر  [ومقدارها  بالعملة األجنبية ]يذكر المبلغ[مقدمة مقدارها العة دفاليتم سداد   )1(
تكـون    .بعد تاريخ تفعيل العقـد  يوماً] يذكر الرقم[بالعملة المحلية خالل ] المبلغ

قوم الجهة تو  .الضمانة المصرفية بنفس قيمة مبلغ الدفعة المقدمة وبنفس العملة

ـ  ية على ضوء البيان المالباسترداد الدفعة المقدمة على أقساط متساوي  عن الـ

  .الخدمات وحتى تمام استرداد الدفعة المقدمة أشهر األولى من تأدية] يذكر الرقم[

  

 ]يذكر السعر[:سعر الفائدة هو  )ج(6.4
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 :هماالمصرفيانالحسابان  )هـ(6.4

  ]يدرج الحساب[: للعملة األجنبية

  ]يدرج الحساب[  :بالريال اليمني للعملة

 تسوية المنازعات 8.2

في حالة إبرام العقد مع استشـاري أجنبـي وسـيتم    ) أ(سيتم االحتفاظ بالفقرة : مالحظة[

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

  ]لألمثلة فقرات[

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

جزء منه أو إنهائه من خالل التحكيم طبقاً لقواعد التحكم لألمـم  العقد أو 

  .المتحدة والذي يسري مفعولة حالياً

 الجهـة في حال وجود نزاع بـين  :  التعاقد مع استشاري محلي في اليمن  )ب(

واالستشاري الذي يكون يمني الجنسية فإنه سيتم حل هذا النزاع بـالتحكيم  

بعد استكمال توقيـع  [ رية المفعول في اليمن او القضاء طبقاً للقوانين السا

  ].العقد فإنه سيتم االحتفاظ فقط بالفقرة التي تنطبق على الحالة

  :الفقرةإجراء خاص بالتحكيم طبقا لهذه  أيفى 

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

 هى اللغة الرسمية لكافة األغراض؛]  انجليزيةالعربية أو  تذكر اللغة[ تكون اللغة   ) ب(

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

 أيقرارا نهائيا وملزما ويمكن تنفيذه عـن طريـق   ) فى حالة عدم وجود أغلبية

 يأ، ويقر الطرفان بموجب هذا أنهما يتنـازالن عـن   في اليمنمحكمة مختصة 

  .إعفاء من تنفيذ القرار أيمعارضة فى أو مطالبة ب
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  نموذج االستمارة األولى

  من الشروط الخاصة) 1)(ب( 2 . 6 الفقرةانظر 

                                                       :المؤسسة االستشارية

  :التاريخ                                                        :المهمة المكلفة بها

  العرض المقدم من االستشاريين بشأن التكاليف واألتعاب

المرتبات األساسية المبينة أدنـاه مسـتخرجة مـن سـجالت المرتبـات      ) أ(إننا نؤكد بموجب هذا أن 

بالمؤسسة وأنها تمثل المرتبات الحالية للعاملين الواردة أسماؤهم فى القائمة، وأنه لم تطرأ عليها زيادة 

 فى حدود السياسة العادية لرفع المرتبات سنويا وعلـى النحـو التطبيـق علـى جميـع العـاملين       إال

مرفق مع هذا صورة حقيقية بأخر أذون للمرتبات للعاملين الـواردة أسـماؤهم فـى    ) ب(بالمؤسسة، 

مقابـل  البدالت المبدانية الموضحة أدناه هى البدالت التى وافق االستشاريون على دفعها ) ج( ،القائمة

العناصر الـواردة أدنـاه لألعبـاء االجتماعيـة     ) د( ،هذه المهمة للعاملين الواردة أسماؤهم فى القائمة

والنفقات العامة اإلضافية مبنية على أساس خبرة التكاليف المتوسطة التى تحملتها المؤسسة خالل آخر 

ـ ( ،ثالث سنوات والمستخرجة من البيانات المالية للمؤسسة هـذه البيانـات الخاصـة    ال تشـمل  ) هـ

  .بالمصاريف العامة اإلضافية واألعباء االجتماعية أية منح أو غيرها من وسائل اقتسام األرباح
  )]اسم العملة[معبر عنها بـ (

  المرتب األساسى  الوظيفة  االسم

  /يوم/ عن شهر

  العمل/ سنة

  )أ(

األعباء االجتماعية 

)2(  

  

  )ب(

  التكاليف

  )1(العامة اإلضافية 

  

  )ج(

دالت العمل فى ب

  )1(المواقع /الخارج

  

  )د(

            

            

            الخ

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ]االستشارياسم [

  ـــــــــ                      ــــــــــــــــــ

  توقيع ممثلها المفوض                                                    التاريخ

  ـــــــــــــــــــــ :االسم

  ــــــــــــــــــــ :الوظيفة

بالنسبة للعاملين بالمواقع، يستخدم المرتب األساسى لشهر العمل، وبالنسبة للعاملين المكتبيين محليا، يسـتخدم    :مالحظة
هذه  وال تشكل. وبالنسبة للعاملين بالمواقع، يبين أيضا بدل الموقع، إن وجد. المرتب األساسى ليوم العمل أو ساعة العمل

، جزءا من العقد الموقع بل يقـوم بإعـدادها االستشـاريون بصـورة     )واالستمارة الواردة فى الصفحة التالية(االستمارة 
  .)ط) (ب(2. 6 الفقرةانظر المالحظات المتعلقة ب. منفصلة
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  نموذج االستمارة الثانية

من الشروط ) ب) (أ( 2. 6 رةالفقانظر المالحظات المتعلقة باالستمارة الواردة فى الصفحة السابقة و

  الخاصة

  للمعدالت الثابتة المتفق عليها فى عقد االستشاريين يليالبيان التفص

إننا بموجب هذا نؤكد أننا وافقنا على أن ندفع للعاملين المبينة اسماؤهم المشتغلين بتنفيذ هذه المهمة، 

   :ناهالمبينة أد )فى حال انطباقها( الرواتب األساسية وبدالت الميدان

  )]اسم العملة [ مبينة بـ (
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  )أ(يعبر عنها كنسبة مئوية من ) 1(

  ).د(يعبر عنها كنسبة مئوية من ) 2(

  

  التاريخ                           التوقيع                                                    

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ :االسم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ :الوظيفة
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  رابعا ـ المرفقـات

  ـ وصف الخدمات) أ(المرفق 

 ،ومكان أداء مختلـف المهـام   ،ومواعيد إتمام شتى المهام ،للخدمات التى ستقدم يلييدرج وصف تفص

  .الخ ،وافق عليها الجهةتم المحددة التى يجب أن والمها

  ـ اشتراطات تقديم التقارير) ب(المرفق 
ومواعيـد تقـديمها    ،التقارير ومواعيدها ومحتوياتها، واألشخاص الذين يتسلمونهايتضمن يورد بيان 

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

  لون األساسيون واالستشاريون من الباطنـ العام) ج(المرفق 
تدرج قائمـة تحـت

  :تشمل الفقرة ههذ

للوظائف  يليوالوصف التفص ،]واألسماء إذا كانت متاحة بالفعل [العناوين1ـج

نب األساسيين الذين سيكلفون بالعمـل  اوالحد األدنى لمؤهالت العاملين األج

  .، وشهور العمل لكل منهمالجمهورية اليمنيةفى 

  .بالنسبة للعاملين األساسيين المحليين 1ـ ) ج(نفس المعلومات كما فى2ـج 

بالنسبة للعاملين األساسيين الذين يكلفـون   1ـ ) ج(نفس البيانات كما فى3ـج 

  .الجمهورية اليمنية بعمل خارج

) لإذا كان بيانهم متاحا بالفع(بيان باالستشاريين من الباطن الموافق عليهم 4ـج 

إلى  1ـ) ج(ونفس المعلومات فيما يتعلق بالعاملين لديهم كما فى الفقرات 

  .4ـ ) ج(

  ـ الشهادة الطبية) د(المرفق 
  

الجمهورية  تبين هنا الصيغة المقبولة للشهادة الطبية المطلوبة من العاملين األجانب الذين سيقيمون فى

  ."ال ينطبق"ب هنا يكت ،وإذا لم تكن هناك حاجة إلى شهادة طبية. اليمنية

  ـ ساعات العمل للعاملين األساسيين) هـ(المرفق 
ومدة السفر من اليمن وإليها بالنسبة للعـاملين األجانـب    ،تدرج هنا ساعات عمل العاملين األساسيين

 اإلجـازات من العمل اإلضافى و ،إن وجدت ،واستحقاقاتهم ،)من الشروط العامة) أ( 4. 4 الفقرة(

  .الخ ،مدفوعة األجر تاإلجازاالمرضية و

  ـ واجبات العمل) و(المرفق 
  .تيحها الجهة لالستشاريينتالخدمات والتسهيالت والممتلكات التى 1ـ)و(  :يسجل تحتها

  .وفرهم الجهة لالستشاريينتالعاملون المناظرون الذين  2ـج 
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  ـ التكلفة التقديرية بالعملة األجنبية ) ز(المرفق 
  :يليلتقديرية بالعملة األجنبية كما تدرج هنا التكلفة ا

  )العاملون األساسيون وغيرهم من العاملين(المعدالت الشهرية للعاملين األجانب   )أ(  . 1

  ).العاملون األساسيون وغيرهم من العاملين(المعدالت الشهرية للعاملين المحليين   )ب(
  .آتهم أيضا بالعملة األجنبيةيضاف ذلك أيضا إذا كان العاملون المحليون يقبضون مكاف :مالحظة

  المصروفات القابلة لالسترداد   . 2
  .البدالت اليومية  )أ(
  .االنتقال الجوى للعاملين األجانب  )ب(
  .السفر الجوى لمن يعولونهم  )ج(
  .نقل متعلقات العاملين  )د(
  .االتصاالت الدولية  )هـ(
  )ب(و ) أ(طبع الوثائق المبينة فى المرفقين   )و(
دفع الجهة ثمنهـا  تمعدات والمواد الخاصة التى يستوردها االستشاريون وشراء ال  )ز(

  .)فى ذلك النقل إلى اليمن بما(
التدريب فـى   ،مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر ،المصروفات األخرى بالعملة األجنبية  )ح(

  .الخ ،ومختلف االختبارات ،الخارج لموظفى الجهة

  ريال اليمنيالـ التكلفة التقديرية بعملة ) ح(المرفق 
  :تدرج هنا التكلفة التقديرية بالعملة المحلية

  )العاملون األساسيون وغيرهم من العاملين(المعدالت الشهرية للعاملين المحليين    1

  :المصروفات القابلة لالسترداد على النحو التالى   2

 ،رةاألجانـب المشـتغلين لفتـرات قصـي     المعدالت اليومية لبدل المعيشة للعاملين  )أ(
  .باإلضافة إلى اإلجماليات التقديرية

 باإلضافة إلى التقـديرات  ،بدالت المعيشة للعاملين األجانب المشتغلين لفترة طويلة  )ب(
  .اإلجمالية

  .تكلفة النقل الداخلى  )ج(

  .الخ ،تكلفة الخدمات واإليجارات والمرافق المحلية األخرى  )د(
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  مقدمةنموذج ضمان الدفعة الـ نموذج ) ط(المرفق 
 

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

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

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

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

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

ــاء    ــل لإللغـ ــر قابـ ــروط وغيـ ــر مشـ ــاً غيـ ــماناً مطلقـ ــدف  –ضـ ــى أن نـ ع علـ

 ]يذكر اسم صاحب العمـل [ .......................................................................لكم 

 ]المبلغ بالحروف[... .................................. ]باألرقامالمبلغ [.................. مبلغ وقدره 

ن جانبنا أو من جانب المضمون إذا تبين عند أول مطالبة خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض م

قد أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قد استعمل الدفعة المقدمة ألغراض أخرى  ستشارياالبأن 

خارج إطار المشروع موضوع العقد، ويعتبر هذا الضمان ساري المفعول من تـاريخ اسـتالم الدفعـة    

  .منها أيهما يحصل مبكرا المقدمة وحتى يتم استردادها بالكامل أو جزء

 

 ______________________:   إمضاء وختم

 __________________________:اسم البنك

 ___________________________: العنوان

 ___________________________: التاريخ

  


