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  نموذج لعقد خدمات االستشاريين

  المهام الصغيرة

  القيام بها فيينفق  يالمستندة للزمن الذ
  

‡ÔÇ@ @
توقيـع  تاريخ [، .../.../ ......بتاريخ ) ”العقد”(...........................................أبرم هذا العقد 

  :بين ،]العقد

   ............................ في الرئيسي اومقره) اسم الجهة(........................................

  .،)عنوان مقر الجهة(.......................................................................................

  ................................................بصفته . .........................................ويمثلها 

ــاري(...............................................و  ــم االستشـ ــره ) اسـ ــيومقـ ــي الرئيسـ  فـ

   )عنوان مقر االستشاري(....................................................................

  ................................................بصفته .......................................... ويمثله 

   ،بأداء الخدمات المشار إليها أدناه االستشاريقيام  فيرغب تحيث إن الجهة 

  ،مستعد ألداء هذه الخدمات االستشاريحيث إن 

  :يليفقد اتفق الطرفان على ما 

  الخدمات  .1

الشـروط المرجعيـة ونطـاق    ”و  ،)أ(الملحـق   فيبأداء الخدمات المنصوص عليها  االستشارييقوم  )أ(

  )."الخدمات"(تعد جزءا ال يتجزأ من هذا العقد  والتي، "الخدمات

، خالل المدد "بتقديم التقارير االستشاريالتزامات ” ،)ب(الملحق  فيالتقارير المذكورة  االستشارييقدم  )ب(

 ،التكلفـة التقديريـة للخـدمات    ،)ج(الملحق  فيويوفر العاملين المذكورين   .ذلك الملحق فيالواردة 

  ."ألداء الخدمات”وجداول األسعار  ،وقائمة العاملين

  مدة العقد  .2

حدد موعـد  (حتى  نتهيوت )حدد موعد البدء( فيتبدأ  التيبأداء الخدمات خالل الفترة  االستشارييقوم 

  .وقت الحق فيعليه الطرفان كتابة  فترة أخرى وفق ما يتفق أي، أو )االنتهاء

  المدفوعات  .3

  الحد األقصى  )أ(

مبلغا ال يتجاوز حدا أقصى قدره  ،)أ(أداها بموجب الملحق  التيمقابل الخدمات  ،يدفع الجهة لالستشارت

باإلضـافة   االستشـاري وهذا المبلغ تم تحديده على أساس أن يشمل كل تكاليف وأرباح   .)المبلغ حدد(

تتـألف مـن   ، تتم بموجب العقد التيوالمدفوعات   .االستشاريقد يفرض على  ضرائبيالتزام  أيإلى 

أدناه ومن المصروفات القابلة لالسترداد على ) ب(الفقرة الفرعية  فيكما تم تحديدها  االستشاريمكافأة 

  .أدناه) ج(الفقرة الفرعية  فيالنحو المحدد 
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  المكافأة  )ب(

أو علـى  ( )1(الشـهر   فـي يؤديها على أساس عمل الفرد  التيمقابل الخدمات  يدفع الجهة لالستشارت

على أساس مراعاة حد أقصى ال يتجاوز ثمان  ،الساعة فياليوم أو على أساس العمل  فيأساس العمل 

 ،التكلفة التقديرية للخـدمات ” ،)ج(الملحق  فيوفقا للمعدالت المتفق عليها والواردة ) اليوم فيساعات 

  ."وجدول األسعار ،وقائمة العاملين
  

  بالغ القابلة لالستردادمال  )ج(

  :وتقتصر عليه يليتتألف مما  التيو ،مقابل المصروفات القابلة لالسترداد يدفع الجهة لالستشارت

تكـاليف المكالمـات   و ،والطباعة ،والمسكن ،الرسميالمصروفات العادية والمألوفة مقابل السفر   )1(

بتكلفة ال تقل عن السفر بالدرجة األولى ويلـزم   الرسميويتم استرداد مصروفات السفر  ،الهاتفية

  ؛ن بصرفها من المنسق التابع للجهةالحصول على إذ

  . )2(أية مصروفات أخرى يوافق عليها المنسق التابع للجهة سلفا   )2(

  شروط الدفع  )د(

يوما بعد تقديم الفـواتير مـن    45خالل فترة ال تتجاوز ] العملة حدد[يتم الدفع بـ ــــــــــ 

  .4الفقرة  فيصورتين للمنسق المشار إليه 

  إدارة المشروع  4

  المنسق  )أ(

عـن تنسـيق    ويكون المنسق مسـؤوالً  ،جهةكمنسق تابع لل) حدد االسم(ت األخ/عين الجهة األخت

اد األخـرى  وعن قبـول المـو   ،وعن تسلم الفواتير والموافقة على صرفها ،األنشطة بمقتضى العقد

  .القابلة للتسليم للجهة

  الحضور واالنصراف كشوف )ب(

الـذين   االستشـاري يكون موظفو  ،يذلك العمل الميدان فيبما  ،خالل سير عملهم بموجب هذا العقد

يقدمون الخدمات بموجب هذا العقد ملزمين بالتوقيع على كشوف حضور وانصراف أو علـى أيـة   

وفقا لتوجيهات  ،يتحملونها التيباإلضافة إلى النفقات  ،فقتوثيقة أخرى مستخدمة لتحديد الوقت الم

  .منسق المشروع

  السجالت والحسابات )ج(

بحيـث تحـدد    ،ة ومنتظمة فيما يتعلق بالخدماتأن يحتفظ بسجالت وحسابات دقيق االستشاريعلى 

محاسـب   اختيـار  فيأو  ،فحص ومراجعة فيحتفظ الجهة بالحق تو  .بجالء كافة األعباء والنفقات

المتعلقـة   االستشـاري حسنة السمعة لفحص ومراجعة سجالت  قانونية شركة محاسبة قانوني، أو

  .الحقةولمدة ثالثة أشهر  ،امتداد له أيبالمبالغ المطلوبة بموجب هذا العقد خالل أجله وخالل 

  

                                                 
  .يجرى اختيار المعدل المطبق وتحذف المعدالت األخرى  )1(
  ).ج( 3في الفقرة ) 3(يمكن إضافة مصروفات محددة باعتبارها الفقرة   )2(
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  األداءمعايير   .5

وعلـى   . بأداء الخدمات بأعلى المواصفات المهنية واألخالقيـة للكفـاءة واألمانـة    االستشارييتعهد 

عتبـرهم الجهـة غيـر    تموظفين معينين بموجب هذا العقد  أيالحال باستبدال  فيأن يقوم  االستشاري

  .والشروط مستوفين للمواصفات

  الحفاظ على األسرار  .6

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

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

  .كتابية مسبقة من الجهة

   ملكية المواد  .7

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

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

  .)3(بنسخة من هذه الوثائق أو برامج الكمبيوتر الجاهزة  االستشاري

  بعض األنشطة في االستشاريعدم مشاركة   .8

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

) امتداد لهـا  أيفيما عدا الخدمات المتعاقد عليها أو (أو خدمات  ،أو أعمال ،تابع مرتبط به تقديم سلع

  .ىء عن الخدمات أو وثيق الصلة بهامشروع ناش يأل

  التأمين  .9

  .لعمله والعاملين معه تغطية تأمينية مالئمة أيب لقيامعن ا مسؤوالً االستشارييكون 

  اإلسناد للغير  .10

جـزء منـه    أيعقد مقاولة من الباطن أو  يوقع للغير أوهذا العقد  تنفيذ أن يسند يال يجوز لالستشار

  .ون موافقة كتابية مسبقة من الجهةبد

  يخضع له العقد ولغته الذيالقانون   .11

  .العربيةاللغة  هي، ولغته الجمهورية اليمنيةيخضع هذا العقد لقوانين 

  تسوية النزاع.12

التحكيم بمقتضـى  /يحال إلى القضاء ،بين الطرفين وال يمكن تسويته ودياً ،ن هذا العقدعنزاع ينشأ  أي

  .قوانين الجمهورية اليمنية 

  االستشاريعن                   عن الجهة

  االسم                    االسم

  ـــــــــــــ: الوظيفة           ــــــــــ: الوظيفة

  توقيع ــــــــــ            توقيع ــــــــــــ

                                                 
بيوتر الجاهزة مستقبال، إن وجدت، يتم النص عليها في نهاية القيود الخاصة باستخدام هذه الوثائق وبرامج الكم  )3(

  .7الفقرة 
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  قائمة المالحق

  

  الشروط المرجعية ونطاق الخدمات) أ(الملحق 

  

  بتقديم التقارير االستشاريالتزامات ) ب(الملحق 

  

  وجدول األسعار ،وقائمة العاملين ،التكلفة التقديرية للخدمات) ج(الملحق 

  .نموذج الضمانة المصرفية للدفعة المقدمة) د(الملحق 
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  الشروط المرجعية ونطاق الخدمات) أ(الملحق 
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  التزامات االستشاري بتقديم التقارير) ب(الملحق 
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  وجدول األسعار ،وقائمة العاملين ،التكلفة التقديرية للخدمات )ج(الملحق 

  العاملينمكافأة أتعاب   )1( 

  

  

  

  

  رئيس المجموعة)  أ(

  )ب(

  )ج(

 االسم

  

  

  

  ـــ

  ـــ

  ـــ

 المعدل

باليوم / بالشهر ( 

  / بالساعة / 

  )بالعملة 

  ــــــ

  ــــــ

  ــــــ

  

  الوقت المبذول

/ عدد الشهور ( 

الساعات / األيام 

(  

  

  ــــــ

  ــــــ

  ــــــ

  اإلجمالى

  )العملة ( 

  

  

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  )1( الفرعي اإلجمالي                                                                                

   )6(المبالغ القابلة لالسترداد   .2

  

  يالسفر الدول)    أ(

  االنتقال المحلى)  ب(

  يبدل المعيشة اليوم) ج(

 المعدل

  ــــــ

  ــــــ

  ــــــ

  األيام

  ــــــ

  ــــــ

  ــــــ

  ياإلجمال

  ـــــ

  ـــــ

  ـــــ

  )2( يالفرع اإلجمالي                                                                         

  التكلفة اإلجمالية

   )7(فعلية  طوارئمصروفات 

  الحد األقصى للعقد

  التاريخ

                                                 
، والمواصـالت، وتكلفـة  التقـارير،    ي، واالنتقال المحلى، وبـدل المعيشـة اليـوم   يإلدراج النفقات الخاصة بالسفر الدول )6(

والخارج، ورسوم المطارات ؛    والتأشيرات، والتطعيم، والفحوص الطبية المعتادة، ورسوم النقل، والمصروفات في الداخل

اإليصاالت / وأية مصروفات كهذه ذات عالقة بالسفر عند الضرورة ؛ تكون قابلة لالسترداد بسعر التكلفة مع تقديم الوثائق 

  ).وهو بدل محدد ويشمل المسكن ومصروفات(  يالمؤيدة ؛ إال فيما يتعلق ببدل المعيشة  اليوم

  .يتطلب الموافقة المسبقة من الجهة الطوارئاإلجمالية؛ واستخدام مصروفات  من التكلفة% 15من صفر إلى    )7(
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 نموذج ضمان الدفعة المقدمة) د(الملحق 

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

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

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

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

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

ــاء   ــل لإللغـ ــر قابـ ــروط وغيـ ــر مشـ ــاً غيـ ــماناً مطلقـ ــم   –ضـ ــدفع لكـ ــى أن نـ علـ

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

عند أول مطالبة  ]المبلغ بالحروف[... .................................. ]باألرقامالمبلغ [.................. 

قـد   ستشاريأو من جانب المضمون إذا تبين بأن اال خطية من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا

أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قد استعمل الدفعة المقدمة ألغراض أخرى خارج إطار المشـروع  

موضوع العقد، ويعتبر هذا الضمان ساري المفعول من تاريخ استالم الدفعة المقدمة وحتى يـتم اسـتردادها   

  .هما يحصل مبكرابالكامل أو جزء منها أي

 ______________________:   إمضاء وختم

 __________________________:اسم البنك

 ___________________________: العنوان

 ___________________________: التاريخ

 


