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 3من  1القسم 

 

 دعوة المناقصة

 

 

 المحتويات

 جدول األحداث -1
ي المناقصة ل نموذج تأكيد ا -2

 
اك ف  شتر

ي المناقصة خطوات -3
 
اك ف  االشتر
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 جدول األحداث -1
 

 التاريــــخ  الوقت
 

 الموضوع 

 الزيارة  الميدانية  -

14:00 17/20/2020  
 االستفسارات الستالم موعد آخر

 

14:00 23/20/2020  
ي للزراعة والسالمة الغذائية فيه يقوم موعد أخر  بإرسال هيئة أبوظب 

 الستفساراتا عىل الردود
 

14:00 25 /20/2020  
 آخر موعد لتقديم العطاءات 

 

 

  األساسية : مستندات ال -2

لقيمة ا  
 

 المستند 

 غتر مطلوب 
  Bid Bond / ضمان المناقصة 

 

ار باستمرارية الخدمات المطلوبة  خطة إدارة العمليات وخطة الستمرارية األعمال بما يضمن عدم اإلضر
ً
ي متضمنا

 العرض الفبر
 

 الرخصة التجارية سارية المفعول   
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ي المناقصة -2
ر
اك ف  نموذج تأكيد اشتر
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 نموذج الرد عىل دعوة المناقصة

[ كة  ةيرجى طباعة النموذج عىل االوراق الرسمي المدعوةللشر ] 

 [التاري    خ] .……………………

ي   للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة أبوظب 
يات  إدارة العقود والمشتر

ي عش  
ر
، الطابق الثان  المببر الرئيسي

، اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 
ياتمدير إدارة   العقود والمشتر

 
  رقم المناقصة

  الموضوع

 
 السادة الكرام،،

كتنا استالمنا لدعوة ومستندات المناقصة المؤرخة   ××××××تؤكد شر
ي بموعد اقصاه  -أ 

كتنا بالعرض المالي والفن 
 ××××××يرجى توقع رد شر

ي هذه المناقصة وذلك بسبب:  -ب
 يرجى التكرم بالعلم بعدم قدرتنا للمشاركة ف 

 
وطضيق   ي الشر

 
ي مستوف

 الوقت لتقديم عرض مالي وفن 

كات معي      عدم وضوح نطاق العمل/ نطاق العمل محدد لشر

 حجم العمل المطلوب كبت  / صغت   

ي توفت  هذا النوع من المواد/ األعمال/ الخدمات 
 
كتنا غت  راغبة ف  شر

امات حاليه    لدينا التر 

ي نطاق  
 
كتناالخدمة/ المادة المطلوبة ليست ف  أعمال شر

ي المدة المطلوبة 
 
 ال نستطيع استكمال األعمال ف

 (..................................................................... يرجى التحديدأسباب أخرى ) 

 
كة(نحن  ي المناقصة أعاله:  )ادخل اسم الش 

 نود تأكيد بيانات االتصال الخاصة بنا المتعلقة ف 
 

 : ..................................................................................... الهيئةرقم التسجيل مع 
كة: ................................................................................   اسم الشخص المخول من الشر

 : ي
ون  يد االلكتر  ................................................................................................... التى

 
: ........................................   اعتماد: ..........................................  ي

 المسىم الوظيف 
 

 ............ التاري    خ: ................................... 

ي يرج  ارسال نموذج الرد عىل دعوة المناقصة بعد 
ر
ون يد االلكتر  تعبئته عىل  الت 

 shaikha.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE 

mailto:shaikha.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE
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ي المناقصة -3
ر
اك ف  خطوات االشتر
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 المقدمة: 
ي  – 1 ي العط                        ا ات الخاص                        ة ت للزراع                        ة والس                        المة الغذا ي                        ةهيئ                        ة أب                        وظنى

ي تل                        فر
 
رغ                        ب ف

ي 
ي مس               تندات تبالمناقص              ة لت               وفت  الخ              دمات ال               نر

 
ي الحص              ول عليه               ا كم               ا ه              و موض                 ف

 
رغ               ب ف

 المناقصة. 
لتس                          هيل وج                          را ات الحص                          ول ع                          ىل الخ                          دمات وتقي                          يم العط                          ا ات يج                          ب ع                          ىل  – 2

ي يج               ب أ  تت                من 
ي والع               رض المتن               اقص تق               ديم العط               ا ات الخاص               ة ب               ه وال               نر

الع               رض الف               ن 
 المالي للمناقصة. 

تك                و  جمي                ع الع                روض المقدم                ة م                ن المتن                اقص ملزم                ة عن                د ترس                يه المناقص                ة علي                ه  – 3
ي أي من العطا ات المقدمة منه. يجري أي ت وال يحق له أ 

 
 غيت  ف

دا                    رة المالي                   ة  ع                   ىل المتناقص                   ي   الم                   دعوين له                   ذه المناقص                   ة والغ                   ت  مس                   جلي   ل                   دى – 4
لمس                        تندات المطلوب                        ة وذل                        ك بمراجع                        ة قس                        م  س                        جيل و تأهي                        ل التس                        جيل وتق                        ديم ا

كات  ي الشر
 
 .  278181102أو االتصال عىل  الهيئةف

: عىل المتناقصي   المتقدمي   للمناقصة عمل يجب  – 5 ي
 اآلنر

عتم               اد توقي               ع مص               دق م               ن كات               ب الع               دل للش               خص ال               ذي اتق               ديم وكال               ة م               ع تف               وي  و  –أ 
ي هذه المناقصة.  مسيمثله
 
 ف

ي  –ب 
 
التأك                      د م                      ن أ  كاف                      ة البيان                      ات الخاص                      ة به                      ذه المناقص                      ة أو المتن                      اقص محد                       ة ف

 . الهيئةسجالت 
 

 وثائق المناقصة: 
ع            ىل ل            م ي            نص  *تتك            و  المناقص            ة م            ن مجموع            ة م            ن المس            تندات كم            ا ه            و موض              أدن            اه م            ا 

 ذلك: خالف 

 
ً
 مل عىل : تدعوة المناقصة وتش -أوال
 .تأكيد استالم الدعوى  – 1
 المناقصة. تعليمات  – 2
ي المناقصة –أ 

 
اك ف وط االشتر   . شر

 . تاري    خ المناقصة –ب 
 . المرفقات الخاصة بالمناقصة –ج 
ي يجب المظاريف أنواع  – 3

 تقديمها: النر
ي  –أ 

 . العرض الفن 
 . العرض المالي  –ب 
 غت  مطلوب (. ( ضما  المناقصة األولية –ج 
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ً
وط التعاقد –ثانيا  ش 
 
ً
ي  –ثالثا

ر
 التعاقد: المستندات الواردة ف

  . نطاق العمل – 1
 عىل: ال ما  البنكي ويشتمل  – 2
 )غت  مطلوب (. ضما  المناقصة األولية –أ 
 التنفيذ. ضما  حسن  –ب 

: الشهادات  – 3  وهي
ي  –أ 

 . شهادة االستالم االبتدان 
ي  –ب 

 . شهادة االستالم النهان 
 . شهادة وخال  المسؤولية –ج 
 الجداول و شمل :  – 4
 ة. جدول الكميات الغت  مسعر  –أ 
  . جدول األسعار  –ب 
 . جدول التواري    خ الر يسية –ج 
وع –د  ي لبد  وانتها  المشر

 . الجدول الزمن 
وع –ذ  ي المشر

 
 . جدول بأسما  العاملي   ف

حة للعمل –ف    . جدول يبي   الخطة المقتر
وعمدرا  جدول بأسما   –ق   . المشر
 . من الباطن  مزودي الخدمة  جدول بأسما  –ص 

 
ً
 وجدول األسعار :  ةجدول الكميات الغتر مسعر  –رابعا

مل ع                ىل الج                داول التالي                ة تع                ىل المتناقص                ي   التأك                د م                ن أ  العط                ا ات المقدم                ة م                نهم  ش                
وطها :   لشر

ً
 وفقا
 مسعرة: جدول الكميات الغتر  – 1

س               وف ي               تم التس               عت  واحتس               اب جمي               ع  أساس               هج               دول الكمي               ات ه               و الج               دول ال               ذي ع               ىل 
ي العق                       د وملحقات                      ه وال                       ذي 

 
االض                      افات أو االقتطاع                      ات ع                       ىل النح                      و المنص                       وص علي                      ه ف

 
ً
 وال يجوز ذكر أي سعر فيه .  لمزود الخدمةسيكو  ملزما

 جدول األسعار :  – 2
يتم التس               عت  واحتس               اب س                هج              دول األس               عار ه               و نف                 ج              دول الكمي               ات ال               ذي ع               ىل أساس              

ي العق                       د وملحقات                       ه 
 
جمي                       ع الض                       افات أو االقتطاع                       ات ع                       ىل النح                       و المنص                       وص علي                       ه ف

 
ً
يج                     ب أ   ش                     مل األس                     عار جمي                     ع التك                     اليف و  ، لم                     زود الخدم                     ةوال                     ذي س                     يكو  ملزم                     ا

ي العق                د وتك                و  ه                ذه األس                عار  ابت                ة وملزم                ة 
 
الالزم                ة لتم                ام و نج                از الخ                دمات المطلوب                ة ف

   . العقد هذا طوال مدة 
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 *التعديل عىل دعوة المناقصة : 

ي لتق                   ديم العط                   ا ات يج                   وز  -
ي أي وق                   ت وقب                   ل الموع                   د النه                   ان 

 
التع                   ديل ع                   ىل أي  للهيئ                   ةف

م               ن بن               ود دع               وة المناقص               ة وي               تم وب                ال  جمي               ع الم               دعوين ول المناقص               ة به               ذا التغي               ت  ع                ن 
ي  عتى لتعديل طريق ورسال ا

ون  يد االلكتر  . التى
ي حال                   ة ع                   دم مق                   درة المتناقص                   ي   المتق                   دمي    -
 
ي ع                   ىل ف

القي                   ام بالتع                   ديالت الجدي                   دة ال                   نر
 ب              ذلك  ا عالمه               و  بكت              اب مس              بب الهيئ              ةتم              ت وذل              ك بس              بب ض              يق الوق              ت يج              ب مخاطب              ة 

ة استال  مالسماح له للهيئةلكي يتسن   ة جديدة أخرى. بتمديد فتر  م العطا ات ول فتر
 *إعداد وتقديم العطاءات : 

ي اس                     توفت جمي                     ع الشر                      وط المطلوب                     ة بالي                     د ول ودارة العق                      ود  – 1
تق                     دم العط                     ا ات ال                      نر

يات  ي للزراع                  ة والس                  المة الغذا ي                  ة -12الط                  ابق –والمش                  تر  الر ي ي                   – هيئ                  ة أب                  وظنى
)  المب                  ن 

 ( وتكو  هذه العطا ات مختومة بالشمع األحمر.  مدينة محمد بن زايد 
ي حال                 ة تق                 ديمها بلغ                 ة و العربيـــــــــــــــــةباللغـــــــــــــــــة تك                 و  العط                 ا ات المقدم                 ة له                 ذه المناقص                 ة  – 2

 
ف

ي وتؤخ                        ذ األوراق 
جم ق                        انون  جم                        ة ومعتم                        دة م                        ن م                        تر أخ                       رى يج                        ب أ  ترف                        ق أوراق متر

ها.  ي تفست 
 
جمة ف  المتر

ي حال                 خط                 أه يتحم                 ل المتن                 اقص  – 3
 
العط                 ا ات ول عن                 وا  مختل                 ف ع                 ن ال                 ذي  هتقديم                  ةف

ي هذه المناقص
 
 ة. ذكر ف
 لن تقبل أي عطا ات وذا تم تقديمها بعد الموعد المحدد.  – 4
عط                     ا ات للموظ                     ف أ  يتأك                     د م                     ن حص                     وله ع                     ىل لاع                     ىل المتن                     اقص عن                     د  س                     ليمه  – 5

 تاري    خ ووقت التسليم.   ، يوجد بهويصال استالم للمناقصة
ع                 ىل المتن                 اقص ورف                 اق ص                 ورة م                 ن الرخص                 ة التجاري                 ة ونس                 خة م                 ن التوكي                 ل واعتم                 اد  – 6

 للشخص المفوض.  التوقيع
المناقص               ة ورقمه               ا ع               ىل جمي               ع  س               ماو ,ذكر اس               م الشر               كة وعنوانه               ا بالكام               ل يج               ب أ  ي                 – 7

 العطا ات. 
 *شية الوثائق: 

جمي                ع الو                 ا ق الخاص                ة بالمناقص                ة تعت                تى شي                ة وال يح                ق للمتن                اقص أ  يكش                ف عنه                ا ألي 
م بالمس                ؤولية الكامل               ة  ع                ىل  المحافظ                ة علي               هويق                ع عنه                ا ش               خص أو جه                ة أخ                رى كم               ا يل                تر 

 من موظفيه.  ةشية أي
ً
 مستندات يطلع عليها أيا

 : *مدة العطاء 
 .  يوم 180يجب أ  تكو  مدة العطا  سارية من تاري    خ  سليمه ولغاية  - 1
ة ص                 الحية العط                 ا  األص                 ىلي يح                 ق  – 2

ي الظ                 روف االس                 تثنا ية وقب                 ل انته                 ا  ف                 تر
 
أ   للهيئ                 ةف
ة ت  صالحية العطا . طلب من مقدمي العطا ات تمديد فتر

ي حال              ة ترس               ية  الهيئ              ةتمدي              د ص              الحية ه               ذا ال               ما  ح              نر اس               تالم 
 
ض              ما  حس               ن التنفي              ذ ف

ة ال                   ما   ي حال                  ة الحاج                  ة ول تمدي                  د ف                  تر
 
 بإخط                  ار المتناقص                  ي    الهيئ                  ةق                  وم تالمناقص                  ة وف

 .         بذلك
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 *عقد االئتالف : 

ك                   ات أخ                  رى  المتناقص                  ي   يج                  ب ع                   ىل  - ي ا                    تالف م                  ع شر
 
ي ال                  دخول ف

 
الحص                   ول ال                   راغبي   ف

ع            ىل األق           ل م           ن ت           اري    خ وغ            الق  أس           بوعي   وذل           ك قب           ل  الهيئ           ةم            ن ع           ىل موافق           ة خطي           ة مس           بقة 
ي : عىل استالم العطا  وبعد أخذ الموافقة يجب أ  تت من العطا ات 

 اآلنر
كا  .  – 1  التوقيع عىل العطا ات يجب أ  يكو  من جميع الشر
ويج               ب أ  تك               و   نس               خة م               ن اتف               اق اال                تالف ال               ذي ت               م ب               ي   الشر               كا  جم               يعهمورف               اق  – 2

ي ذلك الشأ 
 
 لألصول المتبعة ف

ً
 . معتمدة ومو قة وفقا

: يجب أ  يت من اتفاق اال تالف  – 3  التالي
ي ه                 ذا  –أ 

 
تنفي                 ذ    ع                 ن بالتكاف                 ل والت                  امن  اال                  تالف مس                 ئولي   أ  يك                 و  جمي                 ع الشر                 كا  ف
ي حال               ة خ               

 
ي الشر                كا  كاف               ة بن               ود العق               د وف

ر
روج أح               د الشر               كا  م               ن ه               ذا اال                تالف يك               و  ب               اف

 االتفاق. هذا لي   عن تنفيذ جميع بنود ئو مس
ي تنفي                      ذ جمي                      ع األعم                       ال  –ب 

 
تحدي                      د اس                      م الشر                      يك ال                       ذي س                      يكو  التعام                      ل مع                       ه ف

ي العقد. 
 
 والخدمات المنصوص عليها ف

ي  –ج 
 
يك ف  . العقد تحديد نسبة عمل كل شر

 :  *االجتماعات
 س                حيثم                ا ك                ا   – 1

ً
وري                ا بتحدي                د موع                د لالجتم                اع بالمتناقص                ي   م                ن  الهيئ                ةقوم تذل                ك   

أج                  ل توض                  ي  المس                  ا ل الغ                  ت  واض                  حة والجاب                  ة ع                  ىل أس                  ئلتهم فيم                  ا يتعل                  ق بالمناقص                  ة 
 جتماع. محدد فيه موعد اال و وذلك بإرسال خطاب موجه وليهم 

ي                       د بمتن                       اقص ال                       ذي لدي                       ه أي  س                       ا الت ح                       ول المناقص                       ة أ  يرس                       ل أس                       ئلته لل – 2 التى
ي 
ون  يات وذل                ك قب                ل أس                بوع واح                د م                ن موع                د االجتم                اع ل                كي  االلك                تر

لدارة العق                ود والمش                تر
ي االجتماع.  للهيئةيتسن  

 
 الجابة عىل تلك األسئلة ومناقشتها ف

ي تق                ديم  اتالجتماع                ه                ذه اع                دم ح                 ور أي متن                اقص ل – 3
 
 لع                دم تأهل                ه ف

ً
ل                ن يك                و  س                 با

 العطا ات. 
ي  الهيئة*حق 

ر
كة اختيار  ف  :  الش 

ي تق             دم أق             ل س             عر ب             ل يح             ق له              ةملزم              الهيئ             ةك             و  تال 
س             ية المناقص             ة ع             ىل الشر             كة ال             نر   ا بتر

ي 
عم                 ال موض                 وع العق                 د وال مناس                 بة لتق                 ديم الخ                 دمات واأل ال رى أنه                 ا ت                 اختي                 ار الشر                 كة ال                 نر

 بذكر سبب الرف . ت
ً
م أي ا  لتر 

 *إرجاع العطاءات : 
 
ً
ي حال              ة ع              دم ف              وز أي               للهيئ              ةجمي              ع العط              ا ات تك              و  ملك              ا

 
 وف

ً
م              ن المتناقص              ي   س              وف ي              تم  ا
كة للح ور ول مقر الهيئة لستالم أصل ال ما   . التواصل مع الشر

ي حاالت اإلحتيال: 
ر
 *اإلبالغ ف

ي  الهيئةيجب عىل المتناقصي   شعة وبال  الجهات المختصة داخل 
 
عن جميع حاالت الحتيال المعرفة ف

ي وذلك من خال ، الهيئةآلية البال  عن الحتيال المعتمدة ب
ون  يد اللكتر   Fraud@ADAFSA .AEل التى

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 خدماتعقد 

 رقم *********************

 

ي 
 
ي بي   كل من :  2020يوم ........... الموافق ..../..../  أنه ف ي مدينة أبوظنى

 
  -تم االتفاق ف

 الطرف األول:   •

ي للزراعة والسالمة الغذائية  (الهيئة أو ) ويشار وليه فيما بعد بالطرف األول     هيئة أبوظب 

، هاتف:  – 52150: دولة االمارات العربية المتحدة، ص.ب : ا عنوانه ي ، فاك : 028181187أبوظنى

02-5886666  

ي التوقيع عىل هذا العقد السيد/ 
 
 . **************بصفته:   *************ويمثله ف

•  : ي
 الطرف الثان 

ي  *******************السادة / 
 (مزود الخدمة أو  )ويشار وليهم فيما بعد بالطرف الثان 

، هاتف:  *****عنوانه: دولة االمارات العربية المتحدة، ص.ب:  ي  ******** -، فاك : ******أبوظنى

ي التوقيع عىل هذا العقد 
 
  **********بصفته :    ******** :ويمثله ف

 ويشار وليهما مجتمعي   بالطرفي   ومنفردين بالطرف. 

ي : 
ي اتفقا عىل اآلنر

 وبعد أ  أقر الطرفا  عىل أهليتهما بالتعاقد والترصف القانون 

 تـــــمــــهـــيـــــد 

ي القيام 
 
ي مواصفات المناقصة الملحقة بهذا   **********حيث أ  الطرف األول يرغب ف

 
كما هو مبي   ف

ي  بهذه األعمال فقد 
وط الواردة أدناه  ولما كا  موضوع العقد يتطلب قيام الطرف الثان   للشر

ً
العقد ووفقا

ي ال
ي التعاقد قابل لذلك بما يتفق مع حسن النوايمعرض الطرف األول عىل الطرف الثان 

 
ا ورغبة الطرفي   ف

وط التالية :   وحسب الشر
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 المادة األوىل

 له ويقرأ ويفش معه. 
ً
 ال يتجزأ من العقد ومتمما

ً
 يعتتى التمهيد أعاله جز ا

 )) مستندات التعاقد (( -المادة الثانية 

ي القسم 
 
 ال يتجزأ  4تعتتى الملحقات والمستندات الموضحه والمذكورة ف

ً
من العقد وتقرأ )المرفقات( جز ا

 وتفش معها . 

ات والتعاريف (( -المادة الثالثة   )) التفستر

ي  شت  لصيغة المفرد صيغة الجمع والعك  صحي  كما  -أ 
  شمل الكلمات النر

ً
حيثما كا  ذلك مناسبا

 والعك  صحي . 
ً
ي  شت  لصيغة المذكر صيغة المؤنث أي ا

  شمل الكلمات النر

ي السياق بخالف ذلك: تحمل الكلمات والعبارات التالية ا  -ب
ي المحددة قرين كل منها ما لم يقتض 

 لمعان 

ي المهام  -
 
ات أو تعديالت ف "العقد : هذا العقد و يشمل المالحق المرفقة به بالضافة ول أي تغيت 

وطه وأحكامه.   لشر
ً
ي يتم وجرا ها وفقا

 المطلوبة بهذا العقد والنر

ي طرحها الطرف األول وتق -
 المناقصة: هي المناقصة النر

ً
ي ورست عليه وفقا

دم وليها الطرف الثان 

ام بتنفيذ جميع الخدمات واألعمال المدرجة بأوراقها.  ي ذلك الشأ  وتعهد باللتر 
 
 لإلجرا ات المتبعة ف

 "يوم عمل" : جميع أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت.  -

ي للطرف األول بموجب هذ -
ي يؤديها الطرف الثان 

 ا العقد. "الخدمات" : الخدمات والواجبات النر

"مدة العقد" : هي المدة المحددة لنجاز األعمال موضوع هذا العقد و شمل المدة الالزمة للمراجعة  -

رة عىل مدة العقد وتقاس بعدد أيام  والتدقيق من قبل الطرف األول بالضافة ول أي تمديدات متى

 الدوام الرسىمي للطرف األول. 

ي قد "قيمة العقد" : هي قيمة العقد المقبولة با -
لضافة ول أي زيادة أو نقص بسبب التعديالت النر

ي نتيجة ألي ظروف قد 
تطرأ عىل العقد من قبل الطرف األول وبعد موافقة خطية من الطرف الثان 

 تحدث. 
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سية مقابل تنفيذ الخدمات  - ي كتاب رسالة التر
 
"قيمة العقد المقبولة" : المبلغ الجمالي المذكور ف

 للعقد. 
ً
 المطلوبة وفقا

ي حسب ما يحدده العقد. "ال -
ي يدفعها الطرف األول للطرف الثان 

 دفعات" : المبالغ النر

، ويوافق عليه   - ي
حة ويكو  مسئول عنه الطرف الثان  "مزود الخدمة بالباطن" : أي مزود خدمة يقتر

 الطرف األول ألدا  أي جز  من الخدمات. 

 )) طبيعة العمل ((  -المادة الرابعة 

ية والمادية والقدرات والمعرفة الالزمة لتنفيذ كافة األعمال  ي بأ  لديه الموارد البشر
يتعهد الطرف الثان 

  *********والخدمات الخاصة 
ً
و شتمل وال تقترص عىل انجاز وتوريد كل ما يلزم لتمام األعمال طبقا

ي أ  
ي مواصفات المناقصة موضوع هذا العقد وعىل الطرف الثان 

 
يباشر أدا  األعمال المطلوبة لما ورد ف

 للمواصفات والتصاميم الواردة بالو ا ق 
ً
وط الواردة بهذا العقد وطبقا  للشر

ً
بعد توقيع هذا العقد وفقا

 
ً
ي مراجعة هذه الو ا ق والمستندات ويعتتى مسئوال

والمستندات المرفقة مع العقد وعىل الطرف الثان 

 عنها كما لو كانت مقدمة منه. 

 )) مدة العقد (( -ة المادة الخامس

شاملة  **20/ **/ **حنر  **20/ **/ **تبدأ من تاري    خ   سنوات ****و  المدة الجمالية للعقد 

 جميع الخدمات المطلوبة . 

 )) قيمة العقد ((  -المادة السادسة 

ألف درهم  ********)) درهم  ******** سنوات ****لمدة و  القيمة الجمالية لهذا العقد  -1

ي 
ر
 ((  إماران

ً
((  ***********درهم )) *************وسنويا ي

ر
يدفعها ألف درهم إماران

ي مواصفات المناقصة والعرض 
 
ي مقابل تنفيذه كافة األعمال المدرجة ف

الطرف األول للطرف الثان 

 توريد كامل المواد والمعدات والمستلزمات ومواد 
ً
ي و شمل قيمة العقد أي ا

المقدم من الطرف الثان 

سا ل النقل ونفقات الشحن والتأمي   عليها وأجور العاملي   ومصاريف تنقالتهم و تمام استهالكها وو 

 للمواصفات المدرجة بأوراق المناقصة. 
ً
 كافة األعمال عىل أكمل وجه وفقا

ي باألسعار المتفق عليها طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة برفع األسعار مهما   -2
م الطرف الثان  يلتر 

 اعية ول ذلك وال يتحمل الطرف األول أي نفقات وضافية بخالف تلك األسعار.  كانت األسباب الد
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ي حالة وخالل  -3
 
يحق للطرف األول تأجيل الدفعة الشهرية أو وجرا  خصومات عليها أو عدم  فها  ف

وط العقد أو المناقصة.  ي بأي من شر
 الطرف الثان 

 
 )) الفواتتر والدفعات ((  -المادة السابعة 

م الطر  -1 ي وفقا  لإلجر ات المتبعة يلتر 
ي يقوم بها الطرف الثان 

ي ف األول بدفع قيمه األعمال النر
 
 . الهيئةف

ي حسب األصول بتنفيذ  -2
وتقديم الخدمات مقابل دفع الطرف األول لقيمة العقد، يتعهد الطرف الثان 

ي يمكن 
ورية والنر ي هذا العقد والقيام بكافة األعمال واألمور األخرى الرص 

 
المبينة والمنصوص عليها ف

وط واألحكام والنصوص   للشر
ً
ي األوقات وبالطريقة المتفق عليها ووفقا

 
 من هذا العقد ف

ً
فهمها ضمنا

 من أوراق المناقصة. 
ً
ي العقد أو أيا

 
 المت منة ف

ي سعر الخدمات  -3
ي هذا العقد هي التعوي  الكامل المستحق للطرف الثان 

 
واألعمال المنصوص عليها ف

ا ب والجمارك  مقابل الخدمات واألعمال وشاملة لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والرص 

 ك
ً
ي تفرضها الدولة واألتعاب وفروق أسعار  ف العمالت األجن ية أو أية أعبا  أخرى أيا

ا  والرسوم النر

ي  وحده. 
 نوعها يتحملها الطرف الثان 

 األسعار محددة و  ابتة وغت  قابلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد.  -4

وط واألحكام المنصوص  -5  للشر
ً
ي ما لم يقم بإصدار كفالة حسن األدا  وفقا

ال يتم دفع أي مبلغ للطرف الثان 

 عليها ويتم  سليمها ول الطرف األول. 

يوما من تاري    خ تقديم الفواتت  وكشوف النجاز المعتمدة لدارة المالية  30ت خالل يتم سداد الدفعا -6

 لدى الطرف األول. 

اض عىل أية فاتورة  -7 ي االعتر
 
ال يجب تفست  أية دفعات  يسددها  الطرف األول عىل أنها تنازل عن حقه  ف

ي رف  أية فاتورة لم يقم مزود الخدمة  بتسليمه للهيئةتم سدادها و 
 
( ستة أشهر 6ا خالل مدة )الحق ف

من تاري    خ ونجاز عمل معي   أو من تاري    خ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة 

ي هذه الحالة يحق 
( ستة 6رف  استالم هذه الفاتورة وذا تم تقديمها بعد ) للهيئة"فاتورة معدلة" فف 

اض عىل الفاتورة األصلية أو ال  فاتورة المعدلة. أشهر من تاري    خ االعتر

ي تقديم الفواتت  األصلية معلمة برقم هذا العقد.  -8
 يتعي   عىل الطرف الثان 

 

 )) كفالة حسن األداء ((  -المادة الثامنة 

ي بتسليم  -1
م الطرف الثان  وطة بقيمة   الهيئةيلتر  % من وجمالي 10كفالة حسن األدا  المرصفية غت  مشر

ي يجب 
ي الدولة وبالصيغة المعتمدة أقيمة العقد عىل نفقته والنر

 
  تكو  صادرة من مرصف معتمد ف
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 من15خالل ) الهيئةلدى 
ً
سية تاري    خ ( خمسة عشر يوما ، عىل أ  تبفر التوقيع عىل خطاب التر

 المفعول لحي   وصدار شهادة معتمدة من الطرف األول. سارية الكفالة صالحة و 

اماته  ل ا ضماناألدا  كفالة حسن   تعتتى  -2 ي التر 
هذا العقد برصف  المنصوص عليها تنفيذ الطرف الثان 

 النظر عن أية تعديالت أو مهل وضافية قد يتم االتفاق عليها. 

ي حالة  -3
 
ي بزيادة قيمة الكفالة وذا زادت األعمال الم افة للعقد وكذلك استكمالها ف

م الطرف الثان  يلتر 
 النقصا  ألي سبب. 

ي  الكفالة دو  تنبيه أو ونذار أو اتخاذ أي وجرا اتيحق للطرف األول مصادرة قيمة  -4
 
ق ا ية وذلك ف

ي بتنفيذ األعمال المتفق عليها. 
ام الطرف الثان   حال عدم التر 

 

ر والتعويضات (( -المادة التاسعة   )) التأمير

ي  -1
ي مسئوال وحده عن سالمة عماله أو موظف 

أو الجمهور وعن كل ما يصيبهم  الهيئةيكو  الطرف الثان 
ار مادية  ار تلحق بأي شخص أو أي أ   م بالتعوي  عن أي أ   أ نا  تنفيذ األعمال أو بس بها، ويلتر 
ي هذا العقد. 

 
تب عىل تنفيذ األعمال المتفق عليها ف ي قد تتر

 تصيب أي ممتلكات مهما كا  نوعها والنر
 عن جميع المطالبات و   -2

ً
ي مسئوال

 كا  يكو  الطرف الثان 
ً
الدعاوى والتعوي ات والنفقات والرسوم أيا

ي يكو  لها عالقة بتنفيذ األعمال وكذلك عن أية أخطا  يرتكبها أحد عماله أو أحد مزودو 
نوعها والنر

 . الهيئةالخدمة من الباطن أو أحد عمالهم، وأ  يقدم بوالص التأمي   الدالة عىل ذلك لصال  
ي بأ  يقوم بالتأم -3

م الطرف الثان   يلتر 
ً
ي   عىل عماله ، وأ  يقدم بوالص التأمي   الدالة عىل ذلك، طبقا

 . ي ي ومارة أبوظنى
 
 للوا   والنظم المعمول بها ف

 عىل نفقته الخاصة وذلك قبل بد  األعمال وتغطي كافة  -4
ي و ا ق )بوالص( التأمي  

يقدم الطرف الثان 
: األعمال و شمل المواد والب ا ع والمعدات والعمال و شتمل عىل س يل ا ي

 لمثال ال الحرص االنر
ي وموظفيه العاملي   بموجب هذا العقد.  -

 تأمي   عىل عمال الطرف الثان 
ي وممتلكات الطرف األول.  -

 من موظف 
ً
ار أليا  تأمي   ضد األ  

تب عىل تنفيذ هذا العقد.  -  تأمي   ضد أي خطر يتر
ة ال ما  ويتع  و ا ق التأمي   سارية المفعول طيلة مدة تنفيذ هذا العقد وفتر

ي تبفر
هد الطرف الثان 

ة التنفيذ أو ال ما .  ي حال أي تمديد لفتر
 
 بتمديد صالحيتها ف

 يجب أ  تكو  جميع الخدمات المقدمة عىل مسؤولية مزود الخدمة.   -5
ي بإخطار  -6

م الطرف الثان  ي جميع األحوال خالل يومي عمل من تاري    خ  الهيئةيلتر 
 
بأشع وقت ممكن وف
ضد الغت  وعىل مزود الخدمة كذلك أ   للهيئةوقوع أي حادث يحتمل أ  يؤدي ول مطالبة تأمينية 

 (( من تاري    خ وقوع  15خالل مدة  الهيئةيقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية ول 
ً
)) خمسة عشر يوما

 الحادث . 
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ة المادة   )) غرامات التأختر (( -العاش 

وط والمواصفات والمواعيد  -1 ي بانجاز جميع العمال الواردة بالعقد طبقا للشر
م الطرف الثان  يلتر 

ي  % من10يزيد عن المحددة به، وتطبق عليه الغرامات المذكورة أدناه وبما ال 
 
قيمة العقد وذلك ف

ي 
 
ي حال تأخره ف

 
ي انجاز األعمالحال الخالل ب نود هذا التعاقد أو ف

 
 بد  األعمال أو وجود قصور ف

 وتكو  هذه النسبة مقسمة عىل النحو التالي : 

ي غرامة قدرها -
ي انجازها/توريدها 1تطبق عىل الطرف الثان 

 
ي تأخر ف

% من قيمه األعمال/المواد النر
من  % بعد ذلك عن كل أسبوع أو جز 2وذلك عن األسبوع األول أو عما دونه  م تزداد الغرامة ول 

ي انجازها/توريدها بعد انق ا  مهلة التمديد. 
 
ي يكو  قد تأخر ف

 قيمه األعمال/المواد النر
ر -2  .تطبق الغرامة دو  الحاجة ول ونذار أو أيه وجرا ات ق ا ية أو و بات لوقوع الرص 

ي حال التقصت  أو الخالل ب نود العقد أو  -3
 
اماته ف ي من التر 

ي الطرف الثان 
عدم و  غرامة التأخت  ال تعف 
اماته.   تنفيذه اللتر 

ي وتمام األعمال الغت  منفذه من العقد ول طرف آخر ويتحمل الطرف  -4
 
يحق للطرف األول أ  يعهد ف

ي األسعار بحيث يتم سدادها من مستحقاته
 
ي تكاليف هذه األعمال والفروقات ف

  .الثان 

ي كل عطل مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغرامات المنصوص عليها بهذا العقد، يتحمل  -5
الطرف الثان 

ر يلحق بمصال  الطرف األول أو مصال  من هم ضمن نطاق األعمال وذلك نتيجة الخالل  أو   
ي هذا العقد، وال يحق له المطالبة بأي تعوي  نتيجة استعمال الطرف 

 
وط الواردة ف باألحكام و الشر

وط وأحكام تبة له بموجب شر  هذا العقد.  األول لجميع أو بع  حقوقه القانونية المتر

ي باألعمال المكلف بها بموجب هذا العقد أ   -6
ام الطرف الثان  ي حالة عدم التر 

 
للطرف األول الحق ف

 
ً
كة أو مؤسسة أخرى بالعمل والرجوع عىل من كا  قا ما بالعمل بفروق األسعار سوا   يقوم بتكليف شر

ل تنبيه أو ونذار أو من أي مستحقات لدى الطرف األول أو لدى جهة حكومية أخرى ودو  الحاجة و
 اتخاذ أي وجرا ات ق ا ية. 

م تال   -7 .  الهيئةلتر   بالجابة عىل أية استفسارات بشأ  فرض غرامة التأخت 

ي أو قد  ستحق له ودو  تأ   للهيئةيحق  -8
خصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة للطرف الثان 

ي أ   للهيئةالرجوع وليه و 
 
 مقدمة من مزود الخدمة. صادر الكفالة المرصفية التالحق ف

 
 )) القوة القاهرة ((  -المادة الحادية عش  

 بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة عىل تنفيذ   -1
ً
 أو جز يا

ً
ي أي وقت غت  قادر كليا

 
وذا  صار أحد الطرفي   ف

 بحالة القوة القاهرة 
ً
 خطيا
ً
ي هذه الحالة يتم من  الطرف اآلخر وشعارا

اماته بموجب العقد فف  التر 
خالل سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود تلك الحالة، فعند ذ يتم 
اماته نتيجة القوة القاهرة، وعىل ذلك  ي غت  قادر عىل تنفيذ التر 

امات ذلك الطرف طالما بفر تعليق التر 
ي غ و  سبعة أيام من تا

 
 ري    خ علمه بانتها ها. الطرف وشعار الطرف اآلخر بانتها  حالة القوة القاهرة ف
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ي هذا العقد يشمل الظروف غت  المتوقعة والخارجة عن  -2
 
و  مصطل  القوة القاهرة المستخدم ف

 سيطرة الطرف الذي يواجهها وعن قدرته عىل التغلب عليها أو التنبؤ بما فيها لو بذل العناية الالزمة. 

ي حالة وجود نزاع حولها عىل -3
 
  الطرف الذي يدعي بها. يقع عب  و بات وجود القوة القاهرة ف

 
ة   )) التعديل والتنازل ((  -المادة الثانية عش 

ي هذا العقد وال فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه  -1
 
ط أو بند ف ي  تعديل أي فقرة أو شر

ال يجوز للطرف الثان 
 
ً
ي ذلك الشأ  ويعتتى التعديل المنفذ بهذه الطريقة جز ا

 
الطرفا  حسب األصول والجرا ات المتبعة ف

 ال يتجزأ من هذا العقد. 
وط وأحكام هذا العقد وأ  ال يقوم بتنفيذ أية  -2 م بشكل كامل بجميع شر ي أ  يلتر 

عىل الطرف الثان 
 بتوقيع أمر التعديل من كال الطرفي   حسب األصول. 

ً
 تعديالت عليه حنر يتم وجازة ذلك رسميا

ي التنازل عن هذا العقد ألي جهة أو شخص أو شر  -3
كة او مؤسسة أخرى بطريقة ال يجوز للطرف الثان 

ي تنفيذ األعمال موضوع العقد دو  أخذ موافقة 
 
اك مزودو الخدمة الباطن ف ة أو وشر ة أو غت  مباشر مباشر

ي من مسئوليته عن أعمال 
ي الطرف الثان 

كتابية مسبقة من الطرف األول، وهذه الموافقة ال تعف 
 .الطرف المتنازل وليه

 مة (()) أحكام عا -المادة الثالثة عش  

 الرخص والتصاريــــح .1
ي بأ  يقوم وعىل حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص واألذو  الالزمة لتنفيذ األعمال 

يتعهد الطرف الثان 

ي 
طة والدفاع المدن  ها من الرخص الالزمة لألعمال، كما يتعهد بإتباع جميع لوا   ونظم البلدية والشر وغت 

 وحده عن كل 
ً
ي هذا الشأ  والجهات المعنية ويكو  مسئوال

 
مخالفة للقواني   واللوا   والنظم المعمول بها ف

ي تصدر من عماله
ر أو موظفيه أو النر  . أ نا  العمل، وعليه اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع حصول أي   

اف عىل األعمال .2  اإلش 
اف ممثل من الطرف األول، وعليه أ  يقدم له تقارير مفصلة عن  ي بأ  يعمل تحت وشر

يتعهد الطرف الثان 

ي التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضو ية تبي   بوضوح تقدم 
 
ي يتبعها ف

ست  األعمال والطرق النر

ي يحددها الطرف األول. 
ي الوقت وبالكيفية النر

 
 ست  العمل وذلك ف

ي بتقديم عينات وعىل الط
ي تنفيذ جميع توجيهات الطرف األول وتعليماته، كما يتعهد الطرف الثان 

رف الثان 

م  ي ينوي استعمالها ول الطرف األول العتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلتر 
من المواد والمعدات النر

ي يطلبها الطرف األول للتأكد من سالمة األعمال ومطا
بقة المواد المستعملة بإجرا  االختبارات النر

وط الخاصة بالطباعة.   للمواصفات والشر
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 نوعية المواد والمواصفات  .3
ي يقوم بها عىل حسابه 

ي بإح ار جميع ما يلزم من أدوات ومعدات متعلقة باألعمال النر
يتعهد الطرف الثان 

وط والمواصفات الخ  للشر
ً
 وطبقا

ً
اصة بتلك الخاص عىل أ  تكو  من أجود األنواع المستخدمة حديثا

هم مما يتطلبه حسن ست  العمل وذلك عىل  األعمال، كما يتعهد باستخدام عدد كاٍف من العمال الفنيي   وغت 

م بالوفا  بقيمة ما يستهلك من ما  وكهربا  لتنفيذ األعمال.   نفقته الخاصة وتحت مسئوليته ، كما يلتر 

 )) ممثلو األطراف (( -المادة الرابعة عش  

م الطرف  -1 ي قبل البد  بيلتر 
 يقبل به الطرف تنفيذ الثان 

ً
 كفؤا
ً
عي   ممثال

األعمال بموجب هذا العقد أ  ي 
ي جميع األوقات فيما يتعلق بالعقد و  هوينوب عن هاألول ليمثل

 
ي بإخطار يف

م الطرف الثان   الهيئةلتر 
 
ً
 ونهارا
ً
ي يمكن من خاللها االتصال بهذا الممثل ليال

 بعنوا  وأرقام الهواتف النر
ً
وكذلك  خطيا

 .  صالحياته
ي  -2

خطية من الطرف بعد الحصول عىل موافقة وال  هصالحياتتغيت  أو ال يجوز تغيت  ممثل الطرف الثان 
 .  األول عىل ذلك التغيت 

ي  -3
ي أي وقت أ  ممثل الطرف الثان 

 
ي حكمه غت  متعاو  أو غت  كفؤ أو أوذا اعتتى الطرف األول ف

 
و من ف

ي استبعاد ذلك الشخص عىل نفقته مهمل، أو ألي سبب معقول آخر، يتعي   
 عىل الطرف الثان 

 باستبداله  الهيئةالخاصة حال استالم وشعار خطي من 
ً
يطلب فيه ذلك االستبعاد والقيام فورا

 بشخص آخر مناسب يقبل به الطرف األول. 
 ( كممثل عنه لمتابعة تنفيذ هذا العقد. **********إدارة يعي   الطرف األول ) -4
 

 )) إنهاء العقد (( -عش  المادة الخامسة 

  .أ 
ً
ي وذلك بموجب وخطار بكتاب  يحق للطرف األول أ  يسحب العمل جز يا أو كليا

من الطرف الثان 
رسىمي يرسله الطرف األول وليه عىل عنوانه الموض  بهذا العقد ودو  حاجة ول تنبيه أو ونذار أو 

ي أي حال من األحوال التالية )عىل س يل المث
 
 -ال ال الحرص(: االلتجا  للق ا  ف

ي ست  العمل لدرجة يرى معها الطرف  .1
 
ي البد  بتنفيذ العمل أو ظهر تباطؤ ف

 
ي ف
وذا تأخر الطرف الثان 

ي الوقت المحدد. 
 
 األول أنه ال يمكن ونجازه ف

ة أيام عمل متواصلة دو  سبب يقبله الطرف  .2  لمدة تزيد عىل عشر
ً
ي العمل كليا

وذا أوقف الطرف الثان 
 األول. 

ي من العمل أو تركه أو لم يقم بإنجازه حسب هذا االتفاق فإنه يدفع قيمة وذا انسحب ا .3
لطرف الثان 

% من قيمة العقد 10ونجاز الخدمات موضوع العقد لمزود الخدمة اآلخر وأ  يقوم بدفع ما قيمته 
 للطرف األول كمصاريف ودارية . 

وط العقد أو أهمل أو أغفل القيام  .4 ي بأي من شر
اماته المقررة وذا أخل الطرف الثان  ام من التر  بأي التر 

 عىل األكتر من تاري    خ ونذار 
ً
فيه ولم يقم بإصالح أ ر ذلك الهمال أو الخالل خالل خمسة عشر يوما

 الطرف األول له. 
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ي معاملته مع الطرف األول.  .5
 
ي الغش أو التالعب ف

 وذا استعمل الطرف الثان 
ع  .6 ة أو شر ي رشوة  يحة أو مستتر

ي وذا قدم الطرف الثان 
ي تقديمها ألحد موظف 

 
ممن لهم عالقة  الهيئةف

بهذا العقد أو أحد معاونيه، وكذلك وذا عرض عىل أي من هؤال  أو منحهم أو وافق عىل وعطا هم أية 
ار  عمل  هبات أو مكافآت أو هدايا منر كا  ذلك بقصد وغرا هم عىل عمل أو امتناع عن سيسبب و  

 بالطرف األول. 
ي  .7

ي حالة التصفية. وذا أفل  الطرف الثان 
 
 يؤدي ول وفالسة، وكذلك ف

ً
 أو ارتكب عمال

ر مقبول  .8 ي تنفيذ التعليمات الصادرة وليه من الطرف األول دو  متى
وذا رف  أو تجاهل الطرف الثان 

ي حينه. 
 
 يقدمه ف

ي هذه  .ب
 
 أو كليا بناً  عىل تقديره المطلق ألي سبب. وف

ً
ي ونها  هذا العقد جز يا

 
للطرف األول الحق ف

ي قام بها حنر الحال
ي مستحقاته مقابل األعمال النر

ة، يجب عىل الطرف األول أ  يدفع للطرف الثان 
ي للعقد موعد 

 .   النها  الكىلي أو الجزن 
 
 

 )) تعارض المصالح (( -المادة السادسة عش  

 مع مصال   ةأيب القيام كل طرف عناية واهتمام معقولي   للحيلولة دو يبذل  
ً
أفعال قد ينتج عنها تعارضا

 بمصال  الطرف 
ً
ارا  أو و  

ً
م كل طرف بعدم القيام بأي عمل من شأنه أ  يحدث تعارضا الطرف اآلخر ويلتر 

 اآلخر. 

 )) الخصوصية والشية ((  -المادة السابعة عش  

ي ب -1
ا يتصل بهذا العقد   كافة المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف األول بمأيقر الطرف الثان 

ستعامل كمعلومات شية ولن يتم الكشف عنها ول أي شخص أو جهة أخرى وال بموافقة خطية 
 مسبقة من الطرف األول. 

 من  -2
ً
ي بالمسئولية الكاملة عن المحافظة عىل شية أي مستندات يطلع عليها أيا

م الطرف الثان  يلتر 
 عن ضياع أو فقدا  أي أ

ً
وراق أو مستندات أو أدوات أ نا  تأدية موظفيه ويكو  كذلك مسئوال

 موظفيه لعملهم. 

 )) المعاينة واالختبار ((  -المادة الثامنة عش  

ي ب -1
م الطرف الثان  من والفحص واالختبار  معاينةقابلة للو  معدة المواد الموردةتكو  جميع   أيلتر 

ي أ  يسم  أو يوفر جل ذلك أمن . الهيئةقبل 
معاينة وفحص واختبار المواد  للهيئةعىل الطرف الثان 

ي يتم فيها  المواقعول جميع 
ي قبول ا بحقه الهيئةحتفظ ت، و تجهت   المواد النر

 
المواد كلها أو بع ها  ف

وط هذا العقد  ي حالة عدم مطابقتها للمواصفات أو مخالفة شر
 
 . أو رف ها ف
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 أو تنازله جز  بذلكأو عدم قيامه  المعاينة واالختبار والفحصب الهيئةال يعتتى قيام  -2
ً
   يا أو كليا

ً
قبوال

اماته بالتقيد بأحكام هذا العقد.  الهيئةمن  ي من التر 
 أو وبراً  للطرف الثان 

 ، أ  أيالمعاينة واالختبار والفحص، بعد وجرا  للهيئةوذا تبي    -3
ً
م المواصفات،  ال تطابق المواد من  ا يلتر 

 فور  مزود الخدمة 
ً
ال يمن  الطرف و  ،وعىل نفقته الخاصة حسب األحوال ستبدالاال صالح أو ال ب ا

ي أي مهلة وضافية
  الثان 

ً
 لتنفيذ مثل ذلك الصالح أو االستبدال.  لمدة العقد  أو تمديدا

ي  لم يقموذا  -4
ي  المواد إصالح أو استبدال بالطرف الثان 

ت غت  مقبولة من قبل النر ، يحق الهيئةاعتتى

ي هذه الحالة وصالح أو تكليف أي طرف للهيئة
 
ستبدال عىل نفقة الطرف اال صالح أو ال القيام ب آخر  ف

ي 
 . الثان 

ام بأحكام هذا العقد أو بأي قانو  مطبق فحص  -5 مأو الكشف عليها  المواد وذا تطلب االلتر  الطرف  يلتر 

ي أ  يشعر 
ي وقت معقول باستعداد الهيئةالثان 

 
ح ور جهة  تطلب ذلكو ذا  ،للفحص أو الكشف هف

يتحمل مزود الخدمة كافة التكاليف و  ،لتاري    خ المحدد اب الهيئة وخطار  فيتعي   عليه  الهيئةأخرى غت  

 والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. 

بتعيي   طرف  الث للقيام بالكشف فيتوجب عىل مزود الخدمة أ  يقوم بالتنسيق  الهيئة توذا قام -6

ي يعامل بها ممثىلي 
المفوضي    الهيئةمع ذلك الطرف وأ  يعامل ممثليه المفوضي   بنف  الطريقة النر

 ألحكام هذا العقد وأ  يتحمل مزود الخدمة كافة المصاريف  المواد لغايات الكشف وفحص 
ً
وفقا

 عمالهم. الناتجة عن أ

 )) الضمان ((  -المادة التاسعة عش  

ي فئتها  -1
 
 ومن أف ل نوعية ف

ً
ي أ  كافة المعدات والمواد وكل جز  منها سيكو  جديدا

ي من الطرف الثان 

 وصالحة لالستخدامات المعدة لها. 

 أل -2
ً
ي يتم أدا ها بموجب هذا العقد ستكو  وفقا

ي أ  كافة األعمال والخدمات النر
ف ل ي من الطرف الثان 

 .
ً
ي يتم استخدامها دوليا

 الممارسات والمهارات النر

ي أ  -3
 تتوافق مع أحكام هذا العقد.  كافة المواد والمعدات  ي من الطرف الثان 

ي تنفيذ هذا العقد غت  خاضعة ألي رهن  -4
 
ي أ  كافة المواد والمعدات المستخدمة ف

ي من الطرف الثان 

تكو  ناشئة عن تصميمها أو عن المواد المستخدمة أو مطالبات أو حجوزات وخالية من أية عيوب قد 

 . من الباطنعتها أو عن أي فعل أو وهمال من قبل مزود الخدمة أو مزودي الخدمة افيها أو عن صن

ي  الهيئةقوم ت -5
 
ي بأي عيوب تظهر ف

منحه فرصة توس األعمالبأشع وقت ممكن بإخطار الطرف الثان 

ي بتصحي  و صالح أو  للهيئةيحق كما   معقولة لفحص تلك العيوب و صالحها. 
توجيه الطرف الثان 

ي القيام بذلك بشعة يحق 
 
ي ف
القيام بذلك عىل  للهيئةاستبدال األشيا  المعيبة، و ذا أخفق الطرف الثان 

 . ي
 نفقة الطرف الثان 
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ي بتصحي  التصميم أو بالصالح أو االستبدال سيكو  دو  أي تكلفة وضافية عىل   -6
و  قيام الطرف الثان 

ي عىل مزود الخدمة تعوي  هيئةال
عن أية تكاليف أو مصاريف قد يتحملها  بسبب  الهيئة. كما ينبغ 

 وزالة العيوب و عادة تجهت   الخدمات أو أي جز  منها. 

ي يمنحها  -7
ي هذا العقد أولوية ال تقل عن تلك النر

 
ي يقوم بها ف

ي من الطرف األول أ  يعطي األعمال النر

ي 
 
ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه ومزودي ألية أعمال أخرى ينفذها ف

اماته التعاقدية عىل  الخدمة الفرعيي   للتغلب عىل أي تأخت  محتمل أو عوا ق وبشكل ي من تنفيذ التر 

 أكمل وجه. 

                                   

ين   )) وقف العمل ((  -المادة العش 

ي أي وقت أ   للهيئةيحق 
 
 وعىل الطرف تف

ً
 أو جز يا

ً
ي بوقف أعماله المتعلقة بهذا العقد كليا

طالب الطرف الثان 

 لذلك. 
ً
ي توقيف العمل تبعا

 الثان 

ين   )) مزودو الخدمة من الباطن (( -المادة الواحدة والعش 

م -1 ي  يلتر 
وأي مزودي  من الباطنتقديم قا مة بأسما  وعناوين كافة مزودي الخدمة بالطرف الثان 

ي خرين يعملو  معه خدمات آ
 
 تنفيذ هذا العقد.  ف

ي يؤديها مزودو الخدمات  -2
ي مسئوال بشكل كامل عن كافة األعمال والخدمات النر

يكو  الطرف الثان 
ي يزودونه بها وعن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب مزودي  من الباطن

والمواد والمعدات النر
.  من الباطنالخدمة    واألشخاص سوا  الموظفو  بشكل مباشر أو غت  مباشر

 من المزودين من  الهيئةيجب الحصول عىل موافقة كتابية من  -3
ً
ي من أيا

قبل تعاقد الطرف الثان 
 الباطن. 

ين  ي (( -المادة الثانية والعش 
ر
 )) استقاللية الطرف الثان

ي لهذا العقد، يتعي   
 ال يحقو  الهيئةعن  أ  يترصف كمزود مستقل ولي  وكيال  عليهأ نا  تنفيذ الطرف الثان 

ام من أي نوعتقديم  له  أي وجرا . ب أمام الغت   ا يلزمه وال أ  الهيئةنيابة عن  كا   أي وقرار أو تعهد أو التر 

ين   )) كامل العقد ((  -المادة الثالثة والعش 

وط واألحكام المتفق عليها يشكل هذا العقد كامل االتفاق بي   الطرفي   ويشتمل عىل جميع ال -1 شر
 . هما بين

 أو مسئوال عن أي بيا  أو وقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوعتر  ال يكو  أي طرف مل -2
ً
 كا   ما

ي هذا العقد.  وال بنصأو أي طبيعة 
 
 ف

وط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب "أمر  -3 ات أو تعديالت أو تبديالت عىل شر ال  شي أية تغيت 
ي ذلك الشأ . 

 
 لإلجرا ات المتبعة ف

ً
 تعديل" موقع من قبل الطرفي   وفقا
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ين  ية (( -المادة الرابعة والعش   )) األوامر التغتر

 من األع
ً
ي طلب زيادة أو تخفي  أيا

 
% من قيمة العقد 25مال المتفق عليها وبنسبة للطرف األول الحق ف

ي حالة الزيادة أو 
 
ي األسعار ف

 
ي المطالبة بأية زيادة ف

عىل أساس السعر المتفق عليه وال يحق للطرف الثان 

ي حالة التخفي . 
 
 المطالبة بأي تعوي  ف

ين   )) حسم المنازعات (( -المادة الخامسة والعش 

ج عن أو متعلق بتنفيذ هذا العقد أو أي وخالل به يحال ول ممثىلي أي نزاع أو دعوى ق ا ية أو خالف نات

اع، تتم وحالته للمحكمة المختصة بإمارة  ي حال فشل المساعي الودية لحل الت  
 
، وف
ً
الطرفي   لتسويته وديا

ي للفصل به  . أبوظنى

ين   )) المحاكم المختصة (( -المادة السادسة والعش 

ي أي نزاع ينشأ أ نا  أو  تختص دولة المارات العربية المتحدة
 
ها بالفصل ف ي دو  غت  ومحاكم ومارة أبوظنى

 بسبب تنفيذ هذا العقد. 
ين   )) المراسالت (( -المادة السابعة والعش 

يجب و  يتم  سليم جميع الشعارات، الطلبات أو أي مراسالت أخرى مطلوبة أو مسموح بها بموجب العقد 

 
ً
يد أو بأي وسيلة  خطيا ي تزود بتأكيد خطي أو عن طريق التى

ونية خاصة بنقل المراسالت الخطية والنر الكتر

 . ي عنوا  الطرفي  
 
 بالرسال، وأ  يتم توجيهها ول األطراف حسب المحدد أعاله ف

ين   )) تقارير ستر العمل (( -المادة الثامنة والعش 

نجازه من أعمال ويجب عن ست  العمل يوض  فيها ما تم و للهيئةيتعهد مزود الخدمة بتقديم تقارير دورية 

 أ  تكو  هذه التقارير رسمية ويكو  مزود الخدمة مسئول عن التقارير الصادرة منه وما بها من معلومات. 

ين   ))متطلبات البيئة والصحة والسالمة(( –المادة التاسعة والعش 

اطات المحلية والتحادية ذات صلة فيما يخص البيئة  - م مزود الخدمة بتطبيق جميع المتطلبات والشتر يلتر 

ي للسالمة والصحة المهنية ، وكذلك األنظمة الداخلية   للهيئةوالصحة والسالمة ومتطلبات نظام أبوظنى

 بذات المتطلبات. 

ام بمتطلبات البيئة والصحة  - م مزود الخدمة باللتر  : يلتر  ي
 بتوفت  اآلنر

 والسالمة كحد أدن 

 نطاق األعمال بالتفصیل -

 قا مة بأخطار ومخاطر السالمة والصحة المهنیة الر یسیة -
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-  : ي
 الحد األدن  من متطلبات السالمة والصحة المهنیة، فیما یتعلق باآلنر

 موارد السالمة والصحة المهنیة -

 التوافق مع المتطلبات القانونیة -

يد مخاطر البيئة والصحة والسالمة وتقييمها بسجل المخاطر، سجل ودارة المخاطر )مثال: تحد -

 المواد الخطرة، سجل خاص بمعدات الحماية الشخصية(

مراقبة أدا  السالمة والصحة المهنیة و البال  عن الحوادث )مثال: سجل الصابات المهنية، سجل  -

ي الحوادث(
 
 التحقيق ف

ي مجال السالمة والصحة ا -
 
لمهنیة )مثال: سجل التدريب الخاص بالموظفي   التدریب والكفا ة ف

والنبذة التعريفية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، السعافات األولية/اجرا ات الخال  عند 

الطوارئ، الجرا ات القياسية لستخدام المعدات ا  وجدت و وجرا ات للتأكد من صيانة المعدات 

 والتفتيش وتدريب العاملي   عليها(

 التواصل والتشاور أنشطة -

 متطلبات التفتیش والتدقیق عىل جوانب السالمة والصحة المهنیة -

 وجرا ات النفاذ والتعامل مع عدم االمتثال -

م -  . الهيئةمزود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة ب /يلتر 

م مزود الخدمة بدعم  - ي الحاالت الطار ة وتقديم جميع التسهيالت الممكنة.  الهيئةيلتر 
 
 ف

ام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة، ويشمل ذلك يلتر   - م مزود الخدمة بوضع أنظمة و جرا ات ل ما  االلتر 

 مع التحديثات 
ً
خطط التطوير والتنفيذ، بالضافة ول التحليل المستمر للمخاطر والذي يتم تقديمه شهريا

ت.  ي تمَّ
 النر

م مزود الخدمة بصيانة كافة معداته مع ضما  توفت  جميع  -  
متطلبات وأدوات البيئة والصحة والسالمة يلتر

ومكافحة الحرا ق داخل الموقع المتعلقة بعمليات مزود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد، وتقديم تقرير دوري 

 عن عمليات الصيانة الخاصة بكافة المعدات. 

م مزود الخدمة بتوفت  معدات الحماية الشخصية ) -  
بعي   له من أحذية ( الالزمة لجميع العاملي   التاPPE’sيلتر

( ... الخ، وذلك بناً  عىل مخرجات عملية Helmets( وخوذ )Masks( وكمامات )Safety Shoesسالمة )

ي سيفرض 
ي سيقوم بها أو النر

ي للبيئة والصحة  الهيئةتقييم المخاطر النر تطبيقها بنا  عىل نظام ومارة أبوظنى

 والسالمة. 

م مزود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات - امه بإصالح  يلتر  ي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، والتر 
القانونية النر

ي 
 
ر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له أو أي شخص متواجد ف أي عطل أوعيب أو   

ر نتيجة أعمال المتعاقد أو تابعيه.   مواقع العمل يحدث له   
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في   عىل  - م مزود الخدمة بتدريب العاملي   والمشر  
تنفيذ نطاق العقد وتطبيق أنظمة البيئة والصحة يلتر

 والسالمة. 

تيبات  - ازية ضد الحرا ق والكوارث، والعمل عىل وتخاذ كافة التر م مزود الخدمة بإتخاذ كافة التدابت  االحتر  
يلتر

ي 
ورية لبقا  مواقع ومبان   آمنة والمحافظة عليها جرا  عملياته.  الهيئةالرص 

م مزود الخدمة بإلزام موظ - ام بال وابط القانونية و جرا ات اآلمن والسالمة. يلتر  ورة االلتر   فيه برص 

 

ي (())   –المادة الثالثون 
ر
امات أخرى للطرف الثان ر  التر

ي بأ  يسم   -1
ي  ا أو من ينوب عنه للهيئةيتعهد الطرف الثان 

بالطالع والمعاينة عىل جميع األعمال النر
ي 
من الدخول لمواقع العمل  ا أصحاب العالقة أو ممثليه الهيئةيقوم بها وال يحق له منع موظف 

 موضوع هذا العقد . 
2-  .

ً
 أو تعوي يا

ً
 أو مدنيا

ً
ي مسئوال مسؤولية كاملة عن عماله ومالحظيه سوا  قانونيا

 يكو  الطرف الثان 
ي عند تقديم الخدمات عنه أو ممثل -3

ه أو موظفيه أو مزودي الخدمة من الباطن ييتعهد الطرف الثان 
ي : الذي يقو 

 م بتقديم الخدمات أو أي جز  منها أ  يتقيد باآلنر
ام بأحكام هذه -أ   ألحكام هذتعندما  ا وأوامره الهيئةوبتعليمات العقد  االلتر 

ً
ورية وفقا ا راها   

 . العقد 
ممارسة أقض درجات العناية واالهتمام واستخدام أف ل المهارات والمثابرة واالجتهاد  -ب

ي 
ي مجاله أو مهنته أو تجارته لتقديم الخدمات النر

 
 ألف ل الممارسات ف

ً
نص ييالمطلوب وفقا
 . العقد  ا عليه هذ

 توفت  كافة األدوات والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.  -ت
ي  شمل أف ل الممارسات الدولية. استخدام المواد واألساليب و  -ث

 المعايت  المعتمدة والنر
ات المناسبة لتنفيذ المهام المناطه لهم.  -ج  استخدام الموظفي   الذين يتمتعو  بالمهارات والختى
 تقديم الخدمات بأقل الطرق تكلفة بما يتوافق مع المستوى المطلوب من الجودة واألدا .  -ح
ام بالقواني   أو اللوا -خ  

ي قد تنطبق من وقت آلخر عىل التأكد من االلتر
   السارية والمعمول بها والنر

 تقديم الخدمات. 
ار بمصالحه الهيئةعدم الخالل أو المساس باسم أو سمعة  -د  ي أي وقت من  ا أو عماله ا أو ال  

 
ف

 خالل أي أفعال أو االمتناع عن القيام بأفعال. 
وري ألدا  الخدمات فيما عدا م الهيئةعدم استخدام اسم أو رمز أو أسلوب أو شعار  -ذ  ا هو   

 بصورة مكتوبة.   الهيئةسم  به  وحسب ما 
ً
  احة

ي بالعمل عىل ونشا  السجالت  -4
ي هذا العقد يتعهد الطرف الثان 

 
امات الواردة ف بالضافة ول االلتر 

السليمة لكافة األعمال أو األشيا  ذات الصلة بتقديم الخدمات وتوفت  هذه السجالت عىل وجه 
 طلب العميل االطالع عليها وعمل نسخ منها. الشعة عند 
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ي ح ور اجتماعات المراجعة مع  -5
وع ويتم االتفاق  الهيئةعىل الطرف الثان  لمناقشة تقدم ست  المشر

وع.   عىل التاري    خ والوقت والمكا  لكافة تلك االجتماعات أ نا  المشر
ي وعداد وتقديم التقارير الشهرية أو أي معلومات وضاف -6

من وقت  الهيئةية قد يطلبها عىل الطرف الثان 
 آلخر. 

ي بح ور االجتماعات األخرى مع  -7
وأي طرف  الث حسب ما تقت يه  الهيئةيتعهد الطرف الثان 

ورة لمناقشة تقديم الخدمات.   الرص 
وع بنا  عىل  -8 ي أ  يقوم بجمع كافة المعلومات والمواد والبيانات المتعلقة بالمشر

عىل الطرف الثان 
 . ا أو ممثله الهيئةطلب 

ي موقع العمل بتنفيذ كافة األعمال المكلف بها حسب األصول  -9
 
 من عماله ف

ً
ي أو أيا
م الطرف الثان  يلتر 

ي يقدمها 
ي العقد وكذلك تنفيذ كافة التعليمات والرشادات النر

 
وط المتفق عليها ف الفنية ووفقا للشر

 فيما يتعلق بتنفيذ األعمال موضوع هذا العقد.  ا أو من ينوب عنه الهيئةوليه 
ي دوام عماله -10

 
ي بعدم ممانعته ف

م الطرف الثان  بع هم أو كلهم بعد الدوام  أو موظفيه يلتر 
ي أيام العطالت وذا استدعت ظروف العمل ذلك. 

 
 الرسىمي وف

ام بتعوي   -11 ي بمراعاة أحكام قواني   العمل المعمول بها داخل الدولة وااللتر 
م الطرف الثان  يلتر 

ر يلحق بهم و  والموظفي    العمال تب عىل ذلك من عن أي    ي ما يتر
يتحمل كذلك الطرف الثان 

ي االستعانة بعمال وضافيي   غت  مكفولي   لديه. 
 مخالفات. وال يجوز للطرف الثان 

م مزود الخدمة بوضع خطة ل ما  وستمرارية األعمال موضوع العقد، وبما ي من عدم تعطل  -12 يلتر 

بتحديث هذه الخطة بشكل سنوي بنا  أي خدمة أو معدات أو عدم توفر أي عمالة، عىل أ  يقوم 

 عىل المستجدات. 

13-  : م مزود الخدمة بمتطلبات "نظام ودارة وستمرارية األعمال" كحد أدن   يلتر 

ي يتم تطويرها لتمكي   المؤسسة من  -
توفت  خطة وستمرارية أعمال )مجموعة من الجرا ات النر

ي حال تو 
 
 قع األعمال أو تعطلها(مواصلة أنشطتها الحيوية عىل مستوى مقبول محدد مسبقا ف

كة، الجرا ات التصحيحية  - ي الشر
 
توفت  سجل للمخاطر )تقييم المخاطر للعمليات واألنشطة ف

 والوقا ية(

توفت  تحليل التأ ت  عىل األعمال )عملية تحليل مهام األعمال ومعرفة التأ ت  الذي قد يس به  -

ت والذي يوض  البنية التحتية تعطل األعمال عليها من حيث التأ ت  عىل القيمة واألولويا

 الالزمة لدعم أنشطة األعمال الحرجة والمهام الخاصة بالمؤسسة(

ي  -
 
اتيجية وستمرارية األعمال )نهج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعاف توفت  وستر

 والستمرار بعد انقطاع وتعطل األنشطة(

ي ودارة اس -
 
ي )نهج منظم يستخدم ف

 
اتيجية التعاف تمرارية األعمال للتأكد من استمرارية توفت  استر

ي بعد حدوث التعطل أو التوقف(
 
 الستجابة والتعاف
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ر المادة   )) اإلعالن (( - الحادية والثالثير

ي أ  ينشر أو يعلن للعامة عن أية أمور تتعلق باألعمال
وال بعد الحصول  موضوع هذا العقد  ال يحق للطرف الثان 

 . الهيئةمن  مسبق عىل وذ  خطي 

ر  الثانيةالمادة   ))اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال((  -والثالثير

ي شعة وبال  الجهات المختصة داخل 
ي  الهيئةيجب عىل الطرف الثان 

 
عن جميع حاالت الحتيال المعرفة ف

ي  ، الهيئةآلية البال  عن الحتيال المعتمدة ب
ون  يد اللكتر   Fraud@ADAFSA .AEوذلك من خالل التى

ر   مراجعة األسعار (())  –المادة الثالثة والثالثير
 

األسعار و بالتفاوض لتخفي    يحق للهيئة كلما دعت الحاجة و أ نا  مدة شيا  العقد أ  يقوم بمراجعة
.  الهيئةأسعار األعمال والخدمات المذكورة بالعقد، عىل أ  يقوم   بإصدار أمر تعديل يعتمد من الطرفي  

 

ر    )) تسليم المواقع (( -المادة الرابعة والثالثير
 

ي استالم و سليم كافة  المواقع حسب خطة  سلم وتعتمد من الطرف األول، كما يحق 
م الطرف الثان  يلتر 

ي حال انتها  العقد أو انتقاله ول مزود 
 
خدمة آخر دو  للطرف األول االحتفاظ بالعمال والموظفي   ف

 . ي
 الحاجة ول موافقة الطرف الثان 

ر  الخامسةالمادة   )) نسخ العقد (( :  -والثالثير

 حرر من هذا العقد نسختي   بيد كل طرف نسخة أصلية الستخدامها والعمل بموجبها. 

ي 
 الطرف األول                                              الطرف الثان 

ي للزراعة   .............................                      والسالمة الغذا يةهيئة أبوظنى
 .......................  ه.....................                               يمثل ا هيمثل

 بصفته ...................                                بصفته ..................... 
 ...................                               التوقيع ...................... التوقيع 

 

 

 
 
 
 

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 لغرض من طلب تقديما .1
 

والهدف . لمعالجة خدمات الترجمةستعانة بمصادر خارجية بمبادرة استراتيجية لالتقوم هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  1.1

المستقبل، فضال  ييمكن االستفادة منها في مبادرات االستعانة بمصادر خارجية ف متميزةمن ذلك هو توفير أساس إلقامة شراكة 

 . عن العمل المتصل بالمشروع

 العمل نطاق .2
 

لمختلف األغراض التي تحقق األهداف  الجودةبالبحث عن خدمات ترجمة عالية تقوم هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية   2.1

 في حكومة أبوظبي، على أنه من المتوقع أال يتقدم للمشاركة فيها إال مزودي الخدمات ذوي الهيئةالتشغيلية والقانونية لدور 

 للهيئة.لمتطلبات الترجمة تهم واستجاب م،ويمكن الوصول إليه م في مجال الترجمة،به ا  موثوقعالية،  كفاءة

 دول أدناه يوضح قوائم اللغات المراد ترجمتها:الج 2.2

 الرتمجة إىل اللغة املراد ترمجتها نوع الرتمجة

 القائمة الرئيسية

 العربية

 اإلجنليزية

 الفرنسية

 األوردو

 اإلجنليزية

 العربية

 األوردو

 الفرنسية

 الفرنسية
 العربية

 اإلجنليزية

 األوردو
 العربية

 اإلجنليزية

 الرتمجة القانونية
 اإلجنليزية العربية

 العربية اإلجنليزية

 الرتمجة الفورية
 اإلجنليزية العربية

 العربية اإلجنليزية

 لغات أخرى

 البنغالية

 العربية أو اإلجنليزية

 أو ابلعكس

 اهلندية

 املاالايالمية

 النيبالية

 الفارسية

 السواحيلية

 الصينية
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 األملانية

 اإلسبانية

 

يلتزم مزود الخدمة بأن تكون جميع الوثائق التي تتم ترجمتها عالية التخصص، وذلك باستخدام اإلشارات والمصطلحات  2.3 

للغات العلمية بالنظر إلى تنوع التخصصات، والتي منها على سبيل المثال: المستخدمة في وسائل اإلعالم، والتشريعات، 

والكيمياء القانونية، وعلم األحياء المجهرية، وعلم األحياء، والسالمة اإلشعاعية، وسالمة األغذية، والتنظيم المتعلق 

، مع األخذ باالعتبار أن بعض الوثائق قد تكون معقدة وفريدة من بالزراعة، والعلوم البيطرية، والقوانين، والهندسة، وغيرها

المناهج الدراسية، وجداول أعمال المؤتمرات، والمواد اإلعالمية، ومواد العرض ال: نوعها والتي منها على سبيل المث

العلمي، وتقييمات المختبرات، والنشرات اإلخبارية، والسياسات، ومحتوى الموقع اإللكتروني، والمنشورات، وأدلة 

 الصيغة المحددة مسبقاً. ، والوصف الوظيفي، والعقود، واالتفاقيات، والوثائق ذاتبالهيئةاإلجراءات الخاصة 

، والتي منها على سبيل  تحددها الهيئةيلتزم مزود الخدمة بتقديم الترجمة المطلوبة ضمن البرامج والتطبيقات االلكترونية التي  2.4

 المثال: أدوبي.

في حال طلب ترجمة قانونية، فإنه يلتزم مزود الخدمة بتنفيذ جميع المتطلبات القانونية المعمول بها، والتي منها على سبيل  2.5

الوثائق إدارة قسم  –المثال: ختم جميع األوراق بالختم القانوني في ظرف مغلق. ويتم تسليمه باليد إلدارة المرافق والخدمات 

 والسجالت.

لخدمة بجميع متطلبات تنفيذ خدمات هذه االتفاقية، على أن تكون األسعار المقدمة في العروض المالية شاملة لما يلتزم مزود ا 2.6

، وأعباء نقلها لالعتماد لدى أي جهة حكومية، والزيارات الالزمة لمناقشة الهيئةيتعلق بعملية االستالم والتسليم للوثائق من 

 م عليها.مواضيع الترجمة وصيغها والتعديل الالز

 يلتزم مزود الخدمة بتقديم تقرير شهري للطلبات المنفذة بنهاية كل شهر إن وجدت. 2.7

على أن يكون الممثل لمزود الخدمة  ممثل للشركة ألغراض تنفيذ بنود هذه االتفاقية،( 1يلتزم مزود الخدمة بتحديد عدد ) 2.8

 يجيد اللغة العربية.
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طلب إعادة ترجمة بعض أو كل  للهيئةيلتزم مزود الخدمة بأن تكون الترجمة المقدمة صحيحة ومقدمة وفق المطلوب، ويحق  2.9

 وثيقة مطلوبة في حال وجود أخطاء أو قصور في الترجمة دون تحمل أي تكاليف إضافية.

 رضا العمالء .3

يلتزم مزود الخدمة بإجراء تقييم للخدمة المقدمة بعد االنتهاء من تنفيذ أي طلب ترجمة من الجهة الطالبة، علما  بأن الحد  3.1

 . ٪85قبول هو الماألدنى 

 .  اتفاقية مستوى الخدمة4

 

 : أدناهيلتزم مزود الخدمة بتوفير خدمات الترجمة وفق جدول اتفاقية مستوى الخدمة الموضحة في الجدول  4.1
 

 الترجمة الفورية عاجل عادي
 كلمة( 6000)عدد 

 أيام عمل 3كحد أدنى في 
 كلمة( 3000)عدد 

 كحد أدنى في يوم عمل واحد
 كلمة( 500)عدد 

 ساعات عمل 4كحد أقصى في  

 

 
 :معايير تقييم عروض مزودي الخدمة .5

للتقييم الفني والتي سيتم توضيح معاييرها حسب الجدول سيتم تقييم جميع عروض مزودي الخدمة بناًء على اآللية المعتمدة  5.1

 أدناه:

 الوصف عنوان المعيار ت

 فهم متطلبات العمل  1
 درجات(. 20قياس مدى فهم مزودي الخدمة لجوانب االتفاقية ) -

 درجات(. 15شمولية العرض الفني لجميع اللغات المذكورة ضمن هذه االتفاقية ) -

 مؤهالت مقدم الخدمة 2

 درجات(. 10الخبرات السابقة ) -

 درجات(. 10مراجع توضح حجم العمل السابق والحالي لعقود الشركة ذات الصلة ) -

 درجات(. 10شهادة معتمدة للجودة ) -

3 

الهيكل التنظيمي 

لفريق العمل وكفاءة 

 الموظفين

في الشركة خطط التصعيد: تقديم قائمة باألسماء والهواتف والبريد االلكتروني للمسؤولين  -

 درجات(. 5للتواصل في حال وجود قصور في الخدمة )
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 استمرارية األعمال 4
 15خطة الستمرارية األعمال بما يضمن عدم اإلضرار باستمرارية الخدمات المطلوبة )

 درجات(.

 درجة(. 15) الهيئةتوفير ترجمة لنموذج مقترح من  - جودة الخدمة 5

 % . 80نسبة النجاح   -
 
 

 العقوباتبنود  .6

 

يجب على مزود الخدمة االمتثال دائماً لبنود هذه االتفاقية ومؤشرات األداء المذكورة أدناه، وفي غير األوضاع القاهرة التي  6.1

يتم تقديرها ورفعها إلى مدير العقد لالعتماد والموافقة أو الرفض، وتترتب العقوبات المذكورة أدناه في حال وجود قصور 

 ببنود هذه االتفاقية:في الخدمة أو إخالل 

 اتفاقية مستوى الخدمة مؤشر األداء

 توفير وتحديث قنوات التواصل والتصعيد

 ضمان استمرارية الخدمة

 توفير المتطلبات الالزمة الستالم وتسليم الوثائق ونقلها إلى الجهات المعنية.

 عدم تقديم الخدمة المطلوبة في الوقت المحدد

 المستوى المطلوب بحسب بنود هذه االتفاقيةعدم تقديم الخدمة على 
 تقديم خدمات ذات جودة عالية

 

االحتفاظ بسجالت مالية  عدم تقديم تقرير شهري للطلبات المنفذة

وعملياتية محدثة 

 ومصححة

تقديم فاتورة واحدة فقط عن كل شهر وعدم تجزئة الفاتورة الشهرية ألكثر من طلب في الشهر، 

 ( من بداية كل شهر15أقصاه اليوم )وتسليمها في موعد 

 
  % من القيمة اإلجمالية للعقد .10الى نسبة  األداء اتالعقوبات في حال عدم االلتزام بمؤشرتصل 

 سرية .7
 

، وال يحق لمزود الخدمة ادعاء ملكية أي للزراعة والسالمة الغذائيةأبوظبي  لهيئةملكا  بيانات المعلومات أو التعتبر جميع   7.1

 . معلومة داخلة ضمن نطاق هذه االتفاقية وثيقة أو
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تعتبر جميع المعلومات و. يجب أن تكون سرية للغاية احتفظ بهييوافق مقدم العطاء على أن أية معلومات أو بيانات   7.2

اإلفصاح عن أي  زود الخدمةوال يجوز لم ،الغذائية سرية وخصوصيةبهيئة ابوظبي للزراعة السالمة والبيانات الخاصة 

 . معلومات أو بيانات في أي وقت ألي شخص أو كيان

واللوائح والتشريعات المتعلقة بأمن المعلومات والمعمول بها في دولة  قوانينالتزام بجميع ليوافق مقدم العطاء على اال  7.3

 . حكومة أبوظبي، وهيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةواإلمارات العربية المتحدة، 

تزم مزود الخدمة باالحتفاظ بجميع البيانات المتعلقة بهذه االتفاقية وخدماتها بسرية تامة، ويحق للهيئة طلب جميع أصول يل  7.4

البيانات والمعلومات التي يحتفظ بها مزود الخدمة، كما يحق للهيئة المطالبة بإتالف أي وثيقة أصلية أو منسوخة خاصة 

 . ي وقت خالل مدة سريان هذه االتفاقية أو بعد انتهائهابالهيئة موجودة لدى مزود الخدمة في أ

وذلك ، الهيئةحتفظ بها تإلى المعلومات والبيانات الخاصة أو السرية التي يحق للهيئة إعطاء إذن جزئي أو كلي للوصول   7.5

 . زود الخدمةروري لتنفيذ مسؤوليات مالحد الضيتمثل ب
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 نماذج للترجمة
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أعلنتتتللجنل نتتتظلجنلنعلتتتظلنلنسنةتتتسولجننمتتت ظلجوتتت انشلنلنتتتسطلاتتت  ا ةسلجن تتت  لجو ا تتت لجنتتت  ل

جختتلتتتلللنسنةس تتتلللتتتملجنسجمتتتالجتتت ل تتتكتلكسلجن تتتس  للتتتملجس تتت لأمتتت  كملجنتتت  نملنللنتتتس طل ل

أدنةتتت  رلمسعساتتتظل تتتل لجن تتتةالجنآتتت  لمتتت ل جاتتتمللسلنلةتتتس لنسرتتت ل رتتتة لج لتتت لجنتتت   ج لا اتتتسل

دج ةلهةئتتتتظلأمتتتت  كملنل  جعتتتتظلاجنمتتتتبشجظلجن  جرةتتتتظرلام تتتت ج ظلشتتتتاا لجنسرس تتتتظل رتتتتة لج لتتتت ل 

ج تتتتسج ة ةظلجتتتالجنلةئتتتظرلأ ل فلتتتسنملجنآتتتلتسولجنت س اتتتظلجنتتتتملشتتتلمهسلجنلنتتتسطلمل تتتللن تتت ل

 جرتتتسل ةلتتتظلأاسجتتتللجن بش تتتظلل10,892جلةتتت  لد هتتتال جتتتس ج مرلان تتتالجنلنتتتسطللتتتملج تتتتت س لل100

دانتتتظرلجتتت لمةنلتتتسلل18شتتت  ظلجتتت لل150عس ضتتتسملال لتتت  لن تتت لل120 نتتتشلفسنتتت لج تتتس  ظلأ  تتتسلجتتت ل

 جنلللكظلجننسمةظلجنمن داظلجنتملحلللضةفلش فلجننم ظلجو انشلج لجنلنسط.

املتتت للجنلنس تتتكظرلاتتتسسل تتتنسدةل جشتتتملج لتتتملمتتت ل جتتتسللجنلنآتتت   ل رتتتة لجنل نتتتظلجنلنعلتتتظل

نلنسنةتتتسولجنلنتتتسطا ل تتتنمج لمسنن تتتسيلجنككةتتتسلجنتتت  لحتتتتتتلللنسنةتتتسولجننمتتت ظلجوتتت انشلنلنتتتسطل

 لجو ا تتت لاجنتتتتملج تتتت ننسلجتتت لخبشنلتتتسلفلتتتال   كتتتظلجتتت لجن كتتتسج لاجنل تآتتتة لاتتت  ا ةسلجن تتت 

اجنلننةتتتة لجتتت لجسمتتتملجن تتتساةلجن ة جنةتتتظلاجنلتتت ج عة لعلتتتشلجمتتتت  لجنلن تتتتظلاجننتتتسنال  تتتلل

جعلتتتتظلاجحتتتتمةلج تآتتتتظلنتلكتتتتة لفلةتتتتالجنل تتتتس  ة لجتتتت لجنتنتتتتسفلعلتتتتشلأل تتتت لجنللس  تتتتسول

سجولاج ج كتتتتتظللختتتتتسلجوشمتكتتتتتس جولجنلمتتتتتتمججظلاجو  تتتتتسنة لجن ما تتتتتظلا كتتتتتسدسلجنلنسلتتتتتظلاجن كتتتتت

لاجنتتنةسولجنتملا لمهسلا سعلجن ساةلجن ة جنةظ. 

اأشتتتس لجنلنآتتت   ل نتتتشلأ لجننتتتتسرالاجنل سفتتتسولجنل لتتتسةلجنتتتتمل  جتتت لجنةلتتتسلجنلتتتا لسلجنتتتمانمل

جنلآتتتتسح لنلنسنةتتتتسولجنلنتتتتسطلاج ل عتتتتظلجنتتتت   لجنلت آآتتتتظلجنتتتتتملعتتتتتمولعلتتتتشلجتتتتمج ل

بتتتتشجالجنلمتتتتتتكلةظلنكسلتتتتظلجنت تتتتماسولجنتتتتتملأاتتتتسملجنلنتتتتسطلجن بش تتتتظرل تمتتتتسهاللتتتتمل  تتتتالجنل

  جفتتتللا تتتسعلجن تتتساةلجن ة جنةتتتظلا تتتك لج جفلتلتتتسلملتتتسلامتتتلاللتتتملجحتتتمج لنتلتتتظلن عةتتتظلحتةتةتتتظل

لتتتتملهتتتت جلجنت تتتتسعلجنللتتتتارل لتتتتسلشتتتتك لجنلنتتتتسطلجنآتتتتظلجتلةتتتت ةلااةلتتتتظلج تتتتسلظلنلتنساتتتتفل

ن تتتتساةلمسوإجكسنتتتتسولجنككةتتتتسةلاجنلتتتتسللجنت س اتتتتظلاجنتتتتتم جولجوإنتسفةتتتتظلجنتتتتتملا ختتتتسلملتتتتسلا تتتتسعلج

جن ة جنةتتتظللتتتمل جتتتس ةلأمتتت  كملعلتتتشلافتتتللجن آتتت لللتتتمل تتت ل نتتتسجملجن لتتت لعلتتتشلجنت تتتسول

له جلجنت سعلجن ة  . 

اجتتتتسح للنسنةتتتتسولجنلنتتتتسطلج بتتتتش لجنلتتتتا لسلجنتتتتمانملنلنتتتتسطلاتتتت  ا ةسلجن تتتت  لجو ا تتتت ل

 تتتسنملأاتتتسملجنلنتتتسطلم  تتت  لن كتتتظلجتتت لجن كتتتسج لاجنلت آآتتتة لنسا تتت جلخبشنتتتللا تتتساسلجل تتتظل

ن ةتتت جنمل آتتتنسعظلجو نكتتتس لجنلنسمتتت ةللتتتملجنلنتتتس نلجنتسحلتتتظرلاجن تتتملجتتت للتتتملج تتتسسلجوإنتتتتس لج

ا عساتلتتتسلللجوإفلتتتسدلجن تتتسج  لاجنمتتتة سةلعلةتتتلللتتتملجنت نتتتس لجنلنت تتتظلنب نكتتتس رلاجتتت ظلجن تتت جلس

ل-لتتتتتملجنت نتتتتتس لجنلنت تتتتتظلنب نكتتتتتس رلاجوتتتتتإدج ةلجننسف تتتتتظلنلتتتتت ج علجنت نتتتتتس لجنلنت تتتتتظلنب نكتتتتتس 

ظللتتتملا تتتسعل نتتتتس لجو نكتتتس لاج تتتت مجملجنتكن ن فةتتتسلجوشاتآتتتسدل نلتتتسدلأ سلتتتعرلاجن  جعتتتظلجنماةتتتت

 دج ةلجنت نتتتتس رل  سمتتتتظلجنلنلتتتتملجنتتتتمانملنك تتتت  للللتتتتملجوإنتتتتتس رلاجنلتتتتسللاجنت تتتتماسوللتتتتم

جنت تتتماسول-جن تتتساةلجن ة جنةتتتظرلاجوإجتتتمجدلجن تتت جرملجنلنس تتت لنل ة جنتتتسوللتتتملجنلنتتتس نلجنتسحلتتتظل

 ة جنةتتتتظللتتتتملدانتتتتظلاجن لتتتت سرلل تتتتبشملعتتتت لم تتتتفللتتتتسللجوش تتتتت لس للتتتتملج سوتتتتشولجن تتتتساةلجن

لجوإجس جو.
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 لتتتتسلشتتتتلملجنلنتتتتسطلعلتتتتشلجتتتتمج لأاسجتتتتللجن بش تتتتظلعتتتتتملج ل عتتتتظلجتتتت لجنتتتت   لجنلت آآتتتتظل

ج تتتتلملللأجتتت س لجن تتتساةلجن ة جنةتتتظلنتنعتتتةالجننسرتتتملجنلنسلتتتملجتتت لجنلنتتتسطلا لكةتتتنلالجتتت ل

أهتتتالجنللتتتس جولاجن كتتتسجولاجنلنتتتس فلجنبش جتتتظلنت تتت اسلعللةتتتس لارللتتتملج سوتتتشولج تللتتتظلجنلتتتسل

ظللتتتمل سمةتتتظلجنل تتت رل متتتلة لجن ة جنتتتسولجنلنت تتتظلنل تتت ج رل سمةتتتظلجو حةتتتس لجنلسرةتتتظلعلتتتالجن  ج تتت

ا تتتت لةسلجنل تتتت ملاجن لةتتتت رلجت لكتتتتسولللاف جنتتتت لجنت  اتتتتظلجن ما تتتتظرل سمةتتتتظلجو  نتتتتسملاجنلتتتتسع 

جو عبتتتشفلا جتتتمجدجولجو عبتتتشفللتتتمل تتت ل تتتسافلجنلنتتتسللجنتسحلتتتظلنل ة جنتتتسولجنل تتتتسةلجنآتتت ةسةرل

ن ة جنتتتسولجنل تتتتسةلجنآتتت ةسةلا نتتتتس لجنتتتماجف رلاجوش تتتت  جعل ضتتتسلظل نتتتشلأهتتتمجفلجنتسمةتتتظللتتتملج

لجنلسرملاأنعلظلجنتملنلجنمجرس .

احعةتتتللأفن تتتظلجنلنتتتسطلمراكتتتسسل كةتتتسلاج تتتس  ظلاج تتتنظلجتتت لجن للتتت  لاجنللتلتتتة رلحةتتتفل

ج تتتتتتك لجنلنتتتتسطلالتتتت دجملجتتتت ل لكتتتتظلجنم ج تتتتسولجننلةتتتتسلاجنكتتتتسح ة لاجننتتتتسجلة للتتتتملج تتتتسسل

ظلجنآتتتت ةظلجنكة ساتتتتظلاجنآتتتةمنةسولجنكة ساتتتتظلاجنل تكتتتتسجولجوإنتتتتس لجن ةتتتت جنملاجن تتتت ولجنسعساتتت

جنتسمنتتتظلنلت تتتسعلجن تتتتسلللتتتملجوإجتتتتس ةلجلتتتسلأ تتتتسيلنلتتتاللسجتتتتظلجوش بتتتشعلعلتتتتشلأهتتتالجنتتنةتتتتسول

اجن لتتت سلجنلكتكتتتسةلجنتتتتملعسضتتتتلسلن كتتتظلجتتت لجن تتت  سولجننسنلةتتتظلاجنل لةتتتظلجنسجرتتتمةللتتتملج تتتسسل

لتتتتتتشلأل تتتتتت لجنللس  تتتتتتسولجو م تتتتتتس لاجنت تتتتتت اسلجن  جعتتتتتتملاجوإنتتتتتتتس لجن ةتتتتتت جنمرلاجنتنتتتتتتسفلع

لاجن كسجولجنلتكنظللمله جلجنت سعلجنللا.

لوتتتشفلل5 لتتتسل  تتتلنللجنلنسنةتتتسول كتتتساالجنلتتتسر ا لمنل تتت لجنمتتتبشوشولجتتت لحةتتتفلجوإنتسفةتتتظلنتتتتل

 أسلجمتتتتت  لمل تتتتتس  ظلج لةتتتتتظلا الةلةتتتتتظرلاجنلتتتتتسر ا لمتتتتتسنل جدجولعلتتتتتشلأل تتتتت لجنمتتتتتبشوشول

 جنةتتتظرلاجنتتتتمل تتتال نعةللتتتسلعلتتتشلجتتت لجسمتتتملجن تتتساةلجن ةل175 أسلمل تتتس  ظلل1300جنل لةتتتظلنتتتتتل

جتتتمج لأاتتتسملجنلنتتتسطل نتتتشلفسنتتت ل كتتتساالجنلتتتسر ا لم تتتسر ةلجنتلةتتت للتتتمل سمةتتتظلجوإمتتت لاجنل جشتتتعل

للسر .ل113جلة  لد هال   عللعلشلل1.625متةلظل فلسنةظلنل  جر لمل لل

اتتت  سلأ لفتتتسر ةلجنتلةتتت للتتتمل سمةتتتظلجوإمتتت لاجنل جشتتتعلأ لتتلتتتسلهةئتتتظلأمتتت  كملنل  جعتتتظلاجنمتتتبشجظل

 جرةتتتظلملتتتتمفل نجتتتة ل تسلتتتتظلجنتلةتتتت لاجنت تتت ةالعلتتتتشل كنتتتتملأل تتت لجنللس  تتتتسولنل لتتتتس لجن 

علتتتتشلجوتتتت ج لجن ةتتتت  لا ن اتتتت دلجننسرتتتتملجوشاتآتتتتسد لعلتتتتشلجنلسمتتتتملاجنلمتتتتسهلظللتتتتمل لكةتتتتظل

لللجحتةسفسولجنم  لجنل لملج لجنلنت سولجن ة جنم.

متكتتتتتس جولاشتتتتتلمولجنلنسنةتتتتتسولج تتتتتتنسجطلأمتتتتتس لجنتتنةتتتتتسولاأ تتتتتسنة لجنتسمةتتتتتظلاجوإنتتتتتتس لاجوشل

شتتتللللأنعلتتتظل كن ن فةتتتظلنتتكتتتالجن تتتساةلجن ة جنةتتتظرلاجتسمنتتتظلعللةتتتسولجو   اتتتظرلالنتتتظل نتتتتةال

جو متتتتس لمسنك تتتس رلاأحتتتم لجنتتتمجولاأداجول سمةتتتظلجن تتتساةلجن ة جنةتتتظرلاجنآتتتسولاأنعلتتتظل كساتتتمل

جن عتتتسرسرلانعتتتسملجن  تتتسنظلجنلكسشتتت ةلانعتتتسملجنتكساتتتملجنآتتتنسعملننللةتتتسولجنتلتتتتة لا سمةتتتظل

 شلفسن لعسطلجنمجولجت   ةلنلننساظلمنعسلظلجن ساةلجن ة جنةظجنماجف رل ن

  

2/28/2012  
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Around 4500 Visitors at the Second Agricultural Exhibition in Al Ain  

The second Agricultural Exhibition, organized by Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) 

during February 22 -25, 2012 in Al Ain under the patronage of His Highness Sheikh Mansour bin 

Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister of the UAE, Minister of Presidential Affairs and Chairman 

of ADFCA, attracted around 4500 visitors from all walks of life.  

The event concluded with an award ceremony in which a number of individuals and companies 

were honored for their performance excellence in various aspects of farming as well as for 

constructive participation in the exhibition. 

The honoring of excellence at the exhibition was done in several categories, taking into account the 

diversity of activities within the agriculture sector. HE Mubarak Al Mansouri, Executive Director of 

the Agriculture Sector at ADFCA and the Chairman of the Organizing Committee for the exhibition 

and Mohamed Jalal Al Reyaysa, Director of Communication and Community Service at ADFCA, gave 

away the prizes for the winners at a special ceremony at the exhibition on the last day of the event. 

They also honored the companies that sponsored or supported the event. 

The first, second and third prizes for the best model farm went to farms owned by Obaid Khalifa Al 

Jaber Al Marri, Talib Abdullah Matar Al Rumaithi and Ebtisam Obaid al Balouchi respectively; 

whereas the prizes for the best animal farms went to Ahmed Saeed bin Murshid al Ka’bi and 

Abdullah Mohamed Murad respectively. The awards for the best firms in animal and veterinary 

production in the year 2011 went to Al Ain Farm for Cows and Al Samman Poultry Farm for cow 

farms and poultry farms respectively. 

The following are the other awardees and their categories: Fish farms (Al Jarf for Fish), Butcheries 

and slaughter houses (Al Aali Slaughterhouse in Abu Dhabi), Clinics and hospitals (The German 

Veterinary Clinic), Pharmacy (Scientific Veterinary Centre), Veterinary Depots (Eurofeet 

Veterinaries), Laboratories (Al Aman Veterinary Laboratory) and Fodder (Hurs and Cors 

Company). Al Foah and Agthia, both strategic partners for the exhibition, Al Dhahra Agriculture, 

First Gulf Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, all strategic sponsors for 

the event, and Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Saif & Bin Harmal Drilling 

Establishment, Bin Ham Electrical and Mechanical Company, Al Wathba Company for Central 

Services, all supporting sponsors, were honored during the event.  

Mohamed Jalal Al Reyaysa, Director of Communication and Community Service at ADFCA, said the 

credit for the success of the second edition of exhibition would go to organizations that sponsored 

and participated in the event. "But for their support and involvement, we would not have been 

able to pull it off as well as we did. We thank them for their enthusiasm and commitment," he 

added. 

The exhibition saw participation of various agriculture and animal wealth companies and 

organizations from the private and public sectors. Part of the Authority’s efforts at bringing about 

comprehensive farming reforms in the Emirate of Abu Dhabi for sustainability, environmental 
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protection and better market orientation of agriculture, the exhibition’s first edition had taken 

place in Liwa two years ago.  

Spanning over 7000 square metres, the Exhibition hosted several pavilions to showcase 

breakthrough agricultural technologies and systems such as irrigation and chemical and organic 

fertilizers. Other stands hosted during the show focused on agricultural equipment and 

machineries, post-harvest produce treatment, local produce, date palm stand, and livestock 

products. On the sidelines of the exhibition, several activities such as symposiums, awareness 

programs, cultural contests and some plays also took place. In addition, an auction to sell some 

breeds of sheep and goats during the Show attracted active popular participation and sales 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 
The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

P.O. Box No. 52150 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:   

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY AUTHORITY (hereinafter referred to as 

“ADAFSA”) has entered into an agreement with ..................……………………….….. (hereinafter referred to as 

“Contractor”) for ..................………………………........................., and whereas CONTRACTOR is required under 

the AGREEMENT to procure a Performance Bank Guarantee issued by a bank in favour of ADAFSA in support of 

the due and proper performance of the obligations undertaken by CONTRACTOR  in respect of the 

above-mentioned AGREEMENT; 

Therefore, in consideration of the above, we  [Name of the Bank]  established in Abu Dhabi and having our 

address at P.O. Box ....... , Abu Dhabi, U.A.E. hereby irrevocably and unconditionally guarantee and undertake to 

ADAFSA, without any right of defence set off or counterclaim whether on our behalf or on behalf of 

CONTRACTOR  to pay to ADAFSA a sum not exceeding  (Figures) (Letters) or any lesser sum specified by 

ADAFSA upon receipt of ADAFSA’s written request addressed to us in the event that CONTRACTOR  fails to 
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perform or fulfil any of his obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADAFSA’s name 

at such bank in Abu Dhabi as ADAFSA shall stipulate or in such other manner as shall be acceptable to ADAFSA. Such 

written request shall be conclusively binding on us for all purposes under this Performance Bank Guarantee. 

We agree that any changes, modifications, additions or amendments which may be made to the AGREEMENT, or in 

the work to be performed there under, or in the payments to be made on account thereof, or any extensions of the 

time for performance or other forbearance on the part of either ADAFSA or CONTRACTOR  to the other or to any 

other guarantor of the obligations of either of them, shall not in any way release us from our continuing liability 

hereunder, and we hereby expressly waive our right to receive notice of any such changes, modifications, additions, 

amendments, extensions or forbearance. 
 

We further agree that any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deductions for or on 

account of any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, deductions or withholdings of any nature 

whatsoever and by whomsoever imposed. 

This Performance Bank Guarantee shall come into force on the date hereof and shall continue until the issue of 

COMPLETION CERTIFICATE or the FAC  

This Performance Bank Guarantee shall be governed by and interpreted under the laws of Abu Dhabi and the U.A.E. 

 

Yours faithfully, 

 

_______________________________ 

Authorised Signature and Stamp of Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3من  3القسم 
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 األسعارجدول الكميات / 

 

 المحتويات

 جدول الكميات الغت  مسعر -1
 جدول األسعار -2

 

 

 

 

 

 

 الغتر مسعر –جدول الكميات  – 1  
 المقدمة : 

ي 
ي ه               ذا الج               دول ال تع               ف 

 
امات               ه خ               الل تنفي               ذ  م               زود الخدم               ةو  الكمي               ات الموج               ودة ف م               ن التر 

العق             د وعلي             ه يج             ب أ  يك             و  ج             دول الكمي             ات ق             د غ             ط جمي             ع الم             واد والخ             دمات الالزم             ة 
 للمواص                         فات والشر                         وط   عم                         اللتنفي                         ذ نط                         اق األ 

ً
ي العق                         د وفق                         ا

 
المطل                         وب انجازه                         ا ف

والرس                   ومات الخاص                   ة به                   ذه الخ                   دمات واألعم                   ال المرفق                   ة ع                   ىل أ  تك                   و  ه                   ذه الكمي                   ات 
 .                                                                               الهيئةلية وبحسب المواصفات المطلوبة من قبل والخدمات بجوده عا

ام                 ات الناتج                 ة ع                 ن  م                 زود الخدم                 ة* ع                 ىل  أ  يتحم                 ل كاف                 ة المس                 ؤوليات والواجب                 ات وااللتر 
ي 
 
                                                                          العقد.             هذا  تطبيق جميع البنود المنصوص عليها ف

 للمواص                فات والشر                وط العام                ة المنص                وص  م                زود الخدم                ة* ع                ىل 
ً
أ  يح                دد الكمي                ات طبق                ا

ي 
 
 العقد.  هذا  عليها ف
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ي أ  يس                م  ألي زي                اد م                زود الخدم                ة* يج                ب ع                ىل 
 
ي الكمي                ات أو ف

 
غ                ت  ال الض                افيةم                واد ال ة ف

ي ه                   ذه الم                    واد أو 
 
ي ه                    ذا الج                   دول أو العق                    د وذل                   ك وذا تطل                    ب المشر                   وع زي                    ادة ف

 
م                   ذكورة ف

 الكميات.                                              
ي ه                      ذا الج                      دول وطبق                      ا  م                      زود الخدم                      ةيج                      ب ع                      ىل * 

 
ام بالكمي                      ات الموج                      ودة ف االل                      تر 

ي ه                    ذا العق                    د 
 
ام                    اوأي وض                    افات أو  للمواص                    فات الم                    ذكورة ف أخ                    رى س                    وف يتحمله                     ا  تالتر 

  . مزود الخدمة
 لكاف                    ة المتطلب                    ات 

ً
* يج                    ب أ  يك                    و  المبل                    غ الجم                    الي لتق                    ديم ه                    ذه الخ                    دمات ش                    امال

ي 
 
مل ع                 ىل س                  يل تالعق                 د و ش                 ه                 ذا الالزم                 ة لتنفي                 ذ جمي                 ع الخ                 دمات المنص                 وص عليه                 ا ف

ال الحرص                      توري                     د وتركي                     ب وص                     يانة اآلالت واآللي                     ات والمع                     دات واألدوات الالزم                     ة   مث                    الال
ي س                     وف ي                     تم اس                     تخدامهم أ ن                     ا  تنفي                     ذ و 

المس                     تخدمة للمشر                     وع واألي                     دي العامل                     ة ال                     نر
ة ال ما .                                                                                                         وع وفتر                                                                          المشر

 مش              مولة 
ً
ي ه             ذا الج              دول تعت             تى ض              منيا

 
* وذا ل             م يك              ن هن             اك أي  س              عت  ألي م             واد ل              م ت              ذكر ف

ي جدول األسعار.                                                                                     
 
 بأسعار البنود الموجودة ف

اخ                   يص واألذو تص                   اري      جمي                   ع ال باس                   تخراجأ  يق                   وم  م                   زود الخدم                   ة* ع                   ىل  الالزم                   ة  والتر
ي   هلتنفي                    ذ ه                     ذ

 
دول                    ة الم                     ارات العربي                    ة المتح                     دة الخ                    دمات م                     ن الجه                    ات المختص                     ة ف
يج                  ب علي                  ه ع                  ىل المشر                  وع و الدال                  ة وعلي                  ه أ  يق                  دم ه                  ذه التص                  اري      وب                  والص الت                  أمي   

ي ق              د تن              تج ع              ن   عمال              هجمي              ع الت              أمي   ع              ىل 
عمله              م لص              ال  م              ن األخط              ار أو الص              ابات ال              نر

 وتكو  من ضمن السعر الجمالي للعقد .                                         الهيئة
ي العق                  د و ش                  مل جمي                  ع المخلف                  ات والزي                  ادات 

 
* األس                  عار  ش                  مل األبع                  اد المتف                  ق عليه                  ا ف

 والعالوات الالزمة وأماكن العمل ومساحاتها.                                       
ي * يجب أ  تكو  جميع 

 . األسعار الخاصة بهذه الخدمات بالدرهم المارانر

 

 جدول الكميات
 
 

ي هذا الجدول (( يتم )) يجب أال 
 
 ذكر أي أسعار ف

 
س                  وف ي                  تم التس                  عت   أساس                  هج                  دول الكمي                  ات ه                  و نف                    ج                  دول األس                  عار ال                  ذي ع                  ىل 

ي 
 
العق                 د ه                 ذا واحتس                 اب جمي                 ع الض                 افات أو االقتطاع                 ات ع                 ىل النح                 و المنص                 وص علي                 ه ف

 لوملحقاته 
ً
 . مزود الخدمةوالذي سيكو  ملزما
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ً
 ألع              داد ج              دول الكمي              ات يك              و  تفص              يليا

ً
يتوج              ب ع              ىل م              زود الخدم              ة تق              ديم م              ايراه مناس              با

م  لكاف                     ة الخ                     دمات واألعم                     ال ذات العالق                     ة بالخ                     دمات المطلوب                     ة بحي                     ث يج                     ب أ  يل                     تر 

 بت مي   االحتياجات التالية: 

 

 الرتمجة إىل اللغة املراد ترمجتها نوع الرتمجة

 القائمة الرئيسية

 العربية

 اإلجنليزية

 الفرنسية

 األوردو

 اإلجنليزية

 العربية

 األوردو

 الفرنسية

 الفرنسية
 العربية

 اإلجنليزية

 األوردو
 العربية

 اإلجنليزية

 الرتمجة القانونية
 اإلجنليزية العربية

 العربية اإلجنليزية

 الرتمجة الفورية
 اإلجنليزية العربية

 العربية اإلجنليزية

 لغات أخرى

 البنغالية

 العربية أو اإلجنليزية

 أو ابلعكس

 اهلندية

 املاالايالمية

 النيبالية

 الفارسية

 السواحيلية

 الصينية

 األملانية

 اإلسبانية
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 ارــــــدول األسعـــج – 2

 المقدمة: 
ي يجب أ  تكو   – 1

 
.  هذا  جميع األسعار الموجودة ف ي

 الجدول بالدرهم المارانر
 لم                زود الخدم                ةيج                ب أ  تك                و  جمي                ع األس                عار  ابت                ة ط                وال م                دة االتف                اق وال يج                وز  – 2

ي ع             ىل ب             أ  يطال             ب ب             أي زي              ادات ألي س             بب ك             ا  م              ا ل             م ي             نص 
 
 ف
ً
 ه              ذا  خ              الف ذل             ك  اح             ة

 العقد. 
أ  يطل                      ع ع                      ىل جمي                      ع المواق                      ع الخاص                      ة لتق                      ديم الخ                      دمات  م                      زود الخدم                      ةع                      ىل  – 3

 وجمي                ع المخطط                اتع                ىل نط                اق العم                ل  االط                العواألعم                ال موض                وع العق                د ويج                ب علي                ه 
 . اضافية المرفقة معه وذلك لتجنب أي تكاليف
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أ  يق                 وم بإض                 افة أو ولغ                 ا  أي عنرص                   م                 زود الخدم                 ةوذل                 ك بع                 د وش                 عار  للهيئ                 ةيح                 ق  – 4
ي نطاق العمل وحسب

 
 جدول الكميات.  موجود ف

ي  الهيئ                  ةم                  ن  مس                  بقة وبع                  د الحص                  ول ع                  ىل موافق                  ة خطي                  ة لم                  زود الخدم                  ةيج                  وز  – 6
 
ف

ي تق               دم فيه               ا الخ               دمات واألعم               ال بع               د س               اعات 
ي المواق               ع ال               نر

 
الظ              روف االس               تثنا ية العم               ل ف

ي ج               دول   هوعلي                للهيئ               ةالعم               ل الرس               مية 
 
تك               و  تك               اليف س               اعات العم               ل الض               افية ش               املة ف

.  لمزود الخدمةاألسعار وال يحق 
ً
 المطالبة بها الحقا

يج                  ب أ  تك                  و  األس                  عار ش                  املة لتك                  اليف الت                  دابت  الالزم                  ة للمحافظ                  ة ع                  ىل األعم                  ال  – 7

ي يقوم 
 بإنجازها.  مزود الخدمةالنر

ب               أ  يق               وم بإع               ادة قي               اس أو تقي               يم أي عنرص                أو ن               وع مش               مول  لم               زود الخدم               ةال يج               وز  – 8

ي الجدول بعد تقديمه 
 
 . للهيئةف

نط                         اق العم                          ل والمواص                          فات وج                          دول الكمي                         ات الخاص                          ة بنط                          اق العم                          ل ل                          ي   – 9

                  ورة أ  تغ                  طي كاف                  ة العن                  ا  لتق                  ديم الخ                  دمات وم                  ع ذل                  ك تعت                  تى ش                  املة لجمي                  ع 
بالرص 

 م                 زود الخدم                  ةالتك                 اليف لتنفي                 ذ الخ                 دمات واألعم                 ال وك                 ل م                  ا يتص                 ل به                 ا م                 ن تنب                 ؤات 

ي جدول الكميات بصورة معقولة. 
 
 المدرجة ف

 مش                  مولة ف ه                  ا،كر ي                  تم ذ ك                  ن هن                  اك أي  س                  عت  ألي م                  واد ل                  م وذا ل                  م ي – 10
ً
تعت                  تى ض                  منيا

ي جداول األسعار. 
 
 بأسعار البنود الموجودة ف

وع. الأ  يقوم ب مزود الخدمةعىل  – 11  لجدول الكميات الخاص بالمشر
ً
 تسعت  وفقا

يج                   ب أ  تك                   و  األس                   عار ش                   املة لتق                   ديم كاف                   ة المتطلب                   ات الالزم                   ة لتنفي                   ذ جمي                   ع  – 12

ي  الخ                    دمات
 
ال   لمث                    المل ع                    ىل س                     يل اتالعق                    د و ش                    ه                    ذا واألعم                    ال المنص                    وص عليه                    ا ف

الحرص                                   توري                                  د وتركي                                  ب وص                                  يانة اآلالت واآللي                                  ات والمع                                  دات واألدوات الالزم                                  ة 

ي س                      وف ي                      تم اس                      تخدامها أ ن                      ا  تنفي                      ذ 
والمس                      تخدمة للمشر                      وع واألي                      دي العامل                      ة ال                      نر

ة ال ما .  وع وفتر  المشر

 لج                       دول الكمي                       ات و  جمي                       ع األس                       عار الموج                       ودة وا – 13
ً
ي هي طبق                       ا

تك                       و  ملزم                       ة  ل                       نر

 . وال يجوز له مخالفتها  لمزود الخدمة

ي س                       يقوم واألذو  تك                       و  تك                       اليف جمي                       ع التص                       اري       – 14
 م                       زود الخدم                       ةالالزم                       ة ال                       نر

ي الدول                       ة وجمي                       ع اس                       تب
 
خراجها لتنفي                       ذ الخ                       دمات واألعم                       ال م                       ن الجه                       ات المختص                       ة ف
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ي ق              د تن              تج  ب              والص الت              أمي   الخاص              ة بالمشر              وع والع              املي   في              ه
م              ن األخط              ار والص              ابات ال              نر

 عن العمل 

جمي                   ع الخ                   دمات ع                   ىل األس                   عار  التأك                   د م                   ن اش                   تمال م                   زود الخدم                   ةيج                   ب ع                   ىل  – 15

ي نطاق 
 
 . هذا العقد واألعمال الموضحة ف

تب ع                ىل قي                ام  – 16 ي س                تتر
بمخالف                ة الشر                وط الخاص                ة  م                زود الخدم                ةجمي                ع المب                الغ ال                نر

ع                   ىل حس                   ابه الخ                   اص وال يتحم                   ل  م                   زود الخدم                   ةس                   يدفعها بالص                   حة والس                   المة والبيئ                   ة 

 تكاليفها.  الهيئة

ي  – 17
 
يج                    ب أ  يش                    تمل الس                    عر ع                    ىل تك                    اليف جمي                    ع الت                    دابت  الالزم                    ة المعم                    ول به                    ا ف

 ما يتعلق بسالمة البيئة ومنطقة العمل. فيوالجهات المعنية بالدولة  الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 جدول األسعار
ي )) يجب أ  تذكر جميع 

 
 هذا الجدول (( األسعار ف

 

يتم التسعت  واحتساب جميع الضافات أو   هجدول األسعار هو نف  جدول الكميات الذي عىل أساس

ي 
 
 هذا االقتطاعات عىل النحو المنصوص عليه ف

ً
. يجب لمزود الخدمةالعقد وملحقاته والذي سيكو  ملزما

ي العقد وتكو  هذه األسعار أ   شمل األسعار جميع التكاليف الالزمة لتمام و نجاز الخدمات ا
 
لمطلوبة ف

 . العقد هذا  ابتة وملزمة طوال مدة 
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  السعر الرتمجة إىل اللغة املراد ترمجتها نوع الرتمجة

 القائمة الرئيسية

 العربية

  اإلجنليزية
  الفرنسية
  األوردو

 اإلجنليزية

  العربية
  األوردو
  الفرنسية

 الفرنسية
  العربية

  اإلجنليزية

 األوردو
  العربية

  اإلجنليزية

 الرتمجة القانونية
  اإلجنليزية العربية

  العربية اإلجنليزية

 الرتمجة الفورية
  اإلجنليزية العربية

  العربية اإلجنليزية

 لغات أخرى

 البنغالية

 العربية أو اإلجنليزية

 أو ابلعكس

 
  اهلندية

  املاالايالمية

  النيبالية

  الفارسية

  السواحيلية

  الصينية

  األملانية

  اإلسبانية

 

 

 

ي أي عرض 
 
ي جدول األسعار حيث أنه لن يتم النظر ف

 
ام بها ف ي يتوجب عىل مزود الخدمة اللتر 

وط النر الشر

م بها:   غت  ملتر 

ام بص                      يغة الج                      داول أع                      اله عن                      د التس                      عت   -  
ي  يتوج                      ب الل                      تر

 
وع                      دم التغي                      ت  ف

 الجدول. 

 الج                  داول يج                  ب أ  تك                  و  تفص                  يلية م                  ع ذك                  ر التك                  اليف ع                  ىل أس                  اس الوح                  دة -

 .  والجمالي
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ي جدول األسعار.  -
 
يبة الم افة ف  يجب عدم ودارج قيمة الرص 

( ExcelSheetت                 وفت  نس                 خة م                 ن ج                 دول األس                 عار ع                 ىل ق                 رص م                 دمج بص                 يغة ) -

 . ي المظروف المالي
 
 عىل ا  يتم ارفاقه ف

 

ي سوف يقوم مزود الخدمة بدفعها لتنفيذ جميع الخدمات يجب أ   شت
مل األسعار عىل جميع التكاليف النر

وط واألحكام، ال يتحمل   للشر
ً
ي هذا العقد ووفقا

 
أي تكاليف أخرى أو نفقات أو أية  الهيئةالمنصوص عليها ف

 من مزود الخدمة.           أمور يستلزم طلبها

 

 


