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 ،العزيزاتاألخوة / األخوات 
  
  

ي  إىل تدعوكم منظمة رعاية األطفال
 
ي   لتقديم خدمات أمنية ةاطاري ةلتوقيع اتفاقي مناقصةالدخول ف

 
ي عدد من المحافظات ف

 
ي ف

ي العديد من المبان 
 
ف

ويدك المناقصةوثائق  إعداد تم . اليمن عىل  كم، واستكمال رد لمنظمة رعاية األطفا متطلبات لفهمبجميع المعلومات المطلوبة  مهذه خصيًصا لت  
ي حال كنتم ترغبون  المناقصة،
 
ي ذلكف

 
 .ف

  
ي  المطلوبةجميع المعلومات عن ملخص ادناه تجدون 

 
ي  ممكنكيو  المناقصات وثائقف

 
 المستند: استخدام االرتباطات التشعبية للتنقل ف

  
          دعوة إىل وثيقة العطاء1:  الجزء 

 األطفال  رعايةمقدمه عن منظمه  -1
وع والمتطلبات -2        نظرة عامة عىل المشر

   االختيارمعايتر  - 3
       لتعليمات والمعلومات الرئيسيةا  -4

 
           والمواصفات األساسية المتطلبات: 2الجزء 

 ا تفصيلًيا يقدم هذا الجزء
ً
 وحدات التخزين ومواعيد التسليم /  ؛عىل سبيل المثال -المحددة  منظمة رعاية األطفال لمتطلبات وصف

 المواقع ومواصفات المنتج وما إىل ذلك

 

  الموردين وثيقة استجابة: 3الجزء 

 ي يتم  نموذج
 
 .هذه الدعوة إىل المناقصةعىل  مالخاص بك الرد  تقديم استخدامه ف

  وط وأحكام  .المناقصةيتضمن شر

  
           المالحق4الجزء : 

o  عقد الخدمات   - 1الملحق 

o  سياسة حماية األطفال - 2الملحق 

o  سياسة رعاية األطفال لمكافحة الرشوة والفساد - 3الملحق 

o  ي منعرعاية األطفال  سياسة – 4الملحق
 
 الحديثة والرقبالبشر االتجار  ف

o  قواعد السلوك الخاصة بـ - 5الملحق IAPG 

o  سياسة رعاية األطفال الخاصة بمنع االستغالل الجنسي واالساءة،  – 6الملحق 

o  از.  سياسة رعاية األطفال – 7الملحق ي منع التحرش والتخويف واالبت  
 
  ف

  
ي 
 
ي  مستند استجابة الموردين باستخدام يونيو 12 الموافق  االحد مساًءا يوم ا 0020:الساعة  أقصاه موعديجب تقديم الردود ف

 
من  3الجزء  المقدم ف

  .هنا اإلرشادات الموضحة ، يرجى مراجعة مكيفية إرسال ردكللحصول عىل مزيد من اإلرشادات حول  .  العطاءات وثائق
  
 n.orgsavethechildre@Yemen.tenders  االستفسارات إىل إرساليجب و 

 
  

 
ي ردكم ونتطلع 

 .إىل تلق 
 

 كامل منصور
 منسق سلسلة التوريد

 
 

  

 2020 -21مايو  التاريخ 

 PR/SANAA/2020/116 لمناقصة ارقم دعوة 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_1__
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_1__
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_2_%E2%80%93
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_2_%E2%80%93
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_3_%E2%80%93
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_4_-
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_4_-
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_3_%E2%80%93
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_INSTRUCTIONS
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_INSTRUCTIONS
mailto:Kamel.mansour@savethechildren.org
mailto:Kamel.mansour@savethechildren.org
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 دعوة للمناقصة - 1الجزء 
  

  

 

 مقدمة عن منظمة رعاية األطفال  .1
 

على تحقيق أهدافهم. تعد منظمة رعاية األطفال المنظمة العالمية الرائدة والمستقلة لألطفال. إذ أننا نقذ حياة األطفال ونكافح من أجل حقوقهم ونساعدهم 

 شركائنا، جنبًا إلى جنب للتعرف على الكيفية التي يعامل بها األطفال وتحقيق التغيير الجذري والفوري في حياتهم.  ونعمل مع

 

  عالم يحصل فيه كل طفل على حق البقاء على قيد الحياة والحماية والتنمية والمشاركة  –رؤيتنا 

 كيفية معاملة العالم لألطفال، وتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهمإلهام تحقيق النجاح في  :رسالتنا

 

 

 نقوم بذلك من خالل سلسلة من المبادرات والبرامج، من أجل: 

 

 .توفير المستلزمات المنقذة للحياة والدعم العاطفي لألطفال أثناء الكوارث على سبيل المثال الفيضانات والمجاعات والحروب وغيرها 

  .إقامة الحمالت طويلة األجل من أجل تحسين حياة األطفال 

  .تحسين وصول األطفال إلى الغذاء والرعاية الصحية التي يحتاجونها من أجل البقاء 

  .تأمين نوعية جيدة من التعليم لألطفال الذين يحتاجونه بصورة أكبر 

 تهم الحروب والكوارث الطبيعية والفقر واالستغالل عن أسرهم. حماية األطفال األكثر استضعافًا في العالم بما في ذلك الذين شتت 

  .العمل مع األسر لمساعدتها على التخلص من الفقر من أجل دعم أطفالها وتقديم الغذاء لهم 

 

 األعمال التي تقوم بها المنظمة واإلنجازات التي حققتها، يرجى زيارة موقعنا التالي:للمزيد من المعلومات عن 

 www.savethechildren.net 

  

http://www.savethechildren.net/
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 نظرة عامة على المشروع والمتطلبات .2
 

 :نظرة عامة على المشروع 2.1 

 

 التوصيف  الصنف 

 الموقع 

 

 

 خدمات على مستوى البلد بحيث تتضمن المناطق التالية: 

 

 صنعاء  .1

 تعز  .2

 عمران  .3

 عدن .4

 حجة  .5

 صعدة  .6

 الحديدة .7

 اب  .8

 لحج .9

البضائع أو الخدمات  توصيف  

 

تقديم خدمات الحراسة األمنية غير المسلحة لمكاتب منظمة رعاية األطفال ومبانيها لحماية الزمالء 

 والمعدات والمركبات والمباني. 

 

 الفترة 

 

عند بدء فترة التعاقد.  للتهيئةعامين من تاريخ التوقيع على العقد بما في ذلك الوقت المطلوب   

 

 ويمكن تمديد هذه الفترة بناء االتفاق بين رعاية األطفال والمورد. 

 نوع االتفاقية 

 

حيث ستحدد هذه االتفاقية التفاصيل المورد االتفاقية مع في إبرام هذه ترغب منظمة رعاية األطفال 

الخدمات واألسعار الرئيسية للعالقة بين المتقدم للمناقصة ومنظمة رعاية األطفال بما في ذلك تقديم 

المتطلبات بناء على  بإصدار. وستقوم منظمة رعاية األطفال والشروط والبنود المتعلقة بهذه االتفاقية

تلتزم منظمة رعاية األطفال بعدد الطلبات أو  االتفاقية، لنهذه وتنفيذ شروط هذه االتفاقية. وأثناء سريان 

 مجال األعمال في هذه االتفاقية. 

 

زء الثاني للمزيد من المعلومات حول المتطلبات المحددة لهذا المشروع )الحجم والتاريخ ومواصفات المنتج والرسومات وغيرها(، يرجى الرجوع إلى الج

 )المتطلبات األساسية والمواصفات( لهذه المناقصة. 

 

 معايير االختيار  .3
 

ضمان معاملة كافة المتقدمين للمناقصة على حٍد سواء. وسيتم تقييم رد المتقدمين وفقًا لثالثة تلتزم منظمة رعاية األطفال بإجراء مناقصة عادلة وشفافة ل

 معايير: المعايير األساسية ومعيار القدرة والمعيار التجاري. 

 

قديم هذه المعايير لتحديد المتقدم القادر على تقديم الخدمة النوعية والحلول التجارية التنافسية لتلبية احتياجات منظمة رعاية األطفال وت استخداموسيتم 

 البرامج للمستفيدين بفعالية. 
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 المعايير األساسية )اجتياز المناقصة / عدم اجتياز المناقصة(:  3.1

 

يير للمناقصة استيفاء هذه المعايير من أجل النجاح واالنتقال للمرحلة التالية للتقييم. وفي حال عدم استيفاء أي من المتقدمين لهذه المعايجب على المتقدمين 

 ويوضح الجدول أدناه المعايير األساسية: من المناقصة.  األساسية، فسيتم استبعاده

 

  المناقصة لتقديم المطلوبة الوثائق/  المعلومات  المعيار 

ي 
 
وط وأحكام منظمة رعاية األطفال والمرفقة ف يوافق المتقدم عىل شر

من هذه المناقصة ويتعير  استكمال أي عمل مقدم من  1المحلق رقم 

اء.  وط الشر  هذه المناقصة بموجب أحكام وشر

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

يوافق مقدم العطاء وموظفيه )وأي مقاولير  من الباطن( عىل االمتثال 
لسياسة منظمة رعاية ا ألطفال وسياسات ومسودة سلوك الموردين 

المرفقة أدناه، طوال عملية العطاء هذه وخالل مدة  (IAGP) والوكاالت 
 .العقد الذي سيتم التوقيع عليه

 

 سياسة حماية الطفل( 1
 االحتيال والرشوة والفسادسياسة مكافحة  (2
 سياسة الرق واالتجار بالبشر  (3
 (IAGP) والوكاالت مسودة سلوك الموردين ( 4
وط المناقصة( 5  شر

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

المعمول يجب أال يكون المتقدم طرفًا محظوًرا بموجب قوانين العقوبات 
بها أو قوانين مكافحة اإلرهاب أو تقديم السلع بموجب عقوبات من 

 .الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي
 

 بطاقة شخصية سارية للمالك 

 رعاية مع للعمل ومسجل بالعمل له ومصرح تماًما مؤهل أنه المتقدم يؤكد
 (.المحلية والتشريعات القوانين بكافة االلتزام ذلك في)بما  األطفال

 

 عنوان ساري المفعول في اليمن -
 سجل ضريبي ساري المفعول  -
 سجل تجاري ساري المفعول  -
 .اليمنية الزكاة بطاقة سريان -

 

 
يؤكد المتقدم عدم استيراده لبضائع تقع تحت مقاطعة الواليات المتحدة 

 .واالتحاد األوروبي

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

 دوالر 10,000 عن يقل ال بمبلغ كضمان شهرين لمد ساري شيك تقديم
 )ويجب إرفاق الشيك دخل ظرف التقديم( أمريكي

 

ضمانة أصلية بشيك ساري لمدة شهرين وبمبلغ ال يقل عن 
 دوالر أمريكي  10,000

بعد انتها الشهر وتقديم يوم  20على شرط الدفع بعد  على المتقدم يوافق
 إلى وجهتها النهائية جميع وثائق المطالبه 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

المتقدم على المراجعة التي قد يجريها أيضا من مانحي منظمة  يوافق
 رعاية األطفال أو الوكاالت المفوضة، في حال الطلب. 

 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

يجب أن يكون المتقدم قادًرا على تقديم الخدمات في كافة المواقع المحددة 
 في ملف المناقصة 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

 
المتقدم على قدرته على الوفاء بكافة االلتزامات كما هو موضح  يؤكد

 ومفصل في المتطلبات. 
 )تم توضيح المتطلبات التفصيلية في الجزء الثاني من هذه الوثيقة(.  

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

لنقل الموظفين الحالين لمنظمة رعاية األطفال الدولية  التزامهالمتقدم  يؤكد
  إليه بعقود جديدة. 

 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

حال عدم رغبة الحراس باالنتقال إلى مقدم الخدمة، يؤكد المتقدم قدرته  في
 على إيجاد حراس جدد قبل بدء العقد. 

 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 
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 أو األطفال رعاية موظفي اكانوا)سواء  الحراس كافة يتلقى أن يجب
 شهريًا.  أدنى كحد دوالر 400 عن يقل ال مبلغ( الخدمة مقدم موظفي

 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

 ان يتلقى كافة الحراس تامين صحي وتأمين الحياة.  ينبغي
 

ي الجزء الثالث / القسم 
 
وختم  2التأكيد والموافقة "بنعم" ف

 كافة الوثائق ذات الصلة. 

يؤكد المتقدم على امتالكه لما ال يقل عن سنتين خبرة في تقديم خدمات 
 مشابهة. 

 
 
 

)على سبيل المثال، مطلوب عقد قد تاريخه من عامين مع 
 منظمة دولية أو شركة معروفة كدليل على ذلك مع(. 

 
 

 

 

 معيار التقييم" للقائمة الكاملة من معايير التقييم.  – 2من وثيقة رد المتقدم للمناقصة "الجزء  17أنظر الصفحة رقم 

 

 معايير القدرات 3.2
التي  جميع العروض سيتم تقييم. ومنظمة رعاية األطفال ومهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بمتطلبات مقدمي العروض قدرة لتقييم هذه المعايير استخدام سيتم

 والتي تشتمل على: القدرة المتفق عليها مسبقًا،  تجتاز المعايير األساسية وفقًا لمعايير

 %(. 10خبرة المتقدمين في إدارة عقود كبيرة ) -

 %(.  30العمالء الدوليين والمنظمات الدولية ) إدارةخبرة المتقدمين في  -

 %(. 25عدد المواقع التي يدريها وعدد الموظفين المسجلين ) –قدرة المتقدمين في كافة المحافظات  -

 %(.  10القدرة على تقديم خدمات الحراسة اإلضافية في فترة محددة ) -

 %(.  15تقديم التدريب ومؤهالت الحراسة ) -

 %(. 10القيمة المضافة ) -
 

 المعايير التجارية / المالية  3.3

 المالية التي تتجاوز المعايير األساسية وفقًا للمعايير جميع العروض تقييم سيتمالمالية. حيث  لتقييم القدرة التنافسية سوف يتم استخدام هذه المعايير

 والتي تشتمل على ما يلي: المتفق عليها مسبقًا، 

  

 %(.  70التكلفة اإلجمالية لتقديم الخدمة ) -

 %(.  05المتطلبات اإلضافية للتكلفة ) -

 %(.  25فترة سعر العقد الثابت ) -

 التدقيق  .4
 

الطواقم األساسية تدقيق وجهوزية عملهم لمنظمة رعاية األطفال. إذ يتضمن هذا فحص المتقدمين  معليه يتعينبتوفير أي سلع أو خدمات، المتقدمين قبل قيام 

 مقابل قائمة الرقابة العالمية وقائمة العناية الواجبة وقوائم الشخصيات المعرضة سياًسا. 

قدمها المتقدم  أثناء فترة التحقق )أو في أي نقطة  صحيحةسيتم استكمال تدقيق المتقدمين والتحقق منهم بعد قرار المنحة. وفي حال وجود معلومات غير 

 خطاب المناقصة منه.  بيمة رعاية األطفال الغاء وسحأخرى(، يجوز لمنظ

 

 تعليمات المتقدمين للمناقصة  .5
 

 الجداول الزمنية  5.1

 

 يوضح الجدول أدناه المواعيد األساسية لعملية المناقصة. يرجى مالحظة أن هذه المواعيد إرشادية وقابلة للتغيير: 

 

 التاريخ  النشاط 

2020 مايو 21 إصدار الدعوة للمناقصة   

االجتماع مع الموردين لالجابة على 

تساؤوالتهم التي ارسلت في البريد االلكتورني 

أو أي اسئلة أخرى )ليست المنظمة مسؤولة 

عن تقديم أي توضيحات في حال عدم حضور 

 أيًا من الموردين هذا االجتماع(

بعد الظهر في مكتب  01:00الساعة  – 2020 يونيو 17

 منظمة رعاية األطفال 

بعد الظهر  2قبل الساعة  2020 يونيو 21 أخر موعد الستالم العروض   

فتح مظاريف العطأ في مكتب منظمة رعاية 

 األطفال

بعد الظهر  2عند الساعة  يونيو 21  
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 سارية  توضيحات العطاء 

التواصل مع الفائز / الشخص الذي رست 

 عليه المناقصة 

2020 يوليو 15  

  2020اغسطس  1 بدء العمل 

  

 

 

 التقديم  وثيقة. 2.5

 

ولن يتم قبول أي من هذه المناقصة.  3زء الجد الخاصة بالمتقدمين في يجب على مقدمي العطاءات الراغبين في التقدم لهذه المناقصة استخدام وثيقة الر

 عرض يستخدم نموذج أو صيغة مختلفة. 

عيار القدرة والمعيار تم انشاء وثيقة تقديم العطاءات تحديًدا لمساعدة المتقدمين إلثبات قدرتهم على تقديم الخدمات المطلوبة وترتبط بالمعايير األساسية وم

 والذي سيتم استخدامه لتقييم العروض التي استالمها. التجاري 

 

 ل الوثيقة. تتضمن وثيقة تقديم العطاء التعليمات المتعلقة باستكما

 

 تقديم العطاءات  3.5

 المطلوب. سيتم الموافقة على العطاءات وقبولها في النموذج المطلوب فقط. ولن يتم استالم أي عطاء غير مكتمل أو العطاءات في نموذج غير النموذج 

 

 ويمكن إرسال العطاءات الكترونيًا أو يدويًا. 

 

 إرسال العطاءات الكترونيًا: 

 

  ايميل يحتوي على نسخة من المناقصة / العطاء 

  ينبغي إرسال اإليميل Yemen.procurementcommittee@savethechildren.org 

  ينبغي إرسال إلى فريق المشتريات. يرجى مالحظة أن هذا اإليميل مختوم وعليه يرجى عدم إرسال أي أسئلة تتعلق بالعطاء إلى هذا

 البريد اإللكتروني. 

 " ويجب ان يكون موضوع عنوان اإليميل PR/SANAA/2020/1161 التاريخ.  –اسم المتقدم  –" عطاء 

  .ويجب أن تكون الوثائق واضحة بحيث يُفهم ما مالذي يتعلق به كل ملف 

  ميجا بايت. وفي حال تجاوز هذ الحجم، فيجب إرسال العطاء بإيميلين.  15ال يجب أن يتجاوز كل ملف 

 ال ينبغي إضافة أي ايميل في الرسالة ما لم فسيعتبر التقديم ألغيًا

 

 إرسال العطاءات يدويًا: 

 

 اء في نسختين: إرسال العط 

  صنعاء. 11931، حدة. صندوق بريد 8ترسل العطاءات إلى البريد المغلق في منظمة رعاية األطفال، مديرية السبعين، شارع ، 

 .ينبغي إرسال العطاءات بظرف مختم إلى فريق المشتريات 

 ( ينبغي أن يوضح الظرف الدعوة إلى المناقصة برقمPR/SANAA/2020/116 .وال تحتوي على أي تفاصيل أخرى ،) 

  ينبغي إرسال كافة الوثائق بمظاريف واضحة )على سبيل المثال، وثيقة تقديم العطاء، الحسابات المالية وغيرها(، والتي ينبغي

 إرسالها بظرف واحد كما هو موضح أعاله. 

 

 الموعد النهائي لتقديم العطاءات  4.6

 

. في حال عدم ارسال 2020 يونيو 21بتاريخ االحد ايوم  الثانية ظهًراأو يدويًا، في موعد أقصاه ال يتجاوز الساعة يجب إرسال العطاءات، الكترونيًا 

 العطاءات قبل هذا التاريخ، فقد يؤدي إلى عدم قبول العطاء. 

 

 يوًما من تاريخ الموعد النهائي.  60وينبغي أن تبقى كافة العطاءات سارية ومفتوحة لفترة ال تقل عن 

 

 التواصل:  5.6 

 

 في حال وجود أي اسئلة لديكم، يرجى ارسالها إلى السيد كامل منصور مباشرة على العنوان التالي:

 كامل منصور

 منسق سلسلة التوريد 

 @savethechildren.orgYemen.Tenders 

mailto:Yemen.procurementcommittee@savethechildren.org
mailto:Yemen.procurementcommittee@savethechildren.org
mailto:Kamel.mansour@savethechildren.org


 

 

Invitation to tender 
8 

 

 

 

 أيام عمل.  3سيتم الرد على اسئلتكم في غضون 

على األطراف األخرى في إطار هذه العملية، ستقوم منظمة رعاية األطفال بإخطار كافة المتقدمين األخرين من اجل الحفاظ ستؤثر قد كانت االسئلة في حال 

 على شفافية وعدالة العملية. 

 

 

 

 

 

 

المتطلبات األساسية والمواصفات  –الجزء الثاني   

 عمليات منظمة رعاية األطفال في اليمن: 
 

المساعدات اإلنسانية للمستفيدين في اليمن في عدد من القطاعات بما في ذلك حماية الطفل والتعليم والمياه والصرف الصحي تقدم منظمة رعاية األطفال 
 والنظافة العامة والتغذية والخدمات الطبية. 

موظفينا مع المستفيدين لتقديم المساعدات ولدعم انشطة البرامج، تتواجد منظمة رعاية األطفال في العديد من المحافظات. ولديها مكاتب ومخازن حيث يعمل 
 اإلنسانية. 

 
 موظف وحارس أمني مباشرة لتقديم الخدمات األمنية.  101وتوظف حاليًا منظمة رعاية األطفال حوالي 

 

 

 المتطلبات األساسية 
 

 

 المواقع والمرافق ومتطلبات الموارد 

 ل تقديم الخدمات فيها. يوضح الجدول أدناه المباني التي تطلب منظمة رعاية األطفا 

 .يوجد في كل موقع العدد من المباني والتي تتطلب تقديم خدمات األمن 

 .تم توفير نماذج العمل بالنوبات لكل موقع من المواقع المطلوبة 

 المنظمة حاجة بحسب بعدها أو المناقصة فترة خالل موقع كل في أو إجمالي، بشكل الحراس المواقع أو عدد زيادة أو تخفيض يتم قد. 

 
 المواقع والموارد  – 1جدول 

 

 

 المرفق  الموقع 
 نوبة الصباح 

ا  7)من 
ً
صباح

عرًصا( 3إىل   

 نوبة المساء 
عرًصا  3)من 
( 11إىل 

ا
ليًل  

نوبة الليل )من 
 إىل  11

ا
 7ليًل

ا(
ً
 صباح

 اإلجماىلي 

 صنعاء

1المكتب   2 2 2 6 

3المكتب   3 2 2 7 

1السكن   1 1 1 3 

2السكن   1 1 1 3 

3السكن   1 1 1 3 

 3 1 1 1 الموقف 

 25 8 8 9 اإلجماىلي 

 تعز 

1مكتب   1 1 1 3 

 3 1 1 1 السكن 

 3 1 1 1 المخزن 

 8 2 3 3 اإلجماىلي 

 عمران 
1مكتب   1 1 1 3 

 3 1 1 1 اإلجماىلي 

 عدن 

1مكتب   2 1 1 4 

 3 1 1 1 السكن 

 3 1 1 1 المخزن 

 10 3 3 4 اإلجماىلي 

1مكتب  حجة   2 2 1 5 
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 5 1 2 2 اإلجماىلي 

 صعدة 
1مكتب   2 1 1 4 

 4 1 1 2 اإلجماىلي 

 الحديدة 

1مكتب   2 2 1 5 

 3 1 1 1 السكن 

 8 2 3 3 اإلجماىلي 

 إب 
1مكتب   1 1 1 3 

 3 1 1 1 اإلجماىلي 

 حجة 
1مكتب   2 1 1 4 

 4 1 1 2 اإلجماىلي 

 

 المجال الرئيسي لألعمال 
 أعاله.  1ساعة في كل مباني منظمة رعاية األطفال كما هو موضح في الجدول رقم  24. ضمان تقديم الخدمات األمنية على مدار 1
 . ضمان تواجد الحراسة األمنية في المواقع تقديم المعدات الالزمة لهم الستكمال مهماتهم.2
 في اليمن. االلتزام بإجراءات معيار التشغيل الموحد للمكتب القطري . 3

 . القيام بتنفيذ الخدمات األمنية الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 4

 
إدارة التحكم بالوصول وحركة الطواقم والمركبات والمعدات في الدخول والخروج من أي مباني بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات  4.1

 تجاه أي اشتباه. المطلوبة
 الرقابة واإلبالغ عن الحركة داخل مباني منظمة رعاية األطفال بما في ذلك المناطق المحدودة.  4.2

 الرقابة والتحكم باألمن والسالمة في كافة المباني.  4.3

 خدمات الكشف عن الحرائق.  4.4

 إلى المرافق.  التحكم بمرافق مواقف السيارات على حدود إي مبنى من مباني رعاية األطفال وكذلك الرقابة على الوصول 4.5

 الدوريات والتفتيش المخصص.  4.6
 دعم إجراءات الطوارئ لدى منظمة رعاية األطفال واإلجراءات التي يتم اتخاذها أثناء الطوارئ. . 5

 التدريب المنتظم للحراسة األمنية )بصورة ربعية على األقل واستكمال التدريب في مواقع العمل(.. 6

  إدارة الحراس واإلشراف عليهم.. 7

 .الخدمة مزود يقدمها التي الخدمات إطار في المنظمة اتحتاجه قد إضافية خدمات أي. 8

 في كافة األوقات االلتزام بالتشريعات الوطنية أو المحلية المتعلقة بتقديم الخدمات األمنية. . 9

 
 المتطلبات والمواصفات المتعلقة بالخدمات 

 
 

 اإلدارية الرئيسة لمقدم الخدمة  المسؤوليات .1
 

. وتخضع هذه المطلوبة الخدمات بتقديم المكلفةعلى الملفات الشخصية والتي تتضمن التحقق من خلفية الشرطة لكافة الطواقم  الحفاظ .1.1
 الملفات للتحري من قبل موظفي األمن والسالمة برعاية األطفال أو الممثل المعين في أي وقت. 

ضمان دفع الرواتب للحراس األمنيين المطلوب منهم تقديم الخدمات. ويحق لمنظمة رعاية األطفال فرض إجراءات عقابية على مقدم  .1.2
 والتي قد ينتج عنها تقديم خدمات ضعيفة.  األمنيةالرواتب الخاصة بالحراسة  بتأخيرالخدمة في حال قيامه 

 انون اليمني. تحمل مسؤولية إدارة إجازات الحراسة وفقًا للق .1.3

 ال يحق للحراس أو مقدم الخدمة إفشاء أي معلومات تتعلق بالعمليات أو الموظفين أو أصول أو ممتلكات منظمة رعاية األطفال.  .1.4

يتم توجيه كافة االستفسارات أو المالحظات أو الشكاوى الناشئة عن أداء وتقديم الخدمات التي تتطلب نشر معلومات رسمية إلى  .1.5
 السالمة بمنظمة رعاية األطفال. موظف األمن و

قد يؤدي أي انحراف أو انتهاك ألي قانون يتعلق بنشر المعلومات إلى إنهاء االتفاقية التعاقدية سواء أكانت مع مقدم الخدمات أو  .1.6
 الموظفين المعنيين. 

 
 

 المسؤوليات القانونية / واالمتثال لمقدم الخدمة  .2

 
 نوالقواني األمنية بالقوانينوالوطنية للشركة والضرائب والممارسات العمالية وأي قوانين أخرى تتعلق  المحليةبكافة القوانين  االلتزام .2.1

 . المحلية

الحصول على كافة التصاريح المطلوبة لتقديم الخدمات األمنية غير المسلحة. ويجب إرسال صور من هذه التصاريح إلى منظمة  .2.2
 رعاية األطفال. 

يجب أن تكون الشركة األمنية مسجلة لدى قسم مكتب العمل ويجب إرسال صور مصادقة من وثائق التسجيل إلى منظمة رعاية  .2.3
  األطفال،

يجب أن يكون الموظفين األمنيين الذين يتم إرسالهم ونشرهم للعمل بموجب هذه االتفاقية مؤهلين للعمل كحراس أمنيين وفقا لألنظمة  .2.4
 ذات الصلة. 

 وتوريدها الحراس على الدخل ضريبة خصم إلى باإلضافة العقد، هذا على مترتبة للحكومة عامة مستحقات وأي ريبة،الض دفع .2.5
ً  الضرائب لمصلحة  .للقانون وفقا
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 تسجيل ذلك في بما طرف، أي ولصالح خطر، أي ضد معه العاملين فيها بما الخدمة مزود يقدمها التي الخدمات على الشامل التأمين .2.6
 لجميع المهني والمرض العمل إصابة وتأمين الصحي، التأمين وتوفير ،اشتراكاتهم ودفع االجتماعية التأمينات مؤسسة في الحرس
 حقوقهم كافة وتوفير تجاههم، واإلدارية المالية القانونية المسؤولية كامل وتحمل للمنظمة بتوفيرهم الخدمة مزود سيقوم الذي الحرس

 .مباشرة غير أو مباشرة عمل عالقة بأي المنظمة مع الحراس يرتبط وال العمل، صاحب هو ةالخدم مزود باعتبار العمالية،
 .يحصل قد حادث بسبب أخر طرف أو حارس أي تجاه المسؤولية وتحمل المهنية والسالمة الصحة مستلزمات توفير .2.7

 

 
 المسؤوليات الرئيسية لمقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات  .3

 
 العامة  المسؤوليات .3.1

 إدارة كافة المواقع طوال فترة كل نوبة.  ضمان .3.1.1
 .الخدمة انقطاع عدم لضمان الغياب أو اإلجازة بسبب الفور على بديلين أمن حراس توفير .3.1.2
 .والتي سيتم تنفيذها في حالة الطوارئ األطفال رعاية لمنظمةالتشغيلية ذات الصلة  بالخططالدراية  .3.1.3

 اإلجراءات األمنية لتحسين الخدمات األمنية في جميع مباني المنظمة.تقديم المشورة لمنظمة رعاية األطفال بشأن  .3.1.4

 إجراء التحريات الشاملة لضمان تقديم الخدمات االمنية بفعالية والحفاظ على سالمة منظمة رعاية األطفال.  .3.1.5

حراس اإلضافيين بحسب التوفير حراس إضافيين بحسب الطلب بناء على طلب خطي رسمي تقدمه منظمة رعاية األطفال. وسيتم تقديم  .3.1.6
 المعدالت المنصوص عليها في العقد. 

 .أيام باألسبوع 7ساعة باليوم /  24إدارة غرفة العمليات في منظمة رعاية األطفال على مدى  .3.1.7

 

  الحراس مسؤوليات .3.2
 

في كافة الحوادث ورفع التقارير الخاصة بتلك الحوادث في مباني منظمة رعاية األطفال والتي تتضمن خرق السالمة / األمن  التحقيق 3.2.1
 واإلجراءات األمنية أو اإلصابات أو السرقة. 

 التدخل شخصيًا لحل المشكالت أو أحالتها إلى المشرف.  3.2.2

 الرد على موظفي منظمة رعاية األطفال واالستفسارات الهاتفية وتقديم اإلجابات المناسبة.  3.2.3

 تقديم المساعدات الطارئة ومساعدة موظفي منظمة رعاية األطفال والزوار أثناء الطوارئ. 3.2.4
 مساعدة موظفي منظمة رعاية األطفال والزوار والضيوف في المباني من باب المجاملة.  3.2.5

 ما هو موضح في العقد كما هو مطلوب.  الصلة بحسباألخرى ذات األمنية أجراء المهام  3.2.6

 غالق في كافة البنيات التابعة لمنظمة رعاية األطفال. المسؤولية عن فتح وإ 3.2.7

 ضمان إبقاء البوابات الرئيسية مغلقة في كافة األوقات.  3.2.8

 ا بعد ساعات العمل. التأكد من كافة اآلالت )بما في ذلك المكيفات واإلضاءة وغيرها( وإغالقه 3.2.9

 ضمان إبالغ الشركة األمنية لموظفيها بخصوص فهم أعمالهم والتعليمات الخاصة.  3.2.10
 

 التحكم بالوصول .3.3

 
 بإجراءات التحكم بالوصول الواردة تفاصيله فيما يلي. وااللتزام االمتثال .3.3.1
والمركبات من دخول مباني منظمة رعاية  سيكون الحراس األمنيين غير مسلحين وسيتم نشرهم لمنع دخول األشخاص غير المعنيين .3.3.2

 األطفال. 

توجد العديد من المداخل في المباني. حيث سيقوم الحراس بالتحكم بتلك المداخل ومتابعة دفتر الزوار للزوار من غير موظفي منظمة  .3.3.3
 . االجتماعيةرعاية األطفال لألغراض الرسمية أو 

 وعندمابطاقات وغيرها( وتسجيلهم  10ضمان التأكد من فحص جميع الموظفين والزوار بصورة مناسبة )على سبيل المثال، فحص  .3.3.4

 يقتضي األمر مرافقتهم في ممرات المباني.

 بعد عنها غاإلبال صحيح بشكل قصد دون المفتوحة األبواب وإغالق صحيح بشكل مغلقة والنوافذ األبواب جميع أن من والتأكد تحققال .3.3.5
 .ذلك

اإلبالغ فوًرا عن أي أنشطة   يجبومن شركة األمن االحتفاظ بسجالت مرور المشاة و / أو المركبات في األماكن المختارة  سيُطلب .3.3.6
 بمنظمة رعاية األطفال.  األمنمشبوهة إلى منسق 

 أجهزة تثبيت األطفال رعاية لمنظمة ويجوز". مقيدة" أنها على األطفال رعاية منظمة حددتها التي المناطق في األفراد حركة مراقبة .3.3.7
 .األمر لزم إذا الحق وقت في المحظورة للمناطق الوصول بطاقة

القيام بتنفيذ دوريات في المباني، أي توفير األمن في المداخل والمصاعد وغيرها ومراقبة محيط المجمع والحوش وحماية معدات منظمة  .3.3.8
 دقيقة.  45إلى  30رعاية األطفال باستخدام الحراسة المتجولة في فترات زمنية ال تقل عن 

والخروج عن طريق التفتيش في كل نقطة من نقاط الدخول األطفال  منع اإلزالة غير المصرح بها لمعدات وأدوات منظمة رعاية .3.3.9
 البصري وغير المدمر للمركبات والطواقم اثناء الدخول والخروج من مباني منظمة رعاية األطفال. 

 بسجل حركة المعدات داخل وخارج مباني منظمة رعاية األطفال.  االحتفاظ .3.3.10

 قانونية وغير خطرة مواد دخول وإيقاف لمنع صحيح بشكل العمل أماكن ىإل نقلها تم التي والمعدات األصناف جميع فحص .3.3.11

 .األطفال رعاية منظمة مباني إلى ومشبوهة
 

 إدارة المركبات  .3.4
 

ومنطقة وقوف السيارات على مرأى من الخاصة بالموظفين والمنظمة الواقفة في موقف منظمة رعاية األطفال  السياراتعلى  اإلشراف .3.4.1
 .(الشارع عبرأفق حدود أي مبنى )بما في ذلك 

 . الموقف إلى الوصول وصيانة الموقف ومرافق األطفال رعاية منظمة مباني وإلى من المركبات بوصول التحكم .3.4.2
 . عربة لكل والمحددة المناسبة المساحات في الموقف إلى الداخلة العربات وقوف ضمان .3.4.3
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 يش عن الحرائق التفت .3.5

 
 والتعامل مع حدوثها.  واالنفجاراتالظروف غير األمنة مثل الحرائق  تحديد .3.5.1
عند اكتشاف الحرائق في أي من مباني رعاية االطفال أو مركباتها، ستعمل الشركة األمنية على ضمان تحذير سكان المجمع على الفور  .3.5.2

 واإلبالغ عن الحادثة إلى موظفي األمن والسالمة بمنظمة رعاية األطفال واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلطفاء الحرائق. 

معدات إطفاء الحريق المتوفرة في المباني ومعرفة اإلجراءات الالزمة للحد من األضرار الناتجة عن  تدريب كافة الحراس على استخدام .3.5.3
 الحرائق والمساعدة في اطفاء الحرائق. وتتكون المعدات حاليًا من طفايات الحريق والخراطيم. 

ألمن والسالمة بمنظمة رعاية األطفال. وسيتم اإلبالغ عن كافة الظروف غير األمنة التي تتم مالحظتها أثناء الدوريات إلى موظف ا .3.5.4
 تسجيل ذلك في الدفتر في نهاية النوبة أو التعامل معه بصورة فورية إذا ما تطلب األمر. 

 

 الحماية من الجريمة  .3.6
 

 حوادث أو الحريق أو االقتحام أو السرقة عن دليل أي بخصوص األطفال رعاية بمنظمة والسالمة األمن موظف إلى الفوري اإلبالغ .3.6.1

 .المباني ذلك في بما الممتلكات أو الطواقم أو األطفال رعاية منظمة منها تتأثر التي أخرى حوادث أي أو العربات
 قبل وصول ضابط التحقيق. التأمين الفوري لمسرح الحادثة لمنع دخول األشخاص غير المصرح لهم بالدخول  .3.6.2

 

 خبرات وقدرات الحراس  .3.7

 واجباتهم اثناء النوبات.  تأديةأثناء يجب أن يمارس الحراس أقصى درجات األمن  .3.7.1
 تلبية الحد األدنى من المعايير التالية: في نشر كافة حراسها األمنيين المعنيين بتقديم الخدمات ستعمل الشركة األمنية على ضمان  .3.7.2

 يكون الحارس لديه سجل أو خلفية جنائية. أال يجب .3.7.2.1

 على األقل شهادة ثانوية.أن يكون لديه  .3.7.2.2

 بالسجالت والتقارير. لالحتفاظأن يكون قادًرا على القراءة والكتابة باللغة العربية  .3.7.2.3

 أن يكون لديه أساسيات اللغة اإلنجليزية. .3.7.2.4
 عاًما.  20يقل عمره عن  أال .3.7.2.5

 أن يكون لديه خبرة ال تقل عن عام كحارس أمني.  .3.7.2.6
 الدوريات والوظائف واألنشطة. أن يكون قادر جسديًا على القيام بكافة مهام .3.7.2.7

 يكون لديه أمراض معدية.  أال .3.7.2.8

 منه بموجب شروط الخدمة.  المتوقعةأن يكون قادًرا جسديًا على أداء مهامه  .3.7.2.9

 أداء مهامه. مشاكل من شأنها أن تتداخل مع أن يتمتع بصحة عامة وبدون  .3.7.2.10

محادثة على بعد ثالثة أمتار بكلتا أذنيه دون الحاجة إلى ن كافية وأن يكون قادر على سماع الورؤية االأن يكون لديه حدة  .3.7.2.11

 .ةسماعات طبي
 يشرب الكحول أو األدوية األخرى )وإذا كان يستخدم وصفة طبية، فال يجب أن تعيق تلك الوصفة أداء الحارس(. أال .3.7.2.12

الوفاء بالتزاماتهم يجب على جميع الحراس الخضوع لفحص طبي سنوي من قبل طبيب مرخص للتأكد من صحتهم وقدرتهم على  .3.7.3

 .المتوقعة
 .يجب على جميع الحراس الحفاظ على معايير مرضية من الكفاءة والسلوك والمظهر والنزاهة .3.7.4
 لمشروباتا تعاطي بعدم والدوريات االحتياطية مهامهم تأدية على الجسدية موظفيها قدرة ضمان على األمنية الشركة تعمل أن يجب .3.7.5

 8 عن تقل ال لمدة الكافية الراحة يأخذوا وان العمل بدء من الماضية الساعة 12 خالل المسكرة المواد من أخر نوع أي أو الكحولية
. يوميا ساعة 12 تتجاوز وأال يوميًا عمل ساعات( 8) لثمان الموظف تأدية ضمان على الشركة تعمل أن يجب. النوبة بدء قبل ساعات

 . المناسب الوقت في الحراس تبديل على جهودها كافة األمنية الشركة ستبذل
 .كما أنه ممنوع من مضغ القات أو التدخين أثناء الخدمة الخدمة،منع منعًا باتًا استخدام الكحول أو المواد المسكرة أثناء يُ   .3.7.6
 . ممثليهم أو األطفال رعاية بمنظمة والسالمة األمن لموظفي األمنية الحراسة لكافة الذاتية السيرة تقديم يجب .3.7.7

 

 الشخصيالمظهر  .3.8

 

 الخاص بها والمعدات لموظفيها.  الموحدعلى الشركة األمنية تقديم الزي  يجب .3.8.1

بالحالقة  االلتزاموأثناء العمل بالمناوبة، يتعين على الحراس من المتوقع من الحراس األمنيين المحافظة على نظافة مظاهرهم الشخصية.  .3.8.2

األحذية الرياضية أو أحذية  بارتداءبارتداء حذاء أسود نظيف ومرتب. وال يسمح  وااللتزامالنظيفة والمرتبة وااللتزام بالزي الموحد ونظافته 

 التدريب. 
 يجب أن تتكون المعدات والزي الرسمي من األصناف التالية التي يمكن الموافقة عليها من موظف األمن والسالمة بمنظمة رعاية األطفال: .3.8.3

 بكم قصير أو طويل.  لإلناثأو بلوزة  قميص .3.8.3.1

 سروال أو تنانير لإلناث.  .3.8.3.2

 جاكت نوع بومر.  .3.8.3.3

 رقعة كتف  .3.8.3.4

 شارة االسم .3.8.3.5
 الحاجة.  اقتضتالشارة أو الرتبة إذا  .3.8.3.6

 حذاء.  .3.8.3.7

 حزام.  .3.8.3.8

ويل أو تننانير طويلة بنفس المادة واللون كون سراويل الرجال ال تتناسب مع أداء المهام بالنسبة ايمكن أن ترتدي الحراس من اإلناث سر .3.8.4

 لإلناث. 
 الزي الموحد أثناء تأدية مهامهم. يجب أن يرتدي كافة الموظفين األمنيين نفس اللون ونفس  .3.8.5

 أي زخارف أو زينة لم يتم تحديدها في العقد أو لم يوافق عليها موظف األمن والسالمة في منظمة رعاية الطفولة.  ارتداءال يجوز  .3.8.6



 

 

Invitation to tender 
12 

 

على المالبس الخارجية. توسيط ووضعها على رتبة السم / توضح االيجب على جميع أفراد األمن النظاميين في شركة األمن ارتداء لوحة  .3.8.7

يجب أن تكون لوحات األسماء موحدة في الحجم والمادة وحجم واللوحة على طول خط التماس العلوي األيمن للقميص / البلوزة أو السترة. 
 .األمنعلى لوحات األسماء أو الزي الموحد الذي توفره شركة  منظمة رعاية األطفال يجب أال يتم إدراج أي إشارة إلىو الحروف واللون.

 النظارات تلبس أال شريطة الشمسية، النظارات ارتداء يتم وقد. الموحد الزي مع فقط مختص طبيب يصفها التي الطبية النظارات ارتداء يمكن .3.8.8

 النظارات ارتداء يتم ال وقد(. ذلك إلى ما أو األحمر أو األصفر أو الفلورية البرتقالية أو المشرقة أو)الزاهية  الملونة أو العصرية األناقة ذات

 ذلك يكن لم ما المباني، داخل الداكنة األلوان ذات النظارات أو الشمسية النظارات ارتداء عدم يجب. الشفافة غير أو المرايا ذات الشمسية
 .مرخص طبيب قِبل من ضروريًا

 .الموحد الزي خالل من ملونة سفلية مالبس أو تصميم أو حروف أي ظهور عدم يجب .3.8.9

 . ذلك شابه ما أو الجسم على وشم أي إظهار عدم .3.8.10
 عدم السماح باستخدام الهواتف الشخصية أثناء تأدية المهام العملية.  .3.8.11

 بالنسبة للحراسة من الذكور، فتنطبق عليهم المهايير اإلضافية التالية:  .3.8.12

ويجب أال يكون طول و / أو الجزء األكبر من الشعر مفرًطا . يجب أن يكون الشعر نظيفًا وأنيقًا ومشًطا في جميع األوقات .3.8.12.1
 .أو ظاهًرا خشًنا أو غير مهذب أو شديد

 . بترتيب قصها نأ شريطة الجانبية اللحية على بالحفاظ يسمح .3.8.12.2
يجب أن يكون الشارب، إذا تم الحفاظ عليه من قِبل موظفي شركة األمن، قصيًرا ومرتبًا بدقة. ويجب قص اللحية، إذا تم  .3.8.12.3

 .الحفاظ عليها، بدقة
 .ال يُسمح باستخدام األقراط أو ترصيع األنف أو أي أشكال أخرى من ثقب الوجه .3.8.12.4

 

 التدريب  .3.9
 

 التدريب التنشيطي للحراس قبل نشرهم في مواقع العمل من قبل مقدم الخدمة.  توفير .3.9.1
ساعات في كل ربع بخصوص القضايا األمنية المباشرة والتي تتعلق بتقديم  8يجب أن يتلقى الحراس تدريبًا تنشيطيًا لمدة ال تقل عن  .3.9.2

 الخدمات. 

يحق لموظف األمن والسالمة بمنظمة رعاية األطفال أو ممثليه بالوصول للرقابة على التدريب الذي تجريه الشركة األمنية لموظفيها  .3.9.3

 اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بكفاية التدريب. بغض النظر عن األماكن ويحق له 

 
 

  المعدات .3.10
 . والتأكد من ذلك مهامهم الستكمالحيازة الحراس األمنيين لكافة المعدات الالزمة  ضمان .3.10.1

مقدم من مزود الخدمة ، مما يسمح للحراس باإلبالغ الفوري عن الحوادث  للتطبيق،يكون لدى جميع الحراس نظام اتصاالت قابل  أن  .3.10.2
 .المشبوهة و / أو طلب المساعدة كما هو مطلوب

 .صورة جيدة للزائرين لتقديمالزي الموحد بشكل صحيح  بارتداءقيام الحراس  ضمان .3.10.3
 

 

 

 متطلبات ومسؤوليات منظمة رعاية األطفال  .4
أليًا من الحراس من مباني رعاية األطفال في حال ثبت أنه  الفوري التغييرلموظف األمن والسالمة بمنظمة رعاية األطفال طلب  يحق .4.1

 غير مؤهل أو مناسب للقيام بتقديم الخدمة. 

 .الحراس لكافة المالبس تغيير ومرافق الحمامات استخدام أو الشرب مياه إلى الوصول األطفال رعاية منظمة ستقدم .4.2
 . القطري بالمكتب والسالمة األمن مدير قبل من والسالمة األمن موظف تعيين سيتم .4.3

 

 

 

 معلومات إضافية: 
 

 

 أمني لتقديم الخدمات األمنية.  حارس وواحد مائة (101)توظف منظمة رعاية األطفال حاليًا  .1

 عليه المناقصة تقديم عروض للحراس الحاليين في المنظمة أدواًر وظيفية في األساس األولي بناء على الشروط التالية: سترسىيجب على المتقدم الذي  .2
 دوالر أمريكي شهريًا.  400 نللحراس ع المسلميقل الراتب  أال .4.4

 في حال رفض أًيا من الحراس الحاليين العرض، يتعين على المورد تعيين حراس بدالء.  .3

 . االجتماعية التأمينات لقانون وفقاً  المطلوبة االجتماعيد مسؤولية تغطية كافة مدفوعات التأمين يتحمل المور .4

 الصحي وتأمين الحياة للحراس األمنيين.  وخاصة الشامل يتحمل المورد مسؤولية تغطية التأمين .5
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 الموردين وثيقة استجابة :3الجزء 

 

 

 المقدمة .1

 

 

أجزاء )بما في ذلك االرتباطات  5يجب استخدام هذا الجدول من قبل المتقدمين لتقديم عطاءاتهم لعملية المناقصة. ويجب تقسيم تقديم العطاءات إلى 

 في تقييم قدرات المتقدمين.  الستخدامهالتشعبية( التي تتعلق بمعيار التقييم 

 

  المعلومات الرئيسية   - 1الجزء 

  المعيار األساسي  – 2الجزء 

  اسئلة القدرات  – 3الجزء 

  األسئلة التجارية  – 4الجزء 

  مراجعة التقديمقائمة  – 5الجزء  

  شروط وأحكام المناقصة  -1الجدول 

 

 التعليمات  .2

 

 حة لتجنب الشكوك، يطلب من المتقدمين استكمال كافة األجزاء المتعلقة بالرد على المناقصة وارسال وثيقة الرد مالم يتم تقديم تعليمات واض

 بخالف ذلك. 

  ال غيافي حال عدم قيام المتقدم باستكمال وثيقة الرد، فسيعتبر التقديم . 

  في حال عدم قدرة المتقدم على استكمال أي عنصر من عناصر وثيقة الرد، فينبغي التواصل مع منظمة رعاية األطفال من خالل استخدام قائمة

 التواصل المقدمة. 

  .يجب على المتقدم التوقيع على نسخة من قائمة مراجعة المناقصة وارفاقها فيا الرد 

 

 كافة المعلومات المقدمة وتقديمها. إرسال الرد، يؤكد المتقدم صحة  مجرد

 

 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_PART_3_%E2%80%93
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المعلومات الرئيسية  – 1الجزء   

يطلب من المتقدمين استكمال األجزاء / األقسام في الجدول التالي  –التعليمات   

 المعلومات األساسية 

 اسم الشركة / المنظمة 
 

يرجى تقدم التفاصيل المتعلقة 

بالمنتجات الرئيسية / الخدمات 

الرئيسية التي تقدمها منظمتكم / 

 شركتكم 

 

يرجى شرح وتقديم خبراتكم 

المتعلقة بتقديم البضائع والخدمات 

 المطلوبة في وثيقة المناقصة 

 

 عنوان الموقع االلكتروني 
 

  العنوان 

 العنوان الرئيسي 
في حال العنوان المسجل ) 

 اختالفه(

عنوان المدفوعات ) في حال 

 إختالفه(

   

 رقم تسجيل الشركة 
 

 الرقم الضريبي 
 

 سنة التسجيل 
 

 بلد التسجيل 
 

 اجمالي اإليرادات السنوية 

2019 2018 2017 

   

االيرادات السنوية )بالنسبة 

 للخدمات األمنية تحديًدا(
   

هل قمتم بتقديم أي بضائع أو 

خدمات لمنظمة رعاية األطفال 

الدولية؟ في حال كانت اإلجابة بنعم، 

 يرجى تقديم ملخص عن ذلك. 

 

 

 المعلومات األساسية للتواصل 

 
 التواصل الثانوي  التواصل الرئيسي 

التواصل في حاالت الطوارئ 

 )التواصل الطارئ(

 االسم 
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 الوظيفة 
   

 الهاتف 
   

 البريد اإللكتروني 
   

    العنوان 

 

 المعلومات الرئيسية األخرى

تقديم التفاصيل عن أنواع التأمين 

لديكم وما هي قيمة التغطية 

 القصوى.
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المعايير األساسية  – 2الجزء   

يطلب من المتقدمين استكمال األجزاء / األقسام في الجدول التالي  –التعليمات   

 رد / إجابة المتقدم  السؤال  الرقم 

 العمل مع منظمة رعاية االطفال  1

  
يوافق المتقدم على أحكام وشروط الشراء المتعلقة  1.1

 1بمنظمة رعاية األطفال والمرافق في الملحق رقم 
من هذه المناقصة وكذلك الموافقة على أن أي عمل 
يمنح بموجب هذه المناقصة سيتم الوفاء به بموجب 

 وشروط أحكام الشراء المرفقة 

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 

  

 

وأي المقاولين من الباطن( وموظفيه )يوافق المورد  1.2

 منظمة رعاية األطفال  تبأساسياااللتزام على 

ه في ومدونة السلوك المذكورة أدنا IAPG وسياسات

 :كافة األوقات
 سياسة حماية األطفال (1
 سياسة مكافحة الغش والرشوة والفساد (2
 سياسة العبودية واالتجار بالبشر ( (3
4)  IAPG 
 مسودة السلوك (5
 شروط المناقصة (6

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 

  

 حق العمل  2

  
 

يؤكد المتقدم على أنه لسي طرفًا محضوًرا بموجب  1.2

قوانين مكافحة  أو العقوبات المعمول بهاقوانين 

صورة من ويجب إحضار . اإلرهاب المعمول بها

. البطاقة الشخصية للمالك كدليل إلثبات ذلك

)مالحظة تتحمل رعاية األطفال مسؤولية ضمان 

 المستقل لذلك والتأكد منه(.  الفحص
 

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 

  

 
يؤكد المتقدم عدم استيراده لبضائع تقع تحت مقاطعة  2.2

 .الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 

  

 
يؤكد المتقدم أنه مؤهل تماًما ومصرح له بالعمل  2.3

ومسجل للعمل مع رعاية األطفال )بما في ذلك 
االلتزام بكافة القوانين والتشريعات المحلية( بما في 

 ذلك: 
 سريان السجل الضريبي اليمني -
 سريان بطاقة السجل التجاري -
 سريان بطاقة الزكاة اليمنية.  -

تطبيقها(مالحظات )في حال  نعم / ال   

  

 
يؤكد المتقدم على حيازته للتصاريح الالزمة  2.4

والمتعمدة والتي يتطلبها القانون المحلي والوطني 
 لتقديم الخدمات األمنية. 

 

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 

  

 
قدرة المتقدم على تقديم شيك ساري لمد شهرين  2.5

 دوالر أمريكي.  10,000كضمان بمبلغ ال يقل عن 
 

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 

  

 
ا ضيوافق المتقدم على المراجعة التي قد يجريها أي 2.6

من مانحي منظمة رعاية األطفال أو الوكاالت 
 المفوضة، في حال الطلب. 

 

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال 
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 التأكيد على القدرة على تلبية المتطلبات  3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قدرة المورد على تقديم الخدمات في كافة المواقع  3.1
 المحددة كما يلي:

 

 مالحظات )في حال تطبيقها( نعم / ال  المنطقة 

   صنعاء 

   تعز 

   عمران 

   عدن 

   حجة 

   صعدة 

   الحديدة 

   إب 

   لحج

 
 االلتزاماتيؤكد المتقدم على قدرته على الوفاء بكافة  3.2

 كما هو موضح ومفصل في المتطلبات. 
)تم توضيح المتطلبات التفصيلية في الجزء الثاني من هذه 

 الوثيقة(.  
 
 

 رد المتقدم 
 )نعم / ال(

 المالحظات )في حال تطبيقها(

 المسؤوليات اإلدارية لمقدم الخدمة  .1
 

 
 

   لمقدم الخدمة  االمتثالالقانونية /  االلتزامات .2

   مسؤولية الخدمات األساسية لمقدم الخدمة  .3

   المسؤوليات العام  3.1

   مسؤوليات الحراس  3.2

   ضبط الوصول  3.3

   إدارة المركبات / السيارات  3.4

   الحريق  اكتشاف 3.5

   حماية مسرح الجريمة  3.6

   الخبرات وقدرات الحراس  3.7

   الخبرات الشخصية  3.8

   التدريب  3.9

   المعدات  3.10

 
يؤكد المتقدم محاولته لنقل الموظفين الحالين لمنظمة  3.3

   ة.رعاية األطفال الدولية إليه بعقود جديد
 

 رد المتقدم 
 )نعم / ال(

حال تطبيقها(المالحظات )في   

  

 

 
في حال عدم رغبة الحراس باالنتقال إلى مقدم  3.4

 جددالخدمة، يؤكد المتقدم قدرته على إيجاد حراس 
 قبل بدء العقد. 

 

 رد المتقدم 
 )نعم / ال(

 المالحظات )في حال تطبيقها(

   

 الحراس 4

  
يجب أن يتلقى كافة الحراس )سواء اكانوا  1.1

موظفي رعاية األطفال أو موظفي مقدم 
دوالر كحد  400الخدمة( مبلغ ال يقل عن 

 . أدنى
 

 رد المتقدم 
 )نعم / ال(

 المالحظات )في حال تطبيقها(

  

 
ينبغي ان يتلقى كافة الحراس تامين صحي  1.2

 . وتأمين الحياة
 

 رد المتقدم 
 )نعم / ال(

 المالحظات )في حال تطبيقها(

  

 الخبرة  5
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لما ال يقل عن سنتين خبرة  امتالكهيؤكد المتقدم على  5.1

 في تقديم خدمات مشابهة. 
 

)على سبيل المثال، مطلوب عقد قد تاريخه من عامين أو 
 أكثر كدليل على ذلك(. 

 
 

 رد المتقدم 
 )نعم / ال(

عدد سنوات 
 الخبرة 

حال تطبيقها(المالحظات )في   
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أسئلة القدرات – 3الجزء   

يطلب من المتقدمين استكمال األجزاء / األقسام في الجدول التالي  –التعليمات   

 المراجع  1

  
يقوم المتقدم بمشاركة مرجعين  1.1

 تلبي المعايير التالية: 
عمالء حاليين أو كانوا عمالء  -

 شهر االخيرة.  12في 

تلقوا خدمات أمنية نفس  -
الخدمات المطلوبة في هذه 

 المناقصة. 
تلقوا خدمات امنية على أساس  -

 وطني. 
مؤسسة دولية كبيرة أو منظمة  -

 إنسانية دولية. 
)مالحظة: قد تتواصل منظمة رعاية 

األطفال مع العمالء للحصول على 
فكرة / رأي. يرجى ضمان معرفة 
العميل بذلك وكذلك موافقته بكونه 

 رجع(. م
 

 إسم العميل 
تفاصيل التواصل 
)االسم والبريد 

 االلكتروني(
 وصف الخدمة 

قيمة العقد 
 )سنويًا( 

1)    

2)    

 الخبرة  2

 
 

 
يقدم المتقدم التفاصيل عن عدد  1.2

العقود التي ينفذها حاليًا في مجال 
 الف دوالر.  150الخدمات األمنية بقيمة 

 مالحظات  عدد العقود 

  

 
 5يقدم المتقدم تفاصيل عن اكبر  2.2

عمالء من حيث القيمة بالدوالر 
االمريكي والذين يتلقوا حاليًا الخدمات 

 األمنية. 
 
 

 وصف الخدمة )بما في ذلك المواقع(  اسم العميل 
 

قيمة العقد )عن 
 كل عام( 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 
عمالء من  3يقدم المتقدم اكبر  2.3

المنظمات اإلنسانية من حيث قيمة 
 العقود ويتلقون حاليًا الخدمات األمنية. 

 
 )الدليل لإلثبات العقد أو ما شابه(

 

1)   

2)   

3)   

 القدرة  3

  
يطلب من المتقدم تقديم التفاصيل  3.1

المتعلقة بعدد الحراس األمنيين 
حاليًا في كل منطقة من المسجلين لديه 

 المناطق التالية مع مؤهالتهم 
 

 المنطقة 
عدد 

 الحراس 
عدد المواقع التي يديرها مقدم 

 الخدمة 
 عدد سنوات الخبرة 

    صنعاء 

    تعز

    عمران 

    عدن 
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ويجب أن يكون الموظفين من 
 لديه  االجتماعيالمسجلين في التأمين 

 

    حجة 

    صعدة 

    الحديدة 

    إب 

    لحج

 
السرعة في توفير حراس جدد عند  3.2

 الطلب
 

 وقت االستجابة 
 مالحظات 

 

 
 

 التدريب  4

  
يقدم المتقدم التفاصيل عن البرنامج  4.1

التدريبي الخاص بالطواقم األمنية. 
ويجب على المتقدم مشاركة جداول 

التدريب والمحتويات ومواد التدريب 
 مع رعاية األطفال. 

 
)وينبغي أن يتضمن هذا التدريب 

الخاص بالموظفين الجدد والتدريب 
 هذا العقد(.  يطلبهالربعي والذي 

 إجابة المتقدم 
 المالحظات 

 المرفقات 

  

 القيمة المضافة  5

  
يشار المتقدم أي معلومات أخرى  5.1

ذات صلة والتي تعد قيمة مضافة وذات 
 اهمية بالنسبة لمنظمة رعاية األطفال. 

 
 

 المرفقات  رد المتقدم 
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األسئلة التجارية  – 4الجزء   
 

ن   تعليمات للمتقدمي 

 

  .يرجى اكمال كافة اقسام الجدول أدناه 

  .ة بالدوالر األمريكي فقط  أرسال التسعتر

  .)ها  كافة التكاليف )عىل سبيل المثال، التدريب والزي والمعدات وغتر
ا
 يجب أن يكون السعر شامًل

 

ة / السعر  – 2الجدول   معلومات التسعي 

 المنطقة 
 الساعات 

 

 المتطلبات األساسي للسعر اليومي 

عدد 

 الحرس 
ةالتكلفة السنوي  

 ساعات العمل

ي 
ن
/  اإلضاف

المتطلبات 

اإلضافية للسعر 

 اليومي بالدوالر 

إجماىلي ساعات 

العمل اإلضافية 

المتطلبات  / 

 اإلضافية

 بالدوالر 

راتب 

 الحراس

($) 

النفقات 

العامة 

 للمورد 

  والهامش

($) 

إجماىلي 

  التكلفة

($) 

 صنعاء

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 تعز

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 عمران 

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 عدن

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 حجة

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 صعدة 
ا  7من 

ً
صباح

عرًصا  3إىل   
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عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 الحديدة 

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 إب

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 

 لحج

 

ا  7من 
ً
صباح

عرًصا  3إىل   
       

عرًصا إىل  3من 

11  
ا
ليًل  

       

 إىل  11من 
ا
ليًل

ا  7
ً
صباح  

       

 

 

 . ن ة العقد. يرجى التأكيد عىل قدرتك عىل تثبيت السعر لمدة عامي   يجب أن تكون األسعار ثابتة لفير

 

 

ي يمكن تثبيت السعر فيها وما هي اآللية المتبعة لرفع السعر ا
ة التر ، يرجى توضيح الفير ن ي حال عدم القدرة عىل تثبيت السعر لمدة عامي 

ن
ي ف

لتر

ها(.   ستطبق )عىل سبيل المثال، اآلليات المتعلقة باألجور الوطنية أو تضخم األسعار أو غي 

 

 

 

 

 

 

 

ة مطلوبة في بداية العقد )مثل الزي الرسمي والمعدات وما إلى ذلك( ، يرجى تقديم قائمة مفصلة بالتكاليف إذا وجدت هناك أي تكاليف لمرة واحد

 .أدناه

 

 الصنف والوصف 
التكلفة )بالدوالر 

)  األمريكي
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قائمة مراجعة المتقدم   - 5الجزء   

 

 نؤكد، نحن المتقدمين، على استكمال كافة األجزاء / األقسام المتعلقة بوثيقة الرد والتقديم على المناقصة كما يلي: 

 يرجى وضع عالمة صح  الجزء / القسم  الرقم 

المعلومات الرئيسية  –الجزء األول  .1   

المعايير األساسية  –الجزء الثاني  .2   

أسئلة القدرات  –الجزء الثالث  .3   

األسئلة التجارية  –الجزء الرابع  .4   

 

 نؤكد على تحميل كافة المعلومات المطلوبة واألدلة الداعمة 

 يرجى وضع عالمة صح  الوثائق / األدلة المطلوبة  الجزء 

 دليل المعايير األساسية 

إثبات عنوان العمل المشروعدليل    

  صورة من رقم التسجيل الضريبي والشهادة 

  صورة من شهادة تسجيل العمل 

  صورة بطاقة المالك / المدير 

  صورة من بطاقة التسجيل التجاري 

  صورة من بطاقة الزكاة 

دوالر أمريكي كضمانة  10000شيك بمبلغ    

  أي حسابات مالية عامة متاحة 

  صورة من عقد لمدة عامين أو أكثر كدليل على الخبرة 

 دليل معايير القدرات 

  وثيقة رد المتقدم كاملة 

  معلومات التواصل الخاصة بالمراجع 

والخاص باستجابة المتقدم  3دليل اثبات تفاصيل العمالء في الجزء 

سبيل المثال العقود وغيرها(.  )على  

 

  منهج التدريب ومواد التدريب والمحتويات 

  وثيقة رد المتقدم  دليل المعايير التجارية

 

 نؤكد األمتثال واإللتزام بالسياسات والمتطلبات التالية: 

 التوقيع  السياسة 

  شروط المناقصة 

  اتفاقية الخدمات 

  سياسة حماية الطفل 

  سياسة مكافحة الفساد والرشوة 

  سياسة مكافحة العبودية الحديثة واإلتجار بالبشر 

  IAPG مسودة السلوك 

  سياسة منع االستغالل الجنسي واإلساءة 

  سياسة مكافحة التحرش والترهيب واالبتزاز 
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 .أن منظمة رعاية األطفال قد تعتمد، عند نظرها في عرضنا، على المعلومات الواردة هنانؤكد 
 

   

 التوقيع 
  

…………………………………………………………………….  

  

 االسم 
  

……………………………………………………………………..  

  

 الوظيفة 
  

……………………………………………………………………..  

  

كة   الشر
  

……………………………………………………………………...  

  

 التاريــــخ 
                                                                                         

……………………………………………………………………...  
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 شروط وأحكام المناقصة - 1الجدول 
 :تعاريف

 
 :تنطبق التعاريف التالية الشروط،، في هذه مذكرة التغطيةفي  الواردباإلضافة إلى الشروط 

 

 .المحددة في دعوة العطاء العطاءمعايير  - العطاءأ( معايير 

 .شخص أو منظمة تقدم عطاءات للمناقصة - الموردب( 

 ."الشروط المنصوص عليها في مستند "شروط المناقصة -ج( الشروط 

 .معلومات المناقصة وثائقالمرفقة بمذكرة التغطية  –التغطية  مذكرةد( 

 .بموجب العقد منظمة رعاية االطفالكل شيء تشتريه  -هـ( البضائع و / أو الخدمات 

منظمة  ، وسياسة حماية الطفل في منظمة رعاية االطفال ، وشروط وأحكام الشراء الخاصة بـ، هذه الشروطمعلومات العطاء -و( دعوة العطاء 

  IAPG سلوك ومسودةلمكافحة الرشوة والفساد،  منظمة رعاية االطفال وسياسة ،رعاية االطفال

رقم المؤسسة الخيرية  ؛03732267خيرية محدودة بضمان مسجل في إنجلترا وويلز )رقم الشركة  منظمة، وهي ) منظمة رعاية االطفال ((ز

 .WC2H 7HHأورانج ستريت ، لندن ،  St Vincent House 30 ( الذي يقع مكتبها المسجل في1076822

إلى  من منظمة رعاية األطفال قدمة منبما في ذلك أي خطط ورسومات ذات صلة ، م الخدمات،أي مواصفات للسلع و / أو  -ح( المواصفات 

 .، فيما يتعلق بالمناقصة منظمة رعاية االطفال المورد ، أو يتم إنتاجها على وجه التحديد من قبل المورد لـ

 .منظمة رعاية االطفال الطرف الذي يوفر السلع و / أو الخدمات إلى -ط( المورد 

 

 :لعقدا -1
المرفقة بهذه الشروط.  منظمة رعاية االطفال وفقًا لشروط وأحكام الشراء الخاصة بـ الخدمات،و / أو  يجب أن يكون العقد الممنوح لتوريد السلع

تلتزم المنظمة لمقدم الخدمة أو المورد بأي حقوق  وال، ( شهًرا12بالحق في إجراء مراجعة رسمية للعقد بعد اثني عشر ) منظمة رعاية االطفال تحتفظ

 .شروطه في جاء لما ووفقاً  ،بعد توقيها لهذا العقد إال

 :المتأخرة اتعطاءال -2
الظروف االستثنائية التي تسببت  منظمة رعاية االطفال ما لم يكن هناك حسب تقدير اإلغالق،التي يتم استالمها بعد تاريخ  العطاءاتلن يتم النظر في 

 .في التأخير

 المراسالت  -3
المتعلقة بالمناقصة خطية وموجهة إلى الشخص المحدد في خطاب  رعاية االطفال منظمةومقدمي العروض  بينيجب أن تكون جميع المراسالت 

كما هو محدد في دعوة العطاء. سيتم توزيع  اإلغالق،أيام على األقل من تاريخ  5التغطية. يجب استالم أي طلب للحصول على المعلومات قبل 

 .على جميع مقدمي العروض لضمان النزاهة في هذه العملية ة االطفالمنظمة رعاي الردود على األسئلة المقدمة من قبل أي مزايد بواسطة

 قبول المناقصات -4
منظمة رعاية  صراحة على خالف ذلك في المناقصة، على قبول أي جزء من المناقصة ترغب المتقدم، ما لم ينص منظمة رعاية االطفاليجوز ل

 ء بحد ذاته.قل أو أي عطااألليست ملزمة بقبول  رعاية االطفالومنظمة   .في ذلك االطفال

  .الجغرافيبنوع وكمية الخدمة أو نطاقها  ءاسوالقبول الجزئي،  أو المناقصة، تجزئة سبب ألي للمنظمة وبجوز

 ةبديلالض ورعال -5
فقد يتم اعتبارها ، حسب  ،االطفالفات لمنظمة رعاية والتي قد توفر طريقة أفضل لتحقيق مواصء في اقتراح تعديالت على العطا الموردإذا رغب 

 منظمة رعاية االطفال .، عرًضا بديالً. يجب على العارض تقديم أي عرض بديل في خطاب منفصل لمرافقة العطاء منظمة رعاية االطفال تقدير

 .ليست ملزمة بقبول العروض البديلة

 األسعار  -6
 .قيمة مضافة أو أي ضريبة مماثلة )إن وجدت( يجب أن تُعرض األسعار المعروضة على أنها شاملة وغير حصرية ألي ضريبة

 نفقات المناقصةل سدادتيوجد  ال  -7
 .لن يتم تعويض المصاريف المتكبدة في إعداد وإرسال العطاء

 السريةعلى والحفاظ عدم اإلفصاح  -8
صفات( وأي معلومات أخرى تتعلق يجب أن يتعامل العارضون مع الدعوة إلى المناقصات والعقد وجميع الوثائق المرتبطة به )بما في ذلك الموا

 :.وعلى الموردأو موظفيه أو شركائه أو أعماله أو شؤونه )"المعلومات السرية"(  منظمة رعاية االطفال بموظفي

 ؛وعدم اإلفصاح بهامعلومات السرية ال التعرف على طبيعة •

 من خالل الحفاظ على سرية المعلومات السرية؛ الموردفي  منظمة رعاية االطفال احترام الثقة التي وضعتها •

، ألي غرض باستثناء غرض المناقصة منظمة رعاية االطفال مسبقة من خطيةعدم استخدام أي جزء من المعلومات السرية دون موافقة  •

  منظمة رعاية االطفال التجارية من
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 ؛منظمة رعاية االطفال منمسبقة  خطيةعدم الكشف عن المعلومات السرية ألطراف ثالثة دون موافقة  •

 ؛منظمة رعاية االطفالـب قد تتسبب بالضررعدم استخدام معرفتهم بالمعلومات السرية بأي طريقة  •

 ؛ألطراف ثالثة بذل كل الجهود المعقولة لمنع الكشف عن المعلومات السرية •

بأن األضرار قد ال تكون وسيلة انتصاف مناسبة لمثل  واإلقرار 9على الفور بأي خرق محتمل ألحكام هذا الشرط  منظمة رعاية االطفال إخطار •

 .هذا االنتهاك

 

 المناقصةإجراءات  -9
، ما إذا كانوا سيقومون المناقصةبمراجعة مقدمي العروض ومناقصاتهم لتحديد، وفقًا لمعايير  منظمة رعاية االطفالستقوم لجنة المشتريات التابعة لـ

 .بمنح العقد ألي منهم

 السجالتالمعلومات وحفظ  -10
وعندما يكون ذلك مناسبًا ومتناسبًا  مناقشته،النظر في أي طلب معقول من أي مزايد غير ناجح للتعليق على  منظمة رعاية االطفال يجب على

ا يوم عمل من )ولكن ليس بم 30يتم تقديم هذه المعلومات في غضون  أمكن،مع ذلك، يجب تقديم مزايد ناجح مع أسباب رفض المناقصة. حيثما 

 .الطلب منظمة رعاية االطفال في ذلك( التاريخ الذي تتلقى فيه

 

 مكافحة الرشوة والفساد  -11
 .المرفقة بهذه الشروط منظمة رعاية االطفال الكامل لسياسة مكافحة الرشوة والفساد فياالمتثال  المتقدمينيتعين على جميع 

 

 حماية الطفل  -12
 .المرفقة بهذه الشروط منظمة رعاية االطفال االمتثال التام لسياسة حماية الطفل في المتقدمينيتعين على جميع 

 

 االتجار بالبشر والرق الحديث -13
 .الخاصة باالتجار بالبشر والعبودية الحديثة )المرفقة بهذه الشروط( منظمة رعاية االطفال يتعين على جميع العارضين االمتثال بالكامل لسياسة

 

 / اإلقصاء االستبعادمعايير   -14
 :أن يؤكد كتابةً ما يلي المورديتعين على أي 

وتدير شررؤونها من قبل المحاكم ، وقد  متورطة،أي شررركة ذات صررلة تتعاقد معها من الباطن بشرركل منتظم معسرررة أو ليس المورد او  •
بتلك األمور ، أو في أي وضررع مشررابه ينشررأ أبرمت ترتيبات مع الدائنين ، أو أوقفت أنشررطتها التجارية ، أو تخضررع إلجراءات تتعلق 

 عن إجراء مماثل منصوص عليه في التشريعات أو اللوائح الوطنية ؛
أو الشررررركة التي تتعاقد معها من الباطن بانتظام باالحتيال أو الفسرررراد أو التورط في منظمة إجرامية أو أي جريمة  الموردتتم إدانة  نل •

غسرررل أموال أو أي جريمة تتعلق بالسرررلوك المهني أو خروقات قانون العمل أو تشرررريع ضرررريبة العمل أو أي نشررراط غير قانوني  خر 
 دولية؛ة أو بحكم في أي محكمة قانونية سواء كانت وطني

أو الشركة التي تتعاقد معها من الباطن بانتظام في االمتثال اللتزاماتها المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان االجتماعي أو  يفشل الموردلم  •
 .دفع الضرائب وفقًا لألحكام القانونية للبلد المعني الذي يعمل فيه العارض

صرررة إذا تبين أنهم مذنبون في تقديم معلومات خاطئة في تقديم المعلومات المطلوبة في سررريتم اسرررتبعاد أي مزايد تلقائيًا من عملية المناق •

 .عطاءاتهم أو فشلوا في تقديم المعلومات المطلوبة
 

 تضارب المصالح / عدم التواطؤ  -15
 :أن يؤكد كتابة مورديجب على أي 

مما قد يؤثر على نتيجة  منظمة رعاية االطفال وموظفيأنه ليس على علم بأي صلة بينها وبين أي من مديريها أو كبار المديرين  •

 .اإلفصاح عنها المورديتعين على  االتصاالت،عملية االختيار. في حالة وجود مثل هذه 
وإذا كان هناك أي ترتيبات تم  ال،أم لرعاية االطفال وأي كيان  خر  منظمة رعاية االطفال ما إذا كانت هناك أي اتصاالت حالية بين •

 .( شهًرا الماضية24لى مدار األربعة وعشرين )وضعها ع
 .بالمبلغ أو المبلغ التقريبي للعطاء منظمة رعاية االطفال أنها لم تبلغ أي شخص  خر غير •
أنها لم تقدم ولن تقدم أي مبالغ أو تقدم أي مبلغ من المال أو الهدية أو اإلغراء أو أي منفعة مالية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر  •

 .ص للقيام أو عدم القيام بأي فعل فيما يتعلق بعملية المناقصةألي شخ

 االحالة والتجديد  -16
 للمنظمةأو أي كيان  خر  منظمة رعاية االطفال يتعين على جميع المزايدين التأكيد على أنهم سيكونون على استعداد للدخول في عقد بشروط مماثلة مع

 .إذا لزم األمر
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تالمرفقا – 4الجزء   

 

 الوثيقة  اسم الوثيقة 

: عقد الخدمات 1المرفق   
Framework 

Agreement.docx
 

سياسة حماية الطفل  :2المرفق   

 

سياسة رعاية األطفال في مكافة االحتيال والرشوة والفساد :3المرفق   

 

سياسة رعاية األطفال في مكافحة االتجار بالبشر والرق الحديث  4المرفق   

 

 IAGPوالوكاالت  نمسودة سلوك الموردي :5المرفق 

 

ظمة رعاية األطفال في منع االستغالل الجنسي واإلساءة ن: سياسة م6المرفق   

 

والتحرش  االبتزاز: سياسة منظمة رعاية األطفال في منع 7المرفق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


