
 

 1            عقد تقديم خدمات استشارية

 عقد تقديم خدمات استشارية
 
 يررر ذ  ي" د   ررر  "   عررر ـيشرررإه ه يررر  عي رررإ ب ررر  بررربرررهذ  رررقد د   ررر    أ

 برريك  رر   ررك،  م1065/ 03/ 05هــ    موافم ــ   6341 /05/ 14
الدكتور نايف بن  هيئة تقويم التعليم العام )الهيئة( ممثلة في معالي 

الذي ينوب عنها في التوقيع على هذذا العقذد فتذ ت   هشال الرومي
المملكذذذة العرفيذذذذة  11511عنوانهذذذا الريذذذا  و ؛محذذذافل الهيئذذذة
 (،)المستشذذذذذار Zbigniew Marciniak ر/والننننندكتوالسذذذذذعودية؛ 
، (EC1332777رقذذذذم   جذذذذوار سذذذذ رحامذذذذ  ) الجنسذذذذية بولننننند 

 Nerudy 6/59, 01-926 Warsaw, Poland :عنوان و

فذي قيذام المستشذار فذ داخ الخذدمات المفينذة فذي  حيث ترغب الهيئذة
وحيذذث دفذذدم المستشذذار اسذذتعداد  دداخ ، )"الخذذدمات"( هذذذا العقذذد
  اآلتيفقد ات ق الطرفان على  الخدمات،

 

 الخدمات 1

يقوم المستشار ف داخ الخدمات المنتوص عليها فذي الملحذق  1/1
"، والذي يعذد جذرخ ي يتجذرد مذن هذذا الشروط الخاتة( "د)
 عقد.ال

. الشذروط الخاتذةيتم دداخ الخدمات في المواقع المحددة في  1/2
وإذا لذذم يذذذتم تحديذذد الموقذذذع الخذذذاص فمهمذذة معينذذذة، فيكذذذون 
دداؤهذذا فذذي المواقذذع التذذي توافذذق عليهذذا الهيئذذة، سذذواخ كانذذت 

 داخ  المملكة دو في دي مكان آخر.

يلتذذذذرم المستشذذذذار فذذذذ ن يذذذذؤدي الخذذذذدمات وين ذذذذذ التراماتذذذذ   1/1
ص عليها فالعناية والك ذاخة وايقتتذاد الواجذب وفقذا المنتو

للتقنيذذذات والممارسذذذات المهنيذذذة المقفولذذذة فوجذذذ  عذذذام، ودن 
يراعي ممارسات اإلدارة السذليمة، ودن يسذتخدم التكنولوجيذا 
المتقدمذذة المناسذذفة وايسذذاليب الم مونذذة وال عالذذة. ويتتذذر  

مات المستشذذار دائمذذا فذذي كذذ  مذذا يتعلذذق فهذذذا العقذذد دو فالخذذد
فوتذذذ   مستشذذذار دمذذذين للهيئذذذة، ويذذذؤدي فذذذي كذذذ  ايوقذذذات 
متالح الهيئة المشروعة ودن يدافع عنها في دية معاملذة مذع 

 الغير.

 

 

تعذذذين الهيئذذذة ممذذذث ل تافعذذذال لهذذذا ليكذذذون مسذذذئوي عذذذن تنسذذذيق  1/4
اينشذذطة فموجذذب هذذذا العقذذد، وتكذذون سذذلطات وتذذ حيات 
الممثذذذ  محذذذدودة فذذذايمور ال نيذذذة واإلداريذذذة، وي تكذذذون لذذذ  
تذذذذذ حية إع ذذذذذاخ المستشذذذذذار مذذذذذن دي مذذذذذن الواجفذذذذذات دو 
ايلترامات المترتفة علي  فمقتضى العقد، وي دن يوافق علذى 

إلذذى تغييذذر العقذذد دو الخذذدمات، دو فمذذا يتسذذفب فذذي  مذذا يذذؤدي
تذذ خير تن يذذذ العقذذد دو ترتيذذب الترامذذات ماليذذة إضذذافية علذذى 
الهيئة إي إذا كل  خطيذال فخذ   ذلذك. كمذا يكذون لمذا يفلغذ  
ممث  الهيئة إلى المستشار ن س ايثر كمذا لذو كذان قذد تذدر 
من الهيئة فشذرط مراعذاة دن إخ ذاق ممثذ  الهيئذة فذي رفذ  

Consultancy services contract 
 

THIS CONTRACT (“Contract”) is entered into this on 14 / 
05 /1436H equivalent to 05 /03 /2015 G, by and between 
the Public Education Evaluation Commission (PEEC), 
represented here by Dr. Naif H. Al-Romi in his capacity 
as the Governor, and its address at Riyadh 11537, Saudi 
Arabia; and Dr. Zbigniew Marciniak (the Consultant) 
From Poland (passport # EC1332777 ) and his address 
at  Nerudy 6/59, 01-926 Warsaw, Poland. 
 

Whereas, PEEC wishes to have the Consultant to 
perform the services described in this contract (the 
Services), and Whereas, the Consultant is willing to 
perform the Services, Now therefore the parties hereby 
agree as follows: 

 

1 The Services 

1/1 The Consultant shall perform the Services specified 
in Annex A, “Scope of Services,” which is made an 
integral part of this Contract. 

1/2 The Services shall be performed at such locations as 
are specified in Scope of Services hereto. Where the 
location(s) of a particular task is not so specified, 
then they shall be performed at such location(s), 
whether in Saudi Arabia or elsewhere, as PEEC may 
approve. 

 

1/3 The Consultant shall perform the Services and carry 
out his/her obligations hereunder with all due 
diligence, efficiency and economy, in accordance 
with generally accepted professional standards and 
practices, and shall observe sound management 
practices, and employ appropriate technology and 
safe and effective methods. The Consultant shall 
always act, in respect of any matter relating to this 
Contract or to the Services, as faithful advisor to 
PEEC, and shall at all times support and safeguard 
PEEC’s legitimate interests in any dealings with third 
Parties. 

 

1/4 PEEC may appoint a representative to be 
responsible for the coordination of activities under 
this contract. The representative's authorities and 
powers are limited to technical and administrative 
matters, and does not have the power to exempt the 
consultant of any of his/her contractual duties or 
obligations, nor to agree on what leads to change 
this contract or the Services, or what may cause the 
delay of the execution of this contract or may cause 
additional financial obligations to PEEC unless 
otherwise instructed in writing. All PEEC 
representative instructions shall have the same 
effect as if they have been issued by PEEC, 
provided that the representative failure to reject any 
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اعتمذذاد دي خذذدمات غيذذر مطافقذذة للعقذذد ي يذذؤثر علذذى سذذلطة 
 الهيئة في رف  اعتمادها وفي إتدار تعليماتها فالتتحيح.

 

 مدة العقد 2

يقذذذوم المستشذذذار فتقذذذديم الخذذذدمات خذذذ   ال تذذذرة دو ال تذذذرات 
، دو دي فتذذرة دخذذرم وفذذق مذذا الشذذروط الخاتذذةالمحذذددة فذذي 

 يت ق علي  الطرفان كتافة في وقت يحق.
 

 قيمة العقد 3

 يفذذين الملحذذق )د( دتعذذاب ايستشذذاري مقافذذ  تقذذديم الخذذدمات. 
وي يشم  مفلغ ايتعاب دي تكالي  فعلية تذم تذرفها لتذالح 
الهيئة تتعلق فتقديم الخدمات مث  دجور طفاعة دو فريذد غيذر 

خذار  مدينذة  يغرا  العمذ قامة اإلس ر دو الالكتروني دو 
محليذذة، حيذذث تتحمذذ   دو اتتذذايت غيذذرعنذذوان المستشذذار 

الهيئذذة تلذذك التكذذالي  فنذذاخل علذذى ترتيذذب مسذذفق، ويجذذب فذذي 
 جميع ايحوا  تقديم المستندات المؤيدة يي متروفات.

 حماية المعلومات 4

 فهذذذذا العقذذذد المتعلقذذذة يلتذذذرم المستشذذذار فحمايذذذة المعلومذذذات
والتعامذذ  معهذذا  ودي عمذذ  دو خدمذذة يقذذدمها للهيئذذةالمتعلقذذة 

 وفق دحكام ات اقية حماية المعلومات المقدمة من الهيئة.

 

 تضارب المصالح 5

يجذذب دن يذذؤدي المستشذذار الخذذدمات واضذذعال متذذالح الهيئذذة  5/1
فوق ك  اعتفار، مت اديال التضارب مع متطلفات دي عقذود دو 

 مشاريع دخرم، دو مع المتالح الخاتة للمستشار.
 

التذذي يحتذذ  عليهذذا المستشذذار فمقتضذذى هذذذا تشذذك  المفذذالغ  5/2
العقذذذد المفذذذالغ الوحيذذذدة للمستشذذذار المرتفطذذذة فهذذذذا العقذذذد دو 
فالخدمات، وي يجور للمستشار دن يقف  لمن عت  الخاتذة دي 
عمذذذذويت تجاريذذذذة دو ختذذذذم دو مذذذذدفوعات مماثلذذذذة تتعلذذذذق 

 ف عما  هذا العقد دو فالخدمات.
 

من الخذدمات، دن يقذدم  إذا كان من مسئولية المستشار كجرخ 5/1
المشورة للهيئة فش ن شراخ سلع دو دعما  دو خدمات، فعلذى 
المستشذذار دن يمذذارس هذذذ  المسذذئولية فذذي كذذ  ايوقذذات فمذذا 
يحقق متلحة الهيئة على دفض  وج . ويكذون دي ختذم دو 
عمولذذذذة يحتذذذذ  عليهذذذذا المستشذذذذار مذذذذن خذذذذ   ممارسذذذذت  

 لمسؤولية الشراخ هذ  لتالح الهيئة.
 

فق المستشار على دن  خ   مدة هذا العقذد وفعذد انتهائذ ، يوا 5/4
علذذذى دنذذذ  لذذذيس لديذذذ  دي تذذذ حية يسذذذتخدام دو نشذذذر دو 

services that are not in conformity with this contract 
does not affect the authority of PEEC to reject the 
same and issue correction instructions. 

2 Term 

The Consultant shall perform the Services during 
the period(s) described in Scope of Services, or 
any other period as may be subsequently agreed 
by the parties in writing. 

3 Payment 

 The consultant's fees for the provision of the 
Services are described in Annex (a). Fees shall 
not include any actual costs were incurred for 
PEEC in relation to the provision of services such 
as printing, non-electronic mail, travel or 
accommodation outside the consultant city or 
non-local telecommunications where PEEC 
assumes those costs based on prior arrangement, 
and must in all cases provide supporting 
documents for any expenses. 

4 Confidentiality 

The Consultant shall protect and deal with 
information relating to this Contract and all 
Services provided to PEEC in accordance with 
the provisions of the Confidentiality agreement 
provided by PEEC. 

5 Conflicts of interest 

5/1 the consultant shall provide the services putting 
the interests of PEEC above all else, avoiding all 
conflicts with the requirements of any of his/her 
contracts or other projects, or with the personal 
interests. 

5/2 the amounts obtained by the Consultant under 
this contract shall form the only amounts entitled 
to the Consultant in relation with this contract or 
the Services.  The Consultant may not accept for 
his/her own benefit any commissions, discounts 
or similar payments relating to the business of this 
contract or the Services. 

5/3 if the responsibility of the Consultant, as part of 
the services, to provide advice to PEEC on the 
purchase of goods or services or works, the 
Consultant shall exercise this responsibility at all 
times in the best interest of PEEC. Any discount 
or commission received by the Consultant through 
the exercise of such procurement responsibility 
shall be for the benefit of PEEC. 

5/4 The Consultant agrees that during the term of this 
contract and after, he/she shall not be authorized 
to use or share the product of any project 



 

 1            عقد تقديم خدمات استشارية

مشذاركة دي جهذذة يي مذن الخذذدمات دو مخرجذات الخذذدمات 
 رتفاطا وثيقال.ا دو يرتفط ف  مرتفط فهذا العقديي مشروع 

 

ي يجذذور للمستشذذار دن يقذذوم فشذذك  مفاشذذر دو غيذذر مفاشذذر  5/5
 .دعما  دو دنشطة مهنية في المملكةخ   مدة هذا العقد ف ي 

 

 التقصير 6

إذا تدر عن دي من طرفي العقد دي إخ   فيما يتعلق فهذا  6/1
العقد، فإن  يجور للطر  المتضرر القيام فاإلجراخات التالية 

 على التوالي 
فيذ   يطلذب منذ طي للطذر  المخذ  توجي  إشعار خ .1

فإتذذذ ل الخلذذذذ  خذذذ   فتذذذذرة مناسذذذفة تحذذذذدد فذذذذي 
اإلشذذعار، وي تريذذد فذذي جميذذع ايحذذوا  عذذن خمسذذة 

 عشر يومال.
في حالة كون اإلخ   مذن قفذ  الهيئذة ودخ قذت فذي  .2

رغذذذم مذذذرور ال تذذذرة المشذذذار إليهذذذا فذذذي  -إتذذذ ح  
فإنذذذ  يحذذذق للمستشذذذار الرجذذذذوع  -ال قذذذرة السذذذافقة 

لى الهيئة، دون دن يكذون لذ  الحذق فذي فالتعوي  ع
 وق  تن يذ الترامات  فموجب العقد.

في حالة كون اإلخ   من قف  المستشار ودخ ق في  .1
رغذذذم مذذذرور ال تذذذرة المشذذذار إليهذذذا فذذذي  -إتذذذ ح  

فإنذذذذ  يحذذذذق للهيئذذذذة وقذذذذ  تن يذذذذذ  -ال قذذذذرة السذذذذافقة 
التراماتها فموجب العقد لحين ثفوت تتذحيح الحالذة 

دن يكون فذي ذلذك إلغذاخ للعقذد دو  الموتوفة، ودون
إع اخ للمستشار من دي مذن التراماتذ  دو مسذؤوليات  
ايخذذذذرم فموجذذذذب العقذذذذد، دو المسذذذذاس فذذذذالحقوق 
والت حيات المخولة للهيئة فموجب العقد، فمذا فذي 

 ذلك حقها في إلغاخ العقد و/دو طلب التعوي .
 
 

إذا تجذذذاور دي مذذذذن الطذذذذرفين، ويي سذذذفب، عذذذذن تقتذذذذير  6/2
الطر  اآلخر في تن يذ دي مذن التراماتذ  المنتذوص عليهذا 
في هذا العقذد، وذلذك ل تذرة مذن الوقذت ديذال كذان طولهذا، فلذن 
يعتفذذذر ذلذذذك تعذذذدي ل دو إلغذذذاخل يحكذذذام العقذذذد المتعلقذذذة فذذذذلك 
ايلتذذرام غيذذر المن ذذذ، كمذذا لذذن ي سذذر ذلذذك التجذذاور علذذى دنذذ  

فذذذلك  موافقذذة علذذى دي إخذذ   دو تقتذذير يحذذق فذذي الوفذذاخ
ايلتذذرام سذذواخ كذذان مذذن ن ذذس النذذوع دو ذي طفيعذذة مختل ذذة. 
ويجذذور ف فذذي دي وقذذت ف للطذذر  المتجذذاور عذذن التقتذذير 

 مطالفة الطر  المقتر فتن يذ ايلترام غير المن ذ.

ي يعتفر عدم دداخ دحد الطرفين يلترامات  إخذ يل فهذذا العقذد  6/1
اث القذذوة دو خروجذذا عليذذ  إذا كذذان ذلذذك ناشذذح عذذن دحذذد دحذذد

 القاهرة، فشرط اآلتي 
دن يكون الطر  المتضفرر من هذا الحدث قد اتخذ  .1

جميذذذذع ايحتياطذذذذات المعقولذذذذة والعنايذذذذة الواجفذذذذة 
والتذذدافير الفديلذذة المناسذذفة للتغلذذب علذذى عجذذر  عذذن 

resulting from the Services provided in this 
contractor or closely associated with. 

 

5/5 the Consultant shall not be involved, directly or 
indirectly, during the term of this contract, in any 
business or professional activities in Saudi Arabia. 

6 Default 

6/1 if a party breached any term of this contract, the 
other party may act as follows, respectively: 

 

1. Issues written notice to the breaching party 
instructing him to fix the default within a 
reasonable period specified in the notice, not 
exceeding in all cases, fifteen days. 

 

2. In the event that PEEC is the breaching party 
and failed to fix its default within the period 
referred to in the preceding paragraph no. 1, 
the Consultant then is entitled to compensation 
from PEEC but shall seize the implementation 
of its obligations under this contract. 

3. In the event that the Consultant is the 
breaching party and failed to fix its default 
within the period referred to in the preceding 
paragraph no 1, PEEC then is entitled to seize 
the implementation of its obligations under the 
contract until proven correct the situation 
described. Such seizure shall not be 
interpreted as a cancellation of this contract, 
an exemption of the Consultant of any of 
his/her obligations or other responsibilities 
under this contract, or a prejudice to the rights 
and powers of PEEC under the contract , 
including the right to cancel the contract and / 
or seek compensation . 

6/2 if, for any reason, a party overlooked a breach of 
the other party for a period of time, regardless of 
its length, then such overlooking shall not be 
considered as an amendment or repeal of the 
provisions of the contract relating to such breach, 
as will it shall not construed as approval of any 
breach or default later to fulfill that obligation, 
whether of the same type or of a different nature, 
and the overlooking party may at any time instruct 
the breaching party to fulfill its obligations. 

 

6/3 a party may not be considered a breaching party if 
such breach caused by a force majeure event , 
provided the following: 

 

1. The party affected by the force majeure event 
has taken all reasonable precautions and due 
diligence and appropriate alternative measures 
to overcome its inability to perform its 
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دداخ التراماتذذ  فذذ دنى حذذد مذذن التذذ خير، وذلذذك كلذذ  
 فغر  تن يذ شروط هذا العقد ودوضاع .

المتضذذرر مذذن دحذذد دحذذداث القذذوة دن يقذذوم الطذذر   .2
القذذاهرة فإخطذذار الطذذر  اآلخذذر فذذذلك الحذذدث فذذي 
دقرب وقت ممكن، وذلك على دي حا  في موعد ي 

( يوما مذن وقذوع الحذدث، 14يتجاور درفعة عشر )
ويقذذدم ددلذذة علذذى طفيعذذة ذلذذك الحذذدث ودسذذفاف ، كمذذا 
يقذذدم ديضذذذا إخطذذارا ممذذذاث  عنذذد عذذذودة ايوضذذذاع 

 ت ممكن.الطفيعية في دقرب وق

ويجور دن يتم تمديد ال ترة المقرر دن يقوم دحد الطذرفين 
خ لها فمقتضى هذا العقد فإتمام دي عمذ  دو مهمذة فمذدة 
مساوية للمدة التي عجر فيها ذلذك الطذر  عذن دداخ تلذك 

 ايعما  فسفب القوة القاهرة.

فمذدة ي تقذ  إنهاخ العقد فعد تقديم إخطار كتذافي للهيئة  يجور 6/4
 يوم عن الوقت المحدد إلنهاخ العقد.  13عن 

 

عند إنهاخ العقد فمقتضى هذ  المادة، دو عند انتهاخ دجذ  هذذا  6/5
(، تتوقذذ  كافذذة حقذذوق 2العقذذد كمذذا هذذو محذذدد فذذي المذذادة )
 والترامات الطرفين، فيما عدا اآلتي 

 

الحقوق وايلترامات التي تكون قد نش ت في تذاري   .1
 اإلنهاخ دو اينتهاخ.

( 4ام فحمايذذة المعلومذذات المفذذين فذذي المذذادة )ايلتذذر .2
 من هذا العقد.

 دي حق يكون يحد الطرفين فمقتضى النلام. .1
 

 أحكام عامة 7

ي يجذذور للمستشذذار دن يسذذند للغيذذر هذذذا العقذذد دو عقذذد مذذن  1/1
الفذذاطن دو دي جذذرخ منذذ  فذذذدون موافقذذة كتافيذذة مسذذفقة مذذذن 

 الهيئة.
 

هذذا العقذد ويذتم فموجفهذا  تحكم اينلمة السذارية فذي المملكذة 1/2
نلر وال ت  في دي خ   ينش  فين طرفذي هذذا العقذد فيمذا 

 يتعلق فالع قة فينهما والقائمة على هذا العقد.

إن هذا العقد ي يعطي ديال من طرفي  الحق في تمثي  الطر   1/1
 اآلخر دو في التتر  فاسم  يي غر  دو ف ي طريقة.

يتكفذذذذذدها دو يذذذذذرتفط فهذذذذذا إن دي الترامذذذذذات دو متذذذذذاري   1/4
منهذا تلذ  دائمذا  ةكتافيذ موافقذةالمستشار لتالح الهيئة دون 

على مسئولية المستشار الشختية مذا لذم تذتم الموافقذة عليهذا 
 خطيال من الهيئة.

يعفر هذا العقد عن كام  ايت ذاق المفذرم فذين كذ  مذن الهيئذة  1/5
العقد  والمستشار لتن يذ هذا العقد، وتعتفر دحكام وشروط هذا

ناسذذخة يي دحكذذام دو شذذروط دو ات اقذذات سذذافقة فذذين طرفذذي 
 العقد.

obligations with minimum delay for the sole 
purpose of implementing the terms and 
conditions of this contract. 

2. The affected party of a force majeure event 
shall, as soon as possible, notify the other 
party of such event in no later than fourteen 
(14) days of the event, and provide evidence 
on the nature of the event and its causes , 
and, as soon as possible, provides a similar 
notification on the return of normalcy. 

The time period set to complete any activity or 
task may be extended to a period equal to period 
when the affected party was unable to perform 
due to a force majeure event. 
 

6/4 PEEC may terminate this contract upon written 
notification within 30 days prior to the specified 
date of terminating the contract. 

 

6/5 at the termination of this contract under this 
article, or at the end of its term, as defined in 
Article (2), all the rights and obligations of the 
parties shall seize effect, with the exception of the 
following: 

1. the rights and obligations that have arisen in 
the date of the end of this contract term or its 
termination. 

2. Obligation to protect the information as set out 
in Article (4) of this contract. 

3. Any right to one of the parties under the law. 
 

7 General Provisions 

7/1 the consultant may not assign this contract to a 
third party or sub-contract any part thereof without 
the prior written approval of PEEC. 

7/2 This Contract shall be governed by the laws of 
Saudi Arabia, under which any dispute arising out 
of this Contract, shall be settled. 

7/3 This contract does not give any party the right to 
represent the other party or to act on its behalf for 
any purpose or in any way. 

7/4 any commitments or expenses incurred by the 
Consultant for the benefit of PEEC without its 
written approval shall always remain the personal 
responsibility of the Consultant unless approved 
in writing by PEEC. 

7/5 This contract expresses the entire agreement 
between the consultant and PEEC for the 
implementation of this contract. The terms and 
conditions of this contract shall over write any 
terms, conditions or previous agreements 
between the parties to the contract. 
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توثيقال لما تقدم، قام الطرفان فالتوقيع على هذ  الوثيقة مذن نسذختين 
دتذذذليتين وتسذذذلم كذذذ  طذذذر  نسذذذخة منهذذذا فذذذي المكذذذان والرمذذذان 

 المذكورين في فداية الوثيقة.

 

 
 

 عن موهيئة:
__________________________________ 

 مالسم: د. نايف بن هشال مورفاي

 

 موفظيفة: احا ظ موهيئة
 
 
 
 
 

 مالستشاري:
__________________________________ 

 Dr. Zbigniew Marciniakمالسم: 

 
In witness whereof the parties hereto have signed this 
Agreement in two originals, and have dully executed 
and delivered it as of the date and place written above. 
 

 

 

For and on behalf of PEEC: 
__________________________________ 
Name: HE Dr. Naif H. Alromi  
 
Position: The Governor  
 
 
 
 
 
 

The Consultant:  
__________________________________ 
Name: Dr. Zbigniew Marciniak 
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 الملحق )أ(
 الشروط الخاصة

 نطاق الخدمات: 1

مراجعةة وتدقةة، وتوتدق ةة،يةتقاجيةة تثاجعةة تيئةةة  تتاي و ةة ت

ايفنوةةة تايلقع  ةةة ت لالةةةرداتاالقطةةة ثابتايئ نوةةة ت  ةةة ت

قالةةلاتايئةةة  تت تايلراجعةة  ايلعةة يورتايقةةدتقاةة،هي تاي و ةة  

تع،هتاألي متايل ،ثةتيلراجع تكاتدةو  ؛ايق يو تمعت

اإلطذذذار المرجعذذذي لنلذذذام ايختفذذذارات الوطنيذذذة  .1

 1ديذذام المراجعذذة المقذذدرة  دد عذذالتذذافع للهيئذذة. 

 ديام.

يات لمذذادتي العلذذوم والرياضذذاإلطذذار المرجعذذي  .2

دد عذايختفارات الوطنيذة التذافع للهيئذة.  لفرنامج

 .يومانديام المراجعة المقدرة  

ختفذذارات ل مذذادتي العلذذوم والرياضذذيات دسذذئلة  .1

ديذذذذام المراجعذذذذة دد عذذذذالوطنيذذذذة التذذذذافع للهيئذذذذة. 

 ديام. 5المقدرة  

 

 :مدة العقد 2
 من تذاري   فقط تفدد  شهري   يسري هذا العقد لمدة  .1

 م. 2015 مايو 15 إلى م2015 مارس  15
يت ذذق الطرفذذان عنذذذد تكليذذ  المستشذذذار فذذ ي مهمذذذة  .2

 فموجب هذا العقد على المدة المختتة إلنجارها.
 

 

 :قيمة العقد 3
وافق الطرفان فموجذب هذذا العقذد علذى المقافذ  المذالي 

سذذفعة وث ثذذون دل ذذال )إلنجارهذذا فمفلذذغ إجمذذالي قيمتذذ  
 (.لاير 375500لاير سعودي فقط ) (وخمسمئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ت 

Annex A 
Scope of services 

1 scope of services 

Review and provide feedback on documents provided 
by PEEC for the National Assessment program based 
on the specific review standards. The review will 
include the following documents with number of days 
needed for review;  

1. PEEC National Assessment framework. 
Estimated review days:  (3 days). 

2. PEEC Math & Science assessment framework. 
Estimated review days: (2 days). 

3. Math and Science assessment questions. 
Estimated review days: (5 days).   

 

 

 

 

2 term of the contract 

1. This contract shall be valid for two months 
only commences from March 15th , 2015 until 
May 15th   , 2015. 

2. Upon each work assignment according to this 
contract, the parties shall agree on the timeline 
for accomplishing it. 

3 Consideration: 

According to this contract and the scope of work,  
the parties agreed on the Consultant fees for 
accomplishing it. The total amount for the contract 
is: (Thirty-seven thousand, and five hundred) 
Saudi Riyals only (37,500  SR),  
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 عن موهيئة:
  مالسم:  د. نايف بن هشال مورفاي

 موفظيفة: احا ظ موهيئة
 موتفقيع:

 
 
 

 

 مالستشاري:
 Dr. Zbigniew Marciniak: مالسم

 موتفقيع:

For and on behalf of PEEC: 
 
Name: HE Dr. Naif H. Alromi                                              
Position: The Governor 
Signature:  
 
 
 

The Consultant: 
Name: Dr. Zbigniew Marciniak 
    Signature: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


