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ما المقصود بالشراء ولماذا يُعد أمرا ً مهما ً لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع؟

“

إذاً ،ما المقصود بالشراء؟

الشررررررراء نررررررو اكتترررررراء الممتلكررررررات
والمتش ر ت و  /أو المعرردات أو العررلع
أو األعمرررال أو الخررردمات مرررن ررر ل
الشرررررراء أو ا يورررررار أو الترررررأجير أو
االسررتاوار أو التبررادل مررن أ مصرردر
آ ر غيرر المتظمرات الترق قرع رمن
لمتظومة األمم المتحدة“

اعتبارات نامة:
 .1يتعلق الشراء باالحتياجات من العلع
والخدمات واألعمال
 .2يتجاوز الشراء مسألة "الحصول على 3
عروض" ،إنه يشمل جميع األنشطة في
دورة الشراء ،من التخطيط إلى إدارة
العقود
 .3الشراء ≠ المتح≠ ،ICAs ≠ ،
الشراكات ≠ ،اال فاكيات المشتركة بين
الوكاالت
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ما المقصود بالشراء ولماذا يُعد أمرا ً مهما ً لمكتب األمم المتحدة لخدمات
المشاريع؟

الشراء :العلع والخدمات واألعمال

العلع

الخدمات
• ورش العمرررررررر والررررررردورات
التدريبية
• اال صاالت
• األمررن والتتظيررل والخرردمات
المصرفية

• االستشارات
• دمات التقر والعفر
• أجير المبانق

•
•
•
•

• أثاث ولوازم مكتبية
المركبات
معرررررررررررررردات كتولوجيررررررررررررررا • اآلالت والمولدات واألدوات
• الوكود
المعلومات
المختبر والمعدات الطبية
األدوية

Photo: UNOPS

Photo: UNOPS

األعمال
•
•
•
•

الطركات
الوعور
المدارس والوامعات
مراكز الشرطة

Photo: UNOPS/Jose Ubaldo Campos

• المعتشفيات والعيادات الصرحية
والمختبرات
• العوون
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ما المقصود بالشراء ولماذا يُعد أمرا ً مهما ً لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع؟

دورة الشراء
عملية الشراء
كبر الشراء

هناك  3مراحر رئيعية في الدورة:
• قبل الشراء
•الشراء
•بعد الشراء

التخطيط
عريل االحتياجات
ا تيار الموردين

التماس قديم العروض
إدارة العروض

الشراء

سننننقوا بنننالتطرم للنننل مرحلنننة منننن
المراحل بالتفصيل في الوزء الثانق

التقييم
االستعراض وإرساء العقود
إ مام العقود وإصدارنا

بعد الشراء

الخدمات اللوجعتية
ادارة العقود
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ما المقصود بالشراء ولماذا يُعد أمرا ً مهما ً لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع؟

األسباب الرئيعية ألنمية الشراء لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  -الحوم

1

• تورينندات ملتننم األمننح المتحنندة لخنندمات المشنناريع فنني
عاا  1.4 = 2016مليار دوالر أمريكق
• حجح مشتريات ملتم األمنح المتحندة لخندمات المشناريع
في عاا  900 = 2016مليون دوالر أمريكق
• لننن،لف ،فننن  ٪64مرررن وريررردات مكترررب األمرررم المتحررردة
لخدمات المشاريع تتح عن طريق المشتريات

أنظر إلى األركام
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ما المقصود بالشراء ولماذا يُعد أمرا ً مهما ً لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع؟

األسباب الرئيعية ألنمية الشراء لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  -األثر

2
أنظر إلى األثر

• التنننننأإلير اييجنننننابي والسنننننلبي علنننننى مننننند ت و نشنننننطة
ومخرجات المشروع من ل اآلإلار على الجودة والفترة
الزمنية والتلاليف
• مثننال :تخيننل التننأإليرات السننلبية لعمليننة ننراء يننر متلافئننة
على مشروع تعليمي حيث يلو حد المخرجات الرئيسنية
هو بناء مدرسة في إحدى دول جنوب آسيا

Photo: UNOPS
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مبادئ الشراء

مبادئ الشراء
• مسننتمدة مننن الانندا الناننائي لعملي نة
رررافة كيمرررة إلرررى مكترررب
الشنننراء
األمررم المتحرردة لخرردمات المشرراريع
وشركائه تحقيقا ً ألهدافاح و اياتاح
• يتضننمن مفنناهيح مثننل الحفننا علننى
فضننننل صررررورة وسررررمعة للمنظمننننة
والحفاظ على الصالح العام

• المفا لة بين الععر واألداء /
الوودة التق وفر أكبر كدر من
المتفعة العامة
• الععر = تللفة مدة االستخداا،
وليس سعر الشراء فقط
• الوودة = األداء المطلوب
واالعتبارات
والموإلوقية
االجتماعية والبيئية

• الينننة منننن المحسنننوبية ،وغيرررر
متحيررزة ونزياننة وتطبننق الر ي نة
والوضوح في جميع المعام ت
• السلوك األ كق
• جميررررررع المعلومررررررات المتعلقننننننة
بالسياسنننننننننننات وايجنننننننننننراءات
والفنننننرع والعملينننننات محنننننددة
بشلل واضح ومعلنة على نطراق
واسع

• تعزينننز المتافعرررة كقنننوة دافعنننة
لتحقينننق علنننى جنننودة بأفضنننل
سعر
• يتحقق من ل :العردد الكرافق
مرررررررررن مقررررررررردمق العرررررررررروض
المحتملرررررررررررررين المسنننننننننننننتقلين
والمتنافسننننين فنننني ننننل نفننننس
الظروا
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مبادئ الشراء

أعلى جودة بأفضر سعر  -كلفة مدة االستخدام
تشننير تللفننة منندة االسننتخداا إلننى مراعنناة التلنناليف
المرتبطة بشراء واسنتخداا المننت  .جواننم التللفنة
التننني يجنننم ننن،ها فننني االعتبنننار فننني تللفنننة مننندة
االستخداا:

• كلفة المتتج
• كلفة الشحن
• التكلفة التشغيلية (مثل اللارباء والوقود والمواد
المستاللة)
• تللفة التركيب والتدريب
• تللفننننة الصرررريانة (مثننننل نننندمات مننننا بعنننند البيننننع
والصيانة وقطع الغيار)
• تللفنننة التصرررر و القيمنننة المتبقينننة عنننند نااينننة
االستخداا
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مبادئ الشراء

األفعال المحظورة

•
•
•

•
•

الممارسات المحظورة هي أفعال أو حاالت إغفال قد تحدث في ي وقت إلناء عملية الشنراء منن قبنل
ملتم األمح المتحدة لخدمات المشاريع ،بما في ذلف تنفي ،العقود و ما بعدها.
هننناك  6ممارسررات محظررورة و  3جررزاءات متضننمنة فنني التوجياننات التنفي،يننة لملتننم األمننح المتحندة
لخدمات المشاريع.
الجزاءات هي كرار إدار  ،وتشمل ي تدابير ضرورية و مقتضيات تأهيلية ،ينتح تحديندها وتطبيقانا
من قبل ملتم األمح المتحدة لخدمات المشاريع وفقا ً لتقديره نتيجنة النخنراط ي منورد فني ممارسنات
محظورة.
الجزاءات عادة ال كون ثابتة ومحددة بفترة موحدة بث ث سنوات ،ويملن زيادتاا و تخفيضناا تبعنا ً
للظرو المشددة  /المخففة.
المحظورة
بمبادئ التزانة ومتحى األعمال عند تطبيق الجزاءات.
الممارسات اد
يجم يتح االستر
الممارسة التق تطو على فعاد
الممارسة التق تطو على احتيال
الممارسة التق تطو على إكراه
الممارسة التق تطو على واطؤ

الممارسة غير األ

كية

الوزاءات
اللوم
عدم األنلية أو االستبعاد
جزاءات أ رى

العركلة
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مبادئ وعمليات الشراء

األفعال المحظورة

•
•

•

•
•

•

الممارسررة التررق تطررو علررى فعرراد :القينناا بشننلل مبا ننر و يننر مبا ننر بتقننديح و إعطنناء و تلقنني و
التماس ي يء ذي قيمة للتأإلير بصورة ير مشروعة على فعال طرا آ ر
الممارسة التق تطو على احتيال :ي فعل و إ فال ،بما في ذلف التحريف ال،ي يؤدي ،بشلل متعمند
و متاور ،إلى تضليل و محاولة تضليل طرا ما لتحقيق منفعة مالية و منفعة نرى و للتنصنل منن
التزاا ما
الممارسة التق تطرو علرى إكرراه :ي فعنل و إ فنال يترتنم علينه المسناس و ايضنرار ،و ينطنوي
على تاديد بالمساس و ايضرار ،بشلل مبا ر و ير مبا ر ،بأي طرا و ممتللات الطرا للتنأإلير
بصورة ير مشروعة على فعال طرا آ ر
الممارسررة التررق تطررو علررى واطررؤ :ترتيننم بننين طننرفين و كثننر يانندا إلننى تحقيننق ننرض يننر
مشروع ،بما في ذلف التأإلير بصورة ير مشروعة على فعال طرا آ ر
الممارسة غير األ كية :التصرا و السلوك ال،ي يتعارض مع األحلناا المتعلقنة بتضنارب المصنالح
وا لادايا والضيافة و ما بعد انتااء الخدمة و يرها من اال تراطات المنشنورة المتعلقنة بالند ول فني
عمال مع ملتم األمح المتحدة لخدمات المشاريع
العركلة :ي فعال و حاالت إ فال من جاننم منورد منا تحنول دو و تعينق قيناا ملتنم األمنح المتحندة
لخدمات المشاريع بالتحقيق في حاالت محتملة لممارسات محظورة
14
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مبادئ وعمليات الشراء

األفعال المحظورة

•

اللوم :طاب توبيخ لسلوك المدعى عليه .ال يؤإلر اللوا على هلية المدعى عليه ،وللن وجنوده سنيلو
عام ً مشددا ً لفرض الجزاءات في ايجراءات المقبلة.

•

عدم األنلية أو االستبعاد :ايع الرسمي عن المندعى علينه حنبح ينر مؤهنل لفتنرة زمنينة لينتح
منحه و  /و مشاركته في عقود ملتم األمح المتحدة لخدمات المشاريع و الد ول في عمال جديندة منع
ملتننم األمننح المتحنندة لخنندمات المشنناريع كوكيننل و كممثننل لمننوردين آ ننرين والمشنناركة فنني إجننراء
مناقشننات مننع ملتننم األمننح المتحنندة لخنندمات المشنناريع بشننأ العقننود الجدينندة .يجننوز للجنننة اسننتعراض
الموردين توحي بصفة استثنائية بأ يتح استبعاد المدعى عليه بشلل دائح.

•

الوزاءات األ رى :يجوز للجنة استعراض الموردين توحي بفرض جزاءات نرى تراهنا مناسنبة
حسم الظروا القائمة ،بما في ذلف استرداد التلاليف و إ ضاع العقود المستقبلية لشروط احة.
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دورة الشراء
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 .1دورة الشراء :عريل االحتياجات
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دورة الشراء

عريفات االحتياجات من العلع والخدمات واألعمال

العلع

الخدمات

المواصفات

ا طار المرجعق

• وصل االحتياجات
• معايير الوودة واالستدامة (إ وجدت)
• العيتات (إ وجدت)
• الكميات
• مواعيد التعليم
• مكرررررران التعررررررليم وكواعررررررد الشررررررروط
التوارية الدولية
• معلومات الوهة المرسر إليها
• الخدمات ذات الصرلة إذا دعنت الحاجنة:
قطننع الغيننار ،الضننما  ،نندمات مننا بعنند
البيع ،التركيم ،التدريم

• الخلفيررررة وسننننيام التلليننننف و حننننحاب
المصلحة
• الهد العام والتطاق واألثر
• المدة والموكع
• المخرجات  /المتوزات
• أنشطة تحقيق المخرجات
• المد ت ال زمة
• دعم العم ء  /الترتيبات المؤسسية
• اشتراطات قديم التقارير
• مرررررؤن ت مقننننندا الخدمنننننة والمنننننو فين
الرئيسيين
• نطرررراق اكترررررا العررررعر :سننننعر محنننندد
(المخرجات ) و  /و اسنترداد التلناليف
(المد ت)

األعمال

Photo: UNOPS

Photo: UNOPS

بيان األعمال

• بيان األعمال :الموقع ،ايطنار الزمنني،
موقع البناء ،وما إلى ذلف.
• جرردول الكميررات :قائمننة وحنندات المننواد
المطلوبة
• المواصرررفات الفتيرررة :معنننايير النوعينننة
والجنننودة المطلنننوب اسنننتخداماا ،علنننى
سبيل المثال كثافة األسمنت.
• الرسررومات والتصرراميم  -لررن يُقبررر أ
عطررراء مرررا لرررم يكرررن مصرررحوبا ً بشرررهادة
التزام بمراجعة التصاميم!
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دورة الشراء

2
 .2دورة الشراء :ا تيار الموردين
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دورة الشراء

أبحاث العوق وطرق ا تيار الموردين
المصادر الخارجية
ا نترنت

طرق ا تيار الموردين

طلب معلومات
إجننننراء مسننننح للسننننوم للحصننننول علننننى
المعلومننننات ،مثننننل :الحلننننول المحتملننننة،
نطاقننات األسننعار ،مواعينند التسننليح ،ومننا
إلى ذلف.
التعبير عن االنتمام (إبداء الرغبة)
تحدينند المننوردين للمشننتريات المسننتقبلية.
يملنننننن اسنننننتخداا ذلنننننف يعنننننداد قائمنننننة
مختصرة في حال تح تضمين المعايير.

التأنير المعبق
تقييح الموردين وفقا ً لمعايير محددة سنلفاً،
ويسنننننتخدا يعنننننداد قائمنننننة مختصنننننرة،
أل ننننراض المسننننتوى العننننالي للتعقينننند /
القيمننننة  /المخنننناطر و البننننا ً فنننني ننننراء
األعمال.

متشورات القطاع
الصتاعق

ندوات األعمال

المصادر الدا لية
العقود العابقة

الفهارس

المتاكصات
العابقة

العم ء

كوائم التأنير
المعبق

التحدث مع الزم ء
اال فاكيات العالمية
لألمم المتحدة

اال فاكيات طويلة
األجر الحالية

بوابة األمم
المتحدة
العالمية
للمشتريات
الغر

التوارية

موكع األمم
المتحدة للشراء
ا لكترونق وكاالت األمم المتحدة
األ رى

مصادر التموير

الشبكات المهتية
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ا تيار الموردين

طرق ا تيار الموردين
• مسح السوم للحصول علنى المعلومنات التني يملنن اسنتخداماا لتحديند الحلرول المتاحنة و
المحتملة لتلبية االحتياجات المحددة ،بما في ذلف معلومات التسعير ومواعيد التسليح
• المعلومات الواردة في الردود ليعت مخصصة لغرض أنير الموردين
• يتح ايع في وسائل ايع ا المناسبة
•
•
•

•
•
•
•
•
•

إع لتحديد الموردين للمشتريات المستقبلية
يعرب الموردين عن اهتمناماح عبنر تقنديح المعلومنات التني تثبنت بنرتاح ومنؤه تاح فني
توفير السلع  /الخدمات  /األعمال ذات الصلة
يسننتخدا فنني العننادة للخرردمات االستشررارية عترردما مثررر الخبرررة الفتيررة أمرررا ً بررال األنميررة
وعندما يلو هناك زيادة كبيرة في عدد مقدمي العطاءات المحتملين
يملن استخدامه عداد كائمة مختصرة في حال تح تضمين معايير واضحة
يتح ايع في وسائل ايع ا المناسبة
ً
طريقة رسمية لتقييح الموردين وفقا ً لمعايير محددة سلفا ويتم فقط دعوة الموردين الذين
يعرررتوفون نرررذه المعرررايير للمشررراركة فرررق عمليرررة قرررديم العرررروض ألغرررراض المتافعرررة
المحدودة
يملن استخدامه يضا ً كجزء من وثيقة التماس قرديم العرروض ( ي ليسنت قائمنة بن،اتاا)
ومتطلبات عملية راء واحدة و عدة عمليات.
يننتح تطبيقننه عننادة :بالنسننبة للسننلع و الخنندمات عاليررة التعقيررد  /القيمررة  /المخرراطر؛ عننندما
يلو من أ التلاليف المرتفعة يعداد العطاءات التفصيلية تؤدي إلنى عندا التشنجيع
على المنافسة؛ وألعمال البتاء ذات الملونات التقنية المعقدة
يتح ايع في وسائل ايع ا المناسبة

طلب معلومات

طلب التعبير
عن االنتمام

التأنير المعبق
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الوحدة التدريبية الثانية :دورة الشراء
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 .3دورة الشراء :التماس قديم العروض
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التماس قديم العروض

التماس قديم العروض
التمننننناس تقنننننديح العنننننروض هنننننو
المصطلح العناا لندعوة المنوردين
لتقننديح عطنناء و عننرض سننعر و
تقديح عرض .هناك أربعة جوانم
رئيسننية إلننناء إعننداد عمليننة طل نم
تقديح العروض.
تشرركر هنن،ه الجوانننم فنني الغال نم
مننن المعلومننات التنني يننتح جمعاننا
ل نشطة ما كبر الشراء:
• تخطيط المشتريات
• تحديد االحتياجات
• ا تيار الموردين

نوع المتافعة

طريقة التماس
قديم العروض التماس قديم العروض

مدة التماس
قديم العروض

وثائق التماس
قديم العروض
22
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دورة الشراء :لمحة عامة على طرق الشراء

طرق التماس قديم العروض

طلب عرض سعر

التعوق

•

•
•

•

•

القيمة 5,000 < :دوالر
مريلي
نوع االحتياج :سلع
خصية و سلع عادية و
سلع بسيطة
معايير ا رساء :أدنى
األسعار نق األكثر كبوالً
من التاحية الفتية .التقيد
بالمعايير الفنية” :النجاح –
اي فام“
است م  /فتح العطاء :ال
ينطبق

•

•

•

غير
رسمــق

القيمة 5,000 > :دوالر
مريلي>  50,000دوالر
مريلي
نوع االحتياج :سلع و
دمات و عمال يلو
فياا االحتياج واضحا ً
ومحددا ً
معايير ا رساء :أدنى
األسعار نق األكثر كبوالً
من التاحية الفتية .التقيد
بالمعايير الفنية” :النجاح –
اي فام“
است م  /فتح العطاء:
يتح من قبل
يجوز
مو ف المشتريات

دعوة لتقديم عطاءات

•
•
•

•

طلب قديم عرض

القيمة> :
دوالر مريلي
نوع االحتياج :سلع و
عمال و دمات يملن
قياساا كميا ً
معايير ا رساء :أدنى
األسعار المتوافقة إلى حد
كبير .التقيد بالمعايير
–
”النجاح
الفنية:
اي فام“
است م  /فتح العطاء :عبر
لجنة فتح العطاءات .تقديح
العطاءات في مظروا
واحد مختوا (الفني +
المالي)
50,000

•
•
•

•

رسمــق

القيمة 50,000 > :دوالر
مريلي
نوع االحتياج :الخدمات و
السلع  /األعمال المعقدة
معايير ا رساء :التحلير
التراكمق الفني  +المالي
( 70:30و .)60:40
التقيد بالمعايير الفنية:
التقييم بالتقاط وإذا كانت
كثر من  ٪70/60من
المجموع)
است م  /فتح العطاء :عبر
لجنة فتح العطاءات .تقديح
العروض في اثتين من
المظاريل
23
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التماس قديم العروض

وثائق التماس قديم العروض
تعقيد الوإلائق يعتمد على االحتياجات والقيمة ،وتشمل المكونات الرئيعية
الم،كورة دناه.
طاب الدعوة ،فاصير قديم العطاء  /طلب
العروض

•
•
•
•
•
•

طاب الدعوة
الشخص ال،ي يملن االتصال به
المواعيد الناائية
التوضيحات
األهلية
قبل تقديح العطاء ،زيارة الموقع
اللغة... ،

•
•
•
•
•

عليمات لمقدمق العطاءات
النطام
الترجمة
التعدي ت
روط الدفع
إدارة العقود.…،

معايير التقييم
• األهلية والمعايير الرسمية
• معايير التأهيل
• المعايير الفنية
جدول المتطلبات
• المواحفات الفنية (السلع)
• الشروط المرجعية (الخدمات)
• بيا األعمال والتصميح والرسومات

المعلومات التعاكدية
• نسخة من الشروط واألحكام
العامة ذات الصلة بالمنظمة
• الشروط الخاصة (إ وجدت)
• نسخة من العقد التموذجق ال،ي
سيتح استخدامه

نماذج عروض األسعار  /الوداول القابلة ل سترجاع
• النماذج التي يجم ملؤها وتوقيعاا حسم األحول وإدراجاا في عرض سعر مقدم العطاء
• مثلة :نموذج تقديح العطاء ،نموذج قديم العرض الفني ،جدول االسعار؛ طاب اعتماد
الجاة المصنِّعة؛ العير الذا ية للمو فين الرئيسيين
• الوداول (األعمال) :البرنام األولي لمقدا العطاء؛ فريق المشروع؛ التأمينات ،القدرات ،
األعمال قيد التنفي ،،األعمال التي تح إنجازها..
24
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التماس قديم العروض

وثائق التماس قديم العروض  -معيار التقييم
حد الجوانم الرئيسية التي ينبغي إدراجاا في وإلائق التماس تقديح العروض هو معيار التقييح .سوا
تتعلح المزيد في الوحدة التدريبية الرابعة ،نتاك أربعة أنواع من المعايير:

معايير األنلية والمعايير الرسمية
المعايير األولية المستخدمة لفرز العروض المقدمة
استنادا ً إلى تقيدها باال تراطات والتعليمات الواردة
في وإليقة التماس تقديح العروض.

معايير التأنير
معايير تقييح ما إذا كا المورد قادرا ً على إتماا العقد
بنجاح.

معايير التقييم

المعايير الفتية
معايير تقييح قدرة المورد على تلبية اال تراطات
الفنية.

المعايير المالية
عوامل األسعار المختلفة ،مثل تللفة السلع وتللفة
الشحن والتللفة التشغيلية وتللفة مدة االستخداا،
والتي توفر معا ً التللفة المالية ايجمالية للعرض.

25
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التماس قديم العروض

المتافعة المفتوحة مقابر المتافعة المحدودة

المتافعة المفتوحة
•
•

•

•

من يمكته المشاركة :الجميع
القيمة :ي قيمة ،وللن يوحى باا للقيح األعلى باعتبارها
تتضمن تللفة تجايز على (>  50,000دوالر مريلي)
ا ع ن عن العملية :الموقع ايللتروني لملتم األمح
المتحدة لخدمات المشاريع ،بوابة األمح المتحدة العالمية
للمشتريات ،المج ت التي تُعنى بالصناعة ،الصحف
المحلية ،الخ
التطاق الوغرافق :المحلي و ايقليمي و الدولي .يجم
تبرير المحلي وايقليمي :عدا إبداء االهتماا من قبل
الموردين الدوليين ،فضل األسعار المحلية  /ايقليمية،
المعرفة المحلية  /ايقليمية المطلوبة ،الخ

المتافعة المحدودة
•

•

•

•

من يمكته المشاركة :عدد محدود من الموردين ( 3كحد
دنى) يتح تحديده بطريقة ير تمييزية وموإلقة ،و بعد
التعبير عن االهتماا  /التأهيل المسبق
القيمة:
 بعد التعبير عن االهتماا  /التأهيل المسبق :ي قيمة حاالت رى 50,000 > :دوالر مريليا ع ن عن العملية :يتح ايرسال إلى الموردين
المدرجين في القائمة المختصرة فقط ،دو ايع
التطاق الوغرافق :محلي و إقليمي و دولي

التطاق الوغرافق
إكليمق

وطتق

(على سبيل المثال مال نيجيريا)

(على سبيل المثال
نيجيريا)

دولق
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ا تيار الموردين

أمر واحد يوب أ ذه فق االعتبار عتد قديم العطاءات – الكيان المشترك

 في حال لح تتوفر لدى مقدا العطاء جميع الخبرات ال زمة لتقديح الخدمات  /السلع  /األعمال التي سيتحا تراطاا بموجم العقد ،ف نه يملن لمقدا العطاء ه،ا تقديح عرض باال تراك مع كيانات رى ،وبوجه
اع مع حد الليانات في الدولة التي توجد فياا السلع و  /و الخدمات التي يتعين تقديماا.
في حالة وجود كيا مشترك و ائت ا و رابطة:
• جميع األطراا في ه،ا الليا المشترك تلو مسؤولة بشلل مشترك وبشلل متعدد ماا ملتم األمح
المتحدة لخدمات المشاريع.
• يجم يحدد العرض بوضوح الليا ال،ي تح تعيينه كجاة اتصال للتعامل مع ملتم األمح المتحدة
لخدمات المشاريع.
• ال يجوز تغيير تركيبة الليا المشترك دو الحصول على موافقة مسبقة من ملتم األمح المتحدة
لخدمات المشاريع.
• سيتح تطبيق معايير التقييح ،بمعنى إذا كانت المعايير تنطبق على:
 كل عضاء الليا المشترك مجتمعين بين ذلف
 كل عضو في الليا المشترك
 على واحد على األقل من عضاء الليا المشترك
في العادة ،تشير معايير التأهيل مثل ا تراطات الخبرة المحددة وا تراط حجح األعمال إلى كل عضاء
معايير األهلية تشير إلى كل ريف في الليا المشترك (عدا
الليا المشترك مجتمعين ،في حين
27
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ا تيار الموردين

الكيان المشترك
رقح مرجع دعوة تقديح العطاءات  /طلم تقديح العروض [ :د ل رقح مرجع دعوة تقديح العطاءات]
اسح مقدا العطاء [ :د ل اسح مقدا العطاء]
التاريخ [ :د ل تاريخ تقديح العطاء]
تم عباتها وإعاد ها مع العطاء المفدم من طرفك فق حال م قديم العطاء بصفة كيان مشترك  /ائت
معلومات الكيان المشترك  /االئت
االسم

 /رابطة.

 /الرابطة

[قح باستلمالاا]

معلومات الشريك واال صال
(العترروان ،أركررام الهررا ل ،أركررام الفرراكل ،عترروان البريررد [قح باستلمالاا]
ا لكترونق)
اسررم الشررريك الرئيعررق (الررذ يمتلررك سررلطة إلررزام الكي ران
أو الرابطررررة أثترررراء عمليررررة قررررديم [قح باستلمالاا]
المشررررترك أو االئررررت
العطاءات ،وأثتاء تفيذ العقد فق حالة متح العقد)
التعرربة المقترحررة لتوزيررع المعررؤوليات بررين الشررركاء ()٪
مع ا شارة إلى نوع العلع  /الخدمات الترق سريتم عرليمها [قح باستلمالاا]
من كبر كر متهم
28
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دورة الشراء :التقييم

مراحر التقييم و كوين فريق التقييم الفتق
فتح المظاريل
الفرز األولق

• المعايير الرسمية
• األهلية
التقييم الفتق
• معايير التأهيل
• المعايير الفنية

التقييم المالق
• طلم تقديح العروض :التحليل التراكمي

التحقق من المعلومات
األساسية

برير معقولية التكلفة
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التقييم

الفرز األولق

كيل:
الفرز األولق

• المعايير الرسمية
• األهلية

• التحقق مما إذا كا تح التقيد بالمعرايير الرسرمية
بشنننأ  :الموعننند النانننائي ،عننندد نسنننخ العطننناء،
ضننننما العطنننناء (إ وجنننند) ،منننندة حنننن حية
العرض ،الوإلائق المطلوبة ...
• التحقق من األنلية في قائمة الجزاءات
لمررراذا :إلغننناء العنننروض ينننر المرضنننية بشنننلل
واضح = كفاءة التقييم
من :معؤول المشتريات
مهررررم :ال يررررتم الرررررفت ألسررررباب افهررررة! طلننننم
توضننيحات فنني حننال وإلننائق تاريخيننة هنني فقننط
ير موجودة .يوب وثيق حاالت الرفت
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قييم العروض المقدمة

التقييم الفتق

التقييم الفتق
• معايير التأهيل
• المعايير الفنية

كيل:
• العلع  /الخردمات  /األعمرال” :النجناح – اي فنام“
وفق معايير التأهيل
• العررررلع  /األعمررررال” :النجنننناح – اي فننننام” وفننننق
المعايير الفنية
• الخدمات (طلم تقديح العروض ،التحلينل المجمنع):
احتساب نقاط التقييح وفق المعايير الفنية
لماذا :تحديد األهلية وتلبية المعنايير الفنينة = التركيرز
علررررى مقرررردمق العطرررراءات ”الررررذين يمكررررتهم القيررررام
بالمهمة“
من :فريق التقييم الفتق

مهم:
• طلب عرض سعر  /دعوة لتقرديم العطراءات :ال يرتم
الرفت بعبب انحرافات طفيفة! أطلب و يحات
• طلب قديم العروض :توإلينق نقناط التقينيح :ال يوجند
” أثير سودوكو“!
• يوب وثيق جميع حاالت الرفت
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التقييم المالق

كيل:
• حلير وزيع التكراليل ،ولنيس فقنط الحند األدننى
والتحقق من األ طاء الحسابية
• طلب قديم العرروض :حنيغة التحليرر التراكمرق
(فقط للمتوافقة من الناحية الفنية!):
نقاط العرض المالي
=Y

دنى عرض سعر X

 30أو 40

سعر العرض Y

لماذا :من الماح جدا ً حديد فروق األسعار والمساعدة
في تحليل معقولية التللفة
التقييم المالق
• طلم تقديح العروض :التحليل التراكمي

مرررن :معرررؤول المشرررتريات  +الخبرررراء الفتيرررين فرررق
المو وع

مهم:
الرفت فق نذه المرحلة عادة ما يكرون فقرط ألسرباب
مثر :ير ملتمل ،كمية قل من اللمية المطلوبة
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برير معقولية التكلفة
كيل :مقارنة العرض الموصى به مقابل:
• عروض رى مطابقة تماما ً
• طة  /ميزانية  /تقديرات المشتريات
• سعار السوم
• مشتريات سابقة من منتجات  /دمات مماإللة
• سعار االتفاقيات طويلة األجل الحالية
لماذا :تحديد ما إذا كا العنرض الموحنى بنه يعنرض
أعلى جودة بأفضر سعر
من :معؤول المشتريات
مهم:
• م ئمة بشلل اع فق حال م است م أكر من ث ثة
عروض مطابقة

برير معقولية التكلفة
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التحقق من المعلومات األساسية
كيل :تفيذ عمليات التحقق التالية:
• التحقق عبر بلة اينترنت
• االتصال بالمورد
• التحقق من الوإلائق القانونية والفنية والمالية
• التحقق من الجاات المرجعية مع العم ء
• المعاينة المادية للمباني
لمررراذا :خفيرررل المخررراطر ،وبوجنننه ننناع بالنسنننبة
للعقود عالية القيمة والموردين الجدد
مرررررن :معرررررؤول المشرررررتريات  +الخبرررررراء الفتيرررررين
(المالية ،الخ)

مهم:

• تلييف كثافة التحقق وفقا ً لتعقيد  /كيمة العقد

التحقق من المعلومات
األساسية
35

4-2
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قييم العروض المقدمة

الماد

االنحرا

الماد نو أمر:

• من أنه
العقد.
• من أنه يحند بنأي نلل جنوهري ،منن ن ل التعرارض منع وإلنائق التمناس تقنديح العنروض ،منن
حقوم ملتم األمح المتحدة لخدمات المشاريع و التزامات مقدا العرض بموجم العقد.
• من أنه ،في حال تح تصحيحه ،يؤثر بشكر غير عادل على المركنز التنافسني لمقندمي العنروض
ال،ين يقدمو عروضا ً مستوفية للشروط بشلل كبير.
يؤإلر بأي لل جونر في نطام و جودة و داء السلع والخدمات األ رى المحددة في

إلناء التقييح المالي ،ف ي انحراا سيتح اعتباره جوهريا ً في يا ً من الحاالت التالية:
• عدا قبول مقدا العرض تصحيح السعر المطلوب وفقا ً لشرط وإليقة التماس تقديح العروض.
• عناحر السعر المطلوبة ير متضمنة.
• يتضمن عطاء مقدا العرض كمية قل مما هو مطلوب.

36

4-2

قييم العروض المقدمة

متاكشة مع الموردين
ما هو الفرم بين التو يحات والمفاو ات؟
التو رررريح يعننننني التواحننننل مننننع مقنننندا
العطننننناء لغنننننرض وحيننننند هنننننو إزالنننننة
المخالفننات الطفيفننة واأل طنناء الشننللية،
و األ طاء اللتابية الظاهرة فني العطناء
المقدا ،والوإلائق التاريخية المفقودة دو
تغيير مضمو العرض.

المفاو ات هي مناقشات مع ي مورد محتمل بعد اال تيار وللن قبل إرسناء
العقد ،بادا ضما على جودة بأفضنل سنعر لملتنم األمنح المتحندة لخندمات
المشاريع دو المسناس بمبند المعاملنة العادلنة والمتسناوية لجمينع المنوردين.
فق العادة ،ال يد ر مكتب األمرم المتحردة لخردمات المشراريع فرق مفاو رات،
إال نه قد تلو هناك روا تبرر ه،ه الممارسة.
الحاالت

أمثلة
• طاء في ايجمالي
• الفنننرم بنننين المبلننن باألرقننناا والمبلننن
بالللمات
• ضمانات العطاء مفقودة
• وجننننود طنننناء فنننني كتابننننة اللسننننور
العشرية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الميزانية المتاحة ليست كافية
يعرض العطاء الفائز دمات إضافية لح يتح طلباا
بنندالت ايعا ننة اليوميننة وتلنناليف السننفر ومننا إلننى ذلننف ال تتوافننق مننع
األسعار الموحدة؛ و زيادة اللمية الحدية تؤدي إلى صومات
هناك قل من إل إلة عطاءات  /عروض مطابقة
مت الموافقة كتابة من كبر إدارة المشروع
اإلنننين مننن مننو في ملتننم األمننح المتحنندة لخنندمات المشنناريع كحنند دنننى،
ويفضل ناما كانا جزءا ً من فريق التقييح
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دورة الشراء :إ مام العقد

تم المراجعة وا رساء كبر وكيع العقد

التقييح

المراجعة

ا رساء

•

• ايرسنناء هننو القننرار النن،ي يخننول إبننراا
عقد مع يا ً من الموردين
• يتح ايرسناء منن قبنل سرلطة المشرتريات
التنني تملننف سننلطة الشننراء المخولننة لانن،ه
العملية ،رهنا ً بالعتبات

•

•
•

توقيع العقد

يتح إجرا ها لضما :
 االلتزاا بقواعد المشتريات
 المصلحة الفضلى للمنظمة
يملنننننن القيننننناا بانننننا منننننن قبنننننل سرررررلطة
المشرررتريات مباشررررة و منننن قبنننل لوترررة
العقررود والمشررتريات بررالمقر الرئيع رق /
لوتة العقارات والعقود المحليرة اعتمنادا ً
على العتبات
إ لح يلن :بمفعول رجعق  /بأثر رجعق
تقنننننندا المشننننننورة يدارة المشننننننروع ،ال
تقرر!
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إدارة العقود
إدارة العقود
•
•
•
•
•

مراكبة أداء الموردين
المدفوعات
حر المتازعات
التعدي ت والتمديدات والتوديدات
اال ت فات (عقود األعمال)

إنهاء العقد
• عادة من ل إجراء على التحو الواجب :استيفاء
جميع االلتزامات الواقعة على ك الطرفين ( ي
التسليح  -الدفع)
ا ذلف:
•
 oالخرق
 oاستحالة األداء
 oاال فاق المتبادل

إعداد العقود
• و يح القضايا المعلقة والمفاو رات
(فقط إذا لزا األمر)
• طاب التوايا (إ وجد)

وكيع العقد
• يتح توقيعنه ن ل فتررة صر حية
العطاء
• العقنننننند ملررررررزم كانونررررررا ً بتوقيننننننع
الطرفين
• مننننن قبننننل إدارة المشررررروع ذات
الصلة بعد ايرساء
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