نظام الشراء اإللكتروني
لبوابة األمم المتحدة العالمية
للمشتريات ومكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

2

مقدمة
 األهداف
 مقدمة حول نظام الشراء اإللكتروني لبوابة األمم المتحدد الاالمةدة لشمشدتر ام ومكتدب األمدمالمتحد لخدمام المشار ع

 تسجةل المورد ن في بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام وظائف النظام الرئةسةة -جشسة االسئشة واالجوبة

 المدة :ساعة واحد
ُ رجددإ افددافة ةسددئشة باسددتخدام وظيفةةة الدرة ةةة الخاصددة بتيبة د  .WebExسددةتم الددرد عشددإ
األسئشة في جلسة األسئلة واألجوبة في نها ة الارض التقد مي.
 هذا الارض التقد مي هو جزء من دلةل المورد ن التفصةشي في نظام الشراء
اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع المتاح بتنسة Adobe
 PDFعشإ هذا الرابط:
https://esourcing.unops.org/#/Help/Guides
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المحتويات
1

مقدمة حدول نظدام الشدراء اإللكتروندي لبوابدة األمدم المتحدد الاالمةدة لشمشدتر ام ومكتدب األمدم
المتحد لخدمام المشار ع

2

تسجةل المورد ن في بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام

3

البحث عن اشاارام المناقصام  /التابةر عن االهتمام  /الوصول الإ نظام الشراء
اإللكتروني

4

الوظائف الرئةسةة لنظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع

5

توصةام رئةسةة لشمورد ن

6

االتصال والموارد

7

جشسة االسئشة واالجوبة
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مقدمة حول نظةام الشةراء اإللكترونةي
لبوابةةةةةةة األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة العالميةةةةةةة
للمشةةةةتريات ومكتةةةةب األمةةةةم المتحةةةةدة
لخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريع

 .1مقدمة حول نظام الشراء اإللكتروني لبوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات










بوابة المشتريات المشتركة لمنظمام منظومة األمم المتحد .
جمع بةن موظفي المشتريات في األمم المتحدة ومجتمع المورةين.
بوابدة الخدمةة الااييةةة حةدث مكددن لشمدورد ن المحتمشددةن التسدجةل فددي واحدد ةو ة ددر مدن  29منظمةةة
يابعة لألمم المتحدة باستخدام بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام قاعد بةانام لشمورد ن و دددا
الختةار المورد ن .تستدثر هذه المنظمام بدد ر مدن  ٪99مدن اجمدالي قةمدة مشدتر ام األمدم المتحدد
(حوالي  17,7مشةار دوالر ةمر كي سنو ا).
وسةشة ممتاز لشتار ف بالمنتجام والخدمام لشاد د الإ منظمام األمم المتحد والبشدان والمناط من
خالل ملء استمارة يسجيل واحدة فقط.
ال يُفرض أي يكلفة عشإ المورد ن مقابل التسجةل.
ة ضا ،توفر بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام لمحة عامة عن إ عارات المناقصات.
نقطةةة ةلةةول ألنظمددة المشددتر ام اإللكترونةددة لمختلةةو وكةةاالت األمةةم المتحةةدة المدمجددة مددع الموقددع
اإللكترونددي لبوابددة األمددم المتحددد الاالمةددة لشمشددتر ام ،م ددل نظةةام الشةةراء اإللكترونةةي لمكتةةب األمةةم
المتحدة لخدمات المشاريع.
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 .1مقدمة حول نظام الشراء اإللكتروني لبوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع







نظدددام الشدددراء اإللكتروندددي لمكتدددب األمدددم المتحدددد لخددددمام المشدددار ع هدددو نظةةةام للمناقصةةةات
اإللكترونية تم تيو ره من قبل مكتب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع لتنظدةم عمشةاتد الخاصدة
بالمناقصام.
امل النظام على اإلنترنت و نظم مراحل عمشةة الشراء وهي اختةار المورد ن وتقد م الاياءام
وفتح الاياءام والتقةةم واإلرساء (الشر حة التالةة سوف تشرح نياق النظام).
قوم بتنسة طر قة تفاعل مكتب األمم المتحدد لخددمام المشدار ع ومورد ندا ،ممدا دوفر المزيةد
من الكفاءة والحوكمة في عمشةة الشراء.
يجب أن يكون المورة مسجالً كمورة لمكتب األمم المتحدة لخةدمات المشةاريع فةي بوابةة األمةم
المتحةةدة العالميةةة للمشةةتريات مددن ةجددل الوصددول الددإ التفاصددةل الكامشددة لمناقصددة مكتددب األمددم
المتحد لخدمام المشار ع ،وتقد م الاياء عشإ المناقصة باستخدام النظام.
بدة الامل بنظام الشراء اإللكتروني فدي مكتدب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع بشدكل تددر جي
منذ فبرا ر  ،2016ومن المتوقع ةند بحشدول نها دة عدام  2017تقر بدا سدةتم تنفةدذ جمةدع عمشةدام
الشراء عبر النظام.
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 .1مقدمة حول نظام الشراء اإللكتروني لبوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

نطاق نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
عملية الشراء
التخطيط
يعريو ويحديد االحتياجات
التيار المورةين

البد بالمناقصة ( يقديم العروض)
طريقة إةارة العروض المستلمة
التقييم
االستعراض وإرساء العقوة
إيمام العقوة وإصدارها

الخدمات اللوجستية
اةارة العقوة

مكتب األمم
المتحدة لخدمات
المشاريع
الطلب

المورة
عبر بوابة األمم المتحدة العالمية
للمشتريات

)(oneUNOPS
اإلصدار ،ثم تقةةم طر قة البحث
(طشب الماشومام ،التابةر عن
التدهةلمالمسب )
االهتمام،
الاروض
طر قة تقد
اصدار
(طشب عرض سار ،دعو لتقد م
عياءام ،طشب تقد م عرض
وحشول)
التوفةحام ،استالم الاياء  /فتح
الاياءام

التوفةحام المتاشقة بالاروض

التقييم

توفةحام التقةةم

المراجاة والرد عشإ المورد ن

المراجاة والرد عشإ الاروض

االستاراض وارساء الاقود

الشراء
اإللكتروني

أمر الشراء
)(oneUNOPS

النظام هو تغةةر جذري بشدن ةفةة قةام
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
ومورةينا بتنفةذ عمشةام الشراء
UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3
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 .1مقدمة حول نظام الشراء اإللكتروني لبوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

لماذا يتم ينفيا نظام الشراء اإللكتروني :مزايا لمورةينا
 رفددع مددن فدداء عمشةددام الشددراء لكددل مددن مكتددب األمددم المتحددد لخدددمام المشددار ع
ومورد نا

 ولد البةانام الميشوبدة لتمكدةن اجدراء التحشةدل واتخداا القدرارام اإلسدتراتةجةة ،بمدا فدي
الك تحد د ةفضل الممارسام ومجاالم التحسةن
 ز د من الشفافةة والنزاهة

 ؤ د عشإ اتساق ل عمشةام المشتر ام و سهل التقةد بالسةاسام
 امددل عشددإ تمكددةن مكتددب األمددم المتحددد لخدددمام المشددار ع لامددل ةفضددل الممارسددام
الدولةة

UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3
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 .1مقدمة حول نظام الشراء اإللكتروني لبوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

لماذا يتم ينفيا نظام الشراء اإللكتروني :مزايا لمورةينا
1

3

بوابة األمم المتحةدة العالميةة للمشةتريات كنقطةة ةلةول
واحةةدة إلةةى مكتةةب األمةةم المتحةةدة لخةةدمات المشةةاريع +
أنظمةةة للمناقصةةات اإللكترونيةةة الخاصةةة بوكةةاالت األمةةم
المتحدة األلرى

يمكنه حفظ مسوةات الرةوة ويجنب مشاكل التقةديم فةي
اللحظة األليرة

2

4

سةةةال االسةةةتخدام وواجاةةةة المسةةةتخدم وا ةةةحة .جميةةةع
الوظائو ،بما في ذلك التو يحات في مكان واحد

يسةةةةال يتبةةةةع العطةةةةاء وحالةالتقةةةةديم .إ ةةةةعارات البريةةةةد
اإللكتروني التلقائية
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2
التسجيل في بوابة األمم
المتحدة العالمية للمشتريات

 .2التسجيل في بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات

11

التسجيل في بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات
 التسجيل أمر بالغ األهمية :الن من ةجدل الوصدول الدإ التفاصدةل الكامشدة لمناقصدة مكتدب األمدم
المتحد لخدمام المشار ع واالسدتجابة ألي مناقصدة فدي نظدام الشدراء اإللكتروندي لمكتدب األمدم
المتحد لخدمام المشار ع ،بمجرد قةامك بالتسجةل ،تكدون يفاصةيل يسةجيل الةدلول هةي نفسةاا

بالنسبة لبوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام ومكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع.
 التسجةل في المسةتوى األساسةي داف ،ألن مكتدب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع ال شدترط
التسجةل في المستوى األول والمستوى ال اني.

 ستغرق التسجةل أقل من  10ةقائق إلتمام .
ُ رجإ مالحظة ةن التسجةل مجاني في بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام.

UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3

 .2التسجيل في بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات
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كيفية التسجيل





اذهب إلى www.ungm.org
ةنقر فوق قسم التسجيل
اتبع التاشةمام التي تظهر عشإ الشاشة ،وقدك
بإدخدددال الماشومدددام الميشوبدددة .راجدددع دلةدددل
المستخدم لإلطالع عشإ التفاصةل
فددي نها ددة الامشةددة ،ةنقددر فددوق انشدداء يسةةجيل
الدلول

 سةُيشب منك تفاةل الحساب
 قددم بتسددجةل الدددخول الددإ بوابددة األمددم المتحددد الاالمةددة لشمشددتر ام بإسددم المسددتخدم الخدداب بددك
(عنددوان البر ددد اإللكترونددي) و شمددة المددرور الخاصددة بددك .هددذه هددي نفسددها تفاصددةل الدددخول
المستخدمة في نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع
 ة مددل مددلء ماشومددام التسددجةل الخاصددة بددك ل قسددام :عددام ،الانددوان ،البشدددان  /المنيقددة ،جهددام
االتصال ،اإلقرار ،الترمةز ،منظمام األمم المتحد
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 .2التسجيل في بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات
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إذا كنت مسجالً من قبل ،يُرجى التأكد من أن معلومايك مكتملة
 اذهب إلى www.ungm.org
 ةنقر فوق قسم التسجيل

 عشإ وج الخصوبُ ،رجإ مراجاة:
 جاات االيصال :عناو ن البر د اإللكتروني المستخدمة في اخيارام نظام الشراء اإللكترونيلمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع
 الوكاالت :تد د من تسجةشك مورد لمكتب األمم المتحدد لخددمام المشدار ع حتدإ تدتمكن مدناستخدام نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع
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إذا كنت مسجالً من قبل ،يُرجى التأكد من أن معلومايك مكتملة
 اذهب إلى www.ungm.org
 ةنقر فوق قسم التسجيل
 عشإ وج الخصوبُ ،رجإ مراجاة::
 oجهام االتصال :عناو ن البر دد اإللكتروندي المسدتخدمة فدي اخيدارام نظدام الشدراء اإللكتروندي
لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع
 oالو دداالم :تد ددد مددن تسددجةشك مددورد لمكتددب األمددم المتحددد لخدددمام المشددار ع حتددإ تددتمكن مددن
استخدام نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع
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البحةةع عةةن إ ةةعارات المناقصةةات /
التعبير عةن االهتمةام  /الوصةول إلةى
نظام الشراء اإللكتروني

 .3البحع عن إ عارات المناقصات /التعبير عن االهتمام  /الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني

البحع عن إ عارات المناقصات
اشددن مكتددب األمددم المتحددد لخدددمام المشددار ع عددن الفددرب التجار ددة مددن خددالل ددل مددن المنافسددة المفتوحددة
والمنافسة المحدود عبر بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام .ةنواع المناقصام هي:
 طشب عرض سار
 دعو لتقد م عياءام
 طشب تقد م عروض وحشول
 طشب ماشومام
 طشب التابةر عن االهتمام
 التدهةل المسب
المنافسة المفتوحةة :الفدرب التجار دة المتاحدة لجمةدع المدورد ن .تجداوب المدورد ن امدا مدن خدالل األسدالةب
التقشةد ة (ارسال النسخ الورقةة الميبوعة ةو البر د اإللكتروني) ةو من خالل نظدام الشدراء اإللكتروندي لمكتدب
األمم المتحد لخدمام المشار ع حسب التاشةمام الوارد في اشاار المناقصة.
المنافسة المحدوةة :الفرب التجار ة المتاحة فقط لشمورد ن المحدد ن مدن خدالل بوابدة األمدم المتحدد الاالمةدة
لشمشتر ام (عشدإ سدبةل الم دال ،بادد عمشةدة تدهةدل مسدب ) .مكدن فقدط لشمدورد ن المختدار ن التجداوب مدع هدذه
المناقصام عبر نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع.
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 .3البحع عن إ عارات المناقصات /التعبير عن االهتمام  /الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني

البحع عن إ عارات المناقصات
 ااهب الإ www.ungm.org
 قم بتسجةل الدخول باسم المستخدم و شمة المرور الخاصة بك

 ااهب الإ الصفحة الرئيسية لبوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام
 ةنقر فوق مربع "الفرص التجارية"
 ةو في ةي موفع في بوابدة األمدم المتحدد الاالمةدة لشمشدتر ام ،ةنقدر فدوق رابدط إ ةعارات المناقصةات فدي
القائمة الموجود عشإ الجانب األ سر
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 .3البحع عن إ عارات المناقصات /التعبير عن االهتمام  /الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني

البحع عن إ عارات المناقصات
 تشمل قائمة اشاارام مناقصام مكتب األمم المتحد لخدمام المشدار ع مناقصدام دتم التجداوب
ماهددا عددن طر د تقددد م عيدداء عشددإ شددكل نسددخة ورقةددة ميبوعددة ةو عبددر البر ددد اإللكترونددي،
ومناقصددام ددتم التجدداوب ماهددا عبددر نظددام الشددراء اإللكترونددي لمكتددب األمددم المتحددد لخدددمام
المشار ع.
ُ رجإ منك ةن تتذ ر ةن تسجل دخولك الإ بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام وتقوم بإ مال
عمشةة التسجةل مورد لمكتدب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع لكدي تدتمكن مدن اإلطدالع عشدإ
التفاصةل الكامشة لشمناقصة والتجاوب ماها.
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 .3البحع عن إ عارات المناقصات /التعبير عن االهتمام  /الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني

التعبير عن االهتمام





في حال نت مهتما بهذه المناقصة ،ةنقر عشإ زر  - Express Interestالتعبير عن االهتمام
(بالشون األزرق) إلخيار مكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع بدنك ترغب في المشار ة فةها
سةتغةر الزر األزرق الإ الشون األلضر لعرض الوثائق
لشمناقصام اام المنافسة المحدود  ،فإنك سترى فقط زر عرض الوثائق
سةتشقإ المورد ن الذ ن ةبدوا اهتمامهم اشاارام تشقائةة بالبر د اإللكتروني ،م ل الموعدد النهدائي
لتقد م الاياءام ،ةو عندد افدافة ا ضداحام ةو تادد الم تتاشد بالمناقصدة مدن قبدل مكتدب األمدم
المتحد لخدمام المشار ع

UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3

19

 .3البحع عن إ عارات المناقصات /التعبير عن االهتمام  /الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني

الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 سددتظهر شاشددة يسةةجيل الةةدلول الددإ نظددام الشددراء اإللكترونددي لمكتددب األمددم المتحددد لخدددمام
المشار ع .ااا لم تظهر هذه الشاشةُ ،رجإ االتصدال بمكتدب المسداعد فدي مكتدب األمدم المتحدد
لخدمام المشار ع عشإ الرابط التاليesourcing@unops.org :
 ةدخل عنوان البر د اإللكتروني و شمة المرور الخاصة بك وانقر فوق يسجيل الدلول.
 عنوان البر د اإللكتروني و شمة المرور الخاصةن بنظام الشراء اإللكتروني هما نفسدهما بالنسدبة
لبوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام .في حال نت ترغب في تغةةر ماشومدام حسدابك ،فإند
تاةن عشةك القةام بذلك مباشر في بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام.

UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3
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 .3البحع عن إ عارات المناقصات /التعبير عن االهتمام  /الوصول إلى نظام الشراء اإللكتروني

يصفح نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 بمجددرد قةامددك بتسددجةل الدددخول الددإ نظددام الشددراء اإللكترونددي لمكتددب األمددم المتحددد لخدددمام
المشار ع ،فإن سةكون بإمكانك الوصول الإ المناقصة
 فةمددا شددي ةدندداه لقيددة شاشددة تاددرض الماشومددام الرئةسددةة .ةنظددر دلةددل المسددتخدم لإلطددالع عشددإ
التفاصةل
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4
نظةةام الشةةراء اإللكترونةةي لمكت ةب
األمم المتحدة لخدمات المشاريع:
لمحةةةةةة عامةةةةةة علةةةةةى الوظةةةةةائو
الرئيسية

 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

يحديد الوظائو الرئيسية لنظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات
المشاريع
 في الشرائح التالةة ،نقدم لمحة عامة سر اة عشإ الوظائف الرئةسةة التالةة:
 .1ابالغ مكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع عن نةتك لتقد م رد (ةو ال)
 .2طشب توفةح بشدن المناقصة

 .3تقد م رد عشإ المناقصة
 .4تقد م عرض بد ل لشمناقصة
 .5عرض وتحر ر وسحب رد عشإ المناقصة

 .6الرد عشإ ةي توفةح تاش بالتقةةم
 .7التحق من حالة المناقصة

الشرائح التالةة هي مجرد عرض سر ع .لمز د من التفاصةلُ ،رجإ اإلطالع عشإ دلةل
المستخدم
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 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .1إبالغ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع عن نيتك لتقديم رة (أو ال)
 ود مكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع ةن ارف ما ااا نت تنوي تقد م ةو عدم تقد م رد عشدإ
المناقصة ألن هذه الماشومام مفةد جدا لامشةة الشراء التي نتباها
 ةنقر فوق عالمة التبو ب يأكيد المورة
 ةنقر فوق الزر نعم (ةخضر) ةو الزر ال (ةحمر) ااا قمت بتحد د ال ،فسةُيشب منك توفةح السبب مكنك فقط النقر فدوق نادم ةو ال مدر واحدد  .ااا قمدت بدالنقر فدوق ال ،فسدةظل بإمكاندك ارسدال رد
المورد

UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3

24

 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .2طلب يو يح بشأن المناقصة










في حال ان لد ك ةسدئشة حدول هدذه المناقصدة ،فإند مكندك تقدد م طشدب توفدةح الدإ مكتدب األمدم
المتحد لخدمام المشار ع
ةنقر فوق عالمة التبو ب معلومات المناقصة
ةنقر فوق عالمة التبو ب طلب يو يح
ةنقر فوق زر طلب يو يح
ةدخل سؤالك (ةسئشتك)
ةنقر فوق زر إرسال طلب التو يح
ستكون اليشبام مرئةة لك ولةس ألي مورد آخر
مكنك فقط تقد م طشب التوفةحام قبل الموعد النهائي لشتوفةحام
مكن اإلطالع عشإ هذا الموعد النهائي في عالمة التبو ب معلومات عامة
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 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .3يقديم رة على المناقصة








لشرد عشإ المناقصة  ،ة مل المتيشبام التالةة (تم تكةةفها لمناقصة محدد )
االستبيانات :قوم المدورد ن بإ مدال األسدئشة عشدإ اإلنترندت والتدي يشبهدا مكتدب األمدم المتحدد
لخدمام المشار ع
القائمةةة المرجعيةةة للوثةةائق :قددوم المددورد ن بتحمةددل الوثددائ التددي يشبهددا مكتددب األمددم المتحددد
لخدمام المشار ع
يفاصةةيل العةةرض المةةالي :قددوم المددورد ن بإدخددال ماشومددام األسدداار التددي يشبهددا مكتددب األمددم
المتحد لخدمام المشار ع (اجمالي الارض المالي ،الامشة)
بمجرد تحمةل ل الماشومام الميشوبة ،سةتغةر لون الارض بجانب ل عالمة تبو ب من الشون
) الإ الشون األخضر ( ) .في تشك المرحشة ،ةنقر فوق عالمة التبو ب إرسال،
األحمر (
ثم ةنقر فوق الزر إرسةال إلرسدال رد الدإ مكتدب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع .ال مكندك
اإلرسددال حتددإ ا تمددال ددل الماشومددام اإللزامةددة وفقددط ااا ددان الددك قبددل الموعددد النهددائي لتقددد م
الاياء
بمجرد اإلرسال ،تتغةر الحالة من مسوةة الإ يم التقديم وستتشقإ اشاارا عبر البر د اإللكتروني

UNOPS eSourcing training for Vendors v1.3

26

 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .4يقديم عرض بديل للمناقصة






مكنك تقد م عرض بد ل (عروض بد شة) ااا تم تحد دها في عالمدة التبو دب يفاصةيل المناقصةة
تحت معلومات المناقصة
جددب تقددد م الاددرض البددد ل (الاددروض البد شددة) قبددل الموعددد النهددائي لشتقددد م المحدددد فدي عالمددة
التبو ب معلومات عامة تحت معلومات المناقصة
باد قةامك بإرسال الرد عشإ المناقصة ،وتكون حالتك يم التقةديم (الشدون األخضدر) ،فإند مكندك
تقد م عرض بد ل (عروض بد شة) ااا تم السماح بذلك
) الخاصدة بتقدد م الايداء وانقدر فدوق يقةديم
انتقل الدإ عالمدة تبو دب الصدفحة الرئةسدةة (
عرض بديل
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 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .5عرض ويحرير وسحب رة على المناقصة









بمجددرد تقددد مك رد المددورد عشددإ المناقصددة ،فإن د مكنددك تنفةددذ اإلجددراءام التالةددة :عددرض وتحر ددر
وسحب رد (ردود )
مكنك فقط تاد ل وسحب الرد قبل الموعد النهائي لشتقد م ما هو محدد فدي عالمدة التبو دب معلومةات
عامة تحت معلومات المناقصة
مكنك سحب رد في ةي وقت قبل الموعد النهائي لشتقد م
اختر المناقصة التي ترغب في سحب رد منها
باد الك ،انتقل الإ عالمة التبو ب إرسال وانقر فوق سحب التقديم
ستتغةر حالة الرد الذي تقوم بسحب مدن يةم التقةديم (بدالشون األخضدر) الدإ مسدود (بدالشون األزرق).
مكنك باد الك تحر ر المناقصة واإلرسال مر ةخرى في حال ان الك قبل الموعد النهائي
تم تجاهل مسود الدردود مدن نظدام الشدراء اإللكتروندي لمكتدب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع
بمجرد انتهاء الموعد النهائي لشتقد م
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 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .6الرة على أي يو يح يتعلق بالتقييم





جوز لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع ةن يشب توفةحا عن الرد الذي قمت بتقد م
قوم مكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع بإصدار ةي توفةحام باد انقضداء الموعدد النهدائي
لشتقد م ،ةي خالل مرحشة تقةةم الاياءام
قم باإلطالع عشإ المناقصة من خالل الرابط الموجود في رسالة البر د اإللكتروني التي تتضدمن
التوفةح الذي استشمت ،
ةو ااهب الإ عالمة التبو ب يو يحات التقييم الخاصة بالمناقصة
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 .4نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع :لمحة عامة على الوظائو الرئيسية

 .7التحقق من حالة المناقصة
 ةنقر تحت عرض عطاءات المناقصات المقدمة من قبلي (ااا نت قد قمت بتسجةل الدخول سدشفا
الإ نظام الشراء اإللكتروني ،انتقل الإ مناقصايي)
 هنا ثالث حاالم محتمشة لشمناقصة:
 الفتح (الشون األلضر) :لم نقضي الموعد النهائي باد. التقةددةم (الشددون البريقةةالي) :انقضددإ الموعددد النهددائي و قددوم مكتددب األمددم المتحددد لخدددمامالمشار ع بإجراء تقةةم لشاياءام المقدمة من المورد ن.
 انتهت (بالشون األزرق) :عندما كدون مكتدب األمدم المتحدد لخددمام المشدار ع قدد انتهدإ مدنالتقةةم وحددد النتدائ  .ةنقدر عشدإ زر بوابدة األمدم المتحدد الاالمةدة لشمشدتر ام لإلطدالع عشدإ
صفحة منح الاقود.
 ةلغةددت (الشددون الرمةةاةي) :عندددما كددون قددد تددم الغدداء المناقصددة مددن قبددل مكتددب األمددم المتحددلخدمام المشار ع.
 سددوف تتشقددإ إلطةةار يلقةةائي بالبريةةد اإللكترونةةي بمجددرد انتهدداء مكتددب األمددم المتحددد لخدددمام
المشددار ع مددن تقةددةم الايدداء ،مددع ماشومددام حددول النتةجددة .سددتاشمك هددذه الرسددالة اإللكترونةددة
بالنتةجددة :مددا ااا تددم ادراجددك فددي القائمددة المختصددر ةم ال (فددي مناقصددام التابةددر عددن االهتمددام
والتدهةل المسب ) ةو ما ااا نت قد حصشت عشدإ عقدد ةم ال (فدي التمدا تقدد م الادروض :طشدب
عرض سار ،دعو لتقد م عياءام ،طشب تقدد م عدرض) .ة ضدا ،سدوف تتضدمن رسدائل البر دد
اإللكترونددي هددذه تفاصددةل االتصددال الخاصددة بمددوظفي مكتددب األمددم المتحددد لخدددمام المش دار ع
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5
يوصيات رئيسية للمورةين

 .5يوصيات رئيسية للمورةين

يوصيات رئيسية للمورةين الاين يستخدمون نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات
المشاريع

1

قم بالتسجةل في بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشتر ام مورد لمكتب األمم المتحدد
لخدمام المشار ع في سوق األمم المتحد الاالمةة .ااا نت مسجال مدن قبدلُ ،رجدإ
التحق من ةن ماشوماتك مكتمشة
قم بالتابةر عن االهتمام في المناقصة

3

قم باستاراض تفاصةل المناقصة ،وخاصة الموعد النهائي لشتقد م

4

قم بإبالغ مكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع بشدن ما ااا نت تنوي تقد م
عياء ةم ال

5

ةطشب توفةحام عن المناقصة ااا انت لد ك ةسئشة

6

احفظ عياء عشإ شكل مسود وال تنتظر حتإ الشحظة األخةر

7

قم عشإ الفور بالرد عشإ توفةحام تقةةم مكتب األمم المتحد لخدمام
المشار ع
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6
االيصاالت والموارة

 .6االيصاالت والموارة
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االيصاالت والموارة
بوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات
 لشحصول عشإ ماشومام عامة ُ ،رجإ ز ار الرابط www.ungm.org
 لمز د من المساعد بشدن عمشةة تسجةل المورد ن في بوابة األمم المتحد الاالمةة لشمشدتر ام ،اسدتخدم
وظةفة المساعدة واألسئشة الشائاة المتاحة عشإ الموقعhttps://www.ungm.org/Public/Help :
نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 لشحصددول عشددإ ماشومددام عامددة حددول مكتددب األمددم المتحددد لخدددمام المشددار ع ،رجددإ ز ددار الددرابط
www.unops.org
 لشحصول عشإ ماشومام حول مشتر ام مكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع ،رجإ ز دار الدرابط
https://www.unops.org/english/Opportunities/suppliers/Pages/Businessopportunities.aspx
لشحصول عشإ المساعد بشدن نظام الشراء اإللكتروني لمكتب األمم المتحد لخدمام المشار ع
 استخدم وظةفدة المسةاعدة المتاحدة فدي الموقدع ،بمدا فدي الدك ةدلدة المسدتخدم واألسدئشة الشدائاة ومقداطع
الفةد وhttps://esourcing.unops.org/#/Help/Guides :
 اتصددددددل بمكتددددددب المسدددددداعد فددددددي مكتددددددب األمددددددم المتحددددددد لخدددددددمام المشددددددار ع عشددددددإ الددددددرابط:
ُ esourcing@unops.orgرجدإ تقدد م اسدم المسدتخدم الخداب بدك ورقدم تسدجةشك فدي بوابدة األمدم
المتحد الاالمةة لشمشتر ام ومرجع المناقصة (عشإ سبةل الم ال )RFP/2016/296
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جلسة االسئلة واإلجابات

