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  فقةلمواباتوصية 

 التي توفر المبادئ التوجيهية المنقحة للتوريد في الصندوقلموافقة على  إلى االمجلس التنفيذي مدعو

وبمجرد الموافقة على . توجيهات للهيئات المعنية بتنفيذ برامج ومشروعات التنمية التي يمولها الصندوق

 اعتمدها المجلس التنفيذي في هذه المبادئ التوجيهية سوف تحل محل المبادئ التوجيهية للتوريد التي

  .2004كانون األول /دورته الثالثة والثمانين المعقودة في ديسمبر

 هذه المبادئ التوجيهية، على المجلس الذي يعرض مع التوريد بدليلز هذه المبادئ التوجيهية تعز

  .التنفيذي للعلم

  

  ريفاتع

  :هذه المبادئ التوجيهيةالعبارات التالية تعنى المعاني التالية كلما استخدمت في 

  . اتفاقية أخرى أييعني الطرف المسمى بهذه الصفة في اتفاقية التمويل أو" المتلقي/المقترض"

 ومجموعات المجتمع المحلي التي ال ت المستفيدين من المشروعيعنى أفراد أو مجموعا" المجتمع المحلي"

أو ال تتمتع،  وضع قانوني ولكن تتمتع،تي تتمتع بتتمتع بوضع قانوني، والرابطات أو المجموعات ال

 كمجموعة، وصغار الحرفيين وغيرهم من المنظمات التجارية الصغيرة بشخصية قانونية منفصلة

ّوفي . ر األنشطة االجتماعية والزراعية الريفيةوالنقابات، والمنظمات المحلية الصغيرة التي تساند أو تيس

 ين أو أو مقاولللتوريد أو كوكاالت تنفيذية  كوكيلالمشاركة" للمجتمع المحلي"مثل هذه الحاالت يجوز 

  .أنشطة المشروعذات الصلة ب للسلع واألشغال والخدمات ينمورد

  .تعني دورة التوريد بأكملها ابتداء من تحديد االحتياجات حتى اكتمال تنفيذ العقود" عملية التوريد"

المتلقي / المبرمة مع المقترضتفاقية التمويلسمى بهذه الصفة في اتعني الطرف الم"  المشروعإدارة"

البرنامج ووحدات /كما تعني بالمثل الوكالة الرائدة للمشروع. والمسؤول عن تنفيذ المشروع وإدارته

  . التنسيق ووحدات التنفيذ

  .  على السواءتعني عموما خدمات الخبرة االستشارية وغير االستشارية" الخدمات"
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    الصندوق مشروعاتوريد فيالمبادئ التوجيهية للت

   المقدمة–أوال 

  الخلفية –ألف 

 من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يعتمد المجلس التنفيذي األنظمة 7من المادة ) ياء (2ينص البند  -1

المبادئ التوجيهية وتنطبق هذه . يمولها الصندوق من مواردهالمناسبة لتوريد السلع والخدمات التي 

 على جميع المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق من موارده وعلى الصندوقالمنقحة للتوريد في 

 ويحل ذلك محل المبادئ التوجيهية. التكميلية ما لم يتفق على خالف ذلكاألموال التمويل المقدم من 

 .20041كانون األول /لصندوق التي اعتمدها المجلس التنفيذي في ديسمبرفي اللتوريد 

المسماة ) (2009نيسان /أبريل(عامة المعدلة لتمويل التنمية الزراعية في الصندوق اعتمدت الشروط ال -2

منح الصندوق والتي  وأ من قروض  الذي يمولنهجا جديدا فيما يتعلق بالتوريد) فيما بعد الشروط العامة

نظم  مع أحكام بما يتفق) من الصندوق( والخدمات الممولة  السلع واألشغالتوريدنفذ ي"ى أن تنص عل

المتلقي طالما تتسق هذه النظم مع المبادئ التوجيهية للتوريد في / المقترضالتوريد المطبقة لدى

المتلقي بغرض ضمان / التي يجب أن ينفذها المقترضوتحدد كل خطة توريد اإلجراءات. الصندوق

 ." الصندوقلمبادئ التوجيهية للتوريد فياالتساق مع ا

 فعالية المعونة بشأن باريس إعالنالصندوق المبادئ المبينة في  هذا النهج يطبق في سياق اعتماد -3

 . أكرا فيما يتعلق باستخدام نظم التوريد الوطنية القائمةوبرنامج عمل

 :تيقن الصندوق من اآلتي دائما بالمتلقي/ استخدام نظم التوريد التي يطبقها المقترضيرتهن -4

  لتوريد العام؛اتفاق هذه النظم مع الممارسات الدولية المقبولة ل  )أ (

لتوريد تنمية القدرات الوطنية  لل ومساندتها ساسية للتوريداألمبادئ العلى  هذه النظم أيضا اشتمال  )ب (

  هذه العملية؛إطارفي 

 .ت الوطنية القانونية والتنظيمية التنفيذ الفعلي بهذه المبادئ وبالمتطلباالتزام  )ج (

 تركز بشكل أقل على تفاصيل د في الصندوقالمبادئ التوجيهية المنقحة للتورينتيجة لذلك فإن هذه  -5

 والسياسات التي يجب على  والمعايير التوريد بينما تركز بشكل أكبر على المبادئ العامةأساليب

 .المتلقي أن يلتزم بها في تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق/المقترض

                                                      
 على االتفاقيات التي تمت 2004كانون األول /بيق المبادئ التوجيهية للتوريد في الصندوق التي اعتمدت في ديسمبرسوف يستمر تط 1

 قبل اعتماد هذه المبادئ التوجيهية المعدلة، ما لم يتفق على خالف ذلك بين الصندوق ذالموافقة عليها أو دخلت حيز التنفي
  .المتلقي/والمقترض
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الوطنية للتوريد للتأكد من النظم  واإلجراءاتولذلك سيقوم الصندوق بدور أكثر نشاطا في تقدير ورصد  -6

 توريديكفل الصندوق، عند اإلشراف على وسوف .  مع هذه المبادئ التوجيهية المعدلةاتساقها

 . مع القواعد الوطنية المتفق بشأنها عملية التوريدتتماشى المشروعات وتقديم الدعم للتنفيذ أن

المتلقي ال تتفق كليا أو /ي يستخدمها المقترضوفي الحاالت التي يرى فيها الصندوق أن نظم التوريد الت -7

الملحق من و ثالثا  للتوريد وفقا لما ينص عليه القسم بديلةالمبادئ التوجيهية، تطبق أحكامجزئيا مع هذه 

 .هذه المبادئ التوجيهية

أي غض النظر عن نتائج وب  حيث أنه،المناقصات التنافسية الدولية ذلك سوف يتعلق باالستثناء الوحيد من -8

 التوريد المعمول بها في البنك الدولي إجراءاتتقدير للممارسات أو النظم الوطنية للتوريد، تطبق دائما 

 .والمنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للتوريد التي يطبقها البنك

 الغرض –باء 

االلتزام بها عند المتلقي ب/تبين هذه الوثيقة السياسات والمبادئ والمعايير التي يطالب الصندوق المقترض -9

 المطلوبة للبرامج والمشروعات اإلنمائية التي تنص عليها اتفاقية 2واألشغال والخدماتتوريد السلع 

 ).من هذه المبادئ التوجيهيةدال  –القسم أوال ( 3التمويل

 لتوريدلمع المبادئ الدولية المقبولة   المبادئ التوجيهية تتفق بشكل وثيق فإن هذه،وتحقيقا للتناغم -10

كما . سياسات ومعايير التوريد التي تطبقها مؤسسات التمويل اإلنمائي األخرى التشغيلية وواإلجراءات

حجم والطبيعة التخصصية لعمليات الصندوق والمهمة العمليا،  كان ذلك متىأنها أخذت في اعتبارها، 

 .المنوطة به

ال والخدمات لشروط وثائق السلع واألشغالمتلقي وجميع مقدمي /تخضع حقوق والتزامات المقترض -11

 وليس لهذه المبادئ التوجيهية أو ،المتلقي والجهات المقدمة لها/ التي يبرمها المقترض4 والعقودالمناقصات

د أي حقوق وقعة على اتفاقية التمويل أن يستمال يجوز ألي طرف خالف األطراف المو. اتفاقية التمويل

 . التمويلن االتفاقية أو أي مطالب من حصيلةم

. ات بالمشروعلتنفيذ التوريد المتعلق تشغيلية تفصيلية إجراءاتال تستهدف هذه المبادئ التوجيهية طرح  -12

 المتلقي والمتاح/لصندوق والمقترض موظفو ا التوريد الذي يستخدمهدليللمعلومات ترد في  هذه اأنإذ 

 ).org.ifad.www(لكتروني للصندوق كذلك على الموقع اإل

 المحتوى –جيم 

 : ترد هذه المبادئ التوجيهية في ثالثة أقسام هي -13

  ؛ ومحتواها وقابليتها للتطبيقالقسم األول الذي يشمل خلفية المبادئ التوجيهية والغرض منها   )أ(

                                                      
  .وغير االستشاريةالخدمات االستشارية  2
  .وفقا لما تعرفه الشروط العامة 3
  .لها نفس المعنى" إرساء العطاءات /طرح المناقصات والعطاءات/فيما يتعلق بهذه المبادئ التوجيهية فإن المناقصات 4
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ها يبين مبادئ التوريد التي تنطبق على البرامج والمشروعات التي يمول الذي القسم الثاني  )ب(

  الصندوق؛ 

 كما يبين المعايير األساسية المتوقعة ،يتضمن معلومات عن ترتيبات التوريدالذي القسم الثالث   )ج(

 . أثناء التنفيذ

  القابلية للتطبيق–دال 

المتلقي عندما يرتهن توريد السلع /تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على أي نشاط توريدي ينفذه المقترض -14

ي إطار أي برنامج أو مشروع إنمائي باتفاقية التمويل المبرمة مع الصندوق وحيث واألشغال والخدمات ف

 . يكون الصندوق هو مصدر التمويل الوحيد

نفذ بعضها مبادئ متعاونة التي يالمؤسسات ال مشتركا مع قد يتضمن بعض مشروعات الصندوق تمويال -15

ة يادئ توجيهية راسخة وتتولى المسؤول وحيث يتوافر للمؤسسة المتعاونة مب،لتوريد لتوجيهية خاصة به

لتوريد المعمول بها المبادئ التوجيهية لتطبق و ،عن إدارة المشروع واإلشراف عليه بالنيابة عن الصندوق

ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية للصندوق على جميع و.  ما لم يتفق على خالف ذلك مع الصندوقلديها

 وعلى جميع ، بها للتوريدعاونة ليس لديها مبادئ توجيهية خاصة مؤسسة مت آليةالمشروعات التي تديرها

 . المشروعات التي يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر

 هذه المبادئ التوجيهية ال يسمح بالخروج عنها إال بالنص صراحة على ذلك في اتفاقية وحيث تنطبق -16

 . التمويل

  مبادئ التوريد  – ثانيا

  األخالقيات –ألف 

 .  والنزاهةيةوجيهية للتوريد والمتعلقة بالسلوك األخالقي هي عدم االنحياز واالستقاللالمبادئ الت -17

ق مكاسب شخصية والمعني  لتحقيهمنصبمركزه أو   أوسلطتهيستخدم  أن ي شخص أو كيانال يجوز أل -18

كل  أو بش سواء شخصيا5، بأي شكل من األشكال مادية قيمة شيء له أو أيمزايا  أو قبول أي التماسبها

 .  الصندوقالذي يموله فيما يتعلق بالتوريد  المقربينغير مباشر عبر األقارب أو المعارف

 :  أنشطة التوريد أن يلتزموا باآلتيالمتلقي المشتركين في/المقترضمن واجب مسؤولي  -19

  : المتلقي من خالل/ وتعزيز سمعة البلد المقترضصون  )أ (

  ي جميع العالقات المهنية؛ االلتزام بأعلى معايير األمانة والنزاهة ف  )1(

   بأعلى معايير ممكنة للكفاءة المهنية؛ التمتع  )2(

                                                      
  .يشمل ذلك، إجماال وليس حصرا، الهدايا والخدمات واإلكراميات والضيافة 5
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رها من الموارد المسؤولين عن تخصيصها تحقيق االستخدام األمثل ألموال الصندوق وغي  )3(

  المتلقي؛ / التمويل والموارد المقدمة للبلد المقترضلتحقيق الغرض من

  : االلتزام نصا وروحا باآلتي  )4(

 قية التمويل؛ اتفا •

 المتلقي؛ /القوانين والنظم المعمول بها في البلد المقترض •

 األخالقيات المهنية المقبولة؛  •

 . االلتزامات التعاقدية •

اإلفصاح عن أي مصلحة شخصية قد يرى اآلخرون وبشكل معقول أنها تؤثر بشكل منحاز في   )ب (

ي حاالت ف،  يشترك أالالمعنيوينبغي للمسؤول ). تضارب المصالح(أي مسألة تتعلق بواجباتهم 

   بأي شكل من األشكال في عمليات التوريد وتجنب سوء التوريد؛ من هذا النوع،

 وعدم استخدام هذه المعلومات لتحقيق ،احترام سرية المعلومات المكتسبة أثناء أداء الواجب  )ج (

تكون أية يجب أن و.  أو المورد أو المقاولو مزايا غير عادلة لمقدم العطاءمكاسب شخصية أ

  .  وأال تستهدف التضليل، تقدم في أثناء القيام بهذه الواجبات صادقة ومنصفةمعلومات

 لة  المساء–باء 

المشروع الذي  توريدالمتلقي مسؤول أمام الصندوق عن جميع األعمال والقرارات المتعلقة ب/المقترض -20

 . يموله الصندوق

 : ويشمل ذلك، وال يقتصر على -21

  األغراض المخصصة لها؛ ل حصرا في ضمان استخدام األموا  )أ (

 . ضمان تنفيذ عمليات التوريد وفقا لهذه المبادئ التوجيهية  )ب (

المنصوص عليها في " سداد المسحوبات" 9- 4 بندلأيضا إلى أحكام االمتلقي /توجه عناية المقترض -22

 ". قيالمتل/التزامات المقترض" من هذه المبادئ التوجيهية ألف –ا  والقسم ثالث،الشروط العامة

   التنافسية–جيم 

 هي األساس الذي تقوم عليه المقاولين المؤهلينوردين  والقانونية بين الموتعد المنافسة الكاملة والعادلة -23

 . 6 المشروعات من الممّولتوريدالفعالية 

 وفي هذا الصدد يتطلب الصندوق ، المناقصات التنافسيةالشائعة لتحقيق المنافسة هي طرحإن الطريقة  -24

تضمن ثالثة على تو .7ول على جميع السلع واألشغال والخدمات عبر عملية توريد متفق بشأنهاالحص

 .  الذين يتصل نشاطهم مباشرة بعملية التوريد الجاري تنفيذها8 المنفصلين أو المقاوليناألقل من الموردين

                                                      
  . الثاحسب التعريف الوارد في القسم ث 6
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مة لتوريد السلع  اإلعالن دوليا عن عقود منخفضة القيفعالمن المسلم به أنه ليس من العملي أو ال -25

المطلوب لكل عملية توريد في أسلوب واألشغال والخدمات والتي تبين درجة االلتزام بمبدأ المنافسة 

 . الصندوق في إطار خطة التوريدالتوريد الذي يعتمده

 وقد يطلب منه ، في كل فرصة متاحةالحقيقيةلمتلقي بالترويج للمنافسة ا/من المنتظر أن يقوم المقترض -26

 :لدليل علىتقديم ا

   وفي طرح المناقصات؛في إعداد القائمة المختصرة والحقيقيةافسة العادلة المن) أ(

  .افسة أثناء عملية طرح المناقصاتفعالية المن) ب(

وال ينظر . إن اختيار مصدر بمفرده أو التعاقد المباشر ال يوفر عنصر المنافسة الذي يشترطه الصندوق -27

 . المتفق بشأنها مع الصندوق واعتمادها في خطط التوريد9ستثنائيةفي هذه النهج إال في الظروف اال

  العدالة–دال 

 أمام العديد من مقدمي العطاءات  مفتوحا من المشروعاتتوريد الممّولال كوندوق أن ييتوقع الصن -28

 .المنافسة وفقا لما هو مناسب عمليا بغرض تلبية متطلبات ،لينالمؤه

على   جميع مقدمي العطاءات المحتملينالتعامل مع من  التأكدلمتلقينا/ويتوقع الصندوق من المقترضين -29

 :الوجه التالي

  تطلبات المتعلقة بعملية التوريد؛المو وتطبيق القوانين والنظم ،إدارتهم باستخدام نهج متسقة  )أ (

  ؛حقيقيتوفير المجال المناسب لهم للتنافس بأسلوب   )ب (

تاحة عدم التحيز إليمكن العمل بمبادئ حتى  معاملتهم بأسلوب عادل غير منحاز وال يتحيز  )ج (

 .لمتساوية في جميع أنشطة التوريدالفرص ا

 :فإن الصندوق ، إلى تحقيق العدالة في عملياته في مجال التوريدمنهسعيا و -30

حتمل سواء بشكل االنحياز إلى أي متعاقد أو مورد مستبعاد أو التمييز ضد أو اال تسامح عنديلن   )أ (

لتالعب من جانب أي طرف في عملية التوريد بما في ذلك، إجماال مباشر أو غير مباشر عبر ا

وإذا ثبت أي . وليس حصرا، إعداد المواصفات التقنية ومعايير التقييم أو متطلبات المناقصات

ق اتخاذ أي إجراءات وقائية أو نشاط من هذا النوع أو كان مشكوكا فيه فإن الصندوق سيحتفظ بح

  سبة؛ يحية أو عقابية يراها مناتصح

 أو ألي أعمال فرض أشياء قد تعوقالمتلقي، /سوف يعمل على التصدي، بالتشاور مع المقترض  )ب (

 . تعرقل تحقيق العدالة في عملية التوريد

                                                                                                                                                            
  . تعني استخدام طرق التوريد المتعارف عليها في خطة التوريد" متفق"كلمة  7
أال تكون له أي ) 2(متمتعا بملكية كاملة منفصلة، ) 1(في هذا السياق تعني أنه يجب أن يكون المورد أو المقاول " منفصلون"كلمة  8

أال يكون لهم مساهمون أو ) 3(مما يعد إخالال بمبدأ المنافسة، ارتباطات أو صالت أو عالقات عمل أو معامالت مع بعضهم البعض 
  . مدراء مشتركون

  . التعاقد المباشر في دليل التوريد/يرد تعريف شروط تطبيق المصدر المفرد 9
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  الشفافية –هاء 

التي تتم في إطار  من الشفافية واالنفتاح في عملية التوريد درجاتيتوقع الصندوق تحقيق أعلى  -31

جعل العدالة والنزاهة في  مما يالشفافية بأنه محاولة لحجب المعلوماتويمكن اعتبار نقص . مشروعاته

 . عملية التوريد أمرا مشكوكا فيه

 من أجل األطراف المعنية والمهتمة أو المتأثرة 10تتعلق الشفافية بالكشف عن المعلومات في المجال العام -32

 : ي المعلومات المتعلقة باآلت، بما في ذلك إجماال وليس حصرا،بالعملية

  توافر الفرص المحتملة أو القائمة للتوريد؛   )أ(

   يمكن الحصول على المعلومات؛نأي  )ب(

  ؛  التوريدبهاالتي ينفذ العملية   )ج(

  ؛ إرساء العقوداآلليات المستخدمة في   )د(

  ؛ إرساء العقودبيانات   )هـ(

 . إجراءات الطعن  )و(

ل وسائل  ولكنها تتم عادة من خال،ة البياناتنشر هذه المعلومات حسب طبيع/تختلف أنماط االتصاالت -33

أو ) اإلشعارات العامة ووسائل اإلعالملوحات مثل المواقع الحكومية اإللكترونية، و( العام القائمة اإلعالم

 ). مثل إشعارات المناقصات ووثائقها(في وثائق التوريد المتعلقة بكل نشاط توريدي مفرد 

بشكل منفتح ويمكن التنبؤ به وبما يتفق مع  جميع األوقات  العمل فيالمتلقي/يطلب من المقترض -34

 . المعلومات المطروحة

  واالقتصاد  والفعاليةالكفاءة – واو

 المشروعات ذات توريد واقتصاده لدى عملية تنفيذ المتلقي إثبات كفاءته/من المقترضيطلب الصندوق  -35

 .  القيمة مقابل المالالفي أي تأخر ال لزوم له في عملية التنفيذ وتحقيق وت،الصلة

 زام بالمواصفات من حيث الكماتخاذ الخطوات لضمان االلتلتوريد منظمة جيدا ويجب أن تكون عملية ا -36

  وللنظم العامة وفقا للمبادئ التوجيهيةوالجودة واحترام مواعيد التسليم والحصول على أفضل األسعار

 . والمبادئ المناسبة

التوريد بغرض خفض التكاليف العامة لتنفيذ عمليات التوريد إلى الحد يجب أن تتناسب العملية مع أنشطة  -37

 .  وأن تناسب حجم الميزانية المخصصة للنشاط الجاري تنفيذه مع الحفاظ على المبادئ اإلرشادية،األدنى

 في عملية  مثال ذلك يمكن تطبيق نهج استراتيجي. الكفاءة باستخدام مزيد من األساليبيمكن تحقيق -38

.  الوقت والمالحد األدنى من استنفاد إلى ال وإدارتها بغرض التقليل أنشطة التوريديجمع بينالتخطيط 

                                                      
ثناء يسلم الصندوق بأن بعض البلدان يطبق تشريعات وطنية تحكم عملية الكشف عن المعلومات وفي هذه الحالة سيدرج بند خاص أ 10

  . المفاوضات لضمان االلتزام بمبدأ الشفافية
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 جميع المشروعات التي يمولها الصندوق خطة للتوريد كجزء من ولهذا السبب يجب أن يتضمن تصميم

 . العامةه بموجب الشروط جيهية حسبما يتم تحديده أو اقتضاؤ من هذه المبادئ التو دال-ا القسم ثالث

   القيمة مقابل المال– زاي

لجميع أنشطة توريد  أساس الحاجة إلى تحقيق قيمة مقابل الماليقوم جميع ما سلف ذكره على  -39

 :  المزيج األمثل للعديد من العوامل التي تشملالمشروعات باستخدام

  تطبيق مبادئ التوريد السليمة والمعترف بها دوليا؛   )أ (

وأال تكون مبالغة في التوريد لية ألشغال والخدمات متطلبات عم جميع السلع واأن تلبيضمان   )ب (

  . المواصفات

ضمان أن يكون إبرام عقود توريد السلع واألشغال والخدمات وفقا ألفضل الشروط الممكنة مع   )ج (

  األخذ في االعتبار الدورة الحياتية المتوقعة لهذه العقود؛ 

الكفاءة في ب و، ويتمتع بشخصية قانونيةمؤهل مورد السلع واألشغال والخدمات/التأكد من أن مقدم  )د (

 . تنفيذ العقد

 وإنما تمثل أفضل عائد لالستثمار مع األخذ ، السعر األولي األدنىخيارلضرورة أفضل قيمة باال تعني  -40

توريدي، وتحقيق التوازن بين الوقت والتكلفة كل نشاط العتبار الظروف الفريدة والخاصة بفي ا

 . ح العقد بصورة عامة في اإليفاء باألهداف األصيلةونجاومتطلبات الجودة، 

   ترتيبات التوريد –ثالثا 

 المتلقي / التزامات المقترض–ألف 

 : المتلقي/يجب على المقترض -41

  العمل في جميع األوقات وفقا للعالقات القانونية التي تحكمها اتفاقية التمويل؛   )أ (

   وإدارة العقود في إطار المشروع؛ إرساءتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ وتخطيط المشروع و  )ب (

تنفيذ جميع عمليات التوريد المتعلقة بالمشروع وفقا للسياسات والمبادئ والمعايير المبينة في هذه   )ج (

 . المبادئ التوجيهية

 إرساء العقودإن استعراض الصندوق إلجراءات ووثائق وتقييمات عملية التوريد والتوصيات المتعلقة ب -42

بأي من من الوفاء المتلقي /ي مجال اإلشراف ال يعفي بأي شكل من األشكال المقترضكجزء من مهمته ف

 . التزاماته المحددة أعاله

 الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية –باء 

 تم تعديل الشروط العامة في ، ألف من هذه المبادئ التوجيهية- أوالكما سلف الذكر في القسم -43

من خالل  د للصندوق في مجال تمويل التوريدفي االعتبار النهج الجدي مع األخذ 2009نيسان /بريلأ
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وتتفق هذه المبادئ التوجيهية أيضا مع االلتزامات المختلفة من جانب مجتمع الجهات . القروض والمنح

 . 11المانحة الدولية بالعمل على زيادة استخدام النظم الوطنية

ضوحا وأقل تعقيدا لموظفي الصندوق  بحيث تكون أكثر وصممت الشروط العامة المعدلة -44

 المشروعات التي تمت الموافقة وتنطبق هذه الشروط على جميع اتفاقيات تمويل. نالمتلقي/والمقترضين

 . لمجلس التنفيذي للصندوقبعد الدورة السادسة والتسعين لعليها 

 :  الشروط العامة علىتركز ، تحديداوفيما يتعلق بالتوريد -45

المتلقي بشرط أن تكون متفقة مع المبادئ التوجيهية / لدى المقترضاستخدام نظم التوريد  )أ (

  للصندوق؛ 

 المشروعات لدى تحديد إجراءات التوريد التي يتبعها توريدخطة ل  أكبر أهميةإعطاء  )ب (

  . المتلقي لضمان االتساق بينها أثناء التنفيذ/المقترض

 . لتفصيليناقش القسم الثالث جيم ودال هذين الموضوعين بقدر أكبر من ا -46

  الوطنية  استخدام نظم التوريد–جيم 

  السلع واألشغال والخدمات التي يمولها الصندوق بما يتفق معتوريدنفذ ي ،اتفاقا مع أحكام الشروط العامة -47

 كل حددوت. تسق مع هذه المبادئ التوجيهيةالمتلقي طالما أنها ت/ نظم التوريد المطبقة لدى المقترضأحكام

المتلقي بغرض التأكد من االتساق مع هذه المبادئ /ات التي يجب أن ينفذها المقترض اإلجراءخطة توريد

 . التوجيهية

 القسم في بيان العملية التي سوف يستخدمها الصندوق في تقدير ما إذا يستفيض هذا ،تأسيسا على ما سبق -48

محددة في هذه المبادئ كانت نظم التوريد الوطنية ولوائحها تتفق مع سياسات ومبادئ ومعايير التوريد ال

 . التوجيهية

 التقدير القطري الشامل : 1المرحلة 

يتولى الصندوق،  ، أو في حالة عدم وجود هذا البرنامج، القطريةأثناء إعداد برنامج الفرص االستراتيجية -49

مة المتلقي، إجراء استعراض مكتبي للبيانات المتاحة القائ/عندما يرى ذلك مناسبا، بالتعاون مع المقترض

 : من أجل التأكد من الوضع الخاص بجانبين هما

  اإلطار التشريعي والتنظيمي العام؛   )أ (

 . الهيكل الوطني للتوريدات العامة  )ب (

 وفقا لمدى توافر واكتمال المعلومات ، وهذا النوع من التقدير،تختلف مصادر هذه البيانات المطلوبة -50

 : وحجم الحافظة القطرية العامة ولكنها تشمل عادة

                                                      
بزيادة توافق المعونة مع أولويات "مثال ذلك إعالن باريس عن فعالية المعونة اإلنمائية الذي وقع عليه الصندوق والذي يؤكد االلتزام  11

 برنامج عمل أكرا مجددا على هذه النقطة وأكد)). 2 (3الفقرة (ونظمها وإجراءاتها بما يساعد على تعزيز قدراتها " البلدان الشريكة
  ). 15الفقرة " (بتعزيز واستخدام نظم البلدان النامية إلى أقصى حد ممكن"عبر االلتزام 
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 اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون الوطني الذي أجرته لجنة المساعدةج تقدير نظام التوريد نتائ  )أ (

   ؛والتنمية في الميدان االقتصادي

  النتائج الحديثة التي توصلت إليها وكاالت التنفيذ الحكومية والجهات المانحة وشركاء التنمية؛   )ب (

 . ندوقالتجربة المستفادة من العمل السابق في مشروعات الص  )ج (

بعض البيانات رفيعة المستوى  سوف يدرج الصندوق، ألغراض العرض العام، ،لهذا االستعراضنتيجة  -51

ن هذه البيانات قرارات مطلقة و تكولن. القطرية فيما يتعلق بالنتائجفي إطار برنامج الفرص االستراتيجية 

 . صميم المشروعتقدير تفصيلي في مرحلة تكوإنما ستستخدم فقط كنقطة بداية أكثر منها 

أو جوهرية تتعلق بالقضايا التي / الصندوق، نتيجة لهذا االستعراض، إلى وجود شواغل عديدة وإذا خلص -52

 نظام التوريد في الوقت على عدم إمكانية اعتماد التقدير القطري الشامل ينص سوف ،يتم تقديرها

 . الحاضر

  12تقدير مشروعات محددة: 2المرحلة 

وسيجري . ته واستدام وبلوغ أهدافهالتوريد بكفاءة مسألة حيوية للتنفيذ الجيد للمشروعيعتبر تنفيذ عمليات  -53

وكالة أو  لل13 أكثر شموالاتقديرالمتلقي، / بالتعاون مع المقترض، المشروعالصندوق، أثناء تصميم

 : وسوف يشمل ذلك إجماال وليس حصرا، قضايا مثل.  المشروعتوريدتنفيذ ل الوكاالت المخصصة

مستوى التطبيق العملي ألي من القوانين والمراسيم والنظم أو اإلجراءات القائمة التي تشمل   )أ(

  .  من هذه المبادئ التوجيهيةثانياعمليات التوريد ومدى الوفاء بمتطلبات القسم 

  ؛ شرية القائمة على تنفيذ المشروعمستوى القدرات الب  )ب(

  التنظيم والوظائف؛   )ج(

  د المتعلقة بعمليات التوريد؛ نظم الدعم والرص  )د(

  ؛ مسك السجالت  )هـ(

 . البيئة العامة للتوريدات في إطار الوكالة أو الوكاالت المعنية  )و(

 . قائمة بالقضايا التي يتعين استعراضها التوريد دليليتضمن  -54

 :  التاليةسيصنف الصندوق هذه الجوانب فرادى إلى واحدة من الفئات الثالث من التقدير 2نتيجة للمرحلة  -55

  ؛  المشروع مناسبة لالستخدام ألغراض توريدواعتبارهالتوافق التام مع المتطلبات ا  )أ(

 المشروع مع بعض توريدمناسبة الستخدام ال مع المتطلبات والظروف المحتملة التوافق عموما  )ب(

  التعديالت؛ 

 .  لالستخدامواعتبارها غير مناسبة مع المتطلبات عدم التماشي  )ج(

                                                      
  . التي ستجرى في مرحلة تصميم المشروع 12
  . وافر ذلكسوف يعتمد الصندوق على التقديرات ذات الصلة التي تجريها المصارف اإلنمائية اإلقليمية والشركاء إذا ت 13
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 محصالت والنتائج ال  

 سيقرر الصندوق مدى إمكانية استخدام ،تأسيسا على النتائج التي توصلت إليها عمليات التقدير الفردية -56

هذا القرار مع يتم تشاطر وسوف . نظم التوريد الوطنية كليا أو جزئيا أو عدم صالحيتها على اإلطالق

 .  في تصميم المشروعكما سينعكسالمتلقي /المقترض

ال تتفق مع المتطلبات " أو ممارسات التوريد في اإلطار القانوني والتنظيمي بأنها ت أساليبإذا صنف -57

لحق بهذه المبادئ  التوريد الواردة في المسوف يستخدم الصندوق أساليب" الستخداموتعتبر غير مناسبة ل

والجهات المانحة  مع تلك التي تطبقها وكاالت التنفيذ األخرى وتتفق أساليب التوريد هذه. التوجيهية

 .  اإلنمائيينشركاءالو

في "  لالستخدامق مع المتطلبات ويعتبر غير مناسبال يتف" جانب آخر من النظم الوطنية إذا تبين أن أي -58

تخاذها  على تحديد التدابير التي يجب ا،المتلقي/بالتعاون مع المقترض يعمل الصندوق،  المشروعتوريد

 اإلنمائية من خالل إدارة موارده المتلقي في الوفاء بأهدافه/مقترض الومساندة والتي تنطبق على المشروع

 . الخاصة

   تخطيط التوريد–دال 

 ه، كما أن شرطا أساسيا لفعالية التوريد وتحديد أولوياتها لالحتياجات  دقيقة وعمليةيعتبر وضع خطط  -59

 . أداة رئيسية لرصد تنفيذ المشروع

المتلقي أن يضع، بالتشاور مع الصندوق، / يجب على المقترض،عأثناء المفاوضات المتعلقة بكل مشرو -60

 :  شهرا ويجب أن تتضمن ما يلي كحد أدنى18خطة توريد مدتها 

  رح موجز لكل نشاط من أنشطة التوريد التي ستنفذ أثناء هذه الفترة؛ ش  )أ (

  القيمة التقديرية لكل نشاط؛   )ب (

  . عتمد لكل نشاط من األنشطةأسلوب التوريد الذي سي  )ج (

 من  حاء–ا القسم ثالث( من األنشطة  الصندوق في استعراض كل نشاطسلوب الذي سيستخدمهاأل  )د (

 ). المبادئ التوجيهيةهذه 

ذا ينبغي استخدام ه  وفي حال موافقة الصندوق أنه مناسب،د الوطنية التوريلخططفي حالة وجود نموذج  -61

الية دولية أخرى التي سسات م يعتمد الصندوق نماذج مستمدة من مؤوفي حالة عدم وجوده. النموذج

 . المتلقي والمستخدمة في مشروعات أخرى/ المقترضيألفها

 متواترة بما يعبر عن التغييرات التي تطرأ على بصورةخططه  تحديث المتلقي/يطلب من المقترض -62

 . المشروع أو برنامجه الزمني

 عليها مسألة إجبارية في جميع اتفاقيات التمويل اعتراضهخطط التوريد وعدم  استعراض الصندوق ليعد -63

 . التي يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر
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  األهلية –هاء 

تصرف حصيلة التمويل المقدمة من الصندوق حصرا على نفقات السلع واألشغال والخدمات المنتجة أو  -64

 . 14أي بلدالموردة من أراضي 

  األفضليات المحلية –واو 

قي، بموافقة الصندوق، منح هامش أفضلية عند تقييم المناقصة التي تجري بموجب المتل/يجوز للمقترض -65

 : ديورافسية الدولية للتوريدات من أجل ت التنالمناقصات

 المناقصات المقدمة للسلع المصنعة من مع المتلقي عند مقارنتها/عة في بلد المقترضالسلع المصن  )أ (

  الخارج؛ 

 المؤهلة للحصول على القروض من الصندوق بشروط األشغال التي تنفذ في الدول األعضاء  )ب (

 بين المناقصات المقدمة من المقاولين المحليين المؤهلين وبين مقارنتهاتيسيرية للغاية عند 

  . المقاولين من الشركات األجنبية

  .  في اتفاقية التمويل على شروط تطبيق أي من هذه األفضلياتسيتم النص -66

  ركة المجتمع المحلي فيهتضمن مشا التوريد الذي ي– زاي

 في أنشطة التوريد االنخراطك درجة عالية من لهنا ،بالنظر إلى حجم وطبيعة مشروعات الصندوق -67

  . المستندة إلى المجتمع المحلي

لب تط فإنه ي ومن ثم، للتوريد أسلوبا متميزامشاركة المجتمع المحلي ليس أن التوريد ببد من التأكيد وال -68

ويتعين على مصممي . مبادئ والمعايير المبينة في هذه المبادئ التوجيهية االلتزام بجميع النفس

 لاللتزام مما يمكن االعتماد عليهالمشروعات أن يتأكدوا من أن هذه المشروعات تتضمن ترتيبات بسيطة 

  :ه المبادئ التوجيهية وذلك من أجلبهذ

 إلى إحدى اللغات الرسمية قيالمتل/ية للمقترضتيسير ترجمة الوثائق والسجالت من اللغة الرسم  )أ (

  ما تقتضيه أغراض المراجعة واالستعراض؛ بللصندوق حس

المستندة إلى عمليات الرصد والمراجعة المنتظمة ألنشطة التوريد توفير اإلجراءات المناسبة ل  )ب (

 بما في ذلك االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة من جانب موظفي إدارة المشروع المجتمع المحلي

   الوسيطة؛ أو الوكالة/و

تحديد العالقات واألدوار والمسؤوليات بين الوسطاء والمجتمع المحلي بما في ذلك وضع   )ج (

   الوسيطة؛  خروج واضحة عند اكتمال المساعدةاستراتيجية

                                                      
الدول ) 2(الدول المؤهلة كمصادر للتوريد بموجب البرنامج العادي؛ ) 1: (توجد لدى الصندوق قائمتان من الدول األعضاء هما 14

المؤهلة كمصدر للتوريد في إطار البرنامج الخاص من أجل البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والمتأثرة بالجفاف 
  . المتلقي عند توقيع اتفاقية التمويل/ نسخة من القائمة المعنية إلى المقترضوتقدم. والتصحر
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  .  لألصولالمالئمضمان النقل   )د (

 األدوار مفهوم أن المجتمع المحلي قد يلعب دورا أو أكثر منال من ،"المشاركة المجتمعية"وفقا لتعبير  -69

  : التالية أثناء تنفيذ المشروع

   للسلع واألشغال والخدمات مباشرة إلى المشروعكمورد

  :  عندماديم السلع والخدمات إلى المشروعيسمح للمجتمعات المحلية بتنفيذ األشغال أو تق -70

  أو؛  وثيقة تصميم المشروعينص على ذلك كإجراء تنفيذي في  )أ (

للتوريد الخارجي  يمثل بديال تم االتفاق مع الصندوق، بأنهيولكن  ، نموذجا تنفيذيايكون ذلكال   )ب (

 مثل تشجيع ملكية  أخرىوسينظر الصندوق أيضا في عوامل. تسم بالفعالية التكاليفية والعمليةي

واستدامة أنشطة المشروعات وتشغيلها بكفاءة وصيانة مرافق المشروع والحفاظ على المعادلة 

  . بين المخاطر والمزاياالعامة 

 إال عند إثبات أن هذه السلع واألشغال والخدمات تقدم أو يمكن أن تقدم بشكل ، الموافقةتعطىعموما لن و -71

  . ناجح أو يمكن للمجتمع المحلي إنتاجها

  : اًيجوز للمجتمع المحلي القيام باآلتي بصفته مورد -72

   أو ؛التوريد على أساس تجاري بموجب عقود  )أ (

  .  المشروعمنلمجتمع المحلي المستفيد  ا، من، كلية أو جزئيةإسهامات كالتوريد  )ب (

 للقيمة المالية التقديرية لمساهمة المجتمع المحلي وإجراءات جب وضع تحديد كمي ي، الحالتينكلتاوفي  -73

  .  وذلك باالتفاق مع الصندوقاإلشراف

   المشروع توريد تتولى نفذةملة كوكا

نفذة للقيام بعملية مية للعمل كوكاالت يمكن الجمع بين المجتمعات المحلية أو المجموعات غير الرسم -74

  . التوريد للمشروع

  : أدوار كل منها  تتضمن،في هذه الحالةو -75

  ؛ 15 التوريد المتفق بشأنهاقود التنافسية باستخدام أي من أساليبإبرام الع  )أ (

  .  األشغال والسلع والخدمات المتعاقد معهاإلشراف على عمل مورد  )ب (

 ، التنفيذأو دليل/في تصميم المشروع و ،حدةكل مشروع على ما سلف على أساس يحدد مدى السماح ب -76

وتحدد العوامل التي يرى أنها تشكل جزءا من عملية .  المعتمدةكما يحدد بوضوح في خطة التوريد

  .  التوريددليلالتقدير في 

بتلقي  كافية التي تسمح لهالمؤسسية الالقدرات  من المشروع للمجتمع المحلي المستفيدعندما ال تتوافر  -77

 قد يكون من الضروري توفير ،عول عليها أو إدارة عمليات التوريد بشكل ياألموال ووضع حساباته

                                                      
  . سيتم االتفاق على أساليب التوريد هذه بين إدارة المشروع والمجتمعات المحلية والمجموعات غير الرسمية 15
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هذه الجهات الوسيطة منظمات من ويمكن أن تكون . وسطاء للعمل بالنيابة عن هذا المجتمع المحلي

  .  أو هيئات خاصة أو خالف ذلك أو تعاونيات المدنيمعتمجال

  .  تتوافر لهذه الجهات الوسيطة قدرة كافية على القيام بهذه الواجباتتكفل إدارة المشروع أن -78

 للمجموعات المجتمعية نفذةمو غيرها من الهيئات كوكاالت عندما يستعان بمنظمات المجتمع المدني أ -79

  :  سوف ينظر في الجوانب التالية أثناء تصميم المشروع،الضعيفة

مع الحكومة أو السلطة (تي تحكم عمليات التسجيل  ويشمل ذلك النظم ال.الوضع القانوني للوسيط  )أ (

 والقدرة على  ومسك حساباتها األموال العامة تلقيوصالحيةفي قطاعات معينة، والعمل ) المحلية

  المشاركة في المشروع؛ 

إذا كان عدد (يمكن االستعانة بالوسطاء إما من خالل العمليات التنافسية الشفافة . الوسيطاختيار   )ب (

إذا كان هناك وسيط واحد (أو من خالل التعاقد المباشر مع مصدر واحد ) واحدر من الوسطاء أكث

  ؛ )المجتمع المحلي المستهدفب

ينبغي فحص المصدر األول لتمويل الوسيط وتعيين موظفيه . والقدرة اإلداريةالجدوى المالية   )ج (

وسالمة إدارة ن ، الخ، لضمان أمومساءلته أمام مراجعين مستقلين اإلدارية وقدراتهوإدارته 

  . والمجتمع المحلياألموال العامة بالنيابة عن إدارة المشروع 

   الرصد واالستعراض من جانب الصندوق– حاء

بغية التأكد من أن عملية التوريد تنفذ بما يتفق مع هذه المبادئ التوجيهية ومع خطة التوريد المتفق  -80

سلع واألشغال والخدمات التي لقة بتوريد ال سوف يتولى الصندوق استعراض الترتيبات المتع،بشأنها

  : المتلقي، بما في ذلك/ المقترضيقترحها

  وضع حزمة العقود؛   )أ(

   التوريد وإجراءاته القابلة للتطبيق؛ أساليب  )ب(

  وثائق المناقصات؛   )ج(

  تشكيل لجان تقييم المناقصات؛   )د(

   ؛تقييم المناقصات والتوصية بإرساء العطاءات  )هـ(

  .ودات العقود وتعديالتهامس  )و(

يدرج مدى تطبيق إجراءات االستعراض على كل مشروع أو برنامج في خطاب يرسل إلى  -81

 .المتلقي وفي خطة التوريد/لمقترضا

  . التوريددليلللحصول على التفاصيل الكاملة لعمليات االستعراض يرجى الرجوع إلى  -82
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   سوء التوريد– طاء

ة التي لم تورد بما يتفق مع ي االستشارالخدمات بالسلع واألشغال أو  يمول الصندوق النفقات المتعلقةلن -83

 اتخاذ لصندوق، فضال عن ذلك،ل وفي هذه الحاالت يجوز. التمويلهذه المبادئ التوجيهية واتفاقية 

أو / وفقا التفاقية التمويل بما في ذلك إلغاء المبلغ المعني من حساب القرض وإجراءات تصحيحية أخرى

عدم " وفقا لبيان تم إرساؤهوحتى إذا كان العقد قد .  باإلعالن عن أن هذه النفقات غير مؤهلةك وذلالمنحة

 التوريد إذا خلص إلى أن هذا البيان يجوز للصندوق أيضا أن يعلن عن سوء ،من الصندوق" االعتراض

 شروط المتلقي أو أن/أو غير دقيقة أو مضللة من المقترض/صدر على أساس معلومات غير كاملة و

  .العقد عدلت بدون موافقة الصندوقوأوضاع 

   والفسادالتدليس –ياء 

ن من التمويل المقدم من يبما في ذلك المستفيد(المتلقي /يطالب الصندوق موظفيه وموظفي المقترض -84

وجميع أطراف المناقصات والموردين والمقاولين والخبراء االستشاريين الذين يعملون بعقود ) الصندوق

 بموجب هذه ة أثناء تنفيذ األعمال والتوريدصندوق أن يلتزموا بأعلى المعايير األخالقية والنزاهيمولها ال

 والفساد في أنشطته التدليس ي سياسة الصندوق بشأن منع بوضوح فيعلن عن هذا الموقفو. العقود

وتمشيا . ئ التوجيهية على هذه المبادالتي تنطبق) حة الفسادالمشار إليها فيما بعد بسياسة مكاف (16وعملياته

 :يحق للصندوق ،مع هذه السياسة

موصى  االستشاري الء أو المورد أو المقاول أواقتراح العطاء إذا قرر أن مقدم العطارفض   )أ (

 ؤتواطفي  تعسفي أو و عبر وكيل عنه، في عمل بشكل مباشر، أبإرساء العطاء عليه قد انخرط

  ؛17مذكور فساد أو غش في إطار المنافسة على العقد الأو

 الكلي أو الجزئي للتمويل وفقا للشروط العامة إذا قرر في أي وقت من األوقات الوقف أو اإللغاء  )ب (

 تواطؤفي  أو تعسفيالمتلقي أو المستفيدين من التمويل قد انخرطوا في عمل /ثلي المقترضأن مم

تلقي اإلجراءات الم/أو فساد أو غش أثناء عملية التوريد أو تنفيذ العقد بدون أن يتخذ المقترض

  تصحيح الوضع؛ل المناسبة التي يرتضيها الصندوقالسريعة و

 الفرد أو الشركة غير مؤهل شركة، وقد يشمل ذلك اإلعالن عن أنفرض الحظر على أي فرد أو   )ج (

 يمولها إلى أجل غير مسمى أو لفترة محددة من الوقت إذا قرر في أي اعقودألن يمنحه الصندوق 

 بشكل مباشر أو من خالل وكيل في أعمال فرد أو الشركة قد انخرطقات أن الوقت من األو

 تنفيذ العقد الممول من  أو فساد أو غش في الدخول في المنافسة أو فيتواطؤفي ية أو تعسف

  الصندوق؛

                                                      
متاحة على الموقع اإللكتروني ) EB 2005/85/R.5/Rev.1(سياسة الصندوق بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته وعملياته  16

  . www.ifad.orgللصندوق 
  .حسب التعريف الوارد في الشروط العامة 17
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 والمقاولين  من الموردين بأن تشمل وثائق المناقصات والعقود التي يمولها أحكاما تتطلبالمطالبة  )د (

غير ذلك من الوثائق المتعلقة بطرح سماح للصندوق بفحص حساباته وسجالته واالستشاريين الو

  جع الذي يعينه الصندوق مراجعتها؛ وأن يتولى المراالمناقصة وأداء العقود

 والفساد التدليس التي تشمل، إجماال وليس حصرا،  الممارسات غير النظاميةفي حالة أي من  )ه (

 على السلطات الوطنية المختصة ،مكافحة الفساد في سياسة الصندوق في حسبما يرد تعريفه

  .18لتحقيق فيهاا

 التي يتم رورية ومناسبة في حالة الممارسات غير النظامية التي يراها ضالجزاءاتتطبيق   )و (

  .تحديدها

المتلقي، بموافقة محددة من جانب الصندوق، أن يدرج في نموذج المناقصة المتعلق /يجوز للمقترض -85

  في إطار المنافسة ، بأن يلتزمدا من جانب مقدم العطاء أو االستشاريلصندوق، تعهبالعقود التي يمولها ا

حسبما يرد ) بما في ذلك الرشاوى( والفساد بالتدليسعلى العقد وتنفيذه، بقوانين البلد المعني والمتعلقة 

بناء على ( ويقبل الصندوق إدراج هذه المتطلبات 19.بيانه في وثيقة المناقصات أو طلب اقتراح العرض

  .عهدتبشرط أن يرتضي الصندوق الترتيبات التي تحكم هذا ال) المتلقي/طلب البلد المقترض

   تسوية النزاعات–كاف 

  . من الشروط العامة4-14 تطبق أحكام البند المتلقي/ين الصندوق والمقترضفي حالة حدوث نزاع ب -86

  مع هذا النزاعالتعامل عملية فإنالمتلقي ومقدم عطاء أو مقاول /في حالة حدوث نزاع بين المقترض -87

أو القوانين الوطنية المطبقة في البلد / في وثائق المناقصات أو العقود وستكون كما هو منصوص عليه

  . أو يطلب منه تسمية محكم الصندوق محكماًال يكون ،وفي هذه الحاالت. المعني

   إلى الصندوق اإلشارات–الم 

 :ائق التوريد يستخدم النص التاليلى الصندوق في وثالمتلقي اإلشارة إ/إذا رغب المقترض -88

التمويل ) "طلب الحصول على"أو، في الحاالت المناسبة، ) (المتلقي أو الجهة المعنية/اسم المقترض"(تلقى 

اسم (تكاليف  – من أجل  ـــــــــمن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بعمالت متنوعة

حصيلة هذا القرض في تغطية المدفوعات المؤهلة بموجب هذا ويعتزم استخدام جزء من ) المشروع

) المتلقي أو الجهة المعنية/اسم المقترض(وال تقدم المدفوعات من الصندوق إال بناء على طلب . العقد

وتحظر . وبعد موافقة الصندوق، وهي تخضع، من جميع النواحي، لشروط وأوضاع اتفاقية التمويل

أو المنحة ألغراض أي مدفوعات إلى أشخاص أو /الغ من حساب القرض واتفاقية التمويل سحب أية مب

كيانات أو من أجل أي واردات من السلع إذا كانت هذه المدفوعات أو الواردات، حسب علم الصندوق، 

                                                      
  .حسبما يرد تعريفه في سياسة الصندوق في مكافحة الفساد وحسبما قد يتم تعديله من وقت آلخر 18
العقد بأن نلتزم بمنتهى الدقة بقوانين مكافحة التدليس ) تنفيذ(نتعهد، عند المنافسة على  "يمكن استخدام النص التالي على سبيل المثال 19

بيانه من قوانين في وثيقة المناقصة ) صاحب العمل) (المشتري(حسبما يدرج ) صاحب العمل) (المشتري(والفساد السارية في بلد 
  ". المتعلقة بهذا العقد
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وال يسمح .  بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةمتخذمحظورة بموجب قرار من مجلس األمن 

 أو المطالبة بأي  حقوق من اتفاقية التمويل أيةالحصول على) المتلقي/م المقترضاس(ألي طرف بخالف 

  ."حصيلة من حصائل التمويل
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  حينما ال تكون النظم الوطنية مناسبة أساليب التوريد
 عندما يقرر الصندوق أن طرق أو 1يعرض هذا الملحق مختلف طرق التوريد التي يمكن اختيارها -1

ال تتماشى مع "المتلقي / المعتمدة ضمن اإلطار القانوني والتنظيمي للمقترضممارسات التوريد الوطنية

  .كلياً أو جزئياً" المتطلبات وال تعتبر مناسبة لالستخدام

وترد تفاصيل الخطوات المنفردة التي يجب اتخاذها في مرحلة التوريد في النماذج المحددة في دليل  -2

  .التوريد

  المناقصة التنافسية الدولية –ألف 

. المناقصة التنافسية الدولية أسلوب توريد يصلح للمتطلبات عالية القيمة التي تهم المجتمع التجاري الدولي -3

 الدولية، كما يرد وصفه في هذه الوثيقة، هو إعطاء جميع أصحاب العطاءات التنافسيةوهدف المناقصة 

في الخارج إشعاراً كافياً، في حينه،  والعاملين في بلد الجهة المقترضة والموجودينالمحتملين المؤهَّلين 

 .بمتطلبات الجهة المقترضة وفرصاً متساويةً لتقديم عطاءات لتوريد السلع وأداء األشغال المطلوبة

 التنافسية الدولية هي طريقة التوريد المحددة ضمن خطة توريد معتمدة، تطبق المناقصةوحينما تكون  -4

 .  التوجيهيةادئهمبإجراءات البنك الدولي كما هي مدرجة في 

  المناقصة الدولية المحدودة –باء 

وربما تكون . المناقصة الدولية المحدودة أساساً مناقصةٌ تنافسية دولية بدعوة مباشرة دون إعالن مفتوح -5

 :حيثأسلوباً مناسباً للتوريد 

  تكون مبالغ العقود صغيرة؛  )أ (

   أو؛يوجد عدد محدود فقط من الموردين أو المقاولين  )ب (

 .أسباب استثنائية أخرى ربما تبرر الخروج عن إجراءات المناقصة التنافسية الدولية الكاملةتوجد   )ج (

 تقديم العطاءات من قائمة تلتمس على الجهات المقترضة أن فإنبموجب المناقصة الدولية المحدودة،  -6

 ويجب .تنافسية لضمان أسعار على أن تكون هذه القائمة موسعة بما يكفيموردين أو مقاولين محتملين 

وال تنطبق األفضليات .  يكون عددهم محدوداًماحينأن تشمل هذه القائمة كل الموردين أو المقاولين 

وفي جميع النواحي، ما عدا اإلعالن . المحلية في تقييم العطاءات بموجب المناقصة الدولية المحدودة

التوريد بموجب المناقصة الدولية واألفضليات، تنطبق إجراءات المناقصة التنافسية الدولية على 

  .المحدودة، بما في ذلك نشر إرساء العقد

                                                      
مثل االختيار (وبالنسبة للخدمات االستشارية هناك أيضاً طرق لالختيار . ع، واألشغال، والخدماتينطبق ذلك بصورة مكافئة على السل 1

، التي تحدد )المستند إلى الجودة وإلى التكلفة، واالختيار المستند إلى مؤهالت الخبراء االستشاريين، واالختيار المستند إلى التكلفة األدنى
  .هذه المسائل للمزيد من البحث في دليل التوريدوتخضع . عملية التقييم وإرساء العقود



EB 2010/100/R.27/Rev.1 الملحق 

18 

 المناقصة التنافسية الوطنية –جيم 

المناقصة التنافسية الوطنية هي إجراء المناقصة التنافسية المستخدم عادةً للتوريد العمومي في بلد الجهة  -7

 السلع أو األشغال التي يستبعد، بحكم  وأكثرها اقتصاداً لتوريدالطرقالمقترضة، وربما تكون أكفأ 

 .طبيعتها أو مداها، أن تجتذب منافسين أجانب

 الوطنية هي األسلوب المفضل للتوريد حيث ال يتوقع أن يكون مقدمو التنافسيةوربما تكون المناقصة  -8

 :العطاءات األجانب مهتمين لألسباب التالية

  ة؛مبالغ العقود صغير  )أ (

  و موزعة على فترات زمنية متباعدة؛أاألشغال متفرقة جغرافيا   )ب (

   أو األشغال على كثافة اليد العاملة؛اعتماد  )ج (

 .توفر السلع واألشغال في السوق المحلية بأسعار أقل من األسعار الدارجة في السوق الدولية  )د (

قل يمكن أيضاً استخدام المناقصات التنافسية الوطنية حينما يتضح أن ميزات المناقصة التنافسية الدولية أ -9

 . التي تنطوي عليهاالماليةمن األعباء اإلدارية أو 

يمكن أن يقتصر اإلعالن المتعلق بالتوريد بموجب المناقصة التنافسية الوطنية، على الصحف الوطنية أو  -10

يمكن والجريدة الرسمية لبلد الجهة المقترضة أو، حيثما أمكن ذلك، على موقع على شبكة اإلنترنت 

، وتستخدم العملة 2 للبلدباللغة الرسمية تكون وثائق المناقصات وربما. جانوصول الجميع إليه بالم

ويجب أن تتيح اإلجراءات تنافساً كافياً لضمان أسعار . المحلية بوجه عام ألغراض العطاءات والدفع

معقولة، ويجب أن تكون األساليب المستخدمة في تقييم العطاءات وإرساء العقود موضوعية، وينبغي 

كما ينبغي أن تشتمل اإلجراءات . ميع مقدمي العطاءات بها، وينبغي أال تطبق بصورة جزافيةتعريف ج

على الفض العلني للعطاءات، ونشر نتائج التقييم ومنح العقود، وعلى أحكام تمكِّن مقدمي العطاءات من 

يقة التقدم وباإلضافة إلى ذلك فإن وثائق المناقصات يجب أن توفر إرشادات واضحة عن طر. االحتجاج

وإذا أرادت مؤسسات أجنبية مؤهلة أن . بالعطاءات، وتقديم األسعار، ومكان وزمان التقدم بالعطاءات

 .تشارك بموجب هذه الظروف فيجب أن يسمح لها بأن تفعل ذلك

 التسوُّق الدولي أو الوطني –دال 

عروضة من قبِل عدة موردين أو التسوُّق الدولي أو الوطني أسلوب توريد يتبع المقارنة بين األسعار الم -11

لضمان أسعار تنافسية، وهو أسلوب مناسب لشراء سلع جاهزة على ) على األقل ثالثة في العادة(مقاولين 

ويجب .  ذات خصائص قياسية وقليلة القيمة، أو أشغال مدنية بسيطة وقليلة القيمةأساسيةالرف، أو سلع 

أو (ميتها وكذلك الوقت والمكان المراد تسليم السلع فيهما أن تبين طلبات عرض األسعار وصف السلع وك

وسيتم تقييم . ويمكن عرض األسعار بواسطة البريد، أو البريد اإللكتروني، أو الفاكس). إنجاز العمل

 .ويجب إدراج شروط العرض المقبول في طلب شراء أو عقد موجز. العطاءات وفقاً لمبادئ المنافسة

                                                      
لغة  (2-15وعمالً بالمادة . تقدم ترجمة إلى لغة واحدة من اللغات الرسمية للصندوق أو المؤسسة المتعاونة إذا اقتضى األمر 2

  .قرضمن شروط الصندوق العامة لتمويل التنمية الزراعية، تحدد اللغة المتفق عليها في اتفاقية ال) التقارير
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.  سيطلب المشتري أسعاراً من ثالثة موردين على األقل في بلدين مختلفينبموجب التسوُّق الدولي، -12

ويجوز استعمال التسوُّق الوطني حيث تكون السلع المراد توريدها متاحةً بشكل عادي من أكثر من 

 .مصدر في بلد الجهة المقترضة بأسعار تنافسية

 التعاقد المباشر –هاء 

أسلوباً مناسباً في ) باالختيار المفرد أو االختيار من مصدر وحيد(سة  دون منافالمباشر التعاقد يكونربما  -13

 :الظروف التالية

يمكن تمديد عقد قائم لتوريد سلع أو أداء أشغال، منح وفقاً إلجراءات مقبولة لدى الصندوق،   )أ (

لتوريد سلع أو أداء أشغال إضافية ذات طبيعة مشابهة بموافقة مسبقة من الصندوق، شريطة أال 

وينبغي . ن في اإلمكان كسب ميزة في منافسات أخرى، وأن تكون أسعار العقد الممدد معقولةيكو

  مسبقاً أن من المرجح أن يحدث ذلك؛إدراج النص على هذا التمديد في العقد األصلي، إذا اعتُبر 

ربما يبرر استخدام مركَبات أو معدات أو قطع غيار موحدة، لضمان االتساق مع المركبات   )ب (

ولتبرير هذه . ات واآلليات الموجودة، شراء بنود إضافية من نفس المورد األصليوالمعد

المشتريات يجب أن تكون المركبات أو المعدات أو اآلليات األصلية مناسبة، ويجب أن يكون عدد 

البنود الجديدة أقل بوجه عام من عدد البنود الموجودة، وأن يكون السعر معقوالً، وأن يكون قد 

رنُظت ألسباب مقبولة لدى  في ميزات جهة صانعة أخرى أو مصدر آخر للمعدات ورضف

  الصندوق؛

ن الحصول عليها إال من أن تكون المعدات المطلوبة محمية بحقوق الملكية الصناعية وال يمك  )ج (

  مصدر واحد؛

معيَّن رد يحتاج المقاول المسؤول عن تصميم عملية ما إلى شراء بنود ذات أهمية خاصة من مو  )د (

  كشرط لضمان األداء؛

في الحاالت االستثنائية والطوارئ، ويمكن أن تكون المشتريات مبررة أيضاً من الموّرد األصلي   )ه (

قيوداً تضع  أو حاالت النزاع وما بعد النزاع، أو في البلدان التي لكارثة طبيعية،مثالً كاالستجابة 

  .على المشروعات التجارية واألسواق الحرة

المتلقي للتعاقد المباشر بتبرير مفصل يدرسه /ب أن يرفق أي طلب يتقدم به المقترضومن الواج -14

  . هناك من طرق اختيار بديلة أخرى يمكن استخدامهاليستالصندوق بعناية للتأكد من أنه 

 التوريد من أسواق السلع األساسية –واو 

الحة لألكل، والوقود، واألسمدة، تتقلب أسعار السوق لسلع أساسية مثل الحبوب، والعلف، والزيوت الص -15

وتُعلَن أسعار كثير . والمبيدات، والفلزات، وذلك يتوقف على الطلب والعرض في أي وقت من األوقات

 ما ينطوي التوريد على إرساء عقود وغالباً.  في بورصات معتمدة للسلع األساسيةاألساسيةمن هذه السلع 

د وعمليات الشراء المتعددة على مدى فترة من الزمن متعددة لكميات جزئية بغية ضمان أمن التوري

ويمكن وضع قائمة بأسماء مقدمي . لالستفادة من أحوال السوق المواتية وإبقاء حجم المخزونات منخفضاً

ويمكن أن يدعى مقدمو العطاءات . العطاءات المؤهَّلين مسبقاً الذين تُوجَّه إليهم الدعوات بصورة دورية
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وتكون العطاءات صالحة ألقصر فترة . بطة بسعر السوق في وقت الشحن أو قبلهإلى عرض أسعار مرت

ويمكن أن تستخدم عملة واحدة تُسعَّر بها السلعة األساسية في البورصة لعرض السعر في العطاء . ممكنة

كس أو ويجوز أن تأذن وثائق المناقصة بتقديم العطاء بالتلي. وتحدد هذه العملة في وثيقة المناقصة. وللدفع

الفاكس إذا لم يلزم ضمان للعطاء، أو إذا كان مقدمو العطاءات المؤهلون مسبقاً قد قدموا ضماناً دائماً 

ويجب استخدام شروط واستمارات للعقود متسقة مع ممارسات . للعطاءات صالحاً لفترة محددة من الزمن

 .السوق

 العمل باألمر المباشر –زاي 

وفي . المتلقي ومعداته ألداء أعمال اإلنشاءات/استخدام موظفي المقترضهو  3إن العمل باألمر المباشر -16

.  الوحيد العملي والكفؤ واالقتصادي لبناء بعض أنواع األشغالاألسلوببعض الحاالت فقد يكون ذلك هو 

 في الحاالت العتراض،وقد يكون هناك مبرر الستخدام هذا األسلوب، وبعد بيان من الصندوق بعدم ا

 :التالية

   يمكن تعيين مقادير العمل الالزم مسبقاً؛ال  )أ (

تكون األشغال صغيرة ومتفرقة أو في مواقع نائية يستبعد أن تقدم مؤسسات البناء المؤهلة   )ب (

  عطاءات لتنفيذها بأسعار  معقولة؛

  يلزم أداء العمل دون عرقلة العمليات المستمرة؛  )ج (

مل التي ال يمكن تجنُّبها بدالً من المتلقي مخاطر عرقلة الع/يكون من األفضل أن يتحمل المقترض  )د (

  أن يتحملها مقاول؛ أو

هناك حاالت طوارئ تستدعي اهتماماً فوريا مثل الكوارث الطبيعية، وحاالت النزاع وما بعد   )ه (

  .النزاع، أو البلدان التي تُفرض فيها قيود على المشروعات التجارية واألسواق الحرة

 أن يكون الصندوق مقتنعاً بأن الوحدات المحلية للعمل المباشر وحيث يستعمل العمل باألمر المباشر يجب -17

 .مجهزة بالموظفين والمعدات ومنظمة للقيام باألعمال بسرعة وبتكلفة معقولة

وتعتبر صيانة الطرق وإدخال تحسينات طفيفة عليها أمثلة نموذجية الستخدام أسلوب العمل باألمر  -18

ير المتمتعة باالستقالل الذاتي اإلداري والمالي وحدة من وتعتبر وحدة اإلنشاء الحكومية غ. المباشر

كما يمكن استخدام أسلوب العمل المباشر للخدمات المتخصصة غير االستشارية . وحدات العمل المباشر

المتلقي، ولدواعي األمن الوطني، بتقديم هذه الخدمات إال من جانب /حينما ال تسمح قوانين المقترض

 ). إعداد الخرائط بالتصوير الجويأي(الوكاالت الحكومية 

 التوريد من وكاالت األمم المتحدة –حاء 

قد تنشأ حاالت يكون فيها التوريد من الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، والعاملة كجهات توريد  -19

بيا من تتبع إجراءاتها الذاتية، هو الطريقة األفضل من حيث االقتصاد والكفاءة لتوريد مقادير صغيرة نس

ويجب أن يكون استخدام هذه الوكاالت كمصادر توريد، مع عناصر المشروع ونوع . السلع الجاهزة

                                                      
  ".العمل المباشر"، و"القوة العاملة لدى الوزارة"، و"العمالة المباشرة"يعرف العمل باألمر المباشر أيضاً باسم  3
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السلع أو األشغال المراد شراؤها من هذه المصادر، متفقاً عليه بصورة صريحة ومحددة بين 

  . المتلقي والصندوق قبل الشروع في تطبيق طريقة التوريد هذه/المقترض

 


