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 القسم األول: رسالة الدعوة 

وضع مقترح لتقسيم العمل بين االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، واآلليات اإلقليمية  
 Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)والدول األعضاء، عماًل بمقررات مؤتمر االتحاد األفريقي:  

Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI) and Assembly /AU/Dec.798 (XXXIV ) 
APP REFERENCE NO (AUC/BCP/C/002)  

 
حول   عروض   لتقديمتود مفوضية االتحاد األفريقي االستعانة بخدمات شركة خدمات استشارية   .1

حسب وثيقة    هاالشركات المؤهلة لتقديم عروض  المفوضيةلذلك تدعو  و لموضوع المذكور أعاله.  ا
 .المرفقة طلب العطاءات

على  و  .2 الحصول  المهتمة  للشركات  المشتريات  مزيديمكن  قسم  رئيس  من  المعلومات  ،  من 
،  3243  ريدبندوق  ، الطابق الثالث، صج مفوضية االتحاد األفريقي، شارع روزفلت، المبنى

الل خ  0442 551 11 251+فاكس:  ؛  7700 551 11 251+أديس أبابا، إثيوبيا، هاتف:  
اإللكتروني البريد  طريق  عن  أو  العمل   و    union.org-Tender@africa:  ساعات 

union.org-selamn@africa  

ذلك    يعتبروللعلم  مالي عبر البريد اإللكتروني.  آخر  من االستشاريين تقديم عرض فني و   يرجى .3
مظروفين، لذلك يجب أن تكون العروض الفنية والمالية في مجلدات   فيعطاءين   بمثابة تقديم

تقديم  تفصيلية عن  للحصول على تعليمات    وثيقةمن ال  3بريد إلكتروني منفصلة. )راجع القسم  
 (. بيانات العطاء -المقترح

  يومبالتوقيت المحلي )توقيت أديس أبابا(   15:00 الساعة الموعد النهائي لتقديم العروض هو .4
 .المتأخرة وسيتم رفضها عروض بل الق  ت  لن و __________________. 

مقدمي العطاءات المهتمين   على وزع رابط عبر تطبيق "زووم" وي   العطاء عبر اإلنترنت،ح يفتت .5
 .أو ممثليهم المعينين حسب األصول

ااألهلية .6 تقديم  عملية  في  المشاركة  الدول :  في  المسجلة  للشركات  فقط  مفتوحة  لعطاءات 
  المساهمة ، ينطبق هذا أيًضا على الشركات  ولتفادي أي التباساألعضاء في االتحاد األفريقي.  

 .كمشاريع مشتركة

 

mailto:Tender@africa-union.org
mailto:selamn@africa-union.org
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: معلومات لالستشاريين 2القسم   

يختار العميل المذكور في ورقة البيانات شركة من بين الشركات المدرجة في     1.1 مقدمة . 1
 .البيانات ورقة الدعوة، وفًقا لطريقة االختيار المحددة في   رسالة

الي، كما هو محدد في مآخر  و   فنيواحد    عرضينون لتقديم  ن مدعو و االستشاري   1.2
البيانات   اورقة  في  حول  المحددة  للمهمة  المطلوبة  اللخدمات  سيكون  و ورقة.  نفس 

في      عقد موقع مع الشركة المختارة، وإلبرام  هو األساس لمفاوضات العقد  العرض 
 .نهاية المطاف

  ت تضمن  وفي حال.  ورقة البياناتمذكورة في    ألي مرحلةوفًقا    المهمةيجب تنفيذ     1.3
أن   يجب  مراحل،  عدة  االستشاري    يحوزالمهمة  العميل  على  أداء  كل    رضا  في 

 .العمل في المرحلة التالية باشرقبل أن ي مرحلة 
يجب على االستشاريين التعرف على الظروف المحلية )األفريقية( وأخذها في     1.4

إعداد   عند  مو .  عروضهماالعتبار  معلومات  على  المهمة  للحصول  عن  باشرة 
عرض وحضور الاالستشاريين زيارة العميل قبل تقديم   يرجى من،  والظروف المحلية

قبل   ما  العرض مؤتمر  ما  تقديم  حالة  تحديد  في  البيانات.  في    ذلك  تم  يعد  و ورقة 
مؤتمر   أي  العر حضور  لتقديم  اختيارًيا.    ض و سابق  ممثل    وينبغيأمًرا  على 

االستشاريين االتصال بالمسؤولين المذكورين في ورقة البيانات للترتيب لزيارتهم أو  
يجب  كما  .  سابق لتقديم العروض معلومات إضافية حول أي مؤتمر للحصول على  

من التأكد  االستشاريين  المناسب    على  الوقت  في  بالزيارة  المسؤولين  هؤالء  إبالغ 
 .للسماح لهم باتخاذ الترتيبات المناسبة

ساعد الشركة في الحصول  ، وي  ورقة البياناتقدم العميل المدخالت المحددة في ي    1.5
 .بيانات وتقارير المشروع ذات الصلة  حيت ي  ، و لمتطلبات الالزمة لتنفيذ الخدمات على ا

لعرض والتفاوض على العقد، بما في  ( تكاليف إعداد ا 1أن: ) تجدر اإلشارة إلى  1.6
( العميل غير ملزم بقبول  2؛ و )كتكلفة مباشرة للمهمةال ت سدد    ،ذلك زيارة العميل

 .أي من العروض المقدمة 
ن تقديم مشورة مهنية وموضوعية  تتطلب سياسة االتحاد األفريقي من االستشاريي  1.7

، دون وفي جميع األوقات  الحفاظ على مصالح العميل في المقام األولو وحيادية،  
مصالح    مع  أي اعتبار للعمل المستقبلي، وتجنب التضارب التام مع المهام األخرى أو

ال يجوز تعيين االستشاريين ألية مهمة تتعارض مع التزاماتهم  و .  االشركة الخاصة به
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معه  ، أو قد تضعهم في موقف ال يمكنهم  أو الحالية تجاه العمالء اآلخرينسابقة  ال
 .لعميلالفضلى ل مصالح التنفيذ المهمة بما يحقق 

مندون     1.7.1 القاعدة  الحد  هذه  تعيين  عمومية  يجوز  ال  ظل    االستشاريين،  في 
 :أدناه المبينةالظروف 

أ( التعارض بين أنشطة التعاقد وشراء السلع أو األعمال أو الخدمات: ت حرم الشركة  
تابع    فرع وكل  ،  سلع أو أعمال أو خدمات لمشروع ماالتي تم التعاقد معها لتوفير  

ل أو الخدمات. ، من تقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بتلك السلع أو األعمالها
تنفيذ  ي تم تعيينها لتقديم خدمات استشارية إلعداد أو  الشركة الت  ت ستبعد،  وبالمقابل

  الناتجة عنتابع لها، من تقديم السلع أو األعمال أو الخدمات  فرع ، وكل مشروع ما
هذا اإلعداد أو  فيما يتعلق ب  خدمات الشركة المتعاقدة أو المرتبطة بها بشكل مباشر

 (.شركات لنفس المشروع )بخالف استمرار الخدمات االستشارية السابقة لل   التنفيذ
موظفوهم   ذلك  في  )بما  االستشاريين  تعيين  يتم  ال  التعاقد:  مهام  بين  التعارض  ب( 
والمستشارون الفرعيون( وال أي من الشركات التابعة لهم في أي مهمة قد تتعارض  

 .االستشاريينهؤالء بطبيعتها مع مهمة أخرى ل
ن )بما  يالستشاري  يمنح أي عقد لال :  مفوضية االتحاد األفريقي ج( العالقة مع موظفي  

ن( الذين لديهم عالقة تجارية أو عائلية مع  يالفرعي   االستشاريينن و يفي ذلك الموظف
أو موظفي العميل، أو أحد المستفيدين من  مفوضية االتحاد األفريقي، )  أحد موظفي

أوبشكل    المعنيينالمهمة(   مباشر  مباشر  )ب   غير  من:  جزء  شروط  1أي  إعداد   )
( اإلشراف  3ر لهذا العقد، أو )( عملية االختيا2االختصاصات الخاصة بالعقد، )

 .هيعل
اريين في مراحل  ، يمكن تعيين استش)أ( أعاله  1.7.1مبين في الفقرة    كما هو  1.7.2

جب اإلشارة إلى  ت، وفي هذه الحالة  ضرورية، عندما تكون االستمرارية  النهائيةالتنفيذ  
الختيار االستشاري.    المتبعةالعوامل  في  في ورقة البيانات و هذه االستمرارية  احتمال  

النهائية أم  الحق الحصري في اتخاذ القرار بمواصلة مراحل التنفيذ  سيكون للعميل  و 
 .لهذا الغرض  سيتم تعيينه  االستشاريينتحديد أي ، تنفيذالتم ما  ال، وإذا 

حالة   1.7.3 ورد بالنقطة   في  في عملية  1.7.2  ما  والشفافية  اإلنصاف  ولضمان   .
المتنافسة على  و   مالتابعة له  الفروع يحصل االستشاريون أو    نأ  ال ينبغياالختيار،  

بالمهمة   المتعلقة  االستشارية  الخدمات  تقديم  من  تنافسية  ميزة  على  معينة  مهمة 
شأنها منح  ، يجب أن تتاح جميع المعلومات التي من  تحقيقا لهذه الغايةو المعنية.  

 .المدرجين في القائمة المختصرة  االستشاريينالخبير االستشاري ميزة تنافسية لجميع  



  النماذج الموحدة   -. العرض الفني 4القسم 

8 

 

 
أو استشاري للتأثير على عملية الشراء أو تنفيذ العقد من أجل ميزة غير   فرعيفي هذا السياق، فإن أي إجراء يتخذه مستشار أو مقاول أو مقاول   1

 مستحقة هو إجراء غير الئق.

، يشمل "موظف في هذا السياقء أو تنفيذ العقد. "طرف آخر" إلى موظف من االتحاد األفريقي يتصرف فيما يتعلق بعملية الشرا جملةشير ت  2

 في المنظمات األخرى الذين يتخذون أو يراجعون قرارات الشراء.  والمستخدميناالتحاد األفريقي" الموظفين 

؛ ويهدف " بعملية الشراء أو تنفيذ العقد االلتزاميتعلق المصطلحان "المنفعة" و "و" إلى أي مسؤول في االتحاد األفريقي؛ طرف"كلمة شير ت  3

 عل أو اإلغفال" إلى التأثير على عملية الشراء أو تنفيذ العقد."الف

يحاولون تحديد أسعار العروض  الذين مشاركين في عملية الشراء )بما في ذلك مسؤولي االتحاد األفريقي( من التشير كلمة "األطراف" إلى أي   4

 بمستويات مصطنعة وغير تنافسية. 

 عملية الشراء أو تنفيذ العقد."الطرف" إلى أي مشارك في كلمة شير ت  5

المقاولين التقيد بأعلى  /، وكذلك االستشاريين  موظفيهاالتحاد األفريقي من    ستوجبي  1.8
أثناء    معايير المشترياتاألخالقيات  العقود لتنفيذ  ال و   إجراءات  هذه  ب  وعمال.  1هذه 

 :السياسة، فإن االتحاد األفريقي
 :ألغراض هذا الحكم، المصطلحات الواردة أدناه على النحو التالي ي عر ِّف، أ( 

، بشكل مباشر أو  هي عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب  2الممارسات الفاسدة" "   " (1)
 غير مباشر، أي شيء ذي قيمة للتأثير بشكل غير الئق على تصرفات طرف آخر؛

هي أي فعل أو إغفال بما في ذلك التحريف الذي يؤدي عن   3سة االحتيالية" الممار "(  2)
قصد أو عن إهمال إلى تضليل أو محاولة تضليل طرف للحصول على منفعة مالية  

 ؛ التزامأو منفعة أخرى أو لتجنب 
ثر مصمم لتحقيق غرض  ترتيب بين طرفين أو أك أي  هي    4" ئيةممارسة التواطال"(  3)

 ؛ شكل غير الئق على تصرفات طرف آخري ذلك التأثير ب، بما فغير الئق
(4 " اإل (  بشكل    5" كراه ممارسة  اإلضرار،  أو  باإلضرار  التهديد  أو  إيذاء  أو  إعاقة  هي 

أو   طرف  بأي  مباشر،  غير  أو  على    ه ممتلكاتبمباشر  الئق  غير  بشكل  للتأثير 
 تصرفات أحد األطراف؛ 

إتالف أو تزوير أو تغيير أو إخفاء األدلة  القيام عن عمد بالممارسة المعرقلة" هي  "(  5)
أو اإلدالء ببيانات كاذبة للمحققين من أجل عرقلة أي تحقيق    ، المادية ألي تحقيق
أو تهديد أو مضايقة أو تخويف  /؛ واالحتيال أو اإلكراه أو التواطؤ  في مزاعم الفساد أو 

أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته باألمور ذات الصلة بالتحقيق أو من متابعة 
 التحقيق؛ 

ستشاري الذي أوصى بمنحه  العقد إذا قرر أن اال   بمنحأي توصية    االتحاد  يرفض ب(  
شارك أو  قد  احتيالية  فاسدة أو  ممارسات  في  وكيل،  من خالل  أو  مباشر  بشكل   ،

 ئية أو قسرية أو معرقلة في التنافس على العقد المعني؛ تواط
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، لمنح ل غير مسمى أو لفترة زمنية محددةأن الشركة غير مؤهلة، ألجاالتحاد  ج( يعلن  
الشركة قد تورطت،  هذه  عقد ممول من االتحاد األفريقي إذا قرر في أي وقت أن  

التواطئية أو    مارساتالمو ، في الفساد أو االحتيال، بشكل مباشر أو من خالل وكيل
 .عقد يموله االتحاد األفريقيأو تنفيذها لعلى  ها في تنافس رقلةالقسرية أو المع

صادر من االتحاد  عدم أهلية  عالنخاضعون إل االستشاريون  يكون ال يجوز أن   1.9
أو  اسفممارسات  بسبب   أو احتيال  للفقرة الفرعية  عرقلة،  أو    إكراه أو    ؤتواطد  وفًقا 

 .أعاله 1.8
1.10 

والفساد     1.11 باالحتيال  المتعلقة  باألحكام  دراية  االستشاريون على  يكون  أن  يجب 
 .بموجب البنود الموضحة في ورقة البيانات  الموحدالمنصوص عليها في العقد  

  توضيح .2

  وتعديل

  طلب وثائق

  تقديم

 العروض

  حسب قد يطلب االستشاريون توضيًحا ألي من وثائق طلب تقديم العروض      2.1
يجب إرسال أي  و . العروض عدد األيام المبينة في ورقة البيانات قبل تاريخ تقديم 

طلب للتوضيح كتابًيا عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني إلى عنوان  
عميل عن طريق الفاكس أو البريد  يرد الو العميل المشار إليه في ورقة البيانات. 

يقوم بإرسال نسخ مكتوبة من  كما ريد اإللكتروني على هذه الطلبات السريع أو الب
( إلى جميع  ه ولكن دون تحديد مصدر  لالستفسارالرد )بما في ذلك شرح  

 .االستشاريين المدعوين الذين يعتزمون تقديم العروض 
، سواء بمبادرته  ألي سببو  ،لعروض في أي وقت قبل تقديم ا ،  يجوز للعميل   2.2

الخاصة أو استجابة لتوضيح طلبته شركة مدعوة، تعديل طلب تقديم العروض. 
هذه  ت رسل حيث .  يةإضافمالحق يجب إصدار أي تعديل كتابة من خالل و 

اإلضافات عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني إلى جميع االستشاريين 
 ،يد الموعد النهائي لتقديم العروض يجوز للعميل تمدو ة لهم. وتكون ملزم ،المدعوين

 .حسب تقديره 
  إعداد .3

 العروض
( مكتوًبا باللغة )اللغات( المحددة  1.2ي طلب من االستشاريين تقديم عرض )الفقرة    3.1

 البيانات.  ورقةفي 
العرض  

 الفني 
، من المتوقع أن يقوم االستشاريون بفحص المستندات  عند إعداد العرض الفني  3.2

قد تؤدي أوجه القصور الجوهرية في  و التي تشكل طلب تقديم العروض بالتفصيل. 
 .العرض تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض 

إيالء اهتمام خاص لما    أثناء إعداد االقتراح الفني، ، يجب على االستشاريين  3.3
 :يلي
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، فيجوز له الحصول  يمتلك كل الخبرة الالزمة للمهمة إذا رأى االستشاري أنه ال    (1)
على مجموعة كاملة من الخبرات من خالل االرتباط بمستشار )خبراء( فرديين 

،  شركة استشارية فرعيةب وع مشترك أو و/أو استشاريين أو كيانات أخرى في مشر 
اآلخرين المدعوين لهذه   االستشاريينقد يشترك المستشارون مع و . حسب االقتضاء

 .المهمة فقط بموافقة العميل كما هو موضح في ورقة البيانات
، يرد العدد التقديري لشهور  فترة توظيف زمنية معينة أساس للمهام على بالنسبة (   2)

على عدد   العرض المقدم، يجب أن يستند  البيانات. ومع ذلك   ورقةفي  التوظيف
  ةالقائم  للمهامبالنسبة و المقدرة من قبل الشركة.   ينظفين المهنيالمو توظيف  أشهر 

، ويجب أال يتجاوز  البيانات  ورقةالميزانية المتاحة في   إيراد، يتم على ميزانية ثابتة
 .العرض المالي هذه الميزانية

المقترحين  من المرغوب فيه أن تكون غالبية الموظفين الفنيين الرئيسيين    (3)
 .موظفين دائمين في الشركة أو لديهم عالقة عمل ممتدة ومستقرة معها

، بالخبرة الموضحة  ، على األقلمتع الموظفون المهنيون المقترحون يجب أن يت   (4)
أن يعملوا في ظل ظروف مماثلة لتلك السائدة في البلد   فضل، وية البياناتورقفي 

 .المحدد ألداء الخدمات
ال يجوز اقتراح موظفين مهنيين بديلين، ويمكن تقديم سيرة ذاتية واحدة فقط     (5)

 .لكل وظيفة
يجب أن تكون التقارير التي سيصدرها االستشاريون كجزء من هذه المهمة    (6)

 .البيانات ورقة  باللغة )اللغات( المحددة في
  النماذج الموحدةالفني المعلومات التالية باستخدام  العرض يجب أن يوفر   3.4

 :4المرفقة في القسم 
(  ب 4 القسم ) التعيينات في الحديثة للتجربة وصف موجز لتنظيم الشركة وموجًزا  ( 1)

سبيل  على  ،مهمة لكل التفصيلي  المخطط  يشير أن  يجبو . المماثلة  الطبيعة ذات
المخصص مبلغ ال، و ، ومدة المهمةعن الموظفين المقترحين نبذة ،المثال ال الحصر

 .الشركة ومساهمةلعقد، ل
والبيانات وقائمة الخدمات   االختصاصاتأي تعليقات أو اقتراحات بشأن    (2)

 (. ج 4والتسهيالت التي سيقدمها العميل )القسم 
 (.د 4وصف المنهجية وخطة العمل ألداء المهمة )القسم     (3)

، والمهام التي سيتم تعيينها لكل  ريق الموظفين المقترح حسب التخصص قائمة ف   (4)
 ه(4)القسم  وتوقيتهاعضو من أعضاء فريق العمل، 
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ير الذاتية الموقعة مؤخًرا من قبل الموظفين الفنيين المقترحين والممثل  الس   (5)
يجب أن تتضمن المعلومات األساسية  و و(.  4)القسم  العرض المفوض الذي قدم 

ودرجة المسؤولية في المهام المختلفة   مؤسسة عدد سنوات العمل في الشركة/ال
 .األخيرة ( سنوات  10خالل العشر )

  فترة عمل؛ الموظفين )الفنيين وموظفي الدعم  ي مدخالتتقديرات إلجمال   (6)
  ةالمقترحالعمل  فترةمدعومة برسوم بيانية توضح ، الموظفين( الالزمة لتنفيذ المهمة

 ز(  4و ه 4)القسمان   المهنيينلكل عضو من أعضاء فريق الموظفين  
كانت ورقة  ، والتوظيف، ورصد التدريب، إذا وصف مفصل للمنهجية المقترحة   (7)

 .البيانات تحدد التدريب كعنصر رئيسي من المهمة
 .البيانات ورقة أي معلومات إضافية مطلوبة في   (8)

 .علومات ماليةيجب أال يتضمن العرض الفني أي م 3.5
العرض  

 المالي 
توقع أن يأخذ االستشاريون في الحسبان المتطلبات  ي  ، عند إعداد العرض المالي    3.6

يجب أن يتبع العرض المالي  و والشروط الموضحة في وثائق طلب تقديم العروض. 
جميع التكاليف المرتبطة    ذلك حيث يورد. 5النماذج المعيارية الواردة في القسم 

وفي   ، في الميدانالموظفين )األجانب والمحليين أجربالمهمة، بما في ذلك )أ( 
المعيشة )البدل  بدل المقر الرئيسي(؛ و )ب( المصروفات واجبة السداد مثل 

، الخدمات  والتسريح(  عند التعيينالسكن(، النقل )الدولي والمحلي، بدل اليومي،  
،  (، إيجار المكتبواإلمدادات ، ، األثاثت المكتبيةدوا، األ والمعدات )المركبات

والتدريب، إذا كان عنصًرا رئيسًيا   ستقصائية،والدراسات اال  ،التأمين، طباعة الوثائق
تقسيم هذه التكاليف حسب النشاط، وإذا كان   ،االقتضاءعند  ،  ينبغيو في المهمة. 

 .ية ومحليةخارجإلى نفقات  تقسيمها ذلك مناسًبا، 
يجب أن يشمل العرض المالي جميع التكاليف التي يتكبدها االستشاري لتقديم     3.7

ذلك نفقات السفر والترجمة والطباعة والضرائب التي يدفعها  الخدمات )بما في 
أن  لكن يجب ، (تهماله بموجب قانون البلد محل إقاماالستشاري مقابل متطلبات أع

الضرائب المحلية المفروضة داخل الدول األعضاء في االتحاد    د جميعستبعي
ت المحلية أو  األفريقي على الفاتورة الصادرة عن االستشاري )مثل ضريبة المبيعا

 (.ضريبة الخدمات أو ضريبة االستقطاع 
دون  يجوز للمستشارين التعبير عن سعر خدماتهم بأي عملة قابلة للتحويل    3.8

  في حين ال يجوز لالستشاريين استخدام أكثر من ثالث عمالت أجنبية.و . قيود
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يف  يجوز للعميل أن يطلب من االستشاريين تحديد جزء السعر الذي يمثل التكال
 .البيانات ورقةالمحلية بعملة البلد المحدد ألداء الخدمات إذا تم تحديد ذلك في 

، المدفوعة أو التي سيتم دفعها من ، إن وجدتتم إدراج العموالت واإلكرامياتي   3.9
 (. أ 5قبل االستشاريين والمتعلقة بالمهمة في نموذج تقديم العرض المالي )القسم 

إلى المدة التي يجب أن تظل فيها العروض صالحة بعد    تشير ورقة البيانات   3.10
من الخبير االستشاري توفير الموظفين الفنيين    خالل هذه الفترةويتوقع  قديم.  تاريخ الت 

يبذل العميل قصارى جهده إلكمال المفاوضات  من جهته،  المقترح تعيينهم للمهمة.  
  يحقالحية العروض،  إذا كان العميل يرغب في تمديد فترة صو خالل هذه الفترة.  

  عدم تمديد صالحية عروضهم على ذلك لمستشارين الذين ال يوافقون ل
  تقديم .4

  واستالم

  وفتح

 العروض

إعداد      4.1 ال  العرض األصلي )  العرض يجب  األمر،  وإذا لزم  المالي؛    عرض الفني، 
الفقرة   يمحى.  1.2انظر  ال  بحبر  تحتوي  و (  أال  بين  العروض  يجب  تداخل  على 

السطور أو الكتابة فوقها، إال عند الضرورة لتصحيح األخطاء التي ارتكبتها الشركة  
قبل  و نفسها.   من  التصحيحات  هذه  من  أي  على  األولى  باألحرف  التوقيع  يجب 

 .عرض األشخاص أو الشخص الموقع على ال
مفوض  يوقع    4.2 اسمه  ممثل  من  األولى  باألحرف  صفحات    علىللشركة  جميع 

 .عرض خالل توكيل مكتوب مرفق بال يتم تأكيد تفويض الممثل منو العرض. 
، بالنسبة  على االستشاريين إعداد عدد النسخ المشار إليه في ورقة البيانات  ينبغي   4.3

يجب وضع عالمة "أصلي" أو "نسخة" على كل عرض فني وعرض  و .  عرض لكل  
حسب االقتضاء.   بين األ و مالي  تناقضات  أي  هناك  كان  ونسخ  إذا  ،  العرض صل 

 .رجَّحألصل هو الذي ي  اف
يجب وضع النسخة األصلية وجميع نسخ العرض الفني في مظروف مختوم      4.4

وجميع نسخ العرض المالي   يةاألصلالنسخة عليه عالمة "العرض الفني" بوضوح، و 
يه عالمة "العرض المالي"  في مظروف مختوم عل  1.2إذا لزم األمر )راجع الفقرة  

مع  بوضوح "ال  ،  في  يجب و و الفني."    مع العرض فتح  ي تحذير:  المغلفين  كال  ضع 
يجب أن يحمل هذا الظرف الخارجي عنوان  كما  محكم اإلغالق.  مظروف خارجي  

عليه بوضوح، "ال   كتبالموضحة في ورقة البيانات ويخرى  اإلرسال والمعلومات األ 
 ." حضور لجنة فتح العطاءاتإال ب فتح ي

(  1.2الفنية والمالية المكتملة إذا لزم األمر )انظر الفقرة    العروض يجب تسليم     4.5
المذكورين في   والتاريخ  الوقت  قبل  أو  في  التقديم  يتم  و البيانات.    ورقةعلى عنوان 

 .دون فتحه العروض ستالمه بعد الموعد النهائي لتقديم  يتم ا  عرض إرجاع أي 
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على الفور من و   ،عد الموعد النهائي لتقديم العروض ب،  يتم فتح العرض الفني    4.6
ه بشكل  المالي مختوًما ومحتفًظا ب  عرض يجب أن يظل الو قبل لجنة فتح العطاءات.  
 .المقدمة علًنا عروض آمن حتى يتم فتح جميع ال

، بشرط أن يتلقى العميل إشعاًرا كتابًيا  هبعد تقديم  عرضهايجوز للشركة سحب     4.7
يجب إعداد إشعار انسحاب  و بالسحب قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض.  

وإرساله وفًقا ألحكام البند "الموعد النهائي لتقديم العروض".   سجيلهت الشركات وختمه و 
طريق التلكس أو الفاكس ولكن متبوًعا بنسخة    يمكن أيًضا إرسال إشعار السحب عنو 

موقعة.   أي  و تأكيد  تعديل  يجوز  لتقديم    عرض ال  النهائي  الموعد   العروضحتى 
ال يجوز سحب أي عرض في الفترة الفاصلة بين الموعد النهائي لتقديم  كما  الالحقة.  

المحددة من قبل الشركة في نموذج تقديم    العرض العروض وانتهاء فترة صالحية  
 .العرض 

  تقييم .5

 العروض
 

بالعم  5.1 بشكل عام  االتصال  في  استشاري  أي  باقتراحهإذا رغب  تتعلق  مسألة  أي  بشأن    ، يل 
فيجب عليه القيام بذلك كتابًيا على    ،من وقت فتح العروض إلى وقت منح العقد  ابتداءا

قد يؤدي أي جهد من قبل الشركة للتأثير على  و العنوان المشار إليه في ورقة البيانات. 
إلى رفض عرض  العقد  منح  قرارات  أو  االقتراح  مقارنة  أو  العرض  تقييم  في  العميل 

 .االستشاري 
ية حتى يتم االنتهاء  ال يجوز لمقيمي العروض الفنية الوصول إلى العروض المال   5.2

 .من التقييم الفني
تقييم  

العروض 
 الفنية 

،  ، ككل، وكل من أعضائها على حدةة التقييم المعينة من قبل العميلتقوم لجن   5.3
ال لالختصاصات  عروض بتقييم  استجابتها  أساس  التقييم،  على  معايير  وتطبيق   ،

والمعايير الفرعية )عادة ال تزيد عن ثالثة حسب المعايير( ونظام النقاط المحدد في  
ي رفض االقتراح إذا لم يستجب  ة. و منح كل اقتراح متجاوب درجة فنيوي  ورقة البيانات.  

النقاط   من  األدنى  الحد  تحقيق  في  فشل  إذا  أو  االختصاصات  من  مهمة  لجوانب 
 .المشار إليها في ورقة البيانات الفنية

، واالختيار بناًء على مؤهالت االستشاري،  ي حالة االختيار على أساس الجودةف   5.4
ركة المختارة على أساس  ، أو الش، فإن الشركة األعلى تصنيًفاواختيار مصدر واحد

واحد أساس  مصدر  على  عقد  بشأن  للتفاوض  مدعوة  والمالي،  الفني    االقتراحين 
 .البيانات وفي ورقة 1.2وفًقا للتعليمات الواردة في الفقرة  المقدمين
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االفتتاح  
تقييم  العام و 

العروض 
المالية:  
الترتيب  

ختيار  ا)
الجودة على  

أساس 
  ،التكلفة

والميزانية  
  ،الثابتة

وطرق  
االختيار  

األقل تكلفة  
 (فقط

الذين   االستشاريين، يجب على العميل إخطار  االنتهاء من تقييم الجودة الفنيةبعد     5.5
لم تفي مقترحاتهم بالحد األدنى من درجة التأهيل أو تم اعتبارها غير مستجيبة لطلب  

واالختصاصات.   العروض  اإلخطار  و تقديم  إرسال  رسالةيمكن  أو    ة مسجل  في 
 .بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني 

ت فتح العروض المالية علًنا بحضور ممثلي االستشاريين الذين يختارون الحضور.    5.6
يجب قراءة اسم االستشاري والنتائج الفنية واألسعار المقترحة بصوت عاٍل وتسجيلها  و 

 .يجب على العميل إعداد محضر االفتتاح العامو عند فتح العروض المالية. 
حددت  العروض المالية كاملة )أي ما إذا كانت قد  تحدد لجنة التقييم ما إذا كانت     5.7

بتحديد  يقوم العميل ، وفي حالة العكس؛ المعنيةجميع عناصر العروض الفنية  كلفة
ال وإضافة    تكلفتها  حسابية   ة تكلفهذه  أخطاء  أي  وتصحيح  األولي(،  السعر  ،  إلى 

في   المحددة  الموحدة  العملة  إلى  مختلفة  بعمالت  األسعار  البيانات.    ورقة وتحويل 
المستخدمةتكو و  الرسمية  البيع  أسعار  في  ن  الموضح  المصدر  من  ورقة ، المقدمة 

يجب  و التاريخ المشار إليه في ورقة البيانات.    أثناءالسارية  األسعار  ، تلك  البيانات
الرسوم والجبايات األخرى المفروضة والتي  الواجبات، و أن يستثني التقييم الضرائب و 

وفًقا للفقرة    والواجباتاألفريقي على دفع الضرائب والرسوم    تخضع إلعفاء االتحاد
3.7. 
، سيتم منح العرض المالي األقل  اختيار الجودة على أساس التكلفة   في حالة  5.8

 يتم احتساب الدرجات الماليةو نقطة.  100من  (Sf) درجة مالية (Fm) سعراً 
(Sf)  تم ترتيب  كما ينات. المالية األخرى كما هو موضح في ورقة البيا للعروض

(  T) المجمعة باستخدام األوزان (Sf) والمالية (St) وفًقا لدرجاتها الفنية  العروض 
ترجيح العرض المالي كما هو موضح في ورقة =  P ؛يترجيح العرض الفن= 

تتم دعوة الشركة التي تحقق أعلى درجة فنية ومالية  و ؛  (T + P = 1 البيانات
 : الصيغة أدناه للمفاوضاتمجمعة باستخدام 

%% PSfTStS += 
يختار العميل الشركة التي قدمت  الميزانية الثابتة،    االختيار على أساسفي حالة     5.9

 وبالتالي ترفض العروض العرض الفني األعلى مرتبة ضمن سعر الميزانية المحدد. 
يختار العميل  ،  األقل تكلفةالعرض  اختيار  في حالة  و .  المحددةالتي تتجاوز الميزانية  

من بين العروض التي اجتازت الحد األدنى من   ذي تم تقييمهتكلفة الاألقل عرض ال
 .دعوة الشركة المختارة للمفاوضات وتتملنقاط الفنية. ا
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6. 
 المفاوضات 

المفاوضات     6.1 البيانات.    فيتجرى  ورقة  في  المبين    فيالهدف  ويتمثل  العنوان 
 .التوصل إلى اتفاق على جميع النقاط وتوقيع العقد

العمل(    6.2 )خطة  المقترحة  والمنهجية  الفني  العرض  مناقشة  المفاوضات  تشمل 
لتحسين   الشركة  تقدمها  اقتراحات  وأي  العميل تيو .  االختصاصاتوالتوظيف  فق 

لألنشطة،    والرسوم البيانيةالنهائية، والتوظيف،    ختصاصاتشركة بعد ذلك على اال وال
الميدانالزمنية  والفترات    ،والموظفين المكتب  ،في  وشهورالرئيسي  وفي    عمل   ، 
التقارير.  الموظفين وإعداد  والخدمات اللوجستية،  خطة العمل  و ،  ذلك دمج  يتم بعد 

تشكل جزًءا من العقد.  لالمتفق عليها واالختصاصات النهائية في "وصف الخدمات" 
يتم إيالء اهتمام خاص للحصول على أقصى ما يمكن أن تقدمه الشركة في  كما  

الميز  لضمان حدود  بوضوح  العميل  من  المطلوبة  المدخالت  ولتحديد  المتاحة  انية 
 .التنفيذ المرضي للمهمة

الرئيسيين  بما في ذلك تقييم الموظفين الفنيين    ،سلشركة على أسبعد اختيار ا   6.4 6.3
في  ينالمقترح  المذكورين  الخبراء  أساس  على  عقد  على  التفاوض  العميل  يتوقع   ،

تأكيدات بأن الخبراء المقترحين    ، العقدعلى  مفاوضات  القبل    ،يطلب العميلو العرض.  
أثناء مفاوضات    هؤالء الخبراء  استبداللن ينظر العميل في  فسيكونون متاحين بالفعل.  

العقد ما لم يتفق الطرفان على أن التأخير غير المبرر في عملية االختيار يجعل  
إذا لم  أما  ق أهداف المهمة.  ه ضروري لتحقيالستبدال أمًرا ال مفر منه أو أنهذا ا

 في العرض دون   تم تقديمهميكن األمر كذلك، وإذا ثبت أن الموظفين الرئيسيين قد  
 .، فقد يتم استبعاد الشركةتأكيد توافرهم

،  عند االنتهاء من المفاوضاتو العقد.    نموذج  مشروع تنتهي المفاوضات بمراجعة     6.5
إذا فشلت  أما  العقد المتفق عليه.    على  بالتوقيع باالحرف األولىيقوم العميل والشركة  

يقوم العميل بدعوة الشركة التي حصل اقتراحها على ثاني أعلى درجة  ف،  المفاوضات
 .للتفاوض على العقد 

  منح .7

 العقد 
المفاوضات.     7.1 بعد  العقد  منح  العميل    حيثيتم  الفور  يقوم  ان  على  تهاء  بعد 

بإخطار االستشاريين اآلخرين الموجودين في القائمة المختصرة بأنهم لم  المفاوضات  
ويعيد المقترحات المالية غير المفتوحة لهؤالء االستشاريين الذين لم يجتازوا   ، ينجحوا

 (. 5.3التقييم الفني )الفقرة 
 .ة البيانات ورقالتاريخ والمكان المحددين في في  تهامهمع أن تبدأ الشركة توقَّ ي    7.2
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ورقة البيانات  - 3القسم   

البند المرجعي   
في معلومات  
 لالستشاريين  

 الوصف 

البند المرجعي  
في   1.1

معلومات 
 لالستشاريين  

 مفوضية االتحاد االفريقي اسم العميل: 
 طريقة االختيار على أساس الجودة والتكلفةطريقة االختيار: 

البند المرجعي  
في   1.2

معلومات 
 لالستشاريين  

 
 
 

 :االسم ورقم طلب تقديم العروض للمهمة هما
 : من أجل عرضلكي تقوم شركة استشارية أفريقية بوضع 

 
عات االقتصادية اإلقليمية واآلليات و ملعمل بين االتحاد األفريقي والمجتقسيم ا

 مؤتمر االتحادقررات م، وفًقا لاإلقليمية والدول األعضاء
Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII), Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI) 

and Assembly /AU/Dec.798 (XXXIV ) 
 2AUC/BCP/C/00الرقم المرجعي: 

البند المرجعي  
في   1.5

معلومات 
 لالستشاريين  

 :يقدم العميل ما يلي
 للحصول على التفاصيل االختصاصاتجى الرجوع إلى ير  •

البند المرجعي  
في   2.1

معلومات 
 لالستشاريين  

 

 :عنوان المشتري االتصال ب،  أغراض العطاء فقط للحصول على توضيحات حول
Supply Chain Division  
Address:  African Union Commission 

Floor/ Room number:3rd Floor  
City: Addis Ababa 

المتعلقة     8.1 السرية  .8 والتوصيات  العروض  بتقييم  المتعلقة  المعلومات  عن  الكشف  يتم  لن 
عنيين  بالعقود إلى االستشاريين الذين قدموا العروض أو إلى أشخاص آخرين غير م

 .صلت على العقد، حتى يتم إخطار الشركة الفائزة بأنها قد ح رسمًيا بالعملية 
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P.O Box 3243 
Country: Ethiopia 
Tel: +251 11 551 77 00, Ext 4321/4029 

االليكتروني:    selamn@africa-و   :union.org-tender@africa البريد 
  union.org 

يوًما قبل    14األفريقي طلبات التوضيح في موعد ال يتجاوز:  يجب أن يتلقى االتحاد  
 .الموعد النهائي لطلب تقديم العروض 

البند المرجعي  
في   3.1

معلومات 
 لالستشاريين  

 .يجب تقديم المقترحات باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية
 

 . يجب أن يتم تبادل جميع المراسالت باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية

البند المرجعي  
( في  4) 3.4

معلومات 
 لالستشاريين  

  الحد األدنى المطلوب من الموظفين الفنيين المقترح
 )الرجوع إلى االختصاصات( 

البند المرجعي  
( في  6) 3.6

معلومات 
 لالستشاريين  

 .يجب تقديم التقارير المطلوبة بموجب المهمة باللغة اإلنجليزية

البند المرجعي  
( في  8) 3.4

معلومات 
 لالستشاريين  

 ال شيء المعلومات اإلضافية المطلوبة في االقتراح الفني هي: 

البند المرجعي  
في   3.10

معلومات 
 لالستشاريين  

 .يوًما بعد تاريخ التقديم 90يجب أن تظل العروض صالحة لمدة 

البند المرجعي  
في   4.3

 :يجب على االستشاري تقديم

mailto:tender@africa-union.org
mailto:selamn@africa-union.org
mailto:selamn@africa-union.org
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معلومات 
 لالستشاريين  

 

 ؛بي دي اف ( بتنسيق 1الفني: ملف أصلي واحد ) العرض أ( 

 بي دي اف ( بتنسيق1ب( العرض المالي: ملف أصلي واحد )

من طلب   5و    4ة المتوفرة في القسمين  موحدال  النماذجيجب على االستشاريين استخدام  
   تقديم العروض 

البند المرجعي  
في   4.4

معلومات 
 لالستشاريين  

 

 :عنوان تقديم العروض 
 .يقدم المستشارون عروضهم إلكترونيًا حسب التفاصيل التالية

الفنية والمالية في ملفات  من العروض  بتنسيق: "بي دي اف"   يجب تقديم نسخة
الفني والمالي بشكل   ين العرضيجب تشفير ملفات  و . بريد إلكترونيعلى  منفصلة

  بل فقط البريد اإللكتروني رسالة  ال يجوز تشفير و منفصل أو حمايتها بكلمة مرور. 
 :فياإلجراء ويتمثل تشفير العروض الفنية والمالية أو حمايتها بكلمة مرور. 

 :إلى عناوين البريد اإللكتروني التالية  العروض الفنية والماليةأ( يجب إرسال 
union.or-tender@africa  و نسخة إلى union.org-selamn@africa 

قد   اليكتروني يجب أن يضمن المستشارون عدم تلف المستندات أو تأثرها بأي فيروس 
لن يكون العميل مسؤواًل عن مثل هذه الملفات الفاسدة  و يمنع الوصول إلى الملفات. 

 .العرض أثناء عملية فتح  إليها  التي قد تمنع الوصول
حاد األفريقي بمجرد  يتلقى االستشاري رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني من االتب( 

 .عن طريق البريد اإللكتروني العرض استالم 
 union.org-tender@africa : ج( يجب إرسال كلمة المرور أو مفتاح التشفير إلى

: يتم الجداول الزمنية لتقديم كلمة المرور أو مفتاح التشفير للعروض الفنيةد( 
ل كلمات المرور أو "مفتاح التشفير" للعروض الفنية قبل ثالث ساعات على  إرسا

 .األقل من الموعد النهائي لتقديم العرض 
: بعد الجداول الزمنية لتقديم كلمة المرور أو مفتاح التشفير للعروض الماليةهـ( 

تلقي نتائج العرض الفني، سي طلب فقط من الشركات التي حققت الحد األدنى من  
 .جة الفنية المؤهلة تقديم كلمة المرور أو مفتاح التشفير للعروض الماليةالدر 

يجب أن يشير موضوع عنوان البريد اإللكتروني إلى الرقم المرجعي للمشتريات  
 .وعنوان المهمة

البند المرجعي  
في   4.5

 :يجب تقديم االقتراحات في موعد ال يتجاوز
 يونيو 2022 30 :تاريخ

mailto:tender@africa-union.or
mailto:selamn@africa-union.org
mailto:tender@africa-union.org
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معلومات 
 لالستشاريين  

 

 ( بالتوقيت المحلي )توقيت أديس أبابا 15:00الوقت: 
 .متأخر ة بشكلقدمالعروض الميجب رفض 

 :يتم االفتتاح في 
مع أولئك الذين يرغبون في المشاركة أثناء   "زوم"  . سيتم مشاركة رابطعبر االنترنت

 .االفتتاح
 يونيو 2022 30: تاريخ

 ( بالتوقيت المحلي )توقيت أديس أبابا 15:30الوقت: 
البند المرجعي  

في   5.1
معلومات 

 لالستشاريين  
 
 
 

 :عناوين االتصاالت مع العميل هي
Supply Chain Division 

Street Address:   African Union Commission, Roosevelt Street  
Floor, Building C rdFloor/ Room number:   3  

City:  Addis Ababa  
Postal Code:  P.O Box 3243  

  union.org-selamn@africa و :union.org-tender@africa البريد االليكتروني:
Country:   Ethiopia 

البند المرجعي  
في   5.3

معلومات 
 لالستشاريين  

 
 

 :عدد النقاط التي سيتم منحها بموجب كل معيار من معايير التقييم الفني هي
  :النقاط الممنوحة لمعايير التقييم هي

  الفني العرضنقاط تقييم 
الخبرة المحددة لالستشاري كشركة ذات صلة بالمهمة وعدد    .1

 السنوات: 
10 
 

مقترحة في االستجابة وجودة المنهجية وخطة العمل ال مالءمة  .2
 لالختصاصات 

 

نية المقترحة في االستجابة  فوالمنهجية ال المقاربةمالءمة    2.1
 لالختصاصات 

15 

 5 خطة العمل في االستجابة لالختصاصات 2.2
  الخبراء الرئيسيين وكفاءتهم للمهمة  مؤهالت 3

 10 مدير المشروع أو قائد الفريق  3.1
 خبراء آخرون  3.2

 1 -خبير رئيسي 
 2 -خبير رئيسي 

40 

mailto:tender@africa-union.org
mailto:selamn@africa-union.org
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 3 -خبير رئيسي 
 4 -خبير رئيسي 
 5 -خبير رئيسي 

 النقاط  معايير التقييم للخبراء الرئيسيين  #
المؤهالت العامة )التعليم العام والتأهيل   1

 المهني( 
30% 

لمهمة )خبرة ذات صلة في  ل  المالءمة 2
 مهام مماثلة( 

70% 
 

مشاركة مواطني   وحجمالتوازن اإلقليمي والجنساني  4      
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بين الموظفين  

 الرئيسيين 

10 

 10 معرفة لغات عمل مفوضية االتحاد األفريقي  5
 

 نقطة 70النقاط الفنية المطلوبة للنجاح هو: الحد األدنى من 
 ٪70لعرض الفني ا أهمية
 ٪30العرض المالي  أهمية

البند المرجعي  
في   5.7

معلومات 
 لالستشاريين  

 

العملة الموحدة لتحويل جميع األسعار المعبر عنها بعمالت مختلفة إلى عملة واحدة  
 هي: الدوالر األمريكي

 :البيع )الصرف( هوالمصدر الرسمي لسعر  

 أسعار الصرف التشغيلية لألمم المتحدة 

  العرض تاريخ سعر الصرف هو: تاريخ فتح 
البند المرجعي  

في   6.1
معلومات 

 لالستشاريين  
 

  ، إذا لزم األمر، فيفائزال   االستشاري ستجرى المفاوضات والمناقشات اإلضافية مع 
 :العنوان التالي

African Union Commission , Roosevelt Street 
Floor/ Room number:   3rd Floor Building C, AHRM Meeting Room 
City:  Addis Ababa 
Country:   Ethiopia 
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البند المرجعي  
في   7.2

معلومات 
 لالستشاريين  

 :التاريخ المتوقع لبدء الخدمات

 : مباشرة بعد توقيع العقد التاريخ

 
 

 النماذج الموحدة  -. العرض الفني 4لقسم ا

 .. نموذج تقديم عرض فنيأ4
 . استمارة معلومات االستشاريينب4
والتسهيالت التي   ، والخدمات ،وعلى البيانات   االختصاصات،. تعليقات واقتراحات االستشاريين على ج4

 .سيقدمها العميل
 والمنهجية وخطة العمل في االستجابة لالختصاصات  المقاربة. وصف د4
 .لمهامل  والتعييناتتكوين الفريق ه. 4
 .للموظفين المهنيين المقترحين السيرة الذاتية صيغةو. 4
 .الجدول الزمني للموظفين المحترفينز. 4
 (.)العمل األنشطة . جدول ح4
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 .أ. نموذج تقديم عرض فني4

 
 {المكان، التاريخ}
 

 { }اسم وعنوان العميلإلى: 
 

 :سيدي / سيدتي
 

{  تاير تش مورقم ال بها  لتزويدالمطلوب ا نحن الموقعون أدناه، نعرض تقديم الخدمات لـ }عنوان الخدمات 
عرضنا، الذي   بموجبه والذي نقدمعرضنا. وفقا ل}التاريخ{ و  الصادرتقديم العروض ب م الخاص وفًقا لطلبك

 .ا مختوًما في مظروف منفصلالفني وعرًضا ماليً  عرض يتضمن هذا ال
 
من المعلومات المقدمة   1.7نعلن أنه ليس لدينا أي تضارب في المصالح على النحو المحدد في القسم و 

 .إلى االستشاريين فيما يتعلق بأداء هذه المهمة
 

، أي قبل }التاريخ{ نتعهد بالتفاوض على أساس  ء مفاوضات خالل فترة سريان العرض تم إجرا وفي حال
 .عرضنا ملزم لنا ويخضع للتعديالت الناتجة عن مفاوضات العقدففريق العمل المقترح. 

 
 .هونعرض تتلق كلبقبول  ينملزم م غيرنتفهم أنككما 

 
 تفضلوا بقبول فائق االحترام، و 
 
 

 :توقيع معتمد
 :اسم ولقب الموق ع

 :اسم الشركة
 :عنوانال
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 . استمارة معلومات االستشاريين ب4
 ]التاريخ: ]أدخل التاريخ )باليوم والشهر والسنة( لتقديم العطاء 

  ]ءات: ]أدخل رقم عملية تقديم العطاالمرجع
 

 اسم االستشاري  .1

 بلد تسجيل االستشاري الفعلي أو المقصود: ]أدخل بلد التسجيل الفعلي أو المقصود[ .2

 االستشاري: ]أدخل سنة تسجيل االستشاري[ نة تسجيل   .3

 في بلد التسجيل: ]أدخل العنوان القانوني لالستشاري في بلد التسجيل[   االستشاري عنوان   .4

 البضائع في الجزء المتعلق ي  - لالستشاري معلومات الممثل المعتمد   .5
 االسم: ]أدخل اسم الممثل المعتمد[ 

 المعتمد[ العنوان: ]أدخل عنوان الممثل  
 أرقام الهاتف / الفاكس: ]أدخل أرقام هاتف / فاكس الممثل المعتمد[ 

 عنوان البريد اإللكتروني: ]أدخل عنوان البريد اإللكتروني للممثل المعتمد[ 

مرفقة نسخ من المستندات األصلية لـ ]ضع عالمة في مربع )مربعات( المستندات األصلية   .6
 المرفقة[ 

 المالي االستقالل و  ةالقانونيالشخصية  • 
 بموجب القانون التجاري  العمل• 

 ، والملكية المنتفعة. التنظيمي، وقائمة مجلس اإلدارةتم تضمين المخطط 
 

   ،والخدمات ،وعلى البيانات  االختصاصات،. تعليقات واقتراحات االستشاريين على ج4
 .والتسهيالت التي سيقدمها العميل

 

 

يم التعليقات   التي  المرجعية  الشروط  حول  المهمة واالقتراحات  جودة/فعالية  تحسن  أن  متطلبات  كن  وحول  ؛ 
ي، ، والنقل المحل فق، التي يوفرها العميل، بما في ذلك: الدعم اإلداري، والمساحة المكتبية والمرا النظراء  الموظفين  

 .، إلخ والمعدات، والبيانات 

 االختصاصات  حولألف. 
 { ، إن وجدتاالختصاصات تحسينات على}إجراء 
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 والمرافقالنظراء  الموظفين باء. حول 
سيقدمها العميل. على سبيل المثال، الدعم اإلداري،  الموظفين النظراء والتسهيالت التي   حول}تعليقات 

 ، إن وجدت{ ، وما إلى ذلك المرجعيةتقارير الوالمكاتب، والنقل المحلي، والمعدات، والبيانات، و 
 

 وصف المقاربة والمنهجية وخطة العمل في االستجابة لالختصاصات د. 4

 

نهجية المقترحة  ، بما في ذلك وصف مفصل للم لمنهجية وخطة العمل ألداء المهمةوا المقاربةوصف 
 .تحدد التدريب كمكون محدد للمهمة االختصاصات، إذا كانت والتوظيف للتدريب 

 {: الفني لعرضكالهيكل المقترح  }
 والمنهجية  ة الفني المقاربة أ( 

 ب( خطة العمل 
 { ج( التنظيم والتوظيف

والمنهجية: الفنية  المقاربة  في  }  أ.  المبين  النحو  على  المهمة  ألهداف  فهمك  شرح  يرجى 
و  االختصاصات المخرجات  ةالفني  المقاربة،  لتسليم  المهام  لتنفيذ  ستعتمدها  التي  والمنهجية   ،

 {. تنسخ الشروط هنا/وبالرجاء، ال تكررهذا الناتج.  فيصيل ، ودرجة التفالمتوقعة
 

  ها،مراحل، و }يرجى تحديد خطة تنفيذ األنشطة/المهام الرئيسية للمهمة، ومحتواها ومدتها :ب( خطة العمل
، وتواريخ  لموافقات المؤقتة من قبل العميل()بما في ذلك ا  ومعالمها االساسية والعالقات المتبادلة، 

  ةالفني  المقاربةيجب أن تكون خطة العمل المقترحة متسقة مع و التسليم المؤقتة للتقارير. 
كما  لقدرة على ترجمتها إلى خطة عمل مجدية. لوالمنهجية، مع إظهار فهمك لالختصاصات و 

ائية  يجب تضمين قائمة بالوثائق النهائية )بما في ذلك التقارير( التي سيتم تسليمها كمخرجات نه
 {. يجب أن تكون خطة العمل متوافقة مع نموذج جدول العملو هنا. 

 

، بما في ذلك قائمة الخبراء الرئيسيين والخبراء  وتكوين فريقك  ة}يرجى وصف هيكل التنظيم والتوظيف: ج(
 {. غير الرئيسيين وموظفي الدعم الفني واإلداري المعنيين

 



  النماذج الموحدة   -. العرض الفني 4القسم 

25 

 

 .لمهامل والتعييناتتكوين الفريق ه. 4
 

   الخبير الرئيسي  .1

 المهمة  المنصب  االسم 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 الرئيسيين، إن وجدوا الخبراء غير  .2
 المهمة  المنصب  االسم 
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 .للموظفين المهنيين المقترحين السيرة الذاتية و. صيغة4
 { 1رئيسي}مثال، قائد الفريق،  المنصب المسمى الوظيفي والرقم.

 }ادخل االسم الكامل{  اسم الخبير 
 السنة{  –الشهر  – }اليوم  تاريخ االزدياد 

  بلد الجنسية / اإلقامة 
، مع ذكر أسماء المؤسسات  الجامعة أو أي تعليم متخصص آخراذكر الكلية/} المستوى الدراسي:

 { التعليمية وتواريخ الدراسة والدرجات العلمية/الدبلومات التي تم الحصول عليها
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

يرجى تقديم  و بدًءا من الوظيفة الحالية. ، سجل التوظيف ذو الصلة بالمهمة: } قم بإدراجها بترتيب عكسي
مةمنظمة ال، واسم التواريخ وموقع التعيين، ومعلومات   ،، وأنواع األنشطة المنجزة، والمناصبالم ستخدِّ

.  كمرجعياتاالتصال بالعمالء السابقين والمنظمة )المنظمات( التي عمل بها الذين يمكن االتصال بهم 
 {.وظيفة سابقة غير ذات صلة بالمهمة أي تضمين ل  حاجةال و 

 

والمنصب   الُمستخِدمةمنظمة  المدة 
معلومات االتصال  و ك. الخاص ب

 للمراجع 

ملخص لألنشطة    البلد
المنجزة ذات الصلة 

 بالمهمة 
]على سبيل  

،  المثال
مايو 

2005  
 حتى اآلن[

، وزارة …… ،  على سبيل المثال[
 ... استشاري مستشار /  

للمراجع:  
الهاتف................... البريد  

؛ السيد  ............... االليكتروني
 ، نائب الوزير[  ..............

  

    
    

 

 والمنشوراتالعضوية في الجمعيات المهنية 
_______________________________________________________________ 

 ______________ المهارات اللغوية )حدد اللغات التي يمكنك العمل بها فقط(:
________________________________________________________________ 
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 المالءمة للمهمة:
 

فريق الخبراء  ل المحددة المهام التفصيلية
 : يناالستشاري 

السابقة التي توضح   مهامل/الاعمألاالشارة ل
القدرة على التعامل مع المهام   شكل ممكن بأفضل

 الموكلة 
هو  }ضع قائمة بجميع المخرجات / المهام كما 

 التي سيشارك فيها الخبير(   TECH- 5وارد في 
 

 

 

  

  

  
 .……………… معلومات االتصال بالخبير: )البريد اإللكتروني …………………. ، الهاتف

 :شهادة
مؤهالتي    وتصفبشكل صحيح  تصفني  هذه السيرة الذاتية    فإن،  حسب علميأشهد أنه  ، الموقع أدناه،  أنا

أن أي تحريف أو    كما أنني أدرك.  عليهامتاح لالضطالع بالمهمة في حالة الحصول    ني، وأن وتجربتي
من قبل  بي  عقوبات  إلحاق  ، و/أو  أو إقصائي من قبل العميل  تيؤدي إلى تنحيتهنا قد    مغالطات واردة

 البنك. 
          السنة{ /الشهر/}اليوم

 
 التاريخ                        التوقيع      اسم الخبير 

 السنة{ /الشهر/}اليوم

 
 التاريخ    التوقيع     اسم الممثل المعتمد لالستشاري 

  )نفس الممثل الذي وقع على العرض( 
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 .الجدول الزمني للموظفين المحترفين. ز4
 األشهر )في شكل رسم بياني(    

 عدد األسابيع      4 3 2 1 التقارير المستحقة / األنشطة  المنصب  االسم
 ( 1اإلجمالي الفرعي )           
 ( 2اإلجمالي الفرعي )          

 ( 3اإلجمالي الفرعي )          

 ( 4اإلجمالي الفرعي )          
           

 أساسي{ } دوام جزئى   أساسي{ } دوام كامل: 
 أساسي{ } التقارير المستحقة: 

 أساسي{ } مدة النشاط: 
  التوقيع: 

 }الممثل المعتمل{ 
  االسم الكامل: 

  الصفة: 

   العنوان:
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 (. )العمل األنشطة. جدول ح4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

والتحقيق الميداني أ. عناصر الدراسة   
 ].هي أشهر من بداية المهمة خل ااألول والثاني [ 

  . .  الرابع  الثالث  الثاني  األول  

 

 النشاط )العمل( 
        

         

         

         

         

         

         

         

 وتقديم التقارير استكمال  -ب

 التاريخ التقارير 
 

 
1 .  

 

 
2 .   

 

 
3 . 
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لالستشارات الموحدةالنماذج  -العرض المالي  - 5القسم   

 .أ. نموذج تقديم عرض مالي 5
 .ب. ملخص التكاليف 5
 .ج. تفصيل السعر لكل نشاط 5
 د. توزيع المصاريف القابلة للسداد  5
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 .عرض ماليأ. نموذج تقديم  5
 }التاريخ{ 

 إلى: }اسم وعنوان العميل{ 
 سيدتي /سيدي

، نعرض تقديم الخدمات االستشارية لـ }عنوان الخدمات االستشارية ورقم المشتريات{  نحن الموقعون أدناه
عرضنا  ويبلغ الفني والمالي(.  ينض}التاريخ{ وعرضنا )العر  الصادر بتاريخلتقديم العروض   موفًقا لطلبك

هذا المبلغ الضرائب المحلية التي سيتم تحديدها أثناء  وال يشمل واألرقام{.  حرف}المبلغ باأل المالي المرفق 
 .المفاوضات ويجب إضافتها إلى المبلغ أعاله 

عديالت الناتجة عن مفاوضات العقد، حتى انتهاء صالحية  يكون عرضنا المالي ملزًما لنا وفًقا للتوس
 {. التاريخ}بحلول ، أي  العرض 

أو التي سيتم دفعها من قبلنا إلى الوكالء   منها ، إن وجدت، المدفوعةيتم سرد العموالت واإلكراميات
 :كما يلي، يهتنفيذ العقد، إذا حصلنا علبالمتعلقين بهذا العرض و 

 

 الغرض من العمولة  المبلغ والعملة  اسم وعنوان الوكيل 
 أو اإلكرامية 

 

___________________ 

 

_________________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

_________________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

_________________ 

 

__________________ 

   

 .التي تتلقونها ض وعركل البقبول  ينملزمم غيرأنك ونحن مدركون
 بقبول فائق االحترام، تفضلوا  

 
 :توقيع معتمد

 :اسم ولقب الموق ع
 :اسم الشركة

:عنوانال
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 .ب. ملخص التكاليف 5
 

 البند 
 التكلفة 
  

 
  تكلفة العرض المالي 

  يشمل:
  األجر  (1)

  المبالغ القابلة لالسترداد   (2) 
  :التكلفة اإلجمالية للعرض المالي

 
 



 المحتويات

 2022مارس 

 

 .ج. تفصيل السعر لكل نشاط 5
، يجب استخدام المعلومات التي سيتم تقديمها في  ةلغ إجماليامبب  لمهام على أساس عقود  خدامهاعند است 

لضرائب  حساب ا لو ؛ للعقد المخصص  مبلغللحساب الحد األقصى عملية  اس لاألس لتبيانهذا النموذج فقط  
لخدمات  مقابل امدفوعات لالستشاري  لتحديد؛ وإذا لزم األمر، العقدعلى مفاوضات ال المعمول بها خالل

عقود  الال يجوز استخدام هذا النموذج كأساس للمدفوعات بموجب  و اإلضافية المحتملة التي يطلبها العميل.  
 . ة إجماليلغ ا مبالقائمة على 

  أ. األجر: 

 الرقم

 االسم 

 المنصب 
)كما هو وارد 

-TECH في 
6) 

معدل األجر 
الشهري 
 للشخص

مدخالت الفترة  
الزمنية في  

الشخص/الشهر  
-TECH  من)

6) 

  المبلغ
اإلجمالي 

  الكلي

 
 الخبراء الرئيسيون

 
       

 1رئيسي
  

    }المقر{

    }الميدان{  

 2رئيسي

  

    

     

     

 

  الخبراء غير الرئيسيين
       

غير  
 1رئيسي

  

  }المقر{
 

 

غير  
 2رئيسي

   }الميدان{ 

 

  

  

 

 

    

    

  التكلفة اإلجمالية    

 

 د. توزيع المصاريف القابلة للسداد  5
 

، يجب استخدام المعلومات التي سيتم تقديمها في  ةلغ إجماليامبب  لمهام على أساس عقود  خدامهاعند است 
لضرائب  حساب ا لو ؛ للعقد المخصص  مبلغللحساب الحد األقصى عملية  اس لاألس لتبيانهذا النموذج فقط  

لخدمات  مقابل امدفوعات لالستشاري  لتحديد؛ وإذا لزم األمر، العقدعلى مفاوضات ال المعمول بها خالل



 المحتويات

 2022مارس 

 

عقود  الال يجوز استخدام هذا النموذج كأساس للمدفوعات بموجب  و اإلضافية المحتملة التي يطلبها العميل.  
 . ة إجماليلغ ا مبالقائمة على 

 

  المصاريف الواجبة السداد:  -ب
    المبلغ  الكمية  تكلفة الوحدة  الوحدة  نوع المصاريف الواجبة السداد  الرقم

       }اليوم{  اليومي**{ بدلال }على سبيل المثال ،  
       }تذكرة{  }على سبيل المثال ، الرحالت الدولية{  
       }الرحلة{  ، نقل إلى / ومن المطار{ }على سبيل المثال 

 
تكاليف االتصال بين ادخل  ،  }على سبيل المثال
        )مكان( و)مكان({

        }على سبيل المثال، طباعة التقارير{  
        }على سبيل المثال ، إيجار المكتب{  
 ....................................        
 

إذا كان ذلك مطلوبا   -}تدريب موظفي العميل 
        في االختصاصات

 التكلفة اإلجمالية  
 

    
 

 :عنوان تفسيري 
ي دفع "البدل اليومي" عن كل ليلة يطلب فيها من الخبير تواجده بعيًدا عن مكان إقامته/إقامتها المعتاد.  

 محدد.  يمكن للعميل وضع سقف

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 المحتويات

 2022مارس 

 

: االختصاصات 6القسم   

 

 اختصاصات الشركة االستشارية األفريقية 
االقتصادية اإلقليمية، واآلليات    موعاتبين االتحاد األفريقي، والمج  لتقسيم العمبشأن  مقترح    لغرض وضع 

ب عماًل  األعضاء،  والدول  المؤتمراإلقليمية  ،  Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)  مقررات 

 Assembly /AU/Dec.798 (XXXIV)، و Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI)و
 

 AUC/BCP/C/002)) رقم الطلب
 

 ، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية. تنعم بالسلمإفريقيا متكاملة ومزدهرة  الرؤية:
 

مؤسسة فعالة وذات قيمة مضافة تقود عملية التكامل والتنمية األفريقية بالتعاون الوثيق مع الدول  المهمة:
 .ريقيينلمواطنين األفية اإلقليمية وااألعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصاد

 

 الخلفية  أوال.
 

 أجندة اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي 
 

مؤتمر االتحاد األفريقي في   الصادر عن Assembly/AU/Dec.635(XXVIII(  المقرريحدد  -
،  إصالح شامل لالتحاد األفريقي، أجندة  ، بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي2017يناير  

،  إعادة تنظيم المنظمة بشكل أساسي لتلبية االحتياجات المتطورة للدول األعضاء والقارةإلى  يهدف  
 على النحو التالي:   ويحدد أولويات اإلصالح األساسية

 

 التركيز على األولويات الرئيسية ذات النطاق القاري؛  . أ
 األولويات؛ تنفيذ  إعادة تنظيم مؤسسات االتحاد األفريقي من أجل  .ب
 ربط االتحاد األفريقي بمواطنيه؛  . ج
 إدارة أعمال االتحاد األفريقي بكفاءة وفعالية على المستويين السياسي والتشغيلي؛  .د

 للدول األعضاء.  ة كاململكية اد األفريقي بشكل مستدام وبتمويل االتح .ه
 مؤسسات االتحاد األفريقي إعادة تنظيم 

"، أهميةأكثر  اتحاد أفريقي  "بناء    بعنوان،  2017حدد تقرير االتحاد األفريقي الصادر في يناير   -
 أربعة تحديات رئيسية تواجه االتحاد األفريقي: 

 من مجاالت التركيز؛ عديداالتحاد األفريقي مجزأ للغاية مع وجود ال .و
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األفريقي والقدرة اإلدارية المحدودة إلى أساليب عمل غير فعالة وضعف  يؤدي الهيكل المعقد لالتحاد   .ز
 اتخاذ القرار وانعدام المساءلة؛ 

االتحاد األفريقي ليس مستقاًل ماليًا وال يتمتع باالكتفاء الذاتي، ويعتمد بداًل من ذلك على تمويل   . ح
 الشركاء في كثير من تمويله؛ 

 االقتصادية اإلقليمية محدود.   التنسيق بين االتحاد األفريقي والمجموعات . ط
 

ل - اعتمدهما  للتصدي  رئيسيتين  توصيتين  التقرير  قدم  أعاله،  المذكورة  االتحاد  مؤتمر  لتحديات 
 األفريقي: 

االتحاد األفريقي على عدد أقل من المجاالت ذات األولوية، التي هي   أجندة  تركز أواًل، ينبغي أن   .ي
م واألمن، والتكامل االقتصادي )بما  لالسياسية، والس  نطاقها، مثل الشؤون   من حيث  بطبيعتها قارية  

 . أفريقيا وإسماع صوتها عالميا(، وتمثيل األفريقية في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية 
ثانيًا، يجب توضيح تقسيم العمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات   .ك

 األعضاء.اإلقليمية والدول 
 

  تنفيذ   إلى ما ورد أعاله، قرر المؤتمر أيضا إعادة تنظيم مؤسسات االتحاد األفريقي من أجل    استنادً  -
 تلك األولويات وتعهد باستعراض وتحديث والية وهيكل األجهزة والمؤسسات الرئيسية. 

 - ثانًيا. مجال العمل: 
 

األفريقي، ستركز هذه المهمة على وضع مشاريع  تحت إشراف وحدة تنفيذ اإلصالح في االتحاد   -
مقترحات وتوصيات بشأن تقسيم العمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  

 -واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء في القطاعات التالية: 
 

 التنمية االقتصادية والتكامل واالستثمار والصناعة.  .1
 الغذائي واالقتصاد األزرق والبيئة. الزراعة واألمن  .2
 والتكنولوجيا واالبتكار.  العلم التعليم و  .3
 الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعية.  .4
 النقل والطاقة والبنية التحتية.  .5

 

االقتصادية اإلقليمية / اآلليات   موعاتبين االتحاد األفريقي والمج  ثالثا. األهداف المتعلقة بتقسيم العمل
 اإلقليمية والدول األعضاء 

 : فيما يليالعمل مجال تمثل ي
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اآلليات    /والمجموعات االقتصادية اإلقليميةإعداد تقسيم واضح وفعال للعمل بين االتحاد األفريقي   •
 ؛ سبيةتبعية والتكامل والميزة الناإلقليمية والدول األعضاء على أساس المبادئ التوجيهية لل

 

االختصاصات ذات الصلة )الحصرية أو المشتركة( لالتحاد األفريقي والمجموعات  مجاالت  تحديد   •
االقتصادية اإلقليمية / المجموعات اإلقليمية والدول األعضاء في الوظائف/ المجاالت الرئيسية  

 ، البند ب؛ ورة في الفقرة الثانيةالست التالية لكل قطاع من القطاعات المذك
 صياغة السياسات.  .1
 . اتاعتماد السياس .2
 . اتتنفيذ السياس  .3
 والتقييم واإلبالغ.  رصدال .4
 ؛ تعبئة الموارد  .5
 الشراكات.  .6

 اقتراح طرائق تشغيل وترتيبات هيكلية واستراتيجية تمويل لتنفيذ تقسيم فعال للعمل.  •
الرئيسيين لضمان يجب أن تعمل الشركة االستشارية بشكل وثيق وتعاوني مع أصحاب المصلحة   •

 المشاركة الالزمة للتصميم بحيث يتم اعتماده وتنفيذه بشكل فعال بما يتماشى مع الهدف. 
 المتوقعة  نواتجرابعا. ال

 

 : التقرير األولي الذي يحدد خطة عمل مفصلة ومنهجية ونواتج محددة؛ 1الناتج  ( أ
 

 ؛ر: مشروع تقري2الناتج  (ب
 

 مقترحات إصالح واضحة.: مشروع التقرير النهائي مع 3الناتج  ( ج
 

 : التقرير النهائي بعد مالحظات الدول األعضاء.4الناتج  (د
 

 ية ر الشركة االستشل المؤهالت والخبرة المطلوبة. خامسا
 

 :على النحو التالي  الملف الشخصي والخبرةتقديم  المهارات و   إثبات  سي طلب من الشركة االستشارية -
 

معرفة وافية باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية لضمان   ( أ
 ؛ ةلمهمل التنفيذ السريع 

 

 ؛ في جميع أنحاء إفريقياسنوات  10ل برة واسعة تمتع بختفي إفريقيا و  اأن يكون مقره (ب
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 أعاله؛ سنوات على األقل من المعرفة والخبرة الواسعة في مجال الخبرة  10 ( ج
 

سنوات على   10معرفة وخبرة واسعة في تقديم العمليات الفنية واالستعراضات الوظيفية لمدة  (د
 ؛و المنظمات الدولية أو اإلقليميةاألقل مع الحكومات األفريقية أ

 . سي طلب من الشركة االستشارية توفير ما ال يقل عن خمسة خبراء (ه
 

ممتازة في لغتين    كتابية بمهارات شفهية و يجب أن يشمل الفريق المقترح أشخاًصا يتمتعون   (و
، وتعتبر معرفة العمل بأي  األفريقي )اإلنجليزية والفرنسية(على األقل من لغات عمل االتحاد  

 لغة عمل رسمية أخرى لالتحاد األفريقي ميزة إضافية. 
 

لمشاركة  ينبغي أن يراعي تشكيل فريق الخبراء المقترح التوازن بين الجنسين والتوازن اإلقليمي وا (ز
 . ةالخمس قاليمء في االتحاد األفريقي من األ العادلة لمواطني الدول األعضا

 

وذ - مؤهل  فريق  قائد  تقترح  أن  االستشارية  الشركة  ذلك، يجب على  إلى  يتمتع  ي  باإلضافة  خبرة 
المش إدارة  في  قوية  وكذلك  اريعبمهارات  الخبراء  فريق  تنسيق  عن  مسؤواًل  الفريق  قائد  سيكون   .

 مسؤول االتصال لوحدة تنفيذ اإلصالح. 
 سادسا. المؤهالت والخبرة العملية لقائد الفريق: 

 

 يجب أن يتمتع قائد الفريق بالمؤهالت والخبرة التالية: 
 

، أو أي مجال آخر ذي صلة من مؤسسة  في إدارة المشاريععلى األقل  رجة الماجستير  د ( أ
مهنًيا في مجال الخبرة. ستكون درجة الدكتوراه في نفس    معترف بها للتعليم العالي ومؤهل

المجاالت الدراسية ميزة إضافية. يجب أن يكون لديه خبرة واسعة في إعادة الهيكلة المؤسسية  
مماثل مؤسسات  في  وإدارة المشاريع  وإدارة التغيير  واسع  نطاق  مدى السنوات  على  ة على 

 ؛ العشر الماضية
عن   (ب يقل  ال  ا  15ما  من  األفريقي  عاًما  باالتحاد  المتعلقة  األمور  مع  التعامل  في  لخبرة 

خبرة  مع ما ال يقل عن خمس سنوات ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية
 . على المستوى اإلداري أو اإلشرافي

 القطاعات ومجاالت الخبرة والمؤهالت وخبرة العمل سابعا. 
 خبراء في القطاعات ومجاالت الخبرة الخمسة التالية:  ةاالستشاري  شركةينبغي أن يكون لدى ال -

 

 . التنمية االقتصادية والتكامل واالستثمار والصناعة لفأ
 

 النمو اإلقتصادي؛ -
 مستدامة؛ التنمية ال -



 المحتويات

 2022مارس 

 

 ؛المنتدى االقتصادي األفريقي السنوي  -
 صناعة؛ ال -
 ؛ تسريع التنمية الصناعية ألفريقيا -
 القيمة؛ التصنيع وإضافة  -
 ؛ استراتيجية السلع األفريقية -
 ؛ التعدين والنفط والغاز -
 ؛ السياحة -
 ؛ الصغيرة والمتوسطة   المؤسسات -
 ؛ الناشئة وريادة األعمال الشبابية ريادة األعمال، وال سيما الشركات   -
 ؛ سياسات االقتصاد الكلي -
 سياسات المالية العامة والميزانية.  -
 ؛ المالية العامة -
 المالية؛ المؤسسات   -
 ؛ حقوق الملكية الفكريةو التدفقات المالية غير المشروعة  -
 ؛ تعبئة الموارد المحلية -
 ؛ لتكاملا -
 ؛ حرية تنقل األشخاص  -
 حق اإلقامة وحق التأسيس.  -

 

 : 1 الرئيسي لخبيرا في المؤهالت والخبرة المطلوبة .1
 ينبغي أن يتمتع الخبير بالمؤهالت التالية: 

  لدولية أو أي مجال آخر ذي صلة منفي االقتصاد أو المالية أو العالقات ا على األقل  درجة الماجستير  
مؤسسة معترف بها للتعليم العالي ومؤهل مهنًيا في مجال الخبرة. ستكون درجة الدكتوراه في نفس المجاالت  

 الدراسية ميزة إضافية. 
 

 لية: الملف الشخصي والخبرة والمهارات التا ثبات سي طلب من الخبير إ 
معرفة وافية باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية لضمان التنفيذ   ( أ

 ؛لمشروع السريع ل
 ؛ برة واسعة في جميع أنحاء إفريقياتمتع بخ يكون مقيًما في إفريقيا و يأن  (ب
 . ت الصلةمن الخبرة ذا سنوات( 10ما ال يقل عن عشر ) ( ج
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سنوات على األقل   10واسعة في تقديم العمليات الفنية واالستعراضات الوظيفية لمدة  معرفة وخبرة   (د
 ؛ و المنظمات الدولية أو اإلقليميةمع الحكومات األفريقية أ

 

المعقدة وإنتاج الرسوم    ، والقدرة على تجميع المعلوماتي الصياغة وتحليل البياناتمهارات قوية ف (ه
 ؛ البيانية

 

 واألمن الغذائي واالقتصاد األزرق والبيئة الزراعة اء. ب
 التنمية الزراعية؛  -
 التنمية الريفية؛  -
 ؛ تنمية األعمال التجارية الزراعية -
 غذائي؛ المن األ  -
 تغذية؛ ال -
 إنتاج المحاصيل؛  -
 حيواني؛ ال نتاج  اإل  -
 ؛ الثروة الحيوانية -
 ؛ األسماك مصائد -
 الحيوانات البرية؛  -
 ؛ الحراجة -
 ؛ االقتصاد األزرق  -
 يئية )تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث(. االستدامة الب  -

 المؤهالت والخبرة المطلوبة 
 : 2 الرئيسي المؤهالت والخبرة المطلوبة في الخبير .2

 ينبغي أن يتمتع الخبير بالمؤهالت التالية: 
والنباتات و/  في الزراعة أو الحيوان أو العلوم البيولوجية وعلوم المحاصيل  على األقل  درجة الماجستير  

البستنة أو التخصصات ذات الصلة / المعادلة أو أي مجال آخر ذي صلة من    أو العلوم البيئية و/ أو 
مجال   في  مهنًيا  ومؤهل  العالي  للتعليم  بها  معترف  نفس  المؤسسة  في  الدكتوراه  درجة  ستكون  خبرة. 

 المجاالت الدراسية ميزة إضافية. 
 

 الملف الشخصي والخبرة والمهارات التالية:  ثبات سي طلب من الخبير إ 
ن التنفيذ  معرفة وافية باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية لضما ( أ

 ؛السريع لتسليم المشروع 
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 ؛ واسعة في جميع أنحاء إفريقيا كون مقيًما في إفريقيا وتتمتع بخبرةيأن  (ب
 . من الخبرة ذات الصلة سنوات( 10) ما ال يقل عن عشر ( ج

 

سنوات على األقل   10معرفة وخبرة واسعة في تقديم العمليات الفنية واالستعراضات الوظيفية لمدة   (د
 ؛ و المنظمات الدولية أو اإلقليميةمع الحكومات األفريقية أ

المعقدة وإنتاج الرسوم    ، والقدرة على تجميع المعلوماتقوية في الصياغة وتحليل البياناتمهارات   (ه
 ؛ البيانية

 

 والتكنولوجيا واالبتكار العلم التعليم و . جيم
 تعليم؛ ال -

o  ؛ التعليم العالي 
o  ؛التعليم الثانوي 
o ؛ التعليم األساسي 
o ؛ التدريب المهني 

 علم؛ ال -
 ؛ كنولوجياتال -
 بتكار؛اال  -
 شباب؛ ال -
 . تعميمهااالبتكار ونشر البحوث و  -
 المهارات. البشرية وتنمية تنمية ال -
 الجامعة االفتراضية األفريقية والجامعة اإللكترونية؛  -
 استراتيجية الفضاء الخارجي ألفريقيا.  -
 الرقمنة.  -
 التكنولوجيا الرقمية في التعليم.  -
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -

 

 المؤهالت والخبرة المطلوبة 
 

 : 3في الخبير الرئيسي  المؤهالت والخبرة المطلوبة .3
و / أو العلوم و / أو التكنولوجيا أو مجال ذي صلة / معادل  عليمفي التدرجة الماجستير على األقل 

أو أي مجال آخر ذي صلة من مؤسسة معترف بها للتعليم العالي ومؤهل مهنًيا في مجال الخبرة.  
 ستكون درجة الدكتوراه في نفس المجاالت الدراسية ميزة إضافية. 
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 الملف الشخصي والخبرة والمهارات التالية:  ثبات سي طلب من الخبير إ 
ن معرفة وافية باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية لضما ( أ

 ؛التنفيذ السريع للمشروع 
 ؛ برة واسعة في جميع أنحاء إفريقياتمتع بخ يكون مقيًما في إفريقيا و يأن  (ب
 . رة ذات الصلةمن الخب سنوات( 10) ما ال يقل عن عشر ( ج

 

سنوات على   10معرفة وخبرة واسعة في تقديم العمليات الفنية واالستعراضات الوظيفية لمدة  (د
 ؛و المنظمات الدولية أو اإلقليميةاألقل مع الحكومات األفريقية أ

المعقدة وإنتاج    ، والقدرة على تجميع المعلوماتقوية في الصياغة وتحليل البياناتمهارات   (ه
 ؛ ية الرسوم البيان

 

 الصحة والشؤون االنسانية والتنمية االجتماعية  دال.
 الصحة: 

 الصحة العامة؛  -
 ؛(2030-2016يجية الصحة ألفريقيا )استرات -
 ؛ 2030ضاء على المالريا بحلول عام تحفيزي إلنهاء اإليدز والسل والقال طار اإل  -
 مهملة؛ الستوائية  ال مراض اآل ا -
 الفيروسي. إعالن القاهرة حول التهاب الكبد  -
 حملة تسريع الحد من وفيات األمهات في أفريقيا؛  -
 ؛ 2012خطة تصنيع األدوية ألفريقيا  -
 ؛ وكالة األدوية األفريقية -
 ؛ وتمويل الصحة السكان والتنمية  حول إعالن أديس أبابا  -
 ؛(2025-2016اإلقليمية األفريقية )استراتيجية التغذية  -
 النشاط البدني والصحة.  -
ال - واإلنجااعمل  إطار  الجنسية  والحقوق  الصحة  حول  )لقاري  مابوتو  عمل  وخطة  - 2016بية 

 ؛ (2030
 البحث والتطوير؛  -

 الشؤون اإلنسانية: 
 ؛ الالجئون وطالبو اللجوء -
 ؛ داخليا  نازحون ال -
 العائدون؛  -
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 األشخاص عديمو الجنسية؛  -
 ؛ االستجابة الطارئة  -
 ؛ رة الكوارثالمنصة األفريقية إلدا -
 ؛ اإلنسانية األفريقيةالوكالة   -
 التقييمات اإلنسانية.  -
 القانون الدولي اإلنساني  -

 التنمية االجتماعية: 
 ؛ المستدامةالتنمية التنمية البشرية و  -
 ؛ شمولية والتمكينال -

 حضاره: ال
 متحف أفريقيا الكبير.  -
 الموسوعة األفريقية.  -
 ؛ يةلثقافية والتراث/ إعادة الممتلكات ا استعادة  -
 المشترك. التراث   -
 القيم واألخالق.  -
 الهوية الثقافية؛  -
 االقتصاد اإلبداعي.  -
 ؛ لية كلغة اتصال أوسع في أفريقيا(اللغات )خطة العمل اللغوية ألفريقيا السواحي -
 . والتراث المنقول شفويا التاريخ  -
 األطلس اللغوي ألفريقيا.  -
 الفنون.  -
 ؛ األحداث الضخمة )األلعاب( -

 رياضة: ال
 . للرياضةمجلس االتحاد األفريقي  -
 الرياضة من أجل التنمية والدبلوماسية.  -

 : 4في الخبير الرئيسي  المؤهالت والخبرة المطلوبة .4
،  ، العلوم االجتماعية، العلوم الصيدالنية، الصحة العامةفي العلوم الطبيةدرجة الماجستير على األقل  

ألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية أو التخصصات ذات الصلة  ، اأو الشؤون اإلنسانية، الثقافة والتراث  /و
مهنيا في مجال  للتعليم العالي، ومؤهل  المعادلة أو أي مجال آخر ذي صلة من مؤسسة معترف بها    /

 الخبرة. ستكون درجة الدكتوراه في نفس المجاالت الدراسية ميزة إضافية. 
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 والمهارات التالية: الملف الشخصي والخبرة  ثبات سي طلب من الخبير إ 
ن التنفيذ  معرفة وافية باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية لضما ( أ

 ؛السريع للمشروع 
 ؛ واسعة في جميع أنحاء إفريقياتمتع بخبرة يكون مقيًما في إفريقيا و يأن  (ب
 . من الخبرة ذات الصلة سنوات( 10) ما ال يقل عن عشر ( ج

 

سنوات على األقل  10معرفة وخبرة واسعة في تقديم العمليات الفنية واالستعراضات الوظيفية لمدة  (د
 ؛ و المنظمات الدولية أو اإلقليميةمع الحكومات األفريقية أ

المعقدة وإنتاج الرسوم   ، والقدرة على تجميع المعلوماتقوية في الصياغة وتحليل البياناتمهارات   (ه
 ؛ البيانية

 الطاقة والبنية التحتية والنقل . هاء
 

 ؛ الكبير ا غطاقة؛ وال سيما سد إنال -
 متجددة. الطاقة  وال مياه ال -
 وال سيما برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛  ، تحتيةالبنية ال -
  ة األفريقيالسوق  ، و السرعة، واللوجستيات  الفائقة لقطارات  األفريقية لشبكة  الوال سيما    ، المواصالت -

 جوي؛ نقل الل الموحدة  ل
 ؛ ربط الشبكينية األفريقية والرقمنة والوال سيما الشبكة اإللكترو  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -
 . اللوجستيات -
 : 5في الخبير الرئيسي  المؤهالت والخبرة المطلوبة .5

األقل   الماجستير على  البنية التحتيةدرجة  وهندسة  والطاقة،  النقل،  ذات  في  التخصصات  أو   / و   ،
الصلة / المعادلة أو أي مجال آخر ذي صلة من مؤسسة معترف بها للتعليم العالي ومؤهل مهنًيا في  

 مجال الخبرة. ستكون درجة الدكتوراه في نفس المجاالت الدراسية ميزة إضافية. 
 الملف الشخصي والخبرة والمهارات التالية:  ثبات ن الخبير إ سي طلب م

ية لضمان التنفيذ  معرفة وافية باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليم  ( أ
 لمشروع؛السريع ل

 تمتع بخبرة واسعة في جميع أنحاء إفريقيا؛ يكون مقيًما في إفريقيا و يأن  (ب
 . من الخبرة ذات الصلة سنوات( 10ما ال يقل عن عشر ) ( ج
سنوات على األقل  10معرفة وخبرة واسعة في تقديم العمليات الفنية واالستعراضات الوظيفية لمدة  (د

 مع الحكومات األفريقية أو المنظمات الدولية أو اإلقليمية ؛ 
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المعقدة وإنتاج الرسوم   ، والقدرة على تجميع المعلوماتاناتمهارات قوية في الصياغة وتحليل البي  (ه
 ؛ البيانية

 

 . الجدول الزمني ثامنا
افتراضيا  أو    حضورياسيعقد االجتماع االفتتاحي    يوًما كحد أقصى.  60ستصل مدة هذه المهمة إلى   .6

محددة. من    نواتجالتفاق على خطة عمل مفصلة و خالل األسبوع األول من المهمة التي سيتم خاللها ا
 بعد أسبوع من توقيع العقد.   المتوقع أن تبدأ المهمة

 

 األتعاب  .تاسعا
يجب  و . أتعابها ومصاريفها واجبة السداد، مع اإلشارة إلى  تقديم عرضها المالي إلى الشركة مدعوة .7

االستشاري لتقديم الخدمات )بما في  الخبير  أن يشمل العرض المالي جميع التكاليف التي يتكبدها  
يدفعها   والضرائب التي  والطباعة  والترجمة  نفقات السفر  متطلبات  الخبير  ذلك  مقابل  االستشاري 

ضرائب  ، ولكن يجب استبعاد جميع الاالستشاري(الخبير  انون البلد محل إقامة  أعماله بموجب ق
المفروضة داخل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على الفاتورة الصادرة عن االستشاري    المحلية

 (. المقتطعة ضريبةال)مثل ضريبة المبيعات المحلية أو ضريبة الخدمات أو 
 

 . معايير التقييم عاشرا
 

 ئها للشركة االستشارية وخبرابالنسبة  . أ
 نقاط تقييم االقتراح الفني 

  10 ذات صلة بالتعيين وعدد السنوات  الخبرة المحددة لالستشاري كشركة   .1
 

  وجودة المنهجية وخطة العمل المقترحة في االستجابة لالختصاصات  مالءمة  .2
 15 مالءمة النهج والمنهجية الفنية المقترحة في االستجابة لالختصاصات 1.2
 5 خطة العمل في االستجابة لالختصاصات 2.2

  مؤهالت الخبراء الرئيسيين وكفاءتهم للمهمة  3
 10 قائد الفريق  أو مدير المشروع  1.3
 خبراء آخرون  3.2

 1 -خبير رئيسي 
 2 -خبير رئيسي 
 3 -خبير رئيسي 
 4 -خبير رئيسي 

40 
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 5 -خبير رئيسي 
 النقاط  معايير التقييم للخبراء الرئيسيين  #
والتأهيل  المؤهالت العامة )التعليم العام  1

 المهني( 
30% 

لمهمة )خبرة ذات صلة في  ل  المالءمة 2
 مهام مماثلة( 

70% 
 

مشاركة مواطني الدول األعضاء في االتحاد  وحجمالتوازن اإلقليمي والجنساني  4      
 األفريقي بين الموظفين الرئيسيين 

10 

 10 معرفة لغات عمل مفوضية االتحاد األفريقي  5
 . مكان العمل حادي عشر

في كل من مقرات المجموعات االقتصادية  يعمل الخبراء إما من مقر مفوضية االتحاد األفريقي أو  
 أي مكان آخر حسبما يقرره الطرفان المتعاقدان.االقليمية، أو 

 جدول السداد ثاني عشر. 
  القسط )النسبة المئوية(  المتغيرات  

: عند تقديم تقرير البداية، يحدد خطة  1الناتج  
 المحددة  واتجالعمل التفصيلية والمنهجية والن

  القسط األول -  -٪  20

م:  3و    2النواتج   تشمل  تقرير   شروع التي 
 . والتقارير النهائية

  القسط الثاني  -  -٪  40

بعد    " 4الناتج   المنقح  النهائي  التقرير 
 مالحظات الدول األعضاء

  القسط النهائي  -  -٪  40

  ٪ 100 اإلجمالي  

 
 
 
 

 االتحاد األفريقي
 

عقد  النموذج    
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 [عنوان المهمة]
 

 بين
 
 

 [اسم العميل]
 
 

 و
 

 

[ االستشارييناسم   ] 
 
 
 

 ______________________ رقم المشتريات:

 

 _____________  : التاريخ
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 ب ك  ر  مُ  إجمالي  مبلغ أساس على  تمدفوعا
 

]اسم  بين ، اليوم من شهر ]الشهر[، ]السنة[ "العقد"( في ]يوم[شار إليه فيما يلي باسم ي  يتم إبرام هذا العقد )
فيما بعد بـ   مين[ )يشار إليهيستشار و]اسم اال جهة من شار إليه فيما يلي باسم "العميل"( ي  العميل[ )

 ( من جهة أخرى. ""االستشاريين
أعاله جزئًيا ليصبح    ، فيجب تعديل ما وردون يتألفون من أكثر من كيان واحدمالحظة: إذا كان االستشاري[

مشترك يتكون من الكيانات  مشروع  و ،  جهةنصه كما يلي: "... )ي شار إليه فيما بعد باسم" العميل "( من  
أمام العميل عن جميع التزامات االستشاريين بموجب  ومنفرد   بشكل مشترك ، يكون كل منها مسؤواًل  التالية

 ]"(ستشارين[ )ي شار إليهم فيما بعد باسم "االستشاريينين[ و ]اسم اال يستشار ، أي ]اسم اال هذا العقد
 وحيث أن: 
من االستشاريين تقديم خدمات استشارية معينة على النحو المحدد في الشروط  قد طلب أ( العميل 

 ؛إليها فيما بعد باسم "الخدمات"( بهذا العقد )ي شار ةالعامة للعقد المرفق
لديهم المهارات المهنية والموظفين والموارد  ا للعميل أن ، بعد أن أوضحو قد وافقوا ن ييستشار ( اال ب
 ؛ حكام المنصوص عليها في هذا العقدلتقديم الخدمات وفًقا للشروط واأل  المطلوبةنية فال

لمدفوعات  لجزء من هذا التمويل   استخدامتموياًل لتغطية تكلفة الخدمات ويعتزم  قد تلقى  ج( العميل 
 بموجب هذا العقد؛ 

 :ه على ما يلي، يتفق الطرفان بموجبذلكوبناًء على 
 :هبهذا العقد جزًءا ال يتجزأ منتعتبر الوثائق التالية المرفقة   .1

 ؛ أ( الشروط الخاصة للعقد 
 ب( الشروط العامة للعقد؛ 

فيجب إدراج الكلمات   : إذا لم يتم استخدام أي من هذه المالحق، مالحظةج( المالحق التالية: ]
عنوان الملحق وعلى الورقة المرفقة طيه والتي تحمل عنوان ذلك   " أدناه بجوار"غير مستخدم

 . ]الملحق
 الملحق أ: وصف الخدمات 

 الملحق ب: متطلبات إعداد التقارير 
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 ون الفرعيون يستشار ملحق ج: الموظفون الرئيسيون واإل ال
 صيل سعر العقد بالعملة األجنبية الملحق د: تف

 بالعملة المحلية صيل سعر العقد  الملحق هـ: تف
 الملحق و: الخدمات والتسهيالت التي يوفرها العميل 

  الملحق ز: نموذج الضمان المصرفي للمدفوعات المقدمة 

على النحو المنصوص عليه في  ين ي ستشار تكون الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين العميل واإل  .2
 :، وال سيما العقد

 ألحكام العقد؛ و ن الخدمات وفًقا و االستشاري ينفذأ( 
 .ين وفًقا ألحكام العقديستشار لال  دفوعات مالية العميل م يؤديب( 

 .أعاله  الوارديناعتباًرا من اليوم والسنة  االطرفان هذا العقد بأسمائهم وقع، وإثباًتا لما تقدم
 ]لصالح ونيابة عن ]اسم العميل

  

 ]ممثل مخول[
 

 ]ينيستشار باسم ونيابة عن ]اسم اال 
  

 ]مخولثل مم[
تظهر جميع هذه الكيانات   ، فيجب أنون يتألفون من أكثر من كيان واحد: إذا كان االستشاريمالحظة[

 ]:، بالطريقة التاليةكموقعين، على سبيل المثال
 ينيستشار نيابة عن كل عضو من أعضاء اال 

 
 ]اسم العضو[

  

 ]ممثل مخول[
 
 [اسم العضو]

  

 ]ممثل مخول[
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للعقد . الشروط العامة 2  

 عامة  أحكام -1

واردة أدناه المعاني التالية  ال  تحمل الكلمات والعبارات، ما لم يقتضِّ السياق خالف ذلك تعريفات  1.1
 :عند استخدامها في هذا العقد

 ؛ " القانون الدولي الساري  عبارة "القانون  تعني ( أ
به الشروط العامة   ةالعقد الموقع من قبل الطرفين، والمرفق،  "العقد" تعني كلمة ب( 
 ؛من هذا العقد الموقع 1في البند  نب جميع المستندات المدرجةاإلى ج ، للعقد

، وفًقا للبند  ي يتعين دفعه مقابل أداء الخدمات"سعر العقد" السعر الذ تعني كلمة ج(
 ؛ الشروط العامة للعقدمن  6

 ؛ شروط الخاصة للعقدال البلد المحدد في، "البلد المحدد ألداء الخدمات" تعني عبارة د( 
وفًقا  "تاريخ السريان" التاريخ الذي يدخل فيه هذا العقد حيز التنفيذ  تعني عبارة هـ(

 ؛ الشروط العامة للعقد من 2.1للبند 
 ؛ ددة ألداء الخدمات عملة البلد المح غيرأي عملة "العملة األجنبية" تعني عبارة و( 
 ؛ روط العامة للعقدالشالشروط العامة للعقد" هذه   " تعني عبارة ز( 
 ؛ عملة البلد المحدد ألداء الخدمات"العملة المحلية" تعني عبارة ح( 
، في حال كان االستشاريون يتكونون من مشروع مشترك "العضو"  تعني كلمةط( 

جميع هذه "األعضاء" وتعني كلمة ؛ اتئ يه، أي من هذه الةواحد هيئةألكثر من 
 الشروط الخاصة للعقد في  ةالمحدد  هيئةالمسؤول" ال"العضو عبارة عني ت، و تائ يهال

االستشاريين تجاه العميل بموجب  والتزامات في ممارسة جميع حقوق نيابة بال للعمل 
 هذا العقد؛ 

تعني كلمة  "الطرف" العميل أو االستشاريين، حسب مقتضى الحال، و تعني كلمة ي( 
 كليهما؛ "األطراف" 

من قبل االستشاريين أو أي   ،األشخاص المعينون ن" ي"الموظف تعني كلمةك( 
  وتعني عبارةكموظفين ومكلفين بأداء الخدمات أو أي جزء منها.  ،استشاري فرعي

  ن األجانب" األشخاص الذين كان موطنهم خارج البلد المحدد ألداء الخدماتي"الموظف
ن" األشخاص الذين كانوا وقت  ين المحليي"الموظفوتعني عبارة . وقت تعيينهمفي 
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ن" ين الرئيسيي"الموظف وتعني عبارة داخل البلد المحدد ألداء الخدمات. مقيمين تعيينهم 
 الشروط العامة للعقد. )أ( من  4.2ن المشار إليهم في الفقرة يالموظف 

الشروط الخاصة للعقد التي بموجبها يمكن  عبارة "الشروط الخاصة للعقد" عني ( تل
 ؛ كميل الشروط العامة للعقداو تيل تعد
العمل الذي يتعين على االستشاريين أداؤه بموجب هذا  "الخدمات" تعني كلمة م( 

 بهذه االتفاقية؛المرفق  (أ) العقد، كما هو موضح في الملحق 
يتعاقد معه االستشاريون  هيئة" أي شخص أو الفرعي"االستشاري  تعني عبارة ن( 

الشروط  من  4و  3.5وفًقا ألحكام البندين  على أي جزء من الخدماتبشكل فرعي 
 .العامة للعقد

العميل أو االستشاريين أو    هيئة غيرأي شخص أو  "الطرف الثالث"  تعني عبارة  س(  
 .الفرعي  ي ستشار اال 

القانون   1.2
 الذي يحكم العقد 

 .الساري  يخضع هذا العقد ومعناه وتفسيره والعالقة بين الطرفين للقانون 

والتي يجب أن تكون اللغة    الشروط الخاصة للعقد،  تنفيذ هذا العقد باللغة المحددة فيتم   اللغة  1.3
 .لجميع األمور المتعلقة بمعنى أو تفسير هذا العقد والمعتمدةالملزمة 

ويعتبر أنه    ،كتابًيا  ،أو طلب أو موافقة بموجب هذا العقد  إشعارأي  ب  القياميتم  يجب أن   اإلشعارات  1.4
للطرف الذي يتم توجيه االتصال إليه،    عتمدعند تسليمه شخصًيا إلى ممثل مقد أجري 

 .الشروط الخاصة للعقد أو عندما يتم إرساله إلى هذا الطرف على العنوان المحدد في

 مكانيتم تحديد    مل  وفي حالفي الملحق أ،    المحدد  المكانيجب تنفيذ الخدمات في   المكان  1.5
 .ي يوافق عليه العميلذالفي المكان   تكون ، امهمة م

الممثلين   1.6
 المعتمدين 

أي وثيقة  تنفيذ ، و اتخاذ أي إجراء مطلوب أو مسموح بهعميل أو االستشاريين  لليجوز  
مس أو  بتنفيذهامطلوبة  العقدموح  هذا  بموجب  في بواسطة    ، ،  المحددين   المسؤولين 

 .الشروط الخاصة للعقد

الضرائب    1.7
 والرسوم
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 العقد   وإنهاء  وتعديل واستكمال بدء .2
 

إعفاء   1.7.1
االتحاد األفريقي 

من الضرائب  
 والرسوم

و  األفريقي  االتحاد  المباشرةي عفى  الضرائب  جميع  من  الرسوم  أجهزته  من  وي عفى   ،
الجمركية فيما يتعلق بالمواد المستوردة أو المصدرة الستخدامه الرسمي وفًقا لالتفاقية  

لالمت ذلكالعامة  على  وبناًء  والحصانات.  االتحاد  يازات  لمفوضية  المستشار  يأذن   ،
األفريقي بخصم أي مبلغ يمثل هذه الضرائب أو الرسوم المفروضة على االتحاد األفريقي  

في حالة رفض أي سلطة ضريبية قبول إعفاء  و من قبل االستشاري من المدفوعات.  
مفوضية   مراجعة ، يجب على االستشاري فريقي من هذه الضرائب أو الرسوماالتحاد األ 

 .االتحاد األفريقي على الفور

التزامات  1.7.2
االستشاري 

بشأن الضرائب  
 والرسوم

يكون االستشاري مسؤواًل عن الحصول على إعفاء االتحاد األفريقي من جميع الضرائب  
ال داخل  المفروضة  الرسوم  من  وغيرها  الترخيص  ورسوم  في والرسوم  األعضاء  دول 

على خالف ذلك كتابًة من قبل مفوضية االتحاد    ، ما لم يتم االتفاقاالتحاد األفريقي
 .األفريقي

يجب على االستشاريين واالستشاريين الفرعيين وموظفيهم دفع الضرائب والرسوم والرسوم  
  األصلي.ملرسوم المفروضة بموجب قانون بلدهاألخرى وغيرها من ا 
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قبول    رسالة في تاريخ    العقد حيز التنفيذ ويصبح سارًيا )"تاريخ السريان"(يدخل هذا   نفاذ العقد  2.1
ار أنه  يجب أن يؤكد هذا اإلشعو العميل الذي يوجه االستشاريين لبدء تنفيذ الخدمات.  

 .الشروط الخاصة للعقد  المدرجة فيو ، إن وجدت، تم استيفاء شروط الفعالية

بدء   2.2
 الخدمات 

( يوًما من تاريخ 30) يجب أن يبدأ االستشاريون في تنفيذ الخدمات بعد ثالثين 
 .الشروط الخاصة للعقد  ، أو في أي تاريخ آخر كما هو محدد فيسريان العقد

انتهاء العقد  2.3 الفترة الزمنية بعد  ؤه عند نهاية إنها يتم، 2.6وفًقا للبند  م قدماالعقد إنهاء ما لم يتم  
 .الشروط الخاصة للعقد  السريان كما هو محدد فيتاريخ 

عديل لنطاق الخدمات أو  ، بما في ذلك أي ت جوز تعديل شروط وأحكام هذا العقدال ي التعديالت  2.4
 .، إال باتفاق مكتوب بين الطرفينسعر العقد

  القوة القاهرة  2.5

القاهرة" أي حدث يخرج عن نطاق  أ( ألغراض هذا العقد، تعني عبارة "القوة  تعريف  2.5.1
السيطرة المعقولة لطرف ما ويجعل أداؤه اللتزاماته بموجب العقد مستحيال أو غير  

عملي إلى درجة أنه يعتبر مستحيال في ظل تلك الظروف. وتشمل القوة القاهرة،  
على سبيل المثال ال الحصر، الحرب أو أعمال الشغب أو االضطرابات المدنية أو  

و الحرائق أو االنفجارات أو العواصف أو الفيضانات أو غيرها من  الزالزل أ
الظروف الجوية الضارة، أو اإلضرابات أو عمليات اإلغالق أو غيرها من  

اإلجراءات الصناعية )باستثناء الحاالت التي تكون فيها مثل هذه اإلضرابات أو  
رف الذي  عمليات اإلغالق أو غيرها من اإلجراءات الصناعية ضمن سلطة الط

يستعين بالقوة القاهرة لمنع وقوعها(، أو المصادرة أو أي إجراء آخر من جانب  
 .الوكاالت الحكومية

( أي حدث ناتج عن اإلهمال أو اإلجراء المتعمد من  1ب( ال تشمل القوة القاهرة )
الفرعيين أو الوكالء أو الموظفين التابعين لهذا   االستشاريينجانب أحد األطراف أو  

  هوقع: )أ( أخذت( أي حدث يمكن أن يكون الطرف الحريص كان ي  2، وال )الطرف
تنفيذ التزاماته  خالل    يهأو التغلب عل  ه تجنب؛ و )ب(  في االعتبار وقت إبرام هذا العقد

 .بموجب هذا العقد
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ج( ال تشمل القوة القاهرة عدم كفاية األموال أو عدم سداد أي دفعة مطلوبة  )
 .بموجب العقد

عدم خرق    2.5.2
 العقد 

ال يعتبر فشل أي طرف في الوفاء بأي من التزاماته بموجب العقد انتهاًكا أو  
القوة القاهرة،  من حاالت حالة  ناتج عن هذا العجز  ما دامتقصيًرا بموجب هذا العقد 

اتخذ جميع  قد شريطة أن يكون الطرف المتضرر من مثل هذا الحدث: )أ( 
العناية الواجبة والتدابير البديلة المعقولة من أجل تنفيذ  أولى  االحتياطات المعقولة و 

أبلغ الطرف اآلخر في أقرب وقت ممكن  قد شروط وأحكام هذا العقد؛ و )ب( 
 .بحدوث مثل هذا الحدث

ديد  تم 2.5.3
الفترة  

 الزمنية 

، بإكمال أي إجراء أو  ، بموجب هذا العقدمديد أي فترة يقوم خاللها أي طرفيجب ت
الذي لم يتمكن خالله هذا الطرف من أداء مثل هذا   من الزمن، لفترة مساوية مهمة

 .اإلجراء نتيجة للقوة القاهرة
  ،اء الخدمات نتيجة لحدث قوة قاهرةخالل فترة عدم قدرتهم على أد ،  يحق للمستشارين المدفوعات  2.5.4

ال في  علىاالستمرار  استر مرتباتهم    حصول  وكذلك  العقد،  هذا  شروط   جاع بموجب 
لضرورة خالل هذه الفترة ألغراض  لبشكل معقول و التي تكبدوها  التكاليف اإلضافية  

 .الخدمة بعد نهاية هذه الفترة فعيلعادة تإل الخدمات و 
  إنهاء العقد  2.6

من قبل  2.6.1
 العميل 

 

ال يقل عن  في أجل    إلى االستشاريين، بإخطار كتابي  يجوز للعميل إنهاء هذا العقد 
، على أن يتم تسليمه بعد وقوع أي من األحداث المحددة  اإلنهاء  قبل( يوًما  30ثالثين )

( يوًما  60وستون )  من الشروط العامة للعقد،  2.6.1  في الفقرات )أ( إلى )د( من بند 
 (: )هـ الفقرة في حالة الحدث المشار إليه في 

أداء التزاماتهم بموجب العقد، في  ون اإلخفاق في  يستشار لم يعالج اإل  في حالأ( 
أو خالل أي فترة أخرى قد يوافق عليها    ،( يوًما بعد إخطارهم30غضون ثالثين )

 العميل الحًقا كتابًة؛ 
 س؛ فالإأو   بضائقة ماليةاالستشاريون   أصيب في حال ما إذا ب( 
 لم يتمكن االستشاريون، نتيجة القوة القاهرة، من أداء جزء جوهري منفي حال ج( 

 ( يوًما؛ 60الخدمات لمدة ال تقل عن ستين )
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، قد شارك في ممارسات فاسدة أو  لالعمي  حسب تقدير ،  ي ستشار كان اإل في حال  د(  
.  ذه أو في تنفي  العقد   احتيالية أو تواطئية أو قسرية أو معرقلة في المنافسة من أجل

 :لغرض هذا البندو 
هي عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب، بشكل مباشر أو   6الممارسات الفاسدة" " 

غير مباشر، أي شيء ذي قيمة للتأثير بشكل غير الئق على تصرفات طرف  
 آخر؛

هي أي فعل أو إغفال بما في ذلك التحريف الذي يؤدي عن   7الممارسة االحتيالية" " 
قصد أو عن إهمال إلى تضليل أو محاولة تضليل طرف للحصول على منفعة  

 ية أو منفعة أخرى أو لتجنب التزام؛ مال
هي أي ترتيب بين طرفين أو أكثر مصمم لتحقيق غرض   8اطئية" الممارسة التو " 

 غير الئق، بما في ذلك التأثير بشكل غير الئق على تصرفات طرف آخر؛ 
هي إعاقة أو إيذاء أو التهديد باإلضرار أو اإلضرار، بشكل   9ممارسة اإلكراه"" 

مباشر أو غير مباشر، بأي طرف أو بممتلكاته للتأثير بشكل غير الئق على 
 تصرفات أحد األطراف؛ 

لممارسة المعرقلة" هي القيام عن عمد بإتالف أو تزوير أو تغيير أو إخفاء األدلة  "ا
ات كاذبة للمحققين من أجل عرقلة أي تحقيق  المادية ألي تحقيق، أو اإلدالء ببيان

في مزاعم الفساد أو االحتيال أو اإلكراه أو التواطؤ؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو تخويف  
أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته باألمور ذات الصلة بالتحقيق أو من متابعة  

 ;التحقيق؛
 .لتقديره الخاص وفًقا  قد، إذا قرر العميل إنهاء هذا العه( 

 
، يشمل "موظف ء أو تنفيذ العقد. في هذا السياق"طرف آخر" إلى موظف من االتحاد األفريقي يتصرف فيما يتعلق بعملية الشرا جملةشير ت  6

 في المنظمات األخرى الذين يتخذون أو يراجعون قرارات الشراء.  والمستخدميناالتحاد األفريقي" الموظفين 

؛ ويهدف " بعملية الشراء أو تنفيذ العقد االلتزاميتعلق المصطلحان "المنفعة" و "و" إلى أي مسؤول في االتحاد األفريقي؛ طرف"كلمة شير ت  7

 "الفعل أو اإلغفال" إلى التأثير على عملية الشراء أو تنفيذ العقد 

يحاولون تحديد أسعار العروض  الذين ذلك مسؤولي االتحاد األفريقي(  مشاركين في عملية الشراء )بما فيمن التشير كلمة "األطراف" إلى أي   8

 بمستويات مصطنعة وغير تنافسية. 

 تشير كلمة "الطرف" إلى أي مشارك في عملية الشراء أو تنفيذ العقد   9
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من قبل  2.6.2
 االستشاريين 

( 30ثالثين ) في مدة ال تقل عنين إنهاء هذا العقد، بإخطار كتابي يستشار يجوز لال
يجب تقديم هذا اإلشعار بعد وقوع أي من األحداث المحددة في الفقرتين و يوًما للعميل،  

 :من الشروط العامة للعقد  2.6.2بند ال)أ( و )ب( من 
أن    ، دون ين وفًقا لهذا العقدي ستشار لعميل في دفع أي أموال مستحقة لالأ( إذا فشل ا

في غضون خمسة   الشروك العامة للعقد،من    7زاع وفًقا للمادة  بن   يتعلق ذلك 
( من  45وأربعين  كتابي  إشعار  تلقي  بعد  يوًما  الدفع  (  هذا  بأن  االستشاريين 

 ؛ أو متأخر
ب( إذا لم يتمكن االستشاريون، نتيجة القوة القاهرة، من أداء جزء جوهري من  

 .( يوًما60الخدمات لمدة ال تقل عن ستين )

المدفوعات   2.6.3
عند إنهاء  

 العقد 

، يجب  من الشروط العامة للعقد 2.6.2أو  2.6.1بنود ل وفًقا ل عند إنهاء هذا العقد
 :على العميل سداد المدفوعات التالية إلى االستشاريين

وفًقا  ، رٍض قبل التاريخ الفعلي لإلنهاءللخدمات التي تم أداؤها بشكل م  ( المكافأة  أ
 ؛ الشروط العامة للعقدمن  6للبند 

الشروط من  2.6.1ب( باستثناء حالة اإلنهاء وفًقا للفقرتين )أ( و )ب( من البند 
عن اإلنهاء الفوري والمنظم   ةناتج ة، فإن سداد أي تكلفة معقولالعامة للعقد

 .المؤهلين لذلكألفراد ومعاليهم لللعقد، بما في ذلك تكلفة رحلة العودة  

االتفاق   2.7
 الكامل 

يع التعهدات والنصوص واألحكام التي اتفق عليها  يحتوي هذا العقد على جم 
أي بيان أو  إصدار ممثل ألي من الطرفين سلطة  ال يمتلك أي وكيل أوو الطرفان.  

،  تعديالت مكتوبة ال أيالعقد و هذا إقرار أو وعد أو اتفاق غير منصوص عليه في 
الشروط  من  2.4لبند  وفقا ل  ذلك، ن عنن أو مسؤوال اولن يكون الطرفان ملزم

 .العامة للعقد
 

 االستشاريين  التزامات .3
 عام  3.1

 

 

ناية  بكل الع  التي عليهم  تزامات ليجب على االستشاريين أداء الخدمات وتنفيذ اال  معيار األداء  3.1.1
، ممارسات المهنية المقبولة عموًماوفًقا للتقنيات والو ،  الواجبة والكفاءة واالقتصاد

واستخدام التكنولوجيا المتقدمة   السليمة  اإلدارة  ممارسات  مراعاة  ويجب عليهم 
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ون دائًما، فيما يتعلق  يستشار يجب أن يعمل اال كما المناسبة واألساليب اآلمنة. 
مسألة   الخدمات  مرتبطة بأي  أو  العقد  للعميل،  بهذا  مخلصين  كمستشارين   ،

ا  المصالح  وحماية  دعم  األوقات  جميع  في  أي  وعليهم  في  للعميل  لمشروعة 
 .تعامالت مع االستشاريين الفرعيين أو األطراف الثالثة 

  تضارب المصالح  3.2

ال يستفيد   3.2.1
االستشاريون من  

العموالت  
والخصومات وما  

 إلى ذلك 

األجر الوحيد    الشروك العامة للعقد من    6ا للبند  ين وفقً يستشار تشكل مكافآت اال 
ين قبول أي عمولة  يستشار فيما يتعلق بهذا العقد أو الخدمات، وال يجوز لال  همل

أنشطة  فيما يتعلق ب  أي مدفوعات مماثلة لمصلحتهم الخاصةتجارية أو خصم أو  
العقد   بهذا  أو  باأو  مرتبطة  ويجب  باللخدمات  العقد،  بموجب  بالتزاماتهم  وفاء 

وأي   الموظفين  تلقي  عدم  لضمان  جهدهم  قصارى  بذل  االستشاريين  على 
 .ات االضافيةتعويضال  هذه مثل وكالء أي منهمأو ين فرعيين  يستشار ا

االمتثال لقواعد  3.2.2
 المشتريات

االستشاريون  كان  خدماتهم،يتحملون   إذا  من  كجزء  المشور   ،  تقديم  ة  مسؤولية 
للعميل بشأن شراء السلع أو األعمال أو الخدمات، فيجب على االستشاريين  
االمتثال للوائح مشتريات االتحاد األفريقي وممارسة هذه المسؤولية في جميع  

العميل. لصالح  أن  األوقات  عليها   كما  حصل  عموالت  أو  خصومات  أي 
 .العميل حلصالاالستشاريون في ممارسة مسؤولية الشراء هذه يجب أن تكون 

ال يجب أن يهتم  3.2.3
االستشاريون  

والشركات التابعة 
 بالمشروع 

 

ين ي ستشار ، على استبعاد اال ، خالل مدة هذا العقد وبعد إنهائهيوافق االستشاريون 
،  والشركات التابعة لهم، وكذلك أي مستشار فرعي وأي من الشركات التابعة له

لها(    متدادوأي ا  األصلية  خدمات الأو أعمال أو خدمات )بخالف    سلعمن تقديم  
 .رتبط بها ارتباًطا وثيًقامأو األصلية الخدمات  هذه ناتج عن آخر ألي مشروع 

حظر األنشطة   3.2.4
 المتضاربة 

،  ن الفرعيين أو الموظفين االنخراطال يجب على االستشاريين أو االستشاريي
 :مباشر، في أي من األنشطة التاليةبشكل مباشر أو غير 

محددة ألداء الخدمات والتي قد  الأ( أي أنشطة تجارية أو مهنية في الدولة  
 مدة العقد؛ أو  ، طيلةتتعارض مع األنشطة المخصصة لهم بموجب هذا العقد

في تحديدها  يتم  قد  التي  األخرى  األنشطة  بعد  للعقد،    الخاصةالشروط   ب( 
 .ئهإنها
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  مدة خالل  ،  ين واالستشاريين الفرعيين وموظفيهم اإلفصاحيستشار يجوز لال  ال  السرية  3.3
أو سرية  عن أي معلومات خاصة    ، هئ( بعد انتها2أو في غضون عامين )  العقد 

بو   ،تتعلق بالمشروع  دون   خدماتال  العميل  أو عمليات  أعمال  أو  العقد،  هذا 
 .موافقة كتابية مسبقة من العميل

التأمين على   3.4
 اريين االستش

  أي مستشارين فرعيين   جعلوا عليهم أن ي ، و الحصولستشاريين )أ(  يجب على اال 
واألحكام المعتمدة من قبل  على نفقتهم الخاصة ولكن وفًقا للشروط و ، يحصلون 
المخاطرعلى  العميل،   ضد  و التأمين  فيعلى  ،  المحددة  الشروط   التغطية 

  وا قدمي؛ و )ب( بناًء على طلب العميل، يجب أن  الخاصة للعقد ويحتفظون بها
هذا التأمين والحفاظ عليه وأن    الحصول علىقد تم    مدلياًل للعميل يوضح أنه

 .األقساط الحالية قد تم دفعها 
أنشطة االستشاريين   3.5

التي تتطلب موافقة  
 مسبقة من العميل 

بًيا قبل اتخاذ  يجب على االستشاريين الحصول على موافقة العميل المسبقة كتا
 :أي من اإلجراءات التالية

 ألداء أي جزء من الخدمات،  فرعيأ( الدخول في عقد 
  " الملحق ج" غير المدرجين باالسم في من الموظفين ب( تعيين أفراد 

 )"الموظفون الرئيسيون والمستشارون الفرعيون"( ، و
 .الشروط الخاصة للعقد   ج( أي إجراء آخر قد يتم تحديده في

واجب إعداد   3.6
 التقارير 

والبرمجيات   والمستندات  التقارير  للعميل  يقدموا  أن  االستشاريين  على  يجب 
وضمن الفترات المنصوص   بالعدد   العقد،  نموذجفي    " الملحق ب" المحددة في  

 .عليها في الملحق المذكور
عدها  ي التي  الوثائق 3.7

االستشاريون لتكون  
 ملًكا للعميل 

جميع الخطط والرسومات والمواصفات والتصاميم والتقارير والمستندات والبرامج  
،  وتظل كذلك  3.6فقرة  وفًقا للملك للعميل  هي  األخرى المقدمة من االستشاريين  

، إلى  ت والبرامج إلى العميلتسليم جميع هذه المستندا  ويجب على االستشاريين
.   يتجاوز إنهاء هذا العقد أو انتهاء صالحيته في موعد ال ،  جرد مفصل لهانب  اج
والبرامج.  و  هذه المستندات  من  للمستشارين االحتفاظ بنسخة  يجب  كما  يجوز 

اال  قيود  المستنداتتحديد  لهذه  المستقبلي  إن  ستخدام  الشروط    في،  وجدت، 
 الخاصة للعقد. 
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 االستشاريين  موظفي .4
والفترات  المسميات  وصف الموظفين  4.1 الدنيا،  والمؤهالت  عليها،  المتفق  الوظيفية  واألوصاف   ،

المقدرة للمشاركة في تنفيذ خدمات الموظفين الرئيسيين لالستشاريين موضحة 
 .الملحق من قبل العميلهذا  تمت الموافقة على وقد  . " الملحق ج" في 

أو  /و استبعاد 4.2
  الوظفين استبدال

وافق العميل على  لم يما    تغييرات في الموظفين الرئيسيينال يجوز إجراء أي  أ(  
ذلك.   من  خالف  يصبح  الموظفين  ي  الضرور وعندما  من  أي  استبدال 

المعقولة لالستشاريين السيطرة  سبب خارج عن  ألي  يجب  الرئيسيين،   ،
 .من السابق توفير شخص بديل له مؤهالت معادلة أو أفضل هميعل

اتهام    ( ارتكب سوء سلوك جسيم أو1قد )ب( إذا وجد العميل أن أًيا من األفراد  
( لديه سبب معقول لعدم الرضا عن أداء أي من 2، أو )ةبارتكاب جناي

يتعينالموظفين،   االستشاريين    عندها  ل يقدتعلى  بديل  يتمتع  لم  شخص 
هذا  ن  ب كتابي ملعميل، بناًء على طلعند ا بالمؤهالت والخبرة المقبولة  

 .األخير بهذا الشأن
ناشئة عن أو عرضية  تكاليف إضافية  أية  مطالبة ب اللالستشاريين     يحق ج( ال 

 .موظفينلأي استبعاد و/أو استبدال 

 العميل  التزامات .5

المساعدة   5.1
 واإلعفاءات 

يجب على العميل بذل  الشروط الخاصة للعقد،  ما لم ينص على خالف ذلك في
 :قيام مفوضية االتحاد األفريقي بما يليقصارى جهده لضمان 

وأي   أ( تزويد االستشاريين واالستشاريين الفرعيين والموظفين بتصاريح العمل
 من أداء الخدمات؛ هم مستندات أخرى ضرورية لتمكين

  نمعاليأعضاء أسرهم ال، وإذا كان ذلك مناسًبا، ب( الترتيب لتزويد الموظفين
  ،وتصاريح اإلقامة ، ات الدخول والخروجالمؤهلين على الفور بجميع تأشير 

وأي مستندات أخرى مطلوبة إلقامتهم في البلد المحدد   العملة، ليتبدوتصاريح 
 ألداء الخدمات؛ 

السريع ألي ممتلكات مطلوبة للخدمات واألمتعة  الجمركي ج( تسهيل التخليص 
 الشخصية للموظفين وم عاليهم المستحقين؛ 
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قد تكون ضرورية أو مناسبة إلى المسؤولين   د( إصدار جميع التعليمات التي
والوكالء وممثلي مفوضية االتحاد األفريقي من أجل التنفيذ الفوري والفعال  

 للخدمات؛ 
  لحسابين فرعيين يعملون يستشار ا عفاء االستشاريين والموظفين وأي هـ( إ 

خدمات من أي شرط للتسجيل أو الحصول على أي تصريح  داء ين أل ي ستشار اال 
إما بشكل فردي أو ككيان اعتباري وفًقا لقوانين البلد   لالقامةلممارسة مهنهم أو 

 المحدد ألداء الخدمات؛ 
متياز في جلب مبالغ  اال ين فرعيين وموظفيهم  يستشار اين وأي  يستشار و( منح اال 

المح البلد  إلى  األجنبية  العملة  من  به،  ددمعقولة  المعمول  للقانون  ألداء   ،وفًقا 
ب أي مبالغ  سحامتياز  وعائالتهم، و   أو لالستعمال الشخصي للموظفين  ،الخدمات 

 . تنفيذ الخدمات منقد يكسبها الموظفون 

تعديل مبلغ   5.2
 العقد 

هناك كان  العقدإذا  هذا  تاريخ  بعد  في  ،  العميل  بفشل  يتعلق  فيما  تغيير  أي   ،
دمات المقدمة  الضرائب والرسوم مما يزيد من تكلفة الخالحصول على إعفاء من  

االستشاريين قبل  عندئذ ،  من  مبالغ    فيجب  والنفقات  زيادة    الواجبة المكافآت 
وفًقا لذلك باالتفاق  إلى االستشاريين بموجب هذا العقد  المستحقة الدفع و السترداد ا

مشار إليها في  ال  القصوى مبالغ  لل  الواجبة ، ويجب إجراء التعديالت  بين الطرفين
 .الشروط العامة للعقدمن  6.2و  6.1البندين 

الخدمات   5.3
 والتسهيالت 

، مجاًنا  " الملحق و" والتسهيالت المدرجة في    يجب على العميل إتاحة الخدمات
 .للمستشارين

 باالستشاريين  الخاصة المدفوعات .6
 

العقد ويجب أن يكون مبلًغا مقطوًعا    مبلغيجب أال يتجاوز إجمالي أجر االستشاري   األجر اإلجمالي  6.1
االستشاريين   وتكاليف  الموظفين  تكاليف  جميع  ذلك  في  بما    الفرعيين، ثابًتا 

واإلقامة وما شابه ذلك، وجميع التكاليف األخرى    ،والسفر  ،واالتصاالت  ،والطباعة
" وباستثناء  الملحق أ" التي يتكبدها االستشاري في تنفيذ الخدمات الموضحة في  

  رفع ، ال يجوز  الشروط العامة للعقدمن    5.2منصوص عليه في الفقرة  ما هو  
  الشروط العامة من  6.2المبالغ المنصوص عليها في الفقرة أعلى من العقد   مبلغ

 .همن 2.4إذا وافق الطرفان على مدفوعات إضافية وفًقا للبند 
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 الشروط الخاصة للعقد.  أ( تم تحديد السعر الواجب الدفع بالعملة األجنبية في  مبلغ العقد  6.2
 ( تم تحديد السعر الواجب الدفع بالعملة المحلية في الشروط الخاصة للعقد. ب

 

  اتعو دفمال 6.3
مقابل الخدمات  

 اإلضافية 

هـ و  د  الملحقين  في  اإلجمالي  المبلغ  سعر  تفاصيل  توفير  تحديد  ،  يتم  لغرض 
م االتفاق عليها بموجب البند  األجر المستحق مقابل الخدمات اإلضافية التي قد يت

2.4. 
شروط وأحكام   6.4

 الدفع 
الشروط الخاصة   يتم الدفع لحساب االستشاريين ووفًقا لجدول الدفع المحدد في

، يجب أن تكون  هذه الشروط الخاصة نص على خالف ذلك فيما لم ي  للعقد. و 
،  الدفعة األولى دفعة مقدمة مقابل توفير االستشاريين لضمان بنكي بنفس المبلغ

  تقديم يجب  كما   الشروط الخاصة للعقد. أن تكون صالحة للفترة المذكورة في  على
 فيالمتعلقة بها على النحو المذكور  روط  خرى بعد استيفاء الشأي مدفوعات أ

الخاصة الشروط  و هذه  المبلغ  بعد  ،  تحدد  للعميل  فاتورة  االستشاريين  تقديم 
 .المستحق

الفائدة على   6.5
المدفوعات 

 المتأخرة 

،  الوصل( يوًما من استالمه  90تسعين )  أكثر منالمدفوعات  العميل    في حال أخر
االستشاريين عن كل يوم تأخير بالمعدل المنصوص عليه فائدة إلى  فيجب دفع  

 .الشروط الخاصة للعثد في
 المنازعات  تسوية .7

يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتسوية جميع المنازعات التي تنشأ عن أو فيما   التسوية الودية  7.1
 .ودًيا ، يتعلق بهذا العقد أو تفسيره

  الطرفين تقديم أي نزاع بشأن المسائل الناشئة بموجب هذا العقد يجوز ألي من   تسوية النزاعات  7.2
الخاصة للعقد، الشروط  في  المحددة  لألحكام  وفقا  حله  حال  ليتم    م يتسنى ل  في 

غضو  في  ودًيا  )تسويته  ثالثين  استالم  30ن  بعد  يوًما  لطلب    اآلخر  الطرف( 
 ته. تسوي
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 الشروط الخاصة للعقد  .3

رقم البند في 
الشروط العامة  

 لعقد ل

 لبنود الواردة في الشروط العامة للعقد لتعديالت وإضافات 

 
 

 

)د(   1.1البند 
من الشروط  
 العامة للعقد 

 

 :الدولة المحددة ألداء الخدمات هي

من  1.3البند 
الشروط العامة  

 للعقد 
 

 اللغة االنجليزية هي لغة العقد: 

من  1.4البند 
الشروط العامة  

 للعقد 
 

 عناوين اإلشعارات هي: 
   العميل: 

   تنبيه: 
  البريد االليكتروني: 

   الفاكس: 
   االستشاري: 

    تنبيه: 
  البريد االليكتروني: 

   الفاكس: 
من  1.6البند 

الشروط العامة  
 للعقد 

 

 الممثلون المتعمدون هم: 
   عن العميل:

   عن االستشاريين 
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من  1.7البند 
الشروط العامة  

 للعقد 
 

ضرائب   أي  من  والموظفين  الفرعيين  واالستشاريين  االستشاريين  بإعفاء  العميل  يتعهد 
داخل البلد  عليهم  وضرائب محلية وغيرها من الرسوم المفروضة    ، وأتعاب،ورسوم

 :المحدد ألداء الخدمات فيما يتعلق بـ
إلى   كانت  نوع  أي  من  مدفوعات  أي  والموظفين  أ(  الفرعيين  واالستشاريين  االستشاريين 

الدائمين المقيمين  أو  المواطنين  الخدمات(   )بخالف  ألداء  المحدد  البلد  فيما  في   ،
 يتعلق بتنفيذ الخدمات؛ 

ب( أي معدات ومواد وإمدادات تم إحضارها إلى الدولة والمخصصة ألداء الخدمات من  
ال االستشاريين  أو  االستشاريين  بعد  فرعيين  قبل  والتي،  الخدمات  تنفيذ  لغرض 

 ؛ من قبلهم، سيتم سحبها منها الحًقا إحضارها إلى الدولة
فع ثمنها من األموال المقدمة من العميل  د  دات مستوردة لغرض تنفيذ الخدمات  ج( أي مع

 والتي يتم التعامل معها على أنها ملكية للعميل؛
د( أي ممتلكات تم إحضارها إلى البلد المحدد ألداء الخدمات من قبل االستشاريين أو  

أي استشاريين فرعيين أو موظفين )بخالف المواطنين أو المقيمين الدائمين في البلد  
  تيالستخدامهم الشخصي وال ، والمخصصة المؤهلين همعاليم  ، أو المحدد ألداء الخدمات(

 :، شريطة ما يليرتهم البلد المحدد ألداء الخدماتعند مغاد لهم قب الحًقا من اسيتم سحبه
الفرعيين والموظفين ومن يعولونهم اتباع اإلجراءات    االستشاريينعلى االستشاريين و    (1)

 ؛ و لى الدولة المحددة ألداء الخدماتستيراد الممتلكات إال الجمركية المعتادة 
لم  هم ونأو الموظفون أو من يعول الفرعيون االستشاريون أو االستشاريون  كانإذا   (2)

في البلد المحدد   من الرسوم الجمركية والضرائب ؤها إعفاتم معينة ممتلكات يسحبوا 
، حسب مقتضى الحال، الرسوم الجمركية  هم يتحملون ، فإنللخدمة لكنهم استعملوها

 .دة ألداء الخدماتوالضرائب بما يتوافق مع أنظمة الدولة المحد
فيما  [ المفاوضات  أثناء  واالتفاق عليها  والرسوم المحلية  الضرائب  مسألة  مناقشة  يجب 

 . ]امنه يتعلق بما إذا كان يتعين على االستشاريين دفع مثل هذه الرسوم أو اإلعفاء

من  2.1البند 
الشروط العامة  

 للعقد 

 يخضع تنفيذ العقد للشروط التالية: 
الشروط   نم البندهذا إذا لم تكن هناك شروط، فاحذف أما العقد.  لتنفيذاذكر أي شروط [

 ]الخاصة للعقد
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من  2.3البند 
الشروط العامة  

 للعقد 
 

محددة   دة زمنية[ أو أي فترة زمنية أخرى يجب أن تكون الفترة الزمنية النتهاء العقد ]م
 .نيالطرف   حسب اتفاق كتابي بين

من  3.4 البند
الشروط العامة  

 للعقد 
 

 :كما يلي تكون المخاطر والتغطية التأمينية
طرف ثالث يتم تشغيلها في البلد المحدد ألداء الخدمات من قبل اي  أ( تأمين مركبات  

تغطية ال تقل  ب،  االستشاريين أو موظفيهم أو أي من االستشاريين الفرعيين أو موظفيهم
 [؛الكميةعن ]

 [؛ كمية، بحد أدنى من التغطية يبلغ ]الللطرف الثالثب( تأمين المسؤولية 
 [؛ الكميةج( تأمين المسؤولية المهنية بحد أدنى ]

مسؤولية صاحب العمل وتعويض العمال فيما يتعلق بموظفي االستشاريين وأي  تأمين  د(  
لألحكام   وفًقا  فرعي،  بهمستشار  المعمول  من القانون  وكذلكذات الصلة  يتعلق  ،  فيما   ،

السفر أو أي تأمين آخر  تأمين  الحوادث أو  من  أو    ،حياة، التأمين الصحيال  بالتأمين على
 ؛ و للموظفينقد يكون مناسًبا 

( المعدات المشتراة كلًيا أو جزئًيا من 1أو التلف الذي يلحق بـ ) الخسارة( التأمين ضد هـ
( ممتلكات االستشاريين المستخدمة في أداء  2األموال المقدمة بموجب هذا العقد، )

 .أداء الخدماتب  ما يرتبطأعدها المستشارون في وثائق ( أي 3، و )الخدمات 

)أ(   6.2البند 
من الشروط  
 العامة للعقد 

 . ]المبلغ بالعملة أو العمالت األجنبية هو ]أدخل المبلغ

)ب(   6.2البند 
من الشروط  
 العامة للعقد 

 . ]المبلغ بالعملة المحلية هو ]أدخل المبلغ

من  6.4 البند
الشروط العامة  

 للعقد 
 

 :الحسابات المصرفية هي
 ]للعمالت األجنبية: ]أدخل الحساب

 ]المحلية: ]أدخل الحسابللعملة  
 :يتم الدفع وفًقا للجدول التالي

 ].أدخل جدول الدفع والشروط المصاغة خصيًصا لهذا العقد[
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]عدد[   في غضون  الدفع  يتم  الصلة    يومايجب أن  ذات  والمستندات  الفاتورة  استالم  من 
 .في حالة السداد النهائي يوماوفي غضون ]عدد[  6.4المحددة في البند 

من  6.5 البند
الشروط العامة  

 للعقد 

 .[معدل الفائدة السنوي هو ]نسبة مئوية

من  7.2 البند
الشروط العامة  

 للعقد 
 

 : تسوية المنازعات
 

بديل يمكن   يمستشار أجنبي )ب( هأ[ د مع  و لعقاألخذ بها لدائًما   مالحظة: )أ( يجب[
 ]:استشاري من مواطني الدولة المحددة ألداء الخدمات أي د مع  و عقفي ابرام ال االخذ به

 ]مثال على البنود[
 :أ( العقد مع مستشار أجنبي 

ه  ل خرق أي تم تسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو ت
ه، عن طريق التحكيم وفًقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة األمم لابط إأو إنهائه أو  

 .المتحدة للقانون التجاري الدولي السارية حالًيا
 :ألداء الخدمات  ب( العقود مع شركة استشارية من مواطني الدولة المحددة

من مواطني الدولة المحددة   ي ستشار ابين العميل و حصوله  في حالة  ،تسوية أي نزاع  تتم
ألداء الخدمات، وفًقا إلجراءات التحكيم على النحو المتفق عليه بين األطراف أثناء  

 .مفاوضات العقد
د،  يتم تطبيقها أثناء مفاوضات العقيجب االتفاق على إجراءات التحكيم التي س [
 ]دللعق الخاصةرية فقط في الشروط االحتفاظ بالبنود الساو 

 :في أي إجراء تحكيم أدناه
 اإلجراءات في ]الموقع[، ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك؛  تتمأ( 

، مع توفير ترجمة  هي اللغة الرسمية لجميع األغراض  اإلنجليزية ب( يجب أن تكون 
 خرى في االتحاد األفريقي عند الضرورة؛ واأل عمل الفورية إلى لغات  

م )أو الحكم الثالث في حالة عدم وجود مثل اج( يكون قرار الحكم المنفرد أو أغلبية الحك
 .هذه األغلبية( نهائًيا وملزًما
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 المالحق  .4

 الخدمات  وصف -  أ الملحق
، وتواريخ إكمال المهام المختلفة، ومكان األداء للمهام  للخدمات التي سيتم تقديمها يلًيا  قدم وصًفا تفص[

 ]المختلفة، والمهام المحددة التي يجب أن يوافق عليها العميل، وما إلى ذلك
 التقارير   إعداد متطلبات - ب  الملحق

؛  بغي أن يتوصلوا بهاالذين يناألشخاص و ومحتوياتها؛ وتيرة تقديمها، و  نوعية تنسيق التقارير، اذكر[
 ].هنا" "ال ينطبق ضع، فتقاريرداع لتقديم  كن هناك يإذا لم و وما إلى ذلك.  هاتقديممواعيد و 

 

 الفرعيون  ون يستشار واال الرئيسيون  الموظفون  - ج  الملحق
   تحت:ضع  [

والحد األدنى من  للوظائف [، الوصف التفصيلي  مسبقا، إذا كانت متوفرة واألسماء[: المناصب 1ج 
العمل  مؤهالت الموظفين األجانب الذين سيتم تعيينهم للعمل في البلد المحدد ألداء الخدمات، وشهور 

 .موظفلكل 
للموظفين األجانب الرئيسيين الذين سيتم تكليفهم  بالنسبة  1كما هو وارد في ج  2نفس األمر ل ج 

 .بالعمل خارج الدولة المحددة ألداء الخدمات
 ]للموظفين المحليين الرئيسيين  1ج كما هو وارد في المعلومات   نفس 3ج 
  ؛ نفس المعلومات فيما يتعلق بموظفيهم كما فيين الفرعيين المعتمدين )إن وجدت(قائمة االستشاري 4-ج 
 . 2و ج  1ج 

 

 األجنبية  بالعملة  العقد مبلغ تفصيل -  د الملحق
 :العملة األجنبيةالخاص بجزء  ال-اإلجمالي مبلغتفاصيل اللى عصول حضع هنا قائمة بعناصر التكلفة لل[

 .(الشهري للموظفين )الموظفين الرئيسيين وغيرهم من الموظفين  السعر  .1
 .النفقات الواجبة السداد .2

 ]سي ستخدم هذا الملحق حصرًيا لتحديد األجر مقابل أي خدمات إضافية
 المحلية  بالعملة العقد سعر تفصيل ه: الملحق

 :المحليةالعملة الخاص بجزء  ال -اإلجمالي  مبلغقائمة بعناصر التكلفة للوصول إلى تفاصيل الضع هنا [
 

 .(الشهري للموظفين )الموظفين الرئيسيين وغيرهم من الموظفين السعر .1
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 .النفقات الواجبة السداد .2
 ]سي ستخدم هذا الملحق حصرًيا لتحديد األجر مقابل أي خدمات إضافية

 العميل  يوفرها التي  والتسهيالت الخدمات و: الملحق
 ].الخدمات والمرافق والممتلكات والموظفين النظراء التي سيتم توفيرها للمستشارين من قبل العميل اذكر[
 
 

 المقدمة  للمدفوعات المصرفي الضمان نموذج ز: الملحق
إدخال نموذج مقبول من الضمان يجب على العميل  و  من الشروط العامة للعقد.  6.4 بند ال مالحظة: راجع  [

 ].، وفيما يلي مثال على ذلك هنا المصرفي 
 }إلى: }اسم وعنوان العميل 

 }اسم عقد خدمات االستشاريين {
 :سيدي / سيدتي 

العقد المذكور أعاله )ي شار إليه فيما يلي باسم المتعلقة ب   الشروط العامة للعقد من    6.4وفًقا ألحكام الفقرة 
ا ضمان  }اسم العميل {  دى ليه فيما يلي باسم "المستشارون"(  }اسم وعنوان االستشاري{ )ي شار إل  يودع "العقد"(،  

ألداء السليم والصادق بموجب أحكام ، لضمان ا ، }مبلغ الضمان بالكلمات{ مبلغ }مبلغ الضمان{ ب  مصرفيا 
 10.رالمذكو قد  الع 

مشروط وبصورة نهائية ين، نوافق بشكل غير  ي ستشار ، وفًقا لتعليمات اال ، }البنك أو المؤسسة المالية{ نحن 
ون األول د   ه إلى ]اسم العميل[ بناًء على طلب  الدفع ب من،  اأساسي وليس كض   كفيل ، بصفتنا  نتكفل على أن  

، تشاريين، بمبلغ ال يتجاوز }مبلغ الضمان{ وبدون مطالبته األولى إلى االس  من قبلنا أي حق في االعتراض  
 .}حرف }مبلغ الضمان باأل 

  }اسم العميل {ن  شروط العقد بي  على  افة أو تعديل أو إض   ات إجراء أي تغيير   نوافق أيًضا على أن
من أي مسؤولية بموجب هذا الضمان، ونحن بموجب هذا  ، بأي حال من األحوال، ، لن يعفينا ستشارين واال 

 .أي تغيير أو إضافة أو تعديل بنتنازل عن اإلشعار  
بموجب العقد حتى   امقدم   المبلغ المدفوع بالكامل من تاريخ    نفاذ يظل هذا الضمان ساري المفعول وساري ال وس 

الشروط العامة للعقد، وفي من    6.4ي كما هو موضح الفقرة  شروط إبراء الذمة من الضمان المصرف اذكر  ] 
 . ]الشروط الخاصة للعقد 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،و 
 

 من الشروط العامة للعقد. 6.4 بند  الشروط الخاصة للعقد  يجب إدخال مبلغ من قبل البنك أو المؤسسة المالية على النحو المحدد في  10
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 االسم والتوقيع والختم
 اسم البنك / المؤسسة المالية

 عنوانال 
 تاريخال 
 
 

 ملحق معلومات االتصال
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 البريد االليكتروني  اسم المكتب الخارجي  الرقم
 اآلليات االقلمية )المقرات الرئيسية(/المجموعات االقتصادية االقليمية .3 
 H.E Ibrahim Abani Sani تجمع دول الساحل والصحراء   .1

Secrétaire Général 
Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) 
B.P. 4041 
Fax : +218 21 4440076 /  
218 21 3342209 / 218 21 3346854  
Tel : 218214440076/ 218213343670 
Tripoli, Libya 
Email: censad_sg@yahoo.com 
issagoffa@yahoo.com 
 

السوق المشتركة لشرق و جنوب   .2
       إفريقيا

H.E. CHILESHE MPUNDU KAPWEPWE  
Secretary General 
Common Market for Eastern and 
Southern Africa (COMESA) 
P. O. Box 30051 
Lusaka 10101, Zambia 
Fax No: 2601225107 / 2601231751 
Email: ckapwepwe@comesa.int 
Tel: 2601227318 
 
cc : COMESA Liaison Office 
       Email : MatataS@africa-union.org 
       Addis Ababa 

 H.E Amb. Liberat Mfumukeko جماعة شرق أفريقيا   .3
Secretary General  
East African Community (EAC) 
Arusha, Tanzania 
P.O. Box 1096 
Fax: 255 27 2504255 / 255272504481 
Email: eac@eachq.org; 
Tel : 255272504253-8 
 
cc: EAC Liaison Office 

Email: Sirengo@eachq.org  
      Addis Ababa 

  االقتصادية لدول وسط أفريقيا المجموعة   .4
H.E Ambassadeur  Gilberto Da Piedade VERISSIMO, Président de la 

Commission   

Communauté économique des  
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) 
B.P. 2112 
Libreville, Gabon 
Fax No: 241-444 732 / 241-746 665 
Email : ceeac.orgsr@inet.ga 
 
Tel: 241746664 

 
 
Copie: AHMED   SENE ACHTA 

mailto:censad_sg@yahoo.com
mailto:issagoffa@yahoo.com
mailto:ckapwepwe@comesa.int
mailto:eac@eachq.org
mailto:ceeac.orgsr@inet.ga


 الشروط العامة للعقد 

 2022مارس 

 

Head  of ECCAS Liaison Office to  African Union 
Chef du Bureau de Liaison de la CEEAC auprès de l'Union Africaine 
Addis Abeba, Ethiopie 
Tel : +251 944 313 387 
      +(241) 07 98 49 10 (whatsApp) 
         + (235) 66 29 34 47 
Email ; Rufina Mangue Mani Obono <ObonoR@africa-union.org>; 

 H.E. Jean-Claude Kassi BROU المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   .5
President 
Economic Community of West African States (ECOWAS) 
60, Yakubu Gowon Crescent 
Aokoro District P.M.B. 401 
Abuja, Nigeria 
Fax No: 234-9-314 7646 / 234-9-314 3005 / 
Email: cedeao@ecowasmail.net 
Tel:    23493147647-9/23493143006 

           23493143006 

 
cc: ECOWAS Liaison Office 
 Addis Ababa 
Email:  Diamidia N’Guessan Ake' Pierre <NguessanD@africa-union.org> 
 
AtondeV@africa-union.org 

 H.E Dr Workneh Gebeyehu الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية   .6
Executive Secretary  
Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) 
 
P. O. Box  2653 
Djibouti, Djibouti 
Fax No: 253-356994 / 356284 
Email: igad@igad.org 
Tel: 253354050 
 
cc: IGAD Liaison Office 

Email : kagwe.mutahi@igad.int 
Addis-Ababa 

 

  H.E Dr. Stergomena Laurence Tax األفريقي مجموعة تنمية الجنوب   .7
Executive Secretary 
Southern African Development Community  (SADC) 
Private Bag 0095 
Gaborone, Botswana 
Fax No : 267-397 2848 / 267-318 1070 / 372848 
Email: registry@sadc.int 
Tel: 2673956310/2673159697/2673951863 

 
cc: SADC Liaison Office 

Email : PonisamyJ@africa-union.org 
       Addis Ababa 

 H.E Mr Taieb El-Baccouch اتحاد المغرب العربي   .8
Secretary-General 
Arab Maghreb Union (UMA) 
73, rue tansift, Agdal, Rabat 
Fax No. +212 537 681 377 
Tel :   002125376-81371/00212537681376 
Rabat, Morocco 
Email H.E Mr taieb Baccouche ; tbaccouche@gmail.com 
Email: sg.uma@maghrebarabe.org 

 H.E Ahmed Ahmidh Eltajoury قدرة إقليم شمال أفريقيا   .9
Executive Secretary 
NARC 
P.O BOX 3935Tripoli, Libya   

mailto:cedeao@ecowasmail.net
mailto:igad@igad.org
mailto:registry@sadc.int
mailto:PonisamyJ@africa-union.org
mailto:tbaccouche@gmail.com
mailto:sg.uma@maghrebarabe.org
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Email : Narc2010@hotmail.com 
Tel: 218-213513982 
 
 

 BRIG GEN GETACHEW SHIFERAW FAYISA DIRECTOR, EASF آلية تنسيق القوة االحتياطية لشرق أفريقيا   .10

SECRETARIAT EASF 

EMAIL: director@easbrig.org, 
                easbricom@easbrig.org; 

 

Tel: +254-20 388 4688 

cc: EASF Liaison Office 

Email : NjengaJ@africa-union.org  
Addis Ababa 

mailto:Narc2010@hotmail.com
mailto:director@easbrig.org
mailto:easbricom@easbrig.org
mailto:NjengaJ@africa-union.org
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