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معاتوالمجتالليبيةالبلدياتبينشراكةعنعبارةهوتقاربمشروع

الةالوكقبلمنممولالمشروعهذا.أفضلخدماتتقديمأجلمنالمحلية
)الدوليةللتنميةاألمريكية USAID ).

تقاربمشروع نبذة عن 



لماذا نعمل مع المنظمات المحلية

لكن ال يمكننا . محلية للمساهمة  في تطوير ليبيا وازدهارهاالمنظمات النحن هنا للعمل مع *

.القيام بذلك لوحدنا

.نسعي جاهدين الي أقامة شراكة مع المنظمات المحلية و رعايتها إننا*

الممكنةأفضل الطرقومن منطلق مواردنا المحدودة، فإننا نريد أيضاً التأكد من أنها تستخدم ب*

.فعاليةها وأكثر

.ينوشفاف وغير متحيز للبائععادل  أختيارومن أجل تحقيق ذلك، فإنه ينبغي أن يكون لدينا *
(DAI)رناتيڨـ ديِڨلبمنت ألتيتلتزم ومن أجل المحافظة على التعامل الصادق لتحقيق هذا الهدف، *

من و الممولة بمشاريع التنمية المدعومة و الفوز للتنافسبإتاحة فرص عادلة ألية شركة مؤهلة 

. قبل حكومة الواليات المتحدة األمريكية



األخالقيات وااللتزام

وتقع ضمن "( DAI)ديِڨلبمنت ألتيرناتيڨـ "لقيما اساسية وااللتزام النزاهة وقاألخالتعتبر 

و مع العمالء والشركاء (DAI)ديِڨلبمنت ألتيرناتيڨـ بها و تتعامل نطاق الكيفية التي تتفاعل 

.عبر العالمالبائعين و الموردينالموظفين  و

.بالغةةبجديالمحتملةاإلساءة/بالغشالمتعلقةالتقاريركافةمع(DAI)ألتيرناتيڨـديِڨلبمنتتتعامل

.فسادأوغشأعمالايمعالتسامعاولتغاطيمجالفال

ريقطيمكن ألي شخص أن يبلغ عن انتهاكات في المجمل العام  لألخالقيات وااللتزام على

منت ديِڨلبالخاص ل اإللكترونيالبريدطريق او عن+1-855-603-6987رقم الساخنالخط 
-:كم يلي ( DAI)ألتيرناتيڨـ 

FPI_hotline@dai.com 



ما الذي يمكن توقعه

ادلة لحكومة الواليات المتحدة األمريكية هي منح الباعة فرص عبادي االسايسية من أهم الم

صول حكومة والتي تضمن  حللمشترياتويتحقق ذلك عبر الحصول على منافسة . للبائعين

.مريكيينبالنسبة ألموال دافعي الضرائب األقيمةأفضل عليالواليات المتحدة األمريكية

ائعينالبالمتوفر مجاناً لجميع و الموقع اإللكتروني التالي عبر نقوم باالعالن عن المناقصات*
www.Libyaninvestment.com

http://www.libyaninvestment.com/


مناماذا تتوقع

.علي حساب االخر أفضلية ألي بائع ايسوف لن نعطي–معاملة عادلة وأخالقية *

.على إعالنات عامة بالفرص عندما تكون مطلوبة، معتمدةشفافة شراءعملية *
بأيللفوزكبديلالبائعاوالعارضمنمزايااومدفوعاتاي(DAI)ألتيرناتيڨـديِڨلبمنتتقبللن*

.مناقصة

.ومهذبمحترفعمل مهنيفريق*

هو االصرار علي ايجاد المنتج او الخدمة التي تلبي احتياجاتنا بأقل سعر-اساسيات منح جائزة العطاء*

.أو أفضل قيمة

ر سيتم أخطار مقدمي العطاءات التي لم يرسي عليهم المناقصة بالنتيجة بعد اكتمال التقييم و منح أم* 

.العقد من الباطن \الشراء 

• سيتم التعامل بسرية تامة مع المعلومات المتعلقة بالمزايد الفائز و اسعاره  و لن تفصح منظمة * 

. ديِڨلبمنت ألتيرناتيڨـ  عنها لمقدمي العطاءات الغير ناجحين 



ما الذي نتوقعه منكم

.فريق عمل مهني محترف و مهذب*

.و القيود المحددة في طلب الشراء االلتزام بالمتطلبات *
.( DAI)ديِڨلبمنت ألتيرناتيڨـ احترام المناقصين اآلخرين وفريق مشتريات *

فقط ، اذا كنت تمتلك اكتر من شركة فال ةتقديم عرض اسعار  واحد فقط  لكل مناقصة و باسم شركة واحد* 

.يمكن للشركة االخري ان تقدم علي عطاء اخرمختلفيمكنك التقديم علي نفس العطاء باسم الشركتين و لكن 

.لديك النه ال يسمح دائما باجراء مفاوضات سعرقم بتقديم افضل *
كام عن طريق توفير المستندات المطلوبة والتقيد بأح( DAI)ديِڨلبمنت ألتيرناتيڨـ التعاون مع فريق مشتريات *

.المعلن عليه االتصالبروتوكولواحترام العروضطلب تقديم /مقترحاتتقديمطلب 

.عالية الجودة التي تلبي مواصفات نطاق العمل والمعايير الفنيةو خدماتتوفير سلع*

مسبقافاقاالتيتممالماخريبدائلايبدونعرضكفيادرجتهاالتيالخدماتوالسلعتوصيلوتسليم*
.(DAI)ألتيرناتيڨـديِڨلبمنتفريقمعذلكبخالف

. تلبية الجدول الزمني المقترح للتسليم*



فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام

.935الرمز الجغرافي لتقارب هو 
بلدأيمنوالخدماتالبضائعتشتريأن(DAI)ألتيرناتيڨـديِڨلبمنتيمكن

.األمريكيةالخارجيةالسياسةبموجبالمحظورةالبلدانباستثناء
أن(DAI)ألتيرناتيڨـديِڨلبمنتلشركةاألحوالمنحالبأيينبغيوال*

رعبشحنهاأوتجميعهاأوتصنيعهاأوشراؤهاتمخدماتأوسلعتشتري

ورياكإيران،كوبا،:وهيالخارجيةالسياسةقبلمنالمحظورةالتاليةالدول

.سورياالسودان،الشمالية،

من أين يمكن للبضائع والخدمات أن تأت؟: الرمز الجغرافي 



(يتبع)فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام 

.مقبولةراتلُمبر  التسليمفيالتأخيرعندالتكاليففيالزيادةدونولكنللُموردالوقتمنالمزيديُتاح
:تشملالمبرراتهذهمننماذج

الدولةعلىالعدوانأووالقدرالقضاءعننتجما1.

السياديةأوالتعاقديةبصفتهسواءالعميلتصرفاتعننتجما2.

السياديةبصفتهاالمستضيفةالدولةحكومةتصرفاتعننتجما3.

الحرائق4.

الفيضانات5.

اإلضرابات6.

األوبئة7.

الصحيالحجرقيود8.

الشحنعملياتحظر9.
اعتياديغيربشكلالقاسيالطقس10.

:الُمبّررات المقبولة للتأخر في التسليم



(يتبع)فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام 

ً الخدمةأداءفيالتأخيريكونأنيجب دسيطرةعنخارجا أوخطأودونالُمور 
:التأخيرهذايكونأنينبغيذلكإلىإضافة.جانبهمنإهمال

ثيرهتأمنللحدالالزمةالتدابيرالتخاذالموردجانبمنالحدوثُمتوقعغير1.

منطقيبشكل

أخرى،مواعيدفيالعملجدولةإلعادةالجهودبعضببذلتجاوزهيمكنال2.
.النهائيالتسليمتاريخعلىوفعليمباشربشكلويؤثر

ً (DAI)ـألتيرناتيڨديِڨلبمنتبإخطارالمورديقوم3. فيالتأخيرسببعنخطيا

عدباإلخطارهذايُقدمأناألحوالمنحالأيفيينبغيوالممكن،وقتأقرب
.التأخيرحدوث

لبمنتديڨِ رأيفيالمقبولةالمبرراتبنودتحتتندرجالالتيالتأخيراتأما-

.الجزائيللشرطفستخضع،(DAI)ألتيرناتيڨـ

:الُمبّررات المقبولة للتأخر في التسليم



(يتبع ) فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام 

الشرط الجزائي

ديِڨلبمنترأيفيتُشكلالألسبابللتسليمالنهائيبالموعدااللتزامفيالُموردفشلحالفي

اتخاذ(DAI)ـألتيرناتيڨديِڨلبمنتلـيجوزللتأخير،منطقيةُمبررات(DAI)ـألتيرناتيڨ

:التاليةاإلجراءات

أوالتقصير،بسببالتعاقدفسخ•

عنكتعويضالمتأخرة،الخدمات/للسلعالُمقد مالسعرمن%5يُعادلمبلغخصم•

%10خصمأقصىبحدالفعلي،التسليمتاريخحتىالتأخيرمنأسبوعكلعناألضرار،

.العقدقيمة/الشراءطلبقيمةمن



(يتبع)فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام 

SAM نظام
دوالر أمريكي وما 30,000شراء بقيمة اوامر / الباطنتتلقى عقوداً من شركةعلي ايينبغي 

.  قبل توقيع االتفاقية SAMالحصول علي رقم هوية مخصص من منظومة , ق وف

دوالر 300,000تُعفى الشركات من هذا المطلب إذا كان إجمالي دخلها السنوي يبلغ اقل من 
الذاتيةءاالعفاالتوقيع علي شهادةDAIديِڨلبمنت ألتيرناتيڨـو كما ستطلب منك مؤسسة , أمريكي 

.  اذا طالبت باالعفاء لهذا السبب , 

في تقديم رقم فشلوالذين اي بائع او عارض من يتحصلسوف لن 

SAMألتيرناتيڨـديِڨلبمنتشركةوستقومعطاءالعلي(DAI)بديلعارضباختيار.



(يتبع)فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام 

بالعارضينالتجارية الخاصةرخصة ال

.تقديم رخصة أعمال صالحة ومختصة

.صالحاً وساري المفعولالرخصة التجاريةينبغي أن يكون تاريخ  *

ينبغي أن تكون بحوزة العارض رخصة أعمال مختصة في تقديم البضائع *

.والخدمات المطلوبة

معداتلتوفيرإنه ووفق القانون الليبي فال يمكن لبائع يحمل رخصة : مثال*
.تقنية معلومات أن يقوم بجلب جرارات أو تركيب ملعب لكرة القدم



(يتبع)فهم المتطلبات والقيود شائعة االستخدام 

التقنيات المحظورة

بة مراقستخدم منتجات أو خدمات ت/وسلعال ينبغي للعارضين تقديم أية 

:االتصاالت أو منتجات مراقبة الفيديو من الشركات التالية

للتقنيةهواويشركة *
ZTE مؤسسة *

لالتصاالتهيتيرامؤسسة *

للتقنيات الرقميةهيكفيشينهانغزهوشركة *

شركة داهوا للتقنية أو أي من فروعها أو الجهات التابعة لها بالتوافق مع معايير
FAR 52.204-25



لمقدمي العطاءات تعليمات عامة 
نداتمستبقائمةمدرجةدائمابالعطاءاتتتعلقاسئلةأليةالنهائيةالموعدتجدون•

.العطاء

.البائعينمعسريةاالتصاالتكافةتكون•

-:اإللكترونيللبريداألسئلةتوجيهينبغي•
ProcurementLGCS@dai.com

يتمسوفواالسئلةالستالمالنهائيلموعداانتهاءبعداألسئلةكافةعلياالجابةتتم•

الموقعيعلالمناقصةمستنداتوواثائقمعالعارضينبأسئلةالخاصةاالجابةنشر

:التالياإللكتروني
www.Libyaninvestment.com

النهائيموعدالبحلولالتاليااللكترونيللبريدالمستنداتوالعروضتقديمينبغي•

-:للعطاء
LGCSProcurementINBOX@dai.com

بمقتضىيةاعتيادغيروضعياتتحتيتمماباستثناءالمتأخرةالعروضرفضسيتم•
.(DAI)ألتيرناتيڨـديِڨلبمنتشركةتراهما

.فقطاإلنجليزيةباللغةالعطاءمستنداتوالعروضتقديمينبغي•

mailto:ProcurementLGCS@dai.com
http://www.libyaninvestment.com/
mailto:LGCSProcurementINBOX@dai.com


(يتبع)لمقدمي العطاءاتتعليمات عامة 

على العارضين أن يشملوا ضريبة الدمغة ضمن التكلفة :ضريبة الدمغة

.المقترحة وعدم اقتصارها على مرحلة الدفع فقط

وتجارب أدائهمو ادراج على العارضين تقديم:الخبرة السابقة -األداء السابق

.السابقة باستخدام النماذج المبينة في مستندات العطاءخبرتهم
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