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 اليابانية (ODA) عقد )خبير / شهر( وفق الشروط المرجعية لقروض
 أحمد محمود ناجيد. 

nagitos@hotmail.com 
مصر -معيد الجزيرة العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمقطـ  -قسـ اليندسة المعمارية مدرس ب

 الممخص :

تقدـ الوكالة اليابانية لمتعاوف الدولي )جايكا( قروضا ميسرة 
(ODA لحكومات الدوؿ النامية بغرض تمويل المشروعات )
ندسية الضرورية. حيث تكمف إشكالية البحث في إيجاد الي

نمط مف التعاقد المتوازف لمحصوؿ عمى خدمات ىندسية 
عالية الجودة بإقتصاد وفاعمية. وعميو قاـ الباحث بدراسة 
عقود الخدمات اإلستشارية بنظاـ )خبير/شير( وفق 

 ( اليابانية.ODAالشروط المرجعية لقروض )

 – الخدمات اليندسية –ؿ النامية الدو   : الدالةالكممات 
 المناقصات. – الشروط المرجعية –القيمة التقديرية 

 :مقدمة 1

 ميسرة قروض عمى لمحصوؿ النامية الدوؿ حكومات تسعى
 ومف ليا، الضرورية اليندسية المشروعات تنفيذ أجل مف

 اليابانية الوكالة" الميسرة لمقروض المانحة الجيات ضمف
 Japan International“ جايكا(" )الدولي لمتعاوف 

Cooperation Agency” (JICA) ، الحصوؿ ويتطمب 
 دراسة المثاؿ سبيل عمى منيا دراسات إعداد القرض عمى
 المروي، اآلثر دراسة البيئي، اآلثر دراسة المشروع، جدوى 
 تحدد أساسيا عمى والتي لممشروع التقديرية القيمة دراسة
% 10:5 حدود في تياطيإح مبمغ إضافة بعد القرض قيمة
 بنود أي أو األسعار فروؽ  لمواجية التقديرية، القيمة مف

 مف عمييا والموافقة القرض إتفاقية توقيع وبمجرد مستحدثة،
 القانوف  ىي لمقرض المرجعية الشروط تصبح النواب مجمس
 ويحق القرض، مظمة تحت تبـر التي العقود لكافة الحاكـ
 إجراءات كافة مراجعة( ضلمقر  المانحة الجية) لمجايكا

 تحقيق بغرض (،1القرض، شكل) مف الممولة التعاقدات
 : التالية اإلعتبارات

 الجودة. عالية ىندسية خدمات عمى الحصوؿ في الرغبة 
 والفاعمية اإلقتصاد إلى الحاجة. 
 اليندسية الخدمات مقدمي بيف عادلة تنافسيو فرص منح 

 .القرض يموليا التي
 اإلجراءات كافة في ةالشفافي إلى الحاجة. 

 
 أىداؼ الجايكا عند إبراـ التعاقدات، المصدر: الباحث  -( 1شكل)

 النظاـ بيذا قرض عمى المصرية الحكومة حصمت وقد
 المصري  المتحف مشروع مف الثالثة لممرحمة جزئي لتمويل
 وكذلؾ واإلنشاءات، اإلستشارية الدراسات يغطي الكبير
 يغطي األنفاؽ لمترو ابعالر  لمخط كمي لتمويل أخر قرض

.واإلنشاءات اإلستشارية الدراسات
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 الخدمات عقود والتحميل بالدراسة البحثية الورقة ىذه وتتناوؿ
 قروض مف والممولة( شير/  خبير) بنظاـ اإلستشارية

(ODA )،التالي النحو عمى وذلؾ اليابانية. 

 : البحث إشكالية 1-1

 المتوازف، لتعاقدا مف نمط إيجاد في البحث إشكالية تكمف
 يتيح العقد طرفي بيف إستشارية، خدمات عمى لمحصوؿ
 عادلة بتكمفة الجودة عالية ىندسية خدمات عمى الحصوؿ
 .محددة معايير وفق ومناسبة

 : البحث فاهدأ 1-2

 التالي : إلى البحث ييدؼ

مع اإلستشارييف  التعاقد مف نمط عمى الضوء إلقاء -
 المرجعية روطالش وفق( شير/خبير) عقديعرؼ ب
 .اليابانية  (ODA) لقروض

التعرؼ عمى أنماط العقود اإلستشارية بغرض تحديد  -
نوع التعاقد المناسب لكال مف )نطاؽ الخدمات 

 إستالـ األعماؿ(. -أسموب دفع األتعاب  -المطموبة 
التعرؼ عمى أسس المفاضمة بيف اإلستشارييف إلبراـ  -

 التعاقد.
بنظاـ )خبير /شير( عقد مقارنة بيف نمط التعاقد  -

لسنة  182وقانوف تنظيـ التعاقدات الحكومية رقـ 
 ـ.2018

 : البحث منهج 1-3

 العقود أنواع دراسة في اإلستقرائي المنيج الباحث استخدـ
 طرح وأساليب اإلستشارية الخدمات ونطاؽ اليندسية
 في المقارف  المنيج ثـ. اإلستشارييف اختيار وطرؽ  األعماؿ
 الخدمات عقود بيف واإلختالؼ ابةالتش نقاط دراسة

 المرجعية الشروط وفق( شير/خبير) بنظاـ اإلستشارية
 القانوف  وبنظاـ جية، مف اليابانية( ODA) لقروض

 مف ـ2018 لسنة 182 رقـ التعاقدات لتنظيـ المصري 
 .البحث أىداؼ تحقيق بغرض وذلؾ أخرى  جية

 (:ODAبقروض ) التعريف 2

 Official)الرسمية  ةاإلنمائي لممساعدة قروض ىي
Development Assistance) ، (7حيث ) تعاني 

 عدد وتزايد التحتية البنية تدىور مف النامية الدوؿ مف العديد
 واإلرىاب، والصراعات والمياه اليواء وتموث السكاف

 التنمية أىداؼ" المتحدة األمـ حددت القضايا، ىذه ولمعالجة
 مثل بمداف طمقتأ وعميو مشتركة، كأىداؼ" المستدامة
 المساعدة قروض تقديـ تدعـ التدابير مف مجموعة الياباف

 أمواؿ توفير طريق عف النامية لمبمداف الرسمية اإلنمائية
 المشروعات لتمويل األجل وطويمة الفائدة منخفضة
 واإلشراؼ بالسداد المقترضة الحكومة إلتزاـ بشرط. اإلنمائية
 االستخداـ تعزيزو  تمولو، الذي المشروع عمى المناسب
 أية يغطي ال القرض أف بمعنى) المقترضة لألمواؿ الفعاؿ
 والدمغات والرسـو والجمارؾ الضرائب مثل حكومية نفقات

 .(8)( بالحكومة موظفيف رواتب أو

 :اإلستشارية الخدمات نطاق 3

 قروض تموليا التي اإلستشارية الخدمات نطاؽ يحدد
(ODA) عمى (،2ية، شكل)المرجع الشروط وفق اليابانية 

  :التالي النحو

 دراسة البيئي، اآلثر دراسات لممشروعات، الجدوى  دراسات
 داخمي، معماري، ) التصميـ أعماؿ المروري، اآلثر

 إدارة التنفيذ، عمى اإلشراؼ ،....(إلكتروميكانيؾ، إنشائي،
 تقييـ المناقصات، إعداد) الفني الدعـ أعماؿ المشروعات،
 وفض التحكيـ أعماؿ ،....( ود،العق صياغة العروض،
 .والصيانة التشغيل أعماؿ المنازعات،

 لسنة 182 رقـ التعاقدات لتنظيـ المصري  القانوف  أما
 : يمي ما يعرؼ ـ،2018
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 أداء أساس عمى فييا التعاقد يكوف  ما" بأنيا: الخدمات 
 ."توصيفو يمكف مادي عمل

 الطابع عميو يغمب ما" بأنيا: اإلستشارية الدراسات 
 أو اليندسية الدراسات ذلؾ ومف اإلرشادي أو الفكري 
 أو التصميـ أو اإلعداد مياـ ذلؾ في بما المينية
 ."اإلستالـ أو التقييـ أو التنفيذ عمى اإلشراؼ

 لمطابع وفقا الفني باإلبداع يتسـ ما" بأنيا: الفنية األعماؿ 
 الكتب وتأليف التصوير و الرسـ ذلؾ ومف الشخصي
 ."والبحوث

 
 نطاؽ الخدمات اإلستشارية، المصدر: الباحث  –( 2)شكل

 الخدمات نطاؽ عمى إتفاؽ شبة ىناؾ أف نجد وعميو
 اليابانية (ODA) لقروض المرجعية الشروط بيف اإلستشارية
 .التعاقدات لتنظيـ المصري  والقانوف 

 :الهندسية اإلستشارات عقود أنواع 4

 والمالية ةالفني العالقة تحكـ إتفاقية" بأنو العقد يعرؼ
 أجر مقابل ما عمل إلنجاز أكثر أو طرفيف بيف والقانونية

. (2)"لمقانوف  مخالفا العمل ذلؾ يكوف  أال شرط معيف
 حسب البعض بعضيا عف اليندسية العقود صياغة وتختمف

 لمتعاقد حاكمة مبادئ وفق اليندسي، المشروع وطبيعة نوع
 ويقوـ الفرص، وتكافؤ والمساواة المنافسة وحرية الشفافية مف

 وحقوؽ  واجبات تحدد التي والقوانيف النموذجية العقود بإعداد
 : مثل دولية ىيئات العقد طرفي

 ببريطانيا المدنييف الميندسيف معيدInstitution of 
Civil Engineering (ICE)  

 بفرنسا( فيديؾ) االستشارييف لمميندسيف الدولي االتحاد 
(FIDIC) Fédération Internationale Des 

Ingénieurs Conseils (9) 

 كيفية أساس عمى اليندسية اإلستشارات عقود تقسيـ ويمكف
 (:1التالي) النحو عمى األتعاب دفع

 مثل بالمخرجات المدفوعات فيو ترتبط :اإلجمالي العقد 
 تقديـ مستندات الكميات، قوائـ المخططات، التقارير،)

 ألف جماليةاإل العقود إدارة السيل مف...(.  العطاءات،
 .بوضوح محددة مخرجات مقابل مستحقة تكوف  الدفعات

 أسعار عمى المدفوعات تعتمد :الوقت أساس عمى العقد 
 عمييا متفق بالشير أو باألسبوع أو باليـو أو بالساعة
( بالعقد وخبراتيـ أسمائيـ إدراج يتـ الذيف) لمموظفيف
 المصاريف تمثل التي المستردة المصروفات وكذلؾ
 أسعار تشمل. عمييا المتفق الوحدات أسعار أو/و يةالفعم

 ، الخاصة البدالت األساسي، الراتب) عمى الموظفيف
 األجازات الشركة، ربح الضرائب، االجتماعية، التأمينات
 العقود مف النوع ىذا يحدد أف يجب(. األجر المدفوعة

 ستصرؼ التي اإلجمالية الدفعات لقيمة أقصى بحد
 تخصيص األقصى الحد ىذا ويشمل يفاالستشاري لمخبراء

 زمني تمديد أو/و اإلضافية الخدمات) يغطي إحتياطي
 عمى العقود وتحتاج(. األسعار تعديل  أو/و متوقع غير
 وأف العمل صاحب مف لصيقة مراقبة إلى الوقت أساس
 بصورة العمل سير تقدـ لضماف بنفسو بإدارتيا يقـو

 الخبراء بيا البيط التي الدفعات أف مف والتأكد مرضية
 .مالئمة االستشاريوف 

 المدفوعة األتعاب تحدد :المئوية النسبة عقد 
 التقديرية التكمفة مف مئوية نسبة أساس عمى لالستشارييف

 عمى تسدد المطموبة األعماؿ أو لممشروع الفعمية أو
 إلى اإلنتباه ويجب. اإلتفاؽ حسب العمل تقدـ مع دفعات
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 حتى األعماؿ حجـ يادةز  اإلستشارييف مصمحة مف أنو
  .األتعاب قيمة ترتفع

 بنود سعر اتفاقية) الالمحدود الخدمات إيصال عقد 
 صاحب يكوف  عندما العقود ىذه تستخدـ (:الخدمات
 عند- متخصصة ىندسية لخدمات بحاجة العمل
 ال معيف موضوع حوؿ أونصيحة رأي كتقديـ -الطمب
 فض لجاف) مثل مقدما وتوقعو حجمو تحديد يمكف

 األمر...(  الفني، الدعـ استشارات والتحكيـ، المنازعات
 محددة لمدة الخبراء باالستشارييف اإلحتفاظ يتطمب الذي
 عمى الخبير واالستشاري  العمل صاحب خالليا يتفق
 .الطمب أو الحاجة عند لو سيدفع الذي الوحدة سعر

 أساس عمى عقد ىو( شير/خبير) عقد أف يتضح تقدـ ومما
 الجية الجايكا، إختارتو الذي العقود مطن وىو الوقت
 الخدمات عقود إلبراـ اليابانية،( ODA) لقروض المانحة

 ىو المئوية النسبة عقد أو اإلجمالي العقد بينما. اإلستشارية
 لسنة التعاقدات تنظيـ قانوف  وفق اإلستشارية العقود نمط

 .ـ2018

 :األعمال طرح أساليب 5

 المصري  لمقانوف  طبقا ،اإلستشارية األعماؿ طرح يكوف 
 األصل، وىو العامة المناقصة طريق عف التعاقدات، لتنظيـ
 أو المحدودة بالمناقصة لمضرورة وفقا اإلستثناء ويجوز

 أما. (3المحمية) المناقصة أو المرحمتيف ذات المناقصة
 اليابانية (ODA) لقروض المرجعية الشروط وفق الطرح
 تقديـ خالؿ مف لمتأىيل فالميتمي اإلستشارييف بدعوة فيكوف 
 قائمة إعداد أجل مف المالي، والموقف األعماؿ سابقة

 تقديـ منيـ يطمب إستشارييف خمسة إلى ثالثة مف مختصرة
 (.6لمتقييـ) فقط الفنية العروض

 :اإلستشاريين اختيار طرق  6

اإلستشارييف والتي تعتمد عمى ثالث  اختيار طرؽ  تتعدد
(، 3تكمفة والخبرة، شكل)عناصر أساسية ىي الجودة وال

 :التالي النحو وذلؾ عمى

 تقييـ يتـ :والتكمفة الجودة  أساس عمى االختيار 
 يسمح وال. التكمفة ثـ أوال الجودة مرحمتيف، عمى العروض
 المالية العروض عمى اإلطالع الفنية العروض لمقييمي

 ىو وىذا الفني، التقييـ عممية مف االنتياء بعد إال
 التعاقدات لتنظيـ المصري  القانوف  في عالمتب األسموب

 .(3ـ)2018 لسنة 182 رقـ

 
 عناصر إختيار اإلستشاري، المصدر: الباحث  –( 3شكل)

 الفنية العروض تقديـ يتـ :الجودة أساس عمى االختيار 
 الميزانية العروض تقديـ دعوة في تذكر أف ويجب فقط،

 فالموظفي لوقت المقدر العدد أو لألعماؿ التقديرية
 مؤشرا لتكوف  مقدمة المعمومات ىذه أف مبينة الرئيسيف،

. الخاصة تقديراتيـ عرض حرية لإلستشارييف وأف فقط،
 الفني العرض ذو االستشاري  مف المالكة الجية تطمب ثـ

 المفصل، المالي عرضو تقديـ الدرجات بأعمى المقيـ
 وىذا والعقد، المالي العرض حوؿ بالتفاوض بعدئذ ويقـو
 لقروض المرجعية الشروط في المتبع موباألس ىو

(ODA) (6اليابانية.) 
 في األسموب ىذا يستخدـ :ثابتة ميزانية وفق االختيار 

 تكوف  وعندما بدقة تحديدىا يمكف والتي السيمة األعماؿ
 العروض تقديـ طمب يبيف أف يجب. ثابتة الميزانية
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 أفضل تقديـ االستشارييف مف ويطمب المتاحة، الميزانية
 مظروفيف في ومالية فنية عروض مف لدييـ ما

 معدة المرجعية الشروط تكوف  أف ويجب. منفصميف
 لقياـ تكفي الميزانية أف مف التأكد أجل مف خاصة بعناية

 أوال ويتـ. منيـ المتوقعة األعماؿ بتنفيذ اإلستشارييف
 أسموب في الحاؿ ىو كما الفنية العروض جميع تقييـ

 تفتح وبعدئذ. والتكمفة الجودة سأسا عمى القائـ االختيار
 التي العروض وترفض عمنية بصورة األسعار عروض
 قدـ الذي االستشاري  اختيار ويتـ. الميزانية حدود تتجاوز
 العروض، بقية بيف مف األعمى المرتبة ناؿ فنياً  عرضاً 
 .العقد حوؿ لمتفاوض ودعوتو

 مف مختصرة قائمة دعوة تتـ :األقل التكمفة اختيار 
 حد ويحدد. مظروفيف في عروض لتقديـ تشارييفاإلس
 تقديـ دعوة في لمجودة بالنسبة التأىيل لدرجة أدنى

 حيث الفنية، العروض وتقييـ فتح أوال ويتـ. العروض
 األدنى الحد مف أقل عمى تحصل التي العروض ترفض
 مف األعمى العروض كل بأف العمـ مع التأىيل لدرجة
 عمى فقط تتنافس الجودة ةناحي مف لمتأىيل األدنى الحد

 بصورة الباقية المالية العروض فض ويجري . التكمفة
. سعر أقل صاحب اإلستشاري  اختيار بعدئذ يتـ. عمنية
 المصري  القانوف  في المتبع األسموب ىو ىذا وكاف
 ـ1998 لسنة 89 رقـ والمزايدات المناقصات لتنظيـ

 .ـ2018 لسنة 182 رقـ بالقانوف  تعديمو تـ والذي (4)
 يجوز :االستشاريين مؤهالت أساس عمى االختيار 

 بقيمة تحدد) الصغيرة لألعماؿ األسموب ىذا استخداـ
 وتقييـ إلعداد مبرر ال التي( األعماؿ لحجـ مالية

 الجية تقوـ الحاالت ىذه مثل وفي ليا، تنافسية عروض
 معمومات طمب ويتـ المرجعية الشروط بإعداد المالكة
 باألعماؿ العالقة ذات ستشارييفاإل وكفاءة خبرة عف

 اإلستشاري  ويختار مختصرة قائمة وضع ويتـ المطموبة،
 مف يطمب ثـ. مالءمة األكثر والمراجع المؤىالت ذو

 ومالي فني عرض تقديـ اختياره تـ الذي اإلستشاري 
 .العقد حوؿ لمتفاوض الدعوة لو توجو ثـ ومف موحد

 اختيار يوفر ال (:مباشر اختيار) المصدر أحادي اختيار 
 يتعمق فيما التنافسية مزايا المصدر أحادي اإلستشارييف

 وبالتالي. االختيار في لمشفافية ويفتقر والتكمفة، بالجودة
 الحاالت في فقط يستخدـ المصدر أحادي االختيار فإف

  :المثاؿ سبيل عمى. االستثنائية
 سابق لعمل طبيعيا استمرارا تمثل األعماؿ كانت إذا 

 .بتنفيذه تشاري اإلس قاـ
 الكوارث مثل الطارئة الحاالت في. 
 األعماؿ(. لحجـ مالية بقيمة تحدد) الصغيرة األعماؿ 
 خبرة لديو أو المؤىل ىو وحيد إستشاري  يكوف  عندما 

 .لألعماؿ استثنائية قيمة ذات

 :اإلختيار عممية خطوات 7

 إتفاؽ اإلستشاري  مع التعاقد في األولى الخطوة تمثل
- الجية) والمقترض( لمقرض المانحة يةالج) الجايكا

 توظيف إلى الحاجة عمى( المشروع صاحبة الحكومية
 تشمل أف يجب وعميو محددة، خدمات لتقديـ استشاري 
 : (4(، شكل)6التالية) الخطوات عمي اإلختيار عممية

 
 خطوات عممية إختيار اإلستشاري، المصدر: الباحث –( 4شكل)
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 الشروط إعداد ( :المرجعيةTOR) Terms of 
Reference 

 قدر بأكبر االستشارية الخدمات نطاؽ يوضح أف يجب
 البديمة بالحموؿ يتعمق فيما خاصة التفاصيل، مف ممكف
 ومدى عممو، أثناء تقديميا االستشاري  مف يتوقع التي

 كما. المشروع صاحب عف نيابة لمعمل إليو السمطة تفويض
 مثل المشروع عف المتاحة المعمومات كافة تقدـ أف يجب

 األرض، وتربة المناخ عف وبيانات الجوية والصور الخرائط
 المشروع تصميـ في استخداميا سيتـ التي والمواصفات

 صاحب سيوفرىا التي المتاحة المرافق وكذلؾ العمل، وتنفيذ
 أو/و السكف أو/و بالموقع المكتبية المساحات مثل العمل

 )ىـ ”counterparts“  النظراء والموظفيف اإلنتقاالت
 بمتابعة والمكمفيف المشروع صاحبة الحكومية الجية موظفوا
 يجب كما ،( والخبرة الكفاءة فييـ ويشترط اإلستشاري  عمل
 .المشروع تنفيذ في السالمة إجراءات عمى التأكيد

 التقديرية التكمفة إعداد: 

 التكمفة بإعداد المشروع صاحبة الحكومية الجية تقـو
 المانحة الجية) الجايكا مف وتراجع لألعماؿ التقديرية
 .الدعوة خطاب في تذكر أف ويجب( لمقرض

 اإلعالن: 

 الموقع في لمتأىيل اإلستشارييف دعوة عف اإلعالف يشترط
 الصحف في اإلعالف مف مانع وال لمجايكا اإللكتروني

 .اإللكترونية الحكومة بوابة أو العالمية المجالت أو القومية

 باالستشاريين مختصرة قائمة إعداد: 

 بإعداد( المشروع صاحبة الحكومية الجية) المقترض يقـو
 المقترحات لتقديـ لدعوتيـ االستشارييف مف مختصرة قائمة
 خمسة، عف تزيد وال إستشارييف ثالثة عف تقل ال بحيث
 بعض إىتماـ يقل ذلؾ مف أكبر عدد وجود مع ألنو

ذا. المقترحات جودة تتأثر وبالتالي المؤىميف  وجد وا 

 مف مختصرة قائمة تجميع في صعوبة المقترض
 طمب عمى بناء الجايكا، فإف المؤىميف االستشارييف
 المختصرة القائمة إعداد في تساعد أف يمكنيا المقترض،

 .لإلستشارييف

 الفنية العروض تقديم دعوة إصدار: (RFP )
Request for Proposals 

 عمى بوضوح الفنية العروض تقديـ طمب ينص أف يجب 
 عمى لمتفاوض دعوتو سيتـ الذي االستشاري  اختيار أف

 مع التقنية، المقترحات جودة أساس عمى فقط سيتـ العقد
 وكذلؾ العقد وشروط وصيغة التقييـ معايير توضيح
 عمى ويجب. إتباعيا الواجب االختيار إجراءات تفاصيل

 صاحبة الحكومية الجية) المقترض إخطار اإلستشارييف
 خطاب في تحديدىا يتـ زمنية، فترة خالؿ ابياكت( المشروع
 .ال أـ الفنية المقترحات تقديـ في بنيتيـ الدعوة،

 الفنية العروض تقييم:  
 الجية) المقترض يتمقاىا التي المقترحات تقييـ يتـ 

 لممعايير وفقا لمدعوة إستجابة( المشروع صاحبة الحكومية
 الذي RFP اإلقتراحات طمب في عمييا المنصوص

 ىذه وتشمل( لمقرض المانحة الجية) الجايكا عميو فقتوا
  :عادة المعايير

 يشممو الذي المجاؿ وفي عاـ بشكل االستشاري  خبرة 
 .خاص بشكل الدعوة خطاب

 المقترحة العمل وخطة المنيجية كفائة مدى. 
 سيرتيـ تقييـ ويتـ. بالعمل تكميفيـ المراد الموظفيف خبرة 

 :تاليةال المعايير أساس عمى الذاتية

 المناصب، أنواع الخبرة، مدة التعميـ،) العامة المؤىالت (أ 
 (... الشركة، لدى الخدمة مدة

 في بيـ المنوطة لمواجبات الموظفيف مالءمة مدى (ب 
 .المشروع
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 أو العمل فييا سيؤدي التى البمد وظروؼ بمغة اإللماـ (ج 
 .مماثمة بيئات في عممو

 الحاصل تشاري اإلس عمى العقد وترسية المفاوضات 
 :الفني التقييم في الدرجات أعمى عمى

 اإلستشاري  دعوة يتـ المقترحات، تقييـ مف االنتياء بعد
 العقد شروط بشأف مفاوضات في لمدخوؿ فنية مرتبة األعمى
جراء(. شير/ خبير) بنظاـ المبـر  المتعمقة المناقشات وا 

 المستندات تقديـ أساس عمى المالية والمسائل بالتكاليف
ذا. المستردة والمصروفات الموظفيف ألجور المؤيدة  تعذر وا 
 فترة خالؿ العقد بشأف إتفاؽ إلى التوصل الطرفيف عمى
 اإلستشاري  مع المفاوضات إنياء يجوز معقولة، زمنية
 الذي اإلستشاري  ودعوة الفني التقييـ في درجات األعمى
 بعد مفاوضات في لمدخوؿ التقييـ في الثانية المرتبة إحتل

 تكوف  أف ينبغي. الخطوة ىذه إتخاذ قبل الجايكا مع التشاور
 تعيينات أما العمل، خطط في المرونة بعض ىناؾ

 عمييا اإلتفاؽ تـ التي الرئيسية العمل ومدخالت الموظفيف
 أال يجب لمميمة مناسبة أنيا عمى( الفني المقترح في) سابقا
 .بالميزانية لموفاء ماديا تعديميا يتـ

 :التعاقد تنفيذ متطمبات 8

 أطراؼ كل يفي أف األوؿ المقاـ في التعاقد تنفيذ يتطمب
 : التالي النحو عمى (،5التعاقدية، شكل) بإلتزاماتيـ التعاقد

 

 العالقة بيف أطراؼ التعاقد، المصدر: الباحث –( 5شكل)

 أنيا مف بالرغـ( لمقرض المانحة الجية) لمجايكا بالنسبة 
 والمراجع المراقب صفة ليا أف إال التعاقد في طرفا ليست
 لقروض اإلرشادية الخطوط إتباع مف لمتأكد لمعقد

(ODA)، بصرؼ تقوـ التي الجية أنيا كما 
 أف مف التأكد بعد - اإلستشاري  أتعاب - المستخمصات

 التي البنود ضمف وأنيا لمتعاقد طبقا تمت األعماؿ
 بمراجعة الجايكا تقوـ كما. القرض إتفاقية تشمميا
 . لممشروع والسالمة الصحة ءاتإجرا

 عمييـ المتعاقد الموظفيف بتوفير يمتـز لإلستشاري  بالنسبة 
 الزمني، لمجدوؿ طبقا المحددة التوقيتات في لممشروع

 في المذكوريف الموظفيف أحد توفير تعذر إذا حالة وفي
 أو الخبرة في عنو يقل ال بآخر إستبدالو عميو العقد

 في والكفاءة العناية بذؿ ستشاري اال عمى أنو كما. الكفاءة
 .بيا المكمف األعماؿ نطاؽ إنجاز

 تمتـز( المقترض) المشروع مالكة الحكومية لمجية بالنسبة 
 لمتابعة والكفاءة الخبرة ذوي  مف النظراء الموظيف توفيرب

 يقوموف  اإلستشاري  موظفيف أف مف والتأكد التعاقد تنفيذ
 .وجو أكمل عمى بعمميـ

 (ODA) لقروض المرجعية لشروطا بين مقارنة 9
 :التعاقدات لتنظيم المصري  والقانون  اليابانية

 النحو عمى واإلختالؼ التشابة نقاط لتوضيح
(:6()5()3التالي)
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لسنة  182القانون المصري لتنظيم التعاقدات رقم  ( اليابانيةODAالشروط المرجعية لقروض ) أوجه المقارنة
 م2018

 يقـو مجمس الدولة بمراجعة كافة إجراءات التعاقد. راجعة كافة إجراءات التعاقد.تقـو الجايكا بم المراجعة

يجب أال يكوف لالستشاري تضارب في المصالح وال  تضارب المصالح
يجوز توظيف استشاري تحت أي مف الظروؼ 

 الموضحة التالية:
التضارب بيف األنشطة االستشارية وشراء السمع أو  -

 الخدمات غير االستشارية.
 التضارب بيف المياـ االستشارية. -
العالقة مع موظفي المقترض )الجية الحكومية مالكة  -

 المشروع(.

أحد أىداؼ القانوف، تجنب تعارض المصالح ويحظر 
 عمى الموظفيف والعامميف بالجيات الحكومية الخاضعة
ألحكاـ ىذا القانوف التقدـ بالذات أو بالواسطة بعطاءات 

 أو عروض لتمؾ الجيات. 

تحرص الجايكا عمى إتخاذ كافة التدابير لمنع  مكافحة الفساد
الممارسات الفاسدة في المشروعات التي تموليا قروض 

(ODA.اليابانية ) 

 تتخذ كافة التدابير لمنع الممارسات الفاسدة.

تحرص الجايكا أف يتسـ اإلستشارييف العامميف  النزاهة
( بالنزاىة ODAبمشروعات ممولة مف قروض )

 لحيادية والموضوعية والتجرد.وا

أحد أىداؼ القانوف، تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق 
وحرية المنافسة  ٕخمعايير العالنية والشفافية والنزا

 والمساواة وتكافؤ الفرص.

يجب إعداد جميع الوثائق المتعمقة باختيار وتوظيف  لغة العقد
ة، االستشارييف، بما في ذلؾ العقد، بإحدى المغات التالي

التي يختارىا المقترض: اليابانية أو اإلنجميزية أو 
 الفرنسية أو اإلسبانية.

المغة العربية ىى المعوؿ عمييا في جميع الوثائق 
 والمستندات.

دوف تحمل مسؤوليات المقترض أو االستشاري، يجوز  مراقبة العمل
لمجايكا مراقبة العمل حسب الضرورة مف أجل التأكد مف 

يذه وفًقا لممعايير المناسبة ويستند إلى أف ذلؾ يتـ تنف
 بيانات مقبولة.

يتولى مسؤلية مراقبة تنفيذ العمل الجية الحكومية المالكة 
 لممشروع.

 مناقصة عامة واالختيار عمى أساس الجودة والتكمفة. مناقصة محدودة واالختيار عمى أساس الجودة. طريقة اإلختيار 

الموظفون 
 النظراء

ترض )الجية الحكومية مالكة المشروع( يتعيف عمى المق
توفير موظفيف لمتابعة عمل اإلستشاري يشترط فييـ 

لـ يحدد القانوف مواصفات معينة لمموظفيف الذيف يتولوف 
 متابعة تنفيذ أعماؿ اإلستشاري.
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تقاف لغة العقد، ويحق لإلستشاري تقديـ  الخبرة والكفاءة وا 
 شكوى لمجايكا في حاؿ عدـ توفرىـ 

تكوف شيرية وتغطي رواتب موظفيف اإلستشاري القائميف  وعاتالمدف
 بالعمل وكذلؾ المصروفات المستردة طبقا لمتعاقد.

 تكوف عمى دفعات نظير القياـ بأعماؿ محددة بالتعاقد.

مف الضروري أف يقـو اإلستشاري بمراجعة خطة الصحة  تدابير السالمة
 والسالمة لممشروع واإلشراؼ عمى تنفيذىا  

يشترط القانوف أف تكوف تدابير السالمة ضمف نطاؽ لـ 
 أعماؿ اإلستشاري.

عممة الدفع ىي اليف الياباني لمبنود التي يشمميا القرض  العممة
ويجوز الدفع بالعممة المحمية لمبنود التي ال يغطي 

 نفقاتيا القرض مثل )المدفوعات الحكومية(.

 عممة الدفع ىي الجينة المصري.

ذا كانت مدة تنفيذ األعماؿ المنوط بيا اإلستشاري تزيد إ مبمغ إحتياطي
 5وضع مبمغ إحتياطي )حوالي مف شير فالبد  18عف 
مف قيمة العقد( يذكر في التعاقد ليغطي فروؽ  % 10: 

 األسعار واي بنود مستحدثة.

 لـ يشترط القانوف ذلؾ.

 يتطمب العقد مف االستشاري إبالغ المقترض )الجية العوائق الخطيرة
الحكومية مالكة المشروع( والجايكا عمى الفور بحدوث 
أي حدث قد يؤخر أو يمنع إكماؿ أي جزء ميـ مف 
المشروع وفقا لمجداوؿ الزمنية المتفق عمييا ويوضح 

 الخطوات التي يجب اتخاذىا لمواجية الوضع.

ف كانت مف األمور المينية  لـ يشترط القانوف ذلؾ، وا 
 بيا. التي يجب أف يتسـ اإلستشاري 

يجب أف يحدد العقد نطاؽ وعدد ونوعية التقارير التي  التقارير
يجب أف يقدميا اإلستشاري مثل تقرير بداية العمل 
والتقرير الشيري لتقدـ العمل والتقرير النيائي مع ضرورة 

 إرساؿ نسخة مف ىذة التقارير إلى الجايكا لإلحاطة.

ة لـ يشترط القانوف ذلؾ، ويمكف تحديد عدد ونوعي
 التقارير التي يجب أف يقدميا اإلستشاري في العقد.

حقوق النشر 
 والممكية الفكرية

 

يجب أف يحدد العقد ما إذا كانت حقوؽ النشر لموثائق 
التي أعدىا االستشاري بموجب العقد تقع عمى عاتق 
االستشاري أو المقترض )الجية الحكومية مالكة 

 المشروع(.

 أف تحدد في العقد.لـ يشترط القانوف ذلؾ، ويمكف 

يحدد العقد اإلجراءات الواجب اتباعيا في حالة وجود  تسوية المنازعات
نزاع ينشأ بيف الطرفيف وتشترط الجايكا أف يكوف التحكيـ 

يتولى مكتب شكاوى التعاقدات الفصل في أي نزاع ينشأ 
ممزمة، مع عدـ  بيف طرفي التعاقد وتكوف قراراتو
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اإلخالؿ بحق مقدـ الشكوى في المجوء لمقضاء  في مكاف محايد وتديره مؤسسة تحكيـ دولية.
 المصري.

 النتائج : 10

 ما يمي : سبق مما نستنتج

  تحرص الجيات المانحة لقروض المساعدات اإلنمائية
لمدوؿ النامية عمى وضع شروط مرجعية خاصة 
بالتعاقدات التي تتـ بتمويل منيا بغرض التأكد مف 

فيما خصصت ألجمو، ومنع  إنفاؽ األمواؿ )القرض(
الممارسات الفاسدة وضماف بيئة عمل عادلة ال توفرىا 
القوانيف المحمية في الدوؿ النامية، مما يشجع 
الشركات األجنبية عمى العمل في تمؾ الدوؿ وبالتالي 

 نقل الخبرات وتعظيـ اإلستفادة مف ىذه القروض.
 يمي يمكف إيجازىا فيما المتوازف  العقد سمات أف: 

 حيث اإلستشاري  مف المقدمة اليندسية الخدمات ودةج -
 .الجودة أساس عمى كاف إختياره أف

 مف المقدمة اليندسية الخدمات مقابل عادؿ أجر -
 المالي لمتفاوض واضحة أليات لوجود اإلستشاري 
 المؤيدة المستندات واقع مف المدفوعات وحساب
 .المستردة والمصروفات الموظفيف أجور في والمتمثمة

 يمتازوف  متخصصيف خالؿ مف األعماؿ مراقبة افضم -
 النظراء( الموظفوف ) والمينية بالميارة

“counterparts” 
 .اإلختالؼ عند لمتحكيـ محايدة جية -

 التوصيات : 11

 بما يمي : وعميو يوصي الباحث

  : توصيات تتعمق بتنفيذ عقد )خبير/شير( كما يمي 
يتـ ( Dispute Boardتشكيل لجنة لفض المنازعات ) -

تعينيا باإلتفاؽ بيف طرفي العقد تكوف ميمتيا سرعة 
الفصل في أي نزاع ينشأ بيف طرفي التعاقد وتكوف 

قراراتيا ممزمة لمطرفيف وىي خطوة تسبق المجوء 
لمتحكيـ الدولي وتيدؼ إلى عدـ توقف العمل 

 بالمشروع.
عمى الجية الحكومية مالؾ المشروع بذؿ العناية  -

ختيار )الموظفوف الن ظراء( بفكر يعتمد عمى الكفاءة وا 
والخبرة والتخصص وليس الدرجات الوظيفية الحكومية، 
لما ليـ مف دور ىاـ وفعاؿ في إدارة ىذا النوع مف 

 العقود.
يجب مالحظة أف مف مصمحة اإلستشاري زيادة مدة  -

المشروع وكذلؾ زيادة عدد الخبراء األمر الذي يتطمب 
الحكومية مالؾ  مراقبة واعية ولصيقة مف طرؼ الجية

 المشروع.   
  182توصيات تتعمق بقانوف تنظيـ التعاقدات رقـ 

 ـ كما يمي :2018لسنة 
( شير/ خبير) بنظاـ التعاقد نمط مف اإلستفادة -

ضافتو  تبرميا التي التعاقدات لتنظيـ المصري  لمقانوف  وا 
 .ـ2018 لسنة 182 رقـ العامة الجيات

ف الذيف يجب أف يحدد القانوف مواصفات الموظفي -
يتولوف اإلشراؼ والمتابعة عمى أعماؿ التعاقدات مع 

 اإلستشارييف.
 ضمف والصحة المينية السالمة تدابير تكوف  أفيجب  -

 .اإلستشاري  أعماؿ نطاؽ
% مف قيمة 10ضرورة توفير مبمغ إحتياطي في حدود  -

 التعاقد ليغطي فروؽ األسعار أو أي بنود مستحدثة.
ستشاري المنصوص يجب أف يكوف مف ضمف مياـ اإل -

عمييا في القانوف إبالغ المالؾ عف أي عوائق خطيرة 
تؤدي إلى تأخر الجدوؿ الزمني لممشروع مع تقديـ 

 المقتراحات لتفادي التأخير.
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يجب أف يتضمف القانوف عدد ونوعية التقارير التي  -
 مالكة الحكومية مجيةل يجب اف يقدميا اإلستشاري 

 طبقا لمتعاقد. المشروع
 النشر حقوؽ  كانت إذا ماتضمف القانوف يجب أف ي -

 عمى تقع العقد بموجب االستشاري  أعدىا التي لموثائق
 .المشروع مالكة الحكومية لجيةأـ ا االستشاري  عاتق

ال بد مف إعادة النظر في آلية فض المنازعات المتمثمة  -
في )مكتب شكاوى التعاقدات( حيث أنو يتبع الجية 

 تالي ال يتسـ بالحيادية.الحكومية مالكة المشروع وبال

 :المراجع

 إرشادات(. 2004. )والتعمير لإلنشاء الدولي البنؾ -1
 مف المقترضيف قبل مف االستشارييف وتوظيف إختيار عامة
 األمريكية المتحدة الواليات واشنطف،. الدولي البنؾ

وأنواعيا  اليندسية العقود -2
http://site.iugaza.edu.ps 

/ajamassi/files/2010/02/access at 6/2/2019 

 رقـ العامة الجيات تبرميا التي التعاقدات تنظيـ قانوف  -3
 الوقائع(. 3أكتوبر، ،2018. )ـ2018 لسنة 182

 القاىرة،. األميرية المطابع(. د) مكرر 39 العدد. المصرية
 مصر

 لسنة 89 رقـ والمزايدات المناقصات تنظيـ قانوف  -4
. األميرية المطابع. يةالمصر  الوقائع(. 1998. )ـ1998
 مصر القاىرة،

 العامة األطر(. أكتوبر ،2018. )المالية وزارة -5
 إتبـر التى التعاقدات تنظيـ بقانوف  المستحدثة يـٕوالمفا
. ٨ٕٔٓ لسنة ٨ٕٔ رقـ بالقانوف  الصادر العامة اتٕالج

 مصر القاىرة،

6- Japan International Cooperation Agency. 
(2012). Guidelines for the Employment of 

Consultants under Japanese ODA Loans. 
Tokyo, Japan.  

7- 
https://www.jica.go.jp/english/our_work/typ 

es_of_assistance/oda_loans/overseas/index.
html/access at 1/2/2019 

8- 
https://www.jica.go.jp/nglish/our_work/type 

s_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guid
e/handbooks/201204.html/access at 

1/2/2019 

-9 http://fidic.org/access at 1/2/2019 

http://fidic.org/access%20at%201/2/2019
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(MAN / MONTH) CONTRACT UNDER JAPANESE 

(ODA) LOANS GUIDELINE 

 

ABSTRACT 

The Japan International Cooperation Agency (JICA) provides soft (ODA) loans to governments of 

developing countries to fund the necessary engineering projects. Where the problem of research is 

to find a pattern of balanced contracting to obtain high-quality engineering services economically 

and effectively. Accordingly, the researcher studied consulting services contracts like (Man / 

Month) contract under Japanese (ODA) loans guideline. 

 

Keywords: Developing Countries - Engineering Services - Estimated Value - Terms Of Reference 

(TOR) - Tenders. 

 

 

 


