الوحدة الفنية التفاقية أغادير
إعالن إبداء االتهتاا
دراسة إقلياية لتقيي اسار اتفاقية أغادير

تعتزم اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسط ط ط طططية "اتفاقية أغادير"  /الوحدة الفنية

التفاقية أغادير في إطار المس ط ط ط ططاةدة الفنية اجوروبية إةراق د ارس ط ط ط ططة إق يمية حول تقييم مس ط ط ط ططار اتفاقية

أغادير بين الدول اجةضط ط ط ططاق (اجردن وتونس ومصط ط ط ططر والم ر

وذلك من خالل د ارسط ط ط ططة أير اتفاقية

أغادير ة ى المبادالت التجارية بين الدول اجربعة ومع اإلتحاد اجوروبي وتشط ط ي

ل بيئة الص ططناةية

في كل ب د ةض ط ططو وإبراز اإلمكانيات المتاحة لتحقيق اندماج وتكامل ص ط ططناةي بين الدول اجةض ط ططاق،
وكذلك من خالل التركيز ة ى أير االتفاقية ة ى تدفق االسط ط ططتامارات البينية واالةنبية المباش ط ط طرة داخل

الب دان االةضاق.

يشارك في إبداق االهتمام مكاتب ال برة أو الدراسات من ب ططدان اتفاقية أغاديططر (اجردن وتونس ومصر

والم ر

أو من اإلتحاد اجوروبي ،ة ى أن يتم وةوبا إبداق االهتمام بإنجاز الدراسة بالنسبة ل مكاتب

من الدول اجةضاق بتشريك خبير دولي أوروبي .ويسمح بمشاركة ائتالفات مكاتب دراسات أو مكاتب

دراسات ومنظمات.

تقدم م فات إبداق االهتمام بمقر الوحدة الفنية التفاقية أغادير بالعاصط ط ط ط ط ط ططمة اجردنية ةمان ،وذلك كافة
ّ
أيام العمل المفتوحة من الساةة التاسعة صباحاً إلى الساةة الرابعة بعد الظهر (الدوار ال امس شارع
حنا قعوار ةمارة رقم  3أو ةن طريق البريد مضط ط ططمون الوصطط ططول باس ط ططم الوحدة الفنية التفاقية أغادير

ص 830487 . .ةمان  11183اجردن وذلك في أةل أقص ط ططا يوم  16فيفري/ش ط ططبا  2021قبل
الساةة .16:00

ونظ ار ل ظروف الحالية ةراق ةائحة كورونا وما من شط ط ط ط ط ط نص أن يعطل وص ط ط ط ط ططول العرو

البريدية في

اآلةال ،يتعين وةوبا إرس ط ططال ص ط ططورة من الوييقة المتض ط ططمنة لتاري اإلرس ط ططال ورقم التتبع البريدي ةبر

البريد اإللكتروني ل وحدة الفنية التفاقية أغادير المشار إليص.

وال يحمل الظرف ال ارةي إال ةبارة " ال يفتح  -إبداء االهتمام بش أ ا ارد اس أأق امية م ق تقي م
مساس امفاي ق أغادير".

ويتضمن ظرفين منفص ين.

 .1يحمل الظرف اجول ةبارة " ال يفتح – ارمةف امداسي وارفني .إبداء االهتمام بشأأأأأأأأ ا ارد اس أأأأأأأأق
امية م ق تقي م

مساس امفاي ق أغادير"

ويتضمن الويائق التالية بال تين العربية واإلنج يزية أو ال تين العربية والفرنسية:

 1السيرة الذاتية لكافة ال براق بفريق العمل ،مع بيان رئيس الفريق وال بير اجوروبي،

 2قائمة في الد ارس ط ططات التي قام بها مكتب ال برة وفريق العمل المعني خاص ط ططة في مجال الد ارسط ط طات

التقييمية لالتفاقيات التجارية الدولية واإلق يمية وآيارها ة ى حجم التبادل التجاري بين الدول اجةض ططاق

(مع ضرورة اإلدالق بالمؤيدات ،

 3تعهد كتابي بااللتزام بالشرو المرةعية،

 4المنهجية المقترحة إلنجاز الدراسة (م طط العمل المقترح ،

 5الم طط الزمني لتنفيذ الدراسة (مع تحديد ةدد أيام العمل .
 .2يحمل الظرف الااني ةبارة " ال يفتح – ارعرض ارماري .إبداء االهتمام بشأأأأ ا ارد اس أأأأق امية م ق
تقي م

مساس امفاي ق أغادير"

ويتضط ط ط ططمن مقترح موازنة بعنوان تكاليف إنجاز الد ارسط ط ط ططة ،دون احتسط ط ط ططا
تتحمل الوحدة الفنية فارق ت ير صرف العم ة.

اجداقات وبعم ة اليورو .وال

ويةتزم ارمكتب بارعرض ارم ّدم رمدة  6أشهر من ارتاسيخ األيصى رتةّ ي ارعروض.
ول حصول ة ى كراس الشرو (العناصر المرةعية أو لمزيد من المع ومات واإليضاحات ،يرةى

االتصال بالوحدة الفنية التفاقية أغادير ة ى الرقم  0096265935305أو زيارة الموقع اإللكتروني

ل وحدة

الفنية

www.agadiragreement.org

أو

ةى

البريد

اإللكتروني

atu@agadiragreement.org

أتكام عامق:
 -ال تقبل العرو

المقدمة بعد انقضاق اآلةال وي خذ بعين االةتبار تاري االرسال بالنسبة ل عرو

المقدمة بالبريد .وال تقبل الت ييرات والتعديالت ة ى العرو
 -ال يفر

المقدمة.
ّ

الشروع في إةراقات العطاق أي التزام ل وحدة الفنية إلسناد العقد لمكتب خبرة.

 ال يمكن استرداد المصاريف المتكبدة فيما يتع ق بإةداد وتقديم العطاقات. ستصبح ةميع المستندات المقدمة من قبل مقدمي العطاقات م ًكا ل وحدة الفنية وسيتم اةتبارها سرية. يكون المكتب الذي يقدم العطاق نيابة ةن ائتالف مكاتب دراسات أو مكاتب دراسات ومنظمات ،فيحالة منحص العطاق ،المسؤول الوحيد تجا الوحدة الفنية لتنفيذ العقد ككل.

