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 االختصارات الشائعة وتعاريف المصطلحات 

 "دعم التنفيذ العملي الموسع" لعمليات الشراء الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بشأن إرشاديةمذكرة 

 االختصارات الشائعة وتعاريف المصطلحات 
 

المعرفة   المصطلحات  وتبدأ  التعليمات.  هذه  في  المستخدمة  المصطلحات  وتعاريف  الشائعة  االختصارات  القسم  هذا  يورد 
 اإلنجليزية.بحرف استهاللي إذا وردت باللغة 

  
 المصطلح كامالً / التعريف االختصار / المصطلح

عرض، يقدمه مقدم العطاء (المناقص)، استجابةً ألي طلب من طلبات تقديم العطاءات،  العطاء (المناقصة)
 لتزويد الّسلع أو األشغال المطلوبة وما يتصل بهما من خدمات.

 أو الخدمات ذات الصلة.الشركة التي تقدم العطاء (المناقصة) لتوفير السلع و/أو األشغال و/ مقدم العطاء (المناقص)
ى تمويل لمشروع ما من البنك اإلسالمي للتنمية. ويشمل المستفيد هو الجهة التي تحصل عل المستفيد

هذا المصطلح أي كيان مشارك في تنفيذ أي مشروع يمّوله البنك اإلسالمي للتنمية بالنيابة 
 عن المستفيد.

شركة استشارية او استشاري مستقل يقدم خدمات استشارية. ويكون االستشاري مستقالً عن  ياالستشار
 كٍل من المستفيد وعن البنك اإلسالمي للتنمية.

الخدمات االستشارية هي تلك الخدمات الفكرية التي تقدمها الشركة االستشارية أو  خدمة (خدمات) استشارية
ت طبيعة مهنية، أو متخصصة االستشاري المستقل. وعادةً ما تكون الخدمات االستشارية ذا
 أو استشاري. وتخضع الخدمات االستشارية لهذه التعليمات.

تعريفها   االحتيال والفساد  يرد  كما  وعرقلة  وإكراه  وتواطؤ  واحتيال  فساد  من  للعقوبات  الموجبة  الممارسات 
 دالفسافي تعليمات البنك اإلسالمي للتنمية بشأن مكافحة االحتيال والفساد، وتعليمات مكافحة 

في  والفساد  االحتيال  ومكافحة  منع  بشأن  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  عن  الصادرة 
 ممولة من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. المشاريع ال

فئة من الشراء تتضمن، على سبيل المثال: المواد المستهلكة غير المعمرة، والمعدات  السلع
واآلالت والسيارات والسلع والمواد الخام والمحطات أو المنشآت الصناعية. وقد يشمل 

والتأمين، والتركيب، وإجراء االختبارات المصطلح أيضا الخدمات ذات الصلة، مثل النقل، 
 النهائية للبدء بالتشغيل، والتدريب، والصيانة األولية.

HEIS دعم التنفيذ العملي الموسع 
ICB سة الدولية المفتوحةالمناف 

IsDB البنك اإلسالمي للتنمية 
MC  البلد العضو 

NCB المنافسة الوطنية المفتوحة 
ما يتم تقديم العطاءات الخاصة   خدمات غير استشارية  بالخدمات غير االستشارية، خدمات ليست استشارية. عادةً 

ويتم التعاقد بشأنها على أساس نواتج أداء قابلة للقياس، ويمكن تحديد معايير األداء الخاص 
بها بوضوح وتطبيقها باستمرار. ومن األمثلة على ذلك: الحفر، والتصوير الجوي، وصور 

 األقمار الصناعية، ورسم الخرائط والعمليات المماثلة.
PAD المشروع مستند تقييم 
PIU وحدة تنفيذ المشروع 
PPS أخصائي مشتريات المشروع 

Procurement   وظيفة التخطيط والحصول على السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية و/أو الخدمات
 غير االستشارية لتحقيق األهداف المطلوبة 

Procurement 
Documents 

هذه   في  استخدامه  تم  عام  يصدرها مصطلح  التي  الشراء  مستندات  كافة  ليشمل  التعليمات 
وتشمل: عن   المستفيد.  التّعبير  وخطاب  المحدد،  الشراء  وإخطار  العام،  الشراء  إخطار 

عطاءات،  تقديم  وطلب  المسبق،  التأهيل  ووثيقة  االهتمام،  عن  التعبير  وطلب  االهتمام، 
 وطلب استدراج العروض، وأية إضافات أخرى. 

بتوفير   العرض  والخاص  العروض،  استدراج  لطلب  استجابة  العرض  مقدم  يقدمه  الذي  العرض 
 الخدمات االستشارية المطلوبة. 

 الشركة التي تقدم عرضا لتوريد الخدمات االستشارية المطلوبة.  مقدم العرض 
PS  استراتيجية الشراء 

OTL قائد فريق العمليات 



 االختصارات الشائعة وتعاريف المصطلحات 

 "دعم التنفيذ العملي الموسع" لعمليات الشراء الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بشأن إرشاديةمذكرة 

 المصطلح كامالً / التعريف االختصار / المصطلح
TT المهام  فريق 

VFM  اإلنفاق مردودية 
والهدم،   األشغال التأهيل،  وإعادة  واإلصالحات،  اإلنشاءات،  إلى  تشير  التي  الشراء  فئات  من  فئة 

والتأمين،   النقل،  مثل  الصلة،  ذات  والخدمات  المدنية،  األشغال  مباني  وصيانة  والترميم، 
 والتركيبات، والتجهيز للبدء بالتشغيل والتدريب. 
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 مقدمة  - 1قسم 

1 
 "دعم التنفيذ العملي الموسع" لعمليات الشراء الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بشأنمذكرة إرشادية 

 مقدمة  -1قسم 

  ) HEISتعريف ومفهوم دعم التنفيذ العملي الموسع ( 1- 1
  

)، قد يوافق البنك  2019(إبريل  وما يتصل بهما من خدمات  من تعليمات شراء السلع واألشغال    1- 36و  1- 35  للفقرتينوفقا  
العضو،   البلد  أو  المستفيد  أن  البنك  يجد  عندما  التنفيذ  مجال  في  وموسع  عملي  بشكل  المستفيد  دعم  على  للتنمية  اإلسالمي 

بسبب االقتضاء حسب   أو  البشر  صنع  من  كارثة  أو  طبيعية  كارثة  جراء  المساعدة  على  الحصول  إلى  عاجلة  بحاجة  ، (أ) 
اني من قيود على صعيد القدرات جراء أوضاع هشة أو مواطن ضعف معينة (ال سيما الدول الصغيرة). صراع ما، (ب) يع

ويحدد البنك اإلسالمي للتنمية نطاق وطبيعة مثل ذلك الدعم في كل حالة على حدة، وال يجوز أن يؤدي ذلك إلى قيام البنك 
  ستفيد مسؤوالً عن تنفيذ المشروع. اإلسالمي بتنفيذ عملية الشراء نيابةً عن المستفيد، ويظل الم

 العالقة القانونية بين المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية وتوزيع المسئوليات 2- 1
  

)، يحكم اتفاق  2019(إبريل    وما يتصل بهما من خدماتمن تعليمات شراء السلع واألشغال    1- 8و  1- 7و  1-6ا للفقرات  وفقً 
كالً  على  المترتبة  القانونية  الواجبات  من   القوانين  الممولة  الشراء  بعملية  يتعلق  فيما  والمستفيد  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من 

البنك اإلسالمي للتنمية. وال تنشأ بموجب اتفاقية التمويل أي حقوق ألي طرف آخر بخالف طرفي االتفاق. وال يحق ألي  
لمطالبة باألموال التي يقدمها البنك اإلسالمي للتنمية بموجب ذلك االتفاق. وتحدد مستندات العطاء (كراسة الشروط)  طرف ا

التي يصدرها المستفيد، والعقد الذي يبرمه مع المناقصين والمقاولين، حقوق المستفيد والمناقصين والمقاولين وواجبات كل 
ط عن  التمويل  بأنماط  يتعلق  وفيما  واإلمنهم.  بالتقسيط  والبيع  اإلجارة  المتعلقة ستصناعريق  العقود  تشير  أن  يتعين   ،

بالمكونات الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بوضوح إلى أن المستفيد يمثل وكيل البنك اإلسالمي للتنمية في العقود المشار  
ق عند شراء السلع و/ أو األشغال و / أو ما يتصل إليها. وتقع على المستفيد المسؤولية النهائية لتحقيق أفضل مردودية لإلنفا

بهما من خدمات، ومسؤولية إتمام تنفيذ المشاريع بنجاح. بينما يُعتبر البنك اإلسالمي للتنمية مسؤوالً عن صرف المبالغ بما 
أو الخدمات ذات يتسق وشروط وأحكام اتفاق التمويل والعقد المبرم شريطة أن يكون الدفع مقابل تسليم السلع أو األشغال  

الصلة وفق تعريفها الوارد في اتفاق التمويل، وعلى أن يكون قد تم شراؤها بما يتسق وأحكام تلك التعليمات، وغير ذلك من  
 الشروط الواردة في اتفاق التمويل.

  المنتظم لتنفيذادعم  3- 1
  

من التي تتحقق  المشورة والرقابة    للمستفيد   الذي يقدمه البنك في مجال المشتريات، يقدم البنك  المنتظم للتنفيذ في إطار الدعم  
و/ السابقة  المراجعات  والتدريب  خالل  للمشتريات،  المستقلة  أو  الالحقة،  االئتمانية  وأو  اآلليات  من  ذلك  المالئمة غير 

  لمستوى المخاطر الكامنة في المشروع أو محفظة محددة. 

 العملي الموسع   التنفيذ دعمنطاق  4- 1
  

للفقرتين  وفقً  و  1- 36و  1- 35ا  واألشغال  السلع  شراء  تعليمات  خدمات من  من  بهما  يتصل  في  2019(إبريل    ما  فإنه   ،(
  التنفيذ   دعمإلى تقديم    البنك  يتجهحاالت الحاجة العاجلة إلى الحصول على المساعدة أو وجود قيود على قدرات المستفيد، قد  

أخرى، ما    العملي الموسع، ضمن أنشطةٍ   دعم التنفيذ   . وبمفهوم أشمل، قد يتضمنبدالً من دعم التنفيذ المنتظم  العملي الموسع
  يلي: 

 مستندات الشراء إعداد مسودة   )أ
 تحديد مواطن القوة والضعف في العروض / المقترحات.   ) ب
 متابعة الحوارات والمفاوضات مع المناقصين / االستشاريين  ) ج
 د. وتقارير المشتريات ومستندات إرساء العق إعداد مسودة  )د 

  
مما هو الحال في أكبر    عمليات شراء فعالة بصورةٍ يتيح الدعم العملي الموسع لفرق المهام مساعدة المستفيدين على تنفيذ  

الدعم   دعم المنتظمحاالت  يُمّكن  بشكل  .  فرصةً   تنفيذ المشاريع  تقدم  من  موسعوعملي    التنفيذ  ويتيح  أسرع،   مباشرةً   بشكٍل 



 مقدمة  - 1قسم 

2 
 "دعم التنفيذ العملي الموسع" لعمليات الشراء الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بشأنمذكرة إرشادية 

ً نظرلنقل مهارات المشتريات   ً معالبنك والمستفيد    يلعمل موظف  ا   المتوقع أيضا أن يُسهم دعم. ومن  ن قُرٍب بصورةٍ أكبرع  ا
في    التنفيذ  الدخول  على  الشركات  من  المزيد  يشجع  قد  مما  التسليم،  تسريع  في  الموسع  إلى المناقصةالعملي  باإلضافة   ،

 تحسين الجودة اإلجمالية للمشروع في المواقف األقل قدرة.

  ؟متى تستخدم هذه المذكرة اإلرشادية في عمليات الشراء واالختيار 5- 1
  

ً تحديد يتعين على المستفيدين الرجوع إلى هذه المذكرة اإلرشادية   مراحل دورة    وتقرير في مرحلة إعداد استراتيجية الشراء  ا
في هذه المرحلة، أثناء تقييم قدرة المستفيد ووحدة تنفيذ المشروعات، فحياة المشروع التي يلزم فيها الدعم العملي الموسع.  

  لغرض.لالمالئمة إلعداد خطة الشراء وذلك العملي الموسع  نفيذ التدعم  يتم تحديد الحاجة إلى
  

الملحق   الملحق    1يقدم  يوفر  كما  للتنمية  اإلسالمي  البنك  في  األعضاء  بالبلدان  والمواقع   2قائمة  المرجعية  بالمواد  قائمة 
  االلكترونية ذات الصلة. 

  
  



  تطبيق دعم التنفيذ العملي الموسع في المراحل المختلفة لعملية الشراء - 2قسم 

3 
 "دعم التنفيذ العملي الموسع" لعمليات الشراء الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بشأنمذكرة إرشادية 

 عملية الشراء لالعملي الموسع في المراحل المختلفة  دعم التنفيذتطبيق  -2قسم 
  

  العملي الموسع الذي يمكن أن يقدمه البنك للمستفيدين المؤهلين خالل دورة حياة المشروع:  التنفيذ عام لدعم لخص م فيما يلي
  
العملي  التنفيذ دعمإتاحة   المهمة  م

  (نعم / ال) الموسع
  نعم   مستندات الشراء مسودة إعداد   1
المسائل تقديم العروض بصفة مراقب، ويتضمن ذلك إيضاح  ما قبل  حضور اجتماعات    2

  المتعلقة بتعليمات الشراء في المشروعات الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.
  نعم 

المسائل المتعلقة بتعليمات    توضيحبصفة مراقب، ويتضمن ذلك    العروضحضور فتح    3
  الشراء في المشروعات الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

  نعم 

  نعم   لعروض.في اتحديد مواطن القوة والضعف   4
  ال  تقييم العروض / المقترحات بالنيابة عن المستفيدين.  5
  ال  تقرير المناقص الفائز.   6
  نعم   بحاجة إلى التوضيح أو التفاوض بشأنها. داء المشورة في األمور التي تكون سإ  7
ذلك    8 ويتضمن  مراقب،  بصفة  المفاوضات  بتعليمات    توضيححضور  المتعلقة  المسائل 

  الشراء في المشروعات الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.
  نعم 

  ال  إجراء المفاوضات.  9
ذلك    10 ويتضمن  األسباب،  بيان  في    توضيح متابعة  الشراء  بتعليمات  المتعلقة  المسائل 

  المشروعات الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.
  نعم 

  ال  إعداد بيانات األسباب بالنيابة عن المستفيدين   11
  نعم   دعم المستفيدين في معالجة الشكاوى المتعلقة بالشراء  12
  نعم  لنهائيصياغة خطاب الترسية ا  13
  نعم   دعم المستفيدين في تحديد الترتيبات الالزمة لمتابعة تنفيذ المشروع  14

  
ً دائمظل  ي في جميع الحاالت،  والعملي الموسع محل سلطة المستفيد في اتخاذ القرار.    التنفيذ   ال يحل دعم قرار الشراء في    ا

عن   نيابةً   ت اقرارللالبنك للمستفيد اتخاذ    مقدم منالعملي الموسع ال  التنفيذ   المستفيد. ال يُشكل دعم  المراحل الرئيسية مسؤولية
  المستفيد.

  
ً بدء لمراقبة عملية الشراء    بالتزامن  عملي موسع بتوفير مزود (مزودي) ضمان النزاهة  التنفيذ بشكل  يمكن استكمال دعم  ا

  .االقتضاء من فتح العروض / المقترحات وحتى تنفيذ العقد وإبالغ النتائج إلى المستفيد والبنك وعالنيةً، حسب 
  

بالفقرتين   من تعليمات شراء السلع واألشغال وما يتصل بهما من خدمات، يتولى فريق المهام بالبنك    1- 36و  1- 35عمالً 
ال العملي  الدعم  تقديم  مسئولية  للتنمية  ً وفقموسع  اإلسالمي  بصفته  المقررةلحدود  ل  ا المشروع،  مشتريات  أخصائي  ويقدم   .

  بالمشتريات. المتعلقعضًوا في فريق المهام، الدعم 
  

الوطنية    / الدولية  والمنافسة  المفتوحة  المنافسة  أعقاب  في  النموذجية  الشراء  عملية  تصف  التعليمات  هذه  أن  حين  في 
الذيالمفتوح الموسع  الفعلي  الدعم  فإن  حسب    ة،  تطبيقه،  يمكن  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من  االقتضاءيقدمه  نوع  أي  على   ،

ً وفقأنواع المشتريات    لتعليمات الشراء، بصرف النظر عن طريقة االختيار.  ا

  إعداد المشروع: تصميم خطة فعالة لدعم التنفيذ  1- 2
  

التنفيذ  لتخطيط  اليبدأ   لدعم  خطة  بتصميم  المستفيد،  مع  بالتعاون  البنك،  ويقوم  المشروع.  إعداد  أثناء  التنفيذ  تلخص دعم 
المشروع. أثناء  لمجاالت الرئيسية التي اتفق فيها البنك والمستفيد على أن يقوم البنك بتوفير الدعم العملي الموسع لتنفيذها  ا

 ُ   الحد من تلك المخاطر أثناء التنفيذ. وكيفية ،قد تهدد تحقيق نتائج المشروع يالمخاطر الرئيسية التالخطة على هذه ركز وت
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قد يوضح المستفيد حاجته إلى الدعم العملي الموسع من البنك اإلسالمي للتنمية في استراتيجية الشراء. وفي هذه الحالة يقوم  
استراتيجية   ملخص. يتعين أن يتضمن  التنفيذ وتحديد مدى حاجته إلى الدعم العملي الموسع في    ،البنك بتقييم قدرة المستفيد 

بناء دعم  الشراء،  نطاق  على  مشتمالً  المشروع،  تقييم  مستند  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  طلب  الموسع    التنفيذ   على  العملي 
  المطلوب للمستفيد. ويمكن مناقشة هذه الترتيبات واالتفاق عليها أثناء المفاوضات، ويتم اإلفصاح عنها في خطة الشراء.

  
من   يشمل  ل عداد  اإلكجزء  وقد  الشراء.  استراتيجية  إعداد  في  المستفيد  دعم  المشروع  مشتريات  ألخصائي  يمكن  لمشروع، 

استراتيجية الشراء مع المستفيد. ويعمل أخصائي مشتريات المشروع، أثناء   إعداد مسودةو   جمع المعلومات المطلوبةذلك  
إعداد استراتيجية الشراء، على تعزيز ملكية المستفيد والتأكيد على اضطالع المستفيد بمسؤولية اتخاذ القرارات. ولتسهيل  

وشرح األساس المنطقي   ،الشراء  يةاستراتيج  عداد إل  مختلفةهذه العملية، يمكن ألخصائي مشتريات المشروع تقديم خيارات  
ً استناد للترتيبات المفضلة   إلنفاق. ويتم تسجيل  امردودية  تحقيق  على قدرة كل منها على تحقيق أهداف تطوير المشروع و  ا

ترتيبات الشراء المفضلة ألنشطة المشروع في استراتيجية الشراء وخطة الشراء. وبمجرد االنتهاء  ب  الخاصقرار المستفيد  
  استراتيجية الشراء، يتم موافاة البنك بها لمراجعتها ثم الموافقة عليها. وضعمن 

 
ً تيسير في الفقرة    البنكالستجابة    ا المبينة  المساعدة  إلى  حاالت الحاجة الملحة  في  ن تعليمات شراء السلع  م  4- 11السريعة 

خدمات   من  بهما  يتصل  وما  مبسطة.  واألشغال  شراء  استراتيجية  إعداد  يتم  والطوارئ،  الكوارث  حاالت  هذه  وفي  في 
دعمةالحال من  كجزء  المشروع،  مشتريات  ألخصائي  يمكن  المطلوبة،  القدرات  العميل  لدى  يكن  لم  إذا  العملي    التنفيذ   ، 

  خطة الشراء. إعداد مسودةالشراء. كما يمكنه تقديم دعم مماثل في  استراتيجيةإعداد مسودة  الموسع، 
  

في حاالت الطوارئ، قد يتعذر على المستفيد إعداد استراتيجية وخطة شراء المشروع أثناء اإلعداد للمشروع، وربما يتم 
الحال هذه  في  المشروع.  تنفيذ  مرحلة  إلى  الوثائق  هذه  استكمال  تحديد  ةإرجاء  يمكن  ال،  بشكل دعم    إلى  حاجةمدى  التنفيذ 

  الشراء ومناقشتها مع المستفيد. قدراتتقييم  من خاللموسع وعملي 

  تنفيذ المشروع 2- 2
 

كجزء من مهام دعم ومتابعة التنفيذ التي يضطلع بها البنك أثناء تنفيذ المشروع، يتحقق أخصائي مشتريات المشروع من 
على   المستفيد  عن    تنفيذ استعداد  فضال  الشراء،  خطة  وتحديث  منومراجعة   للتنفيذ  المطلوبين  الموظفينتوفر    التحقق 

ه قد تم تخصيصهم و/ أو تعيينهم، وأن الترتيبات الالزمة التخاذ القرارات أو أن  ،(الموظفون و/ أو الموارد المتعاقد معها) 
تمتاحةوالمتابعة   المشتريات  ألخصائي  ويمكن  مسؤولياته  .  حول  للمستفيد  توجيهي  تدريب  ترتيبات  الخاصة  قديم  بتنفيذ 
   بالمشروع. مشتريات

 إعداد مستندات الشراء   3- 2
  

على  المستفيد  قدرة  مدى  على  الشراء  مستندات  إعداد  في  المشروع  مشتريات  أخصائي  يقدمه  الذي  الدعم  مستوى  يتوقف 
ذي يقدمه البنك للمستفيد، يمكن ألخصائي المشتريات، عن طريق قائد فريق  ال   المنتظمتنفيذ عملية الشراء. كجزء من الدعم  

 أية  أمثلة من مشاريع سابقة أوبنموذجية أو  المواصفات  النماذج واللقياسية، والعمليات، موافاة المستفيد بمستندات الشراء ا 
  مصادر أخرى متاحة. بعد ذلك، يتولى المستفيد إعداد مستندات الشراء وتقديمها إلى البنك لمراجعتها.

  
  يتمثل د مستندات الشراء. وقد  الفعلي الموسع، يمكن للبنك تقديم المزيد من الدعم للمستفيد في إعداالتنفيذ  دعم    في حالةبينما  
أو    مسودة  صياغة  فيذلك   الشراء،  المستفيد    االشتراكمستندات  المستندات  وبينما  صياغتها.  في  مع  تلك  إعداد  يعد 

النهج المفضل لتعزيز ملكية المستفيد وبناء قدراته، فإنه في الحاالت التي يفتقر فيها المستفيد إلى باالشتراك مع المستفيد هو  
  ، يمكن ألخصائي المشتريات صياغة تلك المستندات.المشروع القدرة على إعدادها باالشتراك مع أخصائي مشتريات

  
كافة األمور ذات الصلة بمستندات ، أثناء إعداد المستندات باالشتراك مع المستفيد، بشرح  المشروع  يقوم أخصائي مشتريات

المستندات الواردة بجوانب  البكافة    ةالخاص  اتوقيت وطبيعة اتخاذ القرارتحديد ت  ويتأكد من  وما تتضمنه للمستفيد،الشراء  
  .تلك المستندات في بداية إعداد بوضوح له النهائية 

  
فور  لذا  الممانعة.  عدم  ومنح  البنك  بها  يقوم  التي  االئتمانية  المراجعة  محل  الشراء  لمستندات  المشترك  اإلعداد  يحل  ال 

ُ   االنتهاء يرتب البنك ،  ولتجنب أي تضارب في المصالح  .لبنك للحصول على عدم الممانعةإلى ا قدم  من إعداد المستندات، ت
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اإلجراءات المالئمة للحد من ذلك، مثل مراجعة مستندات الشراء من قبل أخصائي مشتريات غير الذي قدم الدعم للمستفيد 
  أثناء إعداد المستندات.

  إجراءات المناقصة  4- 2
  

الدعم   من  يُ لتنفيذ ل  المنتظمكجزء  وضع  ،  في  المستفيد  المشروع  مشتريات  أخصائي  عن   الخاصة  ترتيباتالدعم    اإلعالن 
يوفر قائد فريق العمليات النماذج التي يمكن استخدامها لتسجيل المعلومات المطلوبة. بينما و.  فرص الشراء وتلقي العروض

حالة   على   التنفيذ   دعمفي  ذلك  في  بما  إدارة عملية الشراء،  في  دعم المستفيد  ألخصائي المشتريات  الموسع، يجوز  الفعلي 
) على  الموافقة  الحصر؛  ال  المثال  لم  طريقة)  1سبيل  المستفيد  (إصدار  الشراء،  للرسوم  2ستندات  المستفيد  دفع  كيفية   (

وحسابها ( عند االقتضاء ( 3واستالمها  منها،  الكترونية  نسخة  وتقديم  الشراء  لمستندات  المستفيد  كيفية طباعة  تسجيل 4)   (
  لها.) الترتيبات التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على سرية العروض حتى فتحها وتسجي5بتلقي مستندات الشراء ( مهتمينال
  

ً أخذ  االعتبار  ا على    في  للحصول  المؤهلة  البلدان  في  المناقصين  مشاركة  ضعف  عن  الناجمة  التنفيذ  المخاطر  العملي دعم 
المستفيد   دعم  المشروع  مشتريات  ألخصائي  يمكن  عنالموسع،  نطاقٍ   لإلعالن  على  الشراء  إلى   واسعٍ   فرص    باإلضافة 

وتحديد    ،المستهدفةوفي سفارات البلدان المحتملة    ذلك نشر فرص الشراء  ويتضمن.  بشكٍل أكبر  السوقدخول    السعي إلى
أو   المحتملين  الخدمات  الالصناعية، و  الكياناتمزودي  قد إجراء  االستجابة التنافسية.  لضمان  في السوق  المناسبة  ترتيبات 

وإقامة ندوات توعية   ،وعقد اجتماعات عامةتشمل الترتيبات الخاصة بالسوق إرسال نسخ من فرص الشراء المعلن عنها،  
الخاص مع القطاع  باألعمال  سوقية   وذلك  خاصة  كانت هناك مخاوف  إذا  الفرصة والسوق.  حجم وطبيعة  مع  يتناسب  بما 

العملي الموسع الذي يقدمه البنك لتهدئة مخاوف مقدمي العروض   التنفيذ   بشأن قدرة المستفيد، قد يتم اإلعالن عن دور دعم
  ملين وتحفيزهم على المشاركة.المحت

 اجتماعات ما قبل تقديم العروض 5- 2
  

المشروع   مشتريات  ألخصائي  االجتماع،  اليمكن  سير  بشأن  المستفيد  توجيه  خالل  من  لالجتماع  التحضير  في  مساعدة 
المشورة   وإسداء  طرحها  المحتمل  األسئلة  مناقشة  طريقة  ذلك  طلبات    حول ويتضمن  ورود  حالة  وفي  عليها.  الرد  كيفية 

التوضيح من مقدمي العروض، يمكن إعداد مشاريع الردود أو مناقشتها كجزء من الدعم العملي الموسع الذي يقدمه البنك 
العروض  تقديم  قبل  ما  اجتماعات  يحضرون  كمراقبين  البنك  موظفي  بدور  المستفيد  بتذكرة  المهام  فريق  يقوم  للمستفيد. 

ُ طريقة  د وتحدي   عند الحاجة.بمعزٍل عن اآلخرين لمستفيد من طلب المشورة امكن ت
  

دعم من  كجزء  المشروع،  مشتريات  ألخصائي  العروض/   التنفيذ   يجوز  تقديم  قبل  ما  اجتماعات  حضور  الموسع،  العملي 
مراقب،   بصفة  بتعليمات    األمورتوضيح  ويتولى  المقترحات  الممولة  الشراءالمتعلقة  المشروعات  اإلسالمي   في  من البنك 

كاملة، ولكن يمكن ألخصائي المشتريات  بصورةٍ  مسئولية إدارة اجتماعات ما قبل تقديم العروض  ب  يضطلع المستفيد للتنمية.  
  سليم.النحو  المراقبة االجتماع لضمان إجرائه على 

  
االجتماع  تُسَجل والنزاهة،  اتمحاضر  الشفافية  االجتماع    يُعد كما    لتعزيز  الجيدة.  صوتيًاتسجيل  الممارسات  ويمكن    من 
العروضألخصا تقديم  قبل  ما  اجتماعات  أثناء  مالحظاته  تدوين  المشتريات  الجلسات.   ئي  اجتماع  محضر  في  وتضمينها 
ً فعليمحضر االجتماع   مسودة دعم المستفيد في إعداد   له أيًضاويجوز    شريطة موافقة المستفيد عليه. ا

 العروضفتح  6- 2
  

فتح العروض،   المستفيد  قبل  تذكير  المفيد  يتأكد من  ب  أن  للقيام  شخص  المطلوبين وتعيين  المسؤولين  حضور    جراءات إمن 
بالنسبة    يتأكد أنها واضحةً فتح العروض ل  إجراءات، يمكن ألخصائي المشتريات إطالع المستفيد على  عجتماالوقبل ا  الفتح.

ما   مناقشة  ذلك  ويشمل  تالله.  فتح  وتهينبغي  وترتيب  العروض  أثناء  ال  و،  تالوتها،  الذي  عالنيةً   يجبما  (مثل   تالوته 
 العروض التي تم سحبها). 

  
من   في    التنفيذ   دعموكجزء  المستفيد  لدعم  العروض  فتح  المشتريات  أخصائي  يحضر  قد  الموسع،  بنجاح    إدارتهاالعملي 

السليم.  تنفيذهاوضمان   النحو  فتح  و  على  نجاح  فتحها  العروضيتطلب  يتم  العروض   ،عالنيةً   أن  مقدمي  أسماء  وتالوة 
سجل   وإعداد  حضورهم،  يؤكد  سجل  على  الحاضرين  وتوقيع  العروض،  بفتحوأسعار  و  خاص  مقدمي موافاة  العروض 
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المشتريات  و .  به  العروض ألخصائي  االجتماع  يجوز  المشروعات أثناء  في  الشراء  بتعليمات  المتعلقة  األسئلة  على  الرد 
  مولة من البنك اإلسالمي للتنمية.الم

 تقييم العروض 7- 2
  

العروض،   لتقديم  النهائي  الموعد  المشروع    يتأكد قبل  مشتريات  تم  أخصائي  والمقترحات  أنه  العروض  لتقييم  فريق  تكوين 
ً أيضيتحقق  عليه أن  مزود ضمان النزاهة. والالزمة لتخاذ الترتيبات  وا الُمقيّمين للنماذج القياسية الخاصة  جميع  ستيفاء  امن    ا
  تضارب المصالح.  اتإقرارب
 
التأكد    إلى  هذه الندوة  هدف، بحيث ت لتقييملالمستفيد    إعداد تقييم العروض / المقترحات أثناء  عن  من المفيد عقد ندوة تدريبية  و

يلي ( لما  فريق التقييم  إدراك أعضاء  تقييم العروض، (1من  وبعد  وأثناء  قبل  أدوراهم ومسؤولياتهم  االختيار  2)  معايير   (
المقترحات العروض/  تقييم  (وكيفية  التقييم    طريقة )  3،  درجات  مردودية  لتقرير  جمع  أعلى  يحقق  الذي   إلنفاق. لالعرض 

الشأنو هذا  في  الجيدة  الممارسات  المستفيد إجراء    أيًضا  من  فريق  خاللها  يتعرض  حيث  التقييم  لعملية  يُ   محاكاة   توقع لما 
التدريبية قبل فتح العروض أن تقلل من مخاطر   أثناء  حدوثه التقييم الفعلي للعروض أو المقترحات. من شأن إقامة الندوة 

  . همالذي قد يتسبب في تحيز؛ األمر على العروض االطالعن للمعايير بعد ي مقيّ عدم الموضوعية التي قد تنشأ حال تفسير المُ 
  

ً جزءبمجرد إنشاء لجنة التقييم واالتفاق على تاريخ بدء التقييم، يجوز ألخصائي مشتريات المشروع، باعتباره   من فريق   ا
ويتضمن ذلك مراجعة العروض مع المستفيد وتحديد نقاط .  تقييم العروض  جوانب  المهام، تقديم الدعم للمستفيد فيما يخص

و ال ً وفق بها  ضعف  القوة  الشراء.  ل  ا مستندات  المتعلقة  متطلبات  غير  الجوانب  لمراجعة  الترتيبات  العمليات  فريق  قائد  يتخذ 
  تُلبي أو ال    تُلبي  العملي الموسع. ويعني ذلك تحديد الجوانب التيالتنفيذ  جزء من دعم  كبالمشتريات (أي المواصفات الفنية)  

في   الشراء  مستندات  وتحديد  تلك  متطلبات  بشأنهاالمحتمل    األمورالعروض،  الفنية  المناقشات  إجراء  أو  ،  التفاوض 
ا تتم هذه المراجعة باالشتراك مع المستفيد، ويمكن أن تكون جزءً وذلك.    وغير  مغاالة في األسعار  تتضمنالتي    والجوانب

  منفصل. بشكلٍ  وال يجب تنفيذها العروضمن عملية تقييم 
  

تسجيل   في  البنك  يشارك  عرضال  كل  يحزرها  التي  يوضح    الدرجات  قد  ولكنه  العروض،  تقييم  أثناء  القرارات  اتخاذ  أو 
نقاط قوة وضعف العروض لمساعدة لجنة التقييم. ويجوز ألخصائي المشتريات، رغم عدم مشاركته في اتخاذ القرارات، أن  

ويتحقق فريق المهام من    محتواها.ا مع معايير العروض أو  إذا لم يكن متسقً   ،إليها قرار المستفيد   استند يناقش األسس التي  
استشاري فقط، وأن عملية اتخاذ القرار تقع على عاتق فريق التقييم   دور   لبنكل بوضوح أن    هإبالغب  وذلك استقاللية المستفيد  

  الذي عينه المستفيد.
  

ً ُمقيّمليس للبنك حق التوقيع على تقرير التقييم بصفته   ئق المستفيد، وال يشكل إسداء  يقع اتخاذ القرار النهائي على عا  ولكن.  ا
  البنك المشورة للمستفيد اتخاذا للقرار من جانب البنك.

  
في بعض الحاالت، قد يكون لدى المستفيد لجان منفصلة، كلجنة تقييم العروض / المقترحات وفريق آخر أو لجنة للموافقة 

المشورة لفريق التقييم وال يحضر اجتماعات لجنة الموافقة على التقييم وإرساء العقد. وفي هذه الحاالت، يكتفي البنك بإسداء  
 إلى مستوى المشاركة في اتخاذ القرار. ذلك يرقى  ربما  هألن

  الحصول على بيان األسباب من مقدمي العروض ومعالجة الشكاوى 8- 2
  

دعم من  في    التنفيذ   كجزء  المستفيد  دعم  مشتريات المشروع  يمكن ألخصائي  مقدمي  لبيان األسباب  إعداد  العملي الموسع، 
الشراء،  العروض عملية  عن  ناشئة  شكاوى  أية  على  يمكن  ومعالجتها  والرد  باألسباب،  مكتوب  بيان  على  وللحصول   .

 المستفيد في صياغة البيان.  ةألخصائي المشتريات مساعد 
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 بيان األسباب  9- 2
  

في حالة عقد اجتماع لبيان األسباب، يجوز ألخصائي مشتريات المشروع دعم المستفيد في إعداد الردود على طلبات بيان 
مسؤوالً  المستفيد  يظل  ولكن  مراقب،  بصفة  االجتماع  حضور  يمكنه  كما  الفعلي.  االجتماع  قبل  بيان    األسباب  تقديم  عن 

األسباب. ويمكن أيضا ألخصائي مشتريات المشروع توضيح األمور ذات الصلة بتعليمات الشراء في العمليات الممولة من 
  البنك اإلسالمي للتنمية للمستفيد خالل بيان األسباب.

  
المستفيد   المشروع  مشتريات  أخصائي  ً أيضويُدعم  عل  ا األسباب  بيان  سجالت  حفظ  من  التأكد  مناسبفي  نحو  وإعداد    ،ى 

 وتسجيله بملف المشتريات. ،ملخص لبيان األسباب

 معالجة الشكاوى 10- 2
  

من  التأكد  ذلك  في  بما  تنشأ،  قد  التي  الشكاوى  ومعالجة  مراجعة  في  المستفيد  دعم  المشروع  مشتريات  ألخصائي  يمكن 
الردود صياغة   الشكاوى    مشروع  المستفيد  على  يظل  ولكن  المطلوبة.  العناصر  كافة  كافة   مسؤوالً وتضمينها  إصدار  عن 

 الردود على هذه الشكاوى. 

 المفاوضات الخاصة بالعقود والمناقشات الفنية 11- 2
  

االستعداد المفاوضات   علىفي مساعدة فريق المستفيد    دعم التنفيذ المنتظم،في إطار    ،المفاوضاتالمقدم أثناء  دعم  اليكمن  
  . وقد يشمل ذلك تقديم ندوة / تدريب للمستفيد لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.اإلجراءاتوتقديم المشورة بشأن 

  
  شامالً   فريق المهام  قيامبإرساء العقد عليها،    الموصيقبل إجراء المفاوضات بين المستفيد والشركة  من الممارسات الجيدة،  

باإلضافة إلى   ،م تقرير العروض لتحديد نقاط التفاوضيأخصائي مشتريات المشروع بدعم المستفيد من خالل مراجعة تقي
بترسية العطاء عليه. ويتم أثناء المراجعة  ي  الموص  /  ا العطاء عليهمراجعة تفاصيل العرض المقدم من المناقص الذي رس

والتسهيالت التي ستقدم للمستفيد. وبالنسبة    ،واالختصاصات  ،ومستندات العطاء  ،التعليقات على المواصفات  دراسةا  تحديدً 
ف يقدم  ذلك،  بعد  المقترحات.   / العروض  أجزاء  جميع  في  الصلة  ذات  التكاليف  فحص  يجب  العروض،  تقديم  ريق لطلبات 

المهام الدعم للمستفيد في إعداد خطة التفاوض التي تحدد بوضوح قائمة النقاط التي سيجري التفاوض بشأنها. يمكن تقديم  
  هذه القائمة للمناقص / االستشاري لتسهيل اإلعداد للمفاوضات. 

  
دعم حالة  ال    التنفيذ   في  ولكنه  المراقب،  بصفة  المفاوضات  حضور  المشروع  مشتريات  ألخصائي  يجوز  الموسع،  العملي 

 ً ً تحسب  يشارك في المفاوضات أو اتخاذ القرار. ومن الممارسات الجيدة في هذا الشأن تسجيل تلك المفاوضات صوتيا ألي    ا
  حدث في المستقبل. ياعتراض قد 

  
األمر   تطلب  تفصيليةإذا  مناقشات  تأجيل   إجراء  اقتراح  المشروع  مشتريات  ألخصائي  يمكن  للمستفيد،  المشورة  لتقديم 

المفاوضات للسماح بإجراء مناقشات داخلية بين أعضاء فريق المستفيد. وخالل هذه المناقشات، يمكن ألخصائي مشتريات  
تقديم   اتفصيالً مشورة  الالمشروع  قبل  من  تتم  قد  محاوالت  أي  يتجنب  أن  عليه  يتعين  ولكن  المناقصين .   / الستشاريين 

المناقشات،   في  ما  إلشراكه  ذلك  من  اإلسالمي ويستثنى  البنك  من  الممولة  المشاريع  في  الشراء  تعليمات  بتوضيح  يتعلق 
  للتنمية.

  
انتهاء أو    يمكن  المفاوضات،  بعد  المفاوضات  سجل   / محضر  صياغة  في  المستفيد  دعم  المشروع  مشتريات  ألخصائي 

ً أيضيمتد الدعم    المناقشات الفنية. قد  استنادًا إلى نتائج المفاوضات. ويشمل ذلك    ، ليشمل العمل مع المستفيد في صياغة العقد   ا
)1) العقد،  تنفيذ  خطة  إعداد  تحديد  2)  (ل  الالزمة  ترتيباتال)  العقد،  تنفيذ  إلى 3متابعة  الوصول  في  المستفيد  مساعدة   (  
مراجعة  ل  المستقلة  مجالسال وخبراء  المستندات  مراجعة  هذه  تقديم  عن  مسؤوالً  المستفيد  يكون  حال،  أية  على  المنازعات. 

 للمناقص / االستشاري للموافقة عليها.
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 تنفيذ العقودإدارة/ 12- 2
  

خالل تنفيذ العقد، يُدعم فريق المهام المستفيد للتأكد من استيفاء الشروط التعاقدية. ولكن يظل المستفيد مسؤوالً عن الموافقة 
 للبنك.  خاًصا بذلكدارة العقود، فإنه يقدم طلبًا تقديم مزيد من الدعم إلعلى المخرجات أو رفضها. في حالة احتياج المستفيد 

 إدارة المخاطر 13- 2
  
تحوالً    التنفيذ   دعم  مثليُ  الموسع  ً كبيرالعملي  البنك  ا مشاركة  طبيعة  عنه    في  يسفر  وتشغيلية قد  ومالية  قانونية  مخاطر 

 التالي: حد من تلك المخاطر المحتملة من خالل اعتماد تدابير محددة على النحو اليمكن ومخاطر سمعة للبنك. ومع ذلك، 
قائد فريق العمليات التابع للبنك اإلسالمي التنمية أن نطاق الدعم العملي الموسع للتنفيذ تم وصفه بوضوح    يتأكد   )أ

 في االقتراح/ المذكرة المقدم إلى إدارة البنك. 
لموسع للتنفيذ لإلدارة القانونية والمسئولين المعنيين بإدارة البنك لتحديد ما يجب توضيح متطلبات الدعم العملي ا   ) ب

 خيارات أخرى.  األخذ في االعتباراتوأنه تم  على نحو كاف،إذا كانت المخاطر الكامنة قد تم الحد منها 
وخاصةً فيما  على قائد فريق العمليات وأخصائي مشتريات المشروع التأكد من وضوح المراسالت مع المستفيد،     ) ج

 يتعلق باتخاذ القرارات.
تفادي أي تصور لتضارب المصالح من جانب موظفي البنك الذين يقدمون خدمات و  لضمان الحياد واالستقاللية  )د 

الدعم العملي الموسع للمستفيد، ال يقوم أخصائي مشتريات المشروع المسئول عن تقديم الدعم بمراجعة / إجازة 
ساعده   والتي  المستفيد  من  المقدمة  الحالة  بنفسه  المستندات  هذه  في  إعدادها.  الم  تُراجعفي  قبل تلك  من  ستندات 

 أخصائي مشتريات مشروع آخر.
عن   )ه المسئولين  المشروع  مشتريات  وأخصائي  العمليات  فريق  لقائد  الدعم  مماثل  ترتيب  أي  أو  الدعم  مكتب  يقدم 

بشك  دعم   الشائعة وعملي  التنفيذ  األسئلة  من  مجموعة  إعداد  المماثل  الترتيب  أو  الدعم  مكتب  يتولى  كما  موسع. 
وإتاحتها لموظفي البنك اإلسالمي للتنمية المسئولين   ،تقديم الدعم العملي الموسع  لناتجة عن اوالتجارب المتكررة  

 . العملي الموسععن تقديم الدعم 
مناسب لتسهيل عمليات التدقيق   يتأكد قائد فريق العمليات من تسجيل كافة أنشطة الدعم العملي الموسع على نحوٍ   )و

 المطلوبة. 
مدير  يُ   ) ز المشروع/  مشتريات  مدير  العملي   المكتبشرف  الدعم  بأنشطة  القائمين  الموظفين  جميع  على  اإلقليمي 

 الموسع للمستفيد على مستوى المشروع.
دعم العملي الموسع البأنشطة    ذات الصلةواتجاهات المشاكل  المشاكل المتعلقة باألنظمة  إدارة البنك رصد    تتولى  ) ح

 . ةالمؤسس مستوىعلى وذلك 
إقرارهم بدورهم في تقديم ذلك الدعم شمل تقييم أداء الموظفين المسئولين عن تقديم الدعم العملي الموسع للمستفيد  ي  )ط

 كيفية أداء تلك األنشطة.و
بدعمٍ   ) ي العمليات،  فريق  قائد  يقدم  عنها،  واإلقرار  المشاريع  متابعة  من  المشروع،    كجزء  مشتريات  أخصائي  من 

العملي الموسع في المشروع، ويسلط الضوء على التحديات والصعوبات الرئيسية،   التنفيذ   تقارير دورية عن دعم
للمستفيد  وموجًزا للمشورة المقدمة  تأدية أنشطة الدعم،  أثناء  العميل (العمالء)  من  المقدمة  ويقدم وصفًا للطلبات 

  المشروع، فضالً عن االقتراحات الرامية إلى تحسين ذلك الدعم.ومدى فعاليتها في تحسين 

 العملي الموسع التنفيذ تطبيق دعم 14- 2
  

تحديد   تطبيقيتم  في    إمكانية  المبينة  المؤهلة  للمشاريع  متاًحا  ويكون  المشروع.  مستوى  على  للتنفيذ  الموسع  العملي  الدعم 
من تعليمات شراء السلع واألشغال وما يتصل بهما من خدمات في المشروعات الممولة من البنك    1- 36و  1- 35الفقرتين  

تقديم هذا الدعم باعتباره   ماويتوقف تطبيق الدعم العملي الموسع في مشروع  اإلسالمي للتنمية.   على موافقة اإلدارة على 
  من تصميم المشروع.اً جزء

  
ً بناءالعملي الموسع    التنفيذ   يبدأ النظر في تقديم دعم ً مدعومعلى طلب العميل في استراتيجية الشراء    ا بتقييم قدرة الشراء.   ا

حالة مدى    في  تحديد  يمكن  المشروع،  تنفيذ  مرحلة  حتى  الشراء  استراتيجية  استكمال  تقديم    الحاجةإرجاء  عملي دعم  إلى 
  موسع للتنفيذ من خالل تقييم القدرة على الشراء ومناقشة ذلك مع المستفيد.
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بدعمٍ  العمليات،  فريق  قائد  مدي  يقوم  موافقة  لطلب  مذكرة  بإعداد  مشتريات المشروع،  أخصائي  مشتريات المشروع/ من  ر 
  مراجعتها.اإلقليمي إلدراج اقتراح تقديم الدعم العملي الموسع للمستفيد ضمن حزمة القرارات المطلوب  المكتبمدير 

 العملي الموسعالتنفيذ  إنهاء دعم 15- 2
  

ً اإلنهاء بناء  يتمالعملي الموسع من جانب واحد في أي وقت أثناء تنفيذ المشروع. وقد  التنفيذ  عم  د يجوز للبنك إنهاء   على   ا
من البنك نتيجة حدوث تغيير في ظروف المشروع. تتضمن األسباب المحتملة لفك االرتباط ما يلي    طلب المستفيد أو بقرارٍ 

) زيادة المخاطر  2تحسن قدرة المستفيد على الشراء مما يجعله قادًرا على تنفيذ المشتريات دون دعم موسع من البنك، ( )1(
ال، مخاطر االحتيال والفساد أو التغيرات األمنية التي تعرقل  التي يتعرض لها البنك نتيجة تقديم هذا الدعم، على سبيل المث

  العملي الموسع.التنفيذ على طلب المستفيد وقف دعم  ) بناءً 3الدعم للمستفيد، (قديم ت
  

دعم قبل   التنفيذ   إلنهاء  ولكن  االرتباط.  لفك  اإلدارة  موافقة  العمليات الحصول على  فريق  قائد  على  يتعين  الموسع،  العملي 
اإلقليمي    المكتبوافقة اإلدارة، يجب على قائد فريق العمليات الحصول على موافقة مدير مشتريات المشروع/ مدير  طلب م
االقتراح بإنهاء الدعم. بعد ذلك، يقوم قائد فريق العمليات، بدعم من أخصائي مشتريات المشروع، بإعداد مذكرة إلى    لتقديم

مدير    / المشروع  مشتريات  دعماإلقل   المكتبمدير  توفير  أثناء  المكتسبة  الخبرة  لتوثيق  في   التنفيذ   يمي  الموسع  العملي 
  وتبرير اإلنهاء المقترح. ،المشروع

  
 ً تحديث خطة المشتريات التي  ويطالبه ب  ،العملي الموسع  التنفيذ   دعم  بانتهاء  ، بعد موافقة اإلدارة،يخطر البنك المستفيد رسميا

 تعكس ذلك. 

 العملي الموسع للتنفيذ وإنهاؤه ودور األطراف المختلفة في تقديمهتطبيق الدعم  تقرير 16- 2
  

  يجب اتباع الخطوات الموضحة بالجدول أدناه:  :العملي الموسع التنفيذ تطبيق دعم لتقرير
  
  المالحظات  الخطوات  م
استراتيجية   1 خالل  الموسع  العملي  الدعم  على  الحصول  طلب  المستفيد  يقدم 

  يقوم بتقديم طلب كتابي)  المشروعات قيد التنفيذ ي حالة وفالشراء (
  

العمليات  يتولى  2 فريق  مذكرة    قائد  ُ إعداد  المشروع    قدمت مشتريات  مدير  إلى 
دعمإلاإلقليمي    المكتبومدير   طلب  في    التنفيذ   دراج  الموسع  حزمة  العملي 

لسياسات   وفقًا  المشروع  هيكلة  إعادة  (أو  مراجعتها  المطلوب  القرارات 
  البنك اإلسالمي للتنمية) وإجراءات

القانونية  طلب   اإلدارة  ً وفقمشورة    ا
البنك  وإجراءات  لسياسات 

  اإلسالمي للتنمية

إدراج  ب  القراراإلقليمي    المكتبالمدير ومدير مشتريات المشروع ومدير    يتخذ   3
المطلوب    التنفيذ   دعمطلب   القرارات  حزمة  ضمن  للتنفيذ  الموسع  العملي 
البنك اإلسالمي   تها (أو إعادة هيكلة المشروع وفقًا لسياسات وإجراءاتعمراج

  للتنمية)

  

اإلدارة    للمراجعة  القرار  يخضع  4 (مستويات)  مستوى  قبل  ً   المعنيةمن    وفقا
  لسياسات وإجراءات البنك اإلسالمي للتنمية.

  

  
  :الموضحة بالجدول أدناه الخطوات يجب اتباع :العملي الموسع التنفيذ نهاء دعمإل
  
  المالحظات  الخطوات  م
البنك الحاجة    يحدد )  بطلب المستفيد إنهاء الدعم العملي الموسع للتنفيذ (  )أ(  1

  إلى إنهاء الدعم من خالل المشرفين على المشروع.
  

المشتريات   2 ومدير  المدير  لمطالبة  مذكرة  بإعداد  العمليات  فريق  قائد  يوصي 
اإلقليمي إلدراج إنهاء الدعم العملي الموسع ضمن حزمة إعادة    المكتبومدير  

  ا لسياسات وإجراءات البنك اإلسالمي للتنمية). الهيكلة (وفقً 

وفقا   القانونية  اإلدارة  مشورة  طلب 
البنك  وإجراءات  لسياسات 

  اإلسالمي للتنمية
ومدير    3 المشتريات  ومدير  المدير  الدعم    المكتبيقرر  إنهاء  إدراج  اإلقليمي 

(وفًق  الهيكلة  إعادة  حزمة  ضمن  الموسع  البنك  العملي  وإجراءات  لسياسات  ا 
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  اإلسالمي للتنمية).
4  ) الهيكلة  إعادة  من  كجزء  الموسع  العملي  الدعم  إنهاء  اإلدارة  ً وفقتقرر   ا

  ي للتنمية). لسياسات وإجراءات البنك اإلسالم
  

رسميً   يُخطر  5 المستفيد  للتنمية  اإلسالمي  بالبنك  العملي    التنفيذ   دعم  انتهاءا 
  . الموسع

  

  
  أدوار األطراف المختلفة في الدعم العملي الموسع للتنفيذ 

  
  الدور المنوط به  الطرف المعني

 وتجهيز الموافقات الالزمة.التوصية بتقديم الدعم العملي الموسع للتنفيذ   )أ  قائد فريق العمليات
 االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة عند تقديم الدعم.  ) ب
 العملي الموسع ضمن الحدود المقررة. التنفيذ  التأكد من توفير دعم  ) ج
المشروع     )د  في  الموسع  العملي  الدعم  تطبيق  حول  تقارير  خاللتقديم  رير  اتق  من 

  اإلشراف على المشروع / التنفيذ أو أي وسيلة أخرى. 
  . الشراء ةالجوانب الفنية لعمليفي توفير الخبرات الالزمة لدعم قائد فريق العمليات   فريق المهام 

العمليات    )أ  أخصائي مشتريات المشروع فريق  قائد  تقديم  إلدعم  اقتراح  إدراج  على  الموافقة  لطلب  مذكرة  عداد 
القرارات   أو  الهيكلة  إعادة  حزمة  ضمن  الموسع  العملي  المطلوب  الدعم 

 مراجعتها. 
 دعم قائد فريق العمليات في توفير الدعم العملي الموسع ضمن الحدود المقررة.  ) ب
 مساعدة قائد فريق العمليات في االحتفاظ بالسجالت المناسبة عند تقديم الدعم.  ) ج
دعم قائد فريق العمليات في تقديم تقارير سنوية عن تطبيق الدعم العملي الموسع    )د 

  للتنفيذ في المشروع.
مدير    المكتب مدير   اإلقليمي/ 

  مشتريات المشروع
 موسع. وعملي  التنفيذ بشكل الموارد الكافية لدعم إتاحةالتأكد من   )أ
 البت في طلبات الموافقة على تقديم الدعم العملي الموسع للتنفيذ.   ) ب
الموسع    ) ج العملي  الدعم  بتقديم  المعني  المشروع  مشتريات  أخصائي  أن  من  التأكد 

لن   التي   منح  يتولىللمستفيد  باألنشطة  المتعلقة  بالمشتريات  الخاصة  اإلجازة 
 شارك في تقديم الدعم العملي الموسع لتنفيذها.

  اإلجراءات الالزمة و  الحمايةوالتأكد من تنفيذ    ،متابعة تقديم الدعم العملي الموسع   )د 
  تخفيف من المخاطر على النحو المقرر.لل

إلى    اإلدارة القانونية  المشورة  ومدير  إسداء  المشروع  مشتريات  الطلبات   المكتبمدير  بشأن  اإلقليمي 
  الموسع.  التنفيذ العملي  المتعلقة بتقديم دعم

المعنية   اإلجازة  (لجان)  لجنة 
  بالبنك  

دعم تقديم  اقتراح  إدراج  في  أو   التنفيذ   البت  المشروع،  تصميم  في  الموسع  العملي 
  .ضمن حزمة إعادة هيكلة المشروع
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 البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية  - 1ملحق  
  

  يبلغ عدد البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية سبعة وخمسون بلدًا، وهي:
 

  أفغانستان 
 ألبانيا 
 الجزائر 
 أذربيجان 
 البحرين 
 بنغالديش 
 بنين 
  بروناي 
  بوركينا فاسو 
 الكاميرون 
  تشاد 
  جزر القمر 
 ساحل العاج 
 جيبوتي 
 مصر 
   الجابون 
  غامبيا 
 غينيا 
 غينيا بيساو 
 غيانا 
  إندونيسيا 
  إيران 
  العراق 
  األردن 
  كازاخستان 
  الكويت 
 جمهورية قيرغيزستان 
 لبنان 
 ليبيا 

  ماليزيا 
 جزر المالديف 
 مالي 
  موريتانيا 
 المغرب 
 موزمبيق 
 النيجر 
  نيجيريا 
  سلطنة عمان 
 باكستان 
 فلسطين 
 قطر 
  المملكة العربية السعودية 
   السنغال 
  سيرا ليون 
  الصومال 
  السودان 
  سورينام 
 سوريا 
 طاجيكستان 
  توجو 
  تونس 
  تركيا 
  تركمانستان 
  أوغندا 
  اإلمارات العربية المتحدة 
 أوزبكستان 
  اليمن 
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