


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعليمات   استكمال  إلى  تهدف  والتى  اإلرشادية  المذكرة  هذه  على  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  التنفيذيين  المديرين  مجلس  وافق 
الممولة م المشاريع  في  الخدمات  بهما وشراء  السلع واألشغال والخدمات و/أو ما يتصل  للتنمية، شراء  البنك اإلسالمي  ن 

الوثيقة وإعادة طباعتها ألغراض غير تجارية. وال يجوز استخدام 2018ووقع نشرها في سبتمبر   . ويجوز استخدام هذه 
هذه الوثيقة تجارياً بأى شكل، بما في ذلك، ومن دون تحفظ، إعادة بيعها، أو استيفاء رسوم لقاء االطالع على محتوياتها، أو  

 ل مشتق منها من قبيل ُنسَخ الترجمة غير الرسمية. إعداد أى عم
 

 وللحصول على معلومات إضافية، يرجى االتصال مع:
 المشاريع  تايرتشم إدارة

 مجمع البرامج اُلقطرية
 البنك اإلسالمى للتنمية 

 21432 :جدة 5925ص. 
 المملكة العربية السعودية

ppr@isdb.org 
www.isdb.org 

 



 االختصارات الشائعة وتعاريف المصطلحات  
 

 

 اريف المصطلحات وتعة االختصارات الشائع 
 

المصطلحات المعّرفة بحرف استهاللى   التعليمات. وتبدأ  المستخدمة في هذه  المصطلحات  الشائعة وتعاريف  االختصارات 

 إذا وردت باللغة اإلنجليزية. 
 

 التعريف/ )شرح( المصطلح كاملا  االختصار/ المصطلح 

BED التنفيذيين. مجلس المديرين 

 المستفيد
للمشروعتلقي  المستفيد هو م للتنمية  البنك اإلسالمى  يقدمه  الذي  المصطلح .  التمويل  ويشمل 

 .أي جهة تشارك في تنفيذ مشاريع ممولة من البنك اإلسالمى للتنمية نيابة عن المستفيد

و/أو   العرض  السلع  لتوريد  العروض  تقديم  لطلب  استجابة  المناقص  يقدمه  الذى  األشغال   العرض 

 من خدمات.  بهما أو ما يتصلالمطلوبة و/

ً  المناقص   بهما من خدمات.  ما يتعلق أو  لتوريد السلع و/أو األشغال و/الشركة التى تقدم عرضا

االستشارى   االستشارى  ويكون  استشارية.  خدمات  يوفر  توفر/  استشارى  شخص  أو  استشارية  شركة 

 مستقالً عن كل من المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية.

 اريةالستشالخدمات ا
ا تكون هى  ما  وعادة  مستقل.  استشارى  أو  استشارية  شركة  توفرها  التي  الفكرية  لخدمات 

أو   الخبرة  على  قائمة  أو  مهنية  طبيعة  ذات  االستشارية  استشاريةالخدمات  طبيعة   ذات 

 وتخضع الخدمات االستشارية لهذه التعليمات. 

 السلع

، أو المعدات، أو المثال: المواد االستهالكية  سبيل  إحدى فئات المشتريات وتشمل ما يلى على

أيًضا   المصطلح  الصناعية. وقد يشمل  المجمعات  أو  الخام،  المواد  أو  المركبات،  أو  اآلالت، 

ما يلى: النقل، أو التأمين، أو التركيب، أو التشغيل، أو التدريب، أو   مثل  الخدمات ذات الصلة 

 الصيانة المبدئية.

IsDB نميةسالمي للتك االالبن 

MC  البلد العضو 

 الخدمات غير االستشارية 
 

غير  الخدمات  هذه  تكون  ما  وعادةً  استشارية.  خدمات  تعتبر  ال  التي  الخدمات  بها  ويقصد 

القابلة للقياس، والتي من   المخرجات  عرض يتم التعاقد عليها على أساسعبارة عن   االستشارية

معايي تحديد  يمكن  األأجلها  الحفر ر  األمثلة:  وتشمل  باستمرار.  وتطبيقها  بوضوح   داء 

العمليات   من  وغيرها  الخرائط  ورسم  الصناعية  باألقمار  والتصوير  الجوي  والتصوير 

 المماثلة.

 التأهيل المسبق 
عملية إعداد قائمة انتقائية مختصرة، يجوز استخدامها قبيل توجيه الدعوة إلى تقديم العروض  

 بهما من خدمات.  يتعلقاألشغال و/ أو ما  لع أوفي سياق شراء الس

 المشتريات 
الخدمات   أو  و/  االستشارية  غير  والخدمات  واألعمال  السلع  على  والحصول  التخطيط 

 االستشارية لتلبية األهداف المطلوبة.

 مستندات المشتريات

الصادر الشراء  مستندات  جميع  لتغطية  التعليمات  هذه  في  مستخدم  عام  عن  مصطلح  ة 

 المستفيد. ويشمل:
(، طلب  EOI(، التعبير عن االهتمام )SPNد )(، إخطار الشراء المحدGPNإخطار الشراء )

( االهتمام  )REOIالتعبير عن  المسبق  التأهيل  وثيقة   ،)Prequalification document  )

( الفائز  المناقص  اختيار  طرق  كأحد  العروض  تقديم  استدراج  RFBوطلب  تقديم  وطلب   ،)

 ق.(، بما فى ذلك أية مالحRFPحد طرق اختيار المناقص الفائز )وض كأالعر

PPR  مشتريات المشروع 

SBDs مستندات العطاء القياسية 

مستندات العطاءات 

 القياسية 

مستندات شراء معيارية )موحدة( يصدرها البنك اإلسالمي للتنمية لكى يستخدمها المستفيدون  

للمشاريع. وتشمل ه البنك  تمويل  المن  لنماذج  ذه  البنك  يعتمدها  قياسية   مثل   مستندات وثائق 

(، والتأهيل  SPN(، وإخطار الشراء المحدد )GPNعلى سبيل المثال: إخطار الشراء )  مايلى



 االختصارات الشائعة وتعاريف المصطلحات  
 

 

 التعريف/ )شرح( المصطلح كاملا  االختصار/ المصطلح 
( ) (، وخطاب  Prequalificationالمسبق  العروض  تقديم  إلى  تقديم LOIالدعوة  ( وطلب 

 (RFBالعروض )

 .(RFPوطلب استدراج العروض )

 لشغاألا
واإل والتشييد  البناء  أعمال  إلى  تشير  التي  الشراء  فئات  والهدم  إحدى  التأهيل  وإعادة  صالح 

و/أو   المدنية،  الهندسة  أعمال  هياكل  وصيانة  خدمات    يتعلق  والترميم  من  النقل   مثل  بها 

 والتأمين والتركيب والتشغيل والتدريب.
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 رجعى  بأثر والتمويل المسبق التعاقد بشأن شاديةاإلر المذكرة

 مقدمة   –القسم األول 
 

 تتعلق هذه المذكرة اإلرشادية بالتعاقد المسبق والتمويل بأثر رجعي.

 

التي الشرائية  باألنشطة  يتعلق  للتنمية،  ي  فيما  اإلسالمى  البنك  قيام    يتممولها  عند  المسبق  بالتعاقد  إجراءات المستفيد  في   البدء 

   .الشراء قبل التوقيع على اتفاقية التمويل

سالمي للتنمية بسداد النفقات  في قيام البنك اإلالسداد بأثر رجعي  ، يتمثل  للتنميةفي إطار المشروع الذي يموله البنك اإلسالمي  و

 تمويل المشروع  ؤهلة للمستفيد وذلك من مبلغالم

 

أو األفراد، يتحمل   (ة ألي شركة أو مورد أو مقاول )بما في ذلك المقاولون من الباطنؤهلمن النفقات المدفعة    اد أيند سدوع

 . بأثر رجعيأي تمويل  بمنحالبنك اإلسالمي للتنمية  وال يلتزمخاطر التي قد تترتب على ذلك وحدة كافة المالمستفيد 

 

 
 شروع ة المدور – 1شكل 

 

للتنمية اإلسالمي  البنك  لدى  المعروف  البنك    ومن  في  المشروع  دورة  وقتً أن  تستغرق  األموقد  يتم صرف  أن  قبل  طوياًل  ال ا 

أنه أن يؤثر بصفة خاصة  من شبالغ  الم  هذه  أخر في صرفل الموضح أعاله. وأي تل في الشكللمستفيد وذلك على النحو المفص 

، ولكن ال يمكن البدء في تنفيذها بسب عدم يها البنك اإلسالمي ااتنميةإلى حد كبير أن يوافق عل  حالمرجمن  ي  التعلى المشاريع  

 شأن التمويل أثناء عملية التقييم. اليقين ب

استراتيجية  

 البلد 

 الكفاءة 

 الفعالية

 االقتصاد

 اإلنصاف

تطوير  

 مشروعال

التخطيط  

 لشراء ل

 إخطار

 الشراء 

 التقييم 

 ء العقدإرسا

 إدارة العقد 

 تقييم العقد

 التعاقد المسبق 
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 رجعى  بأثر والتمويل المسبق التعاقد بشأن اإلرشادية المذكرة

بأثر رجعى  وز  ويج التمويل  إلى  الاللجوء  من  النوع  ذلك  على  أحكام  للتغلب  وفق  للتنمية  وصعوبات  اإلسالمى  البنك  تعليمات 

بأثر   بالتمويل  مستحقات  الخاصة  لسرعة صرف  توخياً  النثرية(  المصروفات  )حساب  المستديمة  الُسلفة  وفتح حساب  رجعى، 

 مى للتنمية.فى البلدان األعضاء فى البنك اإلسال 1المشاريع

 

 

 

ا المذكرة  إنطبالمعلومإلرشادية مزيدًا من  وتوفر هذه  بأثر رجعي وكيفية  التمويل  اق اإلجراءات على شراء ات بشأن تعليمات 

 لع واألشغال و/ أو الخدمات المتصلة بهما وفق نظام المشاريع الُممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.الس

 

 

 

1 www.tagtenders.com/UploadFiles/Disbursement%20Manual.pdf//http: 

http://www.tagtenders.com/UploadFiles/Disbursement%20Manual.pdf
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 رجعى  بأثر والتمويل المسبق التعاقد بشأن شاديةاإلر المذكرة

 التعاقد المسبق  – الثانىقسم ال

 الخلفية  2-1
 

الت، ى المستفيد، في تلك الحاشراء قبل توقيع اتفاق التمويل للمشروع. ويتعين علللاألولية  جراءات  اإلأن يباشر  يجوز للمستفيد  

شراء السلع واألشعال وما   البنك اإلسالمى للتنمية بشأن  من  صادرةاإلعالنات، الإجراءات  أن يتقيد بتعليمات الشراء، بما فيها  

البنك  الممولة  لمشاريعل  من خدمات  ل بهمايتص للتنمية  من جانب  ؤهلة مفي نهاية المطاف  لعقود  الكي تكون  ، وذلك  اإلسالمى 

 . اإلسالمى للتنمية  تمويل من قبل البنكلل

 

 باشرة هذا التعاقد المسبق على مسؤوليته الخاصةتفيد بم ويتعهد المس

للتنمية   اإلسالمي  البنك  من  موافقة  وأي  أو    على  ،  ال    المستنداتاإلجراءات  الترسية  اقتراح  التمويتأو  بتقديم  البنك  ل  لزم 

في ح العقدللمشروع.  توقيع  للتنمية  الة  اإلسالمي  البنك  إلى سداد  يُشار  قبل ،  العقد  المستفيد بموجب  بها  قام  أي مدفوعات  عن 

من الحدود المحددة في اتفاقية التمويل وكما هو مفصل في القسم  اتفاقية التمويل بالتمويل بأثر رجعي وال يُسمح به إال ضتوقيع  

3. 

 االستخدام حاالت 2-2

 

أن يباشر إجراءات الشراء  للمستفيد،  تنفيذ المشروع أو في حاالت الطوارئ، يجوز    ةوتير  من أجل تسريعومعينة،    حاالتفي  و

 نمية، شريطة الحصول على عدم ممانعة من البنك اإلسالمي للتالتمويل يةتوقيع اتفاقوإرساء العقد قبل 

 

ا من خدمات، ويقوم البنك  وما يتصل بهمأن يتقيد بتعليمات شراء السلع واألشغال  تفيد  على المس  يجبوفي مثل هذه الحاالت،  

إجرءا  بتطبيق  للتنمية  التاإلسالمى  المستفيد  ويبرم  لديه.  المعتادة  المراجعة  المس ت  البنك  عاقد  يكون  وال  مسؤوليته،  على  بق 

حتى لو تزامن ذلك مع موافقة البنك على تلك اإلجراءات أو إرساء    ،ت الصلةاإلسالمى للتنمية ملزما بتمويل العقد أو العقود ذا

 .عقدال
 
 

 ع االنتهاكاتومنالحماية  2-3
 

 ية للحماية من االنتهاكات ومنعها. ا يطلب المستفيد المضي قدًما في التعاقد المسبق، تنطبق اإلجراءات التالدمعن
التعيبر • للتنمية بأي شكل من األشكال بالموافقة على  اقد المسبق على مسؤم المستفيد  البنك اإلسالمى  يلتزم  وليته، وال 

 تمويل المشروع؛ 
ال • التعاقد  إلسالمى مسبق وفقًا لتعليمات الشراء الخاصة بالبنك اوالبد وأن تكون المشتريات قد تمت بموجب تعليمات 

 هلة للحصول على تمويل من البنك؛مؤ حتى تكون للتنمية، 
التعاقد المسبق، إلى أن المستفيد قد تقدم بطلب للحصول على تمويل من   • البنك  والبد وأن تشير اإلعالنات، في حالة 

 . تمويلال على ى للتنميةالبنك اإلسالم اإلسالمي للتنمية، وأن الصرف، فيما يتعلق بأي عقود موقعة، سيخضع لموافقة
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 رجعى  بأثر والتمويل المسبق التعاقد بشأن اإلرشادية المذكرة
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 رجعى  بأثر والتمويل المسبق التعاقد بشأن اإلرشادية المذكرة

 التمويل بأثر رجعي – الثالث قسم ال

 مقدمة   3-1

 

حاالت استثنائية ال يقوم البنك اإلسالمي للتنمية عادة بتمويل أي نفقات تنشأ قبل الموافقة على المشروع. ولكن يجوز، في  

مويل بأثر رجعي. ويجب أن يقتصر  لتبا  جداً، النظر فى تمويلها وفق المتطلبات الواردة فى التعليمات. ويُسمى هذا اإلجراء

( ستة  قبل  المستفيد  ويدفعها  يتكبدها  التي  النفقات  على  رجعى  بأثر  اتفاقية  6التمويل  لتوقيع  المتوقع  التاريخ  من  أشهر   )

ى  حت  ، يمكن تمديد هذه الفترة، في الحاالت التي تم فيها تحديد أهداف المشروع وتصميمه وترتيبات تنفيذهالتمويل. ومع ذلك

 ( شهًرا قبل توقيع اتفاقية التمويل. 12اثني عشر )
 

%( من إجمالي تكاليف المشروع. ويجوز للبنك  10وال يجوز أن يتجاوز حجم التمويل بأثر رجعي نسبة عشرة في المائة )

يتجاوز  اإلسال ال  بما  رجعي  بأثر  التمويل  إمكانية  في  ينظر  أن  الطوارئ  حاالت  في  للتنمية  عشرمى  فينسبة  ان  لمائة ي 

 لتي تحملها المستفيد في فترة األشهر األربعة السابقة للموعد المتوقع للتوقيع على اتفاق التمويل. %( من النفقات ا20)

 الغرض من التمويل بأثر رجعى  3-2
 

الغرض من   بأسرع وإن  الكفء،  التنفيذ  تيسير  البنك اإلسالالتمويل بأثر رجعي هو  الممولة من  للمشاريع  ُممكن،  مى  قت 

اس يجوز  اللتنمية. ولكن ال  الظروف  في  إال  التمويل  النوع من  المستفيد  ستثنائية،  التخدام هذا  التبريرات  ويجب على  ذكر 

 .ول على موافقة البنك اإلسالمى للتنميةوالحص  تخدام هذا االستثناءالمالئمة الس

 

 
 بأثر رجعي، وفيما يلي بعض مبرراته:يل يوجد أسباب مختلفة للجوء إلى التمو

 البدء المبكر بأعمال المشروع.  •
 .المشاريع المكررة على سبيل المثال مثل ريع المتسلسلة تفادي حصول فجوات بين المشا •

 ء فترة التحضير للمشروع.  فظة على الزخم المتحقق أثنااالمح •
 حصول حاالت تأخير   تفادي  •

 
في شراء السلع    البدءبأثر رجعي للمستفيد، بمحض اختياره ودون التزام من جانب البنك اإلسالمى للتنمية،    يليتيح التمو و

التمويلو اتفاق  على  التوقيع  قبل  خدمات  من  بهما  يتصل  ما  أو  و/  المستف  .األشغال  أنه  مسئوليته غير  على  بذلك  يقوم  يد 

مية سيقدم التمويل بأثر رجعى. وال يجوز بأي حال من األحوال أن  للتنالخاصة وليس هناك ما يضمن أن البنك اإلسالمى  

 ( من التكلفة اإلجمالية للمشروع.٪10عشرة بالمائة )نسبة يتجاوز التمويل بأثر رجعي  
 

ل على  دون عملية التعاقد على بعض مكونات المشروع قبل الحصو، كثيراً ما يبدأ المستفيذات القيمة الكبيرة في المشاريع  و

اإلس البنك  بموافقة  للتنمية  بالمعنى  شأن  المي  مسبقاً  تعاقدًا  ليست  ولكنها  المشروع،  لتنفيذ  مهمة  خطوات  التخاذ  التمويل، 

للكلمة.   بالتأهيل المسبق للشركات أو الموردين أو المقاولين، وطوالدقيق  لبات تقديم العروض،  ترتبط هذه الخطوات عادةً 

لمستفيد بدء أعمالها مبكًرا للتأكد من أن المشروع سيكون جاهًزا  ه العمليات، التي يتعين على اوفتح العطاءات وتقييمها. هذ

البنك اإلسالمى الموافقة على تمويله من جانب  فيما يتعلق    عند  أدناه  الوقائية المحددة  أنها تخضع لإلجراءات  للتنمية، كما 

 قبولها ومتطلبات المعلومات.  بإجراءات
 

ت  • يجوز  الذ  يقطبال  رجعى  بأثر  المستفيد  يس  يالتمويل  تحملها  التى  النفقات  على  سوى  القرض  من  تسديده  تم 

( عشر  الثمانية  األشهر  خالل  قبل  18وسددها  على(  تتحملها    اعتباريجوز  ال  و  ويل.التم  الموافقة  التي  النفقات 

 ابقة لتاريخ الموافقة على القرض. ( الس18)دة خالل األشهر الثمانية عشر المسدالمساهمة المحلية سوى النفقات 

 
المشروع   • دخول  قبل  المتكبدة  بالنفقات  يعترف  وال  رجعي  بأثر  التمويل  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يقدم  رسمياً  ال 

اإلجراءكمشروع   الدخول  قيد  يكون  ما  وعادة  كمشرو ،  اإلجراءع  رسمياً  منح   قيد  يمكن  الموافقة.  تاريخ  هو 

بناًء على ظروف محددة،   الزمنية  الفترات  الذي تم إجراؤه قبل هذه  المسبق  للتعاقد  ن  وكي  شريطة أناستثناءات 
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ال لتعليمات  ذلك،  إلى  باإلضافة  امتثل،  قد  البنالمستفيد  جانب  من  المشاريع  بتمويل  المتعلقة  اإلسالمي  شراء  ك 

 للتنمية.  
 

 التي يتحملها المستفيد بعد تاريخ الموافقة على المشروع مؤهلة للتمويل بأثر رجعي إذا كانت تلبي  لنفقاتجميع ا •

 الواردة في اتفاقية القرض. المتطلبات  بشكل جوهري

 رجعي  استخدامات التمويل بأثر 3-3
 

 :تي تشمل ما يليأشكال النفقات ال عادة في أنشطة معينة، وفي بعضينحصر التمويل بأثر رجعي 

  .ة المدنية والمعماريةيالهندس التصاميم دراسات الجدوى االقتصادية وأعمال  مثل ستثمار الا ما قبلأعمال  •
 طرق الوصول إلى الموقع  مثل العمل المادي المبدئي  •
مدة سنة أو أكثر، ما  تشييد التى قد تؤخر إطالق المشروع لاعة المحاصيل، أو اإلنشاء والزر مثل  العمل الموسمى  •

 لم يتم إنجازها فى وقٍت معين. 
 .األنشطة التي تستدعي مهلة إنجاز طويلة، مع إمكانية تحقيق وفورات ملموسة •
 .ر ذلك من األجهزة المكتبيةغيآآلت النسخ، والفاكس، وأجهزة الحاسوب الشخصية، و مثل األجهزة المكتبية  •
 .زويد المشروع بالطاقةتكاليف الكهرباء والغاز الالزمة لت •
 المشروع.  تشغيل تُعتبر ضرورية في مرحلة ما قبل  أي بند آخر، أو بنود أخرى يُعتبر أو •

 قيود استخدام التمويل بأثر رجعي   3-4
 

تاريخ  ، و ما بين موعد التقييم  التي تفصلستفيد وسددها في الفترة  لميقتصر التمويل بأثر رجعي على النفقات التي تحملها ا

التنفيذ   المشروع حيز  اتفا)دخول  التمويل(  نفاذ  أيضا  قية  يجوز  ولكن  ذلك.  غير  على  للتنمية  اإلسالمى  البنك  يوافق  لم  ما 

وسدده المستفيد  تحملها  التي  النفقات  لتغطية  رجعي  بأثر  التمويل  الفترة  استخدام  في  ما  التقييمقبل  دخول  رحلة  وتاريخ   ،

التنفيذ، حيز  الت  وذلك  المشروع  الحاالت  تنفيذه،  في  وترتيبات  وتصاميمه،  المشروع،  أهداف  صياغة  إنجاز  تشهد  ي 

 .ومجموعة الشروط الخاصة به في مرحلة ما قبل التقييم

 

للتنمية   اإلسالمى  البنك  استجابة  وتعكس  بسرعة  التعامل  بغية  الطوارئ،  حاالت  مفي  األوضاع  فعالية  الكوارث    مثل  ع 

لة طارئة على حدة. ويدرس البنك المبررات التي يسوقها المستفيد لتفعيل التمويل بأثر رجعي في  الطبيعية وتبعاتها، كل حا

في   لتمويل بأثر رجعي بنسبة ال تتجاوز عشرينكل حالة على حدة أيضا. وقد يوافق البنك فيما يتعلق بتلك العمليات على ا

( التي تسبق التاريخ  4في غضون األشهر األربعة )  %( من مبلغ القرض، ألغراض تغطية النفقات التي طرأت20المائة )

 المتوقع لتوقيع اتفاق التمويل، وبعد وقوع الحالة الطارئة.  

 التدابير الرقابية  3-5
 

رجعى   بأثر  التمويل  استخدام  اتباعند  يتم  أن  المهم  فمن  المستفيد،  قبل  امن  التدابير  التدابير  ع  تنطبق  الصحيحة،  لرقابية 

 لى عملية التمويل بأثر رجعي. الرقابية التالية ع

التمويل قد تم  نياالستشارياستخدام  الشراء و  إجراءات  عاملتُ يجب أن   • الموافقة على ذلك كما لو أن اتفاق  ، وتتم 

  ه بالفعل.التوقيع علي
ترة ترقب الموافقة على التمويل بأثر رجعي، من ، أثناء فتخذةمالأنشطة الشراء    يجب أن يتحمل المستفيد مخاطر •

  نى التزام من جانب البنك اإلسالمى للتنمية بالموافقة على تمويل المشروع.دون أد
الصرف   • يتم  أن  المعت  لىعيجب  بالبنود  المتعلقة  بالمستنالنفقات  مشفوعا  الصرف  يكون  أن  ويجب  دات  مدة، 

  .المالئمة بما يتفق مع أحكام االتفاق
ا • نفسها  الشروط  هي  بالمستندات  المتعلقة  الشروط  توقيع  تكون  بعد  تنشأ  التي  النفقات  بمستندات صرف  لمتعلقة 

  اتفاق التمويل.
 على ما يلي:التقييم المبدئي  التقييم أويجب أن ينص تقرير  •

o قدار التمويل بأثر رجعي م 

o شروع التي يتم تمويلها بأثر رجعيالنسبة المئوية من تكلفة الم.  
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o  تمويلها بأثر رجعي.الفترة التي يتم 

o  طبيعة السلع أو األشغال أو ما يتصل بهما من الخدمات، التي يتم تمويلها كلها بأثر رجعي 

o  يل بأثر رجعيمبررات طلب التمو. 

 االستثناءات  3-6
 

شىءُ  هناك  بشأن  إن  المرونة  للتنم  من  اإلسالمى  البنك  تعليمات  يتعلقية  تطبيق  رجعي،  ب  فيما  بأثر  فى   والسيماالتمويل 

التعاف للتنمية بشأنها، وينظر موافقة رئتتطلب  االستثناءات    هذهى من حاالت الطوارئ، ولكن  عمليات  البنك اإلسالمي  يس 

 فيها البنك اإلسالمى للتنمية على أساس كل حالة على حدة. 
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 تنمية البلدان األعضاء في البنك اإلسلمي لل  -1ملحق 
 

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

 
 أفغانستان •
 ألبانيا  •
 الجزائر  •
 ذربيجانأ •
 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  •
 غيزستان جمهورية قير •
 لبنان •
 ليبيا  •

 ماليزيا  •
 جزر المالديف  •
 مالي •
 موريتانيا  •
 ربالمغ •
 موزمبيق  •
 النيجر •
 نيجيريا •
 سلطنة عمان  •
 باكستان  •
 فلسطين •
 دولة قطر  •
 المملكة العربية السعودية •
 السنغال  •
 يرا ليونس •
 الصومال  •
 السودان  •
 سورينام  •
 سوريا  •
 طاجيكستان  •
 وجو ت •
 تونس   •
 تركيا  •
 تركمانستان  •
 أوغندا  •
 المتحدة  اإلمارات العربية •
 أوزبكستان  •
 اليمن •
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