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 المصطلحات االختصارات الشائعة وتعاريف  

 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

 االختصارات الشائعة وتعاريف المصطلحات 
 

يورد هذا القسم االختصارات الشائعة ويُعّرف المصطلحات المستخدمة في هذه التعليمات. وتبدأ المصطلحات المعّرفة بحروف 

 اإلنجليزية.استهاللية إذا وردت باللغة 

 

  المصطلح كامالً / التعريف  االختصار / المصطلح 

BED مجلس المديرين التنفيذيين مجلس المديرين التنفيذيين 

Beneficiary  المستفيد هو الجهة التي تحصل على تمويل لمشروع ما من البنك

المصطلح أي كيان مشارك في تنفيذ اإلسالمي للتنمية. ويشمل هذا 

 أي مشروع يمّوله البنك اإلسالمي للتنمية بالنيابة عن المستفيد.

 المستفيد

Bid  العطاء )المناقص(، استجابةً ألي طلب من عرض، يقدمه مقدم

طلبات تقديم العطاءات، لتزويد الّسلع أو األشغال المطلوبة وما 

 يتصل بهما من خدمات.

 العطاء )المناقصة(

Bidder  الشركة التي تقدم العطاء )المناقصة( لتوفير السلع و/أو األشغال

 و/أو الخدمات ذات الصلة.

 مقدم العطاء )المناقص(

Consultant  شركة استشارية او استشاري مستقل يقدم خدمات استشارية. ويكون

االستشاري مستقالً عن كٍل من المستفيد وعن البنك اإلسالمي 

 للتنمية.

 االستشاري

Consultant 

Service(s) 

الخدمات االستشارية هي تلك الخدمات الفكرية التي تقدمها الشركة 

االستشارية أو االستشاري المستقل. وعادةً ما تكون الخدمات 

ة مهنية، أو متخصصة أو استشاري. وتخضع االستشارية ذات طبيع

 الخدمات االستشارية لهذه التعليمات.

 خدمة )خدمات( استشارية

Fraud and 

Corruption 

أو االحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه أو التعطيل التي  ممارسات الفساد

تسري عليها العقوبات الواردة في تعليمات البنك اإلسالمي للتنمية 

بشأن مكافحة االحتيال والفساد، وفي تعليمات الفساد بشأن منع 

ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع الممولة من جانب مجموعة 

 البنك اإلسالمي للتنمية.

 االحتيال والفساد

Goods ر فئة من الشراء تتضمن، على سبيل المثال: المواد المستهلكة غي

المعمرة، والمعدات واآلالت والسيارات والسلع والمواد الخام 

والمحطات أو المنشآت الصناعية. وقد يشمل المصطلح أيضا 

الخدمات ذات الصلة، مثل النقل، والتأمين، والتركيب، وإجراء 

 االختبارات النهائية للبدء بالتشغيل، والتدريب، والصيانة األولية.

 السلع

IsDB البنك اإلسالمي للتنمية البنك اإلسالمي للتنمية 

MC البلد العضو البلد العضو 

NCB المنافسة الوطنية المفتوحة المنافسة الوطنية المفتوحة 

Non-Consulting 

Services : 

ليست استشارية. عادةً ما يتم تقديم العطاءات الخاصة خدمات 

بالخدمات غير االستشارية، ويتم التعاقد بشأنها على أساس نواتج 

أداء قابلة للقياس، ويمكن تحديد معايير األداء الخاص بها بوضوح 

وتطبيقها باستمرار. ومن األمثلة على ذلك: الحفر، والتصوير 

ورسم الخرائط والعمليات  الجوي، وصور األقمار الصناعية،

 المماثلة.

 خدمات غير استشارية

PPR إدارة مشتريات  مشتريات المشروعات

 المشروعات

Prequalification ل الدعوة لطلب عملية القائمة المختصرة، التي يمكن استخدامها قب

 تقديم عطاءات لشراء السلع واألشغال والخدمات ذات الصلة 

 تأهيل مسبق

Procurement   واألشغال والخدمات غير وظيفة التخطيط والحصول على السلع

االستشارية و/أو الخدمات غير االستشارية لتحقيق األهداف 

 المطلوبة

 الشراء



 المصطلحات االختصارات الشائعة وتعاريف  

 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

  المصطلح كامالً / التعريف  االختصار / المصطلح 

Procurement 

Documents 

استخدامه في هذه التعليمات ليشمل كافة مستندات مصطلح عام تم 

الشراء التي يصدرها المستفيد. وتشمل: إخطار الشراء العام، 

طلب ، وخطاب التّعبير عن االهتماموإخطار الشراء المحدد، و

، ووثيقة التأهيل المسبق، وطلب تقديم عطاءات، التعبير عن االهتمام

 وطلب استدراج العروض، وأية إضافات أخرى. 

 مستندات الشراء

Proposal  العرض الذي يقدمه مقدم العرض استجابة لطلب استدراج

 العروض، والخاص بتوفير الخدمات االستشارية المطلوبة.

 العرض

Proposer .مقدم العرض الشركة التي تقدم عرضا لتوريد الخدمات االستشارية المطلوبة 

SOE’s المؤسسات المملوكة للدولة المؤسسات المملوكة للدولة 

SBDs مستندات العطاء القياسية مستندات العطاء القياسية 

Standard 

Bidding 

Documents 

مستندات الشراء القياسية التي يصدرها البنك اإلسالمي للتنمية 

الستخدامها من قبل المستفيدين من المشاريع الممولة عن طريق 

اسية للبنك اإلسالمي للتنمية مستندات البنك. وتتضمن المستندات القي

مثل إخطار الشراء العام، وإخطار الشراء المحدد، والتأهيل المسبق، 

وخطاب الدعوة لتقديم عطاءات، وطلب تقديم العروض، وطلب 

 استدراج العروض.

 مستندات العطاء القياسية

Works  ،فئة من فئات الشراء التي تشير إلى اإلنشاءات، واإلصالحات

وإعادة التأهيل، والهدم، والترميم، وصيانة مباني األشغال المدنية، 

والخدمات ذات الصلة، مثل النقل، والتأمين، والتركيبات، والتجهيز 

 بالتشغيل والتدريب.للبدء 

 األشغال

UN األمم المتحدة األمم المتحدة 
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 مقدمة -1قسم  

1 

 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

 مقدمة  -1 قسم

 لمحة عامة  1-1

 

تتعلق هذه المذكرة اإلرشادية بشروط أهلية المناقصون ومقدمو المقترحات الخاصة بالمشتريات الممولة من البنك اإلسالمي  

. ويكمن الغرض من هذه المذكرة  2018المنقحة لعام    1اإلرشاديةللتنمية؛ حيث تقدم شرًحا موسعًا لسياسة المشتريات والمبادئ  

 في توفير معلومات إضافية للمستفيدين عن شروط أهلية المناقصين ومقدمي المقترحات. 

 

 تتباين شروط األهلية من مشروعٍ آلخر. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

 جنسية المناقص. •

 تضارب المصالح.  •

 الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية.متطلبات األهلية  •

 أهلية المؤسسات المملوكة للدولة.  •

 أهلية األمم المتحدة. •

 معايير التقييم والتأهيل الواردة بمستندات الشراء. •

 

يكونيتعين   أو   أن  الموظفين،  أو  الوكالء،  أو  الباطن،  من  معهم  المتعاقدين  أو  المقاولين،  أو  الشركات،  أو  المناقصين، 

االستشاريين، أو االستشاريين المتعاقدين من الباطن، أو مقدمي الخدمات، أو الموردين الذين يتقدمون بعطاءات لمشتريات  

( ما لم  1إحدى البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية )ملحق    منة  ممولة كليًا أو جزئيًا من قبل البنك اإلسالمي للتنمي

 ينص اتفاق التمويل على خالف ذلك. على أية حال، ال تنطبق قيود الجنسية في حالة المنافسة الدولية المفتوحة.

 

للتنمية البنك اإلسالمي  بمستندات    هذا، وترد تفاصيل متطلبات األهلية الخاصة بكل عملية شراء ممولة من  تفصيالً كامالً 

 العطاء التي يقدمها المستفيد. 

 متى تستخدم هذه المذكرة اإلرشادية في عمليات الشراء واالختيار؟   1-2

 

يتعين على المستفيدين الرجوع إلى هذه الوثيقة على وجه التحديد في مرحلة إعداد مستندات تقديم العطاءات أو طلبات تقديم  

 عملية الشراء.  قصيرة أو التأهيل المسبق وفي مرحلة تقييم المقترحات أو القوائم ال
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 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

 االستشاريةالسلع واألشغال والخدمات غير  -2قسم 

 األهلية  2-1

 

ال تتمتع الشركات أو الموردون أو المقاولون )بمن فيهم المقاولون من الباطن( باألهلية إال إذا كانوا غير خاضعين لقوانين  

ولوائح المقاطعة الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية واإلتحاد اإلفريقي. ويجب على مقدمي العروض تقديم  

ركات أو الموردين أو المقاولين )بما في ذلك المقاولون من الباطن( المشاركة في عمليات  يفيد بذلك. ويمكن للش يمينخطاب 

الشراء من خالل مستفيد ممول من البنك اإلسالمي للتنمية شريطة انتمائه إلى إحدى البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي  

 للتنمية. 

 

نك اإلسالمي للتنمية على النحو التالي، ويتعين عليهم االلتزام بما  تُعّرُف الشركة أو المقاول في إحدى الدول األعضاء في الب

 يلي:

 أنشئت أو ُسجلت )تأّسست( في إحدى الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. •

 نشاطها الرئيسي يقع في إحدى الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. •

أو مجموعٍة من شركات إحدى الدول األعضاء )ويجب أن تكون   % مملوًكا ملكية انتفاعية لشركةٍ 50يكون أكثر من   •

 الشركة أو مجموعة الشركات مؤهلة للحصول على الجنسية( و/أو مواطني إحدى الدول األعضاء.

 

 للبنك اإلسالمي للتنمية.  2تم تحديد متطلبات األهلية في المستندات التالية، والتي يمكن العثور عليها على الموقع االلكتروني

 اتفاقية التمويل  •

 مستندات الشراء )مستندات التأهيل المسبق / تقديم العطاءات /طلبات استدراج العروض... إلخ(.  •

 المنافسة الوطنية المفتوحة  2-2

 

والموردين والمقاولين )بمن فيهم  يتم إرساء عمليات الشراء المنفذة ضمن إطار المنافسة الدولية المفتوحة فقط على الشركات  

المقاولون المتعاقدون من الباطن( المحليين الذين ينتمون لدولة المستفيد ما لم يتم استخدام المنافسة الدولية المفتوحة بدالا من 

ف الشركة المحلية على النحو التالي:   المنافسة الوطنية المفتوحة على النحو الموضح أدناه. تُعرَّ

 إنشاؤها أو تأسيسها في إحدى الدول األعضاء لبنك التنمية اإلسالمي حيث يتم تنفيذ األشغال و/أو تسليم البضائع؛ تم   (أ

 يقع مقر عملها الرئيسي في إحدى الدول األعضاء؛  ( ب

% مملوًكا ملكية انتفاعية لشركٍة أو مجموعٍة من الشركات إلحدى الدول األعضاء )والتي يجب  50يكون أكثر من  ( ج

 ن الشركة أو مجموعة الشركات مؤهلة للحصول على الجنسية( و/أو مواطني إحدى الدول األعضاء.أن تكو

 

يمكن أيضا استخدام اإلجراءات الخاصة بالمنافسة الوطنية المفتوحة إذا كانت األعباء المالية واإلدارية الناتجة تفوق بوضوح  

سة الدولية المفتوحة/ البلد العضو. وتكون المنافسة الوطنية المفتوحة  المزايا الناتجة عن المنافسة الدولية المفتوحة أو المناف

أيًضا  المستفيد  الحالة، تصبح أي شركة مؤهلة خارج دولة  المبينة أعاله. وفي هذه  للمعايير  المحلية وفقا  للشركات  متاحة 

 مؤهلةً للمشاركة في المنافسة وفقا للشروط ذاتها التي تخضع لها الشركات الوطنية. 

 

المبين ي النحو  التقييم على  أثناء  الباطن(  المقاولون من  المقاولين )بما في ذلك  أو  الموردين  أو  الشركات  أهلية  نبغي تحديد 

 .في تعليمات شراء السلع واألشغال والخدمات ذات الصلة في المشاريع الممولة بالبنك اإلسالمي للتنمية 13-1بالفقرة 

  

 

2 https://www.isdb.org/procurement 

https://www.isdb.org/procurement


 

3 

 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

 للدولة المؤسسات المملوكة  2-3

 

 تكون المؤسسات المملوكة للدولة في دولة المستفيد مؤهلة ويمكنها المشاركة فقط في حال إثبات ما يلي: 

 أنهم يتمتعون باالستقالل المالي والقانوني.  (أ

 أنهم يعملون بموجب القانون التجاري. ( ب

 أنهم ال يعتمدون على وكالة المستفيد المسئولة عن التعاقدات  ( ج

 

المؤسسات المملوكة للدولة الشروط المذكورة أعاله، فإنها تتمتع بحرية المشاركة في عمليات الشراء الممولة من إذا استوفت  

 البنك اإلسالمي للتنمية، وينبغي أن تُعامل مثل أي شركة أو مورد أو مقاول آخر.

 عدم األهلية  2-4

 

المقاولون )بما في ذلك المقاولون من الباطن( فيها معلومات لتجنب عدم  في الحاالت التي تحجب الشركات أو الموردون أو  

التأهل للمنافسة، بسبب متطلبات األهلية المنصوص عليها في مستندات الشراء، يحق للمستفيد إلغاء العقد في أي وقت وفرض 

 جزاءات على هؤالء األطراف والمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتكبدة. 

 

اإلسالمي للتنمية بحقه في االلتزام بأي عقٍد إذا تبين عدم أهلية الشركة أو المورد أو المقاول المعني )بما في ويحتفظ للبنك  

ذلك المقاولون من الباطن( وفقا لمتطلبات األهلية المنصوص عليها في سياسة البنك المتعلقة بعمليات الشراء واإلرشادات 

 ندات الشراء.ذات الصلة وفي هذه المذكرة اإلرشادية ومست

 

 يمكن استثناء شركة أو مورد أو مقاول )بما في ذلك المقاولون من الباطن( من أحد البلدان في الحاالت التالية:

 إذا كان القانون أو اللوائح الرسمية في بلد المستفيد تمنع إقامة عالقات تجارية مع هذا البلد. (أ

 مم المتحدة في إطار الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.في ظل االلتزام بقرار يتّخذه مجلس األمن التابع لأل ( ب

 إذا كان بلد المستفيد يحظر أداء أي مدفوعات إلى بلٍد أو شخٍص أو كياٍن معين. ( ج

 وجود تضارب في المصالح من حيث األنشطة والمهام والعالقات مع موظفي المستفيد.  (د

 3نمية بموجب اتفاق الحظر المتبادل الخاص بالبنك اإلسالمي للت  ( ه

 

 

 

 

3 -cross-standards-meet-enhancements-integrity-group-are/integrity/IsDB-we-https://www.isdb.org/who

agreement-debarment 

https://www.isdb.org/who-we-are/integrity/idb-group-integrity-enhancements-meet-standards-cross-debarment-agreement
https://www.isdb.org/who-we-are/integrity/idb-group-integrity-enhancements-meet-standards-cross-debarment-agreement
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 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

 الخدمات االستشارية -3قسم 

 األهلية  3-1

 

من ضمن السياسات األساسية في البنك اإلسالمي للتنمية ضرورة أن ينص طلب استدراج العروض، بشكٍل صريحٍ ال لبس  

فيه، على أن الخدمات االستشارية التي تقدمها الشركة االستشارية / االستشاري المستقل، وشركاءه واالستشاريين من الباطن، 

نظمة( المقاطعة الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية واالتحاد األفريقي )ويطلق تلتزم التزاما صارًما بلوائح )أ

عليها اسم لوائح المقاطعة(. ويجب على المستفيد تقديم المشورة إلى مقدمي العروض المحتملين بشأن قبول العروض المقدمة  

تخضع للوائح المقاطعة هذه. ويجب على مقدمي العروض    من جانب الشركة االستشارية / االستشاريين المستقلين التي ال

 يفيد بهذا المعنى. يمينتقديم خطاب 

 

تحدد أهلية االستشاري بشكٍل نهائي في وقت التوقيع على العقد. وفي الحاالت التي يحجب االستشاريون فيها معلومات لتجنب  

متطلبات األهلية، يحق للمستفيد إلغاء العقد في أو وقت وفرض جزاءات عدم التأهل للمنافسة )االستبعاد من المنافسة( بسبب 

أيضاً على هؤالء االستشاريين، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر المتكبدة كنتيجة لذلك، للمستفيد وللبنك اإلسالمي للتنمية.  

ا للتنمية بحقه في عدم االلتزام بأي عقد في حالة معرفة أن  البنك اإلسالمي  المشارك غير مؤهل وفقا  ويحتفظ  الستشاري 

 لمتطلبات األهلية المنصوص عليها في هذه المذكرة اإلرشادية.

 

 تُعّرف الشركة في إحدى الدول األعضاء على النحو التالي، ويتعين عليها االلتزام بما يلي:

 شركة أنشئت أو ُسجلت )تأسست( في إحدى الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. (أ

 ط الرئيسي للشركة يقع في إحدى الدول األعضاء. النشا ( ب

 كبير الموظفين التنفيذيين في الشركة )مدير الشركة( مواطن إحدى الدول األعضاء.  ( ج

الدول  (د أو موظفي  األعضاء  الدول  إحدى  مواطني  الشركة من  في  والفنيين  اإلداريين  الموظفين  أكثر من نصف 

 األعضاء.

 

ف الشركة المحلية إلحدى الدول  األعضاء على النحو التالي، ويتعين عليها االلتزام بما يلي:  تُعرا

 شركة أنشئت أو ُسجلت )تأسست( في الدولة العضو التي ستنفذ المهمة داخلها. (أ

 النشاط الرئيسي للشركة يقع في الدولة العضو.  ( ب

 كبير الموظفين التنفيذيين في الشركة )مدير الشركة( مواطن في الدولة العضو. ( ج

 نصف الموظفين اإلداريين والفنيين في الشركة من مواطني الدولة العضو. أكثر من  (د

 

 يمكن للمؤسسات المملوكة للدولة في دولة المستفيد المشاركة فقط في حالة إثبات ما يلي:

 أنهم يتمتعون باالستقالل القانوني والمالي. (أ

 أنهم يعملون بموجب القانون التجاري. ( ب

 مة المستفيد. أنهم ال يعتمدون على موازنة حكو ( ج

 

يمكن للجامعات والمراكز البحثية المملوكة للدولة في دولة المستفيد، وأساتذة الجامعات، والباحثين المشاركة في المنافسة،  

لمهمة االستشارية. ويُتخذ القرار بشأن هذه المشاركة وفقًا لكل حالة على حدة،  بالنسبة لاألهمية  ب  تتسمإذا كانت مشاركتهم  

 للحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية.ويخضع ذلك 

 

يمكن توظيف المسؤولين الحكوميين وموظفي الحكومة فقط في إطار عقود الخدمات االستشارية، سواًء كأفراد أم كأعضاء 

ارض(  في فريق الشركة االستشارية، إذا كانوا )أ( حاصلين على إجازة من دون راتب )ب( ليسوا في وضع تتضارب )تتع

 فيه المصالح. 

 

الفقرة   من  )د(  للبند  وفقاً  الفرد،  أو  الشركة  أهلية  عدم  للتنمية  اإلسالمي  البنك  بتوظيف    38-1يقر  الخاصة  التعليمات  من 

من  الوقاية  حول  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  تعليمات  بموجب  أو  الممولة،  المشروعات  في  االستشاريين  واستخدام 
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الممولة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية، وحول إجراءات الجزاءات، إلرساء    4افحتهما في األنشطة االحتيال والفساد ومك

 عقد عليها يُموله البنك اإلسالمي للتنمية أثناء الفترة التي يحددها البنك. 

 

الرسمية في بلد المستفيد   ( إذا كان القانون أو اللوائح1يمكن استثناء استشاريين من أحد البلدان في إحدى الحاالت التالية )

( في ظل االلتزام بقرار يتخذه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في إطار الفصل  2تمنع إقامة عالقات تجارية مع هذا البلد. )

( بموجب  3السابع من ميثاق األمم المتحدة، ويحظر على بلد المستفيد أداء أي مدفوعات إلى بلٍد أو شخٍص أو كياٍن معين. )

 اق الحظر المتبادل الخاص بالبنك اإلسالمي للتنمية. اتف

 

 

 

4 CorruptionGuidlines.pdf-03/Anti-https://www.isdb.org/sites/default/files/2018 

https://www.isdb.org/sites/default/files/2018-03/Anti-CorruptionGuidlines.pdf
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 مذكرة إرشادية بشأن متطلبات األهلية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية

 عدم األهلية  -4قسم 
 

من تعليمات شراء السلع واألشغال والخدمات ذات    39-1يقرر البنك اإلسالمي للتنمية عدم أهلية الشركة أو الفرد، وفقا للفقرة  

من تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع   38- 1الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية والفقرة  الصلة في المشاريع  

 الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

تشترط سياسة البنك اإلسالمي للتنمية قيام المستفيدين، فضالً عن الشركات االستشارية واالستشاريين المستقلين، ووكالئهم  

عالن عنهم أم لم يتم(، والمقاولين من الباطن، واالستشاريين من الباطن، ومقدّمي الخدمات أو المّوردين، وأي )سواء أتم اإل

موظفين لديهم، مراعاة أعلى معايير األخالقيات أثناء اختيار وتنفيذ عقود تمويل المشاريع من جانب البنك اإلسالمي للتنمية. 

اة متطلبات تعليمات مكافحة الفساد الخاصة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشأن وسعياً إلى تنفيذ هذه السياسة، يجب مراع

البنك   للتنمية. ويعرف  البنك اإلسالمي  الممولة من جانب مجموعة  المشاريع  الوقاية من االحتيال والفساد ومكافحتهما في 

 اإلسالمي للتنمية المصطلحات المبينة على النحو التالي: 

 

 ة على الفساد: الممارسات القائم •

o  ،هي عرض أو إعطاء أو استالم أو التماس الحصول على شيء ذي قيمة، على نحو مباشر أو غير مباشر

 بغية التأثير بصورة غير مالئمة على اإلجراءات الخاصة بطرف آخر.

 

 الممارسات القائمة على االحتيال: •

o   أو عن إهمال إلى تضليل، أو محاولة هي أي فعل أو سهو، بما في ذلك تحريف الحقائق التي تؤدي عن قصد

 تضليل، أحد األطراف للحصول على مزايا مالية أو غير مالية أو تجنب الوفاء بالتزام ما. 

 

 الممارسات القائمة على التواطؤ: •

o  هي ترتيبات تتم بين طرفين أو أكثر ويكون القصد منها تحقيق غرض غير مالئم، بما في ذلك التأثير بصورة

 مالئمة على إجراءات طرف آخر.غير 

 

 الممارسات القائمة على اإلكراه  •

o  أو أو باإليذاء، على نحو مباشر أو غير مباشر، ألي طرف  التهديد باإلضرار  أو  أو اإليذاء  هي اإلضرار 

 ممتلكات أحد األطراف بغية التأثير بصورة غير مالئمة على إجراءات هذا الطرف. 

 

 التعطيل:الممارسات القائمة على  •

o   ويقصد بها تدمير أو تزوير أو تغيير أو إلغاء أدلة مادية متعلقة بتحقيٍق ما عن عمد، أو تقديم إفادات خاطئة

للمحققين من أجل إعاقة تحقيقات البنك اإلسالمي للتنمية بشكل مادي في االدعاءات المتعلقة بالممارسات القائمة 

التو أو  الفساد أو االحتيال أو اإلكراه  لمنعه من  على  التّرويع ألي طرف  أو  المضايقة  أو  التهديد  اطؤ؛ و/أو 

اإلفصاح عن معرفته بأمور ذات صلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو القيام بأفعال يُقصد بها اإلعاقة  

البند )د( في  عليها  المنصوص  التفتيش والمراجعة  في  لحقوقه  للتنمية  البنك اإلسالمي  لممارسة  من   المادية 

من تعليمات    38-1من تعليمات شراء السلع واألشغال والخدمات ذات الصلة، والبند )د( من الفقرة    39-1الفقرة  

 شراء الخدمات االستشارية.

 

يجب رفض عرض إرساء عقد إذا قرر البنك أن المناقص / مقدم العرض الموصي باإلرساء عليه، أو أي من موظفيه، أو 

الباطن أو المقاولين من الباطن لديه أو مقدمي الخدمة أو الموردين و/أو موظفيهم قد شاركوا على   وكالئه أو االستشاريين من

نحو مباشر أو غير مباشر في ممارسات قائمة على الفساد أو االحتيال أو اإلكراه أو التواطؤ أو التعطيل أثناء التنافس على 

 العقد محل النقاش.

 

عن حدوث مخالفات في إجراءات الشراء وإلغاء جزء من التمويل المخصص لعقٍد ما، إذا  سوف يعلن البنك اإلسالمي للتنمية  

ما قرر البنك، في أي وقت أن ممثلي المستفيد، أو أي متلٍق ألي مبالغ من التمويل من جانب البنك اإلسالمي للتنمية قد شاركوا  

أو التعطيل أثناء عملية الشراء أو تنفيذ العقد محل النقاش،  في ممارسات قائمة على الفساد أو االحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه  
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تلك   مع  للتعامل  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  ينال رضا  المناسب  الوقت  في  مالئم  إجراء  باتخاذ  المستفيد  قيام  دون  من  وذلك 

 الممارسات. الممارسات عند حدوثها، بما في ذلك عدم إبالغ البنك اإلسالمي للتنمية في الوقت المناسب عن تلك

 

يقوم البنك بمعاقبة أي شركة أو فرد، في أي وقت، وفقا إلجراءات الجزاءات بالبنك اإلسالمي للتنمية بما يتضمن اإلعالن 

( إلرساء عقد عليها أو عليه،  1علناً أّن هذه الشركة أو الفرد غير مؤهل، سواء ألجل غير مسمى أم لفترة محددة من الوقت )

( ولترشيحه كمقاول من الباطن أو استشاري أو استشاري من الباطن أو مورد أو  2اإلسالمي للتنمية. )ممول من جانب البنك  

 مقدم خدمة ألي شركة مؤهلة أخرى تم إرساء عقد عليها ممول من جانب البنك اإلسالمي للتنمية. 

 

 إلسالمي للتنمية فور: يجوز اإلعالن بأن الشركة أو الفرد غير مؤهل إلرساء عقد عليه ممول من جانب البنك ا

استكمال إجراءات الجزاءات بالبنك اإلسالمي للتنمية، وفقاً إلجراءات الجزاءات المحددة بما في ذلك، ومن جملة   -أ

أمور أخرى، الحظر المتبادل وفقا التفاقية الحظر المتبادل حسبما تم االتفاق عليه من المؤسسات الدولية األخرى، 

 ددة األطراف.بما في ذلك بنوك التنمية متع

 ونتيجة للتعليق المؤقت أو للتعليق المؤقت المبكر المتعلق بإجراءات الجزاءات الجارية.  - ب

 

العروض   مقدمي  تطالب  البنك  جانب  الممولة من  والعقود  العطاء  في مستندات  بند  إدراج  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يشترط 

الباطن   من  معهم  والمتعاقدين  والمقاولين  الباطن  والشركات  من  معهم  والمتعاقدين  واالستشاريين  والموظفين  ووكالئهم، 

ومقدمي الخدمة والموردين بالسماح للبنك اإلسالمي للتنمية بالتفتيش على حساباتهم وسجالتهم وأي مستندات أخرى متعلقة 

 بتقديم العروض أو أداء العقد، وقيام مراجعين يعيّنهم البنك اإلسالمي للتنمية بتدقيقها. 

 

الخاصة ب العرض  نماذج  للمستفيد أن يدرج في  للتنمية، يمكن  البنك اإلسالمي  عد الحصول على موافقة مسبقة محددة من 

بالعقود الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية، تعهداً بأن يُراعاى، أثناء التنافس للحصول على عقد أو تنفيذ العقد، قوانين الدول 

ل والفساد )بما في ذلك تقديم الرشاوي(، كما يرد في مستندات العطاء. ويقبل البنك اإلسالمي  السارية المفعول لمكافحة االحتيا

للتنمية إدراج هذا المطلب بناء على طلب المستفيد شريطة أن تكون الترتيبات الحاكمة لهذا التعهد تنال رضا البنك اإلسالمي  

 للتنمية. 
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 بلد المصدر وبلد المنشأ  -5قسم 
 

على السلع واألشغال  يجب أن تتضمن مستندات العطاء أن توريد السلع واألشغال الممولة من البنك اإلسالمي يقتصر فقط  

والخدمات ذات الصلة التي يكون منشأها إحدى الدول األعضاء. ويتعين على مقدمي العطاءات المحتملين توفير المعلومات  

 المناسبة.

 

 تكون السلع واألشغال التي تستوفي المعايير التالية مؤهلة لعمليات الشراء الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية:

 يتعلق بالسلع، تكون السلع مؤهلة إذا كانت بلد المصدر والمنشأ إحدى البلدان األعضاء. ولهذا الغرض: فيما  (أ

المصدر"يُعّرف   -1 البلد األخير،   "بلد  أو  المشروع  فيه  الذي يقع  البلد  إلى  يُنقل منه صنف ما  الذي  البلد  بأنه 

 شريطة أن يكون الصنف في كلتا الحالتين موجودًا في بلد المصدر وقت الشراء.

" بالبلد الذي يتم فيه تعدين أو زراعة أو انتاج صنف ما. ويتم إنتاج صنف ما، من خالل بلد المنشأيُعّرف " -2

نيع أو المعالجة أو التجميع األساسي والرئيسي للمكونات، بحيث يتم الحصول على منتج جديد معترف به  التص

 تجاريًا يختلف اختالفًا جوهريًا في خصائصه األساسية أو في الغرض المستخدم له أو فائدته عن مكوناته.

تها يتم الحصول عليه من داخل تلك  % على األقل من مشتقا 50تعتبر بلد ما هي بلد المنشأ لسلعٍة ما إذا كان   -3

 البلد. 
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 االستثناء من متطلبات األهلية للمناقصين /مقدمي المقترحات  -6قسم 
 

الهيئات   استثناء  التنمية اإلسالمي؛ حيث يجوز  بنك  الممولة من  للمشتريات  األهلية  االستثناءات من متطلبات  هناك بعض 

 معين على النحو التالي:  المؤسسية أو الشركات االستشارية أو االستشاريين األفراد من بلٍد مؤهل، أو استثناء سلعٍ من بلدٍ 

إذا كان القانون أو اللوائح الرسمية في بلد المستفيد تمنع إقامة عالقات تجارية مع هذا البلد؛ شريطة اقتناع البنك  (أ

 اإلسالمي للتنمية بأن هذا االستثناء ال يمنع المنافسة الفعالة للسلع أو األشغال أو الخدمات المطلوبة.

يتّخذه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في إطار الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،  في ظل االلتزام بقرار   ( ب

يحظر على بلد المستفيد استيراد السلع من أو أداء أي مدفوعات إلى بلد أو شخص أو كيان معين. في حالة حظر  

معينة بموجب قانون االلتزام،  دولة المستفيد أداء مدفوعات لجهة أو شركة استشارية أو استشاري مستقل أو سلع  

 يجوز استثناء ذلك الكيان أو الفرد.

 وجود تضارب في المصالح بين أنشطة ومهام وعالقات موظفي المستفيد. ( ج

 

في حالة فرض عقوبات من البنك اإلسالمي للتنمية على شركة أو فرد ما نتيجة تورطه في ممارسات محظورة، فإنه يكون  

مولة من البنك اإلسالمي للتنمية عليه أو الحصول على أية مزايا ناتجة عن تلك العقود سواء غير مؤهل إلرساء العقود الم

 أكانت مزايا مالية أم غير ذلك، وذلك خالل فترة العقوبة التي يحددها البنك اإلسالمي للتنمية.

يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية، بناًء على طلب المستلم، الموافقة، بموجب العقود الممولة من البنك، أن تنص مستندات   (أ

السلطات  قبل  عليه من  عقود  أية  إرساء  الحظر من  لعقوبة  الخاضع  الفرد  أو  الشركة  أن  على  القياسية،  العطاء 

نها ذات الصلة، يكون غير مؤهل إلرساء عقود ممولة من البنك  القضائية أو اإلدارية في بلد المستلم، وعمالً بقواني

اإلسالمي للتنمية عليه؛ شريطة أن يخلص البنك اإلسالمي للتنمية إلى قناعته أن الحظر يتعلق بممارسات محظورة  

 ويتبع إجراء قضائيًا أو إداريًا يضمن للشركة أو الفرد اإلجراءات القانونية المناسبة. 

لي للتنمية لوكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلقليمية أو الدولية المتعاقد معها المستلم يسمح البنك الدو ( ب

البنك  بها بموجب عقد ممول من  القيام  عليهم  يتعين  أي عمليات شراء  في  بها  الخاصة  األهلية  إجراءات  تطبيق 

 اإلسالمي للتنمية.

 

د المستفيد المنافسة وإرساء العقود عليها في بلد المستفيد إال إذا تمكنت،  ال يحق للمؤسسات المملوكة للدولة أو مؤسسات بل

 بطريقة مقبولة لدى البنك اإلسالمي للتنمية، من إثبات ما يلي:

 

القانوني" أن يكون الكيان القانوني مستقالً عن حكومة المستلم،  (أ القانوني والمالي. ويُعّرف "االستقالل  االستقالل 

"االستقالل بنقل   ويُعّرف  االلتزام  بالمستلم، وعدم  ذات صلة  عام  كيان  أي  الميزانية من  دعم  تلقي  عدم  المالي" 

 الفائض المالي إليه؛ إال من خالل توزيعات األرباح للمساهمين. 

 

كونها مكلفةً بحقوق ومسئوليات قانونية شبيهةً بأي مؤسسة تجارية، بما في ذلك    –العمل بموجب قانون تجاري   ( ب

 سها( أو تسجيلها بموجب ميثاق قانوني وفقا للقانون المحلي؛ وتتمتع بالحقوق التالية:إنشاؤها )تأسي

 إبرام عقود ملزمة قانونًا. (أ)

 رفع الدعاوى.  ( ب)

 أن يتم مقاضاتها.  ( ج)

 اقتراض األموال، وتحمل مسئولية سداد ديونها وإمكانية إعالن إفالسها.  (د)

 

 باستثناء ما يلي:عدم الخضوع إلشراف وكاالت بلد المستفيد،  ( ج

 تقديم األشغال والخدمات غير االستشارية باألمر المباشر.  (أ)

عند توفير السلع والخدمات من قبل الجامعات أو معاهد البحث أو المؤسسات المماثلة، وهي مؤسسات  ( ب)

مملوكة للدولة، ذات طابع فريد أو استثنائي، ويعزي ذلك لعدم وجود بدائل مناسبة من القطاع الخاص، 

ن البنك  أو  ويتخذ  المشروع.  لتنفيذ  األهمية  بالغة  تكون  نظًرا ألن مشاركتها  أو  التنظيمي،  لإلطار  تيجة 

 اإلسالمي للتنمية القرار بالموافقة على التعاقد مع هذه الكيانات وفقا لكل حالة على حدة. 
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الجامع وأساتذة  المستفيد،  دولة  في  للدولة  المملوكة  البحثية  والمراكز  للجامعات  كانت يمكن  إذا  المشاركة  والباحثين،  ات، 

األهمية بالنسبة إلى المهمة االستشارية. ويتخذ القرار بشأن هذه المشاركة وفقا لكل حالة على حدة. ويخضع ب  تتسممشاركتهم  

 ذلك للحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

في إطار عقود الخدمات االستشارية، سواًء كأفراد أم كأعضاء يمكن توظيف المسؤولين الحكوميين وموظفي الحكومة فقط  

في فريق الشركة االستشارية، إذا كانوا )أ( حاصلين على إجازة من دون راتب، )ب( ليسوا في وضع تتعارض )تتضارب(  

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

 

 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  •

 قيرغيزستان جمهورية  •

 لبنان •

 ليبيا  •

 ماليزيا  •

 جزر المالديف  •

 مالي •

 موريتانيا  •

 المغرب •

 موزمبيق  •

 النيجر •

 نيجيريا •

 سلطنة عمان  •

 باكستان  •

 فلسطين •

 دولة 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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