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 ريف المصطلحات اتعاالختصارات الشائعة و 
بحرف فة المصطلحات المعر  وتبدأ ف المصطلحات المستخدمة في هذه التعليمات. يعر  ورد هذا القسم االختصارات الشائعة و  ي  

 استهاللي إذا وردت باللغة اإلنجليزية. 

 التعريف/ )شرح( المصطلح كامال  االختصار/ المصطلح
عملية الشراء قبل التوقيع إجراءات بالتعاقد المسبق هو شروع المستفيد    المسبقالتعاقد 

     .اتفاقية التمويلعلى 
 بالتعليمات الحالية.  مرفق أي ملحق ملحق ال

BAFO  العرض األفضل والنهائي 
BDS  ويتولى  العروض تقديممن طلب  ءصحيفة بيانات المناقصة.  وهي جز

ر صحيفة بيانات المناقصة معلومات محددة وف  إعدادها.  وت  المستفيد 
 .الشراءخاصة بعملية 

.  للمشروعالبنك اإلسالمي للتنمية هو متلقي التمويل الذي يقدمه المستفيد  المستفيد 
شارك في تنفيذ مشاريع ممولة من البنك أي جهة تويشمل المصطلح 

 للتنمية نيابة  عن المستفيد. اإلسالمي
لتوريد السلع العروض طلب تقديم المناِقص استجابة ليقدمه  العرض الذي العرض 

 من خدمات. بهماما يتصل  و/ أواألشغال المطلوبة  و/ أو
ما يتصل  و/ أواألشغال  و/ أوالسلع  لتوريد الشركة التي تقدم عرضا   صناقِ الم  

 من خدمات بهما
محددة.  وتستند  شراءعملية تصدر عن المستفيد بشأن كل وثيقة رسمية   (كراسة الشروط) العطاء مستندات

مستندات العطاء القياسية  على التي يصدرها المستفيدالعطاء  مستندات
من  ا  الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية.  وتشمل مستندات العطاء أي  

يصدرها المستفيد: إخطار الشراء العام، وإخطار الشراء الوثائق التالية التي 
، وخطاب الدعوة، "(سابقة األعمال"أو )المحدد، ووثيقة التأهيل المسبق 

أو )أي ملحق و وطلب تقديم العروض، وطلب استدراج العروض، 
 . "(ضميمة"

BOO  نظام البناء والتملك والتشغيل 
BOOT  التشغيل ونقل الملكيةو نظام البناء والتملك 

BOT نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 
ما لم ترد  واحدا   تقويميا  تعني كلمة "يوم" ألغراض التعليمات الحالية يوما  يوم عمل 

قرينة تحدد معنى آخرا لمصطلح يوم العمل.  وي عتبر يوم العمل كل يوم 
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عمل رسمي من أيام األسبوع في البلد المستفيد.  وي ستثنى من ذلك أيام 
 العطل الرسمية في البلد المستفيد.

يوفر خدمات استشارية.   / توفر أو شخص استشاري  يةشركة استشار  االستشاري 
 اري مستقال عن كل من المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية.ويكون االستش

.  مستقلهي الخدمات الفكرية التي توفرها شركة استشارية أو استشاري  الخدمات االستشارية 
وعادة ما تكون الخدمات االستشارية ذات طبيعة مهنية أو قائمة على 

تعليمات حكام المشورة.  وتخضع الخدمات االستشارية ألالالخبرة أو 
شراء الخدمات االستشارية بخصوص البنك اإلسالمي للتنمية الصادرة عن 

 من البنك. الممولة المشاريع في
 عام ينشره المستفيد يؤكد فيه إرساء العقد.إخطار  إخطار إرساء العقد 

من أو ما يتصل بهما شركة يتم التعاقد معها لتوريد السلع أو األشغال  المقاول 
 ت.  ويختلف المقاول عن مورد الخدمات االستشارية.خدما

دون اللجوء إلى من ما إحدى طرق الشراء التي تتيح إرساء عقد  )التلزيم(التعاقد المباشر 
ف أيضا باسم "المصدر المنفرد" أو "التعاقد مع مصدر منافسة.  كما ي عر  ال

 وحيد" 
الذي يستخدمه القياسي الصادر عن البنك اإلسالمي للتنمية و التقرير  تقرير التقييم 

 .ينمن المناقص ةض المقدمو المستفيد لتوثيق التقييم الذي يجريه للعر 
صف ويبنك اإلسالمي للتنمية، االتفاقي القانوني المبرم بين المستفيد وال اتفاق التمويل 

شمل االتفاق خطة الشراء يتمويل البنك لمشروع من المشاريع.  و تفاصيل 
.  وإذا في االتفاق المدرجة باإلشارة إليها أو المستندات وجميع الوثائق

 فيتم شمولبالمشروع مع كيان ينفذ المشروع،  خاصا   أبرم البنك اتفاقا  
 اتفاق التمويل. أجزاء اتفاقية المشروع ضمن

المشروع أو الشركة هي عبارة عن مؤسسة تجارية )مثل الشركة المساهمة  شركة 
أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة  ،"شركة المحاصة" المشترك

د أشغاال أو تقدم خدمات استشارية وغيرها تتعه  أو  د سلعا  التضامن( تور  
 ذات الصلة. من الخدمات

لى إجراءات عملية الشراء أو عقودها مصطلح "مالئم للغرض" عينطبق  لغرض مالئم ل
أو ترتيباتها والنتائج المنشودة على صعيد التنمية.  ويعني المصطلح 
اختيار أكثر المناهج المالئمة لتحقيق أهداف المشروع التنموية ونتائجه 

الشراء ومدى تعقيدها وطبيعتها  ةقيمة عمليمع أخذ ما يلي في الحسبان: 
ويشمل المصطلح    .مستوياتها / ومستواهااطر أنواع المخ / نوعو  اوسياقه
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 كاٍف من التخطيط ى  ويعني ذلك تعهد القيام بمستو   مفهوم التناسبية.
مالئم ومتناسب مع حجم اتفاق  / دعملية شراء وعقللشراء واختيار 

المبالغة في تعقيد  تفاديالمشروع التنموي وتعقيده وقيمته.  ويعني ذلك 
عمليات الشراء البسيطة، ووضع ضمانات وقائية كافية للتعامل مع 

 عمليات الشراء المعقدة.
حساب تنفيذ المشروع من الموارد الذاتية 

 )جهة الت نفيذ باألمر المباشر( لصاحبه
(Force Account) 

دون أن تتمتع باالستقاللية من  ،وحدة اإلنشاءات المملوكة للدولة ت عتبر  
تعمل باألمر فة بالتنفيذ و ل  ك  م   وحدة   ،اإلدارية أو المالية عن المستفيد

 المباشر.
بة للعقوبات من فساد واحتيال وتواطؤ وإكراه وعرقلة كما الممارسات الموجِ  االحتيال والفساد 

يرد تعريفها في تعليمات البنك اإلسالمي للتنمية بشأن مكافحة االحتيال 
وتعليمات مكافحة الفساد الصادرة عن مجموعة البنك اإلسالمي والفساد، 

للتنمية بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع الممولة من 
 .البنك اإلسالمي للتنمية مجموعة

التي تنطبق و أحكام العقد القياسية المعتمدة لدى البنك اإلسالمي للتنمية  شروط العقد العامة 
  من خدمات.أو ما يتصل بهما على توريد السلع أو األشغال 

فئات المشتريات وتشمل ما يلي على سبيل المثال: المواد إحدى  السلع 
 ،السلع األساسيةأو  ،المركباتأو  ،اآلالتأو  ،المعداتأو  ،االستهالكية

عات الصناعية.  وقد يشمل المجم   تجهيزات ولوازم أو ،المواد الخامأو 
 ،التأمينأو  ،المصطلح أيضا الخدمات ذات الصلة من قبيل ما يلي: النقل

  الصيانة المبدئية.أو  ،التدريبأو  ،أو التشغيل ،التركيبأو 
GPN  إخطار الشراء العام 

عملية شراء التي تحكم وإجراءاته  ،سياسات البنك اإلسالمي للتنمية التعليمات 
بها من  و / أو ما يتصلوالخدمات االستشارية  واألشغالالمستفيد للسلع 

 .الممولة من البنك اإلسالمي للتنميةخدمات في سياق المشاريع 
شركات الالبلدان األعضاء و  من شركاتالالدولية المفتوحة أمام المنافسة   (ICB) المنافسة الدولية المفتوحة

 غير األعضاء. من البلدان
لشركات من البلدان التي تقتصر على ا المحدودةالدولية المنافسة  (ICB/MC)المنافسة الدولية المحدودة 

 األعضاء.
IsDB  البنك اإلسالمي للتنمية 

لمستفيد لتغطية نفقات محددة اإلسالمي للتنمية إلى ا تمويل يقدمه البنك البنك اإلسالمي للتنمية من تمويل المشاريع 
بمشروع تنموي.  ويتم ترتيب مستوفية لشروط األهلية في سياق يتصل 
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أحكام مع وافقة تمالية متنوعة م منتجاتتمويل البنك للمشاريع من خالل 
 الشريعة.

 وهي جزء من التعليمات القياسية ،لمناقصينإلى اتعليمات موجهة  لمناقصين الموجهة إلى االتعليمات 
 تقديم العروض.الدعوة إلى  وثيقةالموجهة إلى المناقصين في 

JV (شركة المحاصة) المشروع المشترك  
LIB ة دولية محدودة فسمنا  
MC  البلد العضو 

NCB المفتوحةالوطنية منافسة ال  
على إحدى عدم اعتراضه البنك اإلسالمي للتنمية بما يفيد ه تأكيد يصدر  عدم الممانعة 

يباشر بإجراءات االنتقال المستفيد أن  بوسعمراحل عملية الشراء، وأنه 
 .التاليةإلى المرحلة 

مقدمي العروض  / الذي يرسله المستفيد إلى المناقصين اإلخطار إرساء العقداإلخطار بنية 
لعرض مقدم ا / إلعالمهم بنيته إرساء العقد على المناقصالمشاركين 

 الفائز. 
قمة في التعليمات الحالية، وال تشمل الفقرات الواردة في إحدى الفقرات المر   فقرة

 المالحق. 
PCN المشروع  مفهوم مذكرة 
عن توصيل السلع إلى المكان المسمى في بلد  يكون البائع مسؤوال    الوصولمكان 

بما في  ،المشتري، ويدفع جميع تكاليف جلب السلع إلى الوجهة المطلوبة
تفريغ ذلك دفع رسوم الواردات والضرائب.  وال يكون البائع مسؤوال عن 

 .الحمولة
المتعلقة بتوريد منشآت مجهزة بمعدات كتلك التي ت نجز  الشراءإحدى فئات   (Plant) الصناعيتجهيزات المجمع  

والصيانة والتعديل والتشغيل التصميم والتوريد والتركيب  أساس على
 والحماية.

مستندات ل ،بعد إرساء العقد ،البنك اإلسالمي للتنميةيجريها  مراجعة المراجعة الالحقة 
 التي يقوم بها.ها المستفيد وأنشطة الشراء عد  التي ي   العطاء

PPP  مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
توجيه الدعوة استخدامها قبيل ة إعداد قائمة انتقائية مختصرة يجوز عملي التأهيل المسبق 

 و / أو ما يتصلاألشغال  وأشراء السلع  إلى تقديم العروض في سياق
 ا من خدمات. مبه
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لمستندات  ،قبل إرساء العقد ،مراجعة يجريها البنك اإلسالمي للتنمية المراجعة المسبقة 
 ها المستفيد وأنشطة الشراء التي يقوم بها.عد  العطاء التي ي  

لمتابعة في سياق امتخصصة  نزاهةر خدمات وف  طرف ثالث مستقل ي    النزاهةضمان  د خدماتزو  م  
 المتزامنة لعملية الشراء. 

أو شركة تضامن(  مؤسسة تجارية مستقلة )كأن تكون شركة أو فردا   وكيل الشراء 
 عملية الشراء بالنيابة عن المستفيد. تتولى إدارة

مشاريع البنك اإلسالمي للتنمية بشأن خطة الشراء التي يعدها المستفيد  (PP)خطة الشراء 
وترتبط باإلشارة إليها في اتفاقي ، 1.42كما هو مشار إليها في الفقرة 

 التمويل. 
ها المستفيد على مستوى المشروع وتصف عد  الوثيقة االستراتيجية التي ي   (PS)استراتيجية الشراء  

كيف ستساهم عملية الشراء في تحقيق األهداف التنموية.  وتساند 
وفق تلك استراتيجية الشراء المستفيدين في تطوير إجراءات الشراء 

وتعكس مردودية وكاالت األمم المتحدة وبرامجها، المعتمدة لدى اإلجراءات 
( من خالل تطبيق المبادئ األساسية في )القيمة مقابل التكلفة اإلنفاق
 المعتمدة لدى البنك اإلسالمي للتنمية.  ،الشراء

له من نفقات مستوفية ما تحم  المستفيد قيام البنك اإلسالمي للتنمية بسداد  التمويل بأثر رجعي 
أموال المشروع.  ويتم سداد تلك النفقات من ، بأثر رجعي ،لشروط التمويل

 على مسؤوليته ،بأثر رجعي ،بدفع النفقات المؤهلة للسدادالمستفيد  ويقوم
 لبنك اإلسالمي للتنمية.على االتزام  أي دون ومن 

RFB  المناقص الفائزطلب تقديم العروض كأحد طرق اختيار. 
RFP الفائز. المناقص طلب استدراج العروض كأحد طرق اختيار 
SOE  المملوكة للدولة أو الشركة المؤسسة 

ل شروط العقد العامة.  وتشير الشروط شروٌط إضافية في العقد تكم   شروط العقد الخاصة 
الخاصة في العقد إلى وجود شروط محددة خاصة بالسلع أو األشغال أو 

 ا من خدمات.ميتصل به أو ماالخدمات االستشارية 
SPN  إخطار الشراء المحدد 

كي ليصدرها البنك اإلسالمي للتنمية  "(موحدة)أو "وثائق عطاء معيارية  (SBDs)القياسية  مستندات العطاء
هذه  .  وتشملتمويل البنك للمشاريعمن يستخدمها المستفيدون 

لنماذج من قبيل ما يلي على البنك يعتمدها  قياسية وثائق المستندات
إخطار الشراء العام، وإخطار الشراء المحدد، والتأهيل سبيل المثال: 
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تقديم العروض، الدعوة إلى تقديم العروض، وطلب  المسبق، وخطاب
 وطلب استدراج العروض.

 الفترة التي تلي إرسال خطاب النية بإرساء العقد. فترة التوقف 
شخص استشاري يتم التعاقد معها أو معه لتوريد شركة استشارية أو  المورد 

الذي يورد السلع أو  الخدمات االستشارية.  ويختلف المورد عن المقاول
 من خدمات.أو ما يتصل بهما األشغال 

TOR الشروط المرجعية( االختصاصات(  
إلى إدارات األمم المتحدة ووكاالتها  يشير هذا المصطلح عموما   وكاالت األمم المتحدة 

 .وصناديقها وبرامجهاالمتخصصة ومكاتبها اإلقليمية 
 UNDB) نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية

Online) 
 رنت.تموقع نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية على اإلن
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 أحكام عامة

 ا من خدمات مبه و / أو ما يتصل األشغالو شراء السلع  تعليمات
 البنك اإلسالمي للتنميةفي المشاريع الممولة من 
 

 الفصل األول: أحكام عامة 

  التعليمات الغرض من 

و / أو ما شراء السلع واألشغال بشأن البنك اإلسالمي للتنمية التي يعتمدها سياسات واإلجراءات التعليمات التحدد هذه  1.1
البنك سواء الممولة من من خدمات )باستثناء الخدمات االستشارية( من طرف المستفيدين من المشاريع  بهما يتصل

االستصناع وغير ذلك من أنماط التمويل  مالمرابحة أ مالبيع بالتقسيط أ مأاإلجارة  مأ أكان ذلك التمويل من خالل قرض
 التي يستخدمها البنك اإلسالمي للتنمية.

الخدمات ذات الصلة من قبيل النقل والتأمين والتركيب  التعليماتتشمل اإلشارة إلى السلع واألشغال التي ترد في هذه  1.2
خدمات غير االستشارية.  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الخدمات غير االستشارية والتدريب والصيانة المبدئية والوالتشغيل 

على قياس األداء المتعلق بمخرجات  بناء   ليست خدمات استشارية، ويتم استدراج العروض بشأنها والتعاقد عليها عادة  
بشكل متسق.  وتشمل األمثلة والتي يمكن تحديد معايير األداء الخاصة بها بوضوح وتطبيقها  ،ملموسة قابلة للقياس

على الخدمات غير االستشارية الحفر والتصوير الجوي والتصوير باألقمار الصناعية وإعداد الخرائط والعمليات المشابهة.  
 تعليماتأخرى صادرة عن البنك بعنوان "تعليمات على الخدمات االستشارية التي تخضع ل التوجيهاتوال تنطبق هذه 

 شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية".

 الحالية كال  من:  التعليماتتساعد  1.3

مردودية اإلنفاق عن  على تحقيق المستوى األمثل منالمستفيدين من المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية  أ(
 .المستخدمةالموارد المستوى األمثل من المنافع بطريق تحقيق 

شروط على إعداد العروض وتنفيذ العقود بما يلبي شروط البنك اإلسالمي للتنمية و  المناِقصين )مقدمي العروض( (ب
  .عالية الجودة من خدمات بهما و / أو ما يتصلشغال األسلع و الالمتعلقة بتوريد المستفيد 

ضمن المشاريع الممولة  من خدمات بهماما يتصل  أو / واألشغال أو  / والسلع إذا تولى المستفيد تمويل شراء بعض  1.4
 درجة مرضية من الجودة. بتكون تلك المشتريات أن من البنك اإلسالمي للتنمية، فيحتفظ البنك بحق الحرص على 
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 أحكام عامة

 ألساسية  مبادئ الشراء ا

.  وتساند تلك التعليمات الحاليةفها في صلسياسات واإلجراءات التي يرد و لاألساسية التالية أرضية  الشراء تشكل مبادئ 1.5
لغرض وتحقق مالئمة لبنزاهة، وتشجعهم على وضع إجراءات شراء  1المبادئ المستفيدين كي يحققوا التنمية المستدامة

الشراء األساسية المعتمدة لدى البنك اإلسالمي للتنمية.  من خالل تطبيق مبادئ  (التكلفة)القيمة مقابل  مردودية اإلنفاق
 األساسية:  األربعة ونورد تاليا قائمة بتلك المبادئ

 أو ما / والخدمات االستشارية أو  / واألشغال أو  / وأن تسعير السلع  هذا المبدأ، ويعني )الوفر( االقتصاد (أ
  .من الموارد للحصول على المستوى المتفق عليه من الناتجمقدار أدنى  ينفقا من خدمات ميتصل به

معين من الموارد  لمقدار( بشكل أساسي اإلدارة المالئمة )على صعيد الوقت والتكلفةويعني هذا المبدأ ، الكفاءة (ب
 للحصول على المستوى المتفق عليه من الناتج. 

  .الحياديةالعملية بالشفافية و ويعني هذا المبدأ أن تتصف ، اإلنصاف ج(
أهداف المستفيد التنموية في سياق مشروع مع عدم إغفال إلى تحقيق نتائج محددة  ويشير هذا المبدأ، الفعالية د(

 البنك اإلسالمي للتنمية.ل من ممو   ،دمحد  

 والمقاولين والمناقصين المستفيد و العالقة بين البنك 

الشراء عملية المستفيد فيما يتعلق بو التمويل الواجبات القانونية المترتبة على كل من البنك اإلسالمي للتنمية يحكم اتفاق  1.6
، االتفاقالتمويل أي حقوق ألي طرف آخر بخالف طرفي  ةمن البنك اإلسالمي للتنمية.  وال تنشأ بموجب اتفاقي ةالممول

مستندات العطاء االتفاق. وتحدد  ذلكالبنك اإلسالمي للتنمية بموجب  المطالبة باألموال التي يقدمها ألي طرفوال يحق 
والمناقصين حقوق المستفيد  ،والمقاولينالمناقصين والعقد الذي يبرمه مع  ،التي يصدرها المستفيد( شروطالكراسة )

ن أن بالتقسيط واالستصناع، يتعي  .   وفيما يتعلق بأنماط التمويل عن طريق اإلجارة والبيع كل منهم وواجباتوالمقاولين 
تشير العقود المتعلقة بالمكونات الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية بوضوح إلى أن المستفيد يمثل وكيل البنك اإلسالمي 

   للتنمية في العقود المشار إليها.  

 مسؤوليات المستفيد 

يتصل  أو ما / واألشغال أو  / وة لإلنفاق عند شراء السلع تقع على المستفيد المسؤولية النهائية لتحقيق أفضل مردودي 1.7
 إتمام تنفيذ المشاريع بنجاح.مسؤولية ا من خدمات، و مبه

                                                           
التعريف التالي لمفهوم التنمية المستدامة: "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون تقويض قدرة  1987تقرير لجنة برونتالند الصادر عام يورد  1

 األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة بهم".
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 أحكام عامة

 مسؤوليات البنك اإلسالمي للتنمية 

حكام اتفاق التمويل والعقد المبرم شريطة أعن صرف المبالغ بما يتسق وشروط و  ُيعتبر البنك اإلسالمي للتنمية مسؤوال   1.8
التمويل، وفق تعريفها الوارد في اتفاق ا من خدمات مأو ما يتصل به األشغالالدفع مقابل تسليم السلع أو  يكون أن 

 التمويل.وغير ذلك من الشروط الواردة في اتفاق  ،أحكام التعليمات الحاليةبما يتسق و  هاؤ يكون قد تم شراوعلى أن 

 طرق الشراء 

ا من مما يتصل به/ أو  األشغال و وأأن يتم توريد السلع  ،في العادة ،يشترط البنك اإلسالمي للتنمية على المستفيد 1.9
يجوز اللجوء إلى  ن.  ولك1.11بما يتسق وقواعد األهلية الواردة في الفقرة المنافسة الدولية المفتوحة خدمات عن طريق 

ومبادئ الشراء ، لغرضمة اءومالطرق أخرى للشراء حسب متطلبات المشروع وشريطة مراعاة مفهوم مردودية اإلنفاق، 
 (.  1.5األساسية )كما ورد تعريفها في الفقرة 

  نطاق تطبيق التعليمات 

من البنك اإلسالمي للتنمية من  أو كليا   لة جزئيا  العقود الممو   التعليمات علىتنطبق جميع اإلجراءات الموصوفة في هذه  1.10
ما لم يتم الحصول على إعفاء محدد من التقيد  ،ا من خدماتمما يتصل بهأو  / األشغال وأو  / شراء السلع و أجل

إجراءات أن يستخدم المستفيد جوز ي، فمن البنك اإلسالمي للتنمية جزئيا   ال  ممو  .  وإذا كان عقد الشراء اإلجراءاتبتلك 
شراء أخرى شريطة أن تكون مرضية للبنك اإلسالمي للتنمية، وبما يكفل تلبية مبادئ الشراء األساسية المعتمدة لدى 

أو  / والسلع  شراءما يضمن لغرض بمة لءوالمال( ومراعاة مردودية اإلنفاق  1.5البنك )وفق تعريفها الوارد في الفقرة
 من خدمات:  بهماما يتصل أو  / واألشغال 

  .شروط المشروع بأكملهومتسقة مع  ،قدٍر كاٍف من الجودةعلى  (أ
 .وُتسلم بالكامل في الوقت المناسب (ب
 لتحقيق جانبي الوفر االقتصادي للمشروع وضمان استمراريته المالية.  بشكل تنافسي توخيا   ومسعرة (ج

 شروط األهلية 

 على أن   ،دون مواربة ،العروض تقديمطلب  يقع في صميم السياسة المعتمدة لدى البنك اإلسالمي للتنمية أن ينص   1.11
ن معه من و ن المتعاملو والمقاول ؤه،التي سيوردها المقاول وشركا ،خدماتالما يتصل بها من / أو  األشغال و وأالسلع 

التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية واالتحاد  منظمةتعليمات المقاطعة الصادرة عن ب ،بصرامة ،تلتزمالباطن 
المقدمة العروض في لن يتم النظر  هالمحتملين أن للمناقصيناإلفريقي )تعليمات المقاطعة(.  وعلى المستفيد أن يوضح 

بيمين يقسم فيها  ا  مشفوع خطابا  أن يقدم  المناقصمن الشركات غير الخاضعة لتعليمات المقاطعة المذكورة.  وعلى 
 على ذلك.

 في إحدى الحاالت التالية: شركة من بلد ما يجوز استبعاد  1.12
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 أحكام عامة

 العالقات التجارية مع بلد الشركة المعنية.إقامة رسمي ا   ا  أو تنظيمي   إذا كان بلد المستفيد يحظر قانونا   (أ
لقرارات مجلس األمن  حظر بلد المستفيد أي واردات أو مدفوعات إلى بلد أو شخص أو كيان بعينه امتثاال   إذا (ب

 الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.  
 البنك اإلسالمي للتنمية.بمعايير اتفاق الحظر المشترك لدى  الوفاءإذا جاء ذلك من باب  (ج

الستبعادها على أساس عدم األهلية،  التقييم.  وإذا أخفت الشركات معلومات تفاديا   عمليةأثناء  اتيتم تحديد أهلية الشرك 1.13
يحتفظ المستفيد بحق إلغاء العقد في أي وقت ومعاقبة تلك الشركات ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها 

.  ويحتفظ البنك اإلسالمي للتنمية بحق عدم االعتراف بأي عقد المستفيد أو البنك اإلسالمي للتنمية جراء ذلك التصرف
 وفق معايير أو شروط تحديد األهلية المشار إليها. فيه عدم أهلية المقاول المعني يتضح الحقا  

 :ألغراض التقيد بالتعليمات الحاليةمن البلدان األعضاء أن تمتثل لجميع الشروط التالية  اتيجب على الشرك 1.14

 في أحد البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. مؤسسة كشخصية اعتباريةتكون مسجلة أو  أن (أ
 .اإلسالمي للتنمية يكون مكان مزاولة نشاطها التجاري الرئيسي في أحد البلدان األعضاء في البنك أن (ب
هي  ،من بلد واحد أكثرمن أو اإلسالمي للتنمية، تكون شركة أو شركات من أحد البلدان األعضاء في البنك  أن ج(

( من حصص الشركة المعنية )وينطبق شرط الجنسية %50لحقيقي المالك ألكثر من خمسين في المائة )المستفيد ا
 مواطني البلد العضو.على أو  / وعلى تلك الشركة أو الشركات(  أيضا  

 الحالية: التعليمات يتم تعريف الشركة المحلية من أحد البلدان األعضاء على النحو التالي ألغراض  1.15

تسليم  محل   أو / وتنفيذ األشغال المزمعة  في البلد العضو محل  أو مؤسسة كشخصية اعتبارية مسجلة أن تكون  أ(
 .هاؤ زمع شرامالالسلع 

 يقع مقر مزاولة نشاطها التجاري الرئيسي في البلد العضو المستفيد.  أن ب(
هي المستفيد الحقيقي المالك  اإلسالمي للتنميةتكون شركة أو شركات من أحد البلدان األعضاء في البنك  أن ج(

على تلك الشركة  ( من حصص الشركة المعنية )وينطبق شرط الجنسية أيضا  %50ألكثر من خمسين في المائة )
 مواطني البلد العضو.أو  / وأو الشركات( 

 المملوكة للدولة في بلد المستفيد أن تشارك فقط إذا تمكنت من إثبات أنها:  أو الشركات يجوز للمؤسسات 1.16

 .المستفيدعن  ا  وإداري ا  مستقلة قانوني (أ
 وتزاول نشاطها وفق أحكام القانون التجاري. (ب
 المستفيد. حكومةموازنة  على وال تعتمد (ج

 تعليماتأو التعليمات الحالية، من  1.39بأحكام الفقرة  عمال  عدم أهلية شركة أو فرد البنك اإلسالمي للتنمية  أعلنإذا  1.17
لة االحتيال والفساد في المشاريع الممو   اإلسالمي للتنمية بشأن منع ومكافحة البنكمكافحة الفساد الصادرة عن مجموعة 
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 أحكام عامة

شخص غير تصنيفه ككيان أو من إجراءات العقوبات، فيتعين  هامن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وبموجب غير 
 الفترة الزمنية التي يحددها البنك اإلسالمي للتنمية.  طيلةمن البنك عليه ل إلرساء عقد ممو  مؤهل 

 تضارب المصالح 

لة من البنك عدم المشاركة في عمليات الشراء في المشاريع الممو  تشترط سياسة البنك اإلسالمي للتنمية على الشركة  1.18
التي يثبت وجود  ،الشركات فوُتصن  .  عادلةيقود إلى نشوء ميزة تنافسية غير بما في المصالح لديها  وجود تضارب

العقد عليها.   إلرساءغير مؤهلة تلقائيا كشركات  ،عادلةتعارض في المصالح لديها بما يقود إلى نشوء ميزة تنافسية غير 
وعلى الشركات المشاركة في عملية الشراء أن تضع مصالح المستفيد في المقام األول دون االهتمام بالحصول على 

من خدمات على تفادي تعارض  بهماما يتصل / أو  ض توريد السلع أو األشغال ورِ ، وأن تحرص في مععمل مستقبال  
في إذا كانت  عليها العقود إلرساءالمهام األخرى الموكلة إليها مع مصالحها التجارية الذاتية.  ولن يتم اختيار الشركات 

ي حالة تجعلها غير قادرة على تنفيذ أو إذا وضعتها ف ،تعارض مع واجباتها الحالية أو السابقة تجاه عمالئهاوضع ي
 بنود العقد بما يخدم مصالح المستفيد العليا.

: فيما يتعلق بالشركة المتعاقد الخدمات االستشاريةأو ما يتصل بهما من خدمات مع لع أو األشغال عارض توريد الس  ت 1.19
تمويل المشروع من البنك اإلسالمي دخول معها لتوريد خدمات استشارية ألغراض التحضير لمشروع أو تنفيذه )قبل 

أو تخضع لسيطرتها  ،أي شركة تابعة لها تسيطر على تلك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشرب(، و حيز التنفيذ للتنمية
من خدماٍت  بهماما يتصل / أو  األشغال و وأالسلع  بتوريد وف يتم استبعادها من القيام الحقا  أو لسيطرة مشتركة، فس

أو تتعلق مباشرة بالخدمات االستشارية ألغراض التحضير لذلك المشروع أو تنفيذه.  وال ينطبق هذا الحكم  ،ناجمة عن
المقاول المتعاقد معه تقوم بشكل مشترك بالتزامات  تيالولين أو الموردين( اأو المق االستشاريين) المختلفة على الشركات

 التصميم والبناء.عقد بموجب عقد تسليم المفتاح أو 

أو غير مباشر : لن يتم اختيار أي شركة أو كيان تابع لها يسيطر بشكل التضارب مع االلتزامات التعاقدية األخرى  1.20
مع عقد  المنفردة أو المشتركة لتنفيذ عقد قد يكون بحكم طبيعته متعارضا  مباشر على تلك الشركة أو يخضع لسيطرتها 

 أو على وشك أن تبدأ بتنفيذه. ،آخر قيد التنفيذ من طرف تلك الشركة

العقود على الشركات التي لها صالت تجارية أو عائلية وثيقة مع أحد يجوز إرساء : ال العالقة مع موظفي المستفيد 1.21
أو مع أحد موظفي الوكالة  ،(من الباطن ن معهاو ن المتعاقدو تلك الشركات والمقاول وموظف ن فيهمبمموظفي المستفيد )

المنفذة للمشروع أو المتلقية لجزء من تمويل المشاريع عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية إذا كانوا معنيين بشكل مباشر 
 أو غير مباشر بإحدى العمليات التالية: 

  .إلعداد مواصفات عقد من العقودالتحضير  أ(
  .اختيار المقاولين الخاصة بالعقد المحددعملية  ب(
  .الرقابة على مثل ذلك العقد ج(
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في جميع مراحل ، وذلك عن تلك العالقة بطريقة يقبلها البنك اإلسالمي للتنمية الناشئإذا تمت تسوية التضارب  إال
 عملية االختيار وتنفيذ العقد.

  واستخدامها ات المحليةالشركتطوير 

الشركات  بتشجيعالقيام  ،في البلدان الناميةض نشر النشاط الصناعي في معرِ  ،سياسة البنك اإلسالمي للتنميةإن من  1.22
و / أو أنها قادرة على توريد سلع أو أشغال بعينها وُصنفت على  ،المحلية على المشاركة في المشاريع إذا كانت مؤهلة

مع شركات أجنبية.  ويشترط  االتحادب / باالرتباط مأ منفردةا من خدمات مطلوبة سواء أكانت تشارك مبه ما يتصل
ل مشروعات مشتركة أو شركات محاصة أو التي تشك   ،لشركات المحلية واألجنبيةإلى االبنك اإلسالمي للتنمية بالنسبة 

أن يتم توضيح دور ومسؤولية كل كيان مشارك في المشروعات المشتركة.   ،الستكمال توريد خدمات معينة معا   حدتت  
والجهة التي تقع  االتحادكما يجب أن تنص الوثائق المصاحبة على تحديد هوية الكيان القائد في شركات المحاصة أو 

 من خدمات.  بهماتوفير ما يتصل أو  / واستكمال األشغال أو  / ومسؤولية النهائية لتوريد السلع على عاتقها ال

 والمقاولون من الباطن( "المشاريع المشتركة" اتحاد الشركات )شركات المحاصة

المنافسات شركات من البلدان غير األعضاء مع شركات البلدان األعضاء في العلى اتحاد اإلسالمي للتنمية ُيشجع البنك  1.23
 1.15، كما ينسحب ذلك على اتحاد الشركات غير المحلية مع نظيراتها المحلية.  وتورد الفقرتان الدولية المفتوحة

 تعريف الشركة المنتمية إلى أحد البلدان األعضاء وتعريف الشركة المحلية أيضا. 1.16و

، يجوز قبول اتحاد شركات من بلدان غير أعضاء مع شركات المنافسة الدولية المحدودة في البلدان األعضاءفي حالة  1.24
 %50تحاد من البلد العضو ما ال يقل عن الشركة القائدة لال تنفذمن البلدان األعضاء، ولكن ُيفترض في هذه الحالة أن 

 من قيمة العقد.

اتحاد شركات محلية مع أخرى غير محلية مع افتراض قيام تشكيل ، فُيقبل المنافسة الوطنية المفتوحةأما في حالة  1.25
 من قيمة العقد.  %50الشركة المحلية بتنفيذ أكثر من 

فيما يتعلق بالمقاولة من الباطن، تكون الشركة مسؤولة وحدها عن ضمان التنفيذ وفق المعيار المطلوب.  وتحتفظ  1.26
 . الذاتية من قيمة العقد من خالل عملياتها %50 أكثر منالشركة بقيادة االتحاد ويتعين عليها أن تورد 

لمدة طويلة أو ألغراض تنفيذ عقد معين فقط.  ويجوز لمثل ذلك  "اتفاقات اتحاد أو ارتباط"يجوز للشركات أن تبرم  1.27
 : سيؤس  وأن  مختلفة   خذ أشكاال  النوع من االتحادات أن يت  

مع  ،مجمل العقدعن  وفردية   مشتركة   يكون جميع أعضائه مسؤولين مسؤولية   (شركة محاصة) مشتركا   مشروعا   (أ
عن جميع أعضاء المشروع المشترك  شرط قيام الشركة القائدة بإبرام العقد مع المستفيد عن طريق وكالة عدلية نيابة  

  أو شركة المحاصة.
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 أحكام عامة

و / أو ما اتفاقا للمقاولة من الباطن تتحمل الشركة القائدة بموجبه المسؤولية الكاملة عن تنسيق توريد السلع واألشغال أو  (ب
ليه من إد سن  خدمات، وتبرم العقد مع المستفيد بينما يقتصر دور المقاول من الباطن على تنفيذ الجزء المُ ا من مبه يتصل

 من الباطن مع الشركة القائدة فقط. مقاولة ويبرم عقد ،العقد وفق نطاق اختصاصات محددة

 البنك اإلسالمي للتنمية والمساعدة التي يقدمها  يجريهاالمراجعة التي 

 أو / وللمشروع مناقشة األسلوب المقترح للشراء وما يقابله من إجراءات، وفئات السلع  المبدئيتتم أثناء إجراء التقييم  1.28
الفئات التي تنتمي إليها، وعلى أن يتم تحديد ذلك في م أو ز  من خدمات، وتحديد الحُ  بهمايتصل ما  أو / واألشغال 

  اتفاق التمويل.

العطاء إلى البنك اإلسالمي للتنمية بما يتيح له الوقت الكافي لمراجعتها والتعليق عليها،  مستنداتيجب أن يتم تقديم  1.29
 عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية.وال يجوز استخدامها عند طرح العطاء إال بعد الحصول على 

من خدمات تقع على  بهما و / أو ما يتصلعلى الرغم من أن مسؤولية القيام بجميع خطوات شراء السلع واألشغال  1.30
وتوصيات  ،ومستندات العطاء ،بمراجعة مدى كفاية إجراءات الشراءيقوم البنك اإلسالمي للتنمية  إال أن  عاتق المستفيد، 

كون لديه قناعة بأن إجراءات الشراء قد تمت وفق األحكام المنصوص كي تتل ،الحقأو  مسبقتقييم العطاء والعقود بشكل 
مسبقة لخطة الشراء عليها في اتفاق التمويل والتعليمات الحالية.  ويقوم البنك اإلسالمي للتنمية على الدوام بمراجعة 

من خدمات.  وتتعلق جميع اإلشارات  بهما و / أو ما يتصلشغال واستراتيجية الشراء ومواصفات وشروط السلع واأل
الواردة في التعليمات الحالية إلى عدم ممانعة البنك اإلسالمي للتنمية بالمشاريع التي ُيشترط فيها مراجعة البنك المسبقة.  
ويظل خبراء البنك على أهبة االستعداد لمساعدة المستفيد في جميع مراحل عملية الشراء )ولكن بشرط أال يؤدي ذلك 

و ى قيام البنك بتنفيذ عملية الشراء نيابة  عن المستفيد( وذلك بغية الحرص على تغطية كامل نطاق السلع واألشغال إل
 من خدمات غير استشارية، وتطبيق إجراءات العملية بالشكل المناسب. بهما أو ما يتصل /

لقيمة العالية أو ذات المخاطر المرتفعة، وذلك جري البنك اإلسالمي للتنمية المراجعة المسبقة ألنشطة الشراء ذات ايُ  1.31
 عملية الشراء بما يتسق وشروط اتفاق التمويل.أم لم تتم  للوقوف على ما إذا قد تمت 

لجزم بمدى امتثالها للشروط الواردة المستفيد ل اذهنف  يُ ألنشطة الشراء التي  الحقة   جري البنك اإلسالمي للتنمية مراجعة  يُ  1.32
.  ويتعين على ةكي يقوم بعملية المراجعة الالحقللديه  ا  معتمد ثالثا   اتفاق التمويل.  ويجوز للبنك أن يستخدم طرفا  في 

دها له البنك الثالث حينها أن يجري عمليات المراجعة بما يتسق ومجموعة االختصاصات التي يحد   فذلك الطر 
 اإلسالمي للتنمية.

بناء على مخاطر المشروع ومخاطر العقد المحدد.   مسبقها بشكل الحق أو ؤ لواجب إجرايتم تحديد طبيعة المراجعة ا 1.33
ثناء تنفيذ أم تلك المخاطر أثناء فترة التحضير للمشروع، وُيعاد تقييمها وتحديثها يويقوم البنك اإلسالمي للتنمية بتقي

 المشروع.

ثناء تنفيذ أويقوم البنك اإلسالمي للتنمية  .  في خطة الشراء الحقة   مأ مسبقة   إذا ما كانت المراجعةيجب أن يتم تحديد  1.34
التدابير الرامية إلى التخفيف منها.  وإذا اقتضت ومعاودة تقييمها، وهو ما ينسحب على  ،المشروع بمتابعة المخاطر
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 أحكام عامة

بتنقيح شروط  يقومفيد أن الضرورة التي يقررها البنك اإلسالمي للتنمية، فيجوز له حسب االقتضاء أن يشترط على المست
 خطة الشراء. / مقترح المشروع أو الالحقة الواردة في المسبقةالمراجعة 

  المباشر العملي الدعم

 البنك أن يجدفي مجال التنفيذ عندما بشكل عملي ومباشر وموسع المستفيد  دعمقد يوافق البنك اإلسالمي للتنمية على  1.35
  المستفيد أو البلد العضو حسب االقتضاء:

  .ما صنع البشر أو بسبب صراعكارثة من اء كارثة طبيعية أو مساعدة جر  اللحصول على إلى ابحاجة عاجلة  (أ
  .نة )ال سيما الدول الصغيرة(ة أو مواطن ضعف معي  اء وجود أوضاع هش  عاني من قيود على صعيد القدرات جر  ي (ب

إلى قيام ذلك  يؤديالدعم في كل حالة على حدة، وال يجوز أن ذلك يحدد البنك اإلسالمي للتنمية نطاق وطبيعة مثل  1.36
 تنفيذ المشروع.المستفيد مسؤوال عن البنك بتنفيذ عمليات الشراء نيابة عن المستفيد، ويظل 

  االمتثالعدم 

عليمات مويل أو الت  شروط الشراء المنصوص عليها في اتفاق الت  يمتثل لإذا قرر البنك اإلسالمي للتنمية أن المستفيد لم  1.37
صرف القانونية الواردة في على إنفاذ سبل الت   عالوة   ،خذ اإلجراءات أو العالجات المناسبةفيجوز له أن يت   ،الحالية

 2.في عملية الشراء خطأوجود أن يعلن البنك عن  بما في ذلك ،ستفيدامتثال الماالتفاق من أجل معالجة عدم 

اإلعالن عن ، يقوم البنك اإلسالمي للتنمية في حاالت ةصحيحي  عالوة على اللجوء إلى جميع اإلجراءات القانونية الت   1.38
.  إرسائه بعد مالعطاء أ إرساءسواء قبل  ،في عملية الشراء بإلغاء تمويل الجزء المتعلق بالخلل في عقد الشراء وجود خطأ

الت تمويل األخرى أن يوافق على عدم إلغاء جزء من متحص   االمتثالفي حاالت عدم اإلسالمي للتنمية ويجوز للبنك 
نات ، ولكنه يقوم بإعادة توزيع تلك المتحصالت على مكو  ثالاالمتالمرتبطة بحالة عدم و  ،صة للعقدالمشروع المخص  

    3نات المشروع.أخرى من مكو  

 االحتيال والفساد 

ووكالئهم  والمقاولينالشركات على وكذلك  ،تقتضي سياسة البنك اإلسالمي للتنمية االشتراط على الجهات المستفيدة 1.39
دين وجميع دي الخدمة والمور  ين من الباطن ومزو  والمقاولين من الباطن واالستشاري  تسميتهم( أم لم تتم  ت )سواء أتم  

                                                           
من قبيل تقاعس المستفيد  نسبيا   بهاعلى سبيل المثال، أو عدم االلتزام اإلسالمي للتنمية، يشمل ذلك حاالت مخالفة سياسة النزاهة المعتمدة لدى البنك  2

 عن معالجة الشكاوى المتعلقة بالشراء وفق اإلجراءات النافذة.
مثال( قد صدرت على نحو يبعث على الر ضى لشكوى بحل ا اإلخطارن عدم الممانعة )أو فيها أاإلسالمي للتنمية يشمل ذلك الحاالت التي يقرر البنك  3

لة من جانب الجهة المستفيدة، أو أن شروط أو أحكام العقد ذي الصلة قد تم تعديلها بشكل جوهري أو غير دقيقة أو مضل   ،على معلومات ناقصة بناء  
 دون استصدار عدم الممانعة من البنك. 

 



 

9 
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 أحكام عامة

 ،.  وتحقيقا لتلك السياسة4العقود الممولة من البنك وتنفيذها إرساءموظفيهم مراعاة أعلى المعايير األخالقية أثناء عملية 
الصادرة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشأن منع د بشروط تعليمات مكافحة الفساد قي  يجب في جميع األوقات الت  

.  وإن البنك ذات الصلة لة من مجموعة البنك والعقوبات واإلجراءاتمو  ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع المُ 
 :سوف اإلسالمي للتنمية

 غراض أحكام هذه الفقرة:  كما يلي أليعرف المصطلحات التالية  (أ
أو إعطاء أو تلقي أو طلب الحصول على شيء ذي قيمة بشكل مباشر أو  هي عرض :"سدةالممارسة الفاأوال: "

 غير مباشر للتأثير على أفعال طرف آخر بشكل غير سليم.
بما في ذلك تقديم بيانات خاطئة يؤدي بعلم أو بتهور إلى  إهمالهي كل فعل أو : ثانيا: "الممارسة االحتيالية"

للحصول على منفعة مالية وغير ذلك من المنافع أو لتفادي الوفاء  تضليل أو محاولة تضليل طرف آخر
 بالتزام قائم. 

هي ترتيب بين طرفين أو أكثر ُصمم لتحقيق غرض غير سليم بما في ذلك التأثير  :"الممارسات التواطئية"ثالثا: 
 بشكل غير سليم على أفعال طرف آخر.

ي طرف ألمباشر الير وغمباشر اليذاء اإل تعطيل أوالهي تعطيل أو إيذاء أو التهديد ب :"اإلكراه "ممارسات رابعا: 
 فعال الطرف اآلخر. أو ممتلكات عائدة له للتأثير بشكل غير سليم على أ

د إتالف أو تزوير أو تحوير أو إخفاء أدلة هامة للتحقيقات أو اإلدالء هي تعم  ممارسات التعطيل": خامسا: "
تحقيق يجريه البنك اإلسالمي للتنمية في مزاعم متعلقة بممارسات  تعطيلقين بغية بإفادات كاذبة أمام المحق  

فصح عما أو تهديد أي طرف أو مضايقته أو تخويفه كي ال يُ  فاسدة أو احتيالية أو قسرية أو تواطئية،
حقيق، أو األفعال المرتكبة حقيق أو منع الطرف من متابعة الت  بحوزته من معلومات عن مسائل متصلة بالت  

ون ممارسة البنك اإلسالمي للتنمية حقوقه المتعلقة بالتفتيش والتدقيق دبنية وضع عراقيل كبيرة تحول 
 أدناه.  ھ() 1.39المنصوص عليها في الفقرة 

موظفيه أو وكالئه أو بشأن أحد أو الذي صدرت التوصية بشأنه العطاء إذا ثبت لديه أن المناقص  إرساءيرفض  (ب
غير  أوديه أو موظفيهم قد شارك بشكل مباشر و مور  دي الخدمة له أأو مقاوليه من الباطن أو مزو   مستشاريه

في سياق التنافس للحصول على العقد الفساد أو االحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه أو التعطيل مباشر في ممارسات 
   المعني.

بنك ويبادر إلى إلغاء الجزء المخصص من تمويل المشروع للعقد إذا قرر ال ،في عملية الشراء خطأعن وجود يعلن  (ج
في  تفي أي وقت أن ممثلي المستفيد أو الجهة المتلقية ألي جزء من متحصالت تمويل المشروع قد شارك

 خذيت  أثناء عملية الشراء أو تنفيذ العقد موضع االهتمام ولم فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ أو تعطيل ممارسات 

                                                           
دون لمور  دو الخدمة أو اإن أي إجراء يقوم به في هذا السياق المقاول أو االستشاري أو الموظفين لديهما أو وكالؤهما أو المقاولون من الباطن أو مزو   4

 أو تنفيذ العقد ُيعد خطأ في عملية الشراء.  اإلرساءأو موظفوهم للتأثير على عملية 
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 أحكام عامة

البنك اإلسالمي للتنمية من أجل معالجة هذا النوع من الممارسات لدى  يرتضيه ا  ومناسب ا  سريع المستفيد إجراء  
 بوقوع تلك الممارسات.علم المستفيد قاعس عن إخطار البنك بأسرع وقت بمجرد بما في ذلك الت   ،حدوثها

تنمية لدى البنك اإلسالمي لل 5سق وإجراءات العقوبات النافذةيوقع عقوبات بحق الشركة أو الفرد متى شاء بما يت   (د
ذلك الفرد غير مؤهل إلى أجل غير مسمى أو لفترة غير مؤهلة أو أن  ال سيما اإلعالن للعموم أن تلك الشركة

 : م الشركة أو الفرد خاللها من األهليةاإلفصاح عنها وبحيث ُتحر  زمنية محددة يتم 
 .للفوز بالعقود التي يمولها البنك اإلسالمي للتنمية أوال:

عامل مع شركة أخرى أو مقاول أو مورد للت   من الباطنكمقاول من الباطن أو استشاري أو استشاري ثانيا: للترشيح 
 مؤهلة فازت بأحد العقود الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 ،همؤ وكال بمن فيهم ،فيه المناقصينلة من البنك يلزم العطاء والعقود الممو   مستنداتفي )فقرة( يشترط إدراج بند  (ه
ينص على بحيث ن و الخدمة أو المورد ودن من الباطن أو مزو  و والمقاول غير معروفين،سواء أكانوا معروفين أم 

السماح للبنك بفحص جميع الحسابات والسجالت والوثائق األخرى المتعلقة بتقديم العروض وكفالة حسن األداء 
 تنمية.نهم البنك اإلسالمي للقين يعي  وتدقيقها من طرف مدق  

لة من البنك استمارة يتعهد درج في نماذج العطاءات الممو  يأن ، بموافقة البنك اإلسالمي للتنمية، و لمستفيدليجوز  1.40
، 6العطاء مستنداتالمناقص فيها بمراعاة قوانين البلد المتعلقة بمكافحة االحتيال والفساد بما في ذلك الرشوة كما يرد في 

نموذج التعهد بطلب من البلد  اإلسالمي للتنمية وذلك في معرض تنافسه للفوز بالعطاء وتنفيذ العقد.  ويقبل البنك
 يطة أن تلقى الترتيبات الناظمة لمثل ذلك التعهد قبوال لدى البنك. المستفيد شر 

 سرية اإلجراءات 

الكشف عن المعلومات المتعلقة بفحص العروض وتوضيحها وتقييمها أو الكشف عن  ،بعد فتح العروض ،ال يجوز 1.41
بذلك اإلجراء، وذلك إلى حين  العطاء للمناقصين وغيرهم من األشخاص غير المعنيين رسميا   بإرساءوصيات المتعلقة الت  

 فترة التوقف. ببدء  اإلخطار بنية إرساء العقد إيذانا  إرسال 

 خطة الشراء واستراتيجية الشراء 

يجب أن يتم إعداد خطة نهائية للشراء واستراتيجية الشراء للعطاء المزمع في المراحل األولى من إجراء معامالت  1.42
تشذيب الخطة واالستراتيجية  يحدثالمشروع، أو مباشرة عقب وضع اإلطار العام لمذكرة مفهوم المشروع، وعلى أن 

                                                           
( اكتمال إجراءات فرض عقوبات البنك بما 1بعد )اإلسالمي للتنمية يجوز تصنيف الشركة أو الفرد على أنه غير مؤهل للفوز بالعقود الممولة من البنك  5

( ونتيجة لتعليق التعامل 2ال سيما البنوك التنموية الدولية، )و  ،م االتفاق عليه مع المؤسسات المالية الدولية األخرى تيفي ذلك الحظر المشترك وفق ما 
 على خلفية وجود دعوى قيد النظر لفرض العقوبات. أو مبكرا   مؤقتا  

باالحترام علينا(  إرسائهلمنافسة للفوز بالعطاء )وتنفيذه في حال يجوز أن يرد في نموذج التعهد المذكور النص التالي على سبيل المثال: "نتعهد في سياق ا 6
و رب العمل قوانين مكافحة الفساد واالحتيال النافذة في بلد )الجهة القائمة بالشراء( أو بلد رب العمل كالقوانين التي أدرجتها الجهة المشترية أالصارم ل

 الخاصة بالعقد الحالي".  مستندات العطاءفي 
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 أحكام عامة

ا مع نهاية التقييم األولي للمشروع، وربطهما بالمنهج الكلي المعتمد في الشراء لدى البلد المستفيد.   وتوضيح تفصيالتهم
من مدة تنفيذ المشروع دون أن ينفي ذلك إمكانية تجديدها وتحديث  شهرا   18أول  ويجب أن تغطي خطة الشراء مبدئيا  

 من وثيقة التقييم األولي ا  هائية وخالصة االستراتيجية جزءتفاصيلها بشكل دوري على فترات معقولة.   وتصبح الخطة الن
للمشروع وعلى أن تتولى الجهة المستفيدة مراجعتها بشكل كامل أثناء ورشة العمل الخاصة ببدء المشروع لتيسير عملية 

 تنفيذه في الوقت المحدد بسالسة.

بهما من خدمات  و / أو ما يتصللع أو األشغال الس   مز  يجب أن توفر الخطة واالستراتيجية بالحد األدنى تفاصيل حُ  1.43
 المسبقةبما في ذلك الشروط وتقديرات الكلفة والمخطط المقترح لصرف المستحقات وجداول التنفيذ ومنهجي المراجعة 

ير الالحقة والحدود القصوى ذات الصلة وطبيعة ومدى الرقابة واإلشراف من طرف البنك اإلسالمي للتنمية وغالمراجعة و 
ين،بحاالت وجود مستفيدين  ذلك من العوامل األخرى ذات الصلة.  وفيما يتعلق تحديدا   أو إذا كانت قدرات  مستجد 

اإلسالمي أو الحقة موجزة، يجوز للبنك  مسبقةإمكانية األخذ بعمليات مراجعة  بالجهة المستفيدة محدودة أو بوجو 
 خطة الشراء وقدرات تقييم المخاطر.أن يقرر تقييم قدرات المستفيد على تنفيذ للتنمية 

إكمال تفاصيل خطة واستراتيجية الشراء لطرح اإلسالمي للتنمية إذا تعذر في حاالت الطوارئ على المستفيد والبنك  1.44
 إلى حين بدء مرحلة تنفيذ المشروع. استكمالهاعطاء المشروع، فيجوز تأجيل 

لبنك اإللكتروني لموقع الوعلى  ،التابع للمستفيد اإللكتروني الخاص بالمشروعوينبغي نشر خطة الشراء على الموقع  1.45
في جميع األحوال مع مراعاة  حيز التنفيذ اتفاق التمويلدخول بأسرع وقت ممكن، ولكن على أال يسبق ذلك اإلسالمي 

 إدخال التحديثات الهامة حسب االقتضاء. 

 الشراكات والتمويل المشترك 

يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية أن يعقد شراكات بهدف نشر أهدافه بعدة سبل تشمل مشاريع التمويل المشترك مع منظمات  1.46
ومؤسسات أخرى تعتمد سياسات مختلفة في مجالي الشراء والنزاهة وقواعد األهلية على صعيد شراء السلع أو األشغال 

تيبات الشراء في ظل هذا النوع من المشاريع سياسة البنك من خدمات.  ويجب أن تعكس تر  بهما و / أو ما يتصل
 .7ز الشراكة واستخدام موارد التمويل المشتركعز  أن تُ  مع الحرص علىالنافذة إلى أبعد حد ممكن 

 الشراء اإللكتروني 

بما في ذلك إدراج  ،المعتمدة لديهاع البنك اإلسالمي للتنمية البلدان المستفيدة على دوام تحديث أنظمة الشراء شج  يُ  1.47
والكفاءة واإلنصاف والفعالية في عملية ر( ف  روني تكفل تحقيق مبادئ االقتصاد )الو  الشراء اإللكتمن نظام عناصر 

الشراء.  ويجوز للمستفيدين أن يستخدموا أنظمة الشراء اإللكتروني في عدد من المجاالت المتعلقة بعملية الشراء تشمل 
                                                           

بالتوازي أو بشكل مشترك حيث يقوم كل مشارك بتمويل أبواب منفصلة من النفقات وغير ذلك من المصروفات المتعلقة  ن التمويل المشترك تمويال  د يكو ق 7
مويل ق الجهات المشاركة في التمويل إجراءاتها المعتمدة لديها في مجال الشراء.  وإذا كانت صيغة التبعقود الشراء الخاصة بمشروع معين، وتطب  

إجراءات الشراء المعتمدة لدى الجهة الممولة الرئيسية في هذا النهج المشترك.   دة بشكل جماعي، وهنا تنطبق طبعا  ل المشاركون نفقات محد  مشتركة، فيمو  
 له عدم تطبيق إجراءاته المعتمدة.حينها من استصدار استثناء من مجلس اإلدارة يخو   لة الرئيسية، فال بد  وإذا لم يكن البنك هو الجهة الممو  
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 أحكام عامة

أو كراسات العطاء، وملحقاتها، واستالم الطلبات أو عروض األسعار أو العروض أو  مستنداتما يلي: إصدار 
ن تتكون لدى البنك قناعة بكفاية النظام بما في ذلك سهولة شريطة أ ،ءات أخرى مرتبطة بالشراءيذ إجراالمقترحات وتنف

 النفاذ إليه مع ضمان أمنه وسالمته وسرية معلوماته ومراعاة إدراج خصائص تتبع العمليات ألغراض التدقيق.

 الشراء عملية الشكاوى المتعلقة ب

مو طلبات مقد  الشراء ألحكام الملحق ج )الشكاوى المتعلقة بالشراء(.  ويجوز أن يقوم عملية المتعلقة بتخضع الشكاوى  1.48
عناية المستفيد إلى وجود مثل تلك الشكاوى في المرحلة المناسبة من  التأهيل المسبق أو المناقصون الفعليون بلفت

نصفة، يجب على المستفيد أن يبذل قصارى جهده لمعالجة عملية شراء منفتحة وم إلجراء مراحل عملية الشراء.  وتوخيا  
الشكاوى من هذا القبيل بكل موضوعية وبأسرع وقت مع مراعاة الشفافية والحيادية.  ويتولى البنك اإلسالمي للتنمية 

 الشكاوى المتعلقة بالشراء إذا تلقى البنك إشعارا بوجودها أصال. حلمسألة متابعة عملية 
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 المنافسات الدولية المفتوحة الفصل الثاني: 

 المحدودة في البلدان األعضاءالمنافسات الدولية المفتوحة، والمنافسات الدولية  ونطاق هدف

التي تقتصر على البلدان صيغتها المحدودة ب مبصيغتها المفتوحة أ تسواء أتم  المنافسات الدولية، إن الغرض من  2.1
هو تزويد المستفيد بطائفة متنوعة من الخيارات المتعلقة باختيار أفضل عرض من المناقصين المتنافسين،  ،األعضاء

مناسبة وعادلة ومنصفة لتقديم عروض توريد السلع  فرصة   ينالمؤهل المنشأحتملين من بلدان ومنح جميع المناقصين المُ 
 من البنك اإلسالمي للتنمية.المشاريع الممولة  فيها ؤ من خدمات يتم شرا بهما و / أو ما يتصلأو األشغال 

 ُتعطى أنالهندسية في بلدانه األعضاء، يرى البنك  والمؤسساتتطوير القطاعات الصناعية من باب التشجيع على   2.2
بفتح بلدانه األعضاء إذا كان ذلك ممكنا.  وُيسمح مع ذلك والخدمات ذات الصلة من شراء السلع أو األشغال األولوية ل

 الحاالت التالية:   إحدى لشركات من غير البلدان األعضاء فيأمام ا باب المنافسة الدولية

 عدد  لها بعد في البلدان األعضاء، التي ال يتوفر  ،خدماتالمن  بهمايتصل ما  و/ أواألشغال  أو / وشراء السلع  (أ
ت في جميع مناطق البلدان األعضاء في على توريد مثل تلك السلع واألشغال والخدما القادرةكاف من الشركات 

 البنك اإلسالمي للتنمية.
المستفيد أو منطقته ستجعل بلد السائدة في  السوق  ظروفلبلد، أو إذا كانت ل /مشروع الموقع الجغرافي للإذا كان  (ب

 شركات البلدان األعضاء.من كاف من العروض المقبولة  استالم عدد أن يتم من غير المرجح
 ما يؤكد على النقطة )أ( أو النقطة )ب(.  استراتيجية الشراءأو خطة في  وردإذا  (ج

كي تتحقق أهداف المنافسة الدولية المفتوحة أو المنافسة الدولية المحدودة للبلدان ل ،يشترط البنك على المستفيدين  2.3
بما في ذلك اشتراط اإلعالن عن  ووثائق العقودة عند إعداد طلبات تقديم العطاء مراعاة التعليمات الحالي ،األعضاء

العروض، وعند استالم العروض وفتحها وتقييمها.  ويرد وصف اإلجراءات المحددة في الفقرات التالية الدعوة لتقديم 
 عامة. الحكام المعني باألكونها تكمل اإلجراءات الموصوفة في الفصل األول 

 إجراءات اإلخطار واإلعالن 

من مصلحة المستفيد أن يحصل على أفضل المناقصين المؤهلين للدخول في مشروع معين.  وينبغي القيام بما يلزم  2.4
 قبل وقت كاٍف.  المناقصةفي  المشاركةبحيث تكفل إجراءات اإلخطار واإلعالن إعالم المناقصين المحتملين بفرصة 

بمجرد ما تصبح األموال متاحة، يتعين على المستفيد أن إجراءات اإلخطار واإلعالن على خطوتين؛ ف يجب أن تتم 2.5
إذا كان العطاء لبنك التنمية اإلسالمي  الخارجي اإللكتروني موقعالام على أن يتم نشره على الشراء العيصدر "إخطار 

 (DgMarket)العطاءات الدولية  وكذلك على موقع نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية أو موقع ،منافسة دولية مفتوحة
عام، وذلك عالوة على نشر اإلخطار على الشراء العن إخطار  دوليا   من الشروط في هذا السياق اإلعالنُ  د  حيث ُيع  

بأكبر ولية واسعة االنتشار والتي يمكن الولوج إليها ونشره في الوسائط الد ،البوابة اإللكترونية لحكومة الجهة المستفيدة
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لبلدان األعضاء، يجوز إرسال اإلخطار إلى المحدودة ل.  وفيما يتعلق بالشراء بموجب المنافسة الدولية قدر ممكن
 وقنصلياتها ومندوبيها المحليين.اإلسالمي للتنمية، سفارات البلدان األعضاء في البنك 

يجب أن يتضمن إخطار الشراء العام معلومات تتعلق بالمستفيد ونطاق المشروع والغرض منه والمبلغ المعني واسم  2.6
وعنوان ورقم هاتف أو فاكس المستفيد أو جهة الشراء المعتمدة لديه، وعناوين الموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني إن 

 العطاء إذا كان ذلك الموعد معروفا.مستندات لطرح ُوجدت.  كما تنبغي اإلشارة إلى الموعد المحدد 

محدد لتمكين المشاركين أو المناقصين المحتملين من الحصول على الشراء اليلي ذلك قيام المستفيد بإصدار إخطار  2.7
، واإلعالن عن طلب استدراج العروض بنفس واإلعداد لتقديم طلبات التأهيل المسبق أو العروض مستندات العطاء

.  كما يجوز للمستفيد أن يعلن عن إخطار الشراء المحدد 2.5طريقة اإلعالن عن طلب الشراء العام الوارد في الفقرة 
.  ويجب أن يرد في إخطار في المجالت والصحف والدوريات والمنشورات الدولية المرموقة ذات االنتشار الواسع دوليا  

العطاء أو وثائقه، والمزيد من المعلومات التفصيلية المتعلقة مستندات المحدد ما يفيد بمكان وموعد الحصول على  الشراء
والموعد المطلوب توريدها فيه.  كما يتم باإلضافة إلى  ،من خدمات بهما و / أو ما يتصلبنطاق السلع أو األشغال 

  البلدان األعضاء وقنصلياتها ومندوبيها المحليين.  ذلك إرسال نسخ من إخطار الشراء المحدد إلى سفارات

وعند انتقاء وسائط اإلعالن عن اإلخطارات، يركز البنك اإلسالمي للتنمية على توخي الوسائط الدولية وفق ما ورد، وال  2.8
العاملة الثالث لدى البنك بد أن يبرهن المستفيد للبنك أن الوسائط المنتقاة تستخدم لغة واحدة على األقل من بين اللغات 

عرض السعي ة قدر اإلمكان.  ويجوز للبنك في ملتوسيع نطاق المنافس وهي العربية واإلنجليزية والفرنسية، وذلك ضمانا  
 .توسيع نطاق المنافسة أن يطلب نشر اإلخطار بلغات أخرى أيضا  إلى 

 التعاقد المسبق والتمويل بأثر رجعي 

أن يباشر إجراءات  ،وبشرط الحصول على عدم ممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية ،ظروف معينةفي يجوز للمستفيد  2.9
ق على ذلك من أجل تسريع تنفيذ المشروع أو في حاالت الطوارئ.  وُيطل  التمويل  ء وإرساء العقد قبل توقيع اتفاقالشرا

أن يتقيد بالتعليمات الحالية، ويقوم البنك اإلسالمي  اإلجراء اسم التعاقد المسبق.  ويتعين على المستفيد في تلك الحاالت
للتنمية بتطبيق إجراءات المراجعة المعتادة لديه.  ويبرم المستفيد التعاقد المسبق على مسؤوليته، وال يكون البنك اإلسالمي 

اإلجراءات أو إرساء بتمويل العقد أو العقود ذات الصلة حتى لو تزامن ذلك مع موافقة البنك على تلك  للتنمية ملزما  
 العقد. 

نفقات تنشأ قبل الموافقة على المشروع.  ولكن يجوز في حاالت  بتمويل أي اإلسالمي للتنمية عادة  ال يقوم البنك  2.10
النظر في تمويلها وفق الشروط الواردة في التعليمات الحالية.  وُيسمى ذلك اإلجراء التمويل بأثر رجعي.   استثنائية جدا  

موعد دها قبل ستة أشهر من الالمستفيد وسد   لهاتحم  على النفقات التي  يقتصر التمويل بأثر رجعي عادة   ويجب أن
التمويل في  قبل موعد توقيع اتفاق شهرا   12ى التمويل.  ولكن يجوز تمديد تلك الفترة إل المتوقع للتوقيع على اتفاق

 االتفاق عليها.  الحاالت التي تكون فيها أهداف المشروع وتصاميمه وترتيبات تنفيذه جاهزة بتفاصيلها وتم  
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( من إجمالي تكاليف المشروع.  ويجوز %10نسبة عشرة في المائة )وال يجوز أن يتجاوز حجم التمويل بأثر رجعي  2.11
من النفقات  %20أن ينظر في إمكانية التمويل بأثر رجعي بما ال يتجاوز للبنك اإلسالمي للتنمية في حاالت الطوارئ 

التمويل.  ويمكن االطالع على  في فترة األشهر األربعة السابقة للموعد المتوقع للتوقيع على اتفاقلها المستفيد التي تحم  
 المزيد من المعلومات بهذا الشأن في الملحق )و(. 

 لتين المناقصة المكونة من مرح

 قبل من خدمات بهمايتصل  و/ أو مااألشغال  أو / والمخططات الهندسية التفصيلية الخاصة بالسلع  يجب أن ُتعد   2.12
.  مستندات العطاءالعروض في العقود الكبيرة، ويشمل ذلك إعداد المواصفات الفنية وغير ذلك من تقديم إصدار طلب 

المجمعات تجهيزات في حاالت مشاريع تسليم المفتاح أو عقود مشاريع  فيه، ولكن قد ال يكون من المناسب أو المرغوب
يصبح من الالزم .  و ما  عداد المواصفات الفنية مقد  إ أن يتم  ،الصناعية الضخمة أو أشغالها أو العقود التي على شاكلتها

 رة بناء  تشمل أوالهما استدراج تقديم مقترحات فنية غير مسع   ،في هذه الحال اللجوء إلى إجراء مكون من مرحلتين وجوبا  
يشترط بأن و  ،أن يطلب الحصول على إيضاحات فنيةبل المستفيد خو  ظري أو مواصفات األداء التي تُ صميم الن  على الت  

لة مع ضمان المعد   مستندات العطاءإجراء التعديالت الالزمة.  وأما في المرحلة الثانية، فيجب على المستفيد أن يصدر 
 رة بكامل تفاصيلها.سع  ، ويطلب تقديم العروض الفنية النهائية المُ مة آنفا  ة المقد  ية المقترحات الفني  سر  

جيز البنك اإلسالمي للتنمية نظام للشفافية، فال يُ  ا  وتوخي   ،المكونة من مرحلتين وعلى النقيض من القبول بالعطاءات 2.13
التي ُيشترط بموجبها على المناقصين أن يقدموا مظروفين أو ثالثة مظاريف بشكل  المظروفين أو المظاريف الثالثة

خر يشمل عروض األسعار، )ب( وآ .منفصل ومتزامن كما يلي: )أ( مظروف يشمل تفاصيل األهلية والعروض الفنية
ثم ُيصار إلى فتح مظاريف عروض األسعار وتقييمها  ،ولكن يتم فتح مظاريف التأهيل والعروض الفنية وتقييمها أوال  

 .الحقا  

 التأهيل المسبق للمناقصين 

عقود توريد المعدات أو  أودة، يشترط البنك اإلسالمي للتنمية التأهيل المسبق للمشاركين في العطاءات الكبرى أو المعق   2.14
اآلالت المتخصصة أو عقود تسليم المفتاح، وذلك لضمان مشاركة المؤهلين فقط من أصحاب الخبرة والموارد الكافية 

.  ومن الممكن تطبيق شرط التأهيل المسبق في ظروف أخرى تشهد ، وذلك قبل بدء المناقصةلهم تنفيذ العقدخو  التي تُ 
حسب  يصا  مة خص  ة من قبيل المعدات المصم  فصيلي  المنافسة جراء ارتفاع تكاليف إعداد العروض الت  العزوف عن 

 قاتفا ينص  الصناعية والخدمات المتخصصة وبعض المعلومات والتكنولوجيا المعقدة.  وينبغي أن  جهيزاتوالت  الطلب، 
يتعلق بعقود معينة.  ويجب أن يستند  فيماالمسبق إلى التأهيل أو عدم اللجوء مع البنك على اللجوء  التمويل المبرم

لهم التأهيل المسبق بالكامل على قدرات المشاركين المحتملين في العطاء شريطة عدم استبعادهم ألسباب أخرى، وتكف  
ارات ملة اعتبمن جُ  ،بالمناقصينرٍض مع األخذ في الحسبان االعتبارات التالية المتعلقة بتنفيذ العمل المحدد بشكل مُ 

 أخرى: 

 في عقود مشابهة. )سابقة األعمال( الخبرة وسجل األداء (أ
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 والمنشآت التصنيعية.  والتجهيزات الصناعيةالقدرات على صعيد العمال والموظفين والمعدات  (ب
 حرز في إنجاز العمل المطلوب.االلتزامات الراهنة بتوريد أشغال قيد التنفيذ ومدى التقدم المُ  (ج
 مدار السنوات الثالث أو الخمس الماضية.المركز المالي على  (د

رة في نموذج التأهيل المسبق عندما يحين موعد إحالة العطاء على الفائز، وف  ق من المعلومات المُ حق  على الت   التشديديتم  2.15
لتنفيذ العقد  إذا ثبت أنه لم يعد يملك القدرة أو الموارد الالزمة على المناقصراجع عن إرساء العقد وقد ُيصار إلى الت  

 بنجاح.

يتم إعالن إخطار التقدم للتأهيل المسبق وفق نفس اإلجراءات المتبعة في اإلعالن عن إخطار الشراء العام على النحو  2.16
كي يتسنى لالمهلة الممنوحة عن أربعة أسابيع  أعاله.  وال يجوز أن تقل   8-2إلى  4-2الوارد وصفه في الفقرات من 

وبيان واضح للراغبين إعداد وتقديم طلبات التأهيل المسبق.  وينبغي أن يتم إرسال نطاق األشغال والمواصفات الموجزة 
إلى جميع الشركات والمقاولين )من غير المستبعدين ألسباب أخرى(  فرها في المؤهلين مسبقا  ابالشروط الواجب تو 

اغبين في دراسة طلباتهم للتأهيل المسبق.  وُيسمح عند اللجوء إلى تطبيق شرط التأهيل المسبق لجميع الشركات الر 
إلى  بقائمة بالشركات المؤهلة مسبقا   المؤهلة بالمشاركة في المناقصة.  ثم يتم رفع تقرير حول إجراءات العملية مشفوعا  

، ويلي ذلك قيام المستفيد بإخطار جميع المتقدمين بالطلبات بنتائج نعةالبنك اإلسالمي للتنمية للحصول على عدم المما
الوسائط التي تم من خاللها اإلعالن عن إخطار الشراء العام وفق  عملية التأهيل المسبق، وينشر النتائج مستخدما  

يجب أن يتم توفير جميع  أعاله.  وبمجرد اكتمال عملية التأهيل المسبق، 2.8إلى  2.4األحكام الواردة في الفقرات من 
  وإتاحتها لجميع المناقصين المؤهلين مسبقا.  مستندات العطاء

فيجب أن ُيطبق  ،الوطنيين( )أو  ينوإذا تم ترك هامش تفضيلي لصالح شركات البلدان األعضاء أو المقاولين المحلي   2.17
 عليهم شرط التأهيل المسبق للوقوف على مدى أهليتهم واستحقاقهم لمثل تلك المعاملة التفضيلية.

 العطاء مستندات نوع وحجم العقود الواردة في 

المقترحة أحكام العقد المستندات تشمل وأن بوضوح على نوع العقد المزمع إبرامه،  مستندات العطاءيجب أن تنص  2.18
على أساس إجمالي، أو وفق سعر الوحدة )بالنسبة واحدة  دفعة   الت سديدعلى  أكثر أنواع العقود شيوعا   والمناسبة.  وتنص  

 . الطريقتين لألشغال المنجزة أو السلع الموردة(، أو من خالل الجمع بين هاتين

باإلضافة إلى رسم أو عمولة ثابتة باستثناء  ،على سداد التكلفة سا  العقود القائمة أسا وال يقبل البنك اإلسالمي للتنمية عادة   2.19
وشريطة الحصول  ،كافية( بدقة  ر تحديد التكاليف مسبقا  الحاالت الخاصة )من قبيل ارتفاع المخاطر أو حينما يتعذ  

هذا النوع من العقود على  .  ويجب أن ينص  بهذا الخصوص على عدم الممانعة الصريحة من البنك اإلسالمي للتنمية
 من التكاليف.  حوافز مناسبة للحد  



 

17 

 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية وما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 المنافسة الدولية المفتوحة

 إلىلمشاريع الضخمة التي تحتاج إلى انطاق العقود الفردية على حجم المشروع وطبيعته وموقعه.  وبالنسبة يعتمد  2.20
عقود  إرساء بها من خدمات بما يشمل المعدات، فمن األفضل عموما   و / أو ما يتصلطائفة من السلع أو األشغال 

 منفصلة لألشغال عن عقود توريد وتركيب بنود رئيسية مختلفة للمصنع والمعدات.

 ،ا من خدماتمبه و / أو ما يتصلتتطلب توريد سلع أو أشغال  يجوز في حالة المشاريع المشابهة التي ،من جانب آخر 2.21
استدراج العروض وفق خيارات بديلة للتعاقد من شأنها أن تجذب اهتمام الشركات الصغيرة  ،من قبيل المعدات واآلالت

 عةمجم  قود جماعية عأة( أو والكبيرة على حد سواء.  ويجوز أن ُيتاح للمناقصين تقديم عروض للفوز بعقود فردية )مجز  
لنهائي نفسه وفتحها وتقييمها بشكل متزامن عة في الموعد اأة ومجم  م(.  ويجب أن يتم استالم جميع العروض مجز  ز  )حُ 

( بالنسبة التكلفةيحقق المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق )القيمة مقابل  عا  أو مجم   للبت فيما إذا كان العرض منفردا  
  لمستفيد. إلى ا

ا من خدمات ذات مما يتصل به/ أو  ق األمر بإجراءات خاصة أو تصنيع بنود متكاملة أو سلع أو أشغال وعندما يتعل   2.22
فيجوز للبنك اإلسالمي للتنمية أن يقبل أو يشترط إبرام عقد تسليم مفتاح يشهد توريد التصاميم واألعمال  ،طبيعة خاصة

ا من خدمات مبه و / أو ما يتصلالهندسية والمعدات وتركيبها وبناء مجمع صناعي كامل أو توريد السلع أو األشغال 
توريد جميع  هد يتم بموجباحد.  كما يجوز كأحد البدائل أن يصدر المستفيد طلب تقديم عروض لعقد موح  بموجب عقد و 

ا من خدمات باستثناء التصاميم واألعمال الهندسية التي تقع مسؤوليتها على مبه و / أو ما يتصلالسلع أو األشغال 
ن قبيل التعاقد على التصميم والبناء واإلدارة، أو عقود أخرى مصيغ ب ،حسب االقتضاء ،المستفيد.  كما يجوز القبول

العقود القائمة على األداء، أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو العقود اإلطارية وغير ذلك من أشكال 
 العقود، وذلك عقب موافقة البنك اإلسالمي للتنمية عليها.

جهات لتنفيذ األشغال مع بالتعاقد  ،المتعاقد معه ألغراض إدارة المشروع ،المقاوليقوم  أنويجوز في أعمال اإلنشاءات  2.23
ل كامل المسؤولية والمخاطر المتعلقة باألسعار والجودة واألداء.  وفي المقابل، مع االحتفاظ بمسؤولياته اإلدارية وتحم  

.  وإذا كانت نفسها أو وكيٍل عنه دون أن يتحمل المخاطر ،شاري لدى المستفيدُيعتبر مدير مشروع البناء بمثابة است
لة من البنك، فينبغي حينها شراء خدماته وفق تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع ممو   اإلنشاءخدمات مدير 

 الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 العطاء في مستندات األساسية  العناصر

  مستندات العطاءمحتويات 

و / الخاص بالسلع أو األشغال ز العرض يجه   لكيالعطاء جميع المعلومات الالزمة للمناقص  مستنداتيجب أن توفر  2.24
تتفاوت من حيث  تعقيدهاا من الخدمات المطلوب توريدها.  ومع أن تفاصيل تلك الوثائق ومستوى مبه أو ما يتصل

، ونموذج للمناقصين، والتعليمات الموجهة تقديم العروضحجم العقد المقترح وطبيعته، فينبغي أن تشمل عادة الدعوة إلى 
، والمواصفات الفنية، ولوائح العقد الخاصة ، وشروطالعقد العامةالعطاء، ونموذج العقد، وشروط العقد وأحكامه، وشروط 



 

18 

 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية وما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 المنافسة الدولية المفتوحة

الكميات والمخططات، وجداول األسعار، وموعد التسليم أو جدول اإلنجاز، والمالحق الضرورية، بما في ذلك )جداول( 
 المسبقة.   ات الدفعنماذج كفالة دخول العطاء، وكفالة حسن التنفيذ، وضمان

ألساس تقييم العطاء واختيار العرض الذي يوفر أقصى مردودية لإلنفاق.   واضحا   وصفا   العطاءمستندات ورد يجب أن تُ  2.25
وبما ال يتجاوز تكلفة  فيجب أن يكون الرسم معقوال  ، مستندات العطاءسخ من ذا تم استيفاء رسم لقاء الحصول على نُ وإ

لين فيه بحيث ُيثني المناقصين المؤه   ون الرسم مبالغا  طباعة الوثائق وإيصالها إلى المناقصين المحتملين، وال يجوز أن يك
 عن المشاركة في العطاء.

إلى البنك اإلسالمي للتنمية إلجراء المراجعة المسبقة قبل أن يتم إصدارها وتسليمها إلى  مستندات العطاءيجب رفع  2.26
 .المناقصين

على استخدام النماذج القياسية للعطاء التي  مستندات العطاءض إعداد عرِ ويجب على المشاركين أن يحرصوا في م   2.27
لمعالجة  ،وحسب االقتضاء ،من التغييرات المقبولة لدى البنكدنى مع القيام بالحد األيصدرها البنك اإلسالمي للتنمية 

أو  المناقصةمسائل خاصة بالبلد أو المشروع.  وال ُيسمح بإدخال مثل تلك التعديالت إال من خالل صحيفة بيانات 
لى ولكن ليس من خالل إدخال التعديالت ع ،أو من خالل الشروط واألحكام الخاصة بالعقد ،صحائف بيانات العقود

ن القياسية.  وإذا لم يتم إصدار وثائق عطاء قياسية ذات صلة، فيتعي   مستندات العطاءالنص القياسي المعتمد لنماذج 
وهو ما ينسحب على شروط العقد ونماذج العقود وتعديلها  ،على المستفيد أن يستخدم وثائق عطاء أخرى معتمدة دوليا  

 المي للتنمية.حسب الحاجة وبما يلقى قبوال لدى البنك اإلس

 اإلشارة إلى البنك اإلسالمي للتنمية 

ي أو جزئي عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية، فال بد من اإلشارة إلى إذا كان من المزمع تمويل المشروع بشكل كل   2.28
 تمويال للمشروع )أو قدم طلبا   (هى المستفيد )مع ذكر اسمبالصيغة التالية أو نحو ذلك: "تلق   مستندات العطاءالبنك في 

لتمويل المشروع في بعض الحاالت( من البنك اإلسالمي للتنمية بعمالت مختلفة تعادل )الرقم بالدوالر األمريكي( كجزء 
الت تمويل المشروع للصرف على العقد أو العقود التي ويعتزم استخدام جزء من متحص   ،المشروع( من تكاليف )اسم 

العروض بشأنها.  ويخضع صرف المبالغ من طرف البنك اإلسالمي للتنمية في جميع األحوال  تقديمالدعوة إلى صدرت 
التمويل والتعليمات النافذة الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية.  وما لم يوافق البنك اإلسالمي  روط وأحكام اتفاقلش

التمويل أو المطالبة  آخر بخالف المستفيد بموجب اتفاق، فال يجوز أن تنشأ حقوق ألي طرف على غير ذلك تحديدا  
 عنها."  الناجمةالت التمويل بمتحص  

 اللغة المستخدمة والترجمة 

في  المحدودةالعطاء للمنافسات الدولية المفتوحة والمنافسات الدولية  ومستنداتيجب إعداد جميع وثائق التأهيل المسبق  2.29
المعتمدة لدى البنك اإلسالمي للتنمية )وهي اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية(.  لغات العمل البلدان األعضاء بإحدى 
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ويجوز تحضير الوثائق باللغة المحلية أيضا، وذلك في حاالت العطاءات المحلية فقط، ولكن ينبغي مع ذلك تزويد 
 .لديه الرسميةالعمل  لغاتالبنك اإلسالمي للتنمية بترجمة معتمدة لنفس الوثائق بإحدى 

  مستندات العطاءوضوح 

والمواصفات بما يكفل إتاحة اللجوء إلى المناقصات التنافسية الدولية والتشجيع عليها،  مستندات العطاءتجب صياغة  2.30
 و / أو ما يتصلالعمل المطلوب إنجازه والسلع أو األشغال  ،بأكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة ،تشرحويجب أن 

، وشروط الكفالة والصيانة، وغير ذلك من الشروط التركيبوبيان مكان التسليم أو  ،خدمات الواجب توريدهاالا من مبه
ير واألساليب ار والمعايياالخت طريقة ،حسب االقتضاء ،مستندات العطاءحدد واألحكام.  وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تُ 

و / أو ما لحكم على مدى مطابقة مواصفات المعدات األصلية وجودة السلع أو األشغال جل األ ،التي سوف ُتطبق
، وحسب سقة مع نصوص المواصفات الفنيةووقت التسليم.  ويجب أن تكون التصاميم مت   ،بها من خدمات يتصل

 .مستندات العطاءالخيارين في  المفاضلة بينترتيب  االقتضاء، يجب تحديد

 بوضوح: التاليةتفاصيل العلى  مستندات العطاءيجب أن تنص  2.31

 .، بما فيها عامل السعرمقارنة فيما بينهالواالتي سوف ُتؤخذ في االعتبار عند تقييم العروض  جميع العوامل (أ
أو تقييمها وفق اعتبارات أخرى )طرق وشروط وأحكام  ،ا  قياس تلك العوامل كمي  معايير التقييم بما في ذلك كيفية  (ب

 تقييم العروض(.
 باعتماد المواد وجداول اإلنجاز وشروط الدفع بناء   بديلة، فُيسمح أيضا   عروضإذا كان من المسموح اللجوء إلى  (ج

 ،في هذه الحالة بوضوح على شروط قبول تلك األمور مستندات العطاءعلى التصاميم البديلة.  ويجب أن تنص 
 مكافئة   ،المستوفية معايير أخرى معتمدة دوليا   ،طريقة تقييمها مع اشتراط أن تكون السلع والمعدات واألشغالعلى و 

 لسابقتها أو أفضل.

في الحصول على  المساواة فيما بينهمشأن ، وطمأنتهم بنفسها يجب تزويد جميع المناقصين المحتملين بالمعلومات 2.32
.  ويجب على المستفيد أن يتيح للمناقصين المحتملين إمكانية في الوقت المناسبضافية اإلمعلومات الي فرصة تلق  

 الشراءمن خدمات أو عقود  بهما و / أو ما يتصللسلع أو األشغال إلى ازيارة مواقع المشاريع بشكل معقول.  وبالنسبة 
، فيجوز ترتيب عقد السلع أو األشغال والخدمات أو المعداتتجديد لعقود التي تتطلب إلى ابالنسبة  وخصوصا   ،المعقدة

مؤتمر قبل طرح العطاء بحيث ُيتاح للمناقصين أن يلتقوا بممثلي المستفيد واالستيضاح عن األمور العالقة.  ويجب 
 للتنمية.  ويجب أن يتم إرسال أي ة إلى البنك اإلسالميتزويد جميع المناقصين بمحضر وقائع المؤتمر مع إرفاق نسخ

إلى كل مناقص استلم النسخ  مستندات العطاءمعلومات إضافية أو إيضاحات أو تصويب لألخطاء أو تعديالت على 
ناقصين وبحيث يتسنى للم ،من حلول الموعد النهائي الستالم العروض كافٍ  قبل وقتٍ  ، وذلكمستندات العطاءاألصلية ل

ى البنك اإلسالمي ذا اقتضت الضرورة ذلك، فيجب تمديد الموعد النهائي.  ويجب أن يتلق  تخاذ اإلجراء الالزم.  وإا
  ورقية أو بالبريد اإللكتروني(، والتشاور معه للحصول على عدم الممانعة منه.نسخة ) منه للتنمية نسخة
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  والمعاييرالمواصفات 

 ،أوسع نطاق ممكن من المنافسة حدوثعلى  مستندات العطاءالمقتبسة في  والمعاييرع المواصفات الفنية شج  يجب أن تُ  2.33
ة األداء وغير ذلك من الشروط والمتطلبات الواردة في عملية الشراء.  ويجب دق  مراعاة على  ،في الوقت نفسهوالعمل، 

من قبيل تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس، ووجوب  ،المعايير المعتمدة دوليا   ،قدر اإلمكان ،د المستفيدأن يحد  
أو إذا لم تكن  المعاييرفر مثل تلك اذا لم تتو ييس أو المعايير.  وإالمعدات أو المواد أو المصنعية تلك المقا مطابقة
على  ،في جميع األحوال ،مستندات العطاءنص ، فيجوز تحديد المواصفات الوطنية في هذه الحالة.  ويجب أن تمناسبة  

  .أكثر المكافئة أو شروط المعايير يلب  كانت تطالما  مقبولة   ،تلك المعدات أو المواد أو المصنعيةتكون  أن  

 مواصفات المعدات واستخدام العالمات التجارية 

والقدرات ومعايير الجودة ذات الصلة، وال يجوز تحديد  ،وجوانب األداء ،يجب أن تستند المواصفات على الخصائص 2.34
أو منتجات محصورة في جهة صانعة محددة.  وإذا كان ال بد من اإلشارة  ،أو أرقام مفهرسة ،عالمات تجارية بعينها

رقم مفهرس لجهة صانعة محددة من باب توضيح طبيعة المواصفات الناقصة، فيجب إلى أو  ،إلى عالمة تجارية بعينها
تقتضي الحصول  كافئها" بعد كل إشارة من ذلك النوع باستثناء حاالت خاصة جدا  حينها أن تتم إضافة عبارة "أو ما يُ 

ن من المقاييس أو المواصفات للحصول على خصائص ضرورية معي   ى  نة تستدعي توضيح مستو على قطع غيار معي  
مواصفات على جواز قبول سلع أو أشغال أو خدمات ال أن تنص   ،وعند االقتضاء ،محددة.   ويجب في تلك الحاالت

.  ويجب البنود التي تم تحديدها عينا   جودة لها خصائص مشابهة وتؤدي وظيفتها بجودة بما يكافئ على األقل ،بديلة
 الحصول على عدم ممانعة البنك اإلسالمي للتنمية في هذه الحاالت. 

 منشأ السلع واألشغال 

لة من ممو  الخدمات المن  بهمايتصل  و/ أو مااألشغال  و/ أوإلى أن توريد السلع  مستندات العطاءيجب أن تشير  2.35
بها من خدمات من البلدان المؤهلة، وُيشترط  و / أو ما يتصلاألشغال  وأيقتصر على السلع  ،البنك اإلسالمي للتنمية

 على المناقصين المحتملين أن يوفروا المعلومات المالئمة الكفيلة بإثبات منشأها. 

 صالحية العروض 

بحيث تكون كافية لتمكين  ،مستندات العطاءُيشترط أن يقوم المناقصون بتقديم عروض صالحة لفترة يتم تحديدها في  2.36
المستفيد من إكمال مقارنة العروض وتقييمها، والحصول على الموافقات الضرورية من البنك اإلسالمي للتنمية وغيره 

وبحيث تتيح إخطار إرساء العقد ضمن تلك الفترة.  وينبغي أن تتراوح مدة  ،من جهات التمويل المشاركة المحتملة
 الضخمة والمعقدة.  المناقصاتفي  يوما   180وقد تصل إلى ما ال يتجاوز  ،يوما   120و 90صالحية العرض ما بين 
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 دخول العطاء  (ضمان) كفالة

كتأمين على صالحية العرض المقدم ضمن  ،يجب على المستفيد أن يشترط على المناقصين تقديم كفالة دخول العطاء 2.37
ما بين  تتراوح عموما  قيمته ولكن  ،مستندات العطاءالعطاء.  وُيحدد شكل ومبلغ الكفالة في  مستنداتدة في الفترة المحد  

من  تعهدا   يشمل ،من الكفالة % من قيمة العقد.  ويجوز للمستفيد أن يشترط على المناقصين تقديم إقرار بدال  3و 1
للمشاركة في المناقصات مع المستفيد الذي طرح العطاء للمدة المذكورة في  ب المناقص بقبوله بتعليق أهليته مؤقتا  جان

له خالل فترة ضمان صالحية العرض، أو إذا تقاعس عن مه أو عد  إذا سحب العرض الذي قد  وذلك  ،مستندات العطاء
مستندات في  المحددقبل الموعد النهائي  )ضمان األداء( حسن التنفيذعليه، أو إذا لم يقدم كفالة  إرسائهتوقيع العقد عقب 

 .العطاء

، وعلى أن تكون صادرة عن بنك أو مستندات العطاءيجب أن تتسق صيغة كفالة دخول العطاء مع النموذج الوارد في  2.38
دخول العطاء تقع خارج بلد المستفيد، مؤسسة مالية مرموقة يختارها المناقص.  وإذا كانت المؤسسة التي أصدرت كفالة 

 مبلغ الكفالة إذا اقتضى األمر. صرفكي يتسنى لحينها من أن يكون لها بنك مراسل في بلد المستفيد  فال بد  

تعمل باألمر المباشر كما جهة تنفيذ حكومية ) حساب تنفيذ المشروع من الموارد الذاتية لصاحبهطريقة العمل ب في حالة 92.3
البنك اإلسالمي استنسابي من على تقدير  ها من تقديم كفالة دخول العطاء بناء  ءفيجوز إعفا ،(3.12في الفقرة  يرد

 للتنمية.

 التسعير 

اعة خالصة تسليم البض) "CIF"يجب على المستفيد أن يطلب تقديم عروض توريد السلع واألشغال على أساس سعر  2.40
تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين في مكان ) CIP، أو السعر 8(ن في ميناء الوصولالتكلفة والتأمين والشح

وذلك بالنسبة لجميع السلع المعروض توريدها أو تصنيعها من الخارج بما في ذلك السلع التي سبق استيرادها،  9(الوصول
إلى بالنسبة  (أو مكان البائع أو البضاعة الجاهزة دون مواصفات خاصة تسليم المصنع) "EXW" سعر أو على أساس

أو نقلها بأي شكل آخر مع  ترتيباته لشحن البضاعة بحرا   عد  لسلع المصنعة في بلد المستفيد.  ويجوز للمناقص أن يُ ا
ل وفق شروط األهلية الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية.   ما يصاحب ذلك من إجراءات التأمين من أي مصدر مؤه  

لتركيب، توريد خدمات أخرى مشابهة من قبيل ما يحصل في عقود التوريد واالتشغيل أو أو  بالتركيبوإذا ُألزم المناقص 
  أن يقدم عرض أسعار إضافي بخصوص تلك الخدمات. ئذفُيشترط على المناقص حين

ع الصناعي في المجم  تجهيزات أن يقدم عرض أسعار لتركيب  ،في حالة عقود تسليم المفتاح ،ُيشترط على المناقص  2.41
تركيب والتشغيل واألعمال المرتبطة والتأمين والجميع تكاليف توريد المعدات والنقل البحري والمحلي يشمل ذلك و  ،الموقع

                                                           
 " )القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية( الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.SINCOTERM ُيرجى الرجوع إلى أحدث نسخة من "إنكوتيرمز 8
مستحقة الدفع على المكونات اليشمل سعر البضاعة تسليم المصنع أو مكان البائع جميع الرسوم وضرائب المبيعات وغيرها من الضرائب المسددة أو  9

 معروض توريدها. والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المعدات ال
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بها وغير ذلك من الخدمات التي تندرج في نطاق العقد من قبيل التصميم والصيانة والتشغيل.  ويجب أن يشمل سعر 
مستندات في  ما لم يرد خالف ذلك تحديدا   ،تسليم المفتاح جميع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستوفاة

 10.العطاء

من خدمات أن يقدموا عروض أسعار مفصلة  بهما و / أو ما يتصليجب على المناقصين لتوريد السلع أو األشغال  2.42
على أن تشمل تلك األسعار  ،تلك السلع واألشغال وتنفيذلتوصيل  مبلغ إجمالي  تقديم أو  ،على أساس سعر الوحدة

الحصول على جميع المدخالت بالرسوم الجمركية والضرائب وغير ذلك من الرسوم المستوفاة.  وُيسمح للمناقصين 
ل وفق شروط األهلية الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية بحيث من أي مصدر مؤه   ،)باستثناء العمالة غير الماهرة(
 .تنافسية   يتسنى لهم تقديم أكثر العروض

 تعديل األسعار 

رات يتغي إلى تعديلها بما يعكس أي أن تشير صراحة  على أن تكون األسعار ثابتة، أو  مستندات العطاءيجب أن تنص  2.43
بالزيادة أو النقصان في مكونات التكلفة الرئيسية في العقد من قبيل تكاليف العمالة والمعدات والمواد والوقود.  وال ترد 

 توريدها أووالمتعلقة بتوصيل السلع أو إكمال  ،البنود التي تنص على جواز تعديل األسعار في العقود البسيطة عادة
ُتدرج بنود أو احكام تعديل األسعار في  ولكن، شهرا   18ا من خدمات في غضون مبه و / أو ما يتصلاألشغال  تنفيذب

.  ومع ذلك، فمن الدارج في الممارسات التجارية الحصول على أسعار ثابتة شهرا   18العقود التي تتجاوز مدة تنفيذها 
لبعض أنواع المعدات بصرف النظر عن وقت توصيلها، وال داعي في مثل تلك الحاالت إلى وجود بنود خاصة بجواز 

 .ر الحقا  تعديل األسعا

نات مكو  النات السعر الكلي على تشمل توزيع مكو   متفق عليها مسبقا   11يجوز تعديل األسعار باستخدام معادلة أو صيغة .442
من ذلك على  نات، أو تعديلها بدال  ن من تلك المكو  كو  على األرقام القياسية لألسعار المحددة لكل مُ  يتم تعديلها بناء  

أساس إثباتات مستندية )تشمل الفواتير الفعلية( التي يوفرها المناقص.   وُيفضل استخدام طريقة المعادلة المحددة لتعديل 
بوضوح على الطريقة المستخدمة في  مستندات العطاءاألسعار مقارنة  باستخدام اإلثباتات المستندية.  ويجب أن تنص 

ذا كانت عملة الدفع مختلفة عن والتاريخ األساسي لتطبيق التعديل.  وإ ،لمطبقة إن ُوجدتوالمعادلة ا ،تعديل األسعار
من استخدام معامل تصحيح في المعادلة  حينئذٍ المرادف لها، فال بد  (الرقم القياسي) المؤشرعن و  ،عملة منشأ المدخالت

  لتعديل األسعار بشكل غير صحيح. تفاديا  

                                                           
عن ذلك  روا عوضا  قد يفضل المستفيدون أن يستثنوا الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة من أسعار العطاء نظرا لصعوبة التيقن منها، أو قد يقر   10

 لسداد التكاليف الفعلية. مؤقتا   إجماليا   أن يدرجوا مبلغا  
 مالت.ينبغي استخدام معادلة مختلفة لكل عملة من الع 11
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  ضالعرو العمالت المستخدمة في 

على الحصول على أفضل سعر ممكن، يجب أن تنص  لإلنصاف والشفافية في عملية تقييم العروض، وحرصا   توخيا   2.45
 : بوضوح على ما يلي مستندات العطاء

 ودفع أسعار العقد. العرضمها للتعبير عن أسعار االعملة أو العمالت التي يجوز استخد (أ
 بعمالت مختلفة إلى عملة واحدة ألغراض مقارنة العروض.طريقة تحويل األسعار المعبر عنها  (ب

بغية منح المناقصين فرصة للتقليص من مخاطر  مستندات العطاءمن الضرورة بمكان توضيح بنود التسعير الواردة في  2.46
المستفيد  حمايةلن استقرارها، و وضما العرضنتقاء عملة أقوى عند الحاجة الستخدامها في تعزيز قيمة السعر الصرف، و 

 العمالت. متوقعة فيالتقلبات غير ال المطالبات المحتملة التي تنشأ من من

أو  ،باستخدام عملة بلده للتعبير عن أسعار العرضعلى جواز قيام المناقص  تحديدا   مستندات العطاءيجب أن تنص  2.47
الذي يتوقع أن يتحمل نفقات بأكثر من  ،عملة أجنبية مستخدمة في التجارة الدولية على نطاق واسع.  ويجوز للمناقص

د أسعاره بأكثر من عملة واحدة وبما ال يتجاوز ثالث عمالت في هذا السياق.  كما يجوز أن يور   ،عملة أجنبية واحدة
ولكن شريطة وضع نسب مئوية من سعر العطاء  ،د سعر العرض بأكمله بعملة واحدةللمناقص بدال من ذلك أن يور  

ى مع بيان أسعار الصرف المستخدمة في حساب تلك األسعار.  ويجوز للمستفيد أن يشترط على ُتسدد بعمالت أخر 
المناقصين بيان الجزء من سعر العرض الذي يمثل التكاليف المحلية بالعملة الوطنية.  ويجوز للمستفيد أن يشترط في 

 را  سعر العرض المقدم من المناقصين معب  ا من خدمات بيان مبه و / أو ما يتصلوثائق عطاء توريد السلع أو األشغال 
 ،عنه بعملة المستفيد بالكامل مع شروط أخرى تحكم الدفعات األخرى بما ال يتجاوز ثالث عمالت أجنبية من اختيارهم

تتعلق بالمدخالت المتوقع جلبها من خارج بلد المستفيد.  ويجب التعبير عن تلك الشروط على شكل نسب مئوية من 
 إلى جانب بيان سعر الصرف المستخدم في حساب تلك األسعار.  ،سعر العطاء

 تحويل العمالت ألغراض المقارنة بين العروض 

التي يحتاجها المناقص.  ويجب تحويل أسعار العروض  بمختلف العمالتفعات الد   كلحاصل جمع ل سعر العرض يشك   2.48
أو عملة قابلة للتحويل  ،وقد تكون العملة المحليةألغراض المقارنة بين األسعار إلى عملة واحدة ينتقيها المستفيد )

ة للعم.  ويقوم المستفيد بحساب قيم تحويل العمالت باستخدام أسعار بيع امستندات العطاء( مع بيان ذلك في ةي  بحر  
أو صحيفة منشورة  ،أو أحد المصارف التجارية ،البنك المركزي  مثلاألجنبية مقابل تلك العمالت عبر مصدر رسمي 

، مع وجوب تحديد المصدر والتاريخ في ُتعنى بالمعامالت المشابهة.  ويجب اختيار تاريخ تحويل العمالت مسبقا   ،دوليا  
يتجاوز ذلك التاريخ أكثر من أربعة أسابيع قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض، .  وال يجوز أن مستندات العطاء

  وبما ال يتجاوز الموعد األصلي النتهاء فترة صالحية العرض.

 عملة الدفع 

 الفائز. المناقص يجب أن يتم دفع سعر العقد بالعملة أو العمالت التي تم استخدامها في سعر العرض المقدم من 2.49
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مئوية  بنسبعنها  را  إذا اشُترط تقديم عرض األسعار بعملة المستفيد وطلب المناقص أن يتم الدفع بعمالت أجنبية معب   2.50
 د في العرض أسعار الصرف المستخدمة لدفع المستحقات، وذلك حرصا  من سعر العطاء، فيجب على المناقص أن يحد  

 العملة األجنبية دون خسارة أو مكسب. على الحفاظ على قيمة أجزاء العطاء ب

 النقل والتأمين 

بشكل محدد ودقيق على أشكال وشروط التأمين التي سيوفرها المقاول لنقل البضاعة  مستندات العطاءيجب أن تنص  2.51
ن عليها، ونطاق المسؤولية ضد الغير ومدة التأمين.  وينبغي لة، مع تحديد أنواع المخاطر المؤم  من أحد البلدان المؤه  

أو بعملة قابلة  ،ة العقد بعملة العقد% من قيم110مستحق الدفع في التأمين على نقل السلع الأن يكون حجم التعويض 
ألشغال، فينبغي أن يتم تحديد إلى ارة بسرعة.  وبالنسبة الفة أو المتضر  ، وذلك لتيسير استبدال السلع الت  للتحويل الحر  

بوليصة تأمين ضد جميع المخاطر.  ويحدد نمط تمويل المشاريع من البنك اإلسالمي للتنمية نوع التأمين ونطاقه بحيث 
ُيعتبر البنك اإلسالمي  والبيع بالتقسيط واالستصناع،يل.  وفيما يتعلق بعقود اإلجارة تم تغطيته بالكامل في اتفاقية التمو ي

   للتنمية صاحب الحق في التعويض، ويجب تسديد الدفعات المستحقة له بعملة قابلة للتحويل الحر.

 البديلة العروض 

بوضوح على إمكانية تقديم العروض  مستندات العطاءبديلة، فيجب أن تنص تقديم عروض إذا كان من المسموح  2.52
أن يقدم  ال  ، فعليه أو  بديال   عن ذلك الخط أو حال   وأسعارها وطريقة تقييمها.  وإذا أراد المناقص أن يقترح خروجا   ،البديلة

)ينحرف( إلى السعر الذي يخرج  ، وعليه أن يشير ثانيا  مستندات العطاءعرض أسعار بالطريقة والمواصفات المحددة في 
م يتم النظر إال في العرض البديل الذي ُيقد   السعر الجديد بموجب الحل البديل المقترح.  ولنأو  ،عن ذلك الترتيب

 للشروط. األوفىبة ق االستجاحق  يُ  ،مقي  ضمن أقل عطاء مُ 

 الرئيسية في وثائق العقد  العناصر

  شروط العقد

ومخرجات الخدمات ذات  ،زمع تنفيذها، والسلع المطلوب توريدهاد وثائق العقد بوضوح نطاق األشغال المُ حد  يجب أن تُ  2.53
عن توضيح حقوق وواجبات كل من المستفيد والمقاول، ووظائف وصالحيات  الصلة التي من المنتظر تقديمها، فضال  

ف المستفيد أحدهم في سياق اإلشراف على العقد وإدارته وما إذا وظ   ،اإلنشاءمدير  هندسين المدنيين أو المعماريين أوالم
لف الواجب سدادها إن وجدت.  وعالوة على الشروط العامة للعقد، ُتضاف فعات والس  اإلشراف على الد  بما في ذلك 

ا مبه و / أو ما يتصلالعقد من باب صلتها بأنواع السلع أو األشغال  إلى ،حسب االقتضاء ،الشروط الخاصة الواردة
للمخاطر  متوازنا   شروط العقد توزيعا   تطرحأن مع تحديد موقع المشروع.  وال بد  ،من خدمات من المنتظر توريدها

 والمسؤوليات. 
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 الدفع وطرق شروط 

 و / أو ما يتصلسقة مع الممارسات التجارية الدولية المطبقة على سلع أو أشغال بعينها يجب أن تكون شروط الدفع مت   2.54
ووفق  ،المشاريع لدى البنك اإلسالمي للتنميةفع بموجب أحكام تمويل ا من خدمات، وأن يكون صرف مستحقات الد  مبه

 التمويل.  وفق ما يرد في اتفاقكذلك و  ،تمدة لديهإجراءات الصرف المع

لع المتعاقد عليها ومعاينتها إذا اقتضى األمر باستثناء عقود عقود توريد السلع على الدفع عند تسليم الس   يجب أن تنص   2.55
والتزاماته  من امتثال المقاول لجميع واجباتهالتي يجوز فيها دفع جزء من المستحقات بعد التأكد  والتشغيلالتركيب 

عُ المنصوص عليها في العقد.   ج   لسرعة دفع المستحقات للمقاول. خطابات االعتماد توخيا   استخدامُ  وُيش 

استخدام معدات المقاول  بدلف ل  وسُ  االنتقال إلى الموقعف ل  سُ على  ،حسب االقتضاء ،ويجب أن تنص عقود األشغال 2.56
مبالغ معقولة واالحتفاظ بالمواد المنتظر تسليمها إلى الموقع إلدراجها ضمن األشغال، ودفعات السداد المرحلية المنتظمة، 

 عقب التأكد من احترام المقاول واجباته الناشئة بموجب العقد. للدفع  ضمانا  

 ودفعات السداد المرحلية  ف  ل  السُّ 

 على ما يلي:  مستندات العطاء يجب أن تنص   2.57

ونفقات االنتقال إلى الموقع أو شحن المواد إلى المعدات واآلالت  لتوريدلف التي يجوز دفعها تحديد جميع الس   (أ
 % من قيمة تلك المواد.80الموقع الستخدامها في األشغال، وينبغي أال تتجاوز نسبة هذا النوع من السلف 

ف من خالل تقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للعزل صادرة عن ل  اشتراط تغطية دفعات مثل تلك الس   (ب
 أحد البنوك المقبولة لدى البنك اإلسالمي للتنمية.

 أنماط وشروط وأحكام استرداد مبلغ الكفالة وإطالق صرفه.تحديد  (ج

ف عند إبرام العقد ألغراض تغطية نفقات االنتقال إلى الموقع والمصروفات معقولة وعلى ل  ينبغي أن تكون دفعات الس   2.58
 % من سعر العقد. 20أال تتجاوز نسبة 

ي المذكورة ف فعات المرحلية المنصوص عليها في العقد بالعملة أو العمالت التي اسُتخدمت لتقديم األسعارد الد  ُتسد   2.59
 العرض. 

 ر أوامر التغيي / طلبات

قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد تغييرات على كمية العمل بما يستدعي إدخال تعديالت على اتفاقية العقد المبرم بين المستفيد  2.60
 ،والمقاول.  ويتم تنفيذ التعديالت من ذلك النوع عبر طلبات أو أوامر التغيير، وترد نصوص بشأنها في شروط العقد

في التقارير المرحلية للمشروع.  ويجب على المستفيد أن يحصل على عدم ممانعة من الحاجة إليها  أن يتم تبرير ىعل
البنك اإلسالمي للتنمية قبل الشروع بالتعديالت المقترحة.  وال ينبغي أن تتجاوز الزيادة السعرية الناجمة عن طلبات 

% من سعر العقد، فيجب على 20عرية الزيادة الس  التغيير عشرين في المائة من سعر العقد األصلي.  وإذا تجاوزت 
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المستفيد أن يزود البنك اإلسالمي للتنمية بتوضيح وتبرير لتلك الزيادات السعرية، ويطلب الحصول على عدم ممانعة 
 من البنك.

 سن التنفيذ وضمان الدفع كفالة ح  

 األداء( ح سن سن التنفيذ )ضمان كفالة ح  

لحماية المستفيد في حالة عدم أداء المقاول  بمبلغ كافٍ  "(األداءُحسن ضمان "أو )يجب تقديم كفالة حسن التنفيذ  2.61
د المستفيد في ع صناعي.  ويحد  لع التي تشمل تجهيز مجم  عقود األشغال والس  إلى لمقتضيات العقد، وذلك بالنسبة 

 ،المبلغ المناسب المرادف لكفالة حسن التنفيذ، ولكن قد يتفاوت ذلك المبلغ وفق نوع الكفالة المقدمة مستندات العطاء
في  10ع أو المرافق الصناعية وضخامتها.  وال ينبغي أن تتجاوز الكفالة البنكية في العادة وطبيعة األعمال أو المجم  

ويجب أن تكون صالحية   ظروف السوق نسبة مئوية أخرى. الممارسة التجارية أو تقتضِ المائة من سعر العقد ما لم 
بما  ،ع الصناعيأو تجهيز المجم   ،أو توريد السلع ،األشغالجزء من الكفالة البنكية أطول بشكل كاٍف من مدة إنجاز 

مستفيد غاية قبول الولأو فترة الصيانة  ،في ذلك تجاوز مدة توريد التجهيزات الصناعية لتغطية المسؤولية عن العيوب
 جهيزات بشكل نهائي.أو الت   ،لعأو الس   ،استالم األشغال

الممارسة التجارية السائدة وأحوال السوق  طبيعة سن التنفيذ في عقود توريد السلع علىيعتمد اشتراط تقديم كفالة حُ  2.62
بمبلغ مناسب  المقاول أن يقدم ضمانا  د من السلع.  ويجوز ألغراض تفادي عدم األداء االشتراط على الخاصة بنوع محد  

 .مستندات العطاءومعقول يحدده المستفيد في 

مستندات كما يحددها المستفيد في  ،البنك اإلسالمي للتنمية التنفيذ بصيغة مناسبة مقبولة لدىيجب أن تكون كفالة حسن  2.63
بشيك صادر عن بنك مرموق من اختيارهم في أحد البلدان  ضمان األداءكفالة .  وُيسمح للمناقصين أن يقدموا العطاء

في  مراسال   كفالة األداء عن بنك خارج بلد المستفيد، فيجب أن يكون لذلك البنك بنكا   شيك لة.   ولكن إذا صدرالمؤه  
  لتنفيذ صرف مبلغ الكفالة. بلد المستفيد ضمانا  

 )مبلغ( ضمان الدفع  

مبلغ ضمان الدفع  ويعادل، مختلفا   خدم غرضا  دفع إلى جانب كفالة األداء ألنه يمبلغ كضمان لليجوز اشتراط احتجاز  2.64
ا من خدمات مبه و / أو ما يتصلُتقتطع من الدفعات المرحلية المتفق عليها لقاء توريد السلع أو األشغال  مئوية   نسبة  

المسؤولية عن العيوب  مقابلكنوع من الحماية للمستفيد.  كما يجوز في حالة تنفيذ األشغال أن يكون مبلغ ضمان الدفع 
وإلى أن يحين موعد قبول المستفيد استالم األشغال بشكل نهائي.  وأما في حالة توريد  ،أو بما يغطي فترة الصيانة

لشروط  أو وفاء   ،مقابل تغطية التزامات المقاول على صعيد كفالة المصنعيةالسلع، فيجوز أن يكون ضمان الدفع 
على  ،سق مع الممارسة التجاريةوبما يت   ،للدفع معقوال   .  وينبغي أن يكون المبلغ المحتجز ضمانا  أو التشغيل التركيب

  ي المائة من سعر العقد.ف 10وبحيث ال يتجاوز إجمالي المبلغ  ،% من مجموع الدفعات10% و5أن يتراوح ما بين 
صادرة عن بنك يقبله البنك اإلسالمي  ،اسبةبكفالة بنكية منعن احتجاز مبلغ ضمان الدفع  وللمستفيد أن يستعيض  
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إذا تم استخدامه كضمان  ،للتنمية.  ولكن ال ينبغي أن يتجاوز المبلغ المحتجز ما نسبته خمسة في المائة من سعر العقد
 للدفع.

% من سعر 15، فينبغي أال يتجاوز مجموع الكفالتين العقد على تقديم كفالة حسن التنفيذ وضمان الدفع معا  إذا نص  2.65
العقد.  وينبغي االحتفاظ بمبلغ ضمان الدفع إلى حين انتهاء صالحية الكفالة المصنعية أو فترة الصيانة.  وعقب اكتمال 

رة الصيانة، يجوز للمستفيد أن يستعيض عن مبلغ ضمان الدفع األشغال وبعد انتهاء صالحية الكفالة المصنعية أو فت
 غير ذلك من الكفاالت المناسبة المقبولة لدى البنك اإلسالمي للتنمية.ببكفالة بنكية مناسبة أو 

 شروط التعويض 

ضمانات سداد من أو  ،تنشأ من كفاالت التنفيذ -الت أية مطالبة تحص  مُ   تكون يجب أن تنص العقود بوضوح على أن   2.66
فع للبنك اإلسالمي للتنمية الد   ة  مستحق   ،د المقاول بتقديمها وفق شروط العقدأو أية بوالص تأمين يتعه   ، أو منفل  الس  

على أن ُترصد لحساب المستفيد، حيث يقوم البنك بقيد تلك المتحصالت لحساب  ،وفق ما يتناسب مع مشاركته المالية
وبعد التوصل إلى اتفاق التمويل، يتم اقتطاع أي مبلغ مستحق للبنك اإلسالمي للتنمية كسداد   المستفيد بمجرد استالمها.

ويصبح المبلغ المستلم بموجب تلك المطالبة  ،التمويل ةة ببنود المطالبة من مبلغ اتفاقيعن مصروفات سابقة متعلق
  لمقاول حسب الوضع. لمستحق السداد للمستفيد أو 

 والعالوات المدفوعة التعويضات المقطوعة 

 12على أن تكون وفق مبالغ ،تنص العقود على بنود التعويضات المقطوعة أو غير ذلك من البنود المشابهة في العقد .762
أو عدم تلبية شروط األداء المنصوص عليها، أو جراء عدم إكمال  ،لعالتأخر في تسليم الس   ةمناسبة لتغطية تكلف

 . المستفيد إليرادات أو مستحقات أخرى  األشغال، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان

يجوز أن يرد بند في العقد بشأن دفع عالوة للمقاول مقابل إنجاز العقد قبل حلول الوقت المحدد في العقد، وذلك إذا  2.68
 في مصلحة المستفيد. في وقت مبكر يصب   كان إنجاز العمل

 القوة القاهرة 

 العقد من الوفاء بالتزاماتهم الناشئة بموجب العقده إذا لم يتمكن أطراف أنيجب أن تنص شروط العقد وأحكامه على  2.69
أنه إخالل بااللتزام بإنجاز مع ذلك على التعامل لن يتم ألسباب ُتعزى إلى القوة القاهرة كما يرد تعريفها في العقد، ف

  .لعملا

 القانون النافذ وتسوية النزاعات 

ومكان تسوية النزاعات.  وينطوي )الواجب الت طبيق( يجب أن تشمل شروط العقد أحكاما تنص على القانون النافذ  2.70
نوصي بأن ينظر المستفيدون ، النزاعات.  وعليه بطرق أخرى لفض   التحكيم التجاري الدولي على أفضليات إيجابية مقارنة  

                                                           
 % من سعر العقد.10تقتضي الممارسة التجارية المعتادة أال يتجاوز ذلك المبلغ نسبة  12



 

28 

 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية وما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 المنافسة الدولية المفتوحة

ا من خدمات مبه و / أو ما يتصللع أو األشغال ي عقود توريد الس  في إمكانية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي ف
يجب أن يشمل بند ف عقود األشغال وعقود التوريد والتركيب وعقود تسليم المفتاح،إلى حسب االقتضاء.  وأما بالنسبة 

أو خبير مراجعة النزاعات وهي آليات  ،تسوية النزاعات أيضا طبيعة اآلليات المناسبة من قبيل مجالس مراجعة النزاعات
 تيح تسريع عملية تسوية النزاعات.بشكل يمصممة 

 إجراءات تقديم العروض وفتحها وتقييمها، وإرساء العقود 

 ض و تقديم العر 

القياسية  مستندات العطاءسق واإلجراءات الموصوفة في يشترط البنك اإلسالمي للتنمية أن يتم تقديم العروض بما يت   2.71
 خالف ذلك. يتم  االتفاق علىما لم  ،الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية

 القياسية مما يلي:  مستندات العطاءتتألف  2.72

 تقديم العرض وموعد فتحه. موعد الدعوة إلى تقديم العروض بما في ذلك (أ
يتألف من التعليمات الصادرة للمناقصين بشأن كيفية إعداد العروض، وطريقة القياسية و خاص باإلجراءات قسم  (ب

 ،ح التعليمات القياسيةالتي توض   المناقصةلها صحيفة بيانات كم  تقييمها، وطريقة إحالة العطاء أو إرساء العقود، وتُ 
والتقييم المحدد ومعايير  ،البيع( وتشير إلى الشروط المحددة لعملية الشراء بما في ذلك ذكر سعر العرض )سعر

 .)أو "اإلحالة"( اإلرساء
وكفالة  ،بما في ذلك نموذج العطاءنات من النماذج المعتمدة، وعي  والتصاميم  ،مالحظات عن المواصفات الفنية (ج

ت نموذج الكفالة البنكية، وجداول األسعار، وإجراءا، و "(ضمان األداء"أو )ة حسن التنفيذ دخول العطاء، وكفال
 .استالمهطلبات التغيير، وشهادات إكمال العمل وقبول 

 تشمل وثيقة العقد القياسية ما يلي:  2.73

وشروط القبول  ،وكفاالت حسن التنفيذ ،وآلية الدفع ،بما في ذلك األحكام المتعلقة بتنفيذ العقد ،لعامةلعقد اشروط ا (أ
 والمسؤولية ضد الغير، وترتيبات تسوية النزاعات.

توضح الشروط العامة بمزيد من التفصيل حيثما يلزم، وتوضح المسائل المحددة المتعلقة التي الخاصة  العقد شروط (ب
ل المبدئي والتسليم وشهادات القبو  ،وجداول العمل ،لف وجداول السدادوضمان الدفع والس   ،بسعر العقد والكفاالت

 والغرامات وتسوية النزاعات.  ،والنهائي
 وغير ذلك من النماذج ذات الصلة.  ،لفنماذج اتفاقية العقد والس   (ج

عليمات الموجهة إلى المناقصين أو الشروط العامة للعقد إال عن طريق صحيفة بيانات ال يجوز إدخال تعديالت على الت   2.74
 .من خالل الشروط الخاصة للعقد على الترتيبأو  المناقصة
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 الفترة الزمنية الفاصلة بين الدعوة إلى تقديم العروض وموعد تقديمها 

هلة الزمنية الممنوحة للمناقصين كي يقوموا بإعداد العروض وتقديمها على حجم العقد ومدى تعقيده.  ويجب تعتمد المُ  2.75
من أجل إعداد العروض وتقديمها  إخطار الشراء المحددبشكل عام أال تقل تلك المدة عن ستة أسابيع من تاريخ نشر 

محدودة المحصورة في البلدان األعضاء.  وإذا كان العطاء المنافسات الدولية في سياق المنافسات الدولية المفتوحة أو ال
 12فال يجوز حينها أن تقل تلك المهلة الزمنية عن  ،يشمل أشغاال ضخمة أو عمليات معقدة للتجهيزات الصناعية

تم يلتمكين المناقصين المحتملين من معاينة الموقع قبل تقديم عروضهم.  وُيوصى في مثل تلك الحاالت أن  أسبوعا  
 ترتيبات للقيام بزيارة ميدانية للموقع. وإجراء ،مؤتمر يسبق طرح العطاء عقد

  وتقييمها العروض  إجراءات فتح

يجب أن يتم اإلعالن عن تاريخ وساعة ومكان استالم العروض وفتحها في الدعوة إلى تقديم العروض.  ويجب أن  2.76
العروض في مكان  م جميع العروض؛ وإذا تم استالمالموعد النهائي الستالد لفتح العروض هو نفسه يكون الوقت المحد  

لنقل العروض إلى  وبحيث ُيتاح وقت كافٍ  ،مختلف عن مكان فتح العروض، فيجب أن يتم فتحها بأسرع وقت ممكن
ويجب أن ُيسمح للمناقصين أو ممثليهم  ،علن عنه لفتح العروض.  ويجب أن يتم فتح العروض أمام الجمهورالمكان المُ 

كذلك   13يجب أن ُتعاد العروض التي يتم استالمها بعد ذلك الوقت دون فتحها.كما .  عملية فتح العروض بحضور
جب أن يتم إرسال ي، و مبلغ العرض الذي قدمه وأي عرض بديل أيضا  وإجمالي  ،يجب أن تتم تالوة اسم كل مناقص

إلسالمي للتنمية وكذلك إلى البنك ا ،موا عروضهممكن إلى جميع المناقصين الذين قد  يما  بأسرع نسخة من ذلك السجل
    العروض.بعد فتح 

  تغييرهاتوضيح العروض أو 

عروضهم بعد الموعد النهائي لتقديم العروض.  ويجوز للمستفيد في  تغييرال يجوز السماح للمناقصين أو الطلب منهم  2.77
من المناقصين في حال عدم وجود توقيع على بعض األوراق المتعلقة  ض تقييم العروض أن يستفسر مستوضحا  معرِ 

أو إذا لم يقم المناقص بإرسال  ،مستندات العطاءمن شروط  على سبيل المثال إذا كان ذلك شرطا   ،بالمعلومات المساندة
دود المناقصين عليها ه طلبات االستيضاح ور أو أغفل تقديم أحد النماذج.  ويجب أن تُوج   ،سخالعدد المطلوب من الن  

تتم مالحظتها في تقرير تقييم العروض.  وال يجوز للمستفيد أن يطلب التي تباين الأوجه  جميعيجب قيد كما ، كتابيا  
 يسمح لهم بتغيير جوهر العرض أو السعر بعد فتح العروض. أن أو ،من المناقصين

                                                           
 استثناءات. ال ُيسمح بأي 13
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 ة اإلجراءاتيَّ سر  

أو اإلفصاح عن  ،المعلومات المتعلقة بفحص العروض وتوضيحها وتقييمهاال يجوز بعد فتح العروض الكشف عن  2.78
بهذا  غيرهم من األشخاص غير المعنيين رسميا  على أو  ،لذين قدموا عروضهمعلى االعطاء  بإرساءالتوصيات المتعلقة 

 التوقف.ة إرساء العقد ضمن إجراءات تفعيل فترة اإلجراء، وذلك إلى حين إرسال اإلخطار بني  

 فحص العروض ومقارنتها 

أو أن يحرص على استخدام التقرير القياسي لتقييم العروض الصادر عن البنك اإلسالمي  ،ستخدم المستفيديجب أن ي   2.79
لتفاصيل األسباب  توضيحا  وذلك  ،من خدمات بهما و / أو ما يتصلللتنمية عند تقييم عروض توريد السلع أو األشغال 

رسل المستفيد تقرير التقييم ويجب أن يُ .  على النحو الذي حصل التوصية بإرساء العقدقرار اتخاذ برر المحددة التي تُ 
والحصول  ،لحصول على تعليقات البنكمن أجل ابتوصية المستفيد إلرساء العقد  إلى البنك اإلسالمي للتنمية مشفوعا  

 ،شكوكال إذا ما ساورته ،على عدم ممانعة منه قبيل إرسال إخطار النية بإرساء العقد.  ويجوز للبنك اإلسالمي للتنمية
 طلب الحصول على نسخة من العرض الذي صدرت التوصية بشأنه.أن يب

 ذ المستفيد عملية تقييم العرض على مرحلتين: نف  يجب أن يُ  2.80

 .الفحص األوليمرحلة  (أ
 التقييم التفصيلي ومقارنة العروض. مرحلة  (ب

مستندات لما ورد في  واستجابتها إيجابا  ق من مطابقة العروض ُيستخدم الفحص األولي أثناء المرحلة األولى للتحق   2.81
  أكد من أن تكون العروض: ق الت  .  وتشمل عملية التحق  العطاء

 .رط ذلكبكفالة سارية المفعول لدخول العطاء إذا اشتُ  مشفوعة   (أ
  .شروط األهليةل مستوفية   (ب
 .وغير ناقصة مكتملة   (ج
كما هو منصوص عليه في  ،المجزأة أو  عةجم  المُ  جميع البنود المدرجة في الحزمةألسعار  ا  عروض متضم نة   (د

 .مستندات العطاء
  .من األخطاء الحسابية خالية   (ه
 . عموما   للشروط ومراعية   مة  منظ   (و

ظات غير مشروعة، أو إذا لم يطابق بشكل ملموس ن تحف  أو إذا تضم   ،طابق العرض المواصفات بشكل ملموسإذا لم يُ  2.82
المرحلة.  ولكن ال  كوالتوقف عن دراسته أو تقييمه بعد تل ،، فسوف يتم رفضهمستندات العطاءالشروط الواردة في 

هامشية يمكن تصويبها عن طريق عملية التوضيح.  وال  14على أسس إجرائية بناء   مينبغي أن يتم رفض العرض المقد  

                                                           
 إذا كان ذلك هو أحد الشروط في مستندات العطاء. ،التوقيع على بعض الصفحات الواردة في الوثائق المساندة كأن يغفل المناقص مثال   14
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أو من خالل سحب المخالفات أو  ،لشروط العطاء من طرف المناقص ا  ب أوضاع العرض لجعله ملبي  يجوز أن ُتصو  
 ظات الهامة.التحف  

ي ففي حجم التكلفة على المستفيد كما ترد  وُيستخدم التقييم التفصيلي والمقارنة بين العروض في المرحلة الثانية للبت   2.83
مطابق، وبطريقة تتيح إجراء مقارنة على أساس التكلفة المقدرة بهدف اختيار العرض الذي يوفر المستوى  عرضكل 

 ."(القيمة مقابل التكلفة"أو )األمثل من مردودية اإلنفاق 

يجب كما   .مستندات العطاءسقة مع الشروط واألحكام الواردة في يجب أن تكون المرحلة الثانية من تقييم العرض مت   2.84
يجب كذلك ، حسابيةفي جلسة فتح العروض لتصويب أي أخطاء  ت تالوته علنا  تعديل سعر العرض الذي تم   أن يتم  

ة.  وال يجوز أن ُتؤخذ أحكام تعديل حفظات الكمية وغير الهام  إجراء التعديالت بحيث تطال جميع االنحرافات أو الت  
 األسعار المطبقة في فترة تنفيذ العقد في الحسبان عند تقييم العرض. 

اعة خالصة )تسليم البض "CIF"سعر  م عروض توريد السلع المستوردة والمقارنة فيما بينها على أساسقي  يجب أن تُ  2.85
)تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين  CIPسعر على أساس ، أو (ن في ميناء الوصولالتكلفة والتأمين والشح

عروض توريد السلع المصنعة إلى بلد  ومقارنة.  ويتم استخدام سعر تسليم المصنع عند تقييم  15في مكان الوصول(
صول تكلفة النقل البري والتأمين لمكان الو المستفيد.  وإذا كانت العروض على أساس سعر مكان الوصول، فُتضاف 

.  وباإلضافة إلى ذلك، يتم تقييم ومقارنة أسعار خدمات التركيب والتدريب ألغراض نقل إلى سعر السلع المنتجة محليا  
  16التكنولوجيا وغير ذلك من الخدمات المشابهة.

من قبيل  ،أن ُتؤخذ عوامل أخرى في االعتبار الحسابيةل الستبعاد األخطاء يجوز باإلضافة إلى سعر العرض المعد   2.86
وقت اكتمال اإلنشاء وموثوقية طرق اإلنشاء أو التشييد المقترحة، وجداول الدفعات، ومواعيد التوصيل، والتكاليف 

طابقتها للمواصفات، وتوافر الخدمة وقطع الغيار، والتدريب المتصل بنقل التكنولوجيا مأو كفاءة المعدات و  ،التشغيلية
مستندات دة في السالمة.  ويجب أن يتم التعبير عن تلك العوامل بقيم نقدية ما أمكن، وذلك وفق المعايير المحد  و 

 .العطاء

في عقود األشغال وتسليم المفتاح عن دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من يكون المناقص هو المسؤول  2.87
وعلى المناقص أن يأخذ تلك العوامل في االعتبار عند إعداد العرض الذي سيقدمه، ويجب أن يتم  .الرسوم المستوفاة

لن ُيقبل تقييم العروض ومقارنتها على ذلك األساس.  ويتم تقييم عروض األشغال على أساس القيمة النقدية فقط.  و 
للعطاء.  وإذا كان العنصر  محددة مسبقا  القيمة الإذا كانت أقل أو أكثر من  جيز استبعاد العروض تلقائيا  أي إجراء يُ 

لمستفيد وفق المعايير الواردة إلى ابالنسبة  را  ، فيجوز أن ُتؤخذ في االعتبار قيمة إكمال المشروع مبك  حاسما   الزمني عامال  

                                                           
ويشمل عادة السلع المعبأة  ،لجميع أنواع النقل بما في ذلك البحري والنقل متعدد الوسائط CIPللشحن البحري فقط.  وُيستخدم سعر  CIFُيستخدم سعر  15

 في حاويات. 
رسوم الجمركية وغير ذلك الضرائب المحصلة على السلع المستوردة؛ ب( ضريبة ال يجوز أن تأخذ عملية تقييم العروض ما يلي في الحسبان: أ( ال 16

 وغيرها من الضرائب المشابهة المستوفاة بسبب بيع السلع أو توصيلها. ،المبيعات
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حاالت عدم على عقوبات متناسبة مع  أيضا   امه تنص  ، ولكن فقط إذا كانت شروط العقد وأحكمستندات العطاءفي 
 االمتثال.

 العروض المنخفضة بشكل غير طبيعي 

 ه من أسعارالعرض وغير  سعرُ فيه ظهر هو عرض  ي  في العادة، و  ،يشمل العرض المنخفض بشكل غير طبيعي األشغال 2.88
بحيث تثير شواغل ملموسة لدى المستفيد حيال مدى قدرة المناقص على  ،بشكل غير طبيعي عناصر العرض منخفضة  

 تنفيذ العقد مقابل السعر الذي يعرضه.

طلب إيضاحات مكتوبة  ى المستفيدعلن يتعي  فبشكل غير طبيعي،  ُيحتمل أن يكون منخفضا   د المستفيد عرضا  حد  يُ  عندما 2.89
ما يشمل توضيح أمور ب ،لداخلة في سعر العرض الذي قدمهاألسعار امن المناقص يذكر فيها أيضا تحليل تفاصيل 

وتوزيع المخاطر والمسؤوليات وغير ذلك من الشروط الواردة  ،والجدول ،والمنهجية المقترحة ،لب العقد ونطاقهتتعلق بُص 
 .مستندات العطاءفي 

خير قد أخفق في أن يبرهن على قدرته على تنفيذ هذا األ إذا قرر المستفيد عقب تقييم تحليل تفاصيل سعر المناقص أن   2.90
أن يرفض العرض شريطة عدم  مستندات العطاءفيجوز للمستفيد وفق ما نصت عليه ، الذي يعرضه السعرالعقد مقابل 

 البنك اإلسالمي للتنمية. ممانعة

 هامش التفضيل 

هامش تفضيل لشركات البلدان  منح   ،وبموافقة من البنك اإلسالمي للتنمية ،يجوز في سياق المنافسة الدولية المفتوحة 2.91
األعضاء عند مقارنة عروضها في مجال توريد السلع المصنعة مع تلك المقدمة من الشركات من غير البلدان األعضاء 

ة تطبيقه.  ويجب إلى مثل ذلك الهامش التفضيلي على أن تحدد طريق مستندات العطاءفي البنك.  وينبغي أن تشير 
ا في حال أن ينص طلب تقديم العروض على وجود ذلك الهامش التفضيلي بعد صدور عدم الممانعة من البنك.  وأم  

باستثناء السلع المستوفية للمواصفات  ،توريد السلع، فال يجوز أن تكون أية سلعة مؤهلة لشمولها بالهامش التفضيلي
م )وذلك ي  ق  في المائة من سعر أخفض عرض مُ  15جاوز قيمة الهامش التفضيلي والمقاييس المشترطة.  وال يجوز أن تت

بعد خصم الرسوم الجمركية والضرائب وغير ذلك من الرسوم(.  وُيشترط لتطبيق الهامش التفضيلي أن تصل القيمة 
 في المائة أو أكثر. 30 إلى البلد العضو داخلالمضافة 

 المقاولين )المحليين( هامشا   حز منالمنافسات الدولية المفتوحة، يجو  من خالل أشغال الهندسة المدنية توريدوفي حال 
 10 تلك النسبة على شكل نسبة مئوية يتم االتفاق عليها مع المستفيد شريطة أال تتجاوز ذلك على أن يكون  ،تفضيليا  

ق الهوامش في المائة من قيمة أقل عرض من بين العروض المستوفية للشروط وفق التقييم الفني والمالي.  وال ُتطب  
أو غيرها من أشكال االتحاد بين شركات  ،)شركات محاصة( التفضيلية آنفة الذكر في حالة وجود مشاريع مشتركة

 باستثناء ترتيبات المقاولة من الباطن(.البلدان األعضاء ونظيرتها من البلدان غير األعضاء )
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  العروض تمديد صالحية 

وبما يكفل عدم  ،كملوا تقييم العروض وإرساء العقد في غضون فترة صالحية العرض يتعين على المستفيدين أن يُ  2.92
 ا  فيجب طلب تمديد صالحية العرض خطي   ،ذا اقتضت ظروف استثنائية خالف ذلكإاالضطرار إلى طلب التمديد.  و 

يكون التمديد  .  ويجب أنمستندات العطاءفي   عليهص  ن  الكما ورد  العروضمن جميع المناقصين قبل انتهاء صالحية 
لعقود إلى اومن ثم إرساء العقد.  وبالنسبة  ،والحصول على الموافقات الالزمة ،كمال تقييم العروضألقصر فترة الزمة إل

فقط إذا كان طلب التمديد  متعاقب، ولكنار الثابتة، يجوز طلب تمديد فترة الصالحية لمرة ثانية أو أكثر بشكل باألسع
 رات في تكلفة المدخالت في العقد طوال فترة التمديد.ينص على آلية تعديل مناسبة للسعر المعروض بما يعكس التغي  

بتغيير السعر األصلي المعروض وغير ذلك من شروط أن يقوموا بأو السماح لهم  ،وال يجوز الطلب من المناقصين 2.93
من دون عروضهم إذا تم طلب تمديد فترة صالحية العطاء.  وللمناقصين الحق في رفض منح موافقتهم على التمديد 

لتمديد  ا  أبدوا استعداد ، وُيطلب في المقابل من الذينمةكفالة دخول العطاء المقد  أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم لمبالغ 
 .دخول العطاء التي تقدموا بها مسبقا   كفالةموا ما يثبت تمديد صالحية قد  صالحية عروضهم أن يُ 

 التأهيل الالحق للمناقصين 

 المقاولن على المستفيد أن يطبق التأهيل الالحق على إذا لم تنص إجراءات دخول العطاء على التأهيل المسبق، فيتعي   2.94
له تنفيذ العقد خو  ق من أن المقاول لديه القدرة والموارد التي تُ أفضل مردودية لإلنفاق، وذلك للتحق  يوفر عرضه الذي 

أو عدم الفحص المبدئي كفيل بكشف مدى مطابقة  مه.  وعلى الرغم من أن  كما ورد في العرض الذي قد   ،بفعالية تماما  
ر أحوال المناقصين أو الحتمال تغي   من إجراء التأهيل الالحق نظرا   د  عرض المناقص لشروط العطاء، فال بُ مطابقة 

معايير تطبيق  مستندات العطاءم.  ويجب أن توضح قد  ي الدقة في توصيف أوضاعهم في العرض المُ الحتمال عدم توخ  
ل الالحق بما في ذلك خبرة المناقص في المجال ذي الصلة حسب االقتضاء، وإذا أخفق المناقص في استيفاء التأهي

أن يختار العرض التالي الذي  ،في تلك الحال ،الشروط، فسوف يتم رفض العرض الذي قدمه.  ويجب على المستفيد
 يوفر ثاني أفضل مردودية لإلنفاق.

 ة طرح المناقصة رفض جميع العروض المقدمة، وإعاد

قيام المستفيد برفض العروض كافة، ولكن ال يجوز أن يتم رفضها والدعوة مستندات العطاء على جواز  يجب أن تنص   2.95
للحصول على أسعار أقل مما ورد في العروض  وإنماال لشيء  نفسها، تقديم عروض جديدة وفق المواصفات إلى

وتجاوز تقديرات المستفيد  ،مردودية لإلنفاق المستوى األمثل منالسابقة.  وإذا أتاح العطاء األوفى بالشروط تحقيق 
 بما في ذلك معاودة ،رةقد  للتكلفة ما قبل طرح العطاء بهامش معقول، فعلى المستفيد أن يستقصي أسباب فرط التكلفة المُ 

الكميات والمواصفات الفنية(، ودراسة إمكانية  )وخصوصا   "(كراسة الشروط"أو )النظر في محتويات مستندات العطاء 
 ها.ؤ لألشغال أو السلع المراد شراجديدة وتكلفة تقديرية  ،حطلب تقديم عروض جديدة على أساس نطاق جديد منق  
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ما يمكن أن بأو إعادة توزيع المخاطر والمسؤوليات،  ،إمكانية تقليص النطاقويجوز للمستفيد بدال من ذلك أن يدرس  2.96
في المقام في سعر العقد.  وعقب الحصول على عدم ممانعة البنك اإلسالمي للتنمية  انخفاضينعكس على شكل 

للحصول منه لة في محاو  ،مردودية لإلنفاق المستوى األمثل من، يجوز للمستفيد أن يفاوض المناقص الذي يعرض األول
أو تعديل  ،النطاق تقليصما يستدعي  حة.  ولكن غالبا  على عقد بشروط مرضية مبنية على الشروط واألحكام المنق  

 ألي غموض.  تفاديا   من جديدإعادة طرح العطاء  ،في المائة منها( 20مستندات العطاء بشكل ملموس )بما يتجاوز 

، ولكن ال يجوز كاملة  الة، أو إذا لم تستوِف العروض الشروط إذا غابت المنافسة الفع   را  رفض جميع العروض مبر   د  ُيع   2.97
استصدار عدم ممانعة من  على عدد المناقصين فقط.  وإذا تم رفض جميع العروض بعد الجزم بغياب المنافسة بناء  

والنظر في إمكانية مراجعة  ،المستفيد أن يراجع جميع األسباب الموجبة للرفضن على فيتعي   ،البنك اإلسالمي للتنمية
قبل أن ُيصار إلى  الشروط الواردة في مستندات العطاء، وتصميم العقد ومواصفاته ونطاقه، أو مراجعة األمرين معا  

 الدعوة إلى تقديم عروض جديدة.

ضح أنه يفي بالشروط الفنية والمالية مقارنة ل وات  لمرحلة التقييم المفص  إذا تم تلقي عرض واحد فقط، أو إذا تم قبوله  2.98
لعملية تنافسية كما لو أنها قد حصلت فعال، شريطة أن يقتنع البنك اإلسالمي  بأسعار السوق، فيجوز اعتبار ذلك نتاجا  

( عالن وسالمة عملية التقييم مثال  ذت بالشكل الكافي )من قبيل اإلجميع اإلجراءات المنصوص عليها قد ُنف   للتنمية بأن  
 هي مبررات مقبولة.  أُعطيترات التي وأن المبر  

مسألة نشر الدعوة إلى المشاركة في من النظر  د  إذا كان سبب رفض جميع العروض ُيعزى إلى غياب المنافسة، فال بُ  2.99
ها للشروط، فيجوز ل  العروض أو جُ  في العطاء على نطاق أوسع.  وإذا كان سبب الرفض ُيعزى إلى عدم تلبية جميع

المواصفات و توضيح النطاق بعد  ،تقديم عروض جديدةفي المرة األولى ل لين مسبقا  المناقصين المؤه   توجيه الدعوة إلى
ل ، أو اقتصار ذلك في حااإلسالمي للتنمية استصدار عدم ممانعة من البنك عِقب ،والشروط وتحسينها بشكل أفضل

على المناقصين الذين قدموا العروض في المرة األولى، وعلى أن يتم تخصيص  لين مسبقا  مناقصين مؤه  عدم وجود 
 وقت كاٍف لتقديم العروض الجديدة. 

يجب أن يتم استصدار عدم ممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية قبل رفض جميع العروض، أو قبل طلب استدراج  2.100
يه أو تقييمه، أو قبل الدخول في مفاوضات مع المناقص ض الوحيد الذي تم تلق  عروض جديدة، أو قبل اختيار العر 

 الذي يعرض المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق )القيمة مقابل التكلفة(.

 اإلخطار بنية إرساء العقد 

إلى جميع المناقصين  معا ، واحد آنٍ في  ،سارع فور اتخاذ القرار بإرساء العقد إلى إرسال إخطاريجب على المستفيد أن يُ  2.101
فائز بالمناقصة، وذلك بأسرع وسيلة متاحة )مثل البريد اإللكتروني الته إرساء العقد على ني  ما يفيد المستوفين للشروط ب
ف.  ويجب أن وق  ببدء فترة الت   ويكون ذلك إيذانا   ،ة إرساء العقداإلخطار بني  ق على تلك الممارسة أو الفاكس(.  وُيطل  
 ة إرساء العقد ما يلي: يشمل اإلخطار بني  

 اسم المناقص الفائز وعنوانه وسعر العقد.  (أ
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 م.قي  وأسعار عروضهم والسعر المُ  ،للشروط مستوفية   موا عروضا  أسماء جميع المناقصين الذين قد   (ب
وال يجوز  م به. قد  مناقص لم يحالفه الحظ لشرح أسباب عدم فوز العرض الذي ت   ه إلى كل  ب موج  بيان مقتض (ج

على  آخر في عرضه مها مناقص  عن أي معلومات قد   لباقي المناقصين بأي حال من األحوال اإلفصاح
  .ةي  أساس أنها معلومات سر  

  .ة إرساء العقداإلخطار بني  تاريخ إرسال  (د
 ف. وق  تاريخ انتهاء فترة الت   (ه
 خذ بإرساء العقد.الشراء على خلفية القرار المت  عملية تعليمات طلب بيان األسباب و/ أو تقديم شكوى متعلقة ب (و

 ف وق  فترة الت  

التي يصدرها المستفيد بشأن عقود المناقصات الممولة من البنك اإلسالمي  /افذةالعطاء الن   ن مستنداتُ يجب أن تتضم   2.102
وتقع بين تاريخ إرسال  (،كحد أدنىأيام عمل  10ى فترة التوقف )والتي ُيشترط أال تقل مدتها عن ُتسم   فترة   ،للتنمية

 .(هاإلخطار بنية إرساء العقد وموعد إبرام العقد )ويجوز تمديدها كما يرد أدنا

 لتوقف في إحدى الحاالت التالية: وجود فترة ل، فال يجوز اشتراط 2.102الفقرة حكم مع عدم اإلخالل ب 2.103

 أ( حالة الطوارئ المعترف بها على هذا النحو من طرف البنك اإلسالمي للتنمية. 
 ب( عملية إبرام عقود شراء بموجب اتفاقية إطارية. 

 . لزيم()الت   استخدام طريقة الشراء من خالل التعاقد المباشرج( 
 ة مفتوحة.د( تقديم عرض وحيد في سياق عملية شراء تنافسي  

 بيان األسباب 

تزويده بالخطاب المكتوب  عقبة إرساء العقد، عن عدم رضاه بعد استالم اإلخطار بني   ،عرب مناقص غير فائزإذا أ  2.104
ر عدم وقوع االختيار على العرض الذي تقدم به، فيجوز له أن يطلب بيان األسباب من المستفيد.  بر  لبيان األسس التي تُ 

 أيام عمل من تاريخ استالم اإلخطار بنية إرساء العقد.  3تقديم طلب بيان األسباب في غضون  ويجب أن يتم  

بتزويد صاحب الطلب  ما  لز  ، يصبح المستفيد مُ إذا تم تلقي طلب ببيان األسباب في غضون المهلة الزمنية المحددة رسميا   2.105
رةمُ ر المستفيد وألسباب ما لم يقر   ،أيام عمل 5باألسباب في غضون  تزويد الطالب باألسباب بعد مضي تلك المهلة.   بر 

إلى ما بعد مضي خمسة أيام عمل من تزويد صاحب الطلب ببيان األسباب.   ف تلقائيا  وق  ويقتضي ذلك تمديد فترة الت  
أيام وإذا تأخر تقديم أكثر من بيان واحد لألسباب بهذه الطريقة، فال يجوز أن تنتهي فترة التوقف قبل انقضاء خمسة 

صين قعمل بعد تزويد المعني بآخر بيان لألسباب )في حال تعدد الطلبات(.  وعلى المستفيد أن ُيخطر جميع المنا
سبقة، فيجب لعقود الخاضعة للمراجعة المُ إلى ابأسرع وقت ممكن وبأسرع وسيلة متاحة بتمديد فترة التوقف.  وأما بالنسبة 

 المعلومات المتعلقة بتمديد فترة التوقف إلى البنك اإلسالمي للتنمية.  ،بالتزامن مع ذلك ،على المستفيد أن يرسل
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، فينبغي على المستفيد أن عمل وقوامها ثالثة أيام ،ةقضاء المهلة الرسمي  نلبيان األسباب بعد ا ى المستفيد طلبا  إذا تلق   2.106
تقتضيه الظروف العملية وبما ال يتجاوز في العادة مدة  ،في أسرع وقت ممكن ،د صاحب الطلب ببيان األسبابزو  يُ 

م بعد ة إرساء العقد.  وال يجوز أن ُتفضي طلبات بيان األسباب التي ُتقد  من تاريخ نشر اإلخطار بني   ،يوم عمل 15
 انقضاء أيام العمل الثالثة إلى تمديد فترة التوقف.

عن  باالتصالالهاتفي " )أي عن طريق الهاتف أو المؤتمر ا  شفهي  يجوز بيان األسباب للمناقصين غير الفائزين بالعطاء  2.107
ل المستفيد بالترتيب لبيان األسباب على )أثناء االجتماع بهم وجها لوجه على سبيل المثال(.  ويتكف   أو شخصيا   "بعد

يم العرض الذي صر الغرض من عملية بيان األسباب على نقاش تقيقت  المستوى المالئم ومع الموظفين المعنيين.  ويُ 
 ة  رسمي   عروض باقي المناقصين.  وال يجوز للمستفيد أن يفرض شروطا  على نقاش تقييم وليس  ،مه المناقص فقطقد  

باألسباب وبأسرع وقت.  ويتحمل المناقص تكلفة  ا  فعلي   بيانا  ي د قدرة المناقص على تلق  قي  من شأنها أن تُ  ،رةغير مبر  
   حضور اجتماع بيان األسباب. 

على أي سؤال أو  والرد   ،ة إرساء العقدر بيان األسباب بالحد األدنى المعلومات الواردة في اإلخطار بني  كر  ويجب أن يُ  2.108
 ما يلي: أسئلة ذات صلة يطرحها المناقص غير الفائز.  وال يجوز أن يشمل بيان األسباب 

 .بندا   مقارنة العرض مع عرض مناقص آخر بندا   (أ
 المناقصين.باقي إلى بالنسبة  اسة تجاريا  ة أو الحس  ي  ر  المعلومات الس   (ب

مع إرسال نسخة إلى البنك  ،ببيان األسباب ضمن سجالت الشراء الرسمية تتعلقص مكتوب لكل جلسة يجب إدراج ملخ   2.109
 اإلسالمي للتنمية فيما يتعلق بالعقود الخاضعة إلجراء المراجعة المسبقة.

 ف بخصوص عملية الشراء  وق  الشكوى المقدمة أثناء فترة الت  

 بادر فورا  فعليه أن يُ  ،من أحد المناقصين بخصوص عملية الشراء ة  شكوى خطي   ،فوق  أثناء فترة الت   ،ى المستفيدإذا تلق   2.110
مكتوب عليها.   تحضير رد  يشمل ذلك و  ،إلى اإلقرار باستالم الشكوى المذكورة، وأن يسارع إلى اتخاذ اإلجراء المناسب

يع المعلومات والمستندات وتزويده بجم ،وعلى المستفيد أن يقوم بالتزامن مع ذلك بإعالم البنك اإلسالمي للتنمية بالشكوى 
كي يتسنى لعلى الشكوى  دة للرد  زمعة )مع بيان األسباب الموجبة(، وإعداد مسو  اإلجراءات المُ ما ال سي  و  ،ذات الصلة

  للبنك اإلسالمي للتنمية مراجعتها.

وصية بإرساء تغيير الت   سبقة، واقترح المستفيد عقب مراجعة الشكوى أن يتم  إلجراء المراجعة المُ  إذا كان المشروع خاضعا   2.111
ح.  وال يجوز للمستفيد أن يرسي العقد قبل نق  ن عليه أيضا أن يزود البنك اإلسالمي للتنمية بتقرير التقييم المُ العقد، فيتعي  

المستفيد خطاب عدم الممانعة من البنك أثناء  إلسالمي للتنمية.  وإذا لم يتلق  الحصول على عدم ممانعة من البنك ا
 إلى حين تلقي عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية.  فترة التوقف، فيتم تمديد تلك الفترة تلقائيا  
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 إرساء العقد 

جب تخضع عملية إرساء العقد لشرط الحصول على عدم ممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية بعد انتهاء فترة التوقف، وي 2.112
المعايير المناسبة المتعلقة بالقدرات  يستوفيوإرساء العقد على المناقص الذي ، ذلك ضمن فترة صالحية العروض أن يتم  

ق المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق.  وال يجوز االشتراط على ذلك يحق   م عرضا  قد  ، والذي الفنية والموارد المالية
االضطالع بمسؤوليات أو أشغال غير واردة في المواصفات، أو إلزامه بتعديل  ،من أجل إرساء العقد عليه ،المناقص

 عرضه األصلي كشرط لإلرساء.

أو )بطلب الصرف وكفالة حسن تنفيذ  على المستفيد أن يزود البنك اإلسالمي للتنمية بنسخة من العقد المبرم مشفوعا   2.113
 ."(ضمان األداء"

 إرساء العقد اإلخطار ب

يجب أن يقوم المستفيد بعد إرساء العقد بنشر إخطار إرساء العقد على موقع نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية وموقع  2.114
Dg Market،  الموقع اإللكتروني الخارجي التابع للبنك اإلسالمي للتنمية.  كما ينبغي في حالة نشره على باإلضافة إلى

الشراء  إخطارإخطار إرساء العقد باستخدام نفس الوسائط المستخدمة في نشر  نشرالمنافسة الوطنية المفتوحة أن يقوم ب
  .  ويجب أن يشمل نص إخطار إرساء العقد العناصر التالية: 2.7وفق أحكام الفقرة  دالمحد  

 اسم العقد قيد اإلرساء ورقمه المرجعي. (أ
 تم إرساء العقد عليه. ياسم المناقص الذي  (ب
 موضوع العقد (ج
 قيمة العقد ومدته.  (د

البنك  ال للحصول على تمويل المشاريع منإلجراء المراجعة المسبقة، ال ُيعتبر العقد مؤه   إذا كان المشروع خاضعا   2.115
 رساء العقد من دون الحصول على عدم ممانعة من البنك. اإلسالمي للتنمية إذا تم إ

 



 

38 

 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 طرق أخرى للشراء

 الفصل الثالث: طرق أخرى للشراء 

 مبادئ عامة 

معها المنافسة الدولية المفتوحة أو المنافسة الدولية المحدودة في البلدان األعضاء أفضل أساليب  ال تظل  ظروف  تنشأقد  3.1
طرق وأساليب أخرى مناسبة  وقد تؤدي تلك الظروف إلى جعلاالقتصادي والكفاءة،  تحقيق الوفرراء من حيث الش  

لمستفيد، يأخذ إلى اأنسب طريقة شراء بالنسبة البنك اإلسالمي للتنمية  تحديدض عرِ ومالئمة أكثر من غيرها.   وفي م  
عن  الية فضال  واإلنصاف والفع   ،والكفاءة ،تمثلة بتحقيق أبعاد االقتصادالبنك في االعتبار مبادئ الشراء األساسية المُ 

وبما يصب في مصلحة المستفيد.   ويجب أن يتم االتفاق بين البنك اإلسالمي للتنمية  ،مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص
من  بهماأو األشغال و/ أو ما يتصل  / على الطرق واإلجراءات المناسبة وفئات السلع و ،في اتفاق التمويل ،والمستفيد

للمنافسات  جاذبية   وجعلها أقل   أصغر حجما  عة إلى وحدات جم  م المُ ز  خدمات التي تنطبق عليها.  وال تجوز تجزئة الحُ ال
المحدودة، وال يجوز توزيع األجزاء المختلفة على مناقصين مختلفين لتضخيم حجم المنافسات الدولية الدولية المفتوحة أو 

الرئيسي  هدفالاالقتصادي والكفاءة.  وينبغي أن يظل مبدأ مردودية اإلنفاق  الوفرمشاركة المناقص على حساب تحقيق 
ين وصغار المقاولين لمقاولين المحلي  وبحيث يتسنى ل ،للكفاءة ا  لمستفيد.  ويجوز تقسيم الحزم المجمعة إلى أجزاء توخي  ل

صومات الحزمة وعرض خمع السماح في الوقت نفسه لكبار المناقصين بتقديم عروض للفوز بكامل  ،المشاركة فيها
لطرق الشراء األخرى بترتيب  وصف   أدناهمن التكلفة على المستفيد.  ويرد  لقل  يُ رساء عقود متعددة، وهو ما في حال إ

وإرساء عقودها بموجب هذه الطرق واألساليب  ،وتقييمها ،لتفضيل.  وتشبه إجراءات تقديم العروضتنازلي من حيث ا
المحدودة الواردة في التعليمات الحالية المنافسة الدولية اإلجراءات المعتمدة في المنافسة الدولية المفتوحة أو  األخرى 

   ما لم يرد خالف ذلك. ،الصادرة عن البنك

  المناقصة الدولية المحدودة 

على  التي تقتصر المحدودة المنافسة الدوليةالدولية المحدودة هي عبارة عن المنافسة الدولية المفتوحة أو  المناقصة 3.2
ويجوز اعتبارها ة.  توح عن المناقصمن دون اللجوء إلى اإلعالن المفو من خالل الدعوة المباشرة  ،البلدان األعضاء

 : جميعها معا  في أو  الحاالت التالية إحدى مناسبة للشراء في طريقة  

 إذا كانت قيم العقد صغيرة.  (أ
 زمع طلب شرائها. نة المُ عين للسلع المعي  وجود عدد محدود من الشركات أو المصن   (ب
 في مجال ما. صا  أو متخص   ،من نوعه إذا كان المنت ج قيد الشراء فريدا   (ج
ر عدم األخذ بإجراءات المنافسة الدولية المفتوحة كما يحصل في حاالت بر  قد تُ  ى بروز أسباب استثنائية أخر  (د

أن يقوموا  ،الدولية المحدودة المناقصةن على المستفيدين بموجب ترتيبات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.  ويتعي  
 عين وأو المصن   / تنمية، وإعداد قائمة بالموردين وبتقديم طلب الحصول على عدم ممانعة من البنك اإلسالمي لل

بما يكفل الحصول على  لة، وعلى أن تكون وافية  أو المقاولين من البلدان األعضاء أو غير األعضاء المؤه   /
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عين أو المقاولين إذا كان عددهم أسعار منافسة.  كما ينبغي أن تشمل تلك القائمة جميع الشركات أو المصن  
ق جميع إجراءات المنافسة الدولية المفتوحة أو المنافسة الدولية وباستثناء اإلجراء المتعلق باإلعالن، ُتطب  .  محدودا  

بما في ذلك شرط تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بمسودة مستندات العطاء  ،البلدان األعضاءعلى  التي تقتصر
 ممانعة منه.الللحصول على عدم 

  المفتوحة المنافسة الوطنية

نفس إجراء تقديم العروض التنافسية المعمول بها عادة في عمليات الشراء العام في بلد  لها المفتوحة الوطنية ةالمنافس 3.3
من خدمات  بهماأو ما يتصل  / أو األشغال و / لشراء السلع و أكثر الطرق االقتصادية كفاءة  المستفيد، وقد تكون 

 عندما تكون بحكم طبيعتها أو نطاقها غير قادرة على جذب المنافسة األجنبية ألحد األسباب التالية: 

 . ضآلة قيم العقد نسبيا   (أ
 عها على فترات زمنية متباعدة. يأو توز  ا  ت األشغال جغرافي  تشت   (ب
 األشغال كثيفة االعتماد على العمالة.  (ج
هي و بأسعار أقل من األسواق الدولية،  ا  من خدمات محلي   بهماأو ما يتصل  / أو األشغال و / لع وتوافر الس   (د

 لشروط المتعلقة بالكفاءة وسرعة التسليم. مستوفية ل

 التي تقتصرمزايا المنافسة الدولية المفتوحة أو  أن   الواضحعندما يكون من المفتوحة يجوز استخدام المنافسة الوطنية  3.4
كي تستوفي المنافسة الوطنية شروط لحة باألعباء اإلدارية والمالية في العملية المعنية.  و مرج  على البلدان األعضاء 

علها مراعية لج ،بما يلزم التعديلمن أن تخضع للمراجعة و لها  د  تمويل عملية الشراء من البنك اإلسالمي للتنمية، فال بُ 
مع األحكام الواردة في الفصل األول  اقها عموما  سوات   ،نصاف والفعاليةللمبادئ األساسية المتمثلة باالقتصاد والكفاءة واإل

أمام الشركات المحلية وفق المعايير  عليمات الحالية.  ويكون باب المشاركة في عطاءات المنافسة الوطنية مفتوحا  من الت  
للمشاركة وفق  أيضا ها مؤهلةأن  بلة من خارج بلد المستفيد .  كما ُتعتبر الشركات المؤه  1.15الموصوفة في الفقرة 

 المطبقة على الشركات المحلية.  نفسها الشروط واألحكام 

  المفتوحة اإلعالن عن المناقصة وفق أحكام المنافسة الوطنية

ين من بين المناقصين، وعلى أن عندما تصبح مستندات العطاء متاحة للمهتم   نشر إخطار الشراء المحدد أن يتم  جب ي 3.5
أيام، مع  10قوامها  مدة  يتم نشر اإلخطار على الموقع اإللكتروني للمستفيد لمدة ال تقل عن يومين غير متعاقبين في 

فرة للعموم وواسعة االنتشار في حال توافرها.  ويجب أن يتضمن اإلخطار معلومات تتعلق ااختيار وسائط أخرى متو 
المشروع وهدفه وإجمالي المبلغ، واسم المستفيد ورقم الهاتف أو الفاكس والعنوان، وهو ما ينسحب ونطاق  ،بالمستفيد

عناوين مواقعهم على عن ضرورة نشر  المسؤول عن أعمال الشراء فضال   الشراء كيلو أو  ،على الجهة التابعة للمستفيد
    وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إن ُوجدت.  ،اإلنترنت
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 استخدام مستندات الشراء المعتمدة لدى المستفيد ومستندات العطاء القياسية في سياق المنافسة الوطنية 

المعتمدة لديه على أن تحظى بقبول البنك اإلسالمي للتنمية، وبخالف ذلك  راءيجوز للمستفيد أن يستخدم مستندات الش   3.6
د المستندات اللغات الناظمة لعملية المنافسة حد  الصادرة عن البنك، على أن تُ ينبغي استخدام مستندات العطاء القياسية 

المعتمدة لدى البنك اإلسالمي للتنمية  ،الوطنية.  وإذا تم إعداد المستندات بلغة أخرى خالف اللغات الرسمية الثالث
مة معتمدة لنصوص المستندات.  )وهي العربية واإلنجليزية والفرنسية(، فيجب تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بترج

 4عن  ال تقل   فع.  وينبغي أن ُتعطى للمناقصين مهلة  الد  عرض األسعار و ألغراض  وُتستخدم عملة بلد المستفيد عادة  
أسابيع ألغراض إعداد العروض وتقديمها.  ويجب أن تنص أحكام المناقصة على ما يكفل حصول منافسة مناسبة 

ولة.  ويجب اإلعالن عن إرساء العقد باستخدام نفس الوسائط المعتمدة في نشر تضمن الحصول على أسعار معق
 .  2.7إخطار الشراء المحدد عمال بأحكام الفقرة 

  األسعارالبحث عن أدنى 

ق( " األسعارُيعد "البحث عن أدنى  3.7 من طرق الشراء )مقارنة بعروض األسعار المكتوبة( المستخدمة لضمان )الت سو 
شركات على األقل،  3مكتوبة من عروض أسعار يتم الحصول على ق بالسلع، يجب أن المنافسة.  وفيما يتعل  حصول 

ألشغال الصغيرة، فيجب الحصول على عروض إلى ابما في ذلك الشركات األجنبية حسب االقتضاء.  وأما بالنسبة 
  األسعار المكتوبة من ثالث شركات محلية على األقل. 

ة، أو األشغال المدنية لع ذات المواصفات الخاص  أو الس   ،ا  فرة تجاري  االمتو الجاهزة لع لشراء الس   لك الطريقة مناسبة  ت د  وُتع   3.8
متواضعة القيمة.  ويجب طلب الحصول على عروض أسعار على المستوى الدولي من ثالث شركات الالمحلية البسيطة 

فيما ال يقل عن بلدين مؤهلي ن.  ويجب أن تنص طلبات عرض األسعار على أن البنك  محل ها ،مرموقة على األقل
عن بيان شروط الدفع واإلطار الزمني المعقول لتقديم عروض األسعار  فضال   ،اإلسالمي للتنمية هو مصدر التمويل

 .( يوما   30أيام و 10مدة ما بين ال)وتتراوح 

بما في ذلك تكلفة ما يتصل  ،تها وتكلفتهاة وكمي  السلع ومواصفاتها الفني  يجب أن تنص عروض األسعار على وصف  3.9
فرة في الحال.  اع للتسليم إذا لم تكن متو حسب االقتضاء، والوقت المتوق   ،ي والتأمينقل البر  بها من خدمات من قبيل الن  

صاميم والمخططات الالزمة والكميات المقدرة ووقت الت  إعداد عروض األسعار الخاصة باألشغال على  ويجب أن تنص  
ويجوز القيام بذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو  ،بشكل مباشر ا  خطي  اإلنجاز.  ويجب تسليم عروض األسعار 

 على اعتماد طريقة الشراء تلك.  ،في اتفاق التمويل ،الفاكس.  ويتفق البنك اإلسالمي للتنمية والمستفيد

قييم المقتضب الذي يوقع عليه المستفيد ويزود وصية بإرساء العقد في تقرير الت  تدوين تحليل العروض والت   يجب أن يتم   3.10
.  ويجوز تنفيذ المشتريات التي تقل قيمتها عن الحد األقصى النقدي المحدد في هالبنك اإلسالمي للتنمية بنسخة من

 دون الحاجة إلى استصدار عدم الممانعة المسبقة من البنك اإلسالمي للتنمية.من اتفاق التمويل 
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 طرق أخرى للشراء

  )التلزيم( التعاقد المباشر

( من دون اللجوء إلى المنافسة على "أو منفرد وحيدالتعاقد مع مصدر "ينطوي التعاقد المباشر )والمعروف أيضا باسم  3.11
 التعامل مباشرة مع شركة بعينها، ويجوز اللجوء إلى هذا الشكل من التعاقد في األوضاع التالية شريطة عدم ممانعة

 البنك اإلسالمي للتنمية: 

 بقيمة صغيرة.  شراء بنود صغيرة أو متاحة تجاريا   (أ
المعدات  لزيادةشراء المعدات وقطع الغيار المطلوبة  مع ضرورة ا  لمعايير هام  د بالمقاييس واقي  عندما يكون الت   (ب

 مطابقة لها. الحالية أو إصالحها من الشركة األصلية أو الشركة التي توفر سلعا  
 وال يمكن الحصول عليها إال من شركة واحدة فقط.  ،عندما تكون ملكية المعدات حصرية (ج
كفالة  شروط تصميم العملية لشراء بنود حيوية من شركة بعينها كشرط من عندما يحتاج المقاول المسؤول عن (د

 ."(ضمان األداء"أو )حسن التنفيذ 
ها عن ؤ وتم شرا رها للمشروع مبدئيا  تصو  التي جرى نفسها على البنود  بسرعةة للحصول عندما تطرأ حاجة ملح   (و

 عدم وجودطريق المنافسة الدولية المفتوحة، وذلك لتلبية احتياجات المشروع، وعندما يثبت للبنك اإلسالمي للتنمية 
 ُترجى من الحصول على تلك البنود عن طريق المنافسة الدولية المفتوحة أو المنافسة الوطنية المفتوحة.  ميزة نسبية

وتم إرساء  ،جب القيام بها عبارة عن توسعة طبيعية ألشغال سابقة أو جاريةالمدنية الوا أشغال الهندسةعندما تكون  (ز
عقودها بموجب المنافسة الدولية المفتوحة أو المنافسة الوطنية المفتوحة بموافقة البنك اإلسالمي للتنمية، وعندما 

، من عملية المناقصة المعتادة اقتصاديا أكثر ق وفرا  للبنك اإلسالمي للتنمية أن إشراك المقاول نفسه سوف يحق   تيثبُ 
 ذلك سوف يكفل تطابق النتائج على صعيد جودة العمل المنجز. وأن  

 الحاالت االستثنائية من قبيل االستجابة للكوارث الطبيعية. (ح

  (جهة التنفيذ باألمر المباشر) حساب تنفيذ المشروع من الموارد الذاتية لصاحبهطريقة 

أو موارده األخرى  / أو معداته و / استخدام عمالة المستفيد و التنفيذ باألمر المباشر علىتكليف جهة ممارسة  تنطوي  3.12
 :عندما لتنفيذ األشغال المطلوبة.  ويتم تطبيق هذه الطريقة في الظروف االستثنائية

ن ترغب أو يقع في مناطق نائية بحيث ل ،على عدة مناطق عا  وموز   يكون حجم األشغال وطبيعتها وموقعها صغيرا   (أ
 لة في دخول المناقصة على األرجح.الشركات المؤه  

 . ما  ر تحديد كميات العمل مقد  يتعذ  أو  (ب
لحصول  اء مخالفة أحكام العقد أو إخفاق المقاول مع ضرورة االستمرار فيها تفاديا  ف األشغال الجارية جر  تتوق  أو  (ج

 اضرار جسيمة.
 من قبيل االستجابة للكوارث الطبيعية.   ا  فوري   في حاالت الطوارئ التي تستدعي تدخال  أو د(  (د
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 طرق أخرى للشراء

لديه  منشآت البناء لديه مناسبة وكافية وعلى درجة من الكفاءة المطلوبة، وأن   للبنك أن   ثبت المستفيدُ ال بد من أن يُ  3.13
ابعة للمستفيد تختلف عن ذة الت  المنف  )الجهة( القدرة على القيام باألشغال بشكل سريع وبتكلفة معقولة.  وإذا كانت الوكالة 

شريطة  ،بينهما لتنفيذ األشغال عقدا  )الجهتان( برم الوكالتان التي تقوم بتنفيذ أعمال المشروع، فيجب أن تُ  )الجهة( الوكالة
 اإلسالمي للتنمية.عدم ممانعة البنك 

 مشاركة المجتمع المحلي 

المرغوب نة تحت مظلته، كان من يق أهداف اجتماعية معي  من أجل تحقيق استدامة المشروع أو تحق - أنهإذا اتضح  3.14
أو المنظمات غير الحكومية في توريد السلع أو األشغال أو ما  / )أ( الدعوة إلى مشاركة المجتمعات المحلية و به

)ج( أو توظيف التكنولوجيا كثيفة االعتماد  .زيادة استغالل الخبرات والمواد المحليةأو  )ب( .ا من خدماتميتصل به
أن يتم تعديل إجراءات الشراء ومواصفاته وترتيبات العقد  وغير ذلك من أشكال التكنولوجيا، فيجب يدي العاملةعلى األ

 مبدأ الكفاءة. ق شرط أن تحق  حيط بتلك االعتبارات مه بحيث تُ ز  وحُ 

 مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 ،من القطاع الخاص وكيان حكوميما بين طرف  يتم إبرامهألجل اطويل  بين القطاعين العام والخاص عقد   الشراكةُ  3.15
مخاطر ملموسة ومسؤولية  الخاص بموجبهمن القطاع الطرف ذلك ل ، ويتحم  أو خدمة حكومية ما جل توريد أصلأل

 ويكون التعويض المالي مرتبطا باألداء. ،اإلدارة

ضمن سياق ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام  نف ذل البنك اإلسالمي للتنمية تكلفة المشروع أو العقد الممو  يجوز أن يُ  3.16
، أو البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية، الملكيةالبناء والتشغيل ونقل  والخاص، أو امتيازات البناء والتشغيل والتملك، أو

 إجراءات االختيار الشروط التالية:  استوفتإذا  ، وذلكوغير ذلك من الترتيبات المشابهة لدى القطاع الخاص

األساسية المعتمدة من خالل تطبيق مبادئ الشراء  ،وتعكس مبدأ مردودية اإلنفاق ،أن تكون مالئمة للغرض المنشود (أ
 لدى البنك اإلسالمي للتنمية. 

منع ومكافحة بشأن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مكافحة الفساد الصادرة عن أن تعكس تطبيق تعليمات  (ب
 االحتيال والفساد في المشاريع الممولة من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

 مع الشروط المحددة في التعليمات الحالية.  ،حسب االقتضاء ،سقةأن تكون مت   (ج

راكة بين القطاعين العام والخاص()ه ُيرجى الرجوع إلى الملحق  3.17 من الشريك  ىيتول  لالطالع على التفاصيل.   الش 
اكة بين القطاعين العام والخاص، مشاريع الشر  بشأن ھ(الذي يقع عليه االختيار بموجب الملحق ) ،الخاصالقطاع 

 جراءات المعتمدة لديه.اإلمن خدمات باستخدام  بهما و / أو ما يتصلشراء السلع واألشغال 
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 لشراء خاصة ل الفصل الرابع: ترتيبات

  العقوداستخدام وكيل الشراء ومقاولي إدارة 

البنك اإلسالمي للتنمية( لزمه قد يُ أو الخبرة الالزمة، فقد يرغب )أو  / أو الموارد و / مؤسسات وإلى الإذا افتقر المستفيد  4.1
ن على وكيل راء.  ويتعي  ش  لل ون وكيال  راء الدولية لتكباستخدام إحدى الشركات المتخصصة في التعامل مع عمليات الش  

 ،ة في اتفاق التمويل والتعليمات الحاليةارم بجميع إجراءات الشراء المحددد الص  قي  بالت   ،نيابة عن المستفيد ،شراء أن يقومال
وإجراءات المراجعة وغير ذلك من الوثائق.   اإلسالمي للتنمية، د بمستندات العطاء القياسية للبنك قي  بما في ذلك الت  

عة تشمل بطريقة مشابهة مقابل حصولهم على أجر بدل التعاقد إلنجاز أشغال متنو   العقودويجوز توظيف مقاولي إدارة 
وتشييد مباٍن جديدة في حاالت الطوارئ، أو في حالة وجود أعداد كبيرة  ،واإلصالحات وإعادة التأهيل ،عادة اإلعمارإ 

ال من البنك اإلسالمي للتنمية، فيجب أن يتم استخدام تعليمات البنك من العقود الصغيرة.  وإذا كان ذلك اإلجراء ممو  
من أجل استخدام وكيل الشراء أو مقاول إدارة العقود على  ،ولة من البنكلشراء الخدمات االستشارية في المشاريع المم

 أساس تنافسي.  

 وكالء المعاينة 

إذا  وخصوصا   ،ن والمصادقة على الواردات من الضمانات الوقائية التي تخدم المستفيدالمعاينة قبل الشح إجراءُ  د  ُيع   4.2
نواحي الجودة والكمية  عادة  )االعتماد( ضخما لالستيراد.  ويغطي إجراء المعاينة والمصادقة  ق برنامجا  طب  كان بلده يُ 

ها عن طريق إجراءات المنافسة الدولية المفتوحة أو ؤ شرا الطابع المعقول لألسعار.  وال تخضع الواردات التي يتم  و 
.  ويجوز فقط ق من النوعية والكميةمر على التحق  حقق من األسعار، ويقتصر األالمحدودة لعملية الت  المنافسة الدولية 

المحدودة لعملية التحقق المنافسة الدولية ها خارج نطاق المنافسة الدولية المفتوحة أو ؤ شرا تم  يإخضاع الواردات التي 
يتم األخذ من األسعار.  ويتم دفع مستحقات وكالء المعاينة على أساس أجر مقطوع ُيستوفى بناء على قيمة السلع.  وال 

 بتكاليف المصادقة وإصدار الشهادات عند تقييم العروض بموجب المنافسة الدولية المفتوحة أو المحدودة.  

 الوساطة المالية  لمؤسساتالشراء من خالل القروض الممنوحة 

من قبيل مؤسسة  ،اتفاق التمويل على جواز استخدام أموال البنك اإلسالمي للتنمية عن طريق مؤسسة وسيطة ذا نص  إ 4.3
 ،القطاع الخاصبطريقة وكأنها تشبه مؤسسات يستخدمها المستفيدون كي لأو شركة التمويل التنموي  ،اإلقراض الزراعي

، فعادة ما يتولى عملية الشراء مويل المشاريع الفرعية جزئيا  ألغراض ت ،أو المؤسسات التجارية المستقلة في القطاع العام
لدى القطاع الخاص، وعلى أن تلقى قبوال لدى البنك اإلسالمي  ا  المستفيدون وفق الممارسات التجارية السائدة محلي  

ك المؤسسات أسلوب تلإلى المحدودة بالنسبة المنافسة الدولية للتنمية.  ولكن قد تكون المنافسة الدولية المفتوحة أو 
أو في حاالت شراء كميات كبيرة  ،فردةنشراء بنود ضخمة مجل أل ،والوفر االقتصاديالشراء األمثل على صعيد الكفاءة 
 . راض شرائها كبضاعة سائبة بالجملةمن السلع التي يمكن تجميعها ألغ
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 القطاع الخاص   لدىلها والترتيبات المشابهة  ،البناء والتشغيل ونقل الملكية نظامالشراء وفق 

البناء  / البناء والتشغيل والتملك عقودوفق أحد المشاريع في تمويل تكلفة  إذا كان البنك اإلسالمي للتنمية مشاركا   4.4
ص، فيجب القطاع الخا لدى يشبهها من ترتيباتالبناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية، أو ما  / والتشغيل ونقل الملكية

 في اتفاق التمويل: الن ص  الوارداستخدام أحد اإلجراءين التاليين للشراء وفق 

البناء والتشغيل والتملك  / البناء والتشغيل ونقل الملكية / البناء والتشغيل والتملك يجب اختيار المقاول في عقود (أ
المحدودة المنافسة الدولية ، أو ما يشبهها من العقود وفق إجراءات المنافسة الدولية المفتوحة أو 17ونقل الملكية

التي تلقى قبوال لدى البنك اإلسالمي للتنمية، ويجوز أن تتضمن عدة مراحل بغية الوصول إلى المستوى األمثل 
ت أداء المنشآت المعروضة، والتكاليف وحجم التمويل المعروض ومواصفا ،من معايير االختيار من قبيل التكلفة

ها المنشأة على المستفيد أو المستخدم، در  م، وأشكال الدخل األخرى التي تُ ستخد  ل على المشتري أو المُ التي ُتحم  
لع أو األشغال أو الخدمات ية شراء الس  ومدة إهالك المنشأة.  وللمقاول الذي يتم اختياره على تلك األسس حر  

ه الخاصة.   يرها من الخدمات التي تحتاج المنشأة إليها من مصادر مؤهلة، وذلك باستخدام إجراءاتاالستشارية وغ
لها مدير المشروع وتنطبق عليها شروط التمويل وينص اتفاق التمويل في تلك الحالة على نوع النفقات التي يتحم  

  من البنك اإلسالمي للتنمية.
، فيجب أن يتم شراء )أ( 4.4وردت في الفقرة الفرعية  اله بالطريقة التيإذا لم يتم اختيار المقاول الموصوف أع (ب

والمزمع تمويلها من البنك اإلسالمي  ،السلع أو األشغال أو الخدمات االستشارية وغيرها من الخدمات الالزمة للمنشأة
 المحدودة.المنافسة الدولية سق وإجراءات المنافسة الدولية المفتوحة أو للتنمية بما يت  

 للواردات  العمليات التي تتضمن برنامجا  

ه كيانات القطاع العام في بلد المستفيد، فيجوز استخدام طريقة تمويل برنامج واردات تتوال  مويل على اتفاق الت   إذا نص   4.5
مع تبسيط المواد المتعلقة باإلعالن والعملة المستخدمة من أجل تنفيذ  ،تقديم العروضاالختيار عبر إجراء الدعوة إلى 

طة بخصوص اإلخطارات وجود بس  يقة خطة الشراء.  وال تشترط المواد المُ كما يرد في وث ،ذات القيمة الكبيرةالعقود 
أو على  ،قع المستفيد اإللكترونيدة على مو راء المحد  .  ويجب اإلعالن عن إخطارات الش  إخطار شراء عام مبدئيا  

، باإلضافة إلى نشرها على موقع نشرة األمم المتحدة ا  ودولي   ا  محلي   البوابات اإللكترونية التي يمكن الدخول إليها مجانا  
من الوسائط المتاحة  هاغير على و  ،الموقع اإللكتروني الخارجي التابع للبنك اإلسالمي للتنميةعلى و  ،ألعمال التنمية

يوم عمل من تاريخ نشر  20لعموم ذات االنتشار الواسع إن ُوجدت.  ويجوز اختصار فترة تقديم العروض لتصبح ل
راء المحدد على نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية.  ويجوز االقتصار على عملة واحدة لتقديم عروض إخطار الش  

دة في حد  لعقود الصغيرة المُ إلى التجارة الدولية.  وبالنسبة شريطة أن تكون عملة واسعة االستخدام في ا ،األسعار والدفع
راء، فيجوز لكيانات القطاع العام في بلد المستفيد شراء الواردات باستخدام اإلجراءات النافذة لدى القطاع العام خطة الش  

 .لدى البنك اإلسالمي للتنمية مقبولة  تلك اإلجراءات إذا كانت  ،بخصوص التعامل مع الواردات

                                                           
لكهربائية، ومعامل معالجة وذلك للمشاريع من قبيل الطرق السريعة القائمة على استيفاء رسوم مرور، واألنفاق، والموانئ، والجسور، ومحطات الطاقة ا 17

 النفايات، وأنظمة توزيع المياه.
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 ى كيان من القطاع الخاص شراء الواردات.يتول   مااسخة عنديجوز تطبيق الممارسات التجارية الر   4.6

خفيف من المخاطر المعتمدة لدى على الواردات قبل الشحن من بين تدابير الت  )االعتماد( ُيعد إجراء المعاينة والمصادقة  4.7
ة ،المستفيد ويشمل إجراء المعاينة والمصادقة عادة النوعية والكمية ومعقولية   عند وجود برنامج استيراد ضخم. وبخاص 

لعملية  ،المشتراة باستخدام طرق االختيار القائمة على طلب تقديم العروض ،األسعار، ويجوز عدم إخضاع الواردات
قط.  ولكن يجوز كإجراء إضافي أن تخضع الواردات واالقتصار على التحقق من النوعية والكمية ف ،ق من األسعارالتحق  

طريقة طلب تقديم العروض إلجراء التحقق من األسعار، ويجوز أن على  قياسا   ة  باستخدام طرق أقل تنافسي   ،المشتراة 
 ية. خدمات المعاينة الحس   يشمل ذلك أيضا  

 شراء السلع األساسية 

أو  ،أو األسمدة ،أو زيت الطهي ،أو العلف ،القمح ، مثلعملية شراء بنوديشير مصطلح شراء السلع األساسية إلى  4.8
ألمن توريد السلع،  د إرساء العقود لتوريد كميات جزئية ضمانا  تعد   على ةما ينطوي شراء السلع األساسي   المعادن.  وغالبا  

راء وقد يشمل  وإبقاء  ،اتية في السوق ؤ النتهاز فرصة وجود ظروف منة دة في فترة زمنية معي  عمليات شراء متعد  هذا الش 
 المخزون في مستوياته الدنيا.

 الشراء من الوكاالت المتخصصة 

مقاول وفق إجراءاتها الد أو مور  البصفة التي تعمل  ،صةتخص  مُ الوكاالت التجعل من الشراء مباشرة من قد تنشأ ظروف  4.9
 أكثر من غيرها لشراء ما يلي:  مناسبة   طريقة   ،الخاصة

 ال سيما في مجالي التعليم والصحة. و  ،لع التجارية المتاحة في السوق كميات صغيرة من الس   (أ
 فر إال عن طريق عدد محدود من الموردين. اكالمطاعيم أو العقاقير التي ال تتو  ،المنتجات المتخصصة (ب

 العقود القائمة على األداء 

العقود القائمة على األداء هي عبارة عن عالقات تعاقدية ُتربط مستحقات الدفع فيها بمخرجات قابلة للقياس )أهداف  4.10
وعية خرجات إلى تلبية االحتياجات الوظيفية على صعيد الن  دخالت.  وتهدف المُ من أن تكون مرتبطة بالمُ  األداء( بدال  

على كمية المخرجات التي يتم إنجازها أو تسليمها شريطة أن تكون بالجودة  د الدفعات بناء  ة والموثوقية.  وُتسد  والكمي  
اء تراجع جودة المخرجات، ويجوز في بعض الحاالت .  ويجوز تخفيض الدفعات أو احتجاز مبالغ مستحقة جر  المطلوبة

األنسب  خرجات.  وللمقاول حرية اقتراح الحل  على على صعيد المُ دفع عالوة إضافية للحصول على مستويات جودة أ 
د حد  مستوى الجودة المُ ب ه سيقوم بالتوريدبرهن على أنوالمثبتة في سابق األعمال، وعليه أن يُ  الراسخةبناء على خبرته 

 .في مستندات العطاء

 المساعدات في حاالت الكوارث والطوارئ ضمن سياق الشراء 

 ،مساعدات الكوارث والطوارئ  في سياق ،من خدمات بهمالع أو األشغال أو ما يتصل عملية شراء الس   سمتت  يجب أن  4.11
 التي تقتصرتخفيف صرامة شروط المنافسة الدولية بهامش مرونة أكبر من المعمول به في األحوال العادية.  ويجب 
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أو البحث عن أدنى  ،الدولية المحدودة المناقصةعلى البلدان األعضاء لصالح اللجوء إلى المنافسة الوطنية المفتوحة أو 
مع اختصار فترة طرح المناقصة وتقديم العروض.  وُيسمح بالتعاقد المباشر مع المقاولين  ،األسعار حسب االقتضاء

التفاوض ، فيجب لعقود الجديدةإلى ا.  وبالنسبة ن البنك اإلسالمي للتنميةم مشاريع قائمةدين وفق ترتيبات تمويل والمور  
ثر أالستبعاد وتعديلها حسب االقتضاء  ،على أسعار الوحدات بحيث تكون قريبة من األسعار الواردة في العقود القائمة

 امل التضخم والعوامل المادية.عو 

 هندسة القيمة 

ع شج  منتظم لتوفير الوظائف الضرورية الالزمة للمشروع بالتكلفة األمثل.  ويُ  نهج   )تحليل القيمة( هندسة القيمة مفهوم   إن   4.12
دون من وذلك ، تحليل القيمة على اختصار الوقت المطلوب، أو استبدال المواد أو األساليب أو البدائل األقل تكلفة

األداء  .  وينبغي أن يعزز مفهوم تحليل القيمة عادة  أو موثوقيتها ،وطول عمرها ،التضحية بمجموعة الوظائف المطلوبة
.  ويجوز أن بها وغير ذلك من الخصائص المرغوبة ،اليةوالمتانة وطول العمر والفع   ،والسالمة ،ةوعي  والن   ،والموثوقية

وم تحليل وثائق العقد على تحديد آلية تطبيق مفه تتيح مستندات العطاء تطبيق مفهوم تحليل القيمة.  ويجب أن تنص  
 القيمة اثناء فترة تنفيذ العقد. 

وتحسين  ،وتعزيز األداء ،وبعبارة أخرى، يجوز النظر في مقترحات هندسة القيمة التي يقدمها المقاول لتخفيض التكاليف 4.13
المقاول، ل المستفيد عليها.  ويتم إعداد مقترح تحليل القيمة على نفقة واستحداث مزايا أخرى يتحص   ،مواعيد اإلنجاز

العقد على كيفية تقاسم المزايا الناشئة من ذلك  وللمستفيد القرار األخير في اعتماد المقترح أو رفضه.  ويجب أن ينص  
 المقترح بين طرفي العقد.

 التفاوض 

 ،الخاضعة للمراجعة المسبقةفي عمليات الشراء وفق المنافسة الدولية المفتوحة  -يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية أن يوافق  4.14
 وقبل إرساء العقد بشكل نهائي. ،سلوب التفاوض بعد تقييم العروضعلى استخدام المستفيد أُ 

اللجوء إلى المفاوضات، فيجب أن ُتجرى  فاوض وفق الشروط المعتمدة في طلب تقديم العروض.  وإذا تميجب الت   4.15
عقب االتفاق على ذلك مع البنك اإلسالمي للتنمية.  ويجوز أن تشمل المفاوضات  النزاهةد خدمة ضمان بحضور مزو  

 إلى تغيير الحد  لم تفِض أو المجاالت االجتماعية والبيئية واالبتكارية طالما  / أو األسعار و / الشروط واألحكام، و
 األدنى من شروط المناقصة.

ق المستوى األمثل من مردودية حق  ضح أنه يُ وات   ،ي تم تقييم عرضهمع المناقص الذ يجب أن يتفاوض المستفيد أوال   4.16
وصل إلى اتفاق، فيجوز ر الت  تعذ  إذا أو  ،ضيةر  ذا كانت نتيجة التفاوض غير مُ نفاق )القيمة مقابل التكلفة(.  وإاإل

 نزوال   ،واليكمن حيث تحقيق مردودية اإلنفاق، وهكذا د ،للمستفيد أن بتفاوض مع المناقص صاحب ثاني أفضل عرض
 ضية. ر  ل إلى نتيجة مُ وص  الت   في القائمة إلى أن يتم  
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 العرض األفضل والنهائي 

 ،الخاضعة للمراجعة المسبقةوفق المنافسة الدولية المفتوحة  في عمليات الشراء -يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية أن يوافق  4.17
ه المستفيد بموجبه الدعوة إلى المناقصين الذين وج  يُ  ، وهو خيار  العرض األفضل والنهائي على استخدام المستفيد حل  

كي يقوموا بتقديم عروضهم األفضل والنهائية.  وقد يكون ذلك ل ،بشكل ملموس ،للشروط هي األوفى قدموا عروضا  
ال سيما  ،ن فرصة أخيرة لتحسين عروضهمانطوى على احتمال تعزيز عملية الشراء بما يتيح للمناقصيإذا  الخيار مالئما  

وتعديل عروضهم أو توضيحها، أو توفير معلومات إضافية.  ويجب على المستفيد أن  ،عن طريق تخفيض أسعارهم
  من خالل وثيقة طلب تقديم العروض: ،المناقصين بما يلي م  ُيعلِ 

 إذا كانت هناك نية الستخدام خيار العرض األفضل والنهائي. (أ
 إلزام المناقصين بتقديم العرض األفضل والنهائي.  ميفيد عدما ب (ب
 عدم وجود تفاوض بعد تقديم العرض األفضل والنهائي.  (ج

بعد  النزاهةد خدمة ضمان تم تطبيق خيار العرض األفضل والنهائي، فيجب على المستفيد أن يستعين بخدمات مزو   إذا 4.18
 مع البنك اإلسالمي للتنمية. على ذلكاالتفاق 

 المستفيد  ن ظ م

)مع مراعاة سياساته وقواعده النافذة، والشروط االئتمانية والتشغيلية  ، وفق تقديره الخاصيجوز للبنك اإلسالمي للتنمية 4.19
إذا اعتقد البنك أن تلك األنظمة  ،سياساته الخاصة بالشراء وإجراءاته وأنظمتهباستخدام المستفيد قيام  ، طلبالمطبقة(

والتي قد تكون نافذة في  ،الصادرة عن البنك ،وممتثلة لجميع السياسات واإلجراءات والتعليمات المناسبة ،متوائمة مع
 .ذلك الحين
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 الملحق )أ(: إجراء المراجعة المسبقة والمراجعة الالحقة من طرف البنك اإلسالمي للتنمية  

 البنك اإلسالمي للتنمية  من طرف الالحقة المراجعة المراجعة المسبقة و إجراء الملحق )أ(: 

  مقدمة .1

الوظيفة الرقابية التي يمارسها البنك اإلسالمي للتنمية على عملية الشراء في معرض الملحق الحالي محاور  برزُ يُ  1.1
يتألف  ،اضطالعه بمسؤولياته االئتمانية.  ويزاول البنك الرقابة على الشراء من خالل اعتماد نهج قائم على المخاطر

الحقة ألنشطة الشراء التي يقوم المستفيد بها، فضال عن القيام بمراجعات مستقلة ُأخرى من عمليتي مراجعة مسبقة و 
 القيام بها. ةالبنك اإلسالمي للتنمية ضرور  يرى 

للمراجعة عملية الشراء أو عدم طبيعة المشروع ومخاطر الشراء المتعلقة بالعقد المحدد كأساس للبت في إخضاع  ُتعتم د 1.2
ى البنك اإلسالمي للتنمية تقييم تلك المخاطر أثناء فترة تحضير المشروع، ويعاود الالحقة.  ويتول  المراجعة المسبقة أو 

للمراجعة المسبقة بدال  وجعله خاضعا   ،تقييمها وتحديثها في فترة تنفيذ المشروع.  ويجوز تغيير حالة المشروع أو العقد
 .  تاليا  نة يرد وصفها روف وأحوال معي  الالحقة في ظالمراجعة من 

 خطة الشراء  .2

كل عقد من العقود.  ويتعين على ل الالحقة في خطة الشراءالمراجعة يجب أن يتم تحديد شرط المراجعة المسبقة أو  2.1
إدخاله عليها من تحديثات بعد أن  ما يتم  مراجعة البنك اإلسالمي للتنمية أن يراجع جميع خطط الشراء بما في ذلك 

أحكام سقة مع .  ويجب أن تكون خطط الشراء مت  1.45إلى  1.42ى المستفيد إعدادها وفق أحكام الفقرات من يتول  
 ليمات الحالية، والبرامج المقترحة لتنفيذ المشروع أو العقد، وجداول الصرف.اتفاق التمويل، والتع

يعاود تقييمها.  وإذا ثم  ،خفيف منهابمتابعة المخاطر وتدابير الت   ،أثناء تنفيذ المشروع ،يقوم البنك اإلسالمي للتنمية 2.2
أن يشترط على المستفيد القيام بتنقيح الشروط  له، فيجوز البنك اإلسالمي للتنمية ذلك مناسبا   ورأىاقتضت الضرورة 

 الالحقة في خطة الشراء.بالمراجعة أو  / المتعلقة بالمراجعة المسبقة و

 المراجعة المسبقة  .3

إذا كانت مرتفعة  ،عمليات المراجعة المسبقة ألنشطة الشراء التي يقوم المستفيد بها جري البنك اإلسالمي للتنمية عادة  يُ  3.1
وفق شروط اتفاق التمويل أم ال تتم   أو مرتفعة المخاطر، وذلك لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء تتم   / القيمة و

 والتعليمات الحالية.

للمراجعة المسبقة من طرف البنك  ،د في اتفاق التمويلحد  مُ المبلغ ال سقف التي تتجاوز ،جميع العقود يجب أن تخضع   3.2
 د األحكام التالية واجبات المستفيد في تلك الحاالت: حد  اإلسالمي للتنمية.  وتُ 

 أهيل المسبق الت  

اإلسالمي د البنك زو  أن يُ  ،(اإلثبات المسبق لألهليةإذا تم اللجوء إلى شرط التأهيل المسبق ) ،ن على المستفيديتعي   (أ
، وذلك زمع استخدامهابمسودة مستندات العطاء المُ  ،سبققبل توجيه الدعوة إلى تقديم طلبات التأهيل المُ ، للتنمية
ووصف إجراءات اإلعالن  ،ومنهجية التقييم ،واالستبيان الخاص به ،سبقالدعوة للتأهيل المُ  تزويده بنص   يشمل
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مثل تلك التعديالت في اإلجراءات المذكورة ومستندات العطاء  جري يُ د بها.  وعلى المستفيد أن قي  زمع اتباعها والت  المُ 
 .ألسباب معقولةعندما يطلب البنك اإلسالمي للتنمية منه القيام بذلك 

اها التي تلق   ،بتقرير التقييم الخاص بتقييم الطلبات ن على المستفيد أن يزود البنك اإلسالمي للتنمية الحقا  ويتعي   (ب
بجميع المتقدمين بطلبات  بغية الحصول على تعليقات البنك في هذا الشأن.  ويجب أن يشمل التقرير قائمة  وذلك 

بأسباب  مشفوعا   ،بمؤهالتهم، واسم كل متقدم تم استبعاد طلبه من التأهيل المسبق قترحين، وكشفا  التأهيل المسبق الم
سالمي للتنمية بتلك المعلومات قبل إخطار أصحاب الطلبات بقراره، استبعاده.  وعلى المستفيد أن يزود البنك اإل

على ما يطلبه منه البنك في هذا  لها بناء  أو يعد   ،أو يحذف منها ،القائمة المذكورة إلىوعلى المستفيد أن يضيف 
  .ألسباب معقولة السياق

 تقديم العروض ما قبل طلب 

تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بمسودة مستندات العطاء  ،الدعوة لتقديم العروض توجيهقبل  ،يتعين على المستفيد (ج
والتعليمات الصادرة  ،باإلضافة إلى إرسال نص الدعوة إلى تقديم العروض ،للحصول على تعليقات البنك

 ،والشروط المقترح إدراجها في العقد ،وإرساء العقد ،وأساس تقييم العروض ،وصحيفة بيانات المناقصة ،للمناقصين
 أو تركيب المعدات أو تنفيذ األشغال المدنية حسب االقتضاء.  ،لعومواصفات توريد الس  

إلجراءات اإلعالن  ورد في المستندات وصفا  إذا لم يتم استخدام خيار التأهيل المسبق، فيجب على المستفيد أن يُ  (د
جري التعديالت المطلوبة عقب مراجعة البنك اإلسالمي للتنمية مستندات المستفيد أن يُ زمع اتباعها.  وعلى المُ 

.  ويستدعي إجراء المزيد من التعديالت الحصول على عدم ممانعة ألسباب معقولةالعطاء وطلبه إجراء الالزم 
 من البنك قبل أن يتم تسليم مستندات العطاء للمناقصين المحتملين. 

 تقديم العروض بعد التقييم 

إرسال اإلخطار قبل و  ،قبل اتخاذ قرار باإلرساء ،يقوم أن ي جميع العروض وتقييمها، يجب على المستفيدب تلق  عقِ  (ه
ل )باستخدام النموذج القياسي لتقرير التقييم البنك اإلسالمي للتنمية بتقرير التقييم المفص  بتزويد  ،بنية إرساء العقد

ب أن يورد التقرير جوي  لقيام البنك بإجراء المراجعة المطلوبة. فترة زمنية كافيةٍ  وفي غضون  ،المعتمد من البنك(
معلومات أخرى مشابهة يطلب بو  ،بالتوصية لإلرساء مشفوعا   ،والمقارنة فيما بينها ،تفاصيل عملية تقييم العروض

 .ألسباب معقولةده بها يالبنك اإلسالمي للتنمية تزو 
التعليمات مع أو  ،فاق التمويلات  مع سق خيار اإلرساء الموصى به ال يت   أن  بر البنك اإلسالمي للتنمية إذا قر   (و

 وخالفعلى ذلك.   حملتهاألسباب التي  نا  بي  مُ  ،مكن بهذا القراريخطر المستفيد بأسرع ما الحالية، فسوف يُ 
  إرسال اإلخطار بنية إرساء العقد.خطوة ب ما  دُ كي يمضي قُ لذلك، سوف يمنح البنك عدم ممانعته للمستفيد 

انتهاء فترة التوقف،  وعند(.  2.101ببدء فترة التوقف )عمال بأحكام الفقرة  يكون اإلخطار بنية إرساء العقد إيذانا   (ز
ة إرساء العقد على بالتأكيد على ني   ،حسب االقتضاء ،، يقوم المستفيدوإذا اكتملت اإلجراءات ذات الصلة بنجاح

 إبرام العقد ونشر اإلخطار بإرساء العقد.بخطوة  ما  دُ الفائز، ويمضي قُ  المناقص
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أو يحصل على الموافقات والتراخيص  / كي ينهي عملية التقييم ولإذا طلب المستفيد تمديد فترة صالحية العرض  (ح
بشأن يقوم بإحالة العطاء، فعليه أن يطلب الحصول على عدم ممانعة البنك اإلسالمي للتنمية لكي أو  / الالزمة، و

 :  ما يلي
 . ا  تقويمي   يوما   45 ةألول مرة إذا تجاوزت مد الصالحية أوال: طلب تمديد فترة

 ثانيا: جميع طلبات التمديد الالحقة بصرف النظر عن المدة.

دون موافقة البنك اإلسالمي للتنمية عن نظيراتها من  جوهريا   وأحكامه اختالفا  ال يجوز أن تختلف شروط العقد  (ط
طلب تقديم العروض.  ويجب تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بنسخة في أو  ،الواردة في مستندات التأهيل المسبق

يد البنك بأول طلب بعد التوقيع عليه، باإلضافة إلى تزو  ممكنة في أقرب فرصة المبرممن العقد  مطابقةواحدة 
واسم  ومبلغه.  ويخضع وصف العقد لة من البنكمن رصيد المشاريع الممو   ،بموجب ذلك العقد ،موالاأللسحب 

طابقة لشرط اإلفصاح العلني من البنك اإلسالمي للتنمية بمجرد استالم البنك للنسخة المُ المناقص الفائز وعنوانه 
 من العقد.

   أو تمديده تحويرهتعديل العقد أو  .4

أو تحويره يجب أن يطلب المستفيد عدم ممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية فيما يتعلق بأي اقتراح لتمديد العقد أو  4.1
ن على المستفيد في معرض قيامه بذلك أن يورد األسباب الموجبة لطلبه.  ويجوز أن فيه.  ويتعي  تغيير  طلباتإصدار 

 على سبيل المثال:  ،التغيير بأحد األمور التالية طلباتإصدار أو  التحويرق اقتراح التمديد أو يتعل  

 لعقد.في ا طلب تمديد العقد لفترة طويلة مقارنة بما هو منصوص عليه (أ
 د بها. االلتزام بشروط العقد أو اإلعفاء من التقي   تحويرالموافقة على  (ب
المبلغ األصلي  ،المجملفي  ،زيديء حاالت الضرورة القصوى( من شأنه أن إصدار طلب أو طلبات التغيير )باستثنا (ج

 في المائة من السعر األصلي. 15للعقد بأكثر من 

قد يكون غير موافق ألحكام اتفاق التمويل أو التعليمات الحالية، فسوف يبلغ أن الطلب إذا قرر البنك اإلسالمي للتنمية  4.2
ذلك القرار.  ويجب على المستفيد أن يرسل نسخة من اتخاذ األسباب التي حملته على مع بيان  بذلك فورا   المستفيد

 التعديالت المقترحة على العقد إلى البنك اإلسالمي للتنمية لالحتفاظ بها في سجالته.

 المراجعة الالحقة  .5

ألنشطة الشراء التي يقوم المستفيد بها للوقوف على مدى امتثالها جري البنك اإلسالمي للتنمية المراجعات الالحقة يُ  5.1
لع البنك بإجراء تلك المراجعات الالحقة، ولكن للشروط الواردة في اتفاق التمويل والتعليمات الحالية.  وعادة ما يضط  

وُيشترط أن يكون الطرف الثالث مقبوال لدى البنك، وأن يجري المراجعة وفق   يام بها.قيجوز له أن يستخدم طرفا ثالثا لل
 االختصاصات التي يحددها البنك.
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إذا ُطبق بند إجراء المراجعة الالحقة، فيجب على المستفيد أن يحتفظ بجميع مستندات الشراء الخاصة بكل عقد من  5.2
 ،وسجالت اختيار المقاولين ،حتفاظ بجميع مستندات العطاءالعقود التي ال تخضع للمراجعة المسبقة.  ويشمل ذلك اال

 لمدة تصل إلى سنتين بعد إغالق اتفاق التمويل.   ، وذلكوجميع السجالت ،والوثائق المتعلقة بتنفيذ المشروع

 كما يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية، وحسب طبيعة مخاطر المشروع ونطاقه )من قبيل العقود صغيرة القيمة والبسيطة( 5.3
 ،ل بإجراء المراجعة الالحقة وفق الشروط واألحكامأن يتفق مع المستفيد على قيام األخير بتعيين كيان مستقل يتكف  

ها عد  وإجراءات اإلبالغ المقبولة لدى البنك اإلسالمي للتنمية.  ويقوم البنك في تلك الحاالت بمراجعة التقارير التي يُ 
الكيان المستقل بعد ورودها من المستفيد.  ويحتفظ البنك اإلسالمي للتنمية بحقه في إجراء المراجعات الالحقة بشكل 

 حسب االقتضاء.   ،ثناء فترة تنفيذ المشروعأمباشر 
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 للمراجعة المسبقة خاضعٍ  آخرللمراجعة الالحقة إلى  خاضعٍ من مشروع التصنيف تغيير  .6

شموله ليتم   ،المنصوص عليه من البنك اإلسالمي للتنمية األقصى الذي لم تتجاوز تكلفته التقديرية الحد   - العقدُ  صبحيُ  6.1
   للمراجعة المسبقة إذا تجاوز سعر العرض الفائز الحد األقصى. خاضعا   ،ة الشراء(بالمراجعة المسبقة )كما يرد في خط  
مراجعته  رى جتُ كي لالتقييم والتوصية باإلرساء إلى البنك اإلسالمي للتنمية وتقرير  ،ويجب تقديم جميع مستندات العطاء

 إرسال اإلخطار بنية إرساء العقد. عدم الممانعة قبل أن يتم   رصدُ تو  ،المسبقة

وجب إلخضاع العقد للمراجعة ضح أن سعر العرض الفائز ظل دون الحد األقصى المُ وعلى النقيض من ذلك، إذا ات   6.2
 مر عملية المراجعة الالحقة كما هو مخطط لها.تستف المسبقة،

نة أن يشترط البنك اإلسالمي للتنمية التقيد بإجراءات عملية المراجعة المسبقة للعقد الذي لم يتجاوز يجوز في ظروف معي   6.3
خطير.  وجب للمراجعة المسبقة من قبيل الحاالت التي يقرر البنك فيها أن الشكوى المقدمة ذات طابع الحد األقصى المُ 

تغيير األمر وعدم الممانعة إذا اقتضى  ،ورفعها إلى البنك للمراجعة ،كما يجب تعديل خطة الشراء من طرف المستفيد
كما يحصل في المنافسة الوطنية المفتوحة  ،في البداية را  ا كان مقد  كاليف أو انخفاضها عم  اء ارتفاع الت  جر   ،طريقة الشراء

 أو العكس.  ،أو المنافسة الدولية المفتوحة

 الخطأ في عملية الشراء  .7

.  1.39علن عن وجود خطأ في عملية الشراء ألي من األسباب الواردة في الفقرة يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية أن يُ  7.1
 ،خطأ في الشراءالثل ذلك القرار.  وتتضمن أسباب إعالن حالة ويجب على البنك أن يسارع إلى إشعار المستفيد بم

 ما يلي:  ،من خدمات بهماشراء السلع أو األشغال أو ما يتصل لم يتم أنه بقرر البنك فيها التي يُ  -الحالة 

 أو التعليمات الحالية.  / اإلجراءات واألساليب المتفق عليها كما ترد في اتفاق التمويل و (أ
اإلجراءات واألساليب المتفق عليها والواردة في خطة الشراء التي أبدى البنك اإلسالمي للتنمية عدم ممانعته بشأن  (ب

 تطبيقها.
أو  / التعليمات وفي أو  / و ،اإلجراءات واألساليب المتفق عليها في اتفاق التمويلمع سق إذا كان العقد غير مت   (ج

 اء.خطة الشر في 

 سجالت المستفيد  .8

الالحقة، يجب على المستفيد أن يحتفظ بجميع المستندات للمراجعة فيما يتعلق بالعقود الخاضعة للمراجعة المسبقة و  8.1
لمدة سنتين بعد تاريخ إغالق اتفاق  ، وذلكوتنفيذ المشروع ،اختيار المقاول، وإرساء العقد مراحل ثناءأالمتعلقة بكل عقد 

 عليها: تقتصر دون أن ومن  ،التمويل.  ويجب أن تشمل مجموعة المستندات الوثائق التالية

  .جميع مستندات العطاء (أ
 العروض.تقديم أهيل المسبق و لت  المتعلقة باجميع الطلبات األصلية  (ب
  المتعلقة بتلك الخطوات أو المساندة لها.والتوصية بإرساء العقد وجميع الوثائق  ،تقرير تقييم العروض (ج
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 . العقد مالحقو  ،الحقا   عليه وجميع التعديالت المدخلة ،النسخ األصلية الموقعة من كل عقد مبرم (د
وكذلك شهادات  ،دادمستندات وفواتير الدفع أو شهادات الس   فيهابما  ،جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بتنفيذ العقد (ه

 ا من خدمات.مبه و / أو ما يتصلالمعاينة والتسليم واإلنجاز وقبول استالم السلع واألشغال 

، يجب أن تشمل الوثائق التي يحتفظ المستفيد بها لزيم()الت   عاقد المباشربطريقة الت   ؤهالعقود التي تم إرساإلى ابالنسبة  8.2
عة ، والنسخة األصلية الموق  عليها رات اللجوء إلى تلك الطريقة، والقدرات الفنية والمالية للشركة التي وقع االختياربر  م

د البنك بتلك الوثائق عند الطلب ألغراض معاينتها من طرف البنك أو زو  يُ من العقد المبرم.  ويجب على المستفيد أن 
 . ابعين لهاالستشاري ين أو المدق قين الت  من طرف 

 ترجمة الوثائق .9

إذا ُسمح للمناقصين الوطنيين تقديم عروضهم بلغتهم األم )بخالف اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية(، ومن باب  9.1
طرف البنك اإلسالمي للتنمية، فيجب أن يقوم المستفيد أيضا بتزويد البنك  منتيسير إجراء المراجعة المسبقة أو الالحقة 

ع وغير ذلك من الوثائق التي يطلبها البنك أو العقد الموق   ،تقييم ومسودة العقدتقرير البو  ،بترجمة معتمدة للعرض الفائز
  .معقولةاإلسالمي للتنمية ألسباب 
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 لمناقصين هة إلى اموج  المات يتعلالالملحق )ب(: 

 الغرض  .1

لة مو  العقود المُ الفوز ب الراغبين في المشاركة في فرص ،لمناقصين المحتملينهة إلى اتعليمات موج  ر الملحق الحالي وف  يُ  1.1
 اإلسالمي للتنمية.من البنك 

 المسؤولية عن أنشطة الشراء  .2

القانونية عن جميع أنشطة الشراء؛  ل المستفيد المسؤوليةعليمات الحالية، يتحم  من الت   1.7وفقا لما تم تأكيده في الفقرة  2.1
عطاء الصادرة عن د مستندات الحد  مها ويقوم بإرساء العقود.  وتُ اها ويقي  فهو الذي يدعو إلى تقديم العروض ويتلق  

 من المستفيد والمناقصين والمقاولين. حقوق وواجبات كل   ،والعقود المبرمة بينه وبين المقاولين ،المستفيد

 دور البنك اإلسالمي للتنمية  .3

المستفيد ُيلزم من طرق اختيار المناقصين.  و مستندات عطاء قياسية تتعلق بأنواع مختلفة  نشر البنك اإلسالمي للتنميةي   3.1
عالج المسائل الخاصة بالبلد مع إمكانية إدخال تغييرات بالحد األدنى تُ  ،الصادرة عن البنك المستنداتباستخدام تلك 

 إصدارها.و النسخة النهائية من مستندات العطاء  إعداد المستفيد ىويتول  .  المشروع تحديدا  بو 

مستندات العطاء الصادرة عن  المراجعةشمل تالمستفيد بها.  و يراجع البنك اإلسالمي للتنمية أنشطة الشراء التي يقوم  3.2
بما يكفل إتمام عملية  ،وشروطه وأحكامه ،وتوصيات إرساء العقد ،وطرق تقييم العروض ،راءوإجراءات الش   ،المستفيد

مع التعليمات الحالية.   أيضا سقيت   وبمامويل )المبرم بين البنك والمستفيد(، فاق الت  راء وفق الشروط الواردة في ات  الش  
وباستثناء العقود الصغيرة )أي تلك التي ال تتجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في اتفاق التمويل(، يراجع البنك 

 اإلسالمي للتنمية المستندات قبل إصدارها، وعلى النحو الذي ورد في الملحق )أ(.

ص في أي مرحلة من مراحل عملية وجود خطأ في عملية الشراء إذا خلُ عن علن ز للبنك اإلسالمي للتنمية أن يُ يجو  3.3
.  ولكن لو قام إجراءات الشراء المتفق عليهاب ،على نحو هام   ،التقيد ه لم يتم  الشراء )وحتى بعد انتهائها بالكامل( إلى أن

إال إذا  عملية،مانعة من البنك، فلن يعلن البنك عن وجود خطأ في المستفيد بإرساء العقد بعد الحصول على عدم م
ر لة من المستفيد.  ولكن إذا قر  ضل  على معلومات ناقصة أو غير دقيقة أو مُ  اتضح أن عدم الممانعة قد صدرت بناء  

ضالعين في ممارسات احتيال لعطاء كانوا لين عن المستفيد أو المناقص الفائز با  أن ممث   أيضا  اإلسالمي للتنمية البنك 
 من التعليمات الحالية. 1.38و 1.37وفساد، فيجوز للبنك أن يفرض العقوبات النافذة المنصوص عليها في الفقرتين 

 المعلومات المتعلقة بالمناقصات  .4

من خالل  يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بفرص المشاركة في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية 4.1
نشرة األمم المتحدة ألعمال في د المنشوران على الموقع اإللكتروني للبنك، و حد  الشراء العام، وإخطار الشراء المُ  إخطار

وغير ذلك من الوسائط المعتمدة.  كما يتم توفير المعلومات عن طريق إرسال دعوات محددة  ،DgMarketالتنمية وموقع 
 للتقدم بطلبات التأهيل المسبق أو تقديم العروض. أو المؤهلين مسبقا   ،صين المحتملينإلى المناق
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 ص دور المناقِ   .5

الشراء.  وصاحب فرادى عمليات التي تحكم كل وحدها الوثائق هي صدرها المستفيد حددة التي يُ مستندات العطاء المُ  5.1
للتأهيل المسبق )إلثبات التأهيل المسبق(، وأما المناقص )أو المشارك في العطاء(  الطلب هو عبارة عن شركة تقدم طلبا  

 استجابة لطلب تقديم العروض في حال عدم وجود تأهيل مسبق. قدم عرضا  أو شركة تُ  ،فهو صاحب طلب مؤهل مسبقا  

ر كي يقر  لمستندات العطاء، أن يدرس المستندات بعناية  استالمبمجرد ينبغي لصاحب الطلب أو المناقص المحتمل،  5.2
إلى  ،تلك الشروطفي حال استيفاء  ينتقل،للشروط الفنية والتجارية والتعاقدية، ومن ثم  مستوفيا  أم لم يكن كان ما إذا 

مقدم الطلب أو العرض أن يجري مراجعة متأنية لمستندات لإعداد طلب التأهيل المسبق أو تقديم العرض.  ثم ينبغي 
أو أي خصائص أو مواصفات أو شروط أخرى يظهر  ،أو الخطأ أو التناقض الداخلي ،عن أوجه الغموض العطاء بحثا  

سقة مع ق من وجود أحكام في مستندات العطاء غير مت  حق  يشمل الت  ذلك .  و أو تقييدية ،أو تمييزية ،أنها غير واضحة
مقدمي الطلبات أو المناقصين أن يطلبوا الحصول على لضح وجود شيء مما ذكر، فينبغي عليمات.  وإذا ات  هذه الت  

 توضيح خطي من المستفيد في غضون الفترة المحددة في مستندات العطاء ألغراض طلب التوضيح. 

أو معايير اختيار المناقص الفائز.   ،بمقدمي الطلبات إعداد القائمة المختصرة ومنهجية معايير ورد مستندات العطاءتُ  5.3
ومنهجية تقييم  ،وصحيفة بيانات المناقصة ،هة للمناقصينفي التعليمات الموج   وترد تلك المعايير والمنهجية تفصيال  

فينبغي التواصل مع المستفيد للحصول على توضيح بهذا  ،العرض ومواصفاته.  وإذا لم تكن تلك المعلومات واضحة
 الخصوص.

 ،أو عرض مستوٍف للشروط ،الحرص على تقديم طلب للتأهيل المسبقالمناقص مسؤولية  / تقع على مقدم الطلب 5.4
يم جميع الوثائق المساندة المطلوبة في مستندات العطاء، وجميع التواقيع والعدد ويلتزم بها بالكامل.  ويشمل ذلك تقد

 سخ.  وسيؤدي عدم االلتزام بالشروط الجوهرية )أي الفنية والتجارية( إلى رفض الطلب أو العرض. المناسب من الن  

 م عرضا  أن يقد   له، فينبغي بديال   أو يطرح حال    ،عن أحد الشروط غير الجوهرية إذا أراد المناقص أن يقترح خروجا   5.5
الذي يمكن  ،ثم يشير على نحو منفصل إلى تعديل األسعار ،بادئ األمر ضمن العرض المستوفي لكامل الشروط ا  سعري  

، فلن ُيطلب من ي العروض وفتحها علنا  أو الحل البديل.  وبمجرد تلق   ،عرضه في حال تم قبول الخروج عن الشرط
 المناقصين أو ُيسمح لهم بتغيير السعر أو جوهر العروض التي تقدموا بها.

 السرية  .6

ية إلى حين إرسال اإلخطار بنية إرساء العقد إلى جميع المناقصين المشاركين.  وهي سر  تكون عملية تقييم العروض  6.1
أن يقوم أثناء عملية التقييم بتوفير بخطوة جوهرية لتحقيق نزاهة عملية التقييم وإرساء العقد.  وإذا رغب أحد المناقصين 

، فينبغي على المناقص المعني أن يقوم معا   هماكليمعلومات إضافية إلى عناية المستفيد أو البنك اإلسالمي للتنمية أو 
 .ا  بذلك خطي  

 

 اإلجراء الذي يقوم به البنك اإلسالمي للتنمية فيما يتعلق باإلشكاليات أو األسئلة أو الشكاوى  .7
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أي سؤال مع المستفيد  ا  خطي  عن إجراءات االختيار واإلرساء.  وينبغي على المناقصين أن يثيروا  مسؤوال   يكون المستفيد   7.1
في العادة(.  ولكن  الفاكس كافيا  ب)وإن كان التواصل بالبريد اإللكتروني أو أو إشكالية أو شكوى متعلقة بعملية الشراء 

 ستجيبإذا لم ي أو مخاطبته مباشرة   ،من تلك المراسالت إلى البنك اإلسالمي للتنمية سخا  رسل نُ يجوز للمناقص أن يُ 
.  ويجب التعامل مع الشكاوى المتعلقة أو إذا كانت المراسلة هي عبارة عن شكوى ضد المستفيد تحديدا   ،المستفيد بسرعة

 من التعليمات الحالية.  )ج(والملحق  1.48بالشراء وفق األحكام الواردة في الفقرة 

لمناقصين المحتملين قبل انتهاء اها من اتلق  ي يقوم البنك اإلسالمي للتنمية حسب االقتضاء بإحالة جميع المراسالت التي 7.2
بتعليقات البنك ومشورته التي يسديها بغية اتخاذ اإلجراء المناسب أو الرد  موعد تقديم العروض إلى المستفيد مشفوعة  

 عليها. 

بعملية بما في ذلك الشكاوى المتعلقة  ،تلقاها البنك اإلسالمي للتنمية بعد فتح العروضييتم التعامل مع المراسالت التي  7.3
ي المراسالت والمخاطبات، فلن لة الواردة في الملحق )ج(.  وإلى جانب االعتراف بتلق  وفق األحكام ذات الص   ،الشراء

يدخل البنك اإلسالمي للتنمية في أي نقاش أو مراسالت مع أي مناقص أثناء إجراء التقييم والمراجعة، وذلك إلى أن 
 يصدر اإلخطار بإرساء العقد. 

 األسباب من طرف البنك اإلسالمي للتنمية استخالص  .8

ألسباب عدم فوز العرض الذي  مرضيا   المناقص غير الفائز توضيحا   تم إرسال اإلخطار بنية إرساء العقد ولم يتلق   إذا 8.1
يجوز له أن أن يخاطب المستفيد خطيا.  وإذا لم يقتنع المناقص بالتوضيح الذي يقدمه المستفيد، ف لهتقدم به، فينبغي 

 ا  جراء هام  هذا اإل د  يطلب عقد اجتماع مع البنك اإلسالمي للتنمية عن طريق مخاطبة مدير الشراء في البنك.  وُيع  
ومع  ،ب البنك لعقد اجتماع على المستوى اإلداري المناسبرت  لعمليات الشراء الخاضعة لشرط المراجعة المسبقة.  وسيُ 

الغرض من ذلك االجتماع يقتصر على مناقشة العرض الذي قدمه المناقص فقط، وال  بأن   علما   ،الموظفين المعنيين
 ق بتغيير موقف البنك أو مناقشة عروض المنافسين.يتعل  
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء 

  ضالغر  .1

متعلقة بعملية الشراء، وواجبات المستفيد على صعيد إدارة هذا النوع الشكوى التفاصيل عملية تقديم ورد المحلق الحالي يُ  1.1
من التعليمات الحالية.   1.48الملحق في توضيح الشروط الواردة في الفقرة  سهبويُ   عامل معها.من الشكاوى والت  

خطة الشراء على طريقة أخرى للتعامل مع هذا  الشراء ما لم تنص  عملية وينطبق هذا الملحق على الشكاوى المتعلقة ب
 السياق.النافذة في هذا  األحكام صبح األحكام الواردة في خطة الشراء هيالنوع من الشكاوى، وتُ 

 كوى المتعلقة بعملية الشراء الش   .2

 كوى المتعلقة بعملية الشراء هي: الش   2.1

تحت بند  البنك اإلسالمي للتنميةلها ويمو   ،ل بعملية الشراء التي ينفذها المستفيدمقدمة على صعيد يتص  شكوى  (أ
 .تمويل المشاريع

 . معنيمها طرف قد  يُ شكوى  (ب
 قبل إبرام العقد. 18الشراءعملية ق بمسألة مرتبطة بتتعل  شكوى  (ج
 ا: هتطعن في أحد األمور التالية أو بها جميعشكوى د(  (د

 . 19أوال: مستندات العطاء الصادرة عن المستفيد
 .20ثانيا: قرار المستفيد القاضي باستبعاد المشتكي من عملية الشراء قبيل إرساء العقد

 .21ثالثا: قرار المستفيد بإرساء العقد

 ،كاوى المتعلقة بعملية الشراء التي يقدمها أصحاب طلبات التأهيل المسبقالملحق الحالي على تناول الش  يقتصر  2.2
   22من خدمات. بهماأو ما يتصل  / أو األشغال و / صل بشراء السلع ووالمناقصون على صعيد يت  

حكم العقد عقب توقيعه حقوق إذ ي   ،عقديستبعد المحلق الحالي المسائل أو اإلشكاليات المتعلقة بمرحلة ما بعد إرساء ال 2.3
بعد توقيع العقد ضمن اإلطار التعاقدي والقانون المناسب  التي تنشأ كاوى الش  ويجب حل .  وواجباتهما المشتري والمقاول

سارع إلى إعالم البنك اإلسالمي للتنمية بأي نزاع ناشئ يتصل بالعقود من النافذ.  ويجب على المستفيد مع ذلك أن يُ 
أو إلغائه، أو  ،ه أن يتسبب باستخدام آلية تسوية النزاعات المستحدثة بموجب بنود العقد، أو تعليق العمل بالعقدشأن

احتمال اللجوء إلى المحاكم.  وباإلضافة إلى ذلك، ُيشترط أن يقوم المستفيد بإخطار البنك اإلسالمي للتنمية بإجراءاته 
                                                           

 ثناء عملية الشراء قبل توقيع العقد.أتبرز التي مسألة اليعني ذلك  18
 وثائق التأهيل المسبق وطلب تقديم العروض. ومنها ،يشمل ذلك مستندات العطاء الصادرة عن المستفيد 19
 الطلب أو المناقص من إحدى عمليات الشراء في مرحلة تسبق إرسال اإلخطار بنية إرساء العقد.يعني ذلك قرار المستفيد باستبعاد مقدم  20
 المرسل إلى المناقصين المشاركين. يعني ذلك قرار المستفيد بإرساء العقد كما ورد في اإلخطار بنية إرساء العقد 21
 الملحق الحالي الخدمات االستشارية.  يستثني 22
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

عملية الشراء عن خضوع ٍض وبأسرع وقت ممكن، وذلك بصرف النظر ر  مُ  المقترحة بشأن كيفية تسوية النزاع على نحو
 للمراجعة المسبقة أو الالحقة التي يجريها البنك اإلسالمي للتنمية.

يجب  حيث، بالحصول على إيضاحات بشأن مستندات العطاء أو عملية الشراء تتعلقكاوى مراسالت الش   ُتعتبرال  2.4
 التعامل مع تلك المراسالت من خالل عملية الحصول على إيضاحات كما ترد تفاصيلها في مستندات العطاء.

 المعني  الطرف .3

مناقص محتمل أو فعلي، وُيوصف أنه مقدم طلب أو بف "الطرف المعني" ".  وُيعر  ا  يجب أن يكون المشتكي "طرفا معني   3.1
 أو المناقصون المحتملون أو الفعليون كما يلي: اتمقدمو الطلب

التي  أو ،: الشركات المهتمة بالمشاركة في عملية التأهيل المسبقالمناقصون المحتملون  / مقدمو الطلباتأ( 
في  أو عرضا   م بعد طلبا  ها لما تقد  بيد أن   ،على طلب تقديم العرض الرد  من خالل بالمشاركة  تبدي اهتماما  

عن في عملية إعادة لمناقصين المحتملين الط  ل.  يجوز لمقدمي الطلبات أو حالة عدم اشتراط التأهيل المسبق
 عن في مستندات العطاء.التأهيل أو عملية الشراء وفق إجراء طلب تقديم العروض أو الط  

)للتأهيل  مت طلبا  بعد أن قد  راء ش  الركات المشاركة في عملية : الش  المناقصون الفعليون  / الطلباتمقدمو ب( 
 .أو عرضا   سبق(المُ 

 المستفيد ومسؤولياته  أدوار .4

بهدف التشجيع على إجراء عملية شراء منفتحة ومنصفة، يجب على المستفيد أن يبذل كل الجهود الرامية إلى معالجة  4.1
أحكام مراعاة مع و  ،ةي الشفافية والحيادي  مع توخ   ،وفي الوقت المناسببكل موضوعية  ،كاوى المتعلقة بعملية الشراءالش  

 الملحق الحالي.، وأحكام عليمات الحاليةمن الت   1.48الفقرة 

 تشمل أدوار المستفيد ومسؤولياته ما يلي على وجه التحديد:  4.2

خذ المستفيد قراره بناء عليه، بمعلومات حديثة وكافية تتيح لهما فهم األساس الذي ات  المناقص  / تزويد مقدم الطلب (أ
شكوى للطعن  تحريرإلى قرار مستنير مبني على حسن االطالع على المعلومة بشأن  وصلالت   منوبما يمكن هما 

 بذلك القرار من عدمه.
 الشكاوى.استالم المسارعة إلى اإلقرار ب (ب
 سريع ومنصف.  موضوع الشكوى بشكل حل (ج
المناقصين، والتي  / الحفاظ على السرية والمعلومات المشمولة بحقوق الملكية المتعلقة بباقي مقدمي الطلبات (د

 بما في ذلك المعلومات التجارية والمالية وأسرار المهنة. ، عروضهم / في طلباتهمعلى ذلك النحو إليها  يشيرون 
 .حلهاوالشكاوى وقرارات  بيان األسباب طلباتاالحتفاظ بكامل سجالت  (ه
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 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

  :عمليات الشراء الخاضعة للمراجعة المسبقةبالنسبة إلى 

 بما يلي في سياق عمليات الشراء الخاضعة للمراجعة المسبقة:  القيامن على المستفيد يتعي   4.3

 سرعة إعالم البنك اإلسالمي للتنمية باستالم الشكوى.  (أ
ألغراض مراجعتها من البنك، بما في  ،تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بجميع المعلومات والمستندات ذات الصلة (ب

 .د أن يصبح جاهزا  على الشكوى بمجر   د  ع  المُ  دة الرد  ذلك تزويده بمسو  
 .هاوإجراءات حل  ل مباشر وسريع طوال فترة مراجعة الشكوى التشاور مع البنك اإلسالمي للتنمية بشك (ج

مراجعة اء اليتم تعديل مستندات العطاء الخاصة بها جر  التي  ،راء الخاضعة للمراجعة المسبقةبعمليات الش  فيما يتعلق  4.4
باستبعاد المشتكي من المستفيد  تغيير قرارتلك العمليات بشأنها، أو إذا شهدت للشكاوى المقدمة  التي يجريها المستفيد

 ا  بمجرد استالم البنك اإلسالمي للتنمية تأكيدن على المستفيد، قد، يتعي  العملية، أو تغيير توصيته المتعلقة بإرساء الع
 : ، أن يقوم بأحد األمرين التاليينرضية لموضوع الشكوى يفيد التوصل إلى تسوية مُ  ا  خطي  

 طاء، والقيام حسب االقتضاء بتمديد المهلة الزمنية لتقديم الطلبات أو العروض.إصدار إشعار بتعديل مستندات الع (أ
 حة من تقرير التقييم.بنسخ منق   ،في أسرع وقت ممكن ،تزويد البنك اإلسالمي للتنمية (أ

قبل  ،بما في ذلك مرحلة إرساء العقد ،الطور التالي من عملية الشراء / ال يجوز أن ينتقل المستفيد إلى المرحلة التالية 4.5
من البنك اإلسالمي للتنمية حول التوصل إلى تسوية مرضية لموضوع الشكوى.  ومع عدم اإلخالل  تأكيدا   ال  ى أو  أن يتلق  

لمستفيد لوفيما يتعلق بالشكاوى التي تطعن في مستندات العطاء أو قرار االستبعاد قبل إرساء العقد، ينبغي  ،بهذا الشرط
بشأن تحديد الخطوة المناسبة، إن ُوجدت، في عملية الشراء التي يجوز المضي  أن يتشاور مع البنك اإلسالمي للتنمية

   بالتزامن مع النظر في الشكوى المقدمة.  ما  دُ فيها قُ 

 تقديم الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء  .5

وفي  ،في الوقت المناسبوتوجيهها إلى عناية المستفيد  ،ينبغي تقديم الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء من الطرف المعني 5.1
 : حسب موضوع الطعن كما يليالوقت المناسب  تعريفويتم   المرحلة المالئمة من عملية الشراء.

: ينبغي تقديم الشكوى إلى عناية المستفيد قبل في مستندات العطاء الصادرة عن المستفيدكاوى التي تطعن الش   (أ
العروض، أو في غضون  / حلول الموعد النهائي لتقديم طلبات )التأهيل المسبق( منأيام عمل  10ما ال يقل عن 

، قام المستفيد بإجراء مثل تلك التعديالتفي حال  ،خمسة أيام عمل بعد إصدار التعديالت على مستندات العطاء
  .يقُع الحقا  أيهما 

: ينبغي تقديم الشكوى إلى عناية في قرار المستفيد باستبعاد المشتكي قبل إرساء العقد الشكاوى التي تطعن (ب
 قيام المستفيد بإرسال اإلخطار باالستبعاد إلى الطرف المعني. بعد ،أيام عمل 10المستفيد في غضون 

: يجب تقديم الشكوى إلى عناية المستفيد بعد استالم اإلخطار في قرار المستفيد بإرساء العقد الشكاوى التي تطعن (ج
    وقبل انتهاء فترة التوقف. ،بنية إرساء العقد
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 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

 أن تشمل المحتويات التالية:  على، ا  كاوى المتعلقة بعملية الشراء خطي  يجب تقديم الش   5.2

 اسم المشتكي ومعلومات االتصال به وعنوانه. (أ
 من الملحق الحالي(.  2.1في أحكام الفقرة تعريفه الوارد  المشتكي في عملية الشراء )وفق مصلحةتحديد  (ب
 عملية الشراء.، والرقم المرجعي لعملية الشراء، والمرحلة الراهنة من مراحل دالمحد  المشروع  ذكر (ج
 موضوع الشكوى.األمور بيان وجود تواصل سابق بين المشتكي والمستفيد بخصوص  (د

 ر أن يلحق بالمشتكي. تصو  لبي المُ تحديد طبيعة الشكوى واألثر الس   (ه
 تعليمات أو إجراءات الشراء النافذة.لساق أو المخالفة المزعومة بيان أوجه عدم االت   (و
 نها تتصل بموضوع الشكوى.أي معلومات أخرى يرى المشتكي أ (ز

سارع إلى ن على المستفيد أن ي  كوى في غضون ثالثة أيام عمل.  ويتعي  باستالم الش   ا  خطي   قر  يجب على المستفيد أن يُ  5.3
بأحد أم غير مت صلة صلة ا إذا كانت الشكوى مت  إشعار البنك اإلسالمي للتنمية باستالمه الشكوى بصرف النظر عم  

 لتي تخضع للمراجعة المسبقة أو الالحقة.أنشطة عملية الشراء ا

كوى على أساس الموضوع الوارد فيها.  وقد تخضع الش   عامل معها بناء  ظر في الشكاوى المقدمة من مجهول والت  يتم الن   5.4
 أو فساد إلجراءات منفصلة وإضافية. / التي تتضمن مزاعم بوجود احتيال و

 د على الشكوى الر   .6

بما  ،ة لتلك الشكوى التعامل مع شكوى متعلقة بعملية الشراء أن يكفل إجراء مراجعة سريعة وفعلي  لمستفيد عند لينبغي  6.1
ه ه الموج  صل بها من مستندات ووقائع ومالبسات.  ويجب على المستفيد أن يورد في رد  في ذلك مراجعة جميع ما يت  

 / أصحاب الطلباتصنفها علومات التي ية المعلى سر   نفسه مع الحفاظ في الوقت ،إلى المشتكي معلومات كافية
 .23ية في طلباتهم أو عروضهمأنها سر   علىالعروض 

 : كحد أدنى د العناصر التاليةعلى الشكوى المتعلقة بعملية الشراء، وينبغي أن يتضمن الر   ا  د خطي  يجب أن يتم الر   6.2

 وجب معالجتها.المشتكي بما يُ التي يثيرها )المسائل( : تحديد اإلشكاليات اإلشكاليات بيان (أ
 الشكوى. موضوع بحل  صلة مت  تحديد الوقائع واألدلة التي ُتعتبر من وجهة نظر المستفيد  لوقائع واألدلة:ا (ب
خذ مع اإلشارة إلى األساس : بيان طبيعة القرار المت  خاذهعتمد في ات  خذ مع اإلشارة إلى األساس الم  ت  القرار الم   (ج

أو المالحق  ،أو الفقرات ،القرار من قبيل اإلشارة إلى أجزاء معينة من مستندات العطاءالمعتمد في اتخاذ ذلك 
د بأكبر قدر ممكن من سم الر  الواردة في تعليمات البنك اإلسالمي للتنمية التي تدعم ذلك القرار.  وينبغي أن يت  

 القرار.  اتخاذقة من حيث شرح أساس الد  

                                                           
 . أو ماليا   اسة تجاريا  ات الخاضعة لحقوق الملكية، وأسرار المهنة، والمعلومات الحس  قد يشمل ذلك المعلوم 23
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 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

اإلشكاليات التي  / أن األساس المعتمد لذلك القرار المطبق على الوقائعح كيف تقديم شرح يوض  : حليلالت   (د
 .  على وجه التحديدأثارها المشتكي يقتضي بالضرورة اتخاذ ذلك القرار 

ر بشأن موضوع الشكوى، ووصف طبيعة الخطوات الالحقة الواجب اتخاذها المقر   : بيان واضح للحل  االستنتاج (ه
 إن ُوجدت. 

د .  ويتم تعريف الوقت المناسب للر  في الوقت المناسبعلى الشكوى المتعلقة بعملية الشراء  ن يرد  لمستفيد ألينبغي  6.3
 عن كما يلي: حسب موضوع الط  

تجاوز تال  فترةأن يتم الرد على المشتكي في غضون  : ينبغيالمستفيدعن في مستندات العطاء الصادرة عن الط   (أ
 الشكوى.سبعة أيام عمل من تاريخ استالم 

ال  فترة: ينبغي الرد على المشتكي في غضون قرار المستفيد باستبعاد المشتكي قبل إرساء العقدعن في الط   (ب
 تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى.ت

يوم عمل من  15تجاوز تال  فترة: ينبغي الرد على المشتكي في غضون قرار المستفيد بإرساء العقدعن في الط   (ج
 تاريخ استالم الشكوى.

 بع في حال تأييد موضوع الشكوى ت  اإلجراء الم   .7

على طبيعة الشكوى والمرحلة التي  ،تأييد الشكوى المتعلقة بعملية الشراءبعد لمستفيد خذه اقد يت  الذي  ،اإلجراءيعتمد  7.1
 اإلجراء الذي يجوز اتخاذه:توفر الظروف واألحوال التالية أمثلة على نوع إن  شهدت تقديم الشكوى فيها.  و 

 كوى المتعلقة بمستندات العطاء الصادرة عن المستفيدالش  

 ، فيجوز له أن يقوم بما يلي: الشكوى د المستفيد موضوع إذا أي   (أ
 عليها. رسمي : تعديل مستندات العطاء عن طريق إصدار تعديلأوال  

 العروض حسب االقتضاء. / تمديد المهلة النهائية لتقديم طلبات التأهيل المسبق: ثانيا  

 الشكوى المتعلقة بقرار المستفيد باستبعاد المشتكي قبل إرساء العقد 

 ، فيجوز له أن يقوم بما يلي: الشكوى د المستفيد موضوع إذا أي   (أ

 خذ في المرحلة السابقة من مراحل عملية الشراء.القرار المت   النتائج المترتبة على: تغيير أوال  
 العروض. / ح بالنتائج وتعميمها على جميع المشاركين من أصحاب الطلباتنق  تقييم مُ : إصدار ثانيا  
 : إشعار جميع المشاركين من أصحاب الطلبات/ العروض بأي تغيير يطرأ على الخطوات الالحقة من العملية.ثالثا  

 الشكوى المتعلقة بقرار المستفيد بإرساء العقد 

 ى، فيجوز له أن يقوم بما يلي: موضوع الشكو  د المستفيدُ أ( إذا أي  
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 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

 وصية بإرساء العقد. : تغيير الت  أوال  
ح للتقييم بغرض الحصول على عدم ممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية )وال يجوز للمستفيد نق  : إصدار تقرير مُ ثانيا  

 .(ر المعدليقوم بإرساء العطاء قبل استالم عدم ممانعة البنك المسبقة بشأن التقريفي هذه الحال أن 
 بتعديل قرار إرساء العقد. ما  دُ ضي قُ إرساء العقد والمُ في ة : إشعار المناقصين المشاركين بتعديل الني  ثالثا  
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 الملحق )ج(: الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء

 أدوار ومسؤوليات أصحاب الطلبات/ المناقصين  .8

 المناقص ما يلي على صعيد الشكاوى المتعلقة بعملية الشراء:  / تشمل أدوار ومسؤوليات صاحب الطلب     8.1
 :ق الحالي وااللتزام بما يلي تحديدا  حفي المل ةلشروط الواردلاالمتثال  (أ

 ق الحالي.حمن المل 2.1أوال: تلبية جميع شروط الشكوى المتعلقة بعملية الشراء كما ترد في الفقرة 
 من الملحق الحالي.  5.1كما يرد وصفه في الفقرة ثانيا: تقديم الشكوى في الوقت المناسب 

من الملحق  5.2رد في الفقرة تمطلوبة كما ثالثا: الحرص عند تقديم الشكوى على أن تشمل جميع المحتويات ال
  الحالي.

لعملية  بما يكفل فهم القواعد الناظمة ،األحكام الواردة في التعليمات الحاليةباإللمام بأحكام مستندات العطاء وكذلك  (ب
 الشراء.

 تقديم طلب بيان األسباب في الوقت المناسب في حال الرغبة في ذلك. (ج
 ده مستندات العطاء لهذا الغرض.حد  المسؤول الذي تُ  / تقديم الشكوى إلى الكيان (د

المخالفة الحرص على أن تكون الشكوى المقدمة دقيقة قدر اإلمكان في شرح اإلشكاليات أو الشواغل، مع بيان  (ه
   المزعومة لقواعد الشراء النفاذة.

 أدوار البنك اإلسالمي للتنمية ومسؤولياته  .9

ق بالشكاوى المتعلقة بعملية الشراء المشمولة بأحكام هذا فيما يتعل   ،تشمل أدوار البنك اإلسالمي للتنمية ومسؤولياته 9.1
 ما يلي:  ،الملحق

 المقدمة للبنك اإلسالمي للتنمية إلى المستفيد لمراجعتها وحلها.الحرص على سرعة تمرير الشكاوى  (أ
بما  إلى دراسة أي إجراء يقترحه المستفيد بعمليات الشراء الخاضعة لشرط المراجعة المسبقة، المبادرةفيما يتعلق  (ب

إجراء لتصويب المخالفة المشار  واتخاذالشكوى،  األسباب ومحتوياته، ورد   استخالصفي ذلك ما يتعلق بإجراء 
  من بين جملة أمور أخرى. ، وذلكإليها في الشكوى 

واصل معه أثناء عملية أو الت   ،المناقص / بخالف اإلقرار باستالم الشكوى، اإلحجام عن مناقشة صاحب الطلب (ج
  بإرساء العقد. العمومي وإلى أن يتم نشر اإلخطار ،التقييم والمراجعة
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 الملحق )د(: هامش التفضيل 

  الغرض .1

( العروض القائمة على 1ستخدامها عند تطبيق هامش التفضيل على )ييم الواجب اإجراءات التقلحق الحالي د المُ حد  يُ  1.1
ستلمة ( العروض المُ 2) .والمعروض توريدها من خالل المنافسة الدولية المفتوحة ،عة داخل البلدان األعضاءالسلع المصن  

ة الدولية المفتوحة.  وال ينطبق الملحق الحالي على من المقاولين المحليين )الوطنيين( لتنفيذ األشغال عن طريق المنافس
 المنافسة الوطنية المفتوحة.

  الشروط .2

 لع من البلدان األعضاء س  العروض توريد هامش تفضيل 

 المفتوحةعروض المنافسة الدولية عند تقييم  ا  تفضيلي   يمنح هامشا   يجوز للمستفيد باالتفاق مع البنك اإلسالمي للتنمية أن 2.1
ممقارنتها بالعروض التي تُ ، وذلك لدى التي تعرض توريد سلع مصنعة في أحد البلدان األعضاء توريد سلع تم ل قد 

التي ال تشترط التأهيل تصنيعها في غير البلدان األعضاء.  وفي مثل تلك الحاالت، يجب أن تشير مستندات العطاء 
 يُتعط، وأن عة في البلدان األعضاءلع المصن  زمع منحه للس  ضيل المُ إلى التف ،بوضوح ،المسبق )طلب تقديم العروض(

المعلومات الالزمة إلثبات أهلية العرض لالستفادة من هامش التفصيل المذكور.  وال يجوز أن تكون جنسية الجهة 
رق والمراحل من شروط األهلية لالستفادة من هامش التفضيل.  ويجب تطبيق الط   ناقص شرطا  المُ جنسية أو  ةالصانع

 الموصوفة في الملحق الحالي على عملية تقييم العروض والمقارنة فيما بينها.  

 يف العروض المستوفية للشروط ضمن إحدى المجموعات الثالث التالية: نألغراض المقارنة، يجب تص 2.2

، وذلك إذا أثبت فقط عة في أحد البلدان األعضاءالعروض التي تعرض توريد سلع مصن   المجموعة )أ(: (أ
 المناقص ما يلي للمستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية: 

نسبة  لتشك   ،بما في ذلك النقل والتأمين من البلد العضو ،والمواد الخام والمكونات األيدي العاملة، أوال: أن  
لع المعروض توريدها على أو أكثر من سعر تسليم  (ثالثين في المائة% )30  .EXW أرض المصنعالس 

المنشأة التي سوف تقوم بتصنيع أو تجميع تلك السلع تزاول نشاط تصنيع تلك السلع أو تجميعها  ثانيا: أن  
 موعد تقديم العرض على األقل. من ابتداء  

 البلدان األعضاء.عرض توريد سلع مصنعة في أحد جميع العروض األخرى التي ت   المجموعة )ب(: (ب
، أو سوف ولكن تم استيرادها مسبقا   ،عة في الخارجعرض توريد سلع مصن  العروض التي ت   المجموعة )ج(: (ج

 يتم استيرادها بشكل مباشر.

دة سد  ( جميع الرسوم الجمركية والضرائب المُ "ب"، و"أ"يجب أن يشمل عرض أسعار السلع في عروض المجموعتين ) 2.3
شتراة من أحد أسواق البلدان األعضاء، أو المستوردة، ولكنه ال المواد أو المكونات األساسية المُ  مستحقة الدفع علىالأو 

شابهة على المنتجات الجاهزة.   كما يجب أن يكون عرض األسعار يشمل ضرائب المبيعات والضرائب األخرى المُ 
تسليم البضاعة خالصة )سعر  CIPعر على أساس س لتوريد السلع في العروض المدرجة ضمن المجموعة )ج( محسوبا  
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)القواعد "  INCOTERMS"إنكوتيرمز القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية وفق ،(أجرة النقل والتأمين في مكان الوصول
دة أو سد  وهو سعر يستبعد الرسوم الجمركية والضرائب األخرى على الواردات المُ ، الدولية لتفسير المصطلحات التجارية(

 المزمع دفعها.

حقق المستوى مة في كل مجموعة من أجل تحديد العرض الذي يُ قي  جب في الخطوة األولى مقارنة جميع العروض المُ ي 2.4
لتلك  نتيجة   ،ضحيجب مقارنة تلك العروض فيما بينها، وإذا ات  كما األمثل من مردودية اإلنفاق في كل مجموعة.  

 .عليه إلرساء العقديتم اختياره المجموعة )ب( هو األفضل، فيجب أن  أحد عروض المجموعة )أ( أو أن   ،المقارنة

العرض الذي يحقق المستوى  أن  ب ،من الملحق الحالي 2.4وفق أحكام الفقرة  ،عملية المقارنةضح من نتيجة ات  إذا  2.5
إجراء مقارنة إضافية بين جميع عروض المجموعة )ج(  فيجبينتمي إلى المجموعة )ج(، األمثل من مردودية اإلنفاق 

بعد إضافة مبلغ يعادل  ، وذلكالعرض الذي يوفر المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق من بين عروض المجموعة )أ(و 
 إلى عرض أسعار السلع فعال  أو التي تم استيرادها  ،لع المزمع استيرادهامكان الوصول للس  في تسليم ال% من سعر 15

عقد المقارنة اإلضافية فقط.  ويجب أن يشمل السعران  عندالوارد في كل عرض من عروض المجموعة )ج(، وذلك 
لألخطاء الحسابية.  وإذا كان العرض من المجموعة )أ( هو األفضل، فيجب  تصويبهما تفاديا  و  ،غير مشروط خصما  

األفضل، فيجب اختيار العرض الذي يوفر المستوى أن يقع االختيار عليه إلرساء العقد.  وإذا لم يكن هو العرض 
 الحالي.   الملحقمن  2.4األمثل من مردودية اإلنفاق من المجموعة )ج( وفقا ألحكام الفقرة 

 المحلي في تنفيذ األشغال للمقاول هامش التفضيل 

وبموافقة البنك  ،ةللمناقصين المستوفين لألهلي  عروض المنافسة الدولية المفتوحة لعقود األشغال، يجوز في سياق تقييم  2.6
عند مقارنة عروضهم وذلك  ،اإلسالمي للتنمية أن يمنحوا هامش تفضيل للمناقصين المصنفين مقاولين محليين )وطنيين(

إلى  ،بوضوح ،طلب تقديم العروضالقائم على  ،مع عروض المناقصين األجانب.  ويجب أن تشير مستندات العطاء
وإلى المعلومات الالزمة إلثبات أهلية  ،و وطنيين(أزمع منحه للمناقصين المصنفين مقاولين محليين )نوع التفضيل المُ 

 األحكام التالية وجوبا:  وُتطبقالعرض لالستفادة من هذا النوع من التفضيل.  

ضمن بيانات استيفاء  ،المذكور أن يوفرواُيطلب من المناقصين الذين يتقدمون بطلب االستفادة من هامش التفضيل  (أ
من  مجموعة  كانت أو  ،بعينه كان مناقص  ما لتحديد إذا  ، وذلكالملكية بشأنالالزمة  التفاصيل   ،شروط التأهيل

ألشكال الملكية  د  ع  التصنيف المُ  على بناء  لالستفادة من هامش التفضيل، وذلك  مؤهلة  مؤه ال  /  ،المناقصين بعينها
عقب الموافقة عليه من البنك اإلسالمي للتنمية.  ويجب أن تشير مستندات العطاء بطريقة  ،من طرف المستفيد

والمقارنة  ،الطريقة المتبعة في تقييم العروضإلى شرط التفضيل، و أو عدم تطبيق طلب تقديم العروض إلى تطبيق 
 فيما بينها إعماال  لهامش التفضيل. 

 تالم العروض ومراجعتها من طرف المستفيد، يجب تصنيف العروض المستوفية ضمن المجموعتين التاليتين: بعد اس (ب
: العروض التي يقدمها المناقصون المصنفون مقاولين محليين )وطنيين( مؤهلين لالستفادة من المجموعة )أ(أوال: 

 هامش التفضيل. 
  : العروض التي يقدمها مناقصون آخرون. المجموعة )ب(ثانيا: 
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من أجل تحديد العرض الذي  ،مة في كل مجموعةقي  يجب كخطوة أولى في عملية التقييم مقارنة جميع العروض المُ  2.7
المستوى األمثل ن يحققان يلذين ال  يحقق المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق في كل مجموعة.  ثم تجب مقارنة العرض

العرض  ت تلك المقارنة إلى الخلوص بنتيجة مفادها أن  في كل مجموعة من المجموعتين.  وإذا أد   ة اإلنفاقمن مردودي
 .مثل المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق، فيجب أن يقع االختيار عليه إلرساء العقدمن المجموعة )أ( يُ 

المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق، فيجب أن ُتجرى خطوة تقييم ق حق  إذا كان العرض من المجموعة )ب( هو الذي يُ  2.8
ق المستوى األمثل من مردودية حق  ثانية، ثم ُتجرى مقارنة إضافية بين جميع عروض المجموعة )ب( مع العرض الذي يُ 

 وشامال   من األخطاء الحسابية حا  % إلى عرض األسعار مصح  10بعد إضافة مبلغ يعادل  اإلنفاق من المجموعة )أ(
ولكن باستثناء المبالغ المخصصة، وُتضاف تكلفة األشغال النهارية إن ُوجدت إلى السعر  ،الخصومات غير المشروطة

م في كل عرض من عروض المجموعة )ب(.  ويجب أن يقع االختيار على العرض من المجموعة )أ( قي  المعروض المُ 
ردودية اإلنفاق، وإال فيجب أن يقع االختيار على العرض من المجموعة حقق المستوى األمثل من مإلرساء العقد إذا كان يُ 

 ضح أنه يحقق المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق. )ب( إلرساء العقد إذا ات  
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

(: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصھالملحق )  

 مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (: ھالملحق )

 الغرض  .1

عند اختيار الشريك الخاص في اتفاق الشراكة  يستوفوهان على المستفيدين أن الشروط التي يتعي  الملحق الحالي  دحد  يُ  1.1
 بين القطاعين العام والخاص بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية. 

  الشروط .2

 ى المستفيد مراحل المشروع التالية في إطار اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص:يتول   2.1

 تقييم المشروع.  (أ
 تصميم هيكل المشروع.  (ب
 اختيار الشريك من القطاع الخاص.  (ج
 إدارة العقد.  (د

قدرات مؤسسية للتحضير لمشروع الشراكة بين القطاعين العام  لديه ما يكفي من أن  برهن على على المستفيد أن يُ  2.2
 ي عمليات الشراء وإدارته.وتول   ،وتصميم هيكله ،والخاص

 دراسة الجدوى  ومتطلبات االقتصادية الجدوى تقييم المشروع: بيان  .3

 التصنيف 

عام يحظى باألولوية،  استثماري ه مشروع أن  بن الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كو  تصنيف المُ  يجب أن يتم   3.1
 قطاع البنية التحتية. / معتمد لخطةه مشروع مشتق من برنامج وطني أو أن   / و

  االقتصادية الخاصة بالجدوى االعتبارات 

 ما يلي: تأكيد لمن إجراء دراسة لتحليل الجدوى االقتصادية والمالية المناسبة قد انتهى  المستفيدُ يكون يجب أن  3.2

رةرة بشكل مالئم أم مبر   عتمد كأساس للشراكةالمُ لمشروع إلى اهل الحاجة األسئلة التالية:  عناإلجابة  (أ ؟  غير مبر 
أو ال ُيحق ق ق حق  ي لتحديد ما إذا كان المشروع يُ إثبات ذلك على أساس إجراء تحليل اقتصادي سليم وكم  يتم و 

المستوى األمثل من مردودية اإلنفاق، وبعبارة أخرى، هل هناك تبرير مناسب لتحليل مقارنة الكلفة بالمنفعة، وهل 
ة ذات الصلة، وبصرف النظر ة والبيئي  والمالي   ةوالقانوني  ة د الفني  لتحقيق المنافع في ضوء القيو  مناسبا   هجُ هذا الن   د  ُيع  

من طرق الشراء المتبعة من خالل اللجوء إلى طرق أخرى  أو ،عن تنفيذ المشروع بطريقة الشراكة بين القطاعين
 ؟القطاع العامفي 

دفع تكلفة خدمة البنية التحتية ضمن ، لقدراتهما معا  قدرة المستخدمين أو السلطة العامة، أو أم ال تكفي ل تكفي ه (ب
 نطاق شروط اإليراد الكلي للمشروع؟  
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

(: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصھالملحق )  

المخاطر بأن  دراسة تدابير التخفيف منها، و ب القيامتقييمها بالكامل، و وب ،تحديد جميع مخاطر المشروعالقيام بتأكيد  (ج
 الستمرارية أوضاع المالية العامة. ل تهديدا  تشك  لن  الباقية / المالية الكامنة

 نتقى للشراكة بين القطاعين )أي مصفوفة توزيع المخاطر، وآلية الدفع واألداء( قد جاء نتاجا  مط المُ الن   أن  بالتأكيد  (د
 من خيارات الشراء العام.  هاوغير  ،لدراسة أنماط بديلة في سياق الشراكة بين القطاعين

المشروع في اجتذاب أرجحية نجاح تأكيد  ؛ بمعنىمات االستمرارية التجارية للمشروعتأكيد وجود ما يكفي من مقو   (ه
 ومعقولة.  ثابتةبما يعد به من عوائد مالية  ،رعاة ودائنين من نوعية جيدة

إجراء مراجعة مستقلة وتوفير  يسمحيجب على المستفيد أن يحرص على إتاحة جميع المعلومات الواردة أعاله بما   3.3
 دخالت واالفتراضات والنتائج.طرف ثالث بشأن المُ  ضمانات من

 هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص  متطلباتتصميم هيكل المشروع:  .4

  الشراكة خرجاتمواصفات م  

 ما يلي: ها أن تتضمن مواصفاتعلى خرجات، و المُ  تضمين متطلبات )شروط(يحرص المستفيد على  4.1

 ،وواقعية ،وقابلة للقياس ،محددة بكونهاسم تت   مخرجاتشروط و  ،واضحة على صعيد األداء ةمستهدفغايات  (أ
 . ومؤطرة زمنيا  

بما في ذلك أدوار فريق إدارة العقد عن الجانب الحكومي، والشريك الخاص، والمراقبين  ،طريقة متابعة األداء (ب
 الخارجيين، وجهات التنظيم، والمستخدمين.

 األداء المطلوبة، وعلى أن تكون تبعات محددة وقابلة لإلنفاذ. غاياتتبعات اإلخفاق في تحقيق  (ج

 توزيع المخاطر 

وعلى للمخاطر على البنك اإلسالمي للتنمية،  بناء على األحكام والشروط التعاقدية، يجب أن يعرض المستفيد مصفوفة   4.2
 ، وتوزيعها المناسب واألكثر كفاءة على األطراف المتعاقدة أو الغير.بطريقة وافيةسهب في إدراج مخاطر المشروع تُ أن 

 آلية الدفع القائمة على األداء 

المتعاقد د مبدأ الدفعات القائمة على األداء بمجرد توريد األصول حد  ن على المستفيد أن يضع آلية للدفع واألداء تُ يتعي   4.3
 جدول الخدمات. وفق بالمستوى المتفق عليه من الخدمة، و عليها، والخدمات 

 اختيار شريك من القطاع الخاص  .5

سق وطرق االختيار المنصوص تت   ،ةاختيار تنافسي   طريقةالخاص باستخدام من القطاع يقوم المستفيد باختيار شريك  5.1
عليها في التعليمات الحالية.  ويجوز من باب االستثناء أن يوافق البنك اإلسالمي للتنمية على اتباع إجراءات اختيار 

 .غير تنافسية
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 بهما من خدمات في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية و / أو ما يتصلتعليمات شراء السلع واألشغال 

 

(: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصھالملحق )  

مول البنك اإلسالمي للتنمية أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي سبق وأن بدأت إجراءات الشراء يجوز أن يُ  5.2
 سبق وأن ُابرمت عقودها، وذلك إذا اقتنع البنك بما يلي:التي  األنشطة، أو المتعلقة بها

 وترتيبات العقد. ،وشروط هيكل تصميم الشراكة بين القطاعين ،وجدواه االقتصادية ،مبررات الحاجة إلى المشروع (أ

وتعكس مردودية اإلنفاق من خالل تطبيق مبادئ الشراء  ،عملية اختيار الشريك الخاص مالئمة للغرض أن  ب (ب
حول تضارب  1.21 - 1.18الفقرات  األساسية الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية، والتعليمات الحالية )وتحديدا  

 حول االحتيال والفساد(. 1.40و 1.39حول شروط األهلية، والفقرتان  1.17 – 1.11المصالح؛ والفقرات 

 جة العروض غير المستدر  

ل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبدأ بعروض مو  يجوز أن يوافق البنك اإلسالمي للتنمية على أن يُ  5.3
وتحديد  ،د بوضوح عملية التقييمحد  جة.  وفي جميع حاالت هذا النوع من العروض، يجب على المستفيد أن يُ مستدر  غير 

، ويرسم مالمح المنهج القائم على مردودية اإلنفاق عند إرساء العقد الذي بدأت إجراءاته مدى مالءمة العروض للغرض
 بفعل عرض غير مستدرج. 

االختيار التنافسية، يجوز للمستفيد أن يستخدم أحد المنهجين  عمليةغير المستدرج إلجراءات عندما يتم إخضاع العرض  5.4
 مت عرضا غير مستدرج بالمشاركة في العملية: التاليين في معرض السماح للشركة التي قد  

بشكل  ،عدم قيام المستفيد بمنح أي أفضلية للشركة في تلك العملية.  ويجوز للمستفيد أن يعوض تلك الشركة (أ
 وفق اإلطار التنظيمي النافذ لدى المستفيد.  إذا كان ذلك متاحا   ،منفصل

القيام بمنح الشركة أفضلية في عملية االختيار من قبيل منحها عالمات جدارة إضافية في التقييم، أو منحها  (ب
تلك األفضلية  مشاركة مضمونة في المرحلة الثانية من المناقصات المكونة من مرحلتين.  ويجب اإلفصاح عن

 وفق طريقة طلب تقديم العروض وتحديدها بشكل يكفل عدم عرقلتها للمنافسة الفعالة. ،في مستندات العطاء
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 الملحق )و(: التمويل بأثر رجعي

 الملحق )و(: التمويل بأثر رجعي 

مة .1   مقد 

ال ُيستهان به قبل أن يتم تحويل األموال  يدرك البنك اإلسالمي للتنمية أن دورة المشاريع الممولة منه قد تستغرق وقتا   1.1
على المشاريع التي تنطوي على أرجحية كبيرة باحتمال موافقة  إلى المستفيد.  ويؤثر تأخر صرف المستحقات تحديدا  

ة التقييم مويل أثناء فتر اء انعدام اليقين إزاء مصدر الت  ر البدء بتنفيذها جر  تعذ  ، ولكن ي  على تمويلهاالبنك اإلسالمي للتنمية 
تعليمات ب على ذلك النوع من الصعوبات وفق أحكام غل  المبدئية للمشروع.  ويجوز اللجوء إلى التمويل بأثر رجعي للت  

 حساب المصروفات النثرية(المستديمة ) لفةالس  حساب وفتح  ،البنك اإلسالمي للتنمية الخاصة بالتمويل بأثر رجعي
 )تعليمات التمويل بأثر رجعي(. لسرعة صرف مستحقات المشاريع في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ا  توخي  

و / لتعليمات التمويل بأثر رجعي وكيفية انطباق اإلجراءات على شراء السلع واألشغال  صا  لخ  ر الملحق الحالي مُ وف  ويُ  1.2
 من البنك اإلسالمي للتنمية.لة مو  المُ بهما من خدمات وفق نظام المشاريع  أو ما يتصل

 الغرض من التمويل بأثر رجعي  .2

لة من البنك اإلسالمي مو  للمشاريع المُ  ،قت ممكنبأسرع و  ،إن الغرض من التمويل بأثر رجعي هو تيسير التنفيذ الكفء 2.1
التبرير المالئم  قِ و  س  عن  فضال   ،للتنمية.  ولكن ال يجوز استخدام هذا النوع من التمويل إال في الظروف االستثنائية

 موافقة البنك اإلسالمي للتنمية. الحصول على و 

 رات اللجوء إلى التمويل بأثر رجعي ما يلي: يجوز أن تشمل مبر   2.2

 البدء المبكر بأعمال المشروع.  (أ
 تفادي حصول فجوات بين المشاريع المتسلسلة من قبيل المشاريع المكررة على سبيل المثال.  (ب
 خم المتحقق أثناء فترة التحضير للمشروع.المحافظة على الز   (ج
 الحيلولة دون حصول حاالت تأخير.  (د

في شراء  الشروع ،ودون التزام من جانب البنك اإلسالمي للتنمية اختيارهبمحض  ،يتيح التمويل بأثر رجعي للمستفيد 2.3
 بهما من خدمات قبل التوقيع على اتفاق التمويل.  و / أو ما يتصلالسلع واألشغال 

 استخدامات التمويل بأثر رجعي  .3

 تشمل ما يلي:   التي بعض أشكال النفقاتفي و  ،نةينحصر التمويل بأثر رجعي عادة في أنشطة معي   3.1

 أعمال إعادة االستثمار من قبيل دراسات الجدوى االقتصادية وأعمال الهندسة المدنية والمعمارية.  (أ
 العمل المادي المبدئي من قبيل طرق الوصول إلى الموقع.  (ب
 ،ر انطالق المشروع لمدة سنة أو أكثرأو اإلنشاء والتشييد التي قد تؤخ   ،العمل الموسمي من قبيل زراعة المحاصيل (ج

 تم إنجازها في وقت معين.ما لم ي
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 تحقيق وفورات ملموسة.   إمكانيةمع  ،األنشطة التي تستدعي مهلة إنجاز طويلة (د
 وغير ذلك من األجهزة المكتبية. ،وأجهزة الحاسوب الشخصية ،والفاكس ،األجهزة المكتبية من قبيل آالت النسخ (ه
 الكهرباء والغاز الالزمة لتزويد المشروع بالطاقة. تكاليف  (و
 في مرحلة ما قبل التشغيل في المشروع. ضرورية  أو  ضروريا  ُتعتبر ُيعتبر أو أو بنود أخرى  ،آخر أي بند (ز

 قيود استخدام التمويل بأثر رجعي  .4

 دها في الفترةتحملها المستفيد وسد  يجب أن يقتصر التمويل بأثر رجعي في األوضاع الطبيعية على النفقات التي  4.1
مويل بأثر استخدام الت   ز التنفيذ.  ولكن يجوز أيضا  تاريخ دخول المشروع حي  و  ،بين موعد التقييم األولي الفاصلة ما

وتاريخ دخول المشروع  ،بين مرحلة التقييم المبدئيما لها المستفيد وسددها في الفترة رجعي لتغطية النفقات التي تحم  
ومجموعة الشروط  ،وترتيبات تنفيذه ،وتصاميمه ،في الحاالت التي تشهد إنجاز صياغة أهداف المشروع ،ز التنفيذحي  

 الخاصة به في مرحلة ما قبل التقييم المبدئي.

 ع تكاليف المشروع.مجمو  نم %(10)ال يجوز في جميع األحوال أن يتجاوز حجم التمويل بأثر رجعي عشرة في المائة  4.2

بغية التعامل بسرعة وفعالية مع األوضاع من قبيل الكوارث  ،تعكس استجابة البنك اإلسالمي للتنمية في حاالت الطوارئ  4.3
ويدرس البنك المبررات التي يسوقها المستفيد لتفعيل التمويل بأثر  .حالة طارئة على حدة كل   طبيعة   ،الطبيعية وتبعاتها

نسبة ال ب.  وقد يوافق البنك فيما يتعلق بتلك العمليات على التمويل بأثر رجعي رجعي في كل حالة على حدة أيضا  
األربعة  في غضون األشهر طرأتألغراض تغطية النفقات التي  ،من مبلغ القرض%( 20) عشرين في المائة تتجاوز

 وبعد وقوع الحالة الطارئة.، التي تسبق التاريخ المتوقع لتوقيع اتفاق التمويل( 4)

 التدابير الرقابية  .5

 الية على عملية التمويل بأثر رجعي: ة الت  قابي  دابير الر  ق الت  طب  تُ  5.1
كما لو أن اتفاق التمويل قد تم التوقيع ، وتتم الموافقة على ذلك ن واستخدامهمو االستشاريُيعامل الشراء و يجب أن  (أ

 عليه بالفعل.  
من  ،أثناء فترة ترقب الموافقة على التمويل بأثر رجعي ،يجب أن يتحمل المستفيد مخاطر أنشطة الشراء المنفذة (ب

 التزام من جانب البنك اإلسالمي للتنمية بالموافقة على تمويل المشروع. دون أدنى
ويجب أن يكون الصرف مشفوعا بالمستندات  ،النفقات المتعلقة بالبنود المعتمدة بما يكافئرف الص   ن يتم  أيجب  (ج

 مع أحكام االتفاق.  بما يت فقالمالئمة 
المتعلقة بمستندات صرف النفقات التي تنشأ بعد توقيع اتفاق نفسها تكون الشروط المتعلقة بالمستندات هي الشروط  (د

 التمويل. 
 تقرير ما قبل مرحلة التقييم المبدئي والتقرير الخاص بالتقييم المبدئي على ما يلي:  أن ينص   يجب (ه

 التمويل بأثر رجعي.  مقدارأوال: 
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 ثانيا: النسبة المئوية من تكلفة المشروع التي يتم تمويلها بأثر رجعي. 
 ثالثا: الفترة التي يتم تمويلها بأثر رجعي. 

 رجعي. بأثر كلها التي يتم تمويلها ،خدماتالشغال أو ما يتصل بهما من رابعا: طبيعة السلع أو األ
 التمويل بأثر رجعي. طلب رات خامسا: مبر  

في عمليات التعافي  ثمة هامش من المرونة في تطبيق تعليمات البنك اإلسالمي للتنمية بشأن التمويل بأثر رجعي، وخصوصا   5.2
 . بشأنها موافقة رئيس البنك اإلسالمي للتنمية علىالحصول  إلىمن حاالت الطوارئ، ولكن تحتاج مثل تلك االستثناءات 
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