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

 المصطلحات وتعاريفالمختصرات الشائعة 

 المصطلحات وتعاريفالمختصرات الشائعة 

االختصارات الشائعة ُويعّرف المصطلحات المستخدمة في هذه التعليمات. وتبدأ المصطلحات المعّرفة بحروف ُيورد هذا القسم 
 إذا وردت باللغة اإلنجليزية ةاستهاللي

  المصطلحات / التعريف المصطلح / المختصر

 Annex .التعليماتهذه مالحق أحد  الملحق 
لمشروع  تمويلالمستفيد هو الجهة التي تحصل على  المستفيد

من البنك اإلسالمي للتنمية. ويشمل هذا المصطلح ما 
له البنك مشروع يمو  أي أي كيان مشارك في تنفيذ 

 اإلسالمي للتنمية بالنيابة عن المستفيد. 

Beneficiary 

ي ، استجابة ألمقدم العطاء )المناقص(عرض، يقدمه  )المناقصة( العطاء
لع تقديم العطاءات، من طلبات طلب  لتزويد الس 

ما يتصل بهما من أو األشغال المطلوبة و المطلوبة 
 .خدمات

Bid 

أي مستندات رسمية يصدرها المستفيد فيما يتعلق  (كراسة الشروطمستندات العطاء )
. وتستند مستندات العطاء الخاصة ما بعملية شراء

المعمول بها مستندات العطاء القياسية  إلىبالمستفيد 
لدى البنك اإلسالمي للتنمية. وتتضمن تلك 

من المستندات التالية التي يصدرها  اً المستندات أي  
الشراء  إخطارالشراء العام، و  إخطارالمستفيد: 

ومستندات التأهيل، وخطاب استدراج  ،المحدد
العروض، وطلب تقديم عطاءات، وطلب استدراج 

 عروض وأي مالحق أخرى.

Bidding Documents 

أي ألغراض هذه التعليمات، تشير كلمة "يوم" إلى  يوم عمل
د يوم  خالف ذلك على أنه النص تقويمي، ما لم ُيحد 

رسمي من يوم عمل. ويعتبر يوم العمل أي يوم عمل 
أيام ستثنى من تأيام األسبوع بالنسبة إلى المستفيد. و 

 لمستفيد. دى االعطالت الرسمية العامة ل العمل، أيام

Business Day 

نها المستفيد والمسؤولة عن فتح اللجنة التي يعي   لجنة
 العروض.

Committee 



 

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

 المصطلحات وتعاريفالمختصرات الشائعة 

شركة استشارية أو استشاري مستقل يقدم خدمات  استشاري 
عن كٍل من  استشارية. ويكون االستشاري مستقالً 

 المستفيد وعن البنك اإلسالمي للتنمية. 

Consultant 

الخدمات االستشارية هي تلك الخدمات الفكرية التي  خدمة )خدمات( استشارية
تقدمها الشركة االستشارية أو االستشاري المستقل. 
وعادة ما تكون الخدمات االستشارية ذات طبيعة 

استشارية. وتخضع الخدمات متخصصة أو أو  ،مهنية
 االستشارية لهذه التعليمات. 

Consultant Service(s) 

اإلخطار العام الذي ينشره المستفيد والذي يؤكد ترسية  دإخطار إرساء )ترسية( العق
 العقد.أو إرساء 

Contract Award Notice 

، أو األشغال أو محددة شركة يتعاقد معها لتوريد سلع مقاول
صلة. ويختلف المقاول عن مورد الخدمات ذات ال

 الخدمات االستشارية.

Contractor 

اختيار االستشاري وفقاً لمؤهالته. وهي طريقة الختيار  اختيار االستشاريين المؤهلين
 على مؤهالتهم. االستشاريين بناءً 

CQS 

عروض، التمثل هذه الصحيفة جزءاً من طلب استدراج  صحيفة البيانات
. وتوفر صحيفة هذه الصحيفة ويتولى المستفيد إعداد

دة بعينهاالبيانات معلومات   .الشراءلعملية  محد 

Data Sheet 

المقاول الهندسي هو نوع خاص من الشركات التي  مقاول هندسي
خدمات، ابتداًء من مرحلة التصور قوم بتقديم الت

غطي ت التي - مراحل التنفيذ ومروراً بجميع ،والتصميم
التراخيص الحصول على و  ة(،الخبر الدراية )المعرفة و 

 ، وانتهاءً واإلنشاءات والمشتريات والتوريد والتشييد
بالمقاول الهندسي في ستعان بدء تشغيل المشروع. ويُ ب

المقام األول في المشاريع الصناعية المعقدة ويتطلب 
 مرتبطةالعوامل الاختياره، في غالب األمر، فحص 

والعملية المطلوب  سيتم  تصنيعها،بالمنتجات التي 
األسس قيم حسب تُ التي خرى األعناصر الو  ،باعهاات  

حالة على حدة. وعادة ما تقدم كل الموضوعية ل
الدولية  اتخدمات المقاول الهندسي من خالل المنافس

لتعليمات شراء السلع واألشغال وما  المفتوحة وفقاً 

Engineering Contractor 
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ا من خدمات في المشاريع التي يمولها ميتصل به
 البنك اإلسالمي للتنمية.

 ،البنك اإلسالمي للتنمية ُيصدرهذي القياسي القرير الت تقرير التقييم
تقييم فحوى يستخدمه المستفيد لتسجيل والذي 

  العطاءات / العروض.

Evaluation Report 

وهي على أساس موازنة ثابتة. االستشاري اختيار  االختيار على أساس موازنة ثابتة
ختيار االستشاريين بناء على موازنة ثابتة الطريقة 

صة   للمستفيد.ُمخص 

FBS 

ينطبق مصطلح مالئم للغرض على عمليات الشراء  مالئم للغرض
ية و نواتج التنمعلى الأو العقود أو الترتيبات، و 

أفضل نهج  بهذا المصطلحقصد . ويُ المقصود تحقيقها
األهداف والنواتج  ُيحق ق ،شراءأو مقاربًة لعملية ال

مع أخذ ما يلي في الحسبان: قيمة  ،التنموية للمشروع
وطبيعته وسياقه ونوع / أنواع  ،الشراء، ودرجة تعقيده

المخاطر. تلك ومستوى / مستويات المخاطر، 
. "التناسبمفهوم "ويتضمن مصطلح مالئم للغرض 

د القيام هذا المفهومويعني  مستوى مالئم من ب تعه 
مالئم لعملية لية الشراء، واختيار نهج عملالتخطيط 

مالئمة، ترتيبات عمل  /مالئم عقد إبرام و  ،شراءال
ي ودرجة و مشروع التنمالمع حجم  ةتناسبمكلها تكون 

تعقيده وقيمته. ويعني ذلك عدم تعقيد عمليات الشراء 
موضع وضع ضمانات كافية كما يعني  ،البسيطة
 منها.  ةعق دلمُ اعمليات الشراء إلى بالنسبة التنفيذ 

Fit-for-Purpose 

اتفاق قانوني بين المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية  اتفاق التمويل
االتفاق يصف تمويل البنك لمشروع ما. ويتضمن 

نة من خالل تضم  وجميع المستندات المُ  ،خطة الشراء
عقدًا اإلشارة إليها. وإذا أبرم البنك اإلسالمي للتنمية 

م ن اتفاق المشروع مع كيان يقوم بتنفيذ المشروع، فُيَض 
 كجزء من اتفاق التمويل. 

Financing Agreement 

)مثل المؤسسات  أعمالالشركة هي مؤسسة  شركة
والشركات  ،والمشاريع المشتركة )شركات المحاصة(

Firm 
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( التي التضامن وشركات ،ذات المسؤولية المحدودة
خدمات التوفر السلع، وتنفذ األشغال، وتقدم 

 خدمات ذات صلة. الستشارية أو اال
واالحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه أو أممارسات الفساد  االحتيال والفساد

الواردة في  العقوباتالتي تسري عليها  التعطيل
البنك اإلسالمي للتنمية بشأن مكافحة  تعليمات

االحتيال والفساد، وفي تعليمات مكافحة الفساد بشأن 
منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع الممولة 

 للتنمية. من جانب مجموعة البنك اإلسالمي

Fraud and Corruption 

األحكام القياسية في عقود البنك اإلسالمي للتنمية  الشروط العامة للعقد
 المهمة. التي تنطبق على 

General Conditions of 
Contract 

فئة من الشراء تتضمن، على سبيل المثال: المواد  السلع
غير المعمرة، والمعدات واآلالت والسيارات  المستهلكة

 والمحطات أو المنشآتوالسلع والمواد الخام 
الخدمات ذات  وقد يشمل المصطلح أيضاً الصناعية. 

وإجراء  ،والتركيب ،والتأمين ،الصلة، مثل النقل
 ،والتدريب االختبارات النهائية للبدء بالتشغيل،

 والصيانة األولية. 

Goods 

 GPN إخطار شراء عام إخطار الشراء العام 
سياسات وإجراءات البنك اإلسالمي للتنمية التي تحكم  التعليمات

لع واألشغال والخدمات االستشارية شراء المستفيد الس  
تمويل المشروع  إطارفي  بهما، والخدمات ذات الصلة

 من البنك اإلسالمي للتنمية.

Guidelines 

 IsDB البنك اإلسالمي للتنمية البنك اإلسالمي للتنمية
تمويل المشاريع من جانب البنك 

 اإلسالمي للتنمية
أي ك اإلسالمي للتنمية إلى مقدم من البنالتمويل ال

التي مستحقة المحددة النفقات اليغطي والذي  ،مستفيد
. ويتم موضوع التمويل تنموي المشروع التتعلق ب

الترتيب لتمويل المشروع من البنك اإلسالمي للتنمية 
متوافقة مع أحكام و  ،من خالل منتجات مالية مختلفة

 الشريعة اإلسالمية.

IsDB Project Financing 
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 بصفةيقدم خدمات استشارية ممارٌس لمهنته استشاري  استشاري مستقل
. ويعمل االستشاريون المستقلون لحسابهم ةمستقل

وال يعملون  ،عمال الحرةاأل يمارسون هم و  ،الخاص
.  وحينما ال تتطلب الخدمات شركة ماأي لدى 

االستشارية وجود فريق خبراء من شركة استشارية 
بمساندة إضافية متخصصة من مكتب  اً )مدعوم
 مستقلالستشاري االللمستفيد اختيار  يجوز ،الشركة(

  . المطلوب

Individual Consultant 

نة في تضم  والمُ  ،التعليمات الموجهة لالستشاريين التعليمات الموجهة لالستشاريين
 وثيقة طلب استدراج العروض.

ITC 

كة اشر )أو "مشروع مشترك 
 "(تضامنية

 JV الشراكة التضامنية

االستشاري الذي  على بناءً االستشاري، اختيار  األقل تكلفة االختيار على أساس
هو نهج الختيار و  .يعرض التكلفة األقل من غيره

 االستشاريين بناء على أقل تكلفة.

LCS 

 LOI دعوة لتقديم العطاءات.الخطاب  دعوة لتقديم العطاءاتالخطاب 
 MC البلد العضو. البلد العضو

 NGOs المنظمات غير الحكومية. المنظمات غير الحكومية
تأكيد من جانب البنك اإلسالمي للتنمية بأنه ال  عدم الممانعة

يعترض على أي مرحلة من مراحل عملية الشراء، 
 لمرحلة التالية. إلى اوأن المستفيد يمكنه االنتقال 

No-Objection 

رساء )ترسية( إخطار بنية إ
 العطاء 

إلى مقدمي  هيقوم المستفيد بإرسالهو اإلخطار الذي 
المشاركين في المنافسة العطاءات / مقدمي العروض 

إلبالغهم بنية المستفيد ترسية العطاء على مقدم 
 العرض الفائز. مقدم العطاء / 

Notification of Intention to 
Award 

التعليمات. ويستثنى من ذلك فقرة مرق مة في هذه أي  فقرة
 الفقرات الموجودة في المالحق.

Paragraph 

 PCN مذكرة مفهوم المشروع. مذكرة مفهوم المشروع
عملية مراجعة البنك اإلسالمي للتنمية مستندات  مراجعة الحقة

 العطاء المقدمة من المستفيد بعد ترسية العقد.
Post Review 
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ك اإلسالمي للتنمية مستندات عملية مراجعة البن مراجعة مسبقة
 العطاء المقدمة من المستفيد قبل ترسية العقد.

Prior Review 

شركة مستقلة )مثل الشركات واألفراد والشركات  وكيل الشراء 
التضامنية( التي تدير عمليات الشراء بالنيابة عن 

 المستفيد. 

Procurement Agent 

المستفيد لمشاريع البنك خطة الشراء المقدمة من  خطة الشراء
 43-1والمشار إليها في الفقرة  ،اإلسالمي للتنمية

نة، من خالل اإلشارة إليها، في اتفاق والمتضم  
 التمويل. 

Procurement Plan (PP) 

وثيقة استراتيجية على مستوى المشروع خاصة  استراتيجية الشراء
عملية الشراء  تحقيق يةوتوضح كيف ،بالمستفيد

ية. وتساعد تلك االستراتيجية المستفيد و التنمهداف األ
 ،في تطوير إجراءات الشراء التي تناسب الغرض

من خالل  ، وذلكالقيمة المقابلة للثمنتعكس التي و 
تطبيق المبادئ األساسية للشراء الصادرة عن البنك 

 اإلسالمي للتنمية. 

Procurement Strategy (PS) 

العرض الذي يقدمه مقدم العرض استجابة لطلب  العرض
خدمات الخاص بتوفير والعروض، الاستدراج 

 مطلوبة. الستشارية اال

Proposal 

تقدم عرضًا لتوريد الخدمات االستشارية التي شركة ال مقدم العرض
 المطلوبة.

Proposer 

االختيار على أساس الجودة. وهي طريقة الختيار  االختيار على أساس الجودة
 جودة عمل االستشاري. مستوى استشاريين بناء على 

QBS 

االختيار على أساس الجودة 
 والتكلفة

االختيار على أساس الجودة والتكلفة. وهي طريقة 
العمل الختيار االستشاريين تقوم على أساس جودة 

 . ذلك العمل وتكلفةالذي يقدمه االستشاري 

QCBS 

من سابقًا وبأثر رجعي  سداد المصروفات المستحقة تمويل بأثر رجعي
د سد  البنك اإلسالمي للتنمية إلى المستفيد. وتُ 

ما تحقة من تمويل المشروع. وعندالمصروفات المس
يقوم ، فإنه سداد المصروفات المستحقةب يقوم المستفيد

Retroactive Financing 
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بذلك على مسؤوليته الخاصة، بصورة كاملة، ومن 
 دون أي التزام من جانب البنك اإلسالمي للتنمية.  

 REOI طلب التعبير عن االهتمام. طلب التعبير عن االهتمام
مقدم  طلب استدراج عروض كأحد طرق اختيار استدراج عروضطلب 

 .العرض
RFP 

دون من أحد طرق الشراء التي تسمح بترسية عقد  مصدر وحيد
. وتعرف بين مقدمي العروض أو العطاءات تنافس

أيضًا باسم "التعاقد المباشر" أو "التعاقد مع مصدر 
 وحيد".

Single Source 

إضافية في العقد تكمل شروط العقد العامة. شروط  شروط العقد الخاصة
وتشير تلك الشروط إلى متطلبات خاصة بالسلع أو 
األشغال أو الخدمات االستشارية أو الخدمات ذات 

 . بهما الصلة

Special Conditions of 
Contract 

 SPN إخطار شراء محدد. إخطار شراء محدد 
يصدرها البنك التي قياسية الشراء المستندات  مستندات العطاء القياسية 

اإلسالمي للتنمية الستخدامها من قبل المستفيدين من 
المشاريع الممولة عن طريق البنك. وتتضمن 
المستندات القياسية للبنك اإلسالمي للتنمية مستندات، 

محدد، الشراء العام، وإخطار ال شراءالمثل إخطار 
دعوة لتقديم عطاءات، الأهيل المسبق، وخطاب والت

 عروض. العروض، وطلب استدراج الوطلب تقديم 

Standard Bidding 
Documents (SBDs) 

 اإلخطار بنية ترسية العطاءإرسال الفترة التي تعقب  فترة التوقف
)من المستفيد إلى مقدم العطاء )المناقصة( أو مقدم 

 .العرضبالعرض الفائز بالعطاء )المناقصة( أو 

Standstill Period 

شركة استشارية أو استشاري مستقل يتم التعاقد معه  مورد
لتوريد خدمات استشارية. ويختلف المورد عن المقاول 

 الذي يورد السلع واألشغال. 

Supplier 

 TOR االختصاصات )الصالحيات أو الشروط المرجعية( الشروط المرجعية
ة بصفة عامة تابعة لألمم المتحد ةيشير مصطلح وكال تابعة لألمم المتحدة ةوكال

 منها، إلى أقسام األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة
 ومكاتبها وصناديقها وبرامجها اإلقليمية. 
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 .www.devbusiness.comأو لألعمال التنموية 

UNDB Online 

الحصول على المستوى  المقابلة للثمن بالقيمةيقصد   القيمة المقابلة للثمن
األمثل من المزايا من خالل االستخدام الفعال، والكفؤ، 
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دورة حياة المشروع، حسب االقتضاء. غير أن 

يمثل وحده  ربما الالحصول على أدنى سعر 
 . قيمة مقابلة للثمنبالضرورة 

Value-for-Money (VfM) 

فئة من فئات الشراء التي تشير إلى اإلنشاءات،  األشغال
واإلصالحات، وإعادة التأهيل، والهدم، والترميم، 
وصيانة مباني األشغال المدنية، والخدمات ذات 

والتجهيز الصلة، مثل النقل، والتأمين، والتركيبات، 
 والتدريب.  للبدء بالتشغيل
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1           
 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

 تعليمات شراء الخدمات االستشارية
 المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.إطار في 

 
 أحكام عامة –لفصل األول ا

 الغرض من التعليمات

حدد هذه التعليمات سياسات وإجراءات البنك اإلسالمي للتنمية الخاصة بالحصول على الخدمات االستشارية، من تُ  1-1
 ممن خالل القروض أأكان ذلك  جانب المستفيدين، لصالح المشاريع الممولة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية، سواءٌ 

من  (طريقة )نمط أو منوالأو أي  ،أو عقود االستصناع ،مشاركة في األرباحالأو  ،قسيطأو البيع بالت ،التأجير التمويلي
  .البنك اإلسالمي للتنمية التي يستخدمهاالتمويل األخرى طرق 

 وتساعد هذه التعليمات كال من:   1-2
 ،الثمنقيمة مقابل  المستفيدين من المشاريع الممولة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية في الحصول على أقصى   -أ

   .من خالل الموارد المستخدمة)المنافع( من خالل تحقيق المستوى األمثل من المزايا 
سالمي للتنمية والمستفيدين ي متطلبات البنك اإلعلى إعداد عروض وتنفيذ عقود تلب   )المناقصين( مقدمي العروض  -ب

 فيما يتعلق بتقديم خدمات استشارية عالية الجودة. 
 

وفي حال قيام المستفيد أو مصادر أخرى بتمويل خدمات استشارية معينة في أحد المشاريع الممولة من جانب البنك  1-3
لخدمات االستشارية ذات مستوى أن تكون هذه ا التأكد منبالحق في  البنك اإلسالمي للتنميةيحتفظ  ،اإلسالمي للتنمية

 . يبعث على الرضى من الجودة

 مبادئ الشراء األساسية 

تؤكد مبادئ الشراء األساسية التالية على السياسات واإلجراءات الواردة في التعليمات. وتدعم هذه المبادئ المستفيدين في  1-4
القيمة شراء مالئمة للغرض وتعكس )ُنهوج( ج المستفيدون على تطوير ُنهُ  ث  بطريقة نزيهة. وُيحَ  1توفير تنمية مستدامة

مبادئ عرٌض لمن خالل تطبيق مبادئ الشراء األساسية الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية. وفيما يلي  ،المقابلة للثمن
 الشراء األساسية: 

                                                                 
." تقرير لجنة التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم التنمية المستدامة على أنها :"ف ُتعر    1

 .1987لعام  برانديتالند
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

أو الخدمات ذات الصلة يتم  / والخدمات االستشارية وتسعير السلع واألشغال أن  ي، ويعن"(الوفر"أو )االقتصاد     -أ
 .من أجل الحصول على المستوى المطلوب من المخرجات ،قدر من الموارد من خالل إنفاق أقل  

اإلدارة المالئمة )فيما يتعلق بالوقت والتكلفة بصفة أساسية( لقدر محدد من  ي، وتعن)أو "الترشيد"( الكفاءة  -ب
 .المستوى المطلوب من المخرجات الموارد بهدف الحصول على

  .سم بالشفافية والحياديةتت  الشراء أن عملية  ي، ويعناإلنصاف   -ج

والمتعلقة  ،األهداف التنموية للمستفيدبعين االعتبار  خذاألمحددة مع )أو "نواتج"( ، وتشير إلى تحقيق نتائج اليةالفعّ  -د
 بمشروع معين ممول من جانب البنك اإلسالمي للتنمية. 

 العالقة بين البنك اإلسالمي للتنمية والمستفيد ومقدمي العروض والموردين  

اتفاق التمويل االلتزامات القانونية بين المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية فيما يتعلق بالخدمات االستشارية الممولة  ُينظ م 1-5
ال يحق ألي طرف، بخالف أطراف اتفاق التمويل، الحصول على أي حقوق ناشئة عن العقد يجب أب البنك. و من جان

أو التقدم بأي مطالبة للحصول على أموال يقدمها البنك اإلسالمي للتنمية. وتخضع حقوق والتزامات المستفيد ومقدمي 
 لعقد المبرم بين المستفيد والمورد.  لو  ،ه المستفيدعروض الذي يصدر الوالموردين لطلب استدراج  )المناقصين( العروض

 مسؤوليات المستفيد 

لخدمات إلى ابالنسبة  القيمة المقابلة للثمنعن تحقيق المستوى األمثل من مطلقة المسؤولية الالمستفيد عاتق على تقع  1-6
 لمشاريع بنجاح.إتمام ااالستشارية التي يتم توريدها و 

 اإلسالمي للتنميةمسؤولية البنك 

للبنود والشروط الواردة في اتفاق التمويل والعقد، شريطة أن يتم  عن الصرف وفقاً  البنك اإلسالمي للتنمية مسؤوالً  عد  يُ  1-7
وفقا لهذه التعليمات تلك الخدمات د ور  تُ ُتشترى و وأن  ،ن في اتفاق التمويلالسداد مقابل تقديم خدمات استشارية كما هو مبي  

 وأي شروط أخرى محددة في اتفاق التمويل. 

  نطاق الخدمات االستشارية

الستشارية العديد من المهام التي تتراوح بين المهام الهندسية والمعمارية واالقتصادية والمالية إلدارة تغطي الخدمات ا 1-8
 مزيج من كل ذلك. ويمكن تصنيف الخدمات االستشارية وفقا للفئات التالية: بين أو  / و ،مشاريع والشراءال

والتدريب وبناء )بالتزويد بالموظفين( ، بما في ذلك ما يتعلق بالتوظيف المشورة إسداءاالستشارية وخدمات  الخدمات -أ
دة بعينهامشورة إسداء و  ،المؤسسات  حول بعض المسائل والمشاريع. محد 
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 أحكام عامة

بما في ذلك  ،جدوى الودراسات  ،تمهيديةال جدوى الودراسات  ،، وتتضمن تحديد المشروعاالستثمار قبل ماالدراسات  -ب
 أو القطاعي، وأولويات السياسات واالستثمار.  )على مستوى المناطق( التخطيط اإلقليمي

مثل إعداد الرسومات والمواصفات والتقديرات  ،، لتحديد نطاق وتصميم المشروعالدراسات الهندسية والتصميمية   -ج
عالوة و أو األشغال.  / لسلع وا ات شراءواستكمال مستندات العطاءات من أجل طلب تقديم عطاء ،المفصلة للتكلفة

للمقاولين، وتحليل "( سابقة األعمال"أو )على ذلك، قد تتضمن هذه الخدمات المساعدة في عملية تحديد الخبرة السابقة 
ءات أو العروض، والتوصيات المتعلقة بإرساء العقود، وصياغة األحكام النهائية للعقد مع المقاول الذي يقع العطا

 عليه االختيار. 

، لضمان تنفيذ المشروع وفقا لبنود وشروط العقد، وإدارة الرقابة على اإلنفاق، وتوفير خدمات التنفيذ أو اإلشراف   -د
تتضمن تلك الخدمات تعديالت في قد و  تير المقدمة من جانب المقاولين والموردين. االعتماد للمواد والكميات والفوا

على اتفاق مسبق مع المستفيد أو مالك المشروع ومع البنك اإلسالمي  بناءً  عند الضرورة،ميم أو المواصفات، االتص
 للتنمية، وفقا لمقتضى الحال. 

يشارك المستفيد مع استشاري إدارة المشروع في االضطالع بالمسؤوليات الشاملة للتخطيط والتصميم حيث ، إدارة المشروع-ه
 ةبمثابة الذراع التنفيذييعمل استشاري إدارة المشروع ف؛ هتشغيلببدء اختبار المشروع استعدادًا للوالمشتريات واإلنشاءات و 

داألمور المتعلقة بتنفيذ المشروع. وال يوجد نمط  جميعللمستفيد في  يمكن تقديم الخدمات الواردة ضمن هذه الفئة  موح 
وفي أغلب  ،عيشارك االستشاري في العمل بصفته االستشاري الوحيد للمشرو ربما في بعض األحيان، فمن خالله: 

ويَكَلف  ،بسلطات واسعة، أو يمكن تعيين استشاري مستقل يعمل تحت إمرة مدير المشروعاالستشاري يتمتع  األحيان،
 .بعينها بتأدية مهام محددة

عالوة على ذلك، قد يحتاج البنك اإلسالمي للتنمية إلى الحصول على خدمات متخصصة لمساعدته في إعداد وتقييم  1-9
المشاريع، واإلشراف على المشاريع القائمة وتقييمها، أو تقديم المشورة حول أمور فنية. ويمكن للبنك اإلسالمي للتنمية 

 الستعانة بهذه التعليمات. الحصول على مثل هذه الخدمات المتخصصة عن طريق ا

 أنواع االستشاريين 

 يمكن تقديم الخدمات االستشارية، التي تنطبق عليها هذه التعليمات، من خالل:  1-10
  .شركات استشارية مستقلة تعمل على المستوى الدولي أو الوطني )المؤسسات المالية ووكالء الشراء( -أ

، أو مملوكة لمقاولين أو ، أو ترتبط معأو تنتسب إلىتتبع بخالف ذلك أو  ،اً شركات استشارية تمثل جزء  -ب
 .الجهات الصانعة / شركات استشارية تجمع بين مهام االستشاريين وهؤالء المقاولينل؛ أو لجهات الصانعة
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 أحكام عامة

 مؤسسات(. / من خالل شركاتيعملون  أمحرة  أعماالً  يشتغلون انوا أكاستشاريين مستقلين )سواء    -ج

، أو ، أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة، أو منظمات غير حكوميةذاتي اً  شبة مستقلة / تقلةمؤسسات حكومية مس   -د
سات  .أنشئت لهذا الغرض مؤس 

 مؤسسات بحثية. / جامعات   -ه

 االستشاريين المحليين واالستعانة بهم قدراتتطوير 

من أجل تعزيز نقل التكنولوجيا إلى الدول األعضاء النامية، تتضمن سياسة البنك اإلسالمي للتنمية تشجيع مشاركة  1-11
على تنفيذ الخدمات االستشارية  ُيحَكم لهم بأن هم قادرون والتي  التي يتأهلون،االستشاريين المحليين في المشاريع 

بالتعاون مع استشاريين أجانب. وعندما يقوم استشاريون محليون  مبصورة منفردة أ ، سواءٌ لها والمطلوبةالمحددة 
ات األخرى الخبر  معًا لتستكمل خبرات كل  طرف منهمأو يتشاركون  ،واستشاريون أجانب بتكوين شركة محاصة

ومسؤوليات تحديد دور ضرورة البنك اإلسالمي للتنمية  يشترطخدمات أخرى، بأو  ،الخاصة بخدمات استشارية معينة
النص على قيادة المشروع المشترك أو شركة المحاصة والمسؤولية المطلقة عن يجب كل طرف بصورة واضحة. و 

 أو أي خدمات أخرى في المستندات ذات الصلة.  ،الخدمات االستشارية

 عامة الختيار االستشاريين  المبادئ ال

 االستشاريين في إطار تمويل المشاريع من جانب البنك اإلسالمي للتنمية.تنطبق بعض المبادئ العامة على اختيار  1-12
شفافية إجراءات  ويجب أن يضمن ،والتعاقد معه وإدارة العقد ،عن اختيار االستشاري  المستفيد مسؤوالً  عد  يُ     -أ

 .االختيار
ألن الخبرة والمهارة سوف تحدد،  ؛على المؤهالت الفنية ،في المقام األول ،اختيار االستشاري  يرتكز يجب أن   -ب

من إجراءات  . وغالبا ما تمثل اعتبارات السعر جزءاً يبعُث على الرضىكبير، إتمام المشروع بشكل  إلى حد  
االختيار، لكنها ذات أهمية أقل بالمقارنة بإجمالي تكلفة المشروع، والتي قد تكون أعلى بكثير في حال قصور 

، توضع الجودة الفنية وسعر االستشاري في غالبية المهام في االعتبار في عملية وبناًء على ذلكالفني.  التصميم
أكبر. وبالنسبة نسبي ة إيالء الجودة الفنية أهمية  معلكن و ، "الجودة والتكلفةعلى أساس  االختياربمعنى: "االختيار؛ 

ت أهمية قصوى، فقد يكون من المالئم القيام بعملية االختيار لمشاريع التي تعتبر الجودة الفنية لالستشاري ذاإلى ا
   ."على الجودة على أساساالختيار "فقط على أساس الجودة الفنية باستخدام منهج 

 أي مشروع ما يلي: إلى ويتضمن اختيار االستشاريين بالنسبة    -ج

 ..  عمل قائمة قصيرة مقترحة باالستشاريين المؤهلين1
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 أحكام عامة

 .تحديد طريقة ومعايير االختيار.  2

تضمن الشروط المرجعية ، يالمقترحةفي القائمة القصيرة  المذكورين.  إصدار طلب استدراج عروض لالستشاريين 3
 .والشروط الخاصة بالمهمة

 ..  التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة، وفًقا لمقتضى الحال4

 توقيع عليه.وال ،وإرساء العقدعلى العقد، .  التفاوض 5

بشأن طريقة االختيار وفقا  ،لحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنميةإلى اعى المستفيد جب أن يسي   -د
أي تلك  –خطة الشراء الخاصة بالمشروع المعني، والتي  ورد تبيانه فيوحسبما  ،للمعايير المشار إليها في التعليمات

اتفاق التمويل الخاصة بهذا في و  ،في مستندات مشروع البنك اإلسالمي للتنميةكذلك د د  حتُ يجب أن  –المعايير 
 .المشروع

الحقة وفقا لبنود خطة الشراء،  وإما في إجراء مراجعةيتمثل دور البنك اإلسالمي للتنمية إما في إجراء مراجعة مسبقة  -ه
وأن  ،بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالشروط المرجعية قدرته في القيامأو  ،لضمان قدرة االستشاري المقترح على تنفيذ

 .للتعليمات العقد قد تم إرساؤه وفقاً 

ألثر المرجو الضمان تحقيق المهمة  ،على أعلى قدر من الجودةو خدمات أفضل اليتمثل دور االستشاري في توفير    -و
 على األهداف النهائية. 

 إمكانية تطبيق التعليمات

وال تنطبق على الخدمات، ذات الطبيعة المادية بصفة أساسية، مثل الحفر  ،تنطبق هذه التعليمات على الخدمات الفكرية 1-13
، والتصوير الجوي والخدمات التي يقدمها المقاول )الدراسات المسحية أو المسوح( الدراسات االستقصائيةاالستكشافي، و 

واألشغال والخدمات ذات  للتعليمات الخاصة بشراء السلعالهندسي. وتعتبر هذه الخدمات خدمات غير استشارية وتخضع 
األوضاع أو مثل  ،وفي الحاالت االستثنائية في إطار تمويل المشاريع من جانب البنك اإلسالمي للتنمية.بهما الصلة 

يمكن استخدام ترتيبات شراء معينة لتيسير االستخدام السريع لألرصدة  ،ما بعد النزاعات أو الكوارث الطبيعية الحاالت
 المخصصة.  

 األهلية

ال  صريحبشكل  ،السياسات األساسية في البنك اإلسالمي للتنمية ضرورة أن ينص طلب استدراج العروضمن ضمن  1-14
ن يه واالستشاريءاالستشاري المستقل، وشركا / أن الخدمات االستشارية التي تقدمها الشركة االستشارية على لبس فيه،

المقاطعة الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية واالتحاد )بأنظمة(  لوائحب تلتزم التزامًا صارماً من الباطن، 
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 أحكام عامة

)ويطلق عليها اسم لوائح المقاطعة(. ويجب على المستفيد تقديم المشورة إلى مقدمي العروض المحتملين بشأن  األفريقي
للوائح المقاطعة هذه.  االستشاريين المستقلين التي ال تخضع / قبول العروض المقدمة من جانب الشركات االستشارية

 هذا المعنى.يفيد بض تقديم خطاب تعهد و العر  يعلى مقدم ويجب
 الحاالت التالية:  إحدى في أحد البلدانيمكن استثناء استشاريين من  1-15

 .إذا كان القانون أو اللوائح الرسمية في بلد المستفيد تمنع إقامة عالقات تجارية مع هذا البلد -أ
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في إطار الفصل السابع من ميثاق األمم  هخذت  يااللتزام بقرار  ظلفي  -ب

 .نأي مدفوعات إلى بلد أو شخص أو كيان معي   يحظر على بلد المستفيد أداءَ و المتحدة، 

 بموجب اتفاق الحظر المتبادل الخاص بالبنك اإلسالمي للتنمية.    -ج

تحدد أهلية االستشاري بشكل نهائي في وقت التوقيع على العقد. وفي الحاالت التي يحجب االستشاريون فيها معلومات  1-16
غاء العقد في أي وقت بسبب متطلبات األهلية، يحق للمستفيد إل من المنافسة( االستبعادعدم التأهل للمنافسة )لتجنب 

الخسائر، كنتيجة لذلك، للمستفيد والبنك  نوالمطالبة بتعويضات ع ،على هؤالء االستشاريين وفرض جزاءات أيضاً 
أن االستشاري معرفة اإلسالمي للتنمية. ويحتفظ البنك اإلسالمي للتنمية بحقه في عدم االلتزام بأي عقد في حال 

 .في هذه التعليماتالمشارك غير مؤهل وفقا لمتطلبات األهلية المنصوص عليها 
 الشركة في إحدى الدول األعضاء على النحو التالي:  فُ وألغراض هذه التعليمات، ُتعر      1-17

ست( شركة أنشئت أو ُسجلت    -أ  .في إحدى الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية)تأس 
 إحدى الدول األعضاء.الرئيسي للشركة يقع في النشاط    -ب

 إحدى الدول األعضاء. مواطنٌ  (مدير الشركةكبير الموظفين الت نفيذي ين في الشركة )    -ج

الشركة من مواطني إحدى الدول األعضاء أو مواطني الدول في أكثر من نصف الموظفين اإلداريين والفنيين     -د
 األعضاء. 

 الشركة المحلية إلحدى الدول األعضاء على النحو التالي:  فُ ات، ُتعر  ألغراض هذه التعليم  1-18
ست( شركة أنشئت أو ُسجلت  -أ   .داخلهافي الدولة العضو التي ستنفذ المهمة )تأس 

 الدولة العضو.النشاط الرئيسي للشركة يقع في  -ب

  .الدولة العضوفي  مواطنٌ  (مدير الشركةكبير الموظفين التنفيذيين في الشركة )   -ج

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

 
 يمكن للمؤسسات المملوكة للدولة في دولة المستفيد المشاركة فقط في حال إثبات ما يلي:     1-19
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 أحكام عامة

  االستقالل القانوني والمالي.أن هم يتمتعون ب -أ
 .ي بموجب القانون التجار  أنهم يعملون  -ب

 على موازنة حكومة المستفيد.  م ال يعتمدون نهأ -ج

في والباحثين، المشاركة  ات،ساتذة الجامعأيمكن للجامعات والمراكز البحثية المملوكة للدولة في دولة المستفيد، و    1-20
 المشاركة وفقاً لمهمة االستشارية. ويتخذ القرار بشأن هذه إلى االنسبة مشاركتهم تكتسي األهمية بإذا كانت المنافسة، 

 ويخضع ذلك للحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية.  ،لكل حالة على حدة
 مكأفراد أ يمكن توظيف المسؤولين الحكوميين وموظفي الحكومة فقط في إطار عقود الخدمات االستشارية، سواءٌ  1-21

 أعضاء في فريق الشركة االستشارية، إذا كانوا: ك
 . تبادون ر من  حاصلين على إجازة -أ

  .مصالحفيه ال )تتعارض( تتضاربليسوا في وضع  -ب
من هذه التعليمات، أو بموجب  38-1)د( من الفقرة للبند ر البنك اإلسالمي للتنمية عدم أهلية الشركة أو الفرد، وفقا قر  يُ  1-22

في المشاريع الممولة من  ومكافحتهمااالحتيال والفساد  منتعليمات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية حول الوقاية 
عليها تصبح غير مؤهلة إلرساء عقد يجب أن الجزاءات، إجراءات حول و  ،جانب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 لبنك اإلسالمي للتنمية أثناء الفترة التي يحددها البنك. موله ايُ 

 المصالح  تضارب

إلى  محايدةالموضوعية و المتخصصة و المشورة العلى االستشاريين تقديم يتعي ن وفقا لسياسة البنك اإلسالمي للتنمية،  1-23
، معه في المستقبلدون أي اعتبار للعمل كافة، ومن في األوقات األهمية القصوى مصالح المستفيد  مع إيالء، المستفيد

ف استشاريون للقيام وظ  وأن يتجنبوا أثناء تقديم المشورة أي تعارض مع أي مهام أخرى ومع مصالح أعمالهم. ولن يُ 
بأي مهمة تتعارض مع التزاماتهم السابقة أو الحالية مع عمالء آخرين، أو التي قد تضعهم في موقف يجعلهم غير 

 ين على تنفيذ المهمة بما يحقق المصلحة المثلى للمستفيد. قادر 
 من الظروف التالي ذكرها: ظرف ف االستشاريون تحت أي وظ  يُ  يجب أاللطابع العام لما سبق، أي تقييد لدون من و   1-24

 وجود تعارض بين أنشطة االستشاري وشراء السلع أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية ذات الصلة  -أ
المستفيد  ما زالالخدمات االستشارية التي تغطيها هذه التعليمات(. أي شركة  غيرخدمات أي : )مثل بهما
المشاريع، أو أي شركة باستخدامها لشراء سلع أو أشغال أو خدمات غير استشارية ذات صلة بأحد يقوم 

تابعة تسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تخضع للسيطرة، أو تخضع لسيطرة مشتركة إلى جانب 
تلك السلع من توريد الخدمات االستشارية الناتجة عن ، بسبب عدم تأه لها، ستبعدتُ  يجب أنتلك الشركة، 
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 أحكام عامة

. وفي مقابل ذلك، هالتي تتعلق بصورة مباشرة بأو ا، أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية ذات الصلة
ف لتوريد خدمات استشارية إلعداد )قبل دخول تمويل المشاريع من جانب البنك وظ  فإن الشركة التي تُ 

اإلسالمي للتنمية حيز النفاذ( أو تنفيذ أحد المشاريع، أو أي شركة تابعة تسيطر بصورة مباشرة أو غير 
بسبب تستبعد  يجب أنو تخضع لسيطرة مشتركة إلى جانب تلك الشركة، مباشرة، أو تخضع للسيطرة، أ

بعد ذلك من توريد السلع أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية )فيما عدا الخدمات عدم التأهيل 
والتي تنتج عن، أو التي تتعلق بصورة مباشرة بالخدمات  ،االستشارية المنصوص عليها في التعليمات(

االستشارية المتعلقة بهذا اإلعداد أو التنفيذ. وال ينطبق هذا النص على مختلف الشركات )االستشاريين أو 
أو عقد  ،المقاولين أو الموردين( التي تعمل معها على تنفيذ التزامات المقاول بموجب عقد تسليم مفتاح

 . تصميم وبناء
لدى من االستشاريين )بما في ذلك العاملين استشاري ف أي كل  : لن يُ ينوجود تعارض بين مهام االستشاري -ب

أو أي شركة استشارية تابعة تسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  ،تلك الشركات واالستشاريين من الباطن(
لطبيعتها  خضع لسيطرة مشتركة إلى جانب تلك الشركة، بأي مهمة قد تتعارض، وفقاً تأو تخضع للسيطرة، أو 

االستشاريين الذين يساعدون المستفيد، على سبيل  مع أحد المهام األخرى التي يقوم بها االستشاريون. إن  
. وبالمثل، ئهاالمشورة بشأن شرا يقدمواأو تلك األصول،  يشترواال يجب أ ،ثال، في خصخصة أصول عامةالم

لتقديم  استخدمو يُ  يجب أال ،فون إلعداد الشروط المرجعية الخاصة بأحد المهاموظ  الذين يُ  ،االستشاريين فإن  
 خدمات استشارية للمهمة ذات الصلة. 

ن من و واالستشاري ،والعاملين لديهم ،همؤ خبرا همفي نالستشاريين )بمال يجوز ل: العالقة مع موظفي المستفيد -ج
الذين لديهم عالقات عمل وعالقات أسرية وثيقة بالموظفين الفنيين لدى المستفيد )أو بهيئة تنفيذ  -الباطن( 

والذين  ،إحدى الجهات المتلقية لجزء من تمويل المشاريع من جانب البنك اإلسالمي للتنمية(بالمشروع أو 
 يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي جزء مما يلي: 

  .. إعداد الشروط المرجعية للمهمة1

 .. عملية االختيار في هذا العقد2

 .. اإلشراف على هذا العقد3

من الناشئ عن هذه العالقة بصورة مقبولة  الت ضاربإرساء العقد عليهم، إال إذا تم حل  أن يتم  يجوز  ال -
 وتنفيذ العقد.  ،لبنك اإلسالمي للتنمية خالل عملية االختيارجانب ا
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

في شركة محاصة من  عضوٌ  بصفته مأ ،بصورة منفردة ،، سواءٌ اً واحد اً االستشاري عرضيقدم  يجب أن: عرض واحد   -د
أكثر من عرض واحد، شركة محاصة، بتقديم أي خالل عرض آخر. وإذا قام االستشاري، بما في ذلك العضو في 

)بسبب فقدانه األهلية  ستبعد حينئذ تلك العروض كافةتُ فيجب أن أو المشاركة في تقديم أكثر من عرض واحد، 
 من استشاري من الباطن، أوبصفة كة االستشارية من المشاركة يمنع الشر  ومع ذلك، فإن هذا االستبعاد ال. لذلك(

ر الظروف تلك المشاركة، في أكثر من عرض ما أعضاء فريقبصفته أحد مشاركة االستشاري المستقل  ، عندما تبر 
 بذلك.يسمح عروض الطلب استدراج ما كان وإذا 

 المزايا التنافسية غير العادلة

الذين  - لهم أو المنتسبة ن أو الشركات التابعةو االستشاري ال يحصل أنبوشفافية عملية االختيار  عدالةتقتضي  1-25
خدمات استشارية ذات صلة بالمهمة  همراء تقديمجعلى ميزة تنافسية  - يتنافسون على الحصول على مهمة محددة

ومات، إلى جانب طلب استدراج العروض، المعل جميععلى المستفيد أن يقوم بتوفير  يجبالنظر. ولهذا الغرض،  محل  
 ميزة تنافسية في هذا الصدد. المقترحة والتي من شأنها أن توفر لالستشاريين الواردة أسماؤهم في القائمة القصيرة 

 

 شركات استشارية من الباطن(محاصة و  شراكة االستشاريين )شركات

لهذه الشراكات أن تتخذ  ويجوزلمهمة معينة.  مطويلة المدى أأكانت  سواءٌ  ،لالستشاريين إبرام عقود شراكة يجوز 1-26
 مختلفة على النحو التالي:  أشكاالً 
من طلب عن كامل العقد، ويُ  ، بالتكافل والتضامن،مسؤوليةالعضاء شركة محاصة، حيث يتحمل جميع األ -أ

 شركة المحاصة.الرئيسي التوقيع على العقد مع المستفيد باستخدام توكيل بالنيابة عن أعضاء  االستشاري 
ترتيب شراكة من الباطن، يتحمل من خاللها االستشاري الرئيسي كامل المسؤولية عن تنسيق الخدمات أو    -ب

اري من الباطن فقط بتنفيذ ويقوم بالتوقيع على العقد مع المستفيد، بينما يقوم االستش ،االستشارية المطلوبة
ويقوم بالتوقيع على عقد من الباطن مع  ،جزء من الخدمات الموكلة إليه بموجب شروط مرجعية خاصة

 االستشاري الرئيسي فقط.  
عروض، يمكن السماح فقط الوبمجرد إصدار طلب استدراج  ،القائمة القصيرة وحالما ُتوَضُع اللمسات األخيرة على 1-27

االستشارات من الباطن بين تشكيل أو  ،أو أي شراكات أخرى  ،أشكال المشاريع المشتركةأي شكل من إقامة ب
درجين على القائمة القصيرة، بعد درجين على القائمة القصيرة، وكذلك مع االستشاريين غير المُ االستشاريين المُ 

من قبل المستفيد وفقا  كتابياً  تتم مخاطبتهيجب أن والذي  ،الحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية
 عروض. الألحكام طلب استدراج 
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

يمكن قبول مشاركة شركات فشركات دولية وشركات من دول أعضاء، المقترحة القائمة القصيرة  تنوفي حال تضم   1-28
من الدول األعضاء مع شركات من غير الدول األعضاء؛ مع الحث على إقامة شراكات بين استشاريين غير محليين 

 . 18-1و 17-1شركات الدول األعضاء والشركات المحلية في الفقرتين  فُ وُتعر  شركات محلية. مع 
، يمكن قبول إقامة شراكة مع شركات من المقترحة في حالة إدراج شركات من الدول األعضاء في القائمة القصيرة  1-29

تحتفظ الشركة يجب أن شركات الدول األعضاء، ففي حالة إقامة شركة محاصة، إلى غير الدول األعضاء. وبالنسبة 
% من مدخالت الموظفين الفنيين / الشهور الرئيسية 50وتقدم أكثر من  ،من الدولة العضو بإدارة المشروع المشترك

ن في المشروع المشترك بشكل أساسي ييتدخل الشركاء اآلخرون غير الرئيسييجب أن لدائمين. و من خالل موظفيها ا
 من خالل موظفيهم الدائمين. 

 ،المسؤولة عن ضمان تنفيذ المعايير المطلوبةهي وفي حالة تقديم استشارات من الباطن، تكون الشركة الرئيسية فقط  1-30
% من مدخالت الموظفين الفنيين / الشهور الرئيسية من خالل 50من وتقدم أكثر  ،تحتفظ بإدارة الشراكةيجب أن و 

 تتدخل الشركة المشاركة بشكل أساسي من خالل موظفيها الدائمين. يجب أن موظفيها الدائمين. و 

 التمويل المشترك والشراكة 

من بينها و  ،من الشراكة أشكالللبنك اإلسالمي للتنمية الدخول في شراكات لدعم أهداف البنك من خالل عدة  يجوز 1-31
وقواعد أهلية مختلفة  ،مشاريع التمويل المشترك مع منظمات ومؤسسات أخرى لديها سياسات للشراء وللنزاهة مختلفة

شراء بموجب تلك الترتيبات، وفقا للحد المقبول بدرجة يعكس اليجب أن توريد خدمات استشارية. و شراء و فيما يتعلق ب
 .2ويحث على زيادة الشراكة واستغالل موارد التمويل المشترك ،اإلسالمي للتنمية البنك معقولة، سياسة

  

                                                                 
منفصلة من النفقات المتعلقة بأمور  أوجهتمويل فيقوم كل ممول مشارك ب ،إذا كان متوازياً ف. أو مشتركاً  ن يكون متوازياً أإن التمويل المشترك يمكن    2

ق كل ممول مشارك إجراءات الشراء الخاصة به. وفي حال التمويل المشترك، يقوم عقود الشراء في مشروع معين، ويطب   تشمل، من جملة أمور أخرى،
تعلق بعقود الشراء. وفي هذه الحاالت، تطبق سياسات الشراء لنفقات التي تإلى االممولون المشاركون بالتمويل بصورة جماعية بنسب متفق عليها بالنسبة 

تنازل مجلس اإلدارة عن تطبيق يجب الحصول على الممول المشارك الرئيسي،  البنك اإلسالمي للتنميةالخاصة بالممول المشارك الرئيسي. وإذا لم يكن 
 سياسات الشراء، خاصة ما يتعلق باألهلية. 
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

 التعاقد المسبق والتمويل بأثر رجعي

للمستفيد، بعد الحصول  يجوزأو في الحاالت الطارئة،  ،تنفيذ المشروعالتسريع في ظروف معينة، ومن أجل ظل في  1-32
على الموافقة المسبقة من البنك اإلسالمي للتنمية، البدء في إجراءات اختيار االستشاريين قبل التوقيع على اتفاق 

البنك بع المستفيد التعليمات الخاصة بيت  يجب أن التمويل. ويسمى هذا اإلجراء التعاقد المسبق. وفي هذه الحاالت، 
ويقوم  ،توريد خدمات استشارية في إطار تمويل المشاريع من جانب البنك اإلسالمي للتنميةاإلسالمي للتنمية بشأن 

البنك بتطبيق إجراءات المراجعة العادية. ويقوم المستفيد باالضطالع بعملية التعاقد المسبق على مسؤوليته، وال يؤدي 
أو عرض اإلرساء إلى إلزام البنك بتمويل مشاريع الخدمات االستشارية  ،تيارأي تطابق من قبل البنك في إجراءات االخ

 المشار إليها. 
بتمويل النفقات المستحقة قبل الموافقة على المشروع إال في حاالت استثنائية ووفقا  ال يقوم البنك اإلسالمي للتنمية عادةً  1-33

. ويقتصر التمويل بأثر رجعي فقط على "التمويل بأثر رجعي"سمى هذا اإلجراء للحدود المذكورة في اتفاق التمويل. ويُ 
( أشهر من التاريخ المتوقع للتوقيع على اتفاق التمويل. وبالرغم من 6ستة )النفقات المستحقة والتي دفعها المستفيد قبل 

تمديد هذه الفترة إلى اثني  يجوز ،ذلك، ففي الحاالت التي يتم فيها االنتهاء من أهداف المشروع وتصميمها وتنفيذها
 على المزيد من التفاصيل.  لالط العقبل التوقيع على اتفاق التمويل. أنظر الملحق )و(  ( شهراً 12عشر )

 عدم االمتثال

 أو هذه التعليمات، / إذا قرر البنك اإلسالمي للتنمية أن المستفيد لم يمتثل لمتطلبات الشراء الواردة في اتفاق التمويل و 1-34
سبل االنتصاف خذ اإلجراءات أو القانونية الواردة في اتفاق التمويل، أن يت   ُسُبل االنتصافيحق للبنك، باإلضافة إلى 

  .3الشراءعملية  في مخالفةدم االمتثال بما يتضمن اإلعالن عن حدوث للت صدي لع المالئمة

 ممارسة سبل االنتصافباإلضافة إلى اإلسالمي للتنمية،  الشراء، يقوم البنكفي عملية  مخالفةحدوث في حاالت   1-35
إجراءات الشراء في  في مخالفةبارتكاب والمتعلق  ،القانونية األخرى المتاحة، بإلغاء الجزء المتصل بتمويل المشروع

للبنك اإلسالمي للتنمية الموافقة  يجوزبعد إرساء العقد. وفي حاالت عدم االمتثال األخرى،  مقبل أأكان ذلك  العقد، سواءٌ 
لة من على عدم إلغاء جزء  إجراءات في  مخالفة ارتكاب المخصص للمكونات التي تم  المشروع تمويل العوائد المتحص 

 .4لمشروعخرى في إطار ااألمكونات التخصيصها إلى  بل يقوم بإعادة ،الشراء بشأنها

 
                                                                 

مثل إخفاق المستفيد في التعامل مع  ،تتضمن مخالفة سياسات النزاهة الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية أو عدم االلتزام الماديالتي حاالت الذلك  يشمل  3
 الشكاوى المتعلقة بالشراء وفقا لإلجراءات المطبقة. 

على سبيل المثال(  يبعث على الرضى،ر بحل الشكوى بشكل قرر فيها البنك اإلسالمي للتنمية أن عدم الممانعة )أو اإلخطايالتي  الحاالتيتضمن ذلك   4
لت ُعد  سبق لها وأن أو غير دقيقة أو مضللة مقدمة من جانب المستفيد، أو أن بنود وشروط العقد المعنى قد  ،قد صدرت بناء على معلومات غير كاملة

 دون الحصول على عدم الممانعة من قبل البنك.من بدرجة كبيرة 
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 أحكام عامة

  والترجمةاللغة 

بإحدى لغات العمل لدى البنك اإلسالمي  ،الدوليةالمقترحة القوائم القصيرة معها عروض و الُتعد طلبات استدراج يجب أن  1-36
القوائم القصيرة  هامعو العروض تسود التي يجب أن  اتتحدد اللغيجب أن للتنمية )العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية( و 

 ، يمكن إعداد المستنداتالمقترحة ، ما لم يحظر القانون ذلك. وفي حالة القوائم القصيرة الوطنيةالمقترحة فقطالوطنية 
 . المذكورة آنفاً و  ،العملالمستخدمة في لغات الباللغة الوطنية، ولكن يزود البنك اإلسالمي للتنمية بترجمة معتمدة بإحدى 

 

 التدريب ونقل التكنولوجيا 

يجب فالستشاريين الوطنيين، لنقل المعرفة لموظفي المستفيد أو بأو  ،بالتدريب اً خاص اً مهم   اً نإذا تضمنت المهمة مكو   1-37
تفاصيل حول اإلشارة إلى الأن تشير الشروط المرجعية إلى أهداف وطبيعة ونطاق وغايات برنامج التدريب، بما في ذلك 

تضمين يجب نقلها، واإلطار الزمني، والترتيبات الخاصة بالرصد والتقييم. و يجب بين والمتدربين، والمهارات التي المدر  
 التدريبي في الموازنة الُمخصصة للمهمة وعقد االستشاري.  تكلفة البرنامج

 االحتيال والفساد

عن الشركات االستشارية واالستشاريين المستقلين،  فضالً  ،سياسة البنك اإلسالمي للتنمية قيام المستفيدين تشترط 1-38
مي الخدمات أو واالستشاريين من الباطن، ومقد  (، والمقاولين من الباطن، يتم   اإلعالن عنهم أم ال تم  أ ووكالئهم )سواءٌ 

دين، وأي موظفين لديهم، مراعاة أعلى معايير األخالقيات أثناء اختيار وتنفيذ عقود تمويل المشاريع من جانب المور  
موعة تعليمات مكافحة الفساد الخاصة بمجهذه السياسة، يجب مراعاة متطلبات  وسعياً إلى تنفيذ 5البنك اإلسالمي للتنمية.

 في المشاريع الممولة من جانب مجموعة البنكومكافحتهما االحتيال والفساد من البنك اإلسالمي للتنمية بشأن الوقاية 
 . ويقوم البنك اإلسالمي للتنمية بالمهام التالية: اإلسالمي للتنمية واتفاق الحظر المتبادل

 :  الُحكمتعريف الشروط الواردة أدناه كما يلي، ألغراض هذا   -أ

الحصول على شيء ذي التماس "الممارسات القائمة على الفساد" هي عرض أو إعطاء أو استالم أو  -1
مباشر، بغية التأثير بصورة غير مالئمة على اإلجراءات الخاصة بطرف  غيرأو قيمة، على نحو مباشر 

 .آخر

                                                                 
أو أي من العاملين لديه أو وكالئه أو االستشاريين من الباطن  ،إجراء من جانب المقاول أو االستشاري  غير مالئم كل   اق، يعتبر إجراءً في هذا السي  5

غير  أو تنفيذ العقد للحصول على ميزات ،أو موظفيهم للتأثير على عملية االختيار / لديه أو المقاولين من الباطن أو مقدمي الخدمة أو الموردين و
 مستحقة. 
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 أحكام عامة

تؤدي عن تحريف الحقائق التي أو سهو، بما في ذلك  فعلأي  " هي"الممارسات القائمة على االحتيال -2
مالية قصد أو عن إهمال إلى تضليل، أو محاولة تضليل، أحد األطراف للحصول على مزايا مالية أو غير 

  .أو تجنب الوفاء بالتزام ما

"الممارسات القائمة على التواطؤ" هي ترتيبات تتم بين طرفين أو أكثر ويكون القصد منها تحقيق غرض  -3
  .غير مالئم، بما في ذلك التأثير بصورة غير مالئمة على إجراءات طرف آخر

نحو يذاء، على باإلإلضرار أو اأو التهديد بيذاء اإلأو  اإلضرار" الممارسات القائمة على اإلكراه" هي  -4
أو غير مباشر، ألي طرف أو ممتلكات أحد األطراف بغية التأثير بصورة غير مالئمة على  مباشر

 .إجراءات هذا الطرف

 " ويقصد بها تدمير أو تزوير أو تغيير أو إلغاء أدلة مادية متعلقة بتحقيقتعطيلالقائمة على الممارسات ال" -5
بشكل للتنمية  أو تقديم إفادات خاطئة للمحققين من أجل إعاقة تحقيقات البنك اإلسالمي ،عن عمد ما

أو  / في االدعاءات المتعلقة بالممارسات القائمة على الفساد أو االحتيال أو اإلكراه أو التواطؤ؛ ومادي 
أمور ذات صلة بالتحقيق أو ي طرف لمنعه من اإلفصاح عن معرفته بألرويع ت  المضايقة أو التهديد أو ال

قصد بها اإلعاقة المادية لممارسة البنك اإلسالمي للتنمية يُ  فعاللمنعة من متابعة التحقيق، أو القيام بأ
 . تالياً )ه(  38-1التفتيش والمراجعة المنصوص عليها في الفقرة  ه فيلحقوق

عليه، أو أي من موظفيه، أو وكالئه باإلرساء  ىرفض عرض إرساء عقد إذا قرر البنك أن االستشاري الُموص -ب
أو موظفيهم قد  / أو االستشاريين من الباطن أو المقاولين من الباطن لديه أو مقدمي الخدمة أو الموردين و

شاركوا على نحو مباشر أو غير مباشر في ممارسات قائمة على الفساد أو االحتيال أو اإلكراه أو التواطؤ أو 
 العقد محل النقاش.  أثناء التنافس على التعطيل

إذا قرر البنك ما تمويل المشروع المخصص لعقد جزء إجراءات الشراء ويلغي  في مخالفةاإلعالن عن حدوث    -ج
ألي مبالغ من تمويل المشاريع من جانب البنك  أو أي متلقٍ  ،في أي وقت أن ممثلي المستفيداإلسالمي للتنمية، 

أثناء  التعطيلاإلسالمي للتنمية قد شاركوا في ممارسات قائمة على الفساد أو االحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه أو 
دون قيام المستفيد باتخاذ إجراء مالئم في الوقت المناسب، وذلك من عملية االختيار أو تنفيذ العقد محل النقاش، 

لبنك اإلسالمي للتنمية، للتعامل مع تلك الممارسات عند حدوثها، بما في ذلك عدم إبالغ ا ينال رضىراء إج
 بوقوع هذه الممارسات.  العلمالبنك اإلسالمي للتنمية في الوقت المناسب عند 
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

بما يتضمن  6للتنمية إلجراءات الجزاءات السائدة لدى البنك اإلسالمي معاقبة أي شركة أو فرد، في أي وقت، وفقاً    -د
 لفترة محددة من الوقت: مهذه الشركة أو الفرد غير مؤهل، سواء ألجل غير مسمى أمثل  أن   علناً اإلعالن 

 .ل من جانب البنك اإلسالمي للتنميةممو  عليها أو عليه، إلرساء عقد  -1

لترشيحه كمقاول من الباطن أو استشاري أو استشاري من الباطن أو مورد أو مقدم خدمة ألي شركة و  -2
 ممول من جانب البنك اإلسالمي للتنمية.  عليها مؤهلة أخرى تم إرساء عقد 

ئهم، عروض وفي العقود الممولة من جانب البنك تطالب االستشاريين ووكالالإدراج بند في طلب استدراج  اشتراط   -ه
والموظفين واالستشاريين من الباطن والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمة والموردين بالسماح للبنك اإلسالمي 

حساباتهم وسجالتهم وأي مستندات أخرى متعلقة بتقديم العروض أو أداء العقد، وقيام  بالتفتيش علىللتنمية 
 نهم البنك اإلسالمي للتنمية بتدقيقها. مراجعين يعي  

د الحصول على موافقة مسبقة محددة من البنك اإلسالمي للتنمية، يمكن للمستفيد أن يدرج في طلب استدراج بع 1-39
أو تنفيذ للحصول على عقد بأن يراعي، أثناء التنافس  أن يدرج االستشاري في عرضه تعهداً يقضي ب عروض اشتراطاً ال

(، كما يرد في طلب استدراج ى االحتيال والفساد )بما في ذلك تقديم الرشاو مكافحة السارية المفعول لالعقد، قوانين الدولة 
ويقبل البنك اإلسالمي للتنمية إدراج هذا المطلب بناء على طلب المستفيد شريطة أن تكون الترتيبات  7عروض. ال

 لبنك اإلسالمي للتنمية. تنال رضى االحاكمة لهذا التعهد 

 تقييم أداء االستشاري 

من قيام االستشاريين بمهامهم بموجب العقد. و  والتأكد من ،عن اإلشراف على أداء االستشاريين تفيد مسؤوالً المس عد  يُ  1-40
البنك اإلسالمي للتنمية متابعة العمل، حسب  يموظف يجب علىمسؤوليات المستفيد أو االستشاريين،  همدون تحمل
للبنك اإلسالمي  ويجوزعلى بيانات مقبولة.  بأنه يعتمدو  ،للمعايير المناسبة وفقاً  تنفيذهليتوصلوا إلى قناعة بالضرورة، 

فيد ، المشاركة في المناقشات التي تجري بين المستفيد واالستشاريين، ويمكنه مساعدة المستحسب االقتضاءللتنمية، 
 في معالجة المسائل المتعلقة بالمهمة. 

ُيَقِيم البنك اإلسالمي للتنمية ويسجل، من خالل عملية نزيهة وسرية، أداء االستشاريين أثناء تقديم الخدمات الممولة  1-41
ريع البنك أخذ تقييم األداء ذلك في االعتبار أثناء إعداد دراسات أو مشا يجب علىمن جانب البنك اإلسالمي للتنمية. و 

                                                                 
: )أ( استكمال إجراءات الجزاءات بالبنك فورممول من جانب البنك اإلسالمي للتنمية  عليه الشركة أو الفرد غير مؤهل إلرساء عقد أن  بعالن اإل يجوز  6

)ب( ونتيجة  .التفاقية الحظر المتبادل أمور أخرى، الحظر المتبادل وفقاً  ومن جملةإلجراءات الجزاءات المحددة بما في ذلك،  وفقاً  ،اإلسالمي للتنمية
 المؤقت المبكر فيما يتعلق بإجراءات الجزاءات الجارية.  للت عليقالمؤقت أو  للت عليق

أثناء التنافس قوانين مكافحة االحتيال والفساد المطبقة في دولة المستفيد أننا سنراعي ب دنتعه“صاغ مثل هذا التعهد كما يلي: ذلك، يمكن أن يُ على  مثال  7
المستفيد في طلب استدراج العروض الخاص بهذا  درجهاألن مثل هذه القوانين قد أ ؛وعند تنفيذ( العقد المشار إليه أعاله ،)وفي حال إرساء العقد علينا

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

 

 أحكام عامة

أو  / أخرى يمولها البنك. ويحق للبنك التفكير في وضع شركات على القائمة السوداء في حالة حدوث انحراف كبير و
 القيام بسلوك غير أخالقي. 

 سرية اإلجراءات 

ال يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم العروض والتوصيات أبعد فتح العروض، ، يجب 1-42
أي أشخاص غير معنيين بصفة رسمية بهذا اإلجراء، إلى أو  ،المتعلقة بإرساء العطاء إلى من قاموا بتقديم العروض

 إرساء العطاء ضمن إجراءات تفعيل فترة التوقف. في نية البالخاصة خطار اإلحتى يتم إرسال 

 (PS)واستراتيجية الشراء (PP)خطة الشراء 

من أجل الشراء المقرر أثناء المراحل األولى من اإلعداد  الُمنجزتانشراء الشراء واستراتيجية الخطة  ُتعد  يجب أن  1-43
ح كال من خطة الشراء واستراتيجية الشراء مع نق  تُ كما يجب أن للمشروع، أو مباشرة بعد صياغة مذكرة مفهوم المشروع. 

ُتغطي خطة الشراء يجب أن و اء الكلي للمستفيد. وربطهما بنهج الشر  ،بالتفاصيل في نهاية تقييم المشروع تزويدهما
دةخطة " يجب أن تكون األولى من تنفيذ المشروع، لكنها  ( شهراً 18عشر )بصورة مبدئية الثمانية  ث بصورة " ُتحد  متجد 

من مستندات تقييم  وملخص استراتيجية الشراء جزءاً  الناجزةتصبح خطة الشراء يجب أن دورية على فترات معقولة. و 
المشروع لتيسير تنفيذ المشروع بصورة سلسة ببدء التتم مراجعتها بالتفصيل من قبل المستفيد في ورشة أن المشروع و 

 وفي الوقت المناسب. 

والتي تتضمن  ،تشاريةم الخدمات االسزَ تذكر خطة الشراء واستراتيجية الشراء، على أقل تقدير، تفاصيل حُ يجب أن  1-44
 ،الالحقةالمراجعة وُنهج المراجعة المسبقة و  ،وجداول التنفيذ التأشيري،وتقدير التكلفة والصرف  ،الشروط المرجعية

وطبيعة ونطاق المتابعة واإلشراف من جانب البنك اإلسالمي للتنمية والعوامل األخرى ذات  ،ذات الصلةالدنيا والحدود 
التي تكون فيها قدرة المستفيد على التنفيذ  الحاالتأو في  ،الصلة. وفي حاالت خاصة، مثل وجود مستفيدين جدد

يحق للبنك اإلسالمي للتنمية أن يقرر  الالحقة المختصرة،المراجعات النظر في المراجعات المسبقة أو عند محدودة، أو 
 لمخاطر. لأو  / أو إجراء تقييم للقدرات و ،تقييم قدرة المستفيد على تنفيذ خطة الشراء

وفي الحاالت الطارئة، وفي حالة عدم تمكن المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية من استكمال خطة الشراء واستراتيجية  1-45
 مرحلة تنفيذ المشروع. حتى بلوغ ا ميل استكمالهالشراء الخاصة بالمشروع، يمكن تأج

لبنك اإلسالمي اإللكتروني لموقع الوعلى  ،لمشروع الخاص بالمستفيدلإللكتروني موقع االخطة الشراء على  نشريجب  1-46
ز النفاذ إلى للتنمية على اإلنترنت بأسرع وقت ممكن؛ لكن في كافة األحوال يكون ذلك بعد دخول اتفاق التمويل حي  

 الظروف ذلك.  قتضيجانب إدخال أي تحديثات مادية على االتفاق، عندما وحينما ت
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

 الشراء اإللكتروني 

بما في ذلك تضمين عناصر  ،يحث البنك اإلسالمي للتنمية المستفيد على القيام بصورة مستمرة بتحديث نظم الشراء لديه 1-47
نصاف والفاعلية في عملية الشراء. ويحق للمستفيدين استخدام للشراء اإللكتروني تضمن التدبير في التكلفة والكفاءة واإل

عملية الشراء تتضمن: إصدار مستندات من ( في جوانب  ”e-procurement”نظم شراء إلكترونية )شراء إلكتروني
العروض، وتنفيذ إجراءات  /)المناقصات(  العطاءات / عروض األسعار / العطاءات، والملحقات، وتلقى الطلبات

الشراء األخرى، شريطة موافقة البنك اإلسالمي للتنمية على كفاية نظام الشراء اإللكتروني بما في ذلك إمكانية الوصول 
 األمن والنزاهة، والسرية، وعملية المراجعة.  من صفات إلى النظام اإللكتروني، وما يتسم به النظام 

 الشكاوى المتعلقة بالشراء 

 / تخضع الشكاوى المتعلقة بالشراء ألحكام الملحق )ه( الخاص بالشكاوى المتعلقة بالشراء. ويحق للمتقدم بالطلب 1-48
المتقدم بالعرض المحتمل أو الفعلي إبالغ المستفيد بهذه الشكاوى، في مرحلة مناسبة من عملية الشراء. ولتعزيز إجراء 

كافة الجهود التي من شأنها التعامل مع أي شكاوى تتعلق بالشراء  المستفيد ببذل يلتزمعملية شراء واضحة ومنصفة، 
بشفافية وحيادية. ويتعهد البنك اإلسالمي للتنمية بمتابعة عملية حسم أي و  ،وفي الوقت المناسب ،بصورة موضوعية

 بشأنها.  اً شكوى متعلقة بالشراء يتلقى إخطار 

  



 

17           
 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أحكام عامة

 نظم الشراء الخاصة بالمستفيد 

والمتطلبات االئتمانية والتشغيلية(  ،سياساته وقواعده ومع مراعاةعلى تقديره المطلق ) بناءً  ،للتنمية يحق للبنك اإلسالمي 1-49
مثل  أن يطلب من المستفيد استخدام سياسات وإجراءات ونظم خاصة به لتوريد الخدمات االستشارية حيثما اعتقد أن  

السياسات واإلجراءات والتعليمات الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية المطبقة  جميعوتتوافق مع  ،هذه النظم تتماشى مع
 . حينهفي 
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 

 اختيار الشركات االستشارية –الفصل الثاني 

 أحكام عامة 

، في المقام األول على تقييم جودة الخدمات االستشارية التي تقدمها الشركة االستشارية ،8يعتمد اختيار شركة استشارية    2-1
االستشارية مع مدخالتها. وللتمكن الشركة )رسوم(  أسعارتناسب أن تو  ،إنجاز العقد وعلى الحكم على تلك الجودة، بهدف

 من صياغة معايير إجراءات االختيار، يجب أن نأخذ في الحسبان ما يلي: 

فقط من إجمالي تكلفة المشروع، فإن جودة الخدمات  صغيراً  بالرغم من أن رسوم الشركة االستشارية تمثل جزءاً  -أ
  .وعلى تكاليف المشروع بصفة عامة ينال الرضى، بمستوىً االستشارية لها تأثير مهم على تنفيذ المشروع 

 تكلفةو  خالقة وتصاميملقدرات الشركة االستشارية على وضع حلول  أن تترك الشروط المرجعية مجاالً يجب  -ب
 .اقتصادية ُمجدية

 عندما يصبح السعر هو االعتبار األوحد، ال يمكن للعروض أن تساعد على التفكير واالبتكار الفكري المتوقع. -ج
يجب عتمد عليه في اختيار الشركة االستشارية، و أن يصبح العامل الوحيد الذي يُ يجب ويعنى ذلك أن السعر ال 

النقاش في  توازن بين الجودة والسعر، مع أخذ طبيعة الخدمات االستشارية المطلوبة وطبيعة المشروع محل   إيجاد
 االعتبار.

م خدمات استشارية بعض الخطوات الضرورية التي ترد بالتفصيل في خطة يدوم بتقلتق ما يتضمن اختيار وتعيين شركة    2-2
 التي يوافق عليها المستفيد والبنك اإلسالمي للتنمية؛ وفيما يلي ملخص لتلك الخطة: و الشراء ذات الصلة، 

  .إعداد الشروط المرجعية  -أ
  .إعداد تقديرات التكلفة )الموازنة( -ب

  .االستشارية المتوخاة واإلعالن عنهااإلخطار بالمهمة  -ج

  .باالستشاريين المؤهلينمقترحة إعداد قائمة قصيرة  -د

  .)بما في ذلك مسودة العقد( ، واستكمالهماعروضالاالتفاق على معايير التقييم وطلب استدراج  -ه

  .تقييم العروض الفنية -و

 .تقييم العروض المالية -ز

                                                                 
 إجراءات اختيار االستشاريين األفراد.  4القسم  يتناول  8
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 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 

قع يتم تقييمه، ثم يتبعه، وفقا لمقتضى الحال، مفاوضات مع الشركة االستشارية التي ياختيار أفضل عرض  -ح
  . عليها االختيار

 قع عليها االختيار وتوقيع العقد. يإرساء العقد على الشركة االستشارية التي  -ط

-2ة تقديم عدم الممانعة في المراحل المحددة في الفقرة في حالة إجراء المراجعة المسبقة، على البنك اإلسالمي للتنمي    2-3
 وفقا للبنود والشروط الواردة في خطة الشراء. ، 2

 المراجعة والمساعدة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية 

االستشاريين، يقوم البنك  خدمات بتوريدبشراء / الخطوات المتعلقة  كل  في حين تتضمن مسؤوليات المستفيد تنفيذ     2-4
 تلك الخطوات ات خذت أنبو  ،اإلسالمي للتنمية بمراجعة كفاية تلك الخطوات حتى يشعر بالرضى عن إجراءات االختيار

موظفي البنك اإلسالمي للتنمية على استعداد لمساعدة المستفيد في  إن   9وفق أحكام اتفاق التمويل وهذه التعليمات.
مع  ،النطاق المطلوب من الخدمات االستشارية بصورة كاملةتغطية الختيار من أجل ضمان مراحل إجراءات ا جميع

 اإلجراءات بصورة مالئمة. تطبيق  التأكد من

بأسماء الشركات االستشارية المناسبة. مقترحة توفير قوائم طويلة أو قوائم قصيرة ، بصورة خاصة، أن يتضمن ذلك ويجوز    2-5
مكتوب يتقدم به المستفيد، يقوم البنك اإلسالمي للتنمية بتقديم قائمة طويلة بأسماء الشركات االستشارية وردا على طلب 

من قبل  تلك الشركات االستشارية التي يتوقع أن تكون قادرة على االضطالع بالمهمة. وال يمثل تقديم القائمة اعتماد
 يجب تسليمكما يرغب. وبالرغم من ذلك، منها افة أية أسماء مكن للمستفيد حذف أو إضيُ بل البنك اإلسالمي للتنمية. 
إلى البنك اإلسالمي للتنمية للحصول على عدم الممانعة قبل إصدار طلب استدراج المقترحة القائمة القصيرة النهائية 

مرتفعة المخاطر لاأو  / جري البنك اإلسالمي للتنمية مراجعات مسبقة ألنشطة الشراء ذات القيمة المرتفعة وعروض. ويُ ال
 وفق متطلبات اتفاق التمويل. أم ال يتم   حدد ما إذا كان الشراء يتم  ليُ 

قد انتهى من تنفيذها،  المستفيد يكون بإجراء مراجعات الحقة ألنشطة الشراء التي  يقوم البنك اإلسالمي للتنمية أيضاً     2-6
تفاق التمويل. ويمكن للبنك اإلسالمي للتنمية االستعانة تحديد ما إذا كانت تتماشى أم ال تتماشى مع متطلبات الغرض 

يقوم هذا الطرف الثالث بتنفيذ يجب أن بطرف ثالث، مقبول للبنك اإلسالمي للتنمية، للقيام بالمراجعات الالحقة. و 
 لشروط المرجعية المقدمة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية. االمراجعات وفق 

                                                                 
 البنك اإلسالمي للتنمية.التي ُيجريها جعة مراالإلجراءات  يتضمن الملحق )ب( وصفاً   9
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 إن  و لشروط المرجعية. لستراتيجية الشراء و المراجعة مسبقة لخطة الشراء و إجراء  ،دائماً  ،لتنميةالبنك اإلسالمي ل يجب على 2-7
 تشترطأي إشارات أخرى في هذه التعليمات إلى عدم الممانعة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية تتعلق بالمشاريع التي 

 مراجعة مسبقة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية. إجراء 

ر   2-8 ء المتعلقة بالعقد. الحقة على أساس المشروع ومخاطر الشرالمراجعة ما إذا كان الشراء يخضع لمراجعة مسبقة أو  يتقر 
 ويعيد تقييمها وتحديثها أثناء تنفيذ المشروع. ،ويقوم البنك اإلسالمي للتنمية بتقييم هذه المخاطر أثناء اإلعداد للمشروع

الحقة في خطة الشراء. وأثناء تنفيذ المشروع، يقوم البنك مراجعة الحاجة إلى إجراء مراجعة مسبقة أو  يجب تحديد   2-9
، حسب اإلسالمي للتنمية تخفيف المخاطر. ويحق للبنكلتدابير اتخاذ و  ،نمية برصد وإعادة تقييم المخاطراإلسالمي للت

أو  / من المستفيد مراجعة متطلبات المراجعة المسبقة و الطلبالضرورة والحاجة، ويقرر البنك اإلسالمي للتنمية، 
 الالحقة في خطة الشراء. المراجعة 

 الشروط المرجعية 

ل   2-10 حدد الخدمات االستشارية المطلوب من االستشاري القيام بها إلى جانب الشروط المرجعية الوثيقة األساسية التي تُ  ُتشك 
من العقد الذي يتم إبرامه في نهاية المطاف بين  جزءاً  هذه الشروط أي تعديالت عليها في مرحلة التفاوض؛ وتصبح

إعداد الشروط المرجعية يجب اري يقدم عرضه استجابة للشروط المرجعية، فأن االستشوحيث االستشاري والمستفيد. 
  10أن تتضمن: يجب بحرص و 

 وهدفه.نطاق المشروع  -أ
  المعنية.الخلفية ذات الصلة بما في ذلك الدراسات المتوافرة عن المشروع والمؤسسات  -ب

 .نوع الخدمات االستشارية المطلوبة واألهداف المنشودة -ج

  .التنفيذ والمخرجات المتوقعة )تقارير دورية ومستندات ومنتجات نهائية(جداول  -د

 .نطاق وطبيعة نقل التكنولوجيا والتدريب، إذا لزم األمر -ه

  .طريقة السداد بالنسبة للخدمات االستشارية -و

  .مسؤوليات المستفيد ومسؤوليات االستشاري  -ز

  .بالخدمة والتسهيالت التي تقدم لالستشاري  الذين سيرتبطون  معلومات حول الموظفين النظراء لدى المستفيد -ح

  .وصف البنود والشروط األساسية للتعيين -ط

                                                                 
 تنمية. يذكر الملحق )د( بالتفصيل إرشادات أخرى لالستشاريين الراغبين في تقديم خدمات استشارية للمشاريع الممولة من جانب البنك اإلسالمي لل  10
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  .الرقم التقديري للعدد المطلوب من الموظفين / الشهر -ي

كافة العناصر المهمة األخرى والتي تعتبر ضرورية لتمكين االستشاري من تقديم عرض شامل وتقدير المصادر  -ك
 وبة. المطل

إلى حد ما. أما  عقود ذات الطبيعة البسيطة أو الروتينية، يمكن أن يكون محتوى الشروط المرجعية قياسياً إلى البالنسبة    2-11
أن تحدد يجب فوالتي تتطلب البحث واإلبداع للتوصل إلى أفضل الحلول،  ،لعقود ذات الطبيعة المعقدةإلى ابالنسبة 

لة أكثر من تكون مفص   اليجب أو  ،المعروف أو المحدد في تلك المرحلةحسب المدى الشروط المرجعية تلك المجاالت 
 إلبداع االستشاري لتحديد النهج والمنهجية.  أو غير مرنة حتى تترك مجاالً  ،الالزم

 فة )الموازنة( تقدير التكل

تكلفة المهمة االستشارية المقترحة على أساس الموارد التقديرية الالزمة للمهمة )مستوى ونوع تقدير المستفيد  يجب على    2-12
والدعم اللوجستي  ،مكتب الرئيسي لالستشاري، والمخرجات الماديةالالموظفين، ووقت الموظفين الفعلي في الميدان، و 

مثل السيارات، والمستلزمات المكتبية وأجهزة الحاسوب(. ومن الضروري أن تغطي التكلفة التقديرية بصورة كاملة 
 –في عروضه الفنية والتي  ،بصورة كاملة ،االلتزامات المالية لالستشاري  انعكاسمتطلبات الشروط المرجعية لضمان 

ال يبعث على وتنفيذ العقد على نحو  ،للعرض وإرساء العقد)ناقص(  قاصرقييم قد تؤدي إلى ت –إن كانت غير دقيقة 
 تقسم التكاليف إلى فئتين منفصلتين: كما يجب أن . الرضى

 االستشارية(.الرسوم )الرسوم المقترحة التي يتقاضاها االستشاري عن الوقت المستغرق في توفير الخدمات  -أ
مثل مقابل السفر واالنتقال، واالتصاالت، وإيجار المكاتب،  ،النثرية المصاريف)سترد قيمتها فئات التكلفة التي تُ  -ب

حدد الضرائب المحلية )غير المباشرة والمباشرة( تُ و (. ، وما إلى ذلك، والضرائب المحليةالمحليين الموظفين ورواتب
م والرسوم الجمركية المفروضة على المعدات والمستلزمات المستوردة بصورة منفصلة، حيث أن الضرائب والرسو 

 من التقييم التنافسي.  الجمركية غير ممولة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية وال تمثل جزءاً 

 ستشارية ااإلعالن عن مهمة 

من صالح المستفيد أن يحصل على أفضل استشاريين قدر اإلمكان من أجل تنفيذ مهمة معينة. وقد تكون البيانات    2-13
نالمتعلقة بالموارد المتاحة والخاصة بالشركات االستشارية والمطلوبة للمهمة غير كاملة  من تحديد  لكي يتم الت مك 

لمستفيد اإلعالن بصورة واسعة قدر يجب على ا، ولذلك المقترحة قصيرةاالستشاريين المناسبين لوضعهم على القائمة ال
 من الشركات االستشارية المهتمة التعبير عن اهتمامها.  الطلبو  ،اإلمكان عن العناصر األساسية في المهمة

ء العام على إخطار الشرا يجب نشرعلى دولة من الدول األعضاء،  تقتصرُ حينما يتعلق األمر بعقود استشاريين     2-14
. وباإلضافة إلى نشره على البوابة اإللكترونية الحكومية للمستفيد، على اإلنترنت الموقع الخارجي للبنك اإلسالمي للتنمية
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، يمكن إرسال إخطار الشراء العام إلى السفارات والقنصليات والممثلين المحليين للدولة العضو تلك البوابةفر اتو تحيثما 
 للتنمية. في البنك اإلسالمي 

وقبل البدء في أنشطة  ،بمجرد إعطاء عدم الممانعة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية لخطة الشراء واستراتيجية الشراء   2-15
  عام:المستفيد إصدار إخطار شراء  يجب علىللمشروع،  الشراء وفقاً 

إخطار الشراء العام على موقع البنك اإلعالن عن يجب لقوائم القصيرة لالستشاريين الدوليين، إلى ابالنسبة  -أ
سوق بوابة  موقععلى أو  ،وعلى موقع نشرة األمم المتحدة إلعمال التنمية ،اإلسالمي للتنمية على اإلنترنت

  .على اإلنترنت ”DgMarket“ التنمية الدولية
راء العام على أن يعلن عن إخطار الشيجب لقوائم القصيرة لالستشاريين من الدول األعضاء، إلى ابالنسبة  -ب

موقع البنك اإلسالمي للتنمية على االنترنت وموقع المستفيد على اإلنترنت )أو بوابة المشروع الخاصة بالدولة 
  .العضو(

اإلعالن عن إخطار الشراء العام على موقع يجب لقوائم القصيرة الخاصة باالستشاريين المحليين، إلى ابالنسبة  -ج
، من خالل الوسائط المناسبة األخرى المتاحة للجمهور وذات التوزيع توجدإن و المستفيد على اإلنترنت، 

 الواسع االنتشار في دولة المستفيد. 

ه، وموضوع ونطاق المهام إخطار الشراء العام معلومات تتعلق بالمستفيد، وقيمة المشروع والغرض من ريجب أن يوف      2-16
وعنوان المستفيد أو وكالة المستفيد أو وكيل  (،فاكسناسوخه )الأو رقم  هورقم هاتفالمستفيد، االستشارية الوشيكة، واسم 

 اإللكتروني، إن وجد.  هعلى اإلنترنت وعنوان بريدالمستفيد الشراء المسؤول عن الشراء وموقع 

لقوائم القصيرة لالستشاريين الدوليين، والقوائم القصيرة لالستشاريين من الدول األعضاء، إلى ابالنسبة  -أ
وعلى على اإلنترنت، اإلعالن عن طلب التعبير عن االهتمام على موقع البنك اإلسالمي للتنمية يجب 

 لى اإلنترنت؛ع ”DgMarket“ سوق بوابة التنمية الدوليةأو  ،موقع نشرة األمم المتحدة إلعمال التنمية
 وفي صحيفة واحدة على األقل توزع في بلد المستفيد. 

اإلعالن عن طلب التعبير عن يجب لقوائم القصيرة الخاصة باالستشاريين المحليين، إلى ابالنسبة    -ب
الوسائط المناسبة التي يسهل دخول على ، تإن وجدو المستفيد على اإلنترنت،  عاالهتمام على موق

 ات توزيع واسع في بلد المستفيد.وذ إليها،الجمهور 

الخاصة  التفاصيلَ هذا الت عبيُر يوضح  ، وأنعلى الشركات االستشارية تقديم التعبير عن االهتمام إلى المستفيديجب     2-17
وأي  ،متماثلةالطبيعة الوقائمة بالمهام السابقة والحالية ذات  ،والخبرات السابقةلديها، والعاملين األساسيين  بشركاتهم،

يشار إلى  يجب أن. و تبعث على الرضىمعلومات أخرى توضح قدرة الشركة االستشارية على تنفيذ المهمة بصورة 
بتلقي للسماح  ( يوماً 14عشر )عن أربعة  ،عادة كما يجب أال تقل هذه الفترة، ،للرد في اإلعالن إعطاء فترة كافية
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عن االهتمام بالمشاركة في تقديم  لزم التعبيرُ ال يُ يجب أ ،الردود قبل البدء في إعداد القائمة القصيرة. وبالرغم من ذلك
م الط لببتضمين اسم  خدمات استشارية المستفيدَ   في القائمة القصيرة.  مقد 

 قوائم قصيرة تضم الشركات االستشارية  إعداد

المستفيد مسؤوال عن إعداد القائمة القصيرة وتقديمها للحصول على عدم الممانعة من جانب البنك اإلسالمي يعد      2-18
 وهي:  ،للتنمية، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك في خطة الشراء. وهناك ثالثة أنواع من القوائم القصيرة

 .، بما في ذلك الدول األعضاءالقوائم القصيرة الدولية التي تتضمن شركات استشارية من أي دولة -أ
  .القوائم القصيرة للدول األعضاء التي تتضمن استشاريين من الدول األعضاء فقط -ب

 .11القوائم المحلية التي تتضمن استشاريين من دولة المستفيد فقطو  -ج

محلية،  مبدولة عضو أخاصة  مكانت دولية أأويطالب البنك اإلسالمي للتنمية بأن تتضمن القائمة القصيرة، سواء     2-19
 - في حالة القوائم القصيرة الدولية والخاصة بالدول األعضاء -وأن تعكس  ،( استشاريين6( أو ستة )5خمسة )

تتضمن يجب أن وتتضمن ما ال يزيد عن شركتين من أي دولة واحدة من الدول األعضاء. و  ،معقوالً  اً جغرافي اً توزيع
 القائمة القصيرة العوامل التالية: إلدراجها على معايير اختيار الشركة االستشارية 

بما يتوافق مع قواعد األهلية الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية )الفقرات من  االستشاري مؤهالً أن يكون     -أ
  .(22-1إلى  1-14

يتمتع االستشاري بسمعة جيدة كجهة مهنية وسمعة تتعلق بالحفاظ على عالقة طيبة بين االستشاري أن   -ب
شهادات يقوم االستشاري بتقديم أن والعميل، أو في حالة المستفيد الذي يعمل في صناعة استشارية نامية، 

 .والكفاءة الالزمة لتنفيذ المهمةمعتمدة عن الخبرات السابقة 

  .المقبول تقديم االستشاري الخبرة السابقة واألداء في مجال معين من مجاالت الخدمة منأن يكون    -ج

على نطاق  وبناءً  ،مكن أخذ القدرة المالية لالستشاري في الحسبان وفقا لكل حالة على حدةوأن يكون من الم -د
العالمية أحد التدابير الدالة على . وتعتبر طول فترة عمل االستشاري على الساحة ودرجة تعقيدها المهمة

  .خالل فترة تسليم الخدمات االستشاريةلالستشاري على المالءة المالية  جيداً  ومؤشراً  ،استقراره

 على االستشاري عدم الدخول في تضارب مصالح ينشأ عنه ميزة تنافسية.  يجب -ه

                                                                 
ومنظمات أخرى "ال تهدف للربح" مثل المنظمات غير الحكومية، وكيانات  ،أي أنها تتكون من شركات استشارية ؛إذا كانت القائمة القصيرة "مختلطة"  11

 من هذه التعليمات التي تتعامل مع اختيار المنظمات غير الحكومية.  35-3على الجودة. أنظر القسم  يمكن االستعانة فقط باالختيار بناءً ف
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على المستفيد أن يعطي أولوية للشركات  يجبي الحسبان، خالل إعداد القائمة القصيرة، ومع أخذ المعيار السابق ف     2-20
للمستفيد  يجوزعالوة على ذلك، و االستشارية التي قدمت طلب تعبير عن االهتمام يتضمن المؤهالت ذات الصلة. 

 أو يطلب المساعدة من البنك اإلسالمي للتنمية.  ،استخدام قواعد بياناته وخبرته الخاصة بالشركات االستشارية

طلبات الشركات األخرى  يجب عدم النظر فيبمجرد تقديم البنك اإلسالمي للتنمية عدم الممانعة على القائمة القصيرة،    2-21
على المستفيد عدم إضافة أو حذف أسماء من القائمة القصيرة بدون الحصول على عدم ممانعة من البنك  كما يجب

لقائمة إلى اإلضافتهما  ُأخريينأو شركتين أخرى للمستفيد تحديد شركة  يجوزاإلسالمي للتنمية. وبالرغم من ذلك، 
في حالة امتناع العديد من وذلك للتنمية، القصيرة، بعد الحصول المسبق على عدم ممانعة من البنك اإلسالمي 

ي إلى خفض مستوى ما يؤد  م ،عن الرد أو المشاركة ،على القائمة القصيرة أسماؤها التي ُتدرجُ  ،الشركات االستشارية
. وفي هذه الحالة، يصدر طلب ُتشاركان في المنافسة بحيث ال يتبقى سوى شركة أو شركتين استشاريتينو  ،التنافس

( أيام من التوزيع 10خالل عشرة ) ، وذلكعلى القائمة القصيرة حديثاً  التي ُتدرجوض للشركات االستشارية استدراج عر 
قد يستلزم و الشركات المدرجة على القائمة القصيرة.  الذي ُأرسل أصاًل إلىدعوة لتقديم العطاءات الاألولي لخطاب 

بعدد  ،أسماؤهم على القائمة القصيرة التي تردُ ستشاريين اال إلى جميعاألمر تمديد آخر موعد لتقديم العروض بالنسبة 
  .القائمة القصيرة علىهم ؤ أسما ُتدَرجُ الستشاريين الجدد الذين لفي المعاملة مساواة الساٍو من األيام لضمان تم

الشراء، يمكن أن ف أقل من الحد المنصوص عليه في خطة كل  لمهام التي تشير التقديرات إلى أنها تُ إلى ابالنسبة    2-22
تتضمن القائمة القصيرة بصفة كاملة استشاريين محليين فقط، شريطة توافر خمسة استشاريين محليين مؤهلين على 

الشركات االستشارية المحلية االلتزام بمتطلبات األهلية الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية والمنصوص  يجب علىاألقل. و 
. وفي حاالت استثنائية، يمكن أن تتضمن القائمة القصيرة المحلية أقل من 22-1إلى  14-1عليها في الفقرات من 

 خمسة استشاريين بعد الحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية. 

)مثل األعمال الهندسية التفصيلية  ”downstream work“ أعمال ما بعد التنفيذإلى عندما تكون االستمرارية ضرورية بالنسبة  2-23
جدوى، أو اإلشراف على التنفيذ بعد األعمال الهندسية التفصيلية(، يقوم البنك اإلسالمي للتنمية بعدم البعد إجراء دراسة 

المتعلقة بإعداد الشروط المرجعية، وبشرط أن يكون  المهاماالعتراض على تكليف نفس االستشاريين، إال في حالة 
 . تبعث على الرضىيون قد أنجزوا المرحلة السابقة بصورة االستشار 

على المستفيد اإلشارة  يجبمعقول، بناء على هذا األساس، لوجوب القيام بالمزيد من المهام، في حال وجود احتمال    2-24
على االستشاريين الذين  يجبإلى نطاق ومتطلبات مهام المتابعة تلك بصورة واضحة في طلب استدراج العروض. و 

 اختيار عادلأسماؤهم على القائمة القصيرة االستجابة في حينه للمعايير الموضوعة لهذه المهمة، والتوصل إلى  ُتدَرج
عقد مناسب لمهمة المتابعة من االستشاري إبرام والسماح للمستفيد بأن يتفاوض بشأن  ،لعروضيتسم بالشفافية أثناء تقييم ا
 عندما تنشأ هذه الحالة. الذي يقع عليه االختيار 
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 البنك اإلسالمي للتنمية المحددة من جانب طريقة االختيار 

ويعتمد على تقييم العديد من العناصر الواردة في عرض االستشاري.  ،يتضمن اختيار االستشاريين بعض العوامل الذاتية 2-25
 . 39-3إلى  1-3يرد ذكرها بالتفصيل في الفقرات من  ،ويمكن استخدام طرق مختلفة الختيار االستشاريين

باختالف مدى  تنطبق طرق اختيار الشركات االستشارية التي يتبعها البنك اإلسالمي للتنمية على مختلف أنواع المهام   2-26
تعقيدها، وتنطبق على مختلف أنواع الشركات االستشارية. وعادة ما تحدد طرق االختيار باالتفاق مع البنك اإلسالمي 

أو في أي وقت مناسب آخر في دورة المشروع. وتعتمد الحاجة إلى الخدمات االستشارية  ،تقييم المشروع عندما يتمللتنمية 
ومن ثم أثناء فترة تنفيذ المشروع. وتختلف المهام االستشارية بصورة  ،مقررة في خطة الشراءوتوقيتها على االستثمارات ال

ميم الصعبة أو الدراسات اإلدارية وحتى التدقيق المباشر لحسابات اكبيرة من حيث صعوبتها حيث تتراوح بين التص
كل نوع إلى ة االختيار المناسبة بالنسبة المشروع أو المهام الصغيرة ذات الشروط المرجعية البسيطة. ويتم تبني طريق

 من المهام كما يلي: 

: االختيار بناء على مزيج من الجودة الفنية واعتبارات التكلفة.  االختيار على أساس الجودة والتكلفة -أ
بنسب مختلفة بناء على أهمية الجودة  حرج  تُ و  ،في هذه الطريقة، يتم المزج بين عناصر الجودة والسعر

تم إعطاؤه للسعر في التصنيف الشامل لالستشاريين على يفي مقابل السعر. ويعتمد الوزن الذي 
أن  ،في أي وقت إذ ال ُيسمح،الصعوبة الفنية للمهمة وطبيعة المشروع، ويتطلب إجراء دراسة دقيقة، 

( 80) حدد الوزن النسبي بقيمة ثمانينصفة عامة، يُ تؤدي اعتبارات السعر إلى التقليل من الجودة. وب
 ني( نقطة للجودة وثالث70) ني( نقطة للسعر لكنها يمكن أن تكون سبع20) نقطة للجودة وعشرين

أو في المقابل لمهام ذات الطبيعة القياسية أو الروتينية، إلى ابالتالي، بالنسبة و ( نقطة للسعر، 30)
لمهام إلى ا( نقاط للسعر، على التوالي، بالنسبة 10) للجودة وعشر( نقطة 90)ين يمكن أن تكون تسع

شرح المنهجية المطلوبة في طلب استدراج تُ يجب أن التي تكون فيها الجودة الفنية ذات أهمية أكبر. و 
  .العروض

: االختيار فقط على أساس الجودة الفنية للعروض حيث تكون درجة االختيار على أساس الجودة -ب
  .الجودة الفنية ذات أهمية قصوى وحاسمة بالنسبة لنجاح المشروع

 ماثلةالم 12لمهامإلى ااالختيار بناء على الجودة الفنية بالنسبة  االختيار على أساس األقل تكلفة:   -ج
  .والروتينية حيث يتم اختيار العرض المالي المؤهل األقل قيمة ،صغراأل

لمهام البسيطة إلى اموازنة ثابتة بالنسبة وضع االختيار بناء على  ثابتة:الموازنة الاالختيار على أساس  -د
 .ذات الموازنة الثابتة التي ال يمكن زيادتها

                                                                 
 .إسالمي دينار  000,75"صغير" تعرف على أنها ال تتجاوز ما يعادل   12
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لمهام األصغر إلى ا: االختيار بناء على مؤهالت االستشاري، بالنسبة اختيار االستشاريين المؤهلين -ه
، حيث تتضمن إجراءات االختيار فقط مقارنة أفضل المؤهالت والمرجعيات المناسبة، وإعداد أيضاً 

العروض الفنية والمالية على أساس الشروط المرجعية المفصلة. وال يستلزم األمر تقديم طلب استدراج 
 .عروض

 ،: االختيار بناء على مصدر وحيد )يعرف أيضا بالمصدر األوحد أو التعاقد المباشر(در الوحيدالمص -و
 لمهام الصغيرة فقط.إلى اما يكون بالنسبة  وعادةً  ،ويسمح به فقط في ظروف استثنائية

لًة مف ترد    2-27  االختيار هذه في الملحق )ب(متطلبات البنك اإلسالمي للتنمية للمراجعة المسبقة وعدم الممانعة إزاء طرق ص 
 .من هذه التعليمات

 
 تقديم طلب استدراج عروض 

وضع طرق االختيار )باستثناء اختيار االستشاريين المؤهلين واختيار المصدر الوحيد والذي يتطلب فقط إلى بالنسبة     2-28
على المستفيد تقديم  ويجبالبنك اإلسالمي للتنمية إعداد طلب استدراج عروض.  شترطي ،شروط مرجعية مفصلة(

ى البنك اإلسالمي للتنمية من أجل الحصول مقدم إلالعروض الكاملة من الوثائق التي تمثل طلب استدراج المجموعة ال
فق على خالف ذلك في اتفاق التمويل، وقد يطلب البنك اإلسالمي ت  ، ما لم يُ الطلب على عدم الممانعة قبل إصدار

الوثائق مع إجراءات البنك اإلسالمي للتنمية ومع  توافق للتأكد منللتنمية من المستفيد إدخال التعديالت الضرورية 
 كاملة من المستندات التي تتضمن ما يلي: المجموعة الهذه التعليمات. ويتضمن طلب استدراج العروض 

  .دعوة لتقديم عطاءاتالخطاب  -أ
، ووقت التقديم الستشاريين حول كيفية تقديم عروضهمإلى اقسم قياسي يتضمن التعليمات الموجهة   -ب

ح تفاصيل واستكمالها بصحيفة بيانات  وتشير إلى المتطلبات الخاصة للمهمة  ،التعليمات القياسيةتوض 
تعديالت على التعليمات الموجهة اليتم إدخال يجب أن المقترحة، بما في ذلك معايير التقييم. و 

 .لالستشاريين في طلب استدراج العروض من خالل صحيفة البيانات فقط

  .الشروط المرجعية   -ج

  .العقد النموذجي القياسي   -د

 صالحية العروض 

أن تكون يجب االستشاريين تقديم عروض صالحة لمدة محددة في طلب استدراج العروض. و  علىاالشتراط يجب      2-29
الموافقات الضرورية من فترة الصالحية كافية لتمكين المستفيد من استكمال مقارنة وتقييم العروض، والحصول على 

الممولين المشاركين اآلخرين المحتملين بحيث يمكن اإلخطار بإرساء العقد خالل تلك من و  ،البنك اإلسالمي للتنمية
 ( يوماً 120وعشرين )على األقل ومائة  تقويمياً  ( يوماً 90تسعين )أن تكون فترة الصالحية عادة يجب الفترة. و 

 التقييم، وإرساء العقد والتوقيع عليه. ب وانتهاءً من تاريخ تقديم العرض ابتداًء  ،على األكثر تقويمياً 
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 دعوة لتقديم العطاءات الخطاب 

 أن يتضمن خطاب الدعوة لتقديم العطاءات ما يلي: يجب      2-30

  .أ( موضوع المهمة

اإلسالمي للتنمية من أجل مشروع معين بأن المستفيد قد حصل على تمويل مشروع من البنك يفيد ب( بيان 
 13.يتم تنفيذ المهمة في إطاره

 .ج( بيان بأن خطاب الدعوة لتقديم العطاءات هو دعوة رسمية لتقديم عروض لالضطالع بمهمة
 .د( الشروط المرجعية للمهمة

 .الشركة االستشارية على أساس تنافسياختيار  بضرورةيفيد ه( بيان 
 .و( طريقة االختيار

 .التفاصيل الخاصة بالمستفيدز( 
 .على القائمة القصيرة الُمدرجةح( أسماء االستشاريين 

ط( قائمة بالمستندات المرفقة )التعليمات الموجهة لالستشاريين، والشروط المرجعية، والنماذج القياسية الخاصة 
  .يتم على أساسها صياغة العروضيجب بالعروض المالية والفنية، ومسودة العقد النموذجي( التي 

  .ي( آخر موعد لتقديم العروض
قد طلب منهم الرد على الفور على المستفيد للتعبير عن اهتمامهم ك( بيان يفيد بأن االستشاريين المدعوين 

 رفضوا ذلك.قد أنهم بأو  ،بتقديم عروض من أجل المهمة
 

 التعليمات الموجهة لالستشاريين في طلب استدراج العروض 
وصحيفة البيانات المرتبطة بها في طلب استدراج  14تضمن محتويات التعليمات الموجهة لالستشاريينيجب أن ي    2-31

 العروض ما يلي: 

                                                                 
مويل مشروع أن تتم اإلشارة إلى تمويل البنك اإلسالمي للتنمية على النحو التالي: ")اسم المستفيد( قد تلقى )أو في الحاالت المناسبة قام بطلب( تيجب   13

ويعتزم استخدام جزء من مبالغ تمويل هذا المشروع في  ،القيمة( دوالرا أمريكيا، ضمن تكلفة )اسم المشروع(من البنك اإلسالمي للتنمية يعادل )أدخل 
التمويل  العقد )العقود( الذي تم إصدار هذه الدعوة من أجله. ويخضع صرف األرصدة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية لكافة جوانب بنود وشروط اتفاق

. وباستثناء قيام البنك اإلسالمي للتنمية بالموافقة االستشاريين في إطار تمويل المشاريع من جانب البنك اإلسالمي للتنميةوتعليمات توريد واستخدام 
حقوق من اتفاق التمويل أو يقوم بالمطالبة بالمبالغ الخاصة  علىطرف سوى )اسم المستفيد( يحصل أي ال يجب أعلى خالف ذلك بصورة محددة، 

 به." 
 التعليمات الموجهة لالستشاريين ترد في الملحق )ج(. تفاصيل   14
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إلى بالنسبة  تقويمياً  ( يوماً 90( وتسعين )30ض )بين ثالثين )و تعريف اإلجراءات ومكان وفترة تقديم العر     -أ
  .لصعوبته( العرض استناداً  إعادة

مائة وعشرين يوم و  (100( يوما إلى مائة )90اإلشارة إلى فترة صالحية العرض )عادة ما تكون تسعين )  -ب
من المهم تحديد فترة الصالحية الفعلية لتجنب إجبار لشركة استشارية على استبدال و (. تقويمياً  ( يوماً 120)

  .في مرحلة المفاوضات، تقييمهم بالفعل اثنين من الموظفين األساسيين المقترحين الذين تم  
بما في ذلك معايير التقييم واألوزان الخاصة بالعروض الفنية  للعروض المتجاوبة،توفير البيانات الالزمة    -ج

 .والمالية
  .الجودة الفنيةتقييم فيما يتعلق ب االجتياز أو النجاحبيان الحد األدنى من درجة    -د

 .أهلية وتكوين الشركات االستشاريةتوفير معلومات حول   -ه
  .اإلشارة إلى المتطلبات الخاصة باللغة  -و
  .زيارات مفصلة ومجدولة إلى موقع المشروع -ز

بشأن  اً تحديد تاريخ ووقت عقد اجتماع ما قبل تقديم العرض )في حالة المهام الصعبة التي تتطلب توضيح -ح 
  . الموقع(

 شرح اإلجراءات الخاصة بفتح وتقييم العروض والتفاوض بشأن العقد وإرساء العقد.  -ط
 
 في طرق االختيار كافة، يطلب من االستشاري تقديم عرض فني ومالي.     2-32
في حالة طريقة االختيار على أساس  )باستثناءللتكلفة )موازنة( يقدم طلب استدراج العروض ميزانية تقديرية ال يجب أ    2-33

سمح لالستشاريين يُ يجب أن أن يتضمن فقط المدخالت التقديرية لوقت الموظفين الفنيين. و يجب ثابتة(، و الموازنة ال
ديجب بتقديم تقديراتهم. وألغراض تقييم التكاليف ومقارنتها،  عروض مصدر وتاريخ سعر الطلب استدراج  أن يحد 

ستخدم في تحويل عروض األسعار، شريطة أن يكون هذا التاريخ قبل أربعة أسابيع من آخر موعد الصرف الذي سيُ 
 وال يتجاوز التاريخ األصلي النتهاء فترة صالحية العرض.  ،لتقديم العروض

ة خدماتهم االستشاري أسعارلهم التعبير عن  يجوزطلب استدراج العروض بوضوح أن االستشاريين  يجب أن يذكر    2-34
للمستفيد مطالبة االستشاريين بذكر الجزء من السعر الذي يمثل  ويجوزبعملة الدولة العضو في البنك اإلسالمي للتنمية. 

 التكاليف المحلية بعملة بلد المستفيد. 
 الواجب إدراجها في نموذج العقد المرفق بطلب استدراج العروض  البنود

بالشروط تلك الشروط وتستكمل  ،بين المستفيد واالستشاري األحكام القياسية للعقدتتضمن الشروط العامة للعقد المبرم     2-35
إدخال تعديالت على الشروط العامة للعقد فقط يجب وتشير إلى المتطلبات الخاصة بتنفيذ المهمة. و  ،الخاصة للعقد

حاالت ال(. وفي الملحق)أمن خالل الشروط الخاصة للعقد. وتوضح مختلف أشكال العقود النموذجية القياسية في 
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للمستفيدين استخدام أشكال أخرى من العقود، شريطة الحصول على عدم  يجوزال يناسبها العقد القياسي، التي ادرة ن  ال
 سبقة من البنك اإلسالمي للتنمية. ممانعة م

تدرج صيغة تعديل السعر في العقد يجب أن ، ( شهراً 18إذا كان من المتوقع أن تزيد فترة العقد على ثمانية عشرة )   2-36
أو المحلي. وفي حال اإلشارة إلى إجراء تعديل للسعر في صحيفة  / لتعديل رسوم االستشاري وفقا للتضخم األجنبي و

 من التقييم المالي.  يصبح التعديل جزءاً  يجب أالالبيانات في التعليمات الموجهة لالستشاريين، ف
أثناء المفاوضات الخاصة بالعقد. ويمكن  على هذه األحكاماالتفاق  ويجبسداد واضحة،  أحكاميتضمن العقد يجب أن    2-37

أو على دفعات شهرية )عقود على أساس الوقت  ة،قطوعالم العقود ذات القيمة اإلجماليةسداد المدفوعات على أساس 
لة على أساس التصميم واألعمال الهندسية المفص   تكاليفسداد  ويجب في العادة أن يتم  المتفق عليه ألداء الخدمات(. 

مة. إن ءخدمات اإلشراف، تعتبر العقود على أساس الوقت أكثر العقود مالإلى . وبالنسبة ةالمقطوع ةجمالياإل القيمة
 ى من خالل ضمان بنكي. غط  تُ يجب أن %، من قيمة العقد 20%، وال تتجاوز 10سداد دفعات مقدمة تزيد عن 

 اإلجراءات الخاصة بتقديم العروض وفتحها 
على صعوبة المهمة، تتراوح فترة التقديم  لالستشاريين لتقديم عروضهم. وبناءً  بمنح فترة كافيةسمح المستفيدون يَ يجب أن   2-38

. ويمكن لالستشاريين حتى تاريخ محدد قبل تاريخ تقديم العرض، طلب تقويمياً  ( يوماً 90وتسعين )( 30ثالثين )بين 
بشأن أي وثائق خاصة بطلب استدراج  ،الحصول على توضيحات مكتوبة )مرسلة بالفاكس أو البريد اإللكتروني(

االستشاريين الواردة جميع إلى  سخاً رسل نُ ويُ  ،على هذه الطلبات بطريقة مماثلة المستفيد الرد  ويجب على العروض. 
دوا اهتمامهم بتقديم عروض بدون تحديد مصدر طلب اإليضاح. وعند الضرورة، والذين أك   ،القائمة القصيرة فيأسماؤهم 

 لتقديم العروض.  األخير موعدالالمي للتنمية، تمديد للمستفيد، بعد الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك اإلس يجوز

 اإلجراءات الخاصة برفض العروض والمنافسة غير الكافية
يجب رفضها. وفي مثل هذا الوضع، يجب و  مع المتطلبات العروض غير متجاوبة فيها جميع تكون تحدُث حالٌة قد     2-39

وبعد تلقي عدم الممانعة من جانب البنك  ،المستفيد إبالغ البنك اإلسالمي للتنمية بأسباب مثل هذا الرفض على
في جميع حاالت رفض تقتضي الضرورة، بالتالي بإبالغ االستشاريين المتنافسين. و المستفيُد يقوم  ،اإلسالمي للتنمية

 جميعي للتنمية. وقد يكون من الضروري رفض العروض، الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك اإلسالم
 العروض لألسباب التالية: 

على المستفيد أن يجب العروض بأهداف الشروط المرجعية. وفي مثل هذه الحاالت،  جميعال تفي  -أ
وبناء على حصوله على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي  ؛يوضح الشروط المرجعية بشكل أفضل

شركات الأو إلى نفسها للتنمية يقوم بإصدار طلب استدراج عروض جديد إلى الشركات االستشارية 
 على القائمة القصيرة  حديثاً  التي تدرج

رة للشركات العروض إلى الحد المؤهل للجودة الفنية. وقد يتطلب ذلك إعداد قائمة قصي جميعال ترقى  -ب
أو ذات الصلة. وقد يكون من الضروري إعادة اإلعالن عن  ،االستشارية ذات المؤهالت األفضل

 .المهمة للحصول على التعبير عن االهتمام من نطاق أوسع من الشركات االستشارية المؤهلة
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دة الموازنة ألن التقديرات األصلية. وقد يتطلب ذلك زيا ،بدرجة كبيرة ،العروض المالية جميعتتجاوز  -ج
التكاليف الُمقدرة كانت منخفضة للغاية، أو القيام بتخفيض الشروط المرجعية للخدمات االستشارية 

 المطلوبة. 
من التواطؤ في العروض المقدمة من قبل  المستفيد، والبنك اإلسالمي للتنمية، أن هناك نوعاً  يرى فيها قد تحدث حالة  40 -2

للمستفيد، بعد الحصول على عدم  ويجوز( أو أكثر من الشركات االستشارية المدرجة على القائمة القصيرة. 2) ينتاثن
ممانعة مسبقة من البنك اإلسالمي للتنمية، أن يقرر رفض تلك العروض. وإذا نجم عن ذلك عدم وجود تنافس في هذه 

على  مدرجة حديثاً الشركات الالعروض وإصدار طلب استدراج عروض جديد إلى  جميعللمستفيد رفض  يجوزالمهمة، 
 القائمة القصيرة.

الشركة المتجاوبة الوحيدة بين هي باالستجابة أو ظلت  ،على القائمة القصيرة ، مدرجةإذا قامت شركة استشارية واحدة   2-41
 فيجوزها متجاوبة من الناحية الفنية والمالية بالمقارنة بأسعار السوق، أنهذه الشركة بجدت ستلمة، ووُ العروض المُ 

 ،بشأن العقدمعها أن اإلجراءات التنافسية قد تمت، ويمكن اختيار الشركة للتفاوض بعتبار، على أساس استثنائي، اال
ذت ف  اإلجراءات المطلوبة قد نُ بأن   رضاهالبنك اإلسالمي للتنمية عن  إعرابلذلك شريطة  تبعاً  عليها ويتم إرساء العقد

سبيل المثال، تنفيذ عملية التقييم بصورة مالئمة(. وبعد الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك  )علىبشكل مالئم 
 للمستفيد دعوة االستشاري للتفاوض بشأن العقد.  يجوزاإلسالمي للتنمية، 

المستفيد يجب على العروض المشار إليها في طلب استدراج العروض، في حال عدم استالم أي رد خالل فترة تقديم    2-42
مراجعة األسباب المحتملة ويقوم، بعد الحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية، بإعادة صياغة طلب 

لقيام بكال اعروض، بما في ذلك تقدير ساعات العمل للعاملين، أو يقوم بإعداد قائمة قصيرة جديدة، أو الاستدراج 
في حال عدم و ، الستدراج العروض . وبعد القيام بمحاولة ثانيةيبدأ بإجراء العملية كلها من جديد، و اإلجرائين معاً 

بالتعاقد المباشر مع شركة استشارية مؤهلة المستفيد للبنك اإلسالمي للتنمية الموافقة على قيام  يجوزاستالم أي رد، 
 .التي تنال الرضىصلي وتقديم العروض الفنية والمالية بناء على طلب استدراج العروض األ
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 طرق اختيار الشركات االستشارية –الفصل الثالث 

 الجودة والتكلفةأساس االختيار على 

العروض الفنية والمالية قبل آخر موعد لتقديم العروض، في مظروفين منفصلين  يجب تقديمذه الطريقة، في إطار ه   3-1
. ولن يسمح بإجراء أي تعديل ألي من العرضين ُيوسم بطريقة مناسبةفي ظرف ثالث وضعهما بعد ذلك  ويجبومغلقين، 

 عاد دون فتحه. يُ يجب أن بعد ذلك. وأي عرض ُيستلم بعد تاريخ إغالق تقديم العروض 

تظل الجودة هي االعتبار األهم في اختيار االستشاري.  ،من عناصر االختيار العام ل عنصراً بالرغم من أن السعر يمث    3-2
بعد و المستفيد إجراء التقييم الفني األولي بصورة مستقلة عن تقييم العرض المالي. ولهذا الغرض،  يجب علىولذلك، 

لجنة معنية بفتح العروض لفتح العروض الفنية من قبل ترتيب الالمستفيد  يجب علىانتهاء آخر موعد لتقديم العروض، 
اللجنة من أن العروض المالية الزالت مغلقة  كدويجب أن تتأمكاتب المستفيد ذات الصلة. العاملين في من  أعضاؤها

 . عالنيةً  ومودعة لدى الهيئة التي خصصها المستفيد لهذا الغرض حتى القيام ببدء فتح العروض المالية

 إجراءات عامة –ض و تقييم العر 

المستفيد استخدام تقرير تقييم عروض االستشاريين القياسي الخاص بالبنك اإلسالمي للتنمية.  يجب علىألغراض التقييم،   3-3
 وتتضمن إجراءات تقييم العروض الخطوات التالية: 

ينتج عن التقييم الفني ويجب أن من المعتاد أن يقوم المستفيد بتعيين لجنة فرعية للتقييم إلجراء تقييم العروض الفنية.  -أ
يجب لمعايير االختيار المتفق عليها والتي  للجدارة ووفقاً  ب القائمة وفقاً رت  وتُ  ،من االستشاريين المتنافسينإعداد قائمة 

ستبعد أدنى من الدرجات المؤهلة التي يصدر بشأنها عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية. ويُ  اً تتضمن حد  أن 
 من عملية المناقصة.  ،ت التأهيلالذين يحصلون على درجات أقل من درجا ،االستشاريون 

من أعضاء اللجنة الفرعية للتقييم الفني عضٍو  كل   يجب علىلضمان الشفافية وتقليل العناصر غير الموضوعية،   -ب
المستفيد إرسال  ويجب علىإلحاقها بالتقرير.  يجب ،األحرف األولى من أسمائهم على صحيفة تقييم فرديةب التوقيع

ويتضمن التقرير  ،للحصول على عدم الممانعة من البنك إلى البنك اإلسالمي للتنمية المقترحين االستشاريتقرير تقييم 
 15.مع تقديم نتائج التقييم مع التصنيف الُموصى به ،الضعف في كل عرضنقاط لنقاط القوة و  وصفاً 

قدمه المستفيد، يعلى تقرير تقييم عروض االستشاريين الذي  من جانبه البنك اإلسالمي للتنمية عدم الممانعة إعطاءبعد   -ج
ويتم إعادة  ،الحد األدنى من درجات التأهيل الفني ُيحق ق منهمالمستفيد إبالغ االستشاريين بأسماء من لم  يجب على

 .ختياربعد استكمال إجراءات اال ،عروضهم المالية قبل فتحها

                                                                 
اختيار االستشاريين في مباشرة الللمستفيد جوز معين مشار إليه في اتفاق التمويل، ي قد ينص اتفاق التمويل على أنه في حالة العقود التي تقل عن حد    15

 مراجعة مسبقة. بإجراء البنك اإلسالمي للتنمية  قيامدون من 
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وتاريخ ومكان فتح  ،العروض المقدمة جميععليها  تالمستفيد إبالغ بقية االستشاريين بالدرجات التي حصل يجب على  -د
ودعوتهم للحضور أو إرسال مندوبين عنهم )وعادة ما يتم منح فترة عشرة إلى أربعة عشر عالنيًة، لعروض المالية ا
 .لحضور االستشاريين( ( يوماً 14إلى 10)

سجل وتُ  ،وأسعار العروض ،وتعلن درجات الجودة الفنيةبفتح العروض المالية، لجنة فتح العروض المالية تمضي ُقُدمًا   -ه
إرساله للبنك اإلسالمي للتنمية للعلم. وتقوم اللجنة بتعيين لجنة فرعية  يجبالذي  ،البيانات في محضر فتح العروض

 ماوإعداد قائمة تصنيف شاملة على أساس الوزن الترجيحي للسعر والجودة المتفق عليه ،يل لألسعارللتقييم إلجراء تحل
 في طلب استدراج العروض؛  ةمسبقا والوارد

إعداد تقرير تقييم االستشاريين النهائي المقترح والذي يجمع بين التقييمين الفني والمالي اللجنة الفرعية للتقييم  يجب على   -و
عة، لدعوته للتفاوض بشأن صية باالستشاري الذي وقع عليه االختيار، والذي حصل على أعلى درجه ُمجم  مع التو 

  .العقد

والتوصية باختيار استشاري إلى البنك اإلسالمي للتنمية  ،المستفيد إرسال تقرير تقييم االستشاريين المقترح يجب على   -ز
 .للحصول على عدم الممانعة

والتوصية باختيار استشاري، وإذا وجد  ،البنك اإلسالمي للتنمية مراجعة تقرير تقييم االستشاريين المقترح يجب على   -ح
عدم الممانعة للمستفيد لدعوة االستشاري الذي وقع عليه االختيار للتفاوض بشأن  ىأنه يتماشى مع التعليمات، تعط

  .العقد

 األحرف األولى، على كلالموق ع بالبنك اإلسالمي للتنمية مراجعة مسودة العقد الذي تم التفاوض بشأنه، و  يجب على  -ط
ويقوم البنك بإبالغ المستفيد بعدم الممانعة  ،مع التعليمات أن يكون متماشياً يجب و  ،صفحة منه، للطرفين المتعاقدين

للمستفيد،  يجوزعلى التوقيع على العقد. وبالرغم من ذلك، إذا لم تكن هناك أي تغييرات جوهرية على مسودة العقد، 
 دون الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك. من التوقيع على العقد ب والمباشرة ،إخطار البنك اإلسالمي للتنمية

فيجب سقان مع أحكام طلب استدراج العروض، إذا قرر البنك اإلسالمي للتنمية أن التقييم واالختيار المقترح ال يت     -ي
التعديالت الضرورية  حينئذ إدخالالمستفيد  ويجب علىويذكر أسباب قراره.  ،إخطار المستفيد على الفور عليه

 اج العروض.التقييم واالختيار المقترح مع طلب استدر تماشي لضمان 

 ية إجراءات االختيارسرّ 

عن المعلومات المتعلقة بنتائج التقييم والتوصيات  ،خالل إجراءات التقييم ،عدم اإلفصاحوجوب المستفيد بضمان  يلتزم     3-4
حتى وقت إصدار اإلخطار بنية إرساء العقد  ، ويستمر في ضمان ذلكإلى أي شخص غير المعنيين بصورة رسمية

ويتسبب في تأخير كبير ومكلف بسبب  ،. وقد يؤدي خرق السرية إلى تعقيد إجراءات االختيار21-3للفقرة  وفقاً 
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، وهو ما يضر بالمستفيد، واالستشاريين والبنك اإلسالمي عن هذا الخرق  الستشاريين المشاركين شكاوى احتمال تقديم ا
 للتنمية. 

 تقييم العروض الفنية

 حليل النوعي للعروض الفنية العوامل التالية: يتضمن الت       3-5

لمنطقة الجغرافية المماثلة للمنطقة المؤهالت المهنية لالستشاري وخبرته والخبرة ذات الصلة بالمهمة بما في ذلك ا -أ
  .الجغرافية الخاصة بالمشروع

 .شمولية منهجية ونهج االستشاري بما في ذلك تعليقاته على الشروط المرجعية -ب

غالبية هؤالء الموظفين من بين العاملين  تمؤهالت الموظفين األساسيين المقترحين وخبراتهم إلتمام المهمة وما إذا كان -ج
 .الدائمين لدى االستشاري 

 االعتبارات التفضيلية الممنوحة إلدراج استشاريين محليين في المهمة االستشارية.  -د

الٌمحدد )التدريج( صنيف نقطة وفقا لمقياس الت   100تحديد درجة لكل معيار على مقياس يتدرج من صفر إلى يجب    3-6
والمذكور بالتفصيل في صحيفة البيانات في طلب استدراج العروض.  ،والمتفق عليه مع البنك اإلسالمي للتنمية ،مسبقاً 

ألهمية عامل   )رياضي ًة(النسبي لكل معيار تقييم دالةً  ل التخصيُص حة لتصبح درجات. ويمث  أن تكون النقاط مرج  يجب و 
د بعينه   لكن كقاعدة يجب استخدام النطاق التالي: و  ،نةويمكن تعديله وفقا لظروف معي   ،من عوامل المهمةمحد 

 

 النطاق مقياس التصنيف الخاص بالجودة الفنية
 نقاط 10 - 5 مؤهالت وخبرة االستشاري ذات الصلة بالمهمة

المنهجية والنهج )فهم الشروط المرجعية( وخطة 
 العمل

 نقطة 50 - 20

 نقطة 60 - 30 الموظفين األساسيينمؤهالت 
 نقاط 10 - 0 نقل التكنولوجيا )التدريب( 

 نقاط 10-0 االستعانة باستشاريين محليين
 نقطة 100 اإلجمالي )ال يتم تجاوزه(

 

إعطاء لة حيث يتم مفص   وتصاميمهندسية  مهمة تتضمن أعماالً إلى لعوامل السابقة يختلف بالنسبة لإن تخصيص نقاط    3-7
ألن تلك المهام عادة  ؛لموظفين األساسيينل نسبياً  دائه السابق، وإعطاء وزن أقل  ألوزن أكبر للخبرة المؤكدة لالستشاري و 

ما تنفذ في المكتب الرئيسي لالستشاري من خالل مدخالت جماعية. وعلى النقيض من ذلك، فيما يتعلق باإلشراف 
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على لذلك لتأثير المباشر نظرًا ل ،الموظفين األساسيين لها أهمية أكبر بكثير على اإلنشاءات وخدمات التنفيذ، فإن جودة
 . ، وإلدارة كل تلك الجوانباإلشراف على األشغال العامة وجودة األداء ومراقبة الجودة

مقتُ يجب أن    3-8 ويتم تخصيص  ،فرعيةالمعايير األساسية الواردة أعاله إلى معايير ، في العادة، صحيفة بيانات المستفيد س 
 ،لمنهجية وخطة العملإلى ا( نقطة )بالنسبة 100على مقياس من مائة ) أيضاً تلك النقاط ح رج  تُ و  ،نقاط فرعية لكل منها

التفاصيل(. وبالرغم من ذلك، يجب الحفاظ  "مالءمة"و "االبتكار"يمكن أن تكون المعايير الفرعية هي  ،على سبيل المثال
(( لتجنب تحول التقييم إلى تقييم 3رعية عند الحد األدنى الضروري )عادة ما ال يزيد عن ثالثة )على عدد المعايير الف

 ،المعايير الفرعية لتقييم الموظفين األساسيين المقترحين )مثل المؤهالت العامة ويجب استخدامميكانيكي أو لعبة أرقام. 
اللغة(. ويقوم المستفيدون بمراجعة السيرة الذاتية والتي يجب  والخبرة وكفايتهم من أجل المهمة والمعرفة بالمنطقة وكفاءة

والمندوب المفوض للشركة االستشارية.  ،أن تكون موقعة، من أجل مراعاة الدقة واالكتمال، من قبل الموظفين األساسيين
في إجراء مقابالت  قد يرغب المستفيدفعلى تشكيل الفريق،  ،في األساس ،يعتمد الذي يبعث على الرضاوإذا كان األداء 

 شخصية. 

 تقييم العروض المالية

التكاليف  يجب تحويليقوم المستفيد بمراجعة وتعديل األخطاء الحسابية في العروض المالية. وألغراض مقارنة العروض،    3-9
التحويل إجراء المستفيد  ويجب علىإلى عملة واحدة يختارها المستفيد )العملة المحلية أو عملة أجنبية قابلة للتحويل(. 

يذكرها أو  ،والتي يذكرها مصدر رسمي )مثل البنك المركزي( ،باستخدام سعر البيع )الصرف( الخاص بتلك العمالت
 كما ورد في صحيفة البيانات في طلب استدراج العروض.  ،دولياً متداولة أو صحيفة  ،بنك تجاري 

على و  ،عند تقييم العروض المالية، من المهم للغاية أن تعتمد المقارنة على تقديرات واقعية للتكلفة الخاصة بالموظفين  3-10
لمالي االلتزامات العرض ايعكس تضمنة في العرض الفني، وذلك لضمان أن دخالت المهمة األخرى المُ والمُ  ،وقت العمل

تضمين موازنة يجب الفنية لالستشاري بصورة كافية. وفي حال إدراج التدريب ونقل التكنولوجيا في الشروط المرجعية، ف
 في التكلفة. لها كافية

مثل نفقات السفر والترجمة وإيجار  ،رسوم االستشاري، والنفقات القابلة لالسترداد ،بصفة عامة ،تتضمن التكاليف المالية   3-11
والرسوم  ،المكاتب والمستلزمات وطباعة التقارير وخدمات السكرتارية. أما الضرائب المحلية )غير المباشرة والمباشرة(

وفقا لمتطلبات  ،منفصل في العرضالجمركية على المعدات والمستلزمات المستوردة، والتي يجب تحديدها على نحو 
في تقييم التكلفة حيث يصعب تحديدها، وقد تختلف من استشاري إلى آخر  تدرج فيجب أالطلب استدراج العروض، 

 ه عملية المقارنة بين العروض. شو  وقد تُ 

خرى من درجات العروض األُ حتسب (، وتُ 100منح درجة من مائة )إن العرض المالي الذي يحصل على أقل تقييم يُ    3-12
ح منهجية وصيغة تحديد الدرجات وض  تُ يجب أن ر العروض األخرى ذات الصلة. و اسعأخالل تقسيم أقل عرض على 

 المالية في طلب استدراج العروض. 
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 جامع للجودة والتكلفةالتقييم ال

عة لتقييم الجودة والتكلفة، كما يرد في طلب استدراج العروض باستخدام المستفيد حساب إجمالي الدرجات الُمجم   جب علىي 3-13
لمهمة ذات الصلة، وإرسال تقرير تقييم االستشاريين المقترح إلى اخصصة للجودة والسعر بالنسبة المُ النسبي ة األوزان 

التقرير مراجعة المي للتنمية البنك اإلس يجب علىو إلى البنك اإلسالمي للتنمية للمراجعة والحصول على عدم الممانعة. 
وإذا ما ساورت الشكوك للتأكد من كفاية إجراءات التقييم وخاصة التوافق بين االلتزام المالي والعرض الفني لالستشاري. 

( عروض 3ثالثة )مطالبة المستفيد بإرسال التقرير مع أفضل  بشأن هذا التقييم، فإنه يجوز للبنك لبنك اإلسالمي للتنميةا
عة، ويعطي الذي يحصل على أعلى درجة ُمجم  التعليق على العرض  البنك اإلسالمي للتنميةإبداء للمراجعة. وبعد مؤهلة 

 المستفيد دعوة الشركة االستشارية للتفاوض بشأن العقد.  يجب علىعدم الممانعة للشركة االستشارية الُموصى بها، 

 المفاوضات وقرار إرساء العقد

االستشاري. وفي بعض الحاالت، مثل العقود المقدم من عرض الالمفاوضات الستكمال مسودة العقد على أساس  ُتجرى  3-14
أو العقود ذات الطبيعة الروتينية، قد يكون من الضروري إجراء مفاوضات مباشرة وجها  ،على سبيل المثال ،الصغيرة

من خالل تبادل وجهات النظر من خالل الفاكس أو بشأن العقد النهائي معه ، ويمكن التفاوض مع االستشاري  لوجه
للبنك اإلسالمي للتنمية أن يعبر  يجوزالبريد اإللكتروني. وإذا أكد المستفيد عدم حدوث تعديالت على مسودة العقد، 

 . إرساء العقد وتوقيعهتنفيذ عملية ويسمح للمستفيد بالشروع في  ،رسالة في هذا الشأنبعث عن عدم الممانعة من خالل 

ونطاق الخدمات  ،الشروط المرجعية بشأن الجزء الخاص بالجودة الفنية في العرض استكمالَ  قد يتضمن التفاوُض   3-15
االستشارية والمنهجية وخطة العمل والتعديالت على المدخالت ووقت العمل المحدد للموظفين، إذا لزم األمر، وعناصر 

قشة إسهام المستفيد في المستندات والدراسات المتوافرة ووقت العمل أيضا منا ويجبأخرى من الشروط الخاصة للعقد. 
على  انطلقتالعقد، والتي  وأحكامالمحدد للموظفين لدى نظيره ومسؤولياتهم. وبالرغم من ذلك فإن الشروط المرجعية 

والمنهجية المتفق  ،الشروط المرجعية النهائية كذلك يجب إدراجتتغير بصورة كبيرة.  يجب أال  أساسها إجراءات االختيار، 
 من العقد.  تمثل جزءاً يجب أن عليها في وصف الخدمات االستشارية التي 

ال يسمح عادة للشركة االستشارية التي يقع عليها االختيار باستبدال الموظفين األساسيين المقترحين في وقت يجب أ 3-16 
نتيجة لتمديد فترة صالحية العرض  ،ذلك ضروريا بسبب تأخير إجراءات االختيارالتفاوض أو إرساء العقد، ما لم يصبح 

أو الوفاة أو العجز عن العمل أو االستقالة. وإذا تبين أثناء المفاوضات أن الموظفين األساسيين المقترحين غير  / و
ي للتنمية، بدعوة الشركة التالية التي مع البنك اإلسالم الت شاورللمستفيد أن يستبعد الشركة؛ ويقوم، بعد  يجوزموجودين، 

نفس مؤهالت  بدالءمؤهالت الموظفين الرئيسيين ال ويجب أن تكون تصنيف للتفاوض.  المرتبة الثانية فيحصلت على 
 الموظفين األساسيين المقترحين في األصل أو أفضل منها. 

خاصة توضيح التزام االستشاري بلشروط الخاصة للعقد، و لالمالية  بالعهودالتفاوض بشأن الجوانب المالية للعرض يتعل ق   3-17
االتفاقات بشأن معالجة واسترداد الرسوم الجمركية الخاصة بالمعدات والمواد ببسداد الضرائب المحلية )إن وجدت(، و 
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رداد. عالوة على ذلك، والمستلزمات، واالتفاقات بشأن سداد الرسوم بالعملة األجنبية والمحلية والتكاليف القابلة لالست
 تحدد مساهمات المستفيد )مثل المساحة المكتبية واإلسكان وموظفي الدعم(.

، والتي حصل على أساسها عرض االستشاري أو بشأن تغيير هذه األسعار التفاوض بشأن أسعار الوحدات يجب عدم   3-18
، إال في حال حدوث ظروف ليه بموجبهاع ختياراال من ثم وقعو  ،قييم في الجوانب الماليةالتعلى أقل درجات 

إلى عدم ممانعة مسبقة من البنك اإلسالمي وتغييرها أسعار الوحدات التفاوض بشأن خضع ييجب أن حيث ؛ 16استثنائية
 للتنمية. 

البنك اإلسالمي للتنمية بذلك؛ وبعد  يجب إبالغفي حالة عدم نجاح المفاوضات مع االستشاري الذي وقع عليه االختيار،  3-19
االستشاري الذي حصل على الترتيب التالي للتفاوض. دعوة المستفيد  يجب علىالحصول على عدم الممانعة من البنك، 

 إعادة فتح المفاوضات مع االستشاري السابق. عدم يد المستف يجب علىوبمجرد بدء هذه المفاوضات، 

خطار بنية إرساء العطاء اإلإجراءات إرسال ب ،على الفورالبدء، المستفيد  يجب علىوبعد االستكمال الناجح للمفاوضات،   3-20
المستفيد إعادة العروض المالية التي لم يتم فتحها إلى االستشاريين  يجب على. وعالوة على ذلك، 21-3للفقرة  وفقاً 

 االختيار بعد إجراء التقييم الفني. عليهم الذين لم يقع 

 إخطار بنية إرساء العطاء

)مثل البريد  له بأسرع وسيلة متاحةو  -نفسه  وفي الوقت فوراً  -المستفيد  يجب علىإرساء العقد، بقرار البعد صدور   3-21
في إرساء العقد على مقدم العرض الفائز.  ( بنيتهاتمناقصال) اتعطاءال يممقد  جميع اإللكتروني أو الفاكس( إخطار 

 القيام بذلك خالل فترة صالحية العطاءيجب . و "بنية إرساء العطاء عبارة "إخطار ويطلق على ذلك اإلخطار
اإلخطار بنية  ويجب أن يتضمنرساء العطاء إلى تفعيل فترة التوقف. إخطار بنية إ إرسال. وتؤدي عملية )المناقصة(

 إرساء العطاء ما يلي: 

 .وعنوانها وسعر العقد ،اسم الشركة االستشارية الفائزة -أ
 .والسعر الُمْقي م ،ر عروضهماسعأو  ،متجاوبة موا عروضاً الذين قد  )المناقصات( مي العروض أسماء مقد   -ب

يتم في أي حال من األحوال  يجب أال، بأسباب عدم الفوز. و ينمقدمي العروض غير الفائز بيان موجز، إلى كل  -ج
، أنها معلومات سري ةمن مقدمي العروض في عرضه، على أساس مقدم اإلفصاح عن أي معلومات قدمها أي 

  .من مقدمي العروض اآلخرينمقدم إلى أي 

  .إرسال اإلخطار بنية إرساء العطاء التاريخ الذي تم  فيه  -د

                                                                 
 .لهذا العقد في العقود المماثلة عادةً  يتم تقاضيهاواألسعار التي  ،على سبيل المثال، تفوق رواتب الموظفين المقترحة بدرجة كبيرة أسعار السوق   16
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  .تاريخ فترة التوقففيه ينتهي  التاريخ الذي -ه

فيما يتعلق بقرار إرساء  ،أو تقديم شكوى متعلقة بالشراء / و (بيان األسباباالستجواب )تعليمات بشأن كيفية طلب  -و
 العقد. 

 فترة التوقف

ن، في وثائق العطاء المستفيد أن ُيضم   يجب علىل من جانب البنك اإلسالمي للتنمية، مو  عقد يُ  إلى كلبالنسبة    3-22
( أيام عمل( بين تاريخ إرسال اإلخطار بنية إرساء العقد 10تقل عن عشرة ) الأيجب المعمول بها، فترة التوقف )والتي 

 مذكور أدناه(. ال حسب الوصفالفترة يجوز تمديد هذه والتوقيع على العقد )و 

 فترة توقف في الحاالت التالية: يجب عدم اشتراط وجود ، 47-1بغض النظر عن الفقرة    3-23

  .حالة طارئة يقرها البنك اإلسالمي للتنمية -أ
  .عملية إلغاء بموجب اتفاقية إطاريةوجود  -ب

 .استخدام طريقة الشراء من مصدر وحيد إذا ما تم   -ج

 سية مفتوحة. تقديم عرض واحد في عملية تناف ما يتمعند -د

 ()االستجواب بيان األسباب

خطار بنية إرساء العقد، أن شعر أحد مقدمي العروض غير الفائزين بعدم الرضا عن التفسير اإلإذا حدث بعد استالم  3-24
لمقدم العرض هذا أن يطلب  يجوز، ايتم اختيار عرضه على أساسه لتبيان األسباب التي لم الذي جرى تقديمه المكتوب

( أيام عمل من تلقي 3خالل ثالثة ) االستجوابطلب هذا يجب . و (بيان لألسبابالحصول على استجواب المستفيد )
 اإلخطار بنية إرساء العقد. مقدم العرض 

)بيان األسباب(  االستجوابقدم ن على المستفيد أن يُ يتعي  فخالل الفترة المحددة لذلك، استجواب استالم طلب  إذا تم 3-25
بعد هذه الفترة. وفي  االستجواب( أيام عمل، إال إذا قرر المستفيد، ألسباب مبررة، تقديم هذا 5خمسة )خالل  المطلوب

في حال تأخير و . المطلوباالستجواب ( أيام عمل بعد تقديم 5خمسة ) تمدد فترة التوقف تلقائياً يجب أن هذه الحالة، 
 ويجب. استجواب من المستفيد( أيام عمل بعد تقديم آخر 5خمسة )، فلن تنتهي فترة التوقف قبل احدو  استجوابأكثر من 

، بأسرع وسيلة متاحة، بفترة التوقف التي تم تمديدها. كافة بإبالغ مقدمي العروض ،على الفور القيام، المستفيدعلى 
معلومات حول البإرسال نفسه، في الوقت القيام، المستفيد  يجب علىلعقود التي تخضع للمراجعة المسبقة، إلى اوبالنسبة 

 تم تمديدها إلى البنك اإلسالمي للتنمية. يفترة التوقف التي 

 يجب على( أيام عمل المحددة كتاريخ نهائي، 3بعد الثالثة ))بيان باألسباب(  واباستجالمستفيد طلب تقديم  إذا استلم 3-26
عشر خمسة  في موعد ال يتجاوزمن الناحية العملية، ويكون ذلك عادة ممكن  وقتأسرع في  االستجوابالمستفيد تقديم 
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إلى  دُ رِ تَ والتي ، بيان باألسباب( يوم عمل من تاريخ نشر إخطار إرساء العقد. أما بالنسبة لطلبات الحصول على 15)
 تؤدي إلى تمديد فترة التوقف.  يجب أالإنها ف ،( أيام عمل3ثالثة )الأي  ؛خارج نطاق التاريخ النهائي المحدد المستفيد

من أو  ،إلى مقدمي العروض غير الفائزين بصورة شفهية )على سبيل المثال، عبر الهاتف االستجواباتيمكن تقديم  27 -3
على  االستجواباتعبر الهاتف( أو وجها لوجه )في اجتماع(. ويقوم المستفيد بترتيب عملية تقديم يعقد مؤتمر خالل 

الخاص رض العط مناقشة تقييم هو فق االستجواباتالمستوى المناسب ومع الموظفين ذوي الصلة. والغرض من إعطاء 
متطلبات رسمية غير ويجب أال يفرض المستفيد عروض المنافسين اآلخرين. لمناقشة وليس  بعينه، مقدم العرضب

وفي الوقت المناسب. وعلى مغزى ذي )بيان باألسباب( استجواب ضرورية تحد من قدرة مقدم العرض على استالم 
 . )لبيان األسباب( جتماع الُمخصص لتقديم االستجواباالمقدم العرض أن يتحمل تكاليف حضور 

يجيب أن و  ،تلك المعلومات المتضمنة في اإلخطار بنية إرساء العطاء بيان األسبابر كر  يُ يجب أن وعلى أقل تقدير،  3-28
 ما يلي:  بيان األسبابيتضمن  ويجب أالعلى أي سؤال )أسئلة ذات صلة( يطرحها مقدم العرض غير الفائز. 

 .مقارنة كل نقطة من نقاط العرض مع عرض أحد مقدمي العروض اآلخرين -أ
 خرين. اآلعروض الاإلفصاح عن معلومات سرية أو حساسة من الناحية التجارية إلى مقدمي  -ب

إلى البنك من الملخص في سجالت الشراء الرسمية مع إرسال نسخة  استجوابملخص مكتوب لكل  اجيجب إدر    3-29
 لعقود الخاضعة للمراجعة المسبقة. إلى ااإلسالمي للتنمية بالنسبة 

 متعلقة بالشراء أثناء فترة التوقفالوى اشكال

على المستفيد أن يتعي ن إذا استلم المستفيد شكوى متعلقة بالشراء من أحد مقدمي العروض المشاركين خالل فترة التوقف،  3-30
. على الشكوى  بما في ذلك إعداد رد مكتوب ،يقوم على الفور بتأكيد استالم الشكوى واتخاذ اإلجراء المناسب على الفور

المعلومات والوثائق ذات الصلة،  بجميعإبالغ البنك اإلسالمي للتنمية وتزويده  ،هنفسالوقت في ويجب على المستفيد، 
ومسودة رد على الشكوى، للحصول على عدم الممانعة  ،أسباب ذلك(إبداء بما في ذلك اإلجراء المقترح اتخاذه )إلى جانب 

 من البنك اإلسالمي للتنمية. 

لمراجعة الشكوى، أن قام المستفيد باقتراح تغيير التوصية المتعلقة بإرساء في حالة المراجعة المسبقة، وإذا حدث نتيجة  3-31
يقوم المستفيد بإرساء  ويجب أالالمستفيد تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بتقرير تقييم االستشاري الُمعدل.  يجب علىالعقد، 

المستفيد عدم الممانعة من البنك اإلسالمي  العقد بدون استالم عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية. وإذا لم يتسلم
 استالم عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية.  يتم   ، إلى أنللتنمية خالل فترة التوقف، يتم تمديد فترة التوقف تلقائياً 

 إرساء العقد

يتم اإلرساء يجب أن التوقف، و يخضع إرساء العقد إلى الحصول على عدم الممانعة من البنك اإلسالمي للتنمية بعد فترة  3-32
الفنية والموارد  اتمقدم العرض الذي يلبي المعايير المناسبة للقدر إلى بالنسبة  أن يتم  ذلكخالل فترة صالحية العروض، و 

مقدم  يجب أال ُيشتَرط على. و (قيمة مقابل التكلفة)ال قيمة مقابلة للثمنيقدم أقصى  ه، أي العرضأنبر قر  تالمالية والذي 
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في الشروط  غير منصوص عليهاشروط إرساء العقد، االضطالع بمسؤوليات أو عمل  كشرط منالعرض الفائز، 
 أو تعديل العرض المقدم في األصل.  ،المرجعية

م معها أيضاً لبنك اإلسالمي للتنميةإلى ا نسخة من العقد الموقعتقديم المستفيد يجب على  3-33  ،صرفللأول طلب  ، ويقد 
 . ُحسن التنفيذ"( كفالة)أو " وضمان األداء

  إخطار إرساء )ترسية( العقد

نشر إخطار إرساء العقد على موقع نشرة األمم المتحدة ألعمال التنمية أو موقع عقب إرساء العقد، ، المستفيد يجب على 3-34
وفي حالة العطاءات باإلضافة إلى الموقع الخارجي للبنك اإلسالمي للتنمية.  ”DgMarket“ ةسوق بوابة التنمية الدولي

)المناقصات( التنافسية الوطنية، يجب نشر إخطار إرساء العقد باستخدام وسيلة اإلعالم ذاتها المستخدمة إلخطار 
. على اإلنترنت ي للتنمية، فضاًل عن الموقع الخارجي للبنك اإلسالم14-2الشراء المحدد، وذلك استنادًا إلى الفقرة 

 أن يحتوي إخطاء إرساء )ترسية( العقد على ما يلي: يجب و 

  .أ( االسم والرقم المرجعي للعقد قيد اإلرساء
  .ب( اسم مقدم العرض الفائز

 .ج( وضوع العقد
  ومدته. د( قيمة العقد

يكون أي عقد، يتم إرساؤه دون الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك  يجب أالفي حالة المراجعة المسبقة،  3-35
 البنك.  المشروع من جانباإلسالمي للتنمية، مؤهاًل للحصول على تمويل 

 األساليب األخرى المتبعة في اختيار خدمات االستشاريين 

 االختيار على أساس الجودة 

يرتكز أسلوب االختيار على أساس الجودة حصرًا على الجودة الفنية. وفي مثل هذه الحاالت، يـأتي السعر في المرتبة  3-36
إنشاء سد كبير في . ومن األمثلة على استخدام هذا األسلوب عليهمن حيث األهمية ويتم في العادة التفاوض  الثانوية

استشاريين في خصخصة موجودات عامة من ساعدة في المأو  ة معمارية خاصة،يمتطلبات هندسب الحجم أو مبنىً 
بالغة فيها النواتج تكون  التيالمشورة اإلدارية في الحصول على على درجة من التطور )الصناعات البتروكيماوية(، أو 

جودة األهمية لنجاح كفاءة القطاع العام )إصالحات مؤسسية رئيسية(. ويجب استخدام أسلوب االختيار على أساس ال
 الحاالت التالية:  إحدى في

ذات أهمية جوهرية لضمان نجاح العقد والمشروع، ما الدرجة العالية من الجودة الفنية لمهمة فيها  ُتعد  الحالة التي أ( 
  .المحور الرئيسي للمنافسة التي ُجعلت فيها هذه الجودةو 

  .االبتكار التحديد، ويشترطعلى  مستعصياً نطاق المهمة أو الحالة التي يكون فيها ب( 



 

42 
 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 أساليب اختيار الشركات االستشارية 

مما يجعل المقارنة السعرية أمرًا أمرًا ممكنًا، مختلفة الفنية الهج ن  الإمكانية استخدام أو الحالة التي تكون فيها ج( 
 صعبًا.   

الخيار المفضل. وتعد معظم الخطوات والوثائق هو هما يجوز للمستفيد اختيار بديلين اثنين محتملين لهذا األسلوب، أوال 3-37
الختيار على أساس الجودة والتكلفة، مع فروقات ا التي يتطلبهاالمتعلقة بطلب استدراج العروض إلى حد كبير هي نفسها 

 هما:  ،نان األسلوباطفيفة. وهذ

استدراج العروض تقديم عرض فني فقط. وال تتم اإلشارة إلى العرض المالي في هذه المرحلة. طلب لب اأن يط أ(
االختيار على أساس الجودة والتكلفة. أسلوب بموجب  مثلما ُتقي م العروض الفنيةويتم تقييم العروض الفنية 

سالمي للتنمية ألغراض تقرير تقييم عروض االستشاريين إلى البنك اإل تحويل )إرسال(على المستفيد يجب و 
، اإلسالمي للتنمية المراجعة والحصول على عدم الممانعة. وعقب الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك

لتقديم عرض مالي  درجة،على أعلى  الذي حصلالتي قَدمت العرض الفني  على المستفيد دعوة الشركة
 مة وتقييم محتوياته. ويتم إرسال تقرير التقييالشركهذه للتفاوض عليه. ويجب فتح العرض المالي بحضور 

المالي إلى البنك اإلسالمي للتنمية ألغراض المراجعة والحصول على عدم الممانعة إلجراء عملية التفاوض. 
دعوة االستشاري للتفاوض معه حول العرض المالي ومسودة العقد وإرسال  ، بعد ذلك،على المستفيدويجب 

األطراف من قبل منه جرى التفاوض عليه، والموقع عليه باألحرف األولى على كل صفحة يكون قد العقد الذي 
 ، إلى البنك اإلسالمي للتنمية ألغراض المراجعة والحصول على عدم الممانعة. وعقب الحصول علىالمتعاقدة

  . على المستفيد التوقيع على العقد والشروع بتنفيذهيجب عدم الممانعة من جانب البنك، 
تقديم كل من العرض الفني والمالي، لكن عقب االنتهاء من التقييم الفني، بطلب استدراج العروض  يطالبأن  ب(

ي األعلى، وذلك بحضور الفنالحاصل على درجة التقييم يتم فقط فتح العرض المالي المقدم من االستشاري 
أعاله. ويتم االحتفاظ بالعروض المالية المتبقية  تم تبيانهكما على ذلك الشركة االستشارية؛ والتفاوض معها 

. وفي حال نجاح المفاوضات والتوقيع على العقد، تتم إعادة العروض المالية المتبقية دون فتحها إلى مغلقةً 
   افسة.يفوزوا في المناالستشاريين الذين لم 

عقب الحصول على عدم ممانعة مسبقة من جانب البنك اإلسالمي  أن يقوم على المستفيديجب في حال تعثر المفاوضات،  3-38
 في العرض الفني. درجة تقييم ثاني أفضل  ةدعوة الشركة صاحبب للتنمية،

 االختيار على أساس األقل تكلفة 

على العرض ذي التكلفة و للمقارنة لعروض المالية ااألقل تكلفة على قابلية العرض يرتكز أسلوب االختيار على أساس  3-39
ممارسات  في إطاروالروتينية  القياسيةصغيرة الحجم أو المهام ذات الطبيعة الهذا األسلوب مالئمًا للمهام  عد  يَ و . األقل

 القياسية، مثل أعمال التدقيق المالي (االختصاصاتشروط المرجعية )، بحيث يكون من السهل تحديد راسخة جيداً 
مثلما يتم تقييم هذا العروض بموجب أسلوب التكلفة األقل، يتم طلب العروض الفنية والمالية وتقييمها و والهندسة البسيطة. 

في  على مستوًى أعلىلة الفنية المؤه ِ لعالمة( ا) لدرجةا دُتحد  لكن و االختيار على أساس الجودة والتكلفة،  وفق أسلوب
مقابل في باستخدام الجودة  حامرج  ال يتضمن هذا األسلوب تقييمًا و نقطة( من أجل ضمان الجودة.  80 - 75العادة )
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يجب . و فني اً فضل األ ذوي المراتبفقط االستشاريين  يستبقيعلى المستفيد أن يجب السعر. وعقب إجراء التقييم الفني، 
تقييم العروض المالية المقدمة من تلك الشركات فقط. في و العروض عالنية في عملية فتح ُقُدمًا على المستفيد المضي 

مفاوضات الإلجراء  تكلفةً  إجراء التقييم المالي، تتم دعوة االستشاري صاحب العرض المالي ذو التقييم المالي األقل بعدو 
، تتم بناًء على ذلك دعوة االستشاري صاحب ثاني أقل عرض مالي معه توصل إلى اتفاقمعه. وفي حال عدم ال

ؤا أفض المراتب في التقييمحين التوصل إلى اتفاق مع أحد االستشاريين إلى للتفاوض معه وهكذا،    .   الذين تبو 

 االختيار على أساس موازنة ثابتة 

يتم استخدام أسلوب االختيار على أساس موازنة ثابتة فقط في حالة المهام البسيطة والتي يمكن فيها تحديد االختصاصات  3-40
يجب المبلغ الثابت للموازنة. و أن تتجاوز لتكلفة ل ُيمكنال  وحيثما)الشروط المرجعية( ومدخالت الموظفين بشكل دقيق، 

الطلب من االستشاريين تقديم يجب أن ينص طلب استدراج العروض على المبلغ الثابت في صحيفة البيانات. كما 
االختيار على  يتم  تقديم العروض في إطار أسلوب كماتمامًا أفضل عروضهم الفنية والمالية في مظاريف منفصلة، 

شروط على المستفيد أن ُيعد يجب لموازنة. ولهذا الغرض، أساس الجودة والتكلفة، بحيث ال تتجاوز أرقام التكلفة سقف ا
في عملية فتح ُقُدمًا على المستفيد المضي كما يجب بعناية لضمان كفاية الموازنة لتنفيذ المهمة المطلوبة.  المرجعية

عند الفتح العلني االختيار على أساس الجودة والتكلفة. و تمامًا كما يتم  تقديمها في إطار أسلوب وتقييم العروض الفنية 
يجب على المستفيد كذلك سقف الموازنة. قيمتها للعروض المالية، ال يجب إجراء أي تقييم إضافي للعروض التي تتجاوز 

بغرض في تقييم العرض الفني قَدم العرض الفني الذي حصل على المرتبة األعلى يكون قد اختيار االستشاري الذي 
 عليه.  إجراء التفاوض على العقد والتوقيع

  اختيار االستشاريين المؤهلين

يتم اللجوء إلى اختيار الشركات االستشارية على أساس المؤهالت فحسب في حالة المهام الصغيرة أو ذات الطبيعة  3-41
ال ) و ة،اختيار شامل اترًا اتباع إجراءلفترة زمنية قصيرة، بحيث ال يكون مبر   معظم األحوال،في  ،الفريدة، والتي تمتد

راً  وفي . تستطيع أداءهافر بضع شركات مختصة ادة لمهمة بعينها تتو يلمعايير الفر اتخصص الشركة استيفاء  (يكون مبر 
، والحصول على عدم الممانعة من جانب شروط المرجعيةيجب على المستفيد في البداية إعداد إطار هذا األسلوب، 

أسلوب اختيار االستشاريين المؤهلين، ما استخدام مبدأ على و شروط المرجعية، حتويات البنك اإلسالمي للتنمية على م
االهتمام من الشركات يسعى المستفيد إلى توجيه طلب التعبير عن لم يكن ذلك محددًا في اتفاق التمويل، ومن ثم 

لحصول على إلى امع السعي  ،للمهمةأن يشير الطلب إلى العناصر الرئيسية يجب المتخصصة التي جرى تحديدها. و 
التعبير معلومات حول مؤهالت االستشاريين، وخبراتهم، وكفاياتهم المشهود لها في مجال المهمة. وعقب مراجعة طلبات 

على المستفيد إعداد قائمة مختصرة بقصد مراجعتها والحصول على يجب المعلومات، ما يتم استالمه من االهتمام و  عن
الشركة المختارة صاحبة المؤهالت من طلب الن جانب البنك اإلسالمي للتنمية، مع تقديم توصية بعدم الممانعة م

 المالي.  العرض الفني و  العرضيتضمن ُمجم ع األفضل تقديم عرض 
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لة إعدادعلى المستفيد يجب فيما يخص هذا األسلوب،  3-42 لبنك اإلسالمي للتنمية يعرضها على ال شروط مرجعية مفص 
الفني والمالي، على المستفيد تقييم  الُمجم ع: المراجعة والحصول على عدم الممانعة. وعقب استالم العرض ألغراض

من ممانعة ال. وعند الحصول على عدم اإلسالمي للتنمية العرض وتقديم تقرير تقييمي لعرض االستشاري إلى البنك
في التوقيع على العقد ُقُدمًا على العقد مع الشركة المختارة، والمضي  أن يتفاوضعلى المستفيد يجب البنك، جانب 

 أعاله.   التي ورد وصفهااالختيار على أساس الجودة والتكلفة ُأسلوب إجراءات  تمامًا كما يتم توقيعه في إطار

 االختيار من مصدر وحيد 

مسبقة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية، الممانعة الستثنائية، يجوز للمستفيد، وعقب الحصول على عدم االظروف الفي  3-43
الطلب من شركة استشارية واحدة إعداد عرضين فني ومالي، والتفاوض معها حول العقد، عقب الحصول على عدم 

المنافسة  المزايا التي تتحق ق منر من مصدر وحيد أسلوب االختيا ُيحق ق. وال اإلسالمي للتنمية الممانعة من جانب البنك
من األساسية مبادئ الشراء  مراعاة للتأكد منالتدابير الوقائية  جميععلى المستفيد اتخاذ  لك يجبوالتحليل المقارن، لذ

 حيث االقتصاد، والكفاءة، والعدالة، والفعالية. 

 أسلوب االختيار من مصدر وحيد:  استخدام قد تستلزم الظروف التالية 3-44

بها، طبيعية أو أزمة مالية أو أحداث أخرى مفاجئة غير قابلة للتنبؤ الكوارث الاألوضاع الطارئة الناجمة عن  أ(
؛ وال يجوز تبرير اآلنية المباشرةوتستدعي مشورة الخبراء  ،عواقب على المستوى الوطني أو اإلقليمي تنطوي على

على اعتبار أنهما من أو عدم كفاية التخطيط للشراء  نقصلخبرة الفنية الناشئة عن امتطلبات الحاجة إلى 
    .األوضاع الطارئة

  .بحيث تملك شركة استشارية وحيدة الخبرة الفنية المطلوبةالتي له طبيعة الُملكية الخاصة، مشورة ال ب(
االستشاريين  اختيار اتإجراء في إطارللحصول على عروض  عديد الجهود المبذولةعدم وجود ردود بالرغم من  ج(

  .تنافسي على أساس
  .روتينية )على سبيل المثال، المشاريع المجتمعية(الطبيعة الصغيرة وذات القيم ذات العقود ال د(
ون قد تم إرساء العقد األصلي بصورة تنافسية عقب إعداد ، بحيث يكالمماثلةستشارية االخدمات الاستمرارية و  هـ(

إلى ، كما هو الحال بالنسبة أعمال ما بعد التنفيذضمن تندرج التي لمهام ل ،قائمة مختصرة، على سبيل المثال
األعمال االنتهاء من ألعمال الهندسية التفصيلية عقب إجراء دراسة الجدوى، أو اإلشراف على التنفيذ عقب ا

أحد ات يجب اتباع إجراءفتنافسية،  بات باع إجراءاتإرساء العقد األولي  عدمالهندسية التفصيلية. وفي حال 
 ،التي تتولى تنفيذ العمل في الوقت الحاضر ،لشركة االستشاريةإدراج ا يجوزتنافسي بحيث الختيار اال بيلاأس

 :    وفق الشروط التاليةالقائمة المختصرة،  على
وعبرت عن اهتمامها بمواصلة  على نحو يبعث على الرضى،أن تكون قد أنجزت العمل الموكل إليها  -1

  .العمل
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 أساليب اختيار الشركات االستشارية 

في مثل هذا المستفيد باإلفصاح الكامل أمام جميع االستشاريين في القائمة المختصرة، وأن يقوم  -2
التي تتولى الختيار التنافسي الالحق، عن المعلومات التي قد تعطي للشركة االستشارية لسلوب األ

من هذه  21-1 الفقرةمن حيث أحكام عليهم جميعهم، تنفيذ العمل في الوقت الحاضر ميزًة تنافسيًة 
  .  التعليمات

 اختيار أنواع خاصة من االستشاريين 

رُ أنواع خاصة من االستشاريين لمهام معينة. و اختيار حاجة تقتضي القد  3-45 في العادة استخدام أنواع خاصة من  يتقر 
ة أثناء تنفيذ المشروع. وتتضمن جالحا حسبما تقتضيهاالستشاريين في وقت التقييم، أو بحسب كل حالة على حدة، 

 األنواع الخاصة من االستشاريين ما يلي:  

 أ( المؤسسات المالية
 ب( وكالء الشراء

 )والمعاينة( ج( وكالء التفتيش
 د( وكاالت األمم المتحدة 

  غير الحكوميةمنظمات الهـ( 
من المستفيدين من تمويل  عد  المستقلة، والتي تُ المشاريع التجارية المؤسسات و المشاريع الخاصة أو المؤسسات و و( 

 البنك اإلسالمي للتنمية.  جانبلمشاريع من ا

 استخدام المؤسسات المالية 

يجوز للمستفيدين استخدام الخدمات االستشارية لمؤسسات مالية )البنوك االستثمارية، أو البنوك التجارية، أو شركات  3-46
استشاريو الخصخصة( للحصول على المشورة فيما يتعلق بخصخصة موجودات عامة أو المساعدة اإلدارة المالية، أو 

أن تعتمد عملية االختيار على أسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة. وقد يجب في عملية الخصخصة نفسها. و 
نتائج سابقة تحقيق المحتملين، أو  ، أو وجود شبكة من المشترينمماثلةتتضمن معايير االختيار الخبرة في أداء مهام 

 المعتادةفي مجال الموجودات المباعة. ويجب أن يرتكز االختيار للمهام المتعلقة بتقديم المشورة فقط على المقارنة 
م األتعاب "أتعابللجودة والتكلفة ) فضاًل عن ذلك، إذا تضمن طلب استدراج و والنفقات القابلة لالسترداد(.  "المحاماة ُمقد 

 النجاحاألتعاب في حال أساس "تقاضي يجب أن يرتكز االختيار على فعروض المساعدة في عملية الخصخصة، ال
ن على أساس تقديراتهم الفردية لقيمة البيع المحتملة للموجودات، و ن المتنافسو االستشاري التي يقترحها )أتعاب النجاح("

لة، الفنية الدنيا المؤه ِ درجة التقييم وبموجب هذا البديل، إذا تجاوز االستشاري الموصوفة في طلب استدراج العروض. و 
ة القابلة لالسترداد مبالغ هي العنصر السعري الوحيد في المنافسة، بينما تعد الرسوم والتكلف "النجاح "أتعابقد تكون ف

ع من ر موق  َض حزيارات ما قبل تقديم العروض إلى الموقع )مع استخدام مَ لقيام ب. وقد تكون هنالك حاجة لال تتغي ر ثابتة
الحصول على عروض  وبهدفالزيارات( من أجل تقديم معلومات كافية لالستشاريين المتنافسين  المشاركين فيقبل 

 ض أثناء إجراءات التقييم. مستجيبة وتجنب الغمو 
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 استخدام وكالء الشراء 

في الحاالت التي يفتقر فيها المستفيد إلى القدرات الضرورية في مجال الشراء، قد يوصي البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاقد  3-47
وكيل شراء. ويتم في العادة التعاقد مع وكالء الشراء باتباع أسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة، ولكن في مع 

)الخدمات يجوز استخدام أسلوب االختيار على أساس ففي خطة الشراء،  بشكل كافٍ  وإذا تم تبرير ذلكظروف معينة، 
نسبيًا. أما خدمات قياسية  األقل تكلفة حيث تعد خدمات االستشاريين المقدمة من قبل وكالء الشراء هؤالءاالستشارية( 

المعطى لتكلفة المهمة  الت ناسبي الترجيحيقد يصل الوزن فأسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة، عند استخدام 
الدنيا  درجة التقييم الفني لكن وبالنظر إلى أهمية جودة خدمات االستشاريين، ُيوصى بأال تقلو ( نقطة، 50إلى خمسين )

لذي يتعامل مع عملية الشراء بالنيابة عن المستفيد، في العادة ( نقطة. ويحصل وكيل الشراء، وا80) نلة عن ثمانيالمؤه ِ 
. ويحصل وكيل الشراء الذي يقدم المشورة فقط، على ةثابتعلى أتعاب بنسبة أو  / و المبرمعلى نسبة من قيمة العقد 

الشراء  شهر(. ويجب أن يخضع تعيين وكيل - الزمن )موظفالمستند إلى أو على أساس العقد  ة،ثابت أتعاب بنسبة
 لبنك اإلسالمي للتنمية.    من جانب اإلى المراجعة المسبقة 

  (المعاينةالتفتيش )و استخدام وكالء 

قبل الشحن(  معاينةالتفتيش والاعتمادها قبل الشحن )ومعاينتها، ثم السلع  التفتيش علىعلى  المعاينةالتفتيش و يعمل وكالء  3-48
لع في بلد المنشأ أو عند وصول  الجودة، والكمية، والمطابقة مع  الت حق ق منمن أجل  ، وذلكإلى بلد المستفيدالس 

يجب أن لع الهامة. و المواصفات والسعر. ويجوز للمستفيدين استخدام هذا النوع من الخدمات االستشارية لشراء الس  
 وكالء الشراء.  مماثلة لتلك المعايير والترتيبات المت بعة معمعايير االختيار وترتيبات الدفع  تكون 

 دة استخدام وكاالت األمم المتح

، وذلك بصفة استشاريينوكاالت األمم المتحدة وغيرها من الوكاالت المتخصصة  للمستفيدين استئجار خدماتيجوز  3-49
ال يجوز أن فذلك،  ومعتها. امشورة مختصة في مجال خبر المساعدة و المؤهلًة لتقديم تلك الوكاالت في حال كانت 

عملية اختيار تنافسية، باستثناء أن المستفيدين قد يقبلون بالمزايا الوكاالت على أي معاملة تفضيلية في أي  تلكتحصل 
الدولية السارية.  االتفاقياتموظفيها بموجب لو  ،غيرها من الوكاالتلوالحصانات الممنوحة لوكاالت األمم المتحدة و 

بحسب التي يتم اشتراطها  ،دفعالخاصة للترتيبات الويجوز للمستفيد أن يتفق مع األمم المتحدة أو الوكاالت األخرى على 
 البنك اإلسالمي للتنمية.   من جانبأن تكون تلك الترتيبات مقبولًة  وشريطةميثاق الوكالة، 

الت األمم المتحدة وغيرها من الوكاالت المتخصصة، إضافة إلى أي مزايا أخرى بغرض تحييد المزايا التي تتمتع بها وكا 3-50
مثل اإلعفاء الضريبي، يجب استخدام أسلوب االختيار على أساس الجودة. ويجوز إشراك وكاالت األمم المتحدة وغيرها 

واجبة  30-3الفقرة  أحكام إذا ما كانت شروطمن الوكاالت المتخصصة على أساس أسلوب االختيار من مصدر وحيد 
 .  التطبيق
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 استخدام المنظمات غير الحكومية 

في المشاريع التي تتطلب المعرفة والمشاركة من قبل الجمعيات الوطنية، يجوز للمستفيدين استخدام المنظمات غير  3-51
)وخصوصًا الخدمات  اختصاصهاالحكومية إذا كانت مؤهلًة وُتقدم خدمات استشارية ذات نوعية جيدة في مجال 

الشركات االستشارية )أو  إلى جانب ،االجتماعية(. ويجوز شمول المنظمات غير الحكومية في القائمة المختصرة
رت عن اهتمامها. وفي مثل هذه الحاالت، يجب استخدام أسلوب اختيار على أساس الجودة المنظمات الربحية( إذا عب  

فيها  تكتسياالستشاريين المؤهلين من قبل المستفيدين. وفي الحاالت التي أو، إذا كان مبررًا بشكل كاف، اختيار 
يجب ، قد تضم القائمة المختصرة منظمات غير حكومية فقط. وفي مثل تلك الحاالت، ية القصوى المعرفة المحلية األهم

يار على أساس األقل تكلفة أو االخت ،استخدام أسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة ،في العادة ،على المستفيدين
بعينها، والتي تحتاج  ، وذلك باستخدام المتطلبات المحددةالحالة)أو أسلوب آخر لالختيار على أساس التكلفة(، حسب 

. كما قد يكون من المناسب استخدام أسلوب االختيار من مصدر وحيد، عقب الحصول على إليها المهمة، كمعايير
 .  واجبة التطبيق 30-3الفقرة  إذا كانت شروطاإلسالمي للتنمية، البنك جانب عدم الممانعة من 

 التمويل المقدم من البنك اإلسالمي للتنمية إلى القطاع الخاص  في إطاراستخدام االستشاريين 

من  ةمستفيد، التي تعتبر جهة لمشاريع التجارية المستقلةللمؤسسات أو لأو  ،للمشاريع الخاصةللمؤسسات أو وز جي 3-52
باع الممارسات التجارية ات   ،بشكل مباشر أو من خالل وسيط مالي ،البنك اإلسالمي للتنمية جانبالتمويل المقدم من 

، يجب أن تكون هذه الممارسات مقبولًة ومع ذلكلدى القطاع الخاص من أجل التعاقد مع االستشاريين.  المعمول بها
في العادة اتباع أحد األساليب التنافسية المذكورة أعاله اإلسالمي للتنمية . ويشترط البنك للتنميةاإلسالمي  لدى البنك

 . اإلسالمي للتنمية متطلبات األهلية لدى البنك وفقللمهام األكبر حجمًا. ويجب اختيار االستشاري 
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 اختيار االستشاريين المستقلين

 اختيار االستشاريين المستقلين - الفصل الرابع

 استخدام االستشاريين المستقلين 

من كادر مختص احتياطي من  مدعوماً الخبراء من شركة استشارية )عندما ال تتطلب الخدمات االستشارية فريقًا من  4-1
قد يرغب المستفيدون في اختيار استشاريين مستقلين يملكون الخبرة والمؤهالت الضرورية ف(، المقر الرئيسي للشركة

 لمهمة معينة. 

 أنواع الخدمات االستشارية 

 تتضمن أنواع الخدمات االستشارية المقدمة من قبل االستشاريين المستقلين:  4-2
  .(االختصاصاتشروط المرجعية )أ( إعداد 

  .ب( تحديث أو مراجعة دراسات الجدوى 
  .التصاميم الهندسية األولية للمشاريع الصغيرةإعداد ج( 

 .تنظيم واإلدارة المؤسسيةد( المساعدة الفنية في التخطيط االقتصادي والقطاعي، وإعادة ال
  .عروض االستشاريينواألشغال و هـ( المساعدة في تقييم عروض السلع 

  .قارير اإلنجازإعداد تاإلشراف، أو عملية ، أو المشاريعو( المساعدة الفنية في إدارة 
  .ز( التدريب

 ح( الخدمات الفكرية األخرى المطلوبة من قبل المستفيد. 

عند نشوء ظروف خاصة،  - في وقت التقييم أو ،لهمالمطلوبة الستشاريين المستقلين ورصد الموازنة إلى ايتم تحديد الحاجة  4-3
من  االهتمام إفادات التعبير تلق يعلى المستفيدين في العادة اإلعالن عن المهمة من أجل يجب أثناء تنفيذ المشروع. و 

ومن  ،بياناتالقواعد واقع ما يتوافر لديهم من . وبشكل بديل، قد يقوم المستفيدون بإعداد قائمة مختصرة من االستشاريين
. ويجب إجراء االختيار من خالل مقارنة شروط المرجعيةالتواصل مع االستشاريين المستقلين من خالل تزويدهم بثم  

، وإذا انطبق اتهمخبر في ، و لالستشاريين ي الخلفية األكاديميةفاالختيار ل معايير مرشحين على األقل. وتتمث   3مؤهالت 
 المعرفة بالظروف واللغة المحلية.    في ذلك على المهمة، 

 التقييم 

المعايير الفرعية التالية كما هو  موز عة على نقطة( 100ئة )ايجب تقييم أي استشاري مستقل بناًء على ما مجموعه م 4-4
 مبين في المثال أدناه: 

 النقاط معايير التقييم 
 30 المؤهالت العامة لالستشاري المستقل المقترح

 50 الفنية لدى االستشاري والخبرة في مجال المهمة اتكفاية الخبر 
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 اختيار االستشاريين المستقلين

 15  والقطاعالخبرة في المنطقة 
 5 اللغة 

 

على المستفيد استخدام خطاب الدعوة لتقديم العطاءات يجب الختيار التنافسي لالستشاريين المستقلين، إلى ابالنسبة  4-5
على المستفيد يجب البنك اإلسالمي للتنمية بخصوص االستشاريين المستقلين. و  القياسي المعتمد من جانبوالعقد القياسي، 

االستشاريين المستقلين،  ع. ويجوز التعاقد مفي التقييم األعلى الدرجةالذي أحرز الستشاري المستقل على اأن يعرض العقد 
أو من خالل منظمة يرتبط بها  ،المستقلين العاملين لحسابهم الخاص(االستشاريين على الظروف، بشكل مباشر ) اً اعتماد

 دولية.مؤسسة ذلك االستشاري، مثل شركة استشارية، أو مؤسسة أكاديمية، أو مؤسسة حكومية أو 

 االختيار من مصدر وحيد في حاالت استثنائية  أسلوب

يجوز للمستفيدين التعاقد مباشرةً مع استشاريين مستقلين )باستخدام أسلوب االختيار من مصدر وحيد(، في حاالت استثنائية،  4-6
 : على سبيل المثال ومنها

  .اختيار االستشاري للقيام بها على أساس تنافسيأ( المهام التي تمثل استمراريًة للعمل السابق لالستشاري، والتي تم 
  .( أشهر6ب( المهام التي تستغرق أقل من ستة )

  .لها ج( األوضاع الطارئة الناجمة عن كوارث طبيعية أو أزمة مالية أو أحداث مشابهة
 . دى أي استشاريين آخرينل ، أو ال تتوافر مطلقاً بضعة استشاريين لدىفر الخبرة الفنية المطلوبة سوى اد( عندما ال تتو 

شروط المرجعية  همعو  ،دعوة لتقديم العطاءاتالتزويد االستشاري بخطاب  في مثل هذه الحالة، على المستفيد 4-7
 وشروط العقد.  (االختصاصات)

قبل إرسال  الشروط المرجعيةعلى المستفيد طلب الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية على  4-8
إلى على المستفيد القيام فقط بإرسال مؤهالت االستشاري وشروط العقد يجب العرض. وبخصوص إجراءات االختيار، 

 التفاوض على العقد وتوقيعه. الشروع في  للحصول على عدم الممانعة قبلالبنك اإلسالمي للتنمية 
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أنواع العقود واألحكام األساسية  -الملحق أ  

 أنواع العقود واألحكام األساسية - الملحق )أ(

 أنواع العقود  (1

 للخدمات االستشارية:  قياسيةمن أنواع العقود النموذجية أو ال الكثيريقوم البنك اإلسالمي للتنمية باستخدام  1-1

  .)معق دة( مقطوعة لمهام متطورةالقيمة اإلجمالية الأ( عقود 
  .بسيطةالمهام لمقطوعة لال القيمة اإلجماليةعقود ب( 

دة( ج( العقود الزمنية    .)المعقدة( للمهام المتطورة)المستندة إلى مدة زمنية محد 
  .د( العقود الزمنية للمهام البسيطة

 لالستشاريين المستقلين.  والمستندة إلى مدة زمنية محددةمقطوعة ذات القيمة اإلجمالية الهـ( العقود 
الخدمات االستشارية الممولة  لتقديم القياسيةاستخدام هذه العقود النموذجية أو  ،في العادة ،على المستفيدينيجب  1-2

ال تكون فيها هذه العقود مالئمًة لمهمة استشارية  ، التينادرةالحاالت الالبنك اإلسالمي للتنمية. وفي  جانبمن 
 قة من جانب البنك، يجوز استخدام نموذج عقد مختلف مع الحصول على عدم الممانعة المسببعينها محددة

 . اإلسالمي للتنمية

دة بعينهافي ظروف  1-3 ، يجوز استخدام أنواع خاصة من العقود، بما يكفي ةً مبرر الظروف  تلك تكانما ، وإذا محد 
(، يةاإلطار  العقودغير المحدد )بما في ذلك  التوريداألتعاب الطارئة، وعقود عقود أو  / م األتعاب وقد  مثل عقود مُ 

(، من قبل المستفيد بشرط القيمة المقابلة للثمن تحقيق المستوى األمثل منوالعقود على أساس األداء )من أجل 
)استخدام أنواع خاصة  الحاالت تلكالحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك اإلسالمي للتنمية. وفي مثل 

ل، يجب أن من العقود( تطبيق مثل هذه األساليب  بمقتضاهاالتي سيتم خطة الشراء ذات الصلة الشروط  تفص 
االتفاقية المقترحة تلك أو المقترح العقد ذلك على المستفيد تزويد البنك اإلسالمي للتنمية بمسودة يجب التعاقدية. و 

الممانعة عدم  استخدامها، باإلضافة إلىاستخدامه أو  اإلسالمي للتنمية فيوالحصول على عدم الممانعة من البنك 
 .كان ذلك واجب التطبيقما إذا  ،عملية االختيار المتخصص المرتبطة في استخدام

وصف لألحكام الرئيسية في العقد ضمن  ثمةللخدمات االستشارية،  القياسيةلعقود النموذجية أو إلى ابالنسبة  1-4
 ، على وجه التحديد،بالمهمة الخاصةاألحكام أما . كونها شروط قياسية والتي ال يجوز تغييرها ،العامة"العقد "شروط 

لةوأي تعديالت على الشروط العامة للعقد الخاصة". ويجب أن يكون العقد  العقد ضمن "شروط ، فهي مفص 
 من طلب استدراج العروض.    اً النموذجي دائمًا جزء

 : سواء أكانت عقودًا قياسيًة أم غير ذلك، االستشارية األحكام التاليةخدمات العقود جميع  أن تتضمنيجب  1-5

 توريدعلى  وقدرته لخدمات االستشارية وتؤكد على جاهزية االستشاري إلى اديباجة توَضح حاجة المستفيد  أ(
  .الخدمات االستشارية

  .األحكام المتعلقة بمتطلبات األهلية ب(
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ن منها مستندات القائمة  ج(   .لعقداالتي يتكو 
  .التعاريف والتفاسير للمصطلحات األساسية المستخدمة في العقد د(
  .تاريخ البدء وتوقيت االنتهاء من تقديم الخدمات االستشارية هـ(
القاهرة، والحقوق  ى القو حدوث ، بناًء على إخطار من قبل المستفيد أو في حالة مدتهوإنهاء العقد تأجيل  و(

  .مات المترتبة على كل طرفوااللتزا
  .دخول العقد حيز التنفيذ ز(
  .األحكام المتعلقة بتعديل العقد ح(
 .، بما في ذلك ظروف تعويض كل طرف للطرف اآلخرهموالمطلوبات من هموالتزاماتأطراف العقد، حقوق  ط(
   .أثناء فترة العقد للتنظيم االستشاري  خضوعأو االستشاري األحكام الناظمة للتغييرات في وضعية  ي(
 .المشروعتنفيذ الذي يتم فيه بلد التوضيح حول المتطلبات الضريبية التي ٌتطبق على االستشاري في  ك(
  .توفيرها االستشاري يتعي ن على تحديد أنواع التأمينات التي  ل(
  .بموجب العقد التي يتم  إعدادهااألحكام المتعلقة بملكية الوثائق  م(
  .من جانب المستفيدونظراؤهم كادر االستشاري  ن(
  من الباطن.التنازل عن الخدمات االستشارية أو أي جزء منها إلى استشاريين  (س
  الدفع.الرسوم والنفقات القابلة لالسترداد إلى االستشاري وأسلوب  سداد ع(
  .اإلجراء المتبع في تسوية المنازعات (ف

  .الواجب التطبيق عليهالعقد والقانون لغة  (ص
 اإلخطارات الرسمية. إرسال االستشاري لغايات عنوان عنوان المستفيد و  (ث

 أساليب الدفع لقاء خدمات االستشاريين  -2

 رقابةودرجة المرونة أو ال التي ينبغي تقديمها،تتنوع طرق الدفع لقاء الخدمات االستشارية بحسب نوع الخدمة االستشارية  2-1
  أو باستخدام مزيج منها: األشكال التاليةأحد ممارستها. وفي العادة، يتم الدفع من خالل في المأمول 

 ثابت(السعر ال) ةمقطوعال جماليةاإل ذو القيمةعقد ال

الخدمات االستشارية. ويتم  نظير توريدمثل المبلغ اإلجمالي المستحق ت، قيمة إجمالية مقطوعةيعتمد نوع هذا العقد على   2-2
جميع التكاليف القابلة لو  ،االستشاري  وموظفالذي يقضيه لوقت لالوصول إلى هذا المبلغ بناًء على المدخالت التقديرية 

 لالسترداد. ويتضمن العقد تفصياًل لهذه المكونات الرئيسية. 

ومدة الخدمات  ،للمهام التي يكون فيها المحتوى  ،بشكل رئيسي ة،مقطوعذات القيمة اإلجمالية اليتم استخدام العقود   2-3
. ويفضل البنك اً ها كمي  قيمت ل وصفها وتحديدهوالمخرجات المطلوبة محددًة بشكل واضح، وبالتالي من الس   ،االستشارية

 الهندسة التفصيلية. خدمات تصميم و للهذا النهج لدراسات الجدوى و استخدام اإلسالمي للتنمية 
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جرى تحديدها بحسب ما خدمات استشارية محددة،  بتوريدمقطوعة دورية، والتي ترتبط إجمالية تعتمد الدفعات على مبالغ   2-4
 في جدول الدفع. 

 ن فضاًل عن التكاليف القابلة لالسترداد( والموظفالذي يقضيه وقت الالعقود الزمنية )أجور 

وطول الفترة التي ُتور د خاللها  ستخدم هذا النوع من العقود عندما يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات االستشاريةيُ   2-5
وصول  مدخالتلكون الخدمات االستشارية بأنشطة أطراف أخرى في المشروع، أو وذلك إما الرتباط ، هذه الخدمات

وباإلضافة إلى البنود القابلة لالسترداد، ذلك.   القتضاء الضرورة عة على فترات زمنية نظراً موز  االستشاريين إلى األهداف 
ويتم تحديد هذه ترتكز أتعاب االستشاري بموجب هذا النوع من العقود على أجور زمنية مقبولة لموظفي االستشاري، 

صها وفئاتهابحسب  األجور لة المرفق ب، في الجدول مجال تخص  أكثر ما تناسب العقد. وتناسب مثل هذه العقود ذي الص 
 اإلشرافية، أو الدراسات التي تتطلب وقتًا طوياًل، أو المساعدة الفنية، أو التدريب.  الخدمات 

رواتب الموظفين،  من كالً  األجور الشهرية للموظفينقيمة وتتضمن  ،األجور الشهرية للموظفينقيمَة الزمنية  ُتمثل األجورُ   2-6
واألرباح. ويجب أن يتضمن هذا النوع من العقود مبلغًا أقصى  الثابتةالعامة والمنافع االجتماعية، والتكاليف، والنفقات 

أن يتضمن هذا المبلغ األقصى مخصصًا للحاالت الطارئة يجب من مجموع الدفعات التي سُتقدم إلى االستشاريين. و 
صاً  منظورة،لتغطية أي عمل أو نفقات غير   حيثما يقتضي األمر. ،تعديل األسعارل ومبلغًا ُمخص 

 األتعاب الطارئة عقد أو  / األتعاب و مقد  عقد مُ 

م األتعاب واألتعاب الطارئة من قبل االستشاريين الماليين )البنوك أو الشركات المالية(. د  قَ مُ  دمن الشائع استخدام عق  2-7
 وجوب سداد أتعاب يكون النجاح، حيث  أتعابم األتعاب و د  قَ ويتضمن التعويض الذي يحصل عليها االستشاري مُ 

بشكل  قابلة للت حديد (منجزاتتحقيق ط قياس )اعلى بلوغ نقأو  ،أحداث متفق عليهاُمعل قًا على  ، في العادة،النجاح
 واضح. 

 غير المحدد  التوريدعقد 

يتم استخدام هذا العقد عندما يحتاج البنك اإلسالمي للتنمية إلى خدمات متخصصة "عند الطلب" لتقديم المشورة حول   2-8
ممق هوتوقيتاه ال يمكن تحديد مدو ينه، بحيث نشاط بع "مستشارين"  لالحتفاظ بوجودًا. ويشيع استخدام هذا النوع من العقود د 

القضايا في هيئات تسوية في ، وخبراء للفصل  ماإقامة سد   خبراء لتنفيذ مشاريع متطورة )على سبيل المثال، هيئة
في ويكون ذلك ، ونحو ذلكالشراء، وحل المشكالت الفنية،  بشأنالمشورة إسداء المنازعات، واإلصالحات المؤسسية، و 

العادة لمدة سنة واحدة أو أكثر. ويتفق البنك اإلسالمي للتنمية والشركة على أسعار الوحدات التي سُتدفع للخبراء، ويتم 
 ستخدم فعليًا.    الدفعات على أساس الوقت المُ  سداد

 العقد على أساس األداء 

القيمة مخرجات الخدمات االستشارية، مما يحَسن من  توريدلتعزيز )عقد األداء( تم استخدام العقد على أساس األداء ي  2-9
دل ل على أن  منجزات تُ  بلوغ نقاط قياسلالستشاري عند مستحقة الدفعات  وُتصبح. )القيمة مقابل التكلفة( المقابلة للثمن
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دة بعينها قد تم  فةما ناتج ما أو مخرجات على سبيل المثال، إنجازها أو تحقيقها )من المشروع محد  في تصميم  ُمعر 
من حيث  وأن تكون هذه النقاط كافيةً بشكل واضح،  ،لعقدنقاط القياس في اتحديد  وال بد من(. المتابعة المشروع وأطر

أثناء فترة التفاوض على  ،مع االستشاري . ويتم االتفاق ، وأن تكون قابلًة للت حق ق منهاالمتابعة الفعالةللت مكين من العدد 
على  الت حق ق من نقاط القياس. وتعتمد سهولة الالزمة للت حق ق من بلوغ نقاط القياسمؤشرات الو  نقاط القياسعلى  ،العقد

بالنسبة ما نوعًا  نسبيًا في مشروع إنشائي، لكنها قد تكون صعبةً  بشكل مباشر تتم عملية الت حق ققد فطبيعة المشروع. 
سيمشاريع التعزيز المؤسسي. وفي حالة إلى  مبادئ العقود  حل توفيقي يجمع بين، يتم تطبيق مشاريع التعزيز المؤس 

المدخالت  إلىالستشاري إلى ادفعات العقد مئوية من نسبة  تستنداألداء. وفي مثل هذه الحالة، مبادئ عقود الزمنية و 
، "االستراتيجية"نقاط القياس أو أكثر من  ةواحدنقطة قياس "استراتيجية"  إنجاز إلىأخرى مئوية نسبة تستند ، و نجزةالم

 .في أغلب األحيان الحق من العقدالجزء الفي 
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 . أحكام الدفعات 3

تفاصيل حول الدفعات، والعمالت المستخدمة  تعطيأحكام واضحة في العقد،  بفعليتم تنظيم الدفعات إلى االستشاري  3-1
 في الدفع، وأسعار الصرف ذات الصلة، والنسب المستحقة بالعمالت المحلية واألجنبية. 

 ةالمقطوع القيمة اإلجمالية

الُمحرز التقدم أو جدول  ،الجدول الزمني المتفق عليه وفقالمقطوعة  ذات القيمة اإلجماليةعقود البموجب تسدد الدفعات  3-2
أو مراحل الخدمة  ،، والتي تمثل مراحل إنجاز مختلف المهام)األعمال الُمنجزة( مرتبط بالمخرجاتالو  ،محددالمرحلي ال

 (. )السوفتوير ، والبرمجيات)المناقصة( )مثل التقارير، والرسومات، وجداول الكميات، ووثائق العطاءات

 الزمنيةالعقود 

القابلة لالسترداد من خالل دفعات شهرية، أو دفعات  والمصروفاتأتعاب االستشاري  سدادبموجب العقود الزمنية، يتم  3-3
 على فترات زمنية متفق عليها. 

 سلفة التعبئة

. ويتم تقديم السلفة كافة أنواع العقود في إطارالستشاري ل (بدل انتقالتعبئة )سلفة  بدفعيسمح البنك اإلسالمي للتنمية  3-4
لدى المستفيد والبنك اإلسالمي  يكون مقبوالً وغير مشروطة من قبل بنك تجاري،  ،غير قابلة للنقض كفالةمقابل إصدار 

 .  بدل االنتقالللتنمية، بقيمة تعادل سلفة 

قبل عضو آخر في  لنفقات القابلة لالسترداد لالستشاري بشكل مشترك منا /االستشاري  عندما يتم تمويل أتعاب 3-5
 متطلبات أعضاء مؤسسة التمويل التنموي.  وفق، تكون الضمانة واجبة الدفع 17مؤسسات التمويل التنموي 

الستشاري. وتتنوع نسبة سلفة التعبئة إلى التي يتحملها ابشكل معقول تكاليف التعبئة  بدل االنتقالأن تغطي سلفة يجب  3-6
 (%10) عشرة في المائة . وتتراوح هذه النسبة في العادة ما بينمحل  العقدالسعر اإلجمالي للعقد بحسب طبيعة المهمة 

يجب . و (%20عشرين في المائة ) نسبةوال يجب أن تتجاوز تحت أي ظرف من الظروف ، (%20عشرين في المائة )و 
 السلفة بشكل واضح في العقد.  قيمة وصف آلية استرداد 

 . تعديل األسعار 4

أي زيادة في تكلفة أو أجور خدمات االستشاري إحداث بمن جانب البنك اإلسالمي للتنمية، في العادة، السماح ال يجب،  4-1
استمرت خدمات االستشاري في حال  غير أنهالعرض. االستشاري شهراً ابتداًء من تاريخ تقديم  18بسبب التضخم خالل 

من خالل تطبيق معادلة معيارية  وذلك بسبب التضخم، يجوز إجراء تعديالت على األسعارف، شهراً  18لمدة تتجاوز 
على أساس المؤشرات المنشورة ذات الصلة وبحسب ما ينص عليه العقد. ويجوز أن تتضمن العقود ذات المدد األقصر 
                                                                 

للتنمية )أوبيك( المصدرة للنفط : مجموعة التنسيق العربية، صندوق أبو ظبي للتنمية، صندوق منظمة الدول مما يليمجموعة التنسيق أعضاء تألف ي 17
، البنك العربي للتنمية االقتصادية العربية االقتصادي واالجتماعي، الصندوق الكويتي لإلنماءالدولية، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق العربي 

 فريقيا.  أللتنمية االقتصادية في 
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أو غير  / أو األجنبي سيكون مرتفعًا و / ندما يكون من المتوقع أن التضخم المحلي ونصًا حول تعديل األسعار ع
 . به قابل للتنبؤ

 متطلبات األهلية  -5

ال لبس فيه، بشكل صريح  ،طلب استدراج العروضوجوب أن ينص ل السياسة األساسية للبنك اإلسالمي للتنمية في تتمث   5-1
أقصى درجات االلتزام بمتطلبات  مراعاةبالخدمات االستشارية بتقديم  ومشاركيه واالستشاريين الفرعييناالستشاري قيام على 

 . 22-1 – 4-1 اتقر األهلية المنصوص عليها في الف
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 المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.تعليمات شراء الخدمات االستشارية في 

 

المراجعة المسبقة والالحقة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية -الملحق ب   

 من جانب البنك اإلسالمي للتنمية والمسبقةالمراجعة الالحقة  -الملحق ب

 . المقدمة 1

تأدية مسؤولياته  في معرضيقدم هذا الملحق ملخصًا لوظيفة اإلشراف على الشراء من جانب البنك اإلسالمي للتنمية  1-1
على المخاطر  قائممهمة اإلشراف على عمليات الشراء من خالل اتباع نهج اإلسالمي للتنمية االئتمانية. ويمارس البنك 

المستفيد باإلضافة إلى المراجعات المستقلة بحسب  التي يقوم بهاوالحقة ألنشطة الشراء  مسبقةمراجعات إجراء يتألف من 
 ما يراه البنك ضروريًا.  

أو الالحقة على أساس مخاطر الشراء المتعلقة بالمشروع  المسبقة ما إذا كانت عملية الشراء ستخضع إلى المراجعةر يتقر   1-2
تقييمها إعادة ، باإلضافة إلى تقييم هذه المخاطر أثناء فترة التحضير للمشروعالبنك اإلسالمي للتنمية  ويتولىوالعقد. 

 المراجعة المسبقةالعقد من المراجعة الالحقة إلى  / أثناء تنفيذ المشروع. وقد تتغير وضعية المشروعوتحديث معلوماتها 
 في ظروف معينة كما هو مبَين أدناه. 

 اختيار االستشاري  اتإجراء -2

 ،ألغراض المشروعباقتراحها المستفيد  التي يقوماختيار االستشاريين،  اتالبنك اإلسالمي للتنمية مراجعة إجراءيجب على   2-1
 ما يلي: ل ضمان امتثالهجل أل

  .التعليماتهذه  أ(
 .خطة الشراء المقترحة بحسب ما هو متفق عليه بين المستفيد والبنك ب(
 اتفاق التمويل. اللذان يشتمل عليهما الخطة التنفيذية وجدول الصرف  ج(

تغييرات أخرى في جدولة تأخير، أو حاالت  بحدوث أي ، على الفور،على المستفيد إخطار البنك اإلسالمي للتنميةيجب  2-3
االتفاق مع البنك على التدابير من ثم ، و تنفيذ المشروع في الوقت المناسبنجاح على تأثيرًا كبيرًا  االختيار، مما قد يؤثر اتإجراء

 . التصويبية

 المراجعة المسبقة   -3

على  جبي(، 18)والمشار إليه في اتفاق التمويل الشراءالمبلغ المبي ن في خطة قيمتها فيما يخص كافة العقود التي تتجاوز  3-1
 : القيام بما يلي المستفيد

تزويد البنك اإلسالمي للتنمية ألغراض المراجعة والحصول على عدم الممانعة، بالتكلفة التقديرية المقترحة،  أ(
يجب . و الدعوة الستدراج العروضتوجيه قبل ، وذلك قائمة مختصرة باالستشاريين وطلب استدراج العروضبو 

                                                                 
دون  من في عملية اختيار االستشاريينُقُدمًا يجوز للمستفيد المضي  على أنه قيمتها عن حد معينلعقود التي تقل إلى اقد تنص خطة الشراء بالنسبة  18

فترة التوقف. وفي مثل هذه الحالة، أثناء شكاوى الاستالم باستثناء حاالت من جانب البنك اإلسالمي للتنمية،  المسبقة إلى الحصول على الموافقةالحاجة 
)انظر أيضًا الملحق هـ(، وقد تخضع العقود التي تقل قيمتها عن الحد المقرر للمراجعة الالحقة من  المسبقةالحقة إلى ل العقد من المراجعة اليتحو  

 جانب البنك اإلسالمي للتنمية. 
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التعديالت على القائمة المختصرة والوثائق بحسب ما يطلبه البنك بصورة معقولة. ويتوجب  إجراءعلى المستفيد 
على أي تعديالت إضافية قبل إصدار طلب اإلسالمي للتنمية الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك 

 القائمة المختصرة.   المدرجة أسماؤهم علىتشاريين استدراج العروض لالس
لعروض  قياسيعلى المستفيد استخدام تقرير التقييم اليجب تقييم عروض االستشاريين، إلى بالنسبة  ب(

 المستخدم من قبل البنك اإلسالمي للتنمية.  ،االستشاريين
على أساس األقل تكلفة، واختيار االستشاريين اختيار االستشاريين المؤهلين، واختيار عند استخدام أساليب  ج(

 اً محضر  عد  وأن يُ  ،أن يفتح العروض الفنية ،أوالً  ،ثابتة، على المستفيدالموازنة العلى أساس االستشاريين 
 كانفي م مغلقةً لمالية على المستفيد إبقاء العروض اكما يجب . ى المحضرإجراءات الفتح ومن ثم التوقيع علب

 آمن. 
البنك اإلسالمي للتنمية بتفاصيل التقييم  زودأن يُ على المستفيد يجب تقييم العروض الفنية، االنتهاء من عقب  د(

ل جزءًا منالفني ) أن اإلسالمي للتنمية الستشاريين(. وفي حال قرر البنك اتقرير تقييم  وهذه التفاصيل تشك 
بعدم  إخطار المستفيد على الفور، ،البنكيجب على التقييم الفني ال يتسق مع أحكام طلب استدراج العروض، 

ذلك، يقوم البنك بإصدار عدم الممانعة على التوصيات التي جاءت وخالفاً لواإلشارة إلى أسباب قراره.  االت ساق،
الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك  في تقرير التقييم الفني. كما يجب على المستفيد أن يطلب

 أوصى تقرير التقييم الفني برفض كافة العروض.   حال اإلسالمي للتنمية في 
في عملية الفتح العلني ُقُدمًا على المستفيد المضي يجب عندما يشكل السعر عاماًل في اختيار االستشاري،  هـ(

البنك اإلسالمي للتنمية على التقييم الفني. ثم يمضي للعرض المالي عقب استالم عدم الممانعة من جانب 
 بدراسة العرض المالي بحسب أحكام طلب استدراج العروض. ُقُدمًا المستفيد 

طلب استدراج  وفقض )و فترة صالحية العر تمديد  هفي حال طلبيجب على المستفيد إخطار البنك اإلسالمي  و(
الضرورية. وعندما  والتصاريحالعروض( من أجل االنتهاء من إجراءات التقييم، أو الحصول على الموافقات 

 من جانب البنك المسبقة ( أسابيع، يجب الحصول على عدم الممانعة4يتجاوز التمديد األول مدة أربعة )
 . مددهارف النظر عن ، وكذلك لجميع فترات التمديد الالحقة، بصاإلسالمي للتنمية

على المستفيد تزويد البنك اإلسالمي للتنمية ألغراض المراجعة والحصول على عدم الممانعة، بتقرير يجب ز( 
 التي فازت بالمنافسة،بشأن الشركة  المستفيد توصياتومعه لعروض االستشاريين الفنية والمالية الُمجم ع التقييم 

 الفني والمالي.  المجم ع في التقييم بحصولها على أعلى درجة 
ح( عند الحصول على عدم الممانعة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية، على المستفيد دعوة الشركة التي وقع عليها 

إلجراء مفاوضات معها، وذلك بقصد إرساء العقد على الشركة في حال نجاح المفاوضات. وفي  ،االختيار
، على مسودة العقد الصادر مع طلب استدراج العروض، فقط ت طفيفةحالة عدم وجود تغييرات، أو وجود تغييرا

ون من دالعقد عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني  وضع اللمسات األخيرة علىيجوز للمستفيد والشركة المختارة 
 لحصول على موافقة مسبقة من جانب البنك.  إلى االحاجة 
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أن أحكام وشروط بعقب انتهاء المفاوضات واالنتهاء من وضع مسودة العقد بصورته النهائية، إذا ما تبي ن، ط( 
على يجب تقديم العروض، الدعوة إلى على أساسها  تعن تلك التي تم ،بصورة جوهرية ،العقد تختلف

اجعتها بغرض مر إلى البنك اإلسالمي للتنمية المستفيد أن يرسل مسودة العقد التي جرى التفاوض عليها 
إبراز التغييرات، وتقديم توضيح السبب وراء اعتبار هذه التغييرات مالئمًة بغرض وتقديم المالحظات بشأنها، و 

 . 19وضروريةً 
ي( إذا قرر البنك اإلسالمي للتنمية أن العقد الذي تم التفاوض بشأنه غير متسق مع أحكام طلب استدراج 

اإلسالمي قراره، ويجوز للبنك  ى الفور، وتبيان األسباب وراءعلإخطار المستفيد  ،على البنكيجب العروض، ف
البنك  وبخالف ذلك، يجب علىالطلب من المستفيد تعديل العقد بالتشاور مع الشركة المختارة. للتنمية 

اإلخطار بنية  بإرساللمستفيد تفويض اعلى العقد الذي جرى التفاوض بشأنه و  ممانعة منهإصدار عدم 
كافة  وجب إنجازفترة التوقف )انظر الملحق هـ(. وعند انتهاء فترة التوقف، وإذا  روع فيالشإرساء العقد و 

إرساء العقد والتوقيع  إجراءات في ماً دُ أن يمضي قُ على المستفيد  يجب، الناتجة عن ذلك بنجاحاإلجراءات 
 عليه. 

 ،اإلسالمي للتنمية بنسخة معتمدة من العقد النهائيعلى المستفيد تزويد البنك يجب ك( عقب التوقيع على العقد، 
 أول طلب للصرف بموجب العقد. تزويده بباإلضافة إلى 

 . 34-3أحكام الفقرة عمال بعلى المستفيد أن ينشر إخطار إرساء العقد يجب ل( 
ف ومبلغ العقد، باإلضافة إلى اسم الشركة، لإلفصاح العلني من جانب البنك اإلسالمي للتنمية صم( يخضع و 

 إرساء العقد. ب قيامهتأكيد المستفيد فور 

 أو تمديد فترتهالعقد  علىأو التعديالت التغييرات إدخال  -4

أي إدخال للوقت المنصوص عليه ألداء العقد، أو االتفاق على  جوهري في حاالت المراجعة المسبقة، وقبل منح تمديد  4-1
شروط )أو "الت نازل عن"(  اإلعفاء منتعديل جوهري على نطاق الخدمات االستشارية، أو استبدال الكادر الرئيسي، أو 

 خمسة عشر في المائة بالمجمل، زيادة المبلغ األصلي للعقد بأكثر من العقد، أو إجراء أية تغييرات في العقد من شأنها،
، أو التغيير اإلعفاءالبنك اإلسالمي للتنمية بالتمديد، أو التعديل، أو االستبدال، أو  أن يخطرعلى المستفيد يجب ، (15%)

. اإلسالمي للتنمية الممانعة من جانب البنكاألسباب وراء ذلك ألغراض المراجعة والحصول على عدم بو كلها  ةالمقترح
 فيجب على البنك،غير متسق مع أحكام اتفاقية التمويل، ربما يكون أن التغيير المقترح اإلسالمي للتنمية وإذا قرر البنك 

على الُمدخلة إخطار المستفيد واإلشارة إلى السبب وراء قراره. ويجب إرسال نسخة من كافة التعديالت  ،دون تأخيرمن 
 .  اإلسالمي للتنمية العقد إلى البنك

 

                                                                 
في أصاًل م اقتراحه والعقد الذي ت شروط المرجعيةفي  ماديةإلى استبدال الكادر الرئيسي أو إحداث تغييرات الت فاوض على العقد، مثاًل،  إذا أدى 19

 البداية. 
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 المراجعة الالحقة  -5

عن الحد المقرر في خطة الشراء  ( من هذا الملحق، والتي تقل  3كافة العقود غير الخاضعة ألحكام الفقرة )إلى بالنسبة  5-1
أثناء فترة تنفيذ المشروع ولغاية سنتين ل عقد أن يحتفظ بجميع المستندات المتعلقة بكعلى المستفيد يجب )واتفاق التمويل(، 

لمعاينتها من قبل البنك اإلسالمي للتنمية أو مدققيه تلك المستندات فر امن موعد إغالق اتفاق التمويل. ويجب أن تتو 
  :الوثائق التالية ،على سبيل المثال ال للحصرتلك الوثائق، المستقلين. ويجب أن تتضمن 

  .للعقد الالحقة والملحقاتالتعديالت  أ( العقد األصلي الموقع وكافة
  .باإلرساءية ب( تحليل العروض ذات الصلة، والتوص

 ها على أساس االختيار من مصدر وحيد، يجب أن تتضمن السجالت ما يلي: ؤ لعقود التي يتم إرساإلى اج( بالنسبة 
  .هذهطريقة االختيار ستخدام الُمسو غة ال مبرراتالوق سَ  -1
  أو االستشاريين. مؤهالت وخبرات االستشاري  -2

 عة من العقد. نسخة أصلية موق   -4
وقبل أول سحب لألموال من حساب  فور التوقيع على العقد،دون تأخير،  ،على المستفيد أن يزود البنك اإلسالمي للتنمية 5-2

ل العروض ذات الصلة، والتوصيات من العقد، باإلضافة إلى تحليمعتمدة يخص هذا العقد، بنسخة واحدة  الذيالتمويل 
بأي وثائق أخرى عند الطلب. ويحتفظ البنك اإلسالمي للتنمية على المستفيد أن يزود البنك  يجباإلرساء. كما ب الخاصة

 إجراء مراجعة الحقة لمثل تلك الوثائق، في أي وقت قبل أو بعد أول عملية صرف.  في بحقه اإلسالمي للتنمية 

 مراجعة المسبقة عقد خاضع لل لمراجعة الالحقة إلىالتصنيف من عقد خاضع لتغيير  -6

 خاضعاً  ،من قبل البنك اإلسالمي للتنمية المسبقةالمطلوب للمراجعة األدنى الحد عن تكلفته التقديرية  تقل ،أي عقد يصبح 6-1
ذات )وثائق العطاء( جميع مستندات المناقصة الحد. ويجب تقديم  ذلكالفائز سعر العرض  تجاوزإذا لتلك المراجعة 

والتوصية بشأن اإلرساء، إلى البنك اإلسالمي  ،الستشاريينا، بما في ذلك تقرير تقييم التي تم إنجاز معامالتها فعالً  ،الصلة
 د.  على عدم الممانعة قبل إرساء العق والحصولمن جانبه، المسبقة للتنمية ألغراض المراجعة 

على العكس من ذلك، وعندما يكون سعر العرض المختار أقل من الحد المطلوب إلجراء المراجعة المسبقة، يجب أن  6-2
  .(كما هو منصوص عليه)تتواصل عملية المراجعة 

تقل قيمته عن الحد المطلوب الذي لعقد ل مسبقةمراجعة طلب إجراء  ،في ظل ظروف معينة ،لبنك اإلسالمي للتنميةيجوم ل 6-3
 : وذلك في حالإلجراء المراجعة المسبقة، 

ر بأنهاوجود شكوى    أ(   .ذات طبيعة خطرة يتقر 
التقييمات السابقة، مع مقارنًة  ،ارتفاع أو تدني تقديرات التكلفةتغيير بسبب جراء إأسلوب الشراء عندما يشترط  ب(

 لعلى سبي )وبالعكس(  (ICB)العطاءات التنافسية الدوليةو  (NCB)العطاءات التنافسية الوطنية وذلك ما بين 
تعديل خطة الشراء من قبل المستفيد وتقديمها إلى البنك اإلسالمي للتنمية  أن يتمبناًء على ذلك ويجب  ،المثال

 ألغراض المراجعة والحصول على عدم الممانعة. 
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 الترجمات  -7

 غيرباللغة الوطنية،  أسعارها السماح للشركات الوطنية بتقديم عرض تم  ما عقود المراجعة المسبقة، وإذا إلى بالنسبة  7-1
الستشاريين، ومسودة ا، وتقرير تقييم األسعار يجب تقديم ترجمة معتمدة لعرضفاللغات اإلنجليزية أو العربية أو الفرنسية، 

الفرنسية إلى البنك اإلسالمي للتنمية لتيسير عملية المراجعة. كما يجب  مالعربية أ مباللغة اإلنجليزية أأكانت سواء  ،العقد
 هذه العقود. مثل على ُيصار إلى إدخالها ة إلى البنك بخصوص أية تعديالت الحقة تقديم هذه الترجمة المعتمد

عقود المراجعة الالحقة، ومن أجل تيسير عملية المراجعة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية، على المستفيد إلى بالنسبة  7-2
باإلضافة إلى أي  ،الستشاريين، والعقد الموقعاأن يقوم أيضًا بتزويد البنك بترجمة معتمدة للعرض الفائز، وتقرير تقييم 

 بصورة معقولة.  اإلسالمي للتنمية وثائق أخرى قد يطلبها البنك 

 الشراء عملية  ارتكاب مخالفة في -8

من األسباب المنصوص عليها في سبب الشراء ألي في عملية  حدوث مخالفةأن يعلن عن يجوز للبنك اإلسالمي للتنمية  8-1
. وتتضمن األسباب وراء بقرار اإلعالن دون تأخيرإخطار المستفيد من اإلسالمي للتنمية على البنك يجب و . 38-1الفقرة 

إذا قرر البنك اإلسالمي للتنمية أن عملية شراء الخدمات االستشارية لم  الشراءفي عملية  حدوث المخالفةاإلعالن عن 
  : ما يلي تتم وفق

التعليمات الخاصة بشراء الخدمات في أو  / في اتفاق التمويل و المبي نةو  ،اإلجراءات واألساليب المتفق عليها أ(
  االستشارية.

عدم اإلسالمي للتنمية خطة الشراء والتي أعطى البنك  في مبي نةوال ،اإلجراءات واألساليب المتفق عليهاأو  ب(
  .الممانعة بخصوصها

 / ، والتعليماتهذه و في اتفاق التمويل،  ، والمبي نةعدم اتساق العقد مع اإلجراءات واألساليب المتفق عليهاأو  ج(
 أو خطة الشراء. 

 سجالت المستفيد

من العقود كل عقد الخاصة بالوثائق  بجميعالمستفيد االحتفاظ  يجب علىعقود المراجعة المسبقة والالحقة، إلى بالنسبة  9-1
التمويل. وتتضمن  اتفاقمن تاريخ إغالق ( 2) عامين أثناء عملية اختيار االستشاري، وإرساء العقد، وتنفيذ المشروع، ولمدة

  هذه الوثائق، على سبيل المثال ال للحصر، ما يلي:

  .أو العروض األصلية / جميع الطلبات وأ( 
  ا.تدعمهالتي الوثائق المتعلقة بهذه الخطوات أو  جميعإرساء العقد و بوالتوصية  ،الستشارييناب( تقرير تقييم 

  .ج( النسخة األصلية الموقعة من كل عقد وكافة التعديالت واإلضافات الالحقة عليها
 فواتير أو شهادات الدفع.البما في ذلك  ،الوثائق والمراسالت المتعلقة بتنفيذ العقد جميعد( 
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المراجعة المسبقة والالحقة من جانب البنك اإلسالمي للتنمية -الملحق ب   

لعقود التي يتم إرساؤها على أساس المصدر الوحيد، يجب أن تتضمن السجالت التي يتم االحتفاظ بها من إلى ابالنسبة  9-2
استخدام هذا األسلوب، والقدرات الفنية والمالية لالستشاري الذي وقع عليه االختيار، والنسخة األصلية رات مبر  قبل المستفيد 

من قبل البنك،  لفحصهانك اإلسالمي للتنمية بهذه الوثائق عند طلبها على المستفيد أن يزود البيجب من العقد الموقع. و 
 يعمل معه من المستشارين / المدققين. أو 
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 نالمعلومات المقدمة لالستشاريي -(ج)الملحق 

 معلومات عامة  -1

 جانبالمشاريع الممولة من  المشتريات التي تتم في إطارالمستفيد، ألغراض  جوب استخدامو تنص التعليمات الحالية على  1-1
العطاء القياسية الصادرة عن البنك أثناء إعداد طلبات استدراج العروض. ويشمل ذلك  مستنداتالبنك اإلسالمي للتنمية، 

معظم المهام ويتضمن التعليمات القياسية الموجهة لالستشاريين. وإذا احتاج المستفيد إلى تعديل التعليمات القياسية 
عليه القيام بذلك من خالل صحيفة البيانات الفنية المرفقة يجب ئية، فالموجهة لالستشاريين، بموجب ظروف استثنا

 وليس من خالل تعديل النص الرئيسي. القياسية الموجهة لالستشاريين، بالتعليمات 

 التعليمات الموجهة لالستشاريين وصحيفة البيانات معلومات كافية حول الجوانب التالية من المهمة: يجب أن تتضمن  1-2

عرض أو عدم تقديم تقديم االستشاري بنية اإلقرار باستالم طلب استدراج العروض، وإخطار المستفيد طلب  أ(
  .األسعار

 لمهمة. اوصف  ب(
( في العرض معها / سترتبط القائمة المختصرة )أو الشركة التي ستتشارك مدرجة علىإذا قامت شركة  أنهبيان  ج(

 لدىعًا الخاصة بالمقاولين، أو إذا كانت مرتبطًة مع ُمصنع أو كانت ُمصن  بجمع وظائف االستشاري مع تلك 
هذه باستشاري، يجب أن يتضمن عرضها المعلومات ذات الصلة بصفة دائرة أو مكتب تصميم يقدم الخدمات 

ت والجهاأن الشركة بدور االستشاري، و بدورها  ها ستحصرأنب يفيدبذات الفحوى باإلضافة إلى بيان  ة،العالق
 صفة أخرى في المشروع.  جميعهم بأي لها لن يشاركوا المشاركة والتابعة 

الموعد النهائي لتقديم العروض. يجب أن توضع العروض )الفنية والمالية، كما هو ُمبين في طلب استدراج  د(
بصورة  موسوممظروف خارجي ثالث كليهما داخل  ايوضع ثم ،مختومين منفصلين( 2)العروض( في مظروفين 

وان المذكور في طلب من العرض إلى العن( 2)مناسبة. ويجب أن تصل النسخة األصلية ونسختين اثنتين 
أي عرض  وُيعادُ استدراج العروض في موعد أقصاه التاريخ والساعة المحددين كموعد نهائي لتقديم العروض. 

 يتم استالمه بعد الموعد النهائي للتقديم دون أن يتم فتحه. 
تدراج العروض يجب أن يشير طلب اسو . أسعارهم دعوة االستشاريين ضمن القائمة المختصرة إلى تقديم عروض ه(

إلى القائمة المختصرة،  المدرجين علىبين االستشاريين )مشاركات( إذا كان من المقبول وجود روابط ما  إلى
 جزء من المهمة.على  من الباطنأي ظروف للتعاقد جانب اإلشارة إلى 

 التوضيحات بشأن المعلومات المذكورة في طلب استدراج العروض. طلبات مع  ملاإلجراء المتعلق بالتعا و(
 العقد المقترح لالستشاريين. باإلشارة إلى أي قوانين في دولة المستفيد والتي قد تكون ذات صلة على وجه التحديد  ز(
 التي يجب على مقدم العرض استخدامها عند تقديم العروض الفنية والمالية.  القياسيةالنماذج  ح(
ومع ومن يجب أن يلتقي  ،أسماء وتفاصيل االتصال مع المسؤولين الذين يجب أن ُترسل إليهم طلبات التوضيح ط(

 ممثلو االستشاريين، عند الضرورة. 
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السلع أو األشغال أو  عملية تزويدسيتم إقصائهم من  الجهات المنتسبة إليهابيان يشير إلى أن الشركة وأي من  (ي
 -وحكمه  البنك اإلسالمي للتنمية وفق تقدير - المشروع، وذلك إذافي إطار  والمطلوبة الخدمات ذات الصلة

ميزة تنافسية مع الخدمات االستشارية وجود يؤدي إلى  ،مثل تضاربًا في المصالحيمن هذه األنشطة  أي اً تم اعتبار 
 المهمة.  التي يتم  تزويدها في إطار

تقديم العروض، بما في ذلك اشتراط أن تكون العروض الفنية والمالية األسلوب الذي يجب من خالله أن يتم  ك(
 بطريقة تضمن عدم تأثر التقييم الفني بالسعر.  ،وأن تقدم بشكل منفصل ،مختومةً 

 : وتشمل، ينبغي ات باعهتفاصيل أسلوب االختيار الذي  ل(
  .. وصف إلجراءات التقييم1
  .واألوزان المعطاة لكل معيار. قائمة بمعايير التقييم الفني 2
  .. تفاصيل التقييم المالي3
  .. األوزان النسبية للجودة والتكلفة في حالة أسلوب االختيار على أساس الجودة والتكلفة4
  .لجودةإلى ابالنسبة  الجتياز التقييمالدنيا لدرجة . ا5
 . تفاصيل الفتح العلني للعروض المالية. 6

شهر( المطلوبة من قبل االستشاريين، واإلشارة إلى الحد  - كادرلكل الكادر الرئيسي ) تقدير مستوى مدخالت م(
الموازنة اإلجمالية للمهمة، في حال عدم و األدنى من الخبرة، والمؤهالت األكاديمية المتوقعة للكادر الرئيسي. 

 . محدد للمهمةإمكانية تجاوز رقم 
 تفاصيل ووضع أي تمويل خارجي.  ن(

قع عليها يلشركة التي إلى ات حول المفاوضات، والمعلومات المالية وغيرها والتي ستكون مطلوبة بالنسبة معلوما س(
 االختيار أثناء التفاوض على العقد. 

مائة إلى  (90) تسعين فترة صالحية عروض االستشاريين )تكون فترة صالحية العروض في العادة ما بين ع(
دون باالحتفاظ بالكادر الرئيسي المقترح من يتعهد االستشاري  ،وخالل هذه الفترة ،يومًا ميالديًا( (120وعشرين )

 ، وعدم زيادة األجور أو السعر اإلجمالي المقترح. عليه إجراء أي تغييرات
 في حالة تمديد فترة صالحية العروض، يحق لالستشاري عدم التقيد بالعرض الذي قدمه.  ف(
 بتنفيذ المهمة.  ُينتظر من االستشاري أن يبدأ فيهالذي متوق ع الالتاريخ  (ص

أم  ، معفاةومنهم أيضًا مقاولو الباطنموظفي االستشاري،  إلى التي ستدفعبيان يشير إلى ما إذا كانت المبالغ  (ق
 من الضريبة.  غير معفاة

، معفاة من الضريبة، فما هو العبء ومنهم مقاولو الباطنموظفي االستشاري، التي ستدفع إلى إذا لم تكن المبالغ  (ر
ُيضمِ ن ، أو من أين يمكن الحصول على هذه المعلومات، مع وجود بيان يشترط أن سداده الضريبي المحتمل

 بشكل واضح، لتغطية هذه الضرائب.  اً محددو االستشاري في عرضه المالي مبلغًا منفصاًل 



 

64 
 تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية.

 

المعلومات المقدمة لالستشاريين  -الملحق ج  

تفاصيل الخدمات، والتسهيالت، والمعدات، تقديم يجب فأو في العقد،  شروط المرجعيةشمول ذلك في  إذا لم يتم (ش
 والكادر الذي سيتم توفيره من جانب المستفيد. 

 ذلك، واحتمالية وجود مهام الحقة.   إذا اقتضى األمرمراحل تنفيذ المهمة،  (ت

أو  / المستفيد وموقع القائمة المختصرة بزيارة  الُمدرجة على، من المفضل أن يقوم ممثل عن الشركة مناسباً  ذلك كانإذا  1-3
من أجل الحصول على المعلومات من المصدر المباشر حول الظروف المحلية  ، وذلكعرضالموقع المشروع قبل تقديم 

 إخطار المستفيد حول الزيارة بشكل مسبق.   ولتقييم المدى الدقيق للخدمات االستشارية التي سيتم تقديمها. ويجب

القائمة المختصرة حيال الخدمات االستشارية المقترحة، شركة مدرجة على بينما سيرحب المستفيد بأي أسئلة إضافية من أي  1-4
 سببًا لتمديد فترة تقديم العروض. لن ُيعتبر أي تأخير من جانب المستفيد في تقديم المعلومات المطلوبة فإن 

إذا كان االختيار قائمًا على أساس أسلوب االختيار حسب الجودة والتكلفة، أو على أساس األقل تكلفة، أو على أساس  1-5
 تقسيم العرض إلى عرضين أحدهما فني واآلخر مالي. تعي ن موازنة ثابتة، ي

 العرض الفني  عنمعلومات محددة  -2

 يجب أن يغطي العرض الفني المسائل التالية:  2-1

 . ، وتنظيم هذه الشركة وخبرتهاالشركة التي تقدم العرض خلفية معلوماتية أساسية عن أ(
( سنوات. 5آخر خمس ) فيالعرض، على األقل  صاحبةقائمة بالمهمات المشابهة التي قامت بها الشركة  ب(

 تقديم معلومات مشابهة حيال أي شركة أو شركات مشاركة معها.  يتعي نكما 
 بما في ذلك:  ،النهج الفني وبرنامج العمل المقترحين ج(

  .شروط المرجعية. المالحظات حول 1
  .. النهج العام المقترح لتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك التنظيم والجدول الزمني للخدمات االستشارية المقترحة2
وفي الميدان( والتوقيت  المقر الرئيسيحدد بوضوح المدة التقديرية )بشكل منفصل، في ي باألعمدة. رسم بياني 3

 – باإلضافة إلى التقديرات لعدد األشخاص ،المحتمل للمهمة لكل شخص مختص ستتم االستعانة به
صكل شخص لالتي ستخصص  ،األشهر    .مهني متخص 

  .حددة التي سيتم تكليفها لكل عضو في الفريق المقترح. الوصف التفصيلي للمهام الم4
 تفاصيل االتفاقية التي تحدد دور كل شركة والعالقة معها. تزويد شركات،  اتحادفي حالة وجود و . 5

، والمستوى التعليمي، والسجل الوظيفي والخبرات المهنية المعلوماتية األساسية والخلفيةوالجنسية، االسم، والعمر،  د(
 تقديم الخدمات. بيتم تكلفيه  مهني متخصصالمفصلة لكل شخص 

مطلوبة لتنفيذ ال ،وما إلى ذلك الترتيبات المتعلقة بالمساحة المكتبية، والمركبات، والمعدات المكتبية والميدانية، ه(
 الخدمات االستشارية. 

 : من جملة معايير أخرى  ،على المعايير التالية العروض في العادةتقييم  كزتير  2-2
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  .لشركة والخبرات الخاصة في القطاع والمنطقة المعنيينلأ( الخبرات العامة 
  .النهج وخطة العمل وشمولية شروط المرجعيةب( االستجابة ل

  .ج( الخبرات الفنية لدى الكادر الرئيسي
 محلية. الشركات ال الشركة /د( مدى مشاركة 

 العرض المالي عن معلومات محددة  -3

أشهر باإلضافة إلى  - أو مهمة زمنية )أجور الموظفين ةمقطوع ذات قيمة إجماليةتألف من مهمة العرض ي سواء أكان 3-1
 التكاليف القابلة لالسترداد(، يجب أن يقدم العرض المالي تفاصيل حول ما يلي: 

  .وسدادهاومقارنتها  عن تكاليف الخدمات االستشارية المستخدمة في التعبيرالعمالت  / العملة أ(
، بما في ذلك الرواتب األساسية، والمنافع، )التي تحتسب على أساس الزمن( تفصيل كافة األجور الزمنية ب(

أن يقدم العرض تقديرًا لتكلفة  ويتعي ن. وما إلى ذلك الثابتة،العامة والمخصصات، والضرائب المحلية، والنفقات 
  .والمواصالت والسفر، والمساحات المكتبية، والمعدات، البدالت اليوميةأي بنود قابلة لالسترداد مثل 

 التكلفة بالعملة األجنبية والمحلية.  كتبيانالفردية للنفقات القابلة لالسترداد تفصيل للبنود  ج(

 سيأخذ االختيار النهائي بعين االعتبار التكلفة اإلجمالية كما هي مبينة في العرض المالي.  3-2

مي للتنمية )العربية، أو لدى البنك اإلسال العمللغات  بإحدىيجب أن تكون العروض الخاضعة للمنافسة الدولية مكتوبًة  3-3
والخاضعة للمنافسة المحلية  ،القوائم المختصرة الشركات المدرجة علىاإلنجليزية، أو الفرنسية(. ويجوز إعداد عروض 

باللغة الوطنية، حتى وإن لم تكن العربية، أو اإلنجليزية، أو الفرنسية، لكن، وفي مثل هذه األحوال، يجب تزويد البنك 
( 90تسعين ) لدى البنك. ويجب أن تبقى العروض صالحًة لمدة تتراوح ما بين لغات العمل الثالثإحدى بترجمة معتمدة ب

 من التاريخ المشار إليه في طلب استدراج العروض. ( يومًا تقييميًا 120و مائة وعشرين )
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 لالستشاريين تعليمات -(د)الملحق 

 الغرض -1

تمويل المشاريع من  في إطارلالستشاريين المهتمين بتقديم خدمات استشارية للعقود الممولة  تعليماتهذا الملحق  دُ ورِ يُ  1-1
 جانب البنك اإلسالمي للتنمية. 

 اختيار االستشاريين  عنالمسؤولية  -2

اإلسالمي سياسة وإجراءات البنك تصف  التعليماتهذه  فإن، 4-1ولغاية  1-1 من في الفقرات تم التشديد عليهكما  2-1
التي يقوم بها.  الشراء والتوريدالمستفيد مسؤواًل من الناحية القانونية عن كافة أنشطة  عدُ للتنمية بخصوص الشراء. ويُ 

االستشاريين إلى تقديم العروض، بدعوة يقوم المستفيد فاختيار االستشاريين والتعاقد معهم.  وتتضم ن هذه المسؤولية
العطاءات )على سبيل المثال، طلب استدراج  وثائقُ  إرساء العقد. وتحددُ ا، ومن ثم  بوبتقييمهالعروض  تلكاستالم بو 

رتبة على توااللتزامات الم الصادرة من قبل المستفيد، والعقود الموقعة بين المستفيد واالستشاريين، الحقوقَ  ،العروض(
 المستفيد، ومقدمي العروض، واالستشاريين. 

 دور البنك اإلسالمي للتنمية  -3

ملَزم  . والمستفيداالستشاريين العطاء القياسية لمختلف أنواع أساليب اختيار مستنداتيقوم البنك اإلسالمي للتنمية بنشر  3-1
وضع المشروع. ويتم بأو  / و بالبلدسائل تتعلق استخدام هذه الوثائق، مع إمكانية إجراء تعديالت طفيفة لمعالجة مب

 العطاء وإصدارها من قبل المستفيد.  مستندات اللمسات النهائية على

اإلشراف على أنشطة الشراء من جانب المستفيد من خالل  اإلسالمي للتنمية مهمةمارس البنك الملحق )ب(، يُ  يبي نكما  3-2
. ويشترط البنك أن تتاح له الفرصة العتماد لعملية الشراء والحقة مسبقةعلى المخاطر يتألف من مراجعات  قائمنهج 

راءات وإرساء العقود من أجل ضمان تنفيذ العملية بحسب اإلج ،إجراءات االختيارمن مراحل مرحلة  كلأو التعليق على 
، وخطة الشراء، واتفاق التمويل. وباستثناء العقود التي تقل عن الحدود التعليماتالمتفق عليها، كما هو مطلوب في هذه 

 المسبقةالنقدية الخاضعة للمراجعة الالحقة والمحددة في خطة الشراء )واتفاق التمويل(، يقوم البنك بإجراء المراجعات 
الالحقة، وفي حالة تقديم شكاوى من  أمانطبقت المراجعة المسبقة  ، وسواءٌ مع ذلكو العطاء قبل إصدارها.  لمستندات

اتباع اإلجراءات المحددة  اإلسالمي للتنمية على المستفيد والبنكيجب استشاري، بما في ذلك خالل فترة التوقف،  أي قبل
 والملحق )هـ(.   31-3و 30-3و 22-3 اتفي الفقر 

في أي وقت من مراحل إجراءات االختيار ، شراءخطأ في عملية الاإلعالن عن وجود  اإلسالمي للتنميةيجوز للبنك  3-3
من مراحل العملية، ويتم   في أي مرحلةلم ُتت بع  عليها اإلجراءات المتفقأن خُلص إلى ما إذا  - )حتى بعد إرساء العقد(

إذا قام المستفيد بإرساء عقد عقب الحصول  ،لكنو . 35-1و 34-1في الفقرتين هذا اإلعالن حسب الوصف الوارد 
في عملية مخالفة عن وجود  ،في العادةيعلن فقط، البنك  فإن  ، اإلسالمي للتنمية على عدم الممانعة من جانب البنك

، أو غير دقيقة، أو مضللة قدمها ناقصةإصدار عدم الممانعة على أساس معلومات في حال ثبوت ، وذلك شراءال
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للبنك  فيجوزاالستشاري،  ممث لي أو ،أو تحايل من قبل ممثلي المستفيد فسادوإذا قرر البنك وجود ممارسات المستفيد. 
 )د(.    38-1الفقرة  فرض العقوبات الواجبة التطبيق، والمحددة في

 دور االستشاري  -4

ر أن  ياالستشاري طلب استدراج العروض، و ما يتلق ى عند 4-1 ، باإلضافة إلى شروط المرجعيةتلبية متطلبات ه قادٌر على قر 
)على سبيل  لشروطمع ا متجاوبأن يقوم بالترتيبات الضرورية إلعداد عرض يه يجب علفالشروط التجارية والتعاقدية، 

كيل فريق إعداد ، وجمع الوثائق، وتشارتباطات )شراكات ...(ستنفذ فيه المهمة، والسعي إلقامة  الذي البلدالمثال، زيارة 
 العرض(.  

ويحدد الحقوق وااللتزامات المترتبة على المستفيد  ،نظ م طلب استدراج العروض الصادر عن المستفيد عملية االختياريُ  4-2
وكافة مقدمي العروض. وإذا وجد االستشاري في وثائق طلب استدراج العروض، وخصوصًا في إجراءات االختيار 

، أو تعارض داخلي، أو أي سمة غير واضحة أو قد تبدو تمييزيًة أو )إغفال( ض، أو تقصيرومعايير التقييم، أي غمو 
لحصول على التوضيح من قبل المستفيد، خطيًا، وذلك ضمن الفترة المحددة في طلب إلى االسعي عليه يجب فتقييديًة، 

 لحصول على التوضيحات.  إلى ااستدراج العروض سعيًا 

بما في ذلك الوثائق المساندة  ،بشكل كامل لشروطمتجاوبة مع اض و تقديم عر قيامهم ب التأكد منعلى االستشاريين يجب  4-3
ير الذاتية للكادر الرئيسي المقدمة مع العروض. دقة الس   التأكد منمن لهم وال بد العروض. المطلوبة في طلب استدراج 

ويجب التوقيع على السيرة الذاتية من قبل االستشاري واألفراد وتأريخها. وقد يؤدي عدم االلتزام بالمتطلبات الهامة إلى 
وز الطلب من االستشاريين تغيير المحتوى أو رفض العرض. وعقب استالم العروض الفنية والمالية وفتحها، ال يج

. ويجوز إجراء تعديالت طفيفة في مرحلة األسعار المعروضةالسماح لهم بذلك، بما في ذلك تغيير الكادر الرئيسي أو 
 أحكام طلب استدراج العرض.    وفقالمفاوضات 

 السرية  -5

جميع المناقصين إلى بنية إرساء العقد خطار إرسال اإلرية لحين س  بمراعاة العملية تقييم العروض  تت سميجب أن  5-1
أحد ذلك أساسيًا لضمان نزاهة التقييم وعملية إرساء العقد. وخالل عملية التقييم، إذا أراد  عد  . ويُ في العطاء لمشاركينا

يتوجب عليه فكليهما، إليهما البنك اإلسالمي للتنمية، أو إلى ض تقديم معلومات إضافية إلى المستفيد، أو و عر ال يمقدم
 . خطيا تقديمها

 البنك اإلسالمي للتنمية  التي يّتخذهااإلجراءات  -6

على مقدمي العروض مناقشة أي مسألة أو قضية مع يجب و  ،ى المستفيد المسؤولية عن إجراءات االختيار واإلرساءيتول   6-1
في الملحق  الموصوفةعروض االطالع على اإلجراءات شكاوى متعلقة بالشراء، على مقدمي الوجود المستفيد. وفي حالة 

 )هـ( )الشكاوى المتعلقة بالشراء(. 
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إرشادات لالستشاريين  -الملحق د  

 ومعهاإلى المستفيد تلك المطالبة إذا قام مقدم عرض بإرسال مخاطبة إلى البنك اإلسالمي للتنمية، فيجب تحويل  6-2
اإلقرار باستالم  وإلى جانب. الحالةحسب مالحظات ومشورة البنك، من أجل اتخاذ إجراء بشأنها أو الرد عليها، 

 المخاطبة، ال يجوز للبنك الدخول في أي نقاش أو مراسالت مع أي مقدم عرض أثناء إجراءات االختيار والمراجعة. 

 )بيان األسباب(استجواب طلب  -7

 اختيار عرضاعُتمدت لعدم العروض راضيًا عن التفسير الخطي المقدم حول األسس التي  إذا لم يكن أحد مقدمي 7-1
لبيان األسباب من جانب  م طلباً أن يقد   (للمناقصله )يجوز فإرساء العقد، بنية خطار اإل هعقب استالموذلك  ،أسعاره

. ويقوم إرساء العقدبنية خطار اإل( أيام عمل من تاريخ استالم 3ثالثة ) في غضون طلب ال. ويجب تقديم المستفيد
بيان ، يمكن تبريرها( أيام عمل، ما لم يقرر المستفيد، وألسباب 5خالل خمسة ) ببيان األسبابالمستفيد في العادة 

قف بشكل تلقائي لغاية خمسة و . وفي مثل هذه الحالة، يتم تمديد فترة الت  مهلة هذا اإلطار الزمنياألسباب بعد انقضاء 
 . طلب بيان األسبابتقديم  بعد( أيام عمل 5)

المستفيد  نيبي  أيام عمل، يجب أن ( 3الثالثة )مهلة انقضاء من قبل المستفيد بعد  طلب بيان األسبابفي حال استالم  7-2
( يوم عمل من 15موعد أقصاه خمسة عشر )العادة، في في هو و ، من الناحية العملية في أسرع وقت ممكن األسباب

إلى تمديد فترة  الثالثة عملالالمستلمة بعد مهلة أيام بيان األسباب إرساء العقد. ولن تؤدي طلبات بخطار اإلتاريخ نشر 
 التوقف.   

. ويهدف اجتماع )بالعطاء(يفوزوا بالمناقصة الذين لم من المناقصين  تقديم طلب شفهي أو خطي لبيان األسبابيجوز  7-3
 عروض المنافسين. مناقشة وليس  ،مناقشة تقييم عرض مقدم العرضمن هذا القبيل فقط إلى 

واإلجابة على ، بنية إرساء العقدخطار اإلتلك المعلومات التي يحتويها بيان األسباب كحد أدنى، يجب أن تكرر عملية  7-4
 ما يلي:  بيان األسباب. وال يجوز أن يتضمن يُفز بالمنافسةي لم ذات صلة من مقدم العرض الذ (أسئلةسؤال )أي 

 .آخرمناقص أ( المقارنة نقطًة بنقطة مع عرض 
 خرين. اآلعروض السريًة أو حساسًة تجاريًا بالنسبة لمقدمي  د  عَ معلومات تُ الخوض في ب( 

 على قرارات إرساء العقود  شكاوى االعتراض -8

 إرسالعقب وذلك  ،إلى المستفيد ،والتي تعترض على قرار المستفيد بإرساء العقد ،الشكاوى المتعلقة بالشراءيجب تقديم  8-1
 رساء العقد وقبل انتهاء سريان فترة التوقف. بنية إخطار اإل

ال يجوز للمستفيد المضي في العقد فخالل فترة التوقف، يُفز بالمنافسة، ى المستفيد شكوى من مقدم عرض لم إذا تلق   8-2
  الشكاوى المتعلقة بالشراء.  بشأنفي الملحق )هـ(  حسب الوصف الواردتسوية الشكوى،  إلى أن تتم

دون الحصول من في إرساء العقد ُقُدمًا المضي عدم لمستفيد يجب على اسبقة، ملعقود الخاضعة للمراجعة الإلى ابالنسبة  8-3
   .حول تسوية الشكوى بصورة مرضيةاإلسالمي للتنمية على تأكيد من البنك 
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الشكاوى المتعلقة بالشراء  -الملحق هـ  

 الشكاوى المتعلقة بالشراء -(هـ)الملحق 

  الغرض -1

ل 1-1 إدارة ومعالجة تلك الشكوى. بوالتزامات المستفيد  ،تتعلق بالشراءالتي وى اشكالتقديم الخطوات العملية لهذا الملحق  يفص 
. وينطبق التعليماتمن هذه  31-3، 30-3، 48-1الفقرات  التي تقتضيهاالمتطلبات إلى إضافات لحق المُ ويتضم ن 

، من هذا الشكاوى  في معالجةهذا الملحق على الشكاوى المتعلقة بالشراء، ما لم تنص خطة الشراء على أسلوب آخر 
 وفي هذه الحالة يتم تطبيق األحكام المنصوص عليها في خطة الشراء. القبيل. 

  وى المتعلقة بالشراءاالشك -2

  :كوى المتعلقة بالشراء هيش  ال 2-1

مشروع ممول من جانب  في إطار ،المستفيد التي يقوم بهايتم تقديمها بخصوص عملية الشراء الشكاوى التي  أ(
 .البنك اإلسالمي للتنمية

 .(")أو "طرف ذي مصلحة "مهتميتم تقديمها من "طرف الشكاوى التي  ب(
  .20العقد إبرام ما قبل في فترة تتعلق بمسألة شراء ج(
 يلي:  ( مايمافتطعن تعترض على ) د(

  .21العطاءات المعدة من قبل المستفيد مستندات. 1
   .22. قرار المستفيد باستبعاد مقدم الشكوى من عملية الشراء قبل إرساء العقد2
 . 23. قرار المستفيد بإرساء العقد3

المقدمة من مقدمي الطلبات والعروض فيما يخص شراء الخدمات  ،بالشراءالشكاوى المتعلقة مع فقط يتعامل هذا الملحق  2-2
 االستشارية. 

 الحقوقَ العقُد  ُينظ مالعقد. وحالما يتم التوقيع على العقد، إبرام الملحق المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد  يستبعد هذا 2-3
ازعات التعاقدية ضمن اإلطار التعاقدي والقانون الناظم وااللتزامات المترتبة على المستفيد واالستشاري. وتتم تسوية المن

منازعات تعاقدية قد أي  بنشوء على الفور، ،رغم ذلك، على المستفيد إخطار البنك اإلسالمي للتنميةو . المالئم للعقد
ستآلية تسوية المنازعات ب االستعانةتحفز  إلى المحكمة. رفع دعوى بموجب العقد، أو تعليق أو إنهاء العقد، أو  التي تأس 

المقترحة حول كيفية تسوية المنازعة  بإجراءاتهالبنك اإلسالمي للتنمية  إبالغفضاًل عن ذلك، يتوجب على المستفيد 

                                                                 
 وقبل التوقيع على العقد.  ،تنشأ أثناء عملية الشراء المسائل التيُيقصد بذلك  20
 ُيقصد بذلك أي وثائق عطاءات صادرة عن المستفيد، بما في ذلك طلب استدراج العروض.  21
 إرساء العقد. بنية خطار اإل إرسالوقبل  ،ما من العمليةفي وقت  ،عرض من عملية الشراءالُيقصد بذلك قرار المستفيد باستبعاد مقدم  22
 إلى مقدمي العروض المشاركين.  ، المرسلإرساء العقدبنية خطار اإل وفق ُيقصد بذلك قرار المستفيد بإرساء العقد 23
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الشكاوى المتعلقة بالشراء  -الملحق هـ  

نت عملية الشراء بصرف النظر عما إذا كاالت صرف يأخذ مجراه وهذا ، مناسبفي الوقت الو  تبعث على الرضىبطريقة 
 . اإلسالمي للتنمية سبقة أو الالحقة من جانب البنكمخاضعًة للمراجعة ال

التعامل معها من  ينبغيال تمثل الشكاوى مخاطبات تتعلق بتوضيحات حول وثائق العطاءات أو عملية الشراء، والتي  2-4
 خالل عملية التوضيحات المفصلة في وثائق العطاءات. 

  المعنيالطرف  -3

ج اسمه إلى أن ُيدرَ " هو مقدم طلب محتمل أو فعلي )يسعى الطرف المعني . و""طرٍف معني" يجب تقديم الشكوى من قبل 3-1
 القائمة المختصرة( أو مقدم عرض. وفيما يلي وصف لهؤالء األشخاص:  على

المهتمون بالمشاركة في عملية القائمة االستشاريون محتملون:  (مناقصون مقدمو عطاءات ) / مقدمو طلبات أ(
 لكنهم لم يقوموا بعد بتقديم طلب أو عرض. ويستطيع مقدمو الطلبات ،طلب استدراج العروضفي أو  ،المختصرة

اعي إلىالعروض المحتملون تقديم اعتراض على خطاب الدعوة لتقديم العطاءات  / تقديم طلب إبداء اهتمام  الد 
 طلب استدراج العروض أو وثائق العطاءات.  باستخدامعمليات الشراء الدخول في أو 

 طلب أو عرض.  همتقديماالستشاريون المشاركون في عملية شراء من خالل فعليون:  مناقصون  / مقدمو طلبات ب(

  أدوار ومسؤوليات المستفيدين  -4

على المستفيد بذل كافة الجهود الممكنة لمعالجة أي شكوى يجب والعدالة،  باالنفتاحسم شراء تت   اتبقصد تشجيع عملي 4-1
-3، 30-3، 48-1الفقرات  وفقًا ألحكاممناسب، وبشفافية وحيادية، و ال الوقتمتعلقة بالشراء بطريقة موضوعية وفي 

 لحق. المُ هذا و ، التعليماتمن هذه  31

 : ما يلي على وجه التحديد تتضمن أدوار ومسؤوليات المستفيد 4-2

العرض، بحيث يتمكن من فهم األساس مقدم  إلى مقدم الطلب/ وفي الوقت المناسبتقديم معلومات كافية  أ(
  .على ذلك القرار تعترضواتخاذ قرار مستنير حول تقديم شكوى  ،وراء قرار المستفيد

  .على الفوراإلقرار باستالم الشكاوى  ب(
  .وبشكل عادل فوراً تسوية الشكاوى  ج(
العروض اآلخرين، والمؤشر لمقدمي  / مقدمي الطلباتلالملكية المشمولة بحق معلومات الالسرية و  لحفاظ علىا د(

  .أسرار المهنةعروضهم، بما في ذلك المعلومات التجارية والمالية و  / على أنها كذلك في طلباتهم
 ، والشكاوى، والقرارات بشأنها. بيانات األسبابالمحافظة على سجالت كاملة لجميع  ه(

  المسبقةللمراجعة التي تخضع عمليات الشراء إلى بالنسبة 

 : بما يلي القيام على المستفيديجب ، المسبقةعمليات الشراء الخاضعة للمراجعة إلى بالنسبة  4-3

  .باستالم الشكوى  على الفورأ( إخطار البنك اإلسالمي للتنمية 
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، بما في ذلك مسودة اإلسالمي للتنمية ألغراض مراجعتها من البنك المعلومات والوثائق ذات الصلة جميعب( توفير 
  .الرد على الشكوى، حال توفرها

 وبشكل صريح طوال عملية مراجعة وتسوية الشكوى. اإلسالمي للتنمية على الفور ج( التشاور مع البنك 

، والتي تؤدي فيها مراجعة المستفيد للشكوى إلى تعديل في وثائق المسبقةعمليات الشراء الخاضعة للمراجعة إلى بالنسبة  4-4
، أو تغيير المستفيد توصيته إحدى العمليات، أو تغيير المستفيد قراره باستبعاد مقدم الشكوى من )المناقصة( العطاء

التي التسوية  اإلسالمي للتنمية بشأنيد خطي من قبل البنك على المستفيد، وعند استالم تأكيجب إرساء العقد،  بشأن
 للشكوى:  تبعث على الرضا

  .العروض / تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات ، وإذا ما اقتضت الضرورة،العطاء مستنداتأ( إصدار تعديل على 
 المعدل. االستشاريين ير تقييم تقر اإلسالمي للتنمية، على الفور،  ب( تزويد البنك

دون من من عملية الشراء، بما في ذلك إرساء العقد،  / الطور التالي ال يجوز للمستفيد االنتقال إلى المرحلة التالية 4-5
للشكوى.  التي تبعث على الرضىحول التسوية اإلسالمي للتنمية الحصول أواًل على عدم الممانعة من جانب البنك 

التي تطعن في وثائق العطاء، أو تطعن في لشكاوى المتعلقة بالشراء والتي إلى اوبالرغم من هذا المتطلب، وبالنسبة 
الخطوة، إن ُوجدت، التي قد يجوز المضي بها ور مع البنك حول على المستفيد التشايجب االستبعاد قبل اإلرساء، 

 الشكوى.    الن ظر فيأثناء بشكل مناسب 

 تقديم الشكاوى المتعلقة بالشراء -5
وفي  ،المصلحة إلى المستفيد في توقيت مناسب المهتم / ذيتقديم الشكاوى المتعلقة بالشراء من قبل الطرف  ينبغي 5-1

 : تطعن فيعملية الشراء. ويتم تحديد التوقيت المناسب كما يلي. بالنسبة للشكاوى التي  منمرحلة مناسبة 

( أيام 10يجب تقديم الشكوى إلى المستفيد قبل عشرة )الصادرة عن المستفيد: )المناقصة( العطاء  مستنداتأ( 
المستفيد بتعديل وثائق  في حال قيامالعروض، أو،  / انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلباتعلى األقل من 

 يقع الحقًا.( أيام عمل بعد إصدار التعديل، أيهما 5العطاءات، خالل خمسة )
تقديم الشكوى إلى المستفيد في غضون  ينبغيقرار المستفيد باستبعاد مقدم الشكوى قبل إرساء العقد: أو ب( 

  .هذه االستبعاديفيد بالمصلحة إخطارًا  يذالمهتم / المستفيد إلى الطرف  إرسال( أيام عمل عقب 10عشرة )
العطاء إرساء بنية ب استالم إخطار يجب تقديم الشكوى إلى المستفيد عققرار المستفيد بإرساء العقد: أو ج( 

  وقبل انتهاء فترة التوقف. 

 يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالشراء خطيًا ويجب أن تتضمن المحتوى التالي:  5-2

  ه.، وعنوانمعه االتصال سبلو مقدم الشكوى،  أ( اسم
  .من هذا الملحق( 1-3و 1-2الفقرتين ب( تحديد مصلحة مقدم الشكوى في عملية الشراء )كما هو محدد في 

  .لشراء، والمرحلة الحالية من عملية الشراءعملية اج( تحديد المشروع المقصود، والرقم المرجعي ل



 

72 
 اإلسالمي للتنمية.تعليمات شراء الخدمات االستشارية في المشاريع الممولة من البنك 

 

الشكاوى المتعلقة بالشراء  -الملحق هـ  

  .د( تحديد أي مخاطبات سابقة بين مقدم الشكوى والمستفيد حول المسائل التي تم التطرق إليها في الشكوى 
راألثر الو هـ( تحديد طبيعة الشكوى،    .على مقدم الشكوى  عكسي الُمتصو 

 ، أو المخالفة المزعومة لتعليمات أو إجراءات الشراء الواجبة التطبيق. للتعليماتاالتساق المزعوم عدم ( اإلشارة إلى و
 ( أي معلومات أخرى يعتبرها مقدم الشكوى ذات صلة بالشكوى. ز

( أيام عمل. وعلى المستفيد إخطار البنك 3ي غضون ثالثة )على المستفيد اإلقرار باستالم الشكوى، خطيًا، فيجب  5-3
باستالم الشكوى، بصرف النظر عما إذا كانت الشكوى تتعلق بنشاط شراء خاضع  ، على الفور،اإلسالمي للتنمية

 أو الالحقة.  المسبقةللمراجعة 

. وقد تخضع الشكوى التي تتضمن وقائعها الموضوعيةوالتعامل معها بناًء على من مجهول الواردة ستتم دراسة الشكاوى  5-4
 أو الفساد إلى إجراءات منفصلة وإضافية.   / مزاعم حول التحايل و

 الرد على الشكوى  -6
مفيدة وفي للشكوى، تكون إجراء مراجعة  التأكد منعلى المستفيد يجب أثناء التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالشراء،  6-1

على المستفيد أن يقدم يجب الوثائق ذات الصلة، والوقائع والظروف المتعلقة بها. و  مراجعةتوقيت مناسب، بما في ذلك 
 م الشكوى، مع المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من قبل مقدمي الطلباته على مقد  رد   َمعِرضمعلومات كافية في 

مي  /  .  24الطابع يةلتي قاموا بالتأشير عليها في طلباتهم أو عروضهم على أنها سر  العروض، وامقد 

 العناصر التالية:  ،أدنى أن يتضمن، كحد  ينبغي و  ،يجب أن يكون الرد على الشكوى المتعلقة بالشراء خطياً  6-2

 .معالجتهاال ُبد  من تحديد المسائل المثارة من قبل مقدم الشكوى والتي بيان المسائل:   أ( 
والتي تعد، من وجهة نظر المستفيد، ذات  (البراهيناألدلة الثبوتية )تحديد الوقائع و : واألدلة الثبوتيةالوقائع ب( 

  .صلة بتسوية الشكوى 
الذي اإلشارة إلى األساس  مع تضمين ،القرار الذي تم اتخاذهنص  أذكرأسس اتخاذ القرار: إلى  القرار واإلشارةج( 

أو المالحق في  ،أو الفقرات ،اتخاذ القرار، على سبيل المثال، األجزاء المحددة من وثائق العطاءات ارتكز عليه
أن يكون الرد دقيقًا قدر اإلمكان في توضيح األساس  نبغيلبنك اإلسالمي للتنمية والتي تدعم القرار. ويتعليمات ا

 .اتخاذ القرار الذي يرتكز عليه
رتقديم التحليل:  د( المسائل  / القرار المطبق على الوقائع الذي يرتكز عليه -األساس تجعل األسباب التي  شرح يفس 

  .اتخاذ هذا القرار بعينه يستلزم ،المثارة من قبل مقدم الشكوى 
ف الخطوات القادمة التي سيجري اتخاذها، إن وِص  ،ى بشأن الشكو  نص القرار ،بشكل واضح أذكر،ة: الخالص هـ(

 وجدت. 

                                                                 
 ، والمعلومات التجارية أو المالية الحساسة. المهنةقد يتضمن المعلومات حول الُملكية، وأسرار هذا  24
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مناسب. ويتم تحديد التوقيت المناسب كما يلي. في التوقيت العلى المستفيد الرد على أي شكوى متعلقة بالشراء يجب  6-3
 : تطعن فيلشكاوى التي إلى ابالنسبة 

( 7مقدم الشكوى في موعد أقصاه سبعة )الرد على يجب الصادرة عن المستفيد:  )المناقصة( وثائق العطاء أ(
 .أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى 

يجب تقديم رد لمقدم الشكوى في موعد أقصاه سبعة قرار المستفيد باستبعاد مقدم الشكوى قبل إرساء العقد:   ب(
  .( أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى 7)

( يوم عمل من 15يجب تقديم رد لمقدم الشكوى في موعد أقصاه خمسة عشر )قرار المستفيد إرساء العقد:  ج(
  تاريخ استالم الشكوى. 

 الشكوى  تأييداإلجراء المتبع عند  -7
التي مرحلة العلى طبيعة الشكوى و الشكوى المتعلقة بالشراء  (... قبولتأييد )يعتمد اإلجراء الذي قد يتخذه المستفيد عند  7-1

 . وتوفر الظروف التالية أمثلة على نوع اإلجراءات التي قد يتم اتخاذها. عند تقديم الشكوى  عملية الشراءبلغتها 

 الشكوى المتعلقة بوثائق العطاءات الصادرة عن المستفيد
 ه الشكوى، يجوز للمستفيد:هذالمستفيد  ...( قبلأي د )أ( إذا 
  .إصدار تعديلتعديل وثائق العطاء من خالل  (1
 العروض، إذا كان ذلك مناسبًا.  / تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات (2

 قرار المستفيد استبعاد مقدم الشكوى قبل إرساء العقدب المتعلقة الشكوى 
 المستفيد الشكوى، يجوز للمستفيد:  ...( قبلأي د )إذا  (أ

  .عملية الشراءتغيير نتائج القرار المتخذ في مرحلة مبكرة من  .1
 .العروض المشاركين / مقدمي الطلباتوإرساله إلى إصدار تقييم معَدل للنتائج  .2
 العروض المشاركين بأي تغييرات على الخطوات القادمة في العملية.  / مقدمي الطلبات جميعإبالغ  .3

 قرار المستفيد إرساء العقدالشكوى المتعلقة ب
 المستفيد هذه الشكوى، يجوز للمستفيد: ...( قبلأي د )إذا أ( 

  .. تغيير توصيته بإرساء العقد1
 هألخذ عدم الممانعة منإلرساله إلى البنك اإلسالمي للتنمية ل لالستشاريين . إصدار تقرير تقييمي معد  2

)في هذه الحالة ال يجوز للمستفيد إرساء العقد دون الحصول على عدم الممانعة المسبقة من جانب 
 .ك على التقرير(البن

 في تعديل إرساء العقد. قُدمًا والمضي  ،. إخطار مقدمي العروض المشاركين بتعديل نية إرساء العقد3
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الشكاوى المتعلقة بالشراء  -الملحق هـ  

 العروض  / أدوار ومسؤوليات مقدمي الطلبات -8

 العروض فيما يخص الشكاوى المتعلقة بالشراء ما يلي:  / تتضمن أدوار ومسؤوليات مقدمي الطلبات 8-1

 : بما يلي وبالتحديد ،بمتطلبات هذا الملحق االلتزامأ( 
  .من هذا الملحق 1-2الفقرة بالشراء، والتي ورد وصفها في متطلبات الشكوى المتعلقة  جميع. تلبية 1
  .من هذا الملحق 1-5في الفقرة  ورد وصفهوى في توقيت مناسب كما كشال. تقديم 2
  .من هذا الملحق 2-5في الفقرة  والتي ورد وصفهاالمحتويات المطلوبة  جميع. تقديم شكوى تتضمن 3

من أجل فهم القواعد التي  التعليماتهذه االط الع على االطالع على أحكام وثائق العطاء، باإلضافة إلى  ب(
 .تنظم عملية الشراء

  .مناسب، في حال الرغبة في تقديم الطلبالتوقيت الفي  بيان األسباب )استجواب(تقديم طلب  ج(
  .)المناقصة( هذا الغرض في وثائق العطاءبف كل  لشخص المسؤول المُ للكيان / لتقديم الشكوى  د(

مة الشكوى أن ضمان  ه( ، شواغل )هموم( المشتكيمن حيث شرح مسائل أو  ممكن،قدر بأقصى  ةدمحد  المقد 
 لقواعد الشراء المطبقة.  ةالمزعوم لمخالفةوا

 أدوار ومسؤوليات البنك اإلسالمي للتنمية  -9
والمشمولة بهذا الملحق ما  ،ر ومسؤوليات البنك اإلسالمي للتنمية فيما يخص الشكاوى المتعلقة بالشراءاتتضمن أدو  9-1

 يلي: 

إلى المستفيد بغرض المراجعة اإلسالمي للتنمية، على الفور، إعادة توجيه أية شكوى مرسلة إلى البنك  التأكد من أ(
  .والتسوية

في الوقت أي إجراءات مقترحة من قبل المستفيد  النظر فيفي حالة عمليات الشراء الخاضعة للمراجعة المسبقة،  ب(
، أو بيان األسباب )االستجواب(ومحتوى  بإجراءعلى سبيل المثال ال للحصر، ما يتعلق  وذلك يشمل، المناسب

  .المحددة في الشكوى المخالفة اتخاذ إجراء لتصحيح عملية الشكوى، أو  رفض
عرض أثناء عملية التقييم مقدم  / أو التواصل مع أي مقدم طلب ،باستثناء اإلقرار باستالم الشكوى، عدم مناقشة ج(

 نشر اإلخطار العام بإرساء العقد.  إلى أن يتموالمراجعة، 
 
 



 

 

 التمويل بأثر رجعي -(و)الملحق 

 المقدمة  -1

األموال على صرف تتطلب وقتًا كبيرًا قبل توزيع أن  يمكنالبنك لدى مشاريع اليدرك البنك اإلسالمي للتنمية أن دورة  1-1
 موافقة البنك من المحتمل كثيراً المستفيد. وتؤثر التأخيرات في الصرف سلبًا على وجه التحديد على المشاريع، والتي 

خالل عملية التقييم. ويجوز تقديم التمويل  تمويلهاالتيقن  عدملكن ال يمكن الشروع فيها بسبب و ، اإلسالمي للتنمية عليها
وفتح  لبنك اإلسالمي للتنمية للتمويل بأثر رجعيتعليمات ابحسب  من هذا القبيل صعوباتبأثر رجعي للتغلب على ال

المشاريع  المستحقات في لسرعة صرف ( توخياً  ”Imprest Account”حساب السلفة المستديمة )حساب المصروفات النثرية
   لتمويل بأثر رجعي(. تعليمات ) اإلسالمي للتنمية لبنكالتي يتم تنفيذها في البلد العضو في ا

في وكيفية انطباق اإلجراءات على شراء الخدمات االستشارية لتمويل بأثر رجعي تعليمات اليقدم هذا الملحق ملخصًا  1-2
 البنك.  منالتمويل المقدم إطار 

 من التمويل بأثر رجعي  الغرض -2

. اإلسالمي للتنمية البنك جانبللمشاريع الممولة من  والفوري  ؤتسهيل التنفيذ الكفالغاية من التمويل بأثر رجعي هي  2-1
الحصول على موافقة عقب ذلك، يمكن استخدام هذا األسلوب فقط في ظروف استثنائية، مع وجود تبرير مناسب و  ومع

 البنك. 

 لتمويل بأثر رجعي: مبررات اتضمن تقد  2-2

  .وقت مبكرالمشروع في بتنفيذ بدء ال أ(
  .تجنب الفجوات بين المشاريع المتعاقبة، على سبيل المثال في المشاريع المتكررة ب(
  .المحافظة على الزخم المتحقق أثناء فترة التحضير للمشروع ج(
 تأخير. المنع حدوث  د(

في شراء ُقدمًا دون أي التزام على البنك، بالمضي من و  الوحيد والتام،ه بخيار يسمح التمويل بأثر رجعي للمستفيد،  2-3
 الخدمات االستشارية، قبل التوقيع على اتفاق التمويل. 

 استخدامات التمويل بأثر رجعي  -3

  ، وهذه األنشطة واألنواع تتضمن ما يلي:النفقاتمن ينحصر التمويل بأثر رجعي في العادة بأنشطة وأنواع محددة  3-1

  .مثل دراسات الجدوى، واألعمال الهندسية والمعمارية ،المتعلقة بإعادة االستثماراألعمال  أ(
 .العمل المادي األولي، مثل الطرق الفرعية ب(
العمل الموسمي، مثل زراعة المحاصيل أو اإلنشاءات، والتي إذا لم تنفذ في وقت محدد من السنة قد تؤخر بدء  ج(

 المشروع، لمدة سنة واحدة أو أكثر.  
  .وعندما يكون باإلمكان تحقيق وفورات ملموسة  للتحضير،طويالً  اً األنشطة التي تتطلب وقت د(



 

 

، والحواسيب الشخصية وغيرها من المعدات (الفاكساسوخ )أجهزة الن  مثل آالت التصوير، و  ،المعدات المكتبية هـ(
 .المكتبية

  .الطاقةب المشروع الكهرباء والغاز الضروريين إلمداد و(
 لمشروع.  ابنود أخرى تعد أساسيًة في مرحلة ما قبل تشغيل بند / أي  ز(

 دات التمويل بأثر رجعي حدّ . مُ 4

ما بين في الفترة يجب أن يقتصر التمويل بأثر رجعي في العادة على النفقات التي يتم تحملها ودفعها من قبل المستفيد  4-1
األهداف، والتصميم، والترتيبات  وضعذلك، في حال االنتهاء من  ومعسريان المشروع. بدء تاريخ التقييم وتاريخ 

دفعها المستفيد يتقديم التمويل بأثر رجعي للنفقات التي يتحملها و  يجوزفي مرحلة التقييم المسبق،  االشتراطاتالتنفيذية، و 
 سريان المشروع.   بدء ما بين تاريخ التقييم وتاريخ في الفترة 

( من التكلفة %10) في المائة عشرةنسبة بأثر رجعي  ظروف أن يتجاوز التمويلال ظرف من ال يجوز تحت أي 4-2
 اإلجمالية للمشروع. 

يعكس وف مثل الكوارث الطبيعة وتوابعها، سالوضع، في الظروف الطارئة، ومن أجل التعامل بشكل سريع وفعال مع  4-3
المستفيد للحصول  يسوقهابالنظر في المبررات التي البنك  يلتزمو  ،طبيعة كل حالة طارئةاإلسالمي للتنمية رد البنك 

اإلسالمي للتنمية هذه العمليات، قد يوافق البنك إلى على أساس كل حالة على حدة. وبالنسبة  ،على تمويل بأثر رجعي
لنفقات التي يتم تغطية ا( من مبلغ القرض ل%20) في المائة عشريننسبة تمويل بأثر رجعي يصل إلى منح على 

 المتوقع للتوقيع على اتفاقية التمويل، ولكن عقب وقوع الحالة الطارئة. التاريخ ( أشهر قبل 4تحملها خالل أربعة )

 التدابير الرقابية  -5

 ُتطبق التدابير الرقابية التالية على التمويل بأثر رجعي:  5-1

كما لو  ةعدم الممانعالحصول على الخدمات االستشارية عبر ب واالستعانةشراء التجب معالجة وإجازة عمليات  أ(
   .بالفعلعليه تم التوقيع كان اتفاق التمويل قد 

، وهذه اإلجراءات المستفيدينعلى عاتق اتفاقية تمويل  إبرامع إجراءات الشراء المتخذة في إطار توق   تكون يجب أن  ب(
  .بالموافقة على تمويل المشروعاإلسالمي للتنمية البنك  ُتلزم ال

ز الصرفلبنود يجب أن ُتصرف األموال لإلنفاق على ا ج( وثائق كافية تزويد ب التي تتم الموافقة عليها، وأن ُيعز 
  .بحسب أحكام االتفاقية

لنفقات التي يتم تحملها عقب التوقيع على اصرف توثيق  هذه مماثلة لمتطلباتيجب أن تكون متطلبات التوثيق  د(
 .اتفاقية التمويل

 تقارير التقييم المسبق أو تقارير التقييم ما يلي:  ُتبي نيجب أن  هـ(
  .مبلغ التمويل بأثر رجعي .1
 .التي يتم تمويلها بأثر رجعي ،من تكلفة المشروعالمئوية النسبة  .2



 

 

  .الفترة التي يتم تمويلها بأثر رجعي .3
  .الخدمات االستشارية التي يتم تمويلها بأثر رجعيطبيعة  .4
رات صرف .5  التمويل بأثر رجعي.  مبر 

في عمليات التعافي من  وال سي مالتمويل بأثر رجعي، ل تعليمات البنك اإلسالمي للتنميةتوجد بعض المرونة في تطبيق  5-2
 . اإلسالمي للتنمية على موافقة رئيس البنكيجب أن تشترط الحصول هذه االستثناءات غير أن  حاالت الطوارئ، 
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