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 : األولى   املادة 

  التقديرّية   املوازنة  في  اعتماده  تم  ما  حدود  في  فقط  خدمات  أو  /  و  سلع  موّردي  من  اآلخرين  مع   التعاقد  و  الشراء  يكون  .1

  لديها   التي  والوحدات  اإلدارات  جميع  على  ويجب  العمومّية؛  الجمعّية  من  عليها  واملصادق  اإلدارة  مجلس  قبل  من  للجمعّية

  منشآت   كانوا  سواء    املوّردين  أولئك  مع  التعاقد  أو  من  الشراء  تستلزم  التي  األمور   من  غيرها  أو  فعالّيات  أو  أنشطة  أو  برامج

عة  التنفيذ  وتواريخ  الفّنّية  املواصفات  وبيان  مفّصل  بشكل  منها  احتياجاتهم  يحّددوا  أن  أفراد  أو
ّ
  من  احتياج  لكل  املتوق

 اعتماد  فور   وذلك  األحوال،  جميع  في   املالّية  السنة  بداية   قبل  بها   املشتريات  وحدة  وتزويد  مكتوب   بشكل االحتياجات  تلك

ر  حال  وفي  التقديرية  املوازنة
ّ
  العمل   فيجب  العمومّية  الجمعّية  أو  اإلدارة  مجلس  قبل  من  ديرّيةالتق  املوازنة  اعتماد  تأخ

 .  التقديرّية املوازنات  من استثناءات تكون  التي الحاالت وفق

 هذه  وعلى  املشتريات(،  )وحدة  باسم  خاّصة  وحدة  عنها  مسؤول  ويكون   الجمعّية   في  مركزّية  الشراء  مهّمة  تكون   أن  يجب .2

 على   متجانسة  مجموعات  في  ووضعها  والوحدات  والفروع  واألقسام  اإلدارات  جميع  احتياجات  بحصر  تقوم  أن  الوحدة

 على  فاوضّيةت  ميزة  الجمعّية  منح  أساس  وعلى  لتلبيتها  معه  التعاقد  أو  الشراء  سيتم  الذي  املوّرد  توحيد  إمكانّية  أساس

 يتم   أن  يجب  الحصر  وبعد  املطلوبة،  باملواصفات  الحاجات  تلك  يحّققون   الذين  املوّردين  حصر  الوحدة  وعلى  ذلك؛

ي   تعاملوا   الذين  العمالء  آلراء  االستقصاءات  وإجراء  معهم  املباشر  بالتواصل  وتسعيراتهم  خبراتهم  ومعرفة  عنهم   التقص ّ

 . موّرد لكل وكفاءة خبرات سجل  تكوين من الوحدة لتتمكن املوّردين أولئك مع

،  بينهم  فيما  واملقارنة  حدة  على  موّرد  لكل  وتقييم  تحليل  بإجراء  املشتريات  وحدة  تقوم  أن  يجب .3
 
  يحقق  ما  وتحديد  أيضا

بات
ّ
،  األقل   ويكون   أساس ي  بشكل  والوحدات  والفروع  واألقسام  اإلدارات  متطل

 
 من   أخرى   منافع  وجود  حال  وفي  سعرا

  بتحديث   تقوم  أن  على  حصولها،  املمكن  املستقبلّية  تعامالتلل  املوّردين  بسجل  الوحدة  تحتفظ  أن  يجب   كما  عدمه؛

 للتعامل  احتمال  وجود  مع   معهم  تعامل  آخر  تاريخ  من   اثنين  عامين   معهم  التعامل  عدم  على  مّر   الذين  للموردين  تقييمها

 . معهم املستقبلي

بات  تلك  تحقيق  املشتريات  وحدة  على  يجب .4
ّ
 والقيام   األسعار  عروض  على  الحصول   في  واملبادرة  السرعة  وجه  على   املتطل

  ورد  بما الوحدات  أو الفروع أو األقسام أو  اإلدارات من أّي   التزام عدم  حال وفي األحوال، جميع  في بينها فيما باملفاضالت

ر حدث  وإن  حّتى املادة  هذه  في  وردت  التي  أعمالها  بجميع  تقوم  املشتريات  وحدة  فإن  املاّدة  هذه  من  (1)  الفقرة  في
ّ
  على   تأخ

  تلك   رئيس  أو  مدير  على  جزاء  مقابلها  يوقع  أن  يمكن  مخالفة  ذلك  ويعد  والوحدات،  والفروع  واألقسام  اإلدارات  لكت

 . التنفيذي  املدير لتقدير خاضع الجزاء ذلك إيقاع ويكون  الوحدة، أو الفرع أو القسم أو اإلدارة

  التي  والعقود العمل عقود أنواع من نوع  بأي لعملا  عقود  على الالئحة هذه في  املذكورة والتعاقد الشراء أحكام تسري  ال .5

  سوى   لها  يوجد  ال  التي   العاّمة  الخدمات   على   األحكام  هذه  تسري   ال  كما  املتفّرغين،  غير  املستشارين  بالئحة  مشمولة  تكون 

 التعاقد  مع الحال وكذلك والكهرباء، الصّحي والصرف املياه كخدمات السعودية العربية اململكة في واحد  خدمات موّرد

 . وعقود مشتريات من عداها ما كل  على وتسري  واملنشآت، األفراد املتطّوعين مع
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 : الثانية  املادة 

ة  استيفاء  املشتريات  وحدة  على  يجب
ّ
  ما   كل  وعلى  الخدمات  أو  /  و  السلع  موّردي  وهوّية  شخصّية  على   تدل   التي  الوثائق  كاف

  من   ذلك  على   الدالة  الوثائق  جميع  واستيفاء  ونحوها،  تراخيص  من  التعامل  أساسه  على  سيجري   الذي  النشاط  يحتاجه

  عدم  حال  وفي  املضافة   القيمة  ضريبة  في  التسجيل  وشهادة  مالّية  وأ  /  و  صناعية   أو   /  و  مهنّية  وتراخيص  تجاري   سجل

 .  بذلك إفادة التسجيل

 : الثالثة  املادة 

 يلي: فيما للجمعّية والتعاقد الشراء طرق  تنحصر

 في  الطريقة  هذه  وتستخدم  آخرين،  موّردين  مع  مفاضلة  أي  بدون   املوّرد  مع  التعاقد  أو  بالشراء  ويكون   املباشر:  الشراء -1

ل  والتي  ريال،  20.000  مبلغ  تتجاوز   ال  التي   والتعاقدات  املشتريات  مع  األعلى  حّدها
ّ
 شائعة   وتعاقدات  مشتريات  تمث

  الدورّية   للمستهلكات  باإلضافة  الدورّية  والصيانة  بالضيافة  املرتبطة  مثل:  ثابتة،  شبه  أو  ثابتة  تسعيراتها  تكون 

 تستخدم   أن  ويمكن  ذلك،  ونحو  -  اإلدارّية   لألغراض  -  الكهربائّية  هزةواألج  اآللي   الحاسب  وأجهزة  واألحبار  كالقرطاسّية

  الصالحّية  صاحب  بذلك  أوص ى  ما  متى  يقّدمها  آخر  موّرد  يوجد  ال  حال  في  املذكور   الحد  عن  تزيد  التي  املشتريات  مع

 . واملالية اإلدارية للشؤون املساعد وهو

 منهم   مختارة  مجموعة  بين  املفاضلة  إجراء  بعد  املوّرد  مع  التعاقد  أو  بالشراء  تكون   أسعار:  عروض  على   الحصول  -2

  هذه  وتستخدم  أدنى،  كحد  أسعار  عروض  ثالث  على  بالحصول   املطلوبة  والخدمات  السلع  تلك  يقّدم  من  باعتبارهم

ل  والتي  ريال،  250.000  مبلغ  تتجاوز   ال  التي   والتعاقدات  املشتريات  مع   األعلى  حّدها  في  الطريقة
ّ
  مشتريات  تمث

  من   مع   األسعار  تثبيت  يتم  أن  يمكن  التي  وتلك املوردين،  بين  فيما   األسعار  في  تفاوت  هناك   يكون   أن  يمكن  اتوتعاقد

   شراؤها   يتم  أن  يمكن  التي  األصناف  تلك  تشمل  أن   ويمكن   بها،  يعّمد
 
   يحقق  ذلك   أن  دام  ما  مباشرة

 
  لصالح  وفرا

  أن   يمكن  كما  التعاقد؛  توفير  إمكان   حال  في  املباشر  ءالشرا  إلى  ُيصار  ال   أن  ويجب  إضافّية،  منافع  أو  /   و  الجمعّية

ة  حال  في  املذكور   الحد  عن  تزيد  التي  املشتريات  مع  تستخدم
ّ
 االحتياج   أو   جودتهم  بمثل  يقّدمونها  الذين  املوّردين  قل

به  الذي
ّ
بها  التي  والخصوصّية  السّرّية  أو  الجمعّية  عمل  يتطل

ّ
يات،  بعض  في  العمل  يتطل

ّ
  شراء   مع  الحال  وكذلك  الجزئ

 كاستكمال  جاهزة  تصبح  حّتى   املختلفة  للمعالجات   تحتاج  ال  التي   من  الدخل  لتوليد  الجاهزة  االستثمارّية  األصول 

 .  ونحوها االنشاءات

  جميع   وعلى  الجمعّية  موقع  في  وذلك  املوّردين  لكلّ   لتنفيذه  التعاقد  أو  بشراؤه  الجمعّية  ترغب  ما  بطرح  وتكون  املنافسة: -3

  مختومة   و  مغلقة   ظروف  في   املوّردين  من  كّل    عطاءات  استقبال  ويتم  الجمعّية،  في  املشتريات   وحدة  تعتمدها  التي  الوسائل

 فّني  عرض  على  العطاءات  تلك  تحتوي   أن  ويجب  فقط،  وتثبيتها   لعطاءاتا  لفرز   تخّصص  لجنة  خالل   من  ذلك   ويكون 

ين   مالي  وعرض
ّ
 وفتح  العطاءات  تلك  استقبال  النتهاء  املشتريات  وحدة  قبل  من  موعد  يحّدد  بحيث   بعضهما،  عن  مستقل

لي وبحضور  الفرز  لجنة قبل من العطاءات
ّ
   عدم حال في تياجاالح يلّبي آخر مكان أي أو الجمعّية مقر في املوّردين ممث
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ره
ّ
 مبلغ   تتجاوز   التي  والتعاقدات  املشتريات  لتلك  الطريقة  هذه  وتستخدم  املشتريات،  وحدة  تحّدده  الجمعّية  مقر  في  توف

  الرئيسّية   الجمعّية  أنشطة  من  أي  بتشغيل  املّتصلة  العقود  من  أّي    على  املنافسات  تستخدم  أن  ويجب  ريال،  250.000

   اإلنشاءات  عقود  مع  الحال  وكذلك
 
 استحقاق  يبلغ  التي  االستمرار  صفة  لها  التي  العقود  مع   الحال  كذلك  و  لغهامب  كان  أّيا

  لها السنوي  املوّرد
 
 . ريال 200.000 وقدره مبلغا

 : الرابعة  املادة 

  على  التنفيذي املدير قبل من  أعضاؤها وتسمية املشتريات( )وحدة باسم: املالّية السنة بداية قبل وحدة تكوين يتم أن يجب

 الختصاصاتها،  تحقيقها  وضمان  دوري  بشكل  الوحدة  هذه  أعمال  بمتابعة  يقوم  أن  وعليه  ضمنهم،  من  هو  يكون   ال  أن

 يلي:  بما الوحدة هذه وتختص

 . فقط ريال 100.000 ولحد ريال، 20.000 مبلغ عن  يزيد ملا والعقود املشتريات اعتماد -1

 استقبال  إقفال  مواعيد  وتحديد  الجمعّية،  قبل  من  املطروحة  للمنافسات  املقّدمة  الفّنّية  للعروض  الفّنّية  الدراسة -2

 . املظاريف فتح وموعد العطاءات

 . املشتريات لوحدة الفّني والتقييم الغير، مع والتعاقد الشراء إجراءاتو  وأساليب بآلّيات املرتبطة التوصيات تقديم -3

  للشؤون   املساعد  الوحدة  هذه  رئيس  ويكون   ومقّرر،  أعضاء  وثالثة  رئيس  بين  ما  أعضاء  (5)  من  املشتريات  وحدة  تتكّون  -4

   نائبه  بتحديد الرئيس  ويقوم  واملالّية  اإلدارّية
 
ل  مقّررها  ويكون   الوحدة،  تكوين  قرار  بعد  مباشرة

ّ
 املشتريات،   وحدة  ممث

ل  أعضاءها  بين  من  يكون   أن  ويجب
ّ
  املدير  يختاره  وعضو  واإلعالم  التسويق  وإدارة  املالية  اإلدارة  من  كّل    من  واحد  وممث

   تراه  بمن  تستعين  أن  الوحدة  ولهذه  التنفيذي؛ 
 
 في  املقّررة  اختصاصاتها  ممارستها  على   يساعدها  أمر  أي  في  مناسبا

 . ألعضائها امللزمة غير االستشارة سبيل على ذلك ويكون  قة،الساب الفقرة

   تراه   ما  واعتماد  اعتمادها،  اختصاصها  تحت  يقع  التي   سواء    العروض  جميع  بدراسة  الوحدة   تقوم -5
 
  طلب  وإعادة  مناسبا

  شأنه   من  ام  كل  واتخاذ  العاّمة  املنافسة  في  طرحها  اقتراح  ولها  املقّدمة،  بالعروض  الوحدة   قناعة  عدم  حال  في  عروض

  حال   وفي  األغلبّية،  بتصويت  الوحدة  هذه  قرارات  وتكون   الجمعّية،  موارد  في  وفر  تحقيق  أو  /  و  أكبر  منافع  يحقق  أن

   نيابته  حال  في  نائبه  أو  الرئيس  صوت  يكون   األصوات  تساوي 
 
 منعقدة   الوحدة  اجتماعات  وتكون   الوحدة،  لقرار  مرّجحا

 
 
   انعقادا

 
 أعضاء   خارج  من  باملستشارين  يعتد  وال  فأكثر،  أعضاء  3  الحاضرين  ءاألعضا  عدد  كان  حال  في  صحيحا

 .  األصوات في وال  الحاضرين أعداد في الوحدة

 املّتصلة  والقرارات  االجتماع  محاور   من  األعضاء  بين  دار  ما  فيها  يبّين  محاضر   في  االجتماعات  تلك  نتائج  تثبت  أن  يجب -6

 حال  وفي  املحضر،  على  وتوقيعهم  ونتيجته   األعضاء  جميع  تصويت  تإثبا   ويجب  ،-وجد  إن -  املستشارين  ورأي  منها  بأي

   تحديد  يمكنهم  الحاضرين  فإن  النصاب  اكتمال  عدم
 
 الحاضرون   يتخذها  التي   القرارات  وتكون   آخر  يوم   في  اجتماعا

   هال اجتماع أّول  في  الوحدة اجتماعات جدولة تتم أن يجب كما عددهم؛ كان مهما بالحاضرين نافذة  اليوم ذلك في
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 محضر   في  وإثباته  األغلبّية  رأي  وفق  املواعيد  بعض  تعديل  أو  أخرى   اجتماعات  إضافة  يتم  أن  يمكن  والتي  كاملة  لسنة

 . ذلك حيال فيه االتفاق يتم الذي االجتماع

 وفور   املشتريات،  وحدة  توصية  بعد  الصالحّية  صاحب  قبل  من  للمنافسة  التعاقد  أو   /  و   الشراء  طرح  اعتماد  يكون  -7

  ثالث   من  وتتكّون   التنفيذي  املدير   قبل  من  الفرز(  )لجنة  باسم:  لجنة  تشكيل  يتم  أن  يجب  للمنافسة  رحالط  اعتماد

ة واحدة لجنة طرح لكلّ   ويكون  املشتريات، وحدة أعضاء غير من أعضاء
ّ
  مشروع إال مّرة   كلّ  في ُيطرح ال بحيث مستقل

ل فقط واحد
ّ
 يلي: بما اللجنة هذه وتختص خدمة، أو / و سلعة ألجل تعاقد أو شراء يمث

 املشتريات  وحدة  ذلك  في  تستشير  أن  ذلك  في  ولها  النسبّية،  أوزانها  وتوزيع  واملالّية  الفّنّية  للعروض  التقييم  معايير  وضع -8

  تراه من أو
 
 .  مناسبا

   واملالّية  الفّنّية  العروض  استقبال -9
 
   أو  ورقّيا

 
 على  ملحافظةوا  بفرزها،  والقيام  اللجنة  هذه  تقّرره  ما  بحسب  إلكترونّيا

 املنافسة  بشروط  تتقّيد  لم   التي   العروض  تستبعد  أن  السبيل  ذلك  في  ولها   العروض،  استقبال  موعد   انتهاء  لحين  سّريتها

 .  األعضاء قبل من يثبت محضر وفق

 وحدة   مع  بالتفاهم  الدراسة  لتلك  زمني  حد  ووضع  باملنافسة،  املرتبطة  الفنّية  العروض  بدراسة  املشتريات  وحدة  توجيه -10

 . املشتريات

 املشتريات  وحدة التزام من للتحقق املوضوعة الفّنّية التقييم بمعايير ومقارنته املشتريات وحدة تقييم على الحصول  -11

 .  النهائي  الفّني  التقييم على للحصول  وذلك بها، لاللتزام إليها  العروض عادت بها التزامها عدم حال وفي بها،

 يجتازوا  لم  الذين  املوّردين  واستبعاد  الفّني،  التقييم  نتائج  وإعالن  علني  بشكل  املحّدد  املوعد  في  باملوّردين  االجتماع -12

 للحضور،   وإعالنها  فقط،  الفّني  التقييم  ااجتازو   الذين  للموّردين  املالّية  العروض  مظاريف  وفتح  الفّني،  التقييم  درجة

ي التقييم حساب ثم ومن
ّ
 .  النتائج عن واإلعالن واملالي( )الفّني  الكل

ل  يكون   أن  يجب  الحضور   هوّية  من  للتحقق   وكإجراء  باملوّردين  االجتماع  أثناء -13
ّ
   يحمل  املوّرد  ممث

 
   تفويضا

 
 من  معتمدا

لها  التي  الجهة  من   الصالحّية  صاحب
ّ
 عنه   نيابة  بالحضور   الحق  تعطيه  عدل،  كتابة  من   صادرة  شرعية  ةوكال   أو  يمث

 . السعر على واملفاوضة

لي  من  تتلّقى  أن  الفرز   للجنة -14
ّ
  تلك  وفي  ومعتمدة،  مكتوبة  تكون   أن  على  باألسعار  تخفيضات  الحاضرين  املوّردين  ممث

   التقييم   احتساب  بإعادة  تقوم  أن  اللجنة  على   يجب  الحال
 
 ذلك  وبعد  حينه؛   في  املقّدم  تخفيضال  ذلك باالعتبار  أخذا

 .  معه العقد توقيع بموعد وتبليغه باملنافسة، الفائز عن باإلعالن  اللجنة تقوم

  له   التالي  التقييم  على الحاصل  املوّرد  تبلغ  أن  اللجنة  على  فيجب  املنافسة  من  باملنافسة  الفائز  املوّرد  انسحاب  حال  في -15

  له تضع ذلك من تحققها الح وفي ذلك،  على موافقته من والتأكد بذلك
 
 . معه العقد لتوقيع موعدا
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 : الخامسة  املادة 

 اآلتي: التفصيل وفق املبّينة للمبالغ املعتمدة الحدود في فقط الغير مع والتعاقد للشراء التعميد صالحّيات تكون  -1

  واملالية   اإلدارية  للشؤون  املساعد  املبالغ  هذه  مثل  على  التعميد  صالحية  يمارس  أن  يمكن  :  فأقل   15000  مبلغ -2

 بالجمعية

  واملالية  اإلدارية  للشؤون  املساعد  املبالغ  هذه  مثل  على  التعميد  صالحّية  يمارس  أن  يمكن  فأقل:  ريال  30.000  مبلغ -3

 . املشتريات وحدة توصية بعد للجمعّية

 توصية   بعد  للجمعية  التنفيذي  املدير  املبالغ  هذه  مثل  على  التعميد  صالحية   يمارس  أن كنيم  :  فأقل  100000  مبلغ -4

 . املشتريات وحدة

 إيرادها تم التي لخصوصّيتها املنافسة ضمن تكون  ال التي الشراء بطرق  فقط خاّصة وهي فأقل: ريال 250.000 مبلغ -5

 بالنسبة   الحال  وكذلك  والثالثون،  الرابعة  املاّدة  في  ى األخر   الشراء  بطرق   املعنية  الفقرات  في  االستثناء  سبيل  على

 املشتريات  وحدة  املبالغ  هذه  مثل  على  التعميد  صالحّية   يمارس  أن  فيمكن  املحّدد؛  املبلغ  تتجاوز   ال  التي  للمنافسات

  من   فيكون   املنافسات،  ضمن  يكون   ما  عدا  فيما  ضمنها  يدخل  ما  لجميع   بالنسبة  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  ورئيس

 والثالثون.  الخامسة  املاّدة في الوارد وفق فقط الفرز  لجنة صالحّيات

 إيرادها تم التي لخصوصّيتها املنافسة ضمن تكون  ال التي الشراء بطرق  فقط خاّصة وهي فاقل: ريال 500.000 مبلغ -6

 األخرى  الشراء بطرق  املعنية الفقرات في االستثناء سبيل على

  يمارس   أن  فيمكن  املحّدد؛   املبلغ  تتجاوز   ال  التي  للمنافسات  بالنسبة  الحال  كذلكو   والثالثون،  الرابعة  املاّدة  في -7

 فيما   ضمنها  يدخل  ما  لجميع  بالنسبة  اإلدارة  مجلس  ورئيس  املشتريات  وحدة   املبالغ  هذه  مثل   على  التعميد  صالحّية

 والثالثون  الخامسة ّدةاملا في الوارد وفق فقط الفرز  لجنة صالحّيات من فيكون   املنافسات، ضمن يكون  ما عدا

 الجمعّية  إدارة  ملجلس  األعمال  أنواع  من   نوع  ألي  التعاقد  أو  الشراء  اعتماد  صالحّية  تكون   فأكثر:  ريال  500.000  مبلغ -8

   يراه  من  تفويض  ذلك  سبيل  في  وله  فقط،
 
  الرابعة   املادة  في  تحديده  تم  ما  وفق  العمل  يتم  أن  على  لالعتماد،  مناسبا

 الثالثون. و  والخامسة والثالثون 

  أو   /  و  أراض ي  من  العقارات  مشتريات  جميع  والتعاقد  الشراء  صالحّيات  عندها  تتحّدد  التي  املبالغ  حدود  من  ُيستثنى -9

  مع   الحال وكذلك  الجمعّية،  أغراض  في  االستخدام  أم االستثمار  ألغراض  كانت وسواء   ال أم  وقفّية  كانت  سواء    مباني

 العمومّية  للجمعّية  والتعاقد  الشراء  اعتماد  صالحّية  أن   حيث  االستثمارّية،  األصول   من  أّي    باقتناء   املرتبطة  املشتريات

 والثالثون   الرابعة  في  ورد  ما  مراعاة  مع  الالئحة،  هذه  من  عشر  السابعة  املاّدة  في  املذكور   فيها  بما  ذلك  في  تفّوضه  من  أو

 . الالئحة هذه من والثالثون  والخامسة

ة يف املوّردين مع االرتباط يكون  -10
ّ
ع  عقود  بموجب أعاله املذكورة الصالحّيات من  وألّي   األعمال كاف

ّ
  الطرفين، من توق

ّ
  إال

 . فقط  ريال 50.000 مبلغ يتجاوز  ال الذي التعاقد أو الشراء حال في فقط بالتعميد االكتفاء يمكن أنه
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ّية  البنوك  أحد  من  معتمد  ضمان  خطاب  بطلب  تقوم  أن  املشتريات  وحدة  يمكن -11
ّ
 تنفيذها   مّدة  تكون   التي  لألعمال  املحل

 مّدة  كانت  مهما  لتنفيذها  الجمعّية  تتعاقد  التي  اإلنشاءات  حالة  في  طلبه  يتم  أن  يجب  أنه  على  الواحدة،  السنة  تتجاوز 

ل  الضمان   خطاب  قيمة  تكون   أن  على  تنفيذها،
ّ
 ويتم  أدنى؛  كحد  للعقد  اإلجمالّية  القيمة  من  %5  نسبته  ما  يمث

   العمل  تنفيذ  بعد   إعادته  تتم أن  على  يجب،  كما  العمل  تنفيذ  استمرار  لضمان  به  االحتفاظ
 
 أعمال  عدا  فيما  مباشرة

 يتم  بحيث  تنفيذ،  حسن  كضمان  بالكامل  التنفيذ  انتهاء  بعد  تبدأ  كاملة  سنة  بعد  إال  إعادته  تتم  فال   اإلنشاءات

 النص يتم وأن املوّرد على بالرجوع الجمعّية حق مع منه اإلصالح تكاليف أو بالتعويضات ترتبط تكاليف أي استيفاء

 . النوع ذلك من الجمعّية عقود جميع في ذلك على

 

 والثالثون: السابعة  املادة 

ة  املوّردين  بحصر  بالقيام  املشتريات  وحدة  تقوم  أن  بعد -1
ّ
 الثانية  املاّدة   في  بيانه  تم  كما  الجمعّية  احتياجات  لكاف

 وعلى  األعمال،  لكامل  املالّية  السنة  بداية  من  يناير  شهر  نهاية  أقصاه  موعد  في  تقييمهم  من  تنتهي  وأن  والثالثون،

  تقييم تم قد املالّية السنة بداية من شهور   3 خالل ألجلها الغير مع التعاقد أو الشراء سيتم التي األعمال  تكون  األقل

  املذكور  املوعد في كامل بشكل اموّرديه
 
 .  آنفا

 الشراء  مهنة  في  عليها  املتعارف  التقييم  ومعايير  أساليب  باتباع  املوّردين  بتقييم  تقوم  أن  املشتريات  وحدة  على  يجب -2

  قبل  من  واعتماده  تطبيقها  وكيفّية  املعايير  تلك  يبّين  املوّردين  تقييم  دليل بإعداد  وتقوم  منها  باألنسب واألخذ  والتوريد

 نموذج وفق املطلوبة املواصفات يحّققون  الذين املوّردين تقييم يتم  أن ويجب  ذلك، في  يفّوضه من أو  اإلدارة مجلس

 اآلتية  املعايير باتباع ذلك ويكون  حدة،  على معيار كل  في موّرد كل عليها يحصل  التي بالنقاط  التقييم على مبني تقييم

 أدنى: بحد

  ووجود   بها،  ترتبط  ضمانات  وجود  ومدى  يقّدمها،  التي  والخدمات  السلع   جودة  في  املوّردين  تاريخ  بدراسة  الجودة: -3

 املوّرد   قام  التي  األعمال  في  للتعديل  الحاجة  أو  الصيانة  وتواريخ  الضمانات،  تلك  الستخدام  اآلخرين  العمالء  حاجة

 .  بتسليمها

قة  باملوّرد  املرتبطة  اإلدارّية  الجوانب  بدراسة  اإلدارة: -4
ّ
  البشرّية  املوارد  توافر  ومدى  املطلوبة،  والخدمات  بالسلع  املتعل

ر
ّ
ة  والتراخيص  املستندات  واكتمال  للعمل،  املطلوبة  املناسبة  الكفاءات  وتوف

ّ
  كامل   وتوفير  النشاط،  وجود   على   الدال

 . الخبرة بتقييم املرتبطة طلبها  تم التي املستندات

  ومع   اآلخرين  العمالء  مع  املطلوبة  والجودة  التسليم  ومواعيد  التعاقدات  ببنود  املوّردين   التزام  مدى  بدراسة  االلتزام: -5

  الجمعّية لصالح تنفيذها  تم التي واملشتريات العقود
 
 . أيضا

  املواعيد تلك مناسبة  ومدى اآلخرين، املوّردين  بين فيما  ومقارنتها لألعمال التسليم مواعيد بدراسة التسليم: مواعيد -6

 لألعمال. املطلوبة واملستحقات  املوّرد تاريخ من كّل   مع



 

7 

 

 

 

 

  االستعداد،   ذلك  وتقييم  الطارئة  لألعمال  لالستجابة  املوّرد  استعداد  مدى  بمعرفة  الطارئة:  للطلبات  االستجابة -7

ي   .  حيالها املوّرد تاريخ  في والتقص ّ

 كون   من  والتحقق  السوق،  في  السائدة  األسعار  مع  املستحقات  تلك  مالءمة  مدى  بدراسة  املالّية:  املستحقات -8

  مع  املطلوبة  املالّية  الدفعات  تناسب  مدى  وتحديد  وهمّية،  وليست  حقيقّية  وماتخص  هي  املمنوحة  الخصومات

 املطلوبة.  األعمال

  التعاقد  أو  شراؤها  املطلوب  األعمال  أنواع  من  نوع  لكل  املناسب  وفق   تفصيلها   يتم  أن  يجب  أعاله  املحّددة  املعايير  هذه -9

 ل.لألعما بالنسبة مختلف  بتفصيل تفصيلها يتم أن فيمكن عليها،

 خاص  دليل  في  وبناؤها  ذلك،  مراعاة  فتجب  ونحوها  اإلنشاءات  أو  معّينة  سلع  لتوريد   تحتاج  التي   تلك  عن  االستشارّية -10

 .  املوّردين بتقييم

   الجمعّية  قبل  من  املوّردين  مع  التواصل  يكون  -11
 
  أو   قسم  أو  إدارة  أي  على  ويحظر  املشتريات   وحدة  على  فقط  مقصورا

  التي   اإلدارّية  الوحدات  جميع  على  ويجب  التعميد،  أو  التعاقد  مرحلة  في  املوّردين  من  أّي    مع  التواصل  وحدة  أو  فرع

د بعد الصالحّية صاحب من يعتمد تعاقد أو شراء طلب بإعداد تقوم أن احتياجات لديها
ّ
 معتمد  بند وجود من التأك

ف  يقوم  الطلب   ذلك  على  وبناء    التقديرّية،  املوازنة   في  له
ّ
  إلصدار  املباشر  بالتنفيذ  املشتريات  ة وحد  في   املختص  املوظ

  معتمد   بند  وجود  من  والتأكد  الوحدة  قبل  من  تنفيذه  الواجب  بالتقييم  قيامه  بعد   بالعقد  تزويده  أو  املوّرد  تعميد

 عدم  حال  وفي  الطالبة؛  الوحدة  أو   الفرع  أو   القسم  أو  لإلدارة  التقديرّية  املوازنة  في  ألجله  التعاقد   أو  شراؤه   للمراد

  الوحدة   أو  اإلدارة  على  ويكون   الرفض،  سبب  وبيان  التعميد  رفض  عليه   يجب  فإنه  تعزيزه  تم  أو  معتمد  ندب  وجود

  املوازنة   في   عليه  التعاقد  أو  الشراء  تنفيذ   املطلوب  البند   لتعزيز   الصالحّية  صاحب  من  املوافقة  أخذ  الطالبة

 املوازنة  في مدعوم غير بند على التعاقد أو لشراءا قرار بإصدار املشتريات وحدة في  املختص قام حال وفي  التقديرّية؛

   الحال  هذه  في  فيعتبر
 
 في  املعتمدة  والغرامات  الجزاءات  الئحة  في  محّدد  هو  ما  وفق  جزاء  ذلك  على   ويستحق  مخالفا

 . والتعاقد الشراء قرارات باعتماد قام من ذلك في معه ويشترك الجمعّية،

ف  له  الطالبة  الوحدة  أو   الفرع  أو  القسم  أو   دارةاإل   من   التعاقد  أو   الشراء  طلب  ورود  بعد -12
ّ
 وحدة  في  املختص  للموظ

  في  املختص على يجب املسبق، بالتقييم وقيامه التقديرية املوازنة في  يغطيه بند  وجود  من يتأكد أن وبعد املشتريات،

  وعليه  الالئحة، هذه  في اردةالو  األحكام  وفق املطلوب لتلبية املالءمة الشراء طريقة بتحديد يقوم أن  املشتريات وحدة

   للموّرد   التعميد  إصدار
 
  املختص   وعلى  للجمعّية،  األنسب  هو  املوّرد  ذلك  وكان  املوافقات  استكمال  تم   حال  في  مباشرة

ق  أن  املشتريات  وحدة  في
ّ
  املعتمدة،  الطرق   بين  من  الشراء  وطريقة   املوّردين  بقّية  بين  من  املوّرد  اختيار  أسباب  يوث

 .  الالئحة هذه في املبّينة األحكام وفق ذلك ويكون 

 اإلدارّية  للشؤون  املساعد  قبل  من   تحدد  مدة  خالل  الغي  ويكون   مبدئي  تعميد  أنه  التعميد  نموذج  في  النص  يجب -13

  يستخدم أن يمكن التي الحاالت عدا فيما الطرفين، بين العقد توقيع  عدم حال  في التعميد تاريخ من تبدأ واملالّية
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 وحدة  في  املختص  قبل  من  وليس  فقط  الفرز   لجنة  قبل  من  للمنافسات  التعميد  يكون   أن  مراعاة  مع  فقط،  التعميد

 . املشتريات

  اإلدارات   مع  تنفيذه  بمتابعة  املالّية  اإلدارة  تقوم   وأن  منه،  بنسخة  املالّية  اإلدارة  تزود  أن  يجب  يصدر  تعميد  أي -14

ب  التعميد  كان  حال  يوف  الصلة،  ذات  والوحدات   والفروع  واألقسام
ّ
   الدفع  يتطل

 
  مع   التعميد  يرفق  أن  فيجب  مقّدما

  بطلب   فتكون   املستديمة  العهدة  من  تصرف   أن  يمكن  التي   النثرّية  املشتريات  تلك  باستثناء  نقدي،  غير  صرف   طلب

 نقدي.  صرف

 املشتريات   لتلك  الطالبة  والوحدات  والفروع  واألقسام  اإلدارات  استالم  من  تتأكد  أن  املشتريات  وحدة  على  يجب -15

 فيما  تأكيدات  على   منها  والحصول   ذلك  في   ومتابعتها  املوّرد،  مع   عليها  االتفاق   تم  التي   والخدمات   للسلع  والتعاقدات

ق
ّ
  الوحدة  على ويجب عليها، املتفق الزمنّية باملدد املوّردين  جميع التزام  من والتأكد الفّنّية، الجوانب  في  بااللتزام يتعل

  حقوق   وحفظ  األداء  حسن  يضمن  بحيث  تأخر   أو  نواقص  أو  تنفيذ  سوء  وجود  حال  في  املوّردين  مع  تتفاوض  أن

  الجمعّية   لصالح  إضافية  منافع  تقديم  وحيال  حيالها  والتفاوض  وجدت  إن  الجزائّية  الشروط  وتطبيق  الجمعّية،

 وفي   يطّورها  حّتى   املفاوضات  تيجةبن  واملالّية  اإلدارّية  للشؤون  للمساعد   الوحدة  ترفع  وأن  الحاصل،  القصور   بسبب

 مستوى   وألي  األعمال  لكامل  ذلك  ويكون   حيالها،  قراره  التخاذ  التنفيذي  للمدير  بها  بالتوصية  يقوم  بها  قناعته  حال

  بالنسبة   جوهرّية  التفاوض  نتيجة  كانت  حال  وفي  جوهري،  ليس  التغيير  أن  دام  ما  والشراء  التعاقد  صالحّيات  من

 السادسة   املاّدة  في  الشراء  صالحّيات   في   الوارد  وفق  الصالحّية   صاحب  يعتمدها  أن  فيجب  اعليه  املتفق  لألعمال

 كامل  توثيق  ويجب  للعمل،  الطالبة  الوحدة  أو  الفرع  أو  القسم  أو  اإلدارة  لرأي  أخذه  بعد  الالئحة  هذه  من  والثالثون 

 . الجمعّية في بها عمول امل التوثيق وسائل عبر بها العالقة ذات األطراف بين فيما اإلجراءات تلك
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  ورفعها  حيالها،  الرأي  وإبداء  املساعدة  الوسائل  من  وغيرها  واملستندات  العروض  جميع  تهيئة  املشتريات  وحدة  تتول

  عليها   لالطالع  وذلك  ال  أم  الوحدة اختصاص  ضمن  تقع  العروض  تلك  كانت  سواء    واملالية  اإلدارية  للشؤون  للمساعد

 ال   املنافسات  أن  مراعاة  مع  بعملها،  يّتصل   فيما  القرار  واتخاذ  وآلّياته،  الشراء  عمليات تطوير من  الوحدة  تتمكن  لكي

  أربع  عن يقل ال وبما  دوري بشكل ذلك ويكون  منها؛  الفرز  لجنة تطلبه ما حدود في إال الوحدة اختصاص ضمن تكون 

 الوحدة. املالّية السنة في مّرات

 

 
 


