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 الفصل األول : التعرٌفات 

بجميففا الممففام الميففام  الموظففا المف ففا مففن إلديففك اماادة الماليففة الفف   ي ففول :  المشؤؤترٌاتمسؤؤلول 

 .الخاصة ب نفي  عم يات الشداء

 . سياسات الشداءال ع يمات والخطوات ال فصي ية ال ـي يجب ا باعما ل نفي   : اإلجراءات

مفواا وو خفامات بمـفـا  ح ـفـاإ يليـفــ مـفـن  الجمعيفةالجمــة الخادجيــة ال ـفـي  مـفـوم ب يويـفـا  : المورد

 وإلك المواصفات ال ي  حااها الجمعية إلي  عميا الشداء وو ال وديا.

بمـفـا  ح فاإ يليفـ مفن  الجمعيفةالـــشخص الطبيعـــي وو االع بــفـاد  الــفـ   يمـفـوم ب يويـفـا :  المقاول

 معـ. وإلك نطاق العمل المحاا بالعموا المع ماة وو  نفيـ  وعمـال خـامات

والمـفـودا وو الممـفـاول سفواء ل مفـايم خفـامات وو  الجمعيفةمس نا لانوني ثبو ي لعاللة  مفت بفين  :العقد

 . نفيـ  وعمـال وو  وديا مواا ووصناا

 .يليمـــا فاإلـــة ووامد ال غييد ين وجات  الميمـــة األصـــ ية مـــضاا:  قٌمة العقد

مب فففس يسففف م لجمفففة  نفي يفففة بالجمعيفففة بموجفففب لفففداد مفففن مج ففف  اماادة  ويدصفففا  السؤؤؤ فة اإلدارٌؤؤؤة :

ل مصففدوإلات امااديففة والنثديففة والعاج ففة والمسفف حمات ال ففي ال  مبففل يصففااد شففين والحففاالت الطاد ففة 

 ل مس فياين . 

 اال صالـشداء الـــ   يـــ م بموجبــــ عم يــــة ال عالــــا مــــن خــــالل وســـ وب الــ :الشراء المباشر

 لط ففبمــففـوداين ال ا مففنواحففـا اون الحاجــففـة يلــففـ  اال ــففـصال بعــففـا ممففاولمففـودا وو  مففامباشففد ال

 .العدوض منمم

وخامات مفن خفالل وس وب الشداء ال   ي م بموجبـ  نفي  عم ية الشداء لمواا : بعروض السعرالشراء 

بظـفـدا  ،الف دونيـفـا ، إلـفـاف  بأحا األاوات المناسبة والمحااة إلي ط ب العفدض   وسعاد عـــدوض

بحيــففـت  ــففـ م المفاضــففـ ة إليمــففـا بينمــففـا واخ يففاد اإلضففل العففدوض إلنيففا وماليففا مففـا ، .. (  مغ ـففـك

 .ــاو حميـــك اإلـــضل ليمـــة لمـ الجمعيةمداعــــاة مــــص حة 
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 حايفا الشفدوط والمواصففات ل مفواا المط فوب وســ وب الــشداء الـفـ   يـفـ م إليـفــ  :الشراء بالمناقصة

 ودياها وو الخفامات المط فوب  نفيف ها والشفدوط الفاليم  واإلدهفا إلفي المفودا ويف م امعفالن عنمفا إلفي 

شفدوط سفواء مفن المع مفاين وسي ة يعالنية مناسبة و مام العطاءات من المفوداين الف ين   فواإلد إلفيمم ال

بسجل الموداين بالجمعية وو غيدهم ، ع   ون  مام إلي مظاديا مغ مة و ف ح مفن لبفل لجنفة المنالصفة 

 المشف ة من مج   اماادة.

يف م يدسفالـ يلفـ  المفـوداين والممفـاولين المح م ـــفـين ل حـــفـصول  هـفـو ط ـفـب :ط ب عؤرض األسؤعار

  نفيف مــــنمم ع ــــ  عـــــدوض وســــفـعاد لــــفـشداء وصــــفـناا  ات مواصـفـفات محـفـااة ع يمفا او 

عنــاها العامــل األساسي ال   ي م ع ـ  وساســ لبفـول  والجواة عمـال بحيــت يــشفل الــسعدوخامات 

 .ا فالية االسعاد لعــدض ويصــااد ومــد الــشداء او العمــا اوا

الموجفـ ع ف  ط فب عفدض وسفعاد  مــس نا يــصاده المــودا او الممـفـاول بنـفـاء :عطاء/عرض أسعار

الخـــفـامات  وي ضفمن مواصففات األصفـناا او، ل مـايم عطاءات يليـ من الجمعية وو يعالن المنالصة 

 .ــــال ال ــــي يمامما بمـا إلـي  لـن األسـعاد وشـدوط البيا وال س يم والسااا نفيــــ  االعم او

مفواا  ل وديفا وصفناا وو مفن الجمعيفة  ل مفودا المع مفا إلفي سفجل المفوداين ومد يصاد: تعمٌد شراء 

 ع   مواصفا ما عنا ال عالا. ـــم اال فـــاق  ل جمعية معينـة
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 عامةالفصل الثانً :أحكام 

 المادة األولى :

 سد  وحفام ه ه الال حة ع   فاإلة عم يات الشداء وال عالاات ل نفي  األعمال والخامات ال ي  .1

   ط بما حاجة العمل بالجمعية. 

يع بد يجداء المش ديات ويجداء الصدا  فسيدا مفمال لبعض الضوابط المنصوص ع يما إلي ه ه  .2

 الال حة. 

 ممابل مخصصات مع ماة بالمواينة الخامات يال وعموا وخامات مواا لشداء ال عالا يجوي ال .3

ال عالا ي م ياداإ مخصص  إليما ي م ال ي المالية بعا السنة ما يل   م ا ال ي العموا حالة وإلي السنوية ،

 .ال الية المالية المواينة المع ماة ل سنة السنة ال الية ضمن

 المادة الثانٌة :

الجمة الوحياة المسؤولة عن  نفي  عم يات الشداء ل وإليد اح ياجات هي  وحاة المش دياتع بد   .1

 الجمعية من وصول ثاب ة ومس  يمات وخامات وخدى.

إال فٍ الحاالث وحدة الوشتزَاث بإجزاء أٌ عولُت شزاء دوى الزجىع إلً  ألٌ هىظف َحقال   .2

وو ماداء اماادات وال ي يمفن  للجوعُت الودَز التنفُذٌالضزورَت الوبزرة والتٍ َىافق علُها 

 حصدها إليما ي ي :

 الزسوٍ أوقاث الدوامخارج  الشزاء فٍ أوقاث. 

  خالل العطلت الزسوُتالشزاء. 

  العولطارئت خالل  أعطالحدوث. 

 .تقدَن خدهاث طارئت وعاجلت للوستفُدَي 

 

 الشداء وسبب الشداءإلا ودة إلي حاالت الشداء الطادئ اون الدجوع لوحاة المش ديات ي م  س يم  .3

 .مس ول المش دياتيل   وو ماداء اماادات المايد ال نفي  مع ماة من 
 

 المادة الثالثة :

الفمدة  4  وإلك المااة باالش دان ما االلسام الفنية المشادفة إلي عم يات الشداء ،  عا وحاة المش ديات .1

وال ين ي مييون بالمادة والففاية سجالً بأسماء الموداين لألصناا ال ي  ح اجما الجمعية  ،(1

 والسمعة الطيبة وال جدبة السابمة ويجب ع يما  حايت ه ا السجل سنوياً.
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 يش دط إلي المودا المع ما بالجمعية  مايم الوثا ك ال الية : .2

 .ٌالسجل التجار 

 ٍشهادة الزكاة والزقن الضزَب 

 .شهادة التأهُناث االجتواعُت 

  األعوال لدي الوىرد.السُز الذاتُت لفزَق تنفُذ 

 

ي م  مييم الموداين وماى ال ياممم بالشدوط ومواعيا ال س يم ويضاا ن ا ج وعمالمم ما الجمعية  .3

إلي سجل الموداين و لن من لبل لسم الخامات المساناة باالش دان ما االلسام الفنية المشادفة إلي 

 (1الفمدة  4  وإلك المااة     .عم يات الشداء
 

 : المادة الرابعة

 األلسام الفنية المشادفة إلي عم يات الشداء ل مواا وو  نفي  الخامات  ات المواصفات الفنية : .1

 عموا الخامات املف دونية وا الصيانة والخامات مثل الصيانة، لسم الخامات المساناة إلي  عم

 ( والمش ديات ال منية

  عموا العمادات واألولاا( نمية الموادا المالية لسم  

  العاللات العامة وامعالم  عموا الاعاية وامعالن والمش ديات الاعا ية(لسم 

إلي حال شداء وو  وديا مواا وو  نفي  خامات  ات مواصفات إلنية يشادن د ي  المسم الفني  .2

 ما مسؤول المش ديات إلي : ( 1الفمدة  4 المااة المشاد يليـ إلي 

   حايا المواصفات لبل الشداء  

 العدوض الفنية  المشادفة إلي  مييم 

  مداجعة باع ماا مسواة العموا 

 .ال أفا من اس الم المواا والخامات وإلك المواصفات 
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 المادة الخامسة :

 ومس  م الس فة.  اماادية ل جمعية لداد يحاا مب س الس فة المايد ال نفي  يصاد  .1

 ي  يم مسؤول الس فة اماادية بالصدا وإلك الضوابط ال الية : .2

  الصدا مادإ بالمواينة المع ماة.ون يفون 

 .االل يام بالضوابط المحااة ل صدا المباشد وو الصدا من خالل عدوض األسعاد 

  )لاير. 1000وال  ييا ليمة الشداء ل مدة الواحاة  الفا ودة 

 .عام اس خاام الس فة اماادية لشداء األصول الثاب ة 

ة شداء األصول ي م مخاطبة اماادة المالية لاير وو إلي حال1000إلي حالة  جاوي ليمة الشداء عن  .3

 مصااد شين ل مودا وإلك آلية الصدا المع ماة إلي اماادة المالية.

ي م اس عاضة الس فة المس ايمة بعا اس فمال صدا الميمة المالية فام ة وو جيءاً منما و س م إلوا يد  .4

وبما ال ي جاوي السما المش ديات وط ب الصدا مع ما من المايد المباشد لمسؤول الس فة 

 من ه ه المااة. 1المع ما ل س فة وإلك الفمدة 

 

 المادة السادسة :

ي عين ع   جميا العام ين إلي مجالي الشداء املمام بأحفام ه ه الال حة وال يمفن ون يفون عام  .1

 املمام بما مبدداً ممبوالً لمخالف ما.

واالس غالل السيء ل صالحيات ويموم  ي م ال أفا من خ و لدادات الشداء من  ضادب المصالح .2

 المداجا الااخ ي بفدي عينة من لدادات الشداء وال وديا لضمان  لن .

إلي حالة يثبات  ضادب ل مصالح وو االس غالل السيء ل صالحيات من الما مين ع   عم يات  .3

ماادة وي م الشداء وال وديا وال عالا ي م يجداء  حميك ما المعنيين من لبل لجنة يشف ما مج   ا

 ا خا  الجياءان المناسبة ل لن .

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 8الصفحت  جوعُت قدرة النسائُت -الئحت الوشتزَاث
 

 م 2020 عنٌزة -النسائٌة  قدرةجمعٌة  –الئحة المشترٌات 

 الفصل الثالث : أنواع وطرق الشراء
 

 الحدود المالٌة لطرق الشراء : : المادة السابعة

 جهة االعتماد جهة الصرف الحدود المالٌة طرٌقة الشراء

 الشراء المباشر
 لاير 0222المشترٌات ألقل من 

 لاير 5222الحاالت الطارئة بحد أقصى 
 المدٌر المباشر لطالب الشراء. العهد اإلدارٌة.

 مسلول المشترٌات. لاير0222المشترٌات واألصول ألكثر من  الشراء بعروض أسعار
 5222رئٌس قسم المالٌة إلى 

 520222إلى  5222من  المدٌر التنفٌذي
 5220222إلى  520222رئٌس مج س اإلدارة من 

 .مج س اإلدارة رئٌس قسم المالٌة. لاير 5220222واألصول ألكثر من المشترٌات  الشراء بالمناقصة

 

  المادة الثامنة :
 

 ٌتم الشراء المباشر فً الحاالت التالٌة :  -0

 إلنيةات مواصف لما يحاا ال نفمات وهيوالمس حمات  العامةالخامات  مصدوإلات  ً  مثل  مسبما

 وسااا المس حمات المالية ل جمات الحفومية (. والما ا والفمدباء الماء مصدوإلات

  وجوا األصناا المداا شداؤها لاى شدفة واحاة مح فدة لما مثل لطا غياد لي  لما يال مصاد

واحا وو  م ضي طبيع ما ان  فون شداؤها من الوفيل مباشدة وو ي ا  ع دت   بية الم ط بات يال 

 بواسطة جمة م خصصة وو إلنية  معينـ.

  إلي حاالت الطوادئ ال ي  س اعي العمل الفود  ع   ون يم صد الشداء ع   ولل لاد   ط بـ الحاجة

ح    س وإلي يجداءات الشداء بالطدق األخدى، ويفون د ي  لسم المالية المعني ب حايا طبيعة حالة 

 الشداء طاد ة وم غيد. 

  . وجوا مخاطد مح م ة إلي مولا ال نفي 

  لاير(.  5000الخامات ال ي ال  ييا ليم ما ع     مش ديات المواا وعموا 

   المايد لاير  بشدط مواإلمة   5000يجوي ال عالا بطديمة األمد المباشد إلي حاالت ي جاوي إليما مب س

 وبموجب اليل الصالحيات. ال نفي  

 .إلي فل األحوال ال ي  فدضما الحاجة الم حة 
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 المادة التاسعة :

 ٌتم الشراء بعروض األسعار فً الحاالت التالٌة :  -0
 

    لاير(  1000مش ديات المواا وعموا الخامات ال ي  ييا ليم ما عن 

    سعد من لبل الموداين المع ماين.  ثالت عدوضي م الحصول ع 

  األصناا ال ي  م طدحما إلي منالصة ولفن جميا األسعاد الممامة فانت غيد ممبولة وال

 بطدحما إلي منالصة وخدى. يسمح الولت
 

والمايد المخ ص وو د ي  المسم  المايد ال نفي  ي م  شفيل لجنة لفدي عدوض األسعاد من  -2

 المخ ص ود ي  لسم الشؤون المالية. 

  فون ال جنة مسؤولة عن ال وصية باع ماا العدض المناسب. -3

 إلي حال فان هنان مودا مع ما  واحا لصنا ما ال ي م  شفيل لجنة إلدي.  -4

 المسؤول عن اع ماا العدض يفون حسب المااة السابعة من   ن الال حة.  -5

 

 المادة العاشرة :

 ٌتم الشراء بالمناقصات فً الحاالت التالٌة :  -0

     لاير(100,000مش ديات المواا وعموا الخامات ال ي  ييا ليم ما عل 

 إلي والبت المنالصة شدوط معااا المنالصات لجنة  يفوضـ من او المج   د ي  يشفل 

 .  ولانونية إلنية  خصصات  و  وشخاص من و فون  الممامة العطاءات

  فون ممام لجنة المنالصات فما ي ي :    -0

 .اعااا شدوط المنالصة وشدط طدحما 

 .اس الم وإل ح المظاديا و فديس العدوض 

  العطاءات الممامةالبت إلي 

يع ن عن المنالصة إلفي جديفاة يوميفة عفل األلفل ووسفا ل ال واصفل الخاصفة بالجمعيفة والوسفا ل  -3

المناسبة ل موداين ويجوي  فداد امعالن فما يجب ون يفون آخد ه ه امعالنات لبل آخد موعا 

 ل مايم العطاءات بماة ال  مل عن وسبوع.



 

 

 11الصفحت  جوعُت قدرة النسائُت -الئحت الوشتزَاث
 

 م 2020 عنٌزة -النسائٌة  قدرةجمعٌة  –الئحة المشترٌات 

 الفداسففة ليمففة   جففاوي ال ون ع فف  الممففاول لبففل مففن والمخططففات الشففدوط فداسففة ليمففة اإلففا  ميفف -4

 .غيد ال إلمط لاير ولا( 1000 

 العفدض ليمفة مفن% 1 عفن يمفل ال اب فاا ي  فأمين  مفايم ضدودة ع   المنالصة شدوط إلي ينص -5

ً  اإلاي  يدإلا ون ع   المع ماة المصادا وحا من ضمان بخطاب وو الاإلا ممبول بشين وو نمااً، مماما

 إلففي يففنص فمففاع فف  ون  خصففم مففن الاإلعففة األخيففدة % 5 يلفف  ال ففأمين هفف ا عطففاء ع يففـ يدسففو مففن

  .الجيا ي الشدط ع   عالوة ال س يم إلي ال أخيد ن يجة  فدض ال ي الغدامة ع   الشدوط

يجب ون   ضمن ففل منالصفة العفدض الفنفي والعفدض المفالي، ع ف  ون يمفانم ففالً منممفا منفصفالً  -6

مف فوب ع ف   نسفخ ينلفل منمما ماون ع يما بوضفو  االنسفخة األصف يةا، و وص ية واحاةبنسخة 

 فل منمما ف مة انسخةا. فما يع بد عام ال ميا بالشدوط خطأً جوهدياً يؤا  يل  دإلض المنالصة. 

 .عبت وو  عايل و  من الظدا سالمة ع  (  وفي ـ وو  الم مام  وليا ي م -7

 ع ف بفداسفة الشفدوط والمواصففات والمحفااين  واليفوم السفاعة إلي المظاديا إل ح يفون ون يجب -8

وان  العفدوض ع ف  المح ويفة المظفاديا سالمة من ال أفا عم ما مباشدة عنا المظاديا إل ح لجنة

  لفن إلفي منمفا لام ما عاا وي فد ووعضا ما ال جنة د ي  يولعـ محضد إلي ويثبا ما فون مخ ومة 

ً  عففدض فففل ويعطففاء المحضففد  ع فف  ال وليففا وعضففا ما وفففل ال جنففة د ففي  وع فف  ، مس سففالً  دلمففا

 .يجداءا ما إليـ  اون ال   والمحضد العدوض ووداق

ً  العطاءات ب فديس المخ صة ال جنة  موم -9 ً   فديغفا  مفا ع ف   ع يما مفا ف ابفة ال جنفة  بفا  ون ع ف  اليمفا

 .بيانات من العطاءات إلي جاء

 يجد  ون لـ يجوي ولفن المظاديا إل ح بعا عطا ـ إلي  عايل و  يجداء العطاء لممام يجوي ال -02

 إلفف ح لبففل  األصفف ي ل عطففاء المحففااة وبففالطدق المواعيففا إلففي ال عففايل لففام ي ا عطا ففـ إلففي ال عففايل

 ال في  حفظا فـ بعفض وو ففل عفن ي نفايل لفي األلل العطاء صاحب مفاوضة ويجوي ،( المظاديا

 .عطا ـ إلي  فدها لا يفون

 والشفدوط الجفواة وادجفة ال نفيف  مواعيفاال فاليا ويداع  حجم   وصيا ما ال جنة  مام عناما  -00

 . لن إلي يفوضـ وومن د ي  لجنة المنالصة من النما ي المداد ويصاد ، األخدى

 

 



 

 

 11الصفحت  جوعُت قدرة النسائُت -الئحت الوشتزَاث
 

 م 2020 عنٌزة -النسائٌة  قدرةجمعٌة  –الئحة المشترٌات 

 هفف ه إلففي  ثبففت ون ويجففب العطففاء إلففي نمففا ي دو  ي خفف  ون يلفف  سففدية البففت لجنففة محاضففد  ع بففد -00

 جانب فل يليما يس نا ال ي واألسباب المعادضة واآلداء المؤياة اآلداء المحاضد

 :عن نا جا ال أخيد فان ي ا العما ماة  مايا ينيبـ من وو لصاحب الصالحية يفون -03

 الماة بالي إلي بأاا ما يسمح ال ولت إلي بما صاد لا األمد فان ي ا جاياة بأعمال الم عالا  ف يا 

 .العما إلي ع يما الم فك

 إليما ل م عالا اخل ال ألسباب األعمال بإيماا صاحب الصالحية من صااد امد. 

 المفايد ال نفيف   يعدض الال حة ه ه إلي الواداة األحفام بعض من لالس ثناء  اعو حاجة نشأت ي ا -04

ً  يفداه مفا يمفد لفي اماادة مج   ع   األمد ل جمعية ويصفاد بال عفايالت لفداد مفن مج ف   مناسفبا

 .اماادة

**************** 

 
 


