
 

  

  

  

   

  

  

 

   

  

  

  

  

  الئحة المشتريات
 لجمعية بيوت النسائية   

  

  

  

  

  

  

  



 

   

   

  

   

 

 

  

 الباب األول 

 أحـــــكـــام عــــامة 
  

  



 

  
     أحكام عامة لنظام المشتريات :

بأعلى نظراً ألهمية ضبط المشتريات خصوصاً في العمل الخيري الحرص على الحصول على أفضل األسعار 

جودة ممكنة هو الهدف األساسي وبالتالي فإن التخطيط السليم للشراء وكفاءة القائمين به هو من العناصر 

 التي تساعد على ضبط هذا الموضوع وتحقيق وفورات مالية و وقت .  ةاألساسي

عملية الشراء على تنظيم وتخطيط  توسنتطرق في هذه الالئحة إلى المواضيع الهامه التي تساعد قسم المشتريا

والدورة المستندية لعملية الشراء بما يساهم بتشكيل قاعدة معلومات أساسية تعلم على مهمة تسهيل العاملين 

، ومن منطلق أهمية المشتريات في تحقيق نتائج إجابية للجمعية فإنه البد من أن والوصول إلى تحقيق األهداف 

 ة والخبرة حتى يساهمون في تحقيق أهداف الجمعية . يكون القائمين على الشراء على مستوى من الكفاء

 

 (1المادة )

  أهداف الالئحة :   
 تهدف هذه الالئحة إلى وضع إجراءات موثقة لالتيه  : 

 تطابق األصناف المشتراة للمتطلبات المحدده .  -
 وضع معايير إختيار المحالت التجارية .  -
 تقييم المحالت التجارية المعتدة .  -

  (2المادة )

تسري أحكام هذه الالئحة على كافة عمليات الشراء والتعاقدات واألعمال والخدمات التي تطلبها حاجة العمل 

 للجمعية . 

  

 (  3المادة ) 

تعتبر إدارة المشتريات بالجمعية هي الجهه الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الشراء لتوفي إحتياجات الجمعية 

دمات آخرى وتعتب إدارة المشتريات مسؤولة عن تتبع التنفيذ إلى أن تصل من أصول ثابته ومستلزمات وخ

 . األصناف المطلوبة إلى الجمعية أو إتمام األعمال المتعاقد عليها طبقا للشروط المتفق عليها 

   

   

  

  

   

  



 

 

 

 (  4المادة ) 

 ت : الواجبات والمسؤوليا

 تطبيق الئحة وقواعد وسياسات الشراء لكافة أنشطة الجمعية وإدارتها .  -

 اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها .   -

 الشراء بأفضل األسعار وأفضل األوقات والمفاوضة على ذلك .  -
االحتفاظ بعالقات ممتازة مع المحالت التجارية والموردين واالحتفاظ لهم بسجالت وافية وكافية  -

 عن تعامالت الجمعية معهم . 
 اري الستخدامه عند إعادة الطلب دراسة أسعار المحالت التجارية بصفة مستمرة من كل محل تج -
 إعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية .   -

 

 (   5المادة ) 

إدارة المشتريات سجالً بأسماء المحالت التجارية لألصناف التي تحتاجها الجمعية والذين يتميزون بالقدرة تعد 

 السجل سنوياً . والكفاية والسمعة الطيبة ، ويجب عليها تحديث هذا 

  

 (  6المادة ) 

يكون شراء المستلزمات بقصد الوفاء بمتطلبات الجمعية والمستفيدين منها وبمراعاة حدود التخزين المناسبة 

 واالعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة التخطيطية ، ويكون الشراء في حدود اعتمادات الموازنة . 

  

 (  7المادة ) 

اإللمام بأحكام هذه الالئحة وال يمكن أن يكون عدم يتعين على جميع العاملين جميع العاملين في مجال الشراء 

 اإللمام بها مبرار مقبوال لمخالفاتها .

  

 (  8المادة ) 

 يراعى في تأمين مشتريات الجمعية وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد األساسية التالية : 

لجميع األفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل معها ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل  -

 فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة . 
 توفير معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب للمتنافسين بما يمكنهم من الحصول على هذه -

 واحد لتقديم العروض . ويحدد ميعاد المعلومات في وقت واحد 
تتعامل الجمعية في سبيل تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع األفراد  -

 والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه األعمال أو المشتريات الالزمة . 
 سعار السائدة . يجب أن يتم الشراء أو تأمين األعمال بأسعار عادلة ال تزيد عن األ -
 ال يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إال طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعية .  -
على الجمعية أن تفسح المجال في تعاملها ألكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجرى  - -

 التعامل فيه بحيث ال يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة .  



 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

 

  

 

 الباب الثاني

 طرق الشراء
 

 

  

 

 

  



 

  
 طرق الشراء

 (9) المادة

 :األتية بإحدى الطرق  يتم الشراء

 .  المباشر ألمرا -
 الممارسة -

 المناقصة المحدودة -

 

 

 (10) المادة

 : المباشر باألمر الشراء

لمحل التجاري با المباشر باالتصال اتمام عملية الشراء المباشر باألمر لشراءبا المقصود

إلى إجراء اتصاالت مع غيرة من المحالت وتتبع هذه  والتفاوض والتعاقد معه بدون حاجة

  : في الحاالت االتية الطريقة

 لدى جهة واحدة محتكرة لها األصناف المراد شراؤها وجود -

 الممارسة . تتحمل المناقصة المحدودة أو تكون قيمة المشتريات بسيطة ال عندما -

تتطلبه  الشراء على أقل قدر الحاجة الملحة على أن يقتصر األصناف التي تفرضها شراء -

 بالطرق األخرى الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء

 (11المادة )

 : الشراء بالممارسة

 لشراء بالممارسة إتمام عملية الشراء بعد التفاوض مع مجموعة من المحالت أوبا المقصود

 : قة في الحاالت األتيةالمكاتب وتتبع هذه الطري

اخصائيون  توفيرها إال يستطيع بناحية فنية ال األعمال التي تتميز األصناف أو -

  وفنييون معينون )مقاوالت مثال(

 –األصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن انتاجها ) بالستيك  -

 تمور .. ( 
جراء قيمتها التقديرية مع تكاليف إاألصناف والمقاوالت والخدمات التي ال تتناسب  -

  المناقصة .
 



 

 

 

 
في  ر العام ،من المدي أي من الحاالت السابقة تشكل لجنة للقيام بالممارسة بقرار وفي حالة توافر -

طبيعة األصناف المشتراه وخبرتهم مع  همالتي تتناسب وظائف تشكيل هذه اللجنة أن تضم العناصر

سس المفاضلة الموردين المشتركين بالممارسة وأ يوضح أسماء وتعد اللجنة محضراً وأهميتها ،

لنكون تحت  جاء به ، بالمستندات الدالة على ما ويجب أن يدعم المحضر توصى به ، بينهم ثم ما

تصرف جهة المراجعة . ويالحظ أن التوصية باألختيار ال تعد نهائية إال بعد اعتمادها من المدير 

 العام التنفيذي للجمعية . 

 

 (  12المادة ) 
 المهام التفصيلية لعملية الشراء : 

 استقبال طلب الشراء .  -
 استالم طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك .  -
 التأكد من استفاء الطلب وتوقيع رئيس مجلس اإلدارة .  -
 توقيع المدير التنفيذي .  -
 توقيع اإلدارة المالية .  -
 اعتماد الطلب وإصدار قرار الصرف . -

 

 

  



 

 

 

 سعادة / مدير الشؤون المالية و اإلدارية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد :

 نأمل من التكرم بالموافقة على تأمين االحتياجات الموضحة أدناه وذلك لحاجة العمل إليها 
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 تقبلوا وافر التحية واإلحترام ...

  مقدم الطلب

 االعتماد ............................................             ............................. سم :اال

               ........................... التوقيع :

  



 

 

 

 أمر شراء 

 بيانات فاتورة
 : سماال

 العنوان :

 أمر الشراء
 رقم الطلب :

 تاريخ الطلب :
 رقم اإلصدار :

 المتعلقةهذا الرقم سيظهر في كافة المستندات 
 بأمر الشراء هذا

 بيانات البائع
 األسم :

 العنوان :

 بيانات الشحن 
 الشحن باسم :

 العنوان :
 

 أمر الشراء باسم : 
 هاتف رقم :

 البريد االلكتروني :

سعر  البند الرقم المسلسل الكمية م
 الوحدة

 االجمالي الضريبة

1       

2       

3       

 اإلجمالي الكلي : :اجمالي الضريبة اإلجمالي :
  توقيع الموظف المسئول شروط إضافية :

 

 




