
الئحة المشتر�ت 
  

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 هقدهة عن املشرتيبت : 
 

نظرا ألهمٌة ضبط المشترٌات خصوصا فً العمل الخٌري الحرص على الحصول على افضل األسعار بأعلى جودة ممكنة هو 

المائمٌن به هو من العناصر األساسٌة التً تساعد على ضبط هذا الهدف األساسً وبالتالً فان التخطٌط السلٌم للشراء وكفاءة 

 الموضوع وتحمٌك وفُرات مالٌة و ولت .

 لذلن فان المشترٌات واعمالها ٌجب ان تنظم بطرٌمة جٌدة بحٌث ٌراعى التالً :

 ادارات الجمعٌة المختلفة  سٌك معضرورة ان ٌكون المسئول عن الشراء على دراٌة تامة بالمواد التً تتعامل بها الجمعٌة والتن -1

ضرورة ان ٌكون المسئول عن الشراء على دراٌة تامة بأوضاع السوق والمنافسة فٌه وذلن للحصول على افضل األسعار  -2

 بأعلى جودة ممكنة .

تساهم  ضرورة ان ٌكون المسئول عن الشراء لدٌه لدرات تحلٌلٌة مالٌا وفنٌا إضافة الى دراٌته بطلب الكمٌات االلتصادٌة التً -3

 فً تخفٌض التكلفة .

 ضرورة ان ٌكون التنسٌك تاما بٌن مسئول المشترٌات وبٌن المسئولٌن عن المستودعات  لٌكون الشراء وفك أسس سلٌمة . -4

 وجوب احتفاظ المشترٌات بملفات منظمة للموردٌن تحتوي على كافة المعلومات عنهم لسهولة االتصال بهم .  -5

 لمستندات الالزمة لعملٌة الشراء والمحافظة علٌها .وجوب احتفاظ لسم المشترٌات با -6

وجوب لٌام العاملٌن فً المشترٌات بتحدٌث معلومات األسعار للمواد أوال بأول واالحتفاظ بالكشوف المناسبة لذلن وعمل  -7

 التحلٌالت والممارنات الالزمة .
 

 ههبم قسن املشرتيبت  :
كافة المواد وغٌرها من اللوازم والمعدات واستالمها وتسلٌمها وفما للعمود االشراف على تامٌن كافة احتٌاجات الجمعٌة من 

 المبرمة .

 الىاجببت واملسئىليبت اهلبهة للقسن  :
 تطبٌك الئحة ولواعد وسٌاسات الشراء والتورٌد والتأجٌر لكافة أنشطة الجمعٌة واداراتها  -1

 اتباع إجراءات الشراء الواردة بدلٌل الشراء والتمٌد بها. -2

 متابعة عملٌات التورٌد بدلة واالحتفاظ بسجالت منظمة ومتابعة دلٌمة من خالل الحاسب االلً . -3

 المشاركة فً استالم الوارد من المواد واللوازم للتأكد من مطابمتها للمواصفات والكمٌات الواردة بأمر الشراء . -4

 الشراء بأفضل األسعار وافضل األولات والمفاوضة على ذلن . -5

 بعاللات ممتازة مع الموردٌن .االحتفاظ  -6

 دراسة أسعار التورٌد بصفة مستمرة . -7

 التعالد مع شركات الشحن والتورٌد والتامٌن على أساس السعر والسمعة واالفضلٌة . -8

 مرالبة الشراء المحلً بواسطة المندوبٌن ومحاسبتهم . -9

 التنسٌك مع المسم المعنً لبل االلتزام والتعالد .  -11

 ء السنوٌة .متابعة خطط الشرا  -11

 

 



 

2  

 خطة الشراء :
ٌعد مسئول المشترٌات وبالتنسٌك مع اإلدارات األخرى المختلفة بالجمعٌة خطة الشراء السنوٌة للجمعٌة وٌتم البدء فً اعدادها 

التخطٌط لبل انتهاء السنة المالٌة لٌتم العمل بموجبها فً السنة الالحمة وتهدف الى عدم تجمٌد أموال واصول الجمعٌة وكذلن 

 لعملٌة الشراء وللحصول على افضل األسعار وافضل العروض .
 

 املشرتيبت :
الشراء بالنسبة للجمعٌة ٌمثل العملٌة المتعلمة بالتناء كل من الموجودات والمواد االستهالكٌة والمواد الخاصة وتمثلل مشلترٌات 

 الجمعٌة فً األنواع التالٌة :

 شراء أصول ثابتة . -1

 المواد االستهالكٌة والمستلزمات المكتبٌة .  -2

 المستلزمات الخدمٌة المختلفة . -3
 

 طريقة الشراء املببشر :
 ٌتم تأمٌن احتٌاجات الجمعٌة من المشترٌات او األصول الثابتة .

 

 التعبقد على املشرتيبت :
 طرٌك المنالصات بموجب امر الشراء .ٌتم التعالد على شراء احتٌاجات الجمعٌة باستخدام أسلوب الشراء المباشر او عن 

 سقف املشرتيبت :
 ( تكون من صالحٌة االعتماد من المدٌر التنفٌذي بالجمعٌة .5111( الى )1111المشترٌات التً تبدا لٌمتها من ) -1

 ( فما فوق تكون باعتماد من رئٌس مجلس اإلدارة .5111المشترٌات التً تتجاوز لٌمتها ) -2

 

 عقىد التىريد :
 المتعهد لد لام بتنفٌذ التزاماته على وجه مرضً فً مدة العمد السابمة على التجدٌد .ان ٌكون  -1

 اال ٌكون لد طرا انخفاض واضح على فئات األسعار او األجور موضوع العمد . -2

 

 دراسة العروض :
الجمعٌة مع االخذ بعٌن دراسة العروض واستالمها من الموردٌن ودراستها مالٌا وفنٌا بالتنسٌك مع الجهات المختصة فً 

 االعتبار سعر المواد المطلوبة من المصدر وما تتحمله الجمعٌة من نفمات كالشحن والنمل للمفاضلة بٌن الموردٌن .
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