الئحة المشتريات
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تمهيد
المادة األولى:
تهــدف هــذه الالئحــة إلــى وضــع األســس والشــروط والقواعــد التــي يتــم بموجبهــا تأميــن المــواد والخدمــات وتنفيــذ
األعمــال والمشــاريع للجمعيــة ،وذلــك لضمــان تاميــن احتياجاتهــا بفعاليــة وكفــاءة.

المادة الثانية:
يعتبــر قســم المشــتريات بالجمعيــة الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات الشــراء لتوفيــر احتياجــات الجمعيــة مــن

ـؤوال عــن تتبــع التنفيــذ إلــى أن تصــل األصنــاف
أصــول ثابتــة ومســتلزمات وخدمــات أخــرى ،ويعتبــر قســم المشــتريات مسـ ً

طبقــا للشــروط المتفــق عليهــا.
ً
المطلوبــة إلــى الجمعيــة أو حتــى إتمــام األعمــال المتعاقــد عليهــا

قواعد تأمين المشتريات
المادة الثالثة:
تقوم الجمعية عند تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها بإتباع القواعد التالية:
 3.1تتعامــل الجمعيــة عنــد تأميــن مشــترياتها وتنفيــذ مشــروعاتها مــع المؤسســات والشــركات المرخــص لهــا فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وتكــون األولويــة فــي التعامــل للمصنوعــات والمنتجــات والخدمــات الوطنيــة.

ـجال بأســماء المورديــن لألصنــاف التــي تحتاجهــا الجمعيــة ،والذيــن يتميــزون بالقــدرة
 3.2يعــد قســم المشــتريات سـ ً

ـنويا.
والكفايــة والســمعة الطيبــة ،مــع مراعــاة تحديــث هــذا الســجل سـ ً

 3.3ينبغــي الحــرص علــى فســح المجــال ألكبــر عــدد ممكــن مــن المورديــن المرخصيــن والمؤهلين ،ويجــب أن تعطى
فرصا متســاوية.
المؤسســات والشــركات التــي ترغــب فــي التعامــل مــع الجمعيــة وتتوفــر فيها شــروط الشــراء ً

والموحــدة عــن العمــل المطلــوب مــن قبــل الجمعيــة لجميــع المورديــن
 3.4يجــب إرســال المعلومــات الكاملــة
ّ
المتنافســين فــي وقــت محــدد ،ويجــب أن يقومــوا بتقديــم عروضهــم خــالل الفتــرة المحــددة فــي طلــب عــروض
األســعار.
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قواعد تأمين المشتريات
المادة الثالثة:
طبقــا للشــروط والمواصفــات المحــددة فــي طلــب عــرض
ً
 3.5ال يجــوز قبــول العــروض والتعاقــد بموجبهــا إال
الشــراء ،وخــالف ذلــك يتــم إعــادة دراســتها بواســطة قســم لجنــة المشــتريات.

 3.6يكــون شــراء المســتلزمات بقصــد تأميــن احتياجــات الجمعيــة ،ويكــون ذلــك بمعرفــة مــدراء اإلدارات ورؤســاء

األقســام ،علــى أن ُيراعــى التأكــد مــن االحتيــاج ،وحــدود التخزيــن المناســبة ،واالعتمــادات المخصصــة لذلــك فــي

الموازنــة التقديريــة ،وتوفــر مخصــص مالــي لطلبــات الشــراء غيــر المخطــط لهــا بالتنســيق مــع اإلدارة الماليــة.

وفقــا ألحــكام الئحــة
ً
 3.7يجــب مراعــاة عــدم تضــارب المصالــح لمســؤولي المشــتريات فــي الجمعيــة ،وذلــك

الســلوك الوظيفــي فــي الجمعيــة.

أنواع المنافسات
المادة الرابعة:
يتم تأمين المشتريات وتنفيذ األعمال والخدمات الخاصة بالجمعية بإحدى الطرق التالية:
 4.1المنافســة العامــة :تتيــح الجمعيــة الفرصــة لجميــع المورديــن للتقــدم بعروضهــم لتأميــن المشــتريات والتكليــف
باألعمــال والخدمــات التــي تطلبهــا الجمعيــة ،علــى أن يتــم اإلعــالن عــن المنافســة فــي موقــع الجمعيــة علــى شــبكة

اإلنترنــت أو أي وســيلة تــرى الجمعيــة مناســبتها كالصحــف المحليــة والوســائل اإلعالنيــة اإللكترونيــة المتنوعــة ،مــع
ذكــر موعــد فتــح المظاريــف ،وللجمعيــة وضــع شــروط خاصــة فــي منافســاتها يقتصــر التقــدم فيهــا علــى مــن تتوفــر
فيهــم شــروط محــددة كاشــتراط عــدد أدنــى مــن ســنوات الخبــرة فــي تأديــة األعمــال ،أو اشــتراط ســابقة القيــام
بأعمــال مماثلــة للمشــروع ،أو اشــتراط حــد أدنــى للجــودة و/أو المــالءة الماليــة ومــا شــابه ذلــك.

 4.2المنافســة المحــدودة :يمكــن للجمعيــة تنفيــذ الدراســات واالستشــارات والبحــوث واإلشــراف والتصاميــم

وخدمــات المحاســبين والمحاميــن والمستشــارين القانونييــن والمالييــن وقطــع الغيــار مــن الشــركات المنتجــة أو

غيرهــا مــن األعمــال مــن خــالل توجيــه دعــوة ثــالث جهــات علــى األقــل متخصصــة مرخصــة لتقديــم عروضهــا ،عندمــا ال
تتجــاوز قيمــة المشــتريات خمســمائة ألــف ريــال ،وتكــون صالحيــة البــت فــي المنافســة المحــدودة لصاحــب الصالحيــة.
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أنواع المنافسات
المادة الرابعة:
 4.3المســابقة :يجوز للجمعية التعاقد بأســلوب المســابقة لغرض إعداد األعمال الهندســية والمعمارية والتصاميم

وغيرهــا مــن األعمــال ،ويتــم توجيــه دعــوة عامــة مــن خــالل موقــع الجمعيــة علــى شــبكة اإلنترنــت أو بأيــة وســيلة
تراهــا مناســبة ،ويجــوز قصــر هــذه الدعــوة علــى عــدد محــدد مــن المتســابقين مــن ذوي الخبــرة والمهــارات الالزمــة

للمشــروع ،وتبــدأ مــدة تلقــي العــروض مــن تاريــخ توجيــه الدعــوة العامــة  ،وتتولــى لجنــة فحــص العــروض بالجمعيــة

القيــام بفحــص العــروض المقدمــة ،ولهــا اســتدعاء أي مــن مقدمــي العــروض لمناقشــة عرضــه ،واختيــار العــروض

وفقــا للمعاييــر الخاصــة بالجمعيــة.
ً
الفائــزة وترتيبهــا

الشراء المباشر
المادة الخامسة:
ـورد ،والتفــاوض والتعاقــد معــه دون الحاجــة
يمكــن للجمعيــة تأميــن احتياجاتهــا عــن طريــق االتصــال المباشــر بالمـ ّ
إلــى إجــراء اتصــاالت مــع غيــره مــن المورديــن ،وميــزة هــذا الشــراء التمكــن مــن الحصــول علــى خصومــات مــن شــأنها
تقليــل تكلفــة المشــتريات ،وينــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الشــراء اآلتــي:
المشتريات التي تكون قيمتها أقل من مائة آلف ريال.

حصريا لدى مورد واحد ولم يكن لديها مورد بديل مقبول.
إذا كانت األعمال والمشتريات متوفرة
ً

إذا كان اســتخدام هــذا األســلوب ضروريــاً لحمايــة مصالــح األمــن الوطنــي ،وال يمكــن معــه اســتخدام المنافســة

العامــة أو المحــدودة.
في الحاالت الطارئة.

إعداد العقود
المادة السادسة:
قانونيا ،ويتم
يتــم إعــداد نمــاذج العقــود للمشــتريات واألعمــال المتكــررة مــن قبل قســم المشــتريات ،ويتــم مراجعتهــا
ً
إعــداد عقــد مكتــوب إذا بلــغ مبلــغ الشــراء مائــة ألــف ريــال فأكثــر ،ويجــوز للجمعيــة االكتفــاء بالمكاتبــات المتبادلــة
كالتعاميــد وأوامــر الشــراء فيمــا دون ذلــك.
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تقديم العروض
المادة السابعة:
تقديــم العــروض فــي منافســات الجمعيــة يكــون مناولــة أو مــن خــالل البريــد المســجل فــي مظاريــف مختومــة أو

بالبريــد اإللكترونــي أو أي وســائل إلكترونيــة أخــرى ،عــن طريــق تقديــم عرضيــن منفصليــن أحدهمــا فنــي واآلخــر مالــي،
ويتــم تقديمهمــا فــي الموعــد والمــكان المحدديــن فــي وثائــق المنافســة ،ويجــب عــدم فتــح العــروض قبــل موعدهــا

المحــدد.

فحص العروض والترسية
المادة الثامنة:
ُ 8.1يشــكّ ل صاحــب الصالحيــة فــي الجمعيــة بقــرار منــه لجنــة لفتــح المظاريــف وفحــص العــروض ودراســتها وتحليلهــا،
وتتخــذ اللجنــة توصياتهــا بحضــور كامــل أعضائهــا ،وتــدون توصياتهــم فــي محضــر ،ويوضــح الــرأي المخالــف إن وجــد،

وحجــة كال الرأييــن ،ويرفــع لصاحــب الصالحيــة للبــت فــي الترســية.

ـعرا بشــرط
 8.2للجمعيــة القيــام بالترســية علــى أفضــل عــرض حســب التقييــم الفنــي والمالــي وإن لــم يكــن األقــل سـ ً

مطابقتــه للشــروط والمواصفــات.

ـعرا إذا تبيــن أن أســعارهم التــي تقدمــوا بهــا تقــل عــن التقديــرات
 8.3يجــوز للجمعيــة اســتبعاد المتنافســين األقــل سـ ً
الماليــة للمشــروع أو األســعار الســائدة بنســبة  % 35خمســة وثالثيــن بالمائــة فأكثــر ،أو إذا رأت لجنــة فحــص العــروض

أن حجــم التزاماتهــم تفــوق قدراتهــم الماليــة أو الفنيــة.

إغالق عملية الشراء
المادة التاسعة:
وفقا للضوابط التالية:
ً
يتم صرف المستحقات للمتعاقدين والموردين
 9.1للجمعيــة بموافقــة صاحــب الصالحيــة أن تدفــع للمتعاقــد معهــا دفعــة مقدمــة مــن اســتحقاقه بنســبة مــن
القيمــة اإلجماليــة للعقــد ال تزيــد عــن  % 30مــن قيمتــه ،وتحســم هــذه الدفعــة مــن مســتخلصات المتعاقــد علــى

ـداء مــن المســتخلص األول.
أقســاط ابتـ ً

طبقــا لمــا يتم إنجازه من أعمال بموجب المســتخلصات
 9.2تصــرف مســتحقات المتعاقــد مــع الجمعيــة علــى دفعــات ً
التــي تعتمدها الجمعية.
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إغالق عملية الشراء
المادة التاسعة:
 9.3يجــوز للجمعيــة زيــادة التزامــات المتعهــد أو المتعاقــد معهــا أو تخفيضهــا فــي حــدود  % 25مــن قيمــة العقــد إذا
اســتدعت ظــروف العمــل ذلــك بشــرط توفــر االعتمــادات الماليــة الالزمــة ،وتكــون صالحيــة البــت بزيــادة أو تخفيــض

التزامــات المتعاقــد مــع الجمعيــة لصاحــب الصالحيــة.

 9.4يجــوز لصاحــب الصالحيــة تمديــد العقــود واإلعفــاء مــن الغرامــة أو تخفيضهــا علــى أي مــن المتعاقديــن مــع

الجمعيــة نتيجــة التأخيــر فــي تنفيــذ األعمــال الموكلــة إليهــم متــى مــا توفــرت المبــررات واقتضــت المصلحــة ذلــك.

 9.5يحــق للجمعيــة بقــرار مــن صاحــب الصالحيــة ســحب العمــل مــن المتعاقــد ،ومــن ثــم فســخ العقــد أو التنفيــذ علــى

حســابه مــع بقــاء حــق الجمعيــة فــي الرجــوع .

على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في أي من الحاالت التالية:
إذا ثبــت أن المتعاقــد قــد شــرع بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي رشــوة أحــد موظفــي الجمعيــة أو حصــل
علــى العقــد عــن طريــق الرشــوة.

يومــا مــن تاريــخ طلــب
إذا أخــل بــأي شــرط مــن شــروط العقــد ولــم يقــم باإلجــراء التصحيحــي خــالل خمســة عشــر ً

كتابيــا بتصحيــح أو إصــالح الخلــل أو تصحيــح وضعــه.
الجمعيــة
ً

إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجمعية.

إذا أفلــس ،أو طلــب إشــهار إفالســه ،أو ثبــت إعســاره ،أو صــدر أمــر بوضعــه تحــت الحراســة أو جــرى حــل الشــركة

المــوردة أو تصفيتهــا.

إذا توفــي المتعاقــد وكانــت مؤهالتــه الشــخصية محــل اعتبــار فــي التعاقــد ،ويجــوز للجمعيــة االســتمرار فــي
التعاقــد مــع الورثــة إذا توافــرت الضمانــات الفنيــة أو الماليــة الكافيــة لــدى الورثــة أو بعضهــم.

االعتماد
بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يوم الخميــس الموافق
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة،
والتــي كان مــن بينهــا الئحــة المشــتريات  ،فقــد اتخــذ القــرار رقــم ( )3باعتمادهــا
والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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