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 :تعريفاتأواًل/ 

 املعنى التعبري

 .األهلية جملس املؤسسات جملس املؤسسات

 .األهلية جمللس املؤسساتالتنفيذي  املدير  املدير

 املشرتيات
ليت  ادمات واالستشارات واإلنشاءات    مجيع املواد واملعدات واملستلزمات وال 

 لتابعة له.    و للجهات اأ جمللس املؤسساتيتم تأمينها 

 .األهلية مبجلس املؤسساتجلنة املشرتيات  اللجنة

 رئيس جلنة املشرتيات. رئيس اللجنة

 .ياتاملشرتاجلهة اإلدارية املنوط بها اعتماد  صاحب الصالحية

 لربامج واجلهات التابعة له.وا األهلية جملس املؤسساتإدارات وأقسام  اجلهات املستفيدة

 .ةها لتوريد املشرتيات املطلوبالشركات واملؤسسات اليت يتم التواصل مع املورد

 .األهلية مبجلس املؤسسات املشرتيات الئحة الالئحة

 لنظام املشرتيات: أحكام عامة ثانيًا/

ــل األ   ــول على أ  ـ ــرتيات والصـ ــبمل املشـ ــعار بأعلى ةودة ة نة وباأليف   نظرًا ألهمية ضـ   سـ

اسية اليت   ة القائمني به من أهم العناصر األس    إن التخطيمل السليم للشراء وكفاء    ،التنمويالعمل 

 اجلهد.وتو ري املال و األمرتساعد على ضبمل وايفتصار هذا 

ة الشراء  سم املشرتيات على تنظيم وختطيمل عملياليت تساعد ق املهمةاملواضيع  ه الالئحةهذ تت من

تسهيل    ش يل قاعدة معلومات أساسية تعمل على   توالدورة املستندية لعمليات الشراء مبا يساهم      

 .قسم والوصول إىل حتقيق األهدافالمهمة العاملني ب

 ي:ما يل يتراع حبيثاملشرتيات وأعماهلا  جيب أن تنظم

ــؤولأن ي ون  .1 ــراء على دراية تامة  املســـــــــــ جملس  تعامل بها ياملواد اليت بعن الشـــــــــــ

ــات  ــسـ ــتفيدة   املؤسـ ــيق مع اجلهات املسـ  وأن ي ون على املختلفة، ت اجمللسكإداراوالتنسـ

ة لحصــول على أ  ــل األســعار بأعلى ةود لدراية تامة بأوضــاا الســومل واملنا ســة  يه و ل   

 ة نة.

ية  ية مالية و نية إضــــا ة إىل الدرايلعن الشــــراء قدرات حتل املســــؤولأن ي ون لدى   .2

  ختفيض الت لفة.التامة بطلب ال ميات االقتصادية اليت تساهم  
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 ل     اجلهات املستفيدة و  ملسؤولني ااملشرتيات وبني   مسؤول التنسيق ال امل بني    .3

موةودة لدى اجلهات املســــتفيدة   لي ون الشــــراء و ق أســــس ســــليمة وملنع  ــــراء كميات

 املساحة ال ا ية للتخزين. وبالتالي تو ري

ــرتيات مبلفات  .4 ــتمرار عن ا ظمةمن ورقية أو رقمية احتفاظ املشــــ ملوردين  وحمدثة باســــ

عند الاةة  ســــــهيل التواصــــــل معهمتالاصــــــة بهم من أةل حتتوي على كا ة املعلومات 

 امللفات دوريًا. هوتقييم أدائهم وحتديث هذ

  عملية الشــــراء وأر ــــفتها وا ا ظةلاحتفاظ قســــم املشــــرتيات باملســــتندات الال مة   .5

 عليها.

  )املتنا ســـنيل الرا بني   ملؤســـســـات تو ري  رص متســـاوية وعادلة جلميع األ راد وا .6

 روط اليت تؤهلهم هلذا التعامل.ةن تتو ر  يهم الش جملس املؤسساتالتعامل مع 

  معنيلوب جلميع املتنا ســــــني   وق  تو ري معلومات كاملة وموحدة عن العمل املط  .7

معني  وحتديد موعد م أ  ـــــــل العرو اســـــــتهمار هذه املعلومات   تقدي من مبا مي نهم

 لتقديم هذه العرو  ودراستها.

ــات تعامل ي  .8 ــســــــ ــرتيات ويفدمات مع األ راد  متاج إليه من  حي يما  جملس املؤســــــ شــــــ

 ظمة املتبعة.واملؤسسات املريف  هلم مبمارسة العمل حسب األن

ــتفيدة إعداد .9 ــنوية م على اجلهات املسـ ــمة  منيًاموا نة سـ ــب    قسـ ــب الاةة وحسـ حسـ

ل  من يفال املوا نة ال ليةتم بناء يومن ثم ل، P4ل، )P3ل، )P2ل، )P1)أنواا املشــــــــرتيات 

 ب ل ةهة.جتميع املوا نات الاصة 

1 ق  دمات املســاندة لدراســتها بالتنســي الإدارة تقدم هذه املوا نات بشــ ل ســنوي إىل   .0

 صالحيات.للموا قة عليها واعتمادها و ق ال ذياملدير التنفيىل تر ع إمع اجلهات املالية ثم 

1 لتنسيق   اد مواصفات وأصناف املواد و ل  با  تقوم اإلدارة املعنية الطالبة بتحديد واعتم .1

 مع قسم املشرتيات.

1  ود سنوية مع موردين خمتارين.يف ل توريد املشرتيات املت ررة من يفالل عق  .2

1 ــل الشـــــروط    رين على تو ريالتعامل مع املوردين القادجيب   .3 ــعار وأ  ـــ ــل األســـ  أ  ـــ

لى تغطية   ة إىل ايفتيار املوردين القادرين عباســتمرار، باإلضــا  ةوضــمان تو ر املواد املشــرتا 

 .جمللس املؤسساتابعة مجيع مناطق اململ ة اليت تتواةد  يها مواقع ت
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1 ــومات،    حالة التعامل مع موردين ةدد، يتم ا تنام .4 ــول على يفصـــ ــة للحصـــ   الفرصـــ

ردين  ميزات املقدمة باملقارنة مع املووعرو  جمانية، وطرمل أ  ــــــــــــل للد ع و ريها من امل

 الاليني.

1   شـــــرتيات املت ررة و ل  على األقلالقيام مبراةعة دورية وحتديث ألســـــعار املجيب  .5

يات  على أهمية املشــــرت عملية اعتمادًامرة واحدة كل أربعة أ ــــهر، ومي ن ت رار هذه ال

 .جملس املؤسساتها على املت ررة وتأثري

1   ألســعار عند التعامل مع املوردينامراعاة الصــول على أ  ــل  على قســم املشــرتيات   .6

 بأي من طرمل الشراء و ل  عن طريق ما يلي:

1 6 .  يب.التفاو  مع املورد بأ  ل الوسائل واألسال .1

1 6 . ية وحجم التعامل املرحلي  وقوته الشــرائ جملس املؤســســات عر  إم انيات  .2

 أو املستقبلي.  

1 6 .  .ةالدارةة للمواد املشرتا لقيام بعملية حتقق   السومل حول األسعارا .3

1 6 .  قدر املستطاا. (Quantity Discounts)استغالل مبدأ يفصم ال ميات  .4

1 ــني  املواقع اإلل رتونية العا .7 ــمعة العالمي ن للجنة تصــــــ ية  ملية املعتمدة و ات الســــــ

 ة.لدراسة ويفاصة   اجلوانب التقنيل اوإيف اا عروضه اكموردين معتمدين والتعامل معه

1 و من الصـــــــــــن   اته من املوردين    أيتم جتميع عمليات الشـــــــــــراء للمواد املتطابقة  .8

 واحد. تفاو 

1 ــتالمه  .9 ــتلم يتم  ح  مجيع املواد املشـــرتاة عند اسـ ــا من قبل املسـ ــيق مع قسـ م  بالتنسـ

املواد   وال يتم اســــتالم دة   أوامر الشــــراء  و ل  باملقارنة مع املواصــــفات ا د املشــــرتيات  

 ليت تؤكد تطابق املواد املســـــــــتلمة معااملشـــــــــرتاة إال بعد اةتيا ها الفحوصـــــــــات الال مة 

 .املتطلبات ا ددة مسبقًا

2 و ق  ملشــرتيات حســب قيمة املشــرتيات   ايتم ايفتيار طريقة الشــراء ل ل نوا من أنواا  .0

 الئحة الصالحيات املعتمدة.
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 املشرتيات:قسم مهام  ثالثًا/

من املواد والدمات   جملس املؤسسات   كا ة احتياةات  على تأمنياإل راف  يتوىل قسم املشرتيات    

ًا للمواصـــــــــــفات  وطبق اجمللساةة ل و ريها من اللوا م واملعدات واســـــــــــتالمها وتســـــــــــليمها و قًا

 :للقسم  يما يلي الرئيسية واملسؤولياتالواةبات وال ميات املعتمدة. وتتمهل 

ــ .1   جملس املؤســــســــات ل ا ة أنشــــطة ات الشــــراء والتوريد والتأةريتطبيق قواعد وســــياســ

 وإداراته.

 لتقيد بها.الدليل وا اإتباا إةراءات الشراء الواردة بهذ  .2

  اسب ت منظمة ومتابعة دقيقة من يفالل المتابعة عمليات التوريد بدقة واالحتفاظ بسجال   .3

 .اآللي

للتأكد من مطابقتها للمواصــــــــــفات   م املشــــــــــاركة   اســــــــــتالم الوارد من املواد واللوا  .4

 لقسم املعين.وال ميات الواردة بأمر الشراء املعد من قبل ا

 ضة على  ل .الشراء بأ  ل األسعار وأ  ل األوقات واملفاو  .5

ت  فاظ بســـــــــــجالت وا ية وكا ية عن تعامالاالحتفاظ بعالقات ةتا ة مع املوردين واالحت  .6

 معهم. جملس املؤسسات

 عادة الطلب.إعند  االستخدامه يد بصفة مستمرة من كل مورددراسة أسعار التور  .7

لى أســـال الســـعر والســـمعة واأل  ـــلية  التعاقد مع  ـــركات الشـــحن والتوريد والتأمني ع  .8

 .جملس املؤسساتوسابق التعامل مع 

 .ومتابعتهممراقبة الشراء بواسطة املندوبني  .9

  م والتعاقد على أي  ـــــــراءبل االلتزاالتنســـــــيق مع اجلهات املســـــــتفيدة )طالب الشـــــــراءل ق .10

 والتأكد من مناسبة املنتج قبل التعميد به.

 وةدت.شحن والنقل إن إعداد املطالبات الاصة بالتعويض عن أضرار ال .11

 .ؤسساتجملس املمتابعة يفطمل الشراء السنوية و ق موا نة  .12

 و ريها. والتعميداتلعقود لالنما ج  التنسيق مع املستشار القانوني إلعداد .13

 خطة الشراء: رابعًا/

  ،جمللس املؤسسات  يعد رئيس قسم املشرتيات وبالتنسيق مع اإلدارات املختلفة يفطة الشراء السنوية        

يفطة   وتهدف ،نتهاء الســنة املالية ليتم العمل مبوةبها   الســنة الالحقة اويتم البدء   إعدادها قبل 
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أموال وأصول     تقييدعدم تنظيم عمليات الشراء مبا ي من تنفيذها   الوق  املناسب و      إىل الشراء 

 األسعار.وعلى أ  ل العرو   يساعد   الصولالتخطيمل لعملية الشراء  كما أن اجمللس

 طرق الشراء: خامسًا/

 تنقسم طرمل الشراء إىل أربعة أنواا رئيسة كما يلي:

ــراء  .1 ــراء املوهي طريق :عن طريق التلزيمالشـ   نتجات أو الدمات عن طريق موردة لشـ

ة أو  مهل الرب، التعامل مع مورد معني ليت تستدعي و ل    الاالت الاصة ا  ،واحد  قمل

 قمل. ال لدى مورد واحد إملنتج املطلوب ا أو عدم وةود  رياست مال مراحل سابقة أو التو 

بشــ ل مبا ــر ونقدي و ل  من يفالل   الشــراء من األســوامل ا لية الشــراء املبا ــر: .2

 .للعهد النقديةاملبلغ املخص  

ــراء املنتجات والدمات  ات  وهي طريقة ل الشــــراء عن طريق اســــتدراج العرو : .3 شــ

ر من جمموعة معينة من املوردين  حيث يتم طلب عرو  بشـــ ل مبا ـــ ؛الصـــوصـــية الفنية

  ثم ، توب حيدد املواصــفات املطلوبةبشــ ل م املؤســســاتلدى جملس املؤهلني واملعرو ني 

حية  لجنة أو صـــاحب الصـــالمن قبل اليفتيارهم يتم إةراء املفاوضـــات مع املوردين الذين يتم ا

 .قييم اليت يتم حتديدها هلذا الغر حتى يتم ايفتيار أ  ل عر  بناء على معايري الت

يد  شــراء املنتجات والدمات اليت تزلوهي طريقة  الشــراء بنظام املنا ســة بالدعوات: .4

ء،  ل طرمل الشـــرا1تمدة وو ق اجلدول رقم )الصـــالحيات املعمبالغ تأمينها عن حد معني و ق 

    مظاري  م عروضهم مبواصفات معينة  وتتطلب التواصل مع املوردين بش ل مبا ر لتقدي   

س  مبجليــادة ثقــة املوردين  و لــ  لز ين،املوردتنــا س مفتوو ومتعــدد بني   مغلقــة، من يفالل

ــات  ــســـ ــراء املعتمدة  املؤســـ ــعار بعد  ت  ويتم مفا  يه،وبطرمل الشـــ ــة املوردين على األســـ   وضـــ

 .ألسعار من عدمهوهلا حق اإلعالن عن ا قبل اللجنةاملظاري  من 

 الشراء:طلب  سادسًا/

لنقل  ا ــاماًل املواصــفات وال ــمانات وطرمل    عداد طلب الشــراءإتقوم اجلهة الطالبة للمواد ب .1

فات عند الاةة وإرسال  ل  إىل    ، وإعداد كراسة  روط ومواص     والتوقي  بش ل دقيق 

 قسم املشرتيات.  

 د تأمينها ضمن املوا نة.يتم التأكد من تو ر مبلغ الشراء للمواد املرا .2
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املواد    رتواع اجلهة املعنية للتأكد من عدم متتم دراسة طلب الشراء   املشرتيات والتنسيق      .3

 ي باحتياةات اجلهة الطالبة.أو أن ال مية املوةودة ال تف تأمينها املطلوب

ناسبة  التوريد امل قتصادي، وحتديد  رتاتيتم دراسة طلب الشراء من يفالل أسلوب الطلب اال .4

ــابقة مع مع األيفذ ــتغرقتها بعني االعتبار املعامالت الســـــ عمليات   املوردين والفرتات اليت اســـــ

 .التوريد

 :ودراستها العروضطلب  سابعًا/

طرمل  ب ما ورد   يفامسـًا ) حسـ  املوردين لعرو  واسـتالمها من ايقوم قسـم املشـرتيات بطلب    .1

  اتجملس ا ملؤســســ  اجلهات املختصــة     بلقمن العرو  ماليًا و نيًا  ويتم دراســة  الشــراءل. 

ىل  إحسب تقدير اللجنة، إحالة العرو   وومي ن عند الاةة، )قسم املشرتيات / اللجنةل    

 من الناحية الفنية. لدراستها وتقييمها اجمللساإلدارة املختصة   

تيار  لعرو  حســـب أولويتها مع التوصـــية بايف  تصـــن  ا بناء على نتائج التقييم الفين واملالي،  .2

  .  الشراء وتربير  ل مر قة بطلب مادللجهة صاحبة الصالحية لالعت وتر ع، مورد معني

  تمدوتوصية اللجنة وتع لعرو  املر قة اتقوم اجلهة صاحبة الصالحية باالطالا على كش      .3

   بناء على توصية اللجنة. العر  األ  ل

 أمر الشراء: ثامنًا/

حبة  إىل اجلهة صا  ه حسب التسلسل اإلداري   يقوم مسؤول املشرتيات بإعداد أمر الشراء ور ع    .1

دراسة العرو  والتوةيهات خبصوص     طلب الشراء وكش   ، مع إر امل لالعتمادالصالحية  

 .ايفتيار العر  األ  ل

تأكدها من اســــــت مال املســــــو ات    تتوىل اجلهة صــــــاحبة الصــــــالحية اعتماد األمر بعد  .2

 النظامية.

نه إىل  وترســل صــورة م  ،عار املورد للتوريد ــإيقوم قســم املشــرتيات بعد اعتماد أمر الشــراء ب  .3

 .  الال مللعلم واختا جملس املؤسسات   اجلهات املعنية
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 :تصنيف املشرتيات تاسعًا/ 

 إىل أربعة أنواا رئيسة كما يلي: مبجلس املؤسساتتنقسم أنواا املشرتيات اليت تتعلق 

ل: وهي املشرتيات من املوةودات الهابتة، مهل األثاث وأةهزة تقنية P1املشرتيات ) .1

 ووسائل املواصالت و ريها.املعلومات واألةهزة ال هربائية 

طًا ملستهل ات الدورية اليت تتبع منال: وهي املشرتيات املت ررة من P2املشرتيات ) .2

قطع الغيار ألطعمة واملشروبات ومواد التنظي  واستهالكياً اعتياديًا، مهل مواد القرطاسية وا

 والوقود واملواد الدعائية و ريها.

جملس ستعني يت ررة اليت ات  ري املل: وهي مشرتيات النشاطP3املشرتيات ) .3

 ا. البناء واإلنشاء والرتميم و ريه جبهات يفارةية إلجنا ها، مهل مشروعات املؤسسات

د مع لدورية اليت تتم من يفالل التعاقل: وهي املشرتيات من الدمات اP4املشرتيات ) .4

 والشحن والتأمني والتخلي  والسفر ةهات  ات ايفتصاص، مهل يفدمات النظا ة والصيانة

شارية واستئجار العقارات والدمات االست والنقل والربيد واالستقدام والرتمجة والتصوير

 و ريها.

 الشراء:صالحيات  عاشرًا/

، والئحة  ل طرمل الشراء 1للجدول رقم ) ات و قًامني احتياةاته من املشرتي أبت جملس املؤسسات  قوم ي

 الصالحيات املعتمدة.

ــرتيات  .1 ــار   ي لريال 5000)قل من أإ ا كان  قيمة املشــــ ــؤول املعنى بإح ــــ قوم املســــ

  اتورة يتم مبوةبها د ع القيمة.

يقوم الشـــخ   ريالل  10.000)قل من أو لريال 5000)إ ا كان  القيمة أكهر من  .2

ر   خيتار مدير اإلدارة العوالشـــراء  املعنى بإح ـــار عرو  أســـعار و ق ةدول حتديد طرمل

 األنسب منها.

 .اللجنةبواسطة  ة طلب الشراءاسيتم در لريال 10.000)من إ ا كان  القيمة أكهر  .3

ا  ملشرتيات حسب قيمة املشرتيات وكم   ايتم ايفتيار طريقة الشراء ل ل نوا من أنواا   .4

 ل1)هو مبني   اجلدول 
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 طرق الشراء (1الجدول )

  :جلنة املشرتيات احلادي عشر/

 التنفيذي. املديريتم تش يل جلنة املشرتيات بقرار من  .1

 تنعقد اللجنة حب ور ثلهي األع اء على األقل.   .2

ــية باأل لبية   .3 ــدر التوصـ ــبية،ُتصـ ــاوي يرة  الرأي الذي   ةانب   النسـ و  حالة التسـ

 نائبه عند عدم ح ور رئيس اللجنة. أو رئيس اللجنة

للجنة أن تدعو  وي االيفتصاص ل ور اةتماعها لالستماا إىل آرائهم وال حيق هلم        .4

 القرار. املشاركة   اختا 

 أن يطلب حل اللجنة وتش يل جلنة ةديدة إ ا دع  الاةة لذل . لرئيس اللجنة .5

 اللجنة. رئيس لنائب صالحياته تفويض اللجنة لرئيس حيق .6

ــله تعذر أو مقرر اةتماا عن اللجنة رئيس  ياب حال   .7 وةوده   إةا ة   أو تواصــــــــــــ

 اللجنة. رئيس لنائب تؤول صالحياته  إن رمسية

 طريقة الشراء قيمة املشرتيات  ئة املشرتيات

 لP1) املوةودات الهابتة

 لP2) واملستهل ات الدورية

 لP4)  الدوريةالدمات و

  راء مبا ر ريال ل5000) منأقل 

إىل  ــ ل5000من )

 ريال ل1000.000)

على  عرو  ل3)استدراج 

 األقل

 ل1000.000)أكهر من 

 ريال

عرو  على  ل3)استدراج 

 بنظام املنا سةاألقل 

 لP3) نشائيةاإل املشاريع

 تعميد مبا ر ريال ل30.000)أقل من 

ــ إىل  ل30.000من )

 ريال ل1.000.000)

عرو  على  ل3)استدراج 

 األقل

 ل1.000.000)أكهر من 

 ريال

عرو  على  ل3)استدراج 

 األقل من  ركات نظامية

 ومصنفة بنظام املنا سة
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   .ها وضمان عدم تغيريهاتاألسعار، إلثباعلى عرو  بالتوقيع أع اء اللجنة يقوم  .8

 .املنا سات ن التقديم عليها بأسلوبي و اليت للطلبات املظاري  بفت  اللجنة تقوم .9

1  الطالبة.توريد بالتنسيق مع اجلهة مراةعة الشروط واملواصفات وتواريخ ال للجنة .0

1 ــبب ارتفاا ت لفته    حال وةود اعرتا  لدى اللجنة على املشــــــــروا .1 حاةة   أوبســــــ

  لنظرا وةهيت ر ع يتم الطالبة اجلهة بنيو بينها يفالف وةود حالة   أو له جملس املؤسسات  

   للتوةيه. التنفيذي املدير إىل

 

 

  اإلدارةاعتماد جملس 

 


