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الفصل األول

مقدمة ومبادئ عامة
المادة ( : ) 1
تسمى هذه الالئحة بـ ـ ـ ـ ـ " الئحة المشتريات واللوازم في خبراء التطوير ويعمل بها اعتبا اًر من تاريخ إقرارها من قبل مجلس

إدارة الشركة.

المادة ( : ) 2

في تطبيق هــذه الالئحــة وكو للكلمــاو والابــاراو الواردة فيهــا المعــاني المبينــة قرين كــل منهــا أدنــاه مــا ل تــد القرينــة أو
سياق النص على خالف ذلك:
الشركة:

خبراء التطوير

مجلــس اإلدارة:

مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الجماية العمومية وفقاً للقوانين واألنظمة المرعية.

المدير العـــــام:

هو المدير العام المعين من قبل مجلس اإلدارة أو من وحل محله.

الرئيـــــس:
مدير الدائرة المالية:
لجنة المشتريات
واللوازم:

المحاسب:

رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غيابه.

مدير دائرة الشئو المالية في الشركة.
هي لجنة المشـترياو واللوامم التي يت تشـكيلها بقرار من مجلس اإلدارة لتنظي عملية الشراء
وممارسة المهام المنصوص عليها في هذه الالئحة.
هو الموظف الذي وحمل المسمى الوظيفي ويقوم بأعما المحاسبة في الشركة.
هي المواد واألدواو واألثاث واآلالو والمعداو واألجهزة والقرطاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية والس ـ ـ ـ ـ ـ ــل والخدماو

المشتريات واللوازم:

الشــراء:
السلـــع:
اإلنـشـاءات:
االستشارات والخدمات:
لجنة الـعطاءات:

واإلنشـ ـ ـ ــاءاو وأوة مواد أخرا أو خدماو الممة ألعما الشـ ـ ـ ــركة ودوائره وفروعه وأقسـ ـ ـ ــامه
المختلفة.

حيامة الس ــل أو اإلنش ــاءاو أو الخدماو بىحدا أس ــاليب الشـ ـراء المنص ــوص عليها في هذه
الالئحة.
األش ـ ــياء من كل و ـ ــنف ووو ـ ــف بما في ذلك المواد الخام والمنتجاو والمعداو واألش ـ ــياء
على هيئاو مختلفة سائلة أو غامية أو ولبة.
األعما المرتبطة بتش ــييد المباني أو الهياأل أو المنش ــإو أو بىعادة إنش ــائها أو بهدمها أو
ترميمها أو تجديدها.
العناو ــر القابلة للشـ ـراء من غير الس ــل أو اإلنش ــاءاو بما في ذلك االس ــتش ــاراو الهندس ــية
واإلدارية والمالية والدراساو المختلفة وخدماو المياه والكهرباء والهاتف واالنترنت ...الخ.
يت تشكيلها بقرار من مجلس اإلدارة وبتنسيب المدير العام ويرأسها رئيس مجلس اإلدارة أو
أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

المنـاقصـة العـامة:

مجموعة اإلجراءاو المعلن عنها وفقاً لألوضـ ـ ــاي المبينة في هذه الالئحة بقصـ ـ ــد الووـ ـ ــو

إلى أفضل عطاء.

المناقص ـ ـ ــة التي وقتص ـ ـ ــر االش ـ ـ ــتراي فيها على بع

المنـاقصة المحدودة:

الموردين أو المقاولين المص ـ ـ ــر له

بمزاولة النش ــات التجاري أو الص ــناعي أو المقاوالو الذين تختاره لجنة المشـ ــترياو واللوامم
..الخ
الوثائق والمســتنداو التي تعدها الجهة الموردة لبيا أنواي ومواوــفاو الس ــل أو اإلنش ــاءاو

وثائـق المناقصـة:

أو الخدماو المطلوب شـ ـ ـ ـ ـرايهاو ومواعيد وطريقة التسـ ـ ـ ـ ــلي أو التنفيذ وبيا جمي متطلباو
واشتراطاو المشاركة في المناقصة.
التحقق المسـ ـ ـ ــبق من توافر األسـ ـ ـ ــس المطلوبة لدا الموردين أو المقاولين المشـ ـ ـ ــاركين وفقا

الـتأهيل المـسبـق:

وثائق التأهيل المسبق:

للمتطلبـاو الواردة في وثـائق التـأهيـل المس ـ ـ ـ ـ ـ ــبق بمـا فيهـا قـدرته الفنية وإمكانياته اإلدارية
ومالءمته المالية وحج التزاماته وقدرته على األداء وتكو قبل طر المناقصاو.

جمي الوثائق المتعلقة بالتأهيل المس ـ ـ ــبق وتش ـ ـ ــمل الدعوة للمش ـ ـ ــاركة في التأهيل ومتطلباو
وأسس التأهيل.

المادة ( : ) 3
وشكل بقرار من مجلس اإلدارة " لجنة للمشتريات واللوازم " تتكو من:
 .4أمين وندوق مجلس إدارة الشركة
 .2المدير العام
 .3المدير المالي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
عـضـو

 .1رئيس قس المشترياو

عـضـو

 .1مدير الدائرة التي وخصها موضوي الشراء أو العطاء

عـضـو

 .1أمين المخام

عـضـو

المادة ( : ) 4

تكو اجتماعاو " لجنة المشــتريات واللوازم " قانونية بحضــور األعضــاء األربعة (4و  3 2و  ) 1الواردة وــفاته

في المادة السـابقة رق ( ) 3وتتخذ الق ارراو بأغلبية الحاضـرين وللعضو المخالف بيا األسباب التي دعته للمخالفة في
محضر الجلسة .

المادة ( : ) 5

تهدف هذه الالئحة إلى:

 .4تنظي عملياو الشراء والرقابة عليها.
 .2ربط عملياو الشراء م النظام المالي للشركة.

 .3حماوة الما العام للشركة من تأثير المصالح الشخصية على إجراءاو الشراء.
 .1تحقيق أقصــى درجاو الكفاءة االقتصــادوة (أفضــل المشــترياو بأقل األســعار بأفضــل المواوــفاو) للحصــو على
المشترياو بأسعار تنافسية عادلة.
 .1تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية بتوفير معاملة عادلة للموردين والمقاولين تحقيق ًا لمبدأ تكافؤ الفرص

المادة ( : ) 6

تحدد مسئوليات إدارة المشتريات فيما يلي:
-4

توفير احتياجاو الش ـ ــركة المختلفة من مواد ومس ـ ــتلزماو ومعداو وآالوو ولوامم بما وكفل تأديتها ألهدافها وذلك
بحصر االحتياجاو والتنسيق بين الرغباو المتنوعة للدوائر واألقسام المختلفة داخل الشركة.

-2

توفير االحتياجاو وفقاً لألسـ ــس االقتصـ ــادوة وذلك بمراعاة الحصـ ــو عليها بأنسـ ــب األسـ ــعار لتحقيق االسـ ــتخدام

-3

مسـ ــئولياو الش ـ ـراء وفقا لألسـ ــس العلمية للش ـ ـراء وذلك بالجودة المناسـ ــبة ويقتضـ ــي ذلك أ وحدد مسـ ــتوا الجودة

األمثل ألموا الشركة والحصو على أفضل الشروت المالية (وقت الشراءو شروت الدف و الخصوماو المختلفة).

مس ـ ــبقاو وا يذكر بوض ـ ــو عند التعاقدو وا يت عند االس ـ ــتالم والفحص التأأد من مطابقة المش ـ ــترياو الموردة
للمواو ـ ــفاو المتفق عليها كذلك الشـ ـ ـراء بالكمية المناس ـ ــبة ويقتض ـ ــي ذلك التنس ـ ــيق بين عملياو الشـ ـ ـراء وتفادا
-1

التكرار وتجنب تعري

المستلزماو المشتراة للتلف أو التقادم.

توفير المس ــتلزماو بالجودة المطلوبة وفى الوقت المالئ وبأس ــعار تنافسـ ــية وتعتمد هذه بدرجة كبيرة على العالقة
الطيبة التي تبنيها إدارة المشترياو م الموردين في األمد الطويل.

-1

حصر وتنسيق احتياجاو الشركة المختلفة من كافة األوناف والكمياو.

-1

تحديد الخطط والسـياسـاو الكفيلة بتوفير هذه االحتياجاو بالجودة المالئمة ومن المصـادر الملتزمة وبالسعر وفى

-7

القيام بتنفيذ هذه الخطط والسياساو بعد الحصو على أفضل العروض.

-1

متابعة ورقابة تنفيذ هذه الخطط والسياساو بما وكفل انتظام عمل الشركة ويحقق أهدافه.

-9

تحديد قوائ الموردين والمقاولين الذين تتعامل معه وإجراء التعديالو الالممة عليها سـ ـ ـواء باإلض ـ ــافة أو الحذف

الوقت المناسبين والكمية المحددة.

وتحديد مصدر أو مصادر التوريد المناسبة وتسجيل كافة البياناو والمعلوماو الخاوة به في سجل الشراء.

 -41تحديد أنسب شروت للتعاقد من حيث الجودة والسعر ووقت الشراء والكمية الموردة
 -44االشتراي في تحديد المناسيب المخزنية الحدين األعلى واألدنى وحد الطلب.

 -42أوة اختصاواو أخرا منصوص عليها في هذه الالئحة أو وصدرها مجلس إدارة الشركة.

المادة ( : ) 7

وشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة خاوة تسمى "لجنة العطاءات" .

المادة ( : ) 8

تكون مهمة " لجنة العطاءات ":

 .1األشراف على المناقصاو التي وقوم بها الشركة.
 .2اعتماد المواوفاو الفنية للمناقصاو ومراجعة وتدقيق وثائق المناقصاو.

 .3استالم عطاءاو المناقصاو وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستنداو والوثائق المطلوبة والبت في
قبو أو رف

العطاءاو.

 .4تقيي ومراجعة واعتماد تقيي العطاءاو واتخاذ تووياو الترسية بشأنها.
 .5إلغاء المناقصاو وإعادة طرحها.

 .6تأهيل الموردين والمقاولين بالتنسيق م الجهاو المعنية.
 .7تطبيق الجزاءاو على الموردين والمقـاولين وفقـا لما يرد إليها من الجهاو المعنية من بالغاو عن المخالفاو أو
التقصير في الوفاء بااللتزاماو التعاقدوة.
 .8د ارسـ ــة تظلماو الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المس ـ ــبق وبىجراءاو المناقصـ ــة وغيرها من أس ـ ــاليب التعاقد
وتقدو التووياو لمجلس إدارة الشركة.

 .9أوة اختصاواو أخرا منصوص عليها في هذه الالئحة أو وصدرها مجلس إدارة الشركة.
المادة ( : ) 9

لمجلس اإلدارة أ وشـكل من بين أعضـائه أو من غيره من ذوي الخبرة واالختصـاص لجان ًا فرعية متخصـصة لدراسة مسائل معينة
تكو معروضة عليه ويرا إحالتها إلى هذه اللجا و ويكو لكل لجنة رئيس من أعضاء المجلس.
المادة ( : ) 11

جمي أعما لجنة العطاءات واللجا الفرعية األخرا ومداوالتها سـ ـ ـريةو وعلى جمي العاملين بها المحافظة على تلك السـ ـ ـرية وعدم

اإلفصـا عن أي عمل من أعمالها إال بأذ خطي ورسـمي من رئيسـهو كما وشـمل االلتزام بالمحافظة على السرية أي موظف وكو
قد شـ ـ ــاري في المناقصـ ـ ــاو أو اطل على أي إجراء من إجراءاتها بحك وظيفتهو وذلك كله فيما عدا ما وجيزه القانو بنص خاصو

وتحفظ أعما اللجا في سجالو خاوة تسمى " سجالو الشراء".

المادة (: ) 11

يلتزم عضـ ـ ــو مجلس اإلدارة أو لجنة أو أي شـ ـ ــخص وشـ ـ ــاري في أعما المناقصـ ـ ــاو باالمتناي عن المشـ ـ ــاركة في جمي

إجراءاتهاو إذا كانت له مصــلحة مباشـرة في العملية المطروحةو ويقصــد بالمصـلحة المباشـرة أ وكو العضــو أو الشــخص
أو موجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو وـاحب العطاء المطرو و أو وملك حصة فيه أو وكو عضو مجلس إدارة
الجهة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيال عنها أو كفيال لها.

المادة (:)12

وحظر على أعضـاء مجلس إدارة الشـركة و موظفيه وغيره من العاملين بالجهاو التابعة لها التقدم بالذاو أو بالوساطة
بعطاءاو أو عروض للشــركة أو لتلك الجهاو كما ال وجوم ش ـراء ســل منه أو تكليفه بتنفيذ أوة أعما لها و وال وســري
ذلك على ش ـراء كتب من تأليفه أو تكليفه بالقيام بأعما فنية كالرس ـ والتصــوير وما وماثلهاو أو ش ـراء أعما فنية منه

إذا كانت ذاو وــلة بىعما وظائفه و وبشــرت إال وشــاركوا بأوة وــورة من الصــور في إجراءاو قرار الش ـراء أو التكليفو
وا يت ذلك في الحدود ووفقا للقواعد واإلجراءاو التي تبينها الالئحة .
المادة (: ) 13

وخصص وندوق محك إليداي العروض الخاوة باللوامم ويحفظ في مكتب مدير دائرة الشئو المالية ويكو تحت

مراقبته ومسئوليته.
المادة ( : ) 14

تعتمد أساليب الشراء والجهات المشرفة حسب سقوف المبالغ المقدرة طبقاً للجدول التالي:
نوع أسلوب الشراء أو العمل

الجهة المشرفة

السقف المقدر

الشراء المباشر

لجنة المشترياو واللوامم

 2333- 331دوالر

(أو ما وعادلها)

الممارسة

لجنة المشترياو واللوامم

 9999-2331دوالر

(أو ما وعادلها)

المناقصة المحدودة

لجنة العطاءاو

المناقصة العامة

لجنة العطاءاو

1

333-

-130333فما فوق

دوالر (أو ما وعادلها)

المادة ( : ) 13
تختص لجنة العطاءاو بالبت في المناقص ـ ـ ــاو العامة والمحدودة على أ ترف هذه اللجنة توو ـ ـ ــياتها إلى مجلس اإلدارة العتمادها
والموافقة عليها.

الفصل الثاني

أسلوب الشراء بالمناقصة العامة
المادة ( : ) 16

يت تنفيذ عملية الش ـراء باســتخدام أســلوب الش ـراء بالمناقصــة من خال اســتدراع العروض من عدة مصــادر توريد بظروف

مغلقةو ومن ث اختيار أفضـ ــل العروض من حيث األسـ ــعار وتوفر الكفاءة المالية والفنية والتجارية لصـ ــاحب العرض الذي
وحقق مصلحة الشركة ومتطلباته.
المادة ( : ) 17

وعتمد الشـ ــركة نوعا من المناقصـ ــاو و المناقص ـ ــة العامة والمناقصـ ــة المحدودةو وذلك حسـ ــب القيمة المقدرة للمناقص ـ ــة

وطبيعة األوناف المشتراة ومدا توفر الموردين المحتملين وعدد الطلباو التي يرغب الشركة في الحصو عليها.
المادة ( : ) 18

وكو التعاقد على شـ ـ ـراء الس ـ ــل واإلنش ـ ــاءاو بأس ـ ــلوب المناقص ـ ــة العامة والمحدودة بقرار من مجلس إدارة الش ـ ــركة وهي

موضحة كالتالي:

المناقصــة العامة :التي يت اإلعال عنها في الصــحف والمجالو والوســائل اإلعالمية األخرا بهدف إتاحة الفروــة لكافة
الموردين الذين يرغبو في تقدو العطاءاو لتوريد األوناف المطلوبة ضمن الشروت والضوابط التي وحددها الشركة.

المناقص ـ ـ ــة المحدودة :التي ال يت اإلعال عنها في الص ـ ـ ــحف والمجالو والوس ـ ـ ــائل اإلعالمية األخراو والتي يت طرحها
على عدد محدد من الموردين يت اختياره مس ـ ــبقاً من قبل الشـ ـ ــركة وذلك لتقدو العطاءاو لتوريد األوـ ـ ــناف المطلوبة أو
القيام باألعما األخرا التي يرغب بها الشركة ضمن الشروت والضوابط التي وحددها الشركة.
المادة ( : ) 19

يت استخدام أسلوب الشراء بالمناقصة العامة في الحاالو التالية- :

في حا بلغت القيمة المقدرة لألوناف المطلوبة المبالغ الموضحة في مادة رق ( ) .
فـي حا كانـت األوناف متوفـرة في األسـواق ولدا أأثر من مورد وتتمت بنفس المواوفاو.
في حا كانت األسعار السائدة في السوق متباينة ومختلفة.

في األحوا التي وقررها مجلس اإلدارة.
المادة ( : ) 21

يلتزم الموردو أو المقاولو الراغبو في االشـ ـ ــتراي في المناقصـ ـ ــة العامة بىثباو ما يؤهله لذلك باس ـ ـ ــتيفاء المعايير التي

تحددها لجنة العطاءاو.
المادة ( : ) 21

وجب على لجنة العطاءاو قبل طر عملية ش ـ ـراء السـ ــل أو اإلنشـ ــاءاو أو الخدماو في مناقصـ ــة عامة أ تقوم بوض ـ ـ

مواو ـ ــفاو فنية دتيقة تراعي في إعدادها المعايير التي تحددها جهاو االختص ـ ــاصو أما تحدد لجنة العطاءاو محتوياو

وثائق المناقصة واإلجراءاو واألوضاي الخاوة بالتعديالو أو أوة إوضاحاو على هذه الوثائق.

المادة ( : ) 22

تتولى وضـ المواوـفاو لجنة ذاو خبرة بالسل أو اإلنشاءاو أو الخدماو المطلوبةو وذلك على النحو الذي تحددها لجنة

العطاءاو.
المادة (: )23

يت اإلعال عن المناقص ـ ـ ــة العامة في جريدة أو جريدتين يوميتين محليتين أو بحس ـ ـ ــب ما تراه لجنة العطاءاو ويجب أ
يتضـ ــمن اإلعال بوجه خاص موضـ ــوي المناقصـ ــة وطريق الحصـ ــو على البضـ ــائ و والسـ ــل أو اإلنشـ ــاءاو أو الخدماو
المطلوبةو مبلغ الضـما االبتدائي و وتيمة وثائق المناقصةو ومكا تقدو العطاءاوو والموعد النهائي لتقدومهاو وأوة بياناو

أخرا تراها لجنة العطاءاو ضرورية لمصلحة العمل.
المادة ( : ) 24

توض ـ مظاريف العطاءاو في وــناديق خاوــة تحددها لجنة العطاءاوو ويكتب على كل مظروف اس ـ ورق المناقصــةو

ويجوم إرسـا المظاريف بالبريد المسـجل بعل الووو قبل الميعاد المحدد لفتحهاو أو عن طريق البريد االلكتروني حسب
الشروت التي تحددها لجنة العطاءاو.
المادة ( : ) 25

تض ـ ـ لجنة العطاءاو نظاما بشـ ــا طريقة تقدو العطاءاو والعيناو واالسـ ــتماراو المسـ ــتخدمة واألختام والتوتيعاو وغير
ذلكو على أ تتضــمن وثائق المناقصــة تفاوــيل هذا النظام ويقدم العطاء كتابياً وموقعاً من وــاحبه وفي مظروف مختوم
وبالطريقة التي وقررها المجلس ويجب أ وكو العطاء مصحوبا بالبياناو التي تحددها لجنة العطاءاو.

المادة ( : ) 26

تحدد لجنة العطاءاو المدة الالممة لتقدو العطاءاو وذلك من تاريخ اإلعال عن المناقصـ ـ ــةو ويجوم للجنة العطاءاو أو
بناء على طلب عدد من أوحاب العطاءاو – تحدد العدد لجنة العطاءاو هذا العدد حسب أهمية كل مناقصة – م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
ً
هذه المـدة بشرت أال تزيد على تسعين يوماً.
المادة ( : ) 27

ال وجوم استالم أي عطاء يرد بعد انتهاء الميعاد المحدد لتقدو العطاءاو.
المادة (: )28

وجب أ يؤدي م كل عطاء ضـ ـ ــما ابتدائي (ضـ ـ ــما دخو العطاء) تحدد لجنة العطاءاو مبلغه ومضـ ـ ــمونه وشـ ـ ــكله
ومصـدره ضـمن شـروت اإلعال و ويجب أ تتضـمن وثائق العطاء شـروت وأحكام الضـما و وأحكام المطالبة بمبلغه وعلى

لجنة العطاءاو وضـ ـ جدو لقيمة ونس ــبة الض ــما االبتدائي حس ــب تيمة العطاء ونوعهو ويجب إعادة هذا الض ــما إلى
الموردين أو المقاولين دو توقف على طلب منه عقب انتهاء إجراءاو الترسية على من ت اختياره لتنفيذ العطاء.

المادة (: )29

تقوم لجنة العطاءاو أو أوة لجا وكلفهاو بفتح مظاريف العطاءاو في المكا والزما المحددين في وثائق المناقصـ ـ ـ ــة أو
في الموعد النهائي وذلك في حضـور أوحاب العطاءاو أو مندوبيه و على أ يت إعال اس وعنوا كل واحب عطاء
وفتح عطايه وتيمة العطاءو وتدو نتائج فتح المظاريف في محضــر خاص وســمى " محضــر فتح المظاريف " يت التوتي

عليه من قبل أعضاء لجنة العطاءاو.
المادة (: )31

تقوم لجنة العطاءاو بتقيي العطاءاو وإعادة د ارسـ ـ ـ ـ ــتها والمقارنة بينها ويجوم للجنة العطاءاو أ تطلب من أو ـ ـ ـ ـ ـحاب

العطاءاو بع

اإلوض ـ ـ ـ ـ ــاحاو عن عطاءاته دو أ يؤدي ذلك إلى أي تغيير في مس ـ ـ ـ ـ ــألة جوهرية في العطاء أو في

السـ ـ ـ ــعرو كما وجوم لتلك الجهة أ تصـ ـ ـ ــحح األخطاء الحسـ ـ ـ ــابية التي تظهر أثناء فحص العطاءاو على أ تقوم بىبالغ

مقدميها عنها.
المادة (: )31

تقوم لجنة العطاءاو بىحالة العطاءاو بعد بتقييمها وإعادة د ارس ــتها والمقارنة بينها إلى مجلس إدارة الش ــركة العتماد الجهة

الموردة أو المنفذة أو أوة جهة أخرا.
المادة (: )32

وجب على لجنة العطاءاو تقيي العطاءاو وفقا للمعايير الواردة في وثائق المناقصـةو على أ يرف

العطاء في الحاالو

التالية:
 عدم أهلية واحب العطاء.
 إذا ل وكن العطاء مؤهال للقبو .
 إذا قام واحب العطاء بتقدو رشوة أو أوة إغراءاو ألي موظف في اللجنة أو في الشركة.

 وجوم استبعاد العطاء في حالة عدم قبو المورد أو المقاو تصحيح الخطأ الحسابي الوارد في عطاءه.
 ألي سبب موضوعي آخر وجده مجلس اإلدارة أو لجنة العطاءاو في الشركة.
المادة (: )33

ال وجوم إفش ـ ــاء المعلوماو المتعلقة بفحص العطاءاو وتقييمها والمقارنة بينها قبل الترس ـ ــيةو على انه وجوم لذوي الش ـ ــأ
االطالي على سجل إجراءاو الشراء في األحوا المقررة من مجلس اإلدارة.
المادة (: )34

تقوم لجنـة العطـاءاو بتحليـل العطاءاوو بىرس ـ ـ ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة من نتائج التحليل مرفقا معها تأأيد كتابي بتوفر االعتماداو
المطلوبة للشراء في الموامنة إلى مجلس اإلدارة العتمادها.

المادة (: )35

تض ـ لجنة العطاءاو النظام الخاص بتحديد المعايير التي يت على أســاســها إجراء المقارنة بين العطاءاو على أ تكو
هذه المعايير موضـ ـ ــوعية وقابلة للتقدير الكميو ويكو السـ ـ ــعر هو المايار األسـ ـ ــاسـ ـ ــي في حالة اسـ ـ ــتيفاء المعايير الفنية

والمعايير األخراو ويجب أ تتض ـ ــمن وثائق المناقص ـ ــة المعايير التي تس ـ ــتند إليها لجنة العطاءاو الختيار العطاء الفائز
والوم النس ـ ـ ــبي لتلك المعايير بما في ذلك وقت التنفيذ والص ـ ـ ــيانة والتش ـ ـ ــغيل وش ـ ـ ــروت الدف و وغير ذلك من الض ـ ـ ــماناو
األخرا.
المادة (: )36

وجب إرسـ ـ ــاء المناقصـ ـ ــة على وـ ـ ــاحب العطاء األفضـ ـ ــل ش ـ ـ ـروطا واألقل سـ ـ ــع اًر بعد توحيد أسـ ـ ــس ومعايير المقارنة بين

العطاءاوو ويجوم للجنة العطاءاو أ تطلب من وـ ـ ـ ـ ــاحب العطاء الفائز إثباو أهليته من جديدو وإال رف

عطايه في

حالة عدم استجابته.
المادة (: )37

تلغى المناقصـ ـ ــة بقرار من مجلس اإلدارة إذا اقتضـ ـ ــت المصـ ـ ــلحة العامة ذلكو على أ وخطر جمي أوـ ـ ــحاب العطاءاو

المشـاركين في المناقصة بذلكو وال تترتب أوة مسئولية مدنية أو غيرها على المجلس نتيجة إللغاء المناقصةو ويكو إعادة
طر المناقصة بقرار من مجلس اإلدارة.

المادة (: )38

تقوم لجنة العطاءاو أو أوة جهة وكلفها مجلس اإلدارة

بىوـ ـ ـ ـ ـ ــدار قرار الترسـ ـ ـ ـ ـ ــية على العطاء الذي تحققت من انه هو

العطاء الفائز وفقا لمعايير التقيي و ويت اإلبالغ عن ق ارراو الترسـ ــية بىرسـ ــا خطاب الرغبة المبدئية إلى وـ ــاحب العطاء
الذي تقرر إرساء المناقصة عليهو ليتسنى له تقدو ضما التنفيذ حسب شروت وثائق المناقصة.
المادة (: )39

وجب على وـاحب العطاء الفائز بالمناقصـة أ يؤدي ضـما التنفيذ الذي تحدده لجنة العطاءاو خال مدة خمسـة عشر

يوماً من تاريخ تسلمه لهذا القرار أو المدة التي تحددها لجنة العطاءاو.

المادة (: )41

وكو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــا التنفي ــذ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامنـ ـاً لحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن تنفيـ ــذ العقـ ــدو ويجـ ــب رده بع ــد إتم ــام التنفي ــذ طبق ــا لنص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص العقـ ــدو

ويعاد ضـ ـ ــما التنفيذ إذا قام وـ ـ ــاحب العطاء الفائز بتوريد جمي السـ ـ ــل أو قام بجمي األعما التي بموجبها رسـ ـ ــا عليه
العطاء وت توريدها وقبلتها الجهة المستلمة خال المدة المحددة ألداء هذا الضما .

المادة (: )41

وص ـ ــبح العقد نافذاً فور و ـ ــدور الترس ـ ــية على و ـ ــاحب العطاء الفائز ويجب تحرير العقد طبقاً للعقود التي تعتمدها لجنة

العطاءاو كلما أمكن ذلكو ويوق العقد بين الشــركة وبين من تمت الترســية عليهو وذلك في مدة أقصــاها ثالثو يوما من
تاريخ ودور قرار الترسية.

ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إرسا خطاب الترسية أو من أي تاريخ آخر وحدده هذا الخطاب.
المادة (: )42

إذا خالف المورد أو المقاو أي حك من األحكام المنص ـ ـ ــوص عليها في هذه الالئحةو فانه وجوم لمجلس اإلدارة أ يوق

عليه أواً من الجزاءاو التالية:

 -رف

العطاء.

 اإلنذار. -تخفي

الدرجة.

 الحذف من سجل إجراءاو الشراء لمدة معينة أو بصفة دائمة. -إوقاف أو إلغاء عقد الشراء.

وفي جمي األحوا وخطر المورد أو المقاو بالقرار الصادر ضده بموجب كتاب مسجل بعل الووو أو باليد على
عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحسب األحوا .
المادة (: )43

وجوم للمورد أو المقـاو التظل إلى لجنـة العطـاءاو على أ وقـدم التظل خال عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أوـام من تاريخ العل بالقرار أو

األجراء.
المادة (: )44

وصـ ـ ـ ــدر المجلس ق ار ار مسـ ـ ـ ــببا في التظل خال ثالثين يوما من تاريخ تقدومهو وله أ وقرر عند البت في التظل تدبي ار أو
أأثر من التـدابير التي تحـددهـا لجنة العطاءاو ويكو للمتظل الحق في الطعن في القرار الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر من لجنة العطاءاو
أمام مجلس إدارة الشركة خال ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

الفصل الثالث

أسلوب الشراء بالمناقصة المحدودة
المادة (: )45
يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحاالت اآلتية:
 .1إذا ل تكن السـل أو اإلنشـاءاو أو الخدماو متوفرة بسـبب طبيعتها التخصصية الدتيقة إال لدا عدد محدود من
الموردين أو المقاولين أو االستشاريين أو الفنيين أو الخبراء.
 .2إذا كانت الس ـ ــل أو اإلنش ـ ــاءاو أو الخدماو قليلة القيمة بحيث ال تتناس ـ ــب م الوقت والتكلفة الالممين لفحص
وتقيي عدد كبير من العطاءاو.

 .3إذا كا الشراء من عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو االستشاريين أو الفنيين أو الخبراء ضرورياً لمصلحة
الشركة كما يراه مجلس اإلدارة.

 .4إذا وـ ـ ـ ــدر قرار من مجلس اإلدارة وحدد التعاقد بطريقة المناقصـ ـ ـ ــة المحدودة لتنفيذ عملية التوريد أو الش ـ ـ ـ ـراء أو
المقاولة.....الخ .
المادة (: )56
توجه الدعوة لتقدو العطاءاو في المناقص ـ ـ ـ ـ ــة المحدودة لجمي الموردين أو المقاولين المش ـ ـ ـ ـ ــتغلين بنوي النش ـ ـ ـ ـ ــات الخاص
بموض ـ ــوي المناقص ـ ــة والمقيدين بس ـ ــجالو " لجنة المشــــتريات واللوزم " بحيث تتض ـ ــمن كافة البياناو الواجب ذكرها عن

المناقص ــة المحدودة وذلك في الحالتين المنص ــوص عليهما في البندين (1و  )2من المادة الس ــابقة رق ( )45و كما توجه

الدعوة ألأبر عدد منه في الحالة المنصـ ـ ــوص عليها في البند ()2و ويجوم تسـ ـ ــلي الدعوة بأوة طريقة أخرا مناسـ ـ ــبة م

إثباو تاريخ تس ــليمها ألوـ ــحاب الشـ ــأ بعد توتيعه باالسـ ــتالمو على أ توجه الدعوة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف
بخمسة عشر يوما على األقل و وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها لجنة المشتريات واللوازم .

الفصل الرابع

أسلوب الشراء المباشر
المادة (: )47

يت اسـتخدام أسـلوب الشـراء المباشــر في الحاالو التي يت فيها اللجوء مباشـرة إلى مصـدر واحد لشـراء األوــناف المطلوبة

دو الحاجة إلى االتصـا بعدة موردين السـتدراع العروض منه و ويندرع تحت هذا األسـلوب عدة أساليب فرعية وقوم بها
قس المشترياو والمخام التاب للدائرة المالية بالشركة بواسطة الموظف المعني وتشمل.- :
 -4الش ـ ـ ـ ـراء العادي اليومي( :خضـ ـ ـ ــار – فواأه – مشـ ـ ـ ــروباو-محروقاو منزلية"غام" – محروقاو سـ ـ ـ ــياراوو تحويل
العمالو.....الخ ) .

 -2الشراء المستعجل( :أدوية. )....-
 -3الشراء النثري( :مواد الضيافة -أدواو ومواد التنظيف ...-الخ ) .
المادة (: )48

وجوم التعاقد بطريق الشراء المباشر في كل من الحاالو اآلتية:

إذا ل تتوافر السل أو اإلنشاءاو أو الخدماو إال لدا مورد أو مقاو معينو وال يوجد لها بديل مقبو .

الحاالو العاجلة التي ال تحتمل إتباي إجراءاو المناقصة بجمي أنواعها أو الممارسة.
حالة الكوارث التي تتس ـ ــبب في حاجة ملحة إلى السـ ـ ــل أو اإلنشـ ـ ــاءاو أو الخدماو والتي ال وحتمل معها إتباي إجراءاو
المناقصة العامة.

حاالو الشراء لغرض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير.
إذا كا الشـراء من مورد أو مقاو معين ضـروريا لتعزيز شـركة الشـركة وتحقيق أهداف ومصـالح لها مثل الحصو على
ميزاو معينة كتخفيضاو في األسعار.
إذا كا الوقت وتكلفة الدراسة والتقيي ال يتناسبا م تيمة الخدماو المطلوبة.
المادة (: )49

وشــترت عند تقدو طلب الش ـراء باســتخدام أحد أس ــاليب الش ـراء المباشــر التي تس ــتدعي تحضــير طلب ش ـراء من الش ــخص

المكلف بالش ـ ـراء اليومي وتوتيعه من المدير اإلداري للشـ ــركة المخو بالموافقة على الصـ ــرف قبل التوجه ألمين الصـ ــندوق
لصرف القيمة المقدرة للمشترياو.

الفصل الخامس

المادة (: )51

أسلوب الشراء بالممارسة

يت تنفيذ عملية الش ـ ـراء باستخدام أسلـ ــوب الشراء بالممارسة من خـ ــال استدراع العروض من عدة مصادر توريـ ــد وعتمدها

مجلس اإلدارة ويوافق عليهاو ويت تحليلها والمفاضل ـ ـ ـ ــة فيما بينها واختيار العرض الذي يتناسب أأثر م مصلحة الشركةو
ويت إتباي إجراءاو الشراء بالممارسة لتنفيذ غالبية عملياو الشراء في الشركة.
المادة (: )51

ومكن اسـ ــتخدام أسـ ــلوب الش ـ ـراء بالممارسـ ــة لتوفير احتياجاو الشـ ــركة الشـ ــهرية أو الموسـ ــمية وغير العادوة من كافة أنواي

المشترياو.

المادة (: )52

وجوم التعاقد بأسلـوب الشراء بالممارسة في أي من الحاالو اآلتية:
السل التي ال ومكن تحديدها بمواوفاو دتيقة.
األعما الفنية التي تقتضي بحسب طبيعتها تنفيذها بمعرفة فنيين أو أخصائيين أو خبراء معينين.

السـل أو اإلنشاءاو أو الخدماو التي تقتضي بحسب طبيعتها أو الغرض من الحصو عليها أ وكو شرايها من أماأن
إنتاجها.
التوريداو واإلنش ــاءاو والخدماو التي ل تقدم عنها أوة عطاءاو في المناقص ــاو أو قدمت عنها عطاءاو بأس ــعار غير
مقبولة وكانت الحاجة لها ال تسمح بىعادة طرحها في مناقصة عامة أو محدودة.

في حالة الكوارث والض ــرورة العاجلة التي تتس ــبب في حاجة ملحة إلى الس ــل أو اإلنش ــاءاو أو الخدماو والتي ال وحتمل

معها إتباي إجراءاو المناقصة العامة.
المادة (: )53

توجه الدعوة لتقدو العروض في الممارسـة إلى أأبر عدد من المشـتغلين بنوي النشات موضوي الممارسةو وذلك على النحو

الذي تحدده لجنة المشترياو واللوامم بالشركة.
المادة (: )54

تجرا لجنة المشـ ــترياو واللوامم – في حالة إتباي إجراءاو الممارس ـ ــة – مفاوض ـ ــاو م أو ـ ــحاب العروض أو مندوبيه و

وعليها إبالغ أو ــحاب العروض المش ــتركين في الممارس ــة بأوة اش ــتراطاو أو توجيهاو أو وثائق أو معلوماو ذاو و ــلة
بالممارسة.
المادة (: )55

تطلب لجنة المش ـ ــترياو واللوامم من أو ـ ــحاب العروض المقبولة أ وقدموا في الموعد الذي تحدده أفض ـ ــل عروض نهائية

لديه و وتختار لجنة المشترياو واللوامم أفضل هذه العروضو وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها لجنة المشترياو واللوامم.
المادة (: )56

تراعى الس ـرية في المفاوضــاو بين لجنة المشــترياو واللوامم وأوــحاب العروضو ويحظر أ وكشــف أي من الطرفين عن
أوة معلوماو تقنية أو سعرية تتعلق بالمفاوضاو بدو موافقة الطرف األخر.

الفصل السادس
أحـكام ختامية عامه
المادة (: )57
تعلن الق ارراو الخاوــة بىرســاء المناقصــة العامة أو المناقصــة المحدودة أو الممارســة أو طلب عروض األس ــعار أو طلب
تقدو اقتراحاو أو بىلغاء أي منها أو باس ــتبعاد العطاءاوو في لوحة تخص ــص لهذا الغرض في مكا ظاهر للجمي وذلك
لمدة أسبوي واحد لكل قرارو أو بالطريقة التي تراها لجنة المشتريات واللوازم مناسبة.
المادة (: )58
وحظر على المورد أو المقاو القيام بأي فعل من األفعا اآلتية:
 .1التأثير على نتائج المناقصــة أو قرار الترســية بهدف إمالة المنافســة كتقدو الرشــاوا واإلغراءاو ألي موظف في
لجنة المشتريات واللوازم أو في الشركة أو مجلس إدارة الشركة.

 .2الحصو على معلوماو عن المناقصة بطرق غير مشروعة.
 .3التواطؤ م المقاولين أو الموردين المشاركين في المناقصة.
 .4القيام بأوة ممارساو تؤدي إلى االحتكار.

