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 الباب األول 
 أحكام عامة التعريفات و 

 ( : 1املادة ) 
 يقصد ابلكلمات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمامها ما مل يقتض السياق خالف ذلك: 

 مبحافظة األفالج لتحفيظ القرآن الكرمي اجلمعية اخلريية  اجلمعية 
 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي للجمعية اخلريية  جملس اإلدارة اجمللس
 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي  اخلريية للجمعية املشرتايتالئحة  الالئحة 

 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي اخلريية  املدير التنفيذي للجمعية  املدير التنفيذي
 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي اخلريية  ة يللجمع املشرتايتإدارة  املشرتايت  إدارة

 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي اخلريية  قسم احملاسبة للجمعية قسم احملاسبة
 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي  اخلريية للجمعية احملاسب القانوين اخلارجي  املراجع

 مبحافظة األفالجلتحفيظ القرآن الكرمي ة يللجمعية اخلري  املشرف املايل املشرف املايل
 

 ( : 2املادة ) 
تسري أحكام هذه الالئحة على كافة عمليات الشراء والتعاقدات واألعمال واخلدمات اليت تتطلبها  

 .ابجلمعية حاجة العمل 
 يةةة ع ماجل احتياجاتتعترب إدارة املشرتايت هي اجلهة الوحيدة املسئولة عن تنفيذ عمليات الشراء لتوفري و 

. وتعتةةرب اجلمعيةةة من أصول اثبتةةة ومسةةتل مات انتةةاج و خةةدمات أخةةرر سةةواء ابلشةةراء أو التصةةنيع خةةارج 
األعمةةال  إمتةةامإىل أن تصةةل األصةةناف املطلوبةةة إىل املوةةا ن أو إدارة املشرتايت مسئولة عن تتبع التنفيةةذ  
 املتعاقد عليها طبقاً للشروط املتفق عليها. 
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 ( : 3املادة ) 
والةةذين يتميةة ون ابلقةةدرة  اجلمعيةةة املشةةرتايت سةةجاًل  اةةاء املةةوردين ليتصةةناف الةةيت  تاجهةةا  ة ر تعةةد إدا

 والكفاية والسمعة الطيبة ، وجيب عليها  ديث هذا السجل سنوايً. 
 ( : 4املادة ) 

ال جيو   ي حال من األحوال جت ئة املشةةرتايت أو األعمةةال أو اخلةةدمات بيةةرر تييةةري طريقةةة الشةةراء أو 
 قد ألداء األعمال أو اخلدمات. اع الت

 ( : 5املادة ) 
ومبراعةةاة حةةدود التوةة ين املناسةةبة واالعتمةةادات  اجلمعيةةة يكون شراء املستل مات بقصد الوفاء مبتطلبات 

 املوصصة لذلك ابملوا نة التوطيطية . 
 إدارة ىلو ويكون شراء السلع يف حدود اعتمادات املوا نةةة مبعرفةةة مةةدراء الشةةركات املوتلفةةة وعلةةى أن تتةة 

 املشرتايت اجراءات الشراء والتعاقد. 
 ( : 6املادة ) 

يتعني على مجيع العاملني يف جمال الشراء اإلملام  حكام هذه الالئحة وال ميكن أن يكون عدم اإلملام هبا 
 مقبوال ملوالفتها.  مربرا

 ( : 7املادة ) 
 ل القواعد األساسية التالية: اموتنفيذ ما  تاجه من مشروعات وأع اجلمعية يراعى يف أتمني مشرتايت 

 

 جلميع األفراد واملؤسسات الراغبني يف التعامل معها ممن تتوافر فيهم الشروط •
 اليت تؤهلهم هلذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم املساواة.  
تةةوفري معلومةةات كاملةةة وموحةةدة عةةن العمةةل املطلةةوب للمتنافسةةني مبةةا ميكةةنهم مةةن ا صةةول علةةى هةةذه  •

 مات يف وقت واحد وحيدد ميعاد واحد لتقدمي العرور. و لاملع 
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يف سةةةةبيل أتمةةةةني مشةةةةرتايرا وتنفيةةةةذ مشةةةةروعارا ومةةةةا  تاجةةةةه مةةةةن أعمةةةةال مةةةةع األفةةةةراد  اجلمعيةةةةة تتعامةةةةل  •

 واملؤسسات املرخص هلم مبمارسة العمل الذي تقع يف نطاقه األعمال أو املشرتايت الال مة. 
  سعار عادلة ال ت يد عن األسعار السائدة.  لجيب أن يتم الشراء أو أتمني األعما •
 واملواصفات املوضوعية. ال جيو  قبول العرور والتعاقد مبوجبها إال طبقاً للشروط  •
أن تفسح اجملال يف تعاملها ألكرب عدد ممكن من املؤهلني العاملني يف النشةةاط الةةذي جيةةرر   اجلمعية على   •

 مؤسسات معينة .  وأالتعامل فيه حبيث ال يقتصر تعاملها مع أشواص 
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 الباب الثاين 
 طرق الشراء 

 

 ( : 8املادة ) 
 :  اآلتية من املمكن الشراء إبحدر الطرق 

 : األمر املباشر  1/ 8
 : املمارسة  2/ 8
 : املناقصة احملدودة  3/ 8
 : املناقصة العامة  3/ 8

 ( : 9املادة ) 
 الشراء ابألمر املباشر : 

امتةةام عمليةةة الشةةراء ابالتصةةال املباشةةر ابملةةورد والتفةةاور والتعاقةةد معةةه  املقصةةود ابلشةةراء ابألمةةر املباشةةر
 بدون حاجة إىل إجراء اتصاالت مع غريه من املوردين وتتبع هذه الطريقة يف ا االت اآلتية : 

 : وجود األصناف املراد شراؤها لدر شركة واحدة حمتكرة هلا.  1/ 9
 مي ووحيد. و ك: عندما تكون األصناف املطلوبة من مصدر ح 2/ 9
 : عندما تكون قيمة املشرتايت بسيطة ال تتحمل املناقصة احملدودة أو املمارسة.  3/ 9
 : األصناف واملهمات املستحدثة لتجربتها واختبارها.  4/ 9
: شراء األصناف اليت تفرضها ا اجة امللحة على أن يقتصر الشراء على أقل قدر تتطلبةةه ا اجةةة   5/ 9

 ء ابلطرق األخرر . ار حىت تستويف إجراءات الش
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 ( : 10املادة ) 
 الشراء ابملمارسة : 

املقصود ابلشراء ابملمارسة امتام عملية الشراء بعد التفاور مع جمموعة من املوردين وتتبع هذه الطريقةةة 
 يف ا االت اآلتية : 

 يةةةوننفو : األصةةةناف أو األعمةةةال الةةةيت تتميةةة  بناحيةةةة فنيةةةة ال يسةةةتطيع توفريهةةةا إال اخصةةةائيون  1/ 10
 معينون. 

: األصناف اليت سبق طرحها يف مناقصة عامة ولكن مجيع األسعار املقدمة وجدت غري مقبولةةة،   2/ 10
 وال يسمح الوقت بطرحها يف مناقصة عامة أخرر. 

 : األصناف اليت تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن انتاجها.  3/ 10
 اسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء املناقصة. نت: األصناف واملقاوالت واخلدمات اليت ال ت  4/ 10
تقضةةي بعةةدم طرحهةةا يف مناقصةةة  اجلمعيةةة ن مصةةلحة أ: األصناف اليت يةةرر املةةدير العةةام للشةةركة    5/ 10

، التنفيةةذيويف حالة توافر أي من ا االت السةةابقة تشةةكل جلنةةة للقيةةام ابملمارسةةة بقةةرار مةةن املةةدير عامة. 
ن تضةةم العناصةةر الةةيت تتناسةةب وخةةائفهم وخةةربرم مةةع طبيعةةة األصةةناف أ ة نةة ويراعةةى يف تشةةكيل هةةذه اللج

سةةس املفاضةةلة بيةةنهم أاملةةوردين املشةةرتكني ابملمارسةةة و  املشرتاه وأمهيتها، وتعد اللجنة حمضراً يوضح أااء
م احملضر ابملسةةتندات الدالةةة علةةى مةةا جةةاء بةةه، لتكةةون  ةةت تصةةرف جهةةة مث ما توصى به، وجيب أن يدع  

 العام للشركة. ال تعد هنائية إال بعد اعتمادها من املدير  ابالختيارويالحظ ان التوصية .  ة املراجع 
 ( : 11املادة ) 

 الشراء ابملناقصة احملدودة : 
فيهةةا علةةى عةةدد حمةةدود مةةن املةةوردين   االشةةرتا املناقصة احملدودة هي إحةةدر صةةور املناقصةةة الةةيت يقتصةةر  

ن يراعةةةى يف هةةةذا االختيةةةار الكفايةةةة املاليةةةة والسةةةمعة أ( علةةةى  )كاملقيةةةدين بسةةةجل املةةةوردين أو بعضةةةهم
وتسرر على هذا النوع مةةن املناقصةةة مجيةةع القواعةةد واإلجةةراءات املنظمةةة للمناقصةةة العامةةة فيمةةا ا سنة. 

 يف املناقصةةة احملةةدودة ويسةةلم ابليةةد لالشةةرتا عدا شرط اإلعالن يف الصحف، حيث يةةتم دعةةوة املةةوردين 
 . أو الكرتونياً 
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 ( : 12دة ) اامل
 الشراء ابملناقصة العامة : 

املناقصةةة العامةةة كطريقةةة مةةن طةةرق الشةةراء هةةي ا جمموعةةة اإلجةةراءات الةةيت رةةدف إىل توجيةةه الةةدعوة إىل 
عامةةة املةةوردين احملتملةةني لكةةي يشةةرتكوا يف الصةةفقة موضةةوع املناقصةةة وذلةةك لتةةوفري عنصةةر التنةةافس فيمةةا 

 . سعار ا ألوصول إىل أفضل الشروط وابينهم، بقصد ال
 وتتمثل اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف حالة الشراء ابملناقصة العامة فيما يلي : 

 -اللجان اآلتية :  للجمعية  التنفيذي: يشكل املدير  1/ 12
 جلنة إعداد شروط املناقصة وشروط طرحها.  .1
 جلنة فتح املظاريف وتفريغ العرور.  .2
 جلنة البت يف العطاءات املقدمة. .3

لن عن املناقصة يف جريدة يومية على األقل ، وجيو  تكرار اإلعالن ، وجيب أن يكون آخةةر ع ي:    2/ 12
 هذه اإلعالانت قبل آخر موعد لتقدمي العطاءات مبدة ال تقل عن أسبوع. 

: تقيد العطاءات عند ورودها يف سجل خاص و فظ يف صةةندوق خةةاص  تمةةه ابلشةةمع األ ةةر   3/ 12
صة ، ويسلم يف املوعد احملدد إىل اللجنة املوتصة بفتح املظاريف وتقةةوم قااللجنة اليت أعدت شروط املن

اللجنةةة املوتصةةة بتفريةةغ العطةةاءات تفرييةةاً دقيقةةاً علةةى ان تبةةدر اللجنةةة كتابةةة تعليقارةةا علةةى مةةا جةةاء يف 
 العطاءات من بياانت. 

قيمةةة العةةرر  نمةة  %1: ينص يف شروط املناقصةةة علةةى ضةةرورة تقةةدمي أتمةةني ابتةةدائي ال يقةةل عةةن   4/ 12
يةةدفع مقةةدماً نقةةداً ، أو بشةةيك مقبةةول الةةدفع أو  طةةاب ضةةمان مةةن أحةةد املصةةارف املعتمةةدة ، علةةى أن 

كما ينص يف الشروط على اليرامة الةةيت تفةةرر نتيجةةة   -  %5يرفع من يرسو عليه عطاء هذا التأمني إىل  
 للتأخري يف التسليم ، عالوة على الشرط اجل ائي. 

نة توصيارا يفضةةل صةةاحب العطةةاء األقةةل مةةع مراعةةاة مواعيةةد التنفيةةذ ودرجةةة جل: عندما تقدم ال  5/ 12
 أو من يفوضه يف ذلك.  للجمعية  التنفيذياجلودة والشروط األخرر، ويصدر القرار النهائي من املدير 

: إذا تساوت األسعار بني أثنني أو أكثر ، يفضل انسب عطةةاء مةةن انحيةةة االعتبةةارات املوضةةحة   6/ 12
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، وإذا اتفق عطاءان أو أكثر من مجيع النواحي جيو  جت ئة الطلب إذا كانت طبيعةةة   5/ 12م  قر يف البند  
األصناف تسمح بذلك ، كما جيو  ممارسة صاحيب العطاءين املتساويني ويف ا االت اليت ال تسمح فيها 

 . املوردين نيار يف الشراء من أي م ابلتج ئة للمدير العام للشركة أو من ينيبه اخلطبيعة األصناف 
: ال جيو  ملقةةدم العطةةاء إجةةراء أي تعةةديل يف عطائةةه بعةةد فةةتح املظةةاريف ولكةةن جيةةو  لةةه أن جيةةري   7/ 12

 التعديل يف عطائه إذا قدم التعديل يف املواعيد وابلطرق احملددة للعطاء األصلي. 
 ا يف عطائه. هر اليت يكون قد ذك  فظاته وجيو  مفاوضة صاحب العطاء األقل لكي يتنا ل عن كل أو بعض 

 : جيو  للجنة البت يف اقرتاح إلياء املناقصة يف األحوال اآلتية :  8/ 12
 

إذا قدم عطاء وحيد ويعترب يف حكم العطاء الوحيد العطاء الواحد الذي يبقى بعد استبعاد غري املستوىف  •
 . املتقدمة من العطاءات 

 ول عن هذه التحفظات.   نإذا اقرتنت العطاءات كلها بتحفظات ومل يقبل مقدموها ال •
 إذا كانت قيمة أقل عطاء ت يد كثرياً عن القيمة السوقية اليت تقدرها اللجنة .  •
تقتضي االلياء، ويف مجيع ا االت جيب على اللجنة ذكر األسباب  اجلمعية ن مصلحة أإذا رأت اللجنة  •

 اليت استندت إليها يف اإللياء. 
إذا كانةةت حاجةةة العمةةل ال تسةةمح  بقبوله  ين توصأالبت  ة ن: ويف حالة العطاء الوحيد جيو  للج  9/ 12

 إبعادة املناقصة من جديد ، أو إذا كانت قيمته مناسبة. 
: تعترب حماضر جلنة البت سرية إىل أن يتوذ رأي هنائي يف العطاء وجيب ان تثبت يف   10/ 12
 كل جانب.   املعارضة واألسباب اليت يستند إليها واآلراء، ة املؤيد اآلراءهذه احملاضر 

: خيطةةةر املةةةورد الةةةذي   اختيةةةاره يف خةةةالل اسةةةبوع علةةةى األكثةةةر مةةةن  ريةةة  االعتمةةةاد النهةةةائي  11/ 12
مةةن  4/ 12إيداع ابقي قيمة التةةأمني املنصةةوص عليةةه يف الفقةةرة   لنتيجة املناقصة ويطلب إليه يف األخطار

 ور لتوقيع العقد. ضهذه املادة يف خالل سبعة أايم من  ري  اليوم الثاين لإلخطار مث ا 
 
 



 

8 

 

 ( : 13املادة ) 
جيب على صاحب العطاء املقبول أن يودع يف فرتة ال تتجاو  سبعة أايم من اليةةوم التةةايل إلخطةةاره بقبةةول 

 %10عطائةةه يف حالةةة املناقصةةات ويف فةةرتة ال تتجةةاو  ثالثةةة أايم يف ا ةةاالت األخةةرر أتمينةةاً هنائيةةاً قةةدره 
رسى عليه أو أن يكمل التأمني االبتدائي إىل مةةا يسةةاوي قيمةةة التةةأمني   يعلى األقل من قيمة العطاء الذ

 النهائي وذلك لضمان تنفيذ العقد. 
وجيةةو  التجةةاو  عةةن تقةةدمي التةةأمني النهةةائي إذا   التوريةةد خةةالل املهلةةة احملةةددة لتقةةدمي التةةأمني كمةةا جيةةو  

وال يلةة م  منةةه ليتسةةباب الةةيت يقةةدرها.  ءاإلعفةةا فةةيض نسةةبة التةةأمني أو  للجمعيةةة   التنفيةةذيمبوافقة املةةدير  
تقةةدمي الضةةمان النهةةائي يف حةةاالت التعاقةةد علةةى األعمةةال االستشةةارية أو الشةةراء املباشةةر وشةةراء قطةةع 

جيو   فيض الضةةمان النهةةائي يف عقةةود التشةةييل والصةةيانة تةةدرجيياً حسةةب تنفيةةذ األعمةةال شةةريطة الييار. 
تكون الضماانت يف شكل خطاب ضةةمان بنكةةي صةةادر عةةن . ة اال يقل عن الضمان لبقية األعمال املتبقي

كمةةا جيةةو  أن يكةةون يف شةةكل شةةيك مصةةدق مةةن البنةةك   اململكة العربية السعودية أحد البنو  العاملة يف  
 املسحوب عليه. 

 ( : 14املادة ) 
 ابلتأمني النهائي  كمله حىت ينتهي تنفيذ العقد بصفة هنائية.  االحتفاظيتم 

 ( : 15املادة ) 
 أو من ينيبه متديد مدة العقد إذا كان التأخري انجتاً عن:  للجمعية  التنفيذيدير مليكون ل

تكليةةف املتعاقةةد  عمةةال جديةةدة إذا كةةان األمةةر قةةد صةةدر هبةةا يف وقةةت ال يسةةمح  دائهةةا يف ابقةةي املةةدة  .1
 املتفق عليها يف العقد. 

 فيها.  دإبيقاف األعمال ألسباب ال دخل للمتعاق التنفيذيأمر صادر من املدير  .2
3.  

 ( : 16املادة ) 
من قيمةةة مةةا أتخةةر فيةةه  %1يف عقود التوريد إذا أتخر املتعهد يف تنفيذ الت اماته يل م بدفع تعويض بواقع 

 من قيمة العقد.  %5أايم ( حبيث ال ي يد التعويض على  7عن كل أسبوع ) 
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 ( : 17املادة ) 
من قيمة  %1ت اماته يل م بدفع تعويض بواقع لايف عقود األعمال االستشارية إذا أتخر املتعاقد يف تنفيذ  

 من قيمة العقد.  %10يوماً حبيث ال ي يد التعويض على  30ما أتخر فيه عن كل شهر 
 ( : 18املادة ) 

يف عقةةود التشةةييل أو الصةةيانة إذا قصةةر املتعاقةةد يف تنفيةةذ الت اماتةةه يلةة م بةةدفع تعةةويض دوري يقةةدر يف 
 من قيمة العقد.  %10عند هناية التنفيذ على  ضيالعقد حبيث ال جيو  أن ي يد التعو 

 ( : 19املادة ) 
يف عقةةود األشةةيال العامةةة إذا أتخةةر املقةةاول عةةن إمتةةام العمةةل وتسةةليمه كةةاماًل يف املواعيةةد احملةةددة ومل تةةر 

داعياً لسحب العمل منه يل م بدفع تعويض عن املدة اليت يتأخر فيها إكمال العمل بعد امليعةةاد   اجلمعية 
للتسليم ،  تسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلةةك بقسةةمة قيمةةة العقةةد علةةى   احملدد

 مدته ) بعدد األايم ( وفقاً ملا يلي : 
 

 %5تعويض بواقع ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم أتخري من مدة اخلمسةةة عشةةر يومةةاً األوىل أو  •
 من مدة العقد. 

خري بواقع نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم أتخري من مدة أتتعويض عن اجل ء الثاين من مدة ال •
مةةن  %10من مدة العقد حىت تبلةةغ مةةدة التةةأخري ثالثةةني يومةةا أو نسةةبة  %5اخلمسة عشر يوماً التالية أو 

 مدة العقد أيهما أكثر. 
الثالةةث مةةن مةةدة التةةأخري بقةةدر كامةةل متوسةةط التكلفةةة اليوميةةة عةةن كةةل يةةوم أتخةةري  يل   تعويض عةةن اجلةة ء •

 من مدة العقد.  %10ملدة الثالثني يوماً أو ما ي يد عن 
أن اجلةة ء  اجلمعيةةة مةةن قيمةةة العقةةد علةةى أنةةه إذا رأت  %20وال جيةةو  أن يتجةةاو  جممةةوع التعةةويض نسةةبة 
جةةه األكمةةل يف امليعةةاد احملةةدد النتهائةةه، وال يسةةبب ارتباكةةاً يف املتةةأخر ال مينةةع االنتفةةاع ابلعمةةل علةةى الو 

استعمال أي منفعة أخرر، وال يؤثر أتثرياً سيئاً على ما   من العمل نفسةةه فةةال يتجةةاو  جممةةوع التعةةويض 
 من قيمة األعمال املتأخرة.  %15نسبة 
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 ( : 20املادة ) 
بعةةد تقةةدير قيمتهةةا مبعرفةةة  اجلمعيةةة عةةن حاجةةة    جيو  بعد موافقة جملس اإلدارة بيةةع مةةا ي يةةد مةةن املنقةةوالت

جلنةةة مةةن ثالثةةة مةةن املةةوخفني علةةى األقةةل تسرتشةةد يف ذلةةك  سةةعار السةةوق علةةى أال يقةةل  ةةن البيةةع عةةن 
 تقدير اللجنة املذكورة.، 

 املشرتر خاصة.  الستعمالإذا كانت األصناف املشرتاه شراء أصناف مما تبيعة  اجلمعية وجيو  ملوخفي 
 : ( 21املادة ) 

 التنفيةةذيإذا نشةةأت حاجةةة تةةدعو لالسةةتثناء مةةن بعةةض األحكةةام الةةواردة يف هةةذه الالئحةةة يعةةرر املةةدير 
 األمر على جملس اإلدارة لكي يقر ما يراه مناسباً.  للجمعية 
 ( : 22املادة ) 
أن تةةدفع للمتعاقةةد معهةةا بعةةد توقيةةع العقةةد دفعةةة مقدمةةه حبسةةب بنةةود العقةةد وذلةةك مقابةةل   للجمعيةةة   جيو 

طاب ضمان بنكي مساوي ملبلغ الدفعة وساري املعقول علةةي أن  فةةض قيمةةة خطةةاب الضةةمان تقدمي خ
مبلةةغ الدفعةةة علةةى أقسةةاط  صةةم مةةن  اجلمعيةةة مةةن أعمةةال. كمةةا تسةةرتد  اعتمةةاده يةةتم إزةةا ه و  مقابةةل مةةا

 الدفعات املستحقة للمتعاقد. 
 لعمل وحبيث ال تتجاو  وتدفع ابقي استحقاقات املتعاقد تدرجيياً على عدد األقساط حسب تقدم ا

عنةةد امتةةام  لتةةؤدي  مةةن عمةةل وجيةةب أن يؤجةةل دفةةع نسةةبة مةةن القيمةةة   قيمة املدفوع إىل املتعاقد قيمة ما
توريةةد املشةةرتايت أو تسةةليم األعمةةال تسةةليماً هنائيةةاً ويوضةةح كةةل عقةةد يةةربم مواعيةةد وطريقةةة أداء تلةةك 

 الدفعات للمتعاقد. 
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 الباب الثالث 

 يذية للشراء وتنفيذ األعمالاإلجراءات التنف 
 

 (: 23املادة ) 
قبل طرح مناقصة توريد األصناف ومقاوالت األعمال أو غري ذلك مما ترغب يف شةةرائه أن   اجلمعية على  

تضع مواصفات تفصيلية وافية له على ان تراعى مةةامل تقةةتض الضةةرورة ابلنسةةبة ليتجهةة ة العلميةةة الدقيقةةة 
و الةةرقم الةةوارد يف قةةوائم املنتجةةني )كتالوجةةات( أو ذكةةر عالمةةات جتنةةب اإلشةةارة إىل النةةوع أو الوصةةف أ

 )ماركة معينة أو وضع مواصفات مما تنطبق على ماركات معينة (. 
 ( : 24املادة ) 

جيةةو  أن تتضةةمن املواصةةفات والشةةروط املتعلقةةة ابلشةةراء نصةةا يقتضةةى بتج ئةةة العةةرور مةةىت كانةةت هةةذه 
 التوريد طبقاً لعينة  ددها أو يقدمها صاحب العرر.  وجيو  أن يكون اجلمعية التج ئة  قق مصلحة 

 ( : 25املادة ) 
حيدد يف اإلعالن أو األخطار عن املنافسة  مةةان ومكةةان معينةةان لتقةةدمي العةةرور وفةةتح مظاريفهةةا وميعةةاد 

 البت يف العرور، وجيو  أن يكون ميعاد فتح املظاريف هو اخر ميعاد لتقدمي العرور. 
 

 ( : 26املادة ) 
العرور ابلربيد املسةةجل أو مناولةةة إىل اجلهةةة الةةيت حيةةددها اإلعةةالن وذلةةك يف مقابةةل إيصةةال يثبةةت تقدم  

فيه  ري  وساعة التقدمي ، ويكون تقةةدمي العةةرور علةةى النمةةوذج املعةةد لةةذلك الةةذي يتسةةلمه مقدمةةه مةةن 
 مقابل أداء قيمته ويف مظروف خيتم ابلشمع.  اجلمعية 
 ( : 27املادة ) 

 بعد فتح أي مظروف من املظاريف املنافسة.  اجلمعية  تقدم أو تصل إىل ال تقبل العرور اليت
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 ( : 28املادة ) 
 جيب أن يراعى يف العرر ما يلي: 

أن تكتب أسعاره ابملداد ابلرايل اليمين رقماً وكتابة إال إذا أجا ت الشروط واملواصفات املعلنة أن يقدم  •
 سعر العرر بعملة أخرر. 

فةةان كةةان مقةةدماً مةةن شةةركة أو هيئةةة تعةةني أن يكةةون موقعةةاً ممةةن ميلةةك   –  جيب أن يوقع العرر من مقدمةةه  •
 أو اهليئة نظاماً.  اجلمعية متثيل 

ال جيو  الكشط أو احملو يف قائمة األسعار وكل كشةةط أو حمةةو أو شةةطب أو  شةةري يف األسةةعار أو غريهةةا  •
 من الشروط جيب إعادة كتابته رقماً وكتابة وتوقيعه. 

السعار املقدم إليها سةةواء مةةن انحيةةة مفردارةةا أو جمموعهةةا وإجةةراء التصةةحيحات مراجعة جدول ا  للجمعية  •
املادية الال مة يف العرر وإذا وجد اختالف بني السعر املبني ابلكتابة والسعر املبني ابألرقام كانةةت العةةربة 

 وحدة. ابلسعر املوضح كتابة وإذا وجد اختالف بني سعر الوحدة وسعر جمموعها كانت العربة بسعر ال
تكون الفئات الواردة بقائمة األسعار شاملة وميطية جلميع ما يتحمله املقةةاول أو املتعهةةد مةةن املصةةاريف  •

 وااللت امات أايً كان نوعها ابلنسبة لكل بند من البنود. 
 ال يلتفت إىل العرر الذي يكون مبنياً على  فيض نسبة مئوية أو قدر معني من أقل العرور.  •

 ( : 29املادة ) 
ب على مقدم العةةرر يف مقةةاوالت األعمةةال والصةةيانة والتشةةييل أن يتحةةرر بنفسةةه قبةةل تقةةدمي عرضةةه جي

طبيعةةة العمةةل والظةةروف احملليةةة وأن حيصةةل علةةى كافةةة البيةةاانت الكافيةةة عةةن كةةل األمةةور الةةيت ميكةةن  يةةة  
نهةةا مةةن تقةةدمي كةةل مةةا يطلةةب م  اجلمعيةةة كيفيةةة أن تةةوثر علةةى فئةةات عرضةةه ومةةاطر الت اماتةةه وجيةةب علةةى 

 بياانت يف هذا الشأن تكون متوافره لديها قبل ميعاد تقدمي العرر. 
 ( : 30املادة ) 

يبقى العرر سارايً وغري جائ  الرجوع فيه إىل التةاري  احملةدد للبةت يف العةرور وللشةركة أن تطلةب مةن مقةدم 
مصةةةادرة  وإذا سةةةحب مقةةةدم العةةةرر عرضةةةه قبةةةل البةةةت يف العةةةرر حةةةق للشةةةركةالعةةةرر متديةةةد مةةةدة سةةةراينة.

 الضمان االبتدائي املقدم منه بدون إنذار أو ا اذ أية إجراءات.
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 ( : 31املادة ) 
قراراً بتشكيل جلنة فتح املظاريف وجلنة فحص العرور علةةى أن يراعةةى  للجمعية   التنفيذييصدر املدير  

 تعيني عضو احتياطي يف كل جلنة حيل حمل من يتييب من األعضاء املوتارين ألشواصهم. 
 ( : 32ة ) املاد

على جلنة فتح املظاريف عند مباشرة عملهةةا التأكةةد مةةن سةةالمة املظةةاريف احملتويةةة علةةى العةةرور وإثبةةات 
ذلك يف حمضرها وذكر عدد ما قدم منها يف ذلك احملضةةر وإعطةةاء كةةل عةةرر رقمةةاً متسلسةةاًل علةةى هيئةةة  

عضةةائها اسةةم مقةةدم كسةةر اعتيةةادي بسةةطه رقةةم العةةرر ومقامةةه عةةددها وأن يقةةرأ رئةةيس اللجنةةة أو أحةةد أ
العةةرر ومجلةةة سةةعره علةةى ا اضةةرين مةةن أصةةحاب العةةرور أو مةةن ميةةثلهم ، وعلةةى رئةةيس اللجنةةة وكةةل 

 أعضائها التوقيع على أوراق العرور واحملضر الذي تدون فيه إجراءارا. 
 ( : 33املادة ) 

أو خطةةةاابت التوقيةةةع علةةةى العينةةةات والكتالوجةةةات الةةةيت تقةةةدم مةةةع العةةةرور  املظةةةاريفعلةةةى جلنةةةة فةةةتح 
 الضمان اليت تقدم أثناء جلسة فتح املظاريف و رير كشف بكل منها أو إدراجها يف احملضر. 

 ( : 34املادة ) 
جيب أن يكون فتح املظاريف يف الساعة واليوم احملددين لذلك فإذا كان ميعةةاد فةةتح املظةةاريف هةةو آخةةر 

رد إليهةةا يف صةةباح اليةةوم احملةةدد لفةةتح ميعةةاد لتقةةدمي العةةرور فيجةةب ان يراعةةي تسةةليم الربيةةد اليةةومي الةةوا
 املظاريف وعلى اللجنة أن تتم عملها يف نفس اليوم. 

 ( : 35املادة ) 
تسلم العرور وحمضر جلنة فتح املظاريف والعينات إىل اجلهات املوتصة لتحليل العينات إن لةة م األمةةر 

يتم ذلك يف أسرع وقت  متهيداً لعرضها على اللجنة املوتصة بفحص العرور إلكمال شئوهنا وجيب أن
ممكن حبيث تتمكن جلنة فحص العرور من التوصية مبا تراه وعرضها على صاحب الصةةالحية يف البةةت 

 قبل امليعاد احملدد لذلك. 
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 ( : 36املادة ) 

جيةةب علةةى جلنةةة فحةةص العةةرور أن تسرتشةةد يف توصةةيارا ابأل ةةان األخةةرية السةةابق التعامةةل هبةةا حمليةةاً أو 
 ق. خارجياً وأسعار السو 

 ( : 37املادة ) 
جيب أن تدون مناقشات أعضاء جلنةةة فحةةص العةةرور يف حمضةةر يوقعةةه رئيسةةها وأعضةةاؤها ليعةةرر علةةى 

 صاحب الصالحية يف البت. 
 ( : 38املادة ) 

  ال جيو  قبول العرر الوحيد إال إذا أقره املدير العام للشركة بشرط أن يكون سعره مقبواًل وأن تكون
 ادة طرح العملية يف منافسة أخرر. حاجة العمل ال تسمح إبع

 ( : 39املادة ) 
إىل أصحاب العرور غةةري املقبولةةة فةةوراً بعةةد البةةت يف العةةرور دون حاجةةة إىل   االبتدائية ترد الضماانت  

 طلب يقدم من أصحاهبا. 
 ( : 40املادة ) 

لتةةايل جيب على صاحب العرر املقبةةول أن يةةودع يف مةةدة ال تتجةةاو  يسةةة عشةةر يومةةاً مةةن  ريةة  اليةةوم ا
 ( من هذه الالئحة. 13إلخطاره  طاب مسجل بقبول عرضه الضمان املنصوص عليه يف املادة )

 ( : 41املادة ) 
ال حيصةةةل الضةةةمان النهةةةائي إذا قةةةام صةةةاحب العةةةرر املقبةةةول بتوريةةةد مجيةةةع األصةةةناف الةةةيت رسةةةى عليةةةه 

م بتوريةةد جةة ء منهةةا وقبةةل هةةذا اجلةة ء توريدها و  قبوله هنائياً يف املدة احملددة إليداع التأمني النهائي أو قا
وكان  نه يكفي لتيطية قيمة الضةةمان علةةى أال يصةةرف مةةن هةةذا الةةثمن مةةا ييطةةي قيمةةة الضةةمان إال عنةةد 

 قيام املتعهد بتنفيذ مجيع الت اماته. 
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 ( : 42املادة ) 

أن مينحةةه  ة اجلمعيةة إذا مل يقم صاحب العرر املقبول بتقدمي الضمان النهائي يف امليعاد ، جةةا  ملةةدير عةةام 
مهلة إضافية ال تتجاو  عشرة أايم فإذا مل يقدمه خالل امليعاد أو املهلة كان للشركة اخليةةار بةةني مصةةادرة 

 الضمان املؤقت أو تنفيذ ما رسا على صاحب العرر على حسابه وترجع عليه ابلتعويضات. 
 ( : 43املادة ) 

ب االحتفةةاظ ابلضةةمان النهةةائي إىل أن ( مةةن هةةذه الالئحةةة جيةة 13مع عدم اإلخالل مبا تقضي به املةةادة )
 يتم تنفيذ الت امات املقاول أو املتعهد. 

 ( : 44املادة ) 
جيةةب علةةى املقةةاول أن يقةةوم بتنفيةةذ الت اماتةةه يف خةةالل املةةدة احملةةددة مبةةا يف ذلةةك الةة ايدة املشةةار إليهةةا يف 

يسةةمح للمقةةاول أو املتعهةةد  ابلتكليةةف هبةةا قةةد صةةدر يف ميعةةاد ال ( مةةا مل يكةةن األمةةر الصةةادر42املةةادة )
 ابلتنفيذ يف خالل تلك املدة ، ويف هذه ا الة تضاف املدة املناسبة للمدة احملددة للتنفيذ إلمتامه. 

 ( : 45املادة ) 
 10.000يكتفةةى ابلتعاقةةد عةةن طريةةق املكاتبةةات املتبادلةةة بةةدال مةةن  ريةةر عقةةد إذا كانةةت قيمةةة االلتةة ام 

واملقةةاول أو املتعهةةد  اجلمعيةةة االلت ام عن هذا املبلغ فيحرر عقةةد بةةني إذا  ادت قيمة  فأقل.   سعوديرايل  
فةةور إخطةةاره ابلرتسةةيه وتقةةدمي الضةةمان املطلةةوب علةةى أن يكةةون العقةةد مةةن نسةةوتني علةةى األقةةل و ةةتفظ 

 بنسوة وتسلم نسوة إىل املتعاقد معه.  اجلمعية 
 ( : 46املادة ) 

كتابةةة ومةةع ذلةةك يبقةةى   اجلمعيةةة جةة ء منةةه بةةدون موافقةةة ال جيو  للمقاول أو املتعهد التنةةا ل عةةن العقةةد أو 
 املتعهد أو املقاول مسئواًل بطريق التضامن مع املتنا ل إليه أو املقاول من الباطن عن تنفيذ العقد. 
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 ( : 47املادة ) 
واملتعاقد معه تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ، فةةإذا مل يقةةم املتعاقةةد بةةذلك جةةا  هلةةا   اجلمعية جيب على كل من  

أن  ة جمعيةة يسةةة عشةةر يومةةاً دون تصةةحيح األوضةةاع فلل انقضةةتذلةةك إنةةذاره  طةةاب مسةةجل وإذا   بعد
 تنفذ العقد على حسابه أو أن تفس  العقد مع الرجوع عليه يف ا التني ابلتعويض. 

عةةن تنفيةةذ الت امارةةا جةةا  للمتعاقةةد معهةةا الرجةةوع عليهةةا ابلتعويضةةات بعةةد إخطارهةةا  اجلمعيةةة وإذا  لفةةت 
ل بتصحيح األوضاع خالل يسة عشر يوماً وال جيو  للمتعاقةةد أن ميتنةةع عةةن تنفيةةذ العقةةد  طاب مسج

 استناداً إىل  لفها عن تنفيذ الت امارا. 
 ( : 48املادة ) 

يضمن املقاول ما حيدث من رةةدم كلةةي أو ج ئةةي ملةةا أنشةةأه خةةالل عشةةر سةةنوات مةةن  ريةة  تسةةليمه إايه 
عيب يف التنفيذ ما مل يكن املتعاقةةدان قةةد اتفقةةا علةةى بقةةاء املنشةة ت  مىت كان ذلك انشئا عن  اجلمعية إىل  

 ملدة أقل من عشر سنوات. 
 ( : 49املادة ) 

 اجلمعيةةة   يكون املقاول مسئواًل عن مراجعة التصميمات اهلندسية والفنية بكامةةل تفاصةةيلها وعليةةه إخطةةار
 يمات. ابألخطاء الفنية املؤثرة على سالمة املنش ت اليت يكتشفها يف التصم

 ( : 50املادة ) 
 يف حالة سحب العمل من املتعاقد معها :  للجمعية 

أن تنفذ علةةى حسةةابه  يةةة طريقةةة مةةن طةةرق أتمةةني حاجتهةةا ولةةو كةةان ذلةةك عةةن طريةةق التكليةةف واالتفةةاق  •
 املباشر . 

أن متنعةةه مةةن اسةةرتداد األدوات واملعةةدات واملةةواد املوجةةودة يف موقةةع العمةةل وأن تسةةتعمل ذلةةك يف امتةةام  •
عمل بعد أن حيرر حمضر يثبت فيه حالة اإلنشاءات عنةةد السةةحب ومةةا يوجةةد مبوقةةع العمةةل مةةن أدوات ال

مل حيضةةر اعتةةرب  لديةةه بشةةأنه ، فةةأن ومعةةدات ومةةواد علةةى أن خيطةةر املقةةاول مبيعةةاد  ريةةر احملضةةر ليبةةدي مةةا
 احملضر حجة عليه. 

 



 

17 

 

 
 الباب الرابع 

 املشرتايت اخلارجية 
 ( : 51املادة ) 
لشراء اخلارجي على األصناف واملستل مات اليت ليس هلا مثيل يف السةةوق احمللةةي والةةيت ال ميكةةن يقتصر ا

 توفريها حملياً أو اليت يؤدي شرائها من اخلارج إىل ا صول على شروط توريد أفضل. 
 ( : 52املادة ) 

و  أو يةةتم دفةةع قيمةةة املشةةرتايت الةةواردة مةةن اخلةةارج عةةن طريةةق فةةتح اعتمةةاد مسةةتندي لةةدر أحةةد البنةة 
ابلتحويةةل املباشةةر للقيمةةة املسةةتحقة بعةةد اسةةتالم املشةةرتايت وفحصةةها وذلةةك مةةع مراعةةاة تطبيةةق القةةوانني 

 الصادرة يف هذا الشأن. 
 ( : 53املادة ) 

يةةتم اعتمةةاد قةةرارات الشةةراء اخلةةارجي مةةن رئةةيس جملةةس اإلدارة أو مةةن يفوضةةه لتلةةك االصةةناف الةةيت ال 
 . للجمعية تدخل ضمن النشاط العادي 

 ( : 54دة ) املا
يةةتم االسرتشةةاد بطةةرق الشةةراء املنصةةوص عليهةةا يف البةةاب الثةةاين مةةن هةةذه الالئحةةة ويطبةةق منهةةا مةةا هةةو 
أنسب وأفضل للشركة، مع إجراء التعديالت مبا يتناسب مع طبيعة املشرتايت اخلارجية ، والقواعد الةةيت 

 ة. واململكة العربية السعوديقد تتطلبها القوانني يف الدولة املصدرة 
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 الباب اخلامس 
 أحكام ختامية 

 ( : 55املادة ) 
 . اجلمعية جيب مراعاة تضمني عقود التشييل والصيانة نصا مبا يل م املتعاقد بتدريب عدد من موخفي 

 
 وهللا املوفق ،،، 

 
 املراجع 

( 9)ابألفالج هذه الالئحة يف االجتماع رقم: لتحفيظ القرآن الكرمي  اعتمد جملس إدارة اجلمعية اخلريية  
  هة 1442/ 12/ 03بتاري : 

 


