
 

 

 

 البر ألاهلية بمحافظة رابغلجمعية  الئحة املشتريات
 الباب ألاول أحكام عامة

 املادة ألاولى: أهداف الالئحة
 :تهزف هشه الالئحت إلى وضق إجضاءاث مىثلت لالحي

 .املحزرةجعابم ألاصناف اإلاىصرة للمخعلباث  .1

 وضق مفاًير اخخُاص اإلاىصرًن. .2

  .جلُُم اإلاىصرًن اإلافخمزًن .3

 املادة الثانية

ماٌ والخزمـاث الخـي جخعلبهـا حاجـت الفمـل بالجمفُـت   .حػـضي أحـيام هـشه الالئحت ـلـى وافـت ـملُـاث الشـضاء والخفاكـزاث وؤلـا

 املادة الثالثة

اث بالجمفُــــت هــــي   الجهــــت الىحُــــزة اإلاػـــتىلت ـــــن جن ُــــش ـملُــــاث الشــــضاء لخىفُــــض احخُاجـــاث الجمفُــــت مــــن أصــــٌى ثابخــــت حفخبــــض إراصة اإلاشـــبًر

اث مػــــتىلت ـــــن جدبــــق الخن ُــــش إلــــى أج جيــــل ألاصـــناف   اإلاعلى ـــت إلــــى الجمفُــــت أو إجمــــام  ومػــــخلظماث وخزمــــاث أخــــضي  وحفخبــــض إراصة اإلاشـــبًر

ماٌ اإلاخفاكز ـليهـا ظبلـ  ا للشـضوط اإلاخ م ـليهـاألـا

 املادة الرابعة: الواجبات واملسئوليات

ــز والخــطجير ليافــت أاشــعت الجمفُــت و راصاتهــا .1 اجبــاؿ إجــضاءاث الشــضاء الــىاصرة بــزلُل الشــضاء  .جعبُــم الالئحــت وكىاـــز وغُاغــاث الشــضاء والخىٍص

 والخلُز بها.

ـز بزكـت والاحخ اػ بػـجالث منؽمـت .2  .ومخابفـت ركُلـت مـن خـاٌ الحاغـب آلالي مخابفـت ـملُـاث الخىٍص

ـن كبــل اللػــم اإلافنــي اإلاشـاصهت فـي اغخالم الـىاصر مـن اإلاـىار واللـىاطم للخطهـز مـن معابلتهـا للمىاص ـاث والىمُــاث الــىاصرة بطمــض الشــضاء اإلافــز مـ .3

  .الشضاء بطفضل ألاغفاص وأفضل ألاوكاث واإلا اوضت ـلى سلً

  .للـاث ممخـاطة مـق اإلاىصرًـن والاحخ اػ لهـم بػـجالث وافُـت ووافُـت ــن حفامالث الجمفُــت مفهمالاحخ اػ بفا .4

ــز بيـ ت مػــخمضة مـن وـل مــىصر الاغـخدزام ـنــز إــارة العلــب .5 حػـــفير الــىاصر ـلــى أغـــاع الخيل ــت الحلُلُـــت للشــضاء مـــق  .رصاغـت أغـفاص الخىٍص

ـف الفامـت    )...دلُـص الـذج – نلـل(جلزًـض للمياٍص

ت. .6  مضاكبت الشضاء املحلي بىاغعت اإلانزو يج ومحاغبتهم إـزار ومخابفت خعغ الشضاء الػنٍى

 املادة الخامسة

اث غـــــجاٌ بطغـــــماء اإلاىصرًـــــن لتصـــناف الخـــــي جحخاجهـــــا الجمفُـــــت والشًـــــن   ًخمُـــــظوج باللـــــزصة والى اًــــ العُبـــــت  ـت والػـــــمفت حفـــــز إراصة اإلاشـــــبًر

ا جــب ـليهــا جحزًــث هــشا الػــجل غــنٍى  ٍو



 

 

 

 املادة السادسة

ـــــرا  أو الحعا ــــــد    ـــــر  ر  ــــــة الشـ ـــــات بتــــــرل جتييـ ـــــتريات أو ألاعمــــال أو الخدمـ ـــــال مــــــا ألاحــــوال ثجألائــــــة املشـ ـ بــــــ م حـ ـــــو دا  ألاعمــــال أو ال يجـ

 الخدمــات.

 املادة السابعة

ـــــت ًىـــــىج ءـــــضاء اإلاػـــــخل ـــــً باإلاىاطنـ ـــــت لشلـ خمــــاراث املخييـ ـــــن اإلاناغـــــبت والـا ظماث بليـــــز الىفـــــاء بمخعلبـــــاث الجمفُـــــت و مضاــــــاة حـــــزور الخدٍظ

لـــــى أج جخىلـــــى إرا ىــــــىج الشــــــضاء فــــــي حــــــزور اـخمــــــاراث اإلاىاطنـــــت بمفضفـــــت مـــــزصاء ألاكػــــام بالجمفُـــــت املخخل ـــــت ـو ـــــت. ٍو اث الخدعُعُـ صة اإلاشـــــبًر

 اءاث الشـضاء والخفاكـزإجض 

 املادة الثامنة

 مبرص ملبٌى ملخال تهــاًخفُــن ـلــى جمُــق الفاملُــن فــي مجــاٌ الشــضاء ؤلاإلاام بطحــيام هــشه الالئحت واٌ ًمىــن أج ًىــىج ـــزم ؤلاإلاام بهــا  (

 املادة الحاسعة

اث الجمفُــت وجن ُــش  .1 اث وأـمــاٌ اللىاـــز ألاغاغُت الخالُــت:ًضاـــى فــي جطمُــن مشــبًر  مــا جحخاجــه مــن مشــضـو

ـهلهــــم لهــــشا الخفامــــل  .2 ـــا ممــــن جخىافــــض فيهــــم الشــــضوط الخــــي ج فاملــــىج لجمُــــق ألافــضار واإلاـغػــــاث الضا بُــــن فــــي الخفامــــل مفهـ ت َو ـــاٍو فــــضم مدػـ

  .ـلــى كــزم اإلاػــاواة

حــــزر جىفُــــض  .3 مفلىمــــاث واملــــت ومىحــــزة ـــــن الفمــــل اإلاعلــــى  للمخنافػــــيج بمــــا ًمىذهــــم مــــن الحيــــٌى ـلــــى هــــشه اإلافلىمــــاث فــــي وكــــذ واحــــز ٍو

اتها ومــــــا جحخاجـــــــه مـــــــن أـمــــــ اتها وجن ُـــــــش مشـــــــضـو ق ألافـــــضار ـاٌ مـــــــمُفـــــار واحــــــز لخلزًــــــم الفــــــضوة جخفامـــــــل الجمفُـــــــت فــــــي غـــــــوُل جطمُـــــــن مشـــــــبًر

اث الالطمت ماٌ أو اإلاشــبًر  .واإلاـغػــاث اإلاضخــص لهــم بمماصغــت الفمــل الــشي جلــق فــي نعاكــه ألـا

ز ـن ألاغفاص الػائزة .4 ماٌ بطغفاص ـارلت ال جٍظ   .ًجب أج ًخم الشضاء أو جطميج ألـا

ُتال ًجىط كبٌى الفضوة والخفاكز بمىجبها إال ظبلا للشضوط واإلاىاص اث اإلا .5  ىضـى

ـهلُــن الفاملُــن فــي اللشــاط الــشي ًجــضي الخفامــل فُــه بحُـ .6 ـث ال ًلخيــض ـلى الجمفُـت أج ج ػـح املجـاٌ فـي حفاملهـا ألهبـر ـــزر ممىــن مــن اإلا

 حفاملهـا مـق أءـدام أو مـغػـاث مفُنـت

 الباب الثاني  رق الشرا 

      املادة العشرة خطة الشرا 

خـــم البـــزء فـــي إـزارهـــا كبـــل انتهـــاء ٌفـــز مزًـــض إراصة ا ت لبجمفُـــت ٍو اث و الخلػـــُم مـــق ؤلاراصاث املخخل ـــت بالجمفُـــت خعـــت الشـــضاء الػـــنٍى إلاشـــبًر

ملُـــت الشــضاء ُـــغ لفالػـنت اإلاالُـت لُخـم الفمـل بمىجبهـا فـي الػــنت الالحلـت  وتهـــزف إلـــى ــــزم ججمُـــز أمـــىاٌ وأصـــٌى الجمفُـــت وهشلـــً الخدع

 ولبحيـٌى ـلـى أفضـل الفـضوة وأفضـل ألاغفاص



 

 

 

 املادة الحادية عشر

  :ًخم الشضاء بإحزي العضق ألاجُت

 ألامض اإلاباءض. .1

 اإلاماصغت. .2

 اإلاناكيت املحزورة.  .3

 اإلاناكيت الفامت. .4

 املادة الثانية عشر: الشرا  باألمر املباشر

ـملُـــت الشـــضاء باالجيــاٌ اإلاباءـــض باإلاـــىصر والخ ـــاوة والخفاكـــز مفـــه بـــزوج حاجـــت إلـــى إجـــضاء اجيــاالث اإلاليـــىر بالشـــضاء بــاألمض اإلاباءـــض إجمــام 

لـت فـي الحاالث آلاجُت  :مـق  ُـضه مـن اإلاىصرًـن وجدبـق هـشه العٍض

اٌ. 11حز الشضاء اإلاباءض اإلالضص روج ـضوة حتى مبلغ  .1  ألف ٍص

 احزة محخىضة لها.وجىر ألاصناف اإلاضار ءضاؤها لزي جهت و  .2

  .ـنزما جيىج ألاصناف اإلاعلى ت من ميزص حيىمي ووحُز .3

اث بػُعت ال جخحمل اإلاناكيت املحزورة أو اإلاماصغت. .4  ـنزما جيىج كُمت اإلاشبًر

  .ألاصناف واإلاهماث اإلاػخحزثت لخجض تها واخخباصها .5

ـى أكـــل كـــزص جخعلبـــه الحاجـــت حخـــى حػـــخىاي إجـــضاءاث الشـــضاء بالعـــضق ءـــضاء ألاصــناف الخـــي ج ضضهـــا الحاجـــت اإلابحـــت ـلـــى أج ًلخيـــض الشـــضاء ـلــ .6

 ألاخضي.

 املادة الثالثة عشر: الشرا  باملمارسة

لـت فـي الحاالث آلا ـت مـن اإلاىصرًـن وجدبـق هـشه العٍض  جُت:اإلاليـىر بالشـضاء باإلاماصغـت إجمام ـملُـت الشـضاء بفـز الخ ـاوة مـق مجمـى

  .ـماٌ الخــي جخمُــظ بناحُــت فنُــت ال ٌػــخعُق جىفيرهــا إال أخيائُىج وفنُىج مفُنــىج ألاصناف أو ألا  .1

كيـــت ألاصــناف الخـــي غـــبم ظضحهـــا فـــي مناكيـــت ـامـــت ولىـــن جمُـــق ألاغــفاص اإلالزمـــت وجـــزث  ُـــض ملبىلـــت  واٌ ٌػـــمح الىكـــذ بعضحهـــا فـــي منا .2

 .ـامـت أخـضي 

 .تها أج ًيىج ءضاؤها من أماهن إنخاجهاألاصناف التي جلخض ي ظبُف .3

ت مق جيالُف إجضاء اإلاناكيت الألاصناف واإلالاوالث والخزماث التي  .4  .جدناغب كُمتها الخلزًٍض

وفـــي حالـــت جىافـــض أي مـــن الحــاالث  .ألاصــناف الخــــي ًــــضي مجلــؼ إراصة الجمفُــت أج ميبحــــت الشــــضهت جلضــــي بفــــزم ظضحهــــا فــــي مناكيــــت ـامــــت .5

ضاــــى فـــي حشـــىُل هـــشه البجنـــت أج جضـــم الفناصـــض الخـــي جدن اغـــب وؼائ هـــم الػـــابلت حشـــيل لجنـــت لللُـــام باإلاماصغـــت بلـــضاص مـــن اإلازًـــض الفـــام  ٍو

أغــــماء اإلاىصرًـــن اإلاشـــبرهيج باإلاماصغـــت وأغـؼ اإلا اضلـــت بُذهـــم وخبرتهــم   مــــق ظبُفـــت ألاصــناف اإلاشــبراة وأهمُتهـــا  وحفــــز البجنــــت محضـــضا ًىضــــح 



 

 

 

جـــب أج ًزــــم املحضـــض باإلاػـــدنزاث الزالـــت ـلـــى مـــا جـــاء بـــه  لخىـــىج جحـــذ جيـــضف جهـــت اإلاضاجفـــت ـــت  .ثـــم مـــا جىصـــى بـــه  ٍو الحــؾ اج الخىصُـ ٍو

 ًــض الفــام الخن ُــشي لبجمفُــت.باالخخُاص ال حفــز نهائُــت إال بفــز اـخمارهــا مــن اإلاز

 املادة الرابعة عشر: الشرا  باملنا صة املحدودة

ـــن واإلالُز  ـــزور مــــن اإلاىصرًـ ـــى ـــــزر محـ ـــا ـلـ ـــض الاءــبران فيهـ ـــت الخــــي ًلخيـ ـــزي صــــىص اإلاناكيـ ـــزورة هــــي إحـ ـــن أو اإلاناكيــــت املحـ ـــجل اإلاىصرًـ ًــــن بػـ

وحػـضي ـلـى هـشا النـىؿ مــن اإلاناكيــت جمُــق اللىاـــز وؤلاجـضاءاث  .ى فــي هــشا الاخخُاص الى اًــت اإلاالُــت والػــمفت الحػــنتبفضهــم ـلــى أج ًضاـــ

ػ الج فـي الصحـف  حُـث ًخـم رــىة اإلاىصرًـن لالءبران فـي اإلاناكيـت املحـزورة َو  الُـزـلم باإلانؽمـت للمناكيـت الفامـت فُمـا ــزا ءـضط ؤلـا

 اإلاارة الخامػت ـشض الشضاء باإلاناكيت الفامت: 

ــــى جىجُــــه الزـــــىة إلــــى ـامــــت اإلاىصر ــــزف إلـ ــــي تهـ ــــت ؤلاجـــضاءاث الخـ ـ ــــي مجمـى ــــضاء هـ ــــضق الشـ ــــن ظـ ــــت مـ لـ ــــت هعٍض ــــت الفامـ ًــــن املحخملُــــن لىــــي اإلاناكيـ

وجخمثـل  خنافــؼ فُمــا بُذهــم  بليــز الىصــٌى إلــى أفضــل الشــضوط وألاغـفاص ٌشــبروىا فــي الي لــت مىضــىؿ اإلاناكيــت وسلــً لخىفُــض ـنيــض ال

 - ٌشيل اإلازًض الفام الخن ُشي لبجمفُت البجاج آلاجُت: :ؤلاجضاءاث التي ًجب اجباـها اي حالت الشضاء باإلاناكيت الفامت فُما ًلي

 لجنت إـزار ءضوط اإلاناكيت وءضوط ظضحها. .1

غ ا .2  لفضوة.لجنت فخح اإلاؽاٍصف وج َض

  .لجنت البذ اي الفعاءاث اإلالزمت .3

 املادة السادسة عشر

اث وفم ما ًلي:  اث بـخطميج احخُاجاث الجمفُت من اإلاشبًر  اإلاهام الخ يُلُت لفملُت الشضاء ًلىم أخيائي اإلاشبًر

ؼ اللػـــم اإلاػــــخ ُز اغـــخلباٌ ظلـــب الشـــضاء اغــــخالم ظلـــب الشـــضاء وفـــم النمــــىسي املخيـــص لـــشلً الخطهــــز مـــن اغـــدُ اء العلـــب وجىكُــــق ص   ئــِـ

 الخطهز من إفارة ؤلاراصة اإلاالُت الخطهز من إفارة ؤلاراصة اإلاالُت اـخمار العلب من ؤلاراصة.

 دورة الاعحماد املسخندم املادة السابعة عشر

اث .1  اغخالم أمض الشضاء من إراصة اإلاشبًر

خمار واإلايـزص ومبلغـه  .2 خمار الخطهـز مـن كُمـت الـا خمار العلباـخمار ظلب فخح الـا  وغـالمت إجضاءاث الشـضاء كبـل إصجاـه للمزًـض اإلاالـي اـل

اث اغــخالم إءــفاص مــن .3 ـــبًر البنــً  إصغـــاٌ أصـــل العلـــب للبنـــً وجضغـــل اللػـــدت ألاولــى مـــق اإلاضفلـــاث إلــى كػـــم الحػـــاباث واػـــدت إلــى كػــــم اإلاشـ

خطهـز مـن صحـت اإلابلـ خمار لالظالؿ ـلـى ؤلاءفاص ٍو حُلــه للمحاغــب ب خح الـا خمـار ٍو غ واغــم اإلايــزص ًعابــم البُانــاث مــق اػــدت ظلــب فخــح الـا

اث للمخابفـــت رفــق مبلــغ ال خمــار إلـــى كػـــم اإلاشــبًر خمــار و حالخــه لبح ـــؾ و صغـــاٌ اػـــدت مـــن الـا خــطميج املخخـــص كُـــز اإلافلىمـــاث فـــي غـــجل الـا

ف بنىُــت أخــضي غــزار مــا جبلــى مــن خمــار بفــز اغــخالم اإلاػــدنزاث مــن البنــً حػــلُم اإلاػــدنزاث إلــى املخلــص الجمضـوـي  والفمىلـت واي ميــاٍص الـا

 مػخلظماث.. الخ. –إلنهاء إجضاءاث الخدلُص الغخالم اإلاىار اإلاشبراه (مىار 

اث بفــز ال حــص غــزار كُمــت الخدلــُص والجمــاصن  إج وجــزث .4 اث الخطهـــز مـــن غـــامت ) إـــزار غــنز اغــخالم باإلاشــبًر إجـــضاءاث حػــفير اإلاشــبًر

خمار اإلاػدن ـض فـي حالـت النلـص أو الخلـف ك ل الـا اث و جـضاءاث الدػـفير والخطهـز مـن البـزء فـي إجـضاءاث الخفٍى  زي.اغخالم اإلاشـبًر


