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 اجلمعي  يف املشرتيات العاشر:  الفصل

 

 : الشرا  لعملي  املنظم  العام  والقواعد األحكام

 

 :(  11/  1مادة )

  :املشرتيات لة 

 : اآلت  مراعاة اجلمعي  على جيب الشرا  عملي  تنفيه عند

 يدت   أ  علدى  - احلاجد   عندد  - سدنوي   مشدرتيات  لةد   إعدداد  اجلمعيد   على جيب (1

 للمتوقعد   تفصديالً  اخلةد   تلد   تتضدم   أ  علدى  ، جملدس اإلدااة  مد   اعتمادهدا 

 . أيواعها التالف على العام لالل شرائها

 ومراعداة  املتاحد   التمويدل  ومصادا اجلمعي  الحتياجات وةقًا املشرتيات لة  تعد (3

 تلد   حتياجدات ا لتنسديق  اخلةد   إعدداد  يف باجلمعيد   اإلدااات مجيدع  إشدرا  

 .للجمعي  العام  اخلة  باملوازي  تل  تدا  أ  جيب أيه كما اإلدااات

 

   :(  11/  3مادة )

  :التناةس  األسا 

 تةبيقده  ممكد   مددى  أكثدر  وإىل تناةسد   أسدا   علدى  الشدرا   علدى  التعاقدد  يت  أ  جيب

 مد   أو العدروض  أو للمناقصدات  تقيدي   إجدرا   لدالل  مد   حيددث  أ  كد  مم وهدها  ، عمليداً 

 . الشرا  عملي  حلج  وةقًا حتديد  يت  اله  التفاوض لالل

 

 (:11/  2مادة )

 :اإلعال 

 علدى  ، حمققد   ةائددة  أعلدى  علدى  واحلصدول  الشدرا   عمليد   يف التناةسد   األسدا   لضدما  
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 : يل  ما اإلعال  ويتضم  للشرا  احتياجاتها ع  باإلعال  يقوم أ  اجلمعي 

 اخلددمات  أو املنتجدات  أو باملواد اخلاص  الفني  للمواصفات ودقيق واضح وصف (1

 .املةلو  شراؤها

 لتقيي  املستددم  املقاييس وكاة  املواد بها يلتزم أ  جيب ال  الشروط كاة  (3

 . العةا ات

 طبقداً  املشدرتاة  األصدول  مد   املةلوبد   األعمدال  صدواة  يف الفنيد   للمتةلبدات  وصف (2

 . بول املق األدا  ملعايري

 مدهكواة  كايدت  إذا اسدتيفائها  جيدب  ال  املشرتاة لألصول اخلاص  املواصفات (/

 . اإلعال  يف

 

 :(  11/  /مادة )

 : )املشرتيات  (األصول استالم

 هدو  مبدا  املسدتلم   املشدرتيات  مقاايد   االسدتالم  عد   املسدؤول   اإلدااة علدى  جيدب  (1

 قسد   مد   مسدبقاً  اسدتالمه  مت والده   ) 1 اقد   مندوذ   ) أمدر الشدرا    يف مدهكوا 

 . مشرتيات استالم يف حمضر أ  تهكر جيب التالةات وأي  ، املشرتيات

 وإاسدال  املسدتودع  إىل املشدرتيات  وصدول  مبجدرد  استالم حمضر إذ  حترير جيب (3

 . إىل إدااة احلسابات منه صواة

(  7 اقد   مندوذ  -االسدتالم  سدند  ( املددز   بةاقدات  يف املشدرتيات  تسدجيل  جيدب  (2

 منوذ )  املوجودات هه  ملثل سنو  جرد إجرا  وجيب ، الثابت  املوجودات وسجل

 (.  1اق  

 يف ذلد   تسدجيل  جيدب  ، املشدرتيات  هله  الةالب  لددااات املشرتيات تسلي  عند (/

 جدرد  إجدرا   وجيدب  الثابتد   األصدول  وسدجل   )الصدرف  سدند (  الصدرف  بةاقدات 

 (. 9منوذ  اق  )  األصول هه  ملثل سنو 
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 :(  11/  1مادة )

  :الدةع إجرا ات

 مد   ذلد   يؤيدد  ما وجود مع املشرتيات استالم إذ  على بنا  املقاول / للمواد الدةع يت 

 بعدد  غالبداً  الددةع  يدت   أ  وجيدب  ، األصدول  اسدتالم  وإذ  املدواد  ةداتواة  مثدل  مسدتندات 

 ( .11منوذ  اق  )  املستندي  الدواة استكمال

 

 :(11/  2مادة )

  :املباشر الشرا  علمي  يف املةلوب  املستندات

 عملي  ع  اإلعال  اجلمعي  م  مةلو  يك  مل إذا حال  ويف املواد التياا قبل (1

 برغبتهدا  اجلمعيد   لدى مقبول  موادي  ثالث  إعالم األقل على ةإيه جيب الشرا 

 .منه  أسعاا عروض على الشرا  واحلصول عملي  إجرا  يف

 وإمتدام  العةا ات إجرا  حنو الالزم باختاذ املشرتيات إدااة أو الفني  اإلدااة تقوم (3

 باتبداع  اجلمعيد   قيدام  علدى  كددليل  تسدتددم  والد   كدل مسدتندات العةدا ات   

 العةدا ات  مسدتندات  وتشدمل  ، العروض على أةضل للحصول الالزم  اإلجرا ات

 : يل  ما

  املدتااي  باملوادي  قائم . 

 املواد التياا لكيفي  وصف . 

  املدتااي  باملوادي  قائم . 

 واملواد اجلمعي  م  موقع  عقود . 

 

 :(  11/  7مادة )

  :اجلمعي  وأصول ممتلكات إدااة معايري

 : يل  ما باجلمعي  اخلاص  املمتلكات إدااة معايري تشمل أ  جيب
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 السدلع  تسدجيل  يف يسدتددم  سدجل  وهدو (    11 اقد   مندوذ   ( املددزو   سدجل  (1

 جيدب  األحدوال  مجيدع  ويف بةاقد   أو دةدرت  شدكل  يف يكو  وميك  أ  املستلم 

 : لكل صنف التالي  البيايات يتضم  أ 

  الشرا  تااي . 

  وتااخيه الشرا  أمر اق . 

  الكمي . 

  القيم . 

  املواد ةاتواة اق . 

 للسلع  الفعل  املوقع . 

  للسلع  املسلسل الرق . 

  االستالم عند للسلع  العام  احلال . 

  السنو  اجلرد إجرا  على تساعد إضاةي  معلومات أ . 

 

 :(  11/  1مادة )

 (1منوذ  اق  )  :الثابت  املوجودات سجالت

 علدى  وتشدمل  دقيقد   وتكدو   الثابتد   " األصدول  " للموجدودات  سدجالت  إمسدا   جيدب 

 : التالي  املعلومات

 املعدات وصف . 

  الةراز واق  لصايعها املسلسل الرق . 

 املعدات مصدا . 

  االتفاقي  حسب األصل ملكي . 

  الشرا  تااي . 
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  الفعلي  الوحدة تكلف . 

 والكود واحلال  املوقع . 

 السنو  واإلهال  اإلهال  معدل . 

 البيع ومث  التصرف تااي  ةيها مبا النهائ  التصرف بيايات . 


