
 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policies & Procedures – Procurement & Contracting Administration 

 

 

 

 لؤي السيوف 

 مستشار مشرتيات 

 دائرة البلدية 

 سامي صقر 

 ئرة املاليةمدير عام دا

 مسعود صاحل 

 املستشار القانوني 

 دائرة البلدية 

 مؤيد احلداد

 أخصائي مشرتيات و عقود

 

 

 

Edited by Mr. Audited by Mr. Revised by Mr. Prepared by Mr. 

Moayyad AL-Haddad 

Procurement & Contracts 

Specialist 

Finance Department  

Masoud Saleh 

Legal Counsel  

Municipality  

Sami Saqr  

G.M of Finance Dept.  

Ras Al-Khaimah Government.  

Louay Al-Syouf 

Senior Procurement Manager  

Municipality Dept.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املـــــــــــــاليةدائـــــــــــــــــــرة 

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 املـــــــــــــاليةدائـــــــــــــــــــرة 

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

  ............................................................................................................................................................................................................................  11  

  ....................................................................................................................................................................................  22  

  ..........................................................................................................................................................................................................  22  

  ..................................................................................................................................................................................................................................  22  

..........................................................................................................................  22  

  ....................................................................................................................................................................................................................  

  

22  

....................................................................................................................................................................  33  

  ..............................................................................................................................................................................................  33  

  ................................................................................................................................................................................................................  33  

11  ––  11  ................................................................................................  44  

11  ––  22  ..............................................................................................................................................................................................  55  

  ................................................................................................................................................................  

77  

77  

  ..........................................................................................................................................................  88  

  ....................................................................................................................................................  88  

  ..........................................................................................................................  1010  

  ..................................................................................................  1111  

  ............................................................1111  

  ..................................................................................................................................................................................................1212  

  ....................................................................................................................................................................1212  

  ..........................................................................................................................................................1313  

  ..........................................................................................................................1313  

  ......................................................................................................1313  

  ....................................................................................................................1313  

  ..............................................................................................................................1414  

  ......................................................1515  

  ..................................1515  

  ........................................................................................................1515  

  ..............................................................................1515  



 

 

 املـــــــــــــاليةدائـــــــــــــــــــرة 

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22

  

  ........................................  1616  

  ....................................................  1616  

  ................................................................................................................................................................  1717  

  

................................................................................................................  
1717  

  ......................................  1717  

  ..........................................................................................................  1919  

  ................................................................................  1919  

  ............................................................................................................................................  2020  

2525  

2626  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Page no. (1) 

 

  

  دائرة املالية. دائرة املالية.     --11

  إدارة املشرتيات و التعاقدات. إدارة املشرتيات و التعاقدات.     --22

  اجلهة الطالبة. اجلهة الطالبة.     --33

  املستودع املركزي للحكومة.  املستودع املركزي للحكومة.      --44

  املزّود للمادة املشرتاة أو اخلدمة املطلوب شراؤها. املزّود للمادة املشرتاة أو اخلدمة املطلوب شراؤها.     --55

66--    
اخلـدمات املروـوب   اخلـدمات املروـوب   فعليًا يف املناقصة للتزويـد اـاملواد أو   فعليًا يف املناقصة للتزويـد اـاملواد أو   هو املورِّد الذي ُيشارك هو املورِّد الذي ُيشارك 

    يف شرائها. يف شرائها. 

77--    SSAAPP  

  املوازنة املعتمدة للسنة املالية. املوازنة املعتمدة للسنة املالية.     --88

99--    
ــة     ــوات الونيــ ــل املوا ــ ــة اوفــ ــة املفكلبوــ ــة    اللجنــ ــوات الونيــ ــل املوا ــ ــة اوفــ ــة املفكلبوــ ــرائها أو   اللجنــ ــوب يف شــ ــواد املروــ ــرائها أو   للمــ ــوب يف شــ ــواد املروــ للمــ

  و الشروط املطلوب االلتزام اها. و الشروط املطلوب االلتزام اها.   اخلدمات املطلوب أدائها،اخلدمات املطلوب أدائها،

  كافة الدوائر و اهليئات احلكومية يف حكومة رأس اخليمة. كافة الدوائر و اهليئات احلكومية يف حكومة رأس اخليمة.     --1010

  مدير عام دائرة املالية/ حكومة رأس اخليمة. مدير عام دائرة املالية/ حكومة رأس اخليمة.     --1111

  إدارة املشرتيات و التعاقدات ادائرة املالية. إدارة املشرتيات و التعاقدات ادائرة املالية.     --1212

  إدارة املشرتيات و التعاقدات ادائرة املالية. إدارة املشرتيات و التعاقدات ادائرة املالية.   --1313

  دائرة املالية/ حكومة رأس اخليمة. دائرة املالية/ حكومة رأس اخليمة.   --1414

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Page no. (2) 

 

  

  

  

  20142014//66//1717  املواد و اخلدمات.املواد و اخلدمات.  شراءشراء  ..و التعاقداتو التعاقداتاملشرتيات املشرتيات 

    

لضمان لضمان شراء املواد و اخلدمات للحكومة و دوائرها و اجلهات املعنية فيها، شراء املواد و اخلدمات للحكومة و دوائرها و اجلهات املعنية فيها،   عملياتعملياتو شرح إجراء و شرح إجراء ايان كيوية ايان كيوية هو هو 

  حتقيق جودة عالية يف تنويذ فبط عمليات الشراء اشكل عام. حتقيق جودة عالية يف تنويذ فبط عمليات الشراء اشكل عام. 

  

  حكومة رأس اخليمة و دوائرها و هيئاتها و اجلهات املعنية فيها. حكومة رأس اخليمة و دوائرها و هيئاتها و اجلهات املعنية فيها. 

  

  دائرة املالية. دائرة املالية.   ––إدارة املشرتيات و التعاقدات إدارة املشرتيات و التعاقدات 

  

  

مــدير إدارة املشــرتيات و التعاقــداتمل هــو املســروف عــا ا شــران الكامــل علــا تنويــذ عمليــة الشــراء لضــمان     مــدير إدارة املشــرتيات و التعاقــداتمل هــو املســروف عــا ا شــران الكامــل علــا تنويــذ عمليــة الشــراء لضــمان       ((11

  حسا التنويذ. حسا التنويذ. 

  اللجان الونية املختلوة )كل جلنة حسب مسرولياتها املبّينة الحقًا(. اللجان الونية املختلوة )كل جلنة حسب مسرولياتها املبّينة الحقًا(.   ((22

  هو املسروف عا تنويذ كافة عمليات الشراء. هو املسروف عا تنويذ كافة عمليات الشراء. رئيس قسم املشرتياتمل رئيس قسم املشرتياتمل   ((33

  أخصائي مشرتيات و عقودمل هو املسروف عا املتااعة و االتصاف مل املوّرديا املعتمديا يف سجل املوّرديا. أخصائي مشرتيات و عقودمل هو املسروف عا املتااعة و االتصاف مل املوّرديا املعتمديا يف سجل املوّرديا.   ((44

مدير عام دائرة املاليةمل هو اجلهة املختصة ااعتمـاد كافـة أوامـر الشـراء و العقـود عـا النلـام االلكرتونـي         مدير عام دائرة املاليةمل هو اجلهة املختصة ااعتمـاد كافـة أوامـر الشـراء و العقـود عـا النلـام االلكرتونـي           ((55

  (. (. SSAAPPاملعتمد )املعتمد )

  

  ..دية  دارة العمليةدية  دارة العملية  دوات مادوات ماأأ  ((11

  االعتمادات املالية املخصصة يف املوازنات لكافة اجلهات املعنية. االعتمادات املالية املخصصة يف املوازنات لكافة اجلهات املعنية.   ((22

  املوّردون املسّجلون يف سجل الدائرة. املوّردون املسّجلون يف سجل الدائرة.   ((33

  العنصر البشري يف إدارة املشرتيات و التعاقدات ادائرة املالية. العنصر البشري يف إدارة املشرتيات و التعاقدات ادائرة املالية.   ((44

  (.(.SSAAPPالنلام االلكرتوني للمشرتيات )النلام االلكرتوني للمشرتيات )  ((55

  دليل السياسات و ا جراءات/ إدارة املشرتيات و التعاقدات. دليل السياسات و ا جراءات/ إدارة املشرتيات و التعاقدات.   ((66
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  (.(.11منوذج طلب شراء رقم )منوذج طلب شراء رقم )  ((11

  (.(.22رقم )رقم )  األسعاراألسعار  منوذج طلب عرضمنوذج طلب عرض  ((22

  (.(.33))  األسعاراألسعار  عرضعرضمنوذج توريغ منوذج توريغ   ((33

  (.(.44))  منوذج مقارنة عروض االسعارمنوذج مقارنة عروض االسعار  ((44

  (.(.55))  منوذج أمر الشراءمنوذج أمر الشراء  ((55

  (. (. 66طلب شراء عاجل )طلب شراء عاجل )منوذج منوذج   ((66

  (.(.77رقم )رقم )  و خدماتو خدمات  استالم مواداستالم موادمنوذج منوذج   ((77

  

  ة. ة. املنلمة لعمليات الشراء يف حكومة رأس اخليماملنلمة لعمليات الشراء يف حكومة رأس اخليم  وعة القوانني و املراسيم احلكوميةوعة القوانني و املراسيم احلكوميةجممجمم

  

  )إمجالي عدد أوامر الشراء )املنوذ منه والغري املنوذ(إمجالي عدد أوامر الشراء )املنوذ منه والغري املنوذ..  

  إمجالي عدد حاالت الشراء الطارئةإمجالي عدد حاالت الشراء الطارئة..  

   يف تنويذ عملية الشراءيف تنويذ عملية الشراءالوقت املستغرق الوقت املستغرق..  

   و حتديد سنة القياسو حتديد سنة القياس  التارخييةالتارخييةاملقارنة املقارنة . .  

  

  PPMM--11  11  1717--0606--20120144  
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  20142014//66//1717  شراء موادشراء مواد  و التعاقدات.و التعاقدات.املشرتيات املشرتيات 

  

1111

      

   و و   ،،و وـري حكوميـة  و وـري حكوميـة  أأحكوميـة  حكوميـة  سـواء  كانـت   سـواء  كانـت   التعاقد مـل اجلهـات املختصـة    التعاقد مـل اجلهـات املختصـة    التعاقدات االتعاقدات ا  دارة املشرتيات ودارة املشرتيات وإإتقوم تقوم

  املطبقـة املطبقـة   األسـاليب األسـاليب فضـل املمارسـات و   فضـل املمارسـات و   أأاسـتخدام  اسـتخدام  عا طريق عا طريق   ،،يف ذلكيف ذلك  ذلك مبوجب أي ما الطرق املعتمدةذلك مبوجب أي ما الطرق املعتمدة

مــا املــواد و اخلــدمات أو تنويــذ املشــاريل    مــا املــواد و اخلــدمات أو تنويــذ املشــاريل      العامــةالعامــةتلبيــة االحتياجــات  تلبيــة االحتياجــات    اهــدناهــدن  ا حالــةا حالــة  الشــراء والشــراء ويف عمليــات يف عمليــات 

و و   مبـا فيهـا دائـرة املاليـة    مبـا فيهـا دائـرة املاليـة      ،،لـدائرة املاليـة  لـدائرة املاليـة    هلـا ماليـاً  هلـا ماليـاً    التااعـة التااعـة الـدوائر  الـدوائر  قبـل  قبـل  املختلوة اليت تكلف اها الـدائرة مـا   املختلوة اليت تكلف اها الـدائرة مـا   

ذلـك  ذلـك    وو  ،،للقـانون للقـانون طبقـًا  طبقـًا    وو   مـارة رأس اخليمـة   مـارة رأس اخليمـة  فمـا موازنتها السنوية مبوجـب املوازنـة العامـة    فمـا موازنتها السنوية مبوجـب املوازنـة العامـة    تندرج تندرج اليت اليت 

  لـف درهـم لكافـة   لـف درهـم لكافـة   أأ  5050مبلـغ  مبلـغ  الـيت توـوق   الـيت توـوق     اخلـدمات اخلـدمات املـواد/  املـواد/  و التعاقدات لشـراء  و التعاقدات لشـراء    اإجراء كافة عمليات الشراءاإجراء كافة عمليات الشراء

مبوجــب الرســائل الرايــة املوجهــة مــا دائــرة املاليــة إ    مبوجــب الرســائل الرايــة املوجهــة مــا دائــرة املاليــة إ    ))املاليــة املاليــة لــدائرة لــدائرة   ماليــًاماليــًا  الــدوائر احلكوميــة التااعــة الــدوائر احلكوميــة التااعــة 

  و   و 582582//20132013ص خ ص خ     و    و  566566//20132013ص خ ص خ كافة الدوائر و اهليئات احلكومية التااعة هلا ماليًا، أرقـام   كافة الدوائر و اهليئات احلكومية التااعة هلا ماليًا، أرقـام   

ص خ ص خ     و    و  572572//20132013ص خ ص خ     و    و  580580//20132013ص خ ص خ     و    و  581581//20132013ص خ ص خ     و    و  568568//20132013ص خ ص خ     

ص خ ص خ     و    و  583583//20132013ص خ ص خ     و    و  570570//20132013ص خ ص خ     و    و  569569//20132013ص خ ص خ   و  و      578578//20132013

ص خ ص خ     و    و  579579//20132013ص خ ص خ     و    و  571571//20132013ص خ ص خ     و    و  573573//20132013ص خ ص خ     و    و  584584//20132013

أو الروبــة أو الروبــة   خــريف يف حــاف وجــود أمــر اــذلكخــريف يف حــاف وجــود أمــر اــذلكأأ  / هيئــات/ هيئــاتدوائــردوائــر  أيــةأيــة( أو ( أو 20132013//77//99  املررخــة يف   املررخــة يف 574574//20132013

  ..لديف الدائرة اذلكلديف الدائرة اذلك

   إدارة احلســااات و املاليــة، و إدارة املوازنــة و  إدارة احلســااات و املاليــة، و إدارة املوازنــة و  اتنويــذ مهامهــا االتعــاون مــل  اتنويــذ مهامهــا االتعــاون مــل    املشــرتيات و التعاقــداتاملشــرتيات و التعاقــداتإدارة إدارة تقــوم تقــوم

ال يــر ر ال يــر ر مبــا مبــا   وو  املصــلحة العامــةاملصــلحة العامــةاملختلوــة مبــا  قــق  املختلوــة مبــا  قــق  الــدوائر و اهليئــات احلكوميــة  الــدوائر و اهليئــات احلكوميــة    التقــارير، اا فــافة إ التقــارير، اا فــافة إ 

  ..اجلهاتاجلهاتو و   ا داراتا داراتتلك تلك علا حسا كواءة و فاعلية علا حسا كواءة و فاعلية   سلبًاسلبًا

   فيمــا فيمــا عامليــًا عامليــًا فضــل املمارســات املطبقــة فضــل املمارســات املطبقــة أأاتنويــذ مهامهــا ااســتعماف اتنويــذ مهامهــا ااســتعماف إدارة املشــرتيات و التعاقــدات إدارة املشــرتيات و التعاقــدات تقــوم تقــوم كمــا كمــا

  لتحقيـق لتحقيـق اشـكل فعـاف   اشـكل فعـاف     عمليـات الشـراء و التعاقـدات   عمليـات الشـراء و التعاقـدات   لضـمان تنويـذ   لضـمان تنويـذ   خيص املشـرتيات و التعاقـدات، و ذلـك    خيص املشـرتيات و التعاقـدات، و ذلـك    

  ..املطلواةاملطلواةالكواءة الكواءة 

   ذلك مبا ذلك مبا   وو، ، يف أي جمافيف أي جمافاملتخصصة املتخصصة ما ذوي اخلاة ما ذوي اخلاة   احلق يف االستعانة اأيٍّاحلق يف االستعانة اأيٍّو التعاقدات و التعاقدات  دارة املشرتيات  دارة املشرتيات

  . . تقتضيه مصلحة العملتقتضيه مصلحة العمل

   و مناقشـتها و  و مناقشـتها و  السنوية السنوية ادورها يف مشاركة الدوائر يف تقدير احتياجاتها ادورها يف مشاركة الدوائر يف تقدير احتياجاتها   إدارة املشرتيات و التعاقداتإدارة املشرتيات و التعاقداتتقوم تقوم

  ..احلكوميةاحلكوميةللدوائر للدوائر   العامة السنويةالعامة السنويةذلك عند وفل املوازنة ذلك عند وفل املوازنة 

  مواكبة التطور احلا ل يف هذا اجملافمواكبة التطور احلا ل يف هذا اجملاف  يف جماف العمل ويف جماف العمل و  و الو ائق و املستنداتو الو ائق و املستندات  تو يق املعلوماتتو يق املعلومات..  
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1122  
  

ختالن ختالن اا  الختالن قيمة كل حالة شراء والختالن قيمة كل حالة شراء و  نلرًانلرًا  اطريقة واحدةاطريقة واحدةعمليات الشراء عمليات الشراء ميكا تنويذ كافة ميكا تنويذ كافة   الال

أسلوب أسلوب اختيار اختيار مسألة مسألة ادائرة املالية ادائرة املالية و التعاقدات و التعاقدات علا إدارة املشرتيات علا إدارة املشرتيات   تقلتقل؛ لذا ؛ لذا ةةاللرون االقتصادية لكل حالاللرون االقتصادية لكل حال

  يف الوقت املطلوب. يف الوقت املطلوب. تأمني االحتياجات تأمني االحتياجات    يف النوقات و يف النوقات وريريففتوتومعدف معدف أعلا أعلا أعلا معدف كواءة و أعلا معدف كواءة و   الذي  ققالذي  ققالشراء الشراء 

  كالتاليملكالتاليملهي هي   وو  ،،يطلق عليها مراحل عملية الشراءيطلق عليها مراحل عملية الشراء  وو  إن أي عملية شراء ال اد أن متر عا عدة مراحل،إن أي عملية شراء ال اد أن متر عا عدة مراحل،

تقيــيم تقيــيم يــتم يــتم   وو  ،،حتديــد املوا ــوات و الكميــات الالزمــة  حتديــد املوا ــوات و الكميــات الالزمــة  احلقيقيــة للجهــة الطالبــة،  ــم   احلقيقيــة للجهــة الطالبــة،  ــم     االحتياجــاتاالحتياجــات  معرفــةمعرفــة  ..11

مـا قبـل جلنـة املشـرتيات أو جلنــة تقيـيم االحتياجـات يف الـدائرة الطالبـة لتحديـد مــديف          مـا قبـل جلنـة املشـرتيات أو جلنــة تقيـيم االحتياجـات يف الـدائرة الطالبـة لتحديـد مــديف            الطلبـات داخليـاً  الطلبـات داخليـاً  

أو يف حــاف أو يف حــاف   مركـزي للحكومـة  مركـزي للحكومـة    مسـتودع مسـتودع يف حـاف عـدم وجــود   يف حـاف عـدم وجــود   و و   ،،االحتيـاج للمـادة قبـل البـدء اعمليــة الطلـب     االحتيـاج للمـادة قبـل البـدء اعمليــة الطلـب     

يف حــاف وجــود يف حــاف وجــود أمــا أمــا دارة املشــرتيات، دارة املشــرتيات، إإمــا مــا   طلــب مباشــرًةطلــب مباشــرًةتُُت  ، فإنهــا، فإنهــاو اخلــدمات و الصــيانةو اخلــدمات و الصــيانةطلــب شــراء األ ــوف طلــب شــراء األ ــوف 

و يف حــاف و يف حــاف   ،،صــرن مــا املســتودعصــرن مــا املســتودعتُُتفيــه فيــه و يف حــاف تــوفر املــادة و يف حــاف تــوفر املــادة   ،،  املســتودع  املســتودعإإالطلــب الطلــب املركــزي، ُيرســل املركــزي، ُيرســل   ســتودعســتودعاملامل

اطلــب املــادة )حســب خصــائص املــادة مــا حيــ  الكميــة  عــادة    اطلــب املــادة )حســب خصــائص املــادة مــا حيــ  الكميــة  عــادة    املركــزي املركــزي املســتودع املســتودع تقــوم إدارة تقــوم إدارة عــدم توفرهــا عــدم توفرهــا 

)مرفق منوذج طلب شراء )مرفق منوذج طلب شراء   وريها ما اخلصائص(وريها ما اخلصائص(  موا وات خا ة ما حي  طرق التخزيا وموا وات خا ة ما حي  طرق التخزيا و  ةةييأأالطلب و الطلب و 

  . .  ( (11رقم  رقم  

  د النوقات.د النوقات.اااعتماعتم  ..22                

                          ة ة املورداملوردالشراء املباشر/ طريقة استدراج العروض/ الشراء املباشر/ طريقة استدراج العروض/   ةةتباعها. )طريقتباعها. )طريقاادد طريقة الشراء اليت بجب دد طريقة الشراء اليت بجب حتحت  ..33                

  العطاءات(.العطاءات(.  وو                              

      )مرفق منوذج طلب عرض سعر )مرفق منوذج طلب عرض سعر   يف الصحف الرايةيف الصحف الرايةعا طريق ا عالن عا طريق ا عالن ف ااملورديا/ طرح العطاء ف ااملورديا/ طرح العطاء ااتصتصاالاال  ..44                  

  (.(.  22رقم  رقم                              

   (. (.33األسعار )مرفق منوذج توريغ عروض األسعار  األسعار )مرفق منوذج توريغ عروض األسعار  توريغ األسعار يف كشف خاص اعروض توريغ األسعار يف كشف خاص اعروض   ..55                  

  ..((  44مرفق منوذج ايان مقارنة األسعار  مرفق منوذج ايان مقارنة األسعار  ))  ((األسعاراألسعارو و   حتليل املوردياحتليل املورديا))  األسعاراألسعارنسب نسب أأ  وو  اختيار أفضل املورديااختيار أفضل املورديا  ..66                  

  .. ( (55)مرفق منوذج أمر شراء رقم  )مرفق منوذج أمر شراء رقم    إ دار أوامر الشراءإ دار أوامر الشراء  ..77                  

  .. ( (77)مرفق منوذج استالم اضائل/ خدمات رقم  )مرفق منوذج استالم اضائل/ خدمات رقم    توقدهاتوقدها  وو  / اخلدمة/ اخلدمةاستالم البضاعةاستالم البضاعة  ..88                  

  (.(.أمر الشراءأمر الشراء  وو  البضائلالبضائلسند تسليم سند تسليم تأكد ما الواتورة )مقارنة الواتورة مل تأكد ما الواتورة )مقارنة الواتورة مل الال  ..99                  

  ..للموّردللموّردالواتورة الواتورة قيمة قيمة سداد سداد   ..1010              

املعتمدة لديف إدارة املشرتيات و املعتمدة لديف إدارة املشرتيات و ا جراءات ا جراءات   للقواعد وللقواعد و  طبقًاطبقًااملوفحة أعاله املوفحة أعاله بجب أن تتم مجيل املراحل بجب أن تتم مجيل املراحل   وو

عا عا املسرولون املسرولون   املوظووناملوظوونالقيود، علا أن يكون القيود، علا أن يكون   الشروط والشروط و  مل االلتزام الكامل االنصوص القانونية ومل االلتزام الكامل االنصوص القانونية والتعاقدات التعاقدات 

  هذه املراحل. هذه املراحل.   يف مجيليف مجيلمشاركني االكامل مشاركني االكامل   عملية الشراءعملية الشراء
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هذه هذه   وو  ،،هذه املراحلهذه املراحلتعتا املرحلة الثالثة ما مراحل العملية الشرائية )طريقة الشراء( إحديف أهم تعتا املرحلة الثالثة ما مراحل العملية الشرائية )طريقة الشراء( إحديف أهم   وو

  املرحلة هي ما سنقوم اتناوله يف هذا االجراء.املرحلة هي ما سنقوم اتناوله يف هذا االجراء.

  

::

حيــ  تنقســم طــرق الشــراء علــا   حيــ  تنقســم طــرق الشــراء علــا     ،،أو النــوعأو النــوعقيمــة قيمــة لللل  طبقــًاطبقــًاالصــيانة الصــيانة عمــل عمــل أو أو   اختيــار طريقــة الشــراء اختيــار طريقــة الشــراء   يكــونيكــون                              

  النحو التاليمل النحو التاليمل 

  . .  ( (66)مرفق منوذج طلب الشراء الطارئ رقم  )مرفق منوذج طلب الشراء الطارئ رقم    الطارئالطارئالشراء الشراء   11

دون احلاجة إ  استدراج عروض أسعار ما دون احلاجة إ  استدراج عروض أسعار ما   مباشرمباشراشكل اشكل شراء شراء الال  يتميتم  ململ( درهم( درهم00000055واحد إ  )واحد إ  )  ما درهمما درهم  22

  ..املورديااملورديا

اسـتدراج  اسـتدراج  يـتم الشـراء مـا خـالف     يـتم الشـراء مـا خـالف       ململلـف درهـم  لـف درهـم  أأ   ال ـني  ال ـني ( ( 0000000033))  واحد إ واحد إ   ودرهمودرهممخسة آالن مخسة آالن   ((00100155))ما ما   33

  ..أسعارأسعار  عروضعروض

أو أو أسعار موتوحة أسعار موتوحة استدراج عروض استدراج عروض يتم الشراء ما خالف يتم الشراء ما خالف   ململفما فوقفما فوقواحد واحد   الف ودرهمالف ودرهم   ال ني ال ني  ((0010010033ما )ما )  44

أو مـدير عـام   أو مـدير عـام     العطـاءات العطـاءات و ذلك حسب توجيه جلنـة  و ذلك حسب توجيه جلنـة  أو اواسطة ا عالن عا طريق الصحف اليومية أو اواسطة ا عالن عا طريق الصحف اليومية مغلقة مغلقة 

  ..الدائرة الطالبةالدائرة الطالبة

يف يف و ال ختتلـف  و ال ختتلـف    ،،ما اخلارجما اخلارجشراء مادة شراء مادة إ  إ  تاج تاج حتحتو يتم يف احلاالت اليت و يتم يف احلاالت اليت   ململطلب الشراء اخلارجي )األجنيب(طلب الشراء اخلارجي )األجنيب(  55

و و ه، ه، و الشحا و خالفو الشحا و خالف  احمللية إال يف اللغة املستخدمة و طرق الدفلاحمللية إال يف اللغة املستخدمة و طرق الدفلالعادية/ العادية/ جراءات الشراء جراءات الشراء إإإجراءاتها عا إجراءاتها عا 

اســــتخدام  الشــــروط الدوليــــة للتجــــارة     اســــتخدام  الشــــروط الدوليــــة للتجــــارة     مراعــــاة  مراعــــاة  مــــل  مــــل    ،،الشــــراء منهــــا  الشــــراء منهــــا  يــــتم  يــــتم  حســــب الدولــــة الــــيت    حســــب الدولــــة الــــيت    ذلــــك  ذلــــك  

((IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmeerrcciiaall  TTeerrmmss  )) استدراج العروضاستدراج العروض  وسائل االتصاف يفوسائل االتصاف يف، و استخدام خمتلف ، و استخدام خمتلف،،  

و و   احلصـريني احلصـريني   اسـتثناء الـوكالء  اسـتثناء الـوكالء    علـا أن يـتم  علـا أن يـتم  ، ، ساسـي ساسـي أأحي  يستعمل الواكس و الايد االلكرتوني اشـكل  حي  يستعمل الواكس و الايد االلكرتوني اشـكل  

ــروض    ــتدراج عـ ــا اسـ ــنعني مـ ــروض   املصـ ــتدراج عـ ــا اسـ ــنعني مـ ــعار أأاملصـ ــعار سـ ــثالً    أأسـ ــار مـ ــل الغيـ ــة قطـ ــاف يف حالـ ــبيل املثـ ــا سـ ــريف )علـ ــثالً    خـ ــار مـ ــل الغيـ ــة قطـ ــاف يف حالـ ــبيل املثـ ــا سـ ــريف )علـ ــراء   خـ ــراء أو شـ أو شـ

  . . السيارات(السيارات(
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  تشململ تشململ   العادية فيها، والعادية فيها، وعملية الشراء عملية الشراء استخدام إجراءات استخدام إجراءات و اليت يصعب و اليت يصعب   تستخدم يف حاالت الشراء الطارئة،تستخدم يف حاالت الشراء الطارئة،

   يرتتـب  يرتتـب  حيـ   حيـ   ، ، أو املرافـق أو املرافـق   األجهزةاألجهزة  إحديفإحديفأو وجود عطل يف أو وجود عطل يف   ةةجراء  يانجراء  يانإإو و أأكثر، كثر، أأو و أأ  مادةمادةحضار حضار إإوجوب وجوب

ــادة     ــادة    علــا عــدم تقــديم اخلدمــة أو شــراء امل ــة عطــل يف األجهــزة أو املصــاعد أو       علــا عــدم تقــديم اخلدمــة أو شــراء امل ــة االســرعة املمكن ــة عطــل يف األجهــزة أو املصــاعد أو     املطلوا ــة االســرعة املمكن املطلوا

    املرافق احليوية للدائرة املعنية، مما يتسبب يف توقف العمل فيها.املرافق احليوية للدائرة املعنية، مما يتسبب يف توقف العمل فيها.

  و و املشــرتيات املشــرتيات   إدارةإدارةد اعقــود  ــادرة مــا د اعقــود  ــادرة مــا ورَّورَّأو املــواد الــيت ُتــأو املــواد الــيت ُتــ  األ ــوفاأل ــوفحــاف شــراء حــاف شــراء   ا جــراء يفا جــراء يفينطبــق هــذا ينطبــق هــذا   الال

  ..و التعاقداتو التعاقدات  دارة املشرتياتدارة املشرتياتإإخذ املوافقة املسبقة ما خذ املوافقة املسبقة ما أأاعد اعد إال إال التعاقدات التعاقدات 

  اختـاذ ترتيبـات طارئـة عاجلـة لتـوفري املـادة املطلـوب        اختـاذ ترتيبـات طارئـة عاجلـة لتـوفري املـادة املطلـوب        يستدعي يستدعي     و اشكل مواجئو اشكل مواجئ  معني طارئمعني طارئحدث حدث   وقوعوقوع

  و ذلك لضمان استمرار العمل و عدم توقوه. و ذلك لضمان استمرار العمل و عدم توقوه. شراؤها شراؤها 

   شـراء مـواد   شـراء مـواد     ممـا يتطلـب  ممـا يتطلـب    ،،أو يف حـاالت العمـل امليـداني   أو يف حـاالت العمـل امليـداني   الراية الراية يف وري ساعات العمل يف وري ساعات العمل طارئ طارئ أمر أمر حدوث حدوث

أو أو املعنيـة  املعنيـة    الـدائرة الـدائرة لتقدير مدير لتقدير مدير   احلاجة املاسة هلا تبعًااحلاجة املاسة هلا تبعًاذلك حسب ذلك حسب   وو  ،،العملالعملاستمرار استمرار فرورية لضمان فرورية لضمان 

، أو عـا  ، أو عـا  و ذلـك لضـمان عـدم توقـف العمـل     و ذلـك لضـمان عـدم توقـف العمـل       خـذ املوافقـات شـوهياً   خـذ املوافقـات شـوهياً   أأيـتم  يـتم    ه، حيـ  ه، حيـ  املسروف املخوف مـا قبلـ  املسروف املخوف مـا قبلـ  

  طريق الرسائل النصية عا الايد االلكرتوني ما املدير املسروف. طريق الرسائل النصية عا الايد االلكرتوني ما املدير املسروف. 

   ما  احب السمو احلاكم أو  احب السمو ولي العهـد  ما  احب السمو احلاكم أو  احب السمو ولي العهـد    مستعجلةمستعجلةطلبات الشراء الصادرة اصوة طلبات الشراء الصادرة اصوة--  

ديـوان  ـاحب السـمو احلـاكم أو     ديـوان  ـاحب السـمو احلـاكم أو     عـا  عـا    تصـدر تصـدر   طلبـات تتخـذ  ـوة االسـتعجاف    طلبـات تتخـذ  ـوة االسـتعجاف      أيةأيةأو أو   --اهلل اهلل حولهما حولهما 

  . .   الديوان االمرييالديوان االمريي  وو  أو دائرة التشريواتأو دائرة التشريوات  ––اهلل اهلل حولهما حولهما   –– احب السمو ولي العهد  احب السمو ولي العهد 

  

  

   املعنيـــةاملعنيـــة  ا داراتا دارات  كافـــةكافـــة  حيـــ  يتـــوفر النمـــوذج يفحيـــ  يتـــوفر النمـــوذج يف  يـــتم تعبئـــة منـــوذج خـــاص اـــاالت الشـــراء الطـــارئ يـــتم تعبئـــة منـــوذج خـــاص اـــاالت الشـــراء الطـــارئ  

دليل دليل اـ اـ )مرفـق  )مرفـق  و التعاقـدات  و التعاقـدات    املشـرتيات املشـرتيات   دارةدارةإإمـا  مـا    تـوفر هـذا النمـوذج، يـتم طلبـه     تـوفر هـذا النمـوذج، يـتم طلبـه     يف حاف عـدم  يف حاف عـدم    وو  ،،)مرفق()مرفق(

  ..((ا جراءاتا جراءات

   متامهامتامهاإإجراء عملية الشراء و ليس اعد جراء عملية الشراء و ليس اعد إإخذ املوافقات قبل خذ املوافقات قبل أأيتم يتم..  

    ــراء ــتم شـــ ــراء  ال يـــ ــتم شـــ ــيان أأال يـــ ــب  ـــ ــيان و طلـــ ــب  ـــ ــري   ةةو طلـــ ــري اغـــ ــراء اغـــ ــراء ا جـــ ــداخلي إال اصـــــو    ا جـــ ــام الـــ ــب النلـــ ــداخلي إال اصـــــو    االعتيـــــادي حســـ ــام الـــ ــب النلـــ ة ة االعتيـــــادي حســـ

  املشـرتيات و املشـرتيات و قسـم  قسـم  و مـدير  و مـدير  املعنيـة  املعنيـة    الـدائرة الـدائرة اعد موافقة مدير اعد موافقة مدير   مسبقًامسبقًا  حسبما هو مبنيحسبما هو مبنيمستعجلة مستعجلة //طارئةطارئة

ــيُُيأو مــا أو مــا   عــام دائــرة املاليــة، عــام دائــرة املاليــة، مــدير مــدير   التعاقــدات والتعاقــدات و ــو  ن التوــويمل ملــدير الــدائرة  ن التوــويمل ملــدير الــدائرة  ن يكــون يكــوأأبجــوز بجــوز   وو  ،،عــنهمعــنهم  ضضوَّوَّو 

  فقط. فقط.   املعنيةاملعنية

    الن مـا  الن مـا  بـ بـ قـام االشـراء   قـام االشـراء   يتحمـل املوظـف الـذي    يتحمـل املوظـف الـذي    و و   ا طـار، ا طـار، فـاتورة خـارج هـذا    فـاتورة خـارج هـذا      ةةيـ يـ أأ  / اسـتالم / اسـتالم لا يـتم قبـوف  لا يـتم قبـوف

  ..يف هذه احلالةيف هذه احلالةخمالوته لإلجراءات املّتبعة خمالوته لإلجراءات املّتبعة مسرولية مسرولية   ذكر سااقًاذكر سااقًا
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  و مسـروليهم خـارج   و مسـروليهم خـارج   الطـارئ  الطـارئ  الشـراء  الشـراء    لني االقيام اعمليـة لني االقيام اعمليـة املوافقات الشوهية اني االشخاص املخّواملوافقات الشوهية اني االشخاص املخّو  مُدمُدعَتعَتتُُت

، علــا أن يــتم تو يقهــا حســب ، علــا أن يــتم تو يقهــا حســب ركزيــة أو يف ميــدان العمــل اخلــارجيركزيــة أو يف ميــدان العمــل اخلــارجيأوقــات الــدوام الراــي لــإلدارات املأوقــات الــدوام الراــي لــإلدارات امل

  األ وف املتبعة.  األ وف املتبعة.  

   شــهري شــهري تقريــر تقريــر   إعــدادإعــدادو و   الطارئــة،الطارئــة،لطلبــات الشــراء لطلبــات الشــراء ااملراجعــة الدوريــة ااملراجعــة الدوريــة و التعاقــدات و التعاقــدات املشــرتيات املشــرتيات إدارة إدارة تقــوم تقــوم

  ..للديوان االمرييللديوان االمريي

  

( ( 50005000))  مبلغ املـادة املشـرتاة أو اخلدمـة يف حـدود ال تزيـد عـا      مبلغ املـادة املشـرتاة أو اخلدمـة يف حـدود ال تزيـد عـا      طريقة الشراء املباشر أن يكون طريقة الشراء املباشر أن يكون يف يف يشرتط يشرتط                   

و تــتم و تــتم   ،،و مــا ينــوب عنــهو مــا ينــوب عنــهالتعاقــدات أالتعاقــدات أو و   دارة املشــرتياتدارة املشــرتياتإإير ير ددالشــراء خمّولــة مبــالشــراء خمّولــة مبــأوامــر أوامــر اعتمــاد اعتمــاد  ــالحية  ــالحية تكــون تكــون   وو  ،،درهــمدرهــم

علـا أن ُيراعـا يف   علـا أن ُيراعـا يف   ، ، سـعار سـعار أأعـروض  عـروض  السـتقدام  السـتقدام  دون احلاجة دون احلاجة و التعاقدات و التعاقدات دارة املشرتيات دارة املشرتيات إإالشراء املباشر ما قبل الشراء املباشر ما قبل عملية عملية 

  ما يليملما يليملذلك ذلك 

  ململتوافر التالي يف الواتورةتوافر التالي يف الواتورةيشرتط يشرتط   كون هناك فاتورة اقيمة املواد اليت مت شرائها، وكون هناك فاتورة اقيمة املواد اليت مت شرائها، وتت** أن ** أن 

  .أن حتمل رقم متسلسل.أن حتمل رقم متسلسل  

   عليها تاريخ الشراء.عليها تاريخ الشراء.ُيكتب ُيكتب أن أن  

  .أن حتمل اسم املرسسة/ الشركة اليت مت الشراء منها.أن حتمل اسم املرسسة/ الشركة اليت مت الشراء منها  

  وافحة فما الواتورة.وافحة فما الواتورة.  أن تكون البنود أو املواد اليت مت شرائها موصلة وأن تكون البنود أو املواد اليت مت شرائها موصلة و  

  اا مجالي.اا مجالي.  أن يكون سعر املواد اليت مت شرائها موفحًا االوحدة وأن يكون سعر املواد اليت مت شرائها موفحًا االوحدة و  

  كتااًةكتااًة  واتورة رقمًا وواتورة رقمًا واملبلغ ا مجالي للاملبلغ ا مجالي للكتب كتب أن ُيأن ُي..  

      ــة ــل اســـم املرسسـ ــة  إذا مل تكـــا الوـــاتورة حتمـ ــل اســـم املرسسـ ــا، ف   الشـــركةالشـــركة  أوأو  إذا مل تكـــا الوـــاتورة حتمـ ــا، ف الـــيت مت الشـــراء منهـ ــون الـــيت مت الشـــراء منهـ ــون يجـــب أن تكـ يجـــب أن تكـ

  اسم الشخص املعين.اسم الشخص املعين.  اتوقيل واتوقيل و  لًةلًةذيَّذيَّمُُم  وو  الشركة،الشركة،  أوأو  بتم املرسسةبتم املرسسةخمتومة خمتومة 

  

طريقة استدراج العروض طريقة استدراج العروض يف يف شرتط شرتط يُُي  ووحسب املوا وات الونية، حسب املوا وات الونية، األسعار ما املوّرديا األسعار ما املوّرديا استدراج عروض استدراج عروض يتم يتم                     

، ، لف درهملف درهمأأ   ال ني ال ني  ((3300000000واحد إ  )واحد إ  )  درهمدرهم  وو  النالنآآ  مخسةمخسة  ((55000101))يقل اني يقل اني أن يكون املبلغ الذي سيتم الشراء اه أن يكون املبلغ الذي سيتم الشراء اه 

  تتم طريقة استدراج العروض كما يليملتتم طريقة استدراج العروض كما يليمل  ، و، وعا  ال ة عروضعا  ال ة عروض  العروض املقدمةالعروض املقدمة  تقلتقل  أالأال  وو

، و الشـروط  ، و الشـروط  للمـواد/ اخلـدمات املطلـوب شـراؤها    للمـواد/ اخلـدمات املطلـوب شـراؤها    الدقيقـة  الدقيقـة  تقوم ا دارة املعنية اوفـل املوا ـوات الونيـة    تقوم ا دارة املعنية اوفـل املوا ـوات الونيـة      ..11

التأكـد مـا وجـود أو    التأكـد مـا وجـود أو    اعـد  اعـد    ذلكذلك  وو، ، الواجب توافرها يف املادة عند استدراج عروض األسعار ما املوّردياالواجب توافرها يف املادة عند استدراج عروض األسعار ما املوّرديا

مـا املســتودع  مـا املســتودع    اعـد إنشـاء طلـب شـراء    اعـد إنشـاء طلـب شـراء    اخلطـوة  اخلطـوة    هــذههــذهتـأتي  تـأتي  حيـ   حيـ   ، ، املركـزي املركـزي   سـتودع سـتودع يف امليف امل  املـادة املـادة عـدم وجـود   عـدم وجـود   

بـل  بـل  مـا ق  مـا ق    تقيـيم الطلبـات داخليـاً   تقيـيم الطلبـات داخليـاً   يتم يتم   ، و، واليت سبق شرحها توصيليًااليت سبق شرحها توصيليًاو و   ،،الطلب املباشرالطلب املباشر  عندعند  أوأو، ، املركزياملركزي
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جلنة املشرتيات أو جلنـة تقيـيم االحتياجـات يف الـدائرة الطالبـة لتحديـد مـديف االحتيـاج للمـادة قبـل           جلنة املشرتيات أو جلنـة تقيـيم االحتياجـات يف الـدائرة الطالبـة لتحديـد مـديف االحتيـاج للمـادة قبـل           

  ..البدء اعملية الطلبالبدء اعملية الطلب

و و   ،،  SSAAPPاملعتمـد   املعتمـد   االلكرتونـي  االلكرتونـي  النلـام  النلـام  ااسـتخدام  ااسـتخدام  تكلوـة املـادة املشـرتاة    تكلوـة املـادة املشـرتاة    خـذ املوافقـة املبدئيـة علـا     خـذ املوافقـة املبدئيـة علـا     أأيتم يتم   ..22

يف يف جديـدة  جديـدة    / خدمـة / خدمـة مـادة مـادة إنشاء طلب شراء إنشاء طلب شراء عند عند   يدويًايدويًايتم إدخاهلا يتم إدخاهلا حسب القيمة التقريبية )اليت حسب القيمة التقريبية )اليت ذلك ذلك 

خر سـعر مت الشـراء اـه أو    خر سـعر مت الشـراء اـه أو    آآي ي أأ  ،، ال يف النلام اناء علا السعر التارخيي ال يف النلام اناء علا السعر التارخييأأأو اليت تكون موجودة أو اليت تكون موجودة   ،،لنلاملنلاماا

رساف طلب رساف طلب إإيتم يتم   و الو ال، ، إجراءات الشراءإجراءات الشراءاختاذ اختاذ ال يتم ال يتم أخذ املوافقة أخذ املوافقة   عدمعدم  يف حافيف حافو و السعر املتوسط للمادة( السعر املتوسط للمادة( 

و و دارة املوازنـــة دارة املوازنـــة إإاملعنيـــة مراجعـــة املعنيـــة مراجعـــة   ا دارةا دارةو علـــا و علـــا ، ، اـــدائرة املاليـــةاـــدائرة املاليـــة  و التعاقـــداتو التعاقـــدات  دارة املشـــرتياتدارة املشـــرتياتإإ  إ إ الشـــراء الشـــراء 

، و ذلـك  ، و ذلـك  املوازنـة و التقـارير  املوازنـة و التقـارير  اـإدارة  اـإدارة  جـراءات اخلا ـة   جـراءات اخلا ـة   املشكلة حسـب اال املشكلة حسـب اال   هذههذهاملالية حلل املالية حلل دائرة دائرة يف يف التقارير التقارير 

  ..يف املوازنة املعتمدةيف املوازنة املعتمدة  يف حاف عدم وجود اعتماد مالي كاٍنيف حاف عدم وجود اعتماد مالي كاٍن

اعــدم اعــدم   فيهــافيهــا  / رئــيس القســم يف إدارة اخلــدمات املســاندة / رئــيس القســم يف إدارة اخلــدمات املســاندة الــدائرة الطالبــةالــدائرة الطالبــةاحلصــوف علــا موافقــة مــدير  احلصــوف علــا موافقــة مــدير    ..33

و و    ـم ترسـل  دارة املشـرتيات    ـم ترسـل  دارة املشـرتيات     ،،املطلواـة املطلواـة الونيـة  الونيـة  املوا ـوات  املوا ـوات  شـراء املـواد حسـب    شـراء املـواد حسـب    البـدء اـإجراءات   البـدء اـإجراءات   اااملمانعة املمانعة 

  ..للتنويذللتنويذ  التعاقداتالتعاقدات

أو أو   طلــب عــرض ســعر مــنهم للمــواد أو األدوات طلــب عــرض ســعر مــنهم للمــواد أو األدوات   ااالتصــاف اــاملورديا وااالتصــاف اــاملورديا و  و التعاقــداتو التعاقــدات  املشــرتياتاملشــرتيات  دارةدارةإإقــوم قــوم تت  ..44

  ااملوا وات املطلواة.ااملوا وات املطلواة.  شراؤهاشراؤهااملراد املراد   اخلدماتاخلدمات

أو أو   و جهـاز الوـاكس  و جهـاز الوـاكس  أأو اواسـطة الايـد االلكرتونـي    و اواسـطة الايـد االلكرتونـي    أأيم االيـد  يم االيـد  للسـ سـ التالتا طريـق  ا طريـق  يتم استقباف العروض عـ يتم استقباف العروض عـ   ..55

  . . دائرة املاليةدائرة املاليةاملخصص لذلك يف املخصص لذلك يف   وفعها يف  ندوق العطاءاتوفعها يف  ندوق العطاءات

  يتم تو يق استالم العروض.يتم تو يق استالم العروض.  ..66

  ..معاينتهامعاينتها  وو  جلنة العطاءات ملناقشة العروض املقدمةجلنة العطاءات ملناقشة العروض املقدمة  بجتمل أعضاءبجتمل أعضاء  ..77

التأكــد مــا  التأكــد مــا    وو  ،،اســب الســعر اســب الســعر املقدمــة و مقارنتهــا  املقدمــة و مقارنتهــا  العــروض العــروض يقــوم أعضــاء جلنــة العطــاءات مبناقشــة   يقــوم أعضــاء جلنــة العطــاءات مبناقشــة     ..88

  )الكوالة/ الصيانة/ مدة التوريد/ التو يل(.)الكوالة/ الصيانة/ مدة التوريد/ التو يل(.خدمة ما اعد البيل خدمة ما اعد البيل   مطااقتها للموا وات املطلواة ومطااقتها للموا وات املطلواة و

ص جــزء منــه ص جــزء منــه خّصــخّصــحيــ  ُيحيــ  ُي  ،،أعضــائهاأعضــائها  و توقيعــه مــا قبــلو توقيعــه مــا قبــل  لجنــة العطــاءاتلجنــة العطــاءاتاجتمــاع لاجتمــاع ليــتم إعــداد  ضــر يــتم إعــداد  ضــر   ..99

وعـدم  وعـدم    ،،العرضالعرضاـ اـ    لـا  لـا د املقـرتح أن  د املقـرتح أن  املـورّ املـورّ   إ إ ا شـارة  ا شـارة  و و ، ، لتحليل العروض املستلمة ما الناحية الونيـة لتحليل العروض املستلمة ما الناحية الونيـة 

  ة.ة.العرض اسب املوا وة املطلواالعرض اسب املوا وة املطلوايف يف املمانعة ما شراء املواد املوجودة املمانعة ما شراء املواد املوجودة 

  ، و ذلـك ، و ذلـك   SSAAPPاملعتمد  املعتمد    النلامالنلام  ااستخدامااستخدامالكرتونيًا الكرتونيًا )املوازنة( اخلا ة اهذا البند )املوازنة( اخلا ة اهذا البند التكلوة التكلوة اعتماد اعتماد يتم يتم   ..1010

و يـتم حجـز   و يـتم حجـز     ،،إجـراءات الشـراء  إجـراءات الشـراء  اختـاذ  اختـاذ  ال يـتم  ال يـتم    االعتمـاد االعتمـاد يف حاف عدم يف حاف عدم   ، و، وحسب القيمة النهائية يف العطاءحسب القيمة النهائية يف العطاء

املشـكلة  املشـكلة    هـذه هـذه املاليـة حلـل   املاليـة حلـل   دائـرة  دائـرة  يف يف   املوازنـة و التقـارير  املوازنـة و التقـارير  دارة دارة إإراجعـة  راجعـة  مبمباملعنية املعنية خطار الدائرة خطار الدائرة و إو إأمر الشراء أمر الشراء 

    . . املوازنة و التقاريراملوازنة و التقاريراإدارة اإدارة جراءات اخلا ة جراءات اخلا ة حسب االحسب اال

أو ارسـاف أمـر   أو ارسـاف أمـر     د(د(املـورّ املـورّ   . )الـدائرة و . )الـدائرة و يتم توقيعها مـا قبـل الطـرفني   يتم توقيعها مـا قبـل الطـرفني   قانونية ملِزمة قانونية ملِزمة اتواقية اتواقية اتحرير اتحرير القيام القيام   ..1111

  ..شراء للموردشراء للمورد
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و ذلـك  و ذلـك    األ ـل املطلـوب،  األ ـل املطلـوب،  أو أو   وجـود وكيـل حصـري للمـادة    وجـود وكيـل حصـري للمـادة    أسـعار  أسـعار  يستثنا ما القيام ااسـتدراج عـروض   يستثنا ما القيام ااسـتدراج عـروض     ..1212

  ..إ باتهإ باتهاعد التأكد ما ذلك و اعد التأكد ما ذلك و 

  لف ولف وأأ   ال ني ال ني  ((3300001001استدراج العروض املغلقة أن يكون املبلغ الذي سيتم الشراء اه ما )استدراج العروض املغلقة أن يكون املبلغ الذي سيتم الشراء اه ما )  عندعندشرتط شرتط يُُي

تتم طريقة استدراج العروض تتم طريقة استدراج العروض   ووأو مدير الدائرة الطالبة، أو مدير الدائرة الطالبة،   العطاءاتالعطاءاتو اتوجيه ما جلنة و اتوجيه ما جلنة   ،،فوقفوقواحد فما واحد فما   درهمدرهم

  املغلقة كما يليملاملغلقة كما يليمل

ذلك اعد ذلك اعد   وو  ،،املواد املراد استدراج العروض هلااملواد املراد استدراج العروض هلا  تقوم ا دارة املعنية اوفل املوا وات الونية لألدوات وتقوم ا دارة املعنية اوفل املوا وات الونية لألدوات و  ..11

تقييم تقييم يتم يتم   ، و، وتوفيحه مسبقًاتوفيحه مسبقًاكما مت كما مت   املستودع،املستودع،التأكد ما وجود أو عدم وجود هذه األدوات أو املواد يف التأكد ما وجود أو عدم وجود هذه األدوات أو املواد يف 

ما قبل جلنة املشرتيات أو جلنة تقييم االحتياجات يف الدائرة الطالبة لتحديد مديف ما قبل جلنة املشرتيات أو جلنة تقييم االحتياجات يف الدائرة الطالبة لتحديد مديف   الطلبات داخليًاالطلبات داخليًا

  ..الشراءالشراءاالحتياج للمادة قبل البدء اعملية االحتياج للمادة قبل البدء اعملية 

اليت حتدد اليت حتدد هذا البند حسب القيمة التقريبية هذا البند حسب القيمة التقريبية خذ املوافقة املبدئية علا النوقات )املوازنة( اخلا ة اخذ املوافقة املبدئية علا النوقات )املوازنة( اخلا ة اأأيتم يتم   ..22

و و   ،،خذ املوافقات عليهاخذ املوافقات عليهاأأحسب الكلف التقديرية اليت مت يتم حسب الكلف التقديرية اليت مت يتم يف الدائرة املعنية يف الدائرة املعنية هنا ما قبل القسم الطالب هنا ما قبل القسم الطالب 

دارة اجلهة دارة اجلهة إإ    إإرساف طلب الشراء رساف طلب الشراء إإيتم يتم   و الو الإجراءات الشراء إجراءات الشراء اختاذ اختاذ يف حاف عدم أخذ املوافقة ال يتم يف حاف عدم أخذ املوافقة ال يتم 

  هذههذهيف دائرة املالية حلل يف دائرة املالية حلل   املوازنة و التقاريراملوازنة و التقاريرإدارة إدارة املعنية مراجعة املعنية مراجعة ا دارة ا دارة و علا و علا   ،،املوافقاتاملوافقاتألخذ ألخذ   الطالبةالطالبة

  ..املوازنة و التقاريراملوازنة و التقاريراإدارة اإدارة اخلا ة اخلا ة ا جراءات ا جراءات املشكلة حسب املشكلة حسب 

، اا فافة إ  موافقة ، اا فافة إ  موافقة احلصوف علا موافقة مدير االدارة املعين/ رئيس القسم يف إدارة اخلدمات املساندةاحلصوف علا موافقة مدير االدارة املعين/ رئيس القسم يف إدارة اخلدمات املساندة  ..33

  اعدم املمانعة ما استدراج العروض ااملواد املوجودة فما املوا وات املطلواةاعدم املمانعة ما استدراج العروض ااملواد املوجودة فما املوا وات املطلواة  الطالبةالطالبةمدير عام الدائرة مدير عام الدائرة 

  و التعاقدات. و التعاقدات.    م ترسل  دارة املشرتيات م ترسل  دارة املشرتيات

  وو  ،،اهماهماالتصاف االتصاف   وواملورديا احملتملني املورديا احملتملني اإعداد كشف ااإعداد كشف او التعاقدات و التعاقدات يف إدارة املشرتيات يف إدارة املشرتيات قسم املشرتيات قسم املشرتيات يقوم يقوم   ..44

، أو عا طريق طرح ، أو عا طريق طرح ااملوا وات املطلواةااملوا وات املطلواة  شراؤهاشراؤهااملراد املراد األ وف األ وف أو أو   طلب عرض سعر منهم للمواد أو األدواتطلب عرض سعر منهم للمواد أو األدوات

  ..و ذلك االلغتني العراية و االجنليزيةو ذلك االلغتني العراية و االجنليزية  ((عدد  حيوتني علا األقلعدد  حيوتني علا األقل))يف الصحف الراية يف الصحف الراية مناقصة مناقصة 

بجب أن تكون العروض بجب أن تكون العروض   ووللعروض، للعروض،   يتم استقباف العروض عا طريق وفعها يف الصندوق املخصصيتم استقباف العروض عا طريق وفعها يف الصندوق املخصص  ..55

)ال )ال   ةة ايد ايدجهة جهة و يتم تو يق العروض اليت تدخل الصندوق ما قبل و يتم تو يق العروض اليت تدخل الصندوق ما قبل   خمتومة بتم املرسسةخمتومة بتم املرسسة  موقعة وموقعة و

  . . مدير عام دائرة املاليةمدير عام دائرة املالية، مثافمل مكتب ، مثافمل مكتب ((و التعاقداتو التعاقداتاملشرتيات املشرتيات    دارة دارةتتبل تتبل 

  جتتمل جلنة العطاءات ملناقشة العروض املقدمة.جتتمل جلنة العطاءات ملناقشة العروض املقدمة.  ..66

للموا وات املطلواة للموا وات املطلواة مطااقتها مطااقتها   لسعر ولسعر وطبقًا لطبقًا لجلنة العطاءات، جلنة العطاءات، ما قبل ما قبل مقارنتها مقارنتها   يتم مناقشة العروض ويتم مناقشة العروض و  ..77

  خدمة ما اعد البيل )الكوالة/ الصيانة/ مدة التوريد/ التو يل(.خدمة ما اعد البيل )الكوالة/ الصيانة/ مدة التوريد/ التو يل(.  وو

علا علا   املوافقة علا النوقات )املوازنة( اخلا ة اهذا البند حسب القيمة النهائية يف العطاء اناء املوافقة علا النوقات )املوازنة( اخلا ة اهذا البند حسب القيمة النهائية يف العطاء اناء أخذ أخذ يتم يتم   ..88

و و و يتم حجز أمر الشراء و يتم حجز أمر الشراء ، ، جراءات الشراءجراءات الشراءإإاختاذ اختاذ يف حاف عدم أخذ املوافقة ال يتم يف حاف عدم أخذ املوافقة ال يتم   وو  ،،التكلوة الوعليةالتكلوة الوعلية
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ا جراءات ا جراءات املشكلة حسب املشكلة حسب   هذههذهدائرة املالية حلل دائرة املالية حلل إدارة املوازنة و التقارير اإدارة املوازنة و التقارير اخطار الدائرة املعنية مبراجعة خطار الدائرة املعنية مبراجعة إإ

  املتبعة فيها. املتبعة فيها. 

  إ إ ا شارة ا شارة و و حي  خيصص جزء منه للتحليل الوين للعروض املستلمة، حي  خيصص جزء منه للتحليل الوين للعروض املستلمة،   ،،يتم إعداد  ضر فتح عروضيتم إعداد  ضر فتح عروض  ..99

فما استدراج فما استدراج   املواد املدرجةاملواد املدرجةعدم املمانعة ما شراء عدم املمانعة ما شراء اا فافة إ  اا فافة إ    ،،لعرضلعرضيووز اايووز اااملورد املقرتح أن املورد املقرتح أن   اسماسم

  ة.ة.املطلوااملطلوا  واتواتالعرض اسب املوا العرض اسب املوا 

  يتم إعالم املورد الذي مت اختيار عرفه اضرورة التوريد فما قرار ا حالة. يتم إعالم املورد الذي مت اختيار عرفه اضرورة التوريد فما قرار ا حالة.   ..1010

دائرة دائرة . ). )يتم توقيعها ما قبل الطرفنييتم توقيعها ما قبل الطرفنيمبوفوع التعاقد لتنويذ عملية الشراء، مبوفوع التعاقد لتنويذ عملية الشراء، اتواقية اتواقية اإعداد اإعداد القيام القيام   ..1111

  ..أو ارساف أمر شراء للموردأو ارساف أمر شراء للمورد  املورد(املورد(  وو  املاليةاملالية

  

::  

  ووالطالبـة  الطالبـة  املـالي ملصـلحة الـدائرة    املـالي ملصـلحة الـدائرة    التـوفري  التـوفري  حتقيـق  حتقيـق    اهـدن اهـدن   الطريقة املثلـا يف الشـراء  الطريقة املثلـا يف الشـراء    العامةالعامة  املناقصةاملناقصةتعتا تعتا   --

املفحـدَّدة  املفحـدَّدة  علـا املـواد ااملوا ـوات    علـا املـواد ااملوا ـوات    الطالبـة  الطالبـة  اا فـافة إ  حصـوف الـدائرة    اا فـافة إ  حصـوف الـدائرة      املـورديا املـورديا املنافسـة اـني   املنافسـة اـني     تطبيق مبـدأ تطبيق مبـدأ 

، ، لطالبـة لطالبـة اامـدير عـام الـدائرة    مـدير عـام الـدائرة    أو أو املعنيـة  املعنيـة  جلنة املشـرتيات  جلنة املشـرتيات  اتوجيه ما اتوجيه ما طرح العطاء طرح العطاء يشرتط أن يكون يشرتط أن يكون   ، و، ومسبقًامسبقًا

  ململعا املراحل التاليةعا املراحل التاليةالعامة( العامة(   املناقصةاملناقصةحي  تتم عملية طرح العطاء )حي  تتم عملية طرح العطاء )

ذلك ذلك   وو  ،،املراد استدراج العروض هلااملراد استدراج العروض هلا  اخلدماتاخلدماتللمواد أو للمواد أو تقوم ا دارة املعنية اوفل املوا وات الونية تقوم ا دارة املعنية اوفل املوا وات الونية   11--55

  تقييم الطلبات داخليًاتقييم الطلبات داخليًايتم يتم   ، و، وسبق ذكرهسبق ذكرهكما كما   التأكد ما وجودها أو عدم وجودها يف املستودعالتأكد ما وجودها أو عدم وجودها يف املستودعاعد اعد 

ما قبل جلنة املشرتيات أو جلنة تقييم االحتياجات يف الدائرة الطالبة لتحديد مديف االحتياج ما قبل جلنة املشرتيات أو جلنة تقييم االحتياجات يف الدائرة الطالبة لتحديد مديف االحتياج 

  خالف الورتة الزمنية املقررة فما السنة املالية للموازنة.خالف الورتة الزمنية املقررة فما السنة املالية للموازنة.  قبل البدء اعملية الطلبقبل البدء اعملية الطلبة ة أو اخلدمأو اخلدم  للمادةللمادة

النوقات )املوازنة( اخلا ة اهذا البند حسب القيمة التقريبية النوقات )املوازنة( اخلا ة اهذا البند حسب القيمة التقريبية تكلوة تكلوة خذ املوافقة املبدئية علا خذ املوافقة املبدئية علا أأيتم يتم   22--55

  تتم املوافقةتتم املوافقةالتقديرية اليت التقديرية اليت   التكاليفالتكاليفحسب حسب يف الدائرة املعنية يف الدائرة املعنية بل القسم الطالب بل القسم الطالب حدد ما ق حدد ما ق )اليت ُت)اليت ُت

رساف طلب رساف طلب إإيتم يتم   الالالالزمة، كما الالزمة، كما   إجراءات الشراءإجراءات الشراء  يتم اختاذيتم اختاذيف حاف عدم أخذ املوافقة ال يف حاف عدم أخذ املوافقة ال و و   ،،عليهاعليها

  املوازنة و التقاريراملوازنة و التقاريردارة دارة إإاملعنية مراجعة املعنية مراجعة   ا دارةا دارةو علا و علا للموافقة عليها، للموافقة عليها، إدارة الدائرة الطالبة إدارة الدائرة الطالبة     إإالشراء الشراء 

  ا جراءات اخلا ة اها. ا جراءات اخلا ة اها. املشكلة حسب املشكلة حسب   هذههذهحلل حلل   دائرة املاليةدائرة املاليةيف يف 

املناقصة املناقصة طرح طرح   اعدم املمانعة مااعدم املمانعة ماالطالبة الطالبة لدائرة لدائرة ااو رئيس و رئيس أأمدير عام مدير عام   احلصوف علا موافقةاحلصوف علا موافقةوجوب وجوب   33--55

  ،،الونية و الشروط املوفوعةالونية و الشروط املوفوعةاملوا وات املوا وات   حسبحسبأو اخلدمة املطلواة أو اخلدمة املطلواة للمواد للمواد استدراج العروض استدراج العروض   أوأو  العامةالعامة

  ..و التعاقداتو التعاقدات  شرتياتشرتياتإ  إدارة املإ  إدارة املو ترسل اعد ذلك و ترسل اعد ذلك 

  ..العطاء اخلا ةالعطاء اخلا ةإعداد شروط دعوة إعداد شروط دعوة ااتقوم جلنة العطاءات تقوم جلنة العطاءات   44--55
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و يـتم  و يـتم    ،،اقيمـة أو انسـبة مئويـة   اقيمـة أو انسـبة مئويـة     اًًاأو شيك تأمني لدخوف العطـاء  ـدد  أو شيك تأمني لدخوف العطـاء  ـدد    ةةانكيانكي  ةةكوالكوال  االعطاءاالعطاءرفق رفق أن ُيأن ُي  11--66

، ، لقيمة العطاءلقيمة العطاء  لك تبعًالك تبعًاو ذو ذ، ، بلغبلغمبمبسبة أو سبة أو ننحدد احدد اتُُت  شرتاك االعطاءشرتاك االعطاءوري مسرتدة لالوري مسرتدة لالرسوم رسوم نسبة نسبة حتديد حتديد 

  د.د.للموّرللموّر  ةةمملِزلِزا حالة ُما حالة ُمن ن أأفمان فمان   اهدناهدن

  ..نسخة عنهانسخة عنها  ++  يةيةأ لأ لنسخة نسخة مل مل علا نسختنيعلا نسختني  العطاءاتالعطاءاتتقديم تقديم   22--66

  د علا كافة و ائق العطاء.د علا كافة و ائق العطاء.توقيل املوّرتوقيل املوّر  ختم وختم و  33--66

ــدة و    44--66 ــادة مـــا حيـــ  الوحـ ــوات املـ ــان موا ـ ــدة و  ايـ ــادة مـــا حيـــ  الوحـ ــوات املـ ــان موا ـ ــ  ايـ ــالكميـ ــعر و  وو  ةةالكميـ ــعر والسـ ــنل و  السـ ــد الصـ ــنل والـ ــد الصـ ــدة،   الـ ــعر الوحـ ــدة، سـ ــعر الوحـ ــغ  ووسـ ــغاملبلـ   املبلـ

  فرتة التسليم.فرتة التسليم.  ا مجالي وا مجالي و

  د.د.الذاتية للموّرالذاتية للموّر  السريةالسرية  55--66

  ايان شروط التسليم.ايان شروط التسليم.  66--66

  ايان شروط التسعري.ايان شروط التسعري.  77--66

  ايان شروط الصيانة.ايان شروط الصيانة.  88--66

  ..ةةاملصنعياملصنعي  سوءسوء  عدم وجودعدم وجود  فمانفمان  99--66

  اليت يتم توريدها. اليت يتم توريدها.   ايان شروط الوحص للموادايان شروط الوحص للمواد  1010--66

  

  

  التاليةملالتاليةمل  املستنداتاملستنداتدعوة العطاء حي  تتضما دعوة العطاء حي  تتضما   اإعداد و ائقاإعداد و ائق  تقوم إدارة املشرتيات و التعاقداتتقوم إدارة املشرتيات و التعاقدات  77

  ..العطاءالعطاء  لتقديملتقديمراية راية دعوة دعوة   11--77

املخططـات  املخططـات    النمـاذج و النمـاذج و الواجب توافرها يف موفوع الشراء، مرفقًا اهـا  الواجب توافرها يف موفوع الشراء، مرفقًا اهـا  الونية الونية املوا وات املوا وات قائمة موصلة اقائمة موصلة ا  22--77

  يف حالة عطاءات ختص املباني أو األجهزة أو املعدات. يف حالة عطاءات ختص املباني أو األجهزة أو املعدات. الرسومات الرسومات   وو

  (.(.  العامةالعامة  الوقرة اخلا ة االشروطالوقرة اخلا ة االشروط)مطالعة )مطالعة   الشروط العامة للعطاء.الشروط العامة للعطاء.  33--77

  (.(.الوقرة اخلا ة االشروط الوقرة اخلا ة االشروط )مطالعة )مطالعة   للعطاء.للعطاء.الشروط اخلا ة الشروط اخلا ة   44--77

  املوّرديا املرّهلني الذيا مت اختيارهم للتقدم االعطاء. املوّرديا املرّهلني الذيا مت اختيارهم للتقدم االعطاء. متطلبات تأهيل متطلبات تأهيل   55--77

  ململوفقًا للتاليوفقًا للتاليبجب أن يتم ا عالن عا العطاء بجب أن يتم ا عالن عا العطاء                       

اــاللغتني العرايــة و اــاللغتني العرايــة و   ،،يــومنييــومنيملــدة ملــدة   وو  للعطــاءللعطــاء  اأرقــام متسلســلةاأرقــام متسلســلة  تنيتنيعلــا عــا العطــاء يف  ــحيوتني يــومي علــا عــا العطــاء يف  ــحيوتني يــومي يُُي  11--88

  ..االجنليزيةاالجنليزية

  املالية.املالية.  حسب السنةحسب السنة  الاًًلحدد يف ا عالن رقم العطاء متسلسحدد يف ا عالن رقم العطاء متسلسيُُي  22--88

  كميتها.كميتها.  حدد نوع اللوازم وحدد نوع اللوازم ويُُي  33--88
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ــداع العــروض يف  ــندوق     آخــر يــوم آخــر يــوم   وو  ،،تــاريخ شــراء دعــوة العطــاء   تــاريخ شــراء دعــوة العطــاء     وو  املتقــدم االعطــاء املتقــدم االعطــاء تصــنيف تصــنيف يــتم يــتم   44--88 ــداع العــروض يف  ــندوق    ي  ي

  قيمة كوالة الدخوف يف العطاء.قيمة كوالة الدخوف يف العطاء.  وو  ،،العطاءاتالعطاءات

اضـور  اضـور    وو  ،،يتم فتح  ـندوق العطـاءات مـا قبـل جلنـة العطـاءات الـيت مت تشـكيلها        يتم فتح  ـندوق العطـاءات مـا قبـل جلنـة العطـاءات الـيت مت تشـكيلها          فتح  ندوق العطاءاتملفتح  ندوق العطاءاتمل

  ممثلني عا الشركات/ املرسسات اليت أودعت نسخ عا العطاء يف  ندوق العطاءات.ممثلني عا الشركات/ املرسسات اليت أودعت نسخ عا العطاء يف  ندوق العطاءات.

  ململوفقًا للتاليوفقًا للتاليتتم عملية فتح عروض العطاءات تتم عملية فتح عروض العطاءات   العطاءملالعطاءملتسجيل تسجيل   فتح امللاريف وفتح امللاريف و

  يتم إعطاء أرقام متسلسلة للملاريف قبل فتحها. يتم إعطاء أرقام متسلسلة للملاريف قبل فتحها.   11--1010

  ..أو ما ينوب عنهمأو ما ينوب عنهم  كافة أعضاء اللجنةكافة أعضاء اللجنةو إشران مباشر ما و إشران مباشر ما اضور اضور فتح امللاريف فتح امللاريف تتم عملية تتم عملية   22--1010

الدخوف الدخوف   فرز كواالتفرز كواالت  كافة الو ائق اليت تتضمنها وكافة الو ائق اليت تتضمنها و  االتوقيل علا امللاريف واالتوقيل علا امللاريف و  أعضاء اللجنةأعضاء اللجنةيقوم يقوم   33--1010

يتم يتم ، كما ، كما املبلغ ا مجالي للعطاءاملبلغ ا مجالي للعطاء  تدقيق البيانات اليت تتضمنها الو ائق ما حي  األرقام وتدقيق البيانات اليت تتضمنها الو ائق ما حي  األرقام و  وو  ،،املرفقةاملرفقة

قيمة الكوالة قيمة الكوالة   أو الكوالة وأو الكوالة والتأمني التأمني نوع نوع   وو  املتقدم االعطاءاملتقدم االعطاءتوريغ كافة البيانات علا منوذج يتضما اسم توريغ كافة البيانات علا منوذج يتضما اسم 

  ملعلومات مبحضر توريغ العروضملعلومات مبحضر توريغ العروضمنسق جلنة العطاءات اتدويا هذه امنسق جلنة العطاءات اتدويا هذه ا  يقوميقوم  وو  ،،السعر ا مجاليالسعر ا مجالي  وو

    . . ((77رقم رقم   )مرفق منوذج كشف توريغ عروض أسعار للمورديا)مرفق منوذج كشف توريغ عروض أسعار للمورديا

أااء مجيل أااء مجيل كما يتم تسجيل كما يتم تسجيل   ،،بل منسق جلنة العطاءاتبل منسق جلنة العطاءاتما ق ما ق    ضر فتح العروض ضر فتح العروضيتم إعداد يتم إعداد   44--1010

  وو  ،،قيمة كوالة دخوف العطاء لكل عرضقيمة كوالة دخوف العطاء لكل عرض  يتم تدويايتم تدويا  اأرقام متسلسلة، واأرقام متسلسلة، و  اتاتاالعطاءاالعطاءاملوّرديا املشاركني املوّرديا املشاركني 

  . . العروض مباشرًةالعروض مباشرًةملاريف ملاريف اللجنة اعد فتح مجيل  اللجنة اعد فتح مجيل  ق بل أعضاء ق بل أعضاء ما ما   يتم توقيعهيتم توقيعه

  املوعد احملدد كآخر موعد لتقديم العروض.املوعد احملدد كآخر موعد لتقديم العروض.  تعديالت عليها اعد التاريخ وتعديالت عليها اعد التاريخ و  ةةقبل العروض أو أيقبل العروض أو أيال ُتال ُت  55--1010

( ا نني أو ( ا نني أو 22يقل عا )يقل عا )املوّرديا املشاركني املوّرديا املشاركني إذا وجدت جلنة العطاءات عند موعد فتح العروض أن عدد إذا وجدت جلنة العطاءات عند موعد فتح العروض أن عدد   66--1010

( أو ( أو العطاءالعطاء  قرر متديد موعد تقديم العروض )إعادة طرحقرر متديد موعد تقديم العروض )إعادة طرحأن ُتأن ُتيف يف   فلها احلقفلها احلقأقل ما العدد احملتمل، أقل ما العدد احملتمل، 

  ..ااستدراج العروضااستدراج العروضحتويل العطاء إ  الشراء حتويل العطاء إ  الشراء 

  أن تقوم اوتح العرض أو العروض الواردة، وأن تقوم اوتح العرض أو العروض الواردة، و  ––  إذا اقتنعت اعدم جدويف التمديدإذا اقتنعت اعدم جدويف التمديد  –– ق للجنة العطاءات  ق للجنة العطاءات   77--1010

  اللوازم املعروفة مناسبة.اللوازم املعروفة مناسبة.  وجدت األسعار ووجدت األسعار و  يف حافيف حافدراستها و إحالتها دراستها و إحالتها 

لكل عطاء علا حدة )يف حالة تعدد لكل عطاء علا حدة )يف حالة تعدد   ملخص عرض عطاءملخص عرض عطاء   ضر الجتماع جلنة العطاءات و ضر الجتماع جلنة العطاءات وإعداد إعداد يتم يتم   88--1010

  العطاءات املقدمة لعدة معامالت شراء خمتلوة(. العطاءات املقدمة لعدة معامالت شراء خمتلوة(. 

  . . لبيان أفضل العروضلبيان أفضل العروض  فنيًافنيًا  وو  ماليًاماليًا  حتليلهاحتليلها  العطاءات ادراسة العروض املقدمة والعطاءات ادراسة العروض املقدمة و  تقوم جلنةتقوم جلنة                                
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  ململوفقًا ملا يليوفقًا ملا يليتقييمها تقييمها   تقوم جلنة العطاءات ادراسة عروض العطاء وتقوم جلنة العطاءات ادراسة عروض العطاء و                                

  كوالة دخوف العطاء.كوالة دخوف العطاء.اه اه ال ينلر يف أي عرض وري مرفق ال ينلر يف أي عرض وري مرفق   11--1212

    --ملا يليململا يليمل  ات( املقدمة للعطاء حسب تسلسلها يف السعر وفقًاات( املقدمة للعطاء حسب تسلسلها يف السعر وفقًااملورداملوردتتم دراسة العروض )تتم دراسة العروض )  22--1212

ملوا ـوات اللـوازم املطلواـة    ملوا ـوات اللـوازم املطلواـة      حـدد املعـايري الونيـة وفقـاً    حـدد املعـايري الونيـة وفقـاً    درس العروض ما الناحية الونيـة ايـ  تُ  درس العروض ما الناحية الونيـة ايـ  تُ  تُُت  11--22--1212

ختضــل كافــة العــروض لــنوس املعــايري مــا حيــ  التــزام   ختضــل كافــة العــروض لــنوس املعــايري مــا حيــ  التــزام     هلــذه الغايــة، وهلــذه الغايــة، و  يــتم إعــدادهيــتم إعــدادهعلــا جــدوف علــا جــدوف 

  شروط دعوة العطاء. شروط دعوة العطاء.   اعرفه مبوا وات واعرفه مبوا وات والطرن املتقّدم الطرن املتقّدم 

اا فـافة إ   اا فـافة إ     ،،الونيـة الونيـة   مـا النـاحيتني املاليـة و   مـا النـاحيتني املاليـة و     املتقـّدم االعطـاء  املتقـّدم االعطـاء  املـوّرد  املـوّرد  رخذ اعني االعتبار كواءة رخذ اعني االعتبار كواءة تُُت  22--22--1212

، ، مقدرته علا الوفاء االتزامات العطـاء مقدرته علا الوفاء االتزامات العطـاء   وو  ،،السااقة يف احلاالت املما لةالسااقة يف احلاالت املما لة  ههخااتخااتاعته يف السوق و اعته يف السوق و 

  و خا ًة إذا كانت قيمة العطاء كبرية ما حي  القيمة املالية. و خا ًة إذا كانت قيمة العطاء كبرية ما حي  القيمة املالية. 

وا ـوات  وا ـوات  املامل  كافـة الشـروط و  كافـة الشـروط و    فيهفيهتوفر توفر تتالذي الذي   وو  ماليًاماليًا  وو  تم التنسيب اا حالة علا العرض األنسب فنيًاتم التنسيب اا حالة علا العرض األنسب فنيًايي  33--1212

  ..اجلودةاجلودة  وو

  مـا أجـل التقيـيم النهـائي هلـا     مـا أجـل التقيـيم النهـائي هلـا     حتليـل العـروض املقدمـة    حتليـل العـروض املقدمـة      دراسـة العطـاءات و  دراسـة العطـاءات و  يقوم أعضاء جلنة العطاءات ايقوم أعضاء جلنة العطاءات ا

  ملا يليمل ملا يليمل   وفقًاوفقًا

  الشروط يف دعوة العطاء.الشروط يف دعوة العطاء.  للموا وات وللموا وات و  اًًامطااقمطااقإذا كان أرخص العروض إذا كان أرخص العروض   ململاألرخص املطااقاألرخص املطااق  11--1313

ســتبعد العــروض  ســتبعد العــروض  ، ُت، ُتللموا ــواتللموا ــوات  عــروض مطااقــة عــروض مطااقــة   إذا كانــت هنــاك عــروض خمالوــة و  إذا كانــت هنــاك عــروض خمالوــة و    أرخــص املطــااقمل أرخــص املطــااقمل   22--1313

  أرخص العروض املطااقة.أرخص العروض املطااقة.  يتم اعتماديتم اعتماداملخالوة، و املخالوة، و 

أن ختتــار أنســب أن ختتــار أنســب   ،  ــق للجنــة العطــاءات،  ــق للجنــة العطــاءاتيف حــاف وجــود خمالوــات يف كافــة العــروض املقدمــة يف حــاف وجــود خمالوــات يف كافــة العــروض املقدمــة     األنســبملاألنســبمل  33--1313

  الشروط اليت توي االغرض.الشروط اليت توي االغرض.  النوع والنوع و  السعر والسعر و  العروض ما حي  اجلودة والعروض ما حي  اجلودة و

اعتماد اعتماد يتم يتم ، ، السعرالسعرمتطااقة يف متطااقة يف   إذا كانت مجيل العروض مطااقة ملوا وات دعوة العطاء وإذا كانت مجيل العروض مطااقة ملوا وات دعوة العطاء و  األجودملاألجودمل  44--1313

  العرض الذي يتووق ااجلودة.العرض الذي يتووق ااجلودة.

  اليت حتتمل أكثر ما توسري.اليت حتتمل أكثر ما توسري.  ستبعد العروض الغامضة وستبعد العروض الغامضة وتُُت  11--44--1313

إال يف األحواف اليت يشرتط إال يف األحواف اليت يشرتط   ،،أخريفأخريف  ةةاستبعاد كمياستبعاد كمي  د ود وما عرض املوّرما عرض املوّرة ة معينمعين  ةةبجوز اختيار كميبجوز اختيار كمي  22--44--1313

  ملة.ملة.اافيها املورد الكميه كفيها املورد الكميه ك

  األسعار أعلا ما سعر السوق.األسعار أعلا ما سعر السوق.قل قل أأإعادة طرح العطاء يف األحواف اليت يكون فيها إعادة طرح العطاء يف األحواف اليت يكون فيها تتم تتم   33--44--1313

علا لوحة علا لوحة   سواء سواء   ،،االطرق املعتمدة لذلك حسب نلام الدائرةاالطرق املعتمدة لذلك حسب نلام الدائرةأااء الوائزيا االعطاء أااء الوائزيا االعطاء   نشرنشريتم يتم   44--44--1313

  ..وسيلة ما الوسائل املختلوة كالصحافة مثاًلوسيلة ما الوسائل املختلوة كالصحافة مثاًل  ةةأو اأيأو اأيا عالنات ا عالنات 
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ــان         55--44--1313 ــة دون ايـ ــت أو يف أي مرحلـ ــاء يف أي وقـ ــوة عطـ ــاء أي دعـ ــا يف إلغـ ــاءات اقهـ ــة العطـ ــتون جلنـ ــان       حتـ ــة دون ايـ ــت أو يف أي مرحلـ ــاء يف أي وقـ ــوة عطـ ــاء أي دعـ ــا يف إلغـ ــاءات اقهـ ــة العطـ ــتون جلنـ حتـ

  للمتقــدمني اــالعروضللمتقــدمني اــالعروضهلــا أن تــرفمل كــل أو اعــمل العــروض املقدمــة إليهــا دون أن يكــون  هلــا أن تــرفمل كــل أو اعــمل العــروض املقدمــة إليهــا دون أن يكــون    وو  ،،األســباباألســباب

ــديم      ــا تقـ ــئ عـ ــرر ناشـ ــارة أو فـ ــا يف أي خسـ ــالرجوع إليهـ ــق اـ ــديم     احلـ ــا تقـ ــئ عـ ــرر ناشـ ــارة أو فـ ــا يف أي خسـ ــالرجوع إليهـ ــق اـ ــهم،احلـ ــهم،عروفـ ــة    وو  عروفـ ــا جلنـ ــب علـ ــة  ال يرتتـ ــا جلنـ ــب علـ ال يرتتـ

  التزامات مادية أو وري مادية مقاال ذلك.التزامات مادية أو وري مادية مقاال ذلك.  ةةالعطاءات أو اجلهة املختصة االشراء أيالعطاءات أو اجلهة املختصة االشراء أي

  

خذ املوافقة النهائية علا النوقات )املوازنة( اخلا ة اهذا البند حسـب التكلوـة الوعليـة مـا العـرض      خذ املوافقة النهائية علا النوقات )املوازنة( اخلا ة اهذا البند حسـب التكلوـة الوعليـة مـا العـرض      أأيتم يتم 

ــتم       وو  ،،املعتمــداملعتمــد ــتم     يف حــاف عــدم أخــذ املوافقــة ال ي ــتم   و الو الاختــاذ ا جــراءات الالزمــة،   اختــاذ ا جــراءات الالزمــة،   يف حــاف عــدم أخــذ املوافقــة ال ي ــتم ي إ  ا دارة إ  ا دارة رســاف طلــب الشــراء   رســاف طلــب الشــراء   إإي

ا جـراءات  ا جـراءات  املشـكلة حسـب   املشـكلة حسـب     هـذه هـذه يف دائـرة املاليـة حلـل    يف دائـرة املاليـة حلـل      املوازنة و التقاريراملوازنة و التقاريردارة دارة إإاملعنية مراجعة املعنية مراجعة   ا دارةا دارةو علا و علا   لالعتماد،لالعتماد،

    إإ  املــوّرد املعتمــداملــوّرد املعتمــد  تقــوم اللجنــة اإرســاف عــروض العطــاءات و تقــوم اللجنــة اإرســاف عــروض العطــاءات و و يف حــاف املوافقــة و يف حــاف املوافقــة   ،،املوازنــة و التقــاريراملوازنــة و التقــاريراــإدارة اــإدارة اخلا ــة اخلا ــة 

ــوّرد  ااعتمــادااعتمــادعــدم ممانعــة  عــدم ممانعــة    إاــداءإاــداء  وو  للموا ــوات،للموا ــوات،مطااقتهــا مطااقتهــا   العــام لدراســة العــروض و  العــام لدراســة العــروض و    املــديراملــدير ــوّردامل  ــاحب املوا ــوات   ــاحب املوا ــوات    امل

  ..املطااقةاملطااقة

  

تتخـذ  تتخـذ    ،،ااعتمـاد املـوّرد مـا اللجنـة الونيـة     ااعتمـاد املـوّرد مـا اللجنـة الونيـة     علـا فـوء كتـاب املوافقـة     علـا فـوء كتـاب املوافقـة       ململااعتمـاد املـوّرد  ااعتمـاد املـوّرد    قرار جلنـة العطـاءات  قرار جلنـة العطـاءات  

  ..خذ املوافقات علا النوقاتخذ املوافقات علا النوقاتأأاعد اعد   ااعتماد املوّردااعتماد املوّردجلنة العطاءات قرارها جلنة العطاءات قرارها 

  

  املوردملاملوردمل  إاالغإاالغ

الكواالت إ  الكواالت إ    تعاد التأمينات وتعاد التأمينات و  العطاء مبوجب كتاب راي )قرار ا حالة( والعطاء مبوجب كتاب راي )قرار ا حالة( والوائز االوائز ااملورد املورد يتم إاالغ يتم إاالغ   11--1616

  ..اعتمادهماعتمادهميتم يتم املورديا الذيا مل املورديا الذيا مل 

إاالغ إاالغ يعتا يعتا   وو  ،،عاد إليه كوالة الدخوف االعطاءعاد إليه كوالة الدخوف االعطاءتُُت  وو  ،،تقديم كوالة حسا تنويذتقديم كوالة حسا تنويذ  املعتمداملعتمدطلب ما املورد طلب ما املورد يُُي  22--1616

  توقيل اتواقية التوريد.توقيل اتواقية التوريد.املعتمد املعتمد د د طلب ما املوّرطلب ما املوّريُُي  وو  ،،للعقد ما الناحية القانونيةللعقد ما الناحية القانونية  اًًاد إمتامد إمتاماملوّراملوّر

منه اأنه مطلل علا كافة  تويات منه اأنه مطلل علا كافة  تويات   االتواقية اعرتافًااالتواقية اعرتافًا  وواالعتماد االعتماد التوقيل علا قرار التوقيل علا قرار   ووإاالغ املوّرد إاالغ املوّرد عتا عتا يُُي  33--1616

  مضمونها.مضمونها.  مبحتوياتها ومبحتوياتها و  تامًاتامًا  أنه ملتزم التزامًاأنه ملتزم التزامًا  وو  ،،كل ما يتعلق اهماكل ما يتعلق اهما  وو  ،،االتواقيةاالتواقية  وواالعتماد االعتماد قرار قرار 

  

  توقيل عقد/ اتواقية التوريدملتوقيل عقد/ اتواقية التوريدمل

طلـب منـه   طلـب منـه   يُُي  ،،د مبجرد قبـوف إبجااـه مـا قبـل الـدائرة     د مبجرد قبـوف إبجااـه مـا قبـل الـدائرة     اليت يرتبها القانون علا املوّراليت يرتبها القانون علا املوّراالروم ما االلتزامات االروم ما االلتزامات   11--1717
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    علا ما جاء يف شروط دعوة العطاء.علا ما جاء يف شروط دعوة العطاء.  التوقيل علا عقد التوريد الذي ميثل تأكيدًاالتوقيل علا عقد التوريد الذي ميثل تأكيدًا  احلضور واحلضور و  فورًافورًا

  ..أية شروط أخريف إفافيةأية شروط أخريف إفافية  املوا وات واملوا وات و  إ  الشروط وإ  الشروط وعقد التوريد عقد التوريد بجب أن يشري بجب أن يشري   22--1717

  

  أمر املباشرة االتوريدملأمر املباشرة االتوريدمل

أو أو   //املعداتاملعدات  //اآلالتاآلالت  املواد/املواد/  د حتا يبدأ اعملية توريدد حتا يبدأ اعملية توريداعد توقيل االتواقية يتم إرساف أمر املباشرة للموّراعد توقيل االتواقية يتم إرساف أمر املباشرة للموّر  11--1818

  املتوق عليها. املتوق عليها.   اخلدماتاخلدماتاللوازم أو اللوازم أو 

موقل البناء موقل البناء   تسليمتسليمخاص اخاص ا   ضر ضر  هناكهناك  فيكونفيكونمقاولة إنشاء مباني، مقاولة إنشاء مباني،   يتضمايتضما  العطاءالعطاء  كانكان  إذاإذا  22--1818

  ..للمقاوفللمقاوف

  

  الستالم املواد اليت مت توريدها وتقوم اللجنة مبا يليملالستالم املواد اليت مت توريدها وتقوم اللجنة مبا يليمل  يتم تشكيل جلنةيتم تشكيل جلنة  االستالمملاالستالممل

  الـيت وفـعت فـما العطـاء و    الـيت وفـعت فـما العطـاء و      ااملوا ـوات ااملوا ـوات مطااقتها مطااقتها   اعد التصنيل واعد التصنيل و  مجيل اللوازم أ ناء ومجيل اللوازم أ ناء و  فحص املواد وفحص املواد و  11--1919

)خيتلف الوفل إذا كان موفوع الشراء مستورد ما خـارج الدولـة، و يف هـذه    )خيتلف الوفل إذا كان موفوع الشراء مستورد ما خـارج الدولـة، و يف هـذه      د اتوريدها.د اتوريدها.اليت تعهد املوّراليت تعهد املوّر

  احلالة يكون الوحص األولي ملوفوع الشراء يف املصنل ذاته(. احلالة يكون الوحص األولي ملوفوع الشراء يف املصنل ذاته(. 

مــني مــني أأ))  مــني املســتودعمــني املســتودعأأ  حــدهمحــدهمأأيكــون يكــون األقــل، األقــل، علــا علــا   عضــاءعضــاءأأجلنــة مكونــة مــا  ال ــة  جلنــة مكونــة مــا  ال ــة    يــتم االســتالم مــا قبــل يــتم االســتالم مــا قبــل   22--1919

دخــاف دخــاف إإســند ســند يقــوم اتحريــر يقــوم اتحريــر     تقريــر االســتالم   تقريــر االســتالم إإ  اا فــافةاا فــافة  وو  ،،مســتودع يف الــدائرةمســتودع يف الــدائرة  املخــزن( يف حــاف وجــوداملخــزن( يف حــاف وجــود

  ..األ وفاأل وف  املستودع حسب   املستودع حسب إإ  ااملوادااملواد

  مل البضاعة املستلمة.مل البضاعة املستلمة.ملطااقته ملطااقته علا أمر الشراء علا أمر الشراء   االطالعاالطالعحق حق يكون للجنة االستالم يكون للجنة االستالم   33--1919

كأعضــاء جلنــة كأعضــاء جلنــة   أشــخاصأشــخاص   ال ــة ال ــةيــتم توقيــل يــتم توقيــل   الطالبــة،الطالبــة،الــدائرة الــدائرة يف حــاف عــدم وجــود مســتودع )خمــزن( يف  يف حــاف عــدم وجــود مســتودع )خمــزن( يف    44--1919

  توقيل املسـتلم للبضـاعة     توقيل املسـتلم للبضـاعة   اا فافة إاا فافة إاملرفق اا جراء( املرفق اا جراء(   معد هلذا الغرض ومعد هلذا الغرض واستالم مواد )علا النموذج الفاستالم مواد )علا النموذج الف

و ال يشــرتط و ال يشــرتط اإدارتــه اإدارتــه   ةةمســتلم للمــواد اخلا ــمســتلم للمــواد اخلا ــهــو نوســه الفهــو نوســه الف  اللجنــةاللجنــةن يكــون عضــو مــا ن يكــون عضــو مــا أأو بجــوز و بجــوز أو اخلدمــة، أو اخلدمــة، 

  يف جلنة االستالم.يف جلنة االستالم.  عضوًاعضوًان يكون ن يكون أأمستلم مستلم االفاالف

)يف حــاف )يف حــاف   املصــروفاتاملصــروفاتجلنــة جلنــة   وو  )يف حــاف وجــود مســتودع أو عدمــه(  )يف حــاف وجــود مســتودع أو عدمــه(    اخلــدمات و املــواد اخلــدمات و املــواد تمــد جلنــة اســتالم  تمــد جلنــة اســتالم  ُتْعُتْع  55--1919

  كل حسب اختصا ه.كل حسب اختصا ه.  الدوائر املختلوةالدوائر املختلوةاي  تتشكل ما مندواني ميثلون اي  تتشكل ما مندواني ميثلون   وجود املستودع(وجود املستودع(

االنسبة ملراقبة اخلدمات املتعاقد علا تزويدها،  ق للجنة املختصة التأكد ااستمرار ما التزام املوّرد االنسبة ملراقبة اخلدمات املتعاقد علا تزويدها،  ق للجنة املختصة التأكد ااستمرار ما التزام املوّرد   66--1919

للخدمات االشروط املتوق عليها يف العقد املام مل املوّرد، و يتوجب علا اجلهـة املسـتويدة مـا اخلدمـة     للخدمات االشروط املتوق عليها يف العقد املام مل املوّرد، و يتوجب علا اجلهـة املسـتويدة مـا اخلدمـة     

دمة املقدم هلا، و ذلك ما مراحل دمة املقدم هلا، و ذلك ما مراحل تقديم تقارير دورية  دارة املشرتيات و التعاقدات تتضما مستويف اخلتقديم تقارير دورية  دارة املشرتيات و التعاقدات تتضما مستويف اخل

  فمان جودة تقديم اخلدمة املتعاقد عليها. فمان جودة تقديم اخلدمة املتعاقد عليها. 
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املواد املواد و و   اخلدماتاخلدماتأن ترفمل أو تطلب تعديل أو أن ترفمل أو تطلب تعديل أو املشرتاة املشرتاة   و اخلدماتو اخلدمات  لموادلموادلل  االنسبةاالنسبة  االستالماالستالم  جنةجنةلل ق ل ق ل  11--2020

طالبات األخريف اليت طالبات األخريف اليت اا فافة إ  املاا فافة إ  املالشروط املذكورة يف العطاء الشروط املذكورة يف العطاء   اللوازم اليت ال تطااق املوا وات واللوازم اليت ال تطااق املوا وات و  وو

  ، علا أن يتم ذلك عا طريق إدارة املشرتيات و التعاقدات. ، علا أن يتم ذلك عا طريق إدارة املشرتيات و التعاقدات. تنتج عا ذلكتنتج عا ذلك

طالبة طالبة املاملللجنة للجنة ، فإنه  ق ، فإنه  ق املشرتاةاملشرتاة  أو إاداف اللوازم أو املوادأو إاداف اللوازم أو املواد  د ما تعديل أو تغيريد ما تعديل أو تغيرييف حالة عدم متكا املوّريف حالة عدم متكا املوّر  22--2020

النقل للوازم املرفوفة إ   له أو النقل للوازم املرفوفة إ   له أو   الشحا والشحا ود كافة مصاريف د كافة مصاريف يتحمل املوّريتحمل املوّر  وو  ،،لشراءلشراءاإلغاء أمر ااإلغاء أمر ا

  ، علا أن يتم ا لغاء الحقًا عا طريق إدارة املشرتيات و التعاقدات. ، علا أن يتم ا لغاء الحقًا عا طريق إدارة املشرتيات و التعاقدات. مستودعاتهمستودعاته

التأكد ما التأكد ما   تشغيلها وتشغيلها واستعماهلا أو استعماهلا أو مت مت   مطااقة للموا وات ومطااقة للموا وات واملشرتاة املشرتاة املواد املواد اأن اأن إذا تأكدت اللجنة إذا تأكدت اللجنة   33--2020

يتم حتضري سند يتم حتضري سند   (، كما و(، كما ومسبقًامسبقًاموفح موفح هو هو التوقيل )كما التوقيل )كما   االستالم واالستالم و  هاهاميكنميكن  حينئٍذحينئٍذ  ،، الحيتها الحيتها

  علا أن يتم ذلك اعلم إدارة املشرتيات و التعاقدات. علا أن يتم ذلك اعلم إدارة املشرتيات و التعاقدات. ، ، يتم تقديم كوالة الصيانةيتم تقديم كوالة الصيانة  إدخاف ااملواد املعنية، وإدخاف ااملواد املعنية، و

و التعاقدات و التعاقدات   املشرتياتاملشرتياتإدارة إدارة و مدير و مدير أألدائرة املالية لدائرة املالية   مبوافقة كتااية ما املدير العاممبوافقة كتااية ما املدير العام  ووُيستثنا مما سبق ُيستثنا مما سبق   44--3030

د تايرًا د تايرًا ذلك يف حالة اقتناع املدير العام ااألسباب اليت قدمها املوّرذلك يف حالة اقتناع املدير العام ااألسباب اليت قدمها املوّر  مهلة التوريد للمورد ومهلة التوريد للمورد ومتديد متديد 

  للتأخري املفاَّر و الناتج عا وقوع ظرون قاهرة خارجة عا إرادة املوّرد. للتأخري املفاَّر و الناتج عا وقوع ظرون قاهرة خارجة عا إرادة املوّرد. 

  

  

كما ورد كما ورد   و موعد التسليم و الكمياتو موعد التسليم و الكميات  طريقة الشحاطريقة الشحا  أن حتدد موقل تسليم البضاعة وأن حتدد موقل تسليم البضاعة و  علا الدائرةعلا الدائرة                          

  مل مل ذلك علا النحو التاليذلك علا النحو التالي  أن تثبت ذلك يف عقد الشراء، وأن تثبت ذلك يف عقد الشراء، و  د، ود، وعرض املوّرعرض املوّر  ااملوا وات العامة وااملوا وات العامة و

  (مل و(مل ويف حاف البناء أو التسوياتيف حاف البناء أو التسويات  )موقل املشروع)موقل املشروع  ن وجدتن وجدتإإ  ستودعاتستودعاتموقل الدائرة أو املموقل الدائرة أو املموقل التسليم يف موقل التسليم يف   11--2121

  د. د. اعتبارها ملزمة للموّراعتبارها ملزمة للموّر  هي تضما اذلك و وف البضاعة إ  مستودعاتها وهي تضما اذلك و وف البضاعة إ  مستودعاتها و

  مستودعاتها.مستودعاتها.هنا يرتتب علا إدارة الدائرة نقل البضاعة ما املوقل إ  هنا يرتتب علا إدارة الدائرة نقل البضاعة ما املوقل إ    موقل التسليم يف أرض البائلمل وموقل التسليم يف أرض البائلمل و  22--2121

حدد موعد التسليم و الكميات يف حاف الروبة يف التوريد اجلزئي للمواد و ذلك حدد موعد التسليم و الكميات يف حاف الروبة يف التوريد اجلزئي للمواد و ذلك مل ُيمل ُي  التسليمالتسليم  موعدموعد  33--2121

  ينطبق علا اخلدمات و الصيانة.ينطبق علا اخلدمات و الصيانة.
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222211

22221111

  ،،دائرة املاليـة فيهـا  دائرة املاليـة فيهـا  املنتـدب املـالي لـ   املنتـدب املـالي لـ   شرتط عضوية شرتط عضوية و ُيو ُي  ،،الدائرة أو ما ينوب عنهالدائرة أو ما ينوب عنهعام عام و يتم تشكيلها ارئاسة مدير و يتم تشكيلها ارئاسة مدير 

الـدائرة  الـدائرة  عـام  عـام  يكون ملدير يكون ملدير   األعضاء،األعضاء،ما عدد ما ما عدد ما هذه اللجنة هذه اللجنة تتكون تتكون   ووطلبات الشراء، طلبات الشراء، شرتط موافقته علا شرتط موافقته علا تُُتكما كما 

    ململو يكون ما مهامهاو يكون ما مهامهااختيارهم، اختيارهم،  الحية  الحية أو ما ينوب عنه أو ما ينوب عنه 

  ..طلبات الشراءطلبات الشراءتقدميها لتقدميها لقبل قبل   ما املواد و اخلدماتما املواد و اخلدماتاملعنية املعنية تقييم احتياجات الدائرة تقييم احتياجات الدائرة   11  ––  11  ––  11  ––  2222            

الــيت تتطلــب هــذا النــوع مــا  الــيت تتطلــب هــذا النــوع مــا  حتليــل طبيعــة العمــل  حتليــل طبيعــة العمــل  و و   ،،املقدمــةاملقدمــة  األ ــوفاأل ــوفشــراء شــراء تقيــيم طلبــات تقيــيم طلبــات   22  ––  11  ––  11  ––  2222            

  ما الدائرة املعنية. ما الدائرة املعنية.   تقديم طلبات الشراءتقديم طلبات الشراءعند عند   األ وفاأل وف

  

22221122

  ململعلا النحو التاليعلا النحو التالي، ، املاليةاملالية  دائرةدائرةاقرار ما مدير عام اقرار ما مدير عام العطاءات العطاءات تشكيل جلنة تشكيل جلنة يتم يتم 

    ..للجنةللجنةرئيسًا رئيسًا و يكون و يكون   ،،ما ينوب عنهما ينوب عنه  أوأو  مدير عام دائرة املاليةمدير عام دائرة املالية      11  ––  22  ––  11  ––  2222

ن ن أأعلا علا   ،،و الثانيةو الثانيةأأأي منهم عا األو  أي منهم عا األو  درجة درجة  ال ة ما قيادات موظوي الدائرة ال تقل  ال ة ما قيادات موظوي الدائرة ال تقل   22  ––  22  ––  11  ––  2222

ما ما   اًًامووفمووف  ، و، وفيهافيها  أو ما ينوب عنه عضوًاأو ما ينوب عنه عضوًاو التعاقدات و التعاقدات املشرتيات املشرتيات إدارة إدارة   يكون مديريكون مدير

  قبل الدائرة املعنية  احبة الطلب ملناقشة أو اعتماد الشروط و املوا وات وقبل الدائرة املعنية  احبة الطلب ملناقشة أو اعتماد الشروط و املوا وات و

  الونية. الونية.   ا جراءاتا جراءات

ذلك ملعرفة رأيه يف حاف ذلك ملعرفة رأيه يف حاف   وو  ،،خمتصخمتص  ببري فينببري فين  االستعانةاالستعانةللجنة العطاءات حق للجنة العطاءات حق   33  ––  22  ––  11  ––  2222

  ..لذلكلذلكاقتضت احلاجه اقتضت احلاجه 

مهامها مهامها يكون ما يكون ما   ووتكون قراراتها ااألولبية، تكون قراراتها ااألولبية،   جتتمل اللجنة دوريًا أو عند احلاجة، وجتتمل اللجنة دوريًا أو عند احلاجة، و  44  ––  22  ––  11  ––  2222

  مل مل األساسية ما يلياألساسية ما يلي

aa))   أو أو   عروض موتوحة أو مغلقةعروض موتوحة أو مغلقة  ما يتعلق اها ما استدراجما يتعلق اها ما استدراج  طلبات الشراء وطلبات الشراء ومناقشة مناقشة

  طرح عطاء أو أية أمور أخريف.طرح عطاء أو أية أمور أخريف.

bb))  األسعاراألسعارتوريغها يف  افر عروض توريغها يف  افر عروض   فتح العروض الواردة وفتح العروض الواردة و  عمل  ضرعمل  ضر..  

cc))   املشرتيات.املشرتيات.  العطاءات والعطاءات و  مجيل املوافيل املتنوعة اخلا ة االلوازم ومجيل املوافيل املتنوعة اخلا ة االلوازم ومناقشة مناقشة  
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22221133  

و تكون مهمتها و تكون مهمتها ألعضاء، ألعضاء، ااأحد هرالء أحد هرالء املالية املالية و يكون مندوب دائرة و يكون مندوب دائرة األقل، األقل، علا علا   أعضاءأعضاء   الث الثو تتكون ما و تتكون ما 

و التأكد ما و التأكد ما   ،،الدائرةالدائرة  املطلواة ما قبلاملطلواة ما قبلاملواد أو اخلدمات أو األ وف املواد أو اخلدمات أو األ وف   الكميات ماالكميات ما  التأكد ما استالمالتأكد ما استالم

هلذه هلذه   مناسبًامناسبًاجتده جتده احلق ااالستعانة مبا احلق ااالستعانة مبا للجنة للجنة و و   ،،مطااقة موا واتها للموا وات املطلواة أ اًلمطااقة موا واتها للموا وات املطلواة أ اًل

  الغاية.الغاية.

مل و جود فتحة تناسب امللاريف اخلا ة مل و جود فتحة تناسب امللاريف اخلا ة   ،،و وري شوانو وري شوانا والق ا والق حكم حكم يكون  ندوق العطاءات ُميكون  ندوق العطاءات ُم  11--2323

ما ما بروجه بروجه ال تسمح ال تسمح   وو  ،،و تسمح ادخوف املغلفو تسمح ادخوف املغلف  األعلا،األعلا،و تكون الوتحة ما و تكون الوتحة ما األسعار األسعار اتقديم اتقديم 

  الصندوق.الصندوق.

  ااعلعل  ––  علا تعليمات املدير العامعلا تعليمات املدير العام  اناء اناء   ––و تكون املواتيح موزعة و تكون املواتيح موزعة األقل، األقل، علا علا   نينييكون للصندوق قوليكون للصندوق قول  22--2323

الصندوق إال اوجود الصندوق إال اوجود وتح وتح اي  ال ُياي  ال ُي  ،،كثر ما إدارةكثر ما إدارةأأكثر ما موظف أو رئيس قسم أو مدير يف كثر ما موظف أو رئيس قسم أو مدير يف أأ

فتح الصندوق ادون فتح الصندوق ادون األقل األقل ال يستطيل طرن واحد ممثل  دارة واحدة علا ال يستطيل طرن واحد ممثل  دارة واحدة علا   وو  ،،معًامعًااألشخاص األشخاص 

  ..األخريفاألخريفا دارات ا دارات اليت متثل اليت متثل األطران األطران وجود وجود 

بل املدير العام أو بل املدير العام أو يتم تسميته ما ق يتم تسميته ما ق شران موظف شران موظف إإيف مكان موتوح و حتت يف مكان موتوح و حتت يتم وفل الصندوق يتم وفل الصندوق   33--2323

  . . و ال يوفل يف مكان خموي أو وري مكشونو ال يوفل يف مكان خموي أو وري مكشون  ،،ما ينوب عنهما ينوب عنه

اليت تقوم اتقديم ملاريف العروض داخل الصندوق يف كشف ما اليت تقوم اتقديم ملاريف العروض داخل الصندوق يف كشف ما املوّرديا املوّرديا ااء ااء أأيتم تسجيل يتم تسجيل   44--2323

الصندوق و الصندوق و قارن هذا الكشف مل  ضر فتح قارن هذا الكشف مل  ضر فتح و ُيو ُي  ،،الصندوقالصندوقعلا علا اا شران اا شران قبل املوظف املكلف قبل املوظف املكلف 

ما املدير العام يف حاف وجود اختالن يف ما املدير العام يف حاف وجود اختالن يف   مكلوةمكلوةما قبل جلنة ما قبل جلنة   يتم التحقيقيتم التحقيقو و   ،،توريغ امللاريفتوريغ امللاريف

  توريغ  امللاريف.توريغ  امللاريف.  شف الصندوق و  ضر فتح وشف الصندوق و  ضر فتح واني كاني كاألعداد األعداد أو أو األااء األااء 

  

   ا دارةا دارةهدان هدان أأختدم ختدم ة ة   الوئات املستهدفة اطريق  الوئات املستهدفة اطريقإإيصاف اخلدمة يصاف اخلدمة إإاهلدن هو التأكد ما اهلدن هو التأكد ما..  

   يتم التنويذ مبوجبها حسب موفوع يتم التنويذ مبوجبها حسب موفوع   الثانيةملالثانيةملو و   ة،ة،اجماجممُُماألو  األو    ململالتنويذ اطريقتنيالتنويذ اطريقتنييتم يتم و و

الشراء اي  يتم دراسة كل حالة علا حده، و إجنازه االطريقة الصحيحة املناسبة لتتم الشراء اي  يتم دراسة كل حالة علا حده، و إجنازه االطريقة الصحيحة املناسبة لتتم 

  عملية الشراء انجاح، و اطريقة تضما حتقيق الرقااة و اجلودة للمادة املشرتاة. عملية الشراء انجاح، و اطريقة تضما حتقيق الرقااة و اجلودة للمادة املشرتاة. 

  ململاالو االو   الطريقةالطريقة  11--2424

استبيان دوري استبيان دوري )استطالع للرأي( أو )استطالع للرأي( أو قسم اجلودة اعمل قسم اجلودة اعمل ا دارة االتعاون مل ا دارة االتعاون مل يقوم القائمون علا يقوم القائمون علا                 

مديف الرفا عا اخلدمات مديف الرفا عا اخلدمات   وو  ،،املستخدمنياملستخدمنيتواجه تواجه للتعرن علا املشاكل و العقبات اليت للتعرن علا املشاكل و العقبات اليت 



 

 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Page no. (20) 

 

و يتم مناقشة و يتم مناقشة   ،،مقرتحات لتطوير النلاممقرتحات لتطوير النلامأية أية هناك هناك   تتذا كانذا كانإإاستيضاح ما استيضاح ما   وو  هلم،هلم،  املقدمةاملقدمة

  .. جلنة الشكاوي و املقرتحات  جلنة الشكاوي و املقرتحات املقرتحات ما قبل املقرتحات ما قبل 

  ململ  الثانيةالثانية  الطريقةالطريقة  22--2424

   رقام اهلاتف و الواكس اخلا ة ااملدير العام علا رقام اهلاتف و الواكس اخلا ة ااملدير العام علا أأيتم تعميم الايد االلكرتوني و يتم تعميم الايد االلكرتوني و

و و   ،،مل التأكيد عليه دائمًامل التأكيد عليه دائمًا  ،،توا ل مل العمالءتوا ل مل العمالءمبختلف طرق المبختلف طرق ال  مجيل املستخدمنيمجيل املستخدمني

تقديم املالحلات و تقديم املالحلات و ما ما و ذلك لتمكينهم و ذلك لتمكينهم مالئمة، مالئمة، مناسبة مناسبة   ةةو يف أيو يف أي  ،،اشكل متكرراشكل متكرر

 جلنة الشكاوي و املقرتحات   جلنة الشكاوي و املقرتحات  يقوم املدير العام اعرفها علا يقوم املدير العام اعرفها علا   الشكاوي يف حاف وجودها، والشكاوي يف حاف وجودها، و

أو التحقيق يف الشكاوي يف حاف وجود أو التحقيق يف الشكاوي يف حاف وجود يف حاف وجودها، أو التوجيه اتصحيح األخطاء يف حاف وجودها، أو التوجيه اتصحيح األخطاء 

    فرورة لذلك حسب تقديره. فرورة لذلك حسب تقديره. 

  مكتب مكتب و و التعاقدات التعاقدات دارة املشرتيات دارة املشرتيات إإارئاسة املدير العام و عضوية ممثل عا ارئاسة املدير العام و عضوية ممثل عا جلنة جلنة شكل شكل تُُت

لدراسة النتائج لدراسة النتائج املعنية مبوفوع الشراء، املعنية مبوفوع الشراء، األقسام األخريف األقسام األخريف   ووا دارات ا دارات ما ما التميز املرسسي، والتميز املرسسي، و

يتم يتم   ، و، وأسبااهاأسبااهاالشكاوي و القضاء علا الشكاوي و القضاء علا   معاجلةمعاجلةو و   ،،و تقييمهاو تقييمها  االستبياناالستبيانعا عا   املرتتبةاملرتتبة

و تدقيقها و و تدقيقها و   ،،اعنايةاعناية  دراستهادراستهامل مراعاة مل مراعاة  ايدة ) ايدة )التعامل مل الشكاوي اشوافية مطلقة التعامل مل الشكاوي اشوافية مطلقة 

ما ما   قدر ا مكانقدر ا مكان اولة االستوادة  اولة االستوادة   وو  ،،التأكد منها لضمان عدم وجود شكاوي كيديةالتأكد منها لضمان عدم وجود شكاوي كيدية

القرارات الالزمة لتصحيح القرارات الالزمة لتصحيح   تقوم اللجنة ااختاذتقوم اللجنة ااختاذ  العمل، والعمل، ومستويف مستويف لرفل لرفل   ((املالحلاتاملالحلات

لضمان عدم تكرارها و اختاذ كل ما لضمان عدم تكرارها و اختاذ كل ما و ذلك و ذلك   ،،إْن ُوج دْتإْن ُوج دْت  سبااهاسبااهاأأو القضاء علا و القضاء علا األخطاء األخطاء 

  ..ا دارةا دارةهدان هدان أأيلزم لضمان تقديم اخلدمة االشكل املطلوب مبا  قق يلزم لضمان تقديم اخلدمة االشكل املطلوب مبا  قق 
  

  ململالتاليالتالي  العنوانالعنوان  إ إ   االيدااليديف أظرن مغلقة و ُتسلبم يف أظرن مغلقة و ُتسلبم   العروضالعروض  كافةكافةإرساف إرساف   بجببجب  11--2525

  . . جلنة العطاءاتجلنة العطاءات  و التعاقدات/و التعاقدات/  املشرتياتاملشرتياتإدارة إدارة   ––  دائرة املاليةدائرة املاليةحكومة رأس اخليمة/ حكومة رأس اخليمة/ 

  األمارات العراية املتحدة. األمارات العراية املتحدة.   ––( ( 6363))مل مل ص.بص.ب، ، رأس اخليمةرأس اخليمة  

  وو  رقم العطاءرقم العطاءمكتوب عليه بط وافح مكتوب عليه بط وافح   وو  ،،فما مغلف خمتوم مغلق اإحكامفما مغلف خمتوم مغلق اإحكاماملغلقة املغلقة قدم العروض قدم العروض تُُت  22--2525

  املبني سااقًا.املبني سااقًا.  عنوان الدائرةعنوان الدائرة  وو  موفوعهموفوعه

إذا إذا   ا فافة، وا فافة، و  ووأأقدم العروض مطبوعة أو مكتواة بط اليد الوافح اخلالي ما التعديل قدم العروض مطبوعة أو مكتواة بط اليد الوافح اخلالي ما التعديل بجب أن ُتبجب أن ُت  33--2525

التوقيل ااحلا األمحر جبانب احملو أو التعديل أو التوقيل ااحلا األمحر جبانب احملو أو التعديل أو   املتقدم اعرض السعراملتقدم اعرض السعرعلا علا   احلاجة،احلاجة،اقتضت اقتضت 

إيقان تنويذ العطاء حلني إكماف الشروط املوفوعة و إيقان تنويذ العطاء حلني إكماف الشروط املوفوعة و احلق يف احلق يف   لدائرة املاليةلدائرة املاليةإال يكون إال يكون   ا فافة، وا فافة، و

  . . املتوق عليها يف الدليلاملتوق عليها يف الدليل

اعد املوعد املفحدد لوتح ملاريف اعد املوعد املفحدد لوتح ملاريف   قبل العروض وري املوقعة حسب األ وف، أو اليت ترد متأخرةقبل العروض وري املوقعة حسب األ وف، أو اليت ترد متأخرةال ُتال ُت  44--2525

  ..معيبًامعيبًا  نلر يف العروض الناقصة نقصًانلر يف العروض الناقصة نقصًاال ُيال ُي  ، و، والعطاءالعطاء
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مجيل املكاتبات املتعلقة مجيل املكاتبات املتعلقة    رساف رسافبني يف عرفه عنوانًا  ااتًا بني يف عرفه عنوانًا  ااتًا أن ُيأن ُي  املتقدم اعرض السعراملتقدم اعرض السعراملوّرد املوّرد علا علا   55--2525

أو اياناته أو اياناته   عا أي تغيري أو تعديل يف عنوانهعا أي تغيري أو تعديل يف عنوانه  رايرايأن يبلغ الدائرة اكتاب أن يبلغ الدائرة اكتاب ، كما ينبغي ، كما ينبغي عليهعليه  االعطاءاالعطاء

فإن فإن إال إال   ، و، واألساسية اليت سبق إرساهلا  دارة املشرتيات و التعاقدات عند إدراجه يف سجل املوّرديااألساسية اليت سبق إرساهلا  دارة املشرتيات و التعاقدات عند إدراجه يف سجل املوّرديا

رتك له يف رتك له يف عتا مجيل املكاتبات اليت ُتعتا مجيل املكاتبات اليت ُتتُُت  مبراعاة هذا التغيري أو التعديل، ومبراعاة هذا التغيري أو التعديل، و  مًةمًةلَزلَزال تكون ُمال تكون ُم  دائرةدائرةالال

  فعاًل.فعاًل.رايًة و مت إيصاهلا تسليمها للموّرد رايًة و مت إيصاهلا تسليمها للموّرد   االايد املسجلاالايد املسجلله له   احملل املذكور أو ترسلاحملل املذكور أو ترسل

)التزام اقبوف ا حالة( )التزام اقبوف ا حالة( مصرفية مصرفية رفق مل عرفه كوالة رفق مل عرفه كوالة أن ُيأن ُياملفتقدم اعرض السعر املفتقدم اعرض السعر املوّرد املوّرد علا علا بجب بجب   66--2525

هذه هذه ن تكون ن تكون أأعلا علا   ،،ُتحدد ما قبل جلنة العطاءاتُتحدد ما قبل جلنة العطاءاتمئوية ما قيمة العطاء مئوية ما قيمة العطاء للدخوف يف العطاء انسبة للدخوف يف العطاء انسبة 

  9090سارية املوعوف ملدة ال تقل عا سارية املوعوف ملدة ال تقل عا تكون الكوالة تكون الكوالة   و أنو أن  ،، ادرة عا انك معرتن اه يف الدولة ادرة عا انك معرتن اه يف الدولةكوالة كوالة الال

  خالف هذه الورتة.خالف هذه الورتة.قبل عرفه قبل عرفه الذي مل ُيالذي مل ُي  موّردموّرديتم إعادة الكوالة لليتم إعادة الكوالة لل  يومًا ما موعد إوالق العطاء، ويومًا ما موعد إوالق العطاء، و

العطاء العطاء % ما قيمة % ما قيمة 1010انسبة انسبة     سا تنويذسا تنويذحُُح  العطاء تقديم كوالة العطاء تقديم كوالة ااالوائز الوائز بجب علا املوّرد الذي بجب علا املوّرد الذي   77--2525

إليه كوالة الدخوف يف العطاء اعد قبوف كوالة إليه كوالة الدخوف يف العطاء اعد قبوف كوالة ُتعاد ُتعاد   ، و، والذي مت اعتماده ما قبل جلنة العطاءاتالذي مت اعتماده ما قبل جلنة العطاءات

أو تقليلها أو إلغائها أو تقليلها أو إلغائها ق يف زيادة قيمة هذه الكوالة ق يف زيادة قيمة هذه الكوالة احلاحل  للجنة العطاءاتللجنة العطاءاتاأن اأن   ، علمًا، علمًا  حسا التنويذحسا التنويذ  

  ..مناسبًامناسبًا  ما تراُهما تراُهحسبحسب

  ما قبل جلنة العطاءاتما قبل جلنة العطاءاتمدته الزمنية مدته الزمنية ُتحدد ُتحدد  يانة  يانة فمان فمان العطاء تقديم العطاء تقديم املوّرد الوائز ااملوّرد الوائز اعلا علا   88--2525

ملوفوع التوريد إذا كان خاص اأعماف إنشاءات أو توريد آالت أو معدات أو سيارات أو ما ما ملوفوع التوريد إذا كان خاص اأعماف إنشاءات أو توريد آالت أو معدات أو سيارات أو ما ما االنسبة االنسبة 

قرير قرير تتستعاد إليه كوالة حسا التنويذ اعد تقديم الستعاد إليه كوالة حسا التنويذ اعد تقديم ال  عند تسليم األعماف املنجزة وعند تسليم األعماف املنجزة وشأن ذلك، شأن ذلك، 

  النهائي لألعماف املنجزة.النهائي لألعماف املنجزة.

أن يذكر يف عرفه الد املنشأ للبضاعة املعروفة واجلهة الصانعة واالسم التجاري ، أن يذكر يف عرفه الد املنشأ للبضاعة املعروفة واجلهة الصانعة واالسم التجاري ،   املوّرداملوّردعلا علا   99--2525

  كلما كان ذلك ممكنا. كلما كان ذلك ممكنا. 

  ، اا فافة، اا فافةالكتالوجات اخلا ة اهاالكتالوجات اخلا ة اها  مل عرفه املوا وات الدقيقة للبضاعة املعروفة ومل عرفه املوا وات الدقيقة للبضاعة املعروفة و  املوّرداملوّردقدم قدم يُيُ  1010--2525

  نشرات فنية أو معلومات أو ايانات ما شأنها التعريف اهذه البضاعة.نشرات فنية أو معلومات أو ايانات ما شأنها التعريف اهذه البضاعة.  إ  أيةإ  أية

بل اجلهات الراية للدخوف بل اجلهات الراية للدخوف ص ما ق ص ما ق خّّخرََرمُُم  ثبت أن املتعهد مرهل وثبت أن املتعهد مرهل وإرفاق كل ما ُيإرفاق كل ما ُياااملوّرد املوّرد كما يقوم كما يقوم   1111--2525

  يف العطاء.يف العطاء.

تنويذه يف هذا تنويذه يف هذا ااثبت أن املتعهد قد قام اتنويذ مشاريل مشااهة ملا سيقوم ثبت أن املتعهد قد قام اتنويذ مشاريل مشااهة ملا سيقوم إرفاق ما ُيإرفاق ما ُياااملوّرد املوّرد و يقوم و يقوم   1212--2525

  ..ميلك اخلاة للقيام االتنويذميلك اخلاة للقيام االتنويذ  أنهأنهو و   ،،العطاءالعطاء

ما التاريخ ما التاريخ   يومًايومًا  تسعنيتسعنيالرجوع عنه ملدة الرجوع عنه ملدة   ال بجوزال بجوز  وو  ،،املوعوفاملوعوفساري ساري الدائرة أن يبقا العرض الدائرة أن يبقا العرض   تشرتطفتشرتطف  1313--2525

  ..، و علا املوّرد قبوف ذلك، و علا املوّرد قبوف ذلكلكلكاستجد ما هو خالن ذاستجد ما هو خالن ذاحملدد لقبوف العروض، إال إذا احملدد لقبوف العروض، إال إذا 

كذلك كذلك   التعليمات امللحقة اها، والتعليمات امللحقة اها، و  الشروط والشروط و  املوا وات واملوا وات و  التدقيق يف دعوة العطاء والتدقيق يف دعوة العطاء واملوّرد املوّرد علا علا   1414--2525

يتحمل النتائج املرتتبة علا عدم قيامه اهذا يتحمل النتائج املرتتبة علا عدم قيامه اهذا حي  إنه حي  إنه   ،،الكمياتالكميات  التدقيق يف جدوف األسعار والتدقيق يف جدوف األسعار و
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  التدقيق اصورة  حيحة.التدقيق اصورة  حيحة.

لنوسها اق استبعاد أي عرض ال يقدم كوالة الدخوف االعطاء )حسبما لنوسها اق استبعاد أي عرض ال يقدم كوالة الدخوف االعطاء )حسبما   جلنة العطاءاتجلنة العطاءاتحتتون حتتون   1515--2525

أنه أنه أو أو   ،،كافيٍةكافيٍة  اصورٍةاصورٍة  اعد موعد إوالق العطاء أو ال يكون وافحًااعد موعد إوالق العطاء أو ال يكون وافحًا  يتم تقدميهايتم تقدميهاهو مطلوب( أو هو مطلوب( أو 

يف ايان موا وات أي مادة ما مواد العطاء أو شروط يف ايان موا وات أي مادة ما مواد العطاء أو شروط   أو إذا كان ناقصًاأو إذا كان ناقصًا  ،،مل أكثر ما توسريمل أكثر ما توسريتت  

  تسليمها أو مواعيد التسليم.تسليمها أو مواعيد التسليم.

  ،،للمصلحة العامةللمصلحة العامة  للدائرة احلق يف إلغاء العطاء قبل ا والق أو إعادة طرحه حسب ما تراه فروريًاللدائرة احلق يف إلغاء العطاء قبل ا والق أو إعادة طرحه حسب ما تراه فروريًا  1616--2525

  املورديااملورديار يلحق ار يلحق اة أو فرة أو فرال تتحمل الدائرة  أية مسرولية عا أية خسارال تتحمل الدائرة  أية مسرولية عا أية خسار  ادون إاداء األسباب، وادون إاداء األسباب، و  وو

  العطاء أو إعادة طرحه.العطاء أو إعادة طرحه.  إلغاءإلغاءنتيجة نتيجة 

احلق احلق   املورديااملوردياللدائرة احلق يف أن ترفمل كل أو اعمل العروض املقدمة إليها دون أن يكون ألي ما للدائرة احلق يف أن ترفمل كل أو اعمل العروض املقدمة إليها دون أن يكون ألي ما   1717--2525

رخص رخص أأ  ااعتمادااعتماداأية خسارة أو فرر ناشئ عا تقديم عرفه، كما أنها ال تلتزم اأية خسارة أو فرر ناشئ عا تقديم عرفه، كما أنها ال تلتزم   إليهاإليهايف الرجوع يف الرجوع 

  ..العنا ر املذكورة سااقًاالعنا ر املذكورة سااقًا  دون األخذ ااالعتباردون األخذ ااالعتبارفقط فقط   األسعاراألسعار

، ، أو لغايات حتديد أرخص األسعارأو لغايات حتديد أرخص األسعار  االعتماداالعتمادلديف فتح العروض لغايات لديف فتح العروض لغايات   فقطفقط  األسعار املعلنةاألسعار املعلنة  عتمُدعتمُدال ُتال ُت  1818--2525

  لتقييم أنسب العروض.لتقييم أنسب العروض.معينة معينة للدائرة احلق يف اعتماد معايري للدائرة احلق يف اعتماد معايري   وو

دون أن يكون دون أن يكون   ((%%1515))نقص الكميات الواردة يف جدوف الكميات يف حدود نقص الكميات الواردة يف جدوف الكميات يف حدود أن تزيد أو ُتأن تزيد أو ُتاحلق يف احلق يف للدائرة للدائرة   1919--2525

  احلق يف زيادة األسعار مهما كانت األسباب.احلق يف زيادة األسعار مهما كانت األسباب.  موّردموّردلللل

ثبت ثبت تسليم عينات ُمتسليم عينات ُم  املورديااملورديافعلا فعلا   معينة ما البضاعة املطلواة،معينة ما البضاعة املطلواة،  إذا طلبت الدائرة تقديم عيناتإذا طلبت الدائرة تقديم عينات  2020--2525

  إوالق العروض. إوالق العروض. رقم العطاء قبل موعد رقم العطاء قبل موعد   قدمها وقدمها وعليها اسم ُمعليها اسم ُم

اسرتداد العينات املقدمة ما قبلهم خالف فرتة أسبوعني اسرتداد العينات املقدمة ما قبلهم خالف فرتة أسبوعني    لوا االعرض لوا االعرضالذيا مل الذيا مل   موّردياموّرديالللل ق  ق   2121--2525

  ..ااعتماد موّرد معنيااعتماد موّرد معنيما تاريخ  دور القرار النهائي ما تاريخ  دور القرار النهائي 

  بجوز للدائرة أن حتتون االعينات املقبولة ملقارنتها ااملواد املوردة عند التسليم.بجوز للدائرة أن حتتون االعينات املقبولة ملقارنتها ااملواد املوردة عند التسليم.  2222--2525

  العطـاء األخريف عقدًاالعطـاء األخريف عقدًا  شكل مل و ائــقشكل مل و ائــقالدائرة، ُيالدائرة، ُيقبل قبل علا أن أمر الشراء أو ا حالة ما علا أن أمر الشراء أو ا حالة ما   املورداملوردـوافق ـوافق يُيُ  2323--2525

  . . ((و الدائرةو الدائرة  املورداملورد))للطرفني للطرفني   لزمًالزمًامُُم

نتيجة فحصها حسب املوا وات نتيجة فحصها حسب املوا وات   تكاتكامادة مل مادة مل   ةةهلا أن ترفمل أيهلا أن ترفمل أي  وو، ، مادةمادةأية أية   توحصتوحصللدائرة أن للدائرة أن  ق  ق   2424--2525

علا علا تكون تكون   تكون نوقات الوحص علا حساب الدائرة إذا كانت نتائج الوحص إبجااية، وتكون نوقات الوحص علا حساب الدائرة إذا كانت نتائج الوحص إبجااية، و  املطلواة، واملطلواة، و

  إذا كانت النتيجة وري مطااقة للموا وات املطلواة.إذا كانت النتيجة وري مطااقة للموا وات املطلواة.  االعطاءاالعطاءاملوّرد الوائز املوّرد الوائز حساب حساب 

عند التنويه يف دعوة العطاء إ  أن املادة عند التنويه يف دعوة العطاء إ  أن املادة كما يلزم كما يلزم فحصها فحصها   معاينة العينة أو املواد ومعاينة العينة أو املواد و  املورداملوردبجب علا بجب علا   2525--2525

أو املواد املراد شراؤها بجب أن تتطااق مل العينة أو املواد املوجودة يف الدائرة أو أي مكان حتدده أو املواد املراد شراؤها بجب أن تتطااق مل العينة أو املواد املوجودة يف الدائرة أو أي مكان حتدده 

    ..ال يعويه ما شروط الدعوةال يعويه ما شروط الدعوةلمطااقة و الوحص الالزمني لمطااقة و الوحص الالزمني لل  ئهئهعلمًا اأن عدم إجراعلمًا اأن عدم إجرا  ،،الدعوةالدعوة

منه ادون احلصوف منه ادون احلصوف   أن يتنازف ألي شخص عا كل العقد أو جزٍءأن يتنازف ألي شخص عا كل العقد أو جزٍء  للموّرد الوائز االعطاءللموّرد الوائز االعطاءال بجوز ال بجوز   2626--2525
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  الدائرة حق إلغاء العقد ادون إنذار والدائرة حق إلغاء العقد ادون إنذار و  متنحمتنحأية خمالوة هلذا النص أية خمالوة هلذا النص   علا إذن كتااي ما الدائرة، وعلا إذن كتااي ما الدائرة، و

  لقضاء.لقضاء.للجوء إ  اللجوء إ  اادون احلاجة ادون احلاجة 

للمو وات الونية اليت وردت يف للمو وات الونية اليت وردت يف وري مطااقة وري مطااقة موا واتها موا واتها معينة تكون معينة تكون   موادمواداتوريد اتوريد   املوّرداملوّردقام قام إذا إذا   2727--2525

خصم خصم احلق يف احلق يف ، فلها ، فلها للحاجة املاسة إليهاللحاجة املاسة إليهاقبوهلا قبوهلا   اللجنة املختصةاللجنة املختصةارتأت ارتأت   وو  ،،العطاء الذي فاز اه املوّردالعطاء الذي فاز اه املوّرد

  علا أن يتم التواوض علا هذه النسبة مل املوّرد. علا أن يتم التواوض علا هذه النسبة مل املوّرد. ما قيمة العطاء ما قيمة العطاء متوق عليها متوق عليها نسبة مئوية نسبة مئوية 

الوائز الوائز   املورداملوردلدائرة احلق يف مصادرة تأمني الدخوف يف العطاء أو أي جزء منه يف حالة انسحاب لدائرة احلق يف مصادرة تأمني الدخوف يف العطاء أو أي جزء منه يف حالة انسحاب لل  2828--2525

سا التنويذ خالف عشرة أيام سا التنويذ خالف عشرة أيام حُُح  تأمنيتأمنيالتأمني أو عدم التأمني أو عدم مدة مدة قبل انقضاء قبل انقضاء   وو  ،،اعد فتح العطاءاعد فتح العطاءاالعطاء االعطاء 

ُيعل ُمه ُيعل ُمه التبليغ الراي املوجه ما دائرة املالية أو إدارة املشرتيات و التعاقدات التبليغ الراي املوجه ما دائرة املالية أو إدارة املشرتيات و التعاقدات ما تاريخ إ دار كتاب ما تاريخ إ دار كتاب 

  ..اووزه  االعطاءاووزه  االعطاء

إ  أن إ  أن فيجب أن تكون سارية املوعوف فيجب أن تكون سارية املوعوف   ،،علا شكل كوالة انكيةعلا شكل كوالة انكية    سا التنويذسا التنويذحُُح  إذا كانت كوالة إذا كانت كوالة   2929--2525

كاملًة حسب الشروط املوفحة يف العطاء عند تقدمه كاملًة حسب الشروط املوفحة يف العطاء عند تقدمه   العطاءالعطاءاملوفحة يف املوفحة يف االتزاماته االتزاماته د د املوّراملوّر  يوييوي

  وري قاالة للنقص و واجبة النواذ عند تقدميها للبنك. وري قاالة للنقص و واجبة النواذ عند تقدميها للبنك. تكون هذه الكوالة تكون هذه الكوالة   ، و، وللمناقصةللمناقصة

دفعة أولية قبل إرساف دفعة أولية قبل إرساف   املوّرداملوّردكوالة يف حاف مت تسليم كوالة يف حاف مت تسليم ككالدفعة األو  الدفعة األو    املوّرد الوائز االعطاءاملوّرد الوائز االعطاءقدم قدم يُيُ  3030--2525

تكون قيمة هذه الكوالة تكون قيمة هذه الكوالة   وو  ،،((77--2525راجل البند راجل البند املتوق عليها )املتوق عليها )  حسب الشروطحسب الشروط  البضاعة أو تسليمهاالبضاعة أو تسليمها

ال يتم ال يتم   وو  ،،عند تبليغه اقرار ا حالةعند تبليغه اقرار ا حالةاملوّرد املوّرد ما ما هذه الكوالة هذه الكوالة طلب طلب تُُتحي  حي  ساوية لقيمة الدفعة األولية، ساوية لقيمة الدفعة األولية، مُُم

  اكافة التزاماته جتاه العقد.اكافة التزاماته جتاه العقد.  املوّرداملوّرد  يوييويمشرفة اعد أن مشرفة اعد أن علا طلب اجلهة الفعلا طلب اجلهة الف  إال اناء إال اناء للموّرد للموّرد   رّدهارّدها

قيمتها قيمتها حدد حدد تُُتللجنة العطاءات للجنة العطاءات فمان خدمة للمادة أو اخلدمة املشرتاة فمان خدمة للمادة أو اخلدمة املشرتاة ُيقّدم املوّرد الوائز االعطاء ُيقّدم املوّرد الوائز االعطاء   3131--2525

مدة هذه مدة هذه ال تقل ال تقل   التصنيل أو التوريد، حي التصنيل أو التوريد، حي سوء سوء عدم وجود عدم وجود لضمان لضمان   انسبة مئوية ما قيمة العطاء،انسبة مئوية ما قيمة العطاء،

  التاليةملالتاليةمليسري موعوهلا ما تاريخ تسليم موفوع العطاء، و ذلك وفقًا للشروط يسري موعوهلا ما تاريخ تسليم موفوع العطاء، و ذلك وفقًا للشروط سنة سنة الكوالة عا الكوالة عا 

خـالف  خـالف    موفـوع الشـراء االكامـل   موفـوع الشـراء االكامـل   اسـتبداف  اسـتبداف  التصـنيل أو التوريـد مـا قبـل املـوّرد، فعليـه       التصـنيل أو التوريـد مـا قبـل املـوّرد، فعليـه       إذا  بت سوء إذا  بت سوء   --  أأ

مــا مت التعاقــد علــا شــرائه  مــا مت التعاقــد علــا شــرائه  مــل  فــرض ورامــة تتناســب مــل مــدة اســتبداف   مــل  فــرض ورامــة تتناســب مــل مــدة اســتبداف     ،،شــهريا كحــد أقصــاشــهريا كحــد أقصــا

اناء  علا الضرر و اخلسارة الناجتة عا سوء التصنيل الذي مت اكتشـافه عنـد   اناء  علا الضرر و اخلسارة الناجتة عا سوء التصنيل الذي مت اكتشـافه عنـد     وو  ،،مبوجب العطاءمبوجب العطاء

  التسليم. التسليم. 

  . . كاملًةكاملًةاملصريف املصريف   قيمة الضمانقيمة الضمانااستبداف موفوع الشراء، يتم حتصيل ااستبداف موفوع الشراء، يتم حتصيل   و يف حاف عدم التزام املوّردو يف حاف عدم التزام املوّرد  --  بب

تصـنيل أو  تصـنيل أو  عدم ظهور أي سوء عدم ظهور أي سوء   وو  ،،اعد انقضاء املدة احملددةاعد انقضاء املدة احملددة( ( 3131--2525فمان اجلودة )فقرة فمان اجلودة )فقرة رد رد يتم يتم   --  تت

      يصدر عا حكومة رأس اخليمة مبوجب قرار ما اللجنة املختصة.يصدر عا حكومة رأس اخليمة مبوجب قرار ما اللجنة املختصة.مبوجب كتاب خطي مبوجب كتاب خطي توريد توريد 

مثــل مثــل   ،،احلصــري داخــل أو خــارج الدولــة احلصــري داخــل أو خــارج الدولــة املوجهــة للمــوّرد املوجهــة للمــوّرد ســتثنا مــا الشــروط الســااقة أوامــر الشــراء  ســتثنا مــا الشــروط الســااقة أوامــر الشــراء  يُيُ  3232--2525

ــار  ــار )قطــــل الغيــ ــزة )قطــــل الغيــ ــزة لألجهــ ــل   ا داراتا داراتاملســــتعملة يف املســــتعملة يف لألجهــ ــل مثــ ــارك و الر ــــاص   أأمثــ ــرة اجلمــ ــزة فحــــص دائــ ــارك و الر ــــاص   جهــ ــرة اجلمــ ــزة فحــــص دائــ جهــ

  اجلمركي و وريها(.اجلمركي و وريها(.
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جــراءات الشــراء احملليــة و  جــراءات الشــراء احملليــة و  إإللشــروط التجاريــة يف للشــروط التجاريــة يف   ب االتواقيــة الدوليــةب االتواقيــة الدوليــةالشــروط الدوليــة حســ الشــروط الدوليــة حســ ُتطبَّــق ُتطبَّــق   3333--2525

  (.(.IINNCCOOTTEERRMMSSالدولية )الدولية )

  

  PPMM--11  11  1717--0606--20120144  
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Page no. (25) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Page no. (26) 

 

  
  

  دليل السياسات و ا جراءات يف الدية رأس اخليمة. دليل السياسات و ا جراءات يف الدية رأس اخليمة.   ((11

  (.(.SSAAPPالسياسات و ا جراءات يف ارنامج املوارد احلكومية )السياسات و ا جراءات يف ارنامج املوارد احلكومية )  ((22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

 Purchase Request      طلب شراء 

 

 .............................................. التاريخ : .................................................. الرقم:

 
 مسلسل

No 

 البيان

Description 

 الوحدة

Unit 

 الكمية

Qty 

 مالحظات

Notes 

     

     

     

     

     

 توقيع المندوب المالي اليالمخصص الم

  ال يسمح  يسمح

 مالحظات 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 اعتماد اإلدارة الطالبة                               مدير إدارة المشتريات                             المدير العام

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1)نموذج رقم 



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

 Request For Quotation     طلب عرض أسعار 

 
  ....................................................................... :لسادةا

 

  :موافاتنا بعرض أسعاركم للمواد / الخدمات المبنيه ادناهيرجى 

 

 م

No. 
 البيان

Description  
 الوحدة

Unit  
 الكمية

Quantity 

 سعر الوحدة 

Price Per Unit 
 اإلجمالي 

Total 

 فلس

Fils 
 درهم

Dirham 

 فلس

Fils 
 درهم

Dirham 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 اإلجمالي فقط و قدره
Total is only 

  

 

   :IMPORTANT NOTES  مالحظات هامة: 
 

 العروض بتاريخ :....................... أخر موعد لتقديم

 ارسال عرض األسعار بأظرف مغلقة وتسجيل رقم العرض خارج األظرف أو بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني. -

 طريقة الدفع . -

 مكان التسليم. -

  

 

 

 

 
 تإدارة المشتريا                                         ختم وتوقيع الشركة                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2نموذج رقم )



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

  Purchase Order      Direct مباشر أمر شراء

  .................................................................... رقم أمر الشراء:

 ................................................................. تاريخ أمر الشراء:

 
  ....................................................................... :لسادةا

 .......................................................... :تاريخ عرض األسعار               ....................................................: رقم عرض األسعار

 

  :بياناتهاالتالي يرجى توريد المواد/ السلع/ الخدمات 

 

 م

No. 
 البيان

Description  
 الوحدة

Unit  
 الكمية

Quantity 

 سعر الوحدة 

Price Per Unit 
 اإلجمالي 

Total 

 فلس

Fils 
 درهم

Dirham 

 فلس

Fils 
 درهم

Dirham 

        

        

        

        

 اإلجمالي فقط و قدره
Total is only 

  

 

   :IMPORTANT NOTES  مالحظات هامة: 

 

إذا لم يتم التوريد خالل .............................. ، فالدائرة لها الحق في الشراء  *

 من موّرد آخر، على أن يتحمل الموّرد فروق األسعار المترتب على التأخير.

 

 

دائرة المالية، و تختم بالختم  –باسم/ حكومة رأس الخيمة تصدر الفاتورة * 

 الرسمي للموّرد. 

 

 ..................................................................................................تسليم: مكان ال

 .................................................................................................. : شروط الدفع

 

* if delivery is not made within ………………, Finance Dept. 

has the right to procure from another vendor, and any price 

differences will be paid by the first vendor as of lateness.  

 

* invoice should be issued in the name of RAK Gov. – Finance 

Dept., and should be stamped by vendor’s official stamp.  

* delivered to: ............................................................................................... 

* Terms of payment:.................................................................................. 

  

 

 

 

 

 

 
 (3نموذج رقم )



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

 بيان مقارنة أسعار

 

 
  -بناءًا على عروض األسعار المقدمة من الموردين تم تفريغ األسعار ومقارنتها حسب الجدول التالي :

 لطلب عرض األسعار رقم )    ( بتاريخ     /     /         .

 
 م

No. 
 البيان 

Description 
 (1المورد )

Vendor(1)  

 (2المورد )

Vendor(2) 

 (3المورد )

Vendor(3) 

 (4المورد )

Vendor(4) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     اإلجمالي

 

 -يعتمد الشراء كالتالي:

 

 التوضيح المورد رقم البند 

   

 

 

 لجنة المشتريات                                                                                    المدير العام

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (4نموذج رقم )



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ب:  ص.

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

  Purchase Order      (Local/ Emergency) عادي/ طارئ() أمر شراء

  .................................................................... رقم أمر الشراء:

 ................................................................. تاريخ أمر الشراء:

 
  ....................................................................... :لسادةا

 .......................................................... :تاريخ عرض األسعار               ....................................................: رقم عرض األسعار

 

  :بياناتهاالتالي ت يرجى توريد المواد/ السلع/ الخدما

 

 م

No. 
 البيان

Description  
 الوحدة

Unit  
 الكمية

Quantity 

 سعر الوحدة 

Price Per Unit 
 اإلجمالي 

Total 

 فلس

Fils 
 درهم

Dirham 

 فلس

Fils 
 درهم

Dirham 

        

        

        

        

 اإلجمالي فقط و قدره
Total is only 

  

 

   :IMPORTANT NOTES  مالحظات هامة: 

 

إذا لم يتم التوريد خالل .............................. ، فالدائرة لها الحق في الشراء  *

 من موّرد آخر، على أن يتحمل الموّرد فروق األسعار المترتب على التأخير.

 

 

دائرة المالية، و تختم بالختم  –باسم/ حكومة رأس الخيمة تصدر الفاتورة * 

 للموّرد.  الرسمي

 

 ..................................................................................................مكان التسليم: 

 .................................................................................................. : شروط الدفع

 

* if delivery is not made within ………………, Finance Dept. 

has the right to procure from another vendor, and any price 

differences will be paid by the first vendor as of lateness.  

 

* invoice should be issued in the name of RAK Gov. – Finance 

Dept., and should be stamped by vendor’s official stamp.  

* delivered to: ............................................................................................... 

* Terms of payment:.................................................................................. 

  

 

 

 

 

 

 
 (5م )نموذج رق

 اعتماد مدير قسم املشرتيات

 

............................................................ 

 اعتماد مدير عام الدائرة

 

............................................................ 



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

  Emergency Purchase Request          طلب شراء طارئ

 

 .............................................. التاريخ : .................................................. الرقم:

 
 مسلسل

No 

 البيان

Description 

 الوحدة

Unit 

 الكمية

Qty 

 مالحظات

Notes 

     

     

     

     

     

 توقيع المندوب المالي المخصص المالي

  ال يسمح  يسمح

 مالحظات 

 

 -أسباب الشراء العاجل:

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 اعتماد اإلدارة الطالبة                               مدير إدارة المشتريات                             المدير العام

  

 

 

 

 

  

 
 (6)نموذج رقم 



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

 موادتقرير استالم 

 

 
 ........................................................................ رقم أمر الشراء:  ....................................................................... :التاريخ

 ................................................................... تاريخ أمر الشراء :.................. .................................................... اسم المورد:

 

 
 م

No. 
 المواد

 الوحدة

Unit  
 الكمية

Quantity 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 توقيع المشتريات توقيع الجهة الطالبة

 

 ......................................................االسم : .

 التوقيع : .....................................................

 

 االسم : .......................................................

 التوقيع : .....................................................

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (/ أ7نموذج رقم )



 

 دائـــــــــــــــــــرة املـــــــــــــالية

Finance Department 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 P.O. BOX: 63- Ras Al Khaimah - United Arab Emirates -اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة  - 63ص. ب: 

 Fax No. : 072339641 -  072288856/ فاكس رقم :  Tel. No. 072281316هاتف رقم : 

 تقرير استالم خدمة

 

 
 ........................................................................ رقم أمر الشراء:  ....................................................................... :التاريخ

 ................................................................... تاريخ أمر الشراء :.................. .................................................... اسم المورد:

 

 
 م

No. 
 الخدمة

 الوحدة

Unit  
 الكمية

Quantity 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 توقيع المشتريات توقيع الجهة الطالبة

 

 ......................................................االسم : .

 التوقيع : .....................................................

 

 االسم : .......................................................

 التوقيع : .....................................................

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (/ ب7نموذج رقم )


