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 .1مقدمة:
 ١.١الخلفية والسياق:
منذ عام 2007م ،ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات
واالحتادات األهلية الرئيسية األربع يف فلسطني وهي :االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية ،وشبكة املنظمات األهلية
الفلسطينية ،والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية -غزة .يهدف
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع
األهلي .جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة
القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.
كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير
مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء الشبكات واالحتادات .هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بنا ًء و
استمراراً مليثاق الشرف الذي مت تطويره يف حزيران من العام 2006م من خالل املرحلة الثانية من مشروع املؤسسات األهلية
الفلسطينية .يتضمن امليثاق أهداف هذه املؤسسات ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل .وهذا امليثاق
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية ،واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات ،وأن
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع .وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات
األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من  200مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 2008/2/28م إذ قامت حوالي  620مؤسسة أهلية
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير
الدميقراطي ،وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره ،ومن خالل املبادئ الواردة
يف هذه املدونة فإن املؤسسات  -التي ستتبناها بشكل اختياري  -تلتزم بأن تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها .كما تلتزم بأن تكون آلية
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه ،وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق
اإلنسان .كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها .وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل .كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر
يف 2002 /٥/29م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته.
حقيبة مصادر:
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا
يتماشى مع املبادئ املب ّينة يف مدونة السلوك ،فهي تز ّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة
املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة .إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم
باملشاركة ،ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل ،واملشاركة كمبدأ
عمل للمؤسسات األهلية ،وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات ،إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق
مبسط.
القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل ّ
لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام 2014م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها ،حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال
املناصرة ورسم السياسات ،واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني ،إضافة إلى األدلة األخرى.
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ومن هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة (عام 2007م) وشركة
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر (عام 2014م).
تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
1 .1دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة
2 .2دليل التخطيط االستراتيجي
3 .3دليل املناصرة ورسم السياسات
4 .4دليل املساءلة اإلجتماعية
5 .5دليل اإلجراءات املالية
6 .6دليل التوريدات واملشتريات
7 .7دليل إدارة املوارد البشرية
8 .8الدليل اإلداري
9 .9دليل كتابة التقارير
 1010دليل إدارة املتطوعني
ً
أيضا األدلة اإلرشادية التالية:
كما تشمل الحقيبة
•الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
•الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل
•الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
•الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني
•الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني
•الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية
•الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية
•الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة
•الدليل اإلرشادي حول املشاركة
مالحظات:
•ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني «»www.ndc.ps
•الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني «»code@ndc.ps
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يشكل هذا الدليل جزءاً من حقيبة مصادر ( )Resource Kitالتي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،ليتم
استخدامها كمرجع أساسي للمؤسسات األهلية التي ترغب بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
مت اإلستناد يف إعداد هذا الدليل التوجيهي واإلرشادي إلى:
•قانون رقم ( )1لسنة 2000م بشأن اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية وتعديله لعام 2011م.
•الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
•قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004م.
•مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
•األنظمة الداخلية املستخدمة لدى بعض املؤسسات األهلية.
•األدلة اخلاصة مبجالس إدارة بعض املؤسسات الدولية.
وقد مت تصميم دليل التوريد واملشتريات ليتناسب مع أحجام املؤسسات األهلية كافة وقدراتها املادية ،عن طريق تزويد الدليل
بإجراءات مفصلة ،تناسب جميع املؤسسات (الكبيرة والصغيرة) وطاقم املتخصصني العاملني فيها ،إضافة إلى آلية تبسيط
اإلجراءات مبا يتناسب واملؤسسات صغيرة احلجم ،التي تعتمد -باألساس -على العمل التطوعي لتسيير شؤونها اليومية.
ِ
ممارسات
وعليه يبقى الغرض الرئيسي من هذا الدليل ِ ،هو إعطاء املوظف املسؤول عن التوريد واملشتريات ،املفاهيم العا ّمة على
إجراءات الشراء اجليد ِة لكي يت ْمكِ ُن من تامني آلية توريد األجهزة ،املعدات واملواد ،باإلضافة إلى اخلدمات اإلستشارية واألعمال
األخرى ،بالنياب ًة َع ْن املؤسسة األهلية التي يزاول عمله بها ،بكل ثقةِ وكفاءة عالية .كما ويحرص هذا الدليلِ على تزويد املؤسسة
اإلجراءات القياسي َة املكتوب َة للتطبيقِ األمثل للنظم املوضوعة بهذا الشأن ويسهم يف وضع األسس العلمية ملسؤولية
األهلية ،بكل
َ
تَنفيذها وتطبيق قوانينه ِا ملا هو يف مصاحلِ ة املؤسسة؛ والتي تَتطلّ ُب معرفة شاملة لقواعد وقوانني التوريد والشراء كما هو وارد يف
ِ
اإلجراءات اخلاضعة له.
الدليل وجميع
 1.2أهداف الدليل:
يهدف الدليل إلى توثيق جميع املمارسات الفضلى للتوريدات ،وإدارة املخازن (إن وجد) يف املؤسسة األهلية حيث تعرف التوريدات
بأنها عملية احلصول على اللوازم ،السلع واملواد ،اخلدمات واملوجودات الثابتة ،واختيار الشركات اإلستشارية واملستشارين املستقلني
وتعيينهم من أجل استخدامهم لتسيير أعمال املؤسسة وتلبية احتياجات الدوائر واألنشطة املختلفة ،وبالتالي فإن هذه العملية متثل
األساس لضمان استمرارية عمل املؤسسة ،بشكل يحقق أهدافها ،ويضمن مراعاة مبادئ النزاهة ،الشفافية ،املساءلة ،باإلضافة
للعدالة ،الفاعلية والتنافسية والكفاءة اإلقتصادية يف ممارساتها.
كما ويسهم هذا الدليل يف وضع السياسات العامة والتي حتكم الغرض من توفير تعليمات وبيانات شاملة للسياسات التي تعمل
بها املؤسسات األهلية يف إدارة اللوازم ،املشتريات وإدارة املخزون .كما ويوفر الدليل آليات وإجراءات تطبيقية ميكن استخدامها
كتعليمات حسب نوع التعاقدات التي ستبرم مع املوردين ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر (التوريد ،اإلتفاق مع شركات استشارية
أو التعاقد من الباطن ( )Subcontractلتنفيذ األعمال املطلوبة .واملبدء األساسي الواجب على املؤسسات األهلية أن تعتمده
بخصوص التوريد واملشتريات ،يجب أن يراعي مبدأ أن جميع العقود التي متنح تعد على أساس تنافسي ،وكفاءة اقتصادية إلى
أقصى حد ممكن .واإلجراءات املعمول بها تنبثق عن تنفيذها لهذه السياسات.
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وحفاظ ًا وتعزيز ًا ملبادئ مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية فإن هذا الدليل:
1 .1يشمل إجراءات توريد البضائع واألعمال وتعيني مستشارين ترتكز على مبدأي املساواة والنزاهة ،من خالل عملية
توريد واضحة تضمن تكافؤ الفرص ،كما يساعد يف جتنب تضارب املصالح ،من خالل فصل الصالحيات وإلزام
متخذي القرار عن اإلعالن عن وجود أية عالقة خاصة باملورد ،وبالتالي عدم املشاركة يف التأثير على القرار.
2 .2يعزز مبدأ اإلدارة الرشيدة ،إذ يؤكد على أهمية التقييم واملشاركة يف هذه العملية ،إضافة إلى احلث على وجود
نظام حلفظ املعلومات اخلاصة بتوريدات املؤسسة.
3 .3كدليل مكتوب وواضح ومعلن هو أحد املمارسات املتبعة تأكيداً على شفافية املؤسسة ،من خالل حتديد املمارسات
الالزمة وتوضيحها مبا يضمن جناح األداء وجناعته.
 1.٣شروط الدليل:
•يعتبر هذا الدليل وثيقة حية قابلة للتنفيذ وللتطوير بعد موافقة مجلس اإلدارة عليه (اعتماده).
•يوصى مبراجعة الدليل سنوياً وحتديثه عند احلاجة ،على أن تتم موافقة مجلس اإلدارة خطياً على هذه التعديالت.
•يستهدف هذا الدليل املوظفني كافة ذوي العالقة واالختصاص يف التوريدات يف املؤسسة بشكل خاص ،باإلضافة إلى
املعنيني من موظفني وإداريني.
 1.٤كيفية استخدام الدليل:
يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل يف املؤسسة بحيث يتم الرجوع إلى اجلزء ذي العالقة من هذا الدليل لالسترشاد به .على أن
تقوم املؤسسة بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل واإلجراءات التي يتبناها؛ وذلك بهدف تقييم مالئمتها وقابليتها للتطبيق ،أو حاجتها
إلى التعديل وفقاً للتغيرات التي قد تطرأ يف املؤسسة ،أو البيئة احمليطة بها.
وهذا الدليل هو دليل موحد بحيث ميكن تطبيقه على املؤسسات األهلية كافة مع إجراء بعض املواءمات أو التكييفات اخلاصة بكل
مؤسسة ،لتتناسب مع خصوصيتها وقدراتها وحجمها.
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 ١،٥المصطلحات الرئيسية:
املصطلح

التعريف

املؤسسة

املؤسسة «اجلمعية األهلية أو اخليرية غير الربحية أو النادي احمللي للقرية ،أو النادي
الرياضي اإلجتماعي».

ا ُملو ّرد

هو التاجر أو الشركة ،أو املصنع ،أو الوكالة التجارية أو املوزع املعتمد أو املزود املسجل
رسمياً لدى السلطات برقم ضريبي و/أو املعروف مبصداقيته وحسن تعامله

املقاول (لتوريد األعمال)

هو كل شخص يدير مؤسسة حلسابه اخلاص ويقوم بتشغيل مختلف عوامل اإلنتاج من
موارد ،مصادر ،أعمال خدماتية وغيرها من أجل بيعها يف ظل شروط تعاقدية مع طالب
اخلدمة.

التوريدات

تعرف التوريدات بأنها عملية احلصول على املواد واألعمال واخلدمات االستشارية
وغير االستشارية واملوجودات الثابتة من أجل استخدامها لتسيير أعمال املؤسسة وتلبية
احتياجات الدوائر واألنشطة املختلفة.
يشمل توريد البضائع املعدات ،واألثاث ،وأجهزة تكنولوجيا املعلومات وبرامجها ،والسيارات
وأية معدات أخرى.

تشمل األعمال إعادة الـتأهيل الثانوي ،وأعمال التحسني وأعمال البنية التحتية .كما
وتشمل استئجار اخلدمات وتشمل استئجار املباني (إصالح أو إنشاء أو صيانة ...الخ).
حتديد أسلوب الشراء

يتم حتديد أسلوب الشراء بناء على عتبات الشراء احملددة مسبقاً من قبل املؤسسة يف
الدليل املالي واإلداري للمؤسسة ،والذي ال يتعارض مع أي من القواعد العامة بشأن
إجراءات املشتريات الصادر عن وزارة املالية ووفقاً للتعليمات الدولية اخلاصة بتوجيهات
وشروط اجلهات املانحة كالبنك الدولي وغيرهم.
حيث تعرف عتبات الشراء بأنها :السقف املالي «احلد األدنى واحلد األعلى» للمبلغ
املسموح به الستخدام أسلوب شراء معني.

خطة التوريدات

على املؤسسة األهلية أن تقوم بتحضير خطة للتوريدات (املشتريات) الالزمة خالل السنة،
بنا ًء على املوازنة اخلاصة باملؤسسة ويفضل حتضير هذه اخلطة يف بداية السنة املالية
للمؤسسة (ويف بداية كل مشروع إذا كان هناك مشاريع ممولة من جهات خارجية) .يجب
أن حتتوي اخلطة التالي:
1 .1على بنود املشتريات/التوريدات وتصنيفها إذا كانت أعمال ،بضائع،
استشارات.
2 .2القيمة املالية التقديرية اخلاصة بكل بند.

3 .3التواريخ اخلاصة بتنفيذ عملية الشراء/التوريد  -تاريخ اإلعالن ،أو
استدراج العروض ،وتاريخ التقدمي ،وتاريخ توقيع العقد ،وتاريخ بداية
العقد وتاريخ ونهايته.
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4 .4طريقة الشراء (التوريد).
5 .5على اخلطة ان تكون قابلة للتعديل بنا ًء على املستجدات.
طرق التوريدات واختيار
اإلستشاريني

1 .1شراء/تعاقد مباشر.
2 .2التسوق/استدراج عروض.
3 .3عطاءات تنافسية (محلية ودولية).
4 .4اختيار اإلستشاريني (شركات أو أفراد).

أسلوب الشراء/التعاقد
املباشر

يتم استخدام أسلوب الشراء املباشر يف احلاالت التي يتم فيها اللجوء مباشرة إلى مصدر
واحد لشراء األصناف املطلوبة ،دون احلاجة إلى االتصال بعدة موردين الستدراج العروض
منهم.
مبررات الشراء املباشر:
•يتم استخدام هذا األسلوب يف احلاالت الطارئة واألعمال النادرة
•وعندما يكون املورد هو املصدر الوحيد.
• ويندرج حتت هذا األسلوب عدة أساليب فرعية تشمل:

 -الشراء املباشر من قبل إدارة املشتريات ،أو من قبل املسؤول. -الشراء املستعجل.- -الشراء النثري.

 -الشراء باملزاد.أسلوب الشراء على
أساس إجراءات

يتم التوريد على أساس إجراءات التسوق التي تتطلب استدراج عروض واستالمها ،وتقييم
عروض أسعار تنافسية من ثالثة موردين على األقل ،حيث يتم طلب عروض األسعار
بواسطة الفاكس أو الرسائل العادية .ومن أجل حتقيق الشفافية والنزاهة قد يتم اعتماد
املوردين احملتملني مسبقاً ،حيث يتم حتضير قائمة باملعايير ،يتم اختيار املوردين بنا ًء على
هذه املعايير ،مع قائمة باملوردين الذين مت اعتمادهم .ولضمان تكافؤ الفرص ،يجب حتديث
القائمة كل ستة شهور .ويف حال تطابق املواصفات الفنية ألكثر من عرض يتم اختيار
أقل األسعار.

أسلوب الشراء من خالل

وهي التي يتم اإلعالن عنها يف الصحف واملجالت والوسائل اإلعالمية األخرى ،بهدف
إتاحة الفرصة للموردين كافة ،الذين يرغبون يف تقدمي العطاءات لتوريد األصناف املطلوبة
ضمن الشروط والضوابط التي حتددها املؤسسة .حيث يتم تسليم العروض بالظرف
املختوم من عدة مصادر توريد ،ومن ثم تقييم العطاءات واختيار األفضل مع مراعاة
مصلحة املؤسسة ومتطلباتها.

التسوق  -استدراج
عروض

عطاءات تنافسية
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اختيار اإلستشاريني

 .أاالستشاري الفرد  -يتم اختيار االستشاري الفرد عن طريق احلصول
على ثالث سير ذاتية وتقييمها لتقدمي خدمة معينة مثل تدريب ،بحث،
دراسة احتياجات
 .بالشركات اإلستشارية ويتم اختيارها عن طريق احلصول على حملة عن
الشركة تتضمن وبحسب املتطلبات تأهيلها ملجاالت العمل؛ على أن توفر
اخلبرات املؤهلة علمياً وعملياً على مستوى املؤسسة واألفراد ،توفر
قاعدة مؤسسية مثبتة وتوفر سجل إجنازات مثبت مبرجعية واضحة.

جلنة العطاءات

هي مجموعة من األشخاص يف املؤسسة والذين يقومون بدور متكامل يف تنظم إجراءات
العطاء وشروط اإلشتراك فيه وطريقة دراسة العروض واإلحالة والضمانات الواجب
تقدميها من قبل املناقصني واملتعهدين واملسؤوليات واإللتزامات املترتبة عليهم عند عدم
اإللتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود اإلحالة املبرمة .وهي موجودة يف املؤسسات حتى إن لم
تكن معينة رسمياً .ويرجع هذا إلى أن القرارات واملشاورات اجلماعية مطلوبة ،ولها من
األهمية والقيمة ما يفوق القرارات الفردية .وتتكون هذه اللجنة من ثالثة أشخاص على
األقل ،من بينهم (شخص مالي ،وشخص متخصص مبوضوع التوريد) .ومتارس مهامها
وصالحياتها املنصوص عليها يف هذه الدليل على أن يعاد تشكيلها كل سنتني على األكثر.
مهام واختصاصات اللجنة:

•اإلشراف التام على كل مراحل العطاء بدءاً مبراجعة مسودة اإلعالن عن
العطاء ووثائقه حتى الفراغ من أمر التعاقد وإصدار أمر القبول،
•وضع خطط التوريد للمؤسسة واملوافقة عليها مع وضع وحتديد
اجلداول الزمنية لعمليات التوريد والشراء ومتابعة تنفيذها وتقدمي
توصيات بذلك،
•تقدمي واعتماد التقارير لسير عمليات التوريد والتعاقد لإلدارة العامة،
•متابعة سير تنفيذ كل التعاقدات السابقة واملستمرة مع اإلدارة املعنية
وتقدمي مقترحات ألي تعديالت طارئه ترتبط بسير التنفيذ،
•أي اختصاصات أخرى حتددها السلطة املختصة.

جلنة تقييم العطاءات

10

هي جلنة تشكل من أفراد داخل املؤسسة وميكن اإلستعانة بآخرين من ذوي اإلختصاص
واخلبرة من خارج املؤسسة ،وتتكون من مجموعة من الفنيني املتخصصني ال يقل عددهم
عن ثالثة ،تكون مهمتهم دراسة وتقييم العطاءات الفنية أو املالية ،وتقدمي توصيات وتقارير
نهائية بشأنها للجنة العطاءات.

شروط اإلجابة على
عروض األسعار
والعطاءات

عند إصدار الدعوة لتقدمي عروض األسعار يف طريقة التسوق أو عند طرح العطاءات يجب
على املورد استيفاء األمور التالية ،والتي تكون أص ً
ال مطلوبة يف وثائق العطاء:
1 .1نوع العملة :حتديد عملة األسعار املُـقدمة للمؤسسة.
2 .2ضريبة القيمة املضافة  :٪١٧شاملة/غير شاملة.
3 .3مدة سريان عرض األسعار تاريخ محدد.
4 .4تاريخ تسليم البضاعة.
5 .5كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة على البضاعة ،األجهزة واألثاث.
6 .6شمولية تركيب األجهزة واألثاث.
7 .7التدريب على األجهزة.
8 .8تزويد املؤسسة بالعينات أو الكتالوجات أو الصور.
9 .9حتديد طريقة الدفع ( -بعد  30يوم من التسليم).
1010إذا كان هناك خصم يجب حتديد قيمة مقدار اخلصم املمنوح.
1111كيفية نقل البضاعة.
1212االسم الرسمي حسب التسجيل ،ورقم مشتغل مرخص.
1313املواصفات الفنية املطلوبة.
1414كفالة دخول العطاء.
1515أية شروط أخرى مناسبة.

مبدأ منع تضارب
املصالح

يف جميع االحوال والظروف ،وخاصة يف حالة عالقة املوظفني املسؤولني  -أو املشاركني
يف عمليات الشراء ( -أعضاء جلنة العطاءات) ،يجب مراعاة مبدأ منع تضارب املصالح
العامة مع املصالح الشخصية ( )CONFLICT OF INTERESTسوا ًء املباشرة ،أو غير
املباشرة ،ويجب على املوظف عضو جلنة املشتريات ،إبالغ رئيس الطاقم التنفيذي إعفاءه
من املشاركة ،و/أو اتخاذ أي قرارات لتلك اجللسة يف حالة وجود مثل هذه العالقة.

التعامل مع املوردين

نتيجة لألوضاع التجارية املتقلبة يف السوق الذي نتعامل معه ،ميكن التعامل مع موردين
مؤهلني ،ومتخصصني حسب السلع واملواد التي يتاجرون بها ،لإلفادة من اخلبرات يف
انتقاء املُو ّرد االفضل.

عند التعامل مع املُو ّردين ،سوا ًء أكانوا شركات ،مصانع ،أو جتاراً ،أو عند الشراء ،يجب
مراعاة أفضل الطرق وأسلمها سوا ًء من الناحية املهنية ،أو األخالقية ،أو القانونية يف
التعامل مع التجار أو الشركات املوردة؛ لضمان صحة سير عمليات الشراء ،وتوثيقها
رسمياً ،لضمان عدم حدوث أي خلل.

هذا ويجب على املوردين واملقاولني واإلستشاريني الذين يرغبون يف املشاركة يف عطاءات
املؤسسة ،تأهيل أنفسهم باستيفاء املعايير اخلاصة بالتأهيل والتي حددتها جهة اإلختصاص
باملؤسسة ،سواء كانت جلنة العطاءات أو الهيئة اإلدارية.
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استدراج عروض األسعار

يتم استدراج عروض األسعار عن طريق الظرف املختوم.

استالم العروض يف كل
حالة

يف حالة استدراج عروض األسعار يتم استالم ثالثة عروض على األقل بظروف مختومة.
يف حالة العطاءات التنافسية يتم تسليم العروض بالظرف املختوم فقط.

طلب الشراء

ميكن ألي فرع أو دائرة أو قسم تابع للمؤسسة أن يطلب شراء احتياجاته من خالل القنوات
الرسمية إلى رئيس الطاقم التنفيذي إلقراره ،والذي بدوره يحيلها إلى املدير اإلداري
لدراسة هذه االحتياجات و بدء إجراءات الشراء.

أمر الشراء

وهو منوذج التفاق شراء قانوني بني املؤسسة واملورد لتجهيز وشراء املواد حسب التقيد
مبواصفات املؤسسة الفنية ،وتاريخ الشراء ،وتاريخ التسليم ،والكفاالت ،وطريقة الدفع
وعملتها ،ويعتبر أمر الشراء وثيقة رسمية  ،كما يجب االلتزام بشروطه وملحقاته كافة.

العقد

هو اتفاق قانوني بني املؤسسة ومقدم اخلدمة االستشارية أو املورد أو املقاول يف حالة
األعمال لتنفيذ األعمال املفصلة يف املواصفات أو يف أي جزء اخر من أجزاء العقد
وإكمالها .يكون اسم ورقم العقد محدداً يف الدعوة لتقدمي عرض السعر.

حتليل العطاء

تقوم جلنة املشتريات مع املدير اإلداري بدراسة العطاء وحتليله من عدة نواح سواء أكان
من حيث املواصفات ،أو األسعار ،أو البدائل ،أو تاريخ التسليم ،أو العملة ،أو طريقة
الدفع والشروط االخرى ،والعمل على دراسة العروض من وجهة نظر شاملة للعطاء
املقدم للحصول على أفضل الشروط واألسعار مالئمة للمؤسسة .ويف حاالت معينة ميكن
للمؤسسة أن حتيل التحليل إلى مستشار فني متخصص للقيام به.

أقل األسعار

فقط يف حالة تطابق املواصفات الفنية ألكثر من مورد يجب أخذ أقل األسعار.

كفالة حسن التنفيذ
والصيانة

«يف بعض احلاالت مثل توريد األجهزة واملعدات وحتى مقاوالت البناء وغيرها ،دون
اإلستشارات الفنية والتخصصية» عند منح العطاء ألحد املوردين  -تأخذ املؤسسة نسبة
 ٪10من قيمة العطاء كتأمني مسترد ألجل ،ويجوز للمورد املطالبة باسترداد التأمني
بعد تسليم البضاعة/األعمال (على ان تكون مقبولة من قبل املؤسسة حسب املوصفات
والشروط املوضوعة يف كراسة العطاء) ،ويكون التأمني عن طريق كفالة بنكيه أو شيك
بنكي مسحوب باسم املؤسسة .كما وعلى املورد تقدمي كفالة تبعية للصيانة على املباني،
األجهزة واملعدات يتم حجزها باملؤسسة وال حترر للمورد إال حني انتهاء من الفترة الزمنية
املخصصة بشروط الصيانة؛ ويف بعض احلاالت عند توريد أجهزة ومعدات يقوم املورد
بالتوقيع على خطة صيانة متثل جاهزيته الفورية باستبدال أي جهاز أو معدات قد تتعطل
أو قطع غيار قد تتلف خالل فترة الصيانة املعلنة بكراس العطاء.
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الشروط اجلزائية
والغرامة

غرامة معينة على املورد حتدد قيمتها املؤسسة ،وخاصة عند اإلخالل بأي شرط من
شروط العطاء أو أمر الشراء ،أو أي شروط أخرى إضافية توضع يف كراسة العطاء مثل
غرامة تأخير يف التسليم ،غرامة التأخير يف التنفيذ والتعاقد ،أو أية غرامات أخرى
حتددها املؤسسة.

تطابق أسعار املوردين

يف حالة وجود تطابق يف أسعار املوردين (نفس األسعار واملواصفات) مل ُ َو ّرديْن أو أكثر ،فإن
من حق إدارة املؤسسة منح العطاء ،أو الشراء من املورد الذي تراه مناسباً حسب تقييم
اخلبرة السابقة يف التعامل مع املورد ،وإذا كانت خبرتهم ومصداقيتهم جمعياً متساوية،
يحق للمؤسسة تقسيم العطاء والشراء من أكثر من ُم َو ّرد يف وقت واحد ،لضمان سرعة
العمل وتسهيله.

توريد البضائع

يشمل توريد البضائع املعدات ،واألثاث ،وأجهزة تكنولوجيا املعلومات وبرامجها ،والسيارات
وأية معدات أخرى.

توريد األعمال

تشمل األعمال اعادة الـتأهيل الثانوي ،وأعمال التحسني وأعمال البنية التحتية.

اخلدمة اإلستشارية

تشمل اخلدمات اإلستشارية ،وتوظيف اخلدمات االستشارية من الشركات واألفراد مثل:
تطوير أنظمة مالية وإدارية ،وتطوير مجموعة موارد ،وجتنيد األموال ،وأبحاث ،ودراسات،
وتدريب ،وتطوير نظام معلومات للمتابعة والتقييم ،ودراسة األثر ،وغيرها.

املوجودات واملمتلكات
الثابتة وغير املستهلكة

املمتلكات التي تعتبر كاملة يف حد ذاتها وال تفقد هويتها أو تصبح جز ًء من مكونات آخرى
عندما توضع حيز االستخدام؛ تتمتع بعمر إفتراضي يتجاوز السنتني أو أكثر ،وتكون قيمتها
االجمالية عند الشراء أكثر من  250دوالر.

املوجودات واملمتلكات
املستهلكة

تلك العناصر التي تقدر قيمتها أقل من  250دوالر ،ويكون لها عمر افتراضي اقل من
سنتني .كما ميكن ادراج بعض منها يف جداول اجلرد املخزون كبضاعة مستهلكة ،مثل
الكاميرا الرقمية ،وكرسي أو طاولة .والبعض اآلخر ال يدرج مبثل هذه القوائم مثل لوحة
املفاتيح ،قرص فالش ،أو سلة مهمالت ...الخ.

البضائع االستهالكية

البنود التي تقدر قيمتها اإلجمالية للوحدة الواحدة قليلة مقارنة مع املوجودات املستهلكة،
والتي لها عمر افتراضي أقل من سنة ،وتشمل اللوازم املكتبية مثل األقالم ،امللفات ،أحبار
الطابعات وغيرها.
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 .2اإلعداد المؤسسي
 2.1إجراءات الشراء:

تعرف إجراءات الشراء بأنها اخلطوات التفصيلية الرتيبة التي يجب إتباعها بشكل متسلسل ومتالحق زمنياَ وبالصورة التي جتعل
العاملني ميارسون األعمال الروتينية املوكلة إليهم دون التفكير املسبق يف كل مرة ينفذون إجراءات الشراء .وتنبع أهمية حتديد
اإلجراءات من كونها األداة التي تساعد على توحيد طرق العمل وحتقق التكامل واإلتقان يف أدائه وترشد املنفذين أثناء ممارستهم
ألعمالهم ومتكن من إحكام الرقابة وقياس األداء واإلسراع يف اإلجناز يف حالة اإلجراءات املبسطة وجتنب العمل من الفوضى.
وحتى حتقق إجراءات الشراء أهدافها بفاعلية ال بد من أن تتصف :بالبساطة واملرونة والثبات النسبي وعدم التعقيد وأن تكون
هادفة ومتكاملة ومتسلسلة بصورة منطقية وأن ال تتعارض مع السياسات واألهداف واألنظمة والقوانني السائدة والعمول بها
باملؤسسة ،وأن حتدد كل عملية بدقة من حيث تسميتها والزمن الالزم إلجنازها و من يقوم بها ...الخ.
وعادة ما متارس املؤسسة مجموعة من اإلجراءات (اخلطوات التفصيلية) أثناء القيام بعملية الشراء والتوريد ،تبدأ باستقبال
الطلبات والتأكد من وجود احلاجة وتنتهي باستالم األصناف وفحصها وتسليمها إلى إدارة املخازن ،وعلى الرغم من أن هذه
اإلجراءات قد تختلف من مؤسسة إلى أخرى نتيجة الختالف النظم التي تتبعها أو املصدر املتعامل معه (محلي ،أجنبي) إال أن هذه
اإلجراءات ال تخرج عن بعض أو كل اإلجراءات اآلتية:
 2.1.1استقبال الطلبات وتحديد الحاجة:
تتولى إدارة املشتريات يف أول عمل تنفيذي لها استقبال الطلبات من اإلدارات املختلفة باملؤسسة والتي تنشىء احلاجة فيها
لألصناف املطلوب شراؤها عن طريق منوذج خاص بذلك ومتثل طلبات الشراء التي تعد على ضوء خطة االحتياجات السنوية أو
مستوى التخزين املعمول به ،األساس الذي تعتمد عليه إدارة الشراء يف حتديد احلاجة .يتم اعتماد منوذج ما ميثل األساس الذي
حتدده احلاجة وبالتالي يجب أن يتضمن بيانات كافية عن الصنف املطلوب مثل اسم الصنف ومواصفاته والكمية املطلوبة والوحدة
املستخدمة والتاريخ الذي يجب أن يتم فيه التسليم إلى اجلهة الطالبة ...الخ .هذا باإلضافة إلى بعض املعلومات األخرى التي يجب
أن يتضمنها الطلب املقدم مثل معلومات عن مصادر التوريد واألسعار السابقة للصنف الواحد ،أو رمبا إعادة الطلب باعتبار أن هذه
الطلبات تتعلق باألصناف التي يتكرر شراؤها وأن هذه املعلومات ضرورية ملتخذ قرار الشراء .وبعد أن تستلم الطلبات يتم فحصها
والتأكد من صحة ووضوح البيانات الواردة فيها وعلى ضوء ذلك حتدد احلاجة املطلوبة ويتم إقرارها.
 2.1.2تحديد طريقة الشراء:
نظراً لتعدد أساليب الشراء واآلثار الناجتة عن إتباع أسلوب دون أخر على العملية الشرائية والعائد منها فإنه ال بد من حتديد
الطريقة املناسبة وإقرارها قبل اختيار املصدر وتعتمد عملية اختيار إحدى الطرق املتاحة -سواء أكانت طريق املناقصة بأنواعها
املختلفة أو الشراء املباشر -على مجموعة من العوامل منها حجم ونوع األصناف املطلوب شراؤها واللوائح والقوانني التي تنظم
عملية الشراء ،مبلغ الشراء والشرائح والسقف املالي للشراء ،الوقت احملدد لتوفير الصنف حيث تؤثر هذه العوامل يف تفضيل
طريقة دون أخرى؛ فإذا ما مت إقرار الطريقة تبدأ عملية االتصال باملوردين الستيفاء بعض املعلومات الالزمة للقيام بعملية اختيار
املصدر املناسب.
 2.1.3تحديد واختيار مصدر الشراء:
إن تعدد مصادر الشراء وتباينها وخاصة بالنسبة للسلع التي ال تتصف بالندرة أو اإلحتكار تتطلب من إدارة الشراء القيام باالتصال
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مبصادر الشراء املختلفة إما من خالل اإلعالن كما هو احلال يف حالة املناقصة أو من خالل املراسلة املباشرة ملوردين مؤهلني
ومسجلني باملؤسسة كما هو احلال يف حالة استدراج عروض أسعار وجمع املعلومات املتعلقة بشروطهم وأسعارهم ومستوى جودة
منتجاتهم والتسهيالت التي يقدمونها لعمالئهم ودراستها أو التفاوض معهم والوصول إلى اتفاق وذلك يف ضوء الطريقة احملددة
لعملية الشراء يف املؤسسة ،كما إنه يتوجب على إدارة الشراء ويف حالة القيام بعملية املفاضلة بني املصادر التي سبق التعامل
معها الرجوع إلى املعلومات املتوفرة يف سجالت املؤسسة والتي مت جمعها من خالل الكتالوجات واإلعالنات واملندوبني واملتعلقة
بسمعة املورد يف السوق احمللي وقدرته على الوفاء بالتزاماته واألصناف املتوفرة لديه وغيرها من املعلومات التي تساعد على حسن
املفاضلة بني املوردين واختيار أنسبهم.
 2.1.4إصدار أمر التوريد أو التعاقد:
يعتبر أمر التوريد مبثابة اتفاق مكتوب بني املؤسسة واملورد الذي مت اختياره وال يتم إصداره يف حالة إتباع طريقة املناقصة إال بعد
استكمال اخلطوات املتعلقة باإلعالن وفتح املظاريف والبت يف العطاءات وبعد أن يتم فتح االعتماد (يف حالة الشراء من اخلارج)
ويجب أن يتضمن أمر التوريد البيانات األساسية مثل اسم وعنوان املورد واسم الصنف ومواصفاته والكمية املطلوبة ووحدات العدد
أو القياس والسعر املتفق عليه وتاريخ وصول الطلبية وشروط الشحن وشروط الدفع وطريقته ...الخ .وعادة ما يعد أمر الشراء
من أصل وثالث نسخ ،يسلم األصل للمورد بعد توقيعه ،ويحتفظ بصورة يف ملف إدارة املشتريات وترسل صورة إلى اإلدارة املالية
وصورة إلى جلنة العطاءات أو القسم الطالب للمتابعة.
 2.1.5المتابعة:

تهدف هذه اخلطوة إلى ضمان إمتام عملية التوريد وفقاً للعقد املتفق عليه وجتنيب املؤسسة اي مخاطر والتي قد حتدث نتيجة
حلدوث أخطاء أثناء التنفيذ .وتتم عملية املتابعة من خالل االتصال باملورد بالوسائل املختلفة وتذكيره مبواعيد التسليم وحثه على
االلتزام مبا ورد بالعقد ثم التأكد من مدى سالمة تنفيذ كل مرحلة من عملية الشراء وفقاً ملا ورد بالعقد ،فاملتابعة متكن من منع
التأخير أو احلد منه وتاليف آثاره وتساعد على اكتشاف أي أخطاء قد حتدث يف مواصفات أو حجم األصناف املطلوبة أو أي إخالل
يف شروط التوريد أو الشحن والنقل وغيرها من األمور احملددة بالعقد والذي يجب أن يفي بها املورد .ثم تعمل على إبالغ ذلك
إلى اجلهات املعنية ملعاجلة األمر قبل استفحاله ،وال بد أن تتوفر لدى اجلهة املسؤولة عن املتابعة ،جميع البيانات التفصيلية عن
األصناف التي مت التعاقد بشأنها وبنود العقد وشروطه وذلك حتى تتمكن من القيام مبهمتها على أحسن وجه.
 2.1.6الفحص واإلستالم:
يقصد بالفحص اختبار ومراجعة املفردات املشتراة لتقرير مطابقتها حلدود اجلودة املوصوفة ومن ثم قبولها أو عدم مطابقتها
حلدود اجلودة املوصوفة بالعقد ومن ثم رفضها .وعاد ًة ما يقوم القسم املختص بعملية الفحص على مرحلتني )1( :املرحلة األولى
تقتصر على اجلوانب الظاهرية فقط حيث يتم التأكد من العدد والنوع والوزن ومن عدم وجود أي تلف أو كسر ظاهري وذلك حتى
ميكن إخالء مسؤولية الناقل ،وبعد تدوين الكمية التي وصلت وزمن وصولها وأي تلف أو كسر أو نقص للمواد يف احملضر الذي يعد
أثناء االستالم من الناقل ( )2ويف املرحلة الثانية تتم عملية الفحص احلقيقية للطلبية وذلك بصورة تفصيلية حيث يتم التعرف على
املواصفات املتاحة ومطابقتها باملواصفات احملددة بالعقد واملتفق عليها مع املورد .وعملية الفحص تتم جلميع املستلزمات املطلوبة
بأوامر الشراء ،لتجنب تكاليف إعادة املواد يف حالة عدم تطابقها مع املواصفات احملددة ويقوم بعملية الفحص فنيون مع املعنيني
من بعض اإلدارات يف املؤسسة أو قد تسند هذه العملية إلى جلنة استالم متخصصة .وتعتبر هذه اخلطوة من أهم خطوات الشراء
الالزم القيام بها ألنه ال ميكن بدونها القيام بعملية الرقابة الداخلية التي جتنب املؤسسة الكثير من املشاكل التي قد حتدث يف ظل
عدم وجود فحص للمواد املشتراه.
وبعد أن تتم عملية الفحص يعد تقرير من قبل القسم املختص أو اللجنة يتضمن نتائج الفحص واملالحظات والتوصيات واألسباب
التي أدت إلى ظهور النتائج التي تضمنها باإلضافة إلى بعض البيانات األخرى املتعلقة بالطلبية مثل رقم الطلب وتاريخه ورقم قائمة
الشراء وتاريخها واسم املورد وتاريخ الشحن ووسيلة النقل ومحتويات الطلبية وكمية النقص أو التلف فيها ...الخ .ويعد هذا التقرير
من أصل وعدة نسخ ترسل إلى اإلدارات املختصة ومن ضمنها إدارة املشتريات واملالية .فإذا كانت نتائج التقرير مؤكدة ومتطابقة
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مع ما يتضمنه أمر التوريد فإنه يتم قبول الطلبية وإرسالها إلى املخازن أما إذا كانت نتائج الفحص مخالفاً ملا يتضمنه أمر التوريد
فإن األمر يأخذ عدة وجوه منها:
•ارجاع املواد املخالفة للمواصفات إلى املورد الستبدالها مع حتميله التكاليف اعادته له.
•إلغاء الصفقة وإعادة الطلبية إلى املورد وإخطاره باألسباب التي دعت إلى إلغاء الطلبية ثم مطالبته بتحمل تكليف
النقل واالستالم والفحص ...الخ.
•قبول اجلزء املطابق ورفض اجلزء املخالف.
•التفاوض مع املورد بشأن اجلزء التالف إذا كان باإلمكان استخدام هذه األصناف مع أنها غير متطابقة للمواصفات.
ومن اجلدير بالذكر بأن هناك إجراءات أخرى يتم إتباعها يف بعض احلاالت ،فمث ً
ال يف حالة الشراء من مصادر األجنبية ،ال بد أن
يتم فتح اعتماد قبل أن تتخذ خطوة إصدار األمر وفتح االعتماد هو عبارة عن تعهد من أحد البنوك املعتمدة يضمن للمورد بأن
يدفع له مبلغ املال املتفق عليه يف غضون مدة محددة مقابل قيام املستفيد بتنفيذ شروط وتعليمات معينة تتعلق باألصناف املطلوب
توريدها ...الخ.
 2.2األدوار والمسؤوليات العامة:
1 .1على جميع املوظفني املسؤولني عن تقدمي طلبات جلميع السلع أو اخلدمات املراد شراؤها من قبل املؤسسة
األهلية ان يتأكد من تضمني املعلومات الضرورية والكافية قبل املضي قدما باصدار أوامر الشراء املطلوبة.
تقع على عاتق املوظف املسؤول عن التحضير ألوامر الشراء تطبيق هذه السياسات ،واتباع جميع اإلجراءات
وتعليمات العمل التي تضمن سالمة جميع عمليات التوريد والشراء.
2 .2املدير التنفيذي يكون مسؤول عن مراجعة جميع عمليات التوريد والشراء والتأكد من أن موظف التوريد يحتفظ
بسجالت مناسبة .كما ويعتبر املدير عضواً رئيساً مراقبا للجنة التقييم واالختيار للعطاءات ليضمن نزاهة
عمليات التوريد والشراء دون ان يكون له احلق بالتصويت يف اللجنة.
3 .3مدير الشؤون املالية واإلدارية يكون مسؤول عن ضمان أن ال تتم عمليات الدفع للتوريدات دون التاكيد أنها متت
بطريقة تنافسية وطبقاً لآلليات املتبعة باملوافق على الصرف ،وعلى النحو املبني يف اإلجراءات اخلاصة يف الدليل
املالي واإلداري.
4 .4يكون احملاسب مسؤو ًال عن فهم أساسيات عمليات التوريد والشراء وجميع الوثائق املطلوبة ،لضمان السداد
والتي تستند على إجراءات التوريد والشراء املتوافقة مع ما جاء بالدليل.
 2.3توضيح سياسات التوريد العامة:
1 .1يجب ان تكفل املؤسسة األهلية الفصل الكايف بني الصالحيات ،الواجبات واملسؤوليات للقائمني على عملية
التوريد والشراء (املوظف الذي يوافق/يوقع امر الشراء يجوز ان يكون نفسه من أجرى عملية الشراء).
2 .2يف املؤسسات األهلية الكبيرة ،ومع وجود بنود للتوريد واملشتريات الكبيرة واملتعددة ،يفضل ان يكون لديهم
ضمن الكادر الوظيفي موظف خاص بالتوريدات واملشتريات ،إن أمكن ،أو أي خطة أخرى مناسبة لضمان نزاهة
عمليات التوريد والشراء وإدارة الوثائق املطلوبة لذلك.
3 .3جميع املشتريات من سلع ،خدمات ،تأجير مباني و/أو املركبات وغيرها ،يجب أن تتم وفقاً جلدول الصالحيات
املعمول به يف املؤسسات األهلية.
4 .4على املؤسسة االحتفاظ بسجالت كاملة عن عمليات التوريد وفقاً إلجراءات اإلدارة املالية وإدارة السجالت
املعمول بها يف املؤسسة.
5 .5ال تتسامح اي مؤسسة أهلية إطالقاً مع ممارسات التوريد والشراء غير األخالقية ،مبا يف ذلك التالي:
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 .أتضارب املصالح مع الشخص الذي لديه مصلحة خاصة أو شخصية لها تاثير على نزاهة وشفافية املمارسات
والواجبات الرسمية.
 .بالتواطؤ  -أن هناك إتفاقاً سرياً بني طرفني أو أكثر ألغراض اإلحتيال أو مخادعة غير قانونية،
 .تعموالت أو رشاوى  -والتي تعطي لشخص آخر لتنفيذ إجراءات معينة ومطلوبة التخاذ قرار مهم لصالح
مورد ما.
 .ثالغش  -واخلداع لتحقيق مكاسب شخصية.
 .جتوفير ميزة تنافسية غير عادلة  -توفير املعلومات احلساسة عن اللوازم واملشتريات والتي تسرب إلى
موردين أو أفراد.
نود التنويه هنا ،إن أي معلومات عن أوامر الشراء ،والتي تشمل تقديرات األسعار املتوقعة ،و/أو االختيار والتبليغ عن مصادر
املعلومات ،هي معلومات حساسة وسرية وال يسمح تداولها لتصبح معلومات لها أفضلية ملورد محتمل يستفيد منها يف احتسابه
للتكاليف و/أو العرض الفني املقدم .على املؤسسة األهلية السعي الستدراج ومراجعة عروض أسعار لعدد ال يقل عن ثالث عروض.
وهذا قد يعني ان تضطر املؤسسة النظر الستدراج أكثر من ثالثة عروض لتضمن احلصول على ثالثة عروض.
 2.4تنفيذ سياسات التوريد والشراء:

يجب تنفيذ سياسات املشتريات وإدارة املخازن وفقاً لإلجراءات وتعليمات العمل املعمول بها يف املؤسسات األهلية .وترد اإلجراءات
الرئيسية الواجب اتباعها لتنفيذ هذه السياسات كما هو مبني يف الرسم البياني التالي إلى جانب األنشطة التي تنطبق عليها

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء

اﻟﻄﻠﺐ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺸﺮاء

إدارة اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت

 2.4٫1تنفيذ سياسة التوريد والشراء لسلع ،بضائع أو خدمات للسقف المالي وقيمتها اإلجمالية
أقل من  500دوالر
•يف جميع عمليات التوريد ،حتى وإن كانت القيمة اإلجمالية للتوريد واملشتريات أقل من  500دوالر ،البد من توفر
طلب رسمي وموثق للتوريد والشراء ،بغض النظر عما إذا كان سينتهي الطلب بإصدار أمر الشراء أم ال.
•املشتريات من السلع واخلدمات بقيمة إجمالية أقل من السقف املالي احملدد باملؤسسة ( 500 ،)Thresholdدوالر،
على سبيل املثال ،عادة ال تتطلب العزوف إلى تطبيق إجراءات توريد وشراء تنافسية معقدة ،وإمنا ينصح بتطبيق
إجراءات سريعة باستدراج عروض أسعار مباشرة من ثالثة موردين مت التداول معهم بالسوق احمللي من قبل ،مع
التأكيد على اإلحتفاظ بالوثائق واإليصاالت الرسمية التي تثبت عملية الشراء.
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 ٢٫٤٫٢تنفيذ سياسة التوريد والشراء لسلع ،بضائع أو خدمات للسقف المالي وبقيمة اجمالية بين
 1,000 - 501دوالر:
•املشتريات من السلع واخلدمات بقيمة إجمالية بني  1000 - 501دوالر ،تتطلب استدراج عروض أسعار خطية
وبحسب األنظمة املعمول بها باملؤسسة ،ويتم توثيقها واملوافقة عليها الحقاً من قبل املدير التنفيذي قبل إمتام
عملية الشراء.
•ال يتطلب عند تنفيذ هذه السياسة ،استخدام أوامر شراء تفصيلية بحسب طريق املناقصة بأنواعها ملثل هذا
السقف من التوريد واملشتريات ،وإمنا ميكن استخدام أوامر شراء مبسطة تعتمد على مجموعة من العوامل منها
حجم ونوع األصناف املطلوب شراؤها ،مبلغ الشراء ،والوقت احملدد لتوفير الصنف؛ حيث تؤثر هذه العوامل يف
تفضيل طريقة دون األخرى.
 2.4.3تنفيذ سياسة عقود وأوامر الشراء الثابتة للسقف المالي والتي تزيد قيمتها اإلجمالية على
أكثر من  1،000دوالر
•يجب أن تتناول جميع املوافقات املطلوبة مقدماً باإلضافة إلى استكمال كل اخلطوات الالزمة لتحضير طلب
التوريد و/أو الشراء لضمان كفاية املعلومات الضرورية الالزمة قبل التحضير الرسمي ألمر التوريد والشراء.
•التوريدات لهذا السقف من املشتريات يتطلب استدراج عروض أسعار تنافسية ،أو مناقصات مكتوبة وغيرها،
ملوردين مؤهلني ومسجلني باملؤسسة .يكون سقف هذه السياسة محددة سلفاً مبدة زمنية مسموحة لفترة تقدمي
الطلبات ،مرفقة مبعايير التقييم ،مواصفات وكيفية كتابة وتقدمي العطاءات.
•استدراج عروض شفوية من املوردين غير مقبولة لهذ السقف من التوريد واملشتريات.
•عندما ال تتوفر ثالثة مصادر ملوردين منافسيني مؤهلني ،يجب توفير وثائق كافية تدعم تفسير السبب الذي أدى
إلى حتليل العطاءات دون توفر احلد األدنى للموردين املطلوب
•ال يجوز مشاركة املعلومات اخلاصة بشأن التقديرات املتوقعة ،عدد املوردين أو املناقصات املستلمة ،عروض
األسعاراملستلمة ،املواصفات واملؤهالت الفنية وغيرها التي تقرر العملية التنافسية ،مع مقدمي العطاءات أو أي
موظف لم يشارك مباشرة يف جلنة الشراء .يجب تأمني جميع املعلومات يف خزنة مقفلة يصعب الوصول إليها
من أجل ضمان نزاهة عملية استدراج العروض وصوالً إلى تقييم العطاءات وحتى إحالتها على املورد.
•وينبغي إجراء التقييمات بوجود مسؤول التوريد واملشتريات يف جلنة العطاءات ،واملدير اإلداري أو أي من كبار
املسؤولني ،يكون عضواً بصفة مراقب توكل له مهمة االشراف على جلنة العطاءات دون أن يكون له حق تقدمي
التوصيات أو التصويت بهذا الشان.
 ٢٫٥المتابعة المالية ،الفنية والتقنية للخدمات والسلع المقدمة
•عموماً ،يف املتابعات املالية ،يجب أن ال يتم تعديل أي قيمة على األسعار يف العقود الثابتة ما لم يكن هناك تغيير
يف نطاق وجداول العمل والتي تتطلب إجنازها خدمات أو سلع اضافية.
•يتعني على املؤسسات دفع جميع الفواتير للموردين و/أو طلبات الشراء وفقاً للشروط املبينة يف العقود املبرمة.
على املؤسسات عمل التغييرات والتعديالت املطلوبة على العقود يف وقت مبكر قبل وقوعها وليس بعد إفنجازها .كما ويتعني على
املؤسسات تتبع جميع التوريدات وااللتزامات املبرمة عند تنفيذ أوامر الشراء اخلاصة بها.
 2.6إدارة المخازن (إن وجد)
•على جميع املؤسسات تتبع سجالت اجلرد واملخازن بشكل دقيق،
•على جميع املؤسسات تتبع جميع املمتلكات املستهلكة وغير املستهلكة ،باستثناء اللوازم املكتبية مثل القرطاسية
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ومواد غير مكلفة أخرى كالتي تستنفذ بالعمال التشغيلية واإلدارية املباشرة،
•على جميع املؤسسات تتبع جميع املمتلكات املستأجرة مثل املركبات إن وجد أو التأمني على املمتلكات وغيرها،
•على جميع املؤسسات تتبع تراخيص البرامج احملوسبة وإجراء عمليات تدقيق ورقابة للتراخيص السنوية اخلاصة
بها لضمان صحة استخدامها،
•على جميع املؤسسات إجراء تدقيق ومراجعة سنوية ،كحد أدنى ،على جميع ممتلكاتها ،موجوداتها وغيرها من
املعدات كما يرد بدليل اإلجراءات املالية املعمول به،
•يجب احلفاظ على جميع املمتلكات وفقاً للتعليمات واإلجراءات التشغيلية ،كتيبات التعليمات الواردة من الشركة
املصنعة وغيرها.
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 .3مبادىء وصالحيات التوريد والمشتريات:
 ٣٫١تفويض الصالحية اإلشرافية للتوريد والمشتريات إلى المدير اإلداري:
طبقاً لألنظمة والقوانني املعمول بها يف املؤسسة األهلية ،فإن املدير اإلداري أو من ينوب عنه بهذا السياق ،يكون له املسؤولية
االشرافية األولى على مهام إجراءات التوريد واملشتريات مع املوظف ذات االختصاص .تشمل هذه االعمال شراء أجهزة ،معدات،
أثاث ،مركبات نقل؛ استدراج اخلدمات االستشارية واستئجار املباني (إصالح أو إنشاء أو صيانة ...الخ) .وعليه فإن املوظف الذي
سيتخذ أي إجراء مناقض للتعليمات واألنظمة والقوانني املذكورة أو اي تعليمات ميكن أن تنبثق عنها دون الرجوع إلى املسؤول
االشرايف املباشر ،يكون عرضة للمسائلة القانونية شخصياً ومالياً وعليه أن يتحمل عواقب هذا العمل.
 3.2مبادىء التوريد والمشتريات:

 ٣،٢،١مبادئ عامة:

1 .1القواعد العامة التالية يجب االهتمام بها يف إجناز وظائف املشتريات والتوريدات اخلاصة باملؤسسة األهلية:
•االقتصاد والكفاءة (أقل األسعار واجلودة العالية).
•اعتبار املصلح واملنفعة األساسية التي تعود بالفائدة على املؤسسة.
•استدراج عروض وعطاءات منافسة تتيح الفرص املتساوية والعادلة للموردين ،ليزودوا املؤسسة بالسلع أو
اخلدمات أو أية متطلبات أخرى ترغب بها املؤسسة بكفاءة وجودة عالية.
•الغراض خاصة بتقيم العروض واألسعار التي يقدمها املوردين ،إذا كانت األسعار املقدمة بأكثر من عملة
موحدة واحدة ،يجب تقييم العروض باستخدام عملة واحدة تتداول بها املؤسسة ،والتي تتطلب معاجلة خاصة
لتوحيد األسعار يف عملة واحدة (شيكل أو دوالر) لتسهل عملية املقارنة والتحليل
2 .2يجب أن يولى اهتمام كبير للتحضير للطلبيات الكمية (كبيرة احلجم) عند شراء املواد االزمة للمؤسسة ،إذا
ما كانت املؤسسة تسعى للحصول على أفضل األسعار ويترتب ذلك على األخذ بعني االعتبار الكميات احلالية
املوجودة واملتوقع صرفها خالل فترة زمنية قادمة وخاصة للوازم املكتبية مثل القرطاسية ،اآلالت ،االحبار.
 3.2.2المواصفات ،القاييس والمعايير:
•استخدام املقاييس ،املعايير واملواصفات تساعد املسؤولني االشرافيني باملؤسسة األهلية والذين عينوا مبهمات
التوريد والشراء أن يتعرفوا على املتطلبات احملددة واملعايير الصحيحة للسلع املطلوبة ليحققوا الفائدة القصوى
من استدراج العروض التنافسية عن طريق طلب أسعار لألصناف التي تتوافق مع املقاييس ،املعايير واملواصفات
املطلوبة.
•حتديد املواصفات :من املهم جداً حتديد املواصفات الفنية من قبل خبير فني متخصص (ميكن االستعانة بخبرة
من خارج املؤسسة) للمواد التي تنوي املؤسسة شراءها والتي تفتقر للمعرفة يف مواصفاتها ،من أجل تطبيق
مبدأ العدالة ،ألن املواصفات غير الواضحة وغير احملددة قد تؤدي إلى عدم إمكانية مقارنة عروض األسعار مع
بعضها .على املؤسسة التركيز على املواصفات الفنية املطلوبة للمواد والبضائع ومن املفضل الرجوع لعدة خبراء
إذا لم تتكون صورة واضحة عن اخلصائص الفنية والتقنية للمشتريات (إن امكن).
•تختلف املواصفات باختالف نوع املشتريات ،ويجب احلصول على استشارة اخلبراء يف احلصول على قرار
صحيح عند شراء مواد تتطلب خبرات خاصة.
•على أية حال ،عندما تتم املصادقة على طلب الشراء والتوريد ،ولضمانة توفير التمويل له ،وحتضير املواصفات
واملقاييس املطلوبة ،فعلى املوظف املسؤول عن التوريد واملشتريات أَ ْن يُق ّر َر على الطريقةِ األمثل إلستدراج
العروض ومن ثم اقتناءِ السلع واخلدمات من بني التّالي:
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-

إستدراج عروض هو األكثر مرونة وأقلّها إجراءات مقيدة لإلستعمال .ميكِ ن أَ ْن تُستَعم َل هذه الطريقةالسلع ،اخلدمات و/أَو األعمال بطريقة سريعة .تتطلب استدراج عروض أسعار كتابية من
للحصول على
ِ
قائمة محضرة عن مجموعة موردين مؤهلني حتتفظ بها املؤسسة األهلية .أقل األسعار املوردة واملطابقة
عروض لتمكن
للمواصفات هي التي حتدد الفائزين بالعطاء .يَ ِج ُب أَ ْن يتوفر للمؤسسة على األقل ثالثة
َ
املوظف املسؤول من رفع توصياته املبنية على حتليل وتقييم علمي مدروس الستدراجات العروض.

-

دعوة للعطاء ،وتُستَعم ُل عادة بحسب األسقف املالية احملددة والتي تستويف طلب املؤسسة ملعايير مطابقةللمواصفات الفنية وكتاب الدعوة (كراسة الشروط واملواصفات) والشروط العامة للعقد.

-

يتم استدراج عروض أسعار عندما تكون املخرجات والنتائج املتوقعه غير قابلة للحصى مثل استدراج عروضأسعار خلدمات استشارية معينة مثل ما يتعلق بالتنمية البشرية من تدريب وتطوير والتخطيط للمستقبل
الوظيفي وبناء املسارات الوظيفية ،وغيرها.

-

احالة العطاء أو الترسية املباشرة بدون منافسةِ  ،و َق ْد تُستَعم ُل كطريقة مالئمة لطلب وتوريد مشترياتمحددة ذات قيمة شرائية قليلة.

 3.3اإلجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ سياسات الشراء وقواعدها:
يجب تنظيم إجراءات الشراء وأساليبه بحيث نضمن كفاءة الطريقة التي متت بها املشتريات وفعاليتها ،ويف الوقت نفسه احلفاظ
على أموال املؤسسة وأصولها بحكم القواعد املوضوعة.
ولتطبيق مبدأ الشفافية ينبغي على املؤسسات األهلية:
•العمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة مبا يتعلق بإجراءات التوريد واملشتريات
•توفير املعلومات الصحيحة للمعنيني؛
•التقيد باملعايير املهنية يف عمليات التقييم والقواعد اخلاصة بالشفافية املالية
•لذلك ينبغي مراعاة اإلجراءات التالية عند القيام بعملية التوريد والشراء:
1 .1تنفيذ انشطة املشروعات والبرامج ،وأنشطة التوريد واملشتريات اإلدارية ،بطريقة اقتصادية وفعالة ،وذات
كفاءة لضمان اجلودة املطلوبة.
 2 .2التأكد من أن التوريد إمنا يتم يف إطار احلدود التي تضعها املوازنة ،وتبعاً للمقدرات املالية املتوفرة
للمؤسسة والتي تعتمد مبدء السداد؛ مبعنى التأكد من أن األموال سوف تكون متاحة لسداد مستحقات
املوردين يف املوعد املناسب وبطريقة منتظمة.
3 .3يجب أن تتم جميع مراحل عمليات التوريد والشراء طبقاً للقواعد واإلجراءات ،مع اشتراك املوظفني
املسؤولني عن ذلك (املدير اإلداري و موظف التوريدات) اشتراكاً كام ً
ال يف هذه العمليات.
4 .4االستجابة للمعايير ،املواصفات واألحكام املوضوعة من قبل اجلهات املانحة :إن االلتزام بقواعد التوريد
واملشتريات هذه والتي تتوافق مع أفضل ممارسات وأساليب التوريد والشراء ،سوف يتيح احلصول على
أكثر احلاجات إحلاحا من املانحني ألنها ستتالئم مع املعايير املوضوعة من قبلهم وخاصة تللك املتعلقة
بقواعدهم ملتطلبات عمليات التوريد والشراء.
5 .5التأكد من أن السلع واخلدمات واملشتريات تلبي شروط اجلودة ،وتتوافق مع احتياجات املؤسسة ،يف أي
وقت من األوقات.
6 .6يجري تسليمها أو استكمالها طبقاً جلدول زمني محدد ومتفق عليه.
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 3.3.1تحديد االحتياجات وطلبها:
•عند احلاجة إلى الشراء ،يجب حتديد املواد املطلوبة ورفعها يف مذكرة طلب شراء من مدير الدائرة املعنية ومنه
إلى املوظف اإلشرايف األول باملؤسسة (املدير التنفيذي) طالباً املوافقة على أمر الشراء ،ترسل بعدها إلى املدير
املالي العتماد األمر وتخصيص املوارد املالية لذلك ،وال يجوز أن تتم عملية التوريد والشراء بدون احلصول على
موافقة كتابية مسبقة من املدير التنفيذي.
• إن الهدف من إستخدام طلبات التوريد والشراء هو تنظيم عملية الشراء وهي وسيلة رقابية تستخدم ملنع
الشراء بدون مبرر وملنع جتاوز املوازنة .يجب أن تكون طلبات الشراء واضحة ومحددة ومستندة إلى حاجات
فعلية ومبررة وأن تكون موقعة ومؤرخة من قبل الشخص الذي طلب الشراء هذا اإلجراء هو تعزيز ملبدأ اإلدارة
الرشيدة يف املؤسسة.
 3.3.2الموافقة على التوريد والشراء:
على املدير املالي مراجعة طلب الشراء والتأكد من:
•وجود حاجة فعلية للتوريد والشراء.
•وجود موازنة كافية.
•بعد إمتام املراجعة ،على املدير املالي واملدير العام واملدير اإلداري توثيق املوافقة على طلب الشراء وتوقيع الطلب
وتأريخه ومن ثم إبالغ اجلهة التي طلبت الشراء وإرسال الطلب املوافق عليه إلى املدير العام .يف حالة رفض
الطلب ،يجب توثيق األسباب وإبالغ اجلهة التي طلبت الشراء وحفظ الطلب املرفوض يف ملف خاص وعدم
إتالفه .هذا اإلجراء ضروري من أجل جوهزية املؤسسة واألفراد للمساءلة من أي جهة أخرى.
 3.4تصنيفات وأنواع التوريدات والمشتريات:

•يجب أن تكون عتبات التوريد والشراء والصالحيات محددة مسبقاً من قبل املؤسسة أو من اجلهة املانحة حسب
اإلتفاقية وهذه العتبات متثل السقف املالي املسموح به لتحديد أسلوب وطريقة الشراء والتي يتم تضمينها يف
الدليل املالي واإلداري وموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة .وإذا لم يرد لها أي إجراء واضح ،يتم االتفاق على
صيغة توافقية بشأنها بحيث ال يتعارض مع القواعد العامة الواردة يف النظام املالي لوزارة املالية كمرجعية أو
تعتمد وفقاً للتعليمات الدولية اخلاصة بتوجيهات وشروط اجلهات املانحة كالبنك الدولي وغيرهم.

•يف حالة وجود اتفاقية مع جهة مانحة ،يتم حتديد األسقف املالية بحسب توجيهات اإلتفاقية بني املؤسسة واجلهة
املانحة ،ويتم توضيح األسقف املالية مسبقاً من قبل اجلهة املانحة جلميع أنواع املشتريات ،سوا ًء أكانت بضائع،
أم أعمال ،أم خدمات استشارية وغيرها من احتياجات املؤسسة األهلية .وعلى املؤسسة األهلية االلتزام بشروط
اجلهة املانحة وإجراءاتها بشكل كامل .ومن أجل التحديد ومساعدت املؤسسات األهلية على فهم تصنيفات
أوامر الشراء ،مت اعتماد األسقف املالية والعتبات الواردة يف البنود  2.3.3 - 2.3.1لتسهل النظر باإلجراءات
اخلاصة التي حتكم عملية أوامر الشراء لكل فئة على حدى.
 3.4.1منهجية العمل بالتوريد والشراء
يف جميع االحوال ،يجب أن تخضع إجراءات عمليات التوريد واملشتريات ومن ثم تنفيذها ،تخضع إلى اعتبارات اقتصادية معينة؛
مثل :األسعار األفضل ،اجلودة ،العامل الزمني للتوريد والكفالة احملددة مسبقاً من قبل املؤسسة ،والسرية يف األسعار ،لضمان
املنافسة احلرة للشراء ،ولتلبية الفعالية ،والسرعة يف التوريد ،واجلودة يف املواصفات ،والتوفير يف النفقات .وينبغي أن تتم عملية
الشراء وفق خطوات محددة ،وواضحة ،ومتفق عليها ،وأن تكون مدعومة باملستندات والوثائق الالزمة؛ لتاكيد مبادئ النزاهة
والشفافية واملساءلة.
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 3.4.2أصول التعامل مع الموردين
عند التعامل مع املُو ّردين ،سوا ًء أكانوا شركات ،أم مصانع ،أو جتاراً ،أو عند الشراء ،يجب مراعاة أفضل الطرق وأسلمها سوا ًء من
الناحية املهنية ،أو األخالقية ،أو القانونية ،يف التعامل مع التجار أو الشركات املوردة؛ لضمان سير صحة عمليات الشراء وتوثيقها
رسمياً؛ لضمان عدم حدوث أي خلل .ولتحقيق ذلك يجب االلتزام بالقوانني واإلجراءات الضابطة لهذه العملية والتأكد من خلوها
من تضارب املصالح ،وتعزيز الشفافية واالفصاح عنها عندما يقتضي االمر ذلك.
 3.5أنواع الشراء:
من الضروري لعملية الشراء (بغض النظر عن األسلوب املتبع) أن تتم باتباع طرق وأساليب تتحلى مبعيارية واضحة ،وبأساليب
فاعلة؛ مبا يضمن جناحها وشفافيتها ،ومبا يحافظ على مصادر املؤسسة وسمعتها.
 3.5.1شراء من صندوق المصاريف النثرية  -الصغيرة)Petty Cash( :
يكون شخص حتدده اإلدارة (مستقل عن الدائرة املالية و املشتريات) هو املنفذ املباشر ملثل هذه املشتريات ،ويكون لشراء األغراض
املستـَهلكة ،أو ذات االستعمال اليومي أو العاجل ،وذلك للضرورة والسرعة ،على أن ال يتجاوز ثمن السلعة الواحدة ( 1)xدوالر أو ما

يعادلها من العملة احمللية ،وان ال تتجاوز فاتورة الشراء  100دوالر يف كل مرة .ويحتوي صندوق املصروفات الصغيرة على مبلغ  500دوالر،
وتكون حتت تصرف املدير اإلداري ،على ان تسدد قيمة هذا املبلغ إما (أسبوعياً ،أو يف حالة استنفاذ  ٪80من مبلغ  500دوالر حيث يقوم
املدير اإلداري بعمل بفواتير وإيصاالت رسمية مدعمة بالوثائق الالزمة إلى الدائرة املالية واحملاسبة ألجل استرداد املبلغ للصندوق .ويحبذ
أن ال يستخدم هذا الصندوق يف شراء سلع منصوص عليها يف ميزانية املؤسسة ،حيث ينبغي أن يتم الشراء باستخدام املوارد املخصصة لها
من هذا البند.

 3.5.2شراء المواد والبضائع:
تقسم املواد التي تشتريها املؤسسة إلى:
•املواد املستـَهلكة :وتشمل القرطاسية ،واألدوات املكتبية ،واملطبوعات  ،ولوازم املطبخ والتنظيف ،وغيرها من املواد ،وتكون
طريقة شراء هذه املواد عن طريق حساب االستهالك السنوي للمؤسسة من هذه املواد عن طريق عطاء ،أو أمر شراء
أو عقد تزويد بالكميات السنوية ،على أن يكون من حق املؤسسة سحبها إما بشكل كلي( ،إذا كان هنالك مجال للتخزين،
حسب مدة الصالحية ،وحجم البضاعة ،وأهميتها) ،أو جزئي بحيث يتم كل فترة توريد جز ًء من البضاعة بشكل دوري،
(وحسب التزام املٌو ّرد باألسعار املتفق عليها مسبقاً ،ومواعيد التسليم مع املؤسسة عند الشراء).
•البضائع وتشمل األجهزة واالثاث و املعدات :ويتم شراء األجهزة و املعدات املكتبية األخرى عن طريق طرح العطاءات
الالزمة لشراء هذه اللوازم عند التأسيس أو التوسع .أما يف حالة التقادم على األجهزة واملعدات األخرى فيجب استبدالها
بأخرى جديدة ،ومسح األجهزة أو األثاث املتقادم .واملصادقة على بيعه أو التبرع به أو إتالفه ،ومن ثم إخراجه من سجالت
املوجودات التابعة للمؤسسة ،بنا ًء على قرار رئيس الطاقم التنفيذي (املدير العام).
 3.5.3تعيين/اختيار الخدمات االستشارية:
تعد إجراءات اختيار مقدمي اخلدمات والتعاقد معهم من األمور املهمة التي على املؤسسة اإلملام بها .ومن األمثلة على اخلدمات
التي حتتاجها املؤسسة :
1 .1التدريب فيما يتعلق بالتنمية البشرية من تدريب وتطوير والتخطيط للمستقبل الوظيفي وبناء املسارات الوظيفية ،وغيرها.

2 .2التدقيق واالستشارات القانونية.
3 .3الصيانة واخلدمات املساعدة.
4 .4التقييم.
1

حتدد املؤسسة هذا املبلغ حسب حجمها وحاجاتها
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وفيما يلي السياسات الرئيسية املتعلقة باختيار اإلستشاريني:2
1.1اختيار فرد استشاري بشكل عام ،يتم اختيار االستشاري الفرد بنا ًء على مهام ال تتطلب ( )1فرق من املوظفني وخبراتهم )2( ،ال يحتاج
إلى دعم فني إضايف )3( ،له من اخلبرات واملؤهالت املطلوبة لتنفيذ العمل .وعندما يتطلب التنسيق ،اإلدارة ،أو املسؤولية عمل جماعي
مكثف نظراً لوجود عدد من األفراد اإلستشاريني ،فمن املستحسن عندها توظيف شركة استشارية.

ويتم اتباع اخلطوات التالية:
1 .1مت استدراج ثالث سير ذاتية ألفراد استشاريني من خالل قاعدة البيانات إذا وجدت لدى املؤسسة/أو من خالل
دعوة البداء االهتمام ،أو من خالل معرفني آخرين .ويتم اختيارهم على أساس مؤهالتهم للمهمات املطلوبة.
2 .2يتم اختيار االستشاريني من خالل املقارنة بني مؤهالت أولئك الذين أعربوا عن رغبتهم يف تقدمي اخلدمات
للمؤسسة أو مت االتصال بهم مباشرة لهذا الغرض.
3 .3يجب اختيار األفراد الذين يلبوا على األقل احلد األدنى من املؤهالت ذات الصلة ،ولهم القدرة على تنفيذ املهمة.
4 .4حتضير الشروط املرجعية لالستشاريني وتعتمد على قدرتهم على أساس اخللفية األكادميية ،اخلبرة ،ومتطلبات
احلالة ،ومعرفتهم بالظروف احمللية احمليطة بعمل املؤسسة ،مثل ثقافة املؤسسة واألنظمة اإلدارية التي حتكم
عملها.
5 .5يتم إعداد تقرير تقييم يوضح معايير االختيار.
6 .6يتم توقيع العقد مع االستشاري الذي مت اختياره.
7 .7يف هذا النوع من االختيار بامكان املؤسسة أن تستند يف قرار التعيني إلى معايير أخرى؛ كاخلبرة ،والكفاءة
واحلاجة ،باإلضافة إلى معيار أقل األسعار.
8 .8ميكن اختيار األفراد االستشاريني على أساس  -املصدر الوحيد  -مع التبرير لهذه التزكية يف حاالت استثنائية
مثل:
 .أاملهام التي تعتبر استمرارية لعمل سابق نفذها املستشار والتي مت اختياره عندها بطريقة تنافسية؛
 .بحاالت الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛
 .تعندما يكون املستشار هو املؤهل الوحيد لهذه املهمة.
9 .9كما وميكن ربط استشاريني أو أكثر مع بعضها البعض ليشكلوا مشروع مشترك أو اتفاق استشاري تكاملي لتعزيز
االستجابة الفنية لبعض اخلبرات واملؤهالت املطلوبة مما يفسح املجال إلى زيادة وتنوع اخلبرات املقترحة لتنفيذ
استشارة معينة للمؤسسة ،وتوفر منهجية ومواءمة أفضل للمهمة احملددة واملقترحة يف كراس استدراج عروض
األسعار .ويف بعض احلاالت ،يكون مثل هذا االرتباط على املدى الطويل أو ملهمة محددة أقل تكلفة من أخذهم
منفردين.
1010إذا كانت اخلدمات اإلستشارية كبيرة مثل العمل مع شركات التدقيق املالي أو أي شركات استشارية أخرى
فإن سياسة اختيارها تتطلب تعريفات خاصة لطبيعة اخلدمات املطلوبة وبالتالي اعتماد إجراءت خاصة سيتم
التطرق إلى مجموعة منها على سبيل املثل ال احلصر وهي:

ميكن مراجعة اجلدول (صفحة  )19لالستدالل على ترتيب املسؤوليات

2
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1.1اختيار على أساس اجلودة ( )Quaity Based Selection - QBSوهي مناسبة لألنواع التالية من اخلدمات:
 .أمهام معقدة أو ذات درجة عالية من التخصصية والتي يكون من الصعب حتديد االختصاصات لها بشكل دقيق وتفصيلي
والتدخالت املطلوبة غير واضحة .مثال ذلك الدراسات االقتصادية أو القطاعية ،ودراسات اجلدوى متعددة القطاعات،
اصالح القطاع املالي ...الخ.
 .باملهام التي يكون لها أثر عالي والتي تتطلب احلصول على أفضل اخلبراء ،مثال ذلك دراسات سياسة ذات أهمية وطنية،
اإلدارة العامة لقطاعات حكومية كبيرة؛
 .تاملهام التي ميكن القيام بها بطرق مختلفة إلى حد كبير ،والتي ال تسهم الدعوة للعطاءات أو استدراج العروض طريقة
واضحة للقيام بعملية املقارنة؛
 .ثيجب أن تشتمل استدراجات العروض أو الدعوة للعطاءات إلى جانبني من تقدمي املقترحات ،األول يعتمد اجلانب الفني
(خبرات ومؤهالت الشركة املتقدمة) وجانب مالي ،ولكن يجب احملافظة عليهم يف مظاريف منفصلة.
 .جعند التقييم تعطى نسبة معينة من  %100للعرض الفني ونسبة أخرى للعرض املالي (مثل  %8٠و %2٠أو  %٧٠و %٣٠حسب
ما تراه اإلدارة مناسباً) .تفتح بعدها العروض الفنية أوال ،وتقيم مبعزل تام عن العروض املالية .ثم يتم بعدها اختيار الشركة
االستشارية التي حصلت على أعلى نسبة ( )%القتراحها الفني من بني بقية املتقدمني ،بعدها يتم دعوتهم للتفاوض على
العقد (مالحظة :يجب أن ال تقل عالمة النجاح يف العرض الفني عن  %٧٠حتى تتمكن املؤسسة من النظر يف العروض
املالية واال يعاد العرض املالي إلى الشركات املتقدمة مغلقاً).
 .ح تتبع بقية إجراءات فتح استدراج العروض الواردة وتقييمها كما وردت يف قسم املشتريات من هذا النظام.
 .خيجب توقيع اتفاقية خدمات بني املؤسسات ومقدم اخلدمة ،وذلك من أجل توثيق اإللتزامات واحلقوق لكل من الطرفني،
ويجب أن تكون االتفاقية من نسختني أصل ّيتني ،بحيث يحتفظ كل طرف بنسخة منها .ويفضل استشارة مختص بشأن
محتوى االتفاقية.
2.2اختيار على أساس إطار املوازنة الثابتة ()Fixed Budget Selection – FBS؛ وهي مناسبة فقط عندما تكون ( )1املهمة بسيطة
و ( )2ميكن تعريفها بدقة و ( )3محددة املوازنة .ويف هذه احلالة:
 .أيجب على كراسة وشروط العطاء أن تشير إلى محددات املوازنة املتاحة ويطلب من الشركات االستشارية تقدمي أفضل
مقترحاتهم الفنية واملالية يف مظاريف منفصلة ،ويف حدود املوازنة املتاحة.
 .بيجب أن تكون معدة إعداداً جيداً للتأكد من أن املوازنة املتاحة تكون كافية ألداء املهام املتوقعة؛
 .تيجب أن يتم تقييم جميع املقترحات الفنية أوالً كما اسلفنا ،بعدها يتم فتح املقترحات املالية ،ويتم رفض أي مقترحات
تتجاوز املوازنة املشار إليها.
 .ثيتم اختيار الشركة االستشارية التي قدمت أعلى مرتبة القتراحها الفني من بني بقية املتقدمني ،بعدها يتم دعوتهم
للتفاوض على العقد.
3.3اختيار على أساس أقل التكاليف ()Least Cost Selection - LCS؛ وهي مناسبة فقط الختيار الشركات اإلستشارية للقيام مبهام
ذات طبيعة معيارية أو روتينية لها ممارسات ومعايير راسخة مثل عمليات التدقيق احملاسبية ،وهندسة األعمال البسيطة وغير معقدة،
وغيرها .يف إطار هذا األسلوب،
 .أيتم تأسيس عالمة معيارية “احلد األدنى” جلودة و”نوعية” املؤهالت املطلوبة للشركات اإلستشارية،
 .بيتم تقدمي املقترحات يف مظروفني منفصلني،
 .تيتم تقييم املواصفات الفنية أوالً والشركة التي ال تستويف أدنى املواصفات املطلوبة يتم استبعادها من التقييم،
 .ثبعدها يتم فتح املقترحات املالية لتحديد أقل األسعار والوصول إلى أفضل مواصفات فنية بأقل األسعار املتاحة.
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4.4اختيار بناء على مؤهالت الشركات االستشارية ( ،)Consultant Qualifications Selection - CQSهذه الطريقة مناسبة
للقيام مبهام صغيرة والتي ليس من الضروري إعداد وتقييم مقترحات تنافسية لها .يف مثل هذه اخلدمات،
 .أيتم حتضير كراسة املواصفات املطلوبة (،)TOR
 .بحتديد قائمة قصيرة من الشركات املعنية،
 .تالطلب من الشركات املقترحة التعبير عن اهتمامها باملشاركة بتقدمي مقترحاتهم باالضافة إلى معلومات عن خبراتهم
وكفاءتهم ذات الصلة مبوضوع اإلحالة،
 .ثيتم اختيار الشركة االستشارية صاحبة أفضل مؤهالت وانسب املراجع العملية،
 .جيطلب من الشركة التي يقع عليها االختيار إلى تقدمي العرض الفني واملالي املشترك ومن ثم يتم دعوتها إلى التفاوض
على العقد.
5.5اختيار بناء على املصدر الواحد من االستشاريني ( ،)Single Source Selection – SSSال توفر هذه الطريقة فوائد املنافسة ،فيما
يتعلق باجلودة والتكلفة وتفتقر إلى الشفافية يف عملية االختيار الشركات االستشارية أو األفراد ،وميكن أن تشجع مثل هذه املمارسات
اإلجراءات غير املقبولة .وعليه فإن اعتماد هذه الطريقة يجب أن تقتصر ،كلما أمكن على احلاالت اخلاصة فقط .ويجب أن تدرس
مبررات لهذا االختيار يف سياق املصالح واملسؤولية الشاملة للمؤسسة لضمان اجلدوى االقتصادية والكفاءة وتوفير تكافؤ الفرص جلميع
االستشاريني املؤهلني للقيام بالفرص املتاحة .يتم اختيار هذا النهج من العمل ويكون ميزة واضحة على التنافسية عند اختياره وذلك:
 .أللمهام التي متثل استمراراً طبيعياً ألعمال سابقة قامت بها الشركة االستشارية؛
 .بيف احلاالت الطارئة ،مثل االستجابة للكوارث واخلدمات االستشارية املطلوبة على الفور بعد حدوث اي طارىء؛
 .تالي مهمة صغيرة جداً؛ يجب حتديد مفهوم واضح لها باعتماد سقوف مالية محددة ،أخذين يف االعتبار طبيعة وتعقيد
املهمة التي حتددها املؤسسة يف كل حالة على حدى؛
 .ثعندما تتوفر شركة استشارية واحدة فقط تكون مؤهلة أو لديها خبرة واسعة وقيمة استثنائية لطبيعة املهمة حتى حتال
لها.
6.6اختيار بناء على أساس اجلودة والتكلفة ()Quality & Cost Based Selection – QCBS؛

هذا األسلوب األكثر إستخداماً من اختيار اخلدمات ،والذي يستند باألساس على نوعية وتكلفة اخلدمات املقدمة ،يف هذا النوع من
االختيار ،يتم تقدمي العطاءات أو العروض الفنية واملالية يف وقت واحد يف مظاريف مغلقة ومنفصلة ،ويتم تقييمها على مرحلتني
متتاليتني ،تبدء بفتح املقترحات الفنية أوالً وإذا إستوفى تقييم العطاءات والعروض الشروط الفنية املطلوبة تعطى لها نتيجة
وحتسب لها عالمة تقديرية ،يتم بعدها النظر يف املقترحات املالية املقدمة لالستشاريني املؤهلني ويتم النظر باألسعار املقترحة
واحلد األدنى للمتطلبات املنصوص عليها بكراس العطاء ،وبعد التقييم ،يتم أيضاً إعطاء نتيجة معينة وحتسب لها عالمة تقديرية.
يتم مقارنة التقييمات جلميع االستشاريني واملؤسسة االستشارية أو الفرد االستشاري الذي يحوز على أعلى درجات التقييم مجتمعة
(الفني واملالي) ،يتم اختياره وترسية العطاء عليه لتنفيذه.
ميكن اعتماد هذه الطريقة ،وحيث كان ذلك ممكناً ،يف احلاالت التالية:
1 .1نوع اخلدمات املطلوبة ،ألن مثل هذا االختيار واألسلوب هو أمر شائع وليس معقد للغاية.
2 .2ميكنك حتديد نطاق العمل بشكل جيد ،وتكون املرجعيات واضحة ودقيقة جيداً.
3 .3ميكن لطالب اخلدمة واملستشار الذي يعرضها ،أن يقدر بدقة متناهية ،الوقت املخصص ملدد تعيني موظفيهم
للعمل على املقترحات وأي مدخالت أخرى فيما يتعلق بتكلفة اخلدمة املطلوبة.
4 .4يساعد هذا األسلوب ايضاً إلى قياس وتقدير املخاطر املترتبة على أداء اخلدمة والتحكم فيها.
5 .5لضمان أن تكون العروض واملقترحات مستجيبة لشروط اخلدمة املطلوبة ،تشير هذا النوع من اختيار اخلدمات
إلى حتديد تفاصيل ومستوى املدخالت الرئيسية املطلوبة لتنفيذ املهمة أو حتديد تكلفة إجمالية عامة والتي
ميكن أن يقدرها طالب اخلدمة مباشرة.
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نوع املهام التي يجب استخدامها بهذا النوع من االختيارات هي:
•عندما تكون االحالة بسيطة ومحددة جداً ومرفقه بدراسة جدوى مناسبة.
•عند التحضير إلى وثائق العطاءات والتصاميم التفصيلية املرافقة.
•اإلشراف على تشييد املنشآت وتركيب املعدات.
•اخلدمات الفنية أو املالية أو اإلدارية غير املعقدة ألن املهام املعقدة أو املتخصصة والتي نطاق االحالة فيها ليس
محدد جيداً يصعب تقديرها بشكل مناسب.
 3.5.4توثيق التوريدات:

كجزء من املسؤولية العامة وتطبيقاً ملبدأ اإلدارة الرشيدة وحتى ال تكون املؤسسة عرضة للمساءلة يجب على املؤسسة أن حتتفظ
بوثائق التوريدات الكاملة يف ملف املشروع.
 .أتوثيق التوريدات لألعمال والبضائع:
فيما يلي الوثائق الواجب االحتفاظ بها:
•خطة التوريدات.
•إعالنات التوريدات اخلاصة.
•نسخة من وثائق العطاء املرسلة للمتناقصني.
•محضر االجتماع التمهيدي ما قبل املناقصة وزيارة املوقع.
•نسخة من ملحق وثائق العطاء املرسلة للمناقصني.
•نسخة من خطاب اجلهة املنفذة للمناقصني لتمديد موعد تقدمي العطاء (إن وجد).
•محضر فتح جلسة العطاء.
•أصل ونسخ العطاءات املقدمة مع نسخ من كفالة دخول العطاء.
•طلبات االستيضاح للمتناقصني والردود عليهم.
•محضر اجتماع جلنة التقييم ملناقشة تقرير التقييم.
•نسخة من موافقة أي مسؤول على تقرير التقييم.
•نسخة من خطاب القبول.
•نسخة موقعة من العقد مع نسخة عن كفالة حسن التنفيذ وكفالة الدفعة املقدمة.
•محضر جلنة االستالم االبتدائي لألعمال.
•شهادة إكمال األعمال صادرة عن اجلهة املنفذة للمقاول.
•شهادة املسؤولية عن العيوب املرسلة إلى املقاول عند االستالم النهائي للمشروع.
•طلبات االستئناف ضد إجراءات أو توصيات اإلحالة وردود املالك عليها.
 .ببالنسبة للعقود الصغيرة أو البضائع التي يتم شراؤها بالتسوق مباشرة ،يجب االحتفاظ بقاعدة بيانات توضح:
•أسعار السوق احلالية للبنود املطلوبة.
•اسماء املوردين املدعوين وعناوينهم لتقدمي عروض أسعار مكتوبة لكل رزمة ،وكذلك أسعارهم.
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•اسماء املوردين الذين مت اختيارهم ،كميات وقيم طلب الشراء.
•نسخة موقعة من طلب الشراء.
•نسخة من استالم املخازن.
 .تخالل إدارة العقد يجب أن حتتفظ املؤسسة بالسجالت التالية :
•اإلشعارات التعاقدية الصادرة من اجلهة املنفذة؛ املقاول ،أو املورد.
•سجالت تفصيلية عن كل التغييرات الصادرة والتي ميكن أن تؤثر على نطاق كميات ،أو توقيت ،أو سعر
العقد.
•نسخ من الفواتير والدفعات.
•شهادات الفحص والقبول.
•نسخة من كفاالت اإلجناز والصيانة.
•سجالت كاملة عن املطالبات والنزاعات ونتيجتها.
•اصل مخططات ما مت تنفيذه ،ودليل التشغيل والصيانة.
 .ثتوثيق التوريدات للخدمات االستشارية ،وذلك مبا يلي:
•خطة التوريدات وكل النسخ املعدلة منها.
•طلب إبداء االهتمام  -اإلعالنات إن وجدت.
•إبداء االهتمام (السير الذاتية) املرسلة من قبل االستشاريني.
•نسخة من طلب املقترحات كما صدرت  ،وباخلصوص األجزاء ذات العالقة ب:
-

-تعليمات االستشاريني (صحيفة البيانات).

-

-الشروط التعاقدية اخلاصة.

-

-تقارير املخرجات املتوقعة من االستشاري (ملحق العقد).

•النسخة النهائية من طلب املقترحات يشمل التعديل (إن وجد) محضر جلسة فتح العطاءات الفنية.
•تقرير التقييم الفني  -املقترحات الفنية.
•محضر جلسة فتح املقترحات املالية.
•تقرير التقييم الفني واملالي واملشترك  -املقترحات املالية.
•نسخة موقعة من العقد.
 .جأما بالنسبة لعقود اختيار االستشاريني األفراد فتكون متطلبات التوثيق عرضة لبعض التعديالت:
•ميكن أن تكون إجراءات اإلعالنات غير قابلة للتطبيق.
•ميكن أن يكون هناك كتاب استدراج أو طلب مقترحات أو طلب سيرة ذاتية.
•سوف يكون هناك سجل استالم السيرة الذاتية وتقييم للسيرة الذاتية أو املقترحات.
•رمبا يكون هناك بعض التعديالت للعقد إذا استدعت احلاجة (إضافة أو حذف عينات بحثية مث ً
ال).
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 3.6أدلة تفصيلية عن كيفية التعامل مع أنواع عمليات التوريد والشراء:
كما سلف ذكره سابقاً ،فإن هنالك عدة طرق لعمليات التوريد والشراء يحكم كل منها السقف املالي املخصص للحصول على السلع
واخلدمات املطلوبة وأهمها:
 .أالتوريد والشراء املباشر.
 .باستدراج عروض أسعار عادية.
 .تالعطاءات املختومة واملفتوحة )إعالن يف الصحف).
سيتم استعراض اإلجراءات املختلفة ألنواع عمليات التوريد والشراء املختلفة.
 3.6.1إجراءات تحكم بعمليات التوريد والشراء المباشرة:
تقوم املؤسسة بالشراء مباشرة من املوردين عن طريق التعاقد املباشر دون احلاجة إلى استدراج عروض أو التحضير ألوامر الشراء
والتي تكون عادة لألصناف املتعارف على أسعارها واحملددة مسبقاً .وللتأكد من حصول املؤسسة على أفضل األسعار ينصح
باستقطاب أكثر من سعر ومورد واحد للسلع أو اخلدمات املطلوبة قبل عملية الشراء.
عادة يتم حتديد احلد األقصى للمبلغ املدفوع بطريقة الشراء املباشر يف الدليل املالي للمؤسسة .يعتمد هذا التوريد على احلاالت
التالية:
1 .1املهمات التي تعتبر استكماالً لعمل سابق كان املورد أو استشاريون سابقون قد قاموا به والذين مت اختيارهم
لتنفيذها بشكل استثنائي.
2 .2عندما يكون املورد هو الوحيد الذي يسوق السلعة أو اخلدمة املطلوبة أو االستشاري الذي أوكلت له املهمة هو
الوحيد املِؤهل لتنفيذها.
3 .3وأيضاً يتم استخدام هذا األسلوب يف احلاالت الطارئة واألعمال النادرة.

 3.6.2تنفيذ إجراءات التوريد والمشتريات:
 .1إجراءات التوريد والشراء المباشر للسلع ،البضائع أو الخدمات التي يقدر السقف المالي لها وقيمته اإلجمالية
أقل من  500دوالر:
الهدف:

•يهدف هذا اإلجراء إلى تزويد املوظفني بالتوجيات األفساسية حول كيفية توريد وشراء السلع واخلدمات والتي تقدر
قيمتها االجماليه اقل من  500دوالر وال تصرف من صندوق النثريات كما جاء يف البنود السابقة.

األدوار والمسؤوليات:
•يحق جلميع املوظفني باملؤسسة أن يتقدموا بطلبات التوريد والشراء احملتلفة والتي تستويف احتياجاتهم وتكون
كفيلة بتأديتهم للخدمات بشكل أفضل،
•على املوظفني توفير جميع املعلومات األساسية والضرورية إلى موظف التوريدات للمضي قدماً يف طلبات
الشراء ،بغض النظر عن إجمالي تكلفتها.
•يعتبر املدير اإلداري املسؤول األول عن مراجعة طلبات التوريد والشراء والتأكد من توفر املوارد املالية لها؛ وأنها

29

ضرورية لتنفيذ األنشطة والبرامج (سواء العمليات أو التقنية) قبل املوافقة النهائية على طلبات الشراء.
•على املدير املسؤول مراجعة واعتماد املوردين للمشتريات ،وعليه القيام بذلك وفقاً جلدول الصالحيات وتوزيع
األدوار واملسؤوليات املتوفرة.
•تقع املسؤولية على املساعد اإلداري ذا االختصاص أو موظف التوريدات واملشتريات ،يف مراجعة طلبات الشراء
والتأكد من توفر جميع املعلومات املطلوبة مستكملة التواقيع املناسبة بالتوريد.
•على املدير اإلداري باملؤسسة أن يضمن أن موظفي التوريدات قد تلقوا التدريب والتأهيل املناسبني  ،وأن جميع
السلع واخلدمات التي يتم شراؤها متوافقة مع إجراءات التوريد والشراء هذه.
الخطوات العملية:
•تنطبق هذه اإلجراءات على نوعني من طلبات الشراء والتي تتحدد بقيمة إجمالية ال تتجاوز  500دوالر ما عدا
املشتريات االستهالكية الصغيرة والتي تقل قيمتها على  50دوالر والتي تدفع مباشرة من صندوق النثريات وتتبع
اإلجراءات التي نص عليها الدليل املالي واإلداري املعمول بها باملؤسسة األهلية.
•أما املشتريات بقيمة بني  50وحتى  500دوالر ،ال حتتاج إلصدار أمر شراء تفصيلي وإمنا ميكن يف بعض
األحيان االستعاضة عنها بطلب توريد مباشر عن طريق استدراج عرض سعر يرسل للمورد .ومع ذلك فإن هذه
املشتريات تخضع لدراسة وحتليل عروض األسعار املنافسة يف بعض االحيان،
•عادة ما تشتمل على ثالثة عروض متطابقة من حيث املواصفات املعلنة ،جدول ومواعيد التسليم ومقارنة
األسعار .ميكن للمدير/ة اإلداري أن يفوض هذه الصالحية ،إلى أحد املوظفني يف املستوى االشرايف (عادة املدير
املالي) ،ليصادق على أمر التوريد واملشتريات حلد مالي معني .ولكن مثل هذه التفويضات يجب أن تكون مدونة
بالدليل املالي واإلداري.
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كيفية تنفيذ اإلجراء:
املسؤولية
مقدم طلب التوريد والشراء

اخلطوات
1 .1عليه التاكد من إدراج جميع املعلومات والبيانات املطلوبة لتسهيل
البدء بعملية الشراء ،كما هو موضح يف امللحقات
 .أتوفير اسم يعرف بطبيعة طلب التوريد والشراء الذي ميكن
استخدامه لتحديد أغراض املشتريات .على سبيل املثال« ،أجهزة
الكمبيوتر لقسم السكرتارية»« ،أجهزة الكمبيوتر احملمولة ملوظفي
املشروع»« ،قرطاسية لتدريب املوظفني « .وتشمل تفاصيل إضافية
أو تبريرات ضرورية .تبرر الطلب ،باإلضافة إلى التكلفة التقديرية
إن امكن.
 .بإدخال اسم وتوقيع املوظف مقدم طلب التوريد والشراء
 .تتخصيص رقم لطلب التوريد؛ وعادة ما يتم احملافظة على أرقام
تسلسلية بذلك ليسهل سرعة الوصول إليها.
 .ثادخال تاريخ املتوقع للحصول على السلع و/أو اخلدمات املطلوبة
 .جاستكمال اجلدول الذي يتضمن وصف البنود (مبا يف ذلك
التفاصيل املطلوبة مثل اسم السلع التنافسية دون استخدام
مسمى عالمات جتارية ،اللون ،املواصفات ...الخ) ،الكمية
املطلوبة ،العملة املتداولة (شيكل /دوالر) ،والتكلفة املقدرة لكل
بند ،وتاريخ االستحقاق ...الخ.
 .حتضمني أي مرفقات إضافية ،مصادر محتملة ومعلومات
ومالحظات إضافية تساعد يف حتديد أفضل السلع واخلدمات
املطلوبة
2 .2تقدمي الطلب إلى مسؤول التوريدات واملشتريات ملراجعته والعمل
عليه.

املساعد اإلداري أو مسؤول
املشتريات

3 .3استعراض ومراجعة طلب التوريد وحتضيره للمصادقات
4 .4مراجعة الطلب لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعمل اي تغييرات
أو إضافة معلومات أخرى مطلوبة .ميكن عمل ذلك على الطلب
مباشرة وقبل احلصول على املوافقات ،ويفضل أن تتم مبشاركة
مقدم الطلب
5 .5التأكد من أن التكلفة التقديرية قريبة إلى أسعار السوق لنفس
السلع واخلدمات.
6 .6تقدمي الطلب للموافقة.
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إدارة املشتريات/مسؤول املشتريات

7 .7حتديد السعر النهائي وأي توضيحات إضافية أو مبررات (حسب
مقتضى احلال) وإرفاق أي وثائق مساعدة.
8 .8حتليل العروض التنافسية بني املوردين غير مطلوبة عموما يف
هذه املرحلة أو لهذا السقف من طلب التوريد ،وإمنا عند استالم
عروض األسعار ،يجب تلخيصها يف مصفوفة تدون عدد واسماء
املوردين وأسعارهم املقدمة.
9 .9إذا كان السعر النهائي يختلف كثيراً عن السعر املقترح بالطلب،
وجب تفسير وتبرير ذلك بشكل دقيق.
1010يجب حتديد اسم املورد الذي أحيل اليه أمر التوريد والشراء
1111حتضير امر الشراء للموافقة عليه من قبل املسؤول اإلداري (كما
هو مبني بالنماذج املرفقة بهذا الدليل)
1212بعد املوافقات ميكن طلب السلع أو خدمات .على الرغم من أن أمر
الشراء قيمته أقل من  500دوالر وال يحتاج إلى عملية تنافسية
الستدراج عروض ،إال أنه ينبغي احلرص على أن يتم شراء السلع
واخلدمات بأسعار معقولة
1313حتضير طلب الدفع وتقدميه مع جميع املرفقات املطلوبة لتوثيق
عملية استالم السلع واخلدمات بشكل سليم ،كل املرفقات يجب
أن توثق مع قسيمة طلب الدفع.

املدير/املسؤول املالي

1414ارفاق نسخة من أوامر االستالم موقعة من ذوي االختصاص إلى
املعامالت املالية اخلاصة بالدفع.
1515ادخال السلع االستهالكية واللوازم إلى جداول املخازن إذا كان
ذلك ممكن.
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إرشادات إضافية
يصف هذا القسم إرشادات اضافية للمساعدة يف فهم وتنفيذ هذا اإلجراء،

1 .1إذا كان مقدم الطالب لديه تفضيل لبعض املواصفات يف االعتبار مثل نوع بضاعة أو ماركة معينة ،منوذج و/أو لون معني،
أو غيرها من املواصفات ،عليه أن يدرجها بوضوح عند تقدمي الطلب،
2 .2تعتبر السلع أو اخلدمات الالزمة يف عمليات التشغيل لوازم تشغيلية ،منها أجهزة الكمبيوتر للموظفني والدورات التدريبية
وغيرها ،كما وتعتبر السلع أو اخلدمات الضرورية لتحقيق األهداف يف مجال العمل بالتقنية .أمثلة ذلك هي معدات جتهيز
زراعية جلمعيات املزارعني أو التدريب على حتسني األساليب الزراعية وغيرها.

التوثيق والمحافظة على السجالت:
يجب احلفاظ على السجالت التالية يف سياق تنفيذ هذا اإلجراء
1 .1طلبات الشراء مصادق عليها
2 .2امر شراء موقع من املورد واإلدارة
3 .3الفواتير اخلاصة بامر الشراء
4 .4تقرير الفحص واالستالم للسلع واخلدمات موقع ومعتمد
 .2إجراءات الشراء المباشر للسلع ،البضائع أو الخدمات التي يقدر السقف المالي لها وقيمته اإلجمالية بين

 1،000 - 501دوالر:

الهدف:
•يهدف هذا اإلجراء إلى تنفيذ السياسات املتعلقة باملنافسة والتفاوض على الصفقات وتعطي التوجيهات للموظفني
بشأن كيفية شراء السلع واخلدمات التي تقدر قيمتها االجمالية بني  1،000 - 501دوالر.

األدوار والمسؤوليات:
•يحق جلميع املوظفني باملؤسسة أن يتقدموا بطلبات شراء والتي تستويف احتياجاتهم وتكون كفيلة بتأديتهم
للخدمات بشكل أفضل بغض النظر عن التكلفة.
•يعتبر املدير اإلداري املسؤول األول عن مراجعة طلبات التوريد والشراء والتأكد من توفر املوارد املالية لها وأنها
ضرورية لتنفيذ االنشطة والبرامج (سواء العمليات أو التقنية) قبل املوافقة النهائية عليها.

•على مسؤول املشتريات مراجعة واعتماد املوردين وطلبات الشراء املختلفة ،وعليه القيام بذلك وفقاً جلدول
الصالحيات وتوزيع األدوار واملسؤوليات املتوفر يف دليل اإلجراءات املالية واإلدارية املعمول بها باملؤسسة.
•على مسؤول املشتريات النظر يف طلب الشراء ،والتأكد من جميع املعلومات أنها مستوفية للشروط ومكتملة
املواصفات ،وأنه مت احتسابها ضمن بنود املعامالت املالية ،كما وعليه التأكد من أن جميع السلع واخلدمات
املشتراة متت بطريق استدراج عروض تنافسية حسب االصول ،وأن املوافقات ذات الصلة مت توثيقها بشكل
صحيح.
•مسؤول اللوجستيات أو املسؤول اإلداري املكلف يكون مسؤول عن تلقي جميع السلع املشتراة (للعمليات أو
ألغراض أخرى تقنية) ،وعن حتضير تقرير املعاينة واإلستالم للسلع والبضائع املختلفة ويضمن ادراجها ضمن
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قوائم اجلرد واملخازن أو قاعدة البيانات اخلاصة بذلك لدى املؤسسة.
•على املدير املالي واإلداري مسؤولية ضمان توفر ورصد األموال الكافية يف املوازنات جلميع املشتريات املقترحة
للمؤسسة ،كما تقع على عاتقهم مسؤولة تدريب موظفي املشتريات بشكل صحيح مبا يتماشى مع إجراءات
الشراء والسياسات اخلاصة بها.
كيفية تنفيذ اإلجراء:

املسؤولية

اخلطوات
1 .1التاكد من إدراج جميع املعلومات ،املواصفات والبيانات املطلوبة لتسهيل
البدء بعملية الشراء،
 .أتوفير عنوان لوصف طلب التوريد والشراء والذي ميكن استخدامه
لتحديد أغراض املشتريات .على سبيل املثال« ،أجهزة الكمبيوتر لقسم
السكرتارية»« ،أجهزة الكمبيوتر احملمولة ملوظفي املشروع»« ،قرطاسية
لتدريب املوظفني» الخ ...وتشمل تفاصيل إضافية أو تبرير مت تقدمي
طلب الشراء باإلضافة إلى توقعات السعر بالعملة احمللية إن أمكن.
 .بادخل اسم وتوقيع املوظف مقدم طلب الشراء.

مقدم طلب الشراء

 .تتخصيص رقم لطلب الشراء ،وعادة ما يتم احملافظة على أرقام
تسلسلية بذلك ليسهل سرعة الوصول اليها.
 .ثادخال تاريخ الطلب احلصول على السلع و/أو اخلدمات املطلوبة.
 .جاستكمال اجلدول الذي يتضمن وصف البنود (مبا يف ذلك التفاصيل
املطلوبة مثل اسم السلع ،اللون ،الخ ،)...الكمية املطلوبة ،العملة املتداولة
(شيكل/دوالر) ،والتكلفة املقدرة لكل بند ،وتاريخ االستحقاق ...الخ.
 .حتضمني أي مرفقات إضافية ،مصادر محتملة ومعلومات ومالحظات
إضافية تساعد يف حتديد أفضل للسلع واخلدمات املطلوبة.
2 .2تقدمي الطلب إلى مسؤول/ة املشتريات ملراجعته ( )١والعمل عليه.
3 .3استعراض ومراجعة لطلب الشراء وحتضيره املوافقات
 .أمراجعة الطلب لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعمل أي تغييرات أو
إضافة معلومات اخرى مطلوبة.

املساعد اإلداري أو مسؤول املشتريات

 .بميكن عمل ذلك على الطلب مباشرة وقبل احلصول على املوافقات،
ويفضل ان تتم مبشاركة مقدم الطلب
 .تالتاكد من أن التكلفة التقديرية قريبة من أسعار السوق لنفس السلع
واخلدمات.
4 .4تقدمي الطلب للموافقة.
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إدارة املشتريات  -مسؤول املشتريات

5 .5حتديد السعر النهائي وأي توضيحات إضافية أو مبررات (حسب
مقتضى احلال) وإرفاق أي وثائق مساعدة.
 .أحتليل التنافسية بني املوردين غير مطلوبة عموماً يف هذه املرحلة أو
لهذا السقف من طلب الشراء ،وإمنا عند استالم عروض األسعار ،يجب
تلخيصها يف مصفوفة تدون عدد واسماء املوردين.
.بميكن تعديل طلبات الشراء وتقدميها للموافقة عليها يف احلاالت التالية:
 -التغيرات على كميات الشراء بنسبة اقل من.٪٢٠ -التغيير باملواصفات ،املعايير ونوع السلع املطلوبة. -ميكن تعديل طلبات الشراء وتقدميها للموافقة ومن ثم اعادة استدراجعروض أسعار جديدة عليها ،تتم يف احلاالت التالية:
 -التغيرات على كميات الشراء بنسبة تزيد عن .٪٢٠ -بنود جديدة يتم اضافتها على طلب الشراء االصلي -استدراج عروض أسعار من ثالثة موردين كحد ادنى ،ميكن طلبعروض شفوية (لفظية) أو فواتير أولية باستخدام املعلومات املقدمة
يف الطلب (انظر النوذج اخلاص باملذكرة الشفوية الستدراج عروض)
 -يجب كتابة مبررات أساسية إذا كان هناك مورد واحد فقط قادر علىأداء اخلدمة أو توفيرها بشكل جيد( .انظر النموذج املرفق الذي يبرر
مثل هذا الطلب)
6 .6تلقي جميع األسعار أو الفواتير األولية وتلخيصها يف مصفوفة تعكس
جميع املعلومات عن املوردين ،األسعار ،تفاصيل السلع واملمواصفات...
الخ (انظر منوذج مصفوفة مقارنة األسعار).
7 .7حتديد املبررات الختيار املورد النهائي.
8 .8حتضير منوذج األوامر التوريد والشراء (انظر النموذج املرفق).

 .أحتضير واستكمال جميع املواصفات واألسعار على جميع بنود الشراء،
الكمية املطلوبة ،العملة املتداولة ،والتكلفة احلقيقية لكل بنود أوامر
الشراء وتاريخ االستحقاق ...الخ.
.بيجب التبرير خطياً على اي اختالف ،إن وجد ،بني السعر املقترح
األصلي عند استدراج العروض وتلك األسعار النهائية للسلع
واخلدمات املطلوبة.
.تتضمني أي مرفقات إضافية ،مصادر محتملة ملعلومات إضافية تكون
مهمة يف عملية التوريد للسلع واخلدمات.

مسؤول املشتريات

املدير  /املسؤول املالي

مسؤول املشتريات

9 .9التحضير إلى واحلصول على املوافقات النهائية وإصدار أوامر الشراء
للموردين،

1010حتضير ألوامر الدفع إن كان ذلك ضروريأ وتبليغ ذوي االختصاص
بذلك عند حدوثها بحسب الشروط املعلنة بأوامر التوريد.
1111ارفاق نسخة من أوامر االستالم موقعة من ذوي االختصاص إلى
املعامالت املالية اخلاصة بالدفع

1212املوافقة والتوقيع على ادخال السلع االستهالكية واللوازم إلى جداول
املخازن إذا كان ذلك ممكن.
1313ارفاق نسخة من تقارير املعاينة واالستالم اخلاصة بأوامر الشراء إلى
امللفات اخلاصة بذلك.
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إرشادات إضافية:
يساعد قسم اإلرشادات هذا يف فهم وتنفيذ اإلجراءات املعمول بها هنا،
•أوامر التوريد والشراء التي مت إنشاؤها ضمن اطار العمل هنا مختلفة قلي ً
ال عن سابقتها ألنها ال حتتاج إلى تفاصيل دقيقة
باملواصفات واملعايير املطلوبة بالعمل ،وذلك ألن جميع التفاصيل قد مت التطرق لها عند حتضير طلبات الشراء.
•إنه من غير الضروري أن يتم استصدار أوامر توريد وشراء للسلع التي تكون قيمتها االجمالية أقل من  1،000دوالر ،ولكن
ميكن استخدامها يف احلاالت التي يطلب فيها املورد وثيقة تعاقدية توضح عالقته مع املؤسسة.
•إذا كان مقدم الطالب لديه تفضيل لبعض املواصفات مثل نوع بضاعة ما أو ماركة معينة ،منوذج و/أو لون معني ،أو غيرها
من املواصفات ،أن يدرجها بوضوح عند تقدمي طلب الشراء.
•تعتبر السلع أو اخلدمات الالزمة يف عمليات التشغيل لوازم تشغيلية ،منها أجهزة الكمبيوتر للموظفني والدورات التدريبية
وغيرها ،كما وتعتبر السلع أو اخلدمات الضرورية لتحقيق األهداف يف مجال العمل بالتقنية.

التوثيق والمحافظة على السجالت:
يجب احلفاظ على السجالت التالية يف سياق تنفيذ هذا اإلجراء
1 .1طلبات الشراء مصادق عليها
2 .2السجالت املتنافسية (عروض أسعار شفوية ،مذكرات خاصة بالعروض ،فاتورة أولية ،مصفوفة وجدول حتليل املعلومات...الخ)
3 .3أمر شراء موقع من املورد واإلدارة
4 .4الفواتير اخلاصة بأمر الشراء
5 .5تقرير الفحص واالستالم للسلع واخلدمات موقع ومعتمد
 .3إجراءات توجيهية في كيفية تقديم وتحضير طلبات ألوامر شراء تنافسية على العقود والتي قيمتها اإلجمالية
تزيد على  1،000دوالر:

الهدف:
٭يهدف هذا اإلجراء إلى توفير توجيهات خاصة للموظفني بشأن كيفية تقدمي وحتضير طلبات ألوامر شراء تنافسية جلميع اخلدمات
التشغيلية والتقنية ،تكلفة العقود املبرمة ،كيفية تنظيم عمليات التفاوض ،وإدراج التعديالت التقنية الضرورية لضمان أفضل طريقة
لتقدمي اخلدمات للعمالء ،باالضافة إلى كيفية السداد فيها عن اخلدمات املقدمة والتي تزيد قيمتها اإلجمالية على  1،000دوالر .وينطبق
هذا اإلجراء على جميع املشتريات من السلع واخلدمات الفنية والتقنية وغيرها.

األدوار والمسؤوليات:
•يحق جلميع املوظفني باملؤسسة أن يتقدموا بطلبات ألوامر شراء والتي تستويف احتياجاتهم وتكون كفيلة بتأديتهم
للخدمات بشكل أفضل بغض النظر عن التكلفة.
•يعتبر املدير اإلداري واملالي املسؤول األول عن التالي:
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-

-مراجعة طلبات الشراء،

-

استدراج أكبر عدد ممكن من العروض لضمان أن املؤسسة تتلقى أفضل اخلدمات مقابل القيمة التيتدفعها،

-

التأكد من ان الطلبات ضرورية لتنفيذ االنشطة والبرامج (سواء العمليات التشغيلية أو التقنية والفنية) قبلاملوافقة النهائية عليها.

-

-التفاوض مع املوردين املختارين ،عند احلاجة ،لضمان أن املؤسسة تتلقى أفضل قيمة للخدمة املنشودة.

-

التأكد من رصد وتوفر املوارد املالية الالزمة يف املوازنات لتغطية جميع املستلزمات املقترحة للعقود املبرمةوأنها ضرورية لتنفيذ االنشطة والبرامج (سواء العمليات أو التقنية) قبل املوافقة النهائية عليها.

-

كما تقع على عاتقه مسؤولية التأكد من إلتزام املوردين إلى نقل املعرفة وتدريب املوظفني بشكل صحيح مبايتماشى مع إجراءات التقييم واملتابعة لضمان أفضل خدمات مقدمة ،والتي تنعكس بالسياسات اخلاصة
بها.

-

على مسؤول املشتريات مراجعة واعتماد املوردين ،النظر يف طلبات التوريد والشراء ،والتأكد من جميعاملعلومات أنها مستوفية للشروط ومكتملة املواصفات ،وأن جميع املوافقات ذات الصلة مت توثيقها بشكل
صحيح.

كيفية تنفيذ اإلجراء

املسؤولية

اخلطوات

مقدم طلب ألوامر شراء ثابتة أو
حتضير للعقود الفنية والتقنية

1 .1التاكد من ادراج جميع املعلومات ،املواصفات والبيانات املطلوبة لتسهيل البدء
بعملية صياغة العقود أو أوامر الشراء الثابتة،
•توفير وصف لتعريف طلب الشراء أو العقد الذي ميكن استخدامه لتحديد
أغراض املشتريات .على سبيل املثال« ،أجهزة الكمبيوتر لقسم السكرتارية»،
«أجهزة الكمبيوتر احملمولة ملوظفي املشروع»« ،قرطاسية لتدريب املوظفني
«عقود صيانة» ...الخ .وتشمل تفاصيل إضافية أو تبرير على تقدمي طلب
الشراء أو العقد باالضافة إلى توقعات السعر بالعملة احمللية إن أمكن.
•إدخال اسم وتوقيع املوظف مقدم طلب الشراء أو العقد .

•تخصيص رقم لطلب الشراء ،وعادة ما يتم احملافظة على أرقام تسلسلية
بذلك ليسهل سرعة الوصول إليها.

•ادخال تاريخ الطلب احلصول على السلع و/أو اخلدمات املطلوبة.

•استكمال اجلدول الذي يتضمن وصف البنود (مبا يف ذلك التفاصيل
املطلوبة مثل اسم السلع ،اللون ...الخ) ،الكمية املطلوبة ،العملة املتداولة
(شيكل/دوالر) ،والتكلفة املقدرة لكل بند ،وتاريخ االستحقاق ،الخ...

•تضمني أي مرفقات إضافية ،مصادر محتملة ومعلومات إضافية تساعد يف
حتديد افضل للسلع واخلدمات املطلوبة.

2 .2تضمني مرفقات إضافية أخرى مثل التقديرات ،املوازنة التفصيلية ومعايير
التقييم والقياس ،أو غيرها من املعلومات ذات الصلة.

3 .3باالشارة إلى خطة التقييم واملتابعة ،العمل على إرفاق أي معلومات تقنية تكون
ضرورية ألغراض املتابعة والتقييم إن وجدت.
4 .4التاكد من أن املسؤول الفني والتقني إن وجد ،قد وافق على مضامني العقد.

5 .5تقدمي العقد إلى مسؤول(ة) العقود ملراجعته (ا) والعمل عليه.
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املساعد اإلداري أو مسؤول املشتريات
والتوريد

1 .1استعراض ومراجعة للعقد أو طلب الشراء وحتضيره للموافقات الالزمة

•مراجعة الطلبات لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعمل أي تغييرات أو
إضافة معلومات اخرى مطلوبة.
•ميكن عمل ذلك مباشرة على مسودة العقد أو الطلب وقبل احلصول على
املوافقات ،ويفضل أن تتم مبشاركة مقدم الطلب

•التأكد أن أي تغيرات ال تؤثر على القيمة االجمالية للعقد و/أو طلب الشراء
املقدم حتى ال يدفع بالطلب إلى سقف أعلى من عتبات أوامر الشراء

•التأكد من أن جميع املواصفات كافية الستدراج عروض تنافسية ،وإذا تعذر
ذلك تعاد إلى مقدم الطلب العادة صياغة املواصفات وتوضيحها،

•التأكد من أن مقدم الطلب قد ارفق معايير التقييم المر الشراء أو العقد
إذا لم تتوفر ،يفضل مناقشتها مع مقدم الطلب من تثبيت معايير واضحة
للتحليل قبل الشروع بالعملية التنافسية.

.2
إدارة املشتريات  /مسؤول املشتريات
والتوريد

•حتديد نوع املنافسة الستخدامها (عقد أو أمر شراء ثابت) وإذا كانت
العملية التنافسية بالظرف املختوم أو مفتوحة ...الخ.
2تقدمي الطلب لإلدارة العامة للموافقة عليه.

1 .1حتديد نوع العقود املطلوبة للشراء وتقدمي اخلدمات.
2 .2البدء يف العملية التنافسية ،صياغة نص العطاءات واإلعالن بالصحف احمللية
واستدراج عروض أسعار.
3 .3استالم العروض املختلفة يف مظاريف مغلقة/مختومة ،يدون عليها التاريخ
والوقت الذي وردت به واسم الشخص وتوقيعه عند استالمها،
4 .4يتم االحتفاظ بالعطاءات/عروض األسعار يف مكان آمن ومغلق وحتى فترة
انقضاء املوعد النهائي الستالم العروض وقبل موعد فتح العطاءات
5 .5تبويبها يف جدول ومصفوفة والتي تعكس جميع املعلومات عن املوردين ،األسعار،
تفاصيل السلع واملواصفات ...الخ (انظر منوذج مصفوفة مقارنة األسعار).
6 .6املساعدة يف توفير التدريب الالزم للمقيمني اجلديد املنسبني للجنة العطاءات
قبل أن يشاركوا يف عملية التقييم أو االختيار .يجب أن يعالج التدريب مواضيع
هامة مثل تضارب املصالح ،عملية التقييم متوافقة ومعايير التقييم ،وأية قضايا
أخرى ذات صلة.
7 .7التاكيد على جلنة تقييم العطاءات أن توقع على وثيقة تؤكد فيها على عدم
تضارب املصالح وسلوكيات العمل ،وإنهم على بينة تامه لإلجراءات املناسبة
للتعامل مع العطاءات ومشاركتهم يف جلنة التقييم (انظر النموذج املرفق).
8 .8التوقيع مع اللجنة على محضر فتح العطاءات والتوصيات التي خرجت بها
اللجنة ،وحتويلها إلى اإلدارة العليا للمصادقة عليها ،بعدها ترجع املصادقات إلى
مسؤول التوريدات لتحضير أوامر الشراء الثابتة أو العقد املبرم (انظر النموذج
املرفق).
9 .9إصدارها أوامر الشراء والعقود وارسالها للمصادقة.
1010حتضير ألوامر الدفع ،بعد تاكيد االستالم ،وتبليغ ذوي االختصاص بذلك عند
حدوثها.
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تشكيل جلنة تقييم العطاءات

1 .1وميكن أن تتشكل من:
 .أمسؤول املشتريات والتوريدات؛
 .ب املدير اإلداري واملالي باملؤسسة أو من ينوب عنه؛
 .تاملوظف مقدم طلب اخلدمة ملعرفته بالتفاصيل واملواصفات؛
 .ثاي شخص لديه املعرفة الفنية والتقنية مبوضوع العطاء املقترح ،وميكن أن يكون
من خارج املؤسسة وخاصة إذا كان التقييم يعنى مبواصفات تقنية عالية ال تتوفر
لها مثيل يف املؤسسة،
2 .2حتديد مكان وزمان انعقاد اجتماع جلنة التقييم وإبالغ األعضاء بذلك،
3 .3فتح العطاءات وتقييمها ضمن اللجنة
4 .4تقوم اللجنة بالبت يف أي عروض يتم استالمها بعد املدة الزمنية احملددة بذلك،
ويفترض يف احلاالت الطبيعية رفض العطاءات الواردة بعد انتهاء موعد التقدمي.
5 .5تدوين املعلومات على مصفوفة/جدول العطاءات والتقييم ،حتديد املبررات
الختيار املورد النهائي ،رفع وتقدمي التوصيات لإلدارة العامة بتنسيب العطاء
على املورد األقل سعراً وأفضل خدمة ،للمصادقة عليها،

املدير اإلداري واملالي

1 .1استالم العقود املوافق عليها من قبل اإلدارة العليا.
2 .2االتصال باملورد للتوقيع على العقد واملباشرة بالعمل.
3 .3االحتفاظ بنسخة من العقد للمتابعة والتقييم.
4 .4حتضير دفعات التي تترتب على العقود املبرمة وبحسب اجلدول املتفق علية مع
املورد.
5 .5إرفاق نسخة من العقود وأوامر الصرف من املسؤولني ذوي االختصاص.

إرشادات اضافية:
يساعد قسم اإلرشادات هذا لفهم وتنفيذ اإلجراءات املعمول بها هنا،
•أوامر الشراء الثابتة أو العقود املبرمة هنا يتم إنشاؤها ضمن إطار العمل ،وتختلف قلي ً
ال عن سابقتها ألن هذا النموذج من
العقود يسجل البيانات واملواصفات األساسية الالزمة لبدء النظر يف طلب شراء السلع واخلدمات االستشارية وغيرها،
ولذلك ال ميكن اعتماد استدراج العروض الشفوية واملالحظات غير الرسمية لها .يفضل أن تكون جميع املكاتبات لهذا
الغرض موثقة.
•تعتبر السلع أو اخلدمات الالزمة يف عمليات التشغيل لوازم تشغيلية ،منها أجهزة الكمبيوتر للموظفني والدورات التدريبية
وغيرها ،كما وتعتبر السلع أو اخلدمات الضرورية لتحقيق األهداف يف مجال العمل بالتقنية.
•املنافسة املفتوحة تعني إستدراج عروض األسعار باستخدام وسائل االعالم املبوبة ،االعالنات الرسمية بالصحف
واملجالت ،اإلذاعة وغيرها ،وتكون مفتوحة للجميع لتقدمي العطاءات .يجب مراجعة ما ال يقل عن  3عطاءات للموردين.
•استدراج عروض تنافسية محدودة تعني أن يتم الطلب من مجموعة مختارة أو «محدودة» من املوردين ذوي االختصاص
واملعرفة .يجب استالم ومراجعة ما ال يقل عن  3عطاءات.
•الشروع بعقد من مصدر واحد يعني اتخاذ قرار تتعهد به املؤسسة األهلية ألوامر توريد وشراء ثابتة ومباشرة من مزود
واحد دون احلاجة إلى وجود تنافسية وذلك يعني أنه ال يوجد إال مزود واحد فقط لديه اخلدمة املطلوبة.
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التوثيق والمحافظة على السجالت
يجب احلفاظ على السجالت التالية يف سياق تنفيذ هذا اإلجراء
1 .1نسخة من وثيقة العطاءات
2 .2عروض األسعار التي مت استالمها
3 .3سجل العطاءات ،محضر فتح العطاءات بجميع مرفقاته
4 .4املراسالت مع املوردين أن امكن،
5 .5موافقة اإلدارة على العقود،
6 .6نسخة من طلبات الشراء الثابتة أو العقد الذي مت تنفيذه مرفق به كل إحداثيات العمل وطرق السداد املالي لها.

 3.7الرصد والمتابعة الفنية والمالية للسلع والخدمات:
الهدف:
يهدف هذا اإلجراء إلى تطبيق السياسات املتعلقة بالنواحي الفنية واملتابعة املالية للسلع واخلدمات .الغرض األساسي من هذا اإلجراء
هو لوصف عملية إدارة العقود من حلظة اصدارها ومتابعتها وصوالً إلى اإلنتهاء من تقدمي اخلدمات املنفذة من خاللها .حيث تطبق هذه
اإلجراءات على جميع العقود.

األدوار والمسؤوليات:
•يتحمل مسؤول التوريدات املسؤولية األولى عن توفير التوجيه العام للمتابعة الفنية يف تطبيق شروط وأحكام العقد،
ويضمن تعقب الفواتير ،ويتم مراجعتها واملوافقة عليها على مراحل إجناز اخلدمات.
•كما تقع على عاتق املسؤول الفني/التقني مسؤولية مراقبة أداء املقاولني من العقود املبرمة ،وكذلك مراجعة واعتماد
مراحل العمل وإجنازها قبل اصدار أذنونات دفع الفواتير.
•احملاسب هو املسؤول عن دفع فواتير العقود املصدرة ،وفق أذونات الصرف التي يؤشر عليها املسؤول الفني ويصدرها
للدفع موظف املشتريات.
•يكون املدير اإلداري مسؤوالً عن ضمان االلتزام بهذا اإلجراء ،وأن يتم تدريب املوظفني على تطبيق اإلجراء والتعليمات
الصادرة عنه ،فض ً
ال على رصد ومتابعة املسؤول الفني أثناء تنفيذ االنشطة املنصوص عليها ضمن بنود العقود.

40

كيفية تنفيذ اإلجراء:

املسؤولية

خطوات التنفيذ

مسؤول التوريد

1 .1إرسال نسخة من االتفاقية/العقد إلى املورد

املسؤول الفني  /التقني

1 .1متابعة واإلشراف على تنفيذ بنود العقد واملوافقة على املخرجات املتوقعة.

2 .2التحقق بشكل منتظم من أن املورد يلتزم بتفيذ بنود العقد مبا يحقق الوصول
إلى االنشطة واملخرجات املرجوة.
3 .3عادة ما تسمح عقود التكلفة املستردة ،باملزيد من الرقابة وتتبع إجناز اخلدمات
أثناء التنفيذ.
4 .4مراجعة الفواتير والتحقق من إجناز العمل بشكل مرضي ومتوافق مع شروط
التعاقد املوقعة .ال ينبغي أن يستند سداد تكاليف العقود فقط على الفواتير
والوثائق املرفقة ،وإمنا ينبغي أن يؤخذ باالعتبار جودة العمل التقني كأحد
االعتبارات الرئيسية.
5 .5يجب ان يرافق تقدمي اي فاتورة للدفع ،قائمة باإلجنازات التي مت حتقيقها،

املسؤول املالي

1 .1استالم الفواتير ومراجعتها.

2 .2مراجعة جميع مرفقات الفواتير للتأكيد على توفر جميع املستندات املطلوبة،
اي معاملة ال تستويف الشروط املالية للدفع تعاد إلى املنشأء الستكمالها.

3 .3التأكد من وجود محاضر تسليم رسمية ومعتمدة وخاصة يف العقود املبرمة.

4 .4مطابقة الفواتير بالقيم اإلجمالية وشروط العقود ونسب الدفع على مراحل
التنفيذ،
5 .5حتضير ألوامر الدفع.
إرشادات إضافية:
•يف العقود الثابتة ،على املوظف املسؤول واملورد أو املقاول أن يفهم أن األسعار يف مثل هذه العقود ثابتة وال ميكن
تعديلها ما لم يكن هناك تغيير متفق عليه يف نطاق العمل و/أو تغيير يف املخرجات واإلجنازات.
•ألن التعديالت على العقود ميكن أن حتدث يف أي وقت ،يفضل أن تتم جميع التغييرات مرة واحدة وعند احلاجة فقط.

التوثيق والمحافظة على السجالت:
يجب احلفاظ على السجالت التالية يف سياق تنفيذ هذا اإلجراء
1 .1نسخة من وثيقة العطاءات
2 .2نسخة من فواتير املوردين و/أو املقاولني مع جيمع املرفقات
3 .3نسخة عن جميع اإلجنازات واملخرجات التي مت حتقيقها بالعقد،
4 .4املراسالت مع املوردين و/أو املقاولني وأي تغييرات على العقود املبرمة
5 .5شهادة التسليم بعد انتهاء العقد
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شراء األجهزة ،المعدات واألثاث ،مركبات وأي أبنية وممتلكات أو أي أجهزة تشغيلية شبيهة أخرى:
لشراء أالجهزة ،املعدات ،االثاث وأي أجهزة تشغيلية ذات قيمة شرائية عالية ،يجب أن تخضع إلجراءات وأنظمة التوريد واملشتريات
املذكورة أعاله ،وأهمها ما يتعلق بشراء املركبات ،أبنية وممتلكات ،فإنها تخضع لطلب خاص يقدم إلى رئيس مجلس اإلدارة
للمصادقة عليه .فإذا وجد رئيس مجلس اإلدارة اهمية لشراء مركبة الستخدامات املؤسسة ،فإن األمر يجب أن يحال ويبرر بكل
جوانبه إلى مجلس اإلدارة لبحثه وأخذ القرار بشأنه بعد عرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
إدارة المخازن (إن وجد):
الهدف:
•يهدف هذا اإلجراء إلى تطبيق السياسات املتعلقة يف توفير توجيه إرشادات لإلدارة الفعلية ،املراقبة الداخلية،
وإعداد التقارير اخلاصة باملخازن وعن كيفية نقل و/أو التخلص من اللوازم يف املستودعات .فاخلسائر الناجمة
عن األساليب غير السليمة يف ضبط ،صيانة والتخلص من املمتلكات واملعدات ،ميكن أن تكون له أثر أكبر من اخلسائر
الناجمة عن الغش يف التعامالت النقدية.
•حتدد اللوازم يف هذا اإلجراء بحدها االدنى بجميع املمتلكات غير مستهلكة ،لها عمر افتراضي أكثر من سنتني وتكلفتها
أكثر من  500دوالر.
وعلية فمن الضروري أن تكون هناك سياسة واضحة ومعلومات متاحة يف متناول املسؤولني باملؤسسة ،للسماح بتحديد لألصول واملوجودات
الثابتة ،حالتها التشغيلية وتوقع حاجتهم إلستبدالها إذا ما كانت تالفة .االسهاب يف اإلجراءات العملية إلدارة املخازن واملستودعات جتدونها
يف الدليل املالي واإلداري للمؤسسة.

األدوار والمسؤوليات:
•جميع موظفي املؤسسة عليهم مسؤولية احملافظة على ممتلكات املؤسسة حتت مسؤوليتهم املباشرة (مكاتب
وكراسي وأجهزة الكمبيوتر وأثاث ...الخ) ،وعليهم التعامل معها بآمانة وبطريقة سليمة،
•موظفي التوريد واملشتريات عليهم مسؤولية ضمان أن يتم نقل جميع السلع املشتراة إلى املوظفني من خالل وثائق
استالم وتسليم رسمية بعد املوافقة عليها من ذوي االختصاص باملؤسسة.
•على موظفي املالية مسؤولية التأكيد على ادراج املمتلكات يف سجالت األصول الثابتة للمؤسسة ،حلفظها
واحتساب االستهالك عليها بحسب االصول املالية املتبعة باملؤسسة.
•يكون املدير اإلداري مسؤوالً عن ضمان االلتزام بهذا اإلجراء ،وأن يتم تدريب املوظفني على تطبيق اإلجراء
والتعليمات الصادره عنه.

42

كيفية تنفيذ اإلجراء:

املسؤولية

اخلطوات

إدارة اللوازم واملخزون
مسؤول املخازن

1 .1مسؤول عن استالم وتسليم اللوازم من املخازن.
2 .2يحصي وبشكل دوري جميع اللوازم وموجودات املخازن بحسب أوامر الشراء
واملواصفات التي مت تنفيذها.
3 .3عد وفحص اللوازم ،السلع واخلدمات عندما ترد املخازن ،مقارنة الكمية
الواردة مع أوامر الشراء أو طلبات الشراء.
4 .4حتضير سندات االستالم والتسليم (الصادر والوارد) من وإلى املخازن.
5 .5حتديث السجل اجلرد بانتظام .متابعة إذا طرأ أي تغييرات على تواجد
املمتلكات ،حالتها التشغيلية (صاحلة ،تالفة) ،وأي تغيير يف عهدة الشخص
املسؤول والذي طرأ على سجل اجلرد وبنوده.

تقارير املمتلكات وتواجدها الفعلي
املدير اإلداري

1 .1تقرير يف زمان ومكان القيام باجلرد على املخازن.
2 .2وضع آليات عمل لالقرار يف شطب أو إتالف بعض اللوازم من املخازن حسب
احلاجة.
3 .3التحقق من أن سجالت املخازن سليمة وصحيحة.

املسؤول املالي

1 .1التحقق من وجود تقارير حديثة عن املخازن وبشكل دوري
2 .2تكليف بعض املوظفني من اإلدارة املالية للقيام باجلرد الفعلي سنوياً على
املخازن،

املوظف املكلف

1 .1القيام باجلرد الفعلي على املمتلكات سنوياً
2 .2التحقق من وجود و/أو فقدان أي من املمتلكات أو أي تغير طراء على مكان
تواجدها يف أرجاء املؤسسة وتوثيقه
3 .3رفع تقرير مفصل عن اي تغييرات مت اكتشافها وتبليغ املدير اإلداري واملالي
بذلك
4 .4طباعة تقرير مفصل عن نتائج اجلرد

املدير املالي

1 .1مراجعة تقرير اجلرد ،وحتديث املتغيرات التي جاءت عليه،
2 .2إجراء تعديالت على اللوازم املشتراة أو املستبعدة خالل العام
3 .3رفع توصيات لإلدارة العليا بشأن تشكيل جلنة اتالف للسلع التالفة وغيره
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إرشادات اضافية:
يفضل مراجعة الدليل املالي واإلداري بهذا اخلصوص.

التوثيق والمحافظة على السجالت
يجب احلفاظ على السجالت التالية يف سياق تنفيذ هذا اإلجراء:

•تقرير االستالم والتسليم
•تقرير عن املوجودات ،التالف واملفقود من اللوازم
•تقارير الشرطة عن املسروقات (إن وحدث ذلك)

•تقرير العهدة املسلمة للموظفني والعاملني باملؤسسة
•تقرير املخازن موقع من املوظف املسؤول
•تقرير اجلرد السنوي للمخازن
•تقرير جلنة االتالف
•منوذج العهدة (تنسيب امللكية) ومكان استخدامها

•تقرير نقل امللكية (إن وجد)
 3.8إجراءات الدعوة للعطاءات واستدراج عروض أسعار:
-

باإلستناد إلى اإلجراءات والقوانني املعمول بها ،فإن عملية التوريد والشراء يجب أن تتم إما بالدعوة للعطاء أواستدراج لعروض األسعار (انظر امللحق املتعلق بالدعوة للعطاء).

-

تعلن العطاءات إما عن طريق اإلعالن من خالل املنشورات واملجالت/الصحف ،أو بدعوات مباشرة ورسميةللموردين املعتمدين باملؤسسة.

-

من أجل تنفيذ ذلك ،فإن املؤسسة تسعى إلى إعداد قائمة باسماء املصنعني واملوردين والذين ميكن أن يشكلوامقترح لقائمة املوردين املختصرة للمشاركة بالعطاءات ،ك ً
ال حسب مجال عمله وتخصصه.

-

لتحديد الوقت املسموح به لإلعالن وتسليم العطاءات ،يجب أن يولى اهتمام للمواصفات املعقدة املطلوبه،إن وجدت ،والوقت الكايف والالزم لدراسة الوثائق ،مدى ضرورة وأهمية التوريد السريع لها واحلاجة امللحة
للمشتريات.

-

عندما تكون املواصفات غير معقدة وهناك ضرورة وأهمية قصوى لتلبية احلاجات ،ميكن أن حتدد مدة ما بني 10 - 7أيام لتسليم عروض األسعار والعطاءات .أما يف حالة كون املواصفات معقدة وتتطلب دراسة جدية من
مهندسيني أو موظفيني فنيني آخرين ،أو تتطلب استدراج عروض أو دعوة لعطاء كبير فإن الفترة املسموح فيها
لتسليم العطاءات تكون بني من  4-3أسابيع.

ً
طبقا لألنظمة أو اإلجراءات التالية:
 3.8.1استدراج العروض أو الدعوة للعطاء ،يجب أن تتم
اختيار المشاركين بالعطاء:
مصادر التوريد يجب أن تكون معروفة بكفاءتها وأن يكون املصنعون موثوقون واملوردون قادرون على تسليم البضائع واخلدمات يف
الوقت احملدد ومطابقة للمعايير واملواصفات املطلوبة .باإلضافة يجب أن تؤخذ باحلسبان املبادئ العامة التالية لتحديد مدى قدرة
املورد على تنفيذ ما يتم التعاقد عليه بشأن أوامر الشراء أو العقود على نحو مرضي:
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•القيمة املالية االجمالية لطلب التوريد/املشتريات املطلوبة.
•توفر املوارد ،مصادر ،األجهزة و/أو املواد املراد شراؤها.
•االمكانيات التي يتمتع بها املورد باملجتمع والقادر على توفير خدمة فعالة ملا بعد البيع وامكانية االستمرار يف
توفير وتزويد قطع الغيار عند احلاجة.
•امكانية توفير كتيبات تدريب وتعليمات االرشادية لعمليات التشغيل املناسبة للمعدات وغيرها.
•أداء مرضي ،وسمعة طيبة للمصنعني/املوردين باملجتمع.
•مصداقية املوردين/املصنعني.
•يف حالة الشركات اخلدماتية ،يجب النظر إلى حجم الشركة ،ووضعها املالي ،مستوى اخلبرة لدى طاقم العاملني
فيها ،وأي خبرات أخرى لها صلة مبوضوع االختيار ...الخ.
•الدراية ،اخلبرة واملعرفة يف األنظمة وطرق العمل.
•مواصفات وشروط املورد وخاصة عندما تكون هذه املواد واألجهزة متوفرة وعلى مسافة قريبة من مكان توريدها
له ،حيث أنه ويف بعض احلاالت ،ال ميكن إعتبار شروط النقل تنافسية يف السعر ألن تكلفة نقلها وإن كانت غير
باهظة لها عالقة غير مباشرة بطبيعة أسعار السلع املعروضة.
إجراءات تحضير قوائم الموردين:
•إن عملية تأهيل املوردين وتسجيلهم تعكس حرص املؤسسة على اإلرتقاء بالعمل وحتسني املهام للوصول إلى
أفضل مستويات التميز يف مناح الشفافية واملصداقية عند التعامل مع نظام الشراء والتوريد لديها .وعادة ما
تقوم بعض املؤسسات يف تسجيل وتأهيل موردين للمؤسسة بحسب أمناط عمل وتخصصات املوردين .فهذا
يساعد على حتضير قوائم من املوردين مع مراعاة أن تكون هذه القائمة عادلة واضحة وممثلة للموردين
املشاركني بالعطاء كل حسب تخصصه .فإذا كانت اإلجراءات واألنظمة املتبعة لدى مؤسسة ما قد حددت سقف
التوريدات مبا يفوق قيمته مبلغ « ”5,000دوالر مث ً
ال ،يجب أن تشمل القائمة املوردين من خمسة مشاركني
كحد أدنى لتضمن على األقل ثالثة عطاءات ميكن حتليلها ودراستها .ويفضل يف بعض األحيان ان تشمل القائمة
على مورد/شركة واحدة أو اثنتان ،لم تشاركا سابقاً يف أي استدراج للعطاءات مع املؤسسة لضمان فسح املجال
للمنافسة .إن إمكانية اعتماد تأهيل املوردين وحتضير قوائم مختصرة لهم عند الدخول بعطاءات ،يعتمد وبشكل
كبير على نظم الشراء العاملية وتقييم املوردين فى ضوء نظام اجلودة الشاملة والتنافسية الشفافة بالعمل ،من
ناحية ،وعلى رغبة املؤسسات تبعاً لألنظمة واإلجراءات اإلدارية املتبعة لديها.

الدعوة للعطاء:
1 .1إذا جتاوزت قيمة املشتريات سقف عروض األسعار (  5,000دوالر أو حسب ما هو محدد يف الدليل املالي
واإلداري) ،ويجب على املؤسسة طرح عطاء يف الصحف احمللية ،على النحو التالي:
•يتم اإلعالن عن العطاء يف صحيفتني محليتني على األقل باإلضافة إلى مواقع عاملية يف حالة العطاءات الدولية.
•يوصى بنشر اإلعالن ملدة ثالثة أيام متتالية.
•يجب أن يحدد اإلعالن مكان تسليم العطاءات بشكل واضح وإذا كان هناك رسوم أو كفالة محددة لدخول العطاء.
•يجب أن يحدد اإلعالن أخر موعد الستالم العطاءات (الزمان واملكان والوقت).
•يجب أن يحدد اإلعالن فيما إذا كانت رسوم اإلعالن على الفائز أم ال.
•يجب تسليم العطاءات يف ظرف مغلق.
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•يجب كتابة التاريخ وساعة التسليم على كل عطاء واسم وتوقيع الشخص الذي قام بإستالم العطاء.
•ترفض العطاءات الواردة بعد موعد تسليم العطاء ،ويحضر بذلك مذكرة رسمية.
2 .2املواصفات يجب أن تكون شاملة وواضحة إلتاحة الفرصة لعدد من املشاركني بالعطاء يف االلتزام باملعطيات
واملواصفات املقدمة.
3 .3يجب عدم التفضيل يف أي ماركة أو اسم معني لبضاعة ما ،عدا تلك التي تخص ملكية أو إحتكار لقطع الغيار
ملعدات خاصة.
4 .4يجب أن يولى إهتمام خاص ألي شروط محددة يقدمها املورد أواملشارك بالعطاء.
5 .5يف العطاءات التفصيلية وبخاصة اخلدماتية منها (مثل الرسم املعماري وخدمات الصيانة) ،يجب أن يتم الفصل
بني دعوات العروض املالية والفنية ويجب أن تقدم يف مظاريف منفصلة.
6 .6يجب أن تكون املعلومات األخرى مثل آخر موعد لتسليم الطلبات ،مكان وزمان التسليم والدعوة حلضور فتح
العطاء ...الخ ،ظاهرة بوضوح جلميع املشاركني واملوردين.
 3.8.2لجنة العطاءات والمشتريات:
المرجعية والشروط:
1 .1كمبدأ أساسي إلجراءات الشراء يف الؤسسات األهلية ،ميكن التعرف عليها بالرجوع إلى األنظمة والقوانني
الداخلية املعمول بها يف املؤسسة .وبذلك ،فإن املدير اإلداري العام أو من ينوب عنه بهذا الشأن يعتبر مسؤوالً
عن كل وظائف املشتريات وأي نشاط أو أي خدمة أخرى تتعهد بها املؤسسة ،كما هو مفوض به من قبل مجلس
اإلدارة.
2 .2تتطلب قوانني املؤسسة ،تشكيل جلنة للتوريد واملشتريات والعقود ،تساعد يف تقدمي التوجيه والتوصيات اخلطية
للمدير اإلداري العام بالنسبة لعمليات وأوامر الشراء.
3 .3من املهمات التفصيلية للجنة ،مراجعة وتقدمي التوصيات فيما يتعلق بشراء األجهزة ،املعدات واللوازم والتعاقد
على اخلدمات املختلفة وذلك حسب التصنيفات والشروط التالية:
•العقود املقدمة والتي ميكن أن تؤدي إلى سلسلة من العقود املتتالية والتي قد يفوق مجموع قيمتها على
 10,000دوالر أو أكثر .يجب أن تشتمل ،مثل هذه العقود ،على دراسة جدوى مسبقة أو خدمات استشارية
والتي تتطلب متابعة والتزام من املورد.
•أي تعديل يف العقود أو سلسلة تعديالت والتي ميكن أن تزيد من قيمة العقد عما مت التوصية به يف السابق
بواسطة اللجنة.
•العروض املقترحة والتي ميكن أن تؤدي إلى سلسلة من العقود مببلغ كلي يصل ما قيمته  10,000دوالر أو
أكثر.
•ميكن أن يحيل املدير اإلداري العام مسائل أخرى مختلفة للجنة .مثال ذلك ميكن أن يكون للتأكد من أن
العروض تشتمل على جميع املعلومات املتعلقة بأمر معني والتي ستساعد اللجنة لتحديد تفاصيل كاملة ملا
هو مقترح ،باإلضافة إلى التأكد من طبيعة وتوقيت العقود أو العطاءات التنافسية املتوقع احالتها ...الخ.
4 .4تقوم اللجنة بالتأكد بأن املوارد املالية املناسبة متوفرة لتغطي تكاليف العقد أو أمر الشراء املقدم .ويف حالة لم
تكن اللجنة مقتنعة بتوفر املوارد املالية ،ستقوم اللجنة ،ومن خالل توصياتها ،بترسية العقد من حيث املبدأ للمورد
وتنبيه املدير اإلداري العام بشرط توفير املوارد املالية لذلك.
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تشكيلة لجنة العطاءات والمشتريات:
1 .1تتشكل اللجنة من رئيس وعضوين دائمني وأمني سر .وال ميكن ألي موظف آخر أن يشارك يف مداوالت اللجنة
واخلاصة مبا يتعلق مبوضوع أمر شراء يقدمه لها ،ما لم يطلب منه ذلك من قبل رئيس اللجنة .وال يحق للفرد
بأية حال من األحوال املشاركة يف التصويت النهائي .فاملدير اإلداري العام هو من يقرر تركيبة تلك اللجنة.
2 .2يتم اختيار أعضاء اللجنة خلبرتهم الطويلة والواسعة يف مجاالت العمل املختلفة ،والتي متكنهم من تقييم
املعلومات املقدمة إليهم بشكل موضوعي.

جدولة اإلجتماعات وتقديم للتوصيات:
1 .1عادة ما جتتمع اللجنة مرة كل أسبوعني أو بحسب احلاجة.
2 .2يجب أن يكتمل النصاب القانوني للجنة واملكون من الرئيس وعضوين ومقرر وحضورهم مجتمعني ضروري لكي
تعقد اللجنة اجتماعها.
3 .3لكي تقوم اللجنة بعملها بشكل يسير ،مما يسمح بالوقت الكايف للمراجعة ،فإن املقرر مطالب باستالم مقترحات
العقود/العطاءات املقدمة قبل تاريخ انعقاد االجتماع املقرر بأربعة أيام عمل على األقل .والعروض املقدمة بعد
هذا التاريخ احملدد تكون على جدول أعمال اللجنة للمراجعة والنظر فيها يف االجتماع الذي يليه (انظر امللحق )6
4 .4ميكن للجنة ان تستدعي مندوبني عن مقدمي الطلب ليزودوها بتوضيحات عن أي نقاط يف العروض املقدمة.
5 .5إذا أوصت اللجنة بتأخير النظر يف مقترح عقد مقدم من أجل احلصول على توضيحات إضافية ،ومتت مصادقة
املدير اإلداري العام على هذه التوصيات ،فإنه يجب احلصول على تلك املعلومات اإلضافية وأن يعاد تسليم
الطلب إلى اللجنة يف املوعد املناسب لالجتماع التالي.
إجراءات لتسريع تقديم العروض (العطاءات المستعجلة):
1 .1أحيانا تتطلب اللجنة أن تعتمد بعض احلاالت على أساس استثنائي وطارئ .يجب أن يقدم املدير اإلداري العام
أو مجلس اإلدارة ،أسباب كون هذه احلاالت طارئة وتوضح بشكل تفصيلي ملاذا لم يتم تقدمي العروض فيها
بحسب اإلجراءات املوضوعة من قبل .إذا مت إعطاء االسباب الكافية واملبرارت املقنعة ،فإنه يوافق على اعتبارها
حالة طارئة وينظر فيها من قبل اللجنة وذلك إما:
•مبوافقة ملراجعة اللجنة على القضية خالل أربعة أيام.
•أو الطلب من رئيس اللجنة بتوزيع الطلب املقدم على بقية أعضاء اللجنة ألخذ مقترحاتهم ،تعليقاتهم
ومالحظاتهم على املوضوع ورفع التوصيات بذلك.
•أو بدعوة الرئيس إلى عقد اجتماع خاص/طارىء للجنة بهذا اخلصوص.
2 .2يف كل احلاالت يجب أن تكون كل العروض املقدمة مكتوبة ومكتملة املضمون (انظر النموذج الذي ميثل عينة
لطلب مستعجل)
توصيات اللجنة:
1 .1مقرر اللجنة مسؤول عن إعداد وتوزيع مسودة محضر اجللسة الرسمي لالجتماع واحلصول على موافقة جميع
اعضاء اللجنة عليها .يقوم رئيس اللجنة بالتوقيع على مسودة احملضر كما ينقل توصيات اللجنة للمدير اإلداري
العام متضمنة ملخص مكتوب لوقائع االجتماع والقرارات املتخذة ،من أجل املصادقة عليها مبدة ال تزيد عن
ثالثة أيام عمل كحد اقصى بعد انعقاد االجتماع.
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2 .2يف حاالت عدم قبول املدير اإلداري العام لقرارات وتوجيهات اللجنة ،فعليه أن يدون أسباب اعتراضه على هذه
القرارات.
3 .3يقوم مقرر اللجنة بتحضير وتوزيع نسخة من قرار املدير اإلداري العام وتوصيات اللجنة ومحضر االجتماع
اخلاص بها إلى اجلهة املقدمة للطلب واملعنية مبوضوع االجتماع باإلضافة إلى كل احلاضرين له.
4 .4كل العقود املوقعة والتعديالت املصادق عليها بواسطة اللجنة يجب أن تسجل عند مقرر اللجنة.

 3.8.3فتح العطاءات:
يجب اتباع اإلجراءات التالية عند فتح العطاءات:
•تسقبل العطاءات يف الظروف املختومة فقط ،وهذه العطاءات يجب أن تختم بتاريخ االستالم وحتفظ يف مكان
أمني ومقفل.
•يدعى املشاركني بالعطاءات للحضور عند فتح العطاءات؛ لكن حضورهم ليس شرطاً أساسياً لشرعية فتح
مظاريف العطاءات.
•تفتح العطاءات يف الزمان واملكان احملددين يف الدعوة املرسلة بنص العطاء واملسجل يف محضر جلسة فتح
العطاء .العطاءات املقدمة والتي تستخدم عملة غير احمللية ينبغي أن حتول تبعاً ألسعار الصرف يوم افتتاح
العطاءات .ويجب أن يتم تثبيت سعر الصرف لذلك اليوم (باإلشارة إلى العطاءات التفصيلية ،فإن العروض الفنية
يجب أن تفتح أوالً) انظر منوذج جدول األسعار املوضح يف ملحق رقم (.)2
•ثالثة من املوظفني ،أحدهم من خارج قسم/إدارة املشتريات يجب أن يكون حاضراً عند فتح العطاء.
•عندما يتم فتح العطاءات ،يجب أن يوقع السجل اخلاص بتدوين اجللسة من قبل أعضاء جلنة املشتريات وسيتم
أعطاء نسخ منه للحاضرين أن طلبوا .انظر النموذج اخلاص بسجل فتح العطاءات.

 3.8.4تقييم العطاءات وإرساء العقود:
1 .1على إدارة املؤسسة تشكيل جلنة (جلنة العطاءات من  3أفراد لدراسة العروض املقدمة للمؤسسة .ينبغي التاكد
من عدم وجود تضارب يف املصالح ألي من أعضاء اللجنة ومقدمي العطاءات التي سيتم تقييمها ،وينبغي ألعضاء
اللجنة االفصاح عن أي من األمور التي يجب أن يعلن عنها لتفادي أية اشكاليات قد تننج عن هذا وضمن مبادئ
النزاهة والشفافية واملساءلة.
2 .2يجب ترقيم املغلفات بشكل واضح.
3 .3يجب التوقيع على املغلفات وهي مغلقة من قبل جميع أعضاء اللجنة
4 .4تفتح املغلفات بحضور أعضاء اللجنة كافة.
5 .5يتم االحتفاظ باملغلفات الفارغة مع عروض األسعار.
6 .6ترفض أي عروض غير موقعة ومختومة.
7 .7ترفض العروض غير املكتملة.
8 .8يتم حتليل األسعار باستخدام منوذج «حتليل عروض األسعار».
9 .9توثق اللجنة نتائج التقييم وتوصياتها على منوذج «حتليل عروض األسعار».
1010يتم تدعيم نتائج التقييم والتوصيات بالتبريرات الكاملة وتوثيق ذلك كتابياً يف منوذج «حتليل عروض األسعار».
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1111يترك قرار توصية الترسية إلى اللجنة للبت فيه.
1212إذا كانت العروض متباينة بشكل كبير يدل على اختالف فهم املوردين لشروط العطاء  ،يتم استدعاءهم ومناقشة
املوضوع معهم دون التطرق إلى األسعار أو تدرس إمكانية إعادة العطاء.
1313يجب على أعضاء اللجنة كافة التوقيع على منوذج «عروض األسعار».
1414بعد مصادقة اإلدارة على توصيات اللجنة ،يتم إبالغ املورد الفائز وترسل رسائل اعتذار لبقية املوردين موضح ًة
أسباب عدم قبول العطاء.
1515حتفظ النسخة األصلية من العروض (العروض املقدمة واملراسالت ومنوذج حتليل عروض األسعار) يف ملف
خاص يسمى ملف الشراء والعطاءات حيث يوضع فاصل بني كل عطاء والذي يليه.
إرشادات اضافية:
•يجب عند تقييم العطاءات ،التأكد من أن ما مت شراؤه مت وفق أحسن األسعار ،مع مراعاة اجلودة واالستدامة.
ويف تقييم العطاءات فإن عامل القيمة الفعلية للخدمة هي إحدى املعايير التي حتدد قيمة أقل عطاء ،واملواصفات
املتضمنة يف الدعوة يجب أن تعدل لتتناسب مع مثل هذا التقييم ،انظر النموذج اخلاص مبعايير التقييم ومنوذج
عن رسالة النية بترسية العقد.
• بتحديد أقل األسعار للمشاركني بالعطاء واملقبولني ،يجب على املؤسسة األهلية أن تقييم ما إذا كان املورد
احملتمل قادراً على احترام وتنفيذ كل الشروط الواردة يف العقد ،وأن يكون لديه من النزاهة ،االستقامة وأن يكون
موثوقاً به لتنفيذ العطاء والذي سيؤكد أداءه اجليد وإخالصه يف العمل) وعلى املدير/ة التنفيذي/ة أو من ينوب
عنه/ا أن توافق اللجنة على رفض أي عطاء الفتقار املورد دالئل حتدد مسؤولياته بأنها منقوصة.
•يجب أن يكون واضح لكل املشاركني بالعطاء عدم التحيز للمؤسسة األهلية .واالستفسارات بخصوص أي عطاء
يجب أن تكون متاحة لإلطالع عليه من قبل كل مشترك بالعطاء دون متييز.
•كل العطاءات الرسمية يجب أن تلخص يف جدول .وتوثق املؤسسة األهلية كل العطاءات املستلمة وحتدد أقل
األسعار لكل بند فيها .وتدقق أقل األسعار بإحكام ،وإذا وجد بأنه يتوافق مع متطلبات الدعوة للعطاء ،يشار لهذا
البند مع توضيح وتبرير التوصية بالترسية.
•تعتبر العطاءات التي تعرض بنود مع ميزات تتوافق مع أو تزيد عن املواصفات املطلوبة مقبولة .وأي معايير أخرى
يضعها املورد يف مواصفات عطائه وغير مدرجة يف دعوة العطاء ستدرس جيداً للتأكد من أن العطاء يتماشى
مع البنود الواردة يف دعوة للعطاء.
•العروض التي تتضمن توريد كمية أقل وألي صنف عن الكمية املطلوبة يف دعوة العطاء ،ممكن أن تؤخذ باالعتبار
وتضاف أسعار هذه البنود الناقصة على سعر العطاء املقدم ما لم ياتي على ذكر ذلك يف كراسة العطاء .والهدف
لذلك هو التحليل الكفؤ والتقييم الشامل لبنود العطاء بكمياتها من أجل الوصول إلى أفضل األسعار بالكميات
املطلوبة ومن ثم الترسية ،وعلى املورد ارسال موافقته اخلطية قبل أن يقبل ترسية العطاء .أما إذا رفض املورد
اإللتزام بذلك ،ميكن رفض العطاء بالكامل لعدم التزامه بشروط العطاء.
•إذا جتاوز العطاء تكلفة املوازنة املقدرة له ،يفضل وقبل ترسية العطاء و/أو حتضير أوامر شراء ،أن يتم تعديل
تغيير املوازنة املعدة واملخصصة للشراء ومطابقتها باألسعار التي وردت لتعكس وبشكل عملي أقرب األسعار
املتاحة بالسوق.
•إذا كان يعتبر تاريخ التسليم عام ً
ال مهماً يف العطاء ومت ذكره كذلك يف الدعوة ،فإن العروض التي ال تتوافق مع
جدول التسليم املطلوب سترفض .إذا كانت كل العطاءات غير مؤهلة وإذا كانت فكرة إعادة اإلعالن غير مالئمة
فإنه ميكن أن يكون من املفيد والضروري الدخول يف مفاوضات للوصول إلى اتفاق مع املورد.
•مالحظة للتنويه :عندما يشتمل العطاءات على خصم إضايف مرتبط بفترة زمنية لتسديد اإللتزامات املالية بعد
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التوريد ،فستعطي املؤسسة األولوية لنسبة التخفيضات مقابل الفترة الزمنية املعلنة للدفع .فعلى سبيل املثال
يف عرضني متساويني أحدهما  %2لفترة دفع مدتها  20يوم ،يعطى أفضلية لهذا العرض عن غيره والذي يعطي
 %2لفترة دفع وسداد مدتها  10أيام ،وذلك ألن فترة السداد املسوح بها للدفع يف احلالة األولى أطول؛ وبالتالي
تستفيد املؤسسة من فترة السماح األطول لتسديد املطالبات إن أمكن .وكما هو موضح يف الدعوة للعطاء ،فإن
الوقت املعلن يف فترة السداد والدفع يحسب من تاريخ التسليم أو تاريخ الفاتورة املستلمة أيهما كان أبعد.
•أما اخلصم املعروض بدون اعتبار لعنصر الوقت هو خصم جتاري .ولهدف التقييم فإن اخلصم التجاري عادة ما
يتم اقتطاعه مباشرة من سعر الوحدة يف العرض ويدون السعر النهائي على جدول التلخيص عند فتح العطاءات.

 3.8.5التوريد والمشتريات:
بعد إعداد تقرير جلنة تقييم العروض يتوجب على اجلهات ذات اإلختصاص (املدير العام) القيام باملهام التالية:
•إبالغ الفائز بالعطاء كتابياً والطلب منه للحضور لالتفاق على آلية التوريد.
•بعد االتفاق على آلية التوريد يتوجب توقيع اتفاقية توريد بني املؤسسة واملورد الفائز بالعطاء لتفادي حدوث
مشاكل يف أثناء التوريد.
•يتم إصدار أمر توريد للشركة من قبل املؤسسة يحمل رقماً متسلس ً
ال وموقعاً من قبل املدير.

 3.8.6االستالم ،المعاينة والفحص:
بعد كل مرحلة من مراحل التوريد يتوجب التأكد من:
•وجود فاتورة رسمية من املورد مع البضاعة.
•يجب أن تكون الفاتورة الرسمية مفصلة بحيث حتدد األصناف ،واألسعار والكميات بوضوح.
•يتم استالم املشتريات من قبل شخص/جلنة (حسب طبيعة وكمية املواد املستلمة) ،وعند وصول البضاعة
والفاتورة ،يتم فحص الفاتورة والتأكد من قانونيتها ،وفقاً للمواصفات الواردة يف عرض السعر ،كما يتم التأكد
من أن األسعار واألصناف مطابقة ملا مت االتفاق عليه ،ويتم التأكد كذلك من أن الفاتورة حتمل اسم املؤسسة.
•يتم إعداد تقرير استالم ،ويجب أن يكون موقعاً من قبل الشخص/اللجنة التي تسلمت البضائع ،بعد التأكد من
الشروط واملواصفات للمشتريات وكميتها.
•وإذا كانت األصناف املستلمة تتطلب فحصاً فنياً (أجهزة احلاسوب مث ً
ال) فيجب القيام بذلك من قبل خبير فني
مختص ،أو من قبل من لديه اخلبرة ،الكافية وتوثيق ذلك.
•وبعد الفحص الفني للبضائع املستلمة ،يتم إصدار سند استالم بضائع (مكون من ثالث نسخ) من قبل الشخص/
اللجنة املستلمة للبضائع للمورد (النسخة األصل) ،كضمان استالم البضائع موضحاً بها حسن االستالم أو أي
مالحظات على عملية االستالم ،مثل( :نقص الكميات ،واختالف يف املواصفات ،وتغيير يف األسعار ...الخ).
•يتم ررسال الفاتورة مع نسخة سند االستالم لقسم احملاسبة إلجراءات التسجيل والدفع.
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 3.8.7العقود التي يتم مناقشتها:
1 .1يف احلاالت التي تتطلب االلتزام مببلغ  3,000دوالر أو أكثر ،فإن إجراءات إصدار الدعوات للعطاء واستدراج
العروض ميكن أن يستعاض عنها من قبل مجلس إدارة املؤسسة األهلية ويتم اللجوء إلى مناقشة العروض املقدمة
وذلك تبعاً للحاالت التالية:
•إذا كانت األسعار أو النسب ثابتة/غير متغيرة عن عروض سابقة.
•توحيد مقاييس املستلزمات ،األجهزة وقطع الغيار جتعل من عملية استدراج العروض واملنافسة غير عملية.
•احلاجة للخدمات والتي ال تسمح بتأخير الدعوات إلصدار أو استدراج العروض أو إعادة إصدار الدعوات
وخاصة عند فشل مثل هذه اإلجراءات من حتقيق النتائج املرضية.
•عندما تستدرج جميع العقود املعروضة واملتعلقة بالشراء من مصدر متويل واحد (وكيل معتمد).
•شراء مستلزمات ومواد استهالكية بشكل دوري.
•عندما تكون العقود املقترحة تتعلق باحلصول على خدمات من أفراد محددين.
•عندما تكون الدعوات للعطاء أو استدراج العروض لن حتقق نتائج مرضية أو لن تعتبر من ضمن اهتمام
ومصلحة املؤسسة األهلية السباب كثيرة منها عامل السرعة ،احلاجة امللحة والوقت املستنفذ يف استدراج
عروض تعد مضيعة للوقت .ويف مثل هذه احلاالت ،يجب أن تسجل األسباب لذلك وتؤخذ املوافقة املناسبة
إلى مثل هذا القرار قبل الشروع باملفاوضات املباشرة.
2 .2بعض املواقف األخرى ،وال للحصر ،والتي ميكن أن تطبق فيها مثل هذه االستثنناءات تتضمن ما يلي:
•فشل تقدمي عروض مالئمة وتفي بالغرض لعطاءات تنافسية ملوردين سابقني أو لدعوات الستدراج عروض.
•سلع نادرة وميكن احلصول عليها مباشرة من مقاول تتوفر لديه السلع وبأسعار على االرجح ستكون قابلة
للتغير لندرتها باالسواق.
•إذا رسى عقد سابق على أحد املوردين بأقل األسعار ،فانه من األفضل تلزمي العرض اجلديد على املورد
نفسه لتزويد املؤسسة األهلية مبتطلباتها وبنفس السعر األصلي القدمي.
3 .3يف كل حالة يتم فيها ترسية العطاء ضمن استثناءات معينة ،فعلى مسؤول املشتريات أن يدون خطياً
التفاصيل ليبني احلقائق واالسباب التي مت اإلستناد عليها يف عملية الترسية.
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وفيما يلي جدول تفصيلي لهذه اإلجراءات مع توضيح المسؤوليات:
املسؤولية

اخلطوات

مدير الدائرة املعنية

يجب اعتماد أو حتديد املواد املطلوبة ورفعها يف مذكرة إلى املدير املالي.

املدير املالي

مراجعة طلب الشراء والتأكد من :وجود حاجة فعلية للشراء ووجود موازنة كافية
ملوضوع الشراء.

املدير املالي و املدير العام
واملدير اإلداري

مراجعة املوافقة على طلب الشراء وتوثيقها ،إضافة إلى توقيع الطلب وتأريخه.

مختص فني من داخل أو
خارج املؤسسة

حتديد املواصفات للمواد التي تنوي املؤسسة شراءها.

املدير اإلداري/مسؤول
التوريدات

حتديد طريقة الشراء حسب السقف املالي املخصص للسلعة ،وفقاً للنظام املالي
للمؤسسة ،ثم اتباع اخلطوات الالزمة ألي منها.

املدير العام

تشكيل جلنة العطاءات من  3أفراد يف املؤسسة (شخص فني ،وشخص مالي،
وشخص ثالث حتدده اإلدارة).

جلنة العطاءات

تقييم عروض األسعار واختيار املورد مع مراعاة ما يلي:
1 .1يجب ترقيم املغلفات بشكل واضح.
2 .2يجب التوقيع على املغلفات وهي مغلقة من قبل جميع أعضاء اللجنة.
تفتح املغلفات بحضور أعضاء اللجنة كافة.
3 .3يتم االحتفاظ باملغلفات الفارغة مع عروض األسعار.
4 .4ترفض أي عروض غير موقعة ومختومة.
5 .5ترفض أي عروض حتتوي على شطب أو تغيير.
6 .6ترفض العروض غير املكتملة.
 7 .7يتم حتليل األسعار باستخدام منوذج «حتليل عروض األسعار.
8 .8توثق اللجنة نتائج التقييم وتوصياتها على منوذج «حتليل عروض
األسعار».
9 .9يتم تدعيم نتائج التقييم والتوصيات بالتبريرات الكاملة وتوثيق ذلك
كتابياً يف منوذج «حتليل عروض األسعار».
1010يجب على أعضاء اللجنة كافة التوقيع على منوذج «عروض األسعار».
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مسؤول التوريدات/املدير
اإلداري

توثيق اللجنة نتائج التقييم وتوصياتها على منوذج  -حتليل عروض األسعار إبالغ املورد
الفائز وترسل رسائل اعتذار لبقية املوردين موضحاً فيها أسباب عدم قبول العطاء،
وحفظ النسخة األصلية من العروض.

املدير املالي /املدير العام

إبالغ الفائز بالعطاء كتابياً والطلب منه للحضور لإلتفاق على آلية التوريد .بعد
االتفاق على آلية التوريد يتوجب توقيع اتفاقية توريد بني املؤسسة واملورد الفائز
بالعطاء لتفادي حدوث مشاكل يف أثناء التوريد .إصدار أمر توريد من قبل املؤسسة،
يحمل رقماً متسلس ً
ال وموقعاً من قبل املدير.

احملاسب

التأكد من وجود فاتورة رسمية من املورد مع البضاعة.

جلنة العطاءات أو من
تفوضه

استالم املشتريات ،وفحص الفاتورة والتأكد من قانونيتها ،وفقاً للمواصفات
الواردة يف عرض السعر ،وإعداد تقرير ستالم .ويجب أن يكون موقعاً من قبل
الشخص/اللجنة التي تسلمت البضائع ،بعد التأكد من الشروط واملواصفات للمشتريات
وكميتها.
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 .4المالحق والمرفقات
 4.1نماذج:
منوذج البيانات األساسية للمورد
املورد.................................................................................................................................:
النشاط...................................................................................................................................:
عملة املورد......................................................................................................................... :
بلد املورد........................................................................................................................... :
عنوان املورد........................................................................................................................ :
رقم البطاقة الضريبية............................................................................................................ :
رقم حساب املورد بالدليل.......................................................................................................... :
1 .1

التلفون

2 .2

1 .1

الفاكس

2 .2

1 .1
2 .2

األشخاص املمكن االتصال بهم:
االسم
1 .1

الوظيفة
1 .1

2 .2

2 .2

بنوك املورد:
اسم البنك
1 .1

العنوان
1 .1

رقم احلساب
1 .1

2 .2

2 .2

2 .2

3 .3

3 .3

3 .3
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التلكس

إعداد:

املوافقة:

التاريخ:

التاريخ:
طلب عروض أسعار

رقم الطلب....................................................................................................................... :
تاريخ الطلب..................................................................................................................... :

السادة................................................................................................................./
العنوان................................................................................................................./
نرجو تقدمي عرضكم الشامل لألسعار والشروط لألصناف التالية:

تسلسل

رقم الصنف

مواصفات الصنف

الوحدة

الكمية
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يجب أن يتضمن عرضكم ما يلي:
 .1تاريخ التسليم

 .2شروط الدفع

 .3مدة صالحية العرض

 .4موقع التسليم

 .5معلومات البنك

 .6التأمني
موافقة-------------------:

إعداد--------------------:
اسم املؤسسة

منوذج حتليل عروض أسعار
التاريخ :
نورد فيما يلي حتلي ً
ال لعروض األسعار املقدمة إلينا بخصوص شراء (وصف املشتريات) املطلوبة من قبل...........................
ملشروع ...............................مبوجب طلب الشراء املرفق.

السعر املقدم
اسم املورد

الصنف
1

الصنف
2

الصنف
3

الصنف
4

الصنف
5

الصنف
6

قرار جلنة العطاءات *
تقرر إحالة توريد املواد املطلوبة إلى  ........................................................و ذلك لألسباب التالية:

					
.1

التوقيع -------------------------

						
.2

التوقيع -------------------------

						
.3

التوقيع -------------------------
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املجموع
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رقم أمر الشراء.............................................................

أمر الشراء
تاريخ أمر الشراء:

/

/

اسم املورد.....................................................................................................................................................

مكان التسليم...............................................................

تاريخ التسليم.....................................................

شروط الدفع....................................................................................................................................................

وحدة الصنف

رقم الصنف عند املورد

الكمية املطلوبة

سعر الوحدة بالشيكل

مالحظات.......................................................................................................................................................

م

رمز الصنف

اسم الصنف

إعداد----------------------------------------:

املوافقة-------------------------------------------------:

إجمالي القيمة

منوذج بيانات املناقصة
رقم املناقصة:

تاريخ املناقصة:

/

/

رقم أمر الشراء:

تاريخ أمر الشراء:

/

/

نوع املناقصة:

تاريخ العطاء:

/

/

مكان التسليم:

مدة االرتباط:

يوماً

مبلغ التأمني بالشيكل:
شروط عامة:
شروط خاصة:

مالحظات:

تسلسل

إعداد:

58

رمز الصنف

اسم الصنف

وحدة الصنف

املوافقة:

الكمية املطلوبة

مدة التوريد باليوم

منوذج فاتورة شراء من مورد
رقم فاتورة الشراء
تاريخ االستحقاق/ :

/

تاريخ فاتورة الشراء:

/

/

تاريخ أمر الشراء:

/

/

رقم أمر الشراء

اسم املورد................................

قيمة فاتورة الشراء

قيمة اخلصم............................ :
( .1شامل الضريبة .2 ،غير شامل)

نوع الضريبة املضافة

نسبة ضريبة الدخل% ...................................

قيمة الضريبة املضافة
مالحظات
تسلسل

إعداد:

رمز

صنف

رمز وحدة

وحدة

كمية

سعر الوحدة

املوافقة:
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منوذج سداد فاتورة /مستخلص ملورد
رقم مستند السداد:

تاريخ املستند:

رقم فاتورة/مستخلص:

تاريخ فاتورة/مستخلص:

تاريخ استحقاق الفاتورة/مستخلص:
رقم املورد:

/

/
اسم املورد:

قيمة املستند بالشيكل:
نوع مستند السداد:
مالحظات:

إعداد:
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املوافقة:

/

/
/

/

منوذج تسجيل بيانات عقد
رقم العقد:

تاريخ العقد:

/

/

رقم قرار املجلس:

تاريخ إقرار املجلس:

/

/

رقم املورد:

اسم املورد:

قيمة العقد:

الدفعة املقدمة:

بنود العقد:

شروط العقد:

إعداد:

موافقة:
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منوذج تسجيل مستخلصات عقد
رقم املستخلص:

تاريخ املستخلص:

/

/

رقم العقد:

تاريخ العقد:

/

/

رقم املورد:

اسم املورد:

قيمة املستخلص:

طريقة الدفع:

ما مت تنفيذه
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

مالحظات
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
إعداد:
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موافقة:

عقد ألعمال صغيرة
رقم العقد......................................................... :
رقم القرض....................................................... :
تاريخ إصدار الدعوة.............................................. :
إلى.................................................................................................................................... :
السادة................................................................................................................................. :
 .1تنوي مؤسسة _________________________ (اسم املؤسسة األهلية/صاحب
العمل) القيام _______________________ (اسم العمل الذي تنوي املؤسسة القيام

به) وتنوي استعمال جزء من املنحة _____ (إذا كان هناك منحة ممولة للمشروع) وقد مت إصدار هذه الدعوة لتقدمي
عروض أسعار لتنفيذ العمل .

( ______________ .2صاحب العمل) هنا يدعوكم لتقدمي عرض سعر للبنود التالية من األعمال
 .3ملساعدتكم يف حتضير عرض سعركم نرفق لكم املواصفات ،وعينة منوذج لتقدمي سعركم .يجب أن يكون عرض سعركم يف
النموذج املرفق محكم اإلغالق يف مغلف ومعنوناً ليسلم إلى العنوان التالي:
________________________ (اسم املكتب املستلم)
لعناية ______________________ (اسم الشخص املخول)
________________________ (العنوان)
________________________ (التلفون ،الفاكس)
 .4يجب أن يكون عرض سعركم ساري املفعول ملدة ثالثني ( )30يوماً من _______________

(وقت وتاريخ تقدمي عرض السعر).
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 .5املقاول الذي يقوم بسحب عرضه خالل فترة سريان مفعوله و/أو يرفض قبول إحالة العقد ،عند أو يف حالة إحالته عليه ،سيتم

استثناؤه من قائمة املقاولني للمشروع ملدة سنتني.

مرفق ملعلوماتكم وارشادكم تعليمات للمتناقصني وبنود العقد وشروطه.
يجب تسليم عرض سعركم حتى _____________________________
(التاريخ والوقت) .سوف يتم فتح عروض األسعار علناً وبحضور ممثلي املقاولني الذين يختارهم احلضور ،يوم

___________________________ (نفس التاريخ كما لتسليم عرض
السعر) يف متام الساعة_______ (فوراً بعد املوعد النهائي لتقدمي عروض األسعار) على العنوان التالي:

____________________ (عنوان الشارع ،رقم الغرفة ،رقم الهاتف)

املخلص،
_________________ (اسم املسؤول)
_________________ (الصفة)
_________________ (اسم املكتب)
_________________ (العنوان)
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الدعوة إلستدراج عروض أسعار

حضرة السيد:

					

التاريخ:
املوضوع :شراء/توريد _______________________________
 .1لقد متت مراجعة عطائك ونطلب منك أن تزودنا بالبضائع التالية.
أ.

______________________________________

ب______________________________________ .
ج______________________________________ .
 .2املشاركون بالعطاء املهتمون رمبا يحصلوا على معلومات إضافية من العنوان التالي:
الشخص املسؤول _____________ :اسم املكتب________________ :
رقم الهاتف والفاكس ____________ :البريد االلكتروني______________ :
 .3يتم تسليم العطاءات إلى املكتب املذكور أعاله حتى الساعة (
متأخرة.

) من تاريخ (  .) / /وسيتم رفض العطاءات التي تسلم

 .4ستفتح العطاءات بحضور ممثلني عن املشاركني بالعطاء ،إذا ما اختاروا ذلك ،كما هو مبني يف العنوان ،املكان ،الوقت والزمان
احملددين يف وثائق العطاء.
 .5يرجى التأكد عند تسليم العطاءات بأنها تتضمن جدول األسعار ،املواصفات الفنية ،املصطلحات والشروط العامة واخلاصة
بالتسليم والدفع ...الخ.
 .6يجب أن ال تفسر هذه الرسالة ،بأي حال من األحوال ،على أنها تعرض نية املؤسسة التعاقد مع شركتكم.

مع الشكر
لعناية :اسم الشركة والعنوان
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جدول األسعار

 .1يجب أن يقدم جدول األسعار حتليل مفصل بتكلفة كل بند.
 .2املواصفات الفنية يجب أن تقدم لكل بند وبتفاصيل كاملة تسمح للمؤسسة حتديد تطابق العطاء مع املواصفات كما هو مبني
بجدول املتطلبات واملواصفات الفنية يف دعوة إستدراج العطاءات.
 .3يجب أن يكون حجم ووزن البضاعة املقدرة للتوريد تشكل جزءاً من محتويات الوثائق املقدمة.
 .4يجب أن تكون األسعار والنسب غير متضمنة ألي رسوم جمركية ،ضرائب وغيره ،ويتم إضافتها بشكل منفصل وعلى حدة.
 .5يستحسن استخدام التصميم املوضح يف الصفحات التالية عند جتهيز جدول األسعار .يستخدم النوذج تقسيم خاص قد يتوافق
أو يتعارض مع إستخدامات املؤسسة ،ولكنه يخدم كمثال يحتذى به.
 .6باإلضافة إلى النسخة املطبوعة ،يحبذ تزويد املؤسسة باملعلومات على قرص حاسوب (ديسك).
اسم املشارك بالعطاء:
البند

البيان

الوحدة

سعر الوحدة

معادل دوالر

اإلجمالي
•يرتكز سعر الوحدة على سعر تداول العملة الساري أو مساوي للدوالر.
•ملحوظة :عند التعارض بني سعر الوحدة والسعر اإلجمالي للبند ،يعتمد سعر الوحدة.

توقيع املشارك بالعطاء:
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الكمية
املطلوبة

السعر
اإلجمالي

سجل  /محضر فتح العطاءات
سجل/محضر فتح العطاءات
الدعوة للعطاء/استدراج عروض للمشروع ........................................................
تاريخ اإلصدار:

تاريخ ووقت فتح العطاء:

تاريخ اإلغالق

املكان:

عدد املدعوين املشاركني بالعطاء:

عدد العطاءات املستلمة

املشارك بالعطاء
الرقم

االسم

عدد
الصفحات

بلد املنشأ

املبلغ
اإلجمالي

مالحظات /تصحيحات
مكتمل/غير مكتمل

1
2
3
4
5
6
7
8
مت فتح العطاءات األصلية مع امللحقات بحضورنا ومت ترقيم وتوقيع صفحاتها
االسم

املنصب

التوقيع

التوقيع باألحرف
األولى

التاريخ
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ملخص حتليل العطاءات
البضاعة/اخلدمات املوردة
فتح دعوة إلى العطاء يوم:
اسم املشروع:
املواصفات

املورد 1

املورد 2

التوصيات:
توقيع أعضاء جلنة العطاءات:
_______________________
_______________________
_______________________
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املورد 3

املورد 4

رسالة النية
(ال تعتبر هذه الرسالة ملزمة قانوني ًا بالتعاقد)

سيدي العزيز،
نحن يف غاية السرور إلبالغك بأنه يف نيتنا منحك عقداً لتزويد ......................وفقاً لعرضك املقدم بتاريخ (
كما هو مبني يف رسالتك احملررة بتاريخ ( .) / /

/ /

)،

سيتم حتضير طلب إحالة وعقداً رسمياً إذا ما مت التوصل إلى االتفاق على النقاط التالية:
1 .1السعر اإلجمالي للعقد
2 .2شروط الدفع
3 .3شروط خاصة باملتعاقديني.

ال تبدأ أي عمل حتى يتم توقيع العقد الرسمي ،وال شىء يف هذه الرسالة ميكن أن يعتبر عقداً قانونيا ملزماً .هذه الوثيقة هي
خاضعة للتعاقد وليست ملزمة قانونياً.

نرجو إعالمنا باستالم هذه الرسالة.

املخلص ( _________________________________ )
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رسالة عدم النية
(رفض العطاء)

سيدي العزيز،
نشكرك حلسن تعاونك معنا لتوريد  ..............إلى اسم املؤسسة  ،...............وندرك الوقت واجلهد الذي بذل يف حتضيرك
للعطاء ،ولكن نأسف إبالغك أنه مت احالة العطاء إلى شركة أخرى اعتماداً على معلوماتنا من حتليل العطاءات املختلفة والتي وردتنا.
نحن نامل أن تواتيك الفرصة يف املرات القادمة لتكون من الفائزين بأي استدراج للعطاءات القادمة.
نشكر لك حسن تعاونك مرة أخرى
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أمر الشراء

أمر الشراء

معلومات املورد
مرجع
املورد

نوع

(مطبوعة يف ثالث
نسخ)

معلومات املؤسسة
سنة

اسم الطالب
للبضاعة:

توريد جزئي

رقم

اسم املورد:

تاريخ التوريد

مرجع
رقم

املواصفات واملعايير

اسم

توقيع

التفصيالت املالية
الكمية

سعر الوحدة

خصم

املجموع

مجموع
اخلصومات
املجموع
َض.ق.م.
املبلغ اإلجمالي
املصادقة
املنصب

التاريخ
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منوذج العرض على جلنة العطاءات
جلنة العطاءات
لتعبئتها من قبل مقرر جلنة العقود
رقم االجتماع:

تاريخ االجتماع:

رقم البند:

رقم العرض:

(يتم استكمالها من قبل املوظف مقدم الطلب إلى اللجنة)
إلى :جلنة العطاءات

تاريخ العرض على اللجنة:

من( :املوظف املفوض)

رقم الهاتف:

العرض املقترح ،إذا متت املوافقة عليه سيؤدي إلى التالي:

العرض املقترح ينتج من:

•أمر الشراء

• الدعوة للعطاء

•العقد

• استدراج العروض

•االتفاقية

• طلب أسعار.

•التعديل

• التعاقد املباشر.

•أخرى
املقترح للعطاء:
مبلغ العطاء املعروض ومصدر متويله:
مبلغ املال املتوفر:
اسم املتعهد املتقدم:
(املعلومات التالية يجب تقدميها للمدى املتوفر لهذا الطلب)
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 .1اخللفية
(إعطاء معلومات موجزة ودقيقة عن خلفية املشروع مثل أهدافه ،أو أنشطته إذا ما كان حتت املوازنة اإلدارية ،اإلطار املؤسسي/
التنظيمي ،الترتيبات املالية ...الخ).
 .2التعديالت
(إعطاء معلومات بينما يتعلق بالعقد األصلي ،مثل رقم العقد ،قيمة العقد ،تواريخ املوافقة ،عدد التعديالت السابقة ...الخ).
 .3الغرض من العقد املقدم ،تعديالت ومواصفات البضائع واخلدمات املطلوبة.
 .4العطاء التنافسي/عملية استدراج العروض
(إعطاء معلومات كاملة عن العطاء التنافسي ،متضمنة عملية اإلعالنات ،إن وجدت ،تاريخ الدعوة للعطاء/استدراج العروض ،اسماء
املؤسسات/األشخاص املختارين ،بلد املنشأ وتاريخ فتح العطاء).
 .5تقييم العطاء/العروض
(قدم تقييم ملخص ودقيق لكل عرض/عطاء مستلم (يف صيغة جدول إذا أمكن) متضمناً معايير التقييم ،نتائج ودرجة تصنيف
املؤسسات/األشخاص ،الشروط العامة خلدمات واسماء أي طرف ثالث لهم عالقة بالعطاء (مثل املستشارين) ومؤهالتهم املتضمنة
يف تقييم العروض والعطاءات .وأيضاً مناقشة عالقة العقد بالعروض وأثره على استمرارية النشاط متضمناً توفر قطع غيار
وصيانة محلية للخدمات والقدرة على عمل ذلك ...الخ.
(ناقش أي إجراءات خاصة ،إذا كان مالئماً ،مثل فتح العروض املالية فقط لشركة مقدمة أفضل عرض فني للخدمات وفتح حوار
وتفاوض مع الشرة على ذلك العرض .وإذا لم يتم االتفاق عليه ،نفتح أفضل ثاني عرض مالي والتفاوض مع تلك الشركة …الخ)
للخدمات  ،يتم جتزيء التكلفة مبيناً عدد املوظفني ،عدد األشخاص مقارنة بعدد األشهر ،وتقدمي تقديرات لتكاليف السفر.
للمعدات ،أشر إلى املواصفات ،السعر ،شروط التسليم ،أجرة شحن التخليص اجلمركي والتأمني .إذا متت التوصية على الشراء
من مصادر محلية ،فيجب ضع األسباب ومقارنة األسعار وتاريخ التسليم بني الشراء من مصدر محلي ودولي .أشر بوضوح إذا
كانت العطاءات/العروض حتتوي على شروط لزيادة السعر ونسبتها أو أن االتفاقات ملزمة ونهائية؛ عملياً ال يتم احتساب أي زيادة
باألسعار).
 .6أي تعليقات أخرى خاصة بهذا الطلب.
 .7توصيات جلنة العقود.
 .8العمل الذي يقوم به موظف املشتريات الرئيسي.
□ موافق

□ مؤجل

□ رافض

األسباب  /مالحظات:

(االسم)
املدير العام  /املوظف املفوض

التاريخ_____________ :
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طلب لالسراع باملوافقة
إلى :رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ تقدمي الطلب:

من :املدير اإلداري العام

رقم الهاتف:

إذا متت املوافقة على الطلب املقدم ،ستؤدي إلى التالي:

نتائج اإلرساء/املنح للطلب املقترح:

□ أمر الشراء

□ الدعوة للعطاء

□ التعديل

□ استدراج العروض

□ العقد
□ آخر
□ االتفاقية
قيمة العقد ومصدر متويله:
التمويل املتوفر:
اسم املتعهد املتقدم وبلده:
 .1العملية التنافسية  /القائمة املختصرة للموردين:
 .1-1هل مت اإلعالن عنها؟

□ ال

□ نعم

إذا نعم ،نرجو إعطاء التفاصيل__________________
 .2-1عدد العروض املؤهلة التي مت استالمها ،_________ .ما هي؟
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 .3-1تقييم العروض
1 .1هل عرض املتعهد املختار يتسم بأقل األسعار من الناحية املالية؟ □ نعم

□ ال

2 .2استدراج العروض:
•هل أحرز العرض الفني للمتعهد املختار أعلى نقاط؟
•هل العرض املالي هو األدنى سعراً؟

74

□ نعم

□ ال

□ نعم

□ ال

3 .3يف حالة األصناف الدارجة والعادية ،كيف يتم مقارنة األسعار مع أسعار السوق؟
□ تنافسي

□ غير تنافسي

 .2هل العرض ما زال ساري املفعول؟
 .1-2أي تعليقات أخرى بخصوص الطلب.
 .3توصيات املدير اإلداري ومراجعة جلنة العقود
 .أتاريخ املراجعة بواسطة جلنة العقود ___________________
 .بتوصيات جلنة العقود _______________________
 .تتوصيات املدير التنفيذي ______________________
 .4اإلجراء الذي قام بإتباعه رئيس مجلس اإلدارة:
موافق:

التاريخ:

مؤجل:

مرفوض:

أسباب /مالحظات:
_______________________________________
_______________________________________
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طلب استدراج عروض أسعار/شراء
من:
عنوان:
هاتف:
فاكس:
عنوان بريدي:
عزيزي،
املؤسسة  xxxيف طور السعي الستدراج عروض أسعار لشراء  .....................يرجى منك ارسال عرضك النهائي لتوريد
املطلوب ،كما هو وارد يف طلب الشراء املرفق .يجب أن يتضمن العرض ما يلي:
•تاريخ التسليم
•طريق الدفع
•الضمانات والتأمينات على البضاعة
•بلد املنشىء إن وجد للبضاعة
•امكانيات الصيانة الدروية
مالحظة :هذا طلب لالستدراج عروض لألسعار وليس التزام بالشراء.
مرجع رقم

املواصفات
واملعايير

الكمية

مجموع اخلصومات

املجموع

َض.ق.م.

االجمالي

شكراً خلدماتك لنا
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سعر الوحدة

خصم

املجموع

منوذج إلستدراج عروض أسعار شفوي ًا.
التاريخ:

/

/

الكمية_______________ :
املواصفات:

___________________________________

_______________________________________

اسم املورد األول __________________ :السعر__________ :

اسم املورد الثاني __________________ :السعر__________ :

اسم املورد الثالث __________________ :السعر__________ :

التوصيات____________________________________ :
_______________________________________

موافقة املدير اإلداري واملالي وتوقيعه.
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منوذج طلب توريد وشراء
التاريخ:
من:

مرجع
رقم

املوضوع:

املواصفات واملعايير

سعر الوحدة

الكمية

خصم

املجموع

مجموع
اخلصومات
املجموع
َض.ق.م.
املبلغ االجمالي
املصادقة
اسم
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توفيع

املنصب

التاريخ
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