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 أهداف نظام املنافسات واملشرتيات 
 شخصية فيها وذلكالتي تقوم بها الجمعية ومنع تأثير المصالح ال اإلجراءات . تنظيم 1

 . الجمعيةاألموال حماية 

 للحصول على المشتريات وتنفيذ مشروعاتها  االقتصاديةأقصى درجات الكفاية  . تحقيق2

 بأسعار تنافسية عادلة.

 النزاهة والمنافسة وتوفير منافسة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ . تعزيز3

 تكافؤ الفرص. 

 . ع مراحل إجراءات المنافسات والمشترياتالشفافية في جمي  . تحقيق4

 شروط املنافسات واملشرتيات 
 ( 1  رقم )املادة 

 والمؤسسات والشركات األفرادتتعامل الجمعية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع 

 .   والقواعد المتبعة  لألنظمةطبقاً   األعمالالمرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه 

 ( 2)  املادة رقم  
 م من يوفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، وتمكينه

 الحصول على المعلومات في وقت محدد، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية 

 .طلبات الراغبين في الحصول عليها

 ( 3)    رقم املادة 
 وما يعامل معاملتها.  في التعامل للصناعات والمنتجات والخدمات الوطنية األولويةتكون 

 ( 4)  املادة رقم  
والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب    األعمالتطرح جميع 

 المجلس . قرار

 
 



  
 

 
 

  

 

 . اإلدارةجملس 
 ( 5  رقم )املادة 

، ويجب أن اإللكترونية  اإلعالنيةيعلن عن جميع المنافسات في صحيفتان محلية وبالوسائل 

 ة وموعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهم عن المنافس اإلعالنفي  يحدد

 ( 6)  املادة رقم  
 طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها. االيجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها  ال

 (   7  رقم )املادة 

  األسعاروالمشاريع بأسعار عادلة ال تزيد على   األعماليجب أن يتم الشراء وتنفيذ 

 الواردة في هذا النظام األحكامة للوصول إلى ذلك وفق العملي  الوسيلة وتعدالسائدة، 

 ( 8)  املادة رقم  
 تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحدد لقبولها، وال يجوز قبول 

الموعد المحدد، كما يجوز تقديم   انتهاءالعروض التي تقدم أو تصل إلى الجمعية بعد 

، وتعلن الجمعية عن أسماء الشركات اإللكترونية وفتحها عن طريق الوسائل   العروض

 تقدمت بعروضها بما يتفق مع الشروط.  التي والمؤسسات

  (9)ملادة رقم  ا

 فسة بما يتفق معها.تحدد مدة سريان العروض في المنافسات لكل منا

  (10)املادة رقم  

وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض   اإلجمالية األسعاريجب أن تحدد 

بأي تخفيض يقدم بواسطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض   يعتدال و ،األصلي

حكام هذا ألالتي يجوز التفاوض فيها وفقاً  الحاالتللمتنافسين في غير هذه  يجوزال  و 

 أسعار عروضهم للزيادة أو التخفيض بعد تقديمها. النظام تعديل

 

 

 



  
 

 
 

  

 

 ( 11)املادة رقم  
تكوين لجنة أو أكثر لدى الجمعية لفتح المظاريف وال يقل أعضائها عن ثالثة أحدهما 

الجمعية العمومية إضافة إلى المدير التنفيذي، وينص في التكوين على عضو   عضو في

 . ويعاد تكوين اللجنة كل ثالث سنوات األعضاءالنصاب إن غاب أحد  اطي يكملاحتي 

 التعاقد حية  وصالفحص العروض 

 (   12)  املادة رقم  
تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها، وتدون هذه التوصيات في محضر ويوضح  

في  ليعرض على صاحب الصالحية للبت  اآلراءالمخالف إن وجد، وحجة كل  الرأي

 أحكام هذا النظام.  يتفق مع  الترسية بما

 (  13)  املادة رقم  

المدة المحددة لسريان  خالليجب على اللجنة البت في العروض و اعتماد الترسية 

 العرض.

 ( 14)  املادة رقم  
يجوز للجنة التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه  

 ية:التال الحاالتالمتنافسين في  من

 ارتفعت العروض عن السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع  . إذا1

تخفيض سعره، فإن امتنع أو لم  األقلأسعار السوق، وتطلب كتابياً من صاحب العرض 

بسعره إلى المبلغ المحدد يتم التفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا، فإن لم يتم ل  يص

 لغى المنافسة ويعاد طرحها من جديد. إلى السعر المحدد ت  التوصل

.إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع، يجوز للجمعية إلغاء بعض   2

  االنتفاع يؤثر ذلك على   أالأو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط  البنود

 تلغى المنافسة.  وإالترتيب العروض   بالمشروع أو 

 

 

 



  
 

 
 

  

 

 ( 15)  املادة رقم  
(%فأكثر عن    35)إذا قل بنسبة  إالاستبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره  ال يجوز

السائدة، ويجوز للجنة بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء  واألسعار تقديرات الجمعية

ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد  التحليل المالي والفني 

 والتوصية بعدم استبعاد العرض. 

 ( 16)رقم   املادة
يجوز للجنة التوصية باستبعاد أي عرض من العروض المنافسة حتى لو كان أقل 

تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن  العروض سعراً، إذا

مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر   حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح

هذه الحالة تتفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لقواعد   التعاقدية، وفي التزاماتهعلى تنفيذه 

 التفاوض المحددة في هذا النظام.

 صياغة العقود ومدة تنفيذها 
 (   17)  املادة رقم  

تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب  
هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد  على أن تكون اللغة العربية  العربية،

 . المتعلقة به والمراسالتومخططاته   مواصفاته
 صرف المقابل المالي

 ( 18)    املادة رقم  
 تدفع قيمة العقود باللاير السعودي. 

 ( 19)  املادة رقم  
 يجوز للجمعية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه حسب ما يتفق عليه من 

 للعقد اإلجماليةالقيمة 

 ( 20)  املادة رقم  
طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات تصرف مستحقات المقاول على دفعات 

 . األداء%لحسن  10تعتمدها الجمعية مع خصم نسبة  التي
 تم بحمد هللا ،،، ،،،




