
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة املشرتيات

 جلمعية الدعوة واالرشاد بالطائف                  

 



 

 
 

 

 

 

 الئحة املشرتيات

نظرًا ألهمية ضبط املشرتيات خصوصا يف العمل اخلريي واحلرص على احلصول على أفضل األسعار 

العناصر األساسية اليت بأعلى جودة ممكنة وبالتالي فإن التخطيط السليم للشراء وكفاءة القائمني به هو من 

 تساعد على ضبط هذا املوضوع وحتقيق وفرات مالية ووقت .

 لذلك فإن املشرتيات وأعماهلا جيب أن تنظم بطريقة جيدة ومراعاة التالي : 

 ضرورة أن يكون املسؤول عن الشراء على دراية تامة باملواد اليت تتعامل بها اجلمعية والتنسيق مع إدارة اجلمعية.-1

ورة أن يكون املسؤول عن الشراء على دراية تامة بأوضاع السوق واملنافسة فيه وذلك للحصول على أفضل ضر-۲

 األسعار وبأعلى جودة ممكنة . 

ضرورة أن يكون املسؤول عن الشراء لديه قدرة حتليلية مالية وفنية إضافة إىل درايته بطلب الكميات االقتصادية -3

  اليت تساهم يف ختفيض التكلفة .

ضرورة أن يكون التنسيق تامًا بني املسؤول عن املشرتيات وبني املسؤول عن املستودع ليكون الشراء وفق أسس -4

 سليمة . 

 وجوب احتفاظ املشرتيات مبلفات منظمة للموردين حتتوي على كافة املعلومات عنهم لسهولة االتصال بهم . -5

 لعملية الشراء واحملافظة عليها. وجوب احتفاظ قسم املشرتيات باملستندات الالزمة-6

 مهمة املسؤول عن املشرتيات : •

. االشراف على تأمني كافة احتياجات اجلمعية من كافة املواد وغريها من اللوازم واملعدات واستالمها وتسليمها 1

 وفقًا للعقود املربمة . 

 الواجبات واملسؤوليات اهلامة للقسم : •

 ة اجلمعية وإداراتها.تطبيق الئحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتأجري لكافة أنشط-1

 اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها.-2

 الشراء بأفضل األسعار وأفضل األوقات واملفاوضة على ذلك.-3 

 

 

 



 

 
 

 

 

 خطة الشراء : •

ة اجلمعية خطة الشراء السنوية للجمعية ويتم البدء يف إعدادها قبل يعد املسؤول عن الشراء وبالتنسيق مع إدار

إنتهاء السنة املالية ليتم العمل مبوجبها يف السنة الالحقة وتهدف إىل عدم جتميد أموال وأصول اجلمعية 

 وكذلك التخطيط لعملية الشراء وللحصول على أفضل األسعار وافضل العروض.

 املشرتيات : •

جمعية ميثل العملية املتعلقة بإقتناء كل من املوجودات واملواد االستهالكية واملواد اخلاصة الشراء بالنسبة لل

 ومتثل مشرتيات اجلمعية يف األنواع التالية:

 املواد االستهالكية واملستلزمات املكتبية.-1

 شراء أصول ثابتة .-2

 املستلزمات اخلدمية املختلفة.-3

 طريقة الشراء املباشر : •

 احتياجات اجلمعية من املشرتيات أو األصول الثابتة.يتم تأمني 

 التعاقد على املشرتيات : •

يتم التعاقد على شراء احتياجات اجلمعية باستخدام أسلوب الشراء املباشر أو عن طريق املناقصات مبوجب أمر 

 الشراء.

 سقف املشرتيات : •
 واملدير العام . إلدارة جملس اكون صالحية االعتماد من مجيع املشرتيات ت -1

يتم الصرف ف ريال ( عشرون أل 2.0.000غ وقدره ) ى أمني الصندوق مبللد ( ) النثريات عهدة مستدميةيوجد  -2

 م .ملتبعة من اجلمعية بعد االعتماد من املدير العااة املالي السياسة منها حسب

  رة يدوية .ن يتم قبول أي فاتوواتري االلكرتونية وللفمجيع املصروفات يتم اقفاهلا با -3

 دراسة العروض : •

جلب ثالثة عروض اسعار ودراستها ماليا وفنيا بالتنسيق مع اجلهة املختصة يف اجلمعية واختيار افضل جودة 

 باقل األسعار 


