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 الجامعة العربية األمريكية والمشتريات فياللوازم  نظام

 

 األمريكية.الجامعة العربية  والمشتريات فييسمى هذا النظام نظام اللوازم  :1مادة ال

للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خالف  يكون :2 المادة

 ذلك.

 فلسطين. –الجامعة العربية األمريكية  الجامعة:

.فلسطين –مجلس إدارة شركة الجامعة العربية األمريكية مجلس اإلدارة:   

.رئيس مجلس إدارة شركة الجامعة العربية األمريكية :رئيس مجلس اإلدارة  

 فلسطين. –رئيس الجامعة العربية األمريكية  الرئيس:

 .والماليةالرئيس للشؤون اإلدارية  نائب الرئيس: نائب

 : اللجنة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.اللجنة

 لها. بالجامعة والالزمةالخاصة  والخدمات األموال المنقولة اللوازم:

 والتشطيب.واعمال الحفر  والطرقانشاء وصيانة وتعديل المباني  مشاريع البنية التحتية:

 هذ النظام. احكام بموجب واالستدراجاتالعطاءات هو المشترك في  المناقص:

  الحال.كلفة االشغال حسب مقتضى  المواد اواو قيمة اللوازم او  ثمن السعر:

 عميد كلية في الجامعة. العميد:

 مدير دائرة أو مركز في الجامعة. المدير:

 

 النظام، ويستثنىاحكام هذا اية مشتريات او التعاقد بخصوص البنية التحتية في الجامعة اال بموجب  يتم شراء ال :3 المادة

 رئيس مجلس اإلدارة إذا اقتصت مصلحة الجامعة ذلك.من ذلك الحاالت الطارئة فتكون بقرار من 
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ورفع توصيات بفتح  تختصاللجنة التي هي و لجنة عطاءات البنية التحتية،تشكل في الجامعة لجنة تسمى  :4 المادة 

  من:نية التحتية والمباني في الجامعة وتتكون العطاءات المتعلقة بأعمال الب ترسية

 .مقررا – الرئيس نائب.        1

 .عضوا   –مدير دائرة اللوازم والمشتريات  .2

 .عضوا   –مدير الدائرة المالية  .3

 .حسب العطاء ومن يمثله /او –مدير دائرة الهندسة والصيانة  .4

 عضوا. –.       موظف العطاءات 5

 .عضوا –رئيس قسم التدقيق المالي الداخلي  .6

 من يرشحه مجلس اإلدارة لهذه اللجنة. .7

 مراقبا.عضوا –ة المالية الخارجية مدير الرقاب        .8

 

ورفع توصيات ترسية العطاءات  بفتحتختص التي  لجنة العطاءات، وهي اللجنة في الجامعة لجنة تسمى تشكل :5 المادة 

دوالر أمريكي(  عشرة االف) امريكي دوالر 10000 عن تزيد قيمتهاالتي وبتوفير اللوازم والخدمات للجامعة المتعلقة 

 من: وتتكون

 .مقررا   –مدير دائرة اللوازم والمشتريات  .1

 .عضوا   –مدير الدائرة المالية  .2

 .الطالبة _ عضوا  ممثل عن الجهة  .3

 .ممثل عن الجهة الفنية صاحبة االختصاص _ عضوا   .4

 عضوا. –موظف العطاءات  .5

 .عضوا –رئيس قسم التدقيق المالي الداخلي  .6

 عضوا مراقبا.–مدير الرقابة المالية الخارجية         .7

 من يرشحه مجلس اإلدارة لهذه اللجنة.      . 8
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 االسعار ودراستهاعروض  بفتح التي تختص وهي اللجنة ،لجنة المشتريات الجامعة لجنة تسمىتشكل في  : 6 المادة 

 دوالر10000ال تزيد عن لع والخدمات التي قيمتها للس طريقة شرائها التلزيم حسبراج او وترسيتها في حالة االستد

 من:وتتكون  دوالر أمريكي(  االف عشرة)  امريكي

  .مقررا   –والمشتريات مدير دائرة اللوازم  .1

 .عضوا_موظف مشتريات  .2

 .عضوا –ممثل عن الجهة الطالبة  .3

 .عضوا –ممثل عن الجهة الفنية صاحبة االختصاص  .4

 .عضوا –رئيس قسم التدقيق المالي الداخلي  .5

  عضوا مراقبا. –الخارجية المالية مدير الرقابة  .6

 

لجنة البنية التحتية او لجنة  قبليتم تشكيلها من التي هي اللجنة و، اللجنة الفنية تشكل في الجامعة لجنة تسمى :7مادة ال

فنيا وماليا ورفع توصياتها  المناقصيناألسعار المقدمة من  دراسة عروض وتتولى مهامالعطاءات او لجنة المشتريات 

  -من: وتتكون  للجنة المختصة

 .مقررا –ممثل عن الجهة الطالبة  .1

 .عضوا –الجهة الفنية صاحبة االختصاص  ممثل عن .2

 عضوا. –موظف العطاءات او موظف المشتريات       .3

 عضوا. –.     من تراه اللجنة مناسبا وحسب صالحياتها 4

 

 الجامعة المسؤوليات التالية: والمشتريات فيتتولى دائرة اللوازم  : 8ة لمادا

  تنفيذها.اللوازم ووسائل  إلدارةرسم السياسة العامة  -1

والخدمات للجامعة من خالل التواصل مع الجهات الفنية والطالبة ومصادر التوريد داخل  جميع اللوازمتوفير  -2

 فلسطين وخارجها.

 دائرة المستودعات المركزية. والخدمات الىملية التوريد والشراء لحين وصول اللوازم متابعة ع -3
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يصدر قرار ما لم  الها مخصصات في الموازنة السنوية أو أي من ملحقاتهال يجوز شراء أية لوازم ال يوجد  - :9المادة 

 من مجلس االدارة بذلك. 

 وموافقة نائب الرئيس% بتنسيب من 5أقصاها  المعتمد بنسبةالمبلغ المرصود لطلب الشراء  تجاوز يجوز: 10المادة 

  النظام.( من هذا 3الرئيس مع مراعاة ما ورد في نص المادة رقم )من 

والمعايير تحققت المواصفات ودرجة الجودة  إذا األولوية في عمليات الشراء لألسواق المحلية تعطى: 11المادة

 التوجه لألسواق الخارجية تحقيقا لمصلحة الجامعة. األخرى للوازم المطلوبة للشراء ويجوز والشروط

( من هذا 13معززا بالمواصفات المذكورة في المادة رقم ) طلب شراء اللوازم من قبل الجهة الطالبة يقدم :12المادة 

 األقل.خمسة عشر يوما على  النظام قبل

والنوع والسعر يجب أن يتضمن طلب شراء اللوازم وصفا  وافيا  للمواد المطلوب شراؤها من حيث الكم : 13المادة 

 التقديري.

إلى صفقات متعددة خالل السنة بعطاءات مركزية شراؤها  والتي يتميجوز تجزئة اللوازم المتشابهة  ال:  14المادة

 الواحدة.المالية 

امر الشراء في حاالت الشراء جميعها من مدير دائرة اللوازم والمشتريات، المدير المالي، قسم التدقيق  يعتمد: 15المادة

حالة الشراء المباشر يوقع امر الشراء من مدير  باستثناء الرئيس نائب على التوالي وتوقع النسخة النهائية من خليالدا

 منفردا.دائرة اللوازم والمشتريات 

 

 يتم شراء اللوازم بإحدى الطرق التالية:: 16المادة 

 الشراء المباشر. .1

أمريكي  دوالر 300للوازم الطارئة والتي ال تزيد قيمتها عن بإصدار امر شراء يقوم مدير دائرة اللوازم والمشتريات 

تزيد عدد مرات الشراء على ان ال الحاجة الى استدراج عروض أسعار او عقد لجان  ن)ثالثمائة دوالر أمريكي( دو

 نائب الرئيس.مرات وغير ذلك بحاجة لموافقة  خمسالمباشر شهريا عن 

 

 

 الشراء بالتلزيم. .2

امر شراء دون  بإصداربقرار من الرئيس بناء على توصية من نائبه بالشراء بالتلزيم  اللوازم والمشترياتتقوم دائرة      

 قيمته عن دال تزي بما المباشرة لمورد معين باإلحالة عطاء بلالحاجة لعمل استدراج عروض اسعار او طرح 

على ان يتم تأكيد السعر القديم من المورد بما ال يتعارض مع  دوالر أمريكي(، عشرة االف) امريكي دوالر10000

 التالية:ويكون ذلك بالحاالت  (،14)رقم المادة 
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بناء  على استدراج عروض  سابق صدر طلب المادة خالل مدة أقل من شهرين من اصدار امر شراء -1

 سابقا.تم شراؤها  الكمية التيساوي تان تكون الكمية الجديدة اقل او  لنفس المادة بشرط أسعار أو عطاء سابق

 في حالة تكملة لنظام معين تم تركيبة سابقا  وعليه ال نستطيع الشراء إال من نفس المورد. -2

 حصري(.)وكيل وحيد وجود مورد  -3

اعتماد من  أسعار وبوجودطرح عطاء او استدراج عروض  بإجراءاتتسمح بالقيام  ال حاجة عاجلة وطارئة وجود -4

 ونائب الرئيس. سالرئي

 الحكومية.ان يكون السعر ثابت ومحدد من قبل الجهات  -5

جدا  وغير معقولة  مرتفعةستدراج لالألسعار المقدمة اأحد او كانت ر طرح العطاء أو االستدراج ولم يتقدم له اتكر -6

 الفنية.لنفس المواصفات بالنسبة لقيمة الكلفة التقديرية 

 

 عروض األسعار.الشراء عن طريق استدراج  .3

عشرة  10000بما ال تزيد قيمته عن بالشراء عن طريق استدراج عروض االسعار  اللوازم والمشترياتتقوم دائرة      

 -، وتصدر امر شراء بناء على األسعار والمواصفات التي تم الحصول عليها كما يلي: االف دوالر أمريكي

ختصاص في طبيعة وذوي ا ة اللوازم والمشترياتلدى دائر معتمدين ناقصينطلب عروض األسعار من م .1

وفي بعض الحاالت  ،ال يقل عن ثالثة عروض بخطابات رسمية يحدد فيها موعد تسليم العروض المشتريات بما

بها  يستطيع أمريكي( والدوالر  ألفي)أمريكي  دوالر 2000تقل فيها قيمة المشتريات عن  الخاصة والتي

العروض عن طريق الفاكس أو  قبول المناطق، يتمإيصال عروضهم بالظرف المختوم من مختلف  ناقصونمال

                   االلكتروني.عبر البريد 

 ، وفيإلغالقيتم تمديد موعد ا (1المنصوص عليها في الفقرة لحد األدنى من العروض )إذا لم يتم استالم ا .2

 -التمديد: الحاالت العاجلة التي ال تحتمل 

 دوالر 2000 للمشتريات بقيمة من نائبهبتوصية الرئيس  منباعتماد عدد العروض المقدمة يتم اخذ القرار  .أ

 .دوالر أمريكي( االف عشرةأمريكي ) دوالر 10000وبحد أقصى  فأكثر دوالر أمريكي( ألفيأمريكي )

 2000التي تقل عن  للمبالغمن مدير دائرة اللوازم والمشتريات  باعتماد عدد العروض المقدمةيتم اتخاذ القرار  .ب

 .دوالر أمريكي( ألفي)أمريكي  دوالر

في جميع األحوال ال يتم الشراء عن طريق استدراج العروض إال من خالل اللجنة المنصوص عليها في المادة  .3

 ( من هذا النظام.6)

 

 العطاءات. وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بواسطة الشراء .4
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امر شراء او  بإصداراالشغال  والخدمات وتنفيذ بالشراء عن طريق العطاءات للوازم اللوازم والمشترياتتقوم دائرة     

 .لحصول عليها بواسطة طرح العطاءاتوالمواصفات التي تم ا الدراسة المالية والفنية لألسعار على احالة بناء

 آخر موعد الستالم عروض األسعار عشر يوما  من  عن خمسةيتم االعالن عن طرح العطاء قبل مدة ال تقل  : 17المادة 

محلية واحدة على أن يكون االعالن في صحيفة  الضرورة علىو يجوز تقليص هذه الفترة إلى سبعة أيام في حاالت 

المطلوبة و موعد تسليم العروض وقيمة التأمينات  يبين اإلعالن طبيعة اللوازم أو األشغالو  ،واسعة االنتشار  االقل

                      )الكفاالت( وأية شروط أو معلومات أخرى.

 واسم المناقصالعطاء  رقم دعوةعليه  ومختوم مبينا  يسلم المناقصون عروض أسعارهم في ظرف مغلق  :18المادة 

 العطاء سحب عرضه بمذكرة موقعة منه قبل الموعد المحدد لفتح العطاءات. مشترك في ويجوز ألي

ينوب أو من األعضاء  كامل قانونية بحضوراجتماعاتها  وتكونبدعوة من مقررها  أي من اللجانتجتمع  :19المادة 

 .باستثناء مقرر اللجنة يجب حضوره واالستثنائية، الطارئةعنهم في الحاالت 

% من 5عن  قيمته ال تقل المحلية،المصارف  أحدمصدقا  من بنكيا  يرفق المشترك كفالة مصرفية أو شيكا   :20المادة 

 التأمينات.في العروض غير المعززة بتلك  العطاء، وال ينظرأو حسب القيمة المنصوص عليها في عرض السعر قيمة 

بناء على موعد يتم تبليغه  اللجنة المختصةعند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض تجتمع  :21المادة 

أي عرض بعد اإلغالق  ويمنع قبول األعضاءكامل عروض األسعار بحضور  مظاريف وتفتحألعضاء اللجنة 

وبقرار من رئيس مجلس اإلدارة قبل فتح العروض  نائبهاال باستثناء من الرئيس و المحدد في دعوة العطاء

 لتحتية.بمشاريع البنية اعطاءات الخاصة لل
 

 : 22المادة 

 وفي هذهالنظر في أي عطاء إذا كان عدد العروض أقل من ثالثة عروض،  المختصة ال يجوز للجنة .1

واتخاذ النظر في العطاء  ويجوز للجنةالعطاء مرة أخرى  ويعلن عن أصحابها،الحالة تعاد العروض إلى 

مجلس رئيس  اعتمادبعد اخذ  االعالن الثاني كان عدد العروض المقدمة لها بعد المناسب بشأنه مهما القرار

 االدارة خطيا.

( من هذه المادة، يجوز للجنة النظر في العطاء إذا كان عدد العروض المقدمة 1بالرغم مما ورد في الفقرة ) .2

بها سوى  يتعاملالحاالت التي ال يقدم فيها اللوازم المطلوبة أو  في عروض وذلكاقل من ثالثة لها 

 مجلس االدارة خطيا.رئيس  اعتمادبعد اخذ  للعطاء،ا /تقدم تقدم اللذانالذي / ن ااقصتنالمالمتناقص /

 : 23المادة 

األسباب  موضحاكون القرار ياألسعار شريطة أن  اقلعلى مقدم  تحيل العطاء أن ال المختصة ةيجوز للجن .1

 مجلس االدارة خطيا. رئيس ويعتمد من الداعية لذلك

 مع التقديرات الموضوعة فلها أن تقوم بما يلي: وال تتناسبوجدت اللجنة األسعار المقدمة مرتفعة  إذا .2
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( بند 26للمادة رقم ) األنسب وفقاالمناقصين المطابقين فنياُ للحصول على السعر  جميع معالتفاوض  .1

 النظام.هذا  ( من4)رقم 

 إلغاء العطاء. .2

 إعادة طرح العطاء. .3

 : 24المادة 

 الفنية بسجل التوقيع عليها من قبل اللجنة المناقصين بعد نم والكتالوجات المقدمة وترتيب العيناتيتم ترقيم  .1

أما العينات  للرجوع اليها عند االستالم. والمشتريات بالعيناتاللوازم  دائرةالعطاء تحتفظ  وعند احالة ،خاص

تصبح ملكا للجامعة بعد نهاية شهرين من تاريخ قرار  من قبلهمتطلب  وإذا لم المناقصين.األخرى فترد إلى 

بعد أسبوع من تاريخ تبلغه دائرة المستودعات  وتحفظ في بذلك،وبعد اخطارهم خطيا  اإلحالةاإلعالم او 

 لألخطار.

وبعد  ،اللوازم والمشتريات دائرة اإلحالة في لهصدرت  للمناقص  الذيالعطاء  كفاالت دخوليحتفظ بكفالة /  .2

 والمشتريات.ل دائرة اللوازم بمن ق ألصحابهاتسلم بقية الكفاالت  ةاإلحال

أحيل عليه العطاء في مدة أقصاها أسبوع  الذي المناقصيبلغ  جهة االختصاصبعد اعتماد قرار االحالة من  .3

 من تاريخ اعتماد الترسية.

للمبالغ التي تزيد عن  الحاالت التي تستدعي ذلك في بنية تحتية وصيانة او او/يتم صياغة مسودة اتفاقية توريد  .4

 .القانوني للجامعة قبل اعتمادها وتدقق من قبل المستشار (أمريكي دوالرعشرة االف )أمريكي دوالر  10000

أن  االقل علىعلى  % من اجمالي اإلحالة10قيمته العطاء كفالة حسن تنفيذ بما  تقدم الجهة التي أحيل عليها .5

، وال يتم الشراءحسب شروط العطاء واالتفاقية و/او امر ترسية في قرار ال المحددةتكون سارية المفعول للمدة 

 تسليم الكفالة للجهة التي رسى عليها العطاء إال بعد انتهاء المدة المحددة في قرار الترسية.

عنه أو عن أي جزء  تتنازلأن  الجامعة اتفاقية معاو امر شراء او  أي عطاء اعليه للجهة التي أحيلال يجوز  .6

عطاءات البنية مجلس اإلدارة بخصوص دون موافقة خطية من  االحوال حال منبأي  ىآخر جهةمنه إلى أي 

الرئيس من وبموافقة خطية  عشرة ألف دوالر، 10000عن  اهتتساوي او تزيد قيم التي المشتريات التحتية او

 .أمريكي( دوالر االف عشرةدوالر أمريكي ) 10000 عن قيمتها التي تقل للمشترياتوبتوصية من نائبه 

 وتشمل طريقةالفنية  تضعها اللجنة خاصةبموجب شروط  مشاريع البنية التحتيةيجري توريد اللوازم او تنفيذ  .7

بعد الموافقة الخطية لرئيس مجلس  ضرورياالمتخصصة وما تراه اللجنة  الدفع وشروط التسليم والغرامات

 اإلدارة.

في حالة العطاءات الخاصة بجميع السلع والخدمات تتولى الجهات الطالبة تزويد دائرة اللوازم والمشتريات  .8

دائرة اللوازم والمشتريات تجهيز نسخ العطاء من حيث الشروط العامة وجداول  الفنية وتتولى بالمواصفات

الكفاالت الخاصة بها وتجهيز محاضر  وتسليم واستالم العطاءات واستالم االشتراكدفع رسوم  واليةالكميات 
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االتفاقيات الالزمة للتوريد والصيانة في الحاالت التي  الشراء ومسودةتفريغ االسعار والترسية وتجهيز اوامر 

 ذلك.تستدعي 

 

يتم تجهيز نسخ العطاءات من حيث  لتأهيلافي حالة العطاءات الخاصة بالبنية التحتية واالبنية واالشغال واعادة  .9

المخولة داخليا او  و الجهةا من خالل دائرة الهندسة والصيانةجداول الكميات والمخططات والشروط العامة 

ي التعليمات التبالعطاءات حسب  رسوم االشتراك تحديد قيمةوتتولى دائرة اللوازم والمشتريات  بذلك.خارجيا 

استالم و ،الجامعة لدىيتم دفعها من قبل المناقص في اي من البنوك المعتمدة  والتي الخصوصتصدر بهذا 

الخاصة بها وتجهيز محاضر تفريغ االسعار والترسية وتجهيز مسودة امر  واستالم وتسليم الكفاالتالعطاءات 

 الالزمة.المباشرة ومسودة االتفاقيات 

  :25مادة ال

 

تقديم الكفاالت و التأمينات المطلوبة منه  والعطاء بالتوقيع على عقد التنفيذ  اأحيل عليه تيال جهةالقم تإذا لم  .1

بمقتضى أحكام هذا النظام خالل اسبوع من تاريخ تبليغه بقرار اإلحالة ، يعتبر مستنكفا  عن تنفيذ العطاء و 

العطاء  إحالةحالة إما يصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، و للجنة في هذه ال

مجلس رئيس بعد موافقة على مقدم العرض األفضل  بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، أو إلغاء العطاء 

 قد أضرار أخرى اية قيمة أو  و/ فرق السعر الحالتينفي  ةالمستنكف الجهة تحملتو إعادة طرحه واإلدارة 

لجنة توصي بها طاءات الجامعة لمدة من المشاركة في عالمستنكف  ،  و يحرم  اتلحق بالجامعة نتيجة استنكافه

ا الشرط في وثائق هذ يرفقو ، على أن ال تقل عن سنة ويتم اعتمادها حسب الصالحيات المالية العطاءات

 .العطاءات دائما

خالف شرطا  من شروط العقد فيحق للجنة أن تتخذ  عليه أوعن تنفيذ العطاء الذي أحيل  ناقصتخلف الم إذا .2

المستنكف أو  ناقصدون أن تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار الى الم ه اإلجراءات التالية أو جزء منهابحق

 ، -إلجراءات شريطة اثبات االستنكاف :المتخلف قبل تنفيذ تلك ا

 جزء منها.او  حسن التنفيذ دخول العطاء او كفالة مصادرة .أ

 والطريقة المناسبةوالشروط باألسعار  أو أيه جهة تراها مناسبة العطاء مباشرة من قبل الجامعةتنفيذ  .ب

 من اجمالي قيمة العطاء . %15أي فروقات باألسعار مضافا  إليه  ناقصويتحمل الم

  بدل أي عطل او ضرر قد يلحق بالجامعة نتيجة لذلك.يتحمل المناقص المتخلف دفع تعويض  .ت

 و يرفق هذا الشرط في وثائق العطاءات دائما .

 

 



9 
 

 :26المادة 

 التقييم.يتم االحتفاظ بالعروض في دائرة اللوازم والمشتريات لحين االنتهاء من  .1
مقرر اللجنة من خالل  المناقصات إالخالل دراسة العطاءات او  المناقصينمع  التواصليمنع  .2

 .المختصة
 يكون من خالل كتاب رسميخالل فترة الدراسة الفنية للعطاء  للمناقصين اللجنة  أي استفسار من .3

 .من خالل المناقص  أيضا  والرد من خالل كتاب رسمي  من مقرر اللجنة المختصة 
اال من  ماليا المناقصينال يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة متفرقين أو مجتمعين مفاوضة  .4

 نائبه. خالل الرئيس او
 كتابيا التواصلفيتم الفنية المواصفات  تغييرات فيحال طلب أية مواصفات جديدة أو عمل أية في  .5

 مقرر اللجنة المختصة .المتقدمة من  جميع الشركاتب
 الفنية. اللجنةمن تاريخ تشكيل  اسبوعينيجب االنتهاء من التنسيب خالل فترة ال تتجاوز  .6
المعتمد من محضر الترسية إرفاق  العطاءات معلجنة طريق  عن الرئيس نائبل التوصيات ترفع .7

 األعضاء.الفنية موقع من جميع  اللجنة
 

 
 
 

 تعديل أمر الشراء في الحاالت التالية: يتم :27المادة 

 

 الشراء.إذا كان هناك خطأ مطبعي في أمر  .1
 الشراء.او تعديل أي شرط او بند في امر في حالة الحاجة إلى زيادة أو إنقاص الكميات المطلوبة  .2

 
 

 التالية:في الحاالت  او جزء منه إلغاء أمر الشراء للجامعة يحق :28مادة ال

 

 بذلك.على شروط أمر الشراء والمطالبة بتغييره وعدم اقتناع إدارة الجامعة ناقص اعتراض الم .1

 مناقص.التغيير المواصفات من قبل  .2
 . الشراءفي أمر  المذكورةبتوريد المواد المطلوبة لفترة تزيد عن المدة  مناقصتأخر ال .3
 بذلك. ناقصشريطة قبول الم تحقيقا  لمصلحة الجامعة، امر الشراء بإلغاءتوصية الجهة الطالبة  .4

 

 

 على امر الشراء األصلي. لتوقيعباالعتماد واء امر الشراء من جميع المفوضين الغا أويعتمد تعديل  :29المادة  
  

 
 -الغرامات:  :30المادة 

 

 ألمرمن القيمة االجمالية على االقل  (0.001)بنسبة  التي أحيل عليها العطاء أو الترسيةجهة ال تغرم

 العمل. هاءللتوريد أو ان ددعن الموعد المحعن كل يوم تأخير  أو االتفاقية الشراء
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 المنصوص عليها فيمسؤوليات لرئيس مجلس اإلدارة تكليف أي شخص في أي من المهام وال يجوز :31المادة 

 النظام.المشكلة بموجب احكام هذا  اللجانفي ذلك عضوية  بما، النظامهذا 

 

 

 .خاصة بموضوعههذا النظام أي نظام او تعليمات سابقة  يلغي :32 المادة

 

 .المجلسمن رئيس  وتوقيعهمن مجلس اإلدارة  إقرارههذا النظام من تاريخ  سريي :33 المادة

 

 

 
 

 

 

 


