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املؤسسة :مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية .
اللجنة  :جلنة املشرتيات بمؤسسة سليامن بن عبدا لعزيز الراجحي اخلريية .
الرئيس التنفيذي  :الرئيس التنفيذي ملؤسسة سليامن بن عبدا لعزيز الراجحي اخلريية .
املشرتيات  :مجيع املواد واملعدات واملستلزمات التي يتم تأمينها للمؤسسة أو للجهات اخلريية .
الرئيس  :رئيس جلنة املشرتيات .
صاحب الصالحية  :اجلهة اإلدارية أو املفوض املنوط به اعتامد املشرتيات.
الفروع  :فروع مؤسسة سليامن بن عبدا لعزيز الراجحي اخلريية باملناطق .
املستفيدون :فروع وإدارات وأقسام مؤسسة سليامن بن عبدا لعزيز الراجحي اخلريية واجلهات
اخلريية
املورد :الرشكات واملؤسسات التي يتم التواصل معها لتوريد املشرتيات املطلوبة .
الالئحة :الئحة املشرتيات بمؤسسة سليامن بن عبدا لعزيز الراجحي اخلريية.
اجلهات اخلريية  :مجيع اجلهات اخلريية الرسمية .
أوال :أحكام عامة

نظر ًا ألمهية ضبط املشرتيات خصوص ًا يف العمل اخلريي احلرص عىل احلصول عىل أفضل األسعار
بأعىل جودة ممكنة وهو اهلدف األسايس وبالتايل فإن التخطيط السليم للرشاء وكفاءة القائمني به
من أهم العنارص األساسية التي تساعد عىل ضبط واختصار هذا املوضوع وتوفري املال واجلهد .
وسنتطرق يف هذه الالئحة إىل املواضيع اهلامة التي تساعد قسم املشرتيات عىل تنظيم وختطيط
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عملية الرشاء والدورة املستندية لعمليات الرشاء بام يساهم يف تشكيل قاعدة معلومات أساسية
تعمل عىل تسهيل مهمة العاملني بقسم املشرتيات والوصول إىل حتقيق األهداف.
لذلك فإن املشرتيات وأعامهلا جيب أن تنظم بطريقة جيدة بحيث يراعى التايل -:
رضورة أن يكون املسؤول عن الرشاء عىل دراية تامة باملواد التي تتعامل هبا املؤسسة والتنسيق
مع فروع وإدارات املؤسسة املختلفة ,و عىل دراية تامة بأوضاع السوق واملنافسة فيه وذلك
للحصول عىل أفضل األسعار بأعىل جودة ممكنة.
رضورة أن يكون املسؤول عن الرشاء لديه قدرات حتليلية ماليا وفنيا إضافة إىل درايته بطلب
الكميات االقتصادية التي تساهم يف ختفيض التكلفة.
 رضورة أن يكون التنسيق تاما بني مسؤول املشرتيات و بني املسئولني عن املستودعات وذلك
ليكون الرشاء وفق أسس سليمة وملنع رشاء كميات موجودة يف املستودعات وكذلك للرتتيب
لتوفري املساحة الكافية للتخزين.
وجوب احتفاظ املشرتيات بملفات منظمة للموردين حتتوي عىل كافة املعلومات عنهم
لسهولة االتصال هبم عند احلاجة وحتديث هذا امللفات دوريا.
وجوب احتفاظ قسم املشرتيات باملستندات الالزمة لعملية الرشاء واملحافظة عليها.
وجوب قيام العاملني يف املشرتيات بتحديث معلومات األسعار للمواد أوالً بأول واالحتفاظ
بالكشوف املناسبة لذلك وعمل التحليالت واملقارنات الالزمة.
جلميع األفراد واملؤسسات(املتنافسني) الراغبني يف التعامل مع املؤسسة ممن تتوفر فيهم
الرشوط التي تؤهلهم هلذا التعامل فرص متساوية .
تُوفر للمتنافسني معلومات كاملة وموحدة عن العمل املطلوب ويمكنون من احلصول عىل
هذه املعلومات يف وقت معني وحيدد ميعاد معني لتقديم العروض
تتعامل املؤسسة فيام حتتاج إليه من مشرتيات و وخدمات مع األفراد واملؤسسات املرخص
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هلم بمامرسة العمل حسب األنظمة املتبعة.
يقوم مدراء الفروع والفرع الرئييس بإعداد موازنة سنوية مقسمة زمنيا حسب احلاجة وحسب
أنواع املشرتيات . A4 ,A3 ,A2 ,A1يتم بناء هذه املوازنات من خالل جتميع املوازنات الفردية
واخلاصة باجلهات التنظيمية املختلفة التي تنتمي إىل املؤسسة .وتقدم هذه املوازنات بشكل
سنوي إىل الشؤون اإلدارية لدراستها بالتنسيق مع اإلدارة املالية ثم ترفع إىل قسم الشؤون
اإلدارية للموافقة عليها واعتامدها.
تقوم إدارة اخلدمات بتحديد واعتامد مواصفات وأصناف املواد التي سيتم رشاؤها وذلك
بالنسبة ألنواع املشرتيات  A2 ,A1بالتنسيق مع اجلهة ذات العالقة.
يتم اختيار واعتامد املوردين وتقييم أدائهم بشكل مستمر.
يراعى التعامل مع املوردين القادرين عىل توفري أفضل األسعار وأفضل الرشوط وضامن توفر
املواد املشرتاة باستمرار ،باإلضافة إىل اختيار املوردين القادرين عىل تغطية مجيع مناطق اململكة
التي تتواجد فيها مواقع تابعة للمؤسسة.
يف حالة التعامل مع موردين جدد ،يتم اغتنام الفرصة للحصول عىل خصومات ،وعروض
جمانية ،طرق أفضل للدفع وغريها من املميزات املقدمة باملقارنة مع املوردين احلاليني.
يتم القيام بمراجعة دورية وحتديث ألسعار املشرتيات املتكررة وذلك عىل األقل مرة واحدة
كل ثالثة أشهر ،ويمكن تكرار هذه العملية اعتامدا عىل أمهية املشرتيات املتكررة وتأثريها عىل
املؤسسة.
تتم مراعاة احلصول عىل أفضل األسعار عند التعامل مع املوردين بأي طريقة من طرق الرشاء
وذلك عن طريق ما ييل:
أ -التفاوض مع املورد بأفضل الوسائل واألساليب
ب -عرض إمكانيات املؤسسة وقوهتا الرشائية وحجم التعامل املرحيل أو املستقبيل
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ت -القيام بعملية حتقق يف السوق حول األسعار الدارجة للمواد املشرتاة
ث -استغالل مبدأ خصم الكميات ( )Quantity Discountsقدر املستطاع
يتم جتميع عمليات الرشاء للمواد املتطابقة يف أمر رشاء واحد أو يتم إصدار أوامر الرشاء لكل
مرشوع عىل حدة وفق ما تراه جلنة املشرتيات .
يتم فحص مجيع املواد املشرتاة عند استالمها من قبل املستلم وذلك باملقارنة مع املواصفات
املحددة يف أوامر الرشاء وال يتم استالم املواد املشرتاة إال بعد اجتيازها جلميع الفحوصات
الالزمة التي تؤكد تطابق املواد املستلمة مع املتطلبات املحددة مسبقا.
تقوم اإلدارة املالية وكلام دعت احلاجة بتجهيز تقرير خطي يوجه لألمني العام فيام يتعلق بأية
حاالت عدم مطابقة إلجراء املشرتيات من قبل أي من اجلهات املعنية بعملية الرشاء وذلك
الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا.
يسمح ملوظفي املؤسسة االنتفاع ألغراض شخصية من األسعار اخلاصة ملختلف أنواع
املشرتيات والتي حتصل عليها املؤسسة من املوردين ويستثنى من ذلك االنتفاع ألغراض
الكسب الشخيص.
يتم اختيار طريقة الرشاء لكل نوع من أنواع املشرتيات حسب قيمة املشرتيات وكام هو مبني
يف اجلدول التايل:
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اجلدول ()1– 3

10

أقل من  30.000ريال

فئة املشرتيات

قيمة املشرتيات

املشرتيات من املوجودات الثابتة
()A1

 1.000.000 - 10001ريال

استدراج ثالثة عروض

حاالت خاصة

تلزيم

املشرتيات من املستهلكات
الدورية ()A2

املشاريع ()A3

أقل من 10001

أكثر من  1.000.000ريال
أقل من  10001ريال

رشاء مبارش

رشاء مبارش

 500.000- 10001ريال
حاالت خاصة
من10001إىل 1.000.000
ريال
أكثر من  1.000.000ريال

تلزيم

ظرف مغلق

أقل من  1.000.000ريال

استدراج ثالثة عروض

أكثر من  500.000ريال

أكثر من  1.000.000ريال
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حاالت خاصة

ظرف مغلق

استدراج ثالثة عروض
تلزيم

ظرف مغلق
تلزيم

أكثر من  1.000.000ريال
حاالت خاصة

ظرف مغلق

استدراج ثالثة عروض

حاالت خاصة

اخلدمات الدورية ()A4

طريقة الرشاء

مشرتيات املنح اخلريي ()A5

أكثر من  30.000وأقل من
 1.000.000ريال

رشاء مبارش
استدراج ثالثة عروض
ظرف مغلق
تلزيم

ً
ثانيا  :لجنة المشتريات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يتم تشكيل جلنة للمشرتيات يف املركز الرئييس وحيدد قرار تشكيل اللجنة أعامهلا ومدة عملها وأعضائها.
لرئيس اللجنة أن يرشح نائب ًا له .
للجنة أن تويص بزيادة عدد أعضائها إذا دعت احلاجة لذلك .
يرشح الرئيس عضو ًا من أعضاء اللجنة يكون سكرتري ًا للجنة(مقرر ًا) للقيام بأعامهلا ومتابعة وتنفيذ
توصياهتا املعتمدة واملدونة بمحارض االجتامعات.
تنعقد اللجنة بحضور ثلثي األعضاء عىل األقل.
تُصدر التوصية باألغلبية النسبية,ويف حالة التساوي يرجح الرأي الذي يف جانب الرئيس أو نائبه عند
عدم حضور رئيس اللجنة .
للجنة أن تدعو ذوي االختصاص حلضور اجتامعها لالستامع إىل آرائهم وال حيق هلم املشاركة يف اختاذ
القرار.
للرئيس أن يطلب حل اللجنة وتشكيل جلنة جديدة إذا دعت احلاجة لذلك.
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ثالثا :مهام قسم المشتريات

اإلرشاف عىل تامني كافة احتياجات املؤسسة من كافة املواد وغريها من اللوازم واملعدات و استالمها
وتسليمها وفقا للعقود املربمة.

الواجبات والمسئوليات الهامة لقسم المشتريات:

12

تطبيق الئحة وقواعد وسياسات الرشاء والتوريد والتأجري لكافة أنشطة املؤسسة وإداراهتا.
إتباع إجراءات الرشاء الواردة هبذه الالئحة والتقيد هبا.
متابعة عمليات التوريد بدقة واالحتفاظ بسجالت منظمة ومتابعة دقيقة من خالل احلاسب اآليل.
املشاركة يف استالم الوارد من املواد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر
الرشاء املعد من قبل القسم املعني.
الرشاء بأفضل األسعار وأفضل األوقات واملفاوضة عىل ذلك.
االحتفاظ بعالقات ممتازة مع املوردين واالحتفاظ هلم بسجالت وافية وكافية عن تعامالت املؤسسة
معهم.
دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الستخدامه عند أعادة الطلب.
التعاقد مع رشكات الشحن والتوريد والتأمني عىل أساس السعر والسمعة واألفضلية وسابق التعامل
مع الرشكة.
مراقبة الرشاء بواسطة املندوبني وحماسبتهم.
التنسيق مع اجلهة املعنية(طالب الرشاء أو اجلهة املستفيدة) قبل االلتزام والتعاقد عىل أي رشاء.
إعداد املطالبات اخلاصة بالتعويض عن أرضار الشحن والنقل إن وجدت .
متابعة خطط الرشاء السنوية ,وفق موازنة املؤسسة.
إعداد النامذج للعقود واألصول وغريها .
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رابعا :خطة الشراء

يعد رئيس قسم املشرتيات وبالتنسيق مع اإلدارات املختلفة باملؤسسة خطة الرشاء السنوية للمؤسسة ويتم
البدء يف إعدادها قبل انتهاء السنة املالية ليتم العمل بموجبها يف السنة الالحقة وهتدف إىل عدم جتميد أموال
وأصول املؤسسة وكذلك التخطيط لعملية الرشاء وللحصول عىل أفضل العروض وأفضل األسعار.
خامسا  :طرق الشراء

تنقسم طرق الرشاء إىل أربعة أنواع رئيسة كام ييل:
لرشاء عن طريق التلزيم :وهي طريقة لرشاء املنتجات أو اخلدمات عن طريق مورد واحد فقط وذلك
يف احلاالت اخلاصة التي تستدعي التعامل مع مورد معني دون غريه مثل اخلربة السابقة أو التوفر أو
لقرار اسرتاتيجي.
الرشاء املبارش :الرشاء من األسواق املحلية بشكل مبارش ونقدي وذلك من خالل املبلغ املخصص
للسلف النثرية.
الرشاء عن طريق الظرف املغلق  :وهي طريقة لرشاء املنتجات واخلدمات التي تزيد مبالغ تأمينها
عن حد معني وفق جدول طرق الرشاء (  ) 3-1وتتطلب التواصل مع املوردين بشكل مبارش أو عن
طريق وسائل اإلعالم لتقديم عروضهم بمواصفات معينة يف ظل تنافس مفتوح ومتعدد بني املوردين,
وذلك لزيادة ثقة املوردين باملؤسسة وبطرق الرشاء املعتمدة فيها ,ويتم مفاوضة املوردين عىل األسعار
بعد فتح املظاريف من قبل جلنة املشرتيات دون كشف األسعار لبقية املنافسني.
الرشاء عن طريق استدراج ثالثة عروض :وهي طريقة لرشاء املنتجات واخلدمات ذات اخلصوصية
الفنية حيث يتم طلب عروض بشكل مبارش من جمموعة معينة من املوردين املؤهلني واملعروفني
بالنسبة للمؤسسة .يتم إجراء املفاوضات مع املوردين الذين يتم اختيارهم حتى يتم اختيار أفضل
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عرض بناء عىل معايري التقييم التي يتم حتديدها هلذا الغرض.

ثامنا  :أمر الشراء

يقوم قسم املشرتيات بإعداد أمر الرشاء ورفعه حسب التسلسل اإلداري مرفقا به طلب الرشاء وكشف
دراسة العروض والتوجيهات بخصوص اختيار العرض األفضل من مدير قسم املشرتيات

سادسا :طلب الشراء

14

تقوم اجلهة الطالبة للمواد بإعداد طلب الرشاء وإرساله للمشرتيات عن طريق مدير قسم املشرتيات
بدراسة طلب الرشاء والتنسيق مع اجلهة املعنية للتأكد من عدم وجود هذه املادة أو أن الكمية املوجودة
ال تفي باحتياجات اجلهة الطالبة وتدرس كيفية طلب هذه املواد من خالل مراجعتها ألسلوب وطريقة
الطلب االقتصادي وفرتات التوريد املناسبة من خالل أخذها بعني االعتبار املعامالت السابقة مع
املوردين والفرتات التي استغرقتها عمليات التوريد وما سبق من خطوات يعترب ضمنا أهنا اختذت عند
وضع خطة الرشاء.
سابعا  :دراسة العروض

يقوم قسم املشرتيات بطلب للعروض واستالمها من املوردين ودراسة هذه العروض ماليا وفنيا
بالتنسيق مع اجلهات املختصة يف املؤسسة مع األخذ بعني االعتبار سعر املواد املطلوبة من املصدر وما

تتحمله املؤسسة من نفقات كالشحن والنقل للمفاضلة بني املوردين .

ومن ثم تصنيف العروض حسب أولويتها وترفع للجهة صاحبة الصالحية لالعتامد مع التوصية

باختيار مورد معني مرفقة بطلب الرشاء .تقوم اجلهة صاحبة الصالحية باالطالع عىل كشف العروض
املرفقة بطلب الرشاء واختيار العرض األفضل وتعميد قسم املشرتيات بإعداد أمر الرشاء.
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ومن ثم إىل اجلهة صاحبة الصالحية العتامد أمر الرشاء.

بعد اعتامد أمر الرشاء يقوم قسم املشرتيات بأشعار املورد للتوريد و ترسل صورة منه إىل اجلهات
املعنية يف املؤسسة للعلم واختاذ الالزم (( انظر خارطة الدورة املستندية ))
تاسعا  :تصنيف المشتريات

تنقسم أنواع املشرتيات التي تتعلق باملؤسسة إىل أربعة أنواع رئيسة كام ييل-:
 املشرتيات ( :)A1وهي املشرتيات من املوجودات الثابتة ،مثل األثاث وأجهزة تقنية املعلوماتواألجهزة الكهربائية ولوازم الديكور ووسائل املواصالت  ...الخ.
 املشرتيات ( :)A2وهي املشرتيات املتكررة من املستهلكات الدورية التي تتبع نمطا استهالكيااعتياديا مثل مواد القرطاسية واألطعمة واملرشوبات ومواد التنظيف وقطع الغيار ومواد البناء
واإلنشاء والوقود واملواد الدعائية وغريها.
 املشرتيات ( :)A3وهي املرشوعات والنشاطات غري املتكررة والتي تستعني فيها املؤسسة بجهاتخارجية إلنجازها ،مثل مرشوعات البناء واإلنشاء ،استئجار العقارات الالزمة ،واخلدمات
االستشارية وغريها.
 املشرتيات ( :)A4وهي املشرتيات من اخلدمات الدورية التي تتم من خالل التعاقد مع جهاتذات اختصاص مثل خدمات النظافة والصيانة والتأمني والتخليص والسفر والشحن والنقل
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والربيد واالستقدام والرتمجة والتصوير وغريها.
املشرتيات ( :)A5وهي املشرتيات التي يتم تأمينها من أجل دعم جهات خارج املؤسسة بنا ًء عىل
طلب من إدارة العمل اخلريي.
عاشرا :صالحيات الشراء

16

أ -تقوم املؤسسة بتأمني احتياجاهتا من املشرتيات جلميع أنواع املشرتيات عدا مشرتيات املنح
اخلريي (  )A5وفقا للصالحيات اآلتية -:
 .1إذا كانت قيمة املشرتيات اقل من  2000ريال يقوم الشخص املعنى بإحضار فاتورة يتم
بموجبها دفع القيمة.
 .2إذا كانت قيمة املشرتيات أكثر من  2000ريال واقل من  10.000يقوم الشخص املعنى
بأخذ موافقة مساعد الرئيس التنفيذي أو مدير الفرع عىل الرشاء من اجلهة املحددة قبل امتام
عملية الرشاء.
 .3إذا كانت قيمة املشرتيات أكثر من  10.000ريال يتم اعتامدها بواسطة جلنة املشرتيات.
ب -تقوم املؤسسة بتأمني احتياجاهتا من مشرتيات املنح اخلريي (  )A5وفقا للصالحيات اآلتية
-:
 .1إذا كانت قيمة املشرتيات اقل من  10.000ريال يقوم الشخص املعنى بأخذ موافقة مدير
اإلدارة أو الفرع عىل الرشاء من اجلهة املحددة قبل امتام عملية الرشاء.
 .2إذا كانت قيمة املشرتيات أكثر من  10.000ريال واقل من  30.000تقوم اجلهة الطالبة
بعرض املعاملة عىل قسم املشرتيات باملركز الرئيس العتامد الرشاء من اجلهة املحددة قبل
امتام عملية الرشاء.
 .3إذا كانت قيمة املشرتيات أكثر من  30.000ريال يتم اعتامدها بواسطة جلنة املشرتيات
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خطوات ومراحل الشراء

مدة التوريد :
يقوم قسم املشرتيات ومن واقع خربته بتقييم مدى التزام املوردين بتنفيذ طلبات الرشاء والفرتة التي
استغرقتها عملية الشحن ووصول املواد إىل املؤسسة.
وهنا جيب االحتفاظ بسجالت منفصلة لسهولة الرجوع إليها وذلك من منطلق عمل قاعدة معلومات
عن املوردين وليس من منطلق مستندي.
يتم التأكد من األمور التالية قبل دفع احلساب للمورد:

 .1أن املواد املستلمة صاحلة ومطابقة ألمر الرشاء ويتم ذلك عادة عن طريق فحص املواد بمعرفة
قسم املشرتيات وشخص منتدب من اجلهة طالبة الرشاء وحيرر حمرضا بذلك يعرف بمحرض فحص املواد
 .ويتم إدخال واستالم املواد املقبولة فقط مقابل حترير سند استالم مواد .
 .2أن الرصف لقيمة الرشاء قد تم اعتامده من قبل من يملك صالحية االعتامد حسب الئحة
الصالحيات املعتمدة ويتم التحقق من ذلك عادة بتدقيق سندات الرصف.
حيدد املدير املايل إجراءات مطابقة كشوفات حساب املوردين مع حساباهتم يف دفرت األستاذ املساعد،
وكذلك يتم التحقق املبارش عن طريق استخدام نظام املصادقات باإلضافة إىل إمكانية ذكر أرصدة حسابات
املوردين يف اإلشعارات املدينة أو الدائنة عىل أن يطلب مراجعة يف حالة وجود خالف يف األرصدة.
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ضوابط المشتريات :

18

ضوابط املشرتيات الفئة ()A5)، (A2) ،:(A1
عند وجود احلاجة لرشاء أي من املواد املصنفة ضمن الفئات املبينة أعاله تقوم اجلهة الطالبة بإشعار
إدارة الشؤون اإلدارية واملوارد البرشية بحيث يتم توضيح املواصفات الكاملة والكميات للمواد
املطلوبة ويتم إرسال طلب التزويد مبارشة إىل إدارة اخلدمات.
تقوم اجلهة الطالبة بتفقد املوازنة اخلاصة هبا فيام يتعلق باملواد املطلوبة للتأكد من عدم جتاوز األسقف
املحددة يف املوازنات اخلاصة باجلهات املختلفة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة املالية.
يتم أيضا يف هذه املرحلة تقرير احلاجة لوجود خربات فنية متخصصة لتنفيذ عملية الرشاء وذلك بناء
عىل طبيعة املواد املطلوبة وخصوصا فيام يتعلق باملشرتيات من أجهزة تقنية املعلومات ( ،)ITويف هذه
احلالة تتم االستعانة باخلربات الفنية املتخصصة ملراجعة مواصفات املواد املطلوبة وتعديلها إذا لزم.
يقوم مرشف اخلدمات بتفقد توفر املواد املطلوبة يف املستودع قبل متابعة عملية الرشاء.
يف حال توفر املادة املطلوبة يف املستودع يتم احلصول عىل املوافقة ألغراض الرصف حسب األسقف
يف الئحة الصالحيات.
بعد احلصول عىل املوافقات الالزمة يتم رصف املواد املطلوبة حسب اإلجراءات املعتمدة يف املستودع.
يف حالة عدم توفر املادة املطلوبة يف املستودع ،يقوم مرشف اخلدمات باحلصول عىل املوافقات الالزمة
لتنفيذ الرشاء وحسب قيمة الرشاء بناء عىل األسقف والرشوط املوضحة يف الئحة الصالحيات.
يف حالة املوافقة عىل طلب الرشاء يقوم مرشف اخلدمات بتجهيز أمر رشاء ،ويقوم بإرسال نسخة
عنه إىل اجلهة املستلمة ويقوم بتنفيذ عملية الرشاء وذلك حسب الطريقة املعتمدة وحسب األسقف
املوضحة يف الئحة الصالحيات.
يتم التنسيق مع املورد بخصوص موعد وطريقة تسليم املواد املشرتاة وذلك اعتامدا عىل طبيعة املواد
املشرتاة.
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يقوم مرشف اخلدمات بتجهيز الوثائق املستودعية اخلاصة باملواد املشرتاة ( للمواد التي يتم إدخاهلا
املستودع) وكام هو موضح يف إجراء ضبط وختزين املستلزمات املكتبية وال يشرتط يف هذه احلالة أن
يتم تسليم املواد فيزيائيا وذلك حسب طبيعة املواد ويتم تسليم املواد إىل اجلهة الطالبة واحلصول عىل
توقيعها لتأكيد االستالم .يف حالة اختاذ القرار باحلاجة لوجود خربات فنية متخصصة كام ذكر يف البند
( )2يتم احلصول عىل توقيع مندوب اجلهة الفنية املعنية عىل سند اإلخراج لتأكيد مطابقة املواد املستلمة
للمواصفات املطلوبة.
يقوم مرشف اخلدمات أو الفرع بإرسال سند االستالم املوقع من اجلهات املستلمة إىل قسم املشرتيات.
عند وصول الفاتورة تتم اإلجراءات املالية املعتمدة يف املؤسسة.

ضوابط المشتريات من الفئة ()A3

يف حال احلاجة لرشاء أي نوع من أنواع املشرتيات ( )A3تقوم اجلهة الطالبة إدارة أو فرع بتشكيل فريق
لتويل مهمة الرشاء ،بحيث يتكون الفريق من رئيس وأعضاء من مجيع اجلهات ذات العالقة باملرشوع.
يقوم الفريق بتحديد األهداف املرتبطة باملرشوع وارتباطها باألهداف العامة للمؤسسة واألهداف
اخلاصة بأي من اجلهات التنظيمية ذات العالقة.
يقوم الفريق بعملية دراسة وافية لتحديد املواصفات واملتطلبات التي جيب حتقيقها من خالل املرشوع
وذلك عن طريق ما ييل:
●االستعانة بآراء ذوي االختصاص واخلربة.
●االطالع عىل الدراسات واألبحاث والنرشات ذات العالقة.
●استشارة املوردين والعمالء ذوي اخلربات السابقة يف تنفيذ مشاريع مشاهبة.
يقوم الفريق بتجهيز وثائق حتتوي عىل املواصفات واملتطلبات والرشوط الالزمة لتوريد املنتجات
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واخلدمات املتعلقة باملرشوع بام فيها جتهيز طلب تزويد مواد.
يقوم الفريق بطلب عروض األسعار حسب الالئحة املعتمدة ودراستها وترشيح أحدها.
يف حال جتاوز مبلغ املرشوع  10.000ريال ترفع املعاملة للجنة املشرتيات باملركز الرئيس « مع
مرفقاهتا « و يرفق مع املعاملة بيان خمترص عن املرشوع « بحدود  3صفحات « يوضح املرشوع
وأهدافه والرشوط واملواصفات التي بموجبها تم طلب عروض األسعار.
يتم اختيار العرض األنسب من قبل جلنة املشرتيات وتبلغ اإلدارة طالبة املرشوع بقرار اللجنة.
يقوم الفريق بتجهيز عقد تقديم خدمات موضحا فيه املتطلبات واملواصفات والدفعات وأية رشوط
أو متطلبات أخرى.
يتم احلصول عىل املوافقة النهائية عىل عملية الرشاء وتوقيع العقد حسب الصالحيات املوضحة يف
الئحة الصالحيات.
تقوم اجلهة الطالبة ( إدارة أو فرع أو قسم ) بوضع خطة عمل وبرنامج زمني جلميع النشاطات
واملوارد املتعلقة باملرشوع.
تقوم اجلهة الطالبة ( إدارة أو فرع أو قسم) بمتابعة تنفيذ املرشوع بالتنسيق مع اجلهة املوردة بشكل
دوري حلني االنتهاء من تنفيذ املطلوب وإصدار شهادة التسليم النهائي عند استكامل مجيع املتطلبات.
ضوابط المشتريات من الفئة ()A4

تقوم إدارة اخلدمات بعملية دراسة وافية لتحديد املواصفات واملتطلبات والرشوط التي جيب حتقيقها
من خالل عقود اخلدمات الدورية اعتامدا عىل نوع وطبيعة اخلدمة املطلوبة وذلك عن طريق االستعانة
بآراء ذوي اخلربة العملية والتجربة املسبقة يف موضوع اخلدمة أو عن طريق أية وسائل أخرى مناسبة.
يقوم قسم اخلدمات بتجهيز طلب تزويد مواد حيتوي عىل املواصفات واملتطلبات والرشوط التي جيب
حتقيقها من خالل اخلدمات بحيث حتتوي عىل البنود اخلاصة باخلدمة املطلوبة وحسب طبيعة اخلدمة.
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يتم احلصول عىل املوافقة عىل طلب تزويد مواد حسب األسقف يف الئحة الصالحيات.
يف حالة املوافقة عىل الرشاء يقوم قسم اخلدمات بتجهيز أمر رشاء ثم يتم تنفيذ عملية الرشاء حسب
طرق الرشاء املعتمدة وحسب قيمة الرشاء كام هو موضح يف جدول الئحة الصالحيات.
يقوم مرشف اخلدمات بمتابعة تنفيذ عملية الرشاء وتوريد اخلدمات املطلوبة بالتنسيق مع اجلهة
املوردة.
ضوابط الشراء المباشر وإجراءاته

يف حال ظهور احلاجة للرشاء املبارش ،يقوم مندوب من إدارة اخلدمات بالتوجه إىل املوردين املحتملني
للامدة املطلوبة.
يقوم املندوب بالتفاوض مع املوردين للحصول عىل أفضل سعر ومواصفات للامدة املطلوبة.
يقوم املندوب بتنفيذ عملية الرشاء عن طريق الرشاء املبارش والدفع نقدا للمورد من السلفة النثرية
املتوفرة يف الدائرة.
يقوم املندوب باستالم البضاعة مبارشة من املورد أو تنسيق عملية التسليم الحقا للموقع املطلوب.
حيصل املندوب عىل فاتورة من املورد بقيمة الشؤون اإلدارية التي تم دفع ثمنها للمورد.

ضوابط الشراء عن طريق التلزيم وإجراءاته

يف حال ظهور احلاجة للرشاء عن طريق التلزيم تقوم اجلهة املعنية ( جلنة املشرتيات ) باختيار املورد
الذي ستتم عملية الرشاء منه بطريقة التلزيم وفق اخلطوات التالية.
تقوم اجلهة الطالبة ( إدارة أو فرع أو قسم ) بتجهيز طلب عرض أسعار عىل أن يتضمن :اسم املورد
واملادة والكميات املطلوبة وتاريخ التسليم ،ويتم إرساله إىل املورد املعني.
تقوم اجلهة الطالبة ( إدارة أو فرع أو قسم) بمتابعة العملية مع املورد سواء عن طريق املراسالت أو
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اهلاتف حلني استالم العرض املطلوب.
تقوم اجلهة الطالبة بدراسة العرض بالتفصيل من ناحية فنية مع رشح أسباب اختيار املورد بالتلزيم.
حتال املعاملة للجنة املشرتيات لدراستها من الناحية الفنية وللجنة احلق بالتأكد من صحة العرض
ومدى مالئمته الحتياج املؤسسة .
يف حال موافقة جلنة املشرتيات عىل املواصفات الفنية تتم دراسة العرض من قبل جلنة املشرتيات من
ناحية مالية والقيام بإجراء املفاوضات املبارشة مع املورد بخصوص احلصول عىل أفضل األسعار
وفرتات السامح وطريقة الدفع ورشوط عملية الرشاء.
يقوم املندوب بتجهيز أمر رشاء حيتوي عىل مجيع املواصفات الفنية واألمور املالية التي تم التوصل إليها
مع املورد ويتم إرساله إىل اجلهة الطالبة.
تقوم اجلهة الطالبة باملتابعة مع املورد حلني استالم املواد املشرتاة.
ضوابط الشراء عن طريق استدراج ثالثة عروض وإجراءاته

يقوم مندوب املشرتيات بتجهيز طلب تقديم عروض يتضمن عىل األقل ما ييل:
●الصنف املطلوب
●الكمية املطلوبة
●تاريخ التسليم
يقوم املندوب بإرسال طلب تقديم العروض إىل عدد كاف من املوردين املؤهلني ليتم احلصول عىل
ثالثة عروض عىل األقل
 يقوم املندوب بإجراء املفاوضات مع أفضل املوردين الذين قاموا بإرسال العروض وذلك من أجل
احلصول عىل أسعار أفضل وملراجعة أية فروقات بني ما تم عرضه وما كان مطلوبا أصال يف متطلبات
ومواصفات طلب تقديم العروض والتي تؤثر عىل السعر أو اجلودة أو الكمية أو مواعيد التسليم
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اخلاصة باملنتجات أو اخلدمات املطلوب رشاؤها.
يقوم املندوب بإحالة العروض بعد املفاوضة والتحليل للجنة املشرتيات وفق صالحيات الرشاء
تقوم جلنة املشرتيات بدراسة العروض وحتليلها والنظر يف قبول مفاوضة املندوب للموردين أو تكليف
أعضاء من اللجنة بإعادة املفاوضات مع املوردين للحصول عىل السعر والرشوط األفضل
يقوم املندوب بإرسال خطاب إحالة إىل أفضل مورد.

ضوابط الشراء عن طريق الظرف المغلق وإجراءاته

تقوم جلنة خاصة باملنافسة أو اجلهة الفنية املختصة بصياغة البنود املرجعية للمنافسة والتي حتتوي عىل
األقل ما ييل:
●استدراج العروض .
●الرشوط العامة للمنافسة.
●املواصفات املطلوبة .
تقوم اللجنة أو اجلهة الفنية املختصة بتأسيس معايري التقييم ذات العالقة باملواصفات.
يتم إعالن البنود املرجعية اخلاصة باملنافسة بالعروض للموردين واملقاولني بشكل مبارش أو يف وسائل
اإلعالن املناسبة وذلك من أجل دعوة أكرب عدد ممكن من املوردين املحتملني .تشمل هذه الوسائل
الصحف واإلنرتنت وغريها ويتم التنسيق مع دائرة العالقات العامة يف هذا اخلصوص إذا لزم.
يطلب من املتقدمني للمنافسة تقديم وثائق العروض يف مغلفني اثنني بحيث حيتوي املغلف األول عىل
العرض الفني واملغلف الثاين عىل العرض املايل.
يتم أوالً فتح املغلف الذي حيتوي عىل العرض الفني من قبل اللجنة اخلاصة باملنافسة وذلك من أجل
املراجعة والتقييم الفني .يتم التقييم من خالل حتديد مستوى مطابقة العرض مع معايري التقييم املحددة
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مسبق ًا وبالتنسيق مع اجلهة الفنية املختصة.
يتم رفض أي عرض ال جيتاز مرحلة التقييم الفني ويف هذه احلالة يتم إرجاع املغلف الذي حيتوي عىل
العرض املايل إىل املورد مغلق ًا.
يتم فتح ومراجعة املغلفات املالية اخلاصة بجميع العروض التي جتتاز مرحلة التقييم الفني من قبل
جلنة املنافسة.
تقوم جلنة املنافسة بإجراء املفاوضات مع أفضل املوردين الذين قاموا بإرسال العروض وذلك من
أجل احلصول عىل أسعار أفضل وملراجعة أية فروقات بني ما تم عرضه وما كان مطلوبا أصال يف
متطلبات ومواصفات طلب تقديم العروض والتي تؤثر عىل السعر أو اجلودة أو الكمية أو مواعيد
التسليم اخلاصة باملنتجات أو اخلدمات املطلوب رشاؤها
يتم قبول العرض الذي حيقق املعايري الكلية بأفضل شكل .يتم إعالم املورد الذي تم اختياره عن إحالة
املنافسة ويطلب منه إرسال تأكيد عىل قبول اإلحالة بالرشوط املتفق عليها خالل مدة زمنية معينة.
يف حال قيام املورد بطلب أية تعديالت عىل وثائق املنافسة األصلية تتم مناقشة هذه التعديالت واالتفاق
حوهلا يف ضوء املتطلبات الكلية للعطاء ومعايري التقييم.
يتم حترير وتوقيع اتفاقية مع املورد عند استالم قبول اإلحالة من املورد.
يف حال عدم تشكيل جلنة للمنافسة تقوم جلنة املشرتيات بجميع أعامل جلنة املنافسة.
إجراءات الضبط العام على المشتريات

يقوم املدقق بالتدقيق عىل االلتزام بإجراء الشؤون اإلدارية وذلك من خالل القيام بزيارة تفقدية غري
جمدولة إلدارة اخلدمات كل شهر.
تشمل عملية التدقيق قيام املدقق بالتحقق من وجود مجيع النامذج املتعلقة باإلجراء وااللتزام هبا
والتأكد من احلصول عىل املوافقات الالزمة لعمليات الرشاء حسب سقف كل عملية وحسب نوع
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املشرتيات وكذلك التأكد من تسديد فواتري ومطالبات املوردين يف وقتها.
يف حال خمالفة تطبيق هذا اإلجراء يتم التعامل مع هذه املخالفة حسب نظام اإلجراءات التصحيحية
والوقائية.

لجنة فتح المظاريف

جلنة يشكلها مساعد الرئيس التنفيذي وتضم جهة فنية حسب االختصاص ومندوب عن اجلهة الطالبة
ومندوب عن اإلدارة املالية وقسم املشرتيات باإلضافة إىل من يراه مساعد الرئيس التنفيذي مناسب ًا .تقوم

هذه اللجنة بطرح العطاء وتنفيذه.
السلفة النثرية:

يتم ختصيص مبلغ خاص للمشرتيات املحلية الطارئة التي يتم رشاؤها عن طريق الرشاء املبارش.
يقوم قسم املشرتيات باستالم مبلغ السلفة النثرية من اإلدارة املالية ويقوم بالتوقيع عىل االستالم بحيث
يسجل املبلغ كعهدة عىل قسم املشرتيات.
يقوم قسم املشرتيات باستخدام مبلغ السلفة النثرية لتغطية نفقات الرشاء املبارش التي تتم عن طريق
إدارة اخلدمات.
عند رصف  ٪ 30من العهدة يتم جتهيز كشف بجميع حاالت الرشاء ويتم إرفاق الكشف بالفواتري
اخلاصة بعمليات الرشاء.
يتم إرسال الكشف والفواتري إىل اإلدارة املالية لتجديد مبلغ السلفة.

حد إعادة الطلب:

هو رصيد املواد الذي يستلزم عنده بدء إجراءات الرشاء وذلك لتأمني وصول كميات جديدة منها قبل
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نفاذ الكمية القديمة ،ويعد إشعار حد الطلب من أصل وصورة ويوزع كالتايل:
األصل  :يرسل للحسابات ملطابقة الرصيد
ص : 1حتفظ بالدفرت لدى أمني املستودع
يرسل إشعار حد الطلب بعد حتريره إىل املحاسب املختص الذي يتوىل مطابقة الرصيد مع سجل
أستاذ مساعد املخزون ثم يرسله إىل مدير إدارة املواد.
 يقوم مدير املشرتيات باعتامد إشعار حد الطلب بعد التحقق من صحة األرقام الواردة فيه ويرسله إىلاملختص باملشرتيات.
 يقوم املختص باملشرتيات بإعداد أمر الرشاء اخلارجي للمواد املذكورة بإشعار حد الطلب أو املواداجلديدة التي ترغب املؤسسة يف استريادها.
 يتم اعتامد أوامر الرشاء من صاحب الصالحية ثم تقدم للمختص باملشرتيات. بعد موافقة صاحب الصالحية عىل اختيار املورد اخلارجي يرسل له أمر الرشاء أو يتم إشعاره بالوسيلةاملناسبة (الفاكس أو الربيد اإللكرتوين مثالً) لتحديد رشوط التوريد من حيث األصناف املطلوبة،
الكميات ،األسعار ،موعد التوريد ،ميناء الوصول ،ورشوط التسليم ......الخ.
 فور جتهيز أمر الرشاء واملصادقة عليه يقوم املختص باملشرتيات بفتح ملف خاص لكل طلبية ويعطيهارقام متسلسال.
 يتم فتح االعتامد املستندي الالزم حسب رشوط التوريد بالتنسيق مع اإلدارة املالية. يتم اختاذ اخلطوات الالزمة للتأمني عىل املواد يف حالة االتفاق عىل ذلك. عند وصول االعتامد يقوم البنك بإخطار املؤسسة بوصول وثائق االعتامد املستندي أو اجلامرك ،ويفحالة وجود نقص يتم استخراج شهادة بذلك حتى يمكن اختاذ إجراءات املطالبة بقيمة هذا النقص سواء
من املورد اخلارجي أو مؤسسة التأمني ،وكذلك مطالبة مؤسسة التأمني بقيمة املواد التالفة أو املعيبة نتيجة
الشحن.
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/8عقود التوريد:

يتم أحيانا الرشاء بواسطة عقود توريد أو احلصول عىل خدمات عن طريق عقود ويف األغلب فإن العقود
تتم ألداء خدمات معينة لفرتة حمددة مثل تقديم خدمات النظافة أو توريد مواد.
هذا وتتخذ اإلجراءات املحاسبية بخصوص دفع قيمة املواد املشرتاه أو اخلدمة املؤداة حسب رشوط
التعاقد وحسب ما سبق ذكره.
 /9مستندات الشراء :

ومتثل اخلارطة املرفقة الدورة املستندية للمشرتيات بدء ًا من طلب الرشاء وانتهاء باستالم املواد وهنا نبني
املستندات والسجالت التي تستخدم خلدمة عملية الرشاء مع توضيح لإلجراءات التي تتخذ يف املراحل
التي تعترب هامة من مراحل الدورة املستندية .
غرامات التأخري
جراء التأخري أو
توقع عىل املورد الغرامة بمجرد حدوث واقعة التأخري،
سواء حلق املؤسسة رضر من َّ
ً
مل يلحقها .مع ثبوت حق املؤسسة يف املطالبة بتعويض األرضار النامجة عن التأخري ،وذلك يف ضوء
بنود العقد املربم..
إذا كان التأخري ناتج عن قوة قاهرة أو لسبب طارئ ال للمورد سبب فيه فإنه يعفى من الغرامات
املقررة بعد توصية اللجنة وموافقة صاحب الصالحية.
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خارطة إجراءات المشتريات المحلية اآلجلة:

حادي عشر :خرائط الدورة اإلجرائية للمشتريات
الدورة االجدرائية للشراء

بداية

بداية
هل املواد متوفرة باملستودعات
ال

إرسال املواد للجهة الطالبة هلا
النهاية

إعداد طلب رشاء مواد

30

نعم

هل املواد املطلوبة متوفرة حمليا

نعم

إرسال طلبات أسعار للموردين اخلارجني

إرسال طلبات أسعار للموردين املحليني

استالم العروض من املوردين اخلارجني

استالم العروض من املوردين املحليني

اختيار املورد اخلارجي

اختيار املورد املحيل

إختيار العرض األحسن

ارسال أمر الرشاء للمورد

إعداد أمر رشاء حميل  /خارجي
هل املطلوب خطاب اعتامد
املتابعة مع اإلدارة املالية
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أنظر خارطة إجراءات
املشرتيات اخلارجية
النهاية

طلب أسعار من املوردين املعتمدين
إستالم العروض من املوردين

ال

ال

ماهي طريقة الرشاء املحلية

هل املواد متوفرة حملي ًا

ال

إستالم طلب تأمني مواد من اإلدارة املعنية

إعداد أمر الرشاء املحيل وإرساله للمورد
نعم

التنسيق مع اإلدارة املالية

املتابعة مع املورد واملستودعات لإلستالم واحلسابات للتسجيل والسداد
النهاية

© حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية

31

الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

دورة استالم المواد المشتراة:

دورة الشراء اآلجل:

بداية

بداية

عند طلب بضاعة جديدة يتم إعداد طلب رشاء

وصول املواد ملوقع املؤسسة

يدقق القسم يف طلب الرشاء و ترسل
البضاعة للجهة الطالبة إذا كانت متوفرة

32

إعداد مذكرة استالم مواد
فحص املواد

يف حال عدم وجود املواد تقوم إدارة املشرتيات بإعداد
أمر رشاء للمورد املعتمد وحيدد تاريخ التسليم
املورد يسلم البضاعة للمؤسسة وحيصل عىل توقيع
باالستالم مع كتابة اسم املستلم وتاريخ االستالم
بموجب كشف البضاعة املستلمة من املورد تقوم املشرتيات بإعداد
إذن استالم الخاهلا برصيد املستودع ثم اخراجها من رصيد املستودع
ثم ترسل البضاعة للجهة الطالبة بموجب إذن رصف
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إكامل مذكرة االستالم
نعم
نعم

هل املواد مطابقة للمواصفات بأمر الرشاء
هل االختالفات مقبولة
إكامل تفاصيل مذكرة االستالم

أنظر خارطة
مردودات املشرتيات
النهاية

إصدار سند استالم مواد مشرتاة
النهاية
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الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

دورة المشتريات المحلية النقدية ( من العهدة ) :

دورة شراء األصول الثابتة:

بداية
اعتامد نموذج طلب رشاء أصول ثابتة
وتوقيعه قبل إرساله للمورد

34

هل األصل املطلوب مدرج باملوازنة الرأساملية
نعم
هل قيمة األصل ضمن صالحية املدير
نعم
اختيار الطريقة املناسبة للرشاء
حميل  /خارجي

إكامل إجراءات رشاء األصل واستالمه
وتسليمه للجهة الطالبة
إرسال املستندات املتعلقة برشاء األصل
للمحاسبة والتسجيل
النهاية
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بداية
استالم طلب رشاء من اإلدارة
هل املواد املطلوبة متوفرة حمليا؟
نعم
ما هي طريقة الرشاء؟
نقدي
إعداد أمر رشاء حميل

ال
آجل

أنظر خارطة إجراءات
املشرتيات اخلارجية
أنظر خارطة إجراءات
املشرتيات اآلجلة

النهاية
النهاية

رشاء املواد من السوق املحيل بموجب فواتري تسلم للجهة
هل املواد املستلمة مطابقة لطلب الرشاء املحيل
نعم
هل العهدة املستديمة استنفدت؟
نعم

استكامل
النهاية

إعداد كشف املشرتيات من العهدة املستديمة وترفق به
الفواتري ونسخ من طلب الرشاء وتقديم طلب استعاضة
هل الكشف مطابق للمستندات والفواتري

استكامل

إرسال الكشف واملستندات الثبوتية للحسابات وللتسجيل واستعاضة العهدة
النهاية
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مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

دورة االعتماد المستندي:
بداية

استالم أمر الرشاء من إدارة املشرتيات
إعتامد طلب فتح اإلعتامد
التأكد من قيمة االعتامد واملصدر ومبلغه وسالمة إجراءات الرشاء قبل إرجاعة للمدير املايل
اإلطالع عىل الطلب والتأكد من إجراءات التدقيق وإجراءات املوافقة عل طلب الرشاء حسب حدود الصالحيات وامليزانية
اعتامد الطلب
إرسال أصل الطلب للبنك وترسل النسخة األوىل مع املرفقات إىل قسم احلسابات ونسخة إىل قسم املشرتيات

36

استالم إشعار من البنك بفتح االعتامد
اإلطالع عىل اإلشعار ويتأكد من صحة املبلغ واسم املصدر يطابق البيانات مع نسخة طلب فتح االعتامد وحييله للمحاسب املختص
قيد املعلومات يف سجل االعتامد واحالته للحفظ وإرسال نسخة من االعتامد إىل قسم املشرتوات للمتابعة
دفع مبلغ التأمني والعمولة واي مصاريف بنكية أخرى
سداد ما تبقى من االعتامد بعد استالم املستندات من البنك
تسليم املستندات إىل املخلص اجلمركي إلهناء إجراءات التخليص
إستالم املواد املشرتاه (مواد  /مستلزمات ..…/الخ )
إعداد سند استالم باملشرتيات بعد الفحص
سداد قيمة التخليص واجلامرك
تسعري املشرتوات
التأكد من سالمة إجراءات استالم املشرتيات وإجراءات التسعري والتأكد من البدء يف إجراءات التعويض يف حالة النقص أو التلف
قفل اإلعتامد املستندي
النهاية
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نماذج طلب الشراء

الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

طلب تأمين مواد
نموذج طلب شراء
طلب تأمين دعم عيني

39
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الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

أمر شراء مواد محلي
تعميد بالتوريد

نموذج أمر شراء مواد خارجي
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مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

نموذج طلب شراء أصول ثابتة

السجالت الخاصة بالمشتريات
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الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مذكرة  /تقرير استالم مواد
محضر استالم مواد

محضر فحص ومعاينة مواد

45
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الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

نموذج دراسة ومقارنة العروض
تحليل عروض أسعار

نموذج رقم ()7

سجل المشتريات
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الئحة المشتريات

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

نموذج سجل خطابات االعتماد
L/C Register
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