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اريةالتعريف باالتفاقيات اإلط



المقدمة

وتهدف االتفاقيات اإلطارية لتحقيق عدد من األهداف منها

امتحقيق أفضل قيمة للمال الع
ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي

تحسين جودة المنتجات 
والخدمات وتوحيد مواصفاتها

توحيد أسعار المنتجات والخدمات 
المقدمة للجهة الحكومية

توفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خالل 
.أتمتة وتسهيل اإلجراءات عبر السوق االلكتروني الموحد

اقية بين جهة فاتاستحدث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد عدًدا من أساليب الشراء الجديدة وكان أحدها االتفاقيات اإلطارية، وهي عبارة عن 
ء مدة معينةأثناترسيتهاوتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم , أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين

إذا ظهرت الحاجة للتعامل 
.مع الحاالت الطارئة

لسلع إذا كــان من المـتـوقـــع مستقبالا وجود حاجة إلى شراء ا
والخدمات؛ نظراا لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة

إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر 
للحصول على السلع أو األعمال أو الخدمات

حاالت استخدام االتفاقيات اإلطارية

االتفاقيات اإلطارية

إذا تعذر تحديد كميات األصناف أو حجم األعمال 
أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها



أنواع االتفاقيات اإلطارية

أنواع االتفاقيات اإلطارية 

يةوفًقا لطبيعة االتفاقةوفًقا للجهة التي تعد االتفاقي

مختصةالالجهةبصفتهاالحكوميةوالمشروعاتاإلنفاقكفاءةهيئةتبرمهااتفاقياتهي
تلكنماالستفادةالحكوميةللجهاتويمكنالحكوميةالجهاتعننيابةا الموحدبالشراء

اعتمادمنصةفيااللكترونيالسوقخاللمنبالشراءالقيامعبراالتفاقيات

ليستتمشترياأوأعمالعلىاإلطاريةاالتفاقيةبأسلوبللتعاقدالجهةاحتياجحالفي
فللجهة،الحكوميةوالمشروعاتاالنفاقكفاءةهيئةقبلمنالمعدةالقوائمفيمتوفرة
مباشرةالموردينأوالمتعهدينأوالمقاولينمعإطاريةاتفاقيةإبرام

أوينمتعهدأومقاولينانضمام-لشروطهاووفقاا إبرامهابعد-يجوز"إطاريةاتفاقياتوهي
أربعتجاوزتأاّل يجبوالتياالتفاقية،فترةخاللوذلك،."فيهاأطرافاا بصفتهمجددموردين
نهاسريامدةخاللنشأتعميدأوعقدبأياإلطاريةاالتفاقيةمدةانتهاءيخلوالسنوات،

جددموردينأومتعهدينأومقاولينانضمامفيهايجوزالإطاريةاتفاقياتوهي
ابصفتهم والسنوات،ثالثمدتهاتتجاوزأاّل ويجباالتفاقية،إبرامبعدفيهاأطرافا
.سريانهامدةخاللنشأتعميدأوعقدبأياإلطاريةاالتفاقيةمدةانتهاءيخل

12

ةاتفاقيات إطارية مفتوح

ةاالتفاقيات اإلطارية الموحد

قةاتفاقيات إطارية مغلة اتفاقيات إطارية تبرمها الجهة الحكومي



خطوات الطرح والترسية 
لالتفاقية اإلطارية



إجراءات الطرح والترسية لالتفاقية اإلطارية

من عدم وجود األعمال التحقق 
أو المشتريات المطلوبة في 
قوائم األعمال والمشتريات 

ت المبرم في شأنها اتفاقيا
والمعدة من قبل هيئة إطارية 

كفاءة االنفاق والمشروعات 
الحكومية 

م تقد: الحصول على استثناء
الجهة طلب استثناء في حال 
ن رغبتها تنفيذ األعمال وتأمي
م المشتريات الواردة في القوائ
التي تعدها الجهة المختصة 

بالشراء الموحد

التأكد من توفر االعتمادات
كد تقوم الجهة بالتأ: المالية

من وجود السيولة الكافية 
رف في البند الذي سيتم الص

منه

: تحديد الكميات المتوقعة
ات تقوم الجهة بتحديد الكمي
المتوقع طلبها خالل فترة 
االتفاقية وتكون هذه 

أي للجهة بغير ملزمة الكميات 
حال من األحوال

تحديد سقف مالي 
ويكون بحسب: لالتفاقية

ند القيمة المستقطعة من الب
ة المراد الشراء بها لالتفاقي

تحديد مدة االتفاقية 
وال تتجاوز مدة : اإلطارية
سنوات ثالثاالتفاقية 
وأربع، المغلقةلالتفاقية 

وحةالمفتسنوات لالتفاقية 

م مــع تضـــمين متطلبــات النظـــا)طرررح المناف ررة فررري منصررة اعتمررراد 
ي حـال ويـتم تويـيك كـون االتفاقيـة مفتوحـة أم مغلقـة، وفـ( والالئحة

ام فـي كانت االتفاقية اإلطاريـة مفتوحـة، تنشـر الجهـة الـدعوة لالنضـم
.البوابة طوال مدة االتفاقية

علـى سـبيل )الفرائزين فري الكراسرة /يتم تحديد آلية اختيرار الفرائزكما 
جميــــع -مــــن العــــرو  % 50أفضــــل -صــــاحب أفضــــل عــــر  : المثــــال

(العرو  التي استوفت المواصفات المطلوبة

: تقديم الضمان االبتدائي
يقدم المتنافسون مع 

بنسبة ابتدائياا عرويهم يماناا 
من %( 2)إلى %( 1)تتراوح من 

قيمة عرويهم المقدمة

:  ةالترسية وإبرام االتفاقي
تعر  االتفاقية على وزارة 
المالية لإلجازة في حال 
تجاوزت تكلفة الكميات 

بناء على )مليون 5المتوقعة 
أو ( أعلى عر  مالي فائز

تجاوزت مدة االتفاقية 
اإلطارية سنة

ا : إصدار أوامر الشراء يتم إصدار أوامر الشراء وفقا
بما ا ضماًنا نهائيً الحتياج الجهة، ويقدم المتنافس 

، بحسب االشتراطات من قيمة أمر الشراء% 5نسبته 
الواردة في أمر الشراء 

ة في منصة تقوم الجهة بتسجيل االتفاقي: ت جيل االتفاقية
ية المحدد سقف االتفاق)العقود، ويتم تقسيم مبلغ الترسية 

ا ي حال ، وف*بشكل متساٍو بين أطراف االتفاقية( مسبقا
وق المبلغ االحتياج مستقبالا للشراء من أحد األطراف بمبلغ يف

الذي تمت الترسية عليه، يتم عمل مناقلة بين األطراف

، لجهةأمًرا عائًدا لويعتبر ذلك * : إجراء مناف ة مغلقة
راء حيث تجري الجهة منافسة مغلقة قبل إصدار أمر الش
تحدد لتحديد طرف االتفاقية الذي سيتم الشراء منه و
أقل )الجهة معاييرها في الكراسة أثناء طرح االتفاقية 

(سعر كمثال

يتم عمل هذه الخطوة في حال الترسية على أكثر من طرف في االتفاقية اإلطارية* 



مثال تطبيقي



مشروع توريد أثاث مكتبي–مثال اتفاقية إطارية 

تفاصيل المناف ة
لى فترات تبين ألحد الجهات الحكومية خالل مرحلة التخطيط السنوي وجود حاجة مستقبلية إلى شراء أثاث مكتبي، وذلك ع

مختلفة وهي إحدى الحاالت النظامية للشراء عبر أسلوب االتفاقية اإلطارية

ةالمراحل التي اتبعتها الجهة للشراء بأسلوب االتفاقية اإلطاري

هيئةعبرإبرامهاتمإطاريةاتفاقيةوجودمنالجهةتحققت
يمكتبأثاثمورديمعالحكوميةوالمشروعاتاإلنفاقكفاءة
لهذهاتفاقيةوجودعدمواتضكااللكتروني،السوقفي

أو)صلةمنفإطاريةاتفاقيةطرحللجهةيمكنوبالتاليالمنتجات،
.استثناءعلىللحصولالحاجةدون(آخرشراءأسلوببأي

يةالزمنوالمدةاحتياجهاالمتوقعالكمياتبدراسةالجهةقامت
دةالمالجهةحددتعليهوبناءخاللها،االحتياجسيتوفرالتي
عددلاحتياجهاالجهةتوقعتحيث–(لالتفاقيةالزمنياإلطار)
وتم،)سنوات3(خاللمكتب(2400)ومكتبيكرسي(2400)

ريالمليون7.5)بمبلغلالتفاقيةالماليالسقفتحديد
ندبفيالمخصصةالسيولةتغطيةمنالتأكدوتم(سعودي
.المبلغلهذاالمكتبياألثاث

تحديد عناصر االتفاقيةاالتفاقيات اإلطارية الموحدةالتحقق من 



مشروع توريد أثاث مكتبي–مثال اتفاقية إطارية 

تفاصيل المناف ة
لى فترات تبين ألحد الجهات الحكومية خالل مرحلة التخطيط السنوي وجود حاجة مستقبلية إلى شراء أثاث مكتبي، وذلك ع

مختلفة وهي إحدى الحاالت النظامية للشراء عبر أسلوب االتفاقية اإلطارية

ةالمراحل التي اتبعتها الجهة للشراء بأسلوب االتفاقية اإلطاري

يةإطاركاتفاقيةالمنافسةوطرحالكراسةبإعدادالجهةقامت
كما،بعرويهمالمتنافسونوتقدماعتماد،منصةعبرمفتوحة
االتفاقيةريانسفترةخاللمفتوًحالالتفاقيةاالنضمامبابُترك
كراسةالتضمنتكما.لالتفاقيةلالنضمامآخرموردرغبةحالفي
المطابقينالموردينجميع)لالتفاقيةاالنضمامشروط

(المطلوبةللمواصفات

من % 1قامت الجهة باستقبال من المتنافسين ويمان ابتدائي بنسبة
، ( الكميات المحددة والمسعرة من قبل المتعاقدxسعر الوحدة )قيمة عريه المقدم
فاقية معهم لعقد االتثالثة موردين مطابقين فنًيا وقامت بالترسية على 

:  وكانت عرويهم المالية على النحو التالي

*الترسيةطرح المناف ة

هالترسية على عدد من الموردين ال يلزم الجهة بالتوريد من من مورد بعين* 

(مكتب)سعر الوحدة (كرسي مكتبي)سعر الوحدة المتنافس

ريال سعودي1300ريال سعودي11100المورد 

ريال سعودي1200ريال سعودي21000المورد 

ريال سعودي1400ريال سعودي31200المورد 



مشروع توريد أثاث مكتبي–مثال اتفاقية إطارية 

تفاصيل المناف ة
لى فترات تبين ألحد الجهات الحكومية خالل مرحلة التخطيط السنوي وجود حاجة مستقبلية إلى شراء أثاث مكتبي، وذلك ع

مختلفة وهي إحدى الحاالت النظامية للشراء عبر أسلوب االتفاقية اإلطارية

ةالمراحل التي اتبعتها الجهة للشراء بأسلوب االتفاقية اإلطاري

على قامت الجهة بعد إبرام االتفاقية بتسجيلها في منصة العقود
( اإلطاريةسقف االتفاقية)منصة اعتماد، وتم تقسيم مبلغ الترسية 

.  على أطراف االتفاقية الثالثة
مليون ريال لكل 2.5= 3÷ مليون 7.5= مبلغ الترسية في المنصة 

رسية من وال يلزم هذا المبلغ الجهة بالشراء بقيمة مبلغ التمتنافس، 
كل طرف بأي حال من األحوال ويتم توييك إخالء المسؤولية في

.الكراسة وفي االتفاقية اإلطارية
رسية وفي حال الرغبة بالشراء من أحد األطراف بمبلغ يفوق مبلغ الت

يتم عمل مناقلة بين األطراف( مليون ريال2.5)المحدد في المنصة 

:  ونهالإلجازة كوعرضتها على وزارة المالية أعدت الجهة االتفاقية 
ا1. ا واحدا تجاوزت مدتها عاما
مليون ريال 5تجاوزت قيمة االتفاقية 2.

مليون ريال سعودي6.24( = 2400×1400(+)2400×1200)
( قعةالكميات المتو× أعلى سعر للوحدة في العرو  )= قيمة االتفاقية 

وقامت الوزارة بالموافقة على االتفاقية وتم إبرامها
يوم عمل ُعّدت موافقة15في حال عدم رد الوزارة خالل *

ت جيل االتفاقية في منصة العقودإعداد االتفاقية وإجازتها



مشروع توريد أثاث مكتبي–مثال اتفاقية إطارية 

تفاصيل المناف ة
لى فترات تبين ألحد الجهات الحكومية خالل مرحلة التخطيط السنوي وجود حاجة مستقبلية إلى شراء أثاث مكتبي، وذلك ع

مختلفة وهي إحدى الحاالت النظامية للشراء عبر أسلوب االتفاقية اإلطارية

ةالمراحل التي اتبعتها الجهة للشراء بأسلوب االتفاقية اإلطاري

بين الموردين * مناف ة مغلقة، فقامت بعمل كرسي مكتبي( 200)عدد خالل الشهر األول من فترة سريان االتفاقية، احتاجت الجهة لتوريد 
200دد كرسي مكتبي ع)، وقامت الجهة بإصدار أمر الشراء بجدول كميات المورد صاحب ال عر األدنىوتم اختيار ( أطراف االتفاقية)الثالثة 
.من قيمة أمر الشراء الكلي% 5ضماًنا نهائًيا بن بة كما قدم المورد ( ريال للكرسي الواحد1000)ألف ريال سعودي 200وقيمة 

(ثالث سنوات)ويتم تكرار هذه الخطوة عند ظهور االحتياج لتوريد األصناف المضمنة في االتفاقية اإلطارية لمدة سريان االتفاقية 

إصدار أوامر الشراء

جهةيعتبر عمل منافسة مغلقة بين الموردين خطوة اختيارية لل* 



األسئلة الشائعة



األسئلة الشائعة في االتفاقيات اإلطارية

كيف يتم تحديد جداول الكميات عند إنشاء المنافسة في منصة اعتماد؟1.
، وتويك ككميات التزام الجهة بأي حال من األحوال بالتعاقد على هذه الكمياتيتم تحديد الكميات المتوقع التعاقد عليها خالل مدة االتفاقية اإلطارية، ويتم توييك عدم •

.متوقعة فقط

كيف يتم تحديد السقف المالي لالتفاقية اإلطارية؟2.
.قق من توفر السيولةتحاليتم تحديده كمبلغ مخصص لالتفاقية على أن تكون قيمة مستقطعة من قيمة البند المراد الشراء به، ويكون ارتباط االتفاقية على البند بعد•

كيف يتم احتساب مبلغ الضمان االبتدائي والنهائي؟ 3.
(الكميات المحددة والمسعرة من قبل المتنافس في جدول الكميات × سعر الوحدة = قيمة العر )من قيمة العر  % 2-%1يكون بنسبة : الضمان االبتدائي•

من قيمة أمر الشراء الذي تم تعميد طرف االتفاقية اإلطارية عليه% 5يكون بنسبة : الضمان النهائي•

كيف يتم تسجيل االتفاقية في منصة العقود وتحديد مبالغ الترسية على أطراف االتفاقية؟ 4.
ا)يتم تقسيم مبلغ الترسية • تقديرها الخاص الحتياجاتها بشكل متساٍو بين أطراف االتفاقية، وللجهة الحكومية من حين إلى آخر وبناءا على( سقف االتفاقية المحدد مسبقا

.ة بينهمق المناقلطريوأولوياتها أن توزع أو تعيد توزيع القيمة المخصصة لالتفاقية اإلطارية بين أطراف االتفاقية بمن فيهم من ينضم إليها بعد إبرامها عن 

متى يجب على الجهة عر  االتفاقية على وزارة المالية لإلجازة؟5.
:  تعر  االتفاقية على وزارة المالية لإلجازة في أحد حالتين•

إذا تجاوزت مدة االتفاقية اإلطارية سنة واحدة•

(أعلى سعر للوحدة من بين أطراف االتفاقية× الكميات المتوقعة = القيمة اإلجمالية لالتفاقية )مليون ريال 5في حال تجاوز القيمة اإلجمالية لالتفاقية •

هل يمكن تمديد االتفاقية اإلطارية بعد انتهاء صالحيتها؟ 6.
ا للفقرة الثالثة من المادة • ا وفقا من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 53نعم، على أاّل تتجاوز مدة االتفاقية باإلجمالي المدة المحددة نظاما

(. ثالث سنوات لالتفاقية المغلقة وأربع سنوات لالتفاقية المفتوحة)



شكًرا


