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 مقدمة

مھام تمت الموافقة على ، 23/12/2020المنعقد بتاریخ  08/2020اجتماعھ رقم بناًء على قرار مجلس اإلدارة في 
 :وفقاً لما یليلجنة المناقصات وإختصاصات 

 تشكیل اللجنة

 تشكل لجنة المناقصات من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة 

 مھام اللجنة

مراجعة التقییمات التي تكون قد قامت بھا اللجنة التنفیذیة المختص������ة بفض وتقییم العروض أو طلب إس������تالم  -1
ً  المشتریات وتفریغھا في محضر إثبات عروض المناقصات   . فیما لو رأت ذلك مناسبا

تملكھا ورفع النظر في عروض بیع أو ش�����راء العقارات واألراض�����ي المملوكة للبنك أو التي یرغب البنك في  -2
 التوصیات الالزمة بشأنھا إلى مجلس اإلدارة.

 مراجعة واعتماد الشروط اإلداریة والمالیة والفنیة لكافة المناقصات والمزایدات. -3

طلب أیة مستندات أو إیضاحات أو دراسات إضافیة فیما لو وجدت ذلك مناسباً، كما یكون للجنة طلب الشخص  -4
 وض المقدمة للحصول على أیة إستفسارات قد تراھا ضروریة أو مناسبة.أو الجھة المسؤولة عن تقییم العر

 المراجعة الدوریة لسیاسات المشتریات. -5

 مراجعة التقاریر الدوریة التي ترفع إلیھا من قبل إدارة المشاریع. -6

 صالحیات اللجنة

ت ض����من الموازنة ألف ر.ق. إذا كان 400النظر والبت في المناقص����ات وأوامر الش����راء التي تزید قیمتھا عن  -1
)Budgeted(. 

 ألف ر.ق. إذا كانت خارج الموازنة 200النظر والبت في المناقص����ات وأوامر الش����راء التي تزید قیمتھا عن  -2
(Unbudgeted). 

 اعتماد اللجان المفوضة من قبلھا لفض المناقصات والعطاءات المقدمة لھا. -3

یة عروض أو یحق للجنة عند -4 ھا إلى  الموافقة على أ یات بأقل  مجلس اإلدارة إلعتمادھا،رفع توص������ ید  أال تتق
قرارھا أو توص���یتھا األس���عار المقدمة إلیھا، ویتعین علیھا في ھذه الحالة اإلفص���اح عن مبرراتھا لذلك ض���من 

 .المرفوعة لإلعتماد

 مراجعة التقاریر الدوریة عن األعمال والتي یرفعھا إلیھا مكتب إدارة الشاریع. -5

 اللجنة مدة عضویة

ً للنظام األساسي، و یجوز لمجلس اإلدارة إعادة  مدة العضویة في اللجنة ھي نفس مدة عضویة مجلس اإلدارة وفقا
ً  تشكیل اللجنة قبل انتھاء مدة العضویة ومتى ما رأى ذلك  .مناسبا

  اللجنة إجتماعات
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على المذكرات التي ترفعھا اإلدارة التنفیذیة بإصدار قراراتھا بالتمریر  بالموافقةالضرورة وتقوم  عندتجتمع اللجنة 
 بأیة بُعد عنعقد اجتماعاتھا  للجنة ویجوز. لذلك ضرورة أو حاجة اللجنة ترَ  لم ما أنھابش اجتماعاتودون الحاجة لعقد 

 .الحدیثة االتصال وسائل بكافة أو الھاتف طریق عن ذلك في بما والتحدث السماع لھ تتیح وسیلة

تجتمع اللجنة بناًء على طلب من رئیسھا أو الرئیس التنفیذي أو مجلس اإلدارة أو متى ما استدعت الضرورة ذلك. 
ویحق للجنة أن تدعو من تراه من موظفي البنك إذا اقتضت الضرورة ذلك بالتنسیق مع الرئیس التنفیذي، كما یحق لھا 

 بنك بالتنسیق مع الرئیس التنفیذي.االستعانة بالجھات االستشاریة من خارج ال

 النصاب والتصویت

أغلبیة  موافقة یتكون النصاب القانوني إلنعقاد واجتماع اللجنة من عضوین من األعضاء وتتخذ القرارات في اللجنة ب
 األعضاء، وعلى العضو المعترض على أي قرار إثبات ھذا األعتراض في محضر إجتماع اللجنة.

   القضایا الملحة

حالة الضرورة وإذا ما تعذر إنعقاد اللجنة ألي أسباب و إذا ما كانت ھناك حاجة ملحة ألتخاذ قرار ما، فإنھ یتم  في
ویجوز لعضو اللجنة حضور اإلجتماع عن بُعد في الحاالت الضروریة بأیة وسیلة  إتخاذه بالتمریرعلى أعضاء اللجنة.

 ف أو بكافة وسائل اإلتصال الحدیثة.تتیح لھ السماع والتحدث بما في ذلك عن طریق الھات

  سكرتاریة اللجنة

یقوم سكرتیر مجلس اإلدارة بأداء وظیفة سكرتیر اللجنة، وفي حالة غیابھ تقوم اللجنة بتعیین مدیر الشؤون القانونیة أو 
 .أحد موظفیھ لیقوم بمھام سكرتیر اللجنة

 مھام سكرتیر اللجنة

 على أعضاء اللجنة.تعمیم جدول األعمال ومستندات اإلجتماع  -1

 إعداد وحفظ محاضر اإلجتماعات وتسجیل جمیع القرارات التي تتخذھا اللجنة. -2

تعمیم محض������ر االجتماع على جمیع أعض������اء اللجنة، خالل أس������بوع من تاریخ االجتماع، والحص������ول على  -3
 اعتمادھم لھ.

 .إخطار األشخاص المعنیین بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفیذھا -4

 .اإلى مجلس اإلدارة إلعتمادھاللجنة  وقرارات وتوصیات ضرمحارفع  -5

 

 

 


