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مقدمة
بنا ًء على قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2017/6المنعقد بتاريخ  ،2017/12/06تمت الموافقة على مهام
وإختصاصات لجنة المناقصات وفقا ً لما يلي:
تشكيل اللجنة
تشكل لجنة المناقصات من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة
مهام اللجنة
-1

مراجعة التقييمات التي تكون قد قامت بها اللجنة التنفيذية المختصةةةةةةة بفي وتقييم العرول أو تلم إ ةةةةةةتالم
عرول المناقصات المشتريات وتفريغها في محضر إثبات فيما لو رأت ذلك منا با ً.

-2

النظر في عرول بيع أو شةةةةةراء العقارات وا رامةةةةةي المملووة للبنك أو التي يريم البنك في تملكها ورفع
التوصيات الالزمة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

-3

مراجعة واعتماد الشروت اإلدارية والمالية والفنية لكافة المناقصات والمزايدات.

-4

تلم أية مستندات أو إيضاحات أو درا ات إمافية فيما لو وجدت ذلك منا باً ،وما يكون للجنة تلم الشخص
أو الجهة المسؤولة عن تقييم العرول المقدمة للحصول على أية إ تفسارات قد تراها مرورية أو منا بة.

-5

المراجعة الدورية لسيا ات المشتريات.

-6

مراجعة التقارير الدورية التي ترفع إليها من قبل إدارة المشاريع.

صالحيات اللجنة
-1

النظر والبت في المناقصةةةةات وأوامر الشةةةةراء التي تزيد قيمتها عن  400ألف ر.ق .إذا وانت مةةةةمن الموازنة
(.)Budgeted

-2

النظر والبت في المناقصةةةةات وأوامر الشةةةةراء التي تزيد قيمتها عن  200ألف ر.ق .إذا وانت خارج الموازنة
).(Unbudgeted

-3

اعتماد اللجان المفومة من قبلها لفي المناقصات والعطاءات المقدمة لها.

-4

يحق للجنة عند الموافقة على أية عرول أو رفع توصةةةةةةياتها إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها ،أال تتقيد بأقل
ا ةةةعار المقدمة إليها ،ويتعين عليها في هذل الحالة اإلفصةةةاب عن مبرراتها لذلك مةةةمن قرارها أو توصةةةيتها
المرفوعة لإلعتماد.

-5

مراجعة التقارير الدورية عن ا عمال والتي يرفعها إليها مكتم إدارة الشاريع.

مدة عضوية اللجنة
مدة العضوية في اللجنة هي نفس مدة عضوية مجلس اإلدارة وفقا ً للنظام ا
تشكيل اللجنة قبل انتهاء مدة العضوية ومتى ما رأى ذلك منا با ً.

ا ي ،و يجوز لمجلس اإلدارة إعادة

إجتماعات اللجنة
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تجتمع اللجنة بنا ًء على تلم من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة أو متى ما ا تدعت الضرورة ذلك.
ويحق للجنة أن تدعو من ترال من موظفي البنك إذا اقتضت الضرورة ذلك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي ،وما يحق لها
اال تعانة بالجهات اال تشارية من خارج البنك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
النصاب والتصويت
يتكون النصاب القانوني إلنعقاد واجتماع اللجنة من عضوين من ا عضاء وتتخذ القرارات في اللجنة بموافقة أيلبية
ا عضاء ،وعلى العضو المعترل على أي قرار إثبات هذا ا عترال في محضر إجتماع اللجنة.
القضايا الملحة
في حالة الضرورة وإذا ما تعذر إنعقاد اللجنة ي أ باب و إذا ما وانت هناك حاجة ملحة تخاذ قرار ما ،فإنه يتم
إتخاذل بالتمريرعلى أعضاء اللجنة .ويجوز لعضو اللجنة حضور اإلجتماع عن بُعد في الحاالت الضرورية بأية و يلة
تتيح له السماع والتحدث بما في ذلك عن تريق الهاتف أو بكافة و ائل اإلتصال الحديثة.
سكرتارية اللجنة
يقوم كرتير مجلس اإلدارة بأداء وظيفة كرتير اللجنة ،وفي حالة ييابه تقوم اللجنة بتعيين مدير الشؤون القانونية أو
أحد موظفيه ليقوم بمهام كرتير اللجنة.
مهام سكرتير اللجنة
-1

تعميم جدول ا عمال ومستندات اإلجتماع على أعضاء اللجنة.

-2

إعداد وحفظ محامر اإلجتماعات وتسجيل جميع القرارات التي تتخذها اللجنة.

-3

تعميم محضةةةةةةر االجتماع على جميع أعضةةةةةةاء اللجنة ،خالل أ ةةةةةةبوع من تاريخ االجتماع ،والحصةةةةةةول على
اعتمادهم له.

-4

إخطار ا شخاص المعنيين بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفيذها.

-5

رفع محامر وقرارات وتوصيات اللجنة إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها.
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