
 

 

 

 

 

 ستثمارالئحة ال 
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 املادة األولى:

 تسري أحكام هذه الالئحة على جميع األنشطة االستثمارية بالجمعية.

 

 املادة الثانية:

 وإقرارها من الجمعية العمومية . الجمعية واقتراح مجاالتهايقوم مجلس اإلدارة بعمل خطة الستثمار أموال 

 

 املادة الثالثة:

 على تفويض الجمعية العمومية .  يختص مجلس اإلدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء والبيع بناء  

 

 املادة الرابعة: 

 تثمارية .املشروعات االس يقوم مجلس اإلدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة

 

 املادة الخامسة:

تستثمر الجمعية إيراداتها في مجاالت مرجحة املكسب تضمن الحصول على املردود أو تعيد توظيف الفائض في املشروعات 

 اإلنتاجية والخدمية . 

 

 املادة السادسة:

أجل تنمية رأس املال وتحقيق تعمل الجمعية ما أمكن في تخصيص جزء من إيرادات االستثمارات الحالية الستثمارات جديدة من 

 بشرط أن ال تؤثر ذلك على برامج الجمعية . االستدامة املالية

 

 املادة الخامسة:

 االقتصادية. يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى شاملة كل النواحي 

 

 املادة السادسة :

 يجوز تشكيل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة يكون عملها كالتالي :  

 

 
ً
 : تشكيل اللجنة :أوال

  تشكل ومهام  عضويتهم ومدة اللجنة أعضاء إختيار قواعد  وتحددمن مجلس اإلدارة،  بقرار اإلستثمار لجنة

  اللجنة  .أعضائهاآت ومكاف عملهاوضوابط 

 لقواعد االختیار التالیة
 
  تشكل :لجنة االستثمار من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقا

 من الخبرات ذات العالقة 
 

  - .االستثمار لجنة بمهامأن یكون لدى املرشح سجال

  - .اھإلدارت املطلوبة والخبرات اراتھوامل وأعمالها الجمعيةأن یكون لدى املرشح إملام جید بأنشطة 

  - .الجمعيةأن یكون لدى املرشح تأھیل جامعي، وإملام بالجوانب املالیة واملحاسبیة وبطبیعة أعمال 



 أال یكون قد صدر بحق املرشح حكم بارتكاب عمل  بالشرف أو األمانة أو مخالف لألنظمة واللوائح

 في اململكة العربیة السعودیة أو في أي بلد آخر. 

 

-  

 لألنظمة واللوائح والتعلیمات ذات العالقة أال یكون اختیار 
 
 .املرشح مخالفا

 

-  

 .أال یقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال یزید على خمسة أعضاء    -               

  بينهماللجنة من  أعضاءیختار    -               
 
 یعین االجتماع، عن اللجنة رئیس غیاب حال وفي اللجنة، عضویة  ملدة  رئیسا

 لالجتماع
 
 .أعضاء اللجنة الحاضرون رئیسا

 :اآلتیة الحاالت بأحد تنتهي عضویته أن كما اإلدارة مجلس  من تعیینه تاریخ من بمهامهیقوم عضو اللجنة     -               

 .االدارة مجلس دورة إنتهاء -1

 .بالتعویض إذا وقعت االستقالة في وقت غیر مناسب الجمعيةاستقالته، وذلك دون االخالل بحق  -2

 .اللجنة في مهامهإصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدیة تمنعه من تأدیة  -3

 .دائنیه مع تسویة اجراء طلبه أو إعساره أو إفالسه بإشهارصدور حكم قضائي  -4

 األنظمة واللوائح في اململكة العربیةاإلدانة بارتكاب عمل ُمخل بالشرف واألمانة أو بالتزویر أو بمخالفة -5

 .السعودیة أو في أي بلد آخر 

 :صدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفائه من عضویة اللجنة ألي من األسباب اآلتیة -6

 .الجمعية بمصلحة ضرر  علیه یترتب مما وواجباته امهھإخالله بمسؤولیاته وم   -7

 .دون عذر مشروع تغیبه عن ثالثة اجتماعات متتالیة خالل سنة واحدة   -8

 غیر ما ذكر أعاله من األسباب التي یراھا املجلس؛ وذلك دون اإلخالل بحق العضو املعزول   -9

 .باملطالبة بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب الجمعيةتجاه 

 .ب ھذه الالئحةفقدانه في أي وقت ألي من قواعد االختیار لعضویة لجنة االستثمار املقررة بموج -10

 إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة بأحد الحاالت السابقة أو غیرھا أثناء مدة العضویة، كان للمجلس أن یعین -11

 في املركز الشاغر، على أن یكون ممن تتوافر فی
 
 ھذه  في اھإلی واملشار اللجنة لعضویة االختیار قواعد مھعضوا

 .الالئحة، ویكمل العضو الجدید مدة سلفه

 یعین من قبل مجلس اإلدارة-12  
 
 عاما

 
 .یكون للجنة أمینا

 

  : 
ً
 :  اللجنة ومسؤولیات مهامثانيا

 :كالتالي االستثمار لجنة ومسؤولیات مهامتكون 

 ا ھالعمل مع اإلدارة التنفیذیة لوضع استراتیجیة وسياسة لإلستثمار في الجمعية، بما يتناسبمع طبیعة أعمال  -1

 .اھبشأن  والتوصیة ا،ھل تتعرض التي واملخاطر تزاولهاواألنشطة التي 

 البیئة على تطرأ قد التي للتغیرات اھمراجعة استراتيجية وسياسة اإلستثمار بشكل  دوري للتأكد من مالءمت   -2

 والتوصية غیرھا، أو االستراتیجیة أهدافها أو ألعمالهاالجمعية أو التشريعات املنظمة  بهاالخارجیة التي تعمل 

 .ملجلس اإلدارة بخصوص التغییرات املقترحة على ھذه السیاسة



 .اإلشراف العام على األنشطة االستثماریة للجمعية ووضع إجراءات مالئمة لقیاس األداء االستثماري وتقییمه   -3

 والتوصية  دراسة وتقییم الفرص االستثمارية املقترحة من قبل إدارة الجمعية فیما یتعلق بالتعامالت التالیة   -4

 . بشأنها

 عملیات االندماج أو االستحواذ . -5

 .فیه التصرف أو قائم استثمار من خروج أو ملكیة نقل  أو بیع أو اءھأي ان -6

 املشاریع املشتركة بموجب اتفاقیة . -7

 االستثمار في املشاریع الجدیدة أو القائمة أو في مشاریع التوسعة وتوسعات املشاریع التي لدى الجمعية  -8

 .اھمصلحة فی

 حسب أهدافها .  اھ أي فرصة استثماریة ترغب إدارة الجمعية في الدخول فی -9

 .دراسة احتماالت التمویل للتعامالت املذكورة أعاله -10

 .التأكد من التزام الفرص االستثماریة املقترحة باألنظمة واللوائح والتعلیمات ذات العالقة   -11

 .الخاصة بعروض االستثمارات املقترحةتحدید وترتیب األولویات    -12

 .اھدراسة التقاریر الدوریة من اإلدارة التنفیذیة عن سیر أعمال الفرص االستثماریة املوافق علی   -13

 

 

 
ً
 صالحیات اللجنة  :ثالثا

 :اآلتیة الصالحیات لها یكون  ،مهامهالتتمكن لجنة االستثمار من تأدیة 

 تحال التي أو ،بها تختص التي املوضوعات دراسة في اللجنة مساعدة  اشأنهطلب املعلومات والبیانات التي من    -1

 .اإلدارة مجلس من اھإلی

 مهامها االستعانة بمن تراه من الخبراء أو املختصین أو من غیرھم في دراسة املوضوعات التي تندرج ضمن    -2

 .اإلدارة مجلس موافقة بعد وذلك ،ومسؤولياتها

ألف ريال ، على أن   100 عن اھالجمعية والتي تقل قیمت إدارة قبل من املقترحة االستثمارية الفرص على  عدمهااملوافقة من     -3

 .عدمهاُیثبت في محضر اجتماع اللجنة أسباب املوافقة من 

 الجمعية والتي  إدارة قبل من املقترحة االستثمارية الفرص على عدمهاالتوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة من    -4

 ألف ريال ، على أن ُيثبت في محضر اجتماع اللجنة أسباب املوافقة 100 عن قيمتهاتساوي أو تزید 

 عدمها من 

 

 

 

 

 

 : ضوابط عمل اللجنة : 
ً
 رابعا



 : اھاختصاصات رئیس اللجنة وأمین -أ

 :التالیة امھیتولى رئیس اللجنة امل   -

 .اھوالعمل على تعزیز فاعلیتإدارة اجتماعات اللجنة -1

 .تمثیل اللجنة أمام مجلس اإلدارة -2

 .دعوة اللجنة لالنعقاد مع تحدید وقت وتاریخ ومكان االجتماع، وذلك بعد التنسیق مع أعضاء اللجنة -3

 .اھإعداد جدول األعمال مع األخذ بعین االعتبار املوضوعات التي یرغب أحد أعضاء اللجنة إدراج -4

 ون املوضوعات املعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات كافیة تمكن اللجنة منضمان أن تك   -5

 .اھاتخاذ القرارات بخصوص 

 .التأكد من توافر الوقت الكافي ملناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة -6

  اھجدول أعمال اجتماعاتتعزیز املشاركة الفعالة لألعضاء في اجتماعات اللجنة من خالل دراسة املوضوعات املطروحة على    -7 

 اللجنة أھداف تحقیق في يسهم الذي بالشكل مھآرائ وبإبداء ، ومناقشتها

 من مھالتأكد من توافر املعلومات الكاملة والصحيحة ألعضاء اللجنة في الوقت املناسب ؛ لتمكین   -8

 مھامھتأدیة م

 التقاریر الدوریة عن أنشطة اللجنة ورفع توصيتهم وما توصلت إلیه من أعمال ملجلس اإلدارة  إعداد  -9

 .متابعة تنفیذ القرارات الصادرة عن اللجنة -10

 .وضع الترتیبات الالزمة إلجراء التقییم الدوري ألداء اللجنة -11

 

 ي : يل كما اللجنة أمین امھتكون م -ب

 .اللجنة رئیس مع بالتنسیق اھمقترح لجدول أعمال تنسیق اجتماعات اللجنة، ووضع -1

 ة  بنودلدراس الالزمة والوثائق ا،ھتبلیغ أعضاء اللجنة بمواعید االجتماعات وتزویدھم بجدول أعمال   -2

 .اجتماع اللجنة

 .خاص سجل في اھحضور وتوثیق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرھا وحفظ  -3

 .اھوالتقاریر التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنحفظ الوثائق والسجالت  -4

 .اھتقدیم العون واملشورة إلى اللجنة، في املسائل التي تندرج ضمن اختصاصات -4

 

 واجبات عضو اللجنة :   -ج

  القیام نع  واالمتناع امه،ھااللتزام بأحكام نظام الجمعيات التعاونية ولوائحها وسياساتها واألنظمة ذات العالقة عند ممارسته مل   -1

 بمصالح الجمعية .  اإلضرار شأنه من  عمل أي في املشاركة أو

  مل   -2
 
 .اھره في تحقیقبدو  للقیام الكافي الوقت تخصیص وعلیه ا،ھومسؤولیات اللجنة امھأن یكون مدركا

 عن أي تأثیر خارجي سواء من داخل الجمعية أو خارج   -3
 
 تقدیم عدم علیه یجب كما ا،ھالقیام بواجباته بعیدا

 .مصالحه الشخصیة على مصالح الجمعية

 .الجمعية مع تجاریة تعامالت له شخص  أي من دایاھعدم قبول ال   -4



 رئیس اھب یخطر موضوعية ملبررات إال اھالتحضیر لالجتماعات وااللتزام بحضورها وعدم التغیب عن   -5

، وتقبل
 
 .اللجنة اھاللجنة مسبقا

 عات اللجنة من خالل دراسة املوضوعات املطروحة على جدول أعمال املشاركة الفعالة في اجتما    -6

 .ومناقشاتها اجتماعاتها

 .ومسؤولياتها اللجنة امھقة، بمالعال  ذات واملواضیع املجاالت في التنظیمیة التطورات ملعرفة الجهدبذل    -7

 .العالقة  ذات األخرى  واملجاالت وأعمالهاالجمعية  أنشطة مجال في التطورات كافة ملعرفة الجهدبذل   -8

 

 : اجتماعات اللجنة
ً
خامسا

وذلك بناء  علي دعوة من رئيسها , كما يجب علي رئيس اللجنة دعوتها  تجتمع اللجنة علي األقل مرة واحدة كل ستة أشهر , -1

لإلجتماع في الحاالت اإلستثنائية ومنها علي سبيل املثال إذا طلب ذلك مجلس اإلدارة أو عضوين من أعضاء اللجنة أو إذا تطلبت  

 الظروف ذلك مع توضيع األسباب املوجبة لدعوة اإلجتماع اإلستثنائي. 

 جنة تواریخ وجدول أعمال اجتماعات العام املالي قبل بدایته، وتوجه الدعوة لجضور اجتماع تعتمد الل -2

 على األقل، ویرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق واملعلومات  (15)اللجنة قبل موعده ب ـ 
 
 یوما

 .بشأنهاالالزمة ملناقشة املوضوعات املعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات 

  (5)یجوز في الحاالت االستثنائیة توجیه الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـ    -3
 
 أیام على األقل، ووفقا

 .إلجراءات الدعوة املحددة في ھذه الالئحة

 .ارةمقر الجمعية ، ویجوز لها أن تجتمع خارج مقر الجمعية بعد موافقة مجلس اإلد في اھتعقد اللجنة اجتماعات   -4

 الح ضور -في حاالت ال ضرورة –ی شترط ل صحة االجتماع حضور غالبیة أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة   -5

 .من خالل االستعانة بإحدى وسائل االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك

 اال اھأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتال یحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة من غیر    -6

 .بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأیه أو الحصول على مشورته

 تصدر قرارات اللجنة بأغلبیة أ صوات األعضاء الحا ضرین، وعند تساوي األ صوات یرجح الجانب الذي    -7

 .صوت معه رئیس االجتماع

على أن یثبت اعتراضه صراحة في محضراالجتماع مع بیان أسباب   یحق لعضو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة    -8

 لإلعفاء من املسؤولیة إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو  
 
اعتراضه، وال یعد غیابه عن حضور االجتماع الذي یصدر فیه القرار سببا

 بعد علمه به
 
 .عدم تمكنه من االعتراض علیه مباشرة

 

 

 

 

 

 
ً
 توثیق اجتماعات اللجنة :  :سادسا



 :ُيعد أمین اللجنة محاضر توثیق اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن ما یلي  -

 .ایتهھمكان االجتماع وتاریخه ووقت بدایته ون -1

 أ سماء األع ضاء الحا ضرین وغیر الحا ضرین، مع بیان أ سماء املدعوین لحضور االجتماع من غیر  -2

 .أعضاء اللجنة

 .وجدت  إن االعتراضات وأسباب اھارات اللجنة مع بیان نتائج التصویت علیمداوالت وقر  -3

 وآلیة  ا،ھملباشرت الزمني  الوقت وتحدید املتخذة، القرارات تنفیذ عن املسؤولة ةھتحدید الج   -4

 .اھمتابعت

 على مھمالحظاتُیرسل أمین اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنة، وعلى أعضاء اللجنة إبداء    -5

 .أیام عمل من تاریخ اإلرسال املشار إلیه (5)خالل مدة أقصاھا –إن وجدت   –مسودة املحضر 

بعد معالجة مالحظات أعضاء اللجنة على مسودة املحضر، وبعد موافقة رئیس االجتماع، ُيرسل أمین اللجنة املسودة بعد    -6

 ھالتعدیل ألعضاء اللجنة تم
 
 .التالي  نةاللج اجتماع في العتمادھا یدا

  به جدول أعمال االجتماع وجمیع الوثائق املصحوبة به في سجل خاص    -7
 
 یحفظ محضر االجتماع مرفقا

 .اھیوقعه رئیس اللجنة وأمین
 

 
ً
 متابعة أعمال اللجنة :  :سابعا

 يلي إجتماع اللجنة. یرفع رئیس اللجنة توصياتها وما توصلت إلیه من نتائج ملجلس اإلدارة، وذلك في أول اجتماع للمجلس
 

 
ً
 تقییم عمل اللجنة :  :ثامنا

 مستوى  املثال سبیل   على التقییم عناصر تتضمن أن على دوري بشكل اھتقوم اللجنة بتقییم نتائج أعمال

 .اھل املحددة امھللم  اھفاعلیة اللجنة في مباشرت
 

 
ً
 سریة أعمال اللجنة :  :تاسعا

تیحت له، وما یطلع علیه من وثائق، وال یجوز له بأي حال من  
ُ
یجب على عضو اللجنة االلتزام باملحافظة على سریة املعلومات التي أ

  یستعمل أن أو االدارة، مجلس من بذلك له یصرح مالم ةھج أو فرد ألي اھالبوح ب - عضویته اءھحتى في حال انت –األحوال 
 
  من أیا

وللجمعية الحق في مطالبته بالتعویض في حال اإلخالل بما جاء   للغیر، أو أقاربه ألحد أو له شخصیة فعةمن لتحقیق املعلومات ھذه

 .في ھذا املادة، كما یسري ذلك على أمین اللجنة
 

 
ً
 تعارض املصالح :  :عاشرا

 یجب على العضو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح الجمعية، ویقصد بتعارض-1

املصالح وجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ألي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ،

 في استقاللیة رأي عضو اللجنة الذي  )أو االعتقاد بتأثیر تلك املصلحة(ویكون من شأن تلك املصلحة التأثیر 

 عن وج
 
 .نیةھامل نظره ةھیفترض أن یكون معبرا

للعضو أي تعارض في املصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعلیه اإلفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة  إذا كان-2

املوضوع، على أن ُیثبت ذلك في محضر االجتماع، وال یجوز له في ھذه الحالة حضور مناقشة املوضوع ذي العالقة أو املشاركة في  

 .مناقشته أو التصویت علیه



 ضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود واألعمال التي تتم لحسابال یجوز أن یكون لع-3

 الجمعية، كما ال یجوز له أن یشترك في أي عمل من شأنه منافسة الجمعية، أو أن ینافس الجمعية في أحد 

 .فروع النشاط الذي تزاوله

 في -4
 
إذا تخلف عضو اللجنة عن اإلفصاح عن مصلحته في العقود واألعمال التي تتم لحساب الجمعية سواء قبل تعيينه عضوا

اللجنة أو أثناء عضويته, جاز للجمعية املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي 

 كربح أو منفعة تحققت له من ذل

إذا تخلف عضو اللجنة عن اإلفصاح عن مشاركته في أي عمل من شأنه منافسة الجمعية، أو أن ینافس الجمعية في أحد فروع  -5 

  .بالتعویض املختصة القضائیة ةھالنشاط الذي تزاوله، كان للجمعية أن تطالبه أمام الج

 الفرص أو اھمن أي من أصول الجمعية أو معلومات-بشكل مباشر أو غیر مباشر-ال یجوز أن یستغل أو یستفید عضو اللجنة -6

كما ال یجوز له االستفادة من تلك الفرص االستثماریة   -. اھحتى وإن اتخذ القرار بعدم املض ي ب – اھلدراست الخاضعة االستثماریة

 .عضویته اءھحتى بعد انت

 ةھو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام الجفي حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثماریة، فإنه یجوز للجمعية أ-7

كما یجوز للجمعية املطالبة بالتعویض   .االستثماریة الفرصة تلك من تحققت  منفعة أو ربح أو عمل أي  بإبطال املختصة القضائیة

 .املناسب

 

 مكافآت أعضاء اللجنة :  :احد عشر

 لسیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة وكبار التنفیذیین املعتمدة من  
 
یستحق عضو اللجنة مكافأة سنویة وفقا

ة الجمعیة العامة للجمعي



 يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمسن اللجنة من مكافآت وبدالت . 

عامة بإعفاء العضو من عضویة اللجنة بسبب التغیب عن ثالثة اجتماعاتمتتالیة خالل سنة في حال صدور قرار من الجمعیة ال

واحدة دون عذر یقبله مجلس اإلدارة، فال یستحق ھذا العضو أي مكافآت أو تعویضات عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره،  

 .وعلیه إعادة جمیع املكافآت والتعویضات التي صرفت له عن تلك الفترة

آت وتعویضات وأي تكالیف أخرى مكاف  من صرف ما واسترداد اھیحق للجمعية املطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بسمعت

 بالشرف   ُمخل عمل العضو  ارتكاب حال في وذلك بمسؤولیاته، العضو  قیام  یلھلتس الشركة اھتحملت

اململكة العربیة السعودیة أو في أي بلد آخر أوعند إخالله للقیام بمسؤولیاته واألمانة أو بالتزویر أو بمخالفة األنظمة واللوائح في 

 .الشركة  بمصلحة ضرر  علیه یترتب مما وواجباته امهھوم

 

 :  مراجعة الالئحة :اثنا عشر

  وال املجلس، یراه ما ووفق العالقة ذات واللوائح األنظمة مع  یتماش ى بما اھتخضع الالئحة للمراجعة الدوریة بغرض تطویرھا وتحدیث

 .اإلدارة مجلس من بتوصیة إال اھتعدیل علی أي  إجراء یجوز 

 

 :  النفاذ :ثالثة عشر

 تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من  مجلس اإلدارة. 

 

 


