
 

 

 

 

 

 واالستثمار  المالية الموارد الئحة لجنة

الثاني  اإلصدار  

 1443صفر  7
 

 

  



 

 

  



 

 تشكيل اللجنة:قرار 

م املؤرخ 2021لعام  6رقم بقرار جملس اإلدارة  واالستثمار املالية املواردمت تشكيل جلنة 
م، برئاسة ناصر بن عبد 25/08/2021هـ املوافق 17/01/1443 يف تاريخ يوم األربعاء

، ومتت اهلل اهلاجري، وعضوية كل من: حممد خلف العتييب، وعجاب حممد املري
يوم  4جملس اإلدارة باجتماعه رقم  إضافة عضوية مشاري عبد اهلل العتييب بقرار

 م.14/12/2021املوافق  10/5/1443الثالثاء يف تاريخ 
 

 للجنةاهلدف من ا

الفرص االستثمارية ذات العوائد اجملزية وفقا املوارد املالية وزيادة تهدف اللجنة اىل 
 للوائح واالنظمة املعتمدة يف اجلمعية.

 

 - مهام ومسؤوليات اللجنة:

 داد وصياغة السياسة االستثمارية والوقفية وعرضها على جملس اإلدارةإع .1

 .االستثمار يف اجلمعيةاملوارد املالية واالشراف على تأسيس وحدة  .2

 .املساهمة يف تأسيس األوقاف وحتسني أداءها  .3

 متابعة تنفيذ السياسة االستثمارية والوقفية والتوصية بالتعديل عند احلاجة. .4

 .دراسة خطط احتواء اخلسائر احملتملة يف املشاريع االستثمارية للجمعية .5

من إدارة املوارد املالية واالستثمار الستثمارية والوقفية املقدمة دراسة الفرص ا .6
ودراسة جدوى املشاريع االستثمارية والوقفية اليت تنوي اجلمعية باجلمعية 

 االستثمار فيها

تقييم مشاريع اجلمعية االستثمارية ومالئمة العائد الرحبي وعدم الدخول يف  .7
 املضاربات املالية 

 زمة لتحقيق قرارات استثمارية ووقفية فعالة ودقيقة.توفري البيانات الال .8

مراجعة مالئمة السياسة االستثمارية العامة يف ضوء أنشطة اجلمعية وقدرتها  .9
 على حتمل املخاطر بصورة عامة. 



 

 

 -االجتماعات :

 تعقد اللجنة اجتماع كل شهرين ويكون قبل موعد اجتماع جملس اإلدارة. •
عدد أعضاء اللجنة، وتصدر  أكثر من نصف القانوني حبضوريكتمل النصاب  •

 القرارات بأغلبية األصوات.

ال جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة تفويض أي شخص خارج اللجنة باحلضور  •
  نيابة عنه.

 توقيع حماضر اجتماعات اللجنة من كافة األعضاء احلاضرين لالجتماع.  •

مني اللجنة يف سجل اجتماعات يتم االحتفاظ مبحاضر االجتماع عن طريق أ •
 اللجنة ويتم االحتفاظ به داخل مقر اجلمعية.

بناء على قرار األعضاء وتقدير اللجنة جيوز هلم دعوة من يرونه مناسبًا من  •
أعضاء جملس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية او املختصني يف موضوع املناقشة 

 صويت على القرارات. حلضور اجتماعات اللجنة واملشاركة فيها دون حق الت

يكون املدير التنفيذي للجمعية امينًا للجنة، وله تفويض من يراه مناسبًا من  •
 اإلدارة التنفيذية لذلك. 

  حيق ألمني اللجنة التصويت على قراراتها.ال •

ال يرتتب على اجتماعات اللجنة أي مصاريف او حقوق مالية عدا ما يتعلق  •
 وتهيئة املكان.مبصاريف احلوكمة من ضيافة 

 

 اللجنة: توصيات

 اىل رئيس جملس االدارة خالل يوم عمل واحداللجنة  ترفع توصيات

  



 

  -تشكيل اللجنة: 

تشكل بقرار من جملس إدارة اجلمعية جلنة تسمى )جلنة املوارد املالية واالستثمار(، 
أعضاء جملس أثنني من تتكون من ثالثة أعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم 

وجيب أن يتمتع األعضاء على أن يكون رئيس اللجنة عضوًا يف جملس اإلدارة و اإلدارة
 .باخلربة واملعرفة الكافية يف املسائل املالية واالستثمار

 

 


