
 

 

 

 

 

 لجنة األوقاف واالستثمار 

 

افق 22/5/1443 ( وبتاريخ5معتمدة بموجب محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )  •  26/12/2021هـ املو

 

  :
ً
 أعضاء اللجنة: أوال

  )عضو مجلس اإلدارة(                                                  األستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي -1
 
 رئيسا

                                                                       )عضو مجلس اإلدارة( األستاذ الدكتور/صالح بن سليمان الرشيد -2
 
 عضوا

                                                                                       )عضو مجلس اإلدارة(  األستاذ/ مشعل بن محمد الشعالن -3
 
 عضوا

                                                                                )عضو مجلس اإلدارة(  األستاذ/ خالد بن حمود الجويرة -4
 
 احتياطي  عضوا

 

:
ً
 االستشارية:   الهندسية اللجنة مهام ثانيا

 : اللجنة رئيس مسؤوليات  •

 . بالئحتها م االلتزا وضمان  ة اللجن   أعمال  على اإلشراف  .1

مبنية   اللجنة،   تتخذها  التي  القرارات   سالمة   ضمان  .2  مجلس   أهداف   مصلحة تحقيق   في  وتصب  معرفية  أسس  على   وأنها 

 . االستثمارية املحفظة  واستدامة تنمية  في اإلدارة

 : ومنها اللجنة أمين  بمساعدة ومتابعتها اللجنة  أعمال  إدارة .3

 . اللجنة ذا طلب عقد  إ أو  للجنة مجدول  اجتماع  لعقد الدعوة -أ 

  ألعضاء   الوافية  واملعلومات  التقارير  وإرفاق  إلرسال  والتنسيقلألولويات    وفقا  اللجنة  أعمال  جدول   موضوعات  حديدت -ب

 . اللجنة اجتماع في التوصيات اتخاذ في للمساعدة اللجنة 

 . بذلك نائبه تفويض أو اللجنة  اجتماعات ترؤس -ت

 التصويت وعملية  املوضوعات  طرح على واإلشراف  االجتماع  أثناء النظام وحفظ  اللجنة اجتماع   إدارة -ث

 . النتائج  وإعالن

 .املجلس  عن الصادرة  القرارات وكذلك  وتوصياتها، اللجنة  تتخذها التي  القرارات وتنفيذ  تفعيل متابعة .4

 . واحدا فريقا يعمل ن  أ  وضمان اللجنة وأنشطة  أعمال في الكاملة  املشاركة  من اللجنة  أعضاء جميع تمكين .5

 . وقته في حولها املناسب القرار   واتخاذ تأجيلها وعدم والهامة  األساسية  القضايا بمناقشة اللجنة  قيام من  التحقق  .6

  وفعالية صحة لضمان  وذلك املختصة الرقابية  الجهات  تصدرها  التي   والتعاميم واللوائح  األنظمة  جميع اتباع من  التحقق  .7

 . وتوصياتها  اللجنة اجتماعات 

 رأيهم  إلى لالستماع  التنفيذية  اإلدارة أو  واملختصين الخبراء من  يراه ملن اللجنة اجتماعات لحضور  الدعوة توجيه .8

 .التصويت  حق لهم  يكون  أن  دون  مشورتهم،  على الحصول  أو

 .اللجنة  اجتماعات  محاضر  اعتماد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : اللجنة عضو  مسؤوليات  •

 : خالل من  اللجنة  أهداف  تحقيق على التعاون 

 طارئة  ألسباب أو مسبقا اللجنة  أمين أو  رئيس به يخطر مشروع لعذر  إال عنها التغيب م  وعد اللجنة   اجتماعات حضور  .1

  أو  القيام  عن واالمتناع اللجنة، في عضويته مهام   ممارسته عند  الصلة ذات  واألنظمة الالئحة  هذه بأحكام التام  االلتزام .2

 . االستثمارية املحفظة  شؤون  لتدبير إساءة يشكل  عمل  أي في املشاركة 

 .بفاعلية  فيها واملشاركة اللجنة الجتماعات  والتحضير  بمسؤولياته، لالضطالع  كاف وقت تخصيص .3

 . بشأنها الرأي   إبداء  قبل اللجنةا فيه تنظر التي  باملوضوعات الصلة  ذات املعلومات  وتحليل دراسة .4

 .للوقف العامة املصلحة االعتبار  في األخذ مع وحيادية، بمسؤولية النظر  وجهة عن والتعبير  باآلراء املساهمة .5

  لحساب تتم التي  والعقود  األعمال في –  مباشرة غير أو ة  مباشر – له مصلحة  بأي  وفوري كامل  بشكل اللجنة إبالغ .6

 . االستثمارية  املحفظة

 . اللجنة   في عضويته طريق  عن عليها وقف أسرار  أي  إفشاء  أو إذاعة  عدم .7

 اللجنة   أعمال  تخص التي األمور   عن الحديث أو لإلعالن االجتماعي التواصل  وسائل أو  اإلعالم وسائل استخدام  عدم .8

 . االستثمارية املحفظة ملصلحة  الالزمين،  واالهتمام العناية  بذل ،مع نية وبحسن  كاملة،  معلومات  على بناء   العمل .9

 . العضوية  على املترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك  .10

 . األكمل الوجه  ى عل  اللجنة في بمهامه الوفاء  من تمكنه عدم حال  في اللجنة  عضوية من  االستقالة .11

 : اللجنة  أمين مسؤوليات  •

 والقواعد  بالضوابط وااللتزام النظامية املتطلبات جميع استيفاء  وضمان اللجنة  الجتماعات والترتيب   اإلعداد .1

 . النعقاده  الالئحة في الواردة

 .بها  األعضاء وتزويد اللجنة اجتماعات  أعمال  جدول  صياغة .2

 .اللجنة  اجتماع  في مناقشتها  م سيت التي والبيانات والوثائق  باملعلومات اللجنة أعضاء تزويد .3

 .ومداوالت نقاشات من  دار  ما  وتدوين اللجنة اجتماعات ر  محاض وتسجيل صياغة .4

 . منظم  خاص سجل في وحفظها التصويت  ونتائج اللجنة توصيات توثيق .5

 .وجدت إن  أبدوها  التي والتحفظات الحاضرين األعضاء أسماء تبين  قائمة  إعداد .6

 . الحاضرين األعضاء  جميع من  اللجنة  اجتماعات محاضر  توقيع .7

  عاتقه على وتقع واملراسالت، والقرارات االجتماعات  ومحاضر رات  ذلك في بما اللجنة مستندات   كافة على املحافظة .8

 .املعلومات سرية على املحافظة  مسؤولية

 .عليها  يطرأ  ما  وتحديث اللجنة لعضوية النظامية  اإلجراءات  من  التأكد .9

 .مالية سنة  كل  بداية عند  اللجنة الجتماعات  السنوي   التقويم  اقتراح .10

 . ها  رئيس  من  أو  اللجنة  قبل من إليه تسند مسؤوليات أو  أخرى   مهام أي تنفيذ .11

 للجنة الحق في االستعانة بأي أشخاص أو جهات متخصصة حسب الحاجة.  •

 


