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لجنة االستثمار
اسم اللجنة
نوع اللجنة
تاريخ الترشيح ودراسة متطلبات اللجنة
تاريخ اعتماد اللجنة
جهة التكليف
اعتماد القرارات
أهداف اللجنة

مهام اللجنة

لجنة االستثمار
دورية االنعقاد شهرية
األحد  26جمادى األول 1442هـ املوافق 2021/1/10م
2020/11/19م
مجلس اإلدارة
تعتمد القرارات من رئيس اللجنة
 .1رفع نسبة النمو املالي في الجمعية.
 .2تحقيق االستدامة املالية للجمعية.
 .3دراسة السوق املحلي وفرص االستثمار.
 .4تحقيق عوائد مجزية من االستثمارات الحالية.
 .1وضع خطط االستثمار.
 .2رفع تقارير االستثمار ملجلس اإلدارة.
 .3متابعة خطط االستثمار وفق مؤشرات األداء املرسومة.
 .4فتح آفاق استثمارية تتالءم مع توجهات الجمعية.
 .5دراسة مخاطر االستثمار والرفع بذلك ملجلس اإلدارة.
 .6مراقبة األداء االستثماري.
 .7حصر وتحديث كافة البيانات وتوفيرها عند طلبها من
الشركاء واألطراف املعنية.
 .8إعداد تقارير املشاريع االستثمارية.
 .9تحديــد اســتراتيجيات وسياســات االستثمار(تخضــع ملوافقــة
املجلــس) واملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بتصنيــف وتقييــم
األصــول ااالستثمارية واتجاهــات توزيــع األصول
واالستثمارات.
- .10إقرار آليات جمع واستقبال التبرعات والهبات واألوقاف.
 .11اســتعراض االستثمارات التــي تقــوم بهــا (كفو) أو نيابــة عنهــا
وفقــا للحــدود التــي يحددهــا املجلــس واملوافقــة عليهــا.
 .12اسـتعراض االسـتثمارات الجديـدة املقترحـة ورصـد مـدى
تماثـل هذه االسـتثمارات مع السياسـات واإلجراءات
االسـتثمارية.
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صالحيات اللجنة

أعضاء اللجنة

 .13اسـتعراض واعتمـاد بشـكل دوري أي معاييـر اسـتثمارية أو
أجهـزة قياسـية أخـرى تـم توظيفهـا مـن قبـل (كفو) ملراقبـة
أداء اسـتثماراتها.
 .14أداء أي مســئوليات أخــرى تتعلــق باألنشطة االستثمارية ل ـ
(كفو) أو غيرهــا مــن السياســات أو املوضوعــات وفق ـا ملــا
يحيلــه إليهــا املجلــس أو الرئيــس.
 .15تقديـم تقريـر دوري ملجلـس األمناء عـن كافـة القـرارات
واإلجراءات واألعمال التـي قامـت بهـا.
 .1عقد االجتماعات الدورية ورصد محاضرها.
 .2اإلدارة الداخلية لالستثمارات وفق الخطط.
 .3وضع الحلول للمشكالت القائمة.
 .4يحـق للجنـة املراجعـة والتدقيـق عن أي نشـاط يندرج تحـت
صالحياتهـا أو ضمن مهامها ومسـؤولياتها ودراســة أبعــاد ذلــك
النشــاط ويجــوز لهــا االســتعانة بالجهــات االستشــارية
املتخصصــة فــي مجــال االسـتثمار أو املحاسـبة أو القانـون أو
أي استشـارات أخـرى متـى مـا رأت أهميـة لذلـك.
 .5يحق للجنــة الوصــول إلــى جميــع املســتندات واملعلومــات
االلزمــة لهــا بمــا يمكنهــا مــن أداء اختصاصاتهــا ومهامهــا علــى
الوجــه اأملثــل
أ .خالد بن إبراهيم العشبان (رئيسا)
أ .غادة بنت أديب العبدالجبار (عضوا)
أ .هيفاء القويفلي (عضوا) و(أمينة سر اللجنة).

