
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستثمارالئحة عمل لجنة اال  



 

 

 

 

 

 

 مقدمة

تم إعداد الئحة لجنة االستثمار )"اللجنة"( التابعة لمجلس إدارة شركة الِعلم ألمن المعلومات بهدف التوافق مع الئحة 

حوكمة شركات المساهمة الغير مدرجة. تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار 

 .أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم

 لى: الهدفالمادة األو

تهدف لجنة االستثمار إلى مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه الرقابية واإلشرافية بكفاءة وفعالية، ومن أهدافها 

 :على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي

مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بالمسئوليات المناطة به من خالل وضع مبادئ توجيهية لالستثمارات غير  -

 .للشركة (non-organic) العضوية

تحديد أهداف االستثمار والسياسات االستثمارية واإلشراف على األنشطة االستثمارية بناء على موافقة  -

 .مجلس اإلدارة

 .اتخاذ القرارات االستثمارية وفق جدول الصالحيات المعتمد من مجلس اإلدارة -

 .االستثمارية ورصد نتائج العمليات االستثمارية بانتظامتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة فميا يتعلق باألنشطة  -

 .التأكد من مدى التقيد مع السياسات االستثمارية للشركة والمبادئ التوجيهية -

 .إعداد التقارير حول النتائج الكلية لالستثمار ورفعها الى مجلس اإلدارة -

ده مجلس اإلدارة ضمن محيط اختصاصات مساعدة مجلس اإلدارة في أداء أي أنشطة / مهام وفقا لما يحد -

  .اللجنة، وذلك لتسهيل تنفيذ عمليات استثمارات الشركة بسالسة

 قواعد وضوابط عضوية اللجنة  المادة الثانية:

  :ُتَشكل لجنة االستثمار بقرار من مجلس اإلدارة وذلك كالتالي .1

 .(2) تتكون اللجنة من أعضاء ال يقل عددهم عن -أ

 .ار مجلس اإلدارة رئيس اللجنةيحدد قر -ب

( سنوات بحد أقصى بحيث تبدأ من حين قرار مجلس اإلدارة بتشكيل اللجنة وتنتهي 3تكون مدة عضوية اللجنة ) -ت

 :بالتزامن مع فترة مجلس اإلدارة كما تنتهي عضوية أعضاء اللجنة في الحاالت التالية

عضويته تنتهي بانتهاء عضويته في مجلس اإلدارة أو في حالة كان العضو عضوًا في مجلس اإلدارة، فإن  -

  .باستقالته الطوعية من اللجنة والتي تقدم لرئيس اللجنة وتعتمد من مجلس اإلدارة

 .في حال لم يكن عضوًا في مجلس اإلدارة، تتوقف العضوية إما باالستقالة أو بانتهاء فترة اللجنة -

/ أو كل أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبا، كما يجوز لعضو  يحق لمجلس اإلدارة عزل/أو استبدال أي من -

 .اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب

 التزامات العضوية المادة الثالثة:

 على أعضاء اللجنة اإلفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أيٍّ من الموضوعات التي ُتعرض (1

على اللجنة، كما يجب على اللجنة النظر في أّي حالة تعارض مصالح قد تنشأ ألّي من أعضائها في أي من الموضوعات 

التي ُتعرض عليها بما يحقق العدالة والكفاءة ويتوافق مع األحكام ذات العالقة، كما يجب على ذلك العضو االمتناع 

 .صويت عليهعن حضور مناقشة الموضوع محل تعارض المصالح والت

التصويت على الموضوعات المعروضة على اللجنة، باستثناء الموضوعات التي يكون للعضو فيها مصلحة مباشرة  (2

 .أو غير مباشرة

 .من حضور أّي اجتماع للجنة –ألي سبب  –حضور االجتماعات، وتبليغ رئيس اللجنة في حال عدم التمكن  (3

 .ه عند غيابه عن أّي اجتماع للجنةعدم توكيل شخص آخر للحضور نيابة عن (4

 .إبالغ رئيس مجلس اإلدارة في حال رغبته في االستقالة من عضوية اللجنة (5

 .يلتزم عضو اللجنة بالمحافظة على أسرار الشركة (6



 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة: المهام والمسؤوليات

  :تشمل مهام اللجنة، على سبيل المثال وليس الحصر، مايلي

استراتيجية االستثمار وسياساته والمبادئ التوجيهية له واعتمادها من مجلس اإلدارة، والتوصية بتعديلها تحديد  ( 1

كلما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتصنيف األصول، واتجاهات توزيع األصول 

 .واالستثمارات المحظورة والتقييم

االستثمارية أو األجهزة القياسية التي يتم توظيفها من قبل الشركة لمراقبة أداء استثماراتها، تحديد المعايير  (2

 .والمراجعة الدورية لها

االشراف على وضع خطة الستثمار الفوائض النقدية واألموال التي يتم اقتراضها لغرض االستثمار وذلك لزيادة  (3

 .العائدات إلى أقصى حد ممكن

تثمارات المقترحة واتخاذ الالزم بخصوصها، سواء بالموافقة على ما يسمح به جدول الصالحيات استعراض االس (4

 .المعتمد او الرفع بها لمجلس اإلدارة العتمادها

استعراض ومراجعة التوصيات بتأسيس أو االستحواذ على شركات بشكل كلي أو جزئي، واتخاذ الالزم بخصوصها،  (5

به جدول الصالحيات المعتمد أو الرفع بها لمجلس اإلدارة للتوجيه بخصوصها، والعمل  سواء بالموافقة على ما يسمح

 .بما يفوض به مجلس اإلدارة بناًء على ذلك

اإلشراف على إداء العمليات االستثمارية ورصد مدى امتثال هذه االستثمارات الستراتيجيات االستثمار  (6

 .وسياساته

االستثمارات والتأكد من تحقيقها لالهداف المتفق عليها، واتخاذ اإلجراءات  المراجعة الدورية لتقارير أداء (7

 .المناسبة بحسب جدول الصالحيات المعتمد و/أو الرفع لمجلس اإلدارة للتوجية

استعراض ومعالجة المسائل المعلقة باالمتثال للزكاة / للضرائب المرتبطة بمعامالت االستثمار والتأكد من  (8

  .ارات التي تقوم بها الشركة مع الضوابط الشرعيةتوافق االستثم

أداء أي مسئوليات أخرى تتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة أو غيرها من السياسات أو الموضوعات وفقا لما  (9

 .يكلف به مجلس اإلدارة اللجنة من وقت آلخر

 المادة الخامسة: اجتماعات وإجراءات وضوابط عمل اللجنة

 .ماعات من ِقبل رئيس اللجنة، أو بناًء على طلب أي عضوين من أعضائهاُتحدد االجت .1

يتولى رئيس اللجنة رئاسة جميع اجتماعات اللجنة. وفي حال غيابه، يجب على األعضاء الحاضرين تعيين رئيس  .2

 .ليتولى ذلك بالنيابة عنه

 .ت والمكافآت إال بدعوة من اللجنةال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين حضور اجتماعات لجنة الترشيحا .3

يتولى أمين السر باالشتراك مع رئيس اللجنة، مسؤولية إعداد جدول أعمال االجتماعات والوثائق ذات الصلة،  .4

( أيام من موعد االجتماع إما بإشعار مكتوب أو شفويًا أو عبر الهاتف أو بالبريد 5على أن يعمم على أعضاء اللجنة قبل )

 .اإللكتروني

 عدد االجتماعات .أ

 .يجتمع أعضاء اللجنة مرتين سنويًا على األقل على أساس نصف سنوي، أو أكثر من ذلك بحسب الحاجة

 التصويت والنصاب القانوني .ب

 .ال تصح اجتماعات اللجنة إاّل بحضور أغلبية أعضائها .1

على الرغم من ذلك، يمكن حضور األعضاء  ال يحق ألعضاء اللجنة توكيل شخص آخر لحضور االجتماعات بداًل منه، .2

 .من خالل االستعانة بوسائل االتصال الحديثة، وُيعتبر الحضور فعلي

 .يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد .3

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين الممثلة في االجتماع، وفي حالة تساوي األصوات، يكون لرئيس  .4

 .األرجحاللجنة الصوت 



 

 

 

 

 

 

 محاضر االجتماعات .ت

يتولى أمين السر تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة، وتشمل جميع اإلجراءات والوقائع والقرارات والمداوالت  .1

 .( أيام10والحضور، على أن تعمم على جميع أعضائها بعد الموافقة عليها في غضون )

 .ت، والتوقيع عليها من ِقبل جميع األعضاء الحاضرينيجب الحصول على موافقة األعضاء على محاضر االجتماعا .2

 .يحتفظ أمين السر بسجل الجتماعات اللجنة ويجب عليه عرضه أمام مجلس اإلدارة من خالل رئيس اللجنة .3

 أمين سر اللجنة .ث

  :للجنة تعيين أمين سر لحفظ سجالت إجراءات وقرارات اللجنة، وذلك على النحو التالي

 .أمين سر اللجنة من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهمأن يكون  -1

 .أال يكون ألمين السر أي حق تصويت بشأن التوصيات والتوجيهات والقرارات -2

 :تشتمل مسؤوليات أمين السر، على سبيل المثال ال الحصر -3

 .جدولة االجتماعات -

 .تقديم الدعم اإلداري واللوجستي -

 .الجتماعاتصياغة جدول االعمال ومحاضر ا -

 .االحتفاظ بسجالت كاملة الجتماعات اللجنة -

 .تعميم قرارات اللجنة على األطراف المعنية -

 .التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرارات اللجنة التي تتطلب االمتثال لقوانين واتخاذ التدابير التنظيمية -

 .وضع آلية لتعقب قرارات اللجنة ومتابعتها -

  .مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنةتنفيذ أية  -

 المادة السادسة: صالحيات اللجنة

  :يتم تمكين اللجنة، وفاًء لدورها، من

االستعانة بالمستشارين لقانونيين، والمحاسبين، والمستشارين المستقلين، أو تحمل مصاريف أخرى لهذا  -1

 .ت المعتمدةالغرض، والتي تتحمل الشركة أتعابها وفق الصالحيا

طلب أي موظف يعمل لدى الشركة، أو المستشار القانوني الخارجي للشركة، أو مراجعي حساباتها الخارجيين  -2

 .لالجتماع مع اللجنة أو أي من أعضاها

  .حضور رئيس اللجنة للجمعية العامة العادية للرد على األسئلة المطروحة من قبل المساهمين -3

 التقاريرالمادة السابعة: إصدار 

 :تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة على النحو اآلتي

 .بعد كل اجتماع للجنة .1

 .بشأن أية مسائل أخرى متصلة بمسؤوليات اللجنة .2

 .األنشطة أو القرارات أو التوصيات الرئيسية التي تراها اللجنة مناسبة .3

ة أو تقرير كتابي من ِقبل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها يمكن أن يقدم التقرير إلى مجلس اإلدارة بصورة شفوي .4

 .الذين تعينهم اللجنة لتقديم التقرير

يجب أن يتضمن تقرير لجنة االستثمار عدد االجتماعات المنعقدة خالل السنة وعدد االجتماعات التي حضرها كل  .5

  .عضو إلدراجها في تقرير مجلس اإلدارة

 والتعديالت: المراجعة ثامنةالمادة ال

يتم مراجعة هذه الالئحة بشكل دوري بناًء على توصية مجلس اإلدارة على أن تقدم التعديالت واالقتراحات لمجلس 

 اإلدارة العتمادها في أقرب اجتماع له. وتجري اللجنة تلك التقييمات والمراجعات بالطريقة التي تراها.

 

 


