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املادة األولى: التعريف   

تسمى هذه القواعد )القواعد املنظمة لعمل جلنة االستثمار بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز(.

املادة الثانية: أهداف القواعد 

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل جلنة االستثمار يف اجلامعة، من خالل حتديد مهامها وصالحياتها. 

املادة الثالثة: تشكيل اللجنة

يُسّمى أعضاء اللجنة بقرار من مجلس اجلامعة، بناًء على ترشيح من رئيس اجلامعة.. 1

يحـــــدد يف قـــرار تشـــكيل اللجنـــة رئيُســـها، ويجب أن يكـــون من أعضـــاء مجلـــس اجلامعة، ومهـــامُّ اللجنة . 	
واختصاصاتُهـــا، والصالحيـــاُت املخولـــة لهـــا، ومكافـــأةُ أعضائها، ومـــدةُ عملها. 

إذا شـــغر مركـــز أحد أعضـــاء اللجنة، يعني مجلس اجلامعة عضوا يف املركز الشـــاغر، علـــى أن تتوافر فيه . 	
اخلبـــرة والكفاءة، وشـــروط العضوية، ليكمل العضو اجلديد مدة ســـلفه.

يشترط يف عضو اللجنة:. 	
أن يكون سعودي اجلنسية.أ. 

 أن يكون كامل األهلية.	. 

أن يكون من ذوي اخلبرة والكفاءة.	. 

أال يكون صدر يف حقه حكم نهائي بإدانته بجرمية مخلة بالشرف واألمانة، ما لم يكن قد ُردَّ إليه اعتباره.د. 

أال يكون التعيني مخالفا لألنظمة واللوائح أو التعليمات ذات العالقة.هـ. 

عدم تعارض مصلحة العضو مع العمل باللجنة، ومصلحة اجلامعة ككل.و. 
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املادة الرابعة: انتهاء عضوية عضو اللجنة 

تنتهي العضوية باللجنة يف احلاالت اآلتية:
 وفاة العضو.أ. 
 انتهاء مدة عضويته.	. 
 االستقالة، على أن يصدر بقبولها قرار من مجلس اجلامعة.	. 
 زوال األهلية، أو فقد شرط من الشروط املطلوبة بهذه القواعد.د. 
  إخالل العضو بواجباته املناطة به وصدور قرار رئيس اجلامعة بإنهاء عضويته.هـ. 
استبداله بعضو آخر.و. 
انتهاء أعمال اللجنة أو إلغائها. ز. 

املادة الخامسة: اجتماعات اللجنة 

تعقـــد اللجنـــة أربعـــة اجتماعـــات يف الســـنة على األقـــل، وتكـــون االجتماعات بدعـــوة من رئيســـها، ويكون . 1
 االجتمـــاع يف مقـــر اجلامعـــة، أو يف املـــكان الـــذي يحـــدده رئيس اللجنـــة، ولرئيـــس اللجنة عقـــد االجتماع 

عن بعد.

يجب أن تتضمن الدعوة الجتماع اللجنة جدواًل محدًدا ألعمال االجتماع.. 	

ال يكون االجتماع صحيًحا إال بحضور أكثر من نصف أعضاء اللجنة. . 	

مـــع مراعـــاة موافقـــة رئيس اللجنـــة؛ يجوز أن يشـــارك العضو يف االجتماعات بوســـائل االتصـــال احلديثة، . 	
وتكون مشـــاركته مبنزلة حضوره بشـــخصه.

للجنة دعوة من تراه حلضور االجتماع، دون أن يكون له حق التصويت، على أن يثبت ذلك مبحضر االجتماع.. 5

لرئيس اللجنة إلغاء الدعوة إلى االجتماع بإشعار مسبق لألعضاء عند الضرورة.. 	

املادة السادسة: قرارات اللجنة ومداوالتها

ـــُح اجلانُب . 1 تصـــدر اللجنـــة قراراتهـــا بأغلبية أصـــوات األعضـــاء احلاضرين، وعند تســـاوي األصوات؛ يَُرجَّ
الذي صـــوت معه رئيـــس االجتماع.
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تثبـــت مـــداوالت اللجنـــة، وقراراتها يف محضـــر يعده أمني اللجنة، ويوقعه رئيســـها واألعضـــاء احلاضرون، . 	
متضمنـــاً مـــكان االجتماع، وتاريخه، ووقت بدايته ونهايته، وأســـماء األعضـــاء احلاضرين وغير احلاضرين، 

واملدعويـــن حلضـــور االجتماع من غير أعضـــاء اللجنة، والتوصيات التـــي انتهت إليها.

يجب أن تكون قرارات اللجنة مكتوبة، وأن ينص يف ديباجتها على مسوغاتها، ومنطوقها.. 	

عنـــد االقتضـــاء؛ يجـــوز أن يتـــم التصويت على القـــرارات بالتمرير، وال تكـــون القرارات الصـــادرة بالتمرير . 	
صحيحـــة؛ إال إذا وقـــع عليهـــا أغلبية األعضاء.

املادة السابعة: تعارض املصالح

تنشـــأ مخاطـــر تعـــارض املصالح عند التأثير على اســـتقاللية العضو يف اتخـــاذ القرارات، ويجـــب حينئذ على العضو 
مراعـــاة ما يلي: 

جتنـــب أن يكـــون هنـــاك تعارض مصالـــح بني مصلحة العضـــو الشـــخصية ومصلحه اجلامعة، ســـواء كانت . 1
هـــذه املصلحة، مصلحـــة فعلية أو ظاهريـــة أو محتملة.

عنـــد االشـــتباه بوجود حالـــة مخاطر تعارض املصالـــح؛ يجب أن يتصـــرف العضو وفقا ألحـــكام ومتطلبات . 	
هـــذه القــواعـد.

أن يفصح فور علمه بذلك لرئيس اللجنة، ويجب أن يكون اإلفصاح كاماًل وواضًحا وصحيًحا وغير مضلل.. 	

أال يباشر أيَّ عمل أو إجراء مرتبط بالعمل، قد ينطوي على مصلحة خاصة. . 	

عـــدم حضـــور مناقشـــة أي موضوع متعلـــق بأعمال اللجنة أو املشـــاركة يف التصويت علـــى أي قرار يكون له . 5
فـــيه مصــلحـة.

املادة الثامنة: اختصاصات اللجنة 

مـــع مراعـــاة االختصاصـــات املمنوحـــة ملجلـــس اجلامعـــة؛ تعمـــل اللجنـــة باســـتقالل، وتتبـــع إداريـــا ملجلـــس اجلامعـــة، 
 وتخضـــع لرقابتـــه، وتكـــون مســـؤولة عـــن اإلشـــراف علـــى اســـتثمارات اجلامعـــة وحتقيـــق الغـــرض منهـــا، ولها َعلـــى وجه 

اخلصوص اآلتي: 

إعداد سياســـات االســـتثمار، واقتراح خططه الســـنوية واعتمادهـــا من مجلس اجلامعـــة، ومراقبة تنفيذها . 1
ومـــدى فاعليتها وتعديلهـــا عند احلاجة.
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اإلشـــراف على اســـتثمارات اجلامعة، واملوافقة على اســـتثمار أصـــول اجلامعة الثابتة واملنقولـــة، وأموالها، . 	
واالحتياطيـــات املاليـــة، ومنتجاتها، وما يتقرر اســـتثماره من أموال اإليـــرادات البديلة. 

التحقق من عدم تعارض االستثمارات مع أهداف اجلامعة ورسالتها وخطتها االستراتيجية.. 	

مناقشة دراسات اجلدوى االقتصادية، التي يُستند عليها يف االستثمار؛ للموافقة عليها.. 	

للجنـــة طلـــب اإليضاحات والتقارير عن االســـتثمار مـــن اجلهات ذات العالقـــة، واتخاذ ما تراه مناســـًبا يف . 5
شـــأنه، والرفع بذلك إلى رئيـــس اجلامعة.

حتديد فئات أصول االستثمار، ونسبة توزيعها، ومستوى املخاطر لكل فئة، والرفع ملجلس اجلامعة.. 	

إخطار رئيس اجلامعة بشأن املخاطر املتحققة أو احملتملة على استثمارات اجلامعة أو مصاحلها.. 7

وضع مؤشرات األداء، ومعايير املفاضلة بني الفرص االستثمارية، وأسس تقييم املشروعات.. 8

دراســـة الفرص االســـتثمارية، والتوصية باالســـتثمار يف املجاالت الربحية، ويف تأســـيس الشـــركات، وشراء . 9
احلصص أو األســـهم يف الشـــركة، واالندما	 واالســـتحواذ، واســـتثمار عقـــارات اجلامعـــة ومبانيها، والرفع 

بذلك لرئيـــس اجلامعة.

حتديد مستوى الصالحيات واملسؤوليات ملديري االستثمار.. 10

للجنة االستعانة مبن تراه من املتخصصني من داخل اجلامعة أو خارجها.. 11

دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.. 	1

املادة التاسعة: اختصاصات رئيس اللجنة

رئاسة اجتماعات اللجنة، وحفظ نظامها، ومتثيلها أمام مجلس اجلامعة.. 1

الدعـــوة الجتماعـــات اللجنـــة، وإعداد جـــدول األعمال، واملوضوعات التي ســـيتم مناقشـــتها يف كل اجتماع، . 	
أو التـــي يطلب أعضاء اللجنـــة إدراجها. 

تزويد اللجنة باملعلومات املناسبة لتمكينها من القيام مبسؤوليتها.. 	

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.. 	

الرفع مبحاضر اللجنة إلى رئيس اجلامعة لالعتماد.. 5

أية اختصاصات أو صالحيات متنحها له اللجنة، مبا ال يتعارض مع أحكام هذه القواعد.. 	
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املادة العاشرة: اختصاصات أمين اللجنة

يعني للجنة أمني سر، يتولى القيام بأعمال السكرتارية، وله على وجه اخلصوص ما يلي:  

حضـــور اجتماعـــات اللجنـــة، وتدوين مداوالتهـــا الرئيســـة، والتصويت علـــى املوضوعات، وإثبـــات ذلك يف . 1
محاضـــر االجتماعـــات، وإثبـــات أســـماء املؤيديـــن واملعارضـــني ومالحظاتهـــم، واســـتكمال التوقيعات على 

االجتماعات. محاضـــر 

وضع اخلطة السنوية الجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها.. 	

إعـــداد جـــدول االجتماعات، وعرضه على رئيس اللجنة للموافقة عليـــه، وتبليغ األعضاء مبواعيد االجتماع . 	
وجـــدول أعماله والوثائق ذات الصلة.

إعـــداد محاضر االجتماعـــات، وتنظيمهـــا، وترتيبها، وترقيمهـــا، وحفظها، ومترير القـــرارات املراد أخذها . 	
عـــن طريق التمرير علـــى األعضاء وجمـــع توقيعاتهم.

اإلشـــراف على أعمال النســـخ وحفظ امللفات واسترجاعها، وحفظ الســـجالت والوثائق، وتنظيمها، وترتيبها، . 5
وترقيمها، واإلشـــراف على جميع األعمال الكتابية واملراســـالت والدفاتـــر والوثائق اخلاصة باللجنة.

التأكد من إعداد مشاريع قرارات اللجنة ومراجعتها مع رئيس اللجنة، وتبليغ القرارات املتخذة للمعنيني بتنفيذها.. 	

القيام بأي مهمة يطلبها منه رئيس اللجنة أو يسندها إليه، يف نطاق عمل اللجنة.. 7

املادة الحادية عشرة: واجبات عضو اللجنة 

االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة، واألحكام املنصوص عليها يف هذه القواعد.. 1

اإلملام مبهام اللجنة ومسؤولياتها، والقيام بدوره يف حتقيق أهداف اللجنة.. 	

العمــل بعنايــة، وبذل اجلهد الالزم ألداء املهام واملسؤوليات املطلوبة منه، وعدم اإلضرار مبصالح اجلامعة.. 	

االطالع على التطورات اجلديدة يف مجال اللجنة وأنشطتها وأعمالها، والتنظيمات ذات العالقة مبهام اللجنة.. 	

تقييم الفرص االستثمارية، وترتيب أولويات االستثمار املتقرحة، واختيار أفضــــلها عائدا.. 5

تخصيص الوقت الكايف للقيام مبهامه، والتحضير لالجتماعات، وااللتزام بحضورها، واملشاركة فيها بفاعلية.. 	

عـــدم االمتنـــاع عـــن التصويت علـــى أعمال اللجنـــة التي يتـــم مناقشـــتها باالجتماعات، وتكـــون بحاجة إلى . 7
التصويـــت عليها.
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احملافظـــة علـــى ســـرية املعلومات املتحصـــل عليها أثنـــاء عمله باللحنة، وعدم إفشـــائها، ويســـري هذا املنع . 8
بعد انتهـــاء عضويته.

عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت مع اجلامعة.. 9

املادة الثانية عشرة: التقارير

ترفـــع اللجنـــة كافـــة التوصيات، والقرارات املتخـــذة من قبلها إلى رئيـــس اجلامعة، يف موعد ال يتجـــاوز املوعد املقرر 
لالجتمـــاع التالي اللجنة.

املادة الثالثة عشر: أحكام عامة

تُراجع هذه القواعد، ويُرفع ملجلس اجلامعة بأي مقترحات أو تعديالت عليها. . 1

كل ما لم يرد به نص من هذه القواعد؛ تطبق بشأنه األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اجلامعة.. 	

تدخل هذه القواعد حيز التطبيق بعد اعتمادها من مجلس اجلامعة.. 	

ملجلس اجلامعة تفسير أي هذه القواعد؛ بناًء على طلب يرفعه إليه رئيس اجلامعة.. 	
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