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1. مقدمة

				أسســت	لجنــة	االســتثمار	)»اللجنــة«(	مــن	قبــل	مجلــس	اإلدارة	)»المجلــس«(	لمســاعدة	المجلــس	فــي	اإلشــراف	علــى	
ــات	 ــطة	والسياس ــتراتيجية	واألنش ــة«(	االس ــدام	القابضــة	ش.م.ع.ق.	)»المجموع ــة	مق ــتثمارية	لمجموع ــالت	االس المعام

ــر. واألداء	وإدارة	المخاط

2. الميثاق

ــد	المعامــالت	االســتثمارية	للمجموعــة.	يجــب	فحــص	 ــم	أخطــار	وعوائ ــة	االســتثمار	للتأكــد	مــن	تقيي ــم	تفويــض	لجن 				ت
ــاً	 ــم	إجراؤهــا	وفًق ــى	المجلــس،	ويت ــة	ودقــة	مــن	قبــل	عرضهــا	عل ــة	بعناي ــى	اللجن جميــع	معامــالت	االســتثمار	المقدمــة	إل

ــس	اإلدارة.	 ــل	مجل ــن	قب ــا	م ــة	عليه لالســتراتيجية	الموضوعــة	والموافق

3. واجبات ومسؤوليات اللجنة

مراجعــة	اســتراتيجية	االســتثمار	العامــة	للمجموعــة،	بمــا	فــي	ذلــك	األصــول	والمطلوبــات	وارشــادات	إدارة	 	.3.1
واإلجــراءات. والسياســات	 المخاطــر	

مراجعة	خصائص	الجودة	واألداء	والمخاطر	للمحافظ	االستثمارية	للمجموعة. 	.3.2

اإلشراف	المباشر	على	استثمارات	المجوعة	داخلياً	وخارجياً	ورفع	تقارير	دورية	للمجلس. 	.3.3

العمــل	علــى	التأكــد	مــن	ســالمة	إجــراءات	االســتثمار	ووضــع	الضوابــط	الخاصــة	بهــا	ضمانــاً	لمصالــح	المجموعــة،	 	.3.4
واإلشــراف	بصــورة	كاملــة	علــى	مراحــل	إجــراءات	االســتحواذ/	االندمــاج	ألي	فرصــة	اســتثمارية.

رفع	التوصيات	للمجلس	للتخارج	أو	تصفية	االستثمار	القائم. 	.3.5

مراجعة	تقارير	التكامل	والتضافر	للشركات	التابعة. 	.3.6

مراجعــة	التقاريــر	ودراســات	الجــدوى	االقتصاديــة	وتقييــم	مخاطــر	االســتثمار	واعتمادهــا	أو	رفضهــا	قبــل	عــرض	 	.3.7
النتائــج	علــى	المجلــس.

ــا	لصالحيــات	 مراجعــة	المصروفــات	التشــغيلية	والرأســمالية	غيــر	المدرجــة	فــي	الموازنــة	والموافقــة	عليهــا	وفًق 	.3.8
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ــة. اللجن

	مراجعــة	ومراقبــة	االمتثــال	للسياســات	واإلرشــادات	والحــدود	الموضوعــة	لمحفظة	االســتثمار	للمجموعــة	وغيرها	 	.3.9
مــن	التقاريــر	حســب	الضــرورة.

ــات	 ــم	فئ ــى	إدارة	المحفظــة	االســتثمارية	ومخاطــر	االســتثمار	وتقيي ــة	اتجاهــات	الســوق	وانعكاســاتها	عل 	مراجع 	.3.10
ــدة. ــتثمارية	الجدي ــتراتيجيات	االس واس

ــذي	 ــس	التنفي ــس	اإلدارة	والرئي ــس	مجل ــالل	رئي ــن	خ ــة	م ــات	التقديري ــنوية	والميزاني ــة	الس ــذ	الخط ــة	تنفي 	مراقب 	.3.11
وعــرض	التقاريــر	علــى	مجلــس	اإلدارة.

	مناقشــة،	بالتنســيق	مــع	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	والرئيــس	التنفيــذي،	االلتزامــات	الماليــة	التــي	لهــا	تأثيــر	كبيــر	علــى	 	.3.12
المجموعــة،	مثــل	خطابــات	االعتمــاد،	والضمانــات	المصرفيــة،	وأوراق	القبــض	المخصومــة،	والمبالــغ	غيــر	المدفوعــة	فــي	

اســتثمارات	المجموعــة.

المراجعة	الدورية	للمبادرات	واإلنجازات	الرئيسية	لقسم/	لوظيفة	االستثمار. 	.3.13

التنســيق	مــع	لجنــة	التدقيــق	والمخاطــر	للتأكــد	مــن	أن	مخاطــر	االســتثمار	تتماشــى	مــع	تحمــل	مخاطــر	المؤسســة	 	.3.14
بشــكل	عــام.

مراجعة	واعتماد	بيع	األصول	غير	العقارية،	بناًء	على	مصفوفة	الصالحيات. 	.3.15

مراجعة	وتقييم	أداء	استثمارات	المجموعة	مقارنة	بدراسة	الجدوى	وتقديم	التوصيات	إلى	مجلس	اإلدارة. 	.3.16
القيام	بأية	أنشطة	أخرى	يكلف	بها	مجلس	إدارة	المجموعة	للجنة. 	.3.17

4. مسؤوليات اإلبالغ الخاصة باللجنة

تقديم	تقارير	منتظمة	إلى	مجلس	اإلدارة	حول	أنشطة	اللجنة،	والقضايا،	والتوصيات	ذات	الصلة. 	.4.1

ــة	 ــن	اللجن ــى	المســاهمين	يصــف	تكوي ــر	ســنوي	إل ــم	تقري ــة	المعمــول	بهــا،	تقدي ــات	التنظيمي مــع	مراعــاة	المتطلب 	.4.2
ودورهــا	ومســؤوليتها	وكيفيــة	تصريفهــا،	وأي	معلومــات	أخــرى	تتطلبهــا	اللوائــح.

ــذا	 ــي	ه ــا	ف ــا	المنصــوص	عليه ــول	القضاي ــس	اإلدارة	ح ــى	مجل ــر	إل ــم	تقاري ــة	بتقدي ــم	اللجن ــر،	تق ــب	االم إذا	ُطل 	.4.3
الميثــاق،	باإلضافــة	إلــى	المحاضــر	المعتمــدة.



5

5. تركيب اللجنة

5.1. التركيب

5.1.1.	تتكون	اللجنة	من	ثالثة	أعضاء	على	األقل،	ويتم	تعيين	األعضاء	من	قبل	المجلس.

5.1.2.	في	حالة	غياب	رئيس	اللجنة،	يمكنه	تعيين	عضو	آخر	في	اللجنة	ليكون	نائًبا	للرئيس.

5.1.3.	يجوز	لمدراء	المجموعة	حضور	االجتماع	بدعوة	من	اللجنة.

5.2. مدة العضوية

ــة	 ــالث	ســنوات	قابل ــا	ث ــدة	أقصاه ــس	وســتكون	لم ــا	المجل ــي	يقضيه ــدة	الت ــع	الم ــن	م ــة	بالتزام 5.2.1.	ستســتمر	العضوي
ــدة	خمــس	ســنوات. ــد	تســتمر	لم ــى،	ق ــس	األول ــرة	المجل ــط.	باســتثناء	فت ــة	واحــدة	فق ــدة	إضافي ــد	لم للتجدي

6. العضوية

6.1. المؤهالت والمتطلبات

ــبة	 ــالت	المناس ــم	المؤه ــة،	ولديه ــى	اللجن ــائل	المعروضــة	عل ــم	بالمس ــى	عل ــة	عل ــون	أعضــاء	اللجن 6.1.1.	يجــب	أن	يك
والخبــرة	المهنيــة	ذات	الصلــة،	ولديهــم	وعــي	شــامل	بــأدوار	ومســؤوليات	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذيــة.	يجــب	

أن	يكــون	األعضــاء	قادريــن	علــى	تخصيــص	الوقــت	الكافــي	لمهامهــم	كأعضــاء	فــي	هــذه	اللجنــة.

ــر	 ــر،	وتطوي ــى	إدارة	المخاط ــة	إل ــتثمار،	باإلضاف ــتراتيجيات	االس ــة	باس ــدى	األعضــاء	معرف ــون	ل ــب	أن	يك 6.1.2.	يج
ــة	للنزاهــة. ــة	قوي ــات	ثقاف ــظ	وإثب وحف

6.2. الترشيح

6.2.1.	يقوم	المجلس	بتعيين	أعضاء	اللجنة.

ــع	القواعــد	 ــق	م ــا	يتطاب ــكل	شــفافة	وبم ــة	وب ــق	إجــراءات	رســمية	وصارم ــة	وف ــات	اللجن ــم	ترشــيحات	وتعيين تت 	.6.2.2
ــع	 ــة	لجمي ــة	المتســاوية	والعادل ــان	المعامل ــك،	وألغــراض	الشــفافية،	ولضم ــى	ذل ــا.	عــالوة	عل ــارف	عليه ــح	المتع واللوائ
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ــم. ــار	المرشــحين	وانتخابه ــات	اختي ــا	عــن	عملي ــس	مســؤوالً	حصرًي ــيكون	المجل المرشــحين،	س
 

6.3. استقالة واستبدال أعضاء اللجنة

6.3.1.	يصبح	منصب	عضو	اللجنة	شاغراً:

إذا	استقال	العضو	أو	توفى. 	أ.	
إذا	أصبح	الشخص	غير	قادراً	على	القيام	بأعمال	المنصب. 	ب.	

إذا	كان	الشخص	قد	تغيب	عن	ثالثة	)3(	اجتماعات	متتالية،	أو	أربع	اجتماعات	غير	متتالية	دون	عذر	يقبله 	ج.	
									المجلس	أعتبر	مستقيالً.

6.3.2.	يجــوز	لعضــو	اللجنــة	االســتقالة	بنــاء	علــى	إخطــار	كتابــي	وإشــعار	مدتــه	ثالثــة	أشــهر	إلــى	رئيــس	اللجنــة	ورئيــس	
ــدد	 ــم	يح ــا	ل ــور،	م ــعار	المذك ــليم	اإلش ــخ	تس ــن	تاري ــاًرا	م ــول	اعتب ــارية	المفع ــتقالة	س ــذه	االس ــح	ه ــس	اإلدارة.	تصب مجل

ــا	لتصبــح	االســتقالة	ســارية	المفعــول. ــا	الحًق اإلشــعار	وقًت

ــة	 ــد	لمواصل ــن	عضــو	جدي ــس	اإلدارة	بتعيي ــوم	مجل ــن	األســباب،	يق ــة	ألي	ســبب	م ــد	باللجن ــو	مقع ــة	خل ــي	حال 6.3.3.	ف
ــتيفاؤها. ــة	اس ــى	عضــو	اللجن ــي	يجــب	عل ــات	الت ــاة	المتطلب ــع	مراع ــابق،	م ــات	العضــو	الس واجب

6.4. المكافآت

ــا	لتوصيــات	هيــكل	التعويضــات	ولجنــة	 6.4.1.	ســيتلقى	رئيــس	وأعضــاء	اللجنــة	مكافــآت	علــى	أســاس	كل	اجتمــاع	وفًق
الترشــيحات	والمكافــآت	والموافقــة	عليهــا	مــن	قبــل	الجمعيــة	العامــة.

6.5. رئيس اللجنة

6.5.1.	يصــدر	المجلــس	قــراراً	بترشــيح	الرئيــس	الــذي	يشــرف	علــى	إنجــاز	مهــام	اللجــان	وعلــى	وجــه	الخصــوص	مــا	
يلــي:

أ	(	تنظيــم	اجتماعــات	اللجنــة	وتحديــد	موعــد	وتاريــخ	ومــكان	كل	اجتمــاع	وتحديــد	جــدول	أعمــال	اجتماعاتهــا	بعــد	التنســيق	
مــع	أعضــاء	اللجنــة.

ب	(	ترأس	اجتماعات	اللجنة	ورفع	نتائج	أعمالها	وتوصياتها	إلى	مجلس	اإلدارة.
ت	(	اإلشــراف	علــى	إعــداد	التقاريــر	الدوريــة	عــن	أعمــال	اللجنــة	بالتنســيق	مــع	أميــن	ســر	اللجنــة	وتقديــم	هــذه	التقاريــر	

إلــى	اللجنــة	قبــل	عرضهــا	علــى	مجلــس	اإلدارة.
ث	(	يحضــر	رئيــس	اللجنــة	أو	مــن	ينــوب	عنــه	مــن	أعضــاء	اللجنــة	اجتماعــات	الجمعيــات	العامــة	لإلجابــة	علــى	أســئلة	
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المســاهمين.
ج	(	تمثيل	اللجنة	أمام	مجلس	اإلدارة	أو	أي	طرف	آخر	حسب	االقتضاء.

6.6. أمين سر اللجنة

ــى	 ــن	المجموعــة	عل ــاً	لهــا	مــن	بيــن	موظفي ــن	أمين ــة	تعيي ــة،	ويمكــن	للجن ــة	اللجن ــى	أميــن	ســر	المجلــس	أمان 6.6.1.	يتول
أن	تتوافــر	فيــه	المتطلبــات	المناســبة	للمنصــب	حســب	مــا	نــص	عليــه	نظــام	حوكمــة	الشــركات	الصــادر	عــن	هيئــة	قطــر	
لألســواق	الماليــة،	وتكــون	مهامــه	ومســؤولياته	متعلقــة	بتوثيــق	اجتماعــات	اللجنــة	واعــداد	محاضــر	لهــا	تتضمــن	مــا	دار	
ــج	 ــة	ونتائ ــرارات	اللجن ــق	ق ــه،	وتوثي ــه	وانتهائ ــت	بدايت ــاع	وتاريخــه	ووق ــكان	االجتم ــان	م ــداوالت،	وبي ــن	نقاشــات	وم م
التصويــت،	وحفظهــا	فــي	ســجل	خــاص	ومنظــم،	وتدويــن	أســماء	األعضــاء	الحاضريــن	والتحفظــات	التــي	أبدوهــا	–	ان	

ــن. ــع	األعضــاء	الحاضري ــع	هــذه	المحاضــر	مــن	جمي وجــدت	–	وتوقي

6.6.2.	يــزود	أميــن	اللجنــة	أعضــاء	اللجنــة	بجــدول	أعمــال	اللجنــة	وأوراق	العمــل	والوثائــق	والمعلومــات	المتعلقــة	بــه،	
ــدول	 ــي	ج ــمولة	ف ــات	المش ــة	بالموضوع ــة	ذات	عالق ــن	أعضــاء	اللجن ــا	أي	م ــة	يطلبه ــات	إضافي ــق	أو	معلوم وأي	وثائ

ــخ	االجتمــاع. ــل	مــن	تاري ــى	األق ــل	أســبوعين	عل ــك	قب االجتمــاع،	وذل

6.6.3.	تبليغ	أعضاء	اللجنة	بمواعيد	اجتماعات	اللجنة	قبل	التاريخ	المحدد	بمدة	كافية.

6.6.4.	تأدية	جميع	المهام	األخرى	التي	يمكن	أن	توكل	إليه	من	قبل	اللجنة.

6.6.5.	ال	يحق	ألمين	سر	اللجنة	المشاركة	في	أي	من	قرارات	اللجنة	أو	التصويت	عليها.
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7. عقد االجتماعات

7.1. عدد االجتماعات

7.1.1.	تجتمــع	اللجنــة	بغــرض	تنفيــذ	مهامهــا	وبحــد	أدنــى	أربــع	مــرات	ســنوياً	أو	كلمــا	دعــت	الحاجــة	إلــى	ذلــك.	ويمكــن	
عقــد	االجتمــاع	عبــر	مكالمــات	هاتفيــة	أو	عبــر	الفيديــو،	وفــي	هــذه	الحالــة	تعــد	المشــاركة	فــي	هــذه	االجتماعــات	كالحضــور	

الشــخصي	فــي	االجتمــاع.

7.2. الدعوة لعقد االجتماعات وجدول األعمال

ــال	 ــي	جــداول	أعم ــة	ف ــع	المســائل	ذات	الصل ــة	جمي ــان	تغطي ــكل	عــام	لضم ــل	ســنوية	ل ــة	خطــة	عم 7.2.1.	تضــع	اللجن
ــام	 ــا	ويجــب	االهتم ــائل	المنصــوص	عليه ــبة	للمس ــة	المناس ــنوية	تغطي ــن	الخطــة	الس ــام.	يجــب	أن	تضم ــات	للع االجتماع
بالمســائل	األكثــر	أهميــة	كل	عــام	بينمــا	يمكــن	التعامــل	مــع	األمــور	األخــرى	علــى	أســاس	التنــاوب	علــى	مــدى	فتــرة	ثــالث	

ــا	للخطــة	الســنوية. ــد	عــدد	ومــدة	االجتماعــات	وجــداول	األعمــال	وفًق ــم	تحدي ســنوات.	يت

ــى	أعضــاء	 ــل	كل	اجتمــاع	عل ــت	كاف	قب ــي	وق ــع	جــدول	أعمــال	مفصــل	مــع	المســتندات	الداعمــة	ف 7.2.2.	يجــب	توزي
ــن. ــن	اآلخري ــة	والمدعوي اللجن

7.2.3.	يجــب	أن	يكــون	أعضــاء	اللجنــة	علــى	اســتعداد	الجتماعــات	اللجنــة،	لتقديــم	أراء	مناســبة	وبنــاءة	بشــأن	المســائل	
المطروحــة	للمناقشــة.

7.2.4.	فــي	حــال	غيــاب	رئيــس	اللجنــة	عــن	االجتمــاع،	يرشــح	الرئيــس	يحــل	مكانــه.	فــي	حالــة	عــدم	إمكانيــة	ذلــك،	يقــوم	
أعضــاء	اللجنــة	الحاضــرون	بتعييــن	رئيــس	بديــل	يكــون	مؤهــالً	بشــكل	مناســب	لرئاســة	اللجنــة.

7.2.5.	يجــب	إرســال	دعــوة	وجــدول	األعمــال،	إلــى	جانــب	أي	مــواد	أخــرى	ذات	صلــة	باجتمــاع	اللجنــة،	إلــى	األعضــاء	
قبــل	أســبوعين	مــن	االجتمــاع.

7.2.6.	يجــوز	لعضــو	مــن	أعضــاء	اللجنــة	دعــوة	أحــد	الحاضريــن،	ولكنــه	عليــه	إبــالغ	الرئيــس	وأعضــاء	اللجنــة	اآلخريــن	
قبــل	يوميــن	علــى	األقــل.

7.3. النصاب القانوني

7.3.1.	ال	يكون	اجتماع	اللجنة	صحيحاً	إال	بحضور	الرئيس	وأغلبية	األعضاء.
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7.4. القرارات

7.4.1.	تتخــذ	لجنــة	االســتثمار	قراراتهــا	باألغلبيــة	ألعضــاء	اللجنــة.	فــي	حالــة	تســاوي	األصــوات،	يكــون	للرئيــس	صــوت	
إضافــي.	يمكــن	للجنــة	أن	تتخــذ	قراراتهــا	بالتمريــر	مــا	لــم	يطلــب	أحــد	األعضــاء	كتابــة	لمناقشــة	الموضــوع	المتــداول	فــي	

االجتماع.
ــا	أو	بالبريــد	اإللكترونــي(	مــن	قبــل	أغلبيــة	أعضــاء	اللجنــة	 ــا	)فعلًي 7.4.2.	يصــدر	القــرار	إذا	تمــت	الموافقــة	عليــه	خطًي

ويتــم	تســجيل	جميــع	القــرارات	المعتمــدة	فــي	محاضــر	االجتماعــات	التاليــة.

الحصول على المعلومات  .7.5

7.5.1.	تتمتــع	اللجنــة،	أثنــاء	أدائهــا	لمهامهــا،	بإمكانيــة	الحصــول	علــى	ســجالت	المجموعــة	وأي	مســتندات،	أو	تقاريــر،	أو	
مــواد،	أو	معلومــات	أخــرى	)فيمــا	يتعلــق	بوظائفهــا(	فــي	حــوزة	أي	موظــف	أو	مستشــار	خارجــي	للمجموعــة.

محضر االجتماع  .7.6

ــود	العمــل	فــي	خــالل	 ــم	هــذه	المحاضــر	مــع	جــدول	بن ــة	وتعمي ــاظ	بــكل	محاضــر	اجتماعــات	اللجن 7.6.1.	يجــب	االحتف
ــة. ــام	عمــل	بعــد	اجتمــاع	اللجن خمســة	)5(	أي

7.6.2.	يتم	تعيين	أمين	سر	للجنة	االستثمار	وتسجيل	محاضر	كل	اجتماع.

7.6.3.	سيتم	تقديم	إشعارات	إلى	األطراف	المعنية	وفًقا	للقوانين	واللوائح	والممارسات	المعمول	بها.

7.7. وسائل االجتماع

7.7.1.	قد	تجتمع	اللجنة	شخصًيا	أو	عبر	الهاتف	أو	عبر	الفيديو.

8. حل النزاعات

				فــي	حالــة	وجــود	أي	نــزاع	بيــن	أعضــاء	اللجنــة	أو	اختــالف	فــي	تفســير	قواعــد	الميثــاق،	يكــون	مجلــس	اإلدارة	هــو	
ــا. الســلطة	الحاكمــة.	يجــب	أن	يكــون	قــرار	مجلــس	اإلدارة	المتخــذ	نهائًي

فــي	حالــة	وجــود	أي	خــالف	بيــن	توصيــات	اللجنــة	وقــرار	مجلــس	اإلدارة،	بمــا	فــي	ذلــك	عندمــا	يرفــض	مجلــس	اإلدارة	
توصيــات	اللجنــة،	يجــب	علــى	مجلــس	اإلدارة	بإصــدار	بيــان	فــي	تقريــر	الحوكمــة	الــذي	يوضــح	بالتفصيــل	التوصيــات	

واألســباب	وراء	قــرار	مجلــس	اإلدارة	بعــدم	المتابعــة	التوصيــة.
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9. تقييم أداء اللجنة

ســتقدم	اللجنــة	توصيــات	إلــى	مجلــس	اإلدارة	ســنوًيا،	فيمــا	يتعلــق	بعمليــة	تقييــم	األداء	الذاتــي	لتقييــم	كل	لجنــة	مــن	لجــان	
ــس	اإلدارة. مجل

10. المالحق

ملحق	1:	نموذج	تعديل	الُكتيب 	.10.1

 
التعديل	صادر	بواسطة

تــم	قبــول	/	رفــض	التعديــل	
)*( بواســطة  

تــم	قبــول	/	رفــض	التعديــل	
)*( 	 بواســطة	

								)االسم(																					)التوقيع(																			)اإلدارة(																							)التاريخ(
القسم/األقسام	والفقرة/الفقرات	

المقترح	تعديلها
أسباب	التعديل

نص	التعديل	المقترح		)يرجى	إرفاق	صفحات	إضافية	إن	لزم(
أسباب	الرفض

تم	تحديث	النموذج	
اإللكتروني	بواسطة

تم	توزيع	التعديالت	بواسطة
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