
 

 

 

 

 

 
 

  



 

األولى هذه    املادة  اعتماد  يتم  من  :  للجمعيةالسياسة  العمومية  الجمعية  و  م3/2021/ 23بتاريخ    قبل  يكون   ، 

 في إعداد اللوائح والخطط واألدلة و كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة . 
ً
 مجلس اإلدارة مفوضا

واألوقاف الخيرية وتحقيق    اتموارد الجمعية من خالل االستثمار   تعظيمإلى    السياسة: تهدف هذه    املادة الثانية

ومنتجاتها  الجمعية  برامج  في  املالية  االستدامة  مصروفات    عناصر  في  اإلنفاق  كفاءة  تحقيق  وكذلك  ووسائلها 

 الجمعية. 

الثالثة بمجلس  :    املادة  مرتبطة  وتكون  التنفيذية  اإلدارة  عن  مستقلة  إدارة  أو  لجنة  االستثمار  سياسة  تنفذ 

 اإلدارة ، ولها هيكلها الخاص بها والخطط واملوازنات التي تخدم أهدافها . 

 تخضع أنشطة وعمليات إدارة االستثمار لرقابة لجنة املراجعة الداخلية وما يتفرع عنها. : املادة الرابعة

الخامسة ذات  :    املادة  األخرى  واملعايير  املالية  السالمة  ملعيار   
ً
وفقا الجمعية  أموال  من  الفائض  تحديد  يتم 

 العالقة.

 ما يلي :هذه السياسة طاق تحت نيدخل :  املادة السادسة

 أو ممتلكات للجمعية.  إدارة األصول  .1
ً
 غير املنقولة سواء كانت أوقافا

الصكوك   .2 و  السندات  و  التخطيطية  املوازنات  عن  الفائضة  النقدية  املبالغ  مثل  املنقولة  األصول  إدارة 

 واألسهم و سائر األصول األخرى. 

 ضبط كفاءة اإلنفاق في الجمعية. .3

 ن تستثمر في اآلتي : أ  للجمعية بناء على هذه السياسةيجوز :  املادة السابعة

 شراء األصول وبيعها.  .1

 إنشاء املشروعات االستثمارية واإلشراف عليها.  .2

 االستثمار في مجال الصناديق الوقفية والعقارية وذات املخاطر املنخفضة.  .3

 االستثمار في الصكوك اإلسالمية واملنتجات البنكية اآلمنة والشرعية. .4

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.   االستثمار  في العوائد البنكية املتوافقة .5

 العوائد الناتجة عن اإليجارات أو التسويق أو االستخدامات املختلفة للمنتجات والوسائل ونحوها.  .6

 الدخول في املناقصات واملنافسات الحكومية وغير الحكومية.  .7



 

تشرف عليه الجهة   في حساب خاص  م2021األموال الفائضة عن املوازنة التخطيطية لعام  ودع  : ت  املادة الثامنة

 املختصة باالستثمار وفق ملا ورد في املادة الثالثة من هذه السياسة. 

التاسعة نسبته  عمليات  تغطي  :    املادة  ما     %30االستثمار 
ً
اعتبارا الجمعية  موازنة  هذه  2022من    من  وتزيد  م 

تحققه   ما  على  بناء   
ً
تصاعديا تلك    عملياتالنسبة  من  املتبقي  تغطية  ويتم   ، اإليرادات  في  زيادة  من  االستثمار 

املوازنات للجمعية من خالل دعم املؤسسات املانحة وأقسام املسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص و كذلك  

 الدعم الحكومي والتبرعات العامة. 

العاشرة اصة بتنمية موارد الجمعية من خالل  : يكون للجمعية وتحت إشراف اإلدارة التنفيذية وحدة خ  املادة 

 التبرعات العامة ، و دعم البرامج سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص. 

عشر الحادية  التشغيل    :  املادة  تكاليف  الفائض عن  إيداع  يتم  كل عام  بنهاية  الجمعية  ميزانية  نتائج  بناء على 

وتكاليف تنفيذ البرامج في الحساب املخصص لالستثمار سواء كان هذا الفائض ناتج عن وفورات في البنود أو عن 

 التبرعات العامة. 

عشر الثانية  مشروعاته   املادة  لتمويل  الجمعية  تقترض  أن  يجوز  من  :  قرار  على  بناء  ذلك  ويكون  االستثمارية  ا 

والعوائد  السداد  آلية  الدراسة  تتضمن  أن  وعلى  االقتراض  عملية  من  جدوى  دراسة  على  مبني  اإلدارة  مجلس 

 املرجوة من تلك العملية. 

وفق ما ها  جوز تعديل: تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها في الجمعية العمومية و ي  املادة الثالثة عشر 

 لعمومية.تقتضيه املصلحة العامة بقرار من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية ا

 


