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 مقدمة :

 من الالئحة األساسية للجمعية ، على أن موارد الجمعية تتكون مما يلي : نيالرابعة والخمسنصت المادة 
 رسوم االنتساب لعضوية الجمعية. .1
 التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف.  .2
 صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة. الزكوات، ويتم  .3
 إيرادات األنشطة ذات العائد المالي. .4
 اإلعانات الحكومية.  .5
 عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. .6
 ما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.  .7
 

الدخل  يعتبر   المالية، وتحسين  الموارد  الحديث واحدًا من أهم مصادر تنمية  االستثمار في عالم االقتصاد 
ويحتاج إلى وهو أبعد ما يكون عن العمل البديهي الخارج عن التنظيم الدقيق  ،    والقدرات المادية والخدمية

أدية الدور االجتماعي واإلنساني  على ت  بمشيئة هللا تعالى  ، واالستثمار سيساعددراسات متأنية وتخطيط مسبق
التي ، و العالم  دولمختلف  ، خاصة في ظل شبح األزمات االقتصادية التي تتأثر بها  به الجمعية  الذي تقوم  

الدعم والتبرعات، التي مقدار  تنعكس على األفراد والمؤسسات، وبما قد تسببه من تراجع أو تفاوت في  قد  
لتنويع وتطوير مصادر  ماسة  فإن هناك حاجة    ولذلك  ،  الخيرية  اتنظومدر التمويل في المامصأحد أهم  تعتبر  

 .الدعم والتمويل في من أجل أن تظل  قائمة على تقديم الخدمات الخيرية واإلنسانية بصورة دائمة
 
تهدف  حرصًا من الجمعية وإيمانًا منها بمبدأ الشفافية والعدل تم اعتماد هذه الالئحة التي  بناءًا على ذلك ، و و 

 إلى ضبط عمليات االستثمار.
 

 المادة األولى : 
 تسري أحكام هذه الالئحة على كافة إجراءات العمليات المالية المرتبطة باالستثمار بالجمعية. 
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 المادة الثانية : 

مرجحة  وأن تنفذ المشاريع االستثمارية    تتملك العقارات ، ، أو أن    تضع فائض إيراداتها في أوقاف  أن  للجمعية
، أو أن  يعين الجمعية على تنفيذ أهدافها    تضمن لها الحصول على مورد ثابتبمختلف صورها ،  الكسب  

 تعيد توظيفها في المشروعات اإلنتاجية والخدمية. 
 

 ة :لث المادة الثا
موافقة الجمعية العمومية  يتم أخذ  مجاالتها ، و يقوم مجلس اإلدارة بعمل خطة الستثمار أموال الجمعية واقتراح  

   .افي أول اجتماع تال لهأو تنفيذ أي مشروع استثماري أو إقراره أي عقار تملك اعتماد قبل عليها 
 

 المادة الرابعة :
أو  والبيع والشراء  استثمار الفائض من أموال الجمعية  يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس اإلدارة في  

 للجمعية.  من الالئحة األساسية 57ذلك حسب المادة إقامة المشروعات االستثمارية ، 
 

 :  خامسةالمادة ال
للجمعية   للال يجوز  أموالها في مضاربات مالية ، وفقًا  المادة )11فقرة )أن تستثمر  من نظام (  21( من 

 والمؤسسات األهلية. الجمعيات 
 

 :  السادسةالمادة 
 يتحدد ما تستثمره الجمعية من أموال باآلتي : 

 أن ال يتجاوز المخطط في الموازنة التقديرية.  .1
أو ما تتلقاه من الداعمين والمتبرعين بغرض االستثمار    أن يكون من فوائض األموال الخاصة بالجمعية .2

 .لصالح أغراض الجمعية
 . المعتمدة ل المقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج الجمعيةأن ال يكون من األموا .3
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 : السابعةالمادة 
ات في األغراض التشغيلية ، وأن تحرص إيرادات االستثمار عدم استهالك كامل  تعمل الجمعية ما أمكن على  
الستثمارات جديدة من أجل تنمية رأس المال وتحقيق االستدامة   هذه العائدات  على تخصيص حوالي ثلث

 المالية بشرط أال يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية. 
 

 :الثامنة المادة 
يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي االقتصادية والفنية والمالية  

 والشرعية والقانونية. 
 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة :
هـ 1440/ 19/11تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس إدارة الجمعية في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ  

 م .22/7/2019الموافق 
 


