
 

 

 

 

 

 

 

 

 يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم   سياسة االستثمار

 يف حمافظة االفالج  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

تهدف هذه السياسة إىل استثمار أموال اجلمعية  و حتقيق االستدامة املالية هلا ، حسب    

 اآلليات و املواد :ما ورد يف اخلطة االسرتاتيجية للجمعية ، عرب جمموعة من 

ميكن إدارة اجلمعية استثمار الفائض من السيولة مبا يعود بأكرب عائد  (1/18مادة  )  

ممكن مع ضمان توفري السيولة الكافية لسداد التزامات اجلمعية جتاه الغري يف مواعيدها 

 0السيولة عجز توقف األنشطة لعدم و ضمان 

ديد ُبصدر جملس اإلدارة التوجيهات العامة اليت جيب اتباعها يف حت (2/18مادة ) 

 0اسرتاتيجيات و معايري العمل االستثماري 

جيب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة  ( 3/18مادة ) 

 0النواحي االقتصادية و الفنية و املالية و الشرعية و القانونية 

لس ال جيوز إلغاء أي مشروع استثماري بدأ تنفيذه إال بعد عرضه على جم ( 4/18مادة ) 

 0اإلدارة إذا اقتضي االمر مع تبيان كافة اآلثار االقتصادية املرتتبة على ذلك 

جيوز جمللس اإلدارة تفويض جلنة االستثمار يف إجازة بعض املشاريع  ( 5/18مادة ) 

 0االستثمارية وفقا لسقف مالي حيدده اجمللس 



 

 

 

 

 

 

  يتحدد ما تستثمره اجلمعية من أموال باالتي : ( 6/18مادة ) 

 0املخطط يف املوازنة التقديرية  ـ أال يتجاوز 1

 0ـ أن يكون من فوائض األموال اخلاصة باجلمعية  2

 0ـ أن اال يكون من األموال املقيدة بأنشطة و مشاريع و برامج  3

اليت ختص  لألموالخيتص جملس اإلدارة يف اجلمعية بقرار االستثمار  ( 7/18مادة ) 

اجلمعية و ال متثل التزاما عليها ) كاألموال املقيدة لربامج و أنشطة اجلمعية ( بعد 

 0موافقة اجلمعية العمومية 

األموال  راستثماجمللس اإلدارة بعد تفويض اجلمعية العمومية صالحية  ( 8/18مادة ) 

التزامات على اجلمعية و ختص مشاريع أو برامج أو أنشطة و ال ميكن نظرا  اليت متثل

لظروف معينة تنفيذ هذه الربامج و األنشطة للجهات املستحقة هلا مع التأكيد على 

 0مراعاة اجلانب الشرعي بهذا اخلصوص 

 



 

 

 

 

 

 

تغطي خسائر االستثمار يف اجلمعية ) أيا كان مصدر املال املستثمر ( من  ( 9/18مادة ) 

امليزانية التشغيلية للجمعية طاملا أن قرار االستثمار اختذته إدارة اجلمعية ، و يف حالة 

عدم وجود فائض يكفي يف امليزانية التشغيلية حيمل كعجز و يرحل لتغطيته يف األعوام 

 0املقبلة 

لرئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه فقط صالحية اعتماد عقود الرعاية  ( 10/18مادة ) 

 ملنتجات سلعية أو خدمية و اليت تهدف إىل توفري عائد أو نسبة من ربح املنتج للجمعية 

تستخدم يف تغطية  امصدر أمواهلعوائد استثمارات اجلمعية أيًا كان   ( 11/18مادة ) 

تخدم يف األعباء و املصروفات التشغيلية ، مع مراعاة نفقات الربامج و األنشطة ، كما تس

 0الفتاوى الشرعية بهذا اخلصوص 

يظهر حساب خمصص اخنفاض قيمة االستثمارات مطروح شكليًا من  ( 18/  12مادة ) 

 0رصيد االستثمارات بامليزانية العمومية 

 



 

 

 

 

 

يقوم جملس اإلدارة بعمل خطة الستثمار أموال اجلمعية و اقرتاح   ( 13/18مادة ) 

 0جماالته و إقرارها من اجلمعية العمومية 

ختتص اجلمعية العمومية العادية بالتصرف يف أي من أصول اجلمعية  (14/18ادة ) م

 0بالشراء أو البيع و تفويض جملس اإلدارة يف إمتام ذلك 

العمومية بتفويض جملس اإلدارة يف استثمار الفائض من تقوم اجلمعية  ( 15/18مادة ) 

 0أموال اجلمعية أو إقامة املشروعات االستثمارية 

أال يزيد املبلغ املخصص لالستثمار عن نصف رأس مال اجلمعية و قت  ( 16/18مادة ) 

 0بدء االستثمار 

هلا تستثمر اجلمعية إيراداتها يف جماالت مرجحة للكسب تضمن  ( 17/18مادة ) 

 احلصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض يف املشروعات اإلنتاجية و اخلدمية 

من إيرادات االستثمار احلالية  %25تعمل اجلمعية ما أمكن على ختصيص  (18/18مادة ) 

الستثمارات جديدة من أجل تنمية رأس املال و حتقيق االستدامة بشرط أال يؤثر ذلك 

 جلمعية على برامج و أنشطة ا



 

 

 اعتماد جملس اإلدارة


