
 
 

 
 

  االستثمارسياسة 
 

 
 م29/01/2020( وتاريخ   378/7/1اعتماد جملس اإلدارة رقم ) 

 
 
 

  

 0/  1:  رقم اإلصدار 

 م2020/ 01/01: تاريخ اإلصدار

 2: عدد الصفحات

 ضبط الوثائق



 
 

 1 جمعية البر بمحافظة الشماسية                                                                                                                                                                                   سياسة االستثمار

 

 

 السياسةهدف 

  

املالية للجمعية رأت اجلمعية وضع سياسة  االستدامةعلى املداخيل الذاتية لتحقيق  االعتمادمن منطلق 

هبات ومبا ال من تربعات واشرتاكات و ألوقاف لجزء من عوائدها املالية الذاتية وما خيصص  الستثمار

 على براجمها وأنشطتها . ريؤث

 

 

 

 

 والضوابط التالية : القواعد

يف اجملاالت والقطاعات اليت حيظر الشرع الدخول بها كالربا  االستثمار معد -1

 . ة لالدو هااع احملظورات املنهي عنها شرعًا وكذلك األنشطة اليت حتظرنووكافة أ

اطر واليت تسبب ضياع املال وتعرض مال اجلمعية للخطر جتنب اجملاالت عالية اخل -2

 يف املضاربات يف أسواق املال حيث يعد استثمارًا مرتفع املخاطر . واالستثمار

جيب االستثمار يف اجملاالت عدمية املخاطر مثل العقارات كاملباني واملستودعات  -3

 واملعارض وحمطات الوقود وإنشاء املصانع واملستوصفات واحملالت التجارية .

 . واالستثمارباملختصني يف أعمال التجارة  االستعانة -4

 قبل الدخول فيه . يف اجلمعيةألي مشروع عالية الدقة عمل دراسة جدوى  -5

 جيب مراعاة تقلب األسواق واستغالهلا لصاحل اجلمعية .  -6
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 وآليات العملاستثمار الفائض خطوات 

وإقرارها من  ايقوم جملس اإلدارة بعمل خطة الستثمار أموال اجلمعية واقرتاح جماالته .1

 اجلمعية العمومية.

ختتص اجلمعية العمومية العادية بالتصرف يف أي أصل من أصول اجلمعية بالشراء أو  .2

 البيع وتفويض جملس اإلدارة يف إمتام ذلك.

تقوم اجلمعية العمومية بتفويض جملس اإلدارة يف استثمار الفائض من أموال  .3

 اجلمعية أو إقامة املشروعات االستثمارية.

 ال يزيد املبلغ املخصص لالستثمار عن نصف رأس مال اجلمعية وقت بدء االستثمار.أ .4

تستثمر اجلمعية إيراداتها يف جماالت مرجحة للكسب تضمن هلا احلصول على مورد  .5

 ثابت أو تعيد توظيف الفائض يف املشروعات اإلنتاجية واخلدمية.

ن تساهم كشخصية اعتبارية جيوز للجمعية بعد موافقة اجلمعية العمومية والوزارة أ .6

باملؤسسات والشركات اليت تنشأ يف منطقة خدماتها بشرط أن تكون املساهمة من 

 يف شأنها حتقيق أهداف اجلمعية على أال يزيد عن نصف رأس مال اجلمعية األسهم

 وقت املساهمة.

تعمل اجلمعية ما أمكن على ختصيص ثلث إيرادات االستثمار احلالية الستثمارات  .7

دة من أجل تنمية رأس املال وحتقيق االستدامة املالية بشرط أال يؤثر ذلك على جدي

 برامج وأنشطة اجلمعية.

 

 

 


