
 

 

 

 

  

 

 

  

  



 

 

2 

 

 أهداف السياسة:

هذه السياسة إلى استثمار أموال الجمعية، وتحقيق االستدامة المالية لها،   تهدف

 . الخطة االستراتيجية للجمعية األهداف المالية فيوتحقيق 

 

 جال التطبيق:م

 مجلس اإلدارة. •

 الموظفين.  •

 الشركاء والموردين.  •

 المانحين والمتبرعين.  •

 وأمالك الجمعية. أوقاف  •

 

 

 ذات العالقة: السياسات

 مخاطر.إدارة السياسة  •

 إدارة الشراكات. سياسة  •
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 :السياسات العامة

 

مجلوووس اإلدارة لعموووال تطوووة السوووتثمار أمووووال الجمعيوووة، واقتووورا  مجاالتووو ، يقوووو   •

 وإقرارها من الجمعية العمومية.

تخووتا الجمعيووة العموميووة العاديووة لالتيوورف فووي أج موون ألووول الجمعيووة لالشووراء أو  •

 البيع وتفويض مجلس اإلدارة في إتما  ذلك.

الفوووامض مووون أمووووال  تقوووو  الجمعيوووة العموميوووة لتفوووويض مجلوووس اإلدارة فوووي اسوووتثمار •

 الجمعية أو إقامة المشروعات االستثمارية.

أال يزيووود المبلوووص المخيوووا لالسوووتثمار عووون نيوووو رأب موووال الجمعيوووة وقووو  لووودء  •

 االستثمار.

تسووتثمر الجمعيووة إيراداتهووا فووي مجوواالت مرتحووة لل سووص ت وومن لهووا الحيووول علووى  •

 والخدمية.مورد ثال  أو أن تعيد توظيو الفامض في المشروعات اإلنتاتية 

مووون إيووورادات االسوووتثمار الحاليوووة  %25أم ووون علوووى تخيووويا  اتعموووال الجمعيوووة مووو •

السووتثمارات تديوودة موون أتووال ت ميووة رأب المووال وتحقيووق االسووتدامة الماليووة لشوورط أال 

 يؤثر ذلك على لرامج وأنشطة الجمعية.
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 :ستثماراالمجلس اإلدارة في أدوار 

  الجمعية تطوير سياسات فعالة ل مان توفير الموارد الالزمة لدعم وت فيذ استراتيجية   •

 لتحقيق االستدامة المالية. 

دراسة المخاطر لها واستقطاب المتبرعين  إيجاد أوقاف ومشاريع استثمارية للجمعية و  •

 تويات.، ومن ثم تطوير البرامج الالزمة إلدارة هذه المخاطر على تميع المسلهاالمتعلقة  

لت ون ميدر دتال    والمحافظة عليها  زيادة اإليراداتلإلدارة األوقاف    أداءمؤشرات  وضع   •

 .للجمعيةدامم 

 . للجمعية االستدامة الماليةت مية اإليرادات لما يحقق و ةاآلم   اتل اء االستثمار •

الشراكات   • استثماريةتعزيز  شراكات  ول اء  المؤسسية  ف   الحالية  االحتياتات  ضوء  ي 

 للجمعية.

األنظمة والتشريعات الرسمية المتعلقة لالتبرعات وأوت  اليرف    االشراف على تطبيق •

 .المالي المختلفة

 المخاطر المتعلقة لالموارد المالية المختلفة.  إدارةسياسات  ومراقبة ت فيذ  تطوير •

 الية.الم  تطوير مؤشرات مالية رميسية لمتالعة ت مية الموارد •
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 وت مية الموارد المالية: أدوار اإلدارة المالية
 

لتغطية الموازنة العامة وتحقيق أهداف  للجمعية  ت مية الموارد المالية  تقو  اإلدارة المالية لمهمة  

 ، وألتال تحقيق هذا الهدف تلتز  لالتالي:الجمعية االستراتيجية

قوانين وزارة العمال متوافقة مع  والفي تمع التبرعات  استخدا  كافة الوسامال المشروعة   •

 والت مية االتتماعية. 

وتعزيز الثقة مع الجمعية  والجهات الرسمية  والمتبرعين  مع المانحين    التوالال الفعال •

 يح إنجازات وتدمات وأنشطة الجمعية. توضو

توفير ق وات متعددة وإلداعية تم ن المتبرعين والمانحين لمختلو شرامحهم من تقديم  •

 المالية والعي ية.  التبرعات 

 الزكاة وتحديد المستحقين الشرعيين لها.لتحييال تطط  ل اء وتطوير لرامج و •

 وتسويق لرامج ومشاريع نوعية وفق احتياتات المستفيدين والمتبرعين. ل اء  •

تطوير التسويق االل تروني واالستفادة من وسامال التوالال االتتماعي في تسويق لرامج  •

 ومشاريع الجمعية. 

 ادة من التجارب التسويقية ال اتحة والممارسات الجيدة في التسويق. االستف •
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 األوقاف:

ومشاريع   مجموعة من األلول المحبسة والمسبلة م فعتها ليالح لرامجهي  األوقاف: •

 .واحتياتات وتدمات الجمعية

  يتم التعامال مع األوقاف وفقا لأللول الشرعية واللوامح القانونية المعتمدة في الجمعية  •

 ولج ة األوقاف.  من قبال مجلس اإلدارة

 : يختا قسم األوقاف إتماال في األمور التالية •

o استقطاب التبرعات الوقفية . 

o  توثيق األوقاف 

o  إدارة األمالك الوقفية 

o  إدارة االستثمارات الوقفية 

 :في الجمعية عن  مجلس اإلدارة المسؤول أما يه  إدارة االستثمار واألوقاف •

o السياسات العامة إلدارة واستثمار األوقاف تطبيق . 

o   ليفة  اإلتراءاتوضع وتحييلها  اإليرادات  لت مية  وليانة   ال فيلة    م تظمة 

 .األوقاف والمحافظة عليها

o وحسالاتها    إعداد تطط وتقارير اإليرادات والميروفات الس وية ألموال األوقاف

 . الختامية

o ل اء الشراكات مع الجهات األترى التي يم ن أن تسهم في الوقو . 

o  اليدقة الجاريةال تيميم الم تجات الوقفية مث . 
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 :المالية لألوقافاستقطاب وت مية الموارد 

ت مية الموارد المالية لألوقاف: هي مجموعة األنشطة التي تقو  لها الجمعية لهدف زيادة  •

 . الخالة لاألوقاف اإليرادات

يتم ل اء لرامج ومشاريع تالة لتسويق األوقاف وتسويقها حسص تطة العمال السالقة   •

 كما في أوالً. 

 : الوقفيةالفئات المستهدفة لت مية الموارد  •

o وسيدات األعمال. رتال األعمال 

o  المؤسسات الخيرية المانحة. 

o شركات ومؤسسات القطاع الخاص . 

o القطاع الح ومي. 

o  .كافة أفراد المجتمع 

 

 ات الجمعية:إدارة االستثمار

الستثمار هو عبارة عن استخدا  أموال المتبرعين للوقو لشراء ألول م وعة لتحقيق  ا •

ولج ة   مقدار المخاطر المقبول والموافق علي  من مجلس اإلدارةمم ن ضمن    أعلى عامد

 االستثمار. 

 :تختا إدارة االستثمار إتماال لالمها  التالية •

 . اقترا  السياسات االستثمارية وفقا للمرغوب من نتامج االستثمار •

 .تحديد طرق توزيع األلول في األوعية والجهات االستثمارية •

 .شرعية واآلم ة لالستثمارالبحث عن الفرص واألوعية ال •

 . اتتيار مديرج االستثمار •

 . تقييم أداء االستثمارات •

 . فع التقارير الدوريةر •

 اقترا  االنفاق الس وج إلدارة االوقاف وما يتبع لها من ليانة وتشغيال وغيره  •
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 :سياسات اتتيار األوعية االستثمارية

o  اإلسالمية اتتيار االستثمار المتوافق مع ضوالط الشريعة 

o  اتتيار االستثمار الشرعي اآلمن والذج ت ون نسبة المخاطرة ل  م خف ة 

o ال يستثمر الوقو في األنشطة المرتبطة لالم ارلة لاألسهم 

o   العامد الم تظم: حيث يم ح االستثمار الذج يتم اتتياره أرلاحا شهرية رلع

 س وية أو س وية  س وية، نيو

o  االستثمار أكبر مرونة مم  ة السترداد المبلص المستثمر  المرونة: حيث يوفر

 . على سيولة والحيول

 :سياسات االستثمار في إدارة أموال أوقاف الجمعية

 تحديد أهداف استثمارية م اسبة تقي من أتطار التقلبات االقتيادية الحادة. •

 الموازنة لين الحاتة إلى األمان والحاتة إلى ال مو.  •

 االستثمارات. مراقبة أداء ونتامج •

تعديال السياسات االستثمارية وفقاً ل تامج االستثمار، وتغير ظروف السوق، وتغير   •

 االحتياتات.

 تحديد الهي ال اإلدارج إلدارة االستثمار من حيث ش ال اإلدارة وعدد أع امها. •

 ت ويع م ونات المحفظة االستثمارية أللول الوقو ولخالة الي اديق الوقفية.  •

 وقو االستثمارية فال يقتير نشاط  على قطاع اقتيادج واحد. ت ويع أنشطة ال •

 تحديد ألول الوقو، وتحديد نسبة كال ألال عقارات، أسهم، نقد ... إلخ )، لحيث •

 ت اسص أسلوب االستثمار المتبع. 

 التعامال مع ال قود لمثالة ألول استثمارية، فال تستخد  في تغطية ال فقات الجارية، لال •

 ويستخد  العامد في تمويال اإلنفاق الجارج.تستثمر 
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 األوقاف:سياسات اإلنفاق من أموال 

 يتعين على إدارة االستثمار اتباع ما يلي: 

 عد  استخدا  األلول ال قدية في اإلنفاق، واإلنفاق من عوامد استثمار ألول الوقو. •

ت مية القيمة وضع سياسة م اسبة يتحقق من تاللها التوازن لين ع يرين: هما  •

 الوقو واألتذ لعين االعتبار عامال الت خم والتقلبات السوقية.  الحقيقية أللول

إنفاق مقدار كاف من عوامد االستثمار لتغطية تزء معين من ال فقات الجارية أج أن  •

اإلنفاق في حدود العامد من استثمار ألول الوقو المحققة حتى ال يؤدج اإلنفاق  ي ون

 اإليرادات إلى إنفاق ألول الوقو.  الزامد عن

استخدا  تزء من اإليرادات لتغطية ال فقات الجارية، وإعادة استثمار الجزء الباقي   •

 الوقو على المدى الطويال. لت مية ألول

 . يتماشى مقدار اإلنفاق الس وج مع حجم العامد من استثمار ألول الوقو •

 أمالك الجمعية:إدارة 

االمالك هي إدارة تميع األمالك العي ية الوقفية للجمعية من مباني أو  لإدارةالمقيود  •

 .معدات أو غيرها  عقارات او

 :إتماال لالمها  التالية اإلدارة الماليةتختا  •

o  األمالك. تشغيال 

o ليانة األمالك . 

o ا. متالعة اإليرادات وتحييله 

o التقييم المالي لألمالك. 
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 :إدارة األمالكالمقترحة ألداء مها   اإلتراءات

 الييانة: ت ليو شركات ليانة لالمهمة وفقا لالمحة العقود والمشتريات  •

 التشغيال: ت ليو شركات تشغيال لالمهمة وفقا لالمحة العقود والمشتريات  •

 التقييم: ت ليو شركات تقييم لالمهمة وفقا لالمحة العقود والمشتريات  •

 . وفقا لالمحة المالية للجمعية اإليرادات:متالعة  •
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 :سياسات عامة

عملية ت مية الموارد إال لعد موافقة  ال تجوز مشاركة أج ع و من تارج الجمعية في   •

 . واضح المعايير  وإتراءاتأو من يفوض  موافقة تطية وفق نظا  عمليات    مجلس اإلدارة

الموافقة على لرامج ت مية الموارد المالية تتم عن طريق إدارة ت مية الموارد المالية في   •

 . الجمعية

 :فيما يتعلق لالتبرعاتفريق التسويق  مسؤولية  •

أهداف أن   .1 مع  وي سجم  المتبرع،  قبال  من  اتتيارياً  كان  إذا  التبرع  قبول  يتم 

 . الجمعية

 .ي ون العامد من التبرع أعلى من كلفة الحيول علي  .2

 . ييرف التبرع في الوتهة أو الغاية التي يرغبها المتبرع إذا نا على ذلك .3

التسويق  احترا    • لفريق  المم  ة  لالسرعة  تزويده  تالل  من  المتبرع  جميع  حقوق 

 المتعلقة ل يفية التيرف في التبرعات.  المعلومات

 أال تستخد  وسامال تمع التبرعات أو محتوياتها، للحط من كرامة المستفيد.  •

التسويق  استخدا    • الم للة، فريق  وغير  واليحيحة  اليادقة  العامة  المعلومات  فقط 

 تحتر  كرامة المستفيد. والتي

 .المعلومات في تميع األوقات احترا  قوانين حمايةفريق التسويق على  •

 عد  تسريص أو استخدا  المعلومات الخالة لالمانحين التي تم تمعهافريق التسويق  على   •

 لواسطة الجمعية إال في أغراضها.

أن يؤكدوا أن تميع التبرعات الم قولة والمحسولة والمقيدة والتي  فريق التسويق  على   •

مم  قدر  لأقيى  وواضحة  شفافة  مهامهم  ضمن  استعداد تقع  على  ي ونوا  وأن   ن، 

 في أج وق  فيما يدتال في اتتيالهم من أعمال. للمحاسبة

التسويق  على   • التبرعات فريق  ت لفة تمع  المساهمين عن  ي ونوا واضحين لجميع   أن 

 والميروفات والرسو  وكيو تم تحديدها وتخيييها. 
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جميع العاملين أن يوضحوا أج اتفاق على أج نوع من التعوي ات لفريق التسويق على  •

في المؤسسة التي يعملون لها أو ليالحها أو المتبرعين أو المستفيدين متى طلص م هم  

 ذلك. 

قرارات   أج نوع من العطايا أو االمتيازات ع د ما يفاوضون التخاذفريق التسويق  يقبال    أال •

 . نيالة عن الجمعية

 متاعاً من مزودج الخدمات أو الب امع أن ال يسعوا أو يقبلوا ماالً أو  فريق التسويق  على   •

 كم افئة لألعمال التجارية التي يتم االرتباط لها مع مزودج الخدمة أو الب امع.

 عد  االنخراط في أج نشاطات تتعارض مع االلتزامات القانونية التي فريق التسويق  على   •

 يعملون فيها أو يعملون لميلحتها.

 نوع من أنواع المخالفات أو التجاوزات سواءأن يم عوا حدوث أج فريق التسويق على  •

 أكان  ت امية أو سوء استخدا  ل شاطاتهم المه ية. 

 إعال  المانح لرسالة الجمعية واألسلوب الذج تعتز  الم ظمة سلوك  الستخدا  الموارد •

 التبرعات على نحو فعال لألغراض المقيودة م ها.  تاستخداماالمم وحة وقدرتها على  

في إعال    • المحورج  ودورهم  الجمعية،  إدارة  لمجلس  العاملين  تميع  لهوية  المانح 

 على المسئوليات واليالحيات. اإلشراف

عن   • وتعبر  واحترافية  مه ية  للجمعية  الممثلين  األفراد  مع  العالقات  تميع  ت ون  أن 

 . االحترا  المتبادل

الح مشروع إال لعد أتذ الموافقات الالزمة لذلك  ال يحق للجمعية التسويق ألج تبرع لي •

 .لألنظمة المرعية في الدولة وفقا

المالية   • اإلدارة  لدى  ال قدية  أو غير  ال قدية  المالية  الموارد  يتم تسجيال تميع  أن  يجص 

 دتولها وقبال أن يتم عليها أج إتراء آتر. للجمعية فور

  تقارير مالية شهرية إلدارة الجمعية عنار ورفع ستمريجص تحديث المعلومات المالية لا •

 . الموارد المالية وتميع إتراءاتها وحالتها الراه ة

يحق للجمعية استقطاع نسبة مئوية من التبرعات محددة ومعتمدة من قبال مجلس اإلدارة  •

 . للمياريو العمومية واإلدارية تخيا
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لبطاقات تعريفية مغلفة، مبين فيها    عملية التسويقتقو  الجمعية لتزويد من يباشرون   •

الجمعية   إلدارهاخ  تاري من  ومعتمدة  البطاقات   وانتهامها  تلك  لحمال  هؤالء  ويلتز  

 .م هم ذلك وإلرازها متى طلص

لاسم أج شخا مهما كان   • الغرض  فتح حسالات لهذا  لأج حال من األحوال  ال يسمح 

 .مركزه

ال يسمح للجمعية استعمال األموال في غير الغرض الذج تمع  من أتل  اال لموافقة   •

المتبرع ان كان غرض المتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فمن وزارة الشؤون  تطية من

 االتتماعية. 

 

 

  

  
 



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  

 

 

 
 


	سياسة الاستثمار
	اعتماد مجلس الإدارة



