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االستثامر :
عىل  اإلرشاف  مسؤولية  يتوىل  مدير  بتكليف  الجمعية  إدارة  تقوم 
للقواعد  وفقا  االستثامر  برامج  تنفيذ  يتم  أن  عىل   ، االستثامر  برامج 
والترشيعات املنظمة ، ليكون اإلطار التنفيذي وفقا للمراحل التالية :

كام يتم األخذ باالعتبار النقاط التالية :

املرشوعية

الشعور باملسؤولية .

االستعانة بأهل االختصاص :

التنظيم الدقيق

التخطيط املحكم

البعد عن املخاطر 

العالية .

 التحليل

التخطيط ، ويتضمن البحث وجمع الفرص االستثامرية وفق متطلبات السوق 

يتم  التي  واألنشطة  الربامج  حول  املخاطر  ودراسة  االقتصادية  والحالة 

تضمينها يف خطة االستثامر .

االستثامر  برامج  تكون  أن  به  ويقصد 

مع  واملتفق   ، للرشيعة  موافقة 

أنظمة وسياسات الوزارة .

قانونيا  مرشوعيته  من  تتأكد  أن  فبعد 

ورشعيا ، يتم التأكد من سالمته من الناحية 

االعتامد  خالل  من   ، واالقتصادية  اإلدارية 

االستثامر  مجال  يف  متخصصني  عىل 

باحرتافيته  ميتاز  باستثامر  لنخرج  الربحي 

هذا  خالل  من  لنحقق  وقوته  وسالمته 

االستثامر التنمية للوطن واملجتمع وكذلك 

االستدامة ألموال الجمعية .

من خالل توزيع األدوار والتناسق فيها بني 

تكون  وأن   ، العمل  وفريق  العليا  اإلدارة 

بني  مفتوحة  واالتصال  التواصل  خطوط 

مبا   ، االستثامر  وقسم  التشغيلية  اإلدارات 

املعلومات  انتقال  عملية  سري  يضمن 

 ، ووضوح  وسهولة  بيرس  الطلبات  وتنفيذ 

من خالل تجميع األهداف ، وتوحيد املهام ، 

الهدف بشكل  لتحقيق   ، األنشطة  وتنسيق 

متميز .

وتحليل  تسويقي  وبحث  لدراسة  وفقا 

جدول  دراسة  وجود  أهمية  مع   ، للسوق 

دقيقة .

املتابعة وقياس األداء .
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البند األول : مصادر التمويل االستثامري:

البند الثاين : مجاالت االستثامر :

 التربعات والصدقات والهبات التي ترد للجمعية من األفراد أو املؤسسات .

ما يخصص من فائض امليزانية السنوية للجمعية من التربعات والصدقات العامة بحدود % 15 

من الفوائض واستثامرها يف مجاالت مرجحة الكسب وفق املادة ) 28 ( من الالئحة األساسية 

للجمعية .

نسبة % 10 من عوائد أوقاف الجمعية غري املخصصة واستثامرها يف مجاالت مرجحة الكسب 

وفق املادة ) 28 ( من الالئحة األساسية للجمعية .

القروض والتمويل من الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة واملانحة وفق األنظمة 

واالشرتاطات املقررة من الوزارة .

 أن يكـــون النشـــاط متوافقا 

الرشيعـــة  تعليـــامت  مـــع 

اإلسالمية .

األوقـــاف والهبـــات القامئة 

لدى الجمعية .
مباين الجمعية ومرافقها .

املاديـــة  اإلمكانـــات  توفـــر 

لنجـــاح  الالزمـــة  والبرشيـــة 

النشاط .

مع  متوافقا  النشاط  يكون  أن 

املقررة  واالشرتاطات  األنظمة 

من الوزارة وفق الئحة الجمعية 

األساسية .

ضعيـــف  النشـــاط  يكـــون  أن 

بالعوائد  مقارنـــة  املخاطـــرة 

املتوقعة منه .

عىل  اإلدارة  مجلس  موافقة 

النشاط بعد االطالع عىل دراسة 

الجدوى .

أوال : للجمعية الدخول يف شتى أنواع الفرص االستثامرية داخل أو خارج املحافظة 

وبكافة املجاالت متى توفرت الرشوط التالية :

 ثانيا : استثامر العقارات القامئة مثل :
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كام ميكن املفاضلة بني األنشطة وفقا لآليت :

 أبرز املجاالت املقرتحة لالستثامر :

حجم األعباء التشغيلية فتعطى األولوية للنشاط ذي العبء التشغييل األقل .  ◊

 حجم العائد واملدة املتوقعة لجني األرباح . ◊

مستوى إقبال املتربعني لدعم النشاط واملساهمة فيه .  ◊

إمكانية تشغيل النشاط جزئيا أو كليا من قبل املستفيدين  ◊

مقدار التسهيالت التي سيستفيد منها النشاط من خالل الرشكاء كاألمانة أو  ◊

الجهات الحكومية . 

مستوى التنافسية يف السوق فيفضل األنشطة ذات املستوى األقل . ◊

فتح محالت البيع والرشاء  ◊

وتجارة التجزئة .

املناقصات  ◊ يف  الدخول 

واملنافسات الحكومية عند 

القدرة عىل توفري متطلبات 

النشاط ورشوطه .

إعداد  ◊ مثل  مادية  عوائد  ذات  منتجات  إىل  التطوعية  الفرص  بعض  تحويل   

االستشارات  الجمعية   مواقع  تصوير   , محتوى  كتابة   , تسويقية  سيناريوهات 

القانونية التطوعية ..إلخ وفق األنظمة املقررة من الوزارة .

االستفادة من الفرص االستثامرية  ◊

التي تطرحها األمانة أو البلديات 

عىل  والعمل  األوقاف  هيئة  أو 

إنشائها وتأجريها .

الجمعيـــة  ◊ أرايض  تشـــغيل   

عوائدهـــا  مـــن  واالســـتفادة 

املســـاهامت  يف  الدخـــول 

األعامل  رجـــال  مع  والرشاكات 

يف  واملؤسســـات  واألفـــراد 

األنشطة املناسبة






