
 

 

 

 الئحة االستثمار

 م2019مجيع احلقوق حمفوظة لواعي  

 الئحة االستثمار

 عامة : مواد أواًل

 أهداف استثمار أموال اجلمعية: ( :1املادة )

 اجلمعية.تنمية رأس املال املستثمر مبا خيدم األهداف اليت من أجلها تأسست  •

 واستمراريته.املحافظة على رأس املال املستثمر  •

 املواطنني.ختدم  التنموية واالجتماعية اليتاملسامهة يف دعم املشاريع  •

وأن ال تتعارض مع األحكام  يراعي يف استثمارات اجلمعية تنوعها وأن تتمشى مع أهداف اجلمعية (:2املادة )
 .االجتماعيةالعمل والتنمية واللوائح اخلاصة باجلمعيات اخلريية التابعة لوزارة  واألسس والقوانني

 االستثمار ثانيًا: نظام جلنة

 عن أموال اجلمعية املعدة لالستثمار. ةاملسؤولجلنة االستثمار هي اجلهة  ( : 3املادة )

 ترتبط جلنة االستثمار برئيس اجلمعية  مباشرة حسب اهليكل التنظيمي املعتمد. ( : 4املادة )

يتم تشكيل جلنة لالستثمار من )ذوي االختصاص( بقرار من جملس اإلدارة تتكون من رئيس، ونائب   ( :5املادة )
 للرئيس، وأعضاء، حبيث ال يزيد عدد األعضاء على مخسة وال يقل عن ثالثة.

 عتمدة.يكون رئيس جلنة االستثمار مقررًا للجنة االستثمار يتابع أعماهلا ويقوم بتنفيذ توصياهتا امل ( : 6املادة )

حبضور ثلثي األعضاء على األقل  وتنعقد اللجنة ،تعقد اللجنة اجتماعاهتا بشكل دوري كل شهر ( :7املادة )
 عًا استثنائيًا بدعوى من رئيس اجلمعية أو رئيسها أو كلما دعت احلاجة لذلك. اوميكن أن تعقد اللجنة اجتم

التساوي يرجح الرأي الذي يف جانب الرئيس أو نائبه يف تصدر التوصية باألغلبية النسبية ويف حالة  ( :8املادة )
 حال غياب الرئيس.
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االختالف تدون اللجنة توصياهتا يف حمضر االجتماع مع إثبات رأي املخالف إن وجد، وحجة كل  (: عند9املادة )
 فيه.من الرأيني ليعرض على رئيس اجلمعية للبت 

للجنة أن تدعو ذوي االختصاص حلضور اجتماعها لالستماع إىل آرائهم وال حيق هلم املشاركة يف  ( : 10املادة )
 اختاذ القرار . 

ال جيوز ألعضاء جلنة االستثمار املشاركة أو املسامهة أو التملك أو تنفيذ املشاريع االستثمارية  ( : 11املادة )
 اليت تدخل فيها اجلمعية.

كافأة مقدارها.... % من نسبة صايف األرباح السنوية للجنة االستثمار توزع بالتساوي على يتم صرف م  ( :12املادة )
 األعضاء.

 ال حيق ألعضاء اللجنة أخذ أي عموالت أو نسب من اجلهات املستثمر معها أيًا كان نوعها. ( : 13املادة )

 صالحيات ومسؤوليات جلنة االستثمار :ثالثًا

رسم األطر العامة لالستثمارات وجماالهتا وطرق متويلها وإدارهتا و اختاذ القرارات اليت تدعم أهداف   ( :14املادة )
 اجلمعية االستثمارية .

 حتديد العموالت  والنسب اليت ختص تسويق االستثمارات.  ( :15املادة )

 إبداء الرأي يف املشاريع االستثمارية املعروضة على املؤسسة  ( : 16املادة )

 إعداد اخلطط التنفيذية لالستثمارات ومتابعة تنفيذها من خالل إدارة االستثمار .   ( :17املادة )

 للجنة أن تضع تصورًا واضحًا ملجاالت االستثمار بناء على املقترحات التالية:   ( :18املادة )

 االستثمارات العقارية والوقفية.  •

  األسهم.االستثمارات يف جمال  •

  التعليم.رات يف جمال االستثما •
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  الصحة.االستثمارات يف جمال  •

    الشباب.االستثمارات يف جمال رعاية  •

 خلق فرص توظيف للفقراء واألسر املحتاجة وتسويق منتجاهتا  •

 استثمارات أخرى تتوافق مع أهداف اجلمعية وال تتعارض مع الئحة االستثمار. •

 مار من جملس اإلدارة.حماضر جلنة االستث تعتمد (:19املادة )

 رابعًا: مهام إدارة جلنة االستثمار

 اقتراح املشروعات والربامج االستثمارية اهلادفة لتعزيز موارد اجلمعية. ( :20املادة )

 تقوم بعمل سجل خاص لكل استثمار يوضح فيه التايل:  ( :21املادة )

 اجلهة املستثمر معها. •

 االستثمار.قيمة  •

 تاريخ بداية االستثمار.  •

 تاريخ انتهاء االستثمار. •

 موعد استحقاق الدفعات. •

 مقدار الربح. •

 طريقة التواصل مع املستثمر. •

 أي بيانات أخرى مفيدة يف متابعة عملية االستثمار. •
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والفنية واملالية إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات االستثمارية شاملة للجوانب التسويقية  ( :22املادة )
 ما أمكن .

 إعداد ملف لكل مشروع وتوثيق مجيع مراحله. ( :23املادة )

 متابعة استثمارات املؤسسة وتقدمي تقارير دورية عنها. ( :24املادة )

 إعداد خطة عمل لإلدارة ملدة عام . ( :25املادة )

 متابعة تنفيذ قرارات جلنة االستثمار. ( :26املادة )

 مواصفات املشاريع والشركات اليت يتم التعامل معها : : خامسًا

 اليت جيب توافرها يف املشروع االستثماري: املواصفات(: 27املادة )

 أن يكون متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية. •

 . %25 ال تزيد نسبة املخاطرة فيه عنأ •

 أن تكون له دراسة جدوى حبسب حالته. •

 نود الئحة االستثمار.أن ال يتعارض املشروع مع ب •

 أن يشرف على املشروع جهة رمسية. •

 أن يكون ضمن أهداف اجلمعية  •

 أي شروط أخرى ترى جلنة االستثمار جدواها ملصلحة العمل. •

 الشروط الواجب توفرها يف الشركات اليت يتم االستثمار فيها:  ( :28املادة )

 يفضل أن تكون شركة رمسية . •
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 استثمارية مماثلة.ة سبق هلا ممارسة أعمال ومشاريع يفضل أن تكون شرك •

 أن يكون املسئولون فيها معروفني وميكن التعامل معهم. •

 عن أعمال الشركة وتارخيها وأهم إجنازاهتا. تقدمي نبذةيفضل  •

 أن يكون التعامل معها بصفتها االعتبارية. •

 أن يكون املشروع واضح املعامل. •

 ضمانات ضد االحتيال.أن تقدم الشركة  •

 معتمد.أن تكون هلا قوائم مالية سنوية مراجعة من مكتب حماسب قانوين  •

 أن يكون هلا نظام مايل وإداري جيد. •

 أي شروط أخرى ترى جلنة االستثمار أمهيتها للعمل. •

 عند إعداد عقد االستثمار تراعى األمور التالية: ( :29املادة )

 املتعاقدة وممثل كل طرف والعنوان التفصيلي له.حتديد األطراف  •

 حتديد يوم وتاريخ التعاقد بالتاريخ اهلجري وامليالدي. •

 العمل.للتعاقد مع توضيح مراحل  الفترة الزمنيةحتديد  •

 بيان موضوع التعاقد. •

 وقيمة وعدد الدفعات يف حال مت االتفاق عليها. الدفع،حتديد قيمة العقد وطريقة  •

 واصفات التفصيلية ملوضوع العقدامل •

 حتديد غرامات التأخري والتعويضات. •
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 طريقة إهناء العقد عند حدوث خالف. •

 حتديد نسب املراحبة يف حال التعاقد بطريقة املراحبة. •

 حتديد منفذ العمل يف حال التعاقد من الباطن. •

 حتديد جهة حل الزناعات. •

 ي. يفضل أن تتم العقود عن طريق حمام •

 عملية  االستثمار: سادسًا: خطوات

 واستقباهلا من اجلهات املختلفة. عن الفرصتقوم إدارة االستثمار بالبحث  (1)

 يت:عند توفر فرص جيدة تتم عمل دراسة مبدئية للمشروع تشمل اآل (2)

 تقييم دراسة اجلدوى. •

 توفر شروط ونظام الئحة االستثمار فيها. •

 التالية:فيه أحد اإلجراءات  اجلمعية ويتخذيتم حتويل املشروع إىل رئيس  (3)

 عرضه على جلنة االستثمار للدراسة. •

 رفض املشروع •

 عند عرض املشروع على جلنة االستثمار للجنة أن تتخذ أحد القرارات التالية: (4)

 املوافقة على املشروع وإحالته لرئيس اجلمعية إلكمال اإلجراءات. •

 املشروع.عدم املوفقة على  •

 للمشروع.طلب معلومات ودراسة أكرب  •
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 الصرف.بعد اعتماد املشروع يتم توقيع العقد وإكمال إجراءات  (5)

 الالزمة.تتم متابعة املشروع ورفع التقارير  (6)

 عند االنتهاء من املشروع يتم إقفال امللف اخلاص به. (7)

 




