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  -: مقدمة

ٗظؼج ٕزٓ ٗقذ  اىسٞاساث ٗاإلجشاءاث اىخٜ حْظٌ ػالقخٖا بجَٞغ األغشاف  فٜ ػْٞضة حعغ جَؼٞت اصذقاء اىَشظٚ

ٗصاسة ىخذقٞق ٍؼاٝٞش اىذ٘مَت ٗاىشفافٞت  اىخٜ ٕٜ ظَِ سٞاست اىجَؼٞت ٗ ٌ اىؼَو ٗفق ظ٘ابػ ٗاظذتٞىخْظ   اىالئذت

  .االجخَاػٞت اىَ٘اسد اىبششٝت ٗاىخَْٞت

  -سٌاسة االستثمار فً الجمعٌة :

 أُ ال ٝخاىف االسخثَاس ٍبادئ اىششٝؼت اإلسالٍٞت.  -1

 .   االٝشاداث فٜ أٗقاف أٗ اسخثَاساث اسخخذاً فائط ٍ٘افقت اى٘صاسة ػْذ -2

 االٝشاداث فٜ أٗقاف أٗ اسخثَاساث. اسخخذاً فائط ػْذ -اٗ حف٘ٝط ٍجيس اإلداسة بزىل -ٍ٘افقت اىجَؼٞت اىؼٍَ٘ٞت  -3

 ٍ٘افقت اىجَؼٞت اىؼٍَ٘ٞت اىَسبقت أٗ فٜ االجخَاع اىخاىٜٚ اىؼقاساث حيخضً اىجَؼٞت باىذص٘ه ػيباٍخالك  اىشغبت ػْذ -4

 بششغ أُ ٝخٌ حف٘ٝعٔ ٍِ قبو اىجَؼٞت اىؼٍَ٘ٞت. داسةه ٍجيس اإل، َٗٝنِ ٍِ خالىٖا

ٗاىؼقاساث س٘اء فٜ اجخَاػاث اىجَؼٞت  قشاساث االسخثَاساث ػيٚ ػْذ اىخص٘ٝج ٍصاىخ حؼاسض ػذً ٗج٘د ٍِ اىخأمذ -5

 اىؼٍَ٘ٞت أٗ ٍجيس اإلداسة ٗرىل اسخْاداً  ىسٞاست حؼاسض ض اىَصاىخ اىَؼخَذة. 

ٗاىؼقاساث س٘اء فٜ  قشاساث االسخثَاساث ػيٚ اىَصاىخ ػْذ اىخص٘ٝج حؼاسض ػْذ اإلفصاح االىخضاً بشٖاداث -6

 ىجَؼٞت اىؼٍَ٘ٞت أٗ ٍجيس اإلداسة. اجخَاػاث ا

االقخشاض ٍِ اىبْ٘ك اىَشخص ىٖا   -اٗ حف٘ٝط ٍجيس اإلداسة بزىل -ٝج٘ص ىيجَؼٞت بؼذ ٍ٘افقت اىجَؼٞت اىؼٍَ٘ٞت  -7

باىؼَو فٜ اىََينت اىؼشبٞت اىسؼ٘دٝت ألجو االسخثَاس فٜ اص٘ه ػقاسٝت ٗسِٕ اىؼقاس ىيَقشض ظَاّا ىسذاد اىقشض 

 ٍِ سٝغ اىؼقاس اٗ ٍا ٝخ٘فش ىيجَؼٞت ٍِ ٍ٘اسد ٍاىٞت أخشٙ.   ىذِٞ اى٘فاء باىقشض

 اىجَؼٞت ٍِ ىالسخثَاس ٍٗجاالث االسخثَاس ظَِ اىَ٘اصّت اىخقذٝشٝت  بذاٝت مو ػاً ٍٞالدٛ ٗاػخَادٕا إػذاد خطت -8

 .بزىل اإلداسة ٍجيس حف٘ٝط أٗ اىؼٍَ٘ٞت

 . صحاب الصالحيةان يكون قيمة العائد السنوي لالستثمار مجزي وموافق عليه من أ -9

بأصحاب الخبرة من المؤسسات الفنية َٗٝنِ االسخؼاّت  للمشاريع االستثمارية للجمعية جدوى ةإعداد دراس -11

 .والمكاتب االستشارية المتخصصة

ٝخٌ دساست جَٞغ اىؼشٗض االسخثَاسٝت ػِ غشٝق ىجْت االسخثَاس ٗحشفغ اىخ٘صٞت ىَجيس اإلداسة الحخار اىقشاس  -11

 باىَ٘افقت أٗ اىشفط بْاء ػيٚ حص٘ٝج اىَجيس. 

 اىَخابؼت اىذٗسٝت ىجَٞغ اسخثَاساث ٗاص٘ه اىجَؼٞت ٍِ أجو اى٘ق٘ف ػيٚ داالث اىصٞاّت  ٍٗخابؼت اإلٝشاداث.   -12

 اإلىنخشّٗٞت ٍْصاحٖا اإلداسة فٜ ٍجيس أٗ اىجَؼٞت اىؼٍَ٘ٞت ٍِ اىخَيل اىصادسة أٗ قشاساث االسخثَاس اىجَؼٞت حْشش -13

 اإلىنخشّٜٗ.  أٗ ٍ٘قؼٖا

وتحل هذه  م 55/9/2025 تارٌخ  ( هذه السٌاسة ف5/3ًاعتمد مجلس إدارة الجمعٌة فً االجتماع )  -االعتماد :

 .السٌاسة محل أي سٌاسات متصلة موضوعة سابقا


