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تمهيد

المادة األولى:

يمكــن للجمعيــة الدخــول فــي مشــاريع اســتثمارية مــن شــأنها تعزيــز اســتدامتها الماليــة، بمــا يضمــن قدرتهــا علــى 
تقديــم خدماتهــا لمســتفيديها و أســرهم بالعــدد و التنــوع و الجــودة المطلوبــة، و فــي ذلــك مســاهمة مــن الجمعيــة 
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة الســاعية لتعزيــز دور القطــاع غيــر الربحــي فــي التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة و زيــادة 

ــج المحلــي . مســاهمته فــي النات

المادة الثانية:

الجمعيــة مرنــة فــي اختيــار المشــاريع االســتثمارية التــي تحقــق لهــا عائــًدا جيــًدا و بمخاطــرة أقــل ، فيمكــن لهــا االســتثمار 
فــي مشــاريع تقــدم منتجــات للمســتفيدين و غيرهــم ، داخــل األحســاء و خارجهــا ، بملكيــة كاملــة للمشــروع أو جــزء منــه 
، مســتفيدة مــن الســيولة الفائضــة لديهــا و مــن األصــول التــي ُتوقــف عليهــا و مــن المبــادرات و البرامــج الحكوميــة و 

الخاصــة ذات العالقــة.

المادة الثالثة:

يجب أن تتم الموافقة على تبني وتنفيذ مشروع استثماري من أصحاب الصالحية، وذلك على النحو التالي :

3.1 تعتمد الجمعية العمومية مجاالت ومعايير ونموذج االستثمار المقترحة.
3.2 ُيعد مجلس اإلدارة استراتيجية االستثمار ، و يتم إقرارها من الجمعية العمومية.

3.3 ُيعــد الجهــاز التنفيــذي الخطــة الســنوية لالســتثمار بنــاًء علــى دراســات جــدوى/ خطــط أعمــال ، ويتــم إقرارهــا 
مــن مجلــس اإلدارة. 

3.4 يقوم الجهاز التنفيذي بتنفيذ المشاريع االستثمارية و متابعتها حسب االستراتيجية و الخطة السنوية. 
3.5 يمكــن تعديــل اســتراتيجية االســتثمار و الخطــة الســنوية حســب الحاجــة ، و يجــب فــي هــذه الحالــة أخــذ 

الموافقــات مــن أصحــاب الصالحيــة.

الصالحيات
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المادة الثالثة:

3.6 يمكن لمجلس اإلدارة تفويض لجنة بالقيام ببعض من صالحياته المتعلقة باالستثمار.
3.7 ال يجوز إلغاء أو تعليق أي مشروع استثماري تم البدء بتنفيذه إال بعد موافقة مجلس اإلدارة. 

3.8 يتــم فــي المشــاريع االســتثمارية التــي تمتلــك الجميعــة فيهــا حصــة 51% فأكثــر تعييــن مديــر المشــروع 
االســتثماري و طاقمــه اإلداري فــي المســتوى األول مــن الهيــكل اإلداري )أو إعفاؤهــم( مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
أو مــن يفوضــه ، و ُتعطــى مديــر المشــروع صالحيــة اختيــار و إعفــاء الطاقــم اإلداري بعــد عملــه مديــًرا للمشــروع 
لمــدة ال تقــل عــن 3 ســنوات و إثبــات جدارتــه ، علــى أن يتــم االختيــار و اإلعفــاء وفــق خطــة المشــروع المعتمــدة 

و األنظمــة المرعيــة.

الصالحيات
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عوامل النجاح

المادة الرابعة:

يجــب بعــد التــوكل علــى اللــه اتبــاع األســس العلميــة والممارســات الناجحــة فــي كافــة مراحــل المشــاريع االســتثمارية 
ومــن ذلــك مــا يلــي :

4.1. اتباع األنظمة و التعليمات و التوجيهات ذات العالقة.
4.2. التخطيــط الجيــد للمشــاريع ، ســواء فــي االختيــار مــن خــالل دراســات الجــدوى و نمــاذج األعمــال أو فــي التنفيــذ 

مــن خــالل خطــط و نماذج التشــغيل المناســبة. 
4.3 استشــارة المتخصصيــن و االســتعانة بهــم فــي اتخــاذ القــرارات ، و يمكــن تأســيس لجنــة استشــارية لكل مشــروع 

استثماري. 
4.4. اختيار الطاقم اإلداري المناسب لكل مشروع.

ــة ، و ينبغــي االســتعانة باألشــخاص  ــر عــدد مــن األفــكار لمشــاريع اســتثمارية محتمل ــد أكب 4.5. العمــل علــى تولي
ذوي اإلعاقــة و أســرهم و المتخصصيــن فــي اإلعاقــة للتعــرف علــى الفــرص التــي تلبــي رغبــات ذوي اإلعاقــة ، و 
يمكــن للجمعيــة اتخــاذ مــا تــراه لتطويــر األفــكار االبتدائيــة إلــى مشــاريع اســتثمارية كاالســتعانة بجهــات استشــارية. 
4.6. العمــل علــى بنــاء اســم و عالمــة تجاريــة للمشــروع ، و المحافظــة علــى اســتمراريته و تعزيــز مكانتــه فــي 

القطــاع الــذي يعمــل فيــه.
4.7. االســتفادة مــن تقنيــة المعلومــات فــي مجــاالت اإلدارة المختلفــة و مــن ذلــك التســويق اإللكترونــي ، 
لتكــون الرقمنــة عنصــر رئيــس فــي نمــوذج تشــغيل المشــروع االســتثماري ، مــع أهميــة المحافظــة علــى العالقــات 

اإلنســانية.   



المادة الخامسة:

5.1. يعمــل المشــروع االســتثماري كمركــز ربحيــة مســتقل ، فلــن يكــون لــه تفضيــل فــي مشــتريات الجمعيــة و لــن 
يكــون للجمعيــة تفضيــل فــي مبيعــات المشــروع ، و ســتكون العالقــة التبادليــة بينهمــا قائمــة علــى آليــة الســوق 

و المنافســة.
5.2. تقــوم الجمعيــة بتقديــم الدعــم للمشــروع االســتثماري قــدر المســتطاع ، مــن خــالل تقديــم المشــورة و 

إمكانيــة التمويــل. 
5.3. تلتــزم إدارة المشــروع االســتثماري بعــدم اإلضــرار بالجمعيــة فــي معامالتهــا ، و عــدم اســتخدام اســم 

الجمعيــة فــي التســويق و اإلعــالم بــدون موافقــة إدارة الجمعيــة. 
5.4. ال ُيسمح للمشروع االستثماري باالقتراض بدون موافقة الجمعية.

ــر حســب الطلــب إلدارة  ــة عــن مســتوى األداء و تقاري ــر دوري ــزم إدارة المشــروع االســتثماري برفــع تقاري 5.6. تلت
الجمعيــة ، و عــرض مقتــرح خططهــا االســتراتيجية و التشــغيلية علــى إدارة الجمعيــة لتطويرهــا و اقرارها بالتنســيق 

مــع إدارة المشــروع. 
ــا شــاماًل ومعتمــًدا مــن مراجــع محاســبي تعينــه  5.7 تلتــزم إدارة المشــروع بــأن ترفــع إلدارة الجمعيــة تقريــًرا مالًيُ

الجمعيــة ، علــى أن يتــم رفــع التقريــر خــالل ثالثــة شــهور مــن نهايــة الســنة الماليــة. 

االلتزامات

الشــراكة المبنيــة علــى الفهــم المشــترك والثقــة المتبادلــة بيــن إدارة الجمعيــة وإدارة المشــروع االســتثماري هــي 
عامــل أســاس فــي تحقيــق نتائــج إيجابيــة لصالــح الطرفيــن، وفيمــا يلــي بعــض الضوابــط المنظمــة لهــذه العالقــة :
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أحكام عامة

6,1.   يجــب علــى الجمعيــة قبــل الدخــول فــي مشــاريع اســتثمارية التأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة لســداد التزاماتهــا 
اتجــاه الغيــر فــي مواعيدهــا ، و ضمــان عــدم توقــف األنشــطة لعجــز الســيولة ، و أال يكــون المــال المســتثمر مــن األمــوال 

المقيــدة بأنشــطة و مشــاريع و برامــج خــارج نطــاق االســتثمار.
6.2.   ُتغطــى خســائر االســتثمار فــي الجمعيــة مــن الميزانيــة التشــغيلية للجمعيــة ، و فــي حالــة عــدم و جــود فائــض يكفــي 
فــي الميزانيــة التشــغيلية فُيحمــل كعجــز وُيرّحــل لتغطيتــه فــي األعــوام المقبلــة ، و علــى مجلــس إدارة الجمعيــة تقريــر فتــرة 

االســتمرار فــي تمويــل مشــروع متعثــر.
6.3.   ُتســتخدم عوائــد اســتثمارات الجمعيــة فــي التوســع فــي المشــاريع االســتثمارية ، باإلضافــة إلــى تغطيــة نفقــات 

البرامــج و األنشــطة و المصروفــات اإلداريــة ، مــع مراعــاة الفتــاوى الشــرعية بهــذا الخصــوص.
6.4.   ينبغــي رصــد المخاطــر المحتملــة فــي المشــاريع االســتثمارية و تصنيفهــا و التعامــل معهــا و محاولــة الحــد منهــا ، و 
ينبغــي عقــد اجتماعــات دوريــة بيــن مســؤولي المشــروع االســتثماري و مســؤولي إدارة االســتثمار فــي الجمعيــة للتنســيق 

و التشــاور.  

المادة السادسة:

االعتماد

بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق 
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة، 
والتــي كان مــن بينهــا الئحــة االســتثمار، فقــد اتخــذ القــرار رقــم )3( باعتمادهــا 

والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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