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حرصا من جمعية قمم الشبابية وإيمانًا بمبدأ الشفافية والعدل تم 
 .تثمارمليات االسط عاعتماد هذه الالئحة التي تهدف إلى إلى ضب

 قواعد عامة: *
يقصدد األألفاأل  افاألفة  وافاارة  مد ه ه ا افحة   اف نأل ا اف نة   ىفج نأل ك  ل فام  أل في يقا   

 :افسةألق خحف ذفك

 : شبابية قممجمعية  افج نة  

  : هو المجلس المعين من قبللا الجمعيللة العموميللة لعشللللجاع ةل  الجمعيللة     جلس اإلةار

 .وإدارته

 :رئيس مجلس اإلدارة افرةةس. 

 :المديج التنفيذي للجمعية اف دير. 

  هي قائمة مالية تقديجية توضل  القوائم المالية االتقديجيةا للمنأل ة   ديري  فلج نة :اف ااز   افاق

 .خالل سنة مالية قادمة  وهي تعد الفتجة المالية األول  في الخطة المالية للمنأ ة

 

 عامة: أحكام *

 ( 1مادة:) 
 ار.ة باالستثمكافة إججاءات العمليات المالية المجتبطتسجي أحكام هذه الالئحة ةل  

 

 ( 2مادة:) 
 بات المالية.ي المضارفية معيجب أال تستثمج أموال الج

 

 ( 3مادة:) 
لجمعية واقتجاح مجاالتها وإقجارها من الجمعية  يقوم مجلس اإلدارة بعما خطة السلللتثمار أموال ا

 لعموميةا
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 ( 4مادة:) 
  أو البيع وتفويض لألجاء  جع في أي من أصلول الجمعية بابالتصلتختص الجمعية العمومية العادية  

 مجلس اإلدارة في إتمام ذلك

 

 ( 5مادة:) 
المأللللجوةلات    إقلاملةفي اسللللتثملار الفلائض من أو دارة  إلتقوم الجمعيلة العموميلة بتفويض مجلس ا

 .االستثمارية

 

 ( 6مادة:) 
 :تيآلباموال تستثمجه الجمعية من أ يتحدد ما

 لموازنة التقديجية.أال يتجاوز المخطط في ا -1

 .الجمعيةالخاصة بموال األأن يكون من فائض  -2

 ال يكون من األموال المقيدة ب نأطة ومأاريع وبجامج الجمعية.أ -3

  

 ( 7مادة:) 
ةل  مورد ثابت أو أن صلول  حمججحة للكسلب تضلمن لها الفي مجاالت تسلتثمج الجمعية إيجاداتها  

 والخدمية. اإلنتاجيةفي المأجوةات تعيد توظيف الفائض 

  

 ( 8مادة:) 
جديدة من أجا االسلتثمار الحالية السلتثمارات    كن ةل  تخصليص ثل  إيجادات ما أمتعما الجمعية  

 الجمعية.ةل  بجامج وأنأطة ج تنمية رأس المال وتحقيق االستدامة المالية بأجط أال يؤث

 

 ( 9مادة:) 
لكافة النواحي االقتصللادية   يجب أن يسللبق أي ةما اسللتثماري دراسللة جدوا اقتصللادية شللاملة

 ية والأجةية والقانونية.ية والمالوالفن

 ( 10مادة:) 
البجامج واألنألللطة كما ها تسلللتخدم في نفقات  أموال ية أيا كان مصلللدرالجمع ةوائد اسلللتثمارات 

  غيلية.التأ ات فغطية األةباء والمصجوتستخدم في ت

 

 


