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 فكرة الالئحة: .1

 الخاصة بجمعية أسر التوحد.ل االستثمار اعمأ الالئحة عبارة عن وثيقة تنظم 

 الالئحة: أهداف .2

 تحقيق عدة مستهدفات، أهمها: إلى الئحةتهدف هذه ال

 جمعية أسر التوحد وتنميته. الحفاظ على رأس مال استثمارات  -

   .»الئحة االستثمار«: مرجعي هومستند  توفير -

و  - الجمعية  في  باالستثمار  الخاصة  واإلجراءات  واملعايير  السياسات  الصالحيات  أ توثيق  وتحديد  وقافها 

 واملسؤوليات املرتبطة بها.

 :هدف سياسات االستثمار .3

من سياسات االستثمار هو الحفاظ وتنمية ومراقبة رأس املال وذلك من خالل وضع معايير وأسس    الهدف -

وأنظمة تساعد في تحقيق الهدف املنشود من قبل املؤسسة ضمن إطار محدد يكون بدوره املرجع والدليل  

 وتحديد أهدافها ومهامها وصالحياتها.  جمعيةالفي تكوين اللجان االستثمارية في 

ال  تهدف - املبادئ والتوجيهات في اختيار استثمارات  لتوثيق  السياسة أيضا  والحوكمة املتعلقة    جمعيةهذه 

 بهذه االستثمارات حسب غرض اإلستثمار واملدة والقدرة على تحمل املخاطر.

 :لجنة االستثمار .4

 . إلدارة استثمارات أوقاف الجمعيةاإلدارة هي لجنة يشكلها مجلس 

 ووسائلها: وقافاستثمارات ال أهداف  .5

التغيرات   (1 بسبب  قيمتها  تدهور  أو  االستغالل  سوء  أو  التعدي  أو  الضياع  من  الوقف  أصول  حماية 

 االقتصادية املحتملة. 

 تنمية القيمة الحقيقية ألصول الوقف.  (2

 تعظيم العوائد املتأتية من استثمار أصول الوقف. (3

 نفاق على األوجه التي يحددها مجلس النظارةأن تساهم استثمارات الوقف في نمو العائد لل  (4

أو  (5 املتميزة  املالية  األصول  اآلجال، كشراء  االستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة  يتم ذلك عن طريق 

بيعها. وتعين  أو شراء هذه األصول بهدف تطويرها وإعادة  العائد املجزئ  العقارية ذات  شراء األصول 
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 عليها، ويحدد صالحياته وضوابط  لجنة االستثمار جهة أو أكثر لتكون م
ً
 الستثمارات الوقف أو أمينا

ً
ديرا

 عمله، وأتعابه.

 املعايير العامة الختيار االستثمارات: .6

أن تكون من االستثمارات املتوافق عوائدها مع نسب بصفة عامة  يراعى عند اختيار الفرصة االستثمارية  

كبيرة، مع وجود نظام يكفل إمكانية الخروج منها أو االنسحاب    مخاطرها، واحتماالت نموها وربحيتها

 يلي بصفة خاصة:  مراعاة ما، مع منها 

افق مع أحكام الشريعة (1  :التو

ال يسمح باالستثمار في األدوات املالية أو األصول أو األوراق املالية وكذلك االقتراض غير املتوافق مع  

 أحكام الشريعة. 

 :المان النسبي (2

يجب عدم تعريض أموال األوقاف لدرجة عالية من املخاطر، ويتطلب في هذا الخصوص املوازنة بين 

 على ذلك   األمان
ً
فال يمكن أخذ صيغ االستثمار التي تتسم بدرجة عالية  ومعدل الربحية. وتأسيسا

 من املخاطر مثل التعامل باملضاربات في سوق األوراق املالية. 

 معايير االستثمار في الصناديق االستثمارية: .7

 باألحكام الشرعية.  -
ً
 أن يكون الصندوق ملتزما

 أن يكون الصندوق معتمد من الجهات الرسمية.  -

 الصندوق متوافقة مع أهداف وسياسات الوقف االستثمارية. أن تكون أهداف  -

 فيه.   -
ً
 أن يكون مدير الصندوق مساهما

 أن يساعد االستثمار في الصندوق بتنويع موجودات املحفظة االستثمارية.  -

 .اإلرشاديةالتعرف على تاريخ مدير الصندوق وخبرته في مجال إدارة الصناديق مقارنة باملؤشرات  -

مقارنة مع الصناديق األخرى التي   االستثمارخطورة االستثمار في الصندوق، وكلفة هذا    التعرف على درجة -

 تتشابه معه في األهداف، وتوقعات أدائه في املستقبل. 
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 :العوائد املستهدفة .8

يجب أن تكون العوائد املستهدفة تحقق بحد أدنى نسبة التضخم السنوي إضافة إلى هامش ربح يعكس النمو  

يجب اختيار مجاالت وصيغ االستثمار التي تحقق عوائد مرضية وتتسم باالستقرار وغير ، و الحركي االقتصادي 

 محفوفة بالتقلبات والتذبذبات الشديدة.  

 :التوزيعات النقدية .9

 ما لم ترى 
ً
 :  لجنة االستثمار خالف ذلك في حينه، بعد تجنيب التالي يوزع ريع الصندوق سنويا

 املصاريف العمومية اإلدارية واملحددة من قبل املجلس في نظام الوقف.  (1

 واملحددة من قبل املجلس في نظام الوقف.  نظارةمكافأة أعضاء مجلس ال (2

 لها.من الريع من أجل الحفاظ على املحفظة االستثمارية وتنمية أصو  %20ماال يزيد عن  (3

 مصاريف إدارة وصيانة وإصالح وترميم األوقاف واملحددة من قبل املجلس في نظام الوقف.  (4
 

 إدارة سيولة الوقف: .10

تتولى لجنة االستثمار عن طريق أحد البنوك السعودية او الشركات املالية املرخصة التي تقدم خدمات مالية  

السيولة املتعارف عليها، وتنسق لجنة االستثمار مع   مسترشدة في ذلك بمبادئ إدارةإسالمية إدارة سيولة الوقف  

كن الوقف من االستجابة الفورية ملتطلبات الصرف على   مجلس النظارة في توفير الحد األدنى من السيولة الذي يم ِّ

 العمليات واملشاريع املعتمدة. 
 

 تقييم الداء: .11

املدى   في  املحفظة  تقييم  بأن   
ً
الوقف االستثمارية ألهدافها، علما النظارة مدى تحقيق محفظة  يتابع مجلس 

 
ً
والبد من وضع نظام دقيق إلعداد   ،القصير قد ال يكون املقياس الحقيقي ألدائها بل يجب أن يقيم أداؤها سنويا

ت مكونات محفظة الوقف بهدف التعرف املبكر  التقارير الدورية )الشهرية وربع سنوية والسنوية( لكافة حسابا

 على أدائها، وعلى نتائج قرارات الوقف االستثمارية، وعلى املشاكل التي تواجه استثماراتها. 

 

 ،،، وباهلل التوفيق


