
 

 

 
 
 
 

 السياسات واإلجراءات املالية لالستثامر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (70-1)المادة: 
 

اء أصول منوعة لتحقيق أعىل عائد ممكن ضمن  ن للوقف لشر عي  المقبول  ر مقدار المخاطاالستثمار هو عبارة عن استخدام أموال المتبر

 اإلدارة. والموافق عليه من مجلس 

 

 (70-2)المادة: 
 بالمهام التاليةتختص إدارة االستثمار إجماال 

اح السياسات االستثمارية وفقا للمرغوب من نتائج  أ.   االستثمار. اقبر

ي األوعية والجهات  ب. 
ن
 االستثمارية. تحديد طرق توزي    ع األصول ف

عية واآلمنة  ج.   لالستثمار. البحث عن الفرص واألوعية الشر

 االستثمار. اختيار مديري  د. 

 االستثمارات. تقييم أداء  ه. 

 رفع التقارير الدورية و. 

ه.  اح اإلنفاق السنوي إلدارة األوقاف وما يتبع لها من صيانة وتشغيل وغب   ز. اقبر

 

 (70-3المادة: )
 االستثمارية: سياسات اختيار األوعية 

يعة  أ.   اإلسالمية. اختيار االستثمار المتوافق مع ضوابط الشر

( اآلمن والذي  ب.  عي
 منخفضة. تكون نسبة المخاطرة به اختيار االستثمار )الشر

ي األنشطة المرتبطة بالمضاربة  ج. 
ن
 باألسهم. ال يستثمر الوقف ف

  المنتظم: العائد  د. 
ً
 رب  ع سنوية ، نصف سنوية أو سنوية .  شهرية،حيث يمنح االستثمار الذي يتم اختياره أرباحا

داد   المبلغ المستثمر والحصول عىل سيولة ه. المرونة: حيث يوفر االستثمار أكبر مرونة ممكنة السبر

 

 

 

 



 

 

 

 (70-4)المادة: 
ي إدارة أموال أو األوقاف: 

ن
 سياسات االستثمار ف

ي من أخطار التقلبات االقتصادية الحادة.  أ. 
 تحديد أهداف استثمارية مناسبة تقر

ن الحاجة إىل األمان والحاجة إىل النمو.  ب.   الموازنة بي 

 االستثمارات. ونتائج  مراقبة أداء ج. 

 لنتائج االستثمار، وتغب  ظروف السوق، وتغب  االحتياجات.  د. 
ً
 تعديل السياسات االستثمارية وفقا

 تحديد الهيكل اإلداري إلدارة االستثمار من حيث شكل اإلدارة وعدد أعضائها.  ه. 

 تنوي    ع مكونات المحفظة االستثمارية ألصول الوقف وبخاصة الصناديق الوقفية.  و. 

 فال يقترص نشاطه عىل قطاع اقتصادي واحد.  االستثمارية،ع أنشطة الوقف تنوي     ز. 

 ، بحيث تناسب أسلوب االستثمار المتبع. إلخ(تحديد أصول الوقف، وتحديد نسبة كل أصل )عقارات، أسهم، نقد ...  ح. 

ي تغطية النفقات الجارية، بل
ن
ي  ط. التعامل مع النقود بمثابة أصول استثمارية، فال تستخدم ف

ن
 تستثمر ويستخدم العائد ف

 تمويل اإلنفاق الجاري. 

 (70-5)المادة: 
 سياسات اإلنفاق من أموال أوقاف

 :  عىل إدارة االستثمار اتباع ما يىلي
ن  يتعي 

ي اإلنفاق، واإلنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف.  أ. 
ن
 عدم استخدام األصول النقدية ف

ن االعتبار عامل وضع سياسة مناسبة يتحقق من خاللها  ب.  ن عنرصين: هما تنمية القيمة الحقيقية ألصول الوقف واألخذ بعي  التوازن بي 

 التضخم والتقلبات السوقية. 

ن من النفقات  ج.  ي حدود العائد من استثمار أصول  الجارية،إنفاق مقدار كاف من عوائد االستثمار لتغطية جزء معي 
ن
أي أن يكون اإلنفاق ف

 الوقف. يؤدي اإلنفاق الزائد عن اإليرادات إىل إنفاق أصول  الوقف المحققة حتر ال 

ي لتنمية أصول الوقف عىل المدى الطويل.  د. 
ر
 استخدام جزء من اإليرادات لتغطية النفقات الجارية، وإعادة استثمار الجزء الباف

 الوقف. ه. يتماشر مقدار اإلنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول 

 

 


