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؟االستثمارية لألوقافخياراتالما هي 
الباب األول

3



كيف تستمثر الأوقاف اليوم؟

ن  جاميل الأصول2حوايل فهيا اململكة العربية السعوديةحبسب الترصحيات فا  تريليون رايل سعودي من ا 

براهميمحمدرشكةمنكل تُطبق العليان/القابضةاململكة/ةالقابضالراحجيسلامينأأوقافورشكة(ماسك)لالستامثروأأوالدهالسبيعيا 
/(SIDCO)ادلوليةاملامرساتأأفضلالرايضيفحمفوظبن/سدكو

متباينة يف العقاراتحصص متتكل غالبية الأوقاف السعودية 

اململكة القابضة 

عقارات %  50

أأسهم خاصة % 50

وعامة 

وقف محمد الراحجي
سعودي،  مليار رايل20مببلغ 

ايل عقارات وحو تقريبًا ٪ 60

ة اصالرشاكت اخل٪ أأسهم 30

٪ نقًدا10وحنو 

وقف مركز املكل عبد 

Iالعزيز للحوار الوطين 

، مليار راياًل سعودايً 2مببلغ 

مهنا عقارية٪ 90تقريباً 
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(مواصةل)كيف تستمثر الأوقاف اليوم؟

تقريًبا يف الاقتصاد احلقيقيليس لها أأي دور غالبية الأوقاف السعودية 

جنوب أأفريقيا/ س نغافورة /، ابس تثناء مالزيايالأوقاف املسلمةويعد هذا هو احلال معوًما يف 

تاكد تنعدم املشاركة يف

العرض العاّم الأويل 

[IPOs] أأسواق الأسهم أأو

ليةوالصكوك الوطنية أأو ادلو 

4
الناجت تاكد تنعدم املسامهة يف

؛  [GDP]احمليل اال جاميل 

نِْتَجةمُ والعديد من أأصولها غي 

تصادمسامهة يف جعةل الاق وغي 

3
الأسهم تاكد تنعدم املشاركة يف

أأو رأأس املال  [PE]اخلاصة

اريع أأو املُضاِرب أأو متويل املش

رالمتويل ُمتنايه الِصغ

2
يفياكد ينعدم التنويع

الاستامثرات ادلولية

1
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مالحظات بشأأن أأفضل املامرسات ادلولية

عطايا الوقف مقابل استثماراته: أقسام منفصلة

مقارنة جامعة هارفارد مقابل شركة إدارة جامعة هارفارد

مقارنة مؤسسة غيتس مقابل مؤسسة غيتس االستئمانية

.استثمار دولي ُمتنوع ومتعدد األصول

ولعدم التركيز على فئة بعينها من األص

اإلذعان والتدقيق، لجنة المكافآت لجنة )الحوكمة 

(اإلستثمار واإلئتمانوالترشيحات، لجنة 

ةً تراوحت عاد: متوسط العائدات السنوية

٪ خالل السنوات الثالثين12٪ إلى 4من 
المنصرمة

معهم موظفي شؤون االستثمار مهنيين، والذين يتم التعاقد

عمل خارجيةغالباً بعقود 

ألداء إعداد تقارير عالية الشفافية بشأن ا

السنوي وتخصيص األصول

٪ من إجمالي األصول؛ 20الحد األدنى لألصول العقارية 

مهني مرنوالتي تدار بشكل 

ومافيالنقد )سائلة استبقاء أصول 

٪ إلى 20بنسبة تتراوح من ( حكمه

40٪

18

5 4

6 3

7 2
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املستقبلاليالطريق 
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المنصرمةالثالثينالسنواتخالل٪12إلى٪4منعادة  تراوحتولعالميةاالعائداتمتوسطاستهداف❖
األصولمنبعينهافئةعلىالتركيزعدم.األصولومتعددُمتنوعدولياستثمار❖
خارجيةعملبعقودغالبا  معهمالتعاقديتموالذينمهنيين،االستثمارشؤون موظفي❖
مرن مهنيبشكلتداروالتياألصول؛إجماليمن٪20العقاريةلألصولاألدنىالحد❖
٪40إلى٪20منتتراوحبنسبة(حكمهومافيالنقد)سائلةأصولاستبقاء❖
األصولوتخصيصالسنوي األداءبشأنالشفافيةعاليةتقاريرإعداد❖
(واإلئتماناإلستثمارلجنةوالترشيحات،المكافآتلجنةوالتدقيق،اإلذعانلجنة)الحوكمة❖



لرفعاالصولارةادطريقةطورتولكن،(اإلسالميةاالقتصاديةالنظريةاتدعاماحدى)اإلسالميالوقفنظريةيةغربالدولالفيالخيريةساتـالمؤسإقتبست❖
االصولعلىالحفاظمستوى 

:بتطبيقالوقفاهادافلخدمةالربحيةمعدالتلرفعاالستثماريةتطبيقاتهاوالمؤسسيةلإلدارةولإلقتصادالحديثةالنظرياتلتطبيقواناألنآ❖
التخصصبتطبيقالوقفواستثماراتاصولادارةعنالخيري العملنشاطفصل➢
يةستثمار االمحفظةالفياالستثماراتتنويع➢
للمخاطرإدارة➢
للمستفيدينخدمةعلىأ لتحقيقالوقفاصولوتنميةللحفاظاالستثمارعوائدمعالمصروفاتربط➢

واقع األداء االستثماري لألوقاف
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ل الخيري على العمتأثير استراتيجية االستثمار الناجحة
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معدل التغير القيمة السوقية 

2016

االف الدوالرات

القيمة السوقية 

2015

االف الدوالرات

اسم الجهة الترتيب

5.2%- 34،541،893 36،448،817 جامعة هارفرد 1

0.6%- 25،408،600 25،572،100 جامعة يال 2

0.5% 22،398،130 24،083،150 جامعة تكساس 3

0.8% 22،398،130 22،222،957 جامعة ستانفورد 4

2.5%- 22،152،580 22،723،473 جامعة برنستون 5

2.2%- 13،181،515 13،474،743 جامعة ماساتشوسيش 6

5.7% 10،715،364 10،133،569 جامعة بنسلفانيا 7

0.6% 10،539،526 10،477،102 جامعة تكساس 8

2.1%- 9،743،461 9،952،113 جامعة متشيجن 9

5.3%- 9،648،497 10،193،037 جامعة نورثويسترن 10

.لعالميةاالماليةالمعاييريعتبر نجاح المؤسسات الخيرية في الغرب داعمًا رئيسًا إلعادة هيكلة األوقاف لتتماشى و 



كيف تستثمر األوقاف الحديثة؟
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وقف جامعة 

هارفارد

وقف جامعة 

ستانفورد

مؤسسة

غيتس

وقف محمد 

الراجحي

الحجم
مليار دوالًرا 37.5

أمريكيًا

مليار دوالًرا 24.8

أمريكيًا

مليار 40أقل من 

دوالًرا أمريكيًا

مليار لاير 20

سعودي

تخصيص أصول فئة األصل

(٪)

تخصيص أصول 

(٪)

تخصيص أصول

(٪)

تخصيص أصول 

(٪)

%  10٪0.80نقدية

٪32.11٪6.00٪12.50دخل ثابت

٪62.99٪28.00٪29.00أسهم عادية

٪4.10٪66.00٪58.50ةاستثمارات بديل

%30٪1.71٪26.00٪20.00أسهم خاصة

٪23.00٪14.00صناديق تحّوط

%  60٪0.00٪8.00٪14.50عقارات

٪9.00٪10.00سلع

٪2.39أخرى

%100٪100.00٪100.00٪100.00اإلجمالي



ل الخيري على العمتأثير استراتيجية االستثمار الناجحة
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نمو ‘ عام20خالل 

ر القيمة السوقية الكث

بليون دوالر 12من 

ار بسبب إعادة االستثم

و توزيع المحفظة 

على اصول 
استثمارية مختلفة

المؤسسة الخيرية لجامعة ييل
(م2016يونيو )مليار دوالر أمريكي 25.4

1995الحديثة في عام المحفظة االستثماريةنظريةتطبيق

Yale Endowment Report المصدر



واقعية نظرية املحفظة االستثمارية الحديثة

12 Ibbotson Morning Star Empirical  Research

تنويع االستثمارات بدرجات 

مختلفة من الخطورة ال يؤدي 

بالضرورة الي زيادة مخاطر 

المحفظة بل العكس تماما

عملية تخصيص االصول

توزيع االصول هي عملية مزج 

ن بين فئات االستثمار المختلفة م

اسهم و اوراق ذات عائد ثابت و 

استثمارات عقارية و سيولة نقدية

في محفظة واحدة بهدف الوصول 

الي عائد استثماري يخدم هدف 
معين

اسهم  صكوكا

نقد 



واقعية نظرية املحفظة االستثمارية الحديثة
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تكوين المحفظة االستثمارية: العملية االستثمارية
حقيق النمو و الحفاظ على راس المال مع تموازنة المخاطرباالوقاف مع مراعاة استراتيجيات متعددة لتحقيق األهداف االستثمارية الخاصة توجد

باالعتبارلمدة الزمنية لالستثمار البد اخد ا، كما المطلوب في القيمة لالصول 

تحليلال

دارةإ
المحفظة

إنشاء 
المحفظة

ة تكوين المحفظالتصميم
االستثمارية

التأني هو صديقك، واالندفاع هو عدوك

جون بوغل، مؤسس مجموعة فانجارد



واقعية نظرية املحفظة االستثمارية الحديثة
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الخيارات املتاحة و التوازن بين النمو و الدخل

15

تحليل مصرف إبدار



معدل األنفاق من القيمة السوقية
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 حجم المؤسسة

4.8 4.4 4.3 4.6 4.8 4.7 5.2 5.6 اكبر من بليون دوالر

4.6 4.3 4.1 4.3 4.6 4.7 5.2 5.7 بليون1مليون الي 501من 

4.5 4.3 4.1 4.3 4.4 4.3 5.0 4.9 مليون500مليون الي 101من 

4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.5 4.6 مليون100مليون الي 51من 

4.2 4.1 4.0 4.2 4.3 3.8 4.0 4.1 مليون50مليون الي 25من 

4.0 3.8 4.5 4.6 4.1 3.7 3.7 3.5 مليون دوالر25تحت 

نوع المؤسسة

4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 4.0 4.5 4.1 مؤسسة تبرعية عامة

4.6 4.4 4.3 4.5 4.6 4.3 4.6 4.8 مؤسسة تبرعية خاصة

4.4 4.3 4.2 4.4 4.4 4.2 4.6 4.5 المتوسط

The US National Association of college and universities Business officers  
http://www.nacubo.org

Ibbotson Morning Star Empirical  Research



Chief Executive Officer
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نبذة تعريفية عن مصرف إبدار

وإدارةالطيران،اتقطاعفياالستثماريةأنشطتهوتتركزالمركزي،البحرينمصرفقبلمنمرخصإسالمياستثماري مصرفهوإبدارمصرف•
.االستثماريةاالستشاراتوتقديموالخزانة،المالية،واألسواقوالعقارات،األصول،

فياريةاالستثماإلسالميةالمصارفأكبرأحدبذلكليصبحمحلية،إسالميةمصارفثالثةدمجنتيجةم،2013عامفيإبدارمصرفتأـسس•
.البحرين

والمؤسسةالمي،اإلسالبحرينوبنكالكويتية،االستثماروشركةالكويتي،التمويلبيتتشملوقويةمتنوعةمساهمينقاعدةالمصرفلدى•
.الخاصالقطاعلتنميةاإلسالمية

.الموجوداتوإدارةالصكوك،وإصداروالعقارات،الطيران،قطاعاتفيطويلةخبرةالمصرفاكتسب•
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