
مادة توعو�ة
كتيب الصناديق االست�ثمار�ة

الوقفية وصناديق است�ثمار خدمة المجتمع



الصناديق
االست�ثمار�ة الوقفية



صندوق االست�ثمار الوقفي هو برنامج وقفي مشرتك يهدف إلى است�ثمار اشرتاكات مالكي الوحدات 

الموقفني لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وذلك بتوزيع نسبة من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع 

للجهة المستفيدة. 

يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق الوقفي مقابل رسوم محددة. واستنادًا إلى ما ت�تضمنه شروط 

وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات االست�ثمار وممارساته، ويمكن لمدير الصندوق أن يست�ثمر أصول 

الصندوق في مجموعة من األوراق المالية واألصول المختارة وفقًا ألسس ومعاي�ري محددة في سبيل 

تحقيق أهداف الصندوق.

يخضع صندوق االست�ثمار الوقفي لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وخاصة الئحة صناديق االست�ثمار، 

باإلضافة إلى تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق االست�ثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة 

لألوقاف.

يمكن تÂأسيس وطرح صناديق االست�ثمار الوقفية من قبل مؤسسات السوق المالية بموجب أحكام الئحة 

صناديق االست�ثمار وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق االست�ثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة 

العامة لألوقاف. ويكمن الهدف األساسي لهذه الصناديق في تعزيÂز دور السوق المالية في دعم نشاطات 

الوقف الخاضع إلشراف الهيئة العامة لألوقاف، باإلضافة إلى اإلسهام في تلبية االحتياجات المجتمعية 

والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غري الربحي في الناتج المحلي.
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يمكن االشرتاك في صندوق االست�ثمار الوقفي عن طريÂق أحد الطرق التالية:

إيضاح اآللية

بعد جمع االشرتاكات من مالكي الوحدات (الواقفون)، يتم است�ثمار هذه األموال من قبل مدير الصندوق في 

مجاالت االست�ثمار المختلفة حسب شروط وأحكام الصندوق وذلك بما يعود بالنفع على الجهة المستفيدة.
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يتم توزيع 50% من صافي أرباح الصندوق على األقل سنويًا على الوقف المستهدف (الجهة المستفيدة) 

وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق االست�ثمار الوقفي. 

نظرًا لطبيعة الصندوق االست�ثماري الوقفي، يعد اشرتاك الواقف إقرارًا منه بوقف الوحدات المشرتك بها 

وقفًا مؤبدًا وذلك باشرتاكه واطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. حيث ال يسمح باسرتداد 

الوحدات الموقوفة أو تداولها.

تؤول أصول الصندوق بعد انتهائه أو تصفيته وفقًا لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، وللهيئة 

العامة لألوقاف وفق تقديرها المحض تحويلها لجهة مستفيدة أخرى بما ال يتعارض مع شرط الواقف.
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صناديق
است�ثمار خدمة المجتمع



صندوق است�ثمار خدمة المجتمع هو برنامج است�ثمار مشرتك يهدف إلى است�ثمار اشرتاكات مالكي الوحدات 

لدعم نشاطات الخدمة المجتمعية من خالل الجهات الخاضعة إلشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية وفق نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية. 

يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق االست�ثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية مقابل رسوم 

محددة. واستنادًا إلى ما ت�تضمنه شروط وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات االست�ثمار وممارساته، 

يست�ثمر مدير الصندوق في مجموعة من األوراق المالية واألصول المختارة وفقًا ألسس ومعاي�ري محددة 

في سبيل تحقيق أهداف الصندوق االست�ثمارية.

يمكن تÂأسيس وطرح الصندوق االست�ثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية من قبل مؤسسات 

السوق المالية لهم بموجب أحكام الئحة صناديق االست�ثمار. ويكمن الهدف األساسي لهذه الصناديق في 

تعزيÂز دور السوق المالية في دعم نشاطات الخدمة المجتمعية من خالل الجهات الخاضعة إلشراف وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفق نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

بعد جمع االشرتاكات من مالكي الوحدات، يتم است�ثمار هذه األموال من قبل مدير الصندوق في مجاالت 

االست�ثمار المختلفة حسب شروط وأحكام الصندوق وذلك بما يعود بالنفع على مالكي الوحدات والخدمة 

المجتمعية المستهدفة.

يخضع الصندوق االست�ثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية لنظام السوق المالية ولوائحه 

التنفيذية وخاصة الئحة صناديق االست�ثمار، باإلضافة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
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يمكن لمدير الصندوق أن يوجه عوائد الصندوق االست�ثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية ألكرث 

من جهة مستفيدة خاضعة إلشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفًقا لنظام الجمعيات 

والمؤسسات األهلية وحسب ما نصت عليه شروط وأحكام الصندوق.

في حال كان الصندوق االست�ثماري الذي يستهدف نشاطات الخدمة المجتمعية مفتوًحا، فإنه يمكن لمالك 

الوحدة اسرتداد أمواله في أيام التعامل المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق.

تؤول أصول الصندوق بعد انتهائه أو تصفيته وفقًا لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق وبما ال 

يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االست�ثمار.
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جدول المقارنة بني الصناديق االست�ثمارية الوقفية وصناديق است�ثمار خدمة المجتمع:

صندوق است�ثمار خدمة المجتمعصندوق االست�ثمار الوقفيفئة الصندوق
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يتمتعون مالكي وحدات الصناديق االست�ثمارية الوقفية وصناديق است�ثمار خدمة المجتمع بعديد من 

الحقوق ( ما لم يتم توقيع العميل على إقرار لتفويض مجلس إدارة الصندوق لجميع حقوقه المرتتبة على 

اشرتاكه في الصندوق الوقفي ) ومن ضمنها:

حضور اجتماعات مالكي
الوحدات والتصويت فيها

الحصول على تقاري�ر
الصندوق ومعرفة أدائه

مميزات الصناديق االست�ثمارية الوقفية وصناديق است�ثمار خدمة المجتمع

لمزيد من المعلومات عن تنظيم الصناديق االست�ثمارية، نأمل االطالع على
الئحة صناديق االست�ثمار من خالل الرابط التالي: 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Pages/default.aspx

تقديم شكوى على مدير
الصندوق لهيئة السوق المالية

اإلدارة المهنية من قبل
المؤسسات المالية المرخصة

وجود إجراءات وسياسات حوكمة
مطبقة على الصناديق االست�ثمارية

استهداف استمرارية ريع االست�ثمار
لتلبية الحاجات االجتماعية

والتنموية للجهات المستفيدة

تقليل مخاطر االست�ثمارتنويع االست�ثمار بأقل ت�كلفة
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