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الفهرس

ديلة الفرق بين االستثمارات التقليدية واالستثمارات الب

ما هي قطاعات االستثمارات البديلة؟ 

لة؟كيف يستفيد القطاع الوقفي من االستثمارات البدي

اصناديق رأس املال الجريء ذات األثر املجتمعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي

يةالصناديق الوقفية في اململكة العربية السعود

فيةتوزيع املحفظة االستثمارية في الصناديق الوق

ي أهمية البيانات واملعلومات واملعرفة في القطاع الوقف

التوصيات 

حجم االستثمارات البديلة في محفظة الصناديق الوقفية



ديلة الفرق بين االستثمارات التقليدية واالستثمارات الب



.العقارات∙

.الرقميةالعمالت∙

.الماليةالتقنية∙

.تشي  نالبلوك∙

ونيةالتجارة∙ .اإللكتر

.الخاصةالصناديق∙

.ئةالجرياالستثمارنصناديق∙

.السلع∙

.الطاقة∙

.النفيسةالمعادن∙

ناالستثمارن∙  
 
.الفنيةالتحفف

ناالستثمارن∙ .المالئك 

ناالستثمارن∙ .الزراع 

ناالستثمارن∙ .الصناع 

ناالستثمارن∙  
.الحيوان 

ناالستثمارن∙ .السياح 

ناالستثمارن∙  
.الرياض 

ناالستثمارن∙  
 
.األخشابف

وليةالصناعات∙ .البتر

.الكيميائيةالصناعات∙

.التجزئةقطاع∙

المتداولةالعقاريةالصناديق∙

.الفكريةالملكية∙

.اللوجستيةوالخدماتالنقل∙

.المعلوماتوتقنيةاالتصاالتن∙

.التحتيةالبنية∙

.الطبيعيةالمواردن∙

ناالستثمارن∙  
 
.الجويالنقلمجالف

ناالستثمارن∙  
 
.البحريالنقلمجالف

ناالستثمارن∙ .اإلعالم 

ناالستثمارن∙ .التعليم 

ما هي قطاعات االستثمارات البديلة؟ 



ة؟كيف يستفيد القطاع الوقفي من االستثمارات البديل

ي لماذا يفضل أغلب المستثمرين االستثمارات البديلة عن االست
ثمار ف 

الطرق التقليدية؟

الدعم

العائد عىل 

االستثمار 

المخا

طرة

عالتنو 

لالسيو 

ة

الرسوم

المخاطر 

التاريخية  



لةالتجارب الوقفية العاملية واالستثمارات البدي

(:The Harvard endowment)وقف هارفرد 

ي العوائد حجمبلغ
ي هارفرد وقفحققها الت 

 
نهايةف

41.9قدرهبإجمالي %7.3نحو2020عام6شهر

ىلعالبديلةاالستثماراتواستحوذتدوالر،مليار 

ي األصولبي   مناألكب  المساهمةنسبة
ستثمر يالت 

.%70.4بنسبةالوقففيها 



صناديق رأس املال الجريء ذات األثر املجتمعي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

ناألثرنذاتالجريءالمالرأسصناديقتعرف نتستثمرنأنهانالمجتمع   
 
كف الناشئةاتالشر

ن  
التمويللخالمنوالتطويرناالبتكارنودعموبيئيةمجتمعيةمشكالتحلعىلتعملالتر

رأساديقصنعليهتركزنمانوهذانالمجتمع،عىلتنمويأثرنتركنحونوتسعواالحتضان،

نالجريءالمال  
 
قمنطقةف نإفريقيانوشمالاألوسطالشر  

 
اتيجيتهانف نتثماريةاالسناستر  

التر

نتعتمدن نبشكل  ناالستثمارنعىلكبت   
 
تحقيقمعةقليلمخاطرنذاتالمدىطويلةأصولف

.المالرأسقيمةعىلوالحفاظاالستثمارناستدامةلضمانجيدةعوائدن

ن كةنايليادنبارتت  شر
كةنإيدن شر
ن فينتشر

كةنأينمينان شر
جروبن

كةنسوارين شر
ن فينتشر

كةن 138شر
اميدزن بت 

كةنإيجيبتن شر
ن فينتشر

صندوقنابتكارن
ن فينتشر

كةننواةنكابيت النشر



كةتأسست نإيدنشر ناالستثمارنعىللتعمل2017عام(Edventures)فينتشر  
 
ف

كات نالناشئةالشر  
األثرنذاتوالقطاعاتوالثقافةالتعليمقطاعاتتخدمالتر

ن نللتعليممبتكرةحلولوتقديمالمجتمع   
 
نوالعالممصنف وأفريقيا،العرن  

ن كةوتعتت  نإيدنشر كةاالستثماريالذراع(Edventures)فينتشر مصننهضةلشر

ن .للنشر

صناديق رأس املال الجريء ذات األثر املجتمعي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

كةنكاريرن 180شر

منصةناستشاراتنمهنيةنمركزيةن
وشاملةن

لبهدفنتأهيلنالشبابنلسوقنالعم

برن كةإنتر لشر

منظمةنمصيةنللتنميةناالجتماعيةن
واألعمال

نإىلندعمنالنساءن تهدفنبشكلنأساس 
نجميعنالمواردنالممكنة وتدريبهننوتوفت 

لتنميةنمهاراتهن

كةنجرينيش شر

مؤسسةناجتماعيةنتعملن
عىلنتطويرنوتقديمن
امجنالتعلميةنالمختل فةنالت 
نحولن نالوع  لنشر
المحافظةنعىلنالبيئة

نأون  
ر
كةنأونن شر

كورسيس

منصةنتعليميةنتقدم
مجموعةنواسعةنمنن

برامجنالتعليمن
( الفرديةنوالجماعية)

نت ناإلنتر عت 

كةنعجلةن شر

الكتب

نالثقافة كةنتهدفنلنشر نعبارةنعننشر نه   
 
ف

جميعنأنحاءنمص،نلهذانأطلقوانعجلةنالكتب

نجميعنالمناطقنمننجامعاتنومدارن  
 
سنلتجولنف

ن
 
نإلومراكزنتجارية،نوتمتلكنأيضا

 
نمتجرا

 
ونيا كتر

اءنالكتبنع نيعملنعىلنتسهيلنعمليةنشر ت 

نت .اإلنتر



ديةالصناديق الوقفية في اململكة العربية السعو 

ماريةاالستثالصناديقإلنشاءالتنمويةالمبادراتأوىلجاءت

ية)الوقفية ن(الخت   
 
هيئةبلق نمنالسعوديةالعربيةالمملكةف

نالسعوديةاألوقاف  
 
اكة2018عاممنتصفف هيئةمعبالشر

يةالوقفاألعمالاستدامةعىلللحفاظوذلكالمالية؛السوق

يقصنادعنعبارةالصناديقتلكإنحيثالمعنية،للجهات

نتستثمرناستثمارية  
 
مثلةالمختلفاالستثماريةاألصولف

هانوالسلعالعقارات معنيةلجهةموقوفةولكنهاناألصولمنوغت 

ن نووحداتهانللرب  حهادفةغت  .بالسوقمتداولةغت 

نالوقفيةاالستثماريةالصناديقعددنوصل  
 
لعربيةاالمملكةف

نالسعودية  
 
نصندوق14إىل2021عامف  

منهميعملوقف 

،صناديق10
 
نمطروحةصناديق8إىلمقسمي  نحاليا

 
نطرحا

 
عاما

نمطروحي  نوصندوقي  ن
 
.خاصطرحا



ديةالصناديق الوقفية في اململكة العربية السعو 

جمعيةنالعنايةنبمساجدن
مساجدنانعىلن)الطرقن

(الطرق
نقيمةنأصولنالصندوقن  

 
صاف

2020
50,677,235

مليوننريالنسعودي

يةن نالخت  جمعيةنالت 
بالرياض

نقيمةنأصولنالصندوقن  
 
صاف

2020
24,009,293

مليوننريالنسعودي

ن يةنالصحيةنلرعايةنالمرض  الجمعيةنالخت 
(عناية)

حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن
2021

16,797,769
مليوننريالنسعودي

نقيمةنأصولنالصندوقن  
 
صاف

2020
15,893,899

مليوننريالنسعودي
حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن

2021
26,548,985

مليوننريالنسعودي

حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن
2021

51,886,742
مليوننريالنسعودي نقيمةناألصولنليومن  

 
صاف

31/03/2021
26,441,572

مليوننريالنسعودي

نقيمةناألصولنليومن  
 
صاف

31/03/2021
16,522,635

مليوننريالنسعودي

نقيمةناألصولنليومن  
 
صاف

31/03/2021
51,707,983

مليوننريالنسعودي



ديةالصناديق الوقفية في اململكة العربية السعو 

يةنلرعايةن الجمعيةنالخت 
األيتام

نقيمةنأصولنالصندوقن  
 
صاف

2020
57,267,241

مليوننريالنسعودي

ن نالملكنفيصلنالتخصص  مؤسسةنمستشف 
ية الخت 

نقيمةنأصولنالصندوقن  
 
صاف

2020
13,378,293

مليوننريالنسعودي
حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن

2021
14,182,231

مليوننريالنسعودي

حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن
2021

62,123,894
مليوننريالنسعودي

نقيمةناألصولنليومن  
 
صاف

31/03/2021
14,080,114

مليوننريالنسعودي

نقيمةناألصولنليومن  
 
صاف

31/03/2021
60,894,024

مليوننريالنسعودي



ةالصناديق الوقفية في اململكة العربية السعودي

صندوقنانسانناالستثمارين
ن  
الوقف 

نقيمةنأصولنالصندوقن  
 
2020صاف

150,792,412
مليوننريالنسعودي

الجمعيةن
يةنلرعايةن الخت 

األيتامن

جمعيةنماجدنبنن
عبدالعزيزنللتنميةن
والخدماتناالجتماعية

نقيمةنأصولنالصندوقن  
 
صاف

2020
1,797,235

مليوننريالنسعودي
حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن

2021
1,849,178

مليوننريالنسعودي

وزارةنالعدلن

ن قيمةنالطرحناألوىل 
19/01/2021
10,374,900

مليوننريالنسعودي
حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن

2021
11,780,273

نقيمةناألصولنليومنمليوننريالنسعودي  
 
صاف

14/06/2021
2,042,126

مليوننريالنسعودي

حجمناألصولنالمدارةنالرب  عناألولن
2021

186,145,861
مليوننريالنسعودي نقيمةناألصولنليومن  

 
صاف

14/06/2021
11,879,685

مليوننريالنسعودي

نقيمةناألصولنليومن  
 
صاف

14/06/2021
199,312,781

مليوننريالنسعودي



وقفيةتوزيع املحفظة االستثمارية في الصناديق ال

صندوقنإنسانناالستثمارين
ن  
الوقف 

الجمعيةن
يةنلرعايةن الخت 

األيتامن

ن كاتنمستثمرنفيهان10أكت  شر
الرياضنالصندوقن
نريت األهىل 
مشاركةنريتن
جدوىنريتن
تعليمنريتريتن

صندوقنالبالدنالمتداولن
إعمارللصكوكن

ن ناإلسالم  بنكندن  

بنكننورن

ن روان  

9.7%

9.6%

9.6%
8.0%

7.7%

7.0%

6.6%

5.6%

5.0%

4.7%



وقفيةتوزيع املحفظة االستثمارية في الصناديق ال

ن  
نالوقف  1صندوقنالخبت 

جمعيةنماجدنبنن
عبدالعزيزنللتنميةن
والخدماتناالجتماعية

توزي    عناستثماراتن
الصندوقن

نيستثمرنبهان  
توزي    عناستثماراتنصناديقنالريتنالتر

الصندوقن
حسبنالقطاعنن



يةحجم االستثمارات البديلة في محفظة الصناديق الوقف

ن صندوقنالخبت 
ن  
%193.4الوقف 

صندوقنإنسانناالستثمارين
ن  
الوقف 
44.6%

0%

30.1% 26.2% 34.62%

24.1% 29.8%



حجم األصول تحت اإلدارة 

حجمناألصولنتحتناإلدارةن

382,880,917
مليوننريالنسعودين



ي أهمية البيانات واملعلومات واملعرفة في القطاع الوقف



التوصيات 

االهتمامنبالحصولنعىلنالبياناتنوالمعلوماتنوتكويننالقرارنعىلنكافةن-1
ننبناًءنعىلنالمعرفةنالصحيحةنالمبنيةنع  

ىلنالمستوياتنالعليانداخلنالقطاعنالوقف 
.تحليلنللبياناتنمننمصادرهانالمختلفة

نتعملنعىلنتنميةنالمجتمعنوالحفاظ-2 أهميةنإنشاءنصناديقنوقفيةنذاتنأثرنمجتمع 
نخدمةنغرضنالوقف  

 
.عىلناستدامةنالوقفنواالستفادةنمننغلةنالوقفنف

نعىلنإدارةنالوقفنوالتعاملنمعه-3 نوالمعرفةناالستثماريةنلدىنالنظارنالقائمي   زيادةنالوع 
نتعزيزننالد  

 
وات،نألنهنثروةنيجبنأننتستغلنبالشكلناألمثلنف ورنمننبابنمنهجيةنإدارةنالتر

.التنموينلألوقافنالخاصة
نمجالنقطاعاتن-4  

 
نف  

نالمحفظةناالستثماريةنللقطاعنالوقف   
 
نبالتوسعنف نوض 

هانوسطن نمننغت  االستثماراتنالبديلةنلمانلهانمننثباتنوتنوعنوعوائدناستثماريةنأكت 
. تذبذباتناألسواقنالماليةنالتقليدية

ناالستثماريةنلزياد-5  
نتشعنمننحركةنالقطاعنالوقف   

يعاتنالتر ةننريدنالمزيدنمننالتشر
نللدولنالعربية نالناتجنالمحىل   

 
. الدورننالمرجونمننقطاعناألوقافنف

محمدنحمدينعمرن



شركة جي وورلد لإلدارة 



التعاون مع شركة ثالث الدولية في مجال قطاع األوقاف 




