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ــاد  ــن أبع ــه م ــا يحمل ــك لم ــي؛ وذل ــاع الوقف ــًا بالقط ــًا خاص ــيدة اهتمام ــا الرش ــت حكومتن أول
تعــود بالمنفعــة علــى الفــرد والمجتمــع، تتمثــل فــي تأكيــد صــور اإلنفــاق والبــذل، وتحقيــق 
ــة، وال أدل  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــز التنمي ــع، وتعزي ــي المجتم ــي ف ــن والتآخ ــدأ التضام مب
علــى ذلــك مــن إنشــاء كيــان خــاص يهتــم باألوقــاف وشــؤونها تحــت مســمى الهيئــة العامــة 

لألوقــاف. 

العامــة  للهيئــة  االســتثماري  الــذراع  لتكــون  لالســتثمار  أوقــاف  شــركة  ُأسســت  ولقــد 
الوقفــي  بالقطــاع  االســتثمارية  الخدمــات  تطويــر  فــي  بدورهــا  لتســهم  لألوقــاف، 
لتلبيــة احتياجاتــه، وذلــك بمــا يســهم فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، 
تقديــم  فــي  بــه  يحتــذى  نموذجــًا  تكــون  بــأن  االســتراتيجية  رؤيتهــا  الشــركة  ووضعــت 
عوائــد  تحســين  علــى  ترتكــز  وبرســالة  الربحــي،  غيــر  للقطــاع  االســتثمارية  الخدمــات 
خدمــات  وتقديــم  مبتكــرة،  اســتثمارية  منتجــات  وتطويــر  األوقــاف،  فــي  االســتثمار 
استشــارية واســتثمارية فاعلــة، متبعــًة فــي ذلــك أعلــى المعاييــر وأفضــل الممارســات.

ويســرني بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة أوقــاف 
لالســتثمار للعــام المالــي 2019م -والــذي يعــدُّ أول تقريــر ســنوي للشــركة- حامــاًل فــي طياتــه 

مــا قمنــا بإنجــازه خــالل العــام المنصــرم، وأبــرز مســتهدفات الشــركة للعــام القــادم.

دي  وفــي الختــام؛ ال يســعني إال أن أتقدم بخالص الشــكر لقيادة حكومتنا الرشــيدة، ممثلًة بســيِّ
ــس  ــاء مجل ــس وأعض ــا هللا-، ورئي ــن -أيدهم ــده األمي ــي عه ــريفين وول ــن الش ــادم الحرمي خ
وا لنــا يــد العــون فــي تحقيــق مــا تــم مــن منجــزات.  إدارة الهيئــة العامــة لألوقــاف، الذيــن مــدُّ
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يشــهد القطــاع الوقفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تطــورًا ملحوظــًا؛ وذلــك لمــا توليه 
ــة  ــيس الهيئ ــي تأس ــل ف ــذي تمث ــاع، وال ــذا القط ــاص به ــام خ ــن اهتم ــيدة م ــا الرش حكومتن
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي التنمي ــاف ف ــز دور األوق ــاءت لتعزي ــي ج ــاف الت ــة لألوق العام
ــا  ــا، بم ــا، وتنميته ــا، وتطويره ــة عليه ــاف، والمحافظ ــم األوق ــي وتنظي ــل االجتماع والتكاف
ــة  ــة تنمي ــة. وألهمي ــالمية واألنظم ــريعة اإلس ــد الش ــًا لمقاص ــا وفق ــروط واقفيه ــق ش يحق
األوقــاف ورفــع كفــاءة اســتثمارها واســتدامة عوائدهــا؛ فقــد قامــت الهيئــة بتأســيس الــذراع 
ــرة،  ــتثمارية مبتك ــات اس ــر منتج ــل تطوي ــن أج ــتثمار-؛ م ــاف لالس ــركة أوق ــتثماري -ش االس
ــًا  ــتثمار نموذج ــاف لالس ــركة أوق ــون ش ــة لتك ــتثمارية فاعل ــارية واس ــات استش ــم خدم وتقدي

ــر الربحــي.  ــم الخدمــات االســتثمارية للقطــاع غي ــه فــي تقدي يحتــذى ب

ورغــم حداثــة تأســيس الشــركة؛ إال أن عامنــا األول كان مميــزًا علــى كافــة المســتويات، حيــث 
ركــزت الشــركة داخليــًا علــى اســتقطاب أفضــل الكفــاءات البشــرية التــي تتميــز بأفضــل 
الخبــرات فــي مجــال عملهــا، باإلضافــة إلــى إعــداد واعتمــاد لوائــح وسياســات الشــركة، 
ــاذ  ــم اتخ ــهيل وتنظي ــي تس ــهمت ف ــي أس ــة، والت ــة والمالي ــات اإلداري ــة الصالحي ومصفوف
ــق  ــى تحقي ــس عل ــا انعك ــات؛ مم ــل الممارس ــق أفض ــتثمارية وف ــغيلية واالس ــرارات التش الق

ــام 2019م.  ــالل الع ــغيلي خ ــي األداء التش ــزات ف ــن المنج ــد م العدي

وفــي الختــام؛ أود أن أعبــر عــن وافــر الشــكر الجزيــل واالمتنــان لســعادة محافــظ الهيئــة العامة 
لألوقــاف رئيــس مجلــس إدارة شــركة أوقــاف لالســتثمار، وأعضاء مجلــس اإلدارة علــى دعمهم 
المتواصــل وتوجيهاتهــم الســديدة. كمــا ال يفوتنــي أن أشــكر كافــة منســوبي الشــركة علــى 
ــام  ــى ع ــع إل ــات، ونتطل ــق الطموح ــبيل تحقي ــي س ــدؤوب ف ــم ال ــتمر وجهده ــم المس عمله

جديــد ملــيء بالمنجــزات.  
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عن تأسيس شركة أوقاف لالستثمار

تأسســت شــركة أوقــاف لالســتثمار كشــركة مســاهمة مغلقــة بــرأس مــال قــدره 10 مليــون 
ريــال ســعودي بتاريــخ 1440/04/13هـــ، الموافــق 2018/12/20م. وتهــدف الشــركة لتنميــة 
ــغيل  ــالل إدارة وتش ــن خ ــك م ــا، وذل ــتدامة عوائده ــتثمارها واس ــاءة اس ــع كف ــاف ورف األوق
األوقــاف التابعــة للهيئــة العامــة لألوقــاف، واالســتثمار العقــاري لألوقــاف وتطويرهــا لصالــح 
الوقــف أو الهيئــة، واالســتثمار فــي األوراق الماليــة عــن طريــق إدارة المحافــظ والصناديــق 
لصالــح الهيئــة. وتغطــي الشــركة بخدماتهــا جميــع مناطــق المملكــة إلدارة وتنميــة محفظــة 
ــدن  ــي الم ــوزع ف ــروع تت ــًا 5 ف ــركة حالي ــدى الش ــا، ول ــى إدارته ــي تتول ــة الت ــاف العقاري األوق
الرئيســية، تقــوم مــن خاللهــا بالعمــل علــى تطويــر وتنويــع قنــوات االســتثمار ألمــوال وأصــول 

الهيئــة الوقفيــة التــي تكــون الهيئــة ناظــرًة عليهــا أو مديــرة لهــا.

تغطي الشركة بخدماتها 
جميع مناطق المملكة إلدارة 

وتنمية محفظة األوقاف 
العقارية التي تتولى إدارتها

“
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كان عامنــا األول مميــزًا علــى كافــة المســتويات، حيــث اســتطاعت الشــركة بفضــل مــن هللا وتوفيقــه تحقيــق عدد 
مــن اإلنجــازات التــي تواءمــت مــع أهدافهــا االســتراتيجية، وتمثلــت أبــرز هــذه اإلنجــازات فــي التوقيــع والتجديــد 
والدخــول فــي مفاوضــات ألكثـــــر مــن 1196 عقــــد تأجيـــــري بقيمـــة تجـــــاوزت 2 مليــار ريــال، والمحافظــة علــى 
عــدم انخفــاض القيمــة التأجيريــة للعقــارات عــن ســعر الســوق والتــي لــم تتخــطَّ نســبة 1%، وحوكمــة االســتثمارات 
النقديــة واســتثمار المبالــغ النقديــة غيــر المســتغلة، هــذا باإلضافــة إلــى توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم مــع 

القطــاع الخــاص. 

1196
عقد تأجيري

2 مليار
قيمة العقود 

التأجيرية

%1
عدم انخفاض القيمة 

التأجيرية عن سعر 
السوق

الملخص التنفيذي
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ــان  ــر أعي ــة لتأجي ــة؛ فقــد انتهــت الشــركة مــن إعــداد واعتمــاد الالئحــة التنظيمي ــد األصــول العقاري وعلــى صعي
األوقــاف وإعــداد الدليــل اإلرشــادي والتعليمــات الخاصــة بعمليــات التحصيــل، وقيــاس القيــم اإليجاريــة والســوقية 
للعقــارات، وحصــر وتحديــث قاعــدة بيانــات العقــارات المؤجــرة والشــاغرة علــى مســتوى المملكــة. كمــا أكملــت 
الشــركة مراجعــة القيمــة اإليجاريــة لـــ 2700 عقــار مــن خــالل تطبيــق نمــوذج تقييــم أجــرة المثــل. وإنجــاز أكثــر مــن 

350 تقييمــًا عقاريــًا، وإقامــة 4 مــزادات علنيــة.

األصول العقاريةاالستثمارات العقارية

2700
عقار تم مراجعة 

القيمة اإليجارية له

أكثر من

350
ً
 عقاريا

ً
تقييما

4
مزادات علنية

ــاف  ــارات األوق ــل لعق ــتغالل األمث ــم االس ــالل تعظي ــن خ ــة م ــتثماراتها العقاري ــد اس ــركة أن تزي ــتطاعت الش  اس
عــن طريــق تقديــم أدوات اســتثمارية متنوعــة لــذوي الخبــرة الفنيــة والمــالءة الماليــة؛ والتــي نتــج عنهــا عقــد 
اتفاقيــات لتطويــر عقــارات الســتخدامات مختلفــة )تجاريــة، فندقيــة، ترفيهيــة، وغيرهــا( فــي كل مــن مــدن مكــة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة والريــاض؛ لتنميــة القطاعــات المتنوعــة وتقديــم منتجــات تلبــي الطلــب المتزايــد.

ــركة  ــع ش ــراكات م ــرات التفاهم والش ــن مذك ــدد م ــع ع ــي توقي ــا بالنجاح ف ــت جهودن ــد تكلل ــك فق ــة لذل إضاف
دور للضيافــة إلنشــاء شــركة ذات غــرض خــاص لتطويــر وتشــغيل بــرج فندقــي بتصنيــف 5 نجــوم فــي المنطقــة 
ــدوق  ــيس صن ــدف تأس ــة به ــي المالي ــركة األهل ــع ش ــم م ــرة تفاه ــرام مذك ــورة، وإب ــة المن ــة بالمدين المركزي
ــتثمارية  ــمايا االس ــركة س ــع ش ــتثمارية م ــة اس ــورة، واتفاقي ــة المن ــي المدين ــي ف ــرج فندق ــر ب ــاري لتطوي عق
لتطويــر وتشــغيل متحــف ديني  يبــرز االســتخدام األمثل لــألرض ويواكــب توجــه رؤية المملكــة 2030 فــي 
تحســين جودة الحيــاة وخدمــة ضيــوف الرحمــن, وطــرح عــدة فــرص اســتثمارية بهيــاكل تعاقديــة مختلفــة لجــذب 
المســتثمرين، واســتمرار التفــاوض لمشــاريع تأجيريــة واســتثمارية متنوعــة بقيــم إجماليــة تجــاوزت 1.6 مليــار ريــال 

ــة تصــل إلــى 35 ســنة.  ســعودي ولمــدد متفاوت
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االستثمارات المالية

واعتمــاد  إعــداد  علــى  عملنــا  األول  الشــركة  عــام  وخــالل 
اســتراتيجية توزيــع األصــول الماليــة بمــا يحقــق األهــداف 
عوائــد  لرفــع  الهيئــة  وتوجهــات  للشــركة  االســتراتيجية 
األوقــاف وتنويــع االســتثمارات، ووضــع اســتراتيجية لالســتثمار 

فــي أدوات الدخــل الثابــت كالصكــوك، وذلــك مــن خــالل:
اعتمــاد سلســلة مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة 	 

لحوكمــة االســتثمارات النقديــة. 
ــل 	  ــع أفض ــل م ــبكة التواص ــيع ش ــى توس ــز عل التركي

مديــري األصــول المتخصصيــن.
فتح محافظ استثمارية خاصة مع مديري األصول.	 

وقد َنتج عن تلك الخطوات:
حصــول الشــركة علــى تأييــد لجنــة االســتثمار إلجــراءات 	 

البحــث عــن الفــرص االســتثمارية وتحليــل جوانبهــا 
ــة. ــة واإلداري ــة والفني المالي

ــن الشــركة مــن إقامــة عالقــات مميــزة مــع 	  تمكُّ
مختلــف الجهــات ذات العالقــة فــي األســواق المحليــة 

ــة. والدولي
تأســيس نظــام عمــل وتحليــل داخلــي لدراســة الفــرص 	 

االســتثمارية المناســبة، ســواًء عــن طريــق االشــتراك 
فــي صناديــق اســتثمارية أو شــراكات مباشــرة. 
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استراتيجية الشركة

الرؤية

أن تكــون شــركة أوقــاف لالســتثمار نموذجــًا ُيحتــذى بــه فــي تقديــم الخدمــات 
االســتثمارية للقطــاع غيــر الربحــي.

الرسالة

ــًا  ــي وفق ــر الربح ــاع غي ــات القط ــي احتياج ــة تلب ــتثمارية متكامل ــول اس ــم حل تقدي
ــاع. ــد القط ــين عوائ ــي تحس ــاهم ف ــا يس ــات مم ــل الممارس ــر وأفض ــى المعايي ألعل

القيم

01

04

02

05

03

االحترافية تميزنا،
فنحن نتبع أفضل الممارسات 

في كل نشاطاتنا.

الشفافية ملتزمون بها، 
فهي الباب األول لكسب 

ثقة عمالئنا وتطوير أعمالنا.

الموثوقية سمتنا،
وال ندخر جهدًا الستمرار 

المحافظة على ثقة شركائنا.

الطموح وقودنا،
في الوصول ألهدافنا والبقاء 

دومًا في المقدمة.

االستدامة متأصلة بنا، 
ونسعى دومًا لتحقيقها في 

أصولنا وعوائدها.

قامت الهيئة بتأسيس الذراع 
االستثماري -شركة أوقاف 
لالستثمار-؛ من أجل تطوير 

منتجات استثمارية مبتكرة، 
وتقديم خدمات استشارية 

واستثمارية فاعلة

“
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تعظيم عوائد المحفظة االستثمارية
المساهمة في فتح آفاق استثمارية 

جديدة في القطاع غير الربحي

بناء النموذج المؤسسي األمثل إلدارة 
األوقاف

مــن خــالل إيجــاد فــرص اســتثمارية ذات عوائــد 
مجزيــة لتحقيــق االســتدامة الماليــة وتمكين 
الشــركة مــن لعــب دور محــوري فــي القطــاع.

ــة  ــة مضاف ــات ذات قيم ــم خدم ــك بتقدي  وذل
الماليــة  واالستشــارات  الحلــول  تتضمــن 
العاملــة  الجهــات  لمختلــف  واالســتثمارية 
ــر الربحــي؛ للمســاهمة فــي  فــي القطــاع غي

واالجتماعــي. التنمــوي  األثــر  تعظيــم 

بالتركيــز علــى الوصــول إلــى أفضل مســتويات 
التشــغيلية  العمليــات  إدارة  فــي  الجــودة 
بفعاليــة وكفــاءة، وتحقيــق أعلــى درجــات 
الحوكمــة والرقابــة الداخليــة بمــا ينعكــس 
بشــكل إيجابــي علــى الخدمــات المقدمــة.

ــم  ــه فــي تقدي ــذى ب ــًا ُيحت ــق واضحــة لتحقيــق رؤيتهــا فــي أن تكــون نموذج ــى خارطــة طري ترتكــز الشــركة عل
ــي: ــية، وه ــز رئيس ــى 3 ركائ ــتناد عل ــالل االس ــن خ ــك م ــي، وذل ــر الربح ــاع غي ــتثمارية للقط ــات االس الخدم

ــى  ــة عل ــع المحافظ ــو م ــق النم ــتراتيجية لتحقي ــداف اس ــز 6 أه ــذه الركائ ــن ه ــق ع ــد انبث وق
ــي: ــي، وه ــر الربح ــاع غي ــات للقط ــم الخدم ــي تقدي ــز ف التمي

األهداف االستراتيجية

01

04

02

05

03

06

تحقيق األداء األمثل 
للمحفظة االستثمارية

تنمية محفظة األصول

المساهمة في تمكين وجذب 
استثمارات جديدة وشركاء 

استراتيجيين للقطاع غير الربحي

تقديم خدمات استشارية للقطاع 
غير الربحي

استقطاب وتطوير مهارات 
أفضل الكفاءات البشرية

بناء نموذج عمل مستدام

أولت حكومتنا الرشيدة 
اهتمامًا خاصًا بالقطاع 

الوقفي؛ وذلك لما يحمله من 
أبعاد تعود بالمنفعة على 

الفرد والمجتمع

“
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

إدارة االستراتيجية
إدارة االستثمارات 

المالية
إدارة االستثمارات 

العقارية
اإلدارة العامة للخدمات 

المساندة
اإلدارة العامة للقانونية 

والحوكمة
إدارة األصول

العقارية

المراجعة الداخلية الرئيس التنفيذي
اللجنة العقارية 

االستشارية
اللجنة العقارية 

التنفيذية

لجنة المراجعة 
والمخاطر*

لجنة االستثمار
لجنة المكافآت 
والترشيحات**

*جار تشكيل أعضاء اللجنة خالل العام 2020م
**ُشكل أعضاء اللجنة في العام 2020م

مكتب إدارة المشاريع
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الدكتور رائد بن ناصر الريس )عضو مجلس اإلدارة(:

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد اإلســالمي من جامعــة اإلمــام محمد بن ســعود اإلســالمية، ويحمل 
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة “برادفــورد”، كمــا يحمــل درجــة الدكتــوراه في الفلســفة من كليــة إدارة 
األعمــال مــن ذات الجامعــة. وتمتــد خبراتــه لنحــو 20 عامــًا مــن العمــل فــي مجــاالت االســتثمار والمصرفيــة، وقــد 
شــغل مناصــب تنفيذيــة متعــددة، منهــا رئاســته للمصرفيــة االســتثمارية فــي شــركة الراجحــي الماليــة، ثم رئاســة 
الشــركة العربيــة لالســتثمارات البتروليــة “أبيكــورب”، كمــا عمــل مستشــارًا لمعالــي وزير الطاقــة والصناعــة والثروة 
ــًا منصــب الرئيــس  ــد حالي ــور رائ ــه فــي عــدد مــن المجالــس واللجــان. ويشــغل الدكت ــة، باإلضافــة لعضويت المعدني

التنفيــذي للشــركة الســعودية لالســتثمارات الصناعية “دســر”.

األستاذ نايف بن سعود الطريري )عضو مجلس اإلدارة(:

حاصــل علــى درجة البكالوريــوس في إدارة األعمال )المالية( من جامعة الملك ســعود، وقد عمل في عدد من الجهات 
في مجال البنوك واالســتثمار وبخبرة امتدت لـ 20 عامًا، قام خاللها بشــغل مناصب إدارية وتنفيذية مختلفة، باإلضافة 
إلى خبرته في إدارة المخاطر وإدارة المشــاريع. ويشــغل األســتاذ نايف عضوية عدد من مجالس اإلدارة واللجان المحلية 
والدولية. كما حاز على عدة دورات متخصصة في مجاالت القيادة، واإلدارة، واالســتثمار، والتمويل، وحوكمة الشــركات.

األستاذ هيثم بن محمد الفايز )العضو المنتدب(:

حاصــل علــى درجة البكالوريوس مع مرتبة الشــرف في نظــم المعلومات من جامعة الملك فهــد للبترول والمعادن، 
ويحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة “إمبريــال كوليــج”. وقــد بــدأ عملــه فــي صنــدوق التنميــة 
الصناعيــة الســعودي، ثــم انتــدب للعمــل لمــدة ســنتين فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي فــي سويســرا كمحلل 
اقتصــادي للــدول الناميــة. كمــا عمــل رئيســًا الســتثمارات أمــوال شــركة جــدوى لالســتثمار، ثــم رئيســًا لالســتثمارات 
المباشــرة فــي شــركة أرامكــو. كمــا تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمارات المحليــة بشــركة المملكــة 
القابضــة، ثــم نائبــًا للرئيــس لبرنامــج الشــراكات االســتراتيجية -أحــد برامــج رؤيــة المملكــة -2030 وعضوًا فــي اللجنة 
التأسيســية لصنــدوق الشــراكات االســتراتيجية. ويشــغل األســتاذ هيثــم حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة.

جدول االجتماعات

العضويةاسم العضوم
تواريخ االجتماعات في عام 2019م

2/54/97/1010/212/30

رئيسًاأ/عماد بن صالح الخراشي1

عضوًاد/ إبراهيم بن سعد المعجل2

عضوًاد/ رائد بن ناصر الريس3

عضوًاأ/ نايف بن سعود الطريري 4

العضو المنتدبأ/ هيثم بن محمد الفايز5

هيكل مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

األستاذ عماد بن صالح الخراشي )رئيس مجلس اإلدارة(:

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص األنظمــة )القانــون( مــن جامعــة الملــك ســعود، وقد عمــل في عدد 
مــن المناصــب التــي حققــت لــه خبــرة مهنيــة واســعة فــي عــدد مــن الجهــات والقطاعــات، ومــن أهمهــا تعيينــه 
كمحافــظ للهيئــة العامــة لألوقــاف، وقــد جــاء شــغله لهــذا المنصب نظيــر خبرتــه بالقطــاع الوقفــي، باإلضافة إلى 
خبراتــه التــي تزيــد عــن 25 عامــًا فــي المجــال القانونــي، فقد عمــل مديــرًا لعدد مــن المراكز، وشــارك فــي الصياغة 
واإلعــداد لعــدد مــن األنظمــة، كنظــام الشــركات غيــر الربحيــة والوقفية، كمــا أن له مســاهمات مســتمرة في كثير 
مــن الدراســات واالستشــارات المتعلقــة بتطويــر منظومــة العمــل الوقفــي وغيــر الربحــي. ويشــارك األســتاذ عمــاد 
فــي عــدد مــن اللجــان وفــرق العمل، كما يشــغل منصــب نائب الرئيــس في لجنــة الشــركات العائلية بغرفــة الرياض.

 
الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل )عضو مجلس اإلدارة(:

ــل  ــت”، ويحم ــة “فاندربيل ــن جامع ــة م ــة الكهربائي ــات والهندس ــي الرياضي ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل حاص
ــص  ــي تخص ــتير ف ــهادة الماجس ــتانفورد” وش ــة “س ــن جامع ــة م ــة الكهربائي ــي الهندس ــتير ف ــهادة الماجس ش
ــن  ــوم واإلدارة م ــة وعل ــي الهندس ــوراه ف ــى الدكت ــز عل ــو حائ ــة، وه ــن ذات الجامع ــوم اإلدارة م ــة وعل الهندس
ــي  ــعودية ف ــو الس ــركة أرامك ــي ش ــل ف ــد عم ــة؛ فق ــة العميق ــه العلمي ــة لخبرت ــتانفورد”. باإلضاف ــة “س جامع
أقســام التخطيــط االســتراتيجي واســتثمارات مشــاريع الطاقــة، كمــا عمــل رئيســًا إلدارة االســتثمار فــي الشــركة 
الســعودية للتعديــن. ويشــغل الدكتــور إبراهيــم -منــذ عــام 2018م- منصــب الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق التنميــة 

ــة. ــان المختلف ــس اإلدارة واللج ــن مجال ــدد م ــي ع ــه ف ــة لعضويت ــعودي، باإلضاف ــة الس الصناعي

د. رائد الريس
عضو مجلس اإلدارة

د. إبراهيم المعجل
عضو مجلس اإلدارة

أ. عماد الخراشي
رئيس مجلس اإلدارة

أ. نايف الطريري
عضو مجلس اإلدارة

أ. هيثم الفايز
العضو المنتدب

الحوكمة

تعزيــزًا للمســؤولية، وإيمانــًا بأهميــة اإلدارة المتســقة، والسياســات المتماســكة التــي تســاهم فــي إحــالل النظام 
ــي  ــة الت ــر الحوكم ــاءت أط ــد ج ــة؛ فق ــام والمصلح ــاب االهتم ــة أصح ــادة ثق ــودة األداء، وزي ــع ج ــفافية ورف والش
ــزام بسياســاتنا، والتأكــد مــن انتهــاج النمــط األفضــل،  ــك مــن خــالل االلت ــر، وذل نعمــل عليهــا لتحقــق هــذا وأكث

والــذي يحقــق لنــا الوصــول ألهدافنــا المؤسســية واالســتراتيجية.

غير حاضرحاضر
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اللجان

لجنة االستثمار

تمــارس لجنــة االســتثمار المهــام اإلشــرافية علــى االســتثمارات المحليــة والدوليــة للشــركة، والمتمثلة باســتثمار 
أصــول األوقــاف والهيئــة وأصــول الشــركة، وهي لجنة منبثقــة من مجلــس اإلدارة تقوم برفع التوصيــات للمجلس 
فــي المجــاالت االســتثمارية التــي تتجــاوز صالحياتهــا. وتشــمل مهــام اللجنــة مراجعــة اســتراتيجيات وسياســات 
االســتثمار فــي الشــركة، والتأكــد مــن مــدى مواءمتهــا مــع طبيعــة األعمــال، كما تقــوم بدراســة وتقييــم الفرص 
االســتثمارية المقترحــة مــن قبــل إدارات الشــركة، باإلضافــة لدراســة فــرص التمويــل االســتثمارية المرفوعــة مــن 
اإلدارة التنفيذيــة، والتحقــق مــن تماشــي الفــرص االســتثمارية المطروحــة مــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات 
ذات العالقــة، وتنطــوي فــي مهــام اللجنــة أيضــًا دراســة التقاريــر الدوريــة المتصلــة بســير األعمــال االســتثمارية.

2829



03األصول االستثمارية
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األصول االستثمارية

إدارة األصول العقارية

يشــكل الحجــم الضخــم لمحفظــة األوقــاف العقاريــة، واختــالف أحجــام العقــارات، وتباعدهــا الجغرافــي؛ 
ــت  ــك؛ عمل ــد مــع المحافظــة علــى جــودة وكفــاءة األداء. ومــن أجــل ذل ــرًا فــي رفــع العوائ ــًا كبي تحدي
الشــركة علــى تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات والممكنــات لرفــع جــودة إدارة المحفظــة العقاريــة وتحقيــق 

أعلــى العوائــد الممكنــة، أهمهــا:
رفــع مســتوى الحوكمــة فــي عمليــة إدارة األصــول العقارية؛ وذلــك بااللتــزام باللوائــح التنظيمية 	 

التــي تضبــط عمليــات التأجيــر والتقييــم والمتابعــة طوال فتــرة دورة حيــاة األصل.
 التركيز على رفع مستوى الشفافية في عمليات التأجير وطرح الفرص االستثمارية.	 
استقطاب أفضل الكفاءات إلدارة المحفظة العقارية وتنميتها.	 

وتقوم الشركة بتقديم عدد من الخدمات في إدارة األصول العقارية، أبرزها:
بناء الخطة التأجيرية المالئمة حسب فئة العقار واحتياج السوق.	 
تطبيق أفضل الممارسات في متابعة التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة.	 
عمــل خطــط الصيانــة والتشــغيل )الوقائيــة، والســنوية، والعاجلــة( للعقــارات، متضمنــة التكاليــف 	 

التقديريــة بمــا يحقــق اســتدامة األصــل.
إعداد الخطط التسويقية المناسبة للعقارات الشاغرة بناًء على نوع وفئة العقارات المدارة.	 

االستثمارات العقارية

تركــز الشــركة علــى رفــع الكفــاءة االســتثمارية للمحفظــة العقاريــة؛ بهــدف تحســين واســتدامة 
ــة:   ــال التالي ــام باألعم ــالل القي ــن خ ــك م ــد، وذل العوائ

تحليــل المحفظــة العقاريــة وتطويــر اســتراتيجية االســتثمار بهــدف إيجــاد حلــول مالئمــة؛ لرفــع 	 
كفــاءة عوائــد المحفظــة العقاريــة وإدارتهــا بالشــكل األمثــل.

إعــداد دراســات الجــدوى ودراســات أفضــل اســتخدام لــألرض، وبنــاء النمــاذج الماليــة التفصيليــة 	 
للمشــاريع بهــدف اســتيضاح التوجــه واتخــاذ القــرارات المناســبة.

هيكلة الشراكات مع القطاع العام والخاص بآليات استثمارية متنوعة.	 
إعــداد مذكــرات الطــرح االســتثمارية للفــرص المالئمــة بهيــاكل تعاقديــة مختلفــة علــى 	 

المســتثمرين مــن أصحــاب الخبــرة الفنيــة والمــالءة الماليــة.
ــدف 	  ــة؛ به ــات خارجي ــدة جه ــر لع ــداد التقاري ــتثمارية، وإع ــة واالس ــارات العقاري ــم االستش تقدي

ــا. ــة له ــول مالئم ــاد حل إيج

االستثمارات المالية

ــة  ــة إلدارة محفظ ــات المتبع ــل الممارس ــركة أفض ــق الش ــة تطب ــتثمارات المالي ــي االس وف
ــا: ــام، أبرزه ــن المه ــدد م ــام بع ــالل القي ــن خ ــد م ــة والنق ــول المالي األص

لسياســات 	  واســتثمارها وفقــًا  واألمــوال  األصــول  الماليــة: إلدارة  األصــول  إدارة 
األصــول. توزيــع  واســتراتيجيات  االســتثمار 

االستشــارات االســتثمارية: وذلــك مــن خــالل وضــع سياســات االســتثمار واســتراتيجيات 	 
توزيــع األصــول، ووضــع الدليــل اإلرشــادي لإلجــراءات والعمليــات االســتثمارية.
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إدارة االستراتيجية

عملــت إدارة االســتراتيجية علــى وضــع اإلطــار المؤسســي المناســب لنشــاطات الشــركة وأهدافهــا االســتراتيجية، 
ر المســتقبلي المرحلــي وطويــل المــدى فــي  باإلضافــة إلــى التنســيق مــع جميــع اإلدارات المعنيــة لوضــع التصــوُّ
ســبيل تحقيــق رؤيــة ورســالة الشــركة وأهدافهــا االســتراتيجية، وترتكــز أعمــال اإلدارة االســتراتيجية فــي تنفيــذ 

مهامهــا علــى مســارين رئيســيين، همــا:

التخطيط االستراتيجي:

عمــل خطــة شــاملة لجميــع المبــادرات بمــا يســهم فــي تحقيــق مســتهدفات االســتراتيجية العامــة للشــركة 
ــل لــكل مبــادرة عــن طريق دراســة الجدوى، والتي تشــمل الدراســة  بمختلــف إداراتهــا، والتخطيــط بشــكل مفصَّ
التفصيليــة وجدولهــا الزمنــي وخطتهــا الماليــة، وتحديــد فئــات المبــادرات المتنوعة، ووضــع التفاصيــل الالزمة 
لحــاالت العمــل لــكل مبــادرة، باإلضافة لمراجعــة المبادرات بمــا يحقق المســتهدفات االســتراتيجية والتأكد من 
الكفــاءة وتحديــد مناطق الضعــف، إلى جانب تقييم األثر والمنجزات المســتهدفة وأثرها علــى كافة المبادرات.

تقييم األداء المؤسسي:

مــن خــالل وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية ومتابعتها بشــكل مســتمر؛ لضمــان تحقيــق األهداف االســتراتيجية 
للشــركة، وتحديــد خطــوط األســاس وتقييــم األهــداف المرحليــة، وإدارة األداء والتقاريــر األساســية بمــا يتوافــق 

مــع النمــاذج المعتمــدة في الشــركة.

إدارات الشركة

إدارة االستثمارات المالية

ــة والنقــد بمــا يتناســب مــع  ــة للشــركة فــي إدارة محفظــة األصــول المالي يكمــن دور إدارة االســتثمارات المالي
ــاإلدارة بمــا يلــي: ــة. ويمكــن تلخيــص المهــام المتعلقــة ب األهــداف االســتراتيجية للشــركة وتوجهــات الهيئ

إدارة األصول المالية بكفاءة لتحقيق العوائد المستهدفة.	 
تغطية االحتياج النقدي للهيئة مع المحافظة على رأس المال والقوة الشرائية.	 
االستثمار في المشاريع واألوعية االستثمارية المختلفة.	 

وخالل العام األول للشركة، عملت اإلدارة على عدد من المشاريع والمهام التي تضمنت ما يلي:
تطبيق ومتابعة مشروع إعادة هيكلة محفظة األسهم القديمة.	 
وضع الدليل اإلرشادي لإلجراءات والعمليات االستثمارية.  	 
تعيين شركة الوصاية المالية ألصول المحفظة.	 
العمل على تأسيس بيان السياسة الشرعية وتطبيقها.	 
تأسيس منصة االستثمارات المالية وتوفير األنظمة التقنية الالزمة.	 
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إدارة االستثمارات العقارية

تعمــل إدارة االســتثمارات العقاريــة علــى تعظيــم االســتفادة مــن العقــارات التــي تحــت نظــارة الهيئــة العامــة 
ــي  ــام الت ــرز المه ــص أب ــركة. وتتلخ ــتراتيجية الش ــة الس ــتثمارية مالئم ــرص اس ــاد ف ــى إيج ــة إل ــاف، باإلضاف لألوق

تقــوم بهــا اإلدارة فــي:

ــن 	  ــتهدفة م ــة المس ــذب الفئ ــدف ج ــويقية به ــوات تس ــدة قن ــق ع ــن طري ــتثمارية ع ــرص االس ــرح الف ط
المســتثمرين.

ــمل 	  ــتثمرين، ويش ــع المس ــات م ــات والمفاوض ــد االجتماع ــتلمة وعق ــتثمارية المس ــروض االس ــل الع تحلي
التحليــل علــى:

ــة 	  ــل، ومعرف ــق العم ــاءة فري ــدى كف ــاريع، وم ــي المش ــابقة ف ــرات الس ــل الخب ــي: تحلي ــب الفن الجان
ــغيلها. ــة تش ــة وآلي ــاريع الحالي المش

الجانــب المالــي: تحليــل المــالءة الماليــة للمســتثمر، وآليــة تمويــل المشــروع، و العــرض المالــي 	 
الُمقــدم لالســتثمار.

التفــاوض مــع المســتثمرين للوصــول إلــى العــرض االســتثماري األمثــل الــذي يحقــق الغبطــة 	 
للوقــف. والمصلحــة 

إنهاء التفاوض وإعداد وتوقيع العقود االستثمارية. 	 
دراسة وتحليل الفرص االستثمارية العقارية المقدمة للشركة وإعداد التقارير والرفع بالتوصيات. 	 
بنــاء عالقــات مميــزة مــع األطــراف ذات العالقــة وبحــث وتحليــل تطــورات القطــاع العقــاري فــي 	 

المملكــة.

وخــالل العــام 2019م؛ عملــت اإلدارة علــى أكثــر مــن 13 مشــروعًا فــي كل مــن الريــاض، ومكــة المكرمــة، 
والمدينــة المنــورة، وذلــك بحســب مــا يلــي:

5 مشــاريع اســتثمارية تــم طرحهــا لالســتثمار ورفــع توصيــات بشــأنها -بعضهــا فــي مرحلــة الموافقــات أو 	 
تــم توقيــع عقودهــا-.

ــتالم 	  ــرص واس ــويق الف ــرح وتس ــرات الط ــدت مذك ــث ُأع ــتثماري، حي ــرح االس ــة الط ــي مرحل ــروعان ف مش
ــتثمرين.  ــع المس ــًا م ــاوض حالي ــم التف ــروض، ويت الع

جــار العمــل علــى تهيئــة 3 مشــاريع للطــرح االســتثماري عــن طريــق القيــام بدراســات اســتثمارية وعقــد 	 
ورش العمــل مــع الجهــات المعنيــة واألطــراف ذات العالقــة. 

3 مشــاريع فــي مرحلــة المعالجــة، والتــي تتضمــن المفاوضــة علــى عقــود ســابقة أو تعديــل مســار 	 
اتفاقيــات قائمــة.

كما قامت إدارة االستثمارات العقارية بالعمل مع عدة إدارات مختلفة، والتي أسهمت في: 
توقيع الهيئة العامة لألوقاف مذكرة تفاهم مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 	 
بناء استراتيجية للتعامل مع العقارات غير القابلة لالستثمار. 	 
تشكيل فريق عمل مشترك مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لبحث مشروع عقاري. 	 
التفــاوض والتعديــل علــى مذكــرة تفاهــم ســبق توقيعهــا، وتــم علــى إثرهــا توفيــر مبالــغ ضخمــة للهيئــة 	 

ــة لألوقاف.   العام
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إدارة المبيعات والتسويق
تسويق العقارات وإعداد العروض للفرص االستثمارية.	 
التفاوض مع المستثمرين.	 
إدارة اإلعالنات للعقارات الجاهزة للتأجير أو االستثمار.	 
اإلشراف على المزادات العقارية. 	 
إعداد تقارير التسويق واإلنجاز لجميع العقارات بشكل دوري.	 

إدارة العقود
ــة 	  ــركة والهيئ ــي الش ــة ف ــع اإلدارات المعني ــيق م ــركة، والتنس ــروع الش ــع ف ــود م ــة العق ــداد ومراجع إع

ــا. العتماده
استيفاء المتطلبات القانونية الخاصة بالمستثمرين.	 
إدخال بيانات عقود العمالء وتحديثها بشكل دوري.	 
حفظ نسخ العقود وأرشفتها.	 

 
إدارة التحصيل

متابعة التحصيل مع الفروع وإعداد تقارير أعمار الديون. 	 
اإلشراف على متابعة تحصيل الديون المتعثرة.	 
مراجعة نسخ سندات القبض للمبالغ المحصلة وتزويد اإلدارة المالية بها بشكل دوري.	 
إعداد تقارير التحصيل بشكل دوري.	 

إدارة األصول العقارية

يتمحــور الــدور الرئيســي إلدارة األصــول العقاريــة فــي تجهيــز وتســويق المحفظــة العقاريــة لألوقــاف وتأجيرهــا، 
ومتابعــة عمليــات التحصيــل، وجميــع مــا يتعلــق بمهــام إدارة األمــالك الخاصــة بأعيــان األوقــاف. وتتميــز محفظــة 

األوقــاف العقاريــة بالعديــد مــن المميــزات، أهمهــا:
الموقــع الجغرافــي: تغطــي األصــول العقاريــة الوقفيــة كافــة مناطــق المملكــة؛ وهــو مــا يســهم فــي 	 

تنــوع المحفظــة وتقليــل المخاطــر ممــا يتطلــب مســتوى عــاٍل مــن الحوكمــة واإلدارة.
ــة 	  ــي الزراعي ــل: األراض ــة، مث ــارات المتنوع ــواع العق ــم أن ــة معظ ــمل المحفظ ــارات: وتش ــة العق طبيع

والســكنية والتجاريــة، والمســتودعات، ومحطــات الوقــود، واآلبــار، واألســواق المغلقــة، والفنــادق، وغيرهــا 
مــن العقــارات الوقفيــة األخــرى.

القيمــة التاريخيــة: تتميــز بعــض األصــول العقاريــة بامتدادهــا التاريخــي الــذي يتجــاوز مئــات الســنين، بــل 	 
ــك األوقــاف  ــك لكــون نظــارة تل ــى عهــد الخلفــاء الراشــدين رضــوان هللا عليهــم، وذل إن بعضهــا يرجــع إل

انتقلــت عبــر الزمــن بيــن النظــار إلــى أن آلــت نظارتهــا إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف. 
نمــو المحفظــة العقاريــة: حيــث تمتــاز المحفظــة العقاريــة بســرعة النمــو؛ وذلــك لدخــول العديــد مــن 	 

األوقــاف بشــكل مســتمر تحــت نظــارة الهيئــة العامــة لألوقــاف؛ ممــا يزيــد مــن حجــم المحفظــة العقاريــة.

وتقوم إدارة األصول العقارية بأداء أعمالها من خالل اإلدارات الفرعية  المرتبطة بها، وهي:  

إدارة عمليات االستثمار العقاري
متابعة األعمال اليومية بين جميع الفروع وإدارات الشركة.	 
عمل التقييم العقاري.	 
ــع 	  ــي جمي ــغال ف ــب اإلش ــارات ونس ــتثمارية للعق ــة االس ــأن الحال ــة بش ــر الدوري ــة التقاري ــاد ومراجع اعتم

ــق. المناط
اســتالم األوقاف من الهيئة، أو المســتثمر الســابق، أو الناظر الســابق، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية.	 
تزويد إدارة المبيعات والتسويق بقائمة العقارات الشاغرة.	 
اإلشراف على طلبات التخفيض والتنازل ومراجعة األجور بشكل دوري. 	 

إدارة الخدمات الفنية
دراسة وتصميم المشاريع وأعمال الترميم البسيطة.	 
هــا المكاتــب الهندســية للمشــاريع واإلشــراف 	  المتابعــة واإلشــراف علــى الدراســات والتصاميــم التــي تعدُّ

علــى التنفيــذ.
مراجعة المخططات.	 
إعداد التقارير الفنية.	 
الرفع المساحي.	 
إعداد الدراسات ألعمال التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات األمنية.	 
اإلشراف على أعمال البناء والصيانة والتشغيل.	 
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اإلدارة العامة للقانونية والحوكمة

تعمــل اإلدارة العامــة للقانونيــة والحوكمــة علــى تقديــم الدعــم القانونــي لكافــة أعمــال الشــركة، بمــا فــي ذلــك 
ــتثمارية  ــاريع االس ــي للمش ــم القانون ــم الدع ــة، وتقدي ــارات القانوني ــم االستش ــود، وتقدي ــة العق ــة ومراجع صياغ
ــس  ــة مجل ــال أمان ــراءات، وإدارة أعم ــات واإلج ــح والسياس ــة اللوائ ــركة، وصياغ ــال الش ــة أعم ــركة، وحوكم للش
إدارة الشــركة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، باإلضافــة إلــى التحقــق مــن التــزام الشــركة بالقوانيــن واللوائــح 
ــت اإلدارة  ــدرج تح ــركة. وين ــدة للش ــراءات المعتم ــات واإلج ــزام اإلدارات بالسياس ــك الت ــا، وكذل ــة ألعماله المنظم

عــدد مــن اإلدارات الفرعيــة، وهــي:

إدارة الدعم القانوني

تعمل هذه اإلدارة على تقديم الخدمات القانونية، مثل: تقديم اآلراء واالستشــارات والدراســات القانونية، ودراســة 
وإعــداد العقــود واالتفاقيــات ومذكــرات التفاهم، وتمثيل الشــركة أمام الجهــات القضائية في الدعــاوى المرفوعة 
منهــا أو ضدهــا، إلــى جانــب المشــاركة فــي أعمــال اللجــان الداخليــة والخارجيــة التــي تتطلــب الدعــم القانونــي. 

 
إدارة الحوكمة

ــن مــن المحاســبة  وتعنــى هــذه اإلدارة بتوزيــع األدوار والمســؤوليات مــن خــالل هيــاكل تنظيميــة محكمــة تمكِّ
ــة والشــفافية. كمــا ُتعــد الحوكمــة أســلوبًا فعــااًل لنشــر ثقافــة  ــك بمــا يضمــن تحقيــق العدال والمســاءلة، وذل

العدالــة فــي المعاملــة والتعامــل؛ مــا يبعــث باالطمئنــان لكافــة أصحــاب المصلحــة. 

إدارة المخاطر وااللتزام

تختــص هــذه اإلدارة بالعمــل علــى تحســين الطــرق واآلليــات التــي ُيحدد مــن خاللهــا مســتوى المخاطــر وتقييمها؛ 
بمــا يســهم فــي وضــع خطــط لمعالجتهــا. إضافــًة إلــى رفــع إدارة المخاطــر ومســتوى االلتــزام باألنظمــة 

ــالزم لضمــان اســتمرارية األعمــال فــي الشــركة. ــر الدعــم ال والتعليمــات، والســعي لتوفي
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اإلدارة العامة للخدمات المساندة

ــركة،  ــي الش ــام ف ــي اإلدارات واألقس ــززة لباق ــة والمع ــدى اإلدارات الداعم ــاندة إح ــات المس ــر إدارة الخدم تعتب
وتختــص باإلشــراف علــى توفيــر الخدمــات الالزمــة لضمــان جــودة العمــل بالتنســيق مــع إدارات وأقســام الشــركة 
ذات العالقــة، وتأميــن المــوارد واالحتياجــات المختلفــة؛ بمــا يســاعد علــى أداء المهــام بشــكل أفضــل. كمــا تقــوم 
باإلشــراف علــى العمليــات الماليــة للشــركة، وحفــظ المســتندات، وضبــط اإليــرادات المتنوعــة، ومتابعــة العمليــات 
ــات  المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات، والتواصــل المؤسســي وضبــط العالقــة بيــن الشــركة والهيئــة فــي العملي
التشــغيلية البينيــة المرتبطــة بجميــع إدارات وفــروع الشــركة. كمــا تعمــل علــى التحقــق مــن حوكمــة األعمــال 
الماليــة واإلداريــة داخــل الشــركة بمــا يتســق مــع األنظمــة واللوائــح المعتمــدة. ويمكــن تلخيــص أهــم األعمــال 

الموكلــة لــإلدارة بمــا يلــي:
اإلشــراف علــى تطويــر وتنفيــذ ومتابعــة أعمــال المــوارد البشــرية المختلفــة فــي الشــركة والتنســيق فــي 	 

ذلــك مــع اإلدارة العليــا واإلدارات المختلفــة.
اإلشــراف علــى تقديــم كافــة الخدمــات األساســية التــي تحتاجها الشــركة لدعــم وحداتهــا التنظيميــة وأداء 	 

ــة، وخدمــات المراســالت والحفــظ، وغيرهــا مــن الخدمــات  مواردهــا البشــرية مــن أدوات، وأجهــزة مكتبي
اللوجســتية إلنجــاز األعمــال اإلداريــة المختلفــة داخــل الشــركة.

ــي 	  ــة ف ــة المختلف ــات المالي ــى العملي ــة عل ــذ والرقاب ــة التنفي ــة ومتابع ــنوية للموازن ــة الس ــع الخط وض
ــرى. ــة األخ ــات المالي ــع العملي ــرادات وجمي ــات وإي ــن مصروف ــركة م الش

التحقــق مــن حوكمــة األعمــال الماليــة واإلداريــة داخل الشــركة، والتحقــق من تطبيــق اللوائح والسياســات 	 
المعتمــدة فــي جمــع العمليات الخاصــة بإدارات الشــركة.

ضبــط العالقــة الماليــة واإلداريــة بيــن الهيئــة والشــركة، وضمــان تدفــق المعلومــات بشــكل ســليم بيــن 	 
فــروع الشــركة المختلفــة والمركــز الرئيســي للشــركة والهيئــة.

وضــع الخطــة اإلعالميــة للشــركة وبنــاء عالقــات فعالــة مــع األطــراف الخارجيــة مــن عمــالء ومســتثمرين 	 
ومورديــن للشــركة.

اإلشــراف علــى توفيــر أنظمــة ماليــة وإداريــة تضمــن تدفــق األعمــال بشــكل ســلس بيــن إدارات وفــروع 	 
ــات التشــغيلية للشــركة. الشــركة المختلفــة وتلبــي احتياجــات العملي

ــك  ــا، وذل ــة به ــة المرتبط ــالل اإلدارات الفرعي ــن خ ــا م ــأداء أعماله ــاندة ب ــات المس ــوم إدارة الخدم وتق
ــا يلــي: ــب م بحس

اإلدارة المالية

وتعنــى بــإدارة الميزانيــة والتخطيــط المالــي، وذلــك بــإدارة النفقــات وضبــط مصروفــات الشــركة والتأكــد مــن أنها 
ــة،  ــزام بالالئحــة المالي ــد االلت ــم تأكي ــة، وتحليلهــا وتقدي ــر المالي ــة، وإصــدار التقاري خاضعــة لمــواد الالئحــة المالي

هــذا باإلضافــة إلــى عــدد مــن المهــام التــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
إعداد موازنة الشركة والتأكد من إدارة صرفها وفقًا لخطط الشركة وبرامجها.	 
إعداد دليل الحسابات ودليل مراكز التكلفة.	 
تقييم المصروفات العمومية والتشغيلية ومحاولة تقنينها مع زيادة الفاعلية واإلنتاجية للموظفين.	 
توفير أنظمة تقنية تساهم في تبسيط إجراءات العمل المالية ودقتها.	 
تطوير إجراءات الصرف والمتابعة وربطها مع اإلدارات المعنية.	 
الرقابة الوقائية ألموال الشركة من خالل التأكد من مشروعية التصرف المالي قبل القيام به.	 
إعداد التقارير المالية الربعية والسنوية للشركة.	 
تطبيق السياسات واإلجراءات المالية.	 
تتبع حركة األصول وتسجيلها وإهالكها وفق المعايير المعتمدة.	 
القيام بالتخطيط والتحليل المالي بناًء على تقارير األداء المالي وتقارير المقارنات واالنحرافات.	 

إدارة المشتريات والعقود

ــراءات  ــام واإلج ــب النظ ــة بحس ــراء الالزم ــر الش ــة بأوام ــة المتعلق ــام التنفيذي ــة المه ــذه اإلدارة بكاف ــوم ه تق
ــة.  ــن اإلدارات المختلف ــا م ــا وتطويره ــد بنائه ــات بع ــة بالمنافس ــام الخاص ــق والمه ــتكمال الوثائ ــة، واس المتبع
وتعمــل علــى إجــراءات الدعــوات للمنافســات ومــا يتعلــق بهــا مــن أعمــال، ومــن أبــرز المهــام التــي تقــوم بهــا 

ــي: اإلدارة مــا يل
تنفيذ إجراءات المشتريات وحفظ المستندات والتنسيق مع اإلدارات المعنية في ذلك.	 
حفظ العقود المختلفة وأرشفتها.	 
اعتماد كراسة الشروط والمواصفات لمشتريات الشركة.	 
إعداد قوائم بالموردين المعتمدين وتحديد أساليب التوريد المناسبة.	 
وضع السياسات التي يتم من خاللها تطوير األداء وسرعة ودقة تنفيذ طلبات الشراء.	 
إعداد إجراءات خاصة بالفحص واالستالم.	 
تطبيق معايير الجودة المرتبطة بعمليات الشراء.	 

4445



إدارة الموارد البشرية

تعمــل هــذه اإلدارة علــى تطويــر اســتراتيجية تنظــم مختلــف عمليــات رأس المــال البشــري بالشــركة، باإلضافــة 
إلعــداد السياســات واإلجــراءات لتحســين عمليــة الحوكمــة فــي الشــركة. كمــا تقــوم اإلدارة بالعمــل علــى تطويــر 
المــوارد البشــرية للوصــول ألفضــل الممارســات للمســؤوليات المطلوبــة وترســيخ الثقافــة القائمــة علــى األداء 

واإلنتاجيــة. ويمكــن تلخيــص أبــرز مهــام اإلدارة فــي النقــاط التاليــة:
مشاركة اإلدارات في بناء الهياكل التنظيمية الداخلية.	 
تخطيط احتياجات الشركة من الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة. 	 
استحداث نظام للحوافز لذوي األداء المتميز.	 
بناء نظام إلكتروني متكامل إلدارة الموارد البشرية وتكامله مع النظام المالي.	 
تحديد االحتياج التدريبي وإعداد الخطة التدريبية الالزمة لموظفي الشركة.	 
إعداد مسارات تطويرية للموظفين وتجهيز مديري الصف الثاني.	 
بناء وتحديث دليل اإلجراءات الخاص بالموارد البشرية.	 
خلق الوعي لدى الموظفين بشأن نظام إدارة األداء والئحة تنظيم العمل الداخلي.	 
إنشاء نظام إدارة األداء وإجراء تقييم ربع سنوي لموظفي الشركة.	 
قياس رضا موظفي الشركة بشكل دوري.	 

إدارة تقنية المعلومات

ــة مبتكــرة وموثوقــة، حيــث تعمــل  تهــدف هــذه اإلدارة إلــى تمكيــن الشــركة للوصــول إلــى حلــول رقميــة وتقنيَّ
ــن  ــة بأم ــة الخاص ــارات األمني ــام باالختب ــى القي ــة إل ــركة. باإلضاف ــي الش ــل ف ــات العم ــراءات وآلي ــة إج ــى أتمت عل
المعلومــات بشــكل دوري، ورفــع وعــي موظفــي الشــركة بأمــن المعلومــات، وعقــد الــورش التوعويــة المتعلقــة 

بهــا. ومــن بيــن أبــرز مهــام اإلدارة مــا يلــي:
ــاء 	  ــتقبلي، وبن ــع المس ــر والتوس ــة للتطوي ــة وقابل ــون مرن ــات، تك ــة المعلوم ــة لتقني ــة تحتي ــر بني توفي

ــات.  ــرية المعلوم ــى س ــة عل ــن المحافظ ــي تضم ــات الت ــراءات والسياس اإلج
إعداد إرشادات ومعايير موحدة لتطوير التطبيقات.	 
التحول لمرحلة األنظمة الذكية وتحسين تجربة مستخدمي أنظمة الشركة.	 
ربط موقع الشركة اإللكتروني باألنظمة اإللكترونية الداخلية.	 
التحــول لألنظمــة الســحابية لتقليــص التكاليــف وتســهيل الوصــول للبيانــات مــع توفيــر مســتوى أعلــى 	 

مــن األمــان.
تطوير األنظمة اإللكترونية وأتمتة األعمال الورقية وأرشفتها.	 
وضع خطط التحوط لالستجابة السريعة والتعافي من الكوارث.	 
تقديم الدعم الفني لجميع موظفي الشركة.	 
وضع موازنة البرامج واألجهزة المكتبية لجميع موظفي الشركة.	 

الخدمات اإلدارية

ــن  ــركة وتخزي ــات الش ــر احتياج ــى توفي ــرف عل ــث تش ــتية، حي ــة واللوجس ــات اإلداري ــة الخدم ــدم اإلدارة كاف تق
المــواد والمعــدات واألجهــزة الالزمــة وتنظيــم الســجالت والبيانــات واإلحصــاءات ألنشــطة اإلدارة. ومــن بيــن أبــرز 

مهــام اإلدارة مــا يلــي:
تنظيم إجراءات استالم وتسليم ومتابعة كل ما يِرد إلى الشركة من مراسالت ومواد.	 
التوثيق اإللكتروني لكافة المعامالت الصادرة والواردة للشركة.	 
تنظيم تدفق العمليات والمستندات بين الشركة والهيئة.	 
توفير األدوات واألجهزة المكتبية لموظفي الشركة.	 
توفير مختلف أنواع الدعم اللوجستي لموظفي الشركة كالخدمات األمنية والضيافة.	 
تقديم دعم المرافق إلدارات وفروع الشركة المختلفة.	 

العالقات العامة واالتصال المؤسسي

تهتــم هــذه اإلدارة بوضــع خطــط وسياســات وإجــراءات العالقــات العامــة واالتصــال المؤسســي فــي الشــركة. كمــا 
تعمــل علــى تطويــر وتأســيس اســتراتيجية للتواصــل، وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

ــارة الوفــود والشــخصيات الهامــة للشــركة والتنســيق مــع 	  إعــداد برامــج الحمــالت اإلعالميــة وتنظيــم زي
الجهــات المعنيــة فــي ذلــك.

تنظيــم المؤتمــرات والملتقيــات والمعــارض وورش العمــل والنــدوات العلميــة المختلفة الخاصة بنشــاطات 	 
الشــركة وبرامجها.

إعداد وتوجيه المراسالت والدعوات والمخاطبات الرسمية للجهات المعنية في المناسبات.	 
التنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم عروض خاصة وتخفيضات لمنسوبي الشركة.	 
إعداد وتنظيم الحفل السنوي للشركة ووضع أهدافه وبرامجه.	 
ــة 	  ــات المرتبط ــركات والمؤسس ــة، والش ــة المختلف ــات الحكومي ــع الجه ــل م ــوات تواص ــاء قن ــق وبن خل

بأعمــال وأنشــطة الشــركة، والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا.
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إدارة العمليات

ــوك  ــل: البن ــة، مث ــات الخارجي ــع الجه ــة م ــتثمارات المالي ــات االس ــذ عملي ــراف وتنفي ــات باإلش ــوم إدارة العملي تق
ــى التنســيق مــع الحســابات فــي رصــد  ــة. كمــا تتول ــألوراق المالي ــاء الحفــظ ل ــة األخــرى، وأمن والشــركات المالي
ــر األداء  ــرادات ماليــة للشــركة، والتنســيق فــي رفــع تقاري ــد منهــا إي ــج العمليــات التــي تتول ــة نتائ ورفــع محصل
لالســتثمارات الماليــة والعقاريــة بعــد التنســيق مــع اإلدارات المعنيــة، بحيــث تتمحــور أعمــال اإلدارة فيمــا يلــي:

فتح وإغالق الحسابات االستثمارية مع المؤسسات المالية المختلفة.	 
مراجعــة تقاريــر المحافــظ الماليــة ومتابعــة أرصــدة الحســابات االســتثمارية والتحويــالت بيــن الحســابات مــع 	 

ــاء الحفظ. أمن
ــركة، أو 	  ــتثمارات الش ــة باس ــة المرتبط ــال الخزين ــج أعم ــع نتائ ــي رف ــة ف ــوك المختلف ــع البن ــيق م التنس

الهيئــة، أو األوقــاف المختلفــة.
ــة 	  ــاف المختلف ــة لألوق ــة والعقاري ــتثمارية المالي ــدة االس ــق باألرص ــا يتعل ــة فيم ــع الهيئ ــة م المطابق

ومختلــف اســتثمارات الهيئــة.
رفع التقارير المالية المرتبطة بعوائد الشركة لرفع القيود المالية في األنظمة المالية المختلفة.	 
رفع تقارير األداء عن االستثمار في األدوات المالية األخرى للشركة والهيئة ولألوقاف.	 
مطابقة العمليات العقارية في إدارة األصول العقارية للتحقق من نتائج المحفظة العقارية.	 
المطابقــة مــع الحســابات فــي اإلدارة الماليــة لعمليــات الفــروع المختلفــة للشــركة والتحقــق مــن صحــة 	 

اإليــرادات المرتبطــة بالعمليــات االســتثمارية للعقــارات.
ــركة 	  ــة الش ــع مالي ــة م ــر المطابق ــي تقاري ــل ف ــا إدارة التحصي ــوم به ــي تق ــل الت ــات التحصي ــس عملي عك

ــة. ــاف المختلف ــة لألوق ــة الهيئ ومالي
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عامنا األول كان مميزًا على 
كافة المستويات، حيث ركزت 

الشركة داخليًا على استقطاب 
أفضل الكفاءات البشرية التي 

تتميز بأفضل الخبرات في 
مجال عملها

“ مكتب إدارة المشاريع

يتركز دور مكتب إدارة المشــاريع في تنظيم أعمال إدارة ومتابعة مشــاريع الشــركة، والتأكد من توافق المشــاريع 
الحاليــة والمســتقبلية لــكل إدارة مــع أغــراض الشــركة وأهدافهــا االســتراتيجية، باإلضافــة إلــى المتابعــة الدوريــة 
ــي: ــاريع بالتال ــب إدارة المش ــة بمكت ــام المتعلق ــرز المه ــص أب ــن تلخي ــأنها، ويمك ــر بش ــع التقاري ــاريع ورف للمش

المســاهمة فــي تحديــد المســتهدفات والتأكــد مــن توافقهــا مــع أهــداف وأغــراض الشــركة وتوجهــات 	 
الهيئــة.

تقديــم الدعــم إلدارات الشــركة لتحقيــق كامــل االســتفادة مــن مواردهــا والتنســيق بيــن المشــاريع للتأكــد 	 
مــن عــدم تداخــل نطــاق عملهــا.

متابعة االلتزام بخطة العمل المعتمدة ورفع التقارير لإلدارة العليا.	 
إطالق وإدارة مشاريع تطويرية تسهم في تحقيق أهداف الشركة. 	 
متابعة خطة تحقيق اإليرادات المستهدفة ورفع التقارير بمستوى اإلنجاز.	 

وقد عملت اإلدارة خالل العام الماضي على مبادرتين رئيسيتين، هما:
مبــادرة تأســيس الــذراع االســتثماري للهيئــة، والتــي تهــدف الســتكمال أعمــال تأســيس الشــركة، . 1

وتضمنــت 7 مشــاريع.
مبــادرة تنميــة محفظــة األوقــاف االســتثمارية، والتــي تشــكل الجــزء األكبــر مــن مشــاريع الشــركة، . 2

ــالل  ــن خ ــتثمارية م ــاف االس ــة األوق ــة محفظ ــي تنمي ــهم ف ــروعًا تس ــادرة 12 مش ــذه المب ــن ه وتتضم
3 محــاور رئيســية تتمثــل فــي زيــادة إيــرادات األصــول، وتنويــع محفظــة األصــول، وتســويق الفــرص 

االســتثمارية للوصــول ألكبــر شــريحة ممكنــة.
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