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الرؤيــــــة

الرســـالـة

القـيـــــم 
أن تكــون شــركة أوقــاف لالســتثمار نموذًجــا ُيحتــذى 
بــه فــي تقديــم الخدمــات االســتثمارية للقطــاع غيــر 

الربحــي.

احتياجــات  تلبــي  متكاملــة  اســتثمارية  حلــول  تقديــم 
ــل  ــر وأفض ــى المعايي ــا ألعل ــي، وفًق ــر الربح ــاع غي القط
عوائــد  تحســين  فــي  يســاهم  ممــا  الممارســات، 

القطــاع.

االحترافية	 

نتبع أفضل الممارسات في كل نشاطاتنا.

االستدامة	 

نسعى دوًما لتحقيقها في أصولنا 
وعوائدها.

الموثوقية	 

ال ندخر جهًدا للمحافظة على ثقة شركائنا.

الشفافية	 

مفتاح الثقة بيننا وبين عمالئنا.

الطموح	 

وقودنا في الوصول ألهدافنا، والبقاء 
دوًما في المقدمة.
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رئيس مجلس اإلدارة

ــن  ــن م ــام كبيري ــم واهتم ــاف بدع ــاع األوق ــى قط يحظ
قبــل حكومتنــا الرشــيدة أيدهــا هللا، لمــا يلعبــه مــن 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  رئيســي  دور 
الرتباطــه الوثيــق بالعديــد مــن األنشــطة، ولمــا لــه مــن 

ــتدام. ــر مس أث

وقــد ركــزت رؤيــة المملكــة 2030 علــى تعظيــم األثــر 
االجتماعــي واالقتصــادي لهــذا القطــاع، عــن طريــق 
مراجعــة  مثــل:  التطويريــة،  اإلصالحــات  مــن  حزمــة 
وتطويــر األنظمــة واللوائــح، توجيــه الدعــم الحكومــي 
للبرامــج ذات األثــر االجتماعــي، تدريــب العامليــن فــي 

المتطوعيــن، وغيرهــا.  القطــاع، تحفيــز 

وإذا كان الهــدف األساســي للهيئــة العامــة لألوقــاف 
بــأن تكون المحرك الرئيســي لقطاع األوقــاف وتطويره، 
ــركة  ــة “ش ــتثماري للهيئ ــذراع االس ــه ال ــوم ب ــا يق ــإن م ف
االســتثمار  آليــات  تطويــر  مــن  لالســتثمار”،  أوقــاف 
لألوقــاف التــي تكــون الهيئــة ناظــرًة عليهــا أو مديــًرا 
لهــا، وتنويــع المحفظــة االســتثمارية، وإدارة األصــول 
ــات  ــل الممارس ــق افض ــاءة وف ــة وكف ــة بفعالي الوقفي
علــى  العوائــد  وتعظيــم  واالســتدامة  النمــو  لتحقيــق 
ــدف  ــي لله ــل عمل ــو إال تفعي ــا ه ــاف، م ــارف األوق مص
ــاهمة  ــاه مس ــة باتج ــوة مهم ــة، وخط ــي للهيئ األساس
القطــاع غيــر الربحــي فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة 
المملكــة 2030، والمتمثــل برفــع مســاهمته فــي إجمالي 

ــى 5 %. ــن 0.3 % إل ــي م ــج المحل النات

عماد بن صالح الخراشي
رئيس مجلس اإلدارة 

كلمــة

االســتثمار  آليــات  تطويــر  مهمتنــا 
ناظــرًة  الهيئــة  تكــون  التــي  لألوقــاف 
ــة  ــع المحفظ ــا، وتنوي ــًرا له ــا أو مدي عليه
الوقفيــة  األصــول  وإدارة  االســتثمارية، 

عاليــة بكفــاءة 

أوقــاف  لشــركة  الســنوي  التقريــر  تقديــم  ويســرني 
مــن  حققتــه  مــا  يســتعرض  والــذي  لالســتثمار، 
ــا  ــح توجهاته ــم مالم ــام 2020م، وأه ــالل ع ــزات خ منج

 . لمســتقبلية ا

ــركة  ــس إدارة الش ــاء مجل ــمي وأعض ــام، باس ــي الخت وف
خــادم  لمقــام  والعرفــان  الشــكر  آيــات  أســمى  أرفــع 
 - األميــن  عهــده  ولــي  وســمو  الشــريفين  الحرميــن 
لقطــاع  ودعمهمــا  رعايتهمــا  علــى   - هللا  حفظهمــا 
أعضــاء  أشــكر  أن  أود  كمــا  المملكــة.  فــي  األوقــاف 
مجلــس اإلدارة ومنســوبي الشــركة علــى مــا بذلــوه مــن 
ــام 2020م. ــالل الع ــزات خ ــن منج ــق م ــا تحق ــود وم جه
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هيثم بن محمد الفايز 
الرئيس التنفيذي

الـرئـيـــس الـتـنـفـــيـذي

وضــرورة  أهميــة  علــى   2030 المملكــة  رؤيــة  أكــدت 
مســاهمته  ورفــع  الربحــي  غيــر  بالقطــاع  االرتقــاء 
فــي الناتــج المحلــي، باعتبــاره المحــور الثالــث للتنميــة 
للنهضــة  األساســية  الروافــد  وأحــد  المســتدامة، 

المملكــة. تشــهدها  التــي  الشــاملة  التنمويــة 

ــا مــن رؤيــة شــركة أوقــاف  مــن هــذا الوعــي، وانطالًق
ــم  ــي تقدي ــه ف ــذى ب ــا ُيحت ــون نموذًج ــأن تك ــتثمار ب لالس
ــت  ــي، حرص ــر الربح ــاع غي ــتثمارية للقط ــات االس الخدم
مــن  الفاعلــة،  التنمويــة  مســاهمتها  علــى  الشــركة 
خــالل تعزيــز الجوانــب االســتثمارية للقطــاع، وتعظيــم 

عوائــده واســتدامته الماليــة.

مباشــًرا  تحدًيــا  شــكل  قــد  2020م  عــام  كان  وإذا 
للعالــم أجمــع، لمــا خّلفتــه جائحــة كورونــا مــن تداعيــات 
ــد  ــي، فق ــي والعالم ــتويين المحل ــى المس ــة عل اقتصادي
مــن  عــدد  تحقيــق  هللا،  وبحمــد  الشــركة،  واصلــت 
المنجــزات التــي تواءمــت مــع توجهاتهــا االســتراتيجية، 
بــدًءا مــن تطويــر واعتمــاد اســتراتيجية متكاملــة ترســم 
توجهــات الشــركة فــي األعــوام القادمــة، وصــواًل إلــى 
األصــول  محفظــة  إدارة  فــي  مميــزة  نتائــج  تحقيــق 
ــال  ــث أعم ــة وتحدي ــتكمال حوكم ــروًرا باس ــة، م الوقفي
ــغيلي  ــا التش ــين أدائه ــي تحس ــهم ف ــا يس ــركة، بم الش

بكفــاءة عاليــة. 

بالكثيــر مــن  آخــر حافــل  إلــى عــام  الشــركة  وتتطلــع 
ــن  ــدد م ــي ع ــتثماراتها ف ــد اس ــي لعوائ ــزات، وجن المنج
مســتثمرين  مــع  بالشــراكة  االســتثمارية،  المشــاريع 
هيــاكل  ووفــق  ماليــة  ومــالءة  فنيــة  خبــرة  ذوي 
مــن  الشــركة  ســيمّكن  ممــا  متنوعــة،  اســتثمارية 
لعــب دور محــوري يســهم فــي دعــم توجهــات الهيئــة 

األوقــاف. بقطــاع  للنهــوض 

كلمــة

تحقيــق  هللا،  وبحمــد  الشــركة  واصلــت 
ــع  ــت م ــي تواءم ــزات الت ــن المنج ــدد م ع
توجهاتهــا االستراتيجيــــــــة رغــم كــــــل 

االقتصاديــة. التداعيـــــات 

إدارة  فــي  مميــزة  نتائــج  تحقيــق  تــم 
محفظــة األصــول الوقفيــة واســتكمال 

الشــركة. أعمــال  وتحديــث  حوكمــة 

ــا  ــان لقيادتن ــكر والعرف ــات الش ــمى آي ــع أس ــا، أرف ختاًم
الرشــيدة علــى الدعــم الكبيــر الــذي نتلقــاه. والشــكر 
موصــول إلــى ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء 
المجلــس الموقريــن، وجميــع منســوبي الشــركة الذين 
ــازات.  ــن إنج ــق م ــا تحق ــال، فيم ــكل فّع ــاهموا، بش س
متمنًيــا أن يفــي هــذا التقريــر بأهدافــه لعــرض منجــزات 

وأعمــال الشــركة خــالل عــام 2020م.
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محتويات 
التقريـــــر

الملخــص التنفيـــذي

المؤشرات الماليةالبناء االستراتيجي

الوضــع الراهــن عن الشـركـة

مالمح التوجهات 
المستقبلية

منجـزات الشركـة 
خالل 2020م



الملخــص 
التنفيـــذي
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الباب األول01
الملخص التنفيذي

شــكل عــام 2020م تحدًيــا كبيــًرا علــى مختلــف األصعــدة، وذلــك في ظل 

ــات.  ــف القطاع ــى مختل ــلبية عل ــار س ــن آث ــا م ــة كورون ــه جائح ــا خّلفت م

وبفضــل مــن هللا، ثــم بحكمــة حكومتنــا الرشــيدة فــي تعاملهــا مــع 

هــذه الجائحــة، وبدعــم وتوجيهــات مجلــس اإلدارة، اســتمرت الشــركة 

الوقفيــة،  األصــول  محفظــة  ونمــو  إدارة  فــي  متميــز،  أداء  بتحقيــق 

النمــوذج  لبنــاء  المنجــزات  مــن  عــدد  تحقيــق  الســتكمال  إضافــة 

المؤسســي األمثــل إلدارة العمليــات التشــغيلية بفعاليــة وكفــاءة.

5115

250206

 1,082 وتجديــد  توقيــع 
 511 بقيمــة  تأجيرًيــا  عقــًدا 

ريـــــال.  مليـــــون 

توقيــع اتفاقيات مع 5 شــركات 
تحصيــل، وتــمَّ تحصيــل جــزء من 

َمم الـَمِدينة.  الذِّ

اإلعـــالن عــن 250 فــرصة 
استثمارية

إطـــــــــالق حــــــزم دعــــــم 
للمتضـــــررين مــن جائحــة 

كورونــا.

التشــخيص  أعمــال  بــدء 
الوقفيــة. للمبانــي  الفنــي 

عقاريــة،  وحــدة   223 تأجيــر 
لاير. مليــون   206 بقيمــة 

التقييــم  مســتوى  تحســين 
الفــروع،  فــي  المثــل  ألجــرة 
الموّحــد. النمــوذج  وتطبيــق 

مليون

فــرصة 
استثمارية

اتفاقيات

مليون

927
اســتراتيجية  واعتمــاد  بنــاء 

العقــاري.  االســتثمار 

تفعيــل العقــارات المتعطلــة 
ــروع  ــالق مش ــالل إط ــن خ م
إيجــاد  بهــدف  استرشــادي، 
لتعظيــم  وممكنــات  حلــول 

منفعــة تلــك العقــارات.

تهيئــة وَطــْرح ُفَرص اســتثمارية 
ة، نتــج عنهــا توقيــع عقــود  عــدَّ
اســتثمارية  وشــراكة  تأجيريــة 
بقيمة 927 مليون لاير سعودي.

مذّكــرات  مــن  عــدد  توقيــع 
عمــل  ُوَرش  وعقــد  التفاهــم، 
وخاصــة  حكوميــة  جهــات  مــع 
استشــارية  خدمــات  لتقديــم 
وعقاريــة. باإلضافــة إلــى العمــل 

مشــتركة. مشــاريع  علــى 

مليون األصـــــــول 

العقـــاريــة

االستثمارات 

العقــاريــــة
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تفعيــل دور الشــركة فــي 
إدارات  مجالــس  عضويــة 

الخاصــة. الشــــركات 

دراســة أكثــر من 33 شــركة 
استثمـــــارية و48 فرصـــــة 

ــتثمارية. اس

مـــــن   33% تــحــــقــيـــــق 
توزيــع  مــن  المســتهدف 
األصــول، وفق اســتراتيجية 
توزيــع األصــول المعتمــدة.

إعـــــادة توزيـــــع محفظــــة 
العوائــد  لتحقيــق  األســهم 

. فة لمســتهَد ا

تقديم 30 توصية اســتثمارية 
أدت إلــى اســتثمار مــا يزيــد 

ــارات لاير. ــن 4 ملي ع

قــــة  محقَّ أربـــــاح  تحقيـــــق 
لاير. مليــون   290 تجــاوزت 

48

33%

4

290

اســتراتيجية  واعتمــاد  بنــاء 
شــركة أوقــاف لالســتثمار.

الحوكمــة  إطــار  اكتمــال 
مــن  المنبثقــة  واللجــان 
المجلــس وبأغلبيــة أعضــاء 

. ين مســتقلِّ

الفريــق  توظيــف  اكتمــال 
التنفيــذي فــي الشــركة، وبناء 
البشــرية  للمــوارد  فريــق 

الهيئــة. عــن  مســتقل 

االنتهــاء مــن بنــاء اللوائــح 
والسياســات واإلجــراءات 
لحوكمــة  األساســية 

الشــركة. أعمــال 

فصــل العمليــات الماليــة 
للشــركة عن الهيئــة، مما 
ُيعطــي الشــركة المرونــة 

فــي أداء أعمالهــا.

االنتهـــــاء مــن اعتــــــماد 
وسيـــــاسات  إجــــــراءات 

التحصيــل.

مليارات
فرصة 

استثمارية

توزيع 
مليوناألصول

االستثمارات 

المـاليـــــــة

الحوكـمـة 

واألعـمــال 

التشغيلية

الباب األول01
الملخص التنفيذي
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الــذراع االســتثماري للهيئــة العامــة   - تعمــل شــركة أوقــاف لالســتثمار 
لألوقــاف-  مــن أجــل تطويــر آليــات االســتثمار لألوقــاف التــي تكــون الهيئــة 
ناظــرة عليهــا أو مديــًرا لهــا، وذلــك من خــالل تنويــع المحفظة االســتثمارية، 

ــد األوقــاف واســتدامتها.  ــم عوائ ــر اســتراتيجية لالســتثمار، لتعظي وتطوي

ورغــم حداثــة عمــر الشــركة، إال أنهــا واصلــت، بحمــد هللا وتوفيقــه، تحقيــق 
ــل  ــق أفض ــزام بتطبي ــالل االلت ــن خ ــك م ــام 2020، وذل ــالل الع ــز خ أداء متمي
الممارســات لتعظيــم عوائــد محافــظ األصــول الوقفيــة، ممــا يســهم فــي 
دعــم توجهــات الهيئــة للنهــوض بقطــاع األوقــاف، باعتبــاره محــرًكا أساســًيا 
فــي عجلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، إلــى جانــب كونــه أحــد أهــم 

ــة.  ــؤوليته التكافلي ــعودي ومس ــع الس ــة المجتم ــر حيوي مظاه

تقــدم الشــركة خدماتهــا مــن خــالل 9 فروع منتشــرة 
حــول المملكــة، وتعمــل علــى زيــادة تواجدهــا المكاني 

حســب االحتيــاج لذلك

المنطقة الشرقيـة

المنطقة الغربيـــةالمنطقة الوسطى

المنطقة الجنوبيــة

الريــــــــــاض
القصـــــيم

مكة المكـــرمة
جـــــــــدة

المدينة المنورة
الطائــف

جازان

الدمــــــــام
األحساء

إدارة وتســويق عقــارات األوقــاف، بما 
ــال  ــزادات، وأعم ــة الم ــك إقام ــي ذل ف
الترميــم، وإدارة المشــاريع اإلنشــائية، 

وأعمــال التشــغيل والصيانــة.

االســتثمار فــي األوراق الماليــة وإدارة 
المحافــظ والصناديــق االســتثمارية، 
مجــال  فــي  االستشــارات  وتقديــم 

االســتثمارات الماليــة.

العقــاري  والتطويــر  االســتثمار 
تقديــم  ذلــك  ويشــمل  لألوقــاف، 
ــة. ــارات العقاري ــات واالستش الدراس

والدراســات  االستشــارات  تقديــم 
وتطويــر  االســتدامة،  مجــاالت  فــي 
المنتجــات، وإجراء البحوث والدراســات 
مجــاالت  فــي  البيانــات  وتحليــل 

الربحــي. غيــر  والقطــاع  األوقــاف 

فـــــروع الشركة

خـدمـات الشركة

عن الشركة

الباب الثـاني 02
عن الشركة
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أ/ عماد بن صالح الخراشي
رئيس مجلس اإلدارة

أ/هيثم بن محمد الفايز
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

د/رائد بن ناصر الريس
عضو

د/إبراهيم بن سعد المعجل
عضو

أ/ نايف بن سعود الطريري
عضو

جــودة  تطويــر  فــي  الشــركة  إدارة  مجلــس  لمســاندة 
العمــل والخدمــات المقدمــة، وبهــدف مواصلــة اإلشــراف 
والرقابــة علــى ســير أعمــال الشــركة كافــة، أقــر المجلــس 

ــي: ــة، وه ــان المتخصص ــن اللج ــدد م ــكيل ع تش

تتولــى مســؤولية مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي التحقــق مــن كفــاءة 
نظــم الرقابــة الداخليــة ونظــم إدارة المخاطــر فــي الشــركة وتنفيذهــا 
بفاعليــة، ومراجعــة مختلــف األعمــال التــي تتضمــن اإلجــراءات الرقابية 
علــى التقاريــر الماليــة، لتعزيــز دقــة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة 
والبيانــات الصــادرة عــن الشــركة، والتأكــد مــن امتثالهــا للقوانيــن 

واللوائــح المطبقــة.

وتتألف اللجنة من:

لجنة المراجعـة والمخاطــر : 

اجتماعات مجلس االدارة :

المنصباالسم
االجتماع االول

15/09/2020

√الرئيس أ/ عالء بن عبدهللا الهاشم

√عضو أ/ عبدهللا بن صايل العنزي

√عضوأ/ هشام بن عبدهللا الطريقي

المنصباالسم
االجتماع السادس

12/04/2020
االجتماع السابع

09/07/2020
االجتماع الثامن

26/10/2020

√√√الرئيس أ/ عماد بن صالح الخراشي

√√√عضو د/ إبراهيم بن سعد المعجل

√√√عضود/ رائد بن ناصر الريس

√√√عضو أ/ نايف بن سعود الطريري

√√√عضوأ/ هيثم بن محمد الفايز

مجلــس اإلدارة

لـجـــــان مجلــس اإلدارة

الباب الثـاني 02
عن الشركة
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ــا  ــا ودولًي ــركة – محلًي ــتثمارية للش ــطة االس ــى األنش ــراف عل ــؤولية اإلش ــة مس ــى اللجن تتول
ــات  ــتراتيجيات وسياس ــة اس ــركة، ومراجع ــة وللش ــتثمارية للهيئ ــول االس ــة األص - ، ومراقب
االســتثمار فــي الشــركة، والتأكــد مــن مــدى مواءمتهــا وامتثالهــا لألهــداف االســتراتيجية. 
كمــا تقــوم بدراســة وتقييــم الفــرص االســتثمارية المقترحــة مــن قبــل إدارات الشــركة، 
ودراســة فــرص التمويــل المرفوعــة مــن اإلدارة التنفيذيــة، والتحقــق مــن تماشــي الفــرص 
االســتثمارية المطروحــة مــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة، إلــى جانــب 

ــتثمارية. ــال االس ــير األعم ــة بس ــة المتصل ــر الدوري ــتها للتقاري دراس

وتتألف اللجنة من:

المنصباالسم
االجتماع 

االول
االجتماع 

الثاني
االجتماع 

الثالث
االجتماع 

الرابع
االجتماع 
الخامس

االجتماع 
السادس

االجتماع 
السابع

27/01/202019/02/202023/03/202008/04/202028/06/202020/07/202002/11/2020

√√√√√√√الرئيس د/إبراهيم بن سعد المعجل

√√√√√√√عضو أ/نايف بن سعود الطريري

√√√√√√√عضو أ/هيثم بن محمد الفايز

√√√√√√√عضوأ/ محمد بن صالح الخليل

√√√√√√√عضوأ/ علي بن هادي آل منصور

لجنة االستثمار : 

الباب الثـاني 02
عن الشركة

تتولــى اللجنــة مســؤولية مراجعــة إطــار وخطــة  المكافــآت بالشــركة، واإلشــراف علــى 
ــي اإلدارة  ــآت موظف ــول مكاف ــات ح ــداء التوصي ــع إب ــي م ــب الوظيف ــة التعاق ــر خط تطوي
التنفيذيــة. كمــا تتولــى مســؤولية التأكــد مــن وجــود بيئــة عمــل جاذبــة وصحّيــة، ووضــع 
منهجيــة دقيقــة، وممارســة مهنيــة وفــق أحــدث المعاييــر الســتقطاب الكــوادر المؤهلــة 
والمميــزة والحفــاظ عليهــا، علــى مســتوى مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، والعمــل علــى 

ــتراتيجية. ــركة االس ــداف الش ــق أه ــا يحق ــتويات األداء بم ــع مس رف

وتتألف اللجنة من:

لجنة الترشيحات والمكافآت :

المنصباالسم
االجتماع األول

29/04/2020
االجتماع الثاني
06/07/2020

االجتماع الثالث
10/09/2020

االجتماع الرابع
21/12/2020

√√√√الرئيس د/ رائد بن ناصر الريس

√√√√عضو أ/ فهد بن سراج السليماني

√√√√عضوأ/ سعد بن محمد السياري



الـوضــــــع
الـراهـــــن 
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الباب الثالث 
الوضع الراهن

31 30
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مجلس اإلدارة

لجنة المكافآت المراجعة الداخليةالرئيس التنفيذي
والترشيحات

لجنة االستثمار مكتب إدارة 
المشاريع

لجنة المراجعة 
والمخاطر

الهيكــــل التنظيمي

إدارة 
االستراتيجية

إدارة االستثمارات 
المالية

إدارة األصول 
العقارية

اإلدارة العامة 
للقانونية والحوكمة

إدارة االستثمارات 
العقارية

اإلدارة العامة 
للخدمات المساندة

منهجيــة  بوضــع  اإلدارة  ُتعنــى 
المؤسســي،  األداء  إلدارة  متكاملــة 
ترجمــة  مــن  اإلدارات  يمّكــن  وبمــا 
مبــادرات  إلــى  الشــركة  اســتراتيجية 
هــذه  توفــر  بحيــث  ومشــاريع. 
وتحليــل  لتنظيــم  إطــاًرا  المنهجيــة 
وتطويــر  والمشــاريع،  المبــادرات 
تقاريــر  وإعــداد  لــألداء،  مقاييــس 
تحليليــة عــن مســتوى التقــدم مقارنًة 
بمؤشــرات األداء الرئيســية، لتمكيــن 
وتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرار مــن 

العليــا. اإلدارة  قبــل 

المشــورة  تقديــم  علــى  تعمــل 
والمســاندة القانونيــة لكافــة أعمــال 
أمــام  الشــركة  وتمثيــل  الشــركة، 
تقــوم  كمــا  القضائيــة.  الجهــات 
ــح  ــن واللوائ ــة القواني ــراح وصياغ باقت
ألعمــال  المنظمــة  والسياســات 
ــن  ــق م ــا، والتحق ــركة وحوكمته الش
التــزام اإلدارات باإلجــراءات المعتمدة، 
التــي  واآلليــات  الطــرق  وتحســين 
تحــدد مســـتوى المخاطــر وتقييمهــا، 

معالجتهــا. ثــم  ومــن 

العقاريــة  األصــول  إدارة  تعمــل 
المحفظـــة  وتســويق  تجهيــز  علــى 
وتأجيرهــا،  لألوقــاف  العقاريــة 
ومتابعــة عمليــات التحصيــل، وجميــع 
األمــالك  إدارة  بمهــام  يتعلــق  مــا 
الخاصــة بأعيــان األوقــاف. كمــا تقــوم 
بتقييــم الفــرص العقاريــة، وتحليــل 
العقاريــة،  لألنشــطة  االحتياجــات 
بقيــم  الخاصــة  التوصيــات  ورفــع 
ومتابعــة  العادلــة  االســتثمارات 

الســوق. فــي  الحاصــل  التغيــر 

الماليــة  االســتثمارات  إدارة  تعمــل 
اســتثمارية  خيــارات  توفيــر  علــى 
األصــول  محفظــة  إلدارة  مالئمــة 
الماليــة والنقــد، بمــا يحقــق األهــداف 
ويدعــم  للشــركة  االســتراتيجية 
مــن  وذلــك  الهيئــة،  توجهــات 
والصناديــق  المحافــظ  إدارة  خــالل 
ــارات  ــم االستش ــتثمارية، وتقدي االس
إلــى  المبتكــرة.  الماليــة  والمنتجــات 
ــاج  ــة االحتي ــي تغطي ــا ف ــب عمله جان
النقــدي للهيئــة مــع المحافظــة علــى 

الشــرائية. والقــوة  المــال  رأس 

وتطويــر  بدراســة  اإلدارة  ُتعنــى 
واســتثمارها  الوقفيــة  العقــارات 
بالشــكل األمثــل، بمــا يســاهم فــي 
تعظيــم عوائــد األوقــاف، و دراســة 
ــاري  ــاع العق ــورات القط ــل تط وتحلي
الفــرص  لطــرح  المملكــة،  فــي 
ُتعنــى  كمــا  المالئمــة.  االســتثمارية 
العــروض  بتحليــل  أيًضــا  اإلدارة 
والتعامــل  المقدمــة،  االســتثمارية 
وتكافــؤ  الشــفافية  بمبــدأ  معهــا 
الفرصــه. إلــى جانــب دورهــا فــي بنــاء 
ــع  ــع جمي ــزة م ــراكة ممي ــات ش عالق
األطــراف المهتمــة بتنمية واســتثمار 

الوقــف.

مــن  المســاندة  الخدمــات  إدارة  تعتبــر   
اإلدارات الداعمــة والمعــززة لباقــي اإلدارات 
وتختــص  الشــركة،  أمــام  واألقســام 
باإلشــراف علــى توفيــر الخدمــات الالزمــة 
مــع  بالتنســيق  العمــل  جــودة  لضمــان 
المــوارد  وتأميــن  العالقـــة،  ذات  اإلدارات 
واالحتياجــات المختلفــة، بمــا يســاعد علــى 
ــا تشــرف -  أداء المهــام بشــكل أفضــل. كمـ
مــن خــالل إداراتهــا التابعــة - علــى العمليــات 
وضبـــط  المســتندات،  وحفـــظ  الماليــة، 
العمليــات  ومتابعــة  المتنوعــة،  اإليــرادات 
المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات، والتواصــل 
المؤسســي وضبــط العالقــة بيــن الشــركة 
والهيئــة فــي العمليــات التشــغيلية البينيــة. 
مــن  التحقــق  علــى  اإلدارة  تعمــل  كذلــك 
حوكمــة األعمــال الماليــة واإلداريــة داخــل 
الشــركة، بمــا يتســق مــع األنظمــة واللوائــح 

المعتمــدة. 
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ــي  ــر الربح ــاع غي ــي للقط ــر االجتماع ــم األث ــى تعظي ــة 2030 إل ــة المملك ــدف رؤي ته
ورفــع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي مــن %0.3 إلــى %5، عبــر حزمــة مــن اإلصالحات 
الخاصــة بتطويــر هــذا القطــاع الحيــوي ليقــوم بــدوره فــي التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

وفــي ضــوء هــذه الرؤيــة التــي ُتعــد محــرًكا رئيســًيا لالســتثمار الوقفــي، أعــدت 
الشــركة اســتراتيجيتها الشــاملة  المتماشــية مــع الــدور المنــاط بهــا مــن قبــل 
التجــارب  مــن  العديــد  وتحليــل  دراســة  تمــت  حيــث  لألوقــاف.  العامــة  الهيئــة 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، لتوظيــف أهــم الــدروس المكتســبة مــن الجهــات 
المســتثمرة فــي القطــاع غيــر الربحــي لبنــاء اســتراتيجية الشــركة، والتي تــم اعتمادها 
مــن مجلــس اإلدارة وفــق منهجيــة واضحــة ترتكــز على التــدرج في تحقيــق أهدافها 

علــى مرحلتيــن:

ــى  ــز عل ــالل التركي ــن خ ــركة، م ــة للش ــة الداخلي ــر البيئ ــتهدف تطوي ــنوات، وتس ــن 2 – 3 س ــة م ــذه المرحل ــد ه وتمت
ــة:  ــاور التالي المح

الحوكمة:
 

أفضــل  علــى  مبنــي  حوكمــة  نظــام  تصميــم 
الممارســات فــي حوكمــة الشــركات االســتثمارية، 
و تطويــر اإلجــراءات الداخليــة التــي تدعــم أعمــال 

الشــركة.

الموارد البشرية: 

اســتقطاب كــوادر بشــرية مؤهلــة ونوعيــة، لدعــم 
األعمــال األساســية للشــركة والوصــول بهــا إلــى 

مســتوى احترافــي عالــي.

البنية التحتية:
 

ذلــك  فــي  بمــا  للشــركة،  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
أنظمــة المعلومــات و أنظمــة العمليــات و الحلــول 

الرقميــة.

إدارة األصول العقارية: 

لألصــول  مكتملــة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر 
العقاريــة، تمّكــن الشــركة مــن تأجيــر األصــول 
الشــاغرة و التعامــل مــع األصــول غيــر المــدرة 

للدخــل.

االستثمارات العقارية:
 

المشــاركة فــي مشــاريع االســتثمارات العقاريــة 
بنــاء  خــالل  مــن  المميــزة  األوقــاف  ألصــول 

العقــاري. التطويــر  رواد  مــع  شــراكات 

االستثمارات المالية: 

ــن  ــة م ــكل فئ ــول ل ــع األص ــتراتيجية توزي ــاء اس بن
االســتثمارات الماليــة، وتفعيل هذه االســتراتيجية 

مــن خــالل اســتثمار األصــول الماليــة.

المرحلة األولى:

01التأســيس والبنـــــاء 

الباب رابع 04
البنــاء االستراتيجي



37 36

الخدمات االستشارية و المنتجات: 
وذلك عــــــــبر :

جــذب  اســتراتيجية  وتفعيــل  إطــالق 
المســتثمرين، والتوســع فــي تقديــم الخدمــات 

الربحــي. غيــر  للقطــاع  االســتثمارية 

اســتثمارية  استشــارات  خدمــات  تقديــم 
لدعــم  الربحــي،  غيــر  القطــاع  تســتهدف 

. مة ا ســتد ال ا

ــب  ــتثمارية تتناس ــات اس ــرح منتج ــر وط تطوي
ــي. ــر الربح ــاع غي ــات القط ــع احتياج م

علــى  اســتراتيجيتها  فــي  الشــركة  وتســتند 
ثالثــة ركائــز رئيســية، لتحقيــق رؤيتهــا فــي أن 
تكــون نموذًجــا ُيحتــذى بــه فــي تقديــم الخدمــات 

االســتثمارية للقطــاع غيــر الربحــي.

وهــي مرحلــة االنطــالق للشــركة، وتســتهدف مــن خاللهــا توســيع قاعــدة عمالئهــا، وتنويــع األنشــطة والخدمــات 
التــي تقدمهــا، للحصــول علــى حصــة ســوقية أكبــر، وضمــان اســتمرار قدرتهــا على زيــادة عوائدهــا االســتثمارية من 

خــالل التركيــز علــى المحــاور التالية: 

 إدارة األصول العقارية:
إدارة  ألنشــطة  خارجيــة  بمصــادر  االســتعانة 
الممتلــكات، و االنتقــال التدريجــي إلــى التركيــز علــى 

العقاريــة. المحافــظ  إدارة 

االستثمارات العقارية: 
لألصــول  العقاريــة  االســتثمارات  فــي  التوســع 
المميــزة، و زيــادة المســاهمة فــي هــذه النوعيــة 

االســتثمارات. مــن 

 االستثمارات المالية:
التوســع فــي االســتثمارات الماليــة، وزيــادة حجمهــا 

فــي إجمالــي المحفظــة االســتثمارية.

الـــرؤيـــة
أن تكون شركة أوقاف لالستثمار نموذًجا ُيحتذى به في تقديم الخدمات 

االستثمارية للقطاع غير الربحي

تعظيم عوائد المحفظة 
االستثمارية

تحقيق األداء األمثل للمحفظة 
االستثمارية

تنمية محفظة األصول

المساهمة في فتح آفاق استثمارية 
جديدة في القطاع غير الربحي

المساهمة في تمكين وجذب 
استثمارات جديدة وشركاء استراتيجيين 

للقطاع غير الربحي

تقديم خدمات استشارية 
للقطاع غير الربحي

بناء النموذج المؤسسي األمثل 
إلدارة األوقاف

استقطاب وتطوير مهارات 
أفضل الكفاءات البشرية

بناء نموذج عمل 
مستدام

الركائز االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

المرحلة الثانية:

الركائز واألهداف االستراتيجية02االستقرار والنمو

الباب رابع 04
البنــاء االستراتيجي



03

39 38

أحــد  ُيعتبــر  االســتثمارية  للمحافــظ  التــوازن  تحقيــق 
ــن  ــد م ــر والح ــل المخاط ــي تقلي ــمة ف ــل الحاس العوام
المــدى  علــى  ناجحــة  اســتثمارات  لتأميــن  تقلباتهــا، 
ــا  ــى إدارة محافظه ــركة عل ــل الش ــذا، تعم ــد. وله البعي
ــات،  ــل الممارس ــق أفض ــالل تطبي ــن خ ــتثمارية م االس
األصــول  لتوزيــع  معتمــدة  اســتراتيجية  ووفــق 
ولالســتثمار العقــاري. كمــا تســعى الشــركة إلــى إيجــاد 
علــى  ذلــك  فــي  مرتكــزة  مميــزة،  اســتثمارية  فــرص 
العقاريــة،  للســوق  المكثفــة  واألبحــاث  الدراســات 
ــي  ــرة ف ــية المؤث ــل األساس ــا بالعوام ــب خبرته ــى جان إل
ــراكات  ــاء ش ــن بن ــا م ــذي مّكنه ــر ال ــوق، األم ــذا الس ه
ذوي  ومســتثمرين  عقارييــن  مطوريــن  مــع  فّعالــة 
مــالءة ماليــة وخبــرة فنيــة، لتطويــر مشــاريع نوعيــة 
فــي العقــارات المميــزة. إضافــة إلــى عملهــا الدائــم علــى 
تطويــر هيــاكل اســتثمارية بغــرض تســهيل عمليــة 
تأجيــر العقــارات المميــزة، والمســاهمة فــي تعظيــم 
عوائــد اإليجــارات دون الدخــول في االســتثمار مباشــرة.

كمــا تعمــل الشــركة علــى اســتثمار األصــول الماليــة 
محافــظ  وبنــاء  األصــول،  توزيــع  الســتراتيجية  وفًقــا 
اســتثمارية متنوعــة، لتعظيــم العوائــد وتوفير الســيولة 

المطلوبــة، مــن خــالل:

بنــاء اســتراتيجيات توزيــع األصــول لتحقيــق التوازن . 1
بيــن العوائــد و المخاطــر و احتياجات الســيولة. 

بنــاء المحافــظ االســتثمارية و تحليــل أداء مــدراء . 2
الصناديــق، الختيــار االســتثمار األمثــل.

تقييــم . 3 إعــادة  أو  الحاليــة  االســتثمارات  تحليــل 
ــدى  ــم م ــة، و تقيي ــرة و البديل ــتثمارات المباش االس

النــوع مــن االســتثمار.  مالءمــة هــذا 

الركيزة األولى :

تعظيم عوائد المحفظة 
االستثمارية

توقيع عقود تأجيرية وَشراكة 
استثمارية قاربت 1 مليار لاير

خــالل  الركيــزة  هــذه  تفعيــل  إلــى  الشــركة  تســعى 
قيمــة  ذات  خدمــات  لتقديــم  القادمــة،  الســنوات 
مضافــة للقطــاع غيــر الربحــي للمســاهمة فــي تعظيــم 
أثــره التنمــوي واالجتماعــي، والمتضمنــة تقديــم الحلــول 
لمختلــف  واالســتثمارية  الماليــة  واالستشــارات 

القطــاع. فــي  العاملــة  الجهــات 

تعمــل الشــركة علــى بنــاء النمــوذج المؤسســي الــذي 
أداء مهامهــا بفعاليــة وكفــاءة، وبمــا  ُيمكنهــا مــن 
ــر األداء والتحســين المســتمر  يســهم فــي رفــع معايي
درجــات  أعلــى  وتحقيــق  التشــغيلية،  للعمليــات 
علــى  إيجاًبــا  وينعكــس  الداخليــة،  والرقابــة  الحوكمــة 

المقدمــة. الخدمــات 

وقــد تمكنــت الشــركة فــي عامهــا الثانــي مــن تحقيــق 
عــدد مــن المنجــزات للوصــول للنمــوذج المؤسســي 

ــا:  ــل وأبرزه األمث

اللجـــــان:
 

اكتمــال إطــار الحوكمــة واللجــان المنبثقــة مــن 
مجلــس اإلدارة، وبأغلبيــة أعضــاء مســتقلين.

العالقة مع الهيئة: 

عقــد اتفاقيــات لتنظيــم العالقــة بيــن الشــركة 
والهيئــة، لتقديــم الخدمــات. وكذلــك توحيــد آليــة 

ــة. ــن الهيئ ــاف م ــتالم األوق اس

الكفاءات البشرية:
 

بالشــركة،  التنفيــذي  الفريــق  توظيــف  اكتمــال 
ــى إعــداد اســتراتيجية  ــدء العمــل عل ــى ب إضافــة إل
عليهــا.  والمحافظــة  الكفــاءات  الســتقطاب 
البشــرية  المــوارد  وسياســات  الئحــة  إعــداد  و 

المكافــآت. وسياســة 

التحّول الرقمي: 

تــم البدء في إعداد اســتراتيجية تقنيــة المعلومات 
ــع  ــواءم م ــورة تت ــركة بص ــي للش ــول الرقم والتح
طبيعــة أعمالهــا. كمــا تــم العمــل علــى بنــاء نظــام 
إلكترونــي إلدارة أمــالك، لتســجيل بيانــات العقود 
وأرشــفتها وربــط البيانــات بيــن الفــروع و اإلدارة 

الرئيســية، وتقديــم التقاريــر الالزمــة بذلــك.

الحوكمة والشؤون المالية: 

تضمــن  والتــي  الداخليــة  اإلجــراءات  بنــاء  تــم 
فــي  وتســهم  المطلــوب  الحوكمــة  مســتوى 
ــع  ــداد جمي ــم إع ــا ت ــاريع، كم ــذ المش ــريع تنفي تس
النمــاذج التشــغيلية، واألنظمــة الماليــة البينيــة 

اليوميــة. األعمــال  إلتمــام 

الركيزة الثالثة:

بناء النموذج المؤسسي األمثل 
إلدارة األوقاف 

0103 02 الركيزة الثانية:

المساهمة في فتح آفاق استثمارية 
جديدة في القطاع غير الربحي 

الباب رابع 04
البنــاء االستراتيجي



05
منـجـزات

الـشركـة 



43 42

أكثر من 511 مليون لاير 
قيمة العقود التأجيرية 

إدارة  مســتوى  رفـــع  علــى  حرصهــا  مــن  انطالقـًــا 
ــة،  ــد ممكنـ ــى عوائـ ــق أعلـ ــة وتحقيـ ــة العقاريـ المحفظـ
اإلجــراءات،  مــن  عــدد  تنفيــذ  علــى  الشــركة  عملــت 
وتوقيــع حزمــة مــن االتفاقيــات والعقــود والشــراكات، 

والتــي نتــج عنهــا عــدًدا مــن المنجــزات، أبرزهــا:

توقيــع وتجديــد 1,082 عقــًدا تأجيرًيــا بقيمــة تأجيريــة 
إجماليــة تتجــاوز 511 مليــون لاير. 

ــراكات  توقيــع وعقــد عــدد مــن االتفاقيــات والشَّ
ــغيلية،  ــال التش ــم لألعم ــات الدع ــزّودي خدم ــع م م
والتشــغيل  العقــاري  التســويق  مجــاالت  فــي 

والصيانــة.

اإلعــالن عــن 250 فرصــة اســتثمارية، وتأجيــر 223 
وحــدة عقاريــة، بقيمــة إجماليــة تتجــاوز 206 مليــون 

لاير.

وإجــراءات  سياســات  اعتمــاد  مــن  االنتهــاء 
التحصيــل، والتوقيــع مــع 5  شــركات تحصيــل، لرفــع 

المتعثــرة.  للديــون  التحصيــل  كفــاءة 

إطــالق حــزم دعــم للمتضرريــن مــن جائحــة كورونــا، 
وفــق آلّيــة عمــل تضمــن العدالــة ومصلحــة الوقــف.

ألجــرة  التقييــم  مســتوى  تحســين  علــى  العمــل 
الموّحــد،  النمــوذج  وتطبيــق  الفــروع،  فــي  المثــل 

للفــروع. تدريبيــة  خطــة  وتجهيــز 

بــدء أعمــال التشــخيص الفنــي للمبانــي الوقفيــة 
لرفــع كفــاءة أعمــال الصيانــة فــي مبانــي األوقــاف، 

ــى. ــكل مبن ــب ل ــوذج المناس ــق النم وف

عاًمــا  كان  2020م  العــام  أن  الشــك 
بســبب  المقاييــس،  بــكل  اســتثنائًيا 
طالــت  التــي  وآثارهــا  كورونــا  جائحــة 
دول  كل  فــي  القطاعــات  مختلــف 
معــدالت  انخفضــت  حيــث  العالــم. 
العمــل  فــرص  وتقلصــت  االســتثمار 
وهــوت  البطالــة،  معــدالت  وازدادت 
غيــر  بوتيــرة  الماليــة  األســواق 
النمــو  معــدالت  وبلغــت  مســبوقة، 
أدنــى  العالمــي  لالقتصــاد  الســلبية 
ــراءات  ــر إج ــى إث ــك عل ــتوياتها، وذل مس
الجائحــة.  آثــار  لتخفيــف  اإلغــالق 
هللا،  بفضــــل  المملكــة،  واســتطاعت 
ثم بفضل توجيهــــات خــــادم الحرميــــن 
عهــــده  ولــــي  وســــمو  الشــــريفين 
التعامــــل  اللــــه،  حفظهمــــا  األميــن 
مــــع هــــذه األزمة العالميــــة باحترافية، 
وفــــق إجــــراءات احترازيــــة واســتباقية، 
مــا أكــد ريادتهــا فــي الجانــب الصحــي 

واإلنســاني.

شــأن   - الوقفــي  القطــاع  تأثــر  وقــد 
القطاعــات األخــرى - بهــذه الجائحــة، إال 
ــت  ــتثمار واصل ــاف لالس ــركة أوق أن ش
محافــظ  فــي  متميــز  أداء  تقديــم 
األصــول الوقفيــة، إضافــة إلــى تحقيــق 
مختلــف  فــي  المنجــزات  مــن  عــدد 

عملهــا. مســارات 

مليـــــون511

إدارة األصـــول العقــاريـة
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ــركة علــى إعــداد واعتمــاد اســتراتيجية االســتثمار العقــاري، واســتفادت مــن  وخــالل عامهــا الثانــي حرصــت الشــ
التوظيــف األمثــل لعقــارات األوقــاف، إلــى جانــب طرحها فــرص اســتثمارية متنوعــة، وتقديــم أدوات ابتكاريــة لذوي 
الخبــرة الفنيــة والمــالءة الماليــة مــن المســتثمرين العقارييــن فــي القطــاع الوقفــي. ويمكــن تلخيــص مــا أنجزتــه 

الشــركة فــي هــذا الجانــب بمــا يلــي:

عملــت الشــركة علــى إعــداد مجموعــة مــن المعاييــر والضوابــط واآلليــات، التــي تتيــح لهــا االســتفادة مــن العقــارات 
الوقفيــة بالشــكل األمثــل، وتحســين عوائــد وأداء المحفظــة العقاريــة وحوكمــة أعمالهــا، حيــث انتهــت الشــركة 

مــن بنــاء واعتمــاد اســتراتيجية االســتثمار العقــاري والتــي تتضمــن التالــي:  

بناء واعتماد استراتيجية االستثمار العقاري :

العقـــارات الُمعَطلـــة :
 

فــي  المتمثلــة  الكبيــرة  الثــروة  تحريــك  بهــدف 
األوقــاف غيــر المفّعلــة أو المعّطلــة فــي العديــد 
بالشــكل  واســتثمارها  المملكــة،  مناطــق  مــن 
واالجتماعــي،  االقتصــادي  األثــر  لتحقيــق  األمثــل 
فقــد قامــت الشــركة بإطالق مشــروع استرشــادي 
التــي  المعّطلــة  العقــارات  مــن  بعــدد  للتصــرف 
الزمانيــة  للتغّيــرات  نظــًرا  اســتثمارها،  يصعــب 
ــات  ــول وممكن ــاد حل ــدف إيج ــك به ــة، وذل والمكاني
ــاملة  ــتراتيجية ش ــاء اس ــي بن ــاهم ف ــتثمارية تس اس
ــا. ــم منفعته ــاف وتعظي ــذه األوق ــع ه ــل م للتعام

 تهيئة وطرح عدد من الفرص االستثمارية:

الفــرص  مــن  العديــد  بطــرح  الشــركة  قامــت 
ــع  ــن توقي ــا -  ع ــرت – بدوره ــي أثم ــتثمارية، الت االس
عــدة عقــود تأجيريــة وشــراكات اســتثمارية، مــن 

: أبرزهــا 

تأســيس أول شــراكة اســتثمارية مــع القطــاع 
الخاص

ــدف  ــة، به ــركة دور للضياف ــع  ش ــت م ــي تم والت
تطويــر وتشــغيل بــرج فندقــي بتصنيــف 5 نجــوم 
المركزيــة  )المنطقــة  المنــورة  المدينــة  فــي 
 400 علــى  الفنــدق  يحتــوي  حيــث  الشــمالية(، 
النبــوي. غرفــة لخدمــة ضيــوف و زوار المســجد 

هيكلة مدد وآليات التأجير

تمــت هيكلــة آليــات تأجيــر متنوعــة للمســتثمرين 
الماليــة،  والمــالءة  الفنيــة  الخبــرة  ذوي  مــن 
وذلــك لتطويــر وتشــغيل برجيــن فندقييــن فــي 
المركزيــة(، حيــث  )المنطقــة  المنــورة  المدينــة 

يحتويــان علــى 600 غرفــة فندقيــة.

توقيع عقد استثماري

ويهــدف العقــد إلــى تطويــر وتشــغيل مشــروع 
ــة،  ــالت تجاري ــتخدامات )مح ــدد االس ــاري متع تج
ــة الريــاض،  مطاعــم، ضيافــة وغيرهــا( فــي مدين
متــر  ألــف   200 مســاحتها  تتجــاوز  أرض  علــى 

ــع.   مرب

مذكرات التفاهم وورش العمل:

 
وقعــت الشــركة عــدًدا مــن االتفاقيــات ومذكــرات 
التفاُهــم والتعــاون، مــع العديــد مــن الجهــات فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، بهــدف خلــق فــرص 
القطــاع  لدعــم  مشــتركة  ومشــاريع  اســتثمارية 

الوقفــي. 

االستثمــارات العقــاريــة

آليات التمويل

مثــل النقــد والتمويــل المصرفــي وغيرهــا مــن 
اآلليــات.

تكلفة االستثمار

وتتضمــن تحديــد نطــاق التكلفــة المتوقــع ضخهــا 
للفرصــة االســتثمارية حــال الرغبــة باالســتثمار.

العائد المستهدف
االســتثماري  العائــد  نطــاق  تحديــد  تــم 
علــى  بنــاًء  االســتثمارية،  للفــرص  المســتهدف 
التطويــر  مشــاريع  وعوائــده،  الســوق  دراســة 
العقــاري، االســتثمارات العقاريــة المــدرة للدخــل،  

وغيرهــا. العقاريــة  والمؤشــرات  الصناديــق 

آليات تحديد وطرح الفرص االستثمارية

ــات،  ــد األولوي ــارات وتحدي ــل العق ــمل تحلي وتش
وطــرح  الالزمــة،  الجــدوى  دراســات  عمــل 
تســويقية  قنــوات  عبــر  االســتثمارية  الفــرص 

المســتهدفة. الشــرائح  مــع  تتماشــى 

التوجــه االســتثماري والشــريك المســتهدف 
وآليــات االختيــار

مــن خــالل البحــث عــن شــراكات مــع جهــات 
وتشــغيل  تطويــر  فــي  الفنيــة  بالخبــرة  تتمتــع 
المشــاريع، والمــالءة الماليــة لضــخ مبالــغ فــي 

االســتثمارية. الفــرص 

نسب الشراكة

أوقــاف  شــركة  شــراكة  نســب  نطــاق  وهــو 
لالســتثمار فــي الفرصــة االســتثمارية،  والــذي 

المناســب. المخاطــر  مســتوى  فيــه   ُيراعــى 
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فقــد  الماليــة،  االســتثمارات  محفظــة  صعيــد  وعلــى 
مــن  بالرغــم  متميــز،  أداء  تحقيــق  الشــركة  واصلــت 
التحديــات التــي شــهدتها األســواق الماليــة خــالل العــام 

2020. ويمكــن تلخيــص أبــرز مــا تــم إنجــازه: 

ــغيلي،  ــاءة األداء التش ــع كف ــين ورف ــة تحس ــي عملي وف
ــاريع  ــن المش ــدد م ــاز ع ــن إنج ــركة م ــت الش ــد تمكن فق
يمّكــن  بمــا  التطويريــة،  والدراســات  واالتفاقيــات 
الشــركة مــن أداء أعمالهــا اليوميــة بالشــكل األمثــل، 

وأبــرز مــا تــم إنجــازه خــالل العــام 2020:

الشــركة فــي عضويــة  تفعيــل دور 
مجالــس إدارات الشــركات الخاصــة.

للشــركة  متكاملــة  اســتراتيجية  إعــداد 
واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، والتــي 
ترســم الطريــق لمســارات تقــدم الشــركة 

فــي األعــوام القادمــة. 

تــم العمــل علــى تطويــر دراســة شــاملة 
ودورهــا  للشــركة،  الماليــة  لالســتدامة 
فــي تحقيــق االســتدامة الماليــة للهيئــة. 
ــارات  ــى الخي ــة عل ــتملت الدراس ــد اش وق
االســتراتيجية الممكنــة لتنميــة المــوارد 

وتحقيــق االســتدامة.

ألعمــال  شــامل  تحليــل  عمــل  تــم 
ــط  ــاء خرائ ــدف بن ــة، به ــول العقاري األص
التحّديــات  وتحديــد  األعمــال،  تدفــق 

. لتشــغيلية ا

التشــغيلية  النمــاذج  جميــع  إعــداد  تــم 
الماليـــــــــة.  لألعمــال 

ــة  ــة البينيـ ــة الماليـ ــداد األنظمــــــ ــم إعـــ تـ
اليوميـــة. إلتمـــام األعمـــال 

تم بناء تقارير المقارنة وأداء الشركة.

سياســات  وتحديــث  مراجعــة  تمــت 
وإجراءات الشــؤون المالية والمشــتريات 

الصالحيــات. تفويــض  والئحــة 

تم إطالق الموقع اإللكتروني للشركة.

األســهم  محفظــة  توزيــع  إعــادة 
المســتهَدفة. العوائــد  لتحقيــق 

ــن  ــتهدف م ــن المس ــق %33 م تحقي
توزيــع األصــول، وفــق اســتراتيجية 

توزيــع األصــول المعتمــدة.

ــاوزت 290  ــة تج ــاح محقق ــق أرب تحقي
مليــون لاير. 

شــركة   33 مــن  أكثــر  دراســة 
اســتثمارية و 48 فرصــة اســتثمارية، 
توصيــة   30 تقديــم  عنهــا  نتــج 
إلــى اســتثمار مــا  أدت  اســتثمارية   

لاير. مليــارات   4 عــن  يزيــد 

االستثمــارات الماليـــة

األداء التشغـــيلي

الباب الخامس 05
منجزات الشركة
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ــة  ــا يلــي بعًضــا مــن مالمــح توجهــات الشركـــ وفيمــ
ــة: المستقبليــــــ

ــتراتيجية و  ــرات أداء اس ــر مؤش تطوي
تشــغيلية لمتابعــة أعمــال الشــركة، 
فــي  التقــدم  مســتوى  وقيــاس 

. االســتراتيجية   األهــداف  تحقيــق 

إكمــال بنــاء البنية التحتية في الشــركة، 
العمليــات  إدارة  تشــمل  والتــي 
االســتثمارية واإلدارة القانونيــة وإدارة 

الشــرعية. واإلدارة  المخاطــر 

المراجعة المســتمرة لتطوير وتحديث 
سياســات و إجــراءات إدارات الشــركة، 
لتقييــم مســتوى كفاءتهــا وتلبيتهــا 

الحتياجــات ومتغيــرات العمــل.

الحلــول  وتطويــر  تحديــث  مواصلــة 
األعمــال  إلنجــاز  الالزمــة  التقنيــة 

عاليــة. ودقــة  بكفــاءة 

االســتثمارات  سياســة  مراجعــة 
الماليــة، واســتراتيجية توزيــع األصــول 
االقتصاديــة  المتغيــرات  ظــل  فــي 

الناتجــة عــن آثــار جائحــة كورونــا.

العمــل علــى توفيــر بيئــة عمــل جاذبــة 
والحفــاظ  الكفــاءات  الســتقطاب 

عليهــا ودعمهــا وتنميتهــا.

تعزيــز الشــراكات مــع المســتثمرين 
ذوي الخبــرة الفنيــة والمــالءة الماليــة. 

وطــرح  تهيئــة  فــي  االســتمرار  
يحقــق  بمــا  االســتثمارية  الفــرص 

للوقــف. والمنفعــة  الغبطــة 

تتطلــع الشــركة، خــالل العــام الجــاري 
لتحقيــق  عملهــا  تجويــد  إلــى  2021م، 
وفًقــا  االســتراتيجية،  أهدافهــا 
لمتطلبــات المرحلــة، وذلــك باســتكمال 
تــم  التــي  المشــاريع  بعــض  مراحــل 
إطالقهــا، وإطــالق مشــاريع جديــدة، 
إلــى جانــب تطويــر بيئــة العمــل الداخلية، 
بمــا يعــزز رؤيتهــا فــي أن تكــون نموذًجــا 
الخدمــات  تقديــم  فــي  بــه  ُيحتــذى 

الربحــي. غيــر  للقطــاع  االســتثمارية 

حلول مبتكرة وأدوات استثمارية 
تواكب أهدافنا االستراتيجية

الباب السادس 06
التوجهات المستقبلية
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