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أواًل: النطاق والتطبيق  
تسمى هذه الوثيقة بـ)سياسات االستثمار بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز(.. 1
تسري هذه السياسات على كافة العمليات املرتبطة باألنشطة االستثمارية باجلامعة.. 	
متثل هذه السياسات التدابير واألسس التنظيمية لالستثمار باجلامعة.. 	
تُراجع هذه السياسات، وحُُتدث بشــــكل دوري، ويتابع مدى مالءمتها مع التغييــــرات احملتملــــة املؤثــــرة علـى . 	

دورة االســـتثمار كلما دعـــت احلاجة لذلك.
كل ما لم يرد به نص يف هذه السياسات؛ يطبق بشأنه األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اجلامعة.. 5

ثانيًا: أهداف السياسات 
وضع السياسات والتوجهات العامة لالستثمار يف اجلامعة.. 1
ربط سياسات االستثمار بالقواعد التنظيمية باجلامعة.. 	
تعزيز الدور اإلشرايف والرقابي الذي متارسه اجلامعة.. 	
رفع مستوى الشفافية والفعالية يف اتخاذ القرار االستثماري.. 	
حُتديد األصول االستثمارية، والتوزيع االستراتيجي لها، ونسبة كل وحدة منها.. 5
حُتديد مستوى الصالحيات واملسؤوليات ملديري االستثمار.. 	
تطوير األعمال االستثمارية باجلامعة وتدعيمها، وخلق الفرص الالزمة لها، ووضع اخلطط املناسبة لتنفيذ ذلك.. 7

ثالثًا: سياسات االستثمار وممارساته
تتولـــى جلنـــة االســـتثمار مســـؤوليات صياغـــة السياســـات ومراجعتهـــا، ومـــدى مالءمتهـــا، وكيفيـــة تفاعل . 1

اجلهـــات املرتبطـــة باالســـتثمار مـــع بعضهـــا، ويتـــم الرفـــع بهذه السياســـات إلـــى مجلـــس اجلامعـــة العتمادها.
تبـــن القواعد التفصيلية للجنة االســـتثمار تكوينَها، واملهام واالختصاصات والصالحيات واملســـئوليات املنوطة . 	

بهـــا، مبـــا ال يتعارض مع الالئحة املنظمة للشـــؤون املالية يف اجلامعات وقواعدهـــا التفصيلية باجلامعة.
يتـــم وضـــع املؤشـــرات املعياريـــة، والعوائد املســـتهدفة، والقيود االســـتثمارية لكل نوع من االســـتثمار؛ وذلك . 	

لضمان تنمية املوارد، واســـتدامة االســـتثمار. 
يجب أن تكون صالحية االستثمار مالئمة ملستوى ومهام اجلهات املعنية باالستثمار.. 	
الشـركات، . 5 والعقاريـة، وتأسـيس  واملاليـة،  التجاريـة،  املشـروعات واألنشـطة  للجامعـة االسـتثمار يف  يجـوز 

والودائـع. املتداولـة،  والصناديـق  واألسـهم،  والسـندات  االسـتثمارية،  القائمـة، واحملافـظ  الشـركات  والتملـك يف 
يجب أن تكون قرارات االســـتثمار متوافقة مع الضوابط الشـــرعية، ومنســـجمة مع ممارســــات االســـتثمار . 	

اجليـــــدة، وحُتقق األهداف االســـتثمارية املعتمدة.
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رابعًا: سياسات املخاطر

مـــــع عـــــدم اإلخـــالل باألهداف الرئيســـية لالســـتثمار؛ تقوم سياســـة املخاطـــر على ترتيبـــات متوازنة بـــن املخاطر 
والعائـــد مـــن االســـتثمار، وذلـــك من خالل مـــا يلي:

وضع معايير لقياس مستوى املخاطر االستثمارية، لكل نوع من االستثمارات باجلامعة.. 1
إعداد استراتيجية مالئمة لتخفيض املخاطر إلى أدنى مستوى.. 	
حُتديد املؤثرات احملتملة التي يجب اإلملام بها، واالحتراز منها، قبل اتخاذ القرار االستثماري.. 	
املرونـــة يف اتخـــاذ القـــرار االســـتثماري إذا كان العائد املتوقع يبرر مســـتوى املخاطرة، مع بيـــان كيفية توقع . 	

العائـــد وفـــق مؤشـــرات إيجابية ملموســـة، وحُتديد صـــور املخاطرة ونســـبتها إلـــى العائد، ويلـــزم أن يكون 
القرار االســـتثماري يف هذه احلالة مســـببا.

تركيز منهجية حسن األداء، وخفض املخاطر يف كافة أنشطة االستثمار يف اجلامعة. . 5
مـــع مراعـــاة ما يبرر مســـتوى املخاطرة يف االســـتثمار؛ يجب عدم الدخـــول يف أي مخاطر اســـتثمارية غير . 	

ضروريـــة أو حُتملهـــا أو أي مخاطرة قد تســـتغرق العائد.
توزيــع املخاطر بشــكل سليم، وعدم تركيـز االسـتثمار يف قطاع استثماري واحد.. 7
االلتزام بتطبيق شروط وأحكام العقود واالتفاقيات االستثمارية بكل دقة وعناية.. 8

خامسًا: سياسات تركيز االستثمار
يتـــم إعـــداد منوذج لتوزيع األصول على املشـــاريع واملجاالت االســـتثمارية، لكل ســـنة ماليـــة، وتتم مراجعته . 1

مـــرة واحدة علـــى األقل، خالل ســـريان مدته.
يجـــب أن تشـــتمل سياســـة تركيـــز االســـتثمار على خطـــة تضمن حُتقـــق التوازن بـــن االســـتثمارات طويلة . 	

األجـــل، واالســـتثمارات قصيـــرة األجل.
يتم تخصيص جزء من االســـتثمار يف األصول ســـهلة التســـييل، وعلى جلنة االســـتثمار وضع النســـبة التي . 	

يجـــب عدم جتاوزهـــا لهذا النوع من االســـتثمارات.
يقتصر االســـتثمار يف أدوات أســـواق النقد على ســـوق اململكة العربية الســـعودية، ويف املعامالت الشـــرعية . 	

املتاحة، وبالريال الســـعودي فقط.
يجـــب اتبـــاع اســـتراتيجية لالســـتثمار تكون منســـجمة مـــع ممارســـات االســـتثمار اجليدة واحلكيمـــة التي . 5

حُتقـــق األهداف االســـتثمارية احملددة يف هذه السياســـات، وتكفـــل منو العوائد، وتخفيـــض املخاطر لكافة 
احملفظة االســـتثمارية. 

يتـــم اختيار الفرص االســـتثمارية؛ وفق أفضـــــــل العوائد، وبحســـب دراســـات جدوى تفصيليـــة، من خاللها . 	
يتـــم تقييـــم الفرص املتاحة، ومبا يتناســـب مع اســـتراتيجية االســـتثمار يف اجلامعة.

تتـــم ممارســــــــة العمـــل يف قطاع االســـتثمار باجلامعـــة؛ مبقتضى األمانـــة، والعناية، واحلـــرص املعتاد، مبا . 7
يحقق مصلحـــة اجلامعة.
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سادسًا: سياسة التمويل والعوائد

مـــع عدم اإلخالل باألهداف الرئيســـية األخـــرى للجامعة؛ يكون الهدف اجلوهري لالســـتثمار، تنوع مصادر . 1
الدخل، وتنمية رأس املال، وحُتقيق العوائد املســـتهدفة.

تقـــوم جلنة االســـتثمار بوضع األحكام املنظمـــة للتمويل، والتصرف باألرباح والعوائـــد، واعتماد آلية جتنيب . 	
األمـــوال التـــي ميكـــن إعادة اســـتثمارها، ومبـــا يتوافق مع الالئحـــة املنظمة للشـــؤون املاليـــة يف اجلامعات 

والقواعـــد التفصيلية لها.
يجـــوز اســـتثمار الفائـــض مـــن أمـــوال اجلامعة بقـــرار من رئيـــس اجلامعة، وبعـــد التحقق من عـــدم حاجة . 	

الســـيولة.  لهذه  اجلامعة 
يجب أال يتجاوز متويل النشـــاطات االســـتثمارية نســـبة من صايف قيمة األصول املراد اســـتثمارها، على أن . 	

تقوم جلنة االســـتثمار بتحديد هذه النســـبة. 
يتـــم إعـــداد ســـجل يدون بـــه نـــوع االســـتثمار، والعائـــد منه، وصـــايف األربـــاح االســـتثمارية، لـــكل نوع من . 5

ر. االستثما

سابعًا: قيود االستثمار

 يخضـــع االســـتثمار يف اجلامعـــة للقيـــود واحلـــدود التـــي تفرضهـــا األنظمـــة واللوائـــح املعمـــول بهـــا يف اجلامعـــة،
وللقيود اآلتية:

ال يجوز االستثمار إال يف االستثمارات واملنتجات الشرعية. . 1
ال يجوز ألي من جهات االستثمار االقتراض لتغطية طلباتها.. 	
ال يجوز استخدام املشتقات املالية يف االستثمار؛ إال وفق املقرر يف هذه السياسات.. 	
عـــدم االســـتثمار بـــأي أصول حُتمل التزامـــات غير محددة، أو التي يترتب عليها بشـــكل مباشـــر أو محتمل . 	

دين ألي شـــخص آخر.
يجـــب أن تـــدار الســـيولة النقدية املتاحـــة مبا يعود بالنفـــع على اجلامعـــة، ويجوز عند احلاجة اســـتثمارها . 5

يف قنـــوات اســـتثمارية منخفضة أو متوســـطة املخاطـــر وفق القواعد الـــواردة بسياســـات املخاطر املذكورة 
بالفقـــرة )رابًعا( من هذه السياســـات.

ال يجـــوز االســـتثمار يف املنتجـــات عاليـــة املخاطـــر، وأدوات االســـتثمار اجلـــريء إال بعـــد موافقـــة صاحب . 	
الصالحيـــة، بنـــاء علـــى توصية جلنـــة االســـتثمار، ويف جميع األحوال يجـــب أن يكون وفـــق القواعد الواردة 

بسياســـات املخاطـــر املذكـــورة بالفقـــرة )رابًعا( من هذه السياســـات.
االلتزام بنموذج توزيع األصول، ونسب مجاالت االستثمار املعتمد من قبل جلنة االستثمار.. 7
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ثامنًا: الزكاة والضريبة

تلتـــزم اجلامعـــة بتأديـــة مصاريف الـــزكاة والضرائب التي تفرضها اجلهات احلكومية، حســـب األنظمـــة واللوائح ذات 
العالقـــة، ويجـــب إعـــادة تقييم األصول االســـتثمارية إذا مت فرض ضريبـــة معينة لنوع محدد من املنتجـــات، وأدى إلى 

انخفاض األصول وأســـعار الوحدات االســـتثمارية.

جدول توزيع األصول

احلد األقصىاحلد األدنىفئة األصول

االستثمارات التجارية                     

االستثمارات العقارية 

النقد وما يف حكمة 

املشتقات املالية املتوافقة مع الشريعة

األسهم والسندات

احملافظ والصناديق

الصكوك 
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