
 

 

 

     االستثمار   إدارة 
: يحتذى      الرؤية   

ً
نموذجا "حياتنا"  الصحية  للتوعية  األهلية  الجمعية  تكون  استدامة  به  أن  في 

العر  اململكة  مستوى  على  الصحية  الجمعيات  بين  املالية  أفضل  املوارد  وفق  السعودية  بية 

 املمارسات خالل خمس سنوات.

 

: للتوعية    الرسالة  األهلية  الجمعية  موارد  استدامة  لتحقيق  االستثمار  في  متخصصة  إدارة 

 الصحية "حياتنا" من خالل أدوات استثمارية متنوعة . 

 

   : اإلستراتيجية  األهداف

 .ات املتنوعةتنمية املوارد املالية للجمعية من خالل االستثمار  .1

 األوقاف الخيرية.من خالل للجمعية تنمية املوارد املالية  .2

 املنتجات املالية املتنوعة. للجمعية من خاللاملوارد املالية تنمية  .3

 تنمية املوارد املالية للجمعية من خالل االستثمار في القطاع الصحي. .4

 وضع السياسات التي تحقق استدامة املوارد املالية واإلشراف عليها.  .5

 

 

 



 

 

 

 

 األهداف التفصيلية : 

 األهداف التفصيلية  اإلستراتيجي الهدف   م

1 
خالل   من  للجمعية  املالية  املوارد  تنمية 

 . ات املتنوعةاالستثمار 

مظلة   .1 لتكون  وتأهيلها  حياتنا  مؤسسة  قدرات  بناء 

 .الستثمارات الجمعية

حياتنا   .2 عيادة  على  واإلداري  املالي  اإلشراف 

 .االفتراضية

 . تمويلهادراسة الفرص االستثمارية الجديدة وطرق  .3

عالقة   .4 ذات  جديدة  استثمارية  منتجات  ابتكار 

 بمجال نشاط الجمعية 

2 
املالية   املوارد  خالل  تنمية  من  للجمعية 

 . األوقاف الخيرية

أمالك الجمعية من األوقاف الخيرية املوجودة  إدارة   .1

 وتحصيل إيراداتها. 

البحث عن الفرص الوقفية العقارية وغير العقارية   .2

 ودراستها. 

3 
املالية  تنمية   خالل املوارد  من    للجمعية 

 املنتجات املالية املتنوعة. 

املوازنة   .1 عن  الجمعية  أرصدة  في  الفائض  إدارة 

 التخطيطية للجمعية وتحقيق عوائد مالية عليها. 

املنتجات   .2 خالل  من  املالية  الفرص  عن  البحث 

والصناديق   اإلسالمية  الصكوك  مثل  البنكية 

 االستثمارية ودراستها. 

4 
خالل   من  للجمعية  املالية  املوارد  تنمية 

 االستثمار في القطاع الصحي

 دراسة جدوى االستثمار في مشروع صحة موظف   .1

 دراسة جدوى االستثمار ملشروع اكاديمية حياتنا  .2



 

 

لفرص   .3 الجدوى  دراسات  من  عدد  اجراء 

 االستثمارية في املجال الصحي

5 
استدامة   تحقق  التي  السياسات  وضع 

 املوارد املالية واإلشراف عليها.

 وضع سياسة الستدامة برامج الجمعية. .1

مصروفات   .2 في  اإلنفاق  لكفاءة  سياسة  وضع 

 الجمعية. 

 وضع سياسة الستدامة وسائل الجمعية ومنتجاتها.  .3

ومؤشرات   .4 املستهدفات  تحدد  تنفيذية  خطة  اعداد 

 قياسها 

 

 :  ونطاق اإلشراف الهيكل اإلداري 

 الهيكل اإلداري : 

 

 



 

 

 

 نطاق اإلشراف : تشرف إدارة االستثمار على : 

 أوقاف الجمعية.   .1

 مؤسسة حياتنا.  .2

 العيادة االفتراضية.  .3

 الفائض عن املوازنة التخطيطية من أموال الجمعية. .4

 املباني والبرامج واملنتجات والوسائل التي تقبل االستثمار .  .5

 )قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية(الالئحة التنفيذية لسياسة االستثمار 

  : األولى  الثامنة  املادة  العمومية  الجمعية  من  املعتمدة  االستثمار  لسياسة  اإلدارة  هذه  تخضع 

 والئحة الجمعية وسياساتها املختلفة وكذلك األنظمة واللوائح ذات العالقة  م3/2021/ 24بتاريخ  

:  املادة   ويكون لها نموذج    تنفذ سياسة االستثمار ادارة متخصصة ترتبط بمجلس اإلدارةالثانية 

 عمل مستقل عن االدارة التنفيذية للجمعية ولها سلم وظيفي خاص وموازنة تقديرية خاصة بها 

رة  املادة الثالثة : توفر إدارة االستثمار احتياجاتها التأسيسية وكوادرها البشرية بالتنسيق مع اإلدا

 التنفيذية للجمعية. 

وأرصدتها   الجمعية  ممتلكات  في  التصرف  االستثمار  إدارة  صالحيات  من  يكون   : الرابعة  املادة 

من   ترفعه  ما  على  بناء  اإلدارة  مجلس  من  املوافقة  أخذ  بعد  التخطيطية  موازنتها  عن  الفائضة 

 تقارير ومسوغات وبيانات.

مدير    بقرار من مجلس اإلدارة على وظيفة  االستثمار شخص معينيرأس إدارة  :    الخامسةاملادة  

 السلم املعتمد في الجمعية وفق الشروط التالية :  بحسب  إدارة



 

 

 أن يكون سعودي الجنسية.  .1

 سنة. 30أن ال يقل عمره عن   .2

 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. .3

 سنوات في مجال االستثمار.  5أن ال تقل خبرته عن   .4

 للعمل في هذه اإلدارة. أن يكون متفرغ  .5

 أن يجتاز املقابلة الشخصية. .6

مجلس استشاري معتمد من مجلس اإلدارة ال يقل عدد   االستثمار  دارةيكون إل   :  السادسةاملادة  

 أعضاء وعلى أن تتوفر في أعضائه الشروط التالية : 9وال يزيد عن أعضاء   7أعضاءه عن  

 عن مجلس  .1
ً
 إدارة الجمعية.أن يكون أحد أعضاءه ممثال

 في هذا املجلس. .2
ً
 أن يكون املدير التنفيذي للجمعية عضوا

 لهذا املجلس.  مدير ادارة االستثماريكون أن  .3
ً
 عاما

ً
 أمينا

 أن يكون أحد أعضاءه من رواد االستثمار في القطاع الثالث. .4

 أن يكون أحد أعضاءه من رواد األعمال في اململكة العربية السعودية.  .5

 من املتخصصين في الجوانب الشرعية والقانونية.   هضاءأن يكون أحد أع .6

 أن يكون احد اعضاءه من املستثمرين في القطاع الصحي.  .7

 ما يلي :  : يختص املجلس االستشاري في السابعةاملادة 

 املناسبة ملوارد الجمعية ومجاالتها االستثمارية. الفرص االستثماريةاقتراح  .1

 االستثمار من فرص أو معوقات وإبداء الرأي بشأنها.مناقشة ما تطرحه إدارة  .2

 مراجعة نتائج اإلدارة وإبداء امللحوظات واملقترحات حولها.  .3



 

 

يجتمع املجلس على األقل مرة كل ثالثة أشهر ويمنح أعضاء املجلس غير املنتسبين    :  الثامنةاملادة  

 ريال عن كل جلسة.  1000للجمعية مكافأة مقطوعة ال تزيد عن 

:  املا  التاسعة  التي  دة  االستثمارية  املشروعات  لكافة  الرسمية  املظلة  هي  حياتنا  مؤسسة  تكون 

 .
ً
 تجاريا

ً
 تتطلب سجال

عن  :    العاشرةاملادة   الفائضة  األموال  االستثمار  إلدارة  خاص  حساب  في  اإلدارة  مجلس  يودع 

االستثمار وبمتابعة  م ويكون هذا املبلغ تحت إدارة وإشراف إدارة  2021املوازنة التخطيطية لعام  

 مجلس اإلدارة. 

التشغيلية إلدارة االستثمار وما زاد عن ذلك    الحادية عشراملادة   املوازنة  اإلدارة  : يحدد مجلس 

 ستثمارية التي تقوم هذه اإلدارة بتنفيذها. فيخصص للعمليات اال 

وآليات العمل والضوابط  تعد إدارة االستثمار الخطط التفصيلية ألنشطتها  عشر :    الثانية املادة  

بموجبها  العمل  ويكون  الجمعية  إدارة  مجلس  من  باعتمادها  وتقوم  الالزمة  والسياسات  واملعايير 

 .الالئحةجاء في هذه  على ضوء ما

 الخطوات األولى :

اتخاذ عدد   فإنه يجب  الالزمة  كافة االجراءات  بعد استكمال  إدارة االستثمار   النطالق 
ً
استعدادا

 وهي :من الخطوات  

 عرض هذه الخطة على مجلس اإلدارة واعتمادها  .1

بين الحسابات البنكية للجمعية  .2 تحديد الحساب البنكي املخصص إلدارة االستثمار من 

سياسة   في  اقرارها  تم  التي  الضوابط  وفق  فيه  الجمعية  أموال  من  الفائض  ضخ  ويتم 

 االستثمار 

 في الحساب املخصص للوقف  ايداع ايراد وقف الجمعية  .3



 

 

وفق  ي .4 االستثمار  ادارة  تصرف  تحت  الخطة  هذه  اقرار  تاريخ  من   
ً
اعتبارا الوقف  كون 

 السياسة التي تم اقرارها 

 متابعة تحويل الجمعية إلى جمعية نفع عام وكذلك متابعة اعتماد الالئحة األساسية  .5

 تعيين مدير االدارة وفق الشروط املقررة في الالئحة   .6

 اختيار اعضاء املجلس االستشاري وعرضهم على مجلس االدارة   .7

 من   .8
ً
تكليف الرئيس التنفيذي  ويتم    2022/ 1/1تبدأ إدارة االستثمار عملها الفعلي اعتبارا

االجراءات   كافة  واتخاذ  العمل  فريق  باختيار  االستثمار  الثانية  إلدارة  املادة  في  الواردة 

 عشر من الالئحة التنفيذية إلدارة االستثمار 


