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)22-27( سبتمبر  2013
الربــاط، المملكة المغربية

إدارة الصنـاديق
 االستثمارية لألوقاف

تقرير
البرنامج الدولي السابع 
المتخصص لكـــــــوادر المؤسســات
الوقفيـة والخيرية وصناديق الزكاة
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فهم لوائح هيئة األسواق المالية الخاصة بالصناديق االستثمارية.. 7

إدارة . 8 وكيفيــة  لألوقــاف،  اســتثماري  صنــدوق  إدارة  كيفييــة  مهــارات  اكتســاب  وأخيــرًا، 
بمخرجاتــه. والتحكــم  جودتــه 

أهم النتائج المتوقعة بعد المشاركة

صنــدوق 	  إدارة  بكيفيــة  المتعلقــة  واإلجــراءات  والطــرق  بالمعاييــر  والممارســة  اإللمــام 
وقفــي. اســتثماري 

اكتســاب مهــارة إدارة صنــدوق اســتثماري، وكيفيــة إخــراج نتائــج ملموســة مــن صناديــق 	 
األوقــاف االســتثمارية.

ــة وإدارة 	  ــتثمارية، وكيفي ــاف االس ــق األوق ــام إلدارة صنادي ــار الع ــة اإلط ــى معرف ــة عل الدرب
ــا. ــد مخاطره ــا وتحدي موارده

اإللمام بمراحل تأسيس الصندوق االستثماري الوقفي، وكيفية إدارة موارده المالية.	 

التعرف على التجارب بعض صناديق االستثماراتة، ومعايير األداء المؤسسي فيها.	 
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بفضــل اللــه تعالــى ومنــه وكرمــه، تــم االنتهــاء مــن أعمــال البرنامــج الدولــي الســابع للمؤسســات الوقفيــة 
بعنــوان » إدارة الصناديــق االســتثمارية لألوقــاف«، فــي قصــر المؤتمــرات فــي الربــاط بالمملكــة المغربيــة، 

فــي الفتــرة مــا بيــن 22-27 ســبتمبر 2013.

وتــم هــذا البرنامــج بالتعــاون مــا بيــن المعهــد الدولــي للوقــف اإلســامي بماليزيــا، ووزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســامية بالمملكــة المغربيــة، وشــارك فيــه )22( مشــاركًا مــن قيــادات العمــل الوقفــي 

والخيــري فــي مؤسســات وقفيــة عربيــة.

وبــدأت أعمــال الــدورة فــي قصــر المؤتمــرات، حيــث اســتفتح الدكتــور ســامي الصاحــات المستشــار، 
وعضــو مجلــس اإلدارة للمعهــد البرنامــج، مبينــًا طبيعــة البرامــج الدوليــة التــي يقيمهــا المعهــد فــي 

الــدول العربيــة واإلســامية.

ثــم اســتعرض المهنــدس محمــد الكــواري، المديــر 
ترحيبــه  بعــد  بالربــاط  المغربيــة  لألوقــاف  العــام 
بالوفــد المشــارك، التجربــة المغربيــة فــي مجــال 

واســتثماراتها. األوقــاف  تنميــة 

ثــم قــام المــدرب األســتاذ فــارس حمــودة، الخبيــر فــي 
الصناديــق االســتثمارية بتقديــم الــدورة، علــى مــدار 
االســتثمارية،  الصناديــق  إدارة  كيفيــة  عــن  يوميــن 
أدوار  هــي  ومــا  األساســية،  التعريفــات  خــال  مــن 
مديــر الصنــدوق، وأنــواع الصناديــق، ومــا هــي أنــواع 
الصناديــق، المفتوحــة والمغلقــة، وتأثيــر ذلــك علــى 
إدارة الصنــدوق، فضــًا عــن التماريــن وورش العمــل، 

الــدورة باســتمرار. التــي صاحبــت 

تقرير البرنامج الدولي السابع إدارة الصنـاديق االستثمارية لألوقاف
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وفــي اليــوم الثانــي للبرنامــج، قــام المــدرب األســتاذ 
والمحافــظ  الصناديــق  التعــرض  تــم  حمــودة،  فــارس 
االســتثمارية، والفــرق بينهمــا، مــع تصنيــف الصناديــق 
والفتــرة  الهيــكل  معيــار  خــال  مــن  االســتثمارية، 
الماليــة،  األوراق  وســوق  واالســتثمارات،  والهــدف 
وكيفيــة قيــاس العائــد ومؤشــر المخاطــرة، وقيــاس 
األداء، مــع بيــان أمثلــة واقعــة مــن الصناديــق العاملــة 
وبيــان  أدائهــا،  ومراجعــة  العريبــة،  المنطقــة  فــي 
للصناديــق،  الدوريــة  التقاريــر  كتابــة  ومعاييــر  ســمات 
وكيفيــة تقييــم صنــدوق اســتثماري افتراضــي، مــن 
خــال التماريــن التــي كانــت تقــدم للمتدربيــن خــال 

الجلســة. أعمــال 

وفــي اليــوم الثالث للبرنامج، قام المشــاركون بالزيارات 
الميدانية للمؤسســات الوقفية في العاصمة الرباط.

والشــؤون  األوقــاف  وزارة  تجربــة  علــى  اطلعــوا  إذ 
فــي  الســيادية  الــوزارات  مــن  وهــي  اإلســامية، 
المملكــة المغربية، واســتمعوا لعرض مفصــل من المدير 
العــام لألوقــاف، المهنــدس محمد الكــواري، عن التجربة 
المغريبــة فــي مجــال تنميــة واســتثمار أمــوال األوقــاف، 
ولمحــة عــن المشــاريع االســتثمارية، كما قاموا بالســام 

علــى وكيــل وزارة األوقــاف المغربيــة.

كمــا تــم التوقيــع علــى مذكــرة تعــاون وتفاهــم مــا بيــن 
المعهــد الدولــي للوقــف اإلســامي بماليزيــا، ووزارة 
بالمملكــة المغربيــة  األوقــاف والشــؤون اإلســامية 
فــي مجــال تنميــة األوقــاف وتطويــر الكــوادر البشــرية 

العاملــة فــي قطــاع األوقــاف بالمغــرب.

قــام بالتوقيــع عــن جانــب الــوزارة، المهنــدس محمــد 
الكــواري، المديــر العــام لألوقــاف المغربيــة، وعــن جانــب 
المستشــار،  الصاحــات  ســامي  الدكتــور  المعهــد 

وعضــو مجلــس اإلدارة للمعهــد.
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لمراقبــة  األعلــى  المجلــس  بزيــارة  الوفــد  قــام  ثــم 
ماليــة األوقــاف، وهــو مجلــس يتبــع للديــوان الملكــي 
المغربــي مباشــرة، واســتعرض الدكتــور عبــد الــرزاق 
المجلــس  دور  للمجلــس  العــام  الكاتــب  أصبيحــي، 
ــة األوقــاف، ومــا هــي األطــر  ــة علــى مالي فــي مراقب
المجلــس  يعتمدهــا  التــي  واإلجــراءات  والعمليــات 
الوقفيــة  الممتلــكات  تنميــة  ومراقبــة  متابعــة  فــي 
مدونــة  إصــدار  فــي  المجلــس  ودور  الحكوميــة، 
وتــم  المالكــي،  المذهــب  علــى  القائمــة  األوقــاف 
فتــح النقــاش بيــن المشــاركين فــي البرنامــج، وأعضــاء 

االستشــاري. المجلــس 

الحديــث  دار  زيــارة  فــي  المشــاركون  قــام  ذلــك،  بعــد 
الــدار  رئيــس  مــع  واجتمعــوا  الربــاط،  فــي  الحســنية 
والكاتــب العــام للــدار، وتــم مناقشــة قضايــا األوقــاف 
واألمــور المســتجدة فيــه، ثــم االطــاع علــى العمــران 
والزخرفــة اإلســامية فــي بنــاء الــدار، والتــي تشــكل 
القائــم  األصيــل  المغربــي  التــراث  مــن  جميلــة  صــورة 

اإلســامية. الزخرفــة  فــي  واإلبــداع  الفــن  علــى 

البرنامــج، قــام  الرابــع مــن أعمــال  اليــوم  وفــي 
الماليــة  فــي  الباحــث  الحلــو،  محمــد  المــدرب 
بتقديــم  المغربيــة،  المملكــة  مــن  اإلســامية 
االســتثمارية  الصناديــق  واقــع  عــن  اســتعراض 
والمحــددات  األطــر  هــي  ومــا  المغربيــة، 
والفــرص  عملهــا،  وطــرق  الصناديــق،  إلنشــاء 
االســتثمارية التــي يمكــن أن تقدمهــا الصناديــق 

المغربــي. الواقــع  فــي 
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ورشــة  بتقديــم  الصاحــات،  ســامي  الدكتــور  قــام  ثــم 
متخصصــة فــي مجــال إدارة الصناديــق االســتثمارية فــي واقــع 
المؤسســات الوقفيــة العربيــة واإلســامية، مــع بيــان التماريــن 
المصاحبــة التــي تعضــد عمــل الصناديــق االســتثمارية مــن خــال 
المصرفيــة  المؤسســات  وقــروض  والواقفيــن،  المســتثمرين 
والماليــة، ومــا هــي المخاطــر التــي قــد تحــدق فــي المشــاركة 
الحــج  صنــدوق  تجربــة  بيــان  مــع  وقفيــة،  مؤسســات  فــي 

اســتثماري. كصنــدوق  الماليــزي، 

 وتخلــل ذلــك ورش عمــل بيــن المشــاركين كمجموعــات عمــل 
ــتثمار  ــاالت االس ــي مج ــة ف ــاالت العملي ــن والح ــش التماري تناق

والتمويــل فــي واقــع المؤسســات الوقفيــة.

  
وفــي نهايــة أعمــال البرنامــج الدولــي الســابع، قــام 
فــي  المســاعد  الوكيــل  اليحــي،  ســعد  األســتاذ 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  األوقــاف  وزارة 
بقــراءة توصيــات البرنامــج، وهــي حصيلــة المشــاركة 
إدارة  دورة  فــي  المشــاركين  بيــن  والمناقشــة 

لألوقــاف. االســتثمارية  الصناديــق 

 
ــاون  ــة والتع ــجام واأللف ــل اإلنس ــا جع ــًا، م ــر قائم ــاركين أم ــن المش ــا بي ــل م ــاركة والتفاع ــت المش ــد كان وق

والتنســيق بيــن المشــاركين علــى درجــة عاليــة مــن التعــاون وتبــادل الخبــرات.

وساهمت الزيارات الميدانية للمؤسسات في نقل التجارب واألفكار والبرامج بين المشاركين.

وفــي نهايــة أعمــال البرنامــج، قــام المهنــدس محمــد الكــواري، المديــر العــام لألوقــاف المغربيــة، بتوزيــع 
الشــهادات علــى المشــاركين فــي البرنامــج الدولــي الســابع لألوقــاف عــن إدارة الصناديــق االســتثمارية 

لألوقــاف.
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البيان الختامي للبرنامج الدولي

إدارة الصناديق االستثمارية لألوقاف

)22-27( سبتمبر 2013، قصر المؤتمرات، الرباط، المملكة المغربية

 

قــام المعهــد الدولــي للوقــف اإلســامي بماليزيــا )IIIW( بالتعــاون مــع وزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســامية فــي المملكــة المغربيــة فــي تنظيــم البرنامــج الدولــي الســابع فــي 
قصــر المؤتمــرات بالعاصمــة المغربيــة الربــاط، تحــت عنــوان:« إدارة الصناديــق االســتثمارية 
لألوقــاف«، فــي الفتــرة مــن 17- 22 ذو القعــدة 1434هـــ، الموافــق 22- 27 ســبتمبر 2013م، 
وبمشــاركة مــن )25( مــن قيــادات العمــل الوقفــي والخيــري، يتبعــون  عــدة مؤسســات 
أدارهــا خبــراء فــي قطــاع الصناديــق  وقفيــة وخيريــة، وبعــد ســت جلســات متخصصــة 
االســتثمارية واألوقــاف، خلــص المشــاركون إلــى تحديــد أهــم المعالــم األساســية إلدارة 

صناديــق االســتثمار فــي واقــع المؤسســات الوقفيــة كمــا يلــي:

1.   الصناديــق االســتثمارية الوقفيــة هــي: عبــارة عــن صنــدوق تتجمــع فيهــا أمــوال 
وقفيــة عقاريــة أو منقولــة أو نقديــة ليتــم تشــكيل أصــل مالــي وقفــي، ُيســتثمر فــي 
ــاًء علــى شــرط الواقفيــن  ــح مصــرف وقفــي محــدد بن أدنــى دراجــات المخاطــرة لصال

ــه. ــة علي ــارة الوقفي ــة النظ ــتثمرين، وبمراقب المس

2. يجــب علــى مؤسســة وقفيــة تعزيــز اعتمادهــا وبطريقــة أساســية علــى الوقــف 
النقــدي فــي ظــل رغبتهــا بالدخــول فــي صناديــق االســتثمارية.

 

 3. الصنــدوق االســتثماري الوقفــي يمكــن أن يمــول العمليــات التجاريــة بهــدف الربــح، 
وأن القيمــة الماليــة والســوقية للصنــدوق هــي بمثابــة ) العيــن( أو األصــل الوقفــي 
المحبــس لصالــح مصــرف وقفــي محــدد، وأن التنويــع فــي االســتثمارات ال يعنــي بيــع 

العيــن، وإنمــا رفــع كفــاءة الصنــدوق.
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4. يجــب أن تتضمــن القوانيــن المنظمــة للســوق الماليــة عمــل الصناديــق االســتثمارية 
فــي أي دولــة عربيــة أو إســامية إجــراءات صارمــة فيمــا يتعلــق بالشــفافية واإلفصــاح 
فــي موضــوع إعــام المســتثمر أو الواقــف بمســتوى المخاطــرة فــي الصنــدوق، ألن 

المســتثمر أو الواقــف يريــد ضمــان اســتمرار عمــل الصنــدوق بطريقــة دائمــة.

5. يمكــن أن ُيــدار المــال الوقفــي فــي الصناديــق االســتثمارية والتــي ُتســمى متوازنــة 
فهــي التــي تتضمــن تشــكيلة مــن االســتثمارات ذات المخاطــر المختلفــة شــريطة أن 

يكــون هنــاك ضمانــات حكوميــة أو مؤسســية للمــال الوقفــي.

6. يتميز الصندوق االستثماري الوقفي بـــــــــ:

- التنويع، ليؤدي إلى أكبر قدر من االستقرار في العائد والحماية لرأس المال،

الصنــدوق  أربــاح  زيــادة  فــي  كبيــر  دور  لهــا  والتــي  المتخصصــة،  البشــرية  الكفــاءة   -
صحيــح، والعكــس 

- الســيولة واالســتمرارية، حيــث تمتــاز الســيولة فــي صناديــق االســتثمار الوقفيــة 
بتوفــر الســيولة بتكاليــف متدنيــة، فيمكــن أن يبــدأ المشــروع االســتثماري، ويمكــن 
للصنــدوق الوقفــي أن يمــارس اســتقطاب األوقــاف النقديــة الموجــه للصنــدوق، ال 

ــة. ــتثمارية المفتوح ــق االس ــي الصنادي ــيما ف س

- اإلقتــراض، بحيــث يمكــن الصنــدوق االســتثماري الوقفــي أن يقــوم باالفتــراض، لرفــع 
قدرتــه علــى االســتثمار كاالقتــراض مــن المصــارف اإلســامية بضمــان تلــك األســهم 
ثــم يشــتري بهــا أســهمًا أخــرى، ال ســيما وأن الضمــان متحقــق فــي القــدرة العقاريــة 
لألوقــاف عمومــًا، وأن ســعر الفائــدة علــى القــرض هــو أقــل فــي أغلــب األحــوال مــن 

العائــد علــى االســتثمار فــي األســهم.

- يمتــاز الصنــدوق االســتثماري الوقفــي أيضــًا بالمخاطرة المنخفضــة، وأن عموم األموال 
بالصنــدوق يمكــن أن تســتثمر فــي جهــات آمنــة اقتصاديــًا، وأن جــزء مــن الريــع الفائــض 

] بعــد التأكــد مــن ســداد حــق المصــارف الوقفيــة[ يمكــن يســتثمر فــي مخاطــرة عالية.
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7. ضعــف التفويضــات ومحدوديــة الصاحيــات الممنوحــة لمــدراء الصناديــق االســتثمارية 
أن  الوقفيــة ُيضعــف تطويــر األداء االســتثماري للصنــدوق، وأن الصاحيــات يجــب 

تكــون مرتبطــة بالضمــان بســبب خصوصيــة أمــوال األوقــاف.

8. الدعــوة لاســتفادة مــن الصناعــة الماليــة اإلســامية فــي مجــاالت االســتثمارات، 
طــرح  أو  لتأســيس  الوقفيــة  المؤسســات  عنــد  المبــادرات  طــرح  علــى  والعمــل 
المبــادرات االســتثمارية، ألن الرؤيــة االســتثمارية للصنــدوق الوقفــي يجــب أن تحقــق 
أعلــى عائــد لاســتثمارات الخاصــة بأمــوال الوقــف فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة، 

وبأقــل قــدر مــن المخاطــرة االســتثمارية.

 

 وفــي ختــام فعاليــات البرنامــج، ثمــن المشــاركون علــى الجهــود  الكبيــرة التــي ُبذلــت 
فــي إنجــاح أعمــال البرنامــج الســابع، وباإلعــداد لــه بالصــورة المثلــى، والتــي أدت  إلــى 

نجاحهــا، وظهورهــا بالمســتوى المشــرف.

 

اللــه عــز وجــل، - شــكر المشــاركون وزارة  - وبعــد شــكر  البرنامــج،  وفــي نهايــة أعمــال 
األوقــاف وشــؤون اإلســامية فــي المملكــة المغربيــة، والمجلــس األعلــى لمراقبــة ماليــة 

األوقــاف، ومؤسســة دار الحســينية علــى جهودهــم فــي إنجــاح هــذا البرنامــج.

 

صدر في الرباط، المملكة المغربية،

في الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة 1434هـ

الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 2013م
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Thanks to the Almighty, the IIIW has concluded the seventh Waqf training program under 
the title of (Management of Investment Funds for Endowments,» at the Conference Palace 
in Rabat, Morocco, on 22-27 September 2013.  

This program was successfully done in collaboration between the International Institute of 
Islamic Waqf, Malaysia (IIIW), and the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs of the Kingdom 
of Morocco, and was attended by 25 participants and business leaders in the field of en-
dowment and charity institutions.

Dr. Sami Salahat, advisor, and member of 
the Board of Directors of IIIW, announced 
the beginning of the program, indicating 
the nature and importance of the training 
programs offered by IIIW in the Arab and 
Islamic countries. This was followed with 
a speech by his Exellency Mr. Mohamed Al 
Kuwari, General Manager of endowments 
of Morocco, who  welcomed the delegation, 
and shed the light on the Moroccan experi-
ence in the development of endowments and investments.

The first two days of training were lead by the 
expert trainer Mr. Fares Hamouda, an expert 
in fund investment who provided the partici-
pants with the needed skills on how to man-
age investment funds, through the basic defi-
nitions, defining the roles of the fund manager, 
the types of funds (open and closed), through 
exercises and workshops, continuously ac-
companied the session.

On the second day of the program, Mr. Fares Hamouda, introduced further sub topics in  
funds and investment portfolios, such as the difference between the investments and the 
funds, , rating of investment funds,  structure, duration, targets, and types of investments. 
He also discussed issues such as investments and stock market, how to measure the 
returns, risk management, and performance measurement, together with the examples of 
operating funds in the Arab Countries. 
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On the third day of the program, the partic-
ipants visited Endowment institutions in the 
capital Rabat. During the field visit Mr. Mo-
hamed Al Kuwari, Director-General of en-
dowments- Morocco briefed the participants 
on the experience of the Ministry of Awqaf 
and Islamic Affairs, one of the key ministries 
in the Kingdom of Morocco, and gave de-
tailed presentation about the Moroccan ex-
perience in the development of Investment 
funds and endowments, and an overview of 
the investment projects.

During  the program IIIW have signed a mutu-
al agreement with the Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs in the Kingdom of Morocco in 
the field of development of Awqaf and the de-
velopment of human resources working in the 
sector of Awqaf in Morocco. The agreement 
was signed by  Engineer Mohamed Al Kuwari, 
Director General of the endowments of Moroc-
co, and by Dr. Sami Salahat , Advisor, and a 
member of the Board of Directors of IIIW.

The second field visit was to the Supreme 
Council to Monitoring Endowments Funds, 
which is a Council that directly reports to the 
Royal Moroccan. On behalf of the Supreme 
Council,  Dr. Abdul Razzaq Asbihi , Secretary 
General of the Council, introduced the Coun-
cil›s role in monitoring the funds of  endow-
ments, and what are the frameworks, process-
es and procedures adopted by the Council in the monitoring and control of government 
endowment,  and the Council›s role in issuing  and documentation of Awqaf as per the 
Maliki school. The visit was concluded by an open discussion between the participants and 
the Council Members.
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After that, the participants visited the Dar 
al-Hadith Al- Hassania in Rabat, and met with 
the head and the Secretary General of the 
House, to discuss a number of contemporary 
issues related to Waqf. The participants also 
visited sites of construction and Islamic orna-
mentation which form a beautiful picture of the 
authentic heritage of Morocco.

On the fourth day of the program, the 
Trainer Mr. Mohammed Al Hilo, , a re-
searcher in Islamic Finance , Kingdom 
of Morocco, reviewed some factual ex-
amples of funds investment in Morocco, 
discussing their frameworks, the estab-
lishment, and working methods, and the 
opportunities that funds investments can 
provide in the Moroccan society.

In the following session,  Dr. Sami Salahat, conducted 
a workshop specializing in the management of invest-
ment funds in foundations, and related issues such 
as loans, risks related to the participation in Waqf 
foundations, with examples taken from the Malaysian 
experience in pilgrimage (Hajj) Fund.  The session 
included several workshops for the  participants and 
group work to discuss the practical cases in the areas 
of investment and financing in the field of Waqf

At the end of the Seventh International Program, the 
Professor Mr. Saad Al Yahya,  Assistant Undersecre-
tary at the Ministry of Awqaf in the Kingdom of Saudi 
Arabia read the recommendations of the program, re-
calling the outcome of discussions, training sessions 
and visits held during the program.
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The different background participants had a 
great opportunity to interact and cooperate with 
others in the field of Waqf investments and been 
able to exchange expertise in the field based on 
real facts and experiences. 

At the closing session of the program, Mr. Mohamed Al Kuwari, Director-General of the Mo-
roccan endowments, distributed certificates to the participants as for the announcement of 
the end of the fruitful program.

Stay tuned for the Eighth International program, which is organized by the International 
Institute of Islamic Waqf - Malaysia which will be held in the Kingdom of Bahrain, for:
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The final statement of the International Program on 
Management of investment funds for endowments

(22-27) September 2013, the Conference Palace, Rabat, Kingdom of Morocco

The International Institute of Islamic Waqf Malaysia (IIIW) held the seventh International 
Program at the Conference Palace in the capital Rabat, under the title: “management of 
investment funds for endowments,” on 22 - 27 September 2013  in collaboration with the 
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in the Kingdom of Morocco.

With the participation of 22 leaders and workers  in the field of Endowment and Charity, 
working in several  Waqf institutions and foundations in the Arab World. A six sessions 
program held by expert trainers in the Waqf sector, investment funds and Endowments. 

During the program, participants managed to identify the most prominent key aspects of 
the management of investment funds in Waqf  foundations, which can be summarized as 
follows:  

1. Waqf Investment Fund is: a fund where all Waqf funds (real estate, movable and cash 
assets) be gathered to collectively form the financial assets of Waqf to be invested at 
the lowest risk rates and under the full control of investors and watchers.

2. Endowment foundations must diversify its investments, including cash endowment in 
light of its desire to enter into investment funds projects.

3. Endowment investment fund could finance business operations with a view to profit, 
as the financial and market value of the Fund is an (asset) or endowment origin for the 
benefit of the specific endowment entity, and that diversification of investments in the 
(assets) does not mean the sale of it, but raise the efficiency of the Fund.

4. The financial market laws governing the work of investment funds in any Arab or Islamic 
country Must include strict procedures regarding transparency and disclosure in the 
communication with the investor or the Waqf owner in regards of risks in the fund, be-
cause the investor or Waqf owner wants to ensure the continuation of the Fund’s work 
in a permanent manner.

5. Endowment money in mutual balanced funds can be managed through investments with 
different risks, provided that adequate safeguards are provided for the endowment money.
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6. Endowment Investment Fund is unique for the following reasons:

- The diversity that achieve stability in returns and protection of capital.

- Specialized human recourses, which play a big role in the management of the fund to 
enable it to increase its profits.

- Financial Liquidity and continuity, the Endowment Fund can always attract cash Endow-
ment, especially in the open investment funds.

- Borrowing, so that the investment fund can borrow, to raise its own investment abilities, 
as to borrow from Islamic Banks, and with commitment by Waqf foundations to provide 
the necessary guarantees.

- The endowment investment fund is also characterized by low risk, as the general fund 
money can be invested in economically safe investments, while the part of the surplus 
returns (after the confirmation of the repayment of the loan) can be invested with con-
trolled rates of risks.

7. Weak mandates and limited powers granted to the endowment fund managers impair the 
development of the investment performance of the Fund, and that the powers should be 
linked to social security systems because of privacy and sensitivity of Waqf .

8. There is a need to take advantage of the Islamic finance industry in the field of invest-
ment, and work to put down initiatives in cooperation with Waqf foundations to ensure 
the rewarding return for the Waqf investments, and with minimal risks.

9. The importance of cooperation between the Waqf foundations of the Islamic world in all 
areas, led by the cooperation in the field of investment.

At the conclusion of the program, participants have thanked the great efforts that have been 
made to guarantee the success of the program.

with all praise to God Almighty,  participants also thanked the Ministry of Awqaf and Islam-
ic Affairs in the Kingdom of Morocco, and the Supreme Council to monitor the financial 
endowments, and Dar Husniyah for their efforts in making this program a success.

released in Rabat, Kingdom of Morocco

27th, September 2013 
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