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ابتــداًء أشــكر اللــه تعالــى وأحمــده أن وِســعنا بفضلــه وعظيــم كرمــه، وأن 
ســّخرنا للعمــل فــي قطــاٍع إنســانٍي جــاء اإلســام بتأصيلــه والدعــوة إليــه، 
وأنشــأت الدولــة المباركــة مــن أجلــه هيئــة مختّصــة تقوم على شــؤونه وتســهيل 
أمــوره، وكــم يطيــب لــي أن أضــع بيــن يديكــم التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة 
لألوقــاف للعــام 2018، والتــي قطعــت فيــه الهيئــة خطــواٍت كبيــرة نحــو تحقيــق 
رؤيتهــا ورســالتها فــي أن تكــون الداعــم الرئيــس للنهــوض بقطــاع األوقــاف فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

مــن  منطلقــًا  مبــذواًل،  وجهــدًا  دؤوبــًا  عمــًا  الماضــي  العــام  وقــد شــهد 
مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج الرؤية الُممّكنة لبناء منظومة مبادرات 
ــي،  ــج المحل ــع النات ــر فــي المســاهمة فــي رف ــر الكبي ــا األث ــة له وبرامــج متنّوع
وتعزيــز الشــراكات مــع مختلــف القطاعــات ذات العاقــة، األمــر الــذي يســاعد في 
ــة والنهضــة فــي ظــل التســهيات والدعــم الامحــدود مــن  ــة التنمي دفــع عجل

حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن حفظهمــا اللــه.

لقــد رســمت الهيئــة العامــة لألوقــاف توجهاتهــا المســتقبلية التــي ســتعمل 
علــى تحقيقهــا خــال الخمــس ســنوات القادمــة عبــر خمــس ركائــز اســتراتيجية، 
اشــتملت علــى تطويــر األنظمــة وحوكمــة قطــاع األوقــاف، وتنويــع مصــادر 
الدخــل، والعمــل علــى تطويــر المصــارف، وتعزيــز التمّيــز المؤسســي، واالرتقــاء 
بقطــاع األوقــاف وتنميتــه فــي كل المجــاالت وتمكينــه وتنميــة وتعظيــم أثــره، 

وذلــك مــن خــال عــدد مــن األهــداف والمبــادرات االســتراتيجية.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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لقد رسمت الهيئة 
العامة لألوقاف 

توجهاتها المستقبلية 
التي ستعمل على 

تحقيقها خالل الخمس 
سنوات القادمة

“

ختامــًا، أتوّجــه بالشــكر الجزيــل لحكومتنــا الرشــيدة التــي جعلتنــا نفتخــر بهــا، والتــي 
ــر األوقــاف أحــد  ــا فــي العمــل األهلــي واإلنســاني، والــذي تعتب نعّدهــا نبراســًا لن
ركائــزه، علــى إعطائهــا لهــذا القطــاع الدعــم الكامــل، مــن خــال الرؤيــة الطموحــة رؤيــة 

الســعودية 2030، والشــكر موصــول لمجلــس إدارة الهيئــة وجميــع منســوبيها.

م. أحمد بن سليمان الراجحي

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف

وبجهــٍد  الهيئــة  عليهــا  تســير  التــي  الخطــى  إن 
مشــكوٍر مــن جميــع منســوبيها، يدفعهــا للمضــي 
قدمــًا إلــى بــذل مزيــٍد مــن العمــل لتنظيــم األوقــاف، 
والمحافظــة عليهــا، وتطويرهــا، وتنميتهــا، بمــا يحقــق 
شــروط ومقاصــد واقفيهــا، ويعــزز مــن دورهــا فــي 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتحقيــق التكافــل 
اإلســامية  الشــريعة  لمقاصــد  وفقــًا  االجتماعــي، 

واألنظمــة المعتمــدة فــي المملكــة.
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مــع نهايــة عــاٍم وابتــداء آخــر؛ أتقــّدم بالشــكر الجزيــل لرئيــس وأعضــاء مجلــس 
أعمــال  فــي  والمســاندة  الدعــم  علــى  والزميــات  والزمــاء  الكــرام،  اإلدارة 
الهيئــة العامــة لألوقــاف للعــام 2018، والــذي عملــت فيــه الهيئــة علــى إكمــال 
مهاّمهــا ومواصلــة مرحلــة التأســيس والبنــاء، يأتــي ذلــك انطاقــًا مــن أهميــة 
الــدور المنــاط بهــا، والقائــم علــى تفعيــل دور األوقــاف فــي التنميــة وتعزيــز دور 
ــة 2030،  ــة المملك ــة وفــق مســتهدفات رؤي ــر الربحــي فــي المملك القطــاع غي
والعمــل علــى توجيــه مصــارف األوقــاف لتحقيــق أثــٍر أعمــق، مــن حيــث حصرهــا 

وتســجيلها ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا.

كمــا شــهد العــام الماضــي مواصلة الهيئة ألعمال بناء البنيــة التحتية الداخلية، 
ــة ونشــرها  ــم الهيئ ــز قي وتشــمل الّسياســات واإلجــراءات، والعمــل علــى تعزي

فــي بيئــة العمــل؛ لتحقيــق أعلــى المكتســبات فــي التمّيــز المؤسســي.

الكفــاءات،  وتأهيــل  اســتقطاب  فــي  الكبيــر  اهتمامهــا  الهيئــة  أولــت  لقــد 
وتدريــب وتطويــر قــدرات العامليــن بقطاعاتهــا، إذ يأتــي ذلــك انطاقــًا مــن 
ــكاز فــي  ــة، والتــي تعــّد أحــد محــاور االرت ــة االســتثمار فــي القــوى العامل أهمي
تحقيــق المســتهدفات التــي تعمــل عليهــا الهيئــة وفــق اختصاصاتهــا ومهاّمهــا، 

األمــر الــذي يتكامــل مــع خّطتهــا االســتراتيجية ومبادراتهــا.

كلمة المحافظ
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لقد أولت الهيئة 
اهتمامها الكبير في 

استقطاب وتأهيل 
الكفاءات، وتدريب 

وتطوير قدرات العاملين 
بقطاعاتها

“

ختامــًا، أشــكر الجهــود الكبيــرة، والّدعــم المتواصــل مــن حكومتنــا الرشــيدة لقطــاع 
األوقــاف، والتــي علــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن 
-أيدهمــا اللــه- ونرجــو مــن اللــه العلــي القديــر أن يوّفقنــا لخدمة هذا الوطــن الغالي، 

وتحقيــق مســتهدفات رؤيتــه الطموحــة 2030، واللــه ولــّي التوفيــق.

عماد بن صالح الخراشي

محافظ الهيئة العامة لألوقاف

إن الهيئــة العامــة لألوقــاف تطمــح بتعزيــز ومواصلة 
الجهــات  مــع  جديــدة  آفــاق  وفتــح  الشــراكة،  مبــدأ 
الجهــات  مــع  ســواًء  العاقــة،  ذات  والمؤّسســات 
الحكوميــة خــارج منظومــة األوقــاف، أو مــع القطــاع 
الهيئــة  تفخــر  كمــا  الربحــي،  غيــر  والقطــاع  الخــاص، 
والتنميــة  العمــل  وزارة  مــع  المتحّققــة  بشــراكتها 
االجتماعيــة، ووزارة العــدل، وتطمــح للتكامــل مــع بقّيــة 

الجهــات.
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ــة لألوقــاف، لتكــون واضحــة ومفهومــة حــال  ــة العاّم ــا العديــد مــن المصطلحــات الخاصــة بالهيئ تنــدرج هن
ورودهــا فــي التقريــر:

الوقف المشروط على 
أوجه بّر عامة معينة 
بالذات أو بالوصف.

الوقف المشروط على 
معّين من ذرية بالذات 

أو بالوصف.

الوقف الذي اشترك 
في شرطه أكثر من نوع 

من أنواع الوقف.

الوقف الخاصالوقف العام
)األهلي(

الوقف المشترك

قائمة 
المصطلحات
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الصيغة التي يحددها 
الواقف بشأن الوقف أو 

إيراده ومصرفه وناظره 
والموقوف عليه.

هو من يستحق الريع من 
الوقف.

هي صناديق وقفية 
مخصصة لمجاالت 

تنموية محددة 
تتيح لعموم الناس 

المساهمة فيها، ويتم 
صرف ريعها على 

المجاالت التنموية وفق 
شرط الواقف من خال 

الكيانات غير الربحية.

الشخص ذو الصفة 
الطبيعية واالعتبارية 

الذي يتولى نظارة 
الوقف.

األوقاف التي يستفاد 
منها مع بقائها بعينها.

مراكز متخصصة في خدمة 
عماء الهيئة لتقديم 

الخدمات واالستشارات 
وتسهيل اإلجراءات، ويتّم 

تأسيسها في مختلف 
مناطق المملكة.

هي صناديق غير 
محددة المدة، جميع 

وحداتها موقوفة وغير 
متداولة ومتاحة لعموم 

الناس، ويعود ريعها 
للجهات المستفيدة من 

الصندوق وتستفيد 
منها الكيانات غير 

الربحية والمؤهلة وفق 
الشروط والضوابط 
التي تضعها الهيئة 

العامة لألوقاف.

الموقوف عليهشرط الواقف

الوقفيــة  الصناديــق 
التنموّيــة

الناظر

أعيان األوقاف

مراكز الخدمات

الصناديق الوقفية 
االستثمارّية
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تمهيد
لقــد كانــت األوقــاف وال تــزال جــزءًا ال 
يتجــزأ مــن المجتمــع اإلســامي علــى 
العربيــة  المملكــة  العمــوم ومــن  وجــه 
الخصــوص،  وجــه  علــى  الســعودية 
رؤيــة  تحققــه  الــذي  الزخــم  وبفضــل 

فرصــة  هنــاك  حاليــًا،   2030 المملكــة 
ــرة أمــام قطــاع األوقــاف الســتعادة  كبي
ــح  ــه الحيويــة مــرة أخــرى، وأن يصب مكانت
غيــر  القطــاع  فــي  رئيســيًا  مســاهمًا 

الربحــي.
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عن الهيئة

 وهــي هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتبارية 
المالــي  باالســتقال  تتمتــع  مســتقلة 
مجلــس  برئيــس  وترتبــط  واإلداري، 
الــوزراء، وتهــدف إلــى تنظيــم األوقــاف، 
والمحافظة عليهــا، وتطويرها، وتنميتها، 

بمــا يحقــق شــروط واقفيهــا ويعــزز دورهــا 
فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والتكافــل االجتماعــي، وتتلّخــص مهــام 

الهيئــة فيمــا يلــي: 

تأسســت الهيئــة العامــة لألوقــاف بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/11 بتاريــخ 
1437/2/26هـ.

01

04
05

0709

1011

06
08

0203
تسجيل جميع األوقاف 

في المملكة

اإلشراف الرقابي على 
أعمال النظارة واتخاذ 

اإلجراءات النظامية 
لتحقيق أهداف الوقف 
دون الدخول في أعمال 

النظارة

إدارة األوقاف التي 
يكون لها ناظر غير الهيئة 

بناء على طلب الناظر

الموافقة على طلبات 
إنشاء األوقاف العامة 

والمشتركة التي ُتمّول 
عن طريق جمع التبرعات

تطوير الصيغ الوقفية 
القائمة، وإيجاد صيغ 

وقفية جديدة

إقامة المشروعات 
الوقفية

صرف غال األوقاف 
على األغراض 

الموقوفة من أجلها

اتخاذ اإلجراءات الازمة 
لتطوير العمل الوقفي

اتخاذ اإلجراءات الازمة 
لاستفادة من األموال 

الموقوفة الثابتة 
والمنقولة خارج المملكة 

على أوجه ِبّر داخل 
المملكة

حصر األموال 
الموقوفة، وبناء قاعدة 

معلومات عامة عنها

النظارة على األوقاف 
العامة والخاصة 

والمشتركة، إال إذا 
اشترط الواقف أن 

يتولى النظارة شخص أو 
جهة غير الهيئة
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الخط الزمني للهيئة

ــدرج  ــات فــي مجــال األوقــاف، حيــث كانــت تن ــا مــذ البداي كان اهتمــام المملكــة جليًّ
تحــت وزارات أخــرى، إلــى أن وصــل القــرار بإصــدار أمــر إنشــاء الهيئة العامــة لألوقاف.

كانت البداية متزامنًة 
مع وزارة الحج، والتي 

أنشئت في العام 
1381هـ، تحت مسمى 

وزارة الحج واألوقاف

ع مجال األوقاف  توسَّ
الخيرية، لتصدر بذلك 
الئحة تنظيم األوقاف 

الخيرية في العام 
1393هـ

تم إنشاء هيئة مستقلة 
تحت مسمى الهيئة 

العامة لألوقاففي العام 
1431هـ

مع زيادة االهتمام 
باألوقاف، صدر نظام 

مجلس األوقاف األعلى 
في العام 1386هـ

صدر أمر ملكي 
بإنشاء وزارة الشؤون 
االسامية واألوقاف 
والدعوة واالرشاد في 

العام 1414هـ

صدور نظام الهيئة 
العاّمة لألوقاف في 

العام 1437هـ
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التوجه 
االستراتيجي

أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع 
األوقاف في المملكة العربية السعودية.

تنظيم األوقاف وتطويرها والمحافظة 
عليها وتنميتها بما يحقق شروط 

الواقفين ويعزز من دورها في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وفقًا لمقاصد 

الشريعة اإلسامية واألنظمة ورؤية 
المملكة 2030.

ندرك أهمية دورنا في التنمية االقتصادية 	 
واالجتماعية.

سنحقق مقاصد الشريعة اإلسامية في 	 
القطاع الوقفي.

نساهم في بناء مجتمع يتحقق فيه 	 
التكافل االجتماعي.

مبدأنا الصدق والشفافية واإلخاص.	 
نحرص على أن يكون إنجازنا مقرونًا بنتائج 	 

ذات أثر تنموي.
يجمعنا روح الفريق الواحد.	 
سنجتهد في التعّلم واكتساب المعرفة 	 

لننهض بالعمل الوقفي. 

الرؤية

الرسالة

القيم
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حّدد المرسوم الملكي أدوار الهيئة العامة لألوقاف ومسؤولياتها:

الدور التنظيمي: صياغة األنظمة وتحفيز القطاع.  	

الدور التشغيلي: إدارة األوقاف العامة وتنميتها.  	

ــاع  ــن فــي القط ــب العاملي ــى تدري ــنعمل عل “... س
غيــر الربحــي، وتشــجيع المتطوعيــن فيه، وســنواصل 
تشــجيع األوقــاف لتمكيــن هــذا القطــاع مــن الحصول 
ــع األنظمــة  ــل مســتدامة، ونراج ــى مصــادر تموي عل

واللوائــح المتعلقــة بذلــك...”.

استراتيجية التنمية االجتماعية:  	
حيث تؤدي األوقاف دورًا في تحقيق التنمية المســتدامة ضمن اســتراتيجية 
التنميــة االجتماعيــة. وتعتبــر الهيئــة العامــة لألوقــاف أحــد الجهــات الرئيســية 

المســاهمة فــي تحقيــق هــذه التوجهات.

رقم م/11 بتاريخ 1437/02/26هـ: 

المرسوم الملكي

المنطلقات 
االستراتيجية
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لقــد كانــت األوقــاف وال تــزال جــزءًا ال يتجــزأ مــن المجتمــع اإلســامي علــى وجــه 
العمــوم ومــن المملكــة العربيــة الســعودية علــى وجــه الخصــوص، وبفضــل الفــرص 
ــة المملكــة 2030 فــي الوقــت الراهــن، أصبحــت عوامــل التطــّور  التــي توّفرهــا رؤي
كبيــرة أمــام قطــاع األوقــاف الســتعادة مكانته الحيوية مجّددًا، في أن يصبح مســاهمًا 

رئيســيًا فــي القطــاع غيــر الربحــي.

وانطاقًا من استشــعار الهيئة العامة لألوقاف بأهمية القطاع الوقفي وتعزيز األثر 
التنموي له، عملت الهيئة على رسم استراتيجيتها والتي تضمنت 5 ركائز و12 هدفًا 
اســتراتيجيًا و34 مبــادرة و35 مؤشــرًا لقيــاس األداء، حيــث اشــتملت كل مبــادرة علــى 
مجموعة من البرامج والمشــاريع التنموية ســيتم الســعي لتنفيذها بحســب ما يلي:

تعزيز التميز المؤسسي: 
فــي  الوقفيــة  األعمــال  الزديــاد  نظــرًا 
مختلف مناطق المملكة، وفي ظلِّ ازدياد 
المســؤولية على الهيئة العامة لألوقاف؛ 
كان لزامــًا أن تقــوم الهيئــة بتنفيــذ عــدد من 
القوانيــن التــي بدورهــا تــؤدي إلــى الرقابــة 
الفاعلــة علــى هــذه األوقــاف بمــا يضمــن 
استمرارية تميز العمل المؤسسي للهيئة. 

أواًل: الركائز االستراتيجية

تطوير األنظمة وحوكمة القطاع: 
انطلقــت هــذا الركيــزة بنــاًء مــن إيمــان 
الهيئــة بأهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه 
فــي تحقيق دورها التنظيمي؛ وذلك عن 
طريــق تحديــث األنظمــة التــي تعمــل بها 
الهيئــة، والرفــع مــن سياســة اإلفصــاح؛ 
بما يؤدي إلى تعزيز الرقابة والشفافية.

تطوير المصارف: 
وتعنــى هــذه الركيــزة بتوجيــه المصــارف 
الوقفية في برامج وقفية ذات أثر فّعال.

تنمية قطاع األوقاف:
فــي  محــوري  مركــز  ذات  الهيئــة  ُتعــدُّ 
تنظيــم األعمــال الوقفيــة فــي المملكــة، 
والرفــع مــن مســتوى الوعــي بأهميــة 
ــه؛  ــر العمــل في قطــاع األوقــاف، وتطوي
وبالتالــي جلــب الواقفيــن الجــدد، وتنويــع 
وتحقيــق  فيــه،  االســتثمارية  المحافــظ 
االســتدامة الماليــة للجهــات غيــر الربحيــة.

االستراتيجية

تنويع مصادر الدخل:
مــن  العديــد  علــى  الهيئــة  تعمــل 
اإلجــراءات التــي تســهم بدورهــا فــي 
تنويــع مصــادر دخلهــا، مثــل: رفــع كفــاءة 
والعمــل  الخيريــة،  العمــل  مؤسســات 
علــى تحديــد مجــاالت أوســع لاســتثمار 
الوقفــي، وتأســيس مشــاريع عماقــة 
ــون مصدرهــا  ــث يك ــدم المجتمــع بحي تخ

مســاهمة مــن األفــراد كوقــف. 
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ثانيًا: أهداف الركائز
ــي  ــزات الت ــق المرتك ــى تحقي ــز عل ــددة ترّك ــة بوضــع أهــداٍف مح ــث قامــت الهيئ حي

تنطلــق منهــا، وهــي كالتالــي: 

األهداف:
تحديث األنظمة لتكون أكثر مرونة، ومائمة لاحتياجات 	 

الراهنة والمستقبلية. 
رفع مستوى الحوكمة وتطوير متطلبات اإلفصاح. 	 
تعزيز الرقابة والشفافية. 	 

األهداف:
رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع األوقاف في مجالي 	 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
تطوير بيئة العمل الوقفي. 	 
جلب واقفين جدد. 	 
تنويع محفظة األوقاف االستثمارية. 	 
تحقيق االستدامة المالّية للجهات غير الربحية.	 

األهداف:
توجيه المصارف في برامج عالية األثر. 	 

األهداف:
تنويع مصادر الدخل للهيئة. 	 

األهداف:
بناء القدرات المؤسسية للهيئة. 	 
تأسيس وتطوير إطار الحوكمة الداخلي.  	 

تطوير األنظمة وحوكمة القطاع.

تنمية قطاع األوقاف

تطوير المصارف

تنويع مصادر الدخل

تعزيز التميز المؤسسي

الركيزة 
األولى

الركيزة 
الثانية

الركيزة 
الثالثة

الركيزة 
الخامسة

الركيزة 
الرابعة
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قامــت الهيئــة العامــة لألوقــاف بتحديــد المبــادرات االســتراتيجية ووصفهــا؛ وذلــك 
مــن أجــل دعــم األهــداف وإنجازهــا، وقيــاس مــدى التقــدم لتحقيقهــا، وذلــك وفــق 

المراحــل اآلتيــة:

أواًل: مرحلة البناء والتشغيل: 

حيــث قامــت الهيئــة فــي هــذه المرحلــة بدراســة التحديــات التــي تواجههــا، والفــرص 
التــي يمكــن االســتفادة منهــا. وتشــمل هــذه المرحلــة مــا يلــي: 

ثالثًا: المراحل االستراتيجية

تطويــر األنظمــة واللوائــح ذات العاقــة 
بالقطــاع الوقفــي. 
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بنــــــاء الهـويـــــــة المؤسســية والصـــورة 
الذهنيــة. 

تطبيق نظام إلدارة األداء في الهيئة.

بناء وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية.

تأسيس مراكز خدمات أوقاف.

وضع سياسات ضوابط الصرف. 

بنــاء السياســات واإلجــراءات والبنيــة 
التحتيــة الداخليــة. 

تطوير برامج وآليات اإلفصاح والحوكمة. 

إعــداد األنظمــة، واللوائــح، والسياســات 
الوقفــي  وللقطــاع  للهيئــة  الممكنــة 

للقيــام بدورهــم. 

تطـويـــر سياســــات ومعــاييــــر االلتــــــزام 
ــا.  ــة به والتوعي

حصــر وتســجيل األوقــاف داخــل المملكة 
وخارجها. 

استقطاب وتأهيل الكفاءات.

بناء وتشغيل إدارة التخطيط االستراتيجي. 

بناء معايير وآليات اإلفصاح للهيئة.

تأســيس )شــركة أوقــاف( واعتبارهــا الــذراع 
االســتثماري للهيئة. 
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ثانيًا: مرحلة الحوكمة والتشغيل: 

وقــد قامــت الهيئــة بتطويــر عــدد مــن اإلجــراءات والتــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة 
فــي األداء اإلداري، وتحقيــق الخطــط واألهــداف. وتشــمل هــذه المرحلــة مــا يلــي: 
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بناء وتطبيق نظام الرقابة الداخلي. 

جائزة التميز الوقفي.

إعداد استراتيجية االستثمار. 

إيجاد حزمة محّفزات للواقفين.

للدراســات  مركــز  وتشــغيل  تأســيس 
والبحــوث. 

تطوير أوقاف الجمعيات األهلية.

تسهيل إجراءات األوقاف وأتمتتها.

تطويــر منظومة” أنظمــة العمل الذكي“ 
إلدارة األوقاف. 

وتصنيفهــا  الواقفيــن  شــروط  حصــر 
. وتنفيذهــا

إنشاء مركز للمعلومات. 

تخصيــص بعــض الخدمــات التــي تقّدمها 
الهيئة.

إعداد وتنفيذ استراتيجية التسويق. 

تطوير أوقاف المواقيت.

تعزيز الكفاءة واألهلية للُنّظار.

بناء الشراكات التنموية.

المدفوعــة  للخدمــات  اســتراتيجية  بنــاء 
لعمائهــا.  الهيئــة  التــي ســتقدمها 

ابتــكار وتطويــر منتجــات وقفيــة جاذبــة 
والتعريــف بهــا. 

ثالثًا: مرحلة التميز واالستدامة:

ــراءات وتطويرهــا؛ بمــا  َســَعت الهيئــة فــي هــذه المرحلــة بتمكيــن عــدد مــن اإلج
يضمــن دوام التميــز واالســتدامة. وتشــمل هــذه المرحلــة مــا يلــي: 
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لألوقــاف  العاّمــة  الهيئــة  تعمــل 
خــال  مــن   2030 رؤيــة  تفعيــل  فــي 
المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة 
الماليــة  االســتدامة  علــى  والحفــاظ 
للقطــاع غيــر الربحــي، ممــا يســاهم فــي 

وتنميتــه. المجتمــع  احتياجــات  تلبيــة 

ولتحقيــق هــدف الرؤيــة الواضــح الــذي 
يهتــّم بالتنميــة المســتدامة للقطــاع غيــر 
الربحــي، والــذي يعتبــر مــن اختصــاص 
قامــت  الهيئــة  فــإن  األوقــاف،  قطــاع 
بعمــل دراســات علــى الوضــع الراهــن 
والتحديــات  الوقفــي  القطــاع  لنمــو 

بالتعــاون  تواجههــا  التــي  والمخاطــر 
مــع الجهــات ذات العاقــة واالســتعانة 
بمكاتــب استشــارية متخّصصــة، مرتكــزًة 
الممارســات  أفضــل  علــى  ذلــك  فــي 
والمعاييــر الدوليــة، وبنــاًء على ما قامت 
بــه مــن الدراســات فإنهــا عملــت علــى 
تطويــر آليــة العمــل لديهــا، وذلــك بإجــراء 
المقارنــات المرجعيــة، وتحديــد مســارات 
أداء  القطــاع مــن  التــي تمّكــن  العمــل 
المهــام بالشــكل المطلــوب، كمــا عملــت 
علــى تنظيــم وتمكيــن القطــاع وتســهيل 
ــه  ــا ل ــره لم ــم أث ــة وتعظي ــه وتنمي إجراءات
ــة المملكــة 2030. مــن مكانــة فــي رؤي

ومــن األهــداف االســتراتيجية للهيئــة والمرتبطــة بشــكٍل وثيــق بأهــداف رؤيــة 
المملكــة 2030، مــا يلــي:

ولمــا يشــهده قطــاع األوقــاف مــن مكانــة رائــدٍة فــي مجالــه، فإّنــه ســيحقق بــإذن 
اللــه أهــداف الرؤيــة مــن تنميــة االســتدامة للقطــاع غيــر الربحــّي، وتنميــة النهضــة 

ــة الســعودية.  واالقتصــاد للمملكــة العربي

تعزيز القيم 
اإلسامية والهوية 

الوطنية

زيادة معدالت 
التوظيف

تمكين حياة 
عامرة وصحية

تنمية وتنويع 
االقتصاد

تعزيز فاعلّية 
الحوكمة

تحقيق االستدامة 
للقطاع غير الربحي

دور الهيئة 
في تفعيل رؤية 2030



201825

أواًل: األنشطة الرئيسية:

مــن خــالل ســجّات لألصــول الموقوفة، 
موثوقــة،  وفنيــة  ماليــة  معلومــات 
إمكانيــة البحــث واســتخراج المعلومــات 
عــن األوقــاف، توثيــق األوقــاف، وغيرهــا.

الواقفيــن،  شــروط  تنفيــذ  خــالل  مــن 
االحترافية في اإلدارة، خطط االســتدامة، 
اإلدارة الماليــة، مجلــس النّظار المؤهلين، 

اإلشــراف المســتمر.

مــن خــالل نظام متقــدم لمنــح التراخيص، 
خدمــات ومنتجــات وقفية متنوعــة، قواعد 
بيانات، تسهيل عملية المتابعة والتحّكم، 

وغيرها.

مــن خــالل نظــام متقــدم للصــرف، توجيــه 
المصــارف باحترافيــة، تحقيــق االســتدامة 
بيانــات  قواعــد  الربحيــة،  غيــر  للجهــات 
ولوحــات أداء، تنميــة مجتمعيــة وثقافيــة، 

وغيرهــا.

فّعالــة  وأنظمــة  إجــراءات  خــالل  مــن 
للواقفين، صيغ وقفية محّدثة، معلومات 
واستشــارات، مشــاركات بحثيــة، حمــات 
توعويــة، مؤتمــرات وفعاليــات متخّصصة، 

وغيرهــا.

حقــوق  علــى  المحافظــة  خــالل  مــن 
األصــول   علــى  المحافظــة  الواقفيــن، 
الوقفيــة، المراقبــة الماليــة والمحاســبية، 
مراقبــة أداء الُنّظار وعزل المخفقين منهم، 

وغيرهــا. مســتمر،  وتحســين  إشــراف 

للتحصيــل،  متقــدم  نظــام  خــالل  مــن 
فــرص  ومجديــة،  متنّوعــة  اســتثمارات 
اســتثمارية واعــدة، قواعد بيانــات ولوحات 
تنميــة  االســتثمار،  مخاطــر  إدارة  أداء، 

وغيرهــا. اقتصاديــة، 

القيمة المضافة 
للهيئة العامة لألوقاف

حصر وتسجيل األوقاف بعد توثيقها: 

إدارة األوقاف والنظارة عليها:

إدارة طلبات تأسيس األوقاف:

إدارة المصارف الوقفية:

استثمار وتحصيل اإلدارات الوقفية: 

تطوير العمل الوقفي:

اإلشراف الرقابي على أعمال الُنّظار:
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ثانيًا: األنشطة الداعمة

مــن خالل نظام الهيئــة العامة لألوقاف، 
الهيئــة  وحوكمــة  وإجــراءات  سياســات 
الداخليــة، اللوائــح الرقابيــة واإلفصــاح، 
الحوكمــة الخارجيــة، تقنيــة المعلومــات، 
الهبــات،  الحكومــي،  المالــي  الدعــم 
المنشــآت  المســاهمات،  اإلعانــات، 
االســتراتيجية  الخطــط  والمرافــق، 

وغيرهــا. والتشــغيلية، 

مــن خــالل التوظيــف، تدريــب موظفــي 
الهيئــة، الفوائــد الوظيفيــة للموظفيــن، 
تدريــب الُنّظــار وتأهيلهــم، نظــام قيــاس 
ــة العمــل،  ــن، تحســين بيئ أداء الموظفي
تحديــد المهــام الوظيفيــة للموظفيــن، 
المحاســبة والمكافآت، المراقبة المالية، 
التحكــم بالنفقــات والتدفقــات النقديــة، 

التقاريــر الماليــة، وغيرهــا.

تطويــر منتجــات وخدمــات  مــن خــالل 
العمليــات  أتمتــة  تطويــر  وقفيــة، 
تســهيل  آليــات  تطويــر  وتكاملهــا، 
تحديــث  األصــول،  تســجيل  إجــراءات 
آليــات  تطويــر  واللوائــح،  األنظمــة 
فــرص  إيجــاد  واإلشــراف،  المراقبــة 
اســتثمارية لتعظيــم عوائــد األوقــاف، 
والصــرف،  التحصيــل  آليــات  تطويــر 

وغيرهــا. وتنمويــة،  توعويــة  طــرق 

مــن خــالل شــراكات مــع القطــاع الخــاص 
لخصخصــة بعــض األصــول، شــراكات مع 
مكاتــب استشــارية متخّصصــة، شــراكات 
مــع جامعــات ومعاهــد علميــة، شــراكات 
مــع  تعاقــدات  دوليــة،  منظمــات  مــع 
مورديــن معتمديــن ألعمــال اإلنشــاءات 
شــراكات  لألصــول،  واإلدارة  والصيانــة 
مــع جهــات حكوميــة وجهــات غيــر ربحيــة، 

وغيرهــا.

البنية التحتية: 

التطوير واالبتكار:

الموارد البشرية والمالية:

الشراكات االستراتيجية:
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مجلس إدارة الهيئة:
الســلطة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  يعتبــر 
العليــا التــي تشــرف علــى إدارة شــؤون 
الهيئــة وتصريــف أمورهــا، ولــه صاحيــة 
اتخــاذ القــرارات الازمــة لتحقيق أغراضها 
فــي حدود أحــكام النظام، وتقوم اللجان 
اإلدارة  لمجلــس  التابعــة  والوحــدات 
بعــدد مــن المهــام التــي تتعلــق بتقديــم 
التوصيــات والدراســات بنــاًء علــى مــا 
يســتحدث مــن أنظمــة ولوائــح، وتقديــم 

المواضيــع  ومتابعــة  بشــأنها،  الــرأي 
والمســتجدات مــع القطاعــات األخــرى، 
المتعلقــة  الخدمــات  جميــع  وتوفيــر 
والتســويق  المؤسســي  باالتصــال 
االســتراتيجي  والتخطيــط  واإلعــام، 
بعيــد المــدى، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
جميــع المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة، 

ويتكــون مجلــس إدارة الهيئــة مــن:

الحوكمة 
واإلطار التشغيلي

وُتعنى هذه اللجنة بإبداء الرأي والتوصية 
فــي كل مــا قــد يســهم فــي تطويــر 
أدائهــا،  وفاعليــة  كفــاءة  وزيــادة  الهيئــة 
ــه مــن  ــات بمــا تتوصــل إلي ورفــع التوصي
وتقديــم  للمجلــس،  ومقترحــات  آراء 
االستشارات بمختلف المجاالت الشرعية، 
واالقتصاديــة،  والماليــة،  والنظاميــة، 

واالجتماعيــة.  واالســتثمارية، 

ترتكــز مهــام اللجنــة التنفيذية فــي الهيئة 
العامة لألوقاف على مســاعدة المجلس 
اإلداري للهيئــة، وإبــداء الــرأي والتوصيــة 
فــي كل مــا قــد يســهم فــي تطويرهــا 
أدائهــا وتنميــة  كفــاءة وفاعليــة  وزيــادة 
أعيانهــا، باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى 

بنيــة رأس المــال البشــري.

اللجنة االستشارية:اللجنة التنفيذية:
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عــام  أميــن  بتعييــن  المجلــس  يقــوم 
اجتماعــات  لســر  أمينــًا  ويكــون  لــه، 
األميــن  مهــام  وتتلخــص  المجلــس، 
العــام فــي حضــور االجتماعــات وتدويــن 
االلتــزام  مــن  والتحقــق  متداوالتــه، 
باللوائــح، واإلشــراف علــى ســير أعمــال 
أمانــة اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس، 
وإعــداد تقييــم فاعليــة حوكمــة المجلــس 
الخاصــة  اإلفصــاح  وتقاريــر  الســنوي 
بمجلس اإلدارة وعرضها عليه لاعتماد، 
وإعــداد جــدول أعمــال المجلــس وعرضــه 
علــى الرئيــس للموافقــة عليــه، وإعــداد 
محاضــر اجتماعــات المجلــس وتنظيمهــا 
اجتماعــات  عقــد  وتنظيــم  وحفظهــا، 
وتبليــغ  مواعيدهــا،  وتحديــد  المجلــس 
االجتماعــات  بمواعيــد  األعضــاء 
وتزويدهــم بجــدول األعمــال والوثائــق 
ذات الصلــة بــه، هــذا باإلضافــة إلــى 
ــى  ــع الرئيــس واألعضــاء عل جمــع تواقي
محاضــر جلســات االجتمــاع، واإلشــراف 
واألرشــيف،  النســخ  أعمــال  علــى 
وإعــداد قــرارات المجلــس بالتنســيق مــع 
بــأي مهمــة -فــي  المحافــظ، والقيــام 
منــه  يطلبهــا  المجلــس-  عمــل  نطــاق 

إليــه.  يســندها  أو  الرئيــس 

ــة  ــة بمراقب ــة المراجع ــام لجن تختــص مه
أعمــال الهيئــة، والتحقــق مــن ســامة 
الماليــة،  والقوائــم  التقاريــر،  ونزاهــة 
الداخليــة فيهــا. كمــا  الرقابــة  وأنظمــة 
مديــر  باقتــراح  اإلدارة  مجلــس  تســاعد 
الداخليــة،  المراجعــة  إدارة  أو  للوحــدة 
ــه  ــراح مكافأت أو المراجــع الداخلــي، واقت
بنــاء علــى ترشــيح المحافــظ، وتتكــون 
لجنــة  مــن  والمراجعــة  المراقبــة  لجنــة 

الداخليــة. المراجعــة 

دراســة  فــي  اللجنــة  هــذه  وتســاهم 
الداخليــة،  الرقابــة  أنظمــة  ومراجعــة 
والماليــة، وإدارة المخاطــر فــي الهيئــة، 
باإلضافــة إلــى دراســة تقاريــر المراجعــة 
اإلجــراءات  تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة 
التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا. 

األمانة العامة لمجلس اإلدارة: لجنة الرقابة والمراجعة:
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مجلس إدارة الهيئة

لجنة الرقابة والمراجعة رئيس مجلس إدارة الهيئة اللجنة التنفيذية

المحافظ

األمانة العامة
لمجلس اإلدارة

شركة أوقاف لالستثمار
 (الذراع االستثماري)

المركز الوطني للدراسات
والبحوث الوقفية

اللجنة االستشارية

المراجعة الداخلية

مكتب المحافظ

التخطيط االستراتيجياالتصال المؤسسي

قطاع التنظيم والرقابة
قطاع المصارف

قطاع الشؤون الماليةقطاع الخدمات المساندةوخدمات األوقاف

وحدة
 المستشارين

الهيكل التنظيمي للهيئة:

هيكلهــا  تشــكيل  فــي  الهيئــة  ســعت 
التنظيمي بعد االسترشــاد واالســتفادة 
التنظيميــة  الهيــاكل  مــن  عــدد  مــن 
المعمــول بهــا فــي الهيئــات المماثلــة 
الممارســات  وبعــض  المملكــة  فــي 
ترتيــب  فــي  ممكنــًا  ليكــون  العالميــة 
والمســاهمة  الهيئــة  داخــل  العاقــات 
والمســاعدة  التنظيــم  فــي  الفاعلــة 
ــد األنشــطة  للوصــول لألهــداف وتحدي
لتحديــد  ومنطلــق  عليهــا  تعمــل  التــي 

حســب  الوظائــف  مــن  االحتياجــات 
اختصاصهــا ومهامهــا وفــق مــا جــاء فــي 
نظامها وقد شــمل مختلف المستويات 
اإلداريــة مــن مجلــس اإلدارة واإلدارات 
والتشــغيلية،  والتنفيذيــة  اإلشــرافية 
 4 مــن  التنظيمــي  الهيــكل  ويتكــون 
مســتويات إداريــة وتتمثــل فــي جهــاز 
وجهــاز  رقابــي،  وجهــاز  إشــرافي، 

تشــغيلي. وجهــاز  تنفيــذي، 

الهيكل التنظيمي 
للهيئة
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يتولى قطاع التنظيم والرقابة عددًا من 
المهــام الرئيســية للهيئــة والمنصــوص 
عليهــا فــي نظامهــا الصــادر بالمرســوم 
الملكي رقم م/11 وتاريخ 1437/02/26، 
بتنميــة  رئيــس  بشــكل  ُتعنــى  والتــي 
ومــن  عليهــا،  والمحافظــة  األوقــاف 
واللوائــح  األنظمــة  تطويــر  أهمهــا 
وماءمــة  مرونــة  أكثــر  لتكــون  الحاليــة 
والمســتقبلية،  الراهنــة  لاحتياجــات 
وسياســات  ولوائــح  أنظمــة  واقتــراح 
القطــاع  تمكيــن  فــي  تســهم  جديــدة 
االجتماعيــة  بــأدواره  للقيــام  الوقفــي 
وتســجيل  والتنمويــة،  واالقتصاديــة 
جميــع األوقــاف فــي المملكــة وتطويــر 
والســعي  القائمــة  الوقفيــة  الصيــغ 
جديــدة.  وقفيــة  صيــغ  إيجــاد  إلــى 

الهيئــة  تمثيــل  القطــاع  يتولــى  كمــا 
فــي اإلشــراف علــى األوقــاف وذلــك 
مــن خــال وضــع إطــار حوكمــة للقطــاع 
وإيجــاد بيئــة تنظيميــة محفــزة للعامليــن 
فيــه مــن واقفيــن أو نّظــار أو غيرهــم، 
اإلفصــاح  مســتوى  مــن  والرفــع 
وتســهيل وصــول المعلومــات المهمــة 
بالوقــف،  المصلحــة  أصحــاب  لجميــع 
الهيئــة  تمثيــل  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
أمــام القضــاء وتوفيــر الدعــم بــكل مــا 
يتعلــق بالممارســات القضائيــة الممكنــة 
ــم  ــا، وتقدي ــق أهدافه ــة مــن تحقي للهيئ
القانونيــة  واألعمــال  االستشــارات 
حفاظــًا علــى مصالــح الهيئــة واألوقــاف 
وتتــم هــذه المهــام مــن خــال الوحــدات 

التاليــة:

ســعت الهيئــة العامــة لألوقــاف لترجمــة ممكنــات الوصــول، لتحقيــق أهدافهــا فــي 
تنظيــم مهــام العمــل وضمــان اســتمراريته؛ بمــا يكفــل تحقيــق المهــام التــي أنشــئت 
مــن أجلهــا، وممــا يعكــس اهتمــام الهيئــة بأعمالهــا، وجود عــدد من اللجــان والقطاعات 

الداخليــة وفقــًا لمــا يلــي: 

األنظمة 
واللوائح

الشؤون 
القانونية

االلتزامالتراخيص
الشؤون 
القضائية

قطاع التنظيم والرقابة:

المهام اإلدارية 
والتنفيذية
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وخدمــات  المصــارف  قطــاع  ُيعنــى 
األوقــاف بتعزيــز دور األوقــاف وزيــادة 
خــال  مــن  التنميــة،  فــي  إســهاماتها 
عاليــة  برامــج  إلــى  المصــارف  توجيــه 
األثــر وفــق رؤيــة استشــرافية تتــواءم 
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 
ذات  الجهــات  لــدى  التنميــة  وخطــط 
العامــة  الهيئــة  واســتراتيجية  العاقــة 
لألوقــاف والعمــل علــى طــرح مبــادرات 
وبرامــج تســهم فــي تلبيــة االحتياجــات 
أفضــل  وفــق  التنمويــة  واألولويــات 
علــى  والعمــل  العالميــة،  الممارســات 
تعزيــز التكامــل مــع الجهــات ذات العاقــة 
ومؤثــرة  فاعلــة  شــراكات  وبنــاء  وعقــد 
التنمــوي  الــدور  تعزيــز  فــي  تســاهم 
تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  لألوقــاف 
المســتهدفات، كمــا أن القطــاع يعمــل 
ــن القطــاع  ــى المســاهمة فــي تمكي عل
غيــر الربحــي لتحقيــق االســتدامة الماليــة 
لــه مــن خــال طــرح عــدد مــن الممكنــات 
والمحفــزات التــي ســيكون لهــا دور بــارز 
فــي نمــو القطــاع غيــر الربحــي وتفعيــل 
قطــاع  يســهم  كمــا  المجتمعــي،  أثــره 

فــي  األوقــاف  وخدمــات  المصــارف 
تطويــر الخدمات المقدمة للمســتفيدين 
تحقيــق  علــى  والعمــل  األوقــاف  مــن 
قنــوات  وفتــح  للمســتفيدين  الرضــى 
التواصــل مــع العمــاء لتقديــم خدمــات 
عاليــة الجــودة تســهم فــي زيــادة رضــى 
مــن  عــدد  خــال  مــن  وذلــك  العمــاء 
القنــوات التــي ســتكون نافــذة الهيئــة 
خدماتهــا  مــن  المســتفيدين  علــى 
ومنهــا؛ مراكــز خدمــات األوقــاف والتــي 
تقــدم خدمــات شــاملة ومتنوعــة وفــي 
مــكان واحــد لمــن يرغــب فــي الوقــف 
خــال  مــن  العمــاء  خدمــة  وســيتم 
مركــز االتصــال الموحــد والــذي ســيقدم 
إضافــة  الســاعة  مــدار  علــى  خدمــات 
للقنــوات اإللكترونيــة األخــرى التــي يتــم 
وصــواًل  خالهــا  مــن  العمــاء  خدمــة 
ــة، وســيكون هــذا  إلــى الخدمــات الذاتي
وتنميــة  تطويــر  فــي  الفاعــل  أثــره  لــه 
األوقــاف بمــا يســهم فــي تعزيــز دورهــا 
المجتمعــي والوصــول لمجتمــع حيــوي 

طمــوح. ووطــن 

شبكة الفروع 
وخدمات األوقاف

البرامج 
التنموية

المصارف 
الوقفية

الشراكات

ويتبع لقطاع المصارف وخدمات األوقاف عدد من اإلدارات وهي:

قطاع المصارف وخدمات األوقاف:
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المســاندة  الخدمــات  قطــاع  يتولــى 
حيــث  الرئيســية،  المهــام  مــن  عــددًا 
بيئــة  تطويــر  علــى  القطــاع  يعمــل 
الكــوادر  وتأهيــل  واســتقطاب  العمــل 
البشــرية المؤهلــة، وتوفيــر الخدمــات 
وقيــادة  المعلومــات،  وأمــن  التقنيــة 
التحــول الرقمــي الــذي يســعى ألتمتــة 
البيئــة  دعــم  خلــق  و  الهيئــة  إجــراءات 
الرقميــة فــي القطــاع الوقفــي إضافــًة 
التــي  المشــتركة  الخدمــات  إدارة  إلــى 

تقــوم بالعمــل علــى الخدمــات اإلداريــة 
والمرافق والمشــتريات والعقود وإدارة 
وإدارة  الوثائــق،  و  المحفوظــات  مركــز 
األوقــاف،  حصــر  مشــروع  ومتابعــة 
واإلشــراف علــى أرشــفة الوثائــق ذات 
إلــى  باإلضافــة  باألصــول،  العاقــة 
اإلشــراف علــى األوقــاف والمحافظــة 
عليهــا مــن أي تعــٍد، وذلــك مــن خــال 

التاليــة: اإلدارات 

بــإدارة  الماليــة  الشــؤون  قطــاع  يهتــّم 
الماليــة  والمــوارد  الحســابات  ورقابــة 
تحــت  تقــع  التــي  واألوقــاف  للهيئــة 
السياســات  الــى  باإلضافــة  نظارتهــا 
علــى  واإلشــراف  الماليــة،  واإلجــراءات 
الماليــة  والعمليــات  الوظائــف  جميــع 
للهيئــة والجهــات التابعــة لهــا. كمــا يقــوم 

القطــاع بإصــدار التقاريــر الماليــة الدوريــة 
الموازنــات  وإعــداد  الماليــة  والقوائــم 
المالية الســنوية للهيئة والجهات التابعة 
لهــا، والتخطيــط الزكــوي الضريبي للهيئة 
والجهــات التابعــة لهــا، وذلــك مــن خــال 

التاليــة: الوحــدات 

قطاع الخدمات المساندة:

قطاع الشؤون المالية:

الموارد 
البشرية

الحسابات

األصول 
الوقفية

الزكاة 
والضرائب

تقنية 
المعلومات

المراقبة 
المالية 
والتقارير

الشؤون 
اإلدارية

الخزينة 
وعمليات 
االستثمار
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تقــوم هــذه اإلدارة العامة بالتخطيط بعيد 
ــار جميــع  المــدى، مــع األخــذ بعيــن االعتب

ــة والخارجيــة، وتحديــد  ــرات الداخلي المتغي
الشــرائح والقطاعــات المســتهدفة. 

فــي  لهــا  الرئيســية  المهمــة  وتتمثــل 
المتعلقــة  الخدمــات  جميــع  توفيــر 
والتســويق  المؤسســي  باالتصــال 

األنشــطة  تشــمل  والتــي  واإلعــام 
العامــة  الهيئــة  فــي  والفعاليــات 

لألوقــاف. 

ُتعــدُّ شــركة أوقــاف الــذراع االســتثماري 
والتــي  لألوقــاف،  العامــة  للهيئــة 
ترتبــط بشــكل مباشــر بمحافــظ الهيئــة 
شــركة  تعمــل  كمــا  االســتثمارية. 
أوقــاف علــى تطويــر آليــات االســتثمار 
الهيئــة،  ِقبــل  مــن  الُمــدارة  لألوقــاف 
وتنويــع المحافــظ االســتثمارية، وتطويــر 

اســتراتيجية االســتثمار؛ لضمان الحصول 

على عائد اســتثماري. كما ُتعنى الشــركة 

بضمــان إدارة االســتثمارات، واألمــوال، 

ــة أكبــر؛ لتحقيــق النمــو  واألصــول بفعالّي

مصــادر  وتنويــع  الماليــة  واالســتدامة 

الدخــل. 

ُيعتبر المركز الوطني للدراسات واألبحاث 
ــز المتخصصــة فــي  ــد المراك ــة أح الوقفي
وتنظيــم  واألبحــاث،  الدراســات  مجــال 

ومهــارات  قــدرات  وتطويــر  الفعاليــات، 
العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي، ومن 
أهــم مكونــات المركــز ومبادراتــه مــا يلــي: 

التخطيط االستراتيجي:

االتصال المؤسسي:

شركة أوقاف لالستثمار:

المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية:

أكاديمية األوقاف
المؤتمرات 
والفعاليات

جائزة األوقاف
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مالمح عاّمة عن 
الوضع الراهن

عملــت الهيئــة فــي الفتــرة الماضيــة على 
عــدد  ضمــن  والتشــغيل  البنــاء  مرحلــة 
مــن المراحــل التــي رســمت اســتراتيجية 
تفعيــل أدوار الهيئــة، بحيــث تــم االنطــاق 
فــي إيجــاد بنيــة تحتيــة متكاملــة وفــق 
ألعمــال  المختلفــة  التأســيس  خطــط 
هــذه  تتطلبهــا  التــي  الهيئــة  ومهــام 
المرحلــة، إضافــًة إلى العمــل على تحديد 
االحتياجــات والمتطلبــات بشــكٍل دقيــق 
الهيئــة  مســتقبل  رســم  فــي  يســهم 
وتطويــر قطــاع األوقــاف وتنميتــه، مــع 
ــز منصــّب  ــأّن التركي ــار ب األخــذ فــي االعتب
المهــام ذات األولويــة  عــدد مــن  علــى 
والمتمثلــة فــي تجهيــز المقــر الرئيــس 

الخــاص بالهيئــة، واســتقطاب الكفــاءات، 
الداخليــة، وفتــح مراكــز  اللوائــح  ووضــع 
خدمــات األوقــاف فــي مختلــف مناطــق 
المملكــة، وتأســيس الــذراع االســتثماري 
الوطنــي  المركــز  وتأســيس  للهيئــة، 
للدراســات والبحوث الوقفية، واستكمال 
فصــل االختصاصــات مــع وزارة الشــؤون 
نظــرًا  واإلرشــاد  والدعــوة  اإلســامية 
مــن  الهيئــة  تمكيــن  فــي  ألهميتهــا 
ممارســة اختصاصاتهــا ومهامهــا وفــق ما 
ــث  ورد فــي نظامهــا، مــع الســعي الحثي
واإلشــرافية  الرقابيــة  األنظمــة  لبنــاء 

لقطــاع األوقــاف فــي المملكــة.

تمّثــل المــوارد البشــرية أحــد ركائــز الهيئــة 
وضــع  علــى  حرصــت  حيــث  المهمــة 
ــى  ــي تســاعد عل ــر الت األســس والمعايي
وفــق  المتميــزة  الكفــاءات  اســتقطاب 
وحرصــت  محــددة،  وظيفيــة  جــدارات 
الهيئــة علــى أن يتــم المــزج بيــن الخبــرات 

الســابقة العاملــة فــي مجــال األوقــاف 
مــن وزارة الشــؤون اإلســامية ســابقًا 
واســتقطاب الخبــرات في مســارات عمل 
ــر  ــب توف ــي تتطل ــة الرئيســية، والت الهيئ
تناســب  ومهــارات  وخبــرات  مؤهــات 
االحتيــاج للمرحلــة الحاليــة، وهــذا بــدوره 

مرحلة البناء والتشغيل

القوى العاملة
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المباني المملوكة للدولة والمخصصة للجهاز الحكومي:

المباني المستأجرة:

البنــاء  بمرحلــة  تمــر  الهيئــة  ألن  نظــرًا 
وفصــل االختصاصــات مــع الــوزارة، فــإّن 
اســتكمال  علــى  جاريــًا  يــزال  ال  العمــل 
فصــل جميــع إدارات األوقــاف فــي فــروٍع 
مستقلة، وسيتّم استكماله بعد االنتهاء 
وزارة  مــع  االختصاصــات  فصــل  مــن 
الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد، 
الذيــن  الموظفيــن  نقــل  ســيتّم  حيــث 

والمســتندات  والوثائــق  اختيارهــم  تــم 
واألصــول  واألرشــيف  والســجات 
والمشــروعات  والعقــود  والصكــوك 
وغيرهــا، وذلــك مــن خــال لجنــة مشــّكلة 
بيــن الهيئــة والــوزارة والتــي بــدأت العمــل 
البيانــات  وإعــداد  والحصــر  الجــرد  علــى 
الازمــة لعمليــة النقــل، وال يوجــد للهيئــة 

مبــاٍن مخّصصــة مــن الدولــة.

58904642182511443242سعودي

غير 
0204060200سعودي

59105042188511643242المجموع

موظفين على الجنسية
رأس العمل

موظفين منتقلين 
من الوزارة )انتظار 

لجنة فصل 
االختصاص(

الوظائف 
التغيير عند اعداد المجموعالشاغرة

المستهدف العامالتقرير ٢٠١٩/٣/٣٠

الحالةالمشروعم

قائمالمقر الرئيسي للهيئة العامة لألوقاف.1
تحت التجهيزمركز الهيئة العامة لألوقاف بمنطقة الرياض2
قائممركز خدمات األوقاف بمنطقة مكة المكرمة3
قائممركز خدمات األوقاف بمنطقة المدينة المنورة4
قائممركز خدمات األوقاف بمدينة جدة5
تحت التأسيسمركز خدمات األوقاف بمنطقة القصيم6
تحت التأسيسمركز خدمات األوقاف بمنطقة االحساء7
تحت التأسيسمركز خدمات األوقاف بمنطقة الطائف8

ســيمّكن الهيئة من تطوير قطاع األوقاف واســتكمال تأســيس بنية مؤسسية متينة 
ستســهم فــي النهــوض بقطــاع األوقــاف، وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الوظائف الشــاغرة 
المعتمــدة للهيئــة خــال الســنة الماليــة 2018م )412( وظيفــة وبلــغ عــدد الوظائــف 
المشــغولة )114( وظيفــة منهــا عــدد )5( وظائــف نســائية، حســب الجــدول اآلتــي:
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يبلــغ إجمالــي عــدد أعيــان األوقــاف التــي تحــت نظــارة الهيئــة قرابــة 29,507 وقفــًا 
مصنفــة كالتالــي:

	 )1749( محات تجارية  
	 )330( وحدات سكنية  

	 )1012( شقق  
	 )3803( أراضي سكنية  

	 )22613( أراضي زراعية   
وهي موزعة على مناطق المملكة المختلفة وفق الرسم البياني اآلتي:

أعيان 
األوقاف

اإلجماليمحالت تجاريةوحدات سكنيةشققأراضي سكنيةأراضي زراعية

1058617693174634الرياض

787161410736912122مكة المكرمة

695425180422876المدينة المنورة

7463563074819القصيم

26435111173394المنطقة الشرقية

15082745096815283عسير

000202تبوك

01432123161463حائل

000404الحدود الشمالية

41581155011245438جازان

4813996569357نجران

202624017262093الباحة

08021222الجوف
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وقـفــــًا
29,507

وحدات سكنية
330

شقق
1012

 أراضي سكنية
3803

أراضي زراعية
22613

محالت تحارية
1749
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إنجــاز األمــر الســامي الكريــم رقــم 477 وتاريــخ 1439/9/7هـــ، 	 
والمتضمــن الموافقــة علــى تكليــف الهيئــة بإعــداد دراســة 
حــول الصنــدوق الوقفــي للعنايــة بالمســاجد وتــم االنتهــاء 
ــوزراء. ــراء بمجلــس ال ــة الخب مــن إعدادهــا وهــي قيــد الرفــع لهيئ

إنجــاز األمــر الســامي الكريــم رقــم 6651 وتاريــخ 1438/2/7 هـ، 	 
بشــأن دراســة وضــع خطة تنفيذيــة ينتقل بموجبهــا الموظفين 
والوظائــف )الشــاغرة والمشــغولة(، والوثائــق والمخصصــات 
والخطــط  الممتلــكات  وكذلــك  باألوقــاف،  الخاصــة  الماليــة 
والمشــروعات والدراســات للمشــروعات القائمة والمستقبلية 
المتعلقــة باألوقــاف وتــم االنتهــاء مــن إعــداد المحضــر النهائي 

مــن اللجنــة ورفعــه إلــى هيئــة الخبــراء.

الهيئة في 
عام من اإلنجازات

األوامر الملكية
وقرارات مجلس الوزراء
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لتحقيــق الجــودة ورفــع مســتوى األداء داخــل منظومــة الهيئــة، أطلقــت هــذه الركيــزة 
مــن خــال تحديــث األنظمــة التــي تعمــل بهــا الهيئــة، والرفــع مــن سياســة اإلفصــاح، 

ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز الرقابــة والشــفافية.

وعملت الهيئة لتحقيق ذلك على ما يلي:

تــّم إعــداد أكثــر مــن 12 الئحــة تنظيميــة 
داخليــة لتغطــي معظــم مجــاالت العمــل 
فــي الهيئــة، وهــي: )الائحــة الماليــة، 
الئحــة أحكام المشــتريات والعقــود، الئحة 
مجلــس اإلدارة، الئحــة اللجنــة التنفيذيــة، 
الئحــة لجنــة الرقابــة والمراجعــة الداخليــة، 
الئحة اللجنة االستشارية، الئحة الحوكمة، 
مصفوفــة الصاحيــات، الئحــة سياســة 
ــات، سياســة المــوارد  ــض الصاحي تفوي
والتصــرف  االســتثمار  البشــرية، الئحــة 
فــي أعيــان األوقــاف، ميثــاق الحوكمــة، 
الئحــة اإلبــاغ عــن األوقــاف المجهولــة(.

تــم العمــل علــى إعــداد تقريــر شــامل 
يتــم مــن خالــه معرفــة واقــع منظمــات 
القطــاع غيــر الربحــي ودراســة وضعهــا 
بمراجعــة  الهيئــة  تقــوم  كمــا  الراهــن، 
بالقطــاع  المتعلقــة  واللوائــح  األنظمــة 
مــع  تتناســب  يجعلهــا  ممــا  الوقفــي، 

الحديثــة. واللوائــح  األنظمــة 

الداخليــة  التنظيميــة  اللوائــح  إعــداد 
العمــل: لمجــاالت 

واقــع  لمعرفــة  شــامل  تقريــر  إعــداد 
أوقــاف منظمــات القطــاع غيــر الربحــي:

اإلنجازات في ركيزة تطوير 
األنظمة وحوكمة القطاع
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ــي  ــر الربح ــة القطــاع غي ــم تأســيس لجن ت
ــر  ــة تيســير وذلــك بمشــاركة أكث فــي لجن
مــن 15 جهــة حكوميــة لمعالجــة أكثــر مــن 
41 عائقــًا تواجــه القطــاع غيــر الربحــي لدى 

مختلــف الجهــات.

يأتــي ذلــك اهتمامــًا بتطويــر اســتراتيجية 
الهيئــة، وتكمــن أهميتــه فــي عــدم وجــود 
نظــام خــاص باألوقــاف ينظــم مجــاالت 
القطــاع  وحوكمــة  والرقابــة  اإلشــراف 
سيســاهم  كمــا  األهلــي،  الوقفــي 
القطــاع  لهــذا  حاكــم  إطــار  إيجــاد  فــي 
قطــاع  أن  وخاصــًة  مكوناتــه،  بمختلــف 
األخيــرة  اآلونــة  فــي  ينمــو  األوقــاف 
بشــكل متســارع ويتطلــب وجــود نظــام 
يســهم فــي تنظيــم هــذا القطــاع الواعــد.

تأســيس لجنــة القطــاع غيــر الربحــي فــي 
العامــة  الهيئــة  برئاســة  تيســير  لجنــة 

لألوقــاف:

العمل على إعداد مشروع نظام األوقاف:

يأتــي إطــاق المركــز الوطنــي للدراســات 
والبحــوث الوقفيــة عامــًا أساســيًا للبــدء 
في إعداد ســت دراســات تشمل ما يلي:

للدراســات  الوطنــي  المركــز  تأســيس 
وإطالقــه: الوقفيــة  والبحــوث 

دراسة حول 
صندوق دعم 

المعسرين

دراسة العوامل 
المؤثرة على إثبات 

األوقاف وبقية 
اإلنهاءات

دراسة األوقاف 
التاريخية في منطقة 

المدينة المنورة

دراسة حول 
اإلنفاق الحكومي 
على خط الكفاية

دراسة حول 
النماذج 

االسترشادية 
للصكوك الوقفية

دراسة زكاة 
األوقاف
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عملــت الهيئــة علــى تحســين العمــل فــي قطــاع األوقــاف مــن خــال جلــب الواقفيــن 
الجدد، والتنوع في المحافظ االســتثمارية، والســعي في تحقيق االســتدامة المالية 

للقطــاع غيــر الربحــي، ومــا أنجزتــه الهيئــة لتحقيــق هــذه الركيــزة مــا يلي:

تحديد توجهات التحول الرقمي من خالل بناء البنية التحتية العامة للهيئة لخدمة 	 
المســتفيدين مــن موظفيــن وعمــالء، وتصميــم العديــد مــن المنصــات التــي 
تساهم في تحسين سير العمل لمنظومة الهيئة، ومن هذه المنصات ما يلي:

إلطــاق صناديق وقفية نموذجية 
متخصصــة فــي مجــاالت التنميــة 

ذات العاقــة.

تّم أرشفة أكثر من

200,000
وثيقــة مــن أصل مليونــي وثيقة.

إعـداد دراسـة

اإلنجازات في ركيزة 
تنمية قطاع األوقاف

منصة 
الواقفين

منصة االستثمار

منصة 
استدامة

المنصة الذكية 
لألوقاف

منصة 
النّظـــار

منصة التمويل 
الجماعي

منصة 
المستفيدين

منصة 
المصارف
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حيــث أصــدرت الهيئــة خدمــة التســجيل 
موقــع  فــي  إلكترونيــة  منصــة  فــي 
الواقفيــن  مســاعدة  بهــدف  الهيئــة 
ــدى  ــّم تســجيل أوقافهــم ل ــار، ليت والنّظ

الهيئــة ومــن ثــّم الحصــول علــى شــهادة 
تســهيل  خالهــا  مــن  يتــّم  تســجيل، 
ذات  الجهــات  مــع  األوقــاف  إجــراءات 

العاقــة.

يأتــي ذلــك ألهميــة صكــوك األوقــاف 
وأهميــة تطويرهــا ونمذجتهــا، لتكــون أحــد 
األدوات الهامــة فــي ضمــان عــدم تعطــل 
األوقــاف وحوكمتهــا وفق أفضــل النماذج 

المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال، وبنــاًء 
علــى ذلــك يتــّم إضافتهــا لنظــام ناجــز لدى 
وزارة العــدل، وبالتالــي، االســتفادة منهــا 
مــن قبــل القضــاة والراغبين فــي الوقف.

بهــدف تعظيــم المنافع وتقليل المخاطر، 
التخطيــط  بإعــداد  الهيئــة  قامــت  فقــد 
الزكــوي والضريبــي للهيئــة، ممــا يســاعد 
ــة  ــن الزكوي العمــاء فــي معرفــة القواني
تؤثــر  قــد  والتــي  المتغيــرة  والضريبيــة 

قامــت  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  عليهــم، 
الهيئــة بدراســة جميــع فــرص الضرائــب 
والــزكاة المتاحــة لهــم وتعظيــم الفــرص 
المســتقبلية مــع االمتثــال لنظــام الدولــة 

فــي الــزكاة والدخــل.

التعاقد مع شركة متخصصة إلعداد صيغ معاصرة للصكوك الوقفية:

إعداد التخطيط الزكوي الضريبي للهيئة واألوقاف، وشركة أوقاف االستثمارية:

قامــت الهيئــة العامــة لألوقــاف بتوقيــع 
اتفاقيــة مــع وزارة العــدل؛ والتــي تهــدف 
إلــى وصــول البيانــات بأطــٍر رقميــة بيــن 
الصكــوك  عــن  واالســتعام  الجهتيــن، 

الوقفيــة، باإلضافــة إلــى بنــاء البرامــج 
عمليــة  لضمــان  الازمــة  والتطبيقــات 
البيانــات  تبــادل  واســتمرارية  االتصــال 

ــن. ــن الجانبي بي

االتفاقيات ومذكرات التعاون:

إطالق خدمة تسجيل األوقاف إلكترونيًا:
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وترّكز الهيئة في هذا على جعل المصارف الوقفية ذات أثٍر فعال في برامجها الوقفية.
ولتفعيــل ذلــك فقــد قامــت الهيئــة بالعديــد مــن اإلنجــازات المذكــورة فيمــا يلــي:

تحديــد الصكــوك الوقفيــة لتحديــد شــروط الواقفيــن وبنــاء قواعــد بيانــات ألكثــر 	 
مــن 8500 وقــف، وتحديــد أرصدتهــا وإيراداتهــا وشــروط الواقفيــن.

االنتهــاء مــن بنــاء اســتراتيجية البرنامــج التنمــوي المشــترك بيــن الهيئــة العامــة 	 
لألوقــاف ووزارة العمــل والمتمثــل فــي )برنامــج اســتدامة وتمكيــن(، حيــث 

ــاث مســارات: يتضمــن ث

مسار 
االستدامة

صندوق دعم 
شبكة المانحينالجمعيات األهلية

الصناديق الوقفية 
الصكوك الوقفيةالتنموية

االستثمار 
االجتماعي

الصناديق 
االستثمارية الوقفية

صندوق خدمة 
ضيوف الرحمن

منصة التمويل 
االجتماعي

مصارف األوقاف العامة 
)أوجه البّر العامة(

المحافظ االستثمارية 
الوقفية
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اإلنجازات في ركيزة 
تطوير المصارف
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مسار 
التمـكين

مسار 
التكـامــل

تشريعات إلعفاء 
الجمعيات واألوقاف من 

الرسوم والضرائب

تحديد وتقييم وتصنيف 
الشركاء

تشريعات لتحفيز تأسيس 
كيانات غير ربحية جديدة

رفع مستوى كفاءة اإلنفاق 
للجهات غير الربحية

تطوير قدرات العاملين في 
القطاع غير الربحي

بناء قدرات للكيانات غير 
الربحية والوقفية

توعية المجتمع عن 
دور القطاع غير الربحي 
واألوقاف في التنمية

التنسيق مع الشركاء لتحديد 
األولويات واالحتياجات 

التنموية في مجاالت التركيز

بناء منهجية األثر الجمعي 
لبناء شراكات تخّصصية 

ونوعية

توجيه المسؤولية 
االجتماعية والمانحين نحو 

االحتياجات واألولويات 
التنموية

تشريعات لتوسيع أنواع 
ونماذج األوقاف

تمويل االحتياجات التنموية 
للجهات الحكومية

قياس أثر القطاع غير الربحي 
في مجاالت التركيز

التكامل مع أوقاف 
الجامعات وتعزيز دورها في 

تطوير التعليم ومخرجاته 
والمساهمة في تطور 

القطاع غير الربحي
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اهتمامــًا بهــذه الركيــزة قامــت الهيئــة بســّن العديــد مــن القوانين التي تضمــن الرقابة 
الفّعالة على األعمال الوقفية، بما يضمن استمرارية تميز العمل المؤسسي للهيئة.

ومن اإلنجازات التي قامت بها الهيئة لتحقيق ذلك، ما يلي:

االنتهــاء مــن إعــداد اســتراتيجية الهيئــة العامــة لألوقــاف لخمــس ســنوات 	 
قادمــة، وتتضمــن هــذه االســتراتيجية:

االنتهــاء مــن إعــداد هيــكل تنظيمــي شــامل لــكّل قطاعــات وإدارات الهيئــة 	 
وفروعهــا، بمختلــف مســتوياتها اإلداريــة، وتحديــد االحتياجــات حســب المهــام 

الموكلــة لــكل إدارة وفــق نظامهــا واختصاصاتهــا.
االنتهــاء مــن تجهيــز مقــر الهيئــة فــي الريــاض، ومباشــرة العمــل فيــه، وجــاري 	 

العمــل علــى تجهيــز مقــر المركــز فــي كل مــن مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة.

هدفًاالرسالةالرؤية

برنامجًا ومشروعًامؤشرًامبادرة

أكثر منأكثر من

12

3436125

اإلنجازات في ركيزة تعزيز 
التميز المؤسسي
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اعتمــاد محضــر اللجنــة الخاصــة بفصــل االختصاصــات بيــن الهيئــة العامــة 	 
لألوقــاف، ووزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد ورفعــه إلى المقام 

الســامي.
نقــل الحســابات البنكيــة والمشــاريع والدراســات واالســتثمارات مــن وزارة 	 

الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد للهيئــة العامــة لألوقــاف، ونقــل 93 
موظفــًا مــن موظفــي الــوزارة إلــى الهيئــة.

ــًا فــي الهيئــة وأكثــر مــن 100 موظــف فــي المقــر 	  تعييــن أكثــر مــن 30 قيادّي
الرئيســي والفــروع، وذلــك مــن ضمــن خطط اســتقطاب الكفاءات مــن الموارد 

البشــرية فــي مختلــف التخصصــات.
التحول من النظام الورقي لاتصاالت اإلدارية إلى النظام اإللكتروني.	 
إطــاق مشــروع األرصــدة االفتتاحيــة وبنــاء النظــام المالــي للهيئــة واألوقاف، 	 

ــد  ــه ال توج ــث أن ــة، حي ــا المالي ــى إصــدار قوائمه ــة عل ــذي سيســاعد الهيئ وال
قوائــم ماليــة لألوقــاف منــذ عــام 1432هـــ، ممــا يتطلــب الجهــد فــي العمــل 
علــى هــذا المشــروع، والــذي سيســهم فــي التخطيــط المالــي للهيئــة وتحديــد 

الوضــع المالــي لألوقــاف وللهيئــة.

وتتضمــن عــدد مــن الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا لعمــاء الهيئــة ومــن 	 
أبرزهــا:

خدمة 
االستشارات 

الوقفية

خدمة التوثيق 
للوكاالت الوقفية

خدمة إثبات 
األوقاف

الخدمات 
الذاتية

القسم 
النسائي

خدمة كبار 
الواقفين

خدمة الصكوك 
الوقفية 

النموذجية 
االسترشادية

خدمة مراكز 
الصلح

خدمة اإلباغ 
عن األوقاف 

المجهولة 
والمتعثرة

خدمة المنتجات 
الوقفية
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ــع  ــي تســاهم فــي تنوي ــازات الت ــد مــن اإلنج ــك بالعدي ــل ذل ــة مــن أج قامــت الهيئ
ــي: ــا يل ــا م ــا، ومنه مصــادر دخله

للهيئــة باســم )شــركة أوقــاف لاســتثمار( 	  الــذراع االســتثماري  تأســيس 
إلدارة محفظــة االســتثمار الخاّصــة بالهيئــة، وإدارة األعيــان الوقفيــة، وقــد 
تــّم تشــكيل مجلــس إدارتهــا وتعييــن الرئيــس التنفيــذي لهــا. وعملــت هــذه 

ــي: ــى مــا يل ــة عل ــرة الماضي الشــركة خــال الفت

o
العمــل،  نمــوذج  وإعــداد  التنظيمــي،  الهيــكل  وبنــاء  التأســيس 

االســتثمار. إدارة  اتفاقيــة  وصياغــة 

o
إطــاق مشــروع أتمتــة إعانــات الفــرص االســتثمارية التــي تطرحهــا 

الهيئــة وتفعيــل هــذه الخدمة.

o
االستشــارية  المكاتــب  أحــد  مــع  االســتثمار  اســتراتيجية  بنــاء 

المجــال. هــذا  فــي  المتخّصصــة 

o.معالجة تمثيل الهيئة في الشركات التي ساهمت فيها

o
مراجعــة اإليجــارات القائمــة، وتشــكيل عــدة لجــان لتقييــم اإليجــارات 

فــي مناطــق المملكــة.

o
رفــع كفــاءة التحصيــل عبــر تحصيــل ومعالجــة مــا يتجــاوز )70( مليــون 

ريــال من المتأخــرات المالية. 

o
تفعيــل االســتفادة من الشــركات المتخّصصة فــي التقييم العقاري 
عبــر التعاقــد مــع )12( شــركة تقييــم عقــاري حول المملكــة للتأكد من 

عدالــة أســعار التأجيــر وبنــاء قواعــد البيانات ألعيــان األوقاف.

o
رفــع كفــاءة االســتغال لمبلــغ النقــد الموجود في حســابات الهيئة، 
عائــد ســنوي  وبمتوســط  المخاطــر  منخفضــة  اســتثمارات  فــي 

ــال ســعودي. ــار ري ــغ )2( ملي )3.37%( لمبل

o
إطاق الشراكات مع المطورين العقاريين والصناديق االستثمارية 

فيما يخص بعض المشــاريع الريادية.

اإلنجازات في ركيزة 
تنويع مصادر الدخل
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إعداد تعليمات الترخيص للصناديق الوقفية االستثمارية.	 
إطاق حملة إعامية للتعريف بالصناديق االستثمارية الوقفية.	 
وترميــم 	  لتطويــر  االســتثمارية  الوقفيــة  الصناديــق  مــن  عــدد  تأســيس 

الوقفيــة. العاقــات 
معالجــة وضــع أكثــر مــن 12 شــركة تســاهم فيهــا الهيئــة، أو تملــك فيهــا 	 

حصصــًا.
البــدء فــي تحصيــل تعويضــات األوقــاف العامــة بالتنســيق مــع وزارة المالية، 	 

والتــي تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن 7 مليــارات ريــال.
تحســين العوائــد الماليــة لمحفظــة األوقــاف االســتثمارية، وعملــت الهيئــة 	 

الغبطــة  وتحقيــق  األوقــاف،  مجــال  فــي  التوســع  ألهميــة  ذلــك  علــى 
والمصلحــة لألوقــاف، وذلــك مــن خــال حصــر األوقــاف المســتثمرة وغيــر 
المســتثمرة وتحديــد إيراداتهــا والعمــل علــى مراجعــة القيــم اإليجاريــة وفــق 
ــة  ــر آليــات االســتثمار، وإعــادة هيكل العقــود المبرمــة، باإلضافــة إلــى تطوي
بعــض االســتثمارات المتعثــرة، والبحــث عــن فــرص اســتثمارية ُمجديــة ذات 

ــد ُمجزيــة. عوائ

من المتأخرات 
المالية

رفع كفاءة 
التحصيل عبر 

تحصيل ومعالجة 
ما يتجاوز

70
مليون ريال

معالجة وضع 
أكثر من

12
شركة تساهم 

فيها الهيئة

التعاقد مع

12
شركة تقييم عقاري 

حول المملكة للتأكد من 
عدالة أسعار التأجير وبناء 
قواعد البيانات ألعيان 

األوقاف
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التحديات
فــي نهايــة عــام حافــل بالعمــل واإلنجــاز، ووجــود أعمــال قــد تحّققــت، وأخــرى ســيتم 
ــم الوصــول  ــات ت ــا المرســومة، واكتمــال أهــداف وطموح اســتكمالها وفــق خططه
لهــا؛ كانــت هنــاك الكثيــر مــن التحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــا الهيئــة وقطاعاتها 

للعــام 2018.

هــذه التحديــات والصعوبــات شــّكلت نوعــًا مــن الدافــع الســتمرار العمــل والوصــول 
ألعلــى المســتويات مــن التطــور والنمــو فــي أعمــال الهيئــة وأهدافهــا، بمــا يخــدم 

ويواكــب مســيرة الوطــن نحــو التطــور واالزدهــار وتحقيــق رؤيتــه الحكيمــة 2030.

التحديات على المستوى التنظيمي:	 
تداخــل إجــراءات العمــل المتعلــق باألوقــاف مع كثير من القطاعــات والجهات  –

الحكوميــة مثــل المجلس األعلى للقضــاء ووزارة العدل.

وجــود عــدد كبيــر ومتنــوع مــن القضايــا الدائــرة فــي المحاكــم وتراكمهــا منــذ  –
ســنوات.

عدم االنتهاء من عملية فصل االختصاصات مع وزارة الشــؤون اإلســامية  –
والــذي نتــج عنــه عــدم تمكــن الهيئة من الحصــول على المســتندات والوثائق 

والسجات الخاصة باألوقاف.

التحديات 
والتطلعات
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غيــاب األنظمــة التــي تعطــي الهيئــة الحــق فــي فرض العقوبــات والجــزاءات  –
علــى القطــاع التــي تشــرف عليــه الهيئــة فــي حــال عــدم االلتــزام باألنظمــة 
واللوائــح ذات الصلــة، حيــث يتــّم فقــط تحريــك دعــوى لــدى القضــاء فــي حال 

ثبــوت عــدم االلتــزام.

حجــم القطــاع الوقفــي األهلــي والــذي يتطلــب وجــود لوائــح وتعليمــات  –
ــى القطــاع. ــة عل ــم والرقاب ــة التنظي ــم عملي تنّظ

القضايــا القانونيــة الدائــرة فــي المحاكــم لكثيــر مــن أعيــان األوقــاف التــي  –
تحــت نظــارة الهيئــة.

طــول إجــراءات إثبــات األوقــاف والقيــود المفروضــة علــى تصرفــات النظــار،  –
مــن بيــع وشــراء واســتبدال أعيــان األوقــاف وغيرهــا مــن قضايــا اإلنهــاءات 
ذات العاقــة باألوقــاف وفــق اإلجــراءات القضائيــة، وهــذا لــه أثــره على نمو 

قطــاع األوقــاف وتنميــة أصولــه وتنوعهــا.

التحديات على المستوى التطويري:	 
عــدم اســتكمال الربــط اآللــي مــع الجهــات والقطاعــات األخــرى، مثــل )وزارة  –

العــدل، ديــوان المظالــم( وغيرهــا مــن الجهــات ذات العاقــة. 

صعوبات في التعامل مع العقارات المتناهية الصغر. –

ال يوجــد قوائــم ماليــة مدّققــة منــذ عــام 1432 هـــ حتــى تاريخــه مّمــا يعيــق  –
معرفــة األرصــدة االفتتاحيــة لألوقــاف وتفاصيــل العمليــات التاريخيــة، مّمــا 

يترّتــب عليــه إعــادة تســجيل هــذه البيانــات لتلــك الســنوات وتدقيقهــا.

عــدم وجــود قائمــة متكاملــة باألوقــاف المحصــورة فــي المملكــة وذلــك  –
لمعرفة تفاصيل هذه األوقاف ومعرفة موقفها المالي ولتســهيل عملية 

اســتثمارها وصــرف شــروط واقفيهــا وإصــدار التقاريــر لــكل وقــف.

ال يوجد بيانات خاصة بحصر شروط الواقفين ونظام يساعد على إدارتها. –

عدم استكمال البنية التحتية التقنّية للهيئة. –

تأّخــر صــرف تعويضــات األوقــاف المنزوعــة ملكيتهــا حيــث يوجــد أكثــر من 10  –
مليــار ريــال ألوقــاف منزوعــة ملكيتهــا للهيئــة فــي كل مــن )مكــة المكرمــة، 
والمدينــة المنــورة(، مّمــا أّثــر علــى إيجــاد البديــل لتلــك األوقــاف، وهــذا لــه 
أثــره علــى المســتفيدين مــن تلــك األوقــاف وتعّطــل المصــارف، وعــدم 
ــة  ــة للهيئ ــر علــى المــاءة المالي ــا أّث ــد مــن تلــك األوقــاف مّم ــق عوائ تحقي

وإضعــاف إيراداتهــا.



التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف 52

ضعــف إيــرادات غــال األوقــاف بســبب عــدم تنــوع المحفظــة االســتثمارية  –
للهيئــة، وأيضــًا المســاهمة فــي شــركات ليســت ذات جــدوى اقتصاديــة بناًء 
علــى مــا تــّم ســابقًا فــي مجــال االســتثمار، ووجــود مبالــغ تعويضــات كبيــرة 
لألوقــاف لــم يتــّم صرفهــا مّمــا ترتــب علــى ذلــك انخفــاض فــي عوائــد غال 

األوقــاف.

تعّطــل صــرف غــال األوقــاف وفــق شــروط الواقفيــن، وعــدم صــرف كثيــر  –
منهــا لســنوات طويلــة حيــث ال تتجــاوز نســبة مــا تــم صرفــه 13 % مــن 
إجمالــي شــروط الواقفيــن ممــا عطــل حقــوق المســتفيدين منهــا، كمــا أنهــا 

غيــر محصــورة ومحــددة وال يوجــد رصــد دقيــق لهــا.

عــدم وجــود قواعــد بيانــات ومعلومــات كافيــة لألوقــاف التــي تتولــى الهيئة  –
النظــارة عليهــا، مّمــا يعيــق العمــل التطويــري لقطــاع األوقاف.

التحديات على المستوى االجتماعي:	 

تنوع وتعدد أعيان األوقاف في مناطق المملكة المختلفة. –

الحكر والصبرة والعرق التي ترتبط ببعض أعيان األوقاف. –

عــدم وجــود معلومــات تتعلــق بأعيــان األوقــاف، مــن معلومــات كافية تتعلق  –
بنــوع وطبيعــة وموقع األوقاف، واســتثمارات األوقاف وشــروط الواقفين، 

وغيرها.

ــة الوعــي االجتماعــي بأهميــة تنظيــم األوقــاف وضــرورة إدراجهــا تحــت  – قّل
مظّلــة رســمية.

شّكلت التحديات 
والصعوبات نوعًا من 

الدافع الستمرار العمل 
والوصول ألعلى 

المستويات من التطور 
والنمو في أعمال 

الهيئة وأهدافها

“
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المقترحات
االهتمــام بالمســتقبل مــن طبيعة المؤسســات والمنّظمات الناجحــة، واالهتمام بما 
ســيكون عليــه الغــد نابــٌع مــن الرؤيــة التــي تستشــرف المســتقبل ومــن الطموحــات 

التــي تســعى لهــا تلــك الجهــات.

مــن هنــا جــاءت هــذه المقترحــات التــي تتبّناها الهيئة ممثلٌة بــكّل القطاعــات واإلدارات 
التابعــة لهــا، لتنطلــق مــن واقعهــا وقدراتهــا وإمكانياتهــا وقيمهــا وثوابتهــا، لبنــاء 
ــا،  ــة به ــزة للقــوى البشــرية العامل ــة متطــّورة وداعمــة ومحّف مســتقبل أفضــل وبيئ

واألوقــاف المســتفيدة مــن خدمــات وبرامــج الهيئــة.

المقترحات على المستوى التنظيمي:	 

أهمية تكامل وتنسيق األعمال مع الجهات ذات العاقة باألوقاف. –

إيجاد مسار خاص بقضايا األوقاف في الجهات ذات العاقة. –

إعفاء األوقاف من الضرائب والرسوم لتحفيز االستثمارات الوقفية. –

صرف تعويضات األوقاف لضمان إيجاد البدل وتنفيذ شروط الواقفين. –

ضــرورة تســريع فصــل االختصاصــات لتســليم كافــة المســتندات والوثائــق  –
الموجــودة لــدى وزارة الشــؤون اإلســامية والمتعلقــة باألوقــاف، لمــا 
يترّتــب عليهــا مــن أهميــة بالغــة فــي إنجــاز عــدد كبيــر مــن األعمــال، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بمعرفــة األرصــدة االفتتاحية لألوقاف مما يســاعد علــى إعداد 

القوائــم الماليــة لألوقــاف والتــي نــّص عليهــا نظــام الهيئــة.

المقترحات على المستوى التطويري:	 

معالجــة العوائــق التــي تواجــه األوقــاف، وتؤثــر علــى نمــو القطــاع وزيــادة  –
إســهاماته التنمويــة، وأهمهــا مــا يتعلــق باإلثبــات والتوثيــق والتصــّرف 

بأعيــان األوقــاف وبقيــة اإلنهــاءات ذات العاقــة.

منــح الصاحيــات فــي فــرض بعــض العقوبــات والجــزاءات علــى نّظــار  –
األوقــاف الذيــن يثبــت عليهــم تفريــط بــإدارة األوقــاف التــي تحــت نظارتهــم.

المقترحات على المستوى االجتماعي:	 

رفع الوعي االجتماعي بأهمية األوقاف ودورها في تنمية المجتمع. –

االلتقــاء بمجالــس نظــارة األوقــاف واطاعهــم علــى ضــرورة االنضمام تحت  –
مظّلــة الهيئة.
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