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عن 
الهيئة 

تعزيــًزا لــدور قطــاع األوقــاف فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكافــل 
االجتماعــي؛ تأسســت الهيئــة العامــة لألوقــاف بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
م/11 بتاريــخ 1437/2/26هـــ فــي مدينــة الريــاض كهيئة عامة ذات شــخصية اعتبارية 

تتمتــع باالســتقالل المالــي واإلداري، وترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء.

وباســتراتيجية واضحــة رســمت الهيئــة طريقهــا للنهــوض بقطــاع األوقــاف فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، لتســاهم في ترســيخ مكانته في المجتمــع، وتحافظ 
علــى تنظيمــه وتطويــره وتنميتــه، وتجعــل منــه صناعــة واعــدة ودوًرا رئيســًيا فــي 

تحقيــق االســتدامة للقطــاع غيــر الربحــي.

رسمت الهيئة العامة 
لألوقاف طريقها 
للنهوض بقطاع 

األوقاف في المملكة 
العربية السعودية وفق 

استراتيجية واضحة

“
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اهتمــت القيــادة الرشــيدة بقطــاع األوقــاف في المملكــة والذي 
مــر بمراحــل تطــّور عــدة، تولــى اإلشــراف عليــه عــدد مــن الجهــات 
الرســمية، حتــى ُأســِند للهيئــة العامــة لألوقــاف مهمــة اإلشــراف 
علــى األوقــاف لتقــوم بدورهــا المهــم والحيــوي فــي التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة.

مسيرتنا
إنشاء وزارة 

الحج واألوقاف

صدور األمر الملكي بإنشاء 
وزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد

1381هـ

1414هـ

صدور نظام مجلس األوقاف
 األعلى

إنشاء الهيئة العامة
 لألوقاف

ممارسة 
الهيئة اختصاصاتها

1386هـ

1431هـ

1438هـ

1393هـ

1437هـ

صدور الئحة تنظيم األوقاف 
الخيرية

صدور نظام الهيئة العامة 
لألوقاف
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رؤيتنا
أن نكــون الداعــم الرئيــس للنهــوض بقطــاع األوقــاف فــي 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

رسالتنا
تنظيــم األوقــاف وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا 
فــي  دورهــا  مــن  ويعــزز  الواقفيــن،  شــروط  يحقــق  بمــا 
ــا لمقاصــد الشــريعة  التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وفًق

.2030 المملكــة  ورؤيــة  واألنظمــة  اإلســالمية 
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قيمنا
تحقيق مقاصد الشريعة.المسؤولية التنموية.

الصدق والشفافية.المسؤولية االجتماعية.

تعظيم األثر التنموي.

التعلم واالحترافية.

روح الفريق الواحد.

نسعى لزرع قيمنا في 
تعامالت المنتمين 

لقطاع األوقاف

“
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استراتيجيتنا
ــق رؤيتهــا فــي  ــق واضحــة لتحقي ــى خارطــة طري ــة عل ــز الهيئ ترتك
النهــوض بقطــاع األوقــاف فــي المملكــة، والمحافظــة علــى 
اســتمرارية دوره الحيــوي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

مــن خــالل اســتراتيجية دقيقــة تتضمــن:

ركائز
5

مؤشر
35

مبادرة
34

هدفًا
12

دورنا
المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

تعمــل الهيئــة مــن منطلــق اختصاصاتهــا علــى أن يكــون لهــا دور 
جوهــري بالنهــوض بقطــاع األوقــاف فــي المملكــة وتطويــره 
وحوكمتــه، ومســاهمة بــارزة فــي تحقيــق االســتدامة الماليــة 
ــة مــع  ــم اســتراتيجية الهيئ ــر الربحــي، مــن خــالل تناغ للقطــاع غي

أهــداف رؤيــة المملكــة 2030:

 تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية.

 حوكمة قطاع األوقاف.

 تمكين حياة عامرة وصحية.

 تنمية وتنويع االقتصاد.

 زيادة معدالت فرص العمل.
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مبادراتنا
تهــدف الهيئــة إلــى تحقيــق ركائزهــا وأهدافهــا االســتراتيجية لتعزيــز األثــر التنمــوي لقطــاع األوقــاف، مــن خــالل إطــالق 34 مبــادرة 
تتضمــن العديــد مــن البرامــج والمشــاريع التنمويــة التــي تخــدم هــذا التوجــه، وُتســهم فــي تفعيــل دورهــا الرئيســي فــي التنميــة 

ــة. االقتصاديــة واالجتماعي

ومن أبرز مبادرات الهيئة: 

تطوير األنظمة واللوائح 
القائمة ذات العالقة بقطاع 

األوقاف.

تأسيس وتشغيل المركز 
الوطني للدراسات والبحوث 

الوقفية.

إنشاء مراكز خدمات األوقاف.

تعزيز الكفاءة واألهلية
 للُنّظار.

ابتكار حزمة محفزات 
للواقفين.

جائزة التميز الوقفي.

تأسيس الذراع االستثماري 
للهيئة )شركة أوقاف(.

حصر وتسجيل األوقاف داخل 
وخارج المملكة.

تطوير أوقاف الجمعيات 
األهلية.

إعداد األنظمة واللوائح 
والسياسات الممكنة للهيئة 

ولقطاع األوقاف للقيام 
بأدوارهم.

تطوير سياسات ومعايير 
االلتزام والتوعية بها.

تطوير برامج وآليات اإلفصاح 
والحوكمة.

01

05

0910

02

06

03

07

11

04

08

12

بناء الشراكات التنموية.

تطوير منظومة “أنظمة 
العمل الذكية” إلدارة األوقاف.

حصر شروط الواقفين 
وتصنيفها.

13

14

15
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التنمية 
المستدامة

تواصــل الهيئــة تعزيــز قدراتهــا في المجــاالت التنموية المختلفة، 
وتوجيــه مصــارف األوقــاف بالتكامل مع شــركائها نحــو االحتياجات 
واألولويــات التنمويــة فــي المجتمــع، وتضــع شــروط الواقفيــن 

محــل اهتمــام لتنفيذهــا علــى الوجــه األكمــل، مــن خــالل:

ابتكار برامج تنموية في 
مختلف المجاالت الصحية، 

واالجتماعية، والتعليمية.

المساهمة بزيادة نسبة 
المشاريع الخيرية 

المستدامة.

تمكين وتشجيع العمل 
التطوعي في المجتمع.

0102

03

إطالق 34 مبادرة 
تتضمن حزمة من 
البرامج والمشاريع 

التطويرية والتنموية

“
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تتولــى الهيئــة عــدًدا مــن المهــام تجــاه األوقــاف العامــة والخاصــة 
والمشــتركة، والتــي مــن شــأنها تنظيــم العمــل الوقفــي، وذلــك 
والتحديــات  األوقــاف،  لقطــاع  الراهــن  الوضــع  دراســة  بعــد 
والمخاطــر التــي تواجهــه بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة، 
واعتمــدت فــي تطبيقهــا لهــذه المهــام علــى أفضــل الممارســات 

ــة. ــر العالمي والمعايي

مهامنا

070809

01
اإلشراف الرقابي على أعمال 

الَنظارة، واتخاذ اإلجراءات 
النظامية لتحقيق أهداف 
الوقف دون الدخول في 

أعمال الَنظارة.

02
الموافقة على طلبات إنشاء 
األوقاف العامة والمشتركة 
التي ُتّمول عن طريق جمع 

التبرعات.

101112
صرف غالل األوقاف على 

األغراض الموقوفة من أجلها. 
المساهمة في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. 

03
الَنَظارة على األوقاف العامة 
والخاصة والمشتركة، إال إذا 

اشترط الواقف أن يتولى 
الَنظارة شخص أو جهة غير 

الهيئة. 

05
إدارة األوقاف التي يكون 

لها ناظر غير الهيئة بناء على 
طلب الناظر.

04
تسجيل جميع األوقاف في 

المملكة. 

06
اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لالستفادة من األموال 

الموقوفة الثابتة والمنقولة 
خارج المملكة على أوجه ِبّر 

داخل المملكة.

حصر األموال الموقوفة، وبناء 
قاعدة معلومات عامة عنها. 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير 
العمل الوقفي.

تطوير الصيغ الوقفية القائمة، 
وإيجاد صيغ وقفية جديدة. 

ومن أبرز مهام الهيئة:

إقامة المشروعات الوقفية، 
وتطوير األوقاف، وتنميتها 

والمحافظة عليها. 
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تهتــم الهيئــة بكفاءاتهــا وخبراتهــا وكوادرهــا الوطنيــة؛ كونهــم 
العامــل الرئيــس للوصــول إلــى تطلعاتهــا المســتقبلية، وتعمــل 
بــكل جهــد والتــزام مــن خــالل هيــكل تنظيمــي متكامــل لتحقيــق 
التنمويــة فــي  أهدافهــا وتقديــم خدماتهــا وســد االحتياجــات 

مختلــف المجــاالت.

الهيكل التنظيمي
مجلس إدارة الهيئة

لجنة الرقابة والمراجعة

قطاع الشؤون الماليةقطاع التنظيم والرقابة

رئيس مجلس إدارة الهيئة
األمانة العامة لمجلس 

اإلدارة

اإلدارة العامة
لالتصال المؤسسي

اإلدارة العامة 
للتخطيط االستراتيجي
والتميز المؤسسي

اللجنة االستشارية

مكتب 
المحافظ

مركز الدراسات 
والبحوث الوقفية

شركة أوقاف لالستثمار 
)الذراع االستثماري(

المحافظ

اللجنة التنفيذية

وحدة 
المستشارين

المراجعة الداخلية

قطاع المصارف وخدمات 
قطاع الخدمات المساندةاألوقاف
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ُتقــّدم الهيئــة مــن خــالل مراكــز الخدمــات، خدمــات شــاملة ومتنوعــة وفــق أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة حســب اختصاصهــا 
فــي هــذا المجــال، كمــا تســعى الهيئــة إلــى تطويــر آلياتهــا وتيســير إجراءاتهــا للعمــالء عبــر الموقــع اإللكترونــي للمســاهمة فــي 

تحقيــق التحــول الرقمــي الــذي تســعى لــه رؤيــة المملكــة 2030.

وتشمل خدمات الهيئة:

خدماتنا

االستشارات
 الوقفية.

التعريف بالمنتجات التنموية 
واالستثمارية والخدمية التي 

تقدمها الهيئة.

استقبال استفسارات العمالء، 
والشكاوي والبالغات لألوقاف 

المجهولة.

 عرض الفرص االستثمارية خدمات كبار العمالء.
الوقفية وتسويقها 

للمستثمرين.

إثبات األوقاف بالتعاون مع 
المجلس األعلى للقضاء 

ووزارة العدل.

طرح مبادرات تنموية تسهم 
في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

خدمات مديري العالقة 
لألوقاف الكبيرة.

استقبال القضايا التي تحدث 
بين الواقفين والنظار، أو 
النظار أنفسهم، أو النظار 

والمستفيدين، والعمل 
على معالجتها قبل وصولها 

للمحاكم.

01

060708

020304

0910

تسجيل األوقاف، وإصدار 
التراخيص للوقف لممارسة 

النشاط التجاري.

05
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تســعى الهيئــة لتنســيق وتحقيــق التكامــل مــع مختلــف الجهــات 
واألولويــات  االحتياجــات  وتلبيــة  الوقفــي،  القطــاع  لتطويــر 
التنمويــة، مــن خــالل ابتــكار وتنفيــذ برامــج ومبــادرات تنمويــة 
ُتســاهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 للقطــاع غيــر 
الربحــي، وُتســهم فــي تعظيــم األثــر التنمــوي لقطــاع األوقــاف 

ــر أعمــق.  ــق أث وتحقي

شركاؤنا
ومبتكــرة،  جاذبــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  علــى  الهيئــة  تحــرص 
واســتقطاب الكفــاءات والخبــرات المؤهلــة، وتقديــم جميــع أنــواع 
الدعــم والمســاندة لهــم مــن أجــل تطويرهم المهنــي والوظيفي 
للقيــام بأدوارهــم بكفــاءة وفاعليــة، مــن خــالل أحــدث البرامــج 

التدريبيــة والتطويريــة فــي هــذا المجــال.

بيئتنا






