خادم الحرمين الشريفين الملك

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير

سلمان بن عبدالعزيز

محمد بن سلمان

حفظه الله

حفظه الله

6

7

التقرير السنوي

التقرير السنوي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الحمــد للــه وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ،أمــا
بعــد:
لقــد اهتمــت حكومتنــا الرشــيدة -أيدهــا اللــه -بقطــاع األوقــاف ،والــذي
أدى إلــى نمـ ِّـوه وتطـ ُّـوره
مـ َّـر بمراحــل عـ َّـدة منــذ العــام 1381هـــ ،ممــا َّ
ليصــل إلــى مــا هــو عليــه اآلن ،ومــا كان لهــذا التطور والتنظيــم أن يتم
لــوال توفيــق اللــه ،ثــم الدعــم َّ
اللمحــدود الــذي يلقــاه قطــاع األوقــاف
مــن حكومتنــا الرشــيدة.
لقــد جــاء تأســيس الهيئــة العامــة لألوقــاف ليعكــس مــدى االهتمــام
ً
نظــرا ألهميــة الــدور االقتصــادي واالجتماعــي
بهــذا القطــاع،
والتنمــوي الــذي يقــوم بــه ،ممــا يجعلــه أحــد المســاهمين الفاعليــن
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030وتعزيــز مســاهمة القطــاع الوقفــي
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي.
حيــث تضطلــع الهيئــة ومــن منطلــق اختصاصهــا للنهــوض بالقطــاع
الوقفــي ،وتطويــره ،وحوكمتــه؛ والمســاهمة فــي تحقيــق االســتدامة
الماليــة للقطــاع غيــر الربحــي.
ويأتــي هــذا التقريــر ليســتعرض أبــرز المنجــزات التــي تحققــت خــال
العــام الماضــي ومســتهدفات هــذا العــام ،ســائلين اللــه اإلخــاص
َّ
ونتطلــع إلــى تحقيــق اآلمــال والطموحــات التــي
فــي القــول والعمــل،
ســيكون لهــا عظيــم األثــر علــى التنميــة فــي هــذه البــاد المعطــاءة.
ً
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين
ختامــا؛ ال يســعني إال أن أشــكر
ِّ
وولــي عهــده األميــن – حفظهمــا اللــه -علــى مــا يقدمانــه مــن دعــم
لالرتقــاء بهــذا القطــاع وتمكينــه ،واللــه الموفــق والهــادي إلــى ســواء
الســبيل.
م .أحمد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف

مقدمة التقرير
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مقدمة التقرير

كلمة المحافظ
الحمدللــه رب العالميــن القائــل فــي محكــم التنزيــل “وقــل اعملــوا
فســيرى اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون” ،إن مــا نشــهده اليــوم
مــن تطــور ملمــوس للهيئــة بشــكل خــاص ،والقطــاع الوقفــي بشــكل
عــام؛ هــو نتــاج اهتمــام حكومتنــا الرشــيدة بتنظيــم هــذا القطــاع
وتطويــره بشــكل متواصــل ،والــذي أثمــر عــن تحقيــق مقاصد الشــريعة
اإلســامية ،وتعزيــز الــدور االقتصــادي والتنمــوي والمجتمعــي.
ولقــد حرصنــا فــي الهيئــة علــى رســم خارطــة طريــق واضحــة ننطلــق
منهــا لتحقيــق رســالتنا ورؤيتنــا وقيمنــا ،مــن خــال اســتراتيجية واضحــة
ودقيقــة تتضمــن  12هدفـ ًـا ،و 5ركائــز ،و 34مبــادرة.
وبفضــل مــن اللــه ،ثــم جهــود العامليــن لدينــا؛ حققنــا فــي العــام
ـددا مــن اإلنجــازات االســتراتيجية التــي كان لهــا أثـ ً
الماضــي عـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا
فــي تطويــر وتنميــة األوقــاف ونشــر ثقافــة الوقــف لــدى أبنــاء وبنــات
الوطــن ،وتعزيــز رســالة األوقــاف فــي التنميــة والبنــاء.
فــي الختــام؛ أعبــر عــن جزيــل الشــكر لقيادتنــا الرشــيدة ،ومعالــي رئيــس
وأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة ،راجيــن اللــه أن يوفقنــا ويســدد خطانــا
لمــا فيــه خيــر البــاد والعبــاد ،كمــا أشــكر كافــة العامليــن بالهيئــة علــى
تعاونهــم المســتمر لتحقيــق اإلنجــازات ،متطلعيــن لمســتقبل مشــرق
لألوقــاف بــإذن اللــه.
عماد بن صالح الخراشي
محافظ الهيئة العامة لألوقاف
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عن الهيئة
مقدمة التقرير

تأسســت الهيئــة العامــة لألوقــاف بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 11/بتاريــخ
1437/02/26هـــ ،وتُ عــد هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة تتمتــع باالســتقالل
المالــي واإلداري ،وترتبــط -بشــكل مباشــر -برئيــس مجلــس الــوزراء ،وتهــدف إلــى تنظيم
األوقــاف ،والمحافظــة عليهــا ،وتطويرهــا ،وتنميتهــا؛ بمــا يحقــق شــروط واقفيهــا ويعــزز
ً
وفقــا لمقاصــد
دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكافــل االجتماعــي
وتتلخــص مهــام الهيئــة فيمــا يلــي:
َّ
الشــريعة اإلســامية واألنظمــة.

01

02

03

تسجيل جميع األوقاف
في المملكة بعد توثيقها.

حصر جميع األموال
الموقوفة ،وبناء قاعدة
معلومات عامة عنها.

04

اإلشراف الرقابي على
أعمال النظارة واتخاذ
اإلجراءات النظامية
لتحقيق أهداف الوقف
دون الدخول في أعمال
النظارة.

05

النظارة على األوقاف
العامة والخاصة (األهلية)
والمشتركة ،إال إذا اشترط
الواقف أن يتولى النظارة
شخص أو جهة غير الهيئة.

إدارة األوقاف التي يكون
لها ناظر غير الهيئة بناء
على طلب الناظر ،وذلك
بناء على طلب الناظر أو
ً
الواقف.

الموافقة على طلبات
إنشاء األوقاف العامة
والمشتركة التي
تُ مول عن طريق جمع
التبرعات ،أو الهبات ،أو
المساهمات ،وإصدار
األذونات الالزمة لذلك.

07

08

09

اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لالستفادة من األموال
الموقوفة الثابتة
والمنقولة خارج المملكة
على أوجه ِب ٍّر داخل
المملكة.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتطوير العمل الوقفي.

تطوير الصيغ الوقفية
القائمة ،وإيجاد صيغ
وقفية جديدة.

10

11

إقامة المشروعات
الوقفية.

06

صرف غالل األوقاف على
األغراض الموقوفة من
أجلها.

عن القطاع الوقفي

جــاءت الشــريعة اإلســامية لتســاير حاجــات المجتمــع وتحقــق
أواصــر التعــاون والتكافــل بيــن أفــراده .وقــد اهتمــت حكومــة
المملكــة العربيــة الســعودية بتحقيــق هــذا المعنــى الــذي
جــاءت بــه الشــريعة؛ حيــث حرصــت علــى تنظيــم القطــاع
الوقفــي واالهتمــام بــه منــذ الربــع األخيــر مــن القــرن
الماضــي ،وتحديـ ً
ـدا فــي العــام 1381هـــ عندمــا أنشــئت وزارة
الحــج واألوقــاف .ومـ َّـذاك؛ مــا فتئــت حكومــة المملكــة فــي
ً
ً
واتســاعا حتــى وصــل
نمــوا
تطويــر هــذا القطــاع ،ليشــهد
إلــى مــا هــو عليــه اآلن مــن دور حيــوي وتعزيــز للتنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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قائمة المصطلحات
مراكز الخدمات
الصناديــق الوقفيــة
االســتثمارية
َّ

الوقف المشروط على
معين من ذرية بالذات
َّ
أو بالوصف.

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.

الوقف المشترك

شرط الواقف

النظام

الوقف الذي اشترك
في شرطه أكثر من نوع
من أنواع الوقف.

الصيغة التي يحددها
الواقف بشأن الوقف أو
إيراده ومصرفه وناظره
والموقوف عليه.

نظام الهيئة العامة
لألوقاف المعتمد
بالمرسوم الملكي
رقم (م )11/وتاريخ
1437/02/26هـ.

يحتــوي المســرد أدنــاه علــى العديــد مــن المصطلحــات الخاصــة بالهيئــة العامــة لألوقــاف،
لتكــون واضحــة ومفهومــة حــال ورودهــا فــي التقريــر.

الوقف الخاص

الوقف العام

(األهلي)

الوقف المشروط على
أوجه بر عامة معينة
بالذات أو بالوصف.

الصناديــق الوقفيــة
التنمويــة
َّ
هي صناديق وقفية
مخصصة لمجاالت
تنموية محددة تتيح
لعموم الناس المساهمة
فيها ،ويتم صرف ريعها
على المجاالت التنموية
وفق شرط الواقف
من خالل الكيانات غير
الربحية.

لجان المجلس
اللجنة التنفيذية المشكلة
عن مجلس إدارة الهيئة
العامة لألوقاف.

مراكز متخصصة في خدمة
عمالء الهيئة لتقديم
الخدمات واالستشارات
وتسهيل اإلجراءات ،ويتم
تأسيسها في مختلف
مناطق المملكة.

أعيان األوقاف
األوقاف التي يستفاد
منها مع بقائها بعينها.

دليل اإلجراءات
دليل ينظم ويحدد
إجراءات وصالحيات
صرف وتنفيذ شرط
الواقف ودور الجهات
ذات العالقة.

الناظر

الواقف

الموقوف عليه

دليل الصالحيات

وثيقة الوقف

الكيانات غير الربحية

الشخص ذو الصفة
الطبيعية واالعتبارية
الذي يتولى نظارة
الوقف.

ُمنشئ الوقف.

المستفيد /ون من
الوقف وفق شرط
الواقف.

دليل ينظم صالحيات
المستويات اإلدارية
المختلفة في الهيئة
وفق الهيكل التنظيمي
المعتمد.

ما يثبت به الوقف من
مستندات أو وثائق
ً
ً
ونظاما.
شرعا
معتبرة

الجهات التي تقدم
خدمات أو منتجات ،وال
تهدف إلى الربح
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الملخص
التنفيذي

التقرير السنوي

مقدمة التقرير

حققــت الهيئــة خــال العــام 2019م العديــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات الواضحــة ،التــي
مــن خاللهــا تمكنــت مــن إحــداث أثــر مميــز فــي القطــاع الوقفــي بالمملكــة ،ويمكــن
تلخيــص أبرزهــا علــى النحــو التالــي:

01

02

03

المشاركة بشكل فاعل
في تحقيق األهداف
االستراتيجية الوطنية
لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.

االنتهاء من إعداد عدد
من القواعد المنظمة
الموجهة لخدمة القطاع،
وفق األسس العلمية
والعالمية الواضحة.

التحفيز والمساهمة في
إطالق عدد من الصناديق
الوقفية والمشاريع
النوعية.

04

05

06

افتتاح وتشغيل عدد من
مراكز الخدمات المؤقتة
لمناطق المملكة؛ لتسهيل
خدمة المراجعين وربط
العمليات بالمركز الرئيسي
للهيئة.

إنشاء وتشغيل مركز
االتصال الموحد لخدمة
جميع قطاعات الهيئة
ومراكز الخدمات وتفعيلها؛
ً
سعيا لبناء حلقة وصل بين
عمالء الهيئة واإلدارات
بقطاعات الهيئة.

إعداد واعتماد استراتيجية
توزيع األصول المالية
لرفع عوائد األوقاف
وتنويع االستثمارات.
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بلغت نسبة التأنيث في
الوظائف  ،%14كما بلغت
نسبة اإلشغال الوظيفي
.%100

إطالق  6خدمات ومنصات
إلكترونية محفزة للواقفين
والعاملين في القطاع
الوقفي.

توقيع  6شراكات
استراتيجية نوعية ومهمة
لتطوير قطاع المصارف.

10

11

تهيئة مساحة  900ألف
م 2لطرحها لالستثمار.

اطالق برنامج استدامة
وتمكين ودعم حزمة
من المشاريع والبرامج
التنموية المختلفة.
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مسيرة األوقاف في المملكة

1381هـ

1386هـ

صدور نظام مجلس األوقاف
األعلى

صدور الئحة تنظيم األوقاف
الخيرية

1414هـ

1431هـ

1437هـ

إنشاء وزارة
الحج واألوقاف

صدور األمر الملكي بإنشاء
وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد

إنشاء الهيئة العامة لألوقاف
وإلغاء وكالة وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد لشؤون األوقاف.

1393هـ

صدور نظام الهيئة العامة
لألوقاف.
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االرتباط بالرؤية

لــم تدخــر الهيئــة جهـ ً
ـدا فــي ســبيل إعــداد خطــة ذات معالــم واضحــة تســهم فــي تحقيــق
الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه ،والــذي ِّ
تمثل في «تنظيــم األوقــاف والمحافظة عليها
وتطويرهــا وتنميتهــا بمــا يحقــق شــروط واقفيهــا ويعــزز دورهــا فــي التنميــة االقتصادية
واالجتماعيــة والتكافــل االجتماعــي وفقـ ًـا لمقاصــد الشــريعة اإلســامية واألنظمــة».
وتعمــل الهيئــة علــى اســتقراء الوضــع الحالــي لألوقــاف ،ومــا يواجههــا مــن تحديــات
ومخاطــر مســتعينة بالجهــات ذات العالقــة ،وبمكاتــب استشــارية متخصصــة تعمــل وفق
أرقــى المواصفــات والمعاييــر الدوليــة .وتســعى الهيئــة لتعزيــز مكانــة األوقــاف فــي
المجتمــع ،والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا وتطويرهــا وتنويــع مصارفهــا لرفــع مســاهمة
القطاع الوقفي في التنمية االقتصادية واالجتماعية وفق رؤية المملكة  .2030وترتبط
استراتيجية الهيئة بعدد من المستهدفات الواردة في رؤية المملكة العربية السعودية
 2030مــن خــال المســاهمة فــي تحقيــق عــدد مــن األهــداف والمؤشــرات .تشــمل:

01

02

03

تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية.

تمكين حياة عامرة وصحية.

تنمية وتنويع االقتصاد.

04

05

06

زيادة معدالت التوظيف.

تعزيز فاعلية الحوكمة.

تمكين المسؤولية
االجتماعية.

الهيئة في الرؤية

استراتيجية الهيئة

ارتكــزت الهيئــة العامــة لألوقــاف علــى خارطــة طريــق ذات
معالــم واضحــة لتحقيــق رؤيتهــا فــي النهــوض بالقطــاع
الوقفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،واســتمرار دورها
المركــزي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك مــن
خــال تنفيــذ اســتراتيجية دقيقــة تتضمــن:

12 5 49 34

مبادرة

مؤشر

ركائز

ً
هدفا
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مجلس اإلدارة

عــد مجلــس اإلدارة الســـلطة العليــا فــي الهيئــة ،والمشــرف علــى إدارة شــؤونها،
ُي ُّ
وتصريــف أمورهــا ،ووضــع االســتراتيجية والسياســة العامــة لهــا ،ومتابعــة أداء إدارتهــا
ً
ً
وفقــا لنظــام الهيئــة الصــادر
عضــوا
التنفيذيــة .ويتكــون المجلــس مــن الرئيــس و15
بالمرســوم الملكــي رقــم (م )11/وتاريــخ 1437/02/26هـــ ،ويعقــد اجتماعاتــه كل شــهرين
علــى األقــل ،ويصــدر قراراتــه فــي المواضيــع المتعلقــة باألنظمــة واالســتراتيجيات
والسياســات ذات العالقــة بقطــاع األوقــاف فــي المملكــة ،وبالشــؤون العامــة للهيئــة.
وتتولــى األمانــة العامــة لمجلــس اإلدارة الترتيــب الجتماعــات المجلــس واللجــان المنبثقة
عنــه ،وتوثيقهــا وإعــداد محاضرهــا ،والتأكــد مــن االلتــزام باألنظمــة واللوائــح المنظمــة
ألعمــال المجلــس واللجــان ،ومتابعــة إنفــاذ قــرارات المجلــس ،وذلــك بمــا يعــزز مــن
كفــاءة العمــل ،ويرفــع مســتوى األداء.

ويتكون المجلس من أصحاب المعالي والسعادة التالية أسماؤهم:
معالي المهندس أحمد بن
سليمان الراجحي

أ  /عماد بن صالح
الخراشي

د .محمد بن صالح
بن سعيد

وزير الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية ،رئيس مجلس اإلدارة.

محافظ الهيئة العامة لألوقاف،
نائب رئيس مجلس اإلدارة.

عضو المجلس ،ممثل وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد.

الشيخ .أحمد بن سلطان شير

د .خالد بن محمد السبيعي

أ .طارق بن عبدالله الشهيب

عضو المجلس ،ممثل وزارة العدل.

عضو المجلس ،ممثل الرئاسة
العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي.

عضو المجلس ،ممثل وزارة المالية.

أ .سليمان بن عبدالعزيز الزبن

د .إبراهيم بن زيد آل معدي

م .بدر بن ناصر الحمدان

عضو المجلس ،ممثل وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية.

عضو المجلس ،ممثل وزارة
التعليم.

عضو المجلس ،ممثل وزارة
السياحة.

أ .محمد بن عبدالله العقال

د .عبدالباري بن عواض الثبيتي

أ .ناصر بن محمد السبيعي

عضو المجلس ،ممثل الهيئة
العامة للوالية على أموال
القاصرين ومن في حكمهم.

عضو المجلس ،ممثل الجمعيات
والمؤسسات الخيرية

عضو المجلس ،أحد رجال األعمال
الذين لهم أوقاف.

أ .عبدالمحسن بن
عبدالعزيز الفارس

أ .أديب بن عبدالله الزامل

د .عبدالله بن محمد المنصور

عضو المجلس ،متخصص في
مجال االقتصاد واالستثمار.

عضو المجلس ،متخصص في
مجال االقتصاد واالستثمار.

عضو المجلس ،متخصص في
مجال االقتصاد واالستثمار.

أ .أيمن عبد الغني حسين
عضو المجلس ،ممثل من
المؤسسات الوقفية الخاصة.

الهيئة في الرؤية
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اللجان

اللجنة التنفيذية
أنشــئت اللجنــة بقــرار المجلــس رقــم  11438/1بتاريــخ 28/11/1438هـــ كأحــد األذرع
الداعمــة لــه التخــاذ القــرار ،مــن خــال دراســة الموضوعــات المناطــة بهــا أو التــي تحــال
إليهــا مــن المجلــس.

اللجنة االستشارية
أنشــئت اللجنــة بقــرار المجلــس رقــم 1438/1/5بتاريــخ
1438/11/28هـــ وفقـ ًـا للمــادة الحاديــة عشــر مــن نظــام الهيئة
ً
آنفــا.
المشــار إليــه

األعضاء
تتكون اللجنة من  5أعضاء ،هم:
أ .عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (رئيس اللجنة)
ً
(عضوا  -محافظ الهيئة العامة لألوقاف)
أ .عماد بن صالح الخراشي
ً
(عضوا)
د .عبدالله بن محمد المنصور
ً
(عضوا)
أ .ناصر بن محمد السبيعي
ً
(عضوا)
أ .أديب بن عبدالله الزامل

األعضاء
تتكون اللجنة من  7أعضاء ،هم:
أ .عمــار بــن أحمــد شــطا (رئيــس اللجنــة  -متخصــص فــي
مجــال االقتصــاد واالســتثمار).
د .محمــد بــن إبراهيــم الســحيباني (نائــب الرئيــس -
متخصــص شــرعي فــي المعامــات الماليــة واالقتصاديــة).
د .عبداللــه بــن محمــد العمرانــي (عضــو  -متخصــص
شــرعي فــي المعامــات الماليــة واالقتصاديــة).
د .ســامي بــن عبدالعزيــز الدامــغ (عضــو  -متخصــص فــي
المجــال االجتماعــي).
د .يحيــى بــن علــي الجبــر ( عضــو  -متخصــص فــي المجــال
المالــي).
د .عــاء بــن عبدالحميــد ناجــي (عضــو  -متخصــص فــي
مجــال األنظمــة).
أ .فهــد بــن عبدالرحمــن المعجــل (عضــو  -متخصــص فــي
المجــال المالــي).

المهام
تُ عنــى اللجنــة بمســاعدة المجلــس واإلدارة التنفيذيــة علــى أداء مهامهمــا ،مــن خــال
دراســة الموضوعــات المناطــة بهــا ،أو التــي تحــال إليهــا ورفــع التوصيــات بشــأنها إلــى
المجلــس .ومــن أبــرز مهــام اللجنــة؛ مراجعــة األداء االســتثماري ألمــوال األوقــاف،
ومراجعــة األنظمــة والتشــريعات التــي ترتبــط بتطويــر القطــاع الوقفــي ،والعنايــة ببنيــة
رأس المــال البشــري فــي الهيئــة ،ومراجعــة اللوائــح الداخليــة.
لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية
أنشــئت بقــرار المجلــس رقــم  61438/1بتاريــخ 1438/11/28هـــ وفقـ ًـا للمــادة الثانيــة عشــر
مــن نظــام الهيئــة المشــار إليــه آنفـ ًـا.
األعضاء
تتكون اللجنة من  6أعضاء ،هم:
أ .جهاد بن محمد العمري (رئيس اللجنة).
د .عدلي بن علي حماد (نائب الرئيس).
ً
وممثال وزارة الداخلية).
(عضوا،
أ .عبدالله بن سعد الوداعة
ً
ً
(عضوا).
أ .مساعد بن عبدالله الجميح
ً
(عضوا).
د .عماد بن عبدالله الجريفاني
ً
(عضوا).
م .عدنان بن عبدالرحمن المنصور
المهام
الرقابــة علــى أعمــال الهيئــة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر ،والقوائــم الماليــة،
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة وفاعليتهــا ،كمــا تعنــى اللجنــة بحمايــة أمــوال الهيئــة
وممتلكاتهــا ،والتأكــد مــن دقــة البيانــات الماليــة والســجالت المحاســبية واكتمالهــا،
باإلضافــة إلــى فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة وكفايتهــا.

المهام
تقديــم االستشــارات الشــرعية ،والنظاميــة ،والماليــة،
واالقتصاديــة ،واالســتثمارية ،واالجتماعيــة ،الداعمــة ألعمال
الهيئــة.

الهيئة في الرؤية
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الهيكل التنظيمي

دراســة واطــاع علــى أفضــل الممارســات
ٍ
أعــدت الهيئــة هيكلتهــا التنظيميــة بعــد
المعمــول بهــا لــدى الهيئــات والمؤسســات المماثلــة محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،ممــا جعلــه ممكنـ ًـا
ً
ومرتبــا للعالقــات بيــن القطاعــات التنفيذيــة داخــل الهيئــة،
للوصــول إلــى األهــداف،
ً
ومنطلقــا لتحديــد االحتيــاج مــن الكــوادر البشــرية حســب اختصاصهــا ومهامهــا.

مجلس إدارة الهيئة

رئيس مجلس إدارة الهيئة
اللجنة التنفيذية

األمانة العامة لمجلس
اإلدارة

لجنة الرقابة والمراجعة

المحافظ

المراجعة الداخلية

وحدة
المستشارين

مركز التطوير
والتمكين الوقفي

مكتب
المحافظ

اإلدارة العامة
للتخطيط االستراتيجي
والتميز المؤسسي

قطاع التنظيم والرقابة

قطاع المصارف وخدمات
األوقاف

قطاع التنظيم والرقابة

ُيعنــى هــذا القطــاع بتنفيذ أدوار الهيئــة المنصوص عليها في نظامها
والمتعلقــة بتنظيــم األوقــاف فــي المملكــة وحوكمتهــا واإلشــراف
والرقابــة عليهــا ،كمــا يشــرف القطاع علــى أعمال النُ َّظــار؛ وذلك لتنمية
األوقــاف والمحافظــة عليهــا ،وتطويرهــا بمــا يحقــق شــروط واقفيهــا،
ويعــزز دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكافــل
االجتماعــي ،وفقـ ًـا لمقاصد الشــريعة اإلســامية واألنظمــة .ويحرص
القطــاع علــى التواصــل مــع مكونــات القطــاع الوقفــي مــن خــال
تنظيــم ورش العمــل ،وعقــد اجتماعــات اللجــان الوقفيــة ،واالســتبانات
المتعلقة بمشاريع األنظمة ،واللوائح ذات العالقة بالقطاع الوقفي.
ويتكون القطاع من إدارات مترابطة وذات عالقة باألعمال التشــغيلية
للقطــاع ،وذلــك بحســب ما يلي:
اإلدارة العامة لألنظمة واللوائح

شركة أوقاف لالستثمار
(الذراع االستثماري)

اإلدارة العامة
لالتصال المؤسسي

اللجنة االستشارية

التقرير السنوي

قطاع الخدمات المساندة

قطاع الشؤون المالية

تهتم هذه اإلدارة باألدوات التنظيمية والتشريعية كاألنظمة واللوائح
مــن خــال اقتــراح وإعــداد وصياغــة األنظمــة واللوائــح وســائر األدوات
التنظيميــة والتشــريعية المتعلقــة بالقطــاع الوقفــي وباألوقــاف
تعــد الهيئــة ناظــرة عليهــا ،وتتكــون مــن الشــؤون التنظيميــة،
التــي
ُّ
والدراســات وأبحــاث السياســات ،والدعــم والتطويــر التنظيمــي.
اإلدارة العامة لاللتزام
تقــوم هــذه اإلدارة بااللتــزام والحوكمــة واإلشــراف والرقابــة علــى
األوقــاف والنُ َّظــار مــن خــال حوكمة الكيانات الوقفيــة ،ومتابعة أعمال
النُ َّظــار والتزاماتهــم تجــاه الوقــف ،وتتكــون مــن اإلشــراف والحوكمــة،
ومكافحــة الجرائــم الماليــة ،ومعالجة قضايا االلتــزام ،ومتابعة االلتزام.
اإلدارة العامة للتراخيص
يتمحــور الــدور الرئيــس لهــذه اإلدارة حــول إصــدار شــهادات تســجيل
األوقــاف وتصميــم المنتجــات الوقفيــة؛ كالمحافــظ والصناديــق
وســائر المنتجــات الوقفيــة والترخيــص لهــا ،وإصــدار الموافقــات.
وتتكــون مــن التســجيل ،والمنتجــات الوقفيــة.
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إدارة الشؤون القانونية
تُ عنــى هــذه اإلدارة بإعــداد وصياغــة
ومراجعــة عقــود الهيئــة واألوقــاف التــي
تكــون الهيئــة ناظــرة عليها ،وعقــد اتفاقيات
الشــراكات االســتراتيجية التــي تكــون بيــن
الهيئــة وباقــي الجهــات الحكوميــة ،وتقديم
االستشــارات القانونيــة لمختلــف قطاعــات
وإدارات الهيئــة ،وتتكــون مــن العقــود
واالتفاقيــات ،والدراســات واالستشــارات.
إدارة الشؤون القضائية
تقــوم هــذه اإلدارة بالتمثيــل القضائــي
أمــام الجهــات العدليــة والجهــات الحكوميــة
األخــرى للمحافظــة علــى حقــوق الهيئــة
واألوقــاف التــي تكــون الهيئــة ناظــرة عليها
بالدفــاع عنهــا واســترداد حقوقهــا ،إضافــة
إلــى تقديمهــا االستشــارات الشــرعية،
وتتكــون اإلدارة مــن التمثيــل القضائــي،
والشــؤون الفنيــة ،والتنفيــذ والمتابعــة،
واألوقــاف المجهولــة.
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قطاع المصارف وخدمات األوقاف

ُيعنــى هــذا القطــاع بتعزيــز دور األوقــاف وزيــادة إســهاماتها فــي
التنميــة ،مــن خــال توجيــه المصــارف إلــى برامــج عاليــة األثــر بمــا يتــواءم
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة  .2030وخطــط التنميــة لــدى الجهــات
ذات العالقــة واســتراتيجية الهيئــة العامــة لألوقــاف ،والعمــل علــى طرح
مبــادرات وبرامــج تســهم فــي تلبيــة االحتياجــات واألولويــات التنمويــة
وفــق أفضــل الممارســات العالمية ،وعقـــد وبناء شــراكات فاعلة ومؤثرة
تســاهم فــي تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف ،والمســاهمة فــي
تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي لتحقيــق االســتدامة الماليــة لــه ،كما يســهم
قطــاع المصــارف وخدمــات األوقــاف فــي تطويــر الخدمــات المقدمــة
للمســتفيدين مــــن األوقــاف والعمــل علــى تحقيــق رضا المســتفيدين،
و فتــح قنــوات التواصــل مــــع العمــاء؛ وذلــك لضمــان تقديــم خدمــات
عاليــة الجــودة ،تســهم فــي زيــادة رضــا العمــاء .والعمــل علــى تنــوع
قنــوات التواصل معهم لتســهيل تقديم الخدمــات لهم ،وصناعة نماذج
وممارســات مميــزة فــي هــذا المجال وفــق أفضل الممارســات القائمة.
ويتبــع القطــاع أربــع إدارات مختلفــة تتنــوع مهامهــا بحســب مــا يلــي:
اإلدارة العامة للمصارف الوقفية
تقــوم هــذه اإلدارة بتحليــل صكــوك األوقــاف لتحديــد المصــارف
وتصنيفهــا ،وتحديــد المجــاالت المخصصــة لهــا وفــق شــروط الواقفين،
ومتابعــة تنفيــذ شــروط الواقفيــن ،وتحديــد أرصدتهــا حســب المخصــص
لها .وتحديد الجهات التي يمكن التعاون معها لتنفيذ شروط الواقفين،
وإعــداد سياســات وضوابــط المصــارف ،وتحديــد رصيــد كل وقف حســب
شــرط الواقــف بالتنســيق مــع اإلدارة الماليــة ،ومتابعــة وتقييــم أداء
الجهــات المســند لهــا تنفيــذ المصــارف ،وإعــداد تقاريــر دورية عــن البرامج
والجهــات المنفــذة وقيــاس أثــر المصــارف علــى المســتفيدين ،ورفعهــا
لصاحــب الصالحيــة ،وبنــاء قواعــد بيانــات عــن المســتفيدين والمصــارف
المخصصة حســب شــروط الواقفين .كما تقوم اإلدارة بمهام التنســيق
مــع الجهــات ذات العالقــة؛ لالســتفادة مــن المعلومــات وقواعد البيانات
المتوفــرة لديهــم ،والتنســيق مــع الفــروع لتنفيــذ المصــارف وفــق
السياســات المعتمــدة وفــق شــروط الواقفين ،ورصد التجــارب المماثلة
والمتميــزة فــي هــذا المجــال وتقييمهــا ،والتنســيق مــع إدارة البرامــج
التنمويــة ،والشــراكات لتوجيــه المصــارف لبرامــج عاليــة األثــر.
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اإلدارة العامة لمراكز الخدمات

إدارة البرامج التنموية

يتمحــور الــدور الرئيــس لهــذه اإلدارة ،حــول
تشــغيل وإدارة مراكــز خدمــات األوقــاف،
وتطويــر األدلــة واإلجــراءات ،وإعــداد نمــاذج
تشــغيل لألدلة وإجراءاتها ،وإعداد ومتابعة
تقاريــر األداء ،والتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة والقطــاع الخــاص المقدميــن
للخدمــة فــي الفــروع ،والتنســيق مــع
الجهــات ذات العالقــة لتطويــر االحتياجــات
الفنيــة والتقنيــة؛ لتحســين وتطويــر
تشــغيل المراكــز ،وتقديــم خدمــات ذات
جــودة عاليــة ،ومراقبــة أداء مراكــز الخدمــات
والمؤشــرات اإلحصائيــة ،وإعــداد وتطويــر
ومتابعــة سياســات اتفاقيــات الخدمــة
مــع الجهــات ذات العالقــة ،ومتابعــة
شــكاوى العمــاء والعمــل علــى حلهــا
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة.
كمــا تقــوم اإلدارة بالتواصــل مــع اإلدارات
والقطاعــات األخــرى لمتابعــة الطلبــات،
وإدارة ومراقبــة مركــز االتصــال الموحــد
والقنــوات اإللكترونيــة ،وتحليــل ودراســة
جميــع الخدمــات المقدمــة للعميــل؛ بهــدف
تطويــر رحلــة العميــل لرفــع جــودة الخدمــات
المقدمــة ورضــى العمــاء ،وكذلــك تعزيــز
ثقافــة االهتمــام بالعمــاء لــدى موظفــي
الهيئــة ،مــن خــال وســائل االتصــال
الداخليــة ،وقيــاس رضــا العمــاء ،وتقييــم
النتائــج لتحديــد اإلجــراءات التصحيحيــة،
ومتابعــة مؤشــر الشــكاوى وتحليلهــا؛
لتطويــر الخدمــات واإلجــراءات.

تقــوم اإلدارة بمهــام رصــد وتحديــد
االحتياجــات التنمويــة ومجــاالت التركيــز،
وتحديــد البرامــج والمبــادرات وفــق
األولويــات واالحتياجــات التنمويــة ،وصناعة
المبــادرات التــي تســهم فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030وبنــاء خارطــة التأثيــر
ً
وفقــا الحتياجــات وأولويــات
التنمويــة
المجتمــع ،وتحقيــق االســتدامة للمبــادرات
والبرامــج النوعيــة والتنمويــة ،والعمل على
ابتــكار مبــادرات وبرامــج ومشــاريع تســهم
فــي تلبيــة االحتياجــات التنمويــة للمجتمــع
وتحفيــز مجــال اإلبــداع واالبتــكار ،مــن خــال
إنشــاء معمــل ابتــكار اجتماعــي يســهم في
طــرح مبــادرات نوعيــة ومشــاريع ذات أثــر
اجتماعــي وتنمــوي عالــي.
إدارة الشراكات االستراتيجية
تُ عنــى هــذه اإلدارة بعقــد الشــراكات
االســتراتيجية مــع مختلــف القطاعــات
(الحكومــي – الخــاص – غيــر الربحــي)،
والتــي تعكــس منفعــة متبادلــة بيــن
الطرفيــن وتعمــل علــى تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية للهيئــة ،وبنــاء قنــاة اتصــال
بيــن الهيئــة والجهــات ذات العالقــة؛ مــن
أجــل تبــادل المعلومــات وعمــل المقارنــة
المعياريــة ،للمشــاريع المشــتركة ُبغيــة
تحقيــق أهــداف الهيئــة ،وتعزيــز نمــو
القطــاع غيــر الربحــي والمجــال التنمــوي.
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ويختــص مجــال عمــل اإلدارة فــي الســعي لتحقيــق ركائــز وأهــداف
ومبــادرات الهيئــة مــن خــال إقامــة شــراكات تســاهم فــي تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية للهيئــة ،ودعــم إدارة المصــارف وإدارة البرامــج
التنمويــة والتنســيق معهــم إليجــاد شــركاء تنفيــذ للمصــارف والبرامج،
وبنــاء معاييــر الشــركاء والتأكــد مــن توافقهــا قبــل عقــد أي اتفاقيــة،
ووضــع تصنيــف محــدد للشــركاء بحســب القطــاع مقســم إلــى فئــات
تحــدد ضمــن تقييــم مســبق ،وبنــاء قاعــدة بيانــات لشــركاء الهيئــة
(المســتهدفين والحالييــن) .كمــا تقــوم اإلدارة بالتنســيق مــع الجهــات
ذات العالقــة لبنــاء برامــج نوعيــة لتحقيــق أثــر اجتماعــي ،والقيــام
بمهــام الدعــم ،والعمــل بشــكل وثيــق مــع إدارة البرامــج التنمويــة
وإدارة المصــارف لمتابعــة وقيــاس أثــر االتفاقيــات المبرمــة ورفــع
التقاريــر الدوريــة ،والتنســيق مــع اإلدارة العامــة لالتصــال المؤسســي
لترتيــب وتنســيق الملتقيــات والمؤتمــرات التــي تقيمهــا الهيئــة أو
تكــون مشــاركة أو مدعـ َّـوة لهــا ،والتنســيق مــع اإلدارة العامــة للتخطيــط
االســتراتيجي لضمــان توافــق الشــراكات المبرمــة مــع األهــداف
االســتراتيجية للهيئــة.
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قطاع الخدمات المساندة

ً
ً
اســتراتيجيا
شــريكا
يعتبــر هــذا القطــاع
ً
معنيــا بتوفيــر الدعــم البشــري والتقنــي
واللوجســتي لقطاعــات الهيئــة ،باإلضافــة
إلــى قيادتــه لحركــة التحــول الرقمــي
واألمــن الســيبراني بالهيئــة والقطــاع
الوقفــي .ويركــز قطــاع الخدمــات المســاندة
علــى وضــع أهــداف داخليــة اســتراتيجية
ومؤشــرات أداء اســتراتيجية تضمــن تنفيــذ
هــذه األعمــال بالجــودة والســرعة التــي
تلبــي احتياجــات الهيئــة .باإلضافــة إلــى
قيــادة قطــاع األوقــاف مــن خــال التحــول
الرقمــي وتمكيــن القطــاع الوقفــي رقميـ ًـا،
ووضــع المعاييــر غيــر الربحيــة لخدمــة القطاع
الوقفــي ،وقــد حقــق قطــاع الخدمــات
ً
عــددا مــن اإلنجــازات علــى
المســاندة
المســتوى االســتراتيجي والتشــغيلي،
ومــن أبــرز تلــك المنجــزات اعتمــاد مجموعــة
مــن السياســات واألدلــة واإلجــراءات داخــل
قطــاع الخدمــات المســاندة ،وإطــاق عــدة
خدمــات إلكترونيــة خارجيــة لقطــاع األوقــاف
مثــل منصــة اســتدامة وتمكيــن لتحقيــق
االســتدامة الماليــة للجهــات غيــر الربحيــة
وتوجيــه مصــارف األوقــاف الــى برامــج
عاليــة األثــر ورفــع كفــاءة المنظمــات،
واالنتهــاء مــن تجهيــز البنيــة التحتيــة فــي
مراكــز الخدمــات الحاليــة للهيئة ،وتمكين دور
المــرأة داخــل أعمــال الهيئــة بنســبة تأنيــث
بلغت  14%من إجمالي منســوبي الهيئة،
ونســبة ســعودة للوظائــف بلغــت .97%
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اإلدارة العامة للخدمات المشتركة

تتركــز مهــام هــذه اإلدارة فــي إعــداد مقتــرح
الخطــة االســتراتيجية والتشــغيلية لــإدارة،
وتطويــر المؤشــرات األدائيــة الخاصــة
بالعمــل ،والســعي في تحقيقهــا ،ومراقبة
العمليــات اإلداريــة وتقييمهــا وتحســينها،
وإدارة الوحــدات التنظيميــة التابعــة لــإدارة،
وتعزيــز العالقــات مــع الشــركاء الخارجييــن
إلقامــة شــراكات اســتراتيجية ،وقيــادة
وتوجيــه ومراجعــة واعتمــاد إجــراءات
وأســاليب العمــل ،ووضــع خطــط داخليــة
لتطويــر ثقافــة بنــاء الفريــق ،والمتابعــة
الدوريــة لمؤشــرات األداء ،ومراجعــة نســب
اإلنجــاز ،وتقييــم األداء الخــاص بموظفــي
اإلدارة ،وإعــداد التقريــر الســنوي الخــاص
بــاإلدارة ورفعــه لــإدارة العليــا.

تســعى هــذه اإلدارة لتأميــن الخدمــات
اليوميــة واحتياجــات كافــة الوحــدات ،وذلــك
مــن خــال توفيــر المــواد التشــغيلية
والمكتبيــة ،والرقابــة علــى اســتخداماتها،
وصيانــة األجهــزة والمشــاركة فــي وضــع
وتطبيــق نظــام لألرشــفة والملفــات
والســجالت ،والمشــاركة فــي تنفيــذ
ومتابعــة إجــراءات تقديــم الخدمــات
اإلداريــة والدعــم اللوجســتي والمســاندة
للفعاليــات .باإلضافــة للمشــاركة فــي
تطبيــق سياســات وضوابــط الصحــة
والســامة المهنيــة فــي المرافــق الواجــب
مراعاتهــا عنــد اســتخدام الموظفيــن
للمرافــق والمنشــآت والمبانــي التابعــة
للهيئــة ،وتنظيــم ومتابعــة خدمــات األمــن
والحراســة لكافــة مبانــي ومنشــآت
ومرافــق وممتلــكات الهيئــة وفقــا للعقــود
المبرمــة لمــزودي الخدمــات بالتنســيق
والتعــاون مــع الجهــات المختصــة.

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

تقوم هذه اإلدارة ببعض المهام اإلشرافية
فــي المجــال التقنــي مثــل اإلشــراف
علــى تأســيس البنيــة األساســية للهيئــة
وتطويرهــا ،وتوفيــر النظــم والتطبيقــات
والبرامــج وأجهــزة التقنيــة الالزمــة لعمــل
الهيئــة ورفــع كفاءتهــا ،وتهيئــة البنيــة
التحتيــة التقنيــة مــن أجهــزة شــبكة وخــوادم
ووســائط تخزيــن ،واإلشــراف علــى عمليــة
تقديــم الدعــم والمســاندة الفنيــة للعاملين
فــي الهيئــة وللمســتفيدين مــن خدمــات
الهيئــة اإللكترونيــة ،واإلشــراف على عملية
ويتكــون القطــاع مــن إدارات مختلفــة ،تتنوع توفيــر وســائل أمــن المعلومــات واســترجاع
البيانــات فــي الحــاالت الطارئــة.
مهامهــا بحســب مــا يلي:

اإلدارة العامة لألصول الوقفية
تقــوم هــذه اإلدارة بصفــة الناظــر عــن
الوقــف مــن خــال متابعــة تنفيــذ حصــر
األوقــاف واإلشــراف عليهــا ،وأرشــفة
الوثائــق ذات العالقــة باألصــول ،وابتــكار
فــرص جديــدة إلدارة األصــول تتوافــق
مــع الخطــط االســتراتيجية للهيئــة ،وتحديــد
األعمــال والخدمــات التــي يمكنهــا أن
تفعــل أنشــطة وخدمــات إدارة األصــول،
ِّ
ودراســة وتقييــم األصــول الوقفيــة
وتحديــد احتياجاتهــا ،والتأكــد مــن تطبيــق
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أســس تقييــم واســتهالك األصــول وفــق
المعاييــر الدوليــة ،والتنســيق والتكامــل مع
إدارة االســتثمار واإلدارة الماليــة لتطويــر
األصــول واســتثمارها لتحقيــق عوائــد
مجزيــة ،والتنســيق والتكامــل مــع إدارة
التراخيــص الوقفيــة فــي وضــع اإلجــراءات
التنظيميــة لتســجيل األوقــاف ،ومراســلة
وتمثيــل الهيئــة فــي المحاكــم فيمــا يتعلــق
بحجــج االســتحكام .كمــا تقــوم اإلدارة
بمتابعــة وتخليــص تعويضــات األوقــاف
المنزوعــة مــع الجهــات ذات العالقــة،
وإعــداد الخطــة التنفيذيــة لعمــل إدارة
األصــول ووضــع المؤشــرات التــي تســاعد
علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
للهيئــة ،واإلشــراف العــام علــى وضــع
وتطويــر سياســات وإجــراءات تنظيــم
األصــول الوقفيــة والتأميــن عليهــا ،والتأكد
مــن تطبيــق أســس تقييــم واســتهالك
األصــول وفــق المعاييــر الدوليــة ،وتقييــم
أداء وإنتاجيــة موظفــي إدارة األصــول
وتوجيههــم بمــا يحقــق تفعيــل وتطويــر
األداء ،واعتمــاد ومتابعــة خطــط وبرامــج
العمــل ،لتحقيــق األهــداف المعتمــدة،
واســتقطاب الكــوادر المؤهلــة لشــغل
الوظائــف بــإدارة األصــول ،ومتابعــة خطــط
التدريــب لتأهيــل وتطويــر فريــق العمــل.
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إدارة األمن السيبراني
تعنــى هــذه اإلدارة بحوكمــة األمــن
الســيبراني مــن خــال تحديــد سياســات
األمــان والمتطلبــات واإلجــراءات ،وتحديــد
مقاييــس األمــان ومراقبتهــا واإلبــاغ
عنهــا ،وعقــد الــدورات التدريبيــة والحمــات
التوعويــة المعنيــة بذلــك .باإلضافــة إلــى
دورهــا المحــوري فــي المحافظــة علــى
االمتثــال والخصوصيــة ،بحيــث تراقــب
االمتثــال للوائح المحليــة (كضوابط ومعايير
الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني)،
وكذلــك اهتمامهــا باإلبــاغ عــن االمتثــال
ألصحــاب المصلحــة .وتحــرص اإلدارة فــي
ضــوء اســتمرار األعمــال علــى تنميــة بنيــة
األمن الســيبراني ،وتطوير ونشــر المعايير
الفنيــة ،وتحديــث إطــار إدارة اســتمرارية
األعمــال ،وكذلــك تطويــر تصنيفــات
الكــوارث والجــداول الزمنيــة ،ورصــد
مؤشــرات المخاطــر الرئيســية وتدريبــات
اســتمرارية األعمــال .وتولــى اإلدارة
ً
ً
بالغــا بــإدارة مخاطــر أمــن تقنيــة
اهتمامــا
المعلومــات؛ وذلــك بالمراقبــة النشــطة
لســيناريوهات الحمايــة والتأميــن ،وتحفيــز
عمليــات الحمايــة المطلوبــة لتخفيــف حـ َّـدة
المخاطــر ،باإلضافــة إلــى اســتمرار صيانــة
أعمــال تقنيــة المعلومــات ووضــع خطــط
التعافــي مــن الكــوارث.

الهيئة في الرؤية
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قطاع الشؤون المالية

يهتــم هــذا القطــاع بــإدارة ورقابــة الحســابات والمــوارد الماليــة للهيئــة واألوقــاف
التــي تقــع تحــت نظارتهــا ،باإلضافــة إلــى السياســات واإلجــراءات الماليــة ،واإلشــراف
علــى جميــع الوظائــف والعمليــات الماليــة للهيئــة والجهــات التابعــة لهــا .كمــا يقــوم
القطــاع بإصــدار التقاريــر الماليــة والدوريــة ،والقوائــم الماليــة ،وإعــداد الموازنــات
الماليــة الســنوية للهيئــة والجهــات التابعــة لهــا ،وذلــك مــن خــال الوحــدات التاليــة:
•الحسابات.
•المراقبة المالية والتقارير.
•الخزينة وعمليات االستثمار.
•الزكاة والضرائب.

اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والتميز
المؤسسي
تقــوم اإلدارة العامــة عــن طريــق إدارة التخطيــط واألداء االســتراتيجي ،بالمســاعدة فــي
قيــادة الهيئــة؛ لتحقيــق تطلعاتهــا والوصــول ألهدافهــا مــن خــال تحديــد التوجهــات
العامــة ،وتطويــر االســتراتيجية والمبــادرات الالزمــة لتحقيقهــا .وكذلــك مســاعدة
القطاعــات واإلدارات العامــة فــي تحديد أفضل الممارســات العالميــة والحلول المبتكرة،
وتصميمهــا بشــكل يناســب الهيئــة .ويضمــن مواءمــة خطــط األعمــال اإلداريــة مــع
اســتراتيجية الهيئــة .باإلضافــة إلــى إدارة المبــادرات وعمليــة التحــول كاملــة فــي الهيئــة.
ويتــم دعــم قطاعــات الهيئــة المختلفــة عــن طريــق إدارة المشــاريع المؤسســية ،التــي
تزودهــا بالمنهجيــات ،وممارســات إدارة المشــاريع ،وكذلــك المســاندة فــي إقامة البرامج
والمبــادرات الداخليــة .وتقــوم اإلدارة بمتابعــة ســير العمــل ،وضبــط جــودة مخرجاتــه،
ومؤشــرات األداء ،باإلضافــة إلــى دورهــا فــي التوجيــه واإلرشــاد واإلشــراف مــن خــال
أدوات تقنيــة ،ولوحــة معلومــات ،ومشــرفي مشــاريع مكلفيــن مــن قبــل اإلدارة بمتابعــة
مشــاريع الهيئــة المعتمــدة ،ورفــع التقاريــر ،والتصعيــد عبــر اإلدارة العامــة.
وتُ عنــى اإلدارة العامــة مــن خــال إدارة التميــز المؤسســي ،بتطبيــق أفضــل ممارســات
التميــز المؤسســي ،والتحســين المســتمر للعمليــات الداخليــة؛ كبنــاء السياســات
واإلجــراءات ،وضبــط الوثائــق ،ونشــر ثقافــة الجــودة والتميــز المؤسســي وااللتــزام
بهمــا ،وغــرس روح اإلبــداع والتعلــم المســتمر ،وتحســين األداء التشــغيلي ،وضمــان
جــودة الخدمــات المقدمــة.
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اإلدارة العامة لالتصال المؤسسي
تتمثل المهمة الرئيسة لإلدارة العامة لالتصال المؤسسي في توفير جميع
الخدمــات المتعلقــة باالتصال المؤسســي؛ كاإلعالم والتســويق والعالقات
العامــة ،كمــا تشــمل خدماتهــا إدارة األنشــطة والفعاليــات داخــل وخــارج الهيئــة
العامة لألوقاف؛ بهدف تقديم الصورة المثالية عن الهيئة ،والتعريف بأدوارها
التنمويــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتمكنــت اإلدارة فــي العــام الماضــي
مــن إنجــاز  4مشــاريع ،وهــي :رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة األوقــاف ،والبدء
فــي توثيــق األوقــاف التاريخيــة ،وحفــل تدشــين مبــادرة اســتدامة وتمكيــن،
باإلضافــة إلــى إدارة حســابات الهيئــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
كمــا قامــت اإلدارة بعــدد مــن اإلنجــازات كان مــن أبرزهــا إعــداد خطــط
وبرامــج االتصــال المؤسســي لعــام 2019م ،ورصــد احتياجــات قطاعــات
الهيئــة لعــام 2020م ،وإصــدار دليــل سياســات االتصــال والظهــور
اإلعالمــي للهيئــة ،وبنــاء عالقــات مــع وســائل اإلعــام ،وتشــغيل وإدارة
إضافــة إلــى رفــع
ً
محتــوى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة علــى اإلنترنــت،
عــدد المتابعيــن لحســابات الهيئــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
تحــرص الهيئــة العامــة لألوقــاف علــى أن تكــون إدارة المراجعــة الداخليــة إحدى
اآلليات الضرورية المعتبرة التي تساهم في تحسين ومراقبة وضبط األداء
على مســتوى الهيئة ككل؛ وذلك من أجل تطوير كافة الممارســات العملية،
وإرســاء قواعــد الحوكمــة والرقابــة فــي كافــة أنشــطتها ،كمــا تحــرص الهيئــة
على أن تقوم اإلدارة بتنفيذ األعمال التأكيدية واالستشــارية التي يعتمدها
المجلــس ،وكذلــك اإلشــراف علــى كافــة التقاريــر والدراســات ومراجعــات
األعمــال التــي تقــوم بهــا الهيئــة ،مثل اإلشــراف على مراجعــة إجــراءات التأكد
مــن التــزام اإلدارات باألنظمــة واللوائــح والقــرارات واإلجــراءات والسياســات،
وكذلــك اإلشــراف علــى مراجعــة مــدى التــزام اإلدارات بالقــرارات والمعاييــر
األخالقيــة والمهنيــة والتنظيميــة الموضوعة التي تحكم عملهــا ،والتأكد من
كفايتهــا ومالءمتهــا ،واإلشــراف علــى مراجعــة ســامة البيانــات المحاســبية
المقيــدة بالدفاتــر والســجالت وصحتهــا وكفايتهــا ،وتحديــد أوجــه القصــور إن
وجــدت ،واقتــراح الوســائل واإلجــراءات الالزمــة لعالجهــا ،ومــدى االلتــزام
باألنظمة واللوائح والقرارات المالية المعتمدة بالهيئة ،والمعايير المحاسبية
المتعارف عليها ،واإلشراف على مراجعة إجراءات تقييم مؤشرات قياس أداء
اإلدارات ،ومقارنتهــا مــع األداء الفعلــي وتحديد االنحرافات ،والتأكد من كفاية
إجراءات مراقبة الجودة ،وغيرها من المهام الموكلة إلدارة المراجعة الداخلية.

الهيئة في الرؤية
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المشاريع
واإلنجازات

ـتكماال لجهــود الهيئــة العامــة لألوقــاف فــي تعزيــز قدراتهــا فــي المجــاالت التنمويــة
اسـ
ً
المختلفــة ،وتوجيــه مصــارف األوقــاف بالتكامل مع شــركائها نحــو االحتياجات واألولويات
ســخرت قطاعــات وإدارات الهيئــة كل الطاقــات واإلمكانيــات
َّ
التنمويــة فــي المجتمــع؛
فــي عــام 2019م البتــكار وإطــاق العديــد مــن المشــاريع والبرامــج والخدمــات التــي
تُ ســهم بتحقيــق رؤيــة الهيئــة فــي التميــز والنهــوض بقطــاع األوقــاف فــي المملكــة،
والمحافظــة علــى اســتمرارية أثــره الحيــوي فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وبمــا
ُيســهم كذلــك فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030للقطــاع غيــر الربحــي ،وتعظيــم
األثــر التنمــوي لقطــاع األوقــاف.

المشاريع
واإلنجازات
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اإلنجازات في ركيزة تطوير األنظمة وحوكمة القطاع
ً
ســعيا نحــو تفعيــل دور الهيئــة العامــة لألوقــاف فــي النهــوض بالقطــاع وتطويــره
وحوكمتــه ،والحفــاظ علــى نزاهــة العمــل الوقفــي ،تــم العمــل علــى تحقيــق العديــد
مــن اإلنجــازات المرتبطــة باألهــداف االســتراتيجية الخاصــة بتحديــث األنظمــة واللوائــح
الحاليــة ،وتعزيــز الرقابــة والشــفافية ،مــن خــال رفــع مســتوى االلتــزام بنظــام الهيئــة
ولوائحهــا التنفيذيــة ،وزيــادة وعــي العامليــن فــي العمــل الوقفــي ،والحــد مــن حــاالت
عــدم االلتــزام ومعاقبــة المخالفيــن.

اإلنجازات في ركيزة تنمية قطاع األوقاف
ً
ســعيا نحــو تفعيــل دور الهيئــة العامــة لألوقــاف فــي اســتثمار القــدرات والطاقــات
واألدوار المجتمعيــة البتــكار الحلــول والمنتجــات المناســبة الحتياجــات القطــاع الوقفــي،
تــم العمــل علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات المرتبطــة باألهــداف االســتراتيجية
الخاصــة بتطويــر بيئــة العمــل الوقفــي ،وجــذب واقفيــن جــدد ،ورفــع مســتوى الوعــي
بأهميــة القطــاع الوقفــي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى تحقيق
االســتدامة الماليــة.

أبرز اإلنجازات

أبرز اإلنجازات

1

إصدار أو االنتهاء من إعداد عدد من القواعد المنظمة الموجهة لخدمة القطاع ،من أبرزها:
ً
واستنادا على
•بناء وتطوير المعايير التقنية للقطاع غير الربحي وفق أسس علمية وعالمية واضحة،
تجارب محلية وعالمية.
•تعليمات الترخيص للصناديق االستثمارية الوقفية (المسودة النهائية).
•معالجة المخالفات والشكاوى.
•قواعد اإلبالغ عن األوقاف المجهولة.
•قواعد التصرف في أصول األوقاف.
•ضوابط النظر في طلبات التصرف بأصول األوقاف.
•قواعد عمل مركز الصلح.

2

اإلسهام الفاعل من الهيئة في إبداء المرئيات ،وتعديل عدد من الفقرات المتخصصة على نظام
الجامعات فيما يتعلق باألوقاف.

3

المشاركة بشكل فاعل في تحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب؛ حيث ساهمت هذه الجهود المشاركة في:
•منح المملكة مقعد عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف» المختصة بمكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
•صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.
•تعزيز دور المملكة الرئيسي في منطقة الشرق األوسط.

1

2

3

إطالق عدد من الخدمات والمنصات اإللكترونية المحفزة للواقفين والعاملين في القطاع الوقفي،
وهي:
•منصة استدامة (تمكين  150شراكة).
•خدمة ترخيص الصناديق االستثمارية لتمكين تقديم طلب إصدار ترخيص لصندوق وقفي.
ً
إلكترونيا (أكثر من  623طلب تسجيل وقف ،وإصدار  391شهادة وقفية).
•خدمة تسجيل الوقف
•منصة تحليل الصكوك األهلية اإللكترونية (أكثر من  11ألف صك ،بمعدل جودة بيانات يبلغ .)98%
•خدمة بالغ عن وقف مجهول ( 109بالغ)
“يسر” للجهات الحكومية ومركز المعلومات.
•االرتباط مع برنامج
ِّ

التحفيز والمساهمة في إطالق عدد من الصناديق الوقفية والمشاريع النوعية ،من أبرزها:
•صندوق إخاء الوقفي لرعاية األيتام ،وإيراده مخصص لبرامج اإلسكان في المؤسسة الخيرية لرعاية
األيتام «ٕاخاء».
•صندوق اإلنماء الوقفي للمساجد ،يهدف لصيانة وتشغيل المساجد على الطرق.
•صندوق عناية الوقفي ،وإيراده مخصص لعالج المرضى.
•صندوق اإلنماء وريف الوقفي ،تابع لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية.
•صندوق الخير بنيان ،تابع لجمعية بنيان الخيرية النسائية األسرية.
•صندوق جدوى النفقة الوقفي.
•صندوق الخبير الوقفي ،تابع لجمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات االجتماعية.
•صندوق إنسان االستثماري ،تابع لجمعية الخيرية لرعاية األيتام «إنسان».
•صندوق جدوى الوقفي ،تابع لجمعية النهضة الخيرية.
•مشروع عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم ،يستهدف  40مستفيد كمرحلة أولى.
•مشروع مبادرة “شكر واحفظوها” ،يهدف لحفظ فائض الطعام بمعدل مليوني وجبة.
•مشروع غسيل الكلى ،يهدف إلجراء  5آالف جلسة غسيل كلى.

االنتهاء من إنشاء وتشغيل مركز االتصال الموحد لخدمة جميع قطاعات الهيئة ومراكز
ً
سعيا لبناء حلقة وصل بين عمالء الهيئة واإلدارات بقطاعات الهيئة،
الخدمات وتفعيلها
واإلجابة على جميع االستفسارات ،ومعالجة جميع الطلبات دون الحاجة لمراجعة المركز
الرئيسي.
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4

افتتاح وتشغيل عـدد مـن مراكز الخدمات المؤقتة لمناطق المملكة؛ للمساهمة في تسهيل
خدمة المراجعين وربط العمليات بالمركز الرئيسي للهيئة ،وذلك في كل من منطقة( :مكـة المكرمة،
المدينة المنورة ،جدة ،االحساء ،القصيم).

5

المساهمة في إنفاذ األمر السامي الكريم رقم  6651وتاريخ 07/02/1438هـ ،بشأن دراسة ووضع
خطة تنفيذية ينتقل بموجبها الموظفين ،والوثائق والمخصصات المالية الخاصة باألوقاف ،وكذلك
الممتلكات والمشروعات والدراسات للمشروعات القائمة والمستقبلية المتعلقة باألوقاف ،حيث تم
االنتهاء منه ورفعه إلى هيئة الخبراء.

6

تجهيز أول مركز من نوعه لتقديم االستشارات الوقفية لمحاكم األحوال الشخصية في المملكة،
وتشغيله بشكل تجريبي لتقديم خدمات االستشارة الوقفية وجذب الواقفين الجدد.

7

االنتهاء من عدد من الدراسات المرتبطة بتنفيذ شروط الواقفين والبرامج التنموية ،من أبرزها:
•دراسة لمعالجة األرصدة المتضخمة والمصارف المعطلة من بعض األوقاف (شملت أكثر من 5000
وقف).
•تحليل وتصنيف أكثر من  4000صك لألوقاف التي تحت نظارة الهيئة.
•االنتهاء من عدد من الدراسات والبحوث التي ساهمت في تمكين الهيئة من بناء أصول معرفية
ذات محتوى نوعي وحقوق فكرية ،وساندت في تحديد عدد من التوجهات االستراتيجية والممكنات
التنفيذية.

8

تنفيذ  5حمالت إعالمية مرتبطة بـ:
•مشروع دعم الحرمين.
•مشروع تكسوب.
•خدمة تسجيل الشهادة الوقفية.
•برنامج استدامة وتمكين.
•استراتيجية الهيئة.
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اإلنجازات في ركيزة تطوير المصارف
ً
ســعيا نحــو تفعيــل دور الهيئــة العامــة لألوقــاف فــي بنــاء شــراكات
فاعلــة ومؤثــرة فــي تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف ،وتمكيــن القطــاع
غيــر الربحــي؛ تــم العمــل علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات المرتبطــة
باألهــداف االســتراتيجية الخاصــة بتوجيــه المصــارف إلــى برامــج عاليــة
األثــر وفــق رؤيــة تتــواءم مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة ،2030
وخطــط التنميــة لــدى الجهــات ذات العالقــة.
أبرز اإلنجازات

1

دعم الهيئة للجهات والمشاريع المتنوعة ،من أبرزها:
•صرف قرابة  200مليون ريال لدعم  24جهة مستفيدة ،وبعدد مشاريع يزيد
ً
مشروعا.
عن 40
•الوصول ألكثر من 5.3مليون مستفيد في البرامج الموسمية.
•تخصيص  100مليون ريال لترميم بعض المباني الوقفية العتيقة واألربطة
والمساجد القديمة في منطقة جدة التاريخية.

توقيع العديد من الشراكات مع:
•الرئاسة العامة لشؤون الحرمين:
شراكة استراتيجية لدراسة ورصد البرامج والمشاريع ذات األولوية للحرمين
وضيوف الرحمن ،وتمويلها ومتابعة تنفيذها؛ بهدف تحقيق شرط الواقف،
حيث تم رصد مبلغ  200مليون ريال لتلك البرامج والمشاريع.
2

•وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية:
شراكة استراتيجية لصالح برنامج «استدامة وتمكين» أحد أهم وأضخم
البرامج المشتركة بين الهيئة والوزارة ،حيث يستهدف القطاع غير الربحي،
ويعمل على  3مسارات لتحقيق االستدامة للقطاع ،واإلسهام بالبدء في
عمليات المنح لعدد من الجمعيات الخيرية.
(مسار استدامة ،مسار التمكين ،مسار التكامل).
•توقيع عدد من الشراكات االسترتيجية لرفع عوائد األوقاف ،وتطوير عدة
مشاريع وقفية.
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اإلنجازات في ركيزة تعزيز التميز المؤسسي
سـ ً
ـعيا نحــو تفعيــل دور الهيئــة العامــة لألوقــاف فــي تطبيــق أفضــل ممارســات التميــز
المؤسســي والتطويــر المســتمر للعمليــات الداخليــة ،وتحســين األداء التشــغيلي
وضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة ،تــم العمــل علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات
المرتبطــة باألهــداف االســتراتيجية الخاصــة ببناء القدرات المؤسســية للهيئة ،وتأســيس
وتطويــر إطــار الحوكمــة الداخلــي.
أبرز اإلنجازات

1

العمل على استكمال البناء الداخلي ضمن مرحلة البناء والتشغيل في استراتيجية الهيئة ،وذلك من
حيث السياسات واإلجراءات واألدلة التنفيذية الممكنة لتنفيذ األعمال الداخلية للهيئة بفعالية وكفاءة
وجودة ،ومن أبرزها:
•حصر أكثر من  189وثيقة ومعرفة حالتها الراهنة.
•بناء منصة التميز.
•دليل إجراء الزيارات اإلشرافية.
•سياسة التمثيل والتواصل اإلعالمي.
•سياسة التمثيل في اللجان الخارجية.
•إجراءات تسجيل الصناديق االستثمارية الوقفية.
•سياسات وإجراءات اإلدارة القانونية.
•سياسات وعمليات مكتب إدارة المشاريع.
•آلية االعتماد لخطابات الحسابات البنكية الوقفية.
•سياسة التفاوض.
•دليل المستخدم لتسجيل وقف في الموقع.
•الدليل اإلجرائي ألعمال إدارة الشؤون القضائية.
•إجراءات تسجيل شهادة وقف.
•إجراءات مراقبة االمتثال المؤسسي.
•إجراءات مراقبة السجالت ووضع نظام لتمييز سجالت الجودة ،وفهرستها ،وحفظها ،وتخزينها
والعناية بها.
•المتطلبات الخاصة بالموافقة على إنشاء الصناديق الوقفية.
•الدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
•الدليل اإلجرائي ألعمال إدارة الشؤون القضائية.

2

االنتهاء من بناء وتصميم الهياكل الوظيفية والمسميات ومساراتها الوظيفية ،بهدف خلق بيئة عمل
محفزة وشفافة لرفع مستوى الوالء وااللتزام من موظفي الهيئة.

3

إطالق مجموعة مبادرات لتعزيز الوالء الوظيفي.

4

إطالق عدد من الخدمات والمنصات اإللكترونية الموجهة لمنسوبي الهيئة ،وهي:
•نظام إدارة المشاريع (إتمام).
•البوابة الداخلية للهيئة المشتملة على عدد من الخدمات واألنظمة والخدمات
الداخلية واللوائح وأخبار الهيئة وموظفيها.

5

تفعيل الجانب المعرفي والتثقيفي ،من خالل:
•تقديم عدد من ورش العمل الداخلية بهدف رفع وعي موظفي الهيئة عن
تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
•تنفيذ  30دورة تدريبية لـ  249موظف في التوعية بأدوار القطاعات الداخلية،
وربطها باستراتيجية الهيئة وقطاع األوقاف.
•تنفيذ  73دورة تتناسب مع احتياج موظفي الهيئة لربط أهدافهم مع أهداف
اإلدارة االستراتيجية لصقل المهارات العملية ،ورفع كفاءة الموظفين في
مختلف اإلدارات.
•تقديم عدد من ورش العمل لرفع مستوى التجانس اإلداري على مستوى
قيادات الهيئة (أكثر من  100موظف).
•إصدار أكثر من  30تقرير من التقارير الشهرية والربعية تخص األداء االستراتيجي،
وأداء المشاريع المؤسسية بالهيئة ،وتقارير خاصة بحالة المبادرات المرتبطة
الروية.
ببرامج ٔ
•إطالق أكثر من  40نشرة تثقيفية لرفع مستوى الوعي بأهمية الجودة والتميز
المؤسسي ،وإدارة المشاريع والتخطيط االستراتيجي.
•تصميم  6دورات تدريبية علمية منهجية وفق أفضل الممارسات العالمية
واالحتياج المحلي بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة الدولية ،باإلضافة إلى
تصميم معايير نجاح لتلك الدورات ،وتم التوافق على ذلك مع الجهات التنفيذية،
ومع جامعة أكسفورد بلندن المتخصصة باالستثمار االجتماعي واالقتصاديات
المجتمعية.

6

االنتهاء من تصميم وإعداد النموذج التشغيلي المرحلي لمراكز الخدمات.

7

تنفيذ ونشر  6كتيبات توعوية وإرشادية ،وهي:
•التقرير السنوي لعام 2018م.
•كتيب برنامج استدامة وتمكين.
•دليل تسجيل الوقف.
•الدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال.
•الملف االستراتيجي.
•الملف التعريفي عن الهيئة.

8

تفعيل حسابات الهيئة في منصات التواصل االجتماعي وزيادة عدد المتابعين.
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اإلنجازات في ركيزة تنويع مصادر الدخل
سـ ً
ـعيا نحــو تفعيــل دور الهيئــة العامــة لألوقــاف فــي تحقيــق النمــو واالســتدامة المالية،
تــم العمــل علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات المرتبطــة باألهــداف االســتراتيجية
الخاصــة بتنويــع مصــادر الدخــل ،مــن خــال طــرح منتجــات مبتكــرة تخــدم القطــاع الوقفــي،
وبنــاء اســتراتيجية تهــدف لتحصيــل عائــد مــادي مقابــل خدمــات محــددة ،وبنــاء نمــوذج
يهــدف لخصخصــة بعــض الخدمــات.
أبرز اإلنجازات
1

إعداد واعتماد استراتيجية توزيع األصول المالية لرفع عوائد األوقاف وتنويع االستثمارات.

2

حوكمة االستثمارات النقدية.
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شركة أوقاف

مقدمة
تعتبــر شــركة أوقــاف الــذراع االســتثماري للهيئــة العامــة لألوقــاف ،والتــي ترتبط مباشــرةً
بمحافــظ الهيئــة ،ولهــا مجلــس إدارة مســتقل تــم اســتقطاب أعضائــه مــن ذوي الخبــرة
واالختصــاص .والهــدف مــن تأسيســها؛ تنميــة األوقــاف ،ورفــع كفــاءة االســتثمار،
وتطويــر آلياتــه ،باإلضافــة إلــى تنويــع المحفظــة االســتثمارية ،وتطويــر اســتراتيجية
لالســتثمار؛ لضمــان الحصــول علــى عوائــد يتــم مــن خاللهــا تحقيــق النمــو واالســتدامة
الماليــة ،وتنويــع مصــادر الدخــل.
ـام رئيســية كإدارة وتشــغيل األوقــاف ،واالســتثمار العقــاري،
وتعمــل الشــركة علــى مهـ ٍ
واالســتثمار فــي األوراق الماليــة مــن خــال إدارة المحافــظ والصناديــق.

المنجزات
تمكنــت شــركة أوقــاف فــي عــام 2019م مــن تحقيــق العديــد
ً
بــدءا مــن حوكمــة أعمــال الشــركة؛ لتســهيل
مــن المنجــزات
وتنظيــم آليــة العمــل واتخــاذ القــرارات الماليــة واإلداريــة
وانتهــاء بالمنجــزات
والتنظيميــة واالســتثمارية الســليمة،
ً
التــي تحققــت فــي اســتثمار األصــول العقاريــة والماليــة
لرفــع إيراداتهــا وتنميــة اســتثماراتها.

ويمكــن اســتعراض أهــم المنجــزات حســب المســارات التاليــة:
الحوكمة واألعمال اإلدارية
•إعداد واعتماد السياسات والصالحيات المالية واإلدارية.
•إعداد واعتماد اللوائح الرئيسية لمجلس اإلدارة واللجان.
•إعداد واعتماد إجراءات العمليات التنظيمية.
•اعتماد سياسات االستثمار واتفاقية االستثمار مع الهيئة.
األصول العقارية
عقد تأجيري.
ٍ
•توقيع وتجديد أكثر من 1196
•مراجعة عقود  2700عقار للتأكد من مالئمتها للسوق العقاري.
•العمــل علــى تهيئــة مســاحة  900ألــف م 2مــن العقــارات ذات
القيمــة العاليــة وذلــك لطرحهــا لالســتثمار.
•توقيــع عــدد مــن الشــراكات االســتراتيجية لرفــع عوائــد األوقــاف،
وتطويــر عــدة مشــاريع وقفيــة.
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األصول المالية
ً
•حوكمة االستثمارات النقدية وفقا لمصادر وأنواع المبالغ المستثمرة ،واستثمار
المبالغ النقدية غير المستغلة.
•مراجعة ومتابعة العقود واالتفاقيات االستثمارية الضخمة.
•إعداد واعتماد استراتيجية توزيع األصول المالية بما يحقق أهداف الهيئة؛ لرفع
عوائد األوقاف وتقليل المخاطر وتنويع االستثمارات.
•تفعيل دور الشركة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهم فيها
التحديات والتطلعات
واجهــت الشــركة خــال تســيير أعمالهــا فــي عــام 2019م عـ َّـدة تحديــات ،بـ ً
ـدءا مــن تجهيــز
واعتمــاد سياســاتها ولوائحهــا واجراءاتهــا الداخليــة كشــركة حديثــة تأسســت في ديســمبر
مــن عــام 2018م ،باإلضافــة إلــى اســتقطاب الكــوادر البشــرية المؤهلــة .وقــد تمكنــت
الشــركة مــن تجــاوز هــذه التحديــات باحترافيــة عاليــة .ويمكــن حصــر أبــرز التحديــات التــي
واجهتهــا فــي النقــاط التاليــة:
•عدد العقارات الضخم وانتشارها الجغرافي.
•طبيعة ونوع العقارات.
•التركيز في عدد قليل من األسهم وقطاع محدد.
•القيود الشرعية وشروط الواقفين.
•نقص البيانات والمعلومات.
بمرونــة
ٍ
وقــد تمكنــت الشــركة خــال العــام 2019م مــن التعامــل مــع هــذه التحديــات
وكفــاءةٍ عاليــة ،وتتطلــع لمواصلــة نجاحاتهــا خــال العــام 2020م والــذي تهــدف خاللــه
إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف ذات األثر المباشــر علــى تنمية المحافظ االســتثمارية
واســتدامة عوائدهــا .وأهمهــا:
•تحقيق التوازن بين زيادة الدخل وتنمية المحفظة مع مراعاة احتياجات المصارف.
•تحقيق االستدامة المالية.
•تحقيق عوائد استثمارية بأقل قدر نسبي من المخاطر مقارنة بالعوائد المماثلة
في السوق.
•تنويع المحفظة ومصادر الدخل.
•تعزيز التواجد المكاني للشركة بحسب االحتياج بهدف إدارة المحفظة العقارية
بشكل فعال.
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مركز التطوير
والتمكين الوقفي
مقدمة
هــو مركــز تخصصــي أنشــأ مــن قبــل الهيئــة العامــة لألوقــاف ليكــون مــن أذرعهــا
التنفيذيــة فــي مجــاالت تمكيــن القطــاع الوقفــي وبنــاء قدراتــه والوصــول بــه ألعلــى
تميــز وأثــر تنمــوي.
الفلسفة

الرؤية
الريــادة فــي تمكيــن وتطويــر القطــاع
الوقفــي بمــا يســهم فــي تعظيــم آثــاره
التنمويــة وبنــاء القــدرات البشــرية الفاعلــة
فيــه؛ للوصــول إلــى هــدف تميــز القطــاع
واســتدامته.

يتطلــع المركــز إﻟﻰ تمكيــن وتميــز القطــاع
اﻟﻮﻗﻔﻲ بمــا ﻳﻌﺰز ﻣﻦ اســتدامته وأثــره
التنموي واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻣﺜﻞ.
ويطــور منظومــة بنــاء قــدرات لمختلــف
ﺷﺮاﺋﺢ منســوبي القطــاع الوقفــي ،عبــر
أنشــطة احترافيــة ،ومــن خــال التكامــل مــع
القطــاع والشــراكات الفاعلــة مــع مختلــف
القيم
بيــوت الخبــرة العالميــة والمحليــة ،والتكامل
مــع رواد القطــاع مــن مؤسســات وأفــراد؛
لتكامــل الجهــود وتعزيــز نجاحهــا.
•االستدامة.
•التطوير والتعليم.
الرسالة
•الشراكة والتكامل.
•التمكين.
•االبتكار.
العمــل علــى توفيــر ممكنــات نوعيــة بكافــة
أبعادهــا ،ورفــع الجانــب المعرفــي فــي المرتكزات
القطــاع الوقفــي بمــا ســيرتقي بعمــل
وممارســات الكيانــات الوقفيــة ،والعامليــن
•التميز المؤسسي للقطاع الوقفي.
إضافــة إلــى مــا يعــزز التميــز فــي
ً
فيــه،
•تمكين القطاع الوقفي للتنمية.
الممارســات ،ويزيــد مــن مســاهمة القطــاع
•المساهمة الفاعلة في الناتج
الوقفــي فــي الناتــج المحلــي.
المحلي.

األدوار
•تأثير استراتيجي وبناء توجهات القطاع.
•تمكين القطاع وكياناته.
•بناء وتطوير القدرات للعاملين في القطاع.
•قيادة وتمتين المعارف التخصصية.
•بناء خزانة (حاوية) فكرية تخصصية.
األنشطة
•التحفيز في القطاع الوقفي.
•إدارة المعرفة وتوظيف أدواتها.
•دراسات وأبحاث داعمة للقرارات.
•االستشراف ورصد االتجاهات وتحليلها.
•االبتكار والتميز.
•المشاركة والتأثير المجتمعي.
العمالء
يســتهدف المركــز جميــع منســوبي القطــاع الوقفــي،
والمهتميــن ،والمؤثريــن فيــه ،ومــن أبــرز تلــك الشــرائح علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر:
•الموقفين (الحاليين والمتوقعين).
•النظار.
•العاملين في األوقاف.
•منسوبي المؤسسات األهلية المرتبطة باألوقاف.
•المستشارين المتخصصين باألوقاف.
•األكاديميين والباحثين المهتمين باألوقاف.

مركز التطوير
والتمكين الوقفي

52

التقرير السنوي

53

التقرير السنوي

منجزات عام 2019م
المبادرات
عمــل المركــز فــي عــام 2019م على مجموعة مشــاريع اندرجت تحــت أربع مبادرات وهي:
•مبادرة تأسيس المركز.
النظار.
َّ
•مبادرة تطوير
•مبادرات الدراسات والبحوث.
•مبادرة التحفيز وجائزة األوقاف.
ومن أهم المنجزات في تنفيذ مشاريع المبادرات:
•عقد  7شراكات استراتيجية لتمكين القطاع الوقفي.
•التعاقد والتهيئة الكاملة لتصميم استراتيجية المركز.
•تخطي عدد المستفيدين من المنتجات المعرفية حاجز الـ  45000مستفيد.
•إنجاز  4دراسات وطنية ذات أث ٍر عالي في القطاع.
•رضا تام لما نسبته  %94من بين أكثر من  100مستفيد من البرامج التدريبية.
•إقامــة مجموعــة دورات تدريبيــة ،منهــا دورة االســتثمار االجتماعي (جامعة اكســفورد
 بريطانيــا) ودورة الحوكمــة ،ودورة قيــاس العائــد علــى االســتثمار االجتماعــي SROIوااللتــزام ومكافحــة غســل األموال.
مركز التطوير
والتمكين الوقفي
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خدمات مراكز
الهيئة

مقدمة:
قدمــت الهيئــة العامــة لألوقــاف مــن خالل مراكزها المتعددة ،ووفق أفضل الممارســات
َّ
والمعاييــر الدوليــة ،خدمــات شــاملة ومتنوعــة حســب اختصاصهــا ،كمــا عملــت علــى
تطويــر آلياتهــا وتيســير إجراءاتهــا للعمــاء عبــر الموقــع اإللكترونــي؛ للمســاهمة فــي
تحقيــق التحــول الرقمــي ،ونشــر مفهــوم التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة الذي تســعى
لــه رؤيــة المملكــة .2030
تشمل خدمات الهيئة
تعريف بالمنتجات
التنموية والخدمية التي
تقدمها الهيئة.

استقبال استفسارات
العمالء وطلباتهم
وبالغاتهم عن األوقاف
المجهولة عن طريق مراكز
خدمات األوقاف ومركز
االتصال الموحد ،أو عبر
الموقع اإللكتروني.

استقبال شكاوي
العمالء.

استقبال المنازعات التي
تحدث بين الواقفين
والنُ َّظار ،أو النُ َّظار
أنفسهم ،أو النُ َّظار
والمستفيدين ،والعمل
على معالجتها قبل
وصولها إلى لمحاكم.

تقديم خدمات متنوعة
على مدار الساعة لكبار
العمالء عن طريق مديري
العالقة لألوقاف الكبيرة.

تسجيل األوقاف،
وإصدار التراخيص للوقف
لممارسة النشاط التجاري.

خدمات مراكز
الهيئة

