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“سنعمل على تدريب العاملين 
ْبحي، وتشجيع  في القطاع غير الرِّ

عين فيه، وسُنواِصل  المتطوِّ
تشجيع األوقاف لتمكين هذا 

القطاع من الحصول على مصادر 
تمويل ُمستدامة، وُنراِجع األنظمة 

قة بذلك..” واللوائح المتعلِّ

رؤية المملكة 2030

ي األوقاف َدْورًا في تحقيق 	  تؤدِّ
التنمية المستدامة ِضْمن 

استراتيجية التنمية االجتماعية.

ة لألوقاف إحدى 	  ُتَعدُّ الهيئة العامَّ
الجهات الرئيسة الـُمسِهمة في 

هات. تحقيق هذه التوجُّ

استراتيجية التنمية االجتماعية
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القسم 
التمهيدي

نـا ـُ رؤيتــــ

رســـالُتنا

ِقـَيـُمـــــنــا
الرئيس  الداعم  الهيئة  تكون  أن 
للنهوض بقطاع األوقاف بالمملكة 

العربية السعودية.

وتطويرهـــا  األوقـــاف  تنظيـــم 
وتنميتهـــا،  عليهـــا  والمحاَفظـــة 
الواقفيـــن،  شـــروط  ـــق  يحقِّ بمـــا 
َدْورهـــا فـــي التنميـــة  ِمـــْن  ز  ويعـــزِّ
وفقـــًا  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة 
اإلســـالمية  الشـــريعة  لمقاصـــد 
ــة 2030. ــة المملكـ ــة ورؤيـ واألنظمـ

المسؤولية التنموية:
ية َدْورنا في التنمية  ندرك أهمِّ

االقتصادية واالجتماعية.

تحقيق مقاصد الشريعة:
ق مقاصــد الشــريعة فــي القطــاع  ســنحقِّ

الَوْقفــي.

المسؤولية االجتماعية:
فيــه  ــق  يتحقَّ مجتمــع  بنــاء  فــي  ُنســِهم 

االجتماعــي. التكاُفــل 

فافية: ْدق والشَّ الصِّ
فافية واإلخالص. ْدق والشَّ مبدؤنا الصِّ

تعظيم األثر التنموي:
نحــرص علــى أن تكــون إنجازاُتنــا مقرونــًة 

بنتائــج ذات أثــر تنمــوي.

روح الفريق الواحد:
يجمعنا روح الفريق الواحد.

م واالحترافية: التعلُّ
ــم واكتســاب المعرفــة  ســنجتهد فــي التعلُّ

لننهــض بالعمــل الَوْقفــي.
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القسم 
التمهيدي

شكــر وعرفــان
ــه بأســمى آيــات الشــكر والتقديــر  ف الهيئــة العامــة لألوقــاف بالتوجُّ تتشــرَّ
تنميتــه  علــى  وحرصــت  األوقــاف  بقطــاع  ُعنيــت  التــي  الرشــيدة،  للقيــادة 
خــالل  ومــن  والرعايــة،  الدعــم  كلَّ  ذلــك  ســبيل  فــي  مــت  وقدَّ وتطويــره، 
ره، وتتوالــى إنجازاُتــه وإســهاماُته  توجيهاتهــا ُيواِصــل هــذا القطــاع مســيرة تطــوُّ
ــة 2030م. ــة المملك ــة فــي رؤي ل ــرى المتمثِّ ــق أهــداف الوطــن الكب فــي تحقي

ــه الهيئــة بجزيــل الشــكر لــكلِّ َمــْن أســَهَم فــي تحقيــق إنجازاتهــا خــالل  كمــا تتوجَّ
ْبحيــة، أو مــن  العــام 2020م، ســواًء مــن القطاعــات الحكوميــة واألهليــة وغيــر الرِّ
األفــراد الذيــن ســمحوا للهيئــة بمســاعدتهم مــن أجــل صناعــة مجتمــٍع أفضــل، 
اهــم لمزيــٍد مــن العمــل ِلَمــا فيــه مزيــٌد مــن  قنــا وإيَّ ونســأل اللــه تعالــى أْن يوفِّ

خــاء لمملكتنــا الحبيبــة. م والرَّ التقــدُّ

والشــكر موصــوٌل لجميــع منســوبي الهيئــة الذيــن أســهموا فــي إثــراء محتــوى 
التقريــر الســنوي للعــام 2020م، والذيــن كانــت لهــم إســهامات كبيــرة فــي 
زهــا،  مهــا وتميُّ إنجــاح أعمــال الهيئــة، وبجهودهــم تســتمرُّ فــي مواَصلــة تقدُّ
ــى  ــه تعال ــول الل ــا فــي مســيرتها المســتقبلية بح ــا ونجاحاته ــد عطاءاته وتتزاي

ــه. ت وقوَّ
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مــة مقـدِّ
التــي  ــة  المهمَّ القطاعــات  مــن  األوقــاف  قطــاع  ُيَعــدُّ 
أشــارت لهــا رؤيــة المملكــة 2030 أنــه ُينــاط بــه َدْور رئيــس 
ــُة  ْبحــي. وصناع ــر الرِّ ــق االســتدامة للقطــاع غي فــي تحقي
التــي ُتســِهم فــي  األوقــاف مــن الصناعــات الواعــدة 
التنميــة والنهضــة االقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة 

العربيــة الســعودية.

فــي  الَوْقفــي  القطــاع  فــي  ــرد  المطَّ النمــّو  ويشــكِّل 
وازدهــار  المســتدامة،  التنميــة  دعائــم  إحــدى  المملكــة 
ــي، وَيشــَهد  االقتصــاد الســعودي، وَدْعــم الناتــج المحلِّ
جــاه تحقيــق موقــع ريــادي  رًا متســارعًا باتِّ هــذا القطــاع تطــوُّ

وفــق أفضــل المماَرســات والمعاييــر المعَتَمــدة.

وقــد كان العــام 2020م عامــًا اســتثنائيًا بــكلِّ المقاييــس، 
القيــادة  بتوجيهــات  ثــم  تعالــى،  اللــه  بتوفيــق  ولكــْن 
الرشــيدة، وجهــود جميــع المخِلصيــن مــن العامليــن فــي 
الهيئــة بمخَتَلــف إدارتهــم وأعمالهــم، تواصلــت اإلنجــازات 
النوعيــة وعمليــات التطويــر فــي مختلــف مياديــن القطــاع 

الوقفــي.

ــة  ــر الســنوي للهيئ ــن أيديكــم التقري ــَع بي نا أن نَض ويســرُّ
واألعمــال  اإلنجــازات  ــص  يلخِّ الــذي  لألوقــاف  العامــة 
خــالل العــام 2020م )1441-1442هـــ(، والتــي انطلقــت 
وتطويرهــا   األوقــاف  تنميــة  فــي  الهيئــة  رســالة  مــن 
شــروط  ــق  يحقِّ بمــا  وتنميتهــا،  عليهــا  والمحافظــة 
ز مــن َدْورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة  الواقفيــن، ويعــزِّ
اإلســالمية  الشــريعة  لمقاصــد  وفقــًا  واالجتماعيــة، 

.2030 المملكــة  ورؤيــة  واألنظمــة 

ق لصالح العمل. والله الموفِّ
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ــة  ــه، ُتواِصــل الهيئ ــه تعالــى وفضــٍل من ــٍق مــن الل بتوفي
زهــا، المســتندة  العامــة لألوقــاف مســيرة نجاحهــا وتميُّ
الرئيــس  الداعــم  َكْونهــا  يــة  ألهمِّ عميــق  إدراٍك  إلــى 
لهــذا  بمــا  المملكــة؛  فــي  األوقــاف  بقطــاع  للنهــوض 

وتنمــوي. واجتماعــي  اقتصــادي  َدْور  مــن  القطــاع 

ــون  ــام 2020م لتك ــة فــي الع ق ــازات المتحقِّ ــي اإلنج وتأت
حلقــًة فــي سلســلة إصــرار الهيئــة على النهــوض بالقطاع 
الوقفــي، وتطويــره، وحوكمتــه، وتعظيــم مخَرجاتــه، وقــد 
تزايــدت وتيــرة الســعي الجــاد والحثيــث نحــو تحقيــق نقلــة 
ملحوظــة فيــه، وحرصــت الهيئــة علــى االرتقــاء بخدماتهــا 
وتوســيع نطاقها، وتيســير ُســُبل تقديمها للمســتفيدين، 
ل الرقمــي  بمــا فــي ذلــك االهتمــام بتوســيع نطــاق التحــوُّ

وأتمتــة الخدمــات بمختلــف أنواعهــا.

النوعيــة  اإلنجــازات  العــام  هــذا  فــي  تواصلــت  لقــد 
وعمليــات التطويــر فــي قطــاع األوقــاف، والتــي تهــدف 
فــي  األوقــاف  مكانــة  وتعزيــز  فاعليتــه،  زيــادة  إلــى 
ــي،  المجتمــع، وَدْورهــا فــي َرْفــد إجمالــي الناتــج المحلِّ
واإلســهام فــي تحقيــق االســتدامة الماليــة للقطــاع غيــر 
ْبحــي، وفــق اســتراتيجية التنميــة االجتماعيــة، وأهــداف  الرِّ

وركائزهــا. 2030م  الســعودية  رؤيــة 

قتهــا  حقَّ التــي  لإلنجــازات  َرْصــدًا  التقريــر  هــذا  ــل  ويمثِّ
ــر عــن أهميــة  الهيئــة فــي عــام 2020م، وهــي إنجــازاٌت تعبِّ
َدْورهــا فــي َدْعــم مســيرة التنميــة فــي المملكــة بمختلــف 

المجــاالت.

اللــه  توفيــق  لــوال  ــق  لتتحقَّ اإلنجــازات  تلــك  تكــن  ولــم 
ْعــم غيــر المحــدود مــن قائــد  - وتيســيره، ثــم الدَّ -عــزَّ وجــلَّ
دي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك  مســيرة التنميــة ســيِّ
ــم ولــيِّ  ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه، ورعايــة وَدْع

دي صاحــب الســمو الملكــي األميــر  عهــده األميــن ســيِّ
ــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه، فباســمي  محمَّ
ونيابــًة عــن مجلــس إدارة ومنســوبي الهيئــة والقطاَعْيــن 
أرفــع  أْن  فني  يشــرِّ كافــة،  ْبحــي  الرِّ وغيــر  الَوْقفــي 
لمقامهمــا وافــر الشــكر والتقديــر لجهودهمــا المتواصلــة 
ْعــم  فــي َدْفــع مســيرة هــذا القطــاع الحيــوي، ِمــْن خــالل الدَّ

الســخي والتوجيــه الســديد والتمكيــن المتصاعــد.

م بجزيــل الشــكر والعرفــان لــكلِّ المتفانيــن فــي  كمــا أتقــدَّ
مواقــع  مختلــف  فــي  الهيئــة  منســوبي  مــن  عملهــم 
اســتراتيجية  لتحقيــق  الحثيــث  ســعيهم  علــى  عملهــم، 

المباَركــة. الهيئــة وأهدافهــا 

قــة،  وإننــا إذ يملؤنــا الفخــر واالعتــزاز باإلنجــازات المتحقِّ
َليملؤنــا فــي الوقــت نفســه الحمــاُس واإلصــراُر علــى 
ــْذل مزيــٍد مــن الجهــد للمحاَفظــة علــى اإلنجــاز وتحقيــق  َب
ــرد، وصــواًل إلــى تحقيــق مســَتْهَدفات رؤيــة  م المطَّ التقــدُّ

2030م. الســعودية 

القــول  فــي  ــداد  والسَّ التوفيــق  تعالــى  اللــه  ونســأل 
والعمــل.

م. أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف

فــي  قــة  المتحقِّ اإلنجــازات 
َدْور  أهميــة  عــن  ــر  تعبِّ 2020م 
فــي  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة 
فــي  التنميــة  مســيرة  َدْعــم 
المجــاالت. بمختلــف  المملكــة 

كـلـمـــة
رئيس مجلس اإلدارة
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كـلـمـــة
محافظ الهيئة العامة لألوقاف

ــق  ــاف تحقِّ ــة لألوق ــة العام ــام والهيئ ــو الع ــام تل ــرُّ الع يم
ر  والتطــوُّ م  التقــدُّ مــن  مزيــٍد  نحــو  اإلنجــاز  تلــو  اإلنجــاز 
للقطــاع الوقفــي، وإنجــاز المهــام والمســؤوليات المناطة 
ســاته،  بهــا، للمحافظــة علــى اســتمرار نمــوِّ القطاع ومؤسَّ

وتفعيــل َدْوره  التنمــوي اقتصاديــًا واجتماعيــًا.

وقــد كان العــام 2020م حافــاًل بالعمــل واإلنجــاز علــى 
يــات ناجمــة مــن تداعيــات  ــا اكتنفــه مــن تحدِّ الرغــم ممَّ
كبيــرًا فــي جميــع  يــًا  تحدِّ لت  التــي شــكَّ جائحــة كورونــا، 
مــن  العديــد  اتخــاذ  لــَب  تطَّ ــا  ممَّ العمــل؛  مســتويات 
ــب عليهــا، وأســهمت الهيئــة  اإلجــراءات والجهــود للتغلُّ
فــي هــذه الجهــود بفاعليــة، ومــن ذلــك تدشــين الصندوق 
ــْدُرُه  المجتمعــي للتخفيــف مــن آثــار كورونــا بــرأس مــاٍل َق
500 مليــون ريــال؛ لتفعيــل إســهام األوقــاف والقطــاع 

وذلــك  الجائحــة،  آثــار  مــن  التخفيــف  فــي  ْبحــي  الرِّ غيــر 
بمبــادرة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
والهيئــة العامــة لألوقــاف، وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات 
األخــرى. كمــا أســهمت الهيئــة فــي َدْعــم الحملــة الوطنيــة 

للتوعويــة عــن وبــاء كورونــا.

قــت الهيئــة عــددًا مــن اإلنجــازات النوعيــة، ومنهــا  كمــا حقَّ
إصــدار 898 شــهادة تســجيل َوْقــف )بنســبة زيــادة َقْدُرهــا 
ــادة  ــًة بالعــام 2019م(، وتأســيس مركــز الري %123 مقاَرن

الوقفــي، وَطــْرح أكثــر مــن 200 فرصــة اســتثمارية بقطــاع 
األوقــاف، باإلضافــة إلــى اإلنجــازات األخــرى فــي مجاالت 
الرقمــي..  ل  والتحــوُّ األوقــاف،  وخدمــات  المصــارف 

وغيرهــا.

ط الضــوء علــى أبــرز اإلنجــازات التــي  وهــذا التقريــر يســلِّ
انطالقــًا  جــاءت  والتــي  2020م،  العــام  فــي  قــت  تحقَّ
تطويــر  فــي  األساســي  بَدْورهــا  الهيئــة  إيمــان  مــن 
ــا  ــر ثقافته ــا، وَنْش ــق أهدافه ــا، وتحقي األوقــاف وتنميته
النشــاط  َدْعــم  فــي  إســهامها  وتعزيــز  المجتمــع،  فــي 

األهــداف  ــق  يحقِّ بمــا  المملكــة،  فــي  االقتصــادي 
االســتراتيجية للهيئــة، ويتواكــب مــع رؤيــة المملكــة 2030 

موحــة. الطَّ أهدافهــا  تحقيــق  فــي  وُيســِهم 

مــن  وتوفيــٍق  بفضــٍل  المنَجــزات  تلــك  قــت  تحقَّ ولقــد 
ــرة والتوجيهــات  ــم بالعطــاءات الكبي ، ث ــلَّ ــزَّ وج ــى ع المول
دي  الســديدة مــن قائــد التنميــة فــي مملكتنــا الحبيبــة ســيِّ
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
الدائمــة  والمتابعــة  الثاقبــة  وبالرؤيــة  اللــه،  حفظــه 
دي ولــي العهــد صاحــب الســمو  مــن قائــد التغييــر ســيِّ
قــه  ــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز وفَّ الملكــي األميــر محمَّ
ــه لمقامهمــا الكريــم بأخلــص  فني أن أتوجَّ اللــه، فيشــرِّ

آيــات الشــكر والعرفــان.

ــه بعميــق الشــكر لجهــود كلِّ مــن  وال يفوتنــي أن أتوجَّ
ما زمالئــي  أســهَم فــي هــذه المســيرة المباَركــة، والســيَّ
منســوبي الهيئــة، الذيــن لــم يتوانــوا فــي أداء مهامهــم 
وتســطير مزيــٍد مــن اإلنجــازات بســعيهم الــدؤوب لتحقيــق 
جميــع  أشــكر  كمــا  للهيئــة.  االســتراتيجية   األهــداف 
ْبحــي، وفــي  العامليــن فــي القطــاع الوقفــي وغيــر الرِّ
ــف  ــأالَّ يتوقَّ ــف القطاعــات ذات العالقــة؛ وَأِعُدكــم ب مخَتَل
طموحنــا عنــد َحــّد، وأن نبــذل أقصــى الجهــود لتحقيــق 
مزيــٍد مــن اإلنجــازات وتنفيذ المشــروعات الرائــدة وإطالق 
المبــاَدرات الجديــدة؛ لتمكيــن هــذا القطــاع وتعزيــز قدراتــه، 
نحــو  والبنــاء،  التطويــر  مســيرة  فــي  إســهامه  وزيــادة 

تحقيــق أهــداف وركائــز رؤيــة المملكــة 2030.

التطويــر  طريــق  فــي  توفيقــًا  يزيدنــا  أن  نســأل  واللــَه 
والتمكيــن.

بالعمــل  2020م حافــًا  العــام  كان  لقــد 
ــا اكتنفــه مــن  واإلنجــاز، علــى الرغــم ممَّ
قــت الهيئــة فيــه عــددًا  ــات، وقــد حقَّ ي تحدِّ

مــن اإلنجــازات النوعيــة.

عماد بن صالح الخراشي
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف

محافظ الهيئة
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مجلس اإلدارة
الهيئــة،  فــي  الُعليــا  ــلطة  السُّ هــو  اإلدارة  مجلــس 
أمورهــا،  وتصريــف  شــؤونها  إدارة  علــى  والمشــِرف 
ــة لهــا، ومتابعــة  وَوْضــع االســتراتيجية والسياســة العامَّ

التنفيذيــة. إدارتهــا  أداء 

ن المجلــس مــن الرئيــس و15 عضــوًا وفقــًا لنظــام  ويتكــوَّ
ــخ  ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/11( وتاري الهيئ
علــى  شــهَرْين  كلَّ  اجتماعاتــه  وَيْعقــد  1437/2/26هـــ، 

قــة  المتعلِّ الموضوعــات  فــي  األقــل، وُيصــِدر قراراتــه 
العالقــة  ذات  والسياســات  واالســتراتيجيات  باألنظمــة 

معالي المهندس
أحمد بن سليمان الراجحي

وزير الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية، رئيس مجلس اإلدارة.

د. سعد بن محمد المحيميد

ة  ئاسة العامَّ ل الرِّ عضو المجلس، ممثِّ
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي.

أ. أحمد بن صالح بن ماجد

ل وزارة الموارد  عضو المجلس، ممثِّ
البشرية والتنمية االجتماعية.

الشيخ سليمان بن فهد الخميس

ل وزارة الشؤون  عضو المجلس، ممثِّ
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.

أ. طارق بن عبدالله الشهيب

ل وزارة المالية عضو المجلس، ممثِّ

د. عبدالرحمن بن عمر البراك

ل وزارة التعليم. عضو المجلس، ممثِّ

د. جاسر بن سليمان الحربش

ل وزارة السياحة. عضو المجلس، ممثِّ

أ. محمد بن عبدالله العقا

ة  ل الهيئة العامَّ عضو المجلس، ممثِّ
للوالية على أموال القاصرين وَمْن 

في ُحْكمهم.

أ. عماد بن صالح الخراشي

محافظ الهيئة العامة لألوقاف،
نائب رئيس مجلس اإلدارة.

م. فيصل بن سيف الدين السمنودي

ل الجمعيات  عضو المجلس، ممثِّ
سات الخيرية. والمؤسَّ

أ. عبدالرحمن بن موالي البزيوي

ص في مجال  عضو المجلس، متخصِّ
االقتصاد واالستثمار.

الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان

ل وزارة العدل. عضو المجلس، ممثِّ

د السبيعي أ. ناصر بن محمَّ

عضو المجلس، أحد رجال األعمال 
الذين لهم أوقاف.

أ. أديب بن عبدالله الزامل

ص في مجال  عضو المجلس، متخصِّ
االقتصاد واالستثمار.

د المنصور د. عبدالله بن محمَّ

ص شرعي في  عضو المجلس، متخصِّ
المعامالت المالية واالقتصادية.

د. يحيى بن محمد زمزمي

ل عن  عضو المجلس، ممثِّ
ة. سات الَوْقفية الخاصَّ المؤسَّ

ن المجلس من أصحاب المعالي والسعادة: ويتكوَّ

ــة  العامَّ وبالشــؤون  المملكــة،  فــي  األوقــاف  بقطــاع 
للهيئــة.

الترتيــب  اإلدارة  لمجلــس  العامــة  األمانــة  وتتولــى 
ــا  ــه، وتوثيقه ــان المنبثقــة عن ج ــات المجلــس واللِّ الجتماع
باألنظمــة  االلتــزام  مــن  ــد  والتأكُّ َمَحاضرهــا،  وإعــداد 
جــان، ومتاَبعــة  مــة ألعمــال المجلــس واللِّ واللوائــح المنظِّ
كفــاءة  مــن  ز  يعــزِّ بمــا  المجلــس، وذلــك  قــرارات  إنفــاذ 

األداء. مســتوى  ويرفــع  العمــل، 
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اللجنة التنفيذية:

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

قابة والمراَجعة الداخلية: لجنة الرِّ

اللجنة االستشارية:
تــمَّ تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة فــي دورتهــا الثانيــة بتاريــخ 1442/3/22هـــ كأحــد األذُرع الداعمــة لمجلــس اإلدارة فــي اتخــاذ 

القــرار، وذلــك مــن خــالل دراســة الموضوعــات المناطــة بهــا أو التــي ُتحــال إليهــا مــن المجلــس.

قابــة والمراَجعــة الداخليــة فــي دورتهــا الثانيــة بتاريــخ 1442/3/19هـــ وفقــًا للمــادة الثانيــة عشــرة  تــمَّ تشــكيل لجنــة الرِّ
مــن نظــام الهيئــة العامــة لألوقــاف، وتهــدف اللجنــة إلــى حمايــة أمــوال الهيئــة وممَتَلكاتهــا، وَضَمــان ســالمة أنظمــة 
ــق االســتغالل األمثــل  تهــا، وَضَمــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة وكفايتهــا؛ بمــا يحقِّ قابــة الداخليــة وفاعليَّ الرِّ

ة. ــد باألنظمــة، واللوائــح، والتعليمــات، والسياســات، والخطــط الـــُمَقرَّ ــق مــن التقيُّ للمــوارد المتاحــة، والتحقُّ

تــمَّ تشــكيل اللجنــة االستشــارية فــي دورتهــا الثانيــة بتاريــخ 1442/4/25هـــ وفقــًا للمــادة الحاديــة عشــرة مــن نظــام 
الهيئــة العامــة لألوقــاف، وتهــدف اللجنــة إلــى تقديم االستشــارات الشــرعية، والنظامية، والماليــة، واالقتصادية، 

واالســتثمارية، واالجتماعية.

ن اللجنة من أصحاب السعادة: وتتكوَّ

ن اللجنة من أصحاب السعادة: وتتكوَّ

ن اللجنة من أصحاب السعادة: وتتكوَّ د السبيعي األستاذ ناصر بن محمَّ

رئيسًا
اح صوفي الدكتور عدنان بن عبدالفتَّ

رئيسًا

د العمري األستاذ جهاد بن محمَّ

رئيسًا

األستاذ أديب بن عبدالله الزامل

عضوًا

الدكتور سليمان بن تركي التركي

نائبًا للرئيس

المهندس عدنان بن عبدالرحمن المنصور

نائبًا للرئيس

األستاذ عثمان بن طارق القصبي

عضوًا

الدكتور عماد بن عبدالله الجريفاني

عضوًا

األستاذ عبدالرحمن بن موالي البزيوي

عضوًا

د المنصور الدكتور عبدالله بن محمَّ

عضوًا

د اليحيى الدكتور تركي بن محمَّ

عضوًا

األستاذ سلطان بن عبدالمحسن الخميس

عضوًا

الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العيسى

عضوًا

األستاذ إبراهيم بن صالح العجاجي

عضوًا

ري د الشمَّ األستاذ ساير بن محمَّ

عضوًا

األستاذ مساعد بن عبدالله الجميح

عضوًا

األستاذ أحمد بن عبدالله الكبّير

عضوًا

األستاذ عماد بن صالح الخراشي

عضوًا
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القسم 
التمهيدي

التعريفـــات

الوقـــف 

الناظر

لجان
المجلس

دليل 
اإلجراءات

دليل 
احيات الصَّ

اإلهداءات

أعيان األوقاف

الكيانات غير 
ْبحية الرِّ

الصناديق 
الوقفية 

ة االستثماريَّ

الصناديق 
الوقفية 
ة التنمويَّ

مراكز الخدمات

النظام

الَوْقف
العام

الَوْقف الخاص 
)األهلي(

الَوْقف 
المشترك

الواقف

وثيقة الَوْقف

َشْرط الواقف

الموقوف 
عليه

َمْصَرف 
الَوْقف

َظارة النَّ

المملوكــة  الَعْيــن  َحْبــس  هــو 
ــرٍّ  ق بمنفعتهــا علــى جهــة ِب والتصــدُّ

تنقطــع. ال 

الَوْقــف،  َنَظــارة  يتولــى  َمــْن  هــو 
أو  طبيعيــًا  شــخصًا  كان  ســواًء 

. يــًا ر عتبا ا

ــر مجلــس  لة عب ــان المشــكَّ ج هــي اللِّ
وتشــمل:  بــه،  والمرتبطــة  اإلدارة 
قابــة  اللجنــة االستشــارية، ولجنــة الرِّ
واللجنــة  الداخليــة،  والمراَجعــة 

التنفيذيــة.

إجــراءات  د  ويحــدِّ ــم  ينظِّ دليــل  هــو 
َشــْرط  وتنفيــذ  َصــْرف  وصالحيــات 
الواقــف وَدْور الجهــات ذات العالقة.

صالحيــات  ــم  ينظِّ دليــل  هــو 
المســتويات اإلداريــة المختلفــة في 
التنظيمــي  الهيــكل  وفــق  الهيئــة 

. لمعَتَمــد ا

اإلهــداءات  إرســال  خدمــة  هــي 
“َوْقفــي”. ــة  منصَّ عبــر  الَوْقفيــة 

هــي األوقــاف التــي ُيســتفاد منهــا 
مــع بقائهــا بَعْينهــا.

م خدمــات  هــي الجهــات التــي تقــدِّ
ــح. أو منَتجــات، وال تهــدف إلــى الرب

ة،  دة المــدَّ هــي صناديــق غيــر محــدَّ
وغيــر  موقوفــة  وحداتهــا  جميــع 
متداَولــة وغيــر ُمتاحــة لعموم الناس، 
ــا للجهــات المســتفيدة  ويعــود ريُعه
منهــا  وتســتفيد  الصنــدوق،  مــن 
لــة  والمؤهَّ ْبحيــة  الرِّ غيــر  الكيانــات 
التــي  َوابــط  والضَّ الشــروط  وفــق 
لألوقــاف. العامــة  الهيئــة  تضُعهــا 

صــة  مخصَّ وقفيــة  صناديــق  هــي 
ُتتيــح  دة  محــدَّ تنمويــة  لمجــاالت 
المســاَهمة فيهــا،  النــاس  لعمــوم 
المجــاالت  علــى  ريُعهــا  وُيصــَرف 
التنمويــة وفــق َشــْرط الواقــف مــن 

ْبحيــة. الرِّ غيــر  الكيانــات  خــالل 

صــة فــي خدمــة  هــي مراكــز متخصِّ
الخدمــات  لتقديــم  الهيئــة  عمــالء 
واالستشــارات وتســهيل اإلجراءات، 
مختلــف  فــي  تأسيســها  ويتــمُّ 

المملكــة. مناطــق 

لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  نظــام 
ــد بالمرســوم الملكــي رقــم  المعَتَم

1437/2/26هـــ. وتاريــخ  م/11 

ــه  هــو الَوْقــف المشــروط علــى أوُج
نــة بالــذات أو بالوصف. ِبــّر عامــة معيَّ

ــن  هــو الَوْقــف المشــروط علــى معيَّ
أو   بالــذات  أقــارب،  أو  يــة  ذرِّ مــن 

الوصــف.

فــي  اشــَتَرَك  الــذي  الَوْقــف  هــو 
أنــواع  مــن  نــوع  مــن  أكثــر  َشــْرطه 

ْقــف. لَو ا

هو ُمنشئ الَوْقف.

مــا ُيثَبــت بــه الَوْقــف مــن مســَتَندات 
أو وثائــق معَتَبــرة َشــْرعًا ونظامــًا.

دهــا الواقــف  هــو الصيغــة التــي يحدِّ
بشــأن الَوْقــف أو إيــراده أو َمْصَرفــه 

أو ناظــره أو الموقــوف عليــه.

هــو المســتفيد/ المســتفيدون مــن 
الَوْقــف وفــق َشــْرط الواقــف.

ــة  هــو الجهــة التــي ُتصــَرف لهــا غلَّ
شــرط  حســب  وتكــون  الَوْقــف، 

الواقــف.

مصلحــة  ــق  تحقِّ التــي  فــات  التصرُّ
عيــن الَوْقــف وإيراده، مــن المحاَفظة 
عليــه، وتأجيــره، وتنميتــه، وإصالحــه، 
تــه،  غلَّ وَصــْرف  فيــه،  والمخاَصمــة 

ــْرط الواقــف. ــًا لَش ــك وفق وذل
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الباب األول
الوضـع الـــراهــن
للتنظيم اإلداري والقوى العاملة

أواًل- نبذة عن الهيئة

ثانيًا- التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي

ثالثًا- منظومة التزامات الهيئة ببرامج رؤية المملكة 2030

رابعًا- الموارد البشرية 

1
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أواًل
نبذة عن الهيئة

1. القطاع الَوْقفي في المملكة:

ــق أواصــر التعاُون  جــاءت الشــريعة اإلســالمية لُتســاِير حاجــات المجتمــع وتحقِّ
والتكاُفــل بيــن أفــراده. وقــد اهتمــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
بتحقيــق هــذا المعنــى الــذي جــاءت بــه الشــريعة؛ فقــد حرصــت علــى تنظيــم 
ــرن الماضــي،  ــر مــن الق ــع األخي ْب ــذ الرُّ ــه من القطــاع الَوْقفــي واالهتمــام ب
وتحديــدًا فــي العــام 1381هـــ عندمــا ُأنشــئت وزارة الحــج واألوقــاف. ومنــذ 
ذلــك التاريــخ؛ مــا فتئــت حكومــة المملكــة فــي تطويــر هــذا القطــاع، ليشــهد 
نمــوًا واتســاعًا، حتــى وصــل إلــى مــا هــو عليــه اآلن ِمــْن َدْور حيــوي وتعزيــز 

للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

أبرز محطات
عناية المملكة بقطاع األوقاف

5. المهام:2. تأسيس الهيئة العامة لألوقاف:

3. األدوار: 

4. األهداف:

ســت الهيئــة العامــة لألوقــاف بموجــب المرســوم  تأسَّ
وُتَعــدُّ  1437/2/26هـــ،  بتاريــخ  م/11  رقــم  الملكــي 
ــع  ة تتمتَّ هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلَّ
-بشــكل  وترتبــط  واإلداري،  المالــي  باالســتقالل 

الــوزراء. مجلــس  برئيــس  مباشــر- 

ص مهام الهيئة فيما يلي: تتلخَّ
بعــد . 1 المملكــة  فــي  األوقــاف  جميــع  تســجيل 

. ثيقهــا تو
حصــر جميــع األمــوال الموقوفــة، وبنــاء قاعــدة . 2

معلومــات عامــة عنهــا.
َظــارة علــى األوقــاف العامة والخاصــة )األهلية( . 3 النَّ

والمشــتركة، إال إذا اشــترط الواقــف أن يتولــى 
َظــارة شــخص أو جهــة غيــر الهيئــة. النَّ

إدارة األوقــاف التــي يكــون لهــا ناظــر غيــر الهيئــة، . 4
وذلــك بنــاًء علــى طلــب الناظــر أو الواقــف.

َظــارة واتخــاذ . 5 اإلشــراف الرقابــي علــى أعمــال النَّ
اإلجــراءات النظاميــة لتحقيــق أهــداف الوقــف دون 

َظــارة. الدخــول فــي أعمــال النَّ
الموافقــة علــى طلبــات إنشــاء األوقــاف العامــة . 6

َجْمــع  طريــق  عــن  ل  ُتمــوَّ التــي  والمشــتركة 
عــات، أو الهبــات، أو المســاَهمات، وإصــدار  التبرُّ

لذلــك. الالزمــة  األذونــات 
الهيئــة . 7 تكــون  التــي  األوقــاف  إيــرادات  تحميــل 

ناظــرًة عليهــا أو مديــرًة لهــا.
صــرف غــالل األوقــاف علــى األغــراض الموقوفــة . 8

مــن أجلهــا.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير العمل الَوْقفي.. 9

األوقــاف . 10 بأهميــة  المجتمــع  فــي  الوعــي  نشــر 
وإجــراء  واالقتصــادي،  االجتماعــي  ودورهــا 

األوقــاف. مجــال  فــي  والبحــوث  الدراســات 

وتاريــخ  )م/11(  رقــم  الملكــي  المرســوم  د  حــدَّ
لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  أدوار  1437/2/26هـــ 

فــي: ومســؤولياتها 

ْور التنظيمي: الدَّ
صياغة األنظمة وتحفيز القطاع.

ْور التطويري: الدَّ
تمكين القطاع وتنمية القدرات فيه.

ْور التشغيلي: الدَّ
ة وتنميتها. إدارة األوقاف العامَّ

إلــى تنظيــم األوقــاف، والمحاَفظــة عليهــا،  تهــدف 
ــق شــروط واقفيهــا،  وتطويرهــا، وتنميتهــا؛ بمــا يحقِّ
ز َدْورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة  ويعــزِّ
الشــريعة  لمقاصــد  وفقــًا  االجتماعــي،  والتكاُفــل 

واألنظمــة. اإلســالمية 

1381هـ

1386هـ

1393هـ

1414هـ

1431هـ

1437هـ

إنشاء وزارة الحج 
واألوقاف.

صدور نظام مجلس 
األوقاف األعلى.

صدور الئحة تنظيم 
صدور نظام الهيئة األوقاف الخيرية.

العامة لألوقاف.

إنشاء الهيئة العامة 
لألوقاف وإلغاء 

وكالة وزارة الشؤون 
اإلسامية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد 
لشؤون األوقاف.

صدور األمر الملكي 
بإنشاء وزارة الشؤون 
اإلسامية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد.
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ثانيًا
الهيكــل التنظيمي

التنظيمــي  الهيــكل  ويتشــكَّل 
اآلتــي: الشــكل  وفــق  للهيئــة 

ت الهيئــة هيكلتهــــا التنظيميــة  أعــــدَّ
ـــالٍع علــى أفضــل  بعــــد دراســٍة واطِّ
المماَرســــات المعمـــول بهـــا لـــدى 
المماِثلـــة  ســـات  والمؤسَّ الهيئـــات 
ــًا  نـ ــه ممكِّ ــا جعلـ ـ ــًا؛ ممَّ ــًا ودوليـ يـ محلِّ
ــًا  بــ للوصــــول إلــــى األهــداف، ومرتِّ
القطاعــــات  بيــــن  للعالقــــات 
التنفيذيــــة داخــل الهيئــة، ومنَطَلقــًا 
الكــــوادر  مــــن  االحتيــاج  لتحديــــد 
اختصاصاتهــــا  حســــب  البشــــرية 

ومهامهــــا.

مجلس إدارة الهيئة 

اللجنة االستشاريةاللجنة التنفيذية

مركز الريادة الوقفي

المحافظ

مكتب المحافظ وحدة المستشارين

سي االتصال المؤسَّ

قطاع التنظيم والرقابة 

التراخيص الوقفية 

االلتزام 

الشؤون القانونية 

الشؤون القضائية 

خدمات األوقاف 

المصارف الوقفية 

الشراكات 

البرامج النوعية والتنموية 

قطاع الشؤون المالية 

الحسابات 

المراقبة المالية والتقارير 

الخزينة وعمليات االستثمار 

الزكاة والضرائب 

لجنه الرقابة والمراجعة

شركة أوقاف لالستثمار

التخطيط االستراتيجي 
والتميز المؤسسي 

الموارد البشرية 

تقنية المعلومات 

الشؤون اإلدارية 

األصول الوقفية  

األمانة العامة لمجلس اإلدارة 

قطاع الخدمات المساندة قطاع المصارف وخدمات األوقاف

األنظمة واللوائح الوقفية 

المراجعة الداخلية
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الَوْضع 
الراهن  1

ثالثًا
منظومة التزامات الهيئة 

ببرامج رؤية المملكة 2030
1. برامج تحقيق الرؤية التي ُتسِهم الهيئة فيها: 

 3. أهداف رؤية المملكة 2030 ذات االرتباط 
     بأدوار الهيئة وأهدافها االستراتيجية:

ل الوطني 2.0.	  برنامج التحوُّ
برنامج خدمة ضيوف الرحمن.	 

2. المباَدرات التي تمَّ إطاقها:

تمَّ إطاق ثاث مباَدرات هي:

ْبحــي مــن خــالل  ْور التنمــوي للقطــاع غيــر الرِّ أ- تعزيــز الــدَّ
ل الوطنــي 2.0. األوقــاف  -  برنامــج التحــوُّ

ب- إنشــاء صنــدوق لتمويــل مشــاريع خدمــة ضيــوف 
الرحمــن مــن خــالل تفعيــل األوقــاف واالســتفادة مــن 
التمويــل الجماعــي  -  برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن.

ضيــوف  لخدمــة  المانحــة  ســات  المؤسَّ شــبكة  ج- 
الرحمــن. ضيــوف  خدمــة  برنامــج   - الرحمــن 

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثانيأهداف المستوى األول 123

مجتمع 
حيوي

اقتصاد 
مزدهر

وطن 
َطُموح

خدمة المزيد من ضيوف الرحمن على تعزيز الِقَيم اإلسالمية والهوية الوطنية.
أكَمل َوْجه.

اج  تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجَّ
والمعتمرين.

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في 
سوق العمل.

عي. تشجيع العمل التطوُّ

تمكين المواطنين من خالل منظومة 
الخدمات االجتماعية.

تعزيز الهوية الوطنية.

إتاحة ُفَرص العمل للجميع.

ل المواطن للمسؤولية. َرْفع مستوى تحمُّ

تحسين أداء الجهاز الحكومي.

ْبحي. تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الرِّ

المحاَفظة على تراث المملكة والتعريف به.

تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة 
اإلنفاق الحكومي.

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها 
االجتماعية.

ْبحية من  مات غير الرِّ تمكين المنظَّ
تحقيق أثر أعمق.

مة  االرتقاء بجودة الخدمات المقدَّ
للمواطنين.

فافية في جميع القطاعات  تعزيز الشَّ
الحكومية.

َدْعم قنوات التواُصل مع المواطنين 
ومجَتَمع األعمال.

َضَمان تجاُوب الجهات الحكومية 
لمالحظات عمالئها.

تطوير الحكومة اإللكترونية.

ْبحي. َدْعم نمو القطاع غير الرِّ

تحسين فعالية وكفاءة
منظومة الخدمات االجتماعية.

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين.

ة. تحقيق تواُزن الميزانية العامَّ

تمكين الشركات من المساهمة االجتماعية.

تحسين أداء الجهاز الحكومي.

ية. تمكين حياة عامرة وصحِّ

تعزيز فاعلية الحكومة.

الت التوظيف. زيادة معدَّ

ع االقتصاد. نسبة وتنوُّ

تمكين المسؤولية االجتماعية.

1

2

5

4

3

6

2-12-2-1

3-2-4

1-1-6

4-6-2

3-1

2-4

1-6

2-5

3-6

2-3-1

1-1-5

1-2-6

2-3-6

5-2-5

1-3-5

2-3-5

3-3-5

4-2-5

1-3-6

5-6-2

6-2

1-5

2-6

3-5

4. الركائز واألهداف االستراتيجية:

أ - تطوير األنظمة وحوكمة قطاع األوقاف:

ب - تنمية قطاع األوقاف:

سي: ز المؤسَّ د - تعزيز التميُّ

ج- تطوير المصارف.

ْخل. هـ- تنويع مصادر الدَّ

تحديث األنظمة لتكون أكثر 
مرونة وماءمًة لاحتياجات 

الراهنة والمستقبلية.

توجيه المصارف إلى 
برامج عالية األثر.

بناء القدرات 
سية للهيئة. المؤسَّ

تأسيس وتطوير إطار 
الحوكمة الداخلي.

 تنويع مصادر 
ْخل للهيئة. الدَّ

َرْفع مستوى 
ية  الوعي بأهمِّ

قطاع األوقاف في 
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

رفع مستوى الحوكمة، 
بات اإلفصاح. وتطوير متطلَّ

تطوير بيئة العمل 
الَوْقفي.

قـــابة  تعـــزيــز الرِّ
فافية. والشَّ

جذب واقفين 
ُجُدد.

تنويع محفظة 
األوقاف 

االستثمارية.

تحقيق االستدامة 
المالية للجهات غير 

ْبحية. الرِّ
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بات التنظيمية.-  نسبة االلتزام بالمتطلَّ
مها -  بات التنظيمية التي تقدِّ نسبة الَوْعي بالمتطلَّ

فافية وتطوير القطاع الَوْقفي. الهيئة لتعزيز الشَّ

َرْفـع مسـتوى االلتـزام بنظـام األوقاف ونظـام الهيئة العامة 
المصالـح،  أصحـاب  لحمايـة  التنفيذيـة؛  واللوائـح  لألوقـاف 
والحفـاظ علـى سـالمة ونزاهـة العمـل الَوْقفـي، والحـّد مـن 
َوْعـي  وزيـادة  المخاِلفيـن،  ومعاَقبـة  االلتـزام،  عـدم  حـاالت 
االلتـزام  ثقافـة  وتعزيـز  الَوْقفـي،  العمـل  فـي  العامليـن 

لديهـم.

فافية: قابة والشَّ 3( تعزيز الرِّ

ة  ق المعلومات المهمَّ َرْفع مسـتوى اإلفصاح وتسـهيل تدفُّ
لجميـع أصحـاب المصلحـة بالَوْقف، وتحسـين حوكمة كيانات 
ـفافية والحّد من  ي إلى تعزيز الشَّ ا يؤدِّ القطاع الوقفي؛ ممَّ

المخاطر.

تطويـر األنظمـة واللوائـح الحاليـة، واقتـراح أنظمـة ولوائـح 
الَوْقفـي  القطـاع  تمكيـن  إلـى  تهـدف  جديـدة  وسياسـات 

والتنمويـة. االقتصاديـة  االجتماعيـة  بـأدواره  للقيـام 

لة لدى -  نسبة النمو في األوقاف األهلية المسجَّ
الهيئة، ذات البيانات المكتِملة.

بات الحوكمة.-  نسبة االلتزام بمتطلَّ

هة -  زات الموجَّ نات النظامية والمحفِّ عدد الممكِّ
لتحسين مستوى اإلقبال على المنَتجات الَوْقفية.

ة باألدوار الرئيسة -  عدد الوثائق التنظيمية الخاصَّ
للهيئة.

بات اإلفصاح: 2( َرْفع مستوى الحوكمة وتطوير متطلَّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء   5. األهداف االستراتيجية ومؤشِّ
    األساسية:

أ- تطوير األنظمة وحوكمة قطاع األوقاف:

1( تحديث األنظمة لتكون أكثر مرونًة وماءمًة 
لاحتياجات الراهنة والمستقبلية:

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

َرْفـــع مســـتوى الَوْعـــي بـــَدْور األوقـــاف فـــي التنميـــة 
أحـــد  وأنـــه  المســـتدامة،  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
ـــة المســـاِهمة فـــي تلبيـــة االحتياجات  القطاعـــات المهمَّ

القصيـــر. المـــدى  علـــى  التنمويـــة  واألولويـــات 

ات االســـتثمار، وتنويع الــــَمحافظ االستثمارية،  تطوير آليَّ
طبيعـــة  مـــع  تتـــالءم  لالســـتثمار  اســـتراتيجية  واعتمـــاد 
ض لهـــا الهيئـــة، وتنويع مصادر  الــــَمخاطر التـــي قد تتعرَّ
اإليـــرادات، وَضَمـــان الحصـــول علـــى عائـــد اســـتثماري 
مرتفـــع، وَضَمان إدارة االســـتثمارات واألموال واألصول 
بفعاليـــة وكفـــاءة أكبـــر، من خالل إنشـــاء ذراع اســـتثماري 

ل فـــي شـــركة “أوقاف”. يتمثَّ

المســـاَهمة فـــي تحقيـــق االســـتدامة الماليـــة للجهات 
ْبحية عمومـــًا، والَوْقفية علـــى األخّص، من خالل  غيـــر الرِّ
هـــات  ل فـــي االســـتثمار مـــن التوجُّ َدْعـــم عمليـــة التحـــوُّ
التقليديـــة إلـــى ِصَيغ مســـَتْحَدثة، باإلضافـــة إلى توفير 
مصـــادر تمويـــل وتطويـــر لقـــدرات العامليـــن فـــي هذا 
ز من هذه  ة إرشـــادية تعـــزِّ المجـــال، وإصـــدار أدوات وأدلَّ

االستدامة.

ســـات  نـــات قطاع األوقاف من مؤسَّ تطويـــر مختلف مكوِّ
وَطـــْرح  بيانـــات،   وقواعـــد  وإجـــراءات  وأنظمـــة  وأفـــراد 
نـــات، والتركيز  مبـــاَدرات ُتســـِهم فـــي تطوير هـــذه المكوِّ
ار  علـــى تطوير قـــدرات العاملين بقطاع األوقـــاف من ُنظَّ
صة لتســـهيل العمل  وغيرهـــم، وتطوير الخدمات المتخصِّ
الوقفـــي، وكذلك تطوير الخدمـــات اإللكترونية ومباَدرات 
مة مـــن الهيئة لتطويـــر القطاع. ل الرقمـــي المقدَّ التحـــوُّ

تســـهيل إجـــراءات إثبـــات األوقـــاف، وَطـــْرح مزيـــد مـــن 
ـــار والراغبيـــن في  ظَّ ـــزة للواقفيـــن والنُّ الخدمـــات المتميِّ
الوقـــف، وَطـــْرح منَتجـــات وقفيـــة مبَتَكـــرة وجاذبـــة لزيادة 
عدد األوقـــاف، وتذليـــل العوائق التي ُتواِجه اســـتقطاب 

لواقفين. ا

ْور التنموي  للقطاع -  نسبة َوْعي المسَتْهَدفين بالدَّ
والهيئة.

هة للقطاع الوقفي التي -  عدد مباَدرات التمكين الموجَّ
ُتسِهم في سدِّ االحتياجات المحصورة.

مة من الهيئة.-  نسبة رضا العمالء عن الخدمات المقدَّ
مة -  ضا عن البرامج التطويرية المقدَّ نسبة الرِّ

للمسَتْهَدفين في القطاع الوقفي.
راكات المبَرمة مع الهيئة.-  نسبة فاعلية الشَّ

عدد المنَتجات الوقفية الجديدة.- 
نسبة النمو في الواقفين الجدد إلى إجمالي عدد - 

الواقفين المعروفين لدى الهيئة.
عدد الواقفين الرقميين الجدد.- 

ع في محفظة األوقاف االستثمارية. -  نسبة التنوُّ
نسبة النمو في عوائد الـَمحافظ المالية. - 
نسبة النمو في عوائد المحفظة العقارية.- 

نة للمساَهمة في تحقيق -  عدد المباَدرات الممكِّ
ْبحية. االستدامة المالية للجهات غير الرِّ

ْبحية لتحقيق -  ْعم المالي للجهات غير الرِّ نسبة الدَّ
االستدامة المالية.

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

ب- تنمية قطاع األوقاف:

ية قطاع األوقاف في  1( َرْفع مستوى الَوْعي بأهمِّ
4( تنويع محفظة األوقاف االستثمارية:التنمية االقتصادية واالجتماعية:

5( تحقيق االستدامة المالية للجهات
ْبحية: غير الرِّ

2( تطوير بيئة العمل الَوْقفي:

3( َجْذب واقفين جدد:

ـــي أفضل مماَرســـات الحوكمـــة وإدارة  العمـــل على تبنِّ
مراَجعـــة  علـــى  كذلـــك  والعمـــل  واالمتثـــال،  الــــَمخاطر 
إلداراتهـــا،  التنظيميـــة  والصالحيـــات  األدوار  وتحديـــث 
قابة  وزيـــادة فعاليـــة مجلس إدارتهـــا ولجانها، وتعزيـــز الرِّ
ـــفافية واإلفصـــاح في  الداخليـــة، وَرْفـــع مســـتوى الشَّ

. لهيئة ا

نسبة اكتمال منظومة مماَرسات الحوكمة واالمتثال - 
سية للهيئة. والمخاطر GRC المؤسَّ

سي -  ز المؤسَّ نسبة اكتمال منظومة مماَرسات التميُّ
للهيئة.

سي.-  نسبة االلتزام المؤسَّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

1( تأسيس وتطوير إطار الحوكمة الداخلي:

سي: ز المؤسَّ د- تعزيز التميُّ

العمـــل علـــى َحْصـــر وتحديـــد االحتياجـــات واألولويـــات 
التنموية بالتنســـيق مـــع الجهات ذات العالقة لتوســـيع 
ـــي احتياجات المجتمع  قنوات اإلنفاق لتشـــمل برامج تلبِّ
وتطبيـــق   ،2030 المملكـــة  رؤيـــة  وفـــق  الســـعودي 
سياســـات وَضَوابـــط ومعايير ُتراعي شـــروط الواقفين، 
وبنـــاء َشـــَراكات تنمويـــة مع مختلـــف القطاعـــات لتعزيز 

ْور.  الـــدَّ هذا 

نسبة اإلنفاق على االحتياجات التنموية وفق شروط - 
الواقفين.

عدد األصول الوقفية المحصورة.- 
ذة من عدد -  عدد البرامج التنموية ذات األثر المنفَّ

البرامج التنموية المحصورة.

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

ج- تطوير المصارف:

 توجيه المصارف إلى برامج عالمية األثر:
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الَوْضع 
الراهن  1

العمـــل علـــى بناء القـــدرات الداخليـــة )بيئـــة العمل، رأس 
هة لتحقيق  المال البشـــري، البيانات والمعلومـــات( الموجَّ
ـــزة، وتطويـــر أنظمتهـــا، وتســـهيل  أداٍء عـــاٍل ونتائـــج مميَّ
زة على  وَضْبـــط إجـــراءات أعمالها، وتوفير بيئة عمـــل محفِّ
ـــفافية والتواُصـــل  األداء، وثقافـــة تدعـــم االنفتـــاح والشَّ
ـــال داخليـــًا ومـــع المشـــتركين فـــي العمل  المهنـــي الفعَّ
المعرفـــة ونمـــوذج  إدارة  ـــي مماَرســـات  الوقفـــي، وتبنِّ

ُيحتـــذى به. ز  ســـي مميَّ مؤسَّ

الماليـــة،  واالســـتدامة  النمـــو  تحقيـــق  علـــى  العمـــل 
ْخـــل للهيئة وتعزيـــز مواردهـــا المالية  وتنويـــع مصـــادر الدَّ
ة )مقابل مالـــي للخدمات،  عبر مبـــاَدرات اســـتراتيجية عـــدَّ

خصخصـــة، منَتجـــات مبَتَكـــرة بنمـــاذج أعمـــال جديـــدة(.

نسبة إنجاز تطوير البنية التحتية التقنية للهيئة.- 
فين عن بيئة العمل في الهيئة.-  نسبة رضا الموظَّ
نسبة اكتمال بيانات األوقاف.- 

لة -  رة المتحصَّ نسبة التحصيل لعوائد العقارات المؤجَّ
من الديون السابقة.

نسبة الزيادة من مصادر جديدة لَدْخل الهيئة.- 
ة   لألوقاف -  نسبة التحصيل للتعويضات المسَتَحقَّ

المنزوعة.

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية: مؤشِّ

ل: ـْ خــ هـ - تنويع مصادر الدَّ

سية للهيئة: 2( بناء القدرات المؤسَّ

ْخل للهيئة: تنويع مصادر الدَّ

 6. خـــارطــة التـــنفيذ االستـــراتيجـــي للهـــــيئة 
نة لتـحقيق       والمبادرات االستراتـيجية الممكِّ

    أهدافها ومهامها:

ز واالستدامة:ب- الحوكمة والنمو:أ- البناء والتشغيل: ج- التميُّ

تطوير األنظمة واللوائح - 
القائمة ذات العالقة بالقطاع 

الوقفي.
إعداد األنظمة واللوائح - 

نة للهيئة  والسياسات الممكِّ
وللقطاع الوقفي للقيام 

بَدْورهما.
ات اإلفصاح -  تطوير برامج وآليَّ

والحوكمة.
تطوير سياسات ومعايير - 

االلتزام والتوعية بها.
َوْضع سياسات َضَوابط - 

ْرف. الصَّ
َحْصر وتسجيل األوقاف داخل - 

المملكة وخارجها.
بناء السياسات واإلجراءات - 

والبنية التحتية الداخلية. 
استقطاب وتأهيل الكفاءات.- 
سية -  بناء الهوية المؤسَّ

والصورة الذهنية.
تطبيق نظام إلدارة األداء في - 

الهيئة.
يناء وتشغيل إدارة التخطيط - 

االستراتيجي. 
بناء وتطبيق معايير الحوكمة - 

الداخلية.
ات اإلفصاح -  بناء معايير وآليَّ

للهيئة.
تأسيس الذراع االستثماري - 

للهيئة )شركة “أوقاف”(.
إنشاء مراكز خدمات األوقاف.- 

قابة -  بناء وتطبيق نظام الرِّ
الداخلية.

بناء استراتيجية للخدمات - 
مها  المدفوعة التي ستقدِّ

الهيئة لعمالئها.

إعداد استراتيجية االستثمار.- 

إعداد وتنفيذ استراتيجية - 
التسويق.

تأسيس وتشغيل مركز - 
الدراسات والبحوث.

ار.-  ظَّ تعزيز الكفاءة واألهلية للنُّ

تسهيل إجراءات األوقاف - 
وأتمتتها.

إنشاء مركز المعلومات.- 

َحْصر شروط الواقفين - 
وتصنيفها وتنفيذها.

ز الوقفي.-  جائزة التميُّ

ابتكار وتطوير منَتجات َوْقفية - 
جاذبة والتعريف بها.

زات للواقفين.-  إيجاد حزمة محفِّ

تطوير أوقاف المواقيت.- 

تطوير أوقاف الجمعيات - 
األهلية.

راكات التنموية.-  بناء الشَّ

تطوير منظومة “أنظمة - 
العمل الذكية” إلدارة 

األوقاف.

إيجاد بيئة عمل جاذبة.- 

تخصيص بعض الخدمات - 
مها الهيئة. التي تقدِّ
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369369369369369

م في  ص عام لمستوى التقدُّ 7. ملخَّ
المباَدرات:

م 2020م: 74% مستوى التقدُّ

عدد المشاريععدد البرامج عدد المباَدرات 

 34
مبادرة

15
برنامجًا

123  مشروعًا  
)المشاريع المكتملة:63  
مشروعًا، المشاريع قيد 
التنفيذ: 28  مشروعًا، 

المشاريع التي لم تبدأ:32  
مشروعًا(.

369369369369369

م للمبادرات مستوى التقدُّ

المنجز 61 %

المنجز
% 63 

المنجز 40 %

المنجز
% 50 

المنجز
% 50 

المنجز 40 %

المنجز 60 %

المنجز 88 %

المنجز 99 %

المنجز
% 82 

المنجز 65 %

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

2019

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

إنشاء مراكز 
خدمات األوقاف

) 4 مشاريع(

للعام 2020

تطوير األنظمة واللوائح الموجودة المتعلقة بالقطاع 
الوقفي )3 مشاريع(

تسهيل إجراءات األوقاف وأتمتتها  ) 5 مشاريع(

إنشاء مركز المعلومات )مشروع واحد( 

حصر وتسجيل األوقاف خارج المملكة  
)مشروع واحد( 

ابتكار وتطوير منتجات وقفية جاذبة 
والتعريف بها  )مشروع واحد( 

جائزة التميز 
الوقفي

إعداد وتنفيذ استراتيجية التسويق )3 مشاريع(

حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة ) 4 مشاريع( 

ار ) مشروعان(  ظَّ تعزيز الكفاءة واألهلية للنُّ

نة للهيئة  إعداد األنظمة واللوائح والسياسات الجديدة الممكِّ
والقطاع الوقفي من القيام بأدوارهم ) 8 مشاريع(

تطوير البرامج وآليات اإلفصاح 
والحوكمة ) 5 مشاريع (

تطوير سياسات ومعايير االلتزام 
والتوعية بها ) 4 مشاريع (

تأسيس وتشغيل المركز الوطني 
للدراسات والبحوث الوقفية ) 3 مشاريع(

م 2020م: 74% مستوى التقدُّ
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369369369369369

المنجز 53 %

المنجز 100 %

المنجز 60 %

المنجز 100 %

المنجز 66 %

المنجز 50 %

المنجز 89 %

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

للعام 2020

إعداد استراتيجية
االستثمار

)3 مشاريع(

المنجز 100 % تطوير أوقاف 
المو اقيت ) مشروع واحد (

المنجز 100 %
تأسيس الذراع االستثماري

للهيئة ) مشروعان(

المنجز 100 %
وضع سياسات وضوابط 

الصرف )مشروع واحد(

إيجاد حزمة محفزات للواقفين
  )مشروع واحد( 

تطبيق نظام إلدارة األداء في الهيئة
)مشروع واحد(

تطوير أوقاف الجمعيات األهلية )مشروعان(

بناء الشراكات التنموية ) 9 مشاريع(

استقطاب وتأهيل الكفاءات ) مشروع واحد (

تطوير منظومة “أنظمة العمل الذكية” إلدارة األوقاف ) 4 مشاريع(

بناء الهوية المؤسسية والصورة الذهنية ) 3 مشاريع (

إيجاد بيئة عمل جاذبة ) 5 مشاريع( 

حصر شروط الواقفين وتصنيفها ) 9 مشاريع (

بناء السياسات واإلجراءات والبنية
التحتية الداخلية )5 مشاريع(

للعام 2020المنجز 85 %

33333 66666 99999 369369

المنجز 92 %

المنجز 50 %

بناء وتشغيل مكتب التخطيط االستراتيجي
) 3 مشاريع(

بناء وتطبيق معايير الحوكمة
الداخلية )مشروع واحد(

المنجز 100 %
بناء معايير وآليات اإلفصاح للهيئة

)مشروع واحد(

المنجز 100 %
بناء وتطبيق نظام الرقابة الداخلية

)مشروع واحد(

بناء استراتيجية للخدمات المدفوعة التي ستقدمها 
الهيئة لعمائها ) مشروع واحد(

تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة ) 3 مشاريع(
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رابعًا
الموارد البشرية:

1. الوظائف المعَتَمدة والوظائف الشاغرة:

349 وظيفــة، وعــدد  بلــغ عــدد الوظائــف المعَتَمــدة 
وظيفــة.  42 الشــاغرة  الوظائــف 

3. الموارد البشرية حسب الجنس:

فــًا، وبلــغ  فيــن فــي الهيئــة 263 موظَّ بلــغ عــدد الموظَّ
فــة، بنســبة بلغــت 16% مــن  فــات 42 موظَّ عــدد الموظَّ

إجمالــي المــوارد البشــرية فــي الهيئــة.

2. الموارد البشرية حسب الجنسية:

قــت الهيئــة النســبة المســَتْهَدفة مــن الســعودة  حقَّ
مــًا عــن  قــت تقدُّ فــي عــام 2020م وهــي 98%، وحقَّ
فيــه  الســعودة  نســبة  كانــت  الــذي  2019م  العــام 

.%97

5. التدريب واالبتعاث:

ــن  في ــي عــدد الموظَّ بلغــت نســبة التدريــب مــن إجمال
%85، وهــي نســبة مرتفعــة نابعــة مــن إيمــان الهيئــة 

يــة التدريــب المســتمر فــي َرْفــع كفــاءة وإنتاجيــة  بأهمِّ
وقــدرات ومهــارات المــوارد البشــرية.

ذتها الهيئة. وال توجد إلى اآلن برامج ابتعاث نفَّ

قــت الهيئــة النســبة المســَتْهَدفة مــن  حقَّ
الســعودة فــي عــام 2020م وهي %98، 
وبلغــت نســبة التدريــب مــن إجمالــي عــدد 

.%85 فين  الموظَّ
349

85%

42

%98

42263

%16

%2

2020م2019م

عدد الوظائف المعَتَمدة

نسبة التدريب
فين من إجمالي عدد الموظَّ

فات موظَّ

نسبة السعوديين

فونالوظائف الشاغرة موظَّ

فات إلى  نسبة الموظَّ
فين الموظَّ

نسبة غير السعوديين

السعودة

%97%98 %97%98

المسَتْهَدف

ـق المتحقِّ
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الباب الثاني2
الجهود واإلنجازات

أواًل: المصارف وخدمات األوقاف

ل الرقمي ثانيًا: الخدمات المساِندة والتحوُّ

ثالثًا: التنظيم والرقابة

رابعًا: الشؤون المالية

خامسًا: التخطيط والتنفيذ االستراتيجي 

سي سادسًا: االتصال المؤسَّ

سابعًا: شركة أوقاف لالستثمار

ثامنًا: مركز الريادة الَوْقفي
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مسار الـِمَنح

8 مسارات أوامر المنح

227,943,761 الصرف في مسار أوامر المنح

45  المشاريع التنموية المدعومة

مواَجهة جائحة كورونا

2عدد المشاريع

2عدد الشركاء

2,464,860الصرف لمشاريع مواَجهة جائحة كورونا

مساَهمة الهيئة المباشرة في الصندوق 
25,000,000المجَتَمعي للتخفيف من آثار وباء كورونا

برنامج “استدامة وتمكين”

ة “استدامة  مة في منصَّ الجهات المتقدِّ
959 وتمكين”

358عدد المشاريع

أواًل
المصارف وخدمات األوقاف

وخدمــات  المصــارف  قطــاع  خــالل  مــن  الهيئــة  ُتعنــى 
األوقــاف بتعزيــز َدْور األوقــاف وزيــادة إســهاماتها فــي 
ــة  ــه المصــارف إلــى برامــج عالي ــة، مــن خــالل توجي التنمي
األثــر بمــا يتــواءم مــع مســَتْهَدفات رؤيــة المملكــة 2030 
وخطــط التنميــة لــدى الجهــات ذات العالقــة واســتراتيجية 
ــادرات  ــْرح مب ــى َط ــة لألوقــاف، والعمــل عل ــة العام الهيئ
واألولويــات  االحتياجــات  تلبيــة  فــي  ُتســِهم  وبرامــج 
وَعْقــد  العالميــة،  المماَرســات  أفضــل  وفــق  التنمويــة 
ْور  ــدَّ ــرة ُتســِهم فــي تعزيــز ال ــاء َشــراكات فاعلــة ومؤثِّ وبن
التنمــوي لألوقــاف، واإلســهام فــي تمكيــن القطــاع غيــر 
ْبحــي لتحقيــق االســتدامة الماليــة لــه، وصناعــة نمــاذج  الرِّ
أفضــل  وفــق  المجــال  هــذا  فــي  ــزة  مميَّ ومماَرســات 

القائمــة. المماَرســات 

مــة  المقدَّ الخدمــات  تطويــر  علــى  الهيئــة  تعمــل  كمــا 
تحقيــق  علــى  والعمــل  األوقــاف  مــن  للمســتفيدين 
رضاهــم، وَفتــح وتنويــع قنــوات التواُصــل مــع العمــالء؛ 
لَضَمــان تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة ُتســِهم فــي زيــادة 

رضاهــم.

لــت أبــرز اإلنجــازات للعــام 2020م فــي اإلحصــاءات  وتمثَّ
اآلتيــة:

اإلنجازات:

قــت الهيئــة خــالل العــام 2020م عــددًا  حقَّ
المصــارف  مجــال  فــي  المنَجــزات  مــن 
وخدمــات األوقــاف، والتــي أســهمت فــي 
تحقيــق مســَتْهَدفات اســتراتيجية الهيئــة 
لعــام 2020م والعديــد مــن مســَتْهَدفات 
باختصــاص  العالقــة  ذات   2030 رؤيــة 

الهيئــة.
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29  مشروعًا  
رات استراتيجية 6     مؤشِّ

40   هدفًا تشغيليًا

ات وأنظمة 6    منصَّ

ثانيًا
ل  الخدمات المساِندة والتحوُّ

الرقمي:

البشــري  ْعــم  الدَّ توفيــر  المســاِندة  الخدمــات  تشــمل 
والتقنــي واللوجســتي لقطاعــات الهيئــة، باإلضافــة إلــى 
ل الرقمــي واألمــن الســيبراني بالهيئــة  عمليــات التحــوُّ

الَوْقفــي.  والقطــاع 
ويتــمُّ ذلــك مــن خــالل َوْضــع أهــداف داخليــة اســتراتيجية 
ــرات أداء اســتراتيجية تضَمــن تنفيــذ هــذه األعمــال  ومؤشِّ
ي احتياجــات الهيئة، باإلضافة  بالجــودة والســرعة التــي تلبِّ
ل الرقمــي  إلــى قيــادة قطــاع األوقــاف مــن خــالل التحــوُّ
ــر  ــر غي ــًا، وَوْضــع المعايي ــن القطــاع الَوْقفــي رقمي وتمكي

ْبحيــة لخدمــة القطــاع الَوْقفــي. الرِّ

أبرز المنَجزات

المســتوى  علــى   اإلنجــازات  مــن  عــدد  تحقيــق  تــمَّ 
االســتراتيجي والتشــغيلي، ومــن أبــرز تلــك المنَجــزات 
إطــالق عــدد مــن الخدمــات اإللكترونيــة الخارجيــة لقطــاع 
و”تمكيــن”  “اســتدامة”  َتــي  منصَّ مثــل  األوقــاف، 
ْبحيــة، وتوجيــه  لتحقيــق االســتدامة الماليــة للجهــات غيــر الرِّ
مصــارف األوقــاف إلــى برامــج عاليــة األثــر، وَرْفــع كفــاءة 
مــات، واالنتهــاء مــن تجهيــز البنيــة التحتيــة فــي  المنظَّ
مراكــز الخدمــات الحاليــة للهيئــة، وتمكيــن َدْور المــرأة داخــل 
 16% فــات  الموظَّ حتــى وصلــت نســبة  الهيئــة  أعمــال 
مــن إجمالــي منســوبي الهيئــة، وَرفــع نســبة توطيــن 

.98% إلــى  الوظائــف حتــى وصلــت 

التقــريــر
السنوي

 2020
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مجموع المساَهمات:
مــن  المســاَهمات  مبالــغ  مجمــوع  بلــغ 
ســات والجهــات المانحــة  األفــراد والمؤسَّ

ريــااًل.   16,799,219

عدد الواقفين: 
بلــغ مجمــوع الواقفيــن 13,994 واقفــًا 

ــة “َوْقفــي”. علــى منصَّ

عدد المساَهمات:
وصــل مجمــوع عمليــات المســاَهمة مــن 

واســتقبال 	 األفــراد إلــى 38,957 عمليــة.  اإللكترونــي،  الفاكــس  خدمــة  
أكثــر مــن 300 فاكــس إلكترونــي وتوجيههــا 

يــن. آليــًا للمختصِّ

ــت ألكثــر 	  خدمــة التوقيــع اإللكترونــي، وتمَّ
مــن 4000 وثيقــة.

تفعيــل الدخــول اآلمــن عــن ُبْعــد ألنظمــة 	 
الهيئــة. فــي  لموظَّ الهيئــة 

ــد لــــ 	  ــن ُبْع ــر أجهــزة محمــول للعمــل ع توفي
الهيئــة. فــي  75%مــن موظَّ

جاهزيــة البنيــة التحتيــة ِمــْن َقْبــل الجائحــة؛ 	 
وتفعيــل  اســتمرارية  علــى  ســاعد  ــا  ممَّ

.%100 بنســبة  الخدمــات 

أ- اإلنجازات التشغيلية لمنصة “وقفي”:

ل الرقمي خال جائحة كورونا: ج- َدْور عملية التحوُّ

 ب- المشروعات:
ل الرقمي: 1- التحوُّ

ل الرقمــي مــن أهــمِّ الوســائل التــي تســاعد الهيئــة علــى تحقيــق مســَتْهَدفاتها وتطويــر  ُيَعــدُّ التحــوُّ
ــة علــى تحســين تجربــة العميــل الداخلــي  أعمالهــا وخدماتهــا، وذلــك مــن خــالل بنــاء نمــاذج عمــل مبنيَّ

ل الرقمــي. أو الخارجــي، عبــر تطويــر وتنفيــذ الخدمــات والمنَتجــات التــي تخــدم عمليــة التحــوُّ
إضافــًة إلــى تطويــر المجــال التقنــي، مثــل تأســيس البنيــة األساســية )التحتيــة( وتطويرهــا، وتوفيــر 
ُظــم والتطبيقــات والبرامــج وأجهــزة التقنيــة الالزمــة وَرْفــع كفاءتهــا، وتهيئــة البنيــة التحتيــة التقنيــة  النُّ
ْعــم والمســاَندة الفنيــة للعامليــن فــي الهيئــة  مــن أجهــزة شــبكة وخــوادم ووســائط تخزيــن، وتوفيــر الدَّ
وللمســتفيدين مــن الخدمــات اإللكترونيــة للهيئــة، وتوفيــر وســائل أمــن المعلومــات واســترجاع 

البيانــات فــي الحــاالت الطارئــة.
وتســعى الهيئــة َدْومــًا إلــى مزيــٍد مــن تجويــد البيانــات مــن خــالل األنظمــة وأتمتــة اإلجــراءات 
والعمليــات، وتحســين رحلــة العميــل، واســتقطاب الكفــاءات والمواهــب، والحــرص علــى زيــادة 
ل  الوعــي فــي األمــن الســيبراني وحمايــة األنظمــة، وَرْســم اســتراتيجية واضحــة لتطويــر أعمــال التحــوُّ

الرقمــي.

ل الرقمــي، اســتطاعت الهيئــة العامــة لألوقــاف  بفضــل اللــه تعالــى، ثــم بَفْضــل إنجــازات عمليــة التحــوُّ
ي األصعــب هــو اســتمرارية األعمــال بالكفــاءة  أْن ُتواِجــه آثــار الجائحــة بإنجــازات كثيــرة، فقــد كان التحــدِّ
ل الرقمــي،  والجــودة المطلوبــة، وهــذا مــا كان ليتــّم مــن غيــر البنيــة التحتيــة القويــة، واســتراتيجية التحــوُّ

وإيجــاد وســائل جديــدة ومبَتَكــرة إلنشــاء بيئــة عمــل إيجابيــة فــي غضــون هــذه األزمــة.

اإلهداءات:
 10,561 بلــغ مجمــوع عــدد اإلهــداءات 
مــن   27% نســبُته  مــا  تشــكِّل  إهــداًء، 
ــة.  المنصَّ فــي  المســاَهمات  مجمــوع 

مبالغ اإلهداءات:
وصــل مجمــوع مبالــغ اإلهــداءات إلــى 
مــن   24% بنســبة  ريــااًل،   1,820,284

فــي  األفــراد  مســاَهمات  مجمــوع 
 . ــة لمنصَّ ا

إنشــاء خــط ســاخن بيــن تقنيــة المعلومــات 	 
اليــوم  مــدار  علــى  الهيئــة  ومنســوبي 

األســبوع. أيــام  وطيلــة 

إلــى 	  الورقيــة  المعاَمــالت  جميــع  تحويــل 
إلكترونيــة.

وقــد تــمَّ إطــالق الخدمــات اآلتية التي أســهمت 
في اســتمرار أعمــال الهيئة:  

خدمــة تحويلتــك علــى جوالــك ألكثــر مــن 	 
فيــن. الموظَّ مــن   %50

َعْقــد االجتماعــات عــن ُبْعــد )أكثر مــن 10000 	 
اجتماع(.

الوصفالمشروع

جان الداخلية جان الداخليةنظام متابعة اللِّ بناء نظام اللِّ

نظام االتصاالت اإلدارية
نظــام يقــوم بتســهيل عملية َســْير المعاَمالت الصــادرة والواردة، 
ــل مــن االســتخدام الورقــي فــي  ــر فــي التقلي واإلســهام الكبي

المعاَمــالت واإلجــراءات التابعــة لهــا.

إضافــة تحســينات علــى النظــام الحالــي وإنشــاء قوالــب جديــدة تحسين نظام األرشفة
لزيــادة كفــاءة النظــام.

 بناء وتشغيل نظام الموارد
سية المؤسَّ

ــإدارات األوقــاف مــن خــالل أنظمــة  ــة ب ــراءات الخاصَّ ــة اإلج أتمت
َبعــة فــي كلِّ إدارة. ــة بــاإلدارات حســب اإلجــراءات المتَّ خاصَّ

ل  بناء استراتيجية التحوُّ
الرقمي

ــة  ل الرقمــي للقطــاع الوقفــي والهيئ ــر اســتراتيجية التحــوُّ تطوي
بــات الرقمنــة  العامــة لألوقــاف مــن خــالل َفْهــم احتياجــات ومتطلَّ

ومواءمتهــا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.
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حصلت الهيئة 
على نسبة 
100% في 
تقييم وزارة 

الموارد البشرية 
والتنمية 

االجتماعية 
لشهادة “امتثال” 

لبيئة العمل.

مشروع “َحْصر”:
أعيــان  َحْصــر  مشــروع  وهــو 
َحْصــر  إلــى  ويهــدف  األوقــاف، 
األوقــاف  أعيــان  وتســجيل جميــع 
وتكويــن قواعــد بيانــات عنهــا فــي 
مــة  المكرَّ مكــة  منطقــة  مــن  كلٍّ 
رة والريــاض )فــي  والمدينــة المنــوَّ
إلــى  إضافــًة  األولــى(،  المرحلــة 
فــي  لألوقــاف  بيانــات  قواعــد 

جــازان. منطقــة 

عمــل  ونطــاق  ــة  منهجيَّ وكانــت 
األوقــاف  أعيــان  َحْصــر  مشــروع 

اآلتــي: وفــق 

وأصــول 	  أعيــان  جميــع  َحْصــر 
األوقــاف مــن المنطقــة )وفق 
د( في كلٍّ  نطاق العمــل المحدَّ
مــة والمدينــة  مــن مكــة المكرَّ
رة والريــاض، وتوثيقهــا  ــوَّ المن

ــق مــن بياناتهــا. والتحقُّ
االســـــتـــــرشــــــاد  بأفـــضــــــل  	 

ات  الممــاَرســــــات والــــــمنهجيَّ
مجــال  فــي  بهــا  المعمــول 
الـَحْصر، بما يتواءم مع احتياجات 

ــــهـــــــات الــمشــــروع. وتوجُّ
تحديــد األنظمــة واالحتياجــات 	 

التقنيــة الالزمــة والمطلــوب 
ــيئة أو  ــن الـهــ ــرها مــــــ توفيــــ
ــد لَضَمــان االســتفادة  المتعهِّ
مــن مخَرجــات المشــروع ِمــْن 

َحْصــر ومعلومــات.

المشَتَريات:
الَبـْدء فـي تطبيق نظام المناَفسـات 
والئحتـه  الحكوميـة  والمشَتـــــَريات 
اإلجـراءات  وتكييـف  التنفيذيـة، 
والسياسـات والنماذج المسـَتْخَدمة.

ـات 	  صالحيَّ علـى  الحصـول 
ـة  منصَّ واسـتخدام  للدخـول 
ـة  المنصَّ وأصبحـت  “اعتمـاد”، 
جــمـــيــــع  لَطـْرح  األســـاســـــية 
الــهــــيـئـــة.  مـــــنــــاَفـــــســـات 

بكامـل 	  دًا  مـورِّ  295 تأهيـل 
بياناتهـم فـي نظام SAP، وَجْلب 
البـــــــيـــــــانات واألوراق النظامية 
بياناتهـم  لتحديـث  دًا  مـورِّ لـــ146 

النظـام. فـي 
شـراء 	  أمـر   384 توريد/تنفيـذ 

. ًا َعْقـد و
السياسـات 	  عمـل  مـن  االنتهـاء 

ومــــصــــفـــــوفة  واإلجــــــــراءات 
مـع  يتوافـق  بمـا  الصالحيـات 
نــظام المناَفسـات والمشَتَريات 

الحكوميـة.
نظـام 	  فـي  عـــمــليات  إصـــــدار 

SAP: تـمَّ إصـدار 157 أمـر شـراء، 

ة. مـادَّ  503 وإضافـة  َعْقـدًا،  و32 

5- األصول الوقفية: 2- األمن السيبراني: 

3- الموارد البشرية:

4- الخدمات المشَتَركة:

تفعيــــل نظــــام المراَقبـة السيبرانية:

ــة  ل لمراَقب فــاع األوَّ ــة خــطِّ الدِّ ــدُّ هــذا النظــام بمنزل ــة الســيبرانية، وُيَع ــل نظــام المراَقب ــمَّ تفعي فــي عــام 2020م ت
األنظمــة والخدمــات اإللكترونيــة للهيئــة وحمايتهــا مــن أيِّ هجمــات ســيبرانية مــن الداخــل أو الخــارج علــى مــدار 
الســاعة، كمــا يقــوم النظــام علــى َرْصــد جميــع األنشــطة المشــبوهة وتحليلهــا وإصــدار التنبيهــات االســتباقية أليِّ 

مخاطــر ســيبرانية.

ــة  ــال جائحــ ــات خـــ ــة األزمـــ لجنــــ
كورونــا:

خذت اللجنة اإلجراءات اآلتية: اتَّ

إطــالق سياســة قواعــد العمــل 	 
فيــن  الموظَّ وتهيئــة  ُبْعــد،  عــن 
نــة لتســيير  ــُبل الممكِّ بجميــع السُّ

األعمــال.
ــال خــالل أزمــة كورونا 	  أداء َدْور فعَّ

مــن خــالل إطــالق العديــد مــن 
اللقــاءات االفتراضيــة والرســائل 
التــــوعــــويـــــة، والـــــتــواُصل مع 
البريــد  خــالل  مــن  فيــن  الموظَّ
 + أب  الواتــس   + اإللكترونــي 

اللقــاءات االفتراضيــة.
ــاء لالستفســارات 	  تخصيــص أطبَّ

عــن فايــروس كورونــا مــن خــالل 
الهاتــف وفــي مقــر العمــل.

ــة 	  التعاُقـــــد مـــــــع مــــــــراكز خاصَّ
لَفْحــص كورونــا لتســريع عمليــة 

النتائــج.
لمقــاّر 	  العــودة  خطــة  إطــالق 

علــى  المشتــِمـــــلــــــة  العـــمـــل 
المتاَبعــة األســبوعية مــن خــالل 

اإلفصــاح. نمــاذج 

كفــاءة  بَرْفــع  الهيئــة  ُتعنــى 
منســوبيها، واالرتقاء بمستوى 
مهاراتهــم وقـــدراتهم، وتطويــر 
ــة  ــــ ــرات األداء الــــــخــــــاصَّ مؤشِّ
ْوريــة  بالعمــل، والمتاَبــعـــــة الدَّ
ــا،  ــى تحقيقه ــا، والســعي إل له
ومراَجـــعـــــــة ِنـــَســـب اإلنـجــــاز، 
اإلداريــة  العمليــات  ومراَقبــة 
وتعزيــز  وتحســينها،  وتقييمهــا 
ــــَركاء  العـــــالقــــــات مـــــــع الــشُّ
َشــَراكات  إلقـــامـــــة  الخارجييــن 
وتوجيــه  وقيــادة  اســتراتيجية، 
إجــراءات  واعتـــمــــــاد  ومراَجعــة 
العمــل وأسالــــيـــبـــــه، وَوْضــع 
ثقافــة  لتطويــر  داخليــة  خطــط 

بنــاء الفريــق.
الـــــحــصــــول عــلـــــى نســبة 	 

وزارة  تقييــم  فــي   %100

والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
االجتـــــمـــــاعـــيـــــــة لشهـــــادة 

العمــل. لبيئــة  “امتثــال” 
مــن 	   94 خــــدمــــــــات  َضــّم 

فــي الغــالل الســابقين  موظَّ
ــة،  ــات االجتماعي ــى التأمين إل

.%100 بنســبة 

تأميـن  إلـى  الهيئـة  تسـعى 
واحتياجـات  اليوميـة  الخدمـات 
جمـيـــع الــــوحــدات، سـواًء في 
أوقـاف  شـركة  فـي  أو  الهيئـة 
خـالل  مـن  وذلـك  لالسـتثمار، 
التشغيليــــــة  المـواد  توفيـر 
علـى  قابـة  والرِّ والــمكتبية، 
استخداماتها، وصيانة األجهزة، 
وَوْضع وتطبيق نظام لألرشـفة 
والسـجالت،وتنفيذ  ـات  والملفَّ
تقديـم  إجـراءات  ومتابـــعة 
ْعـم  والدَّ اإلداريـة  الخدمـات 
والـــمـــســــاَندة  اللوجستــــــــي 
إلـى  باإلضـــــــافة  للفعاليـات. 
وضوابـط  سياسـات  تطبيـق 
الـــمهنية  المــــــة  والسَّ ـة  الصحَّ
عنـد  مـراعـــــاتـــها  الواجـب 
فين للــَمرافق  اسـتخدام الموظَّ
التابعـة  والمبانـي  والمنشـآت 
ومتابعـة  وتنظـــــيم  للهيـــئــــة، 
والحراسـة  األمـن  خــــــدمــــــات 
ومنشـآت  مـــباني  لجمــــيـــــــع 
الهيئـة  وممتلكـــــات  وَمرافـق 
دي  وفقـًا للعقود المبَرمـة لمزوِّ
والتعـاُون  بالتنسـيق  الخدمـات 

ـة. المختصَّ الجهـات  مـع 

ل الرقمــي 	  تســريع عمليــة التحــوُّ
اإللكترونيــة  التواقيــع  باعتمــاد 
األعمــال  وإلغــاء  واألنظمــة 

الورقيــة.
ــر دراســة العمــل 	  اســتبانة وتقري

ــة  ــد علــى مســتوى الهيئ عــن ُبْع
الحكوميــة  الجهــات  ومســتوى 

لمســتقبل العمــل عــن ُبْعــد.
منــذ 	  اإلفصــاح  طلبــات  عــدد 

اآلن وحتـــــى  األزمــــــة   بــــــدء 
)8  إفصاحات(.
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الجهــود 2
واإلنجازات

التقــريــر
السنوي

 2020

ثالثًا
التنظيم والرقابة

1- االلتزام والحوكمة:
قابــة علــى األوقــاف  تســعى الهيئــة العامــة لألوقــاف بشــكل دؤوب إلــى تحقيــق االلتــزام والحوكمــة، واإلشــراف والرِّ
ــف وشــرط  ــق مقاصــد وأهــداف الَوْق ــا يحقِّ ــار بم ظَّ ــة أعمــال النُّ ــة، ومتابع ــات الوقفي ــار مــن خــالل حوكمــة الكيان ظَّ والنُّ

ــح والتعليمــات ذات العالقــة. ــه األنظمــة واللوائ ــا تقتضي الواقــف، وم

أ- اإلنجازات:

استقبلت الهيئة أكثر من  300 
ت معالجتها وفق  شكوى، وتمَّ

اإلجراءات المعَتَمدة.

معالجة 306 حاالت اشتباه

ــق 	  يتعلَّ فيمــا  التبرعــات  َجْمــع  حوكمــة 
والمشــَتَركة. العامــة  األوقــاف  بإنشــاء 

النظــام 	  مشــروع  إعــداد  فــي  المشــاركة 
التقنــي لمعالجــة الشــكاوى: بــدأ المشــروع 
وتــمَّ  2019م  عــام  نهايــة  فــي   )C4C(

ويشــمل  2020/11/1م،  فــي  إطالقــه 
واســتقبال  العمــالء  خدمــات  النظــاُم 

ــكاوى. الشَّ
نــات 	  الممكِّ حيــال  شــاملة  دراســة  إعــداد 

النظاميــة الالزمــة لمماَرســة الهيئــة َدْورهــا 
إلــى  وَرْفعهــا  قابــي،  والرِّ اإلشــرافي 
هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، واشــتملت 
علــى دراســة مقارنــة مــع مــا لــدى الجهــات 
صالحيــات  مــن  واإلشــرافية  قابيــة  الرِّ
ــة بالمملكــة،  وأدوات فــي األنظمــة المرعيَّ
وكذلــك تحليــل االحتيــاج الِفْعلــي لعمليــات 
علــى  واإلشــراف  قابــة  الرِّ وأدوات 

ــار. ظَّ والنُّ األوقــاف 
“مبــادئ 	  دات  مســوَّ إعــداد  مــن  االنتهــاء 

تنظيــم  و”الئحــة  األوقــاف”  حوكمــة 
َظــارة”. النَّ أعمــال 

معالجــة 306 حــاالت اشــتباه بالتعاُمــالت 	 
ــة  ة مختصَّ الماليــة، واردة مــن جهــاٍت عــدَّ

فــي المملكــة.
َنْشــر الدليــل اإلرشــادي لمكاَفحــة َغْســل 	 

مــات  للمنظَّ اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
غيــر الهادفــة للربــح، والتوعيــة بــه.

البنكيــة 	  الحســابات  َفْتــح  قواعــد  تحديــث 
البنــك  مــع  بالتنســيق  باألوقــاف،  ــة  الخاصَّ
الســعودي فــي شــأن اإلجــراءات  المركــزي 

واإلشــراف. قابــة  بالرِّ قــة  المتعلِّ
ــكاوى، إذ تــمَّ اســتقبال أكثــر مــن 	  معالجــة الشَّ

اإلجــراءات  وفــق  300 شــكوى، ومعالجتهــا 

المعَتَمــدة.

إطــالق مشــروع تقييــم أوقــاف الجامعــات: 	 
وسيســتغرق تنفيــُذه ســنًة واحــدة، وتــمَّ إنجــاز 

نســبة 10% منــه.
إلــى 	  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  انضمــام 

َغْســل  لمكاَفحــة  الدائمــة  اللجنــة  عضويــة 
األمــوال بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

1442/2/5هـــ. وتاريــخ   92754

إلــى 	  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  انضمــام 
جرائــم  لمكاَفحــة  الدائمــة  اللجنــة  عضويــة 
اإلرهــاب وتمويلــه بموجــب برقيــة معالــي 
وتاريــخ   93 رقــم  الدولــة  أمــن  رئيــس 

. 5( إعداد خطة عمل للتفتيش وااللتزام: 1441/12/19هـــ

زيارتهــا،  التــي ســتتمُّ  ــح األوقــاف  ــة عمــل تفتيشــي توضِّ َوْضــع خطَّ تــمَّ 
التفتيشــية. الجــوالت  خــالل  عليــه  التركيــز  ســيتمُّ  الــذي  طــاق  والنِّ

بدأ إعداد الخطة في 2020/10/1م وانتهى في 2020/12/31م.

1(  إعداد مبادئ حوكمة األوقاف:

األوقــاف  حوكمــة  مبــادئ  تهــدف 
ــال  إطــار قانونــي فعَّ َوْضــع  إلــى 
األوقــاف،  قطــاع  لحوكمــة 
اختصاصــات  بيــان  خــالل  مــن 
َظــارة  النَّ مجالــس  ومســؤوليات 
جــان  اللِّ َدْور  وتفعيــل  لألوقــاف، 
وتحقيــق  كفاءتهــا،  وتطويــر 
والعدالــة،  زاهــة  والنَّ ــفافية  الشَّ
وتعزيــز إجــراءات الرقابــة، وتوفيــر 
ــاالت  ــل مــع ح ــة للتعاُم ال أدوات فعَّ

المصالــح. تعــاُرض 

وقـــــد ُبــــــِدئ بالمشـــــــروع فــــــي 
2019/10/8م، وينــتهــــــــي فـــــــي 

2021/12/31م.

 4(  إعــداد قواعــد معالجــة المخاَلفــات 
كاوى:       والشَّ

َوْضــع  إلــى  القواعــد  تهــدف 
اإلجــراءات  ــم  وتنظِّ ــح  توضِّ ــة  آليَّ
ــكاوى  الشَّ بمعالجــة  قــة  المتعلِّ
ومخاَلفــات األنظمــة واللوائــح ذات 
العالقــة، ســواًء  المكَتَشــفة منهــا 
التنظيــم  قطــاع  إلــى  الــواردة  أو 
ــد  ــد اعُتمــدت القواع ــة. وق قاب والرِّ
المحافــظ  ثــة بقــرار ســعادة  المحدَّ

2020/7/15م. بتاريــخ 

بــــــــدأ إعـــــــداد القــــــــواعد فـــــــي 
2020/3/10م وانــــتــهـــــــى فــــــــي 

2020/7/15م.

أعمــال  تنظيــم  الئحــة  إعــداد   )2 
َظارة:         النَّ

بيــان  إلــى  الالئحــة  تهــدف 
ــار  ظَّ النُّ علــى  الواجبــة  بــات  المتطلَّ
وأدوارهــم ومســؤولياتهم، وبيــان 
األوقــاف  ــار  ُنظَّ وأعمــال  مهــام 
عملهــم،  وَضَوابــط  اتهــم  وصالحيَّ
ومــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم 

واجبــات. مــن 

بدأ إعداد الالئحة في 2019/10/8م 
وينتهي في 2021/12/31م.

3(   إعداد دليل إجراءات التفتيش:

تنظيــم  إلــى  الدليــل  يهــدف 
عمليــات إجــراءات التفتيــش بهدف 
باألنظمــة  االلتــزام  مــن  ــق  التحقُّ

العالقــة. ذات  والعمليــات 

فــي  الدليــل  إعــداد  بــدأ  وقــد 
2019/10/8م ويــنــتـهــــــي فـــــــي 

2021/12/31م.

ب- المشروعات:
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2- تطوير وتحديث األنظمة واللوائح:

يــًة لتطويــر وتحديــث األدوات التشــريعية والتنظيميــة ، مــن خــالل إعــداد وصياغــة األنظمــة واللوائــح  ُتوِلـــي الهيئــة أهمِّ
قــة بالقطــاع الَوْقفــي. وســائر األدوات التشــريعية والتنظيميــة المتعلِّ

أ- اإلنجازات:

َمْنـــح مجلس الـــوزراء للهيئة 	 
نـــات النظاميـــة التـــي  الممكِّ
مماَرســـة  فـــي  تســـاعدها 

اختصاصاتهـــا.
ف في 	  إعـــداد قواعـــد التصرُّ

أصـــول األوقاف.
إعـــداد الئحـــة تنظيم إنشـــاء 	 

األوقـــاف عـــن طريـــق َجْمع 
عـــات. التبرُّ

التنســـيق مع الهيئة الملكية 	 
مة  المكـــــرَّ مكــــــة  لمـــــــدينة 
ســـــــة،  الـــمقــدَّ والمشــــــاعر 
ات  بخصوص اســـتطالع مرئيَّ
دة مشروع  الهيئة على مسوَّ
ف في  تنظيـــم حـــّق التصـــرُّ
منفعـــة العقـــار فـــي مدينة 
والمشـــاعر  مـــة  المكرَّ مكـــة 

ســـة. المقدَّ
التنســـيق مع هيئة الســـوق 	 

تعديــــل  بشـــــــأن  المـــــــالية 
الئحـــة صناديـــق االســـتثمار 
والئحـــة صناديق االســـتثمار 

العقاري.
القـــرآن 	  صنـــدوق  تنظيـــم 

تنظيـــم  ومشـــروع  الكريـــم 
اللـــه. إلـــى  الدعـــوة 

التنســـيق مع وزارة اإلسكان 	 
اإلســـكان  صنـــدوق  بشـــأن 

التنموي. الَوْقفـــي 
التنســـيق مـــع وزارة التجـــارة 	 

بشـــأن نظـــام الشـــركات غير 
ْبحية. لرِّ ا

ـــة 	  بـــات الخاصَّ إعـــداد المتطلَّ
إنشـــاء  علـــى  بالمواَفقـــة 
تنمـــوي. َوْقفـــي  صنـــدوق 

التنســـيق مع البنك المركزي 	 
ـــات  مرئيَّ اســـتطالع  بشـــأن 
لألوقـــاف  ـــة  العامَّ الهيئـــة 
حــــــــول مشـــــــروع قواعـــــد 
التمويـــل  نشـــاط  مماَرســـة 

ْيـــن. بالدَّ الجماعـــي 
اإلرشـــادي 	  الدليـــل  إعـــداد 

بات إنشـــاء الصناديق  لمتطلَّ
التنمويـــة. الَوْقفيـــة 

الوثــــــائق 	  إعـــــــداد قوائــــــم 
صيـــة للمركز الوطني  التخصُّ

والمحفوظـــات. للوثائـــق 
تســـجـــــــيل الـــهـــــيئة لــــــدى 	 

للوثـــائق  الوطنــــي  المركــــز 
والمحفوظـــــات.

إصـــــــــدار تــــقــــــــــرير عــــــــن 	 
تطبيـــق الترتيبـــات الصـــادرة 
بالمواَفقـــة عــــلـــــــــــى مركز 

العـــنـــــــاية بالــمـــــساجد.
تقديم استشـــارات للعموم 	 

المضافـــة  القيمـــة  بشـــأن 
علـــى العقـــارات الَوْقفيـــة.

التنســـيق مـــع وزارة العـــدل 	 
بشـــــــأن تزويــــــــد الـــهيــئــــة 
بالمعلومـــات والبيانـــات عن 
األوقاف بشأن تزويد الهيئة 
بالمعلومـــات والبيانـــات عن 

األوقاف.

ب- المشروعات:

إعداد نظام األوقاف ومراَجعة 
نظام الهيئة:

ســيتمُّ مــن خــالل هــذا المشــروع 
دراســة وصياغــة نظــام األوقاف، 
ومراَجعة بنود النظام األساســي 
ــات حيالهــا، وإعــداد  وإبــداء المرئيَّ
لألوقــاف  مــة  المنظِّ المشــاريع 
لَضَمــان حوكمــة العمــل الَوْقفــي 

وتنميتــه وتطويــره.

ومخَرجات المشــروع هي: دراســة 
الحالــي،  للَوْضــع  تشــخيصية 
ووثيقــة المفاهيــم والسياســات، 
دة األولــى ثــم النهائيــة  والمســوَّ

لمشــروع نظــام األوقــاف.

 مشروع َعْقد تقديم 
الخدمات االستشارية لإلدارة 

العامة لألنظمة واللوائح:

يهدف هذا المشــروع إلى تقديم 
الدعــم واالستشــارات التنظيميــة 
لــإلدارة العامــة لألنظمــة واللوائح.

بدأ المشروع في 2019/12/22م 
وانتهى في 2020/1/6م.
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3- التراخيص الَوْقفية:
تتولــى الهيئــة العامــة لألوقــاف اســتحداث وتطويــر منَتجــات َوْقفيــة، ومعالجــة 
كلٍّ مــن: طلبــات تســجيل األوقــاف، وطلبــات المواَفقــات للمنَتجــات الَوْقفيــة، 
االســتثمارية،  بالحســابات  المرتبطــة  والطلبــات  عــات،  التبرُّ َجْمــع  وطلبــات 

ــة. ــات المرتبطــة بالحــواالت الخارجي والطلب

التراخيــص 	  إدارة  حصــول 
علــى  بالهيـــــئـــــة   الوقفيــة 
شــهادة األيــزو 9001:2015 
لإلجــراءات ونمــاذج األعمــال، 
مــن  مصاَدقــة  ُتَعــدُّ  وهــي 
الجهــة المانحــة علــى انطبــاق 
ـــــــــبات المـــــواَصفـــــة  متطلَّ
برضــا  ــة  الخاصَّ القياســية 
العميــل وزيــادة الكفــاءة فــي 

اإلدارة.
اعتمــاد تعليمــات المواَفقــة 	 

الصناديــق  إنشــاء  علــى 
الَوْقفيــة. االســتثمارية 

إصــدار 898 شــهادة تســجيل 	 
َوْقــف )بنســبة زيــادة َقْدُرهــا 
2019م(. بالعــام  مقاَرنــًة   %123

بــدء تقديــم خدمــة مراَجعــة 	 
طلبــات إنشــاء األوقــاف عــن 

ــات. ع ــع التبرُّ ــق َجْم طري
قواعــد 	  بــات  متطلَّ تحديــث 

الحســابات البنكيــة لتشــمل 
ــادة  ــب وجــــــود شهـــــ َـّ متطلـــ
ــح  ـْ تسجــــــيل الَوْقــــــف لـــــَفتـــ
للَوْقــف. البنكــي  الحســاب 

حصلت إدارة 
التراخيص 

الوقفية 
بالهيئة على 

شهادة األيزو 
 9001:2015

لإلجراءات 
ونماذج األعمال.

أصدرت الهيئة 
898 شهادة 

تسجيل َوْقف 
)بنسبة زيادة 

َقْدُرها %123 
مقاَرنًة بالعام 

2019م(.

ب- المشروعات:

تعليمــات  وتحديــث  مراَجعــة   )1 
     الصناديق االستثمارية:

دراســة  إلــى  المشــروع  يهــدف 
الحاليــة،  التعليمــات  ومراَجعــة 
المرَســلة  المقَتَرحــات  وتحليــل 
ــت  تمَّ التــي  الجهــات  مــن 
ــات  المرئيَّ إلبــداء  مراَســلتها 
التراخيــص،  تعليمــات  علــى 
والخــروج بتعليمــات أكثــر وضوحــًا 
وقابليــًة للتطبيــق لتكــون جاذبــة 
للواقفيــن. وقــد بــدأ المشــروع 
فــي 2019/6/30م، واكتمــل فــي 

2020/1/5م.

الخاصــة    التعليمــات  إعــداد   )2 
 بالـَمَحافظ االستثمارية الَوْقفية:

يهــدف هــذا المشــروع إلــى َوْضــع 
مرونــة  ذات  وتعليمــات  َضَوابــط 
وفاعليــة لجميع أنواع األنشــطة التي 
قــد تمارســها الـــَمَحافظ االســتثمارية 

ــزة للواقفيــن. لتكــون جاذبــة ومحفِّ
وُيســِهم المشــروع فــي َرْفــع نســبة 
اإلقبــال علــى المنَتجات االســتثمارية 
مــن  حزمــة  وإطــالق  الَوْقفيــة، 
والخدمــات  لألوقــاف  التعليمــات 
الَوْقفيــة. االســتثمارية  للمنَتجــات 

ويتمُّ تنفيذ المشــروع من خالل َرْصد 
األنظمــة واألحــكام الراهنــة، وإجــراء 
دراســة مقارنــة تفصيليــة، وتحليــل 
المقارنــة وتصميــم  الدراســة  نتائــج 
وصياغــة  العامــة،  السياســات 
االســتثمارية  الـــَمَحافظ  تعليمــات 
علــى  العمــل  بــدأ  الَوْقفية.وقــد 
المشــروع فــي 2020/5/3م، وال يزال 

قيــد اإلنجــاز.

 3( تطويــــر إجراءات ونماذج متوافقة 
     مــع األيــزو ألعمــال  اإلدارة العامة 

    للتراخيص:
تطويــر  المشــروع  هــذا  عبــر  تــمَّ 
إجــراءات ونمــاذج متوافقــة مــع األيزو 
للتراخيــص،  العامــة  اإلدارة  ألعمــال 
تســهيل  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
ــراءات التســـــجيـــــل،  وتقليــــــص إجــــ

ــف. الموظَّ إنتاجيــة  وتحســين 
وقد بدأ المشــروع في 2020/2/23م، 
شــهادة  علــى  بالحصــول  واكتمــل 
األيــزو 9001:2015 لإلجــراءات ونماذج 

األعمــال.

الصكــوك  وصياغــة  نمذجــة   )4
 : ْقفيــة لَو ا

ــغ  يهــدف المشــروع إلــى إعــداد ِصَي
ــزة ُتســِهم فــي تحقيــق  َوْقفيــة مميَّ
األهــداف والغايــات الســامية التــي 
ُتِعْيــن علــى تحقيــق رغبــات الواقفيــن 
بــكلِّ ُيْســر وســهولة، وســوف تكــون 
مــن  أو  ورقيــة  نمــاذج  فــي  ِصَيغــًا 
فــي  اإللكترونيــة  التعبئــة  خــالل 

موقــع الهيئــة.
إيجــاد  أثــر المشــروع فــي  ــل  ويتمثَّ
َيــغ الوقفيــة  ِصَيــغ استرشــادية للصِّ
المماَرســات  أفضــل  َبْحــث  ِوْفــق 

والشــرعية. الِعْلميــة  نــات  والمكوِّ
 وقــد بــدأ المشــروع فــي 2019م 

2020م. فــي  واكتمــل 

المنَتجــات  ــة  منهجيَّ َوْضــع   )5
: قفيــة لو ا

يهــدف هــذا المشــروع إلــى َوْضــع 
ة المنَتجات الوقفية، المرتبطة  منهجيَّ

ــر المنتجــات. باســتحداث وتطوي
وأســَهَم المشــروع فــي َرْفــع نســبة 
اإلقبــال على المنَتجات االســتثمارية 
مــن  حزمــة  وإطــالق  الَوْقفيــة، 
والخدمــات  لألوقــاف  التعليمــات 
الَوْقفيــة. االســتثمارية  للمنَتجــات 

وقــد تــمَّ التنفيــذ مــن خــالل إجــراء 
ــة  الخاصَّ والدراســات  األبحــاث 
الَوْقفيــة  االســتثمارية  بالمنَتجــات 
ودراســة  الَوْقفيــة(،  ْيــن  الدَّ )أدوات 
عــن ترخيــص القائميــن علــى أعمــال 
ترخيــص  جــدوى  ودراســة  الَوْقــف، 
)شــركات  األوقــاف  إدارة  شــركات 

األمانــات(.
وكان هــذا المشــروع قــد بــدأ فــي 
2020/5/10م، واكتمــل تنفيــُذه فــي 

2021/1/11م.

أ- اإلنجازات:
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1( مشروع نمذجة العقود: 

فــــــين والمــــواد وجميــع األشــياء الالزمــة  يهــدف إلــى تقديــم الخدمــات واألفــــــراد والموظَّ
تة  لتنفيــذ وإتمــام أعمــال صياغــة نمذجــة العقــود واالتفاقيــــــــات، وكـــــذلك الخدمـــــات المؤقَّ
واإلضافيــة والتكميليــة والتعديــالت التــي يطُلــب صاحــب العمــل مــن االستشــاري القيــام 
بهــا وفقــًا لشــروط العقــد ووثائقــه. بــدأ المشــروع فــي 2019/10/10م وينتهــي فــي 

2021/9/30م.

2( مشروع نظام رقمي لتصنيف القضايا وترميزها )نظام “إنجاز”(:

ْفع من وتيرة العمل. ة والرَّ يهدف إلى أتمتة العمليات واإلجراءات داخل اإلدارة المختصَّ

وقد بدأ المشروع في 2019/4/1م وانتهى في 2020/3/7م.

3( مشروع َحْصر القضايا المعروفة ومعرفة حالتها الراهنة: 

عــة، وذلــك بمعرفــة َحْجم  ــب الـــَمخاطر المتوقَّ يهــدف إلــى َرْصــد َحْجــم القضايــا المعـــروفة لتجنُّ
ح  ــة التعاُمــل معهــا، مــن خالل تقريــر يوضِّ ــدة لــدى الجهــات القضائيــة وَرْســم آليَّ القضايــا المقيَّ

دة مــن الجهــات ذات العالقــة. القضايــا المحصــورة المــزوَّ

بدأ المشروع في 2019/3/31م وانتهى في 2020/1/12م.

ب- المشروعات:

العامــة  الهيئــة  اســتثناء  تــمَّ 
المفــروض  المنــع  مــن  لألوقــاف 
بتقديــم  الحكوميــة  الجهــات  علــى 
محاكــم  لــدى  التنفيــذ  طلبــات 

. لتنفيــذ ا
ــدة المســتثناة  ــة الوحي ــي الجه  وه
ــة  ــة العامــة للوالي ــب الهيئ ــى جان إل
علــى أمــوال القاصريــن وَمــْن فــي 
ُحْكمهــم “واليــة” مــن بيــن الجهــات 

ــة كافــة. الحكومي

4- الشؤون القانونية والقضائية: 

لــًة بــاإلدارة القانونيــة وإدارة الشــؤون  ُتعنــى الهيئــة العامــة لألوقــاف ممثَّ
ــة  ــون الهيئ ــي تك ــة ومراَجعــة العقــود واألوقــاف الت ــداد وصياغ ــة بإع القضائي
بيــن  تكــون  التــي  ــراكات االســتراتيجية  الشَّ اتفاقيــات  وَعْقــد  ناظــرة عليهــا، 
الهيئــة وباقــي الجهــات الحكوميــة، وتقديــم االستشــارات القانونيــة لمختلــف 
قطاعــات الهيئــة وإداراتهــا، فيمــا يخــصُّ العقــود واالتفاقيــات، والدراســات 

واالستشــارات.

باإلضافــة إلــى التمثيــل القضائــي أمــام الجهــات العدليــة والجهــات الحكوميــة 
األخــرى للمحاَفظــة علــى حقــوق الهيئــة واألوقــاف التــي تكــون الهيئــة ناظــرًة 
ــى تقديــم االستشــارات  فــاع عنهــا واســترداد حقوقهــا، إضافــًة إل عليهــا، بالدِّ

الشــرعية.

وِحْرصــًا مــن الهيئــة علــى األوقــاف المجهولــة فقــد أتاحــت للعمــوم اإلبــالغ عــن 
األوقــاف المجهولة.

ــعامة 	  ــيئة الــ ــناء الهـــــ استثـــــ
المنــع  مـــــــن  لألوقـــــــــاف 
الجهــات  علــى  المفــروض 
طلبــات  بتقديــم  الحكوميــة 
محاكــم  لـــدى  التنفــــيـــــــذ 
الجــــــهة  وهـــــي  التنفيــــــذ، 
إلــى  المستثنـــــــاة  الوحيــدة 
جانــب الهيئــة العامــة للواليــة 
القاصريــن  أمـــــوال  عـــــــلى 
وَمــْن فــي ُحْكمهــم “واليــة” 
ــة  ــن الجهــات الحكومي مــن بي

كافــة.
بــردِّ 	  أحــكام قضائيــة  َكْســب 

َظــارة  النَّ عــن  العــزل  دعــاوى 
الهيئــة. علــى  والمرفوعــة 

أ- اإلنجازات:
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رابعًا
الشؤون المالية

قامت الهيئة بتحصيل 49 
تعويضًا من تعويضات 

األوقاف المنزوعة.

المشاريع المالية

ب- المشاريع:

ــة والتســجيل المحاَســبي  ــمُّ تنفيــذ مشــروَعْين همــا: األرصــدة االفتتاحي يت
ــن الجــدول اآلتــي: ســية، كمــا يبيِّ لألوقــاف، وبنــاء نظــام المــوارد المؤسَّ

الهدفالمشروع

 األرصدة االفتتاحية
 والتسجيل
 المحاَسبي

لألوقاف

َحْصر األموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات 
ة عنها، وتحصيل إيرادات األوقاف التي تكون  عامَّ

الهيئة ناظرًة عليها، وإنفاقها على األغراض 
ق َشْرط الواقف. الموقوفة من أجلها بما يحقِّ

 بناء نظام الموارد
سية المؤسَّ

سية للهيئة عن طريق  تعزيز القدرات المؤسَّ
أتمتة العمليات.

لــًة بقطــاع الشــؤون الماليــة بتوفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة  ُتعنــى الهيئــة ممثَّ
تدعــم  كمــا  والتشــغيلية،  االســتراتيجية  أهدافهــا  وتحقيــق  لتنفيــذ خططهــا 
ل الرقمــي مــن خــالل أتمتــة الــدورة المســَتَندية والعمليــات الماليــة،  التحــوُّ
والهيئــة  األوقــاف  لقطــاع  الضريبــي  الزكــوي  بالتخطيــط  اهتمامــًا  وُتْولــي 
ســات الماليــة، كما تســعى إلى  والجهــات التابعــة لهــا، وبنــاء عالقــة مــع المؤسَّ
بــات الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة  ــفافية، والوفــاء بمتطلَّ قابــة والشَّ تعزيــز الرِّ
قــة بالهيئــة  ــق بالشــؤون الماليــة، وَضْبــط العمليــات الماليــة المتعلِّ فيمــا يتعلَّ
واألوقــاف بمــا ُيســِهم فــي تعظيــم عوائــد األوقاف وتنفيذ شــروط الواقفين. 

 1( تحصيل 49 تعويضًا من تعويضات 
   األوقاف المنزوعة:

ــات وَرْبطهــا  ــع البيان مــن خــالل َجْم
مــع  والتواُصــل  بالمســَتَندات، 
بالنــزع،  العالقــة  ذات  الجهــات 
بــات الالزمــة ألجــل  وتوفيــر المتطلَّ

التعويضــات. تحصيــل 

2( تأســيس وإدارة العمليــات البنكية 
ــة “َوْقفي”. ــة بمنصَّ الخاصَّ

نــــــظـــــام  وتشـغـــيـــــل   إطــاق   )3 
 ”SAP“ ســية المؤسَّ الـــــمـــــوارد     
ة بالهيئة:   وأتمتة العمليات الخاصَّ

ط العمليات  مــن خالل تصميــم مخطَّ
ــت أتمتــة عمليــات:  واإلجــراءات، إذ تمَّ
الحسابات، واألصول، والمدفوعات، 
واإليــرادات، والمواَزنــة، والمصــارف، 
والــزكاة،  والمشــَتَريات،  والخزينــة، 

والضريبة. 

4( التسجيل المحاَسبي لألوقاف.

أ- اإلنجازات:
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خامسًا
التخطيط والتنفيذ االستراتيجي

المســَتْهَدفات  لتحقيــق  التشــغيلية  المواءمــة  وَضَمــان  االســتراتيجي  بالتخطيــط  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  ُتعنــى 
ــات قيــاس األداء االســتراتيجي والتشــغيلي، باإلضافــة إلــى تحليــل األولويــات  االســتراتيجية، وتطويــر وتنفيــذ آليَّ

االســتراتيجية. المســَتْهَدفات  ــق  يحقِّ فيمــا  والمشــاريع  المبــاَدرات  محفظــة  تنفيــذ  فــي  االســتراتيجية 

د مع المماَرســات  قــة إلدارة اســتراتيجية الهيئــة متوائمة بشــكل جيِّ ــد مــن أنَّ المماَرســات المطبَّ ويتــمُّ ذلــك مــن خــالل التأكُّ
ــرات األداء االســتراتيجية  المثلــى، والقيــام بالمتابعــة والتطويــر المســتمر للخرائــط االســتراتيجية للهيئــة، وكذلــك لمؤشِّ
والمســَتْهَدفات، وتجويــد عمليــة ترجمــة االســتراتيجية إلــى الخطــط التنفيذيــة والمبــاَدرات االســتراتيجية، وإســقاط 
ــرات األداء االســتراتيجية للقطــاع  ترجمــة االســتراتيجية للهيئــة إلــى القطاعــات بخرائــط اســتراتيجية لــكلِّ قطــاع ومؤشِّ

والمســَتْهَدفات، ومتابعــة عمليــات التخطيــط االســتراتيجي لقطاعــات الهيئــة وتطويــر بطاقــات األداء المتــوازن لهــا.

نــات الهيئــة مــن قطاعــات وإدارات، وقيــادة تنفيــذ خطــة التواُصــل  كمــا تتــمُّ متابعــة وقيــاس األداء االســتراتيجي لمكوِّ
ــر المرتبطــة بهــا. االســتراتيجي وإدارة التغيي

ب- المشاريع:

عملــت الهيئة خال العــام 2020م 
علـــــى المبــــاَدرات والمشــــــاريع 

اآلتيــة:

تطويـــر الخرائط االســـتراتيجية 	 
. للهيئة

تطوير نماذج خطـــط المواءمة 	 
الهيئة. إلدارات  التشغيلية 

السياســـات 	  دليـــل  تطويـــر 
للهيئـــة. واإلجـــراءات 

يــــات 	  تطويـــــر تقــريــــــر الـــتحدِّ
االستراتيجية.

تطـويــر منظــــومة قيــــاس 	 
األداء االستــــــــراتيـــــجي 

والتشغيلي.

سية المشاريع المؤسَّ

ــذ  ــى تنفي ــة العامــة لألوقــاف اإلشــراَف عل ــى الهيئ تتول
المبــاَدرات والمشــاريع االســتراتيجية، وتقييــم منَجزاتهــا، 
ســي  والتطويــر المســتمر لَرْفــع مســتوى األداء المؤسَّ
مــن خــالل تطبيــق أفضــل المماَرســات إلدارة المشــاريع. 

ــة إلدارة مشــاريع  ويتــمُّ ذلــك مــن خــالل تطويــر منهجيَّ
الهيئــة وفقــًا لالحتيــاج والمماَرســات الرائــدة، واإلشــراف 
بمختلــف  االســتراتيجية  المشــاريع  خطــة  تنفيــذ  علــى 
لَضمــان  المشــاريع  لمديــري  الدعــم  وتوفيــر  مراحلهــا، 
د وحســب  تنفيــذ وإنهــاء المشــاريع فــي الوقــت المحــدَّ

َفــق عليــه. الميزانيــة ونطــاق العمــل المتَّ

اإلنجـــــازات:

ة إلكترونية لمتابعة َسْير المشاريع.	  إطالق منصَّ
تدريــب 100 مديــر مشــروع علــى أداة نظــام إدارة 	 

المشــاريع وأساســيات إدارة المشــاريع. 
إطــالق 20 رســالة تعريفيــة عــن أساســيات إدارة 	 

المشــاريع.
إلدارة 	  التشــغيلي  العمــــــل  نمـــــــوذج  اعتمـــــاد 

ســية. المؤسَّ المشــاريع 
ســية، 	  المؤسَّ المشــاريع  إدارة  حوكمــة  اعتمــاد 

ــة  الخاصَّ واإلجــراءات  والسياســات  ــات  والمنهجيَّ
بهــا.

اعتمــاد حوكمــة لمعاييــر تأســيس اللجــان التوجيهية 	 
للمشــاريع االستراتيجية.

إصــدار تقاريــر َدْوريــة َشــْهرية عــن حالــة المشــاريع 	 
خــالل العــام 2020م.

أ- اإلنجازات:

تطويــر الخريطــة االســتراتيجية 	 
للهيئــة.

رات االستراتيجية 	  تطوير المؤشِّ
والمؤشرات التشغيلية للهيئة.

تطويــر األهــداف التشــغيلية 	 
علــى مســتوى الهيئــة.

االســتراتيجية 	  الخطــة  ترجمــة 
علــى  تشــغيلية  خطــط  إلــى 

اإلدارات. مســتوى 
ات لـَحْصر ومـــــتابعة 	  ـَ تطويـر آلّيــ

يات االستراتيجـية. معالجة التحدِّ
ــــلي القطــاعات 	  تمكـــــين ممثِّ

بإطــــــالق برنــــــامج تـــدريـــبي 
ن: يتضمَّ

- التخطيط االستراتيجي.
- بطاقة األداء المتوازن.

رات األداء الرئيسة. - مؤشِّ
- النتائج الرئيسة.

يــات االســتراتيجية 	  تحليــل التحدِّ
لمواَجهــة جائحــة كورونــا، وبنــاء 
ة  عــدَّ ــات  وآليَّ ســيناريوهات 
واآلثــار  التداعيــات  لمواَجهــة 
بــة علــى الجائحــة علــى  المترتِّ
ســي  المؤسَّ المســـــــتـــــــوى 
وعـــــلـــــى مــســـتــــوى القطــاع 

الوقفــي.
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سادسًا
االتصال المؤسسي 

ســـي؛ كاإلعالم والتسويق والعالقات  قـــة باالتصال المؤسَّ ة لألوقاف بتوفير جميع الخدمـــات المتعلِّ ُتعنى الهيئة العامَّ
العامـــة، بهــدف تقديــم الصــورة المثاليــة عــن الهيئــة، والتعريــف بأدوارهــا التنمويـــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وَرْفـــع 
يـــة األوقـــاف، وذلك من خالل إدارة األنشطة والفعاليـــات داخـــل الهيئـــة وخـــارجها، وإعــــداد خطــط  مســـتوى الوعـــي بأهمِّ
ســــي، وتطويــر الموقــــع اإللكترونــي للهيئــــة علــــى اإلنترنــت، واالهتمــام بالحضــور اإلعالمــي  وبرامــــج االتصــال المؤسَّ
ـــات التواصـــل االجتمــاع، وَرْفــــع عــــدد  فــي مختلــف وســائل اإلعــالم، باإلضافــة إلـــى إدارة حســـابات الهيئـــة علـــى منصَّ

المتابعيــــن لتلك الحســــابات.

اإلنجازات:

الفئــات 	  وبنــات  أبنــاء  تمكيــن 
وتطـــــــويـــــــر  المســـــــتفيدة 

قدراتهــم.
بيــن 	  المناَفســة  روح  َبــّث 

الجهــات لَطــْرح مشــاريع مبَتَكرة 
احتياجــات  ُتالِمــس  ونوعيــة 

وأولوياتــه. المجَتَمــع 
ــراكة 	  ــهوم الشَّ ــز مــفـــ تـعــــزيــــ

مختلــف  بــيــــــــن  والتكاُمــــــل 
القطـــــــاعات والــجــهــــــات ذات 

العالقــة.
ممكــن 	  عــدد  ألكبــر  الوصــول 

مــن الـــجـــهـــــــــات والمناطــق 
ــن خــالل  ــن مـــ والمستفـيـــديــ

ــة. المنصَّ
ــْرض 	  ــر المشــاريع وَع قيــاس أث

ْعـــــم علــى الفئــات  أثــــــر الـــــدَّ
المســَتْهَدفة.

تعريــف  إلــى  الحملــة  وتهــدف 
ــة  بمنصَّ المســَتْهَدف  الجمهــور 
كونهــا  حيــث  مــــن  “َوْقفــي” 
ــدة لَعــْرض  ــة موثوقــة وموحَّ منصَّ
ــر  ــات غي ــاَدرات الجه مشــاريع ومب
آمنــة  ــة  ومنصَّ عليهــا،  ْبحيــة  الرِّ
وتهــدف  الجماعــي،  للتمويــل 
إلــى تحفيــز المشــاَركة المجَتَمعية 
الماليــة  االســتدامة  وتحقيــق 
وُتتيــح   ْبحــي،  الرِّ غيــر  للقطــاع 
الجزئيــة  للمســاهمة  الفرصــة 
المشــاريع  َدْعــم  يــة فــي  الكلِّ أو 
مــن  رقمــي  بشــكل  وتمويلهــا 

آِمنــة. َدْفــع  خيــارات  خــالل 

ل آثار هذه الحملة في: وتتمثَّ
فــي 	  األوقــاف  َدْور  تفعيــل 

ْعــم  الدَّ وتوجيــه  التنميــة، 
مســتدامة. تنمويــة  لمشــاريع 

ة “َوْقفي” في شهر رمضان المباَرك 1441هـ: 1( إطـــاق الحملـــة التـوعوية بمنصَّ

المســاَهمات  عــدد  وقــد وصــل 
مــن  أكثــر  إلــى  ــة  المنصَّ داخــل 
عــدد  ووصــل  ريــال،  مالييــن   7
حســابات  فــي  المشــاَهدات 
التواُصــل االجتماعــي إلــى أكثــر 
مــن 15 مليــون مشــاَهدة، وُنشــر 
5 محتويــات بصريــة، كمــا ُنِشــَر  
ــة فــي  خبــر صحفــي عــن المنصَّ
إعالميــة. 40 وســيلة  مــن  أكثــر 

7 مايين ريال

15 مليون مشاَهدة

5 محتويات بصرية

40 وسيلة إعامية

 2( إصــدار كتــاب “األوقــاف التاريخيــة 
رة”:     في المدينة  المنوَّ

ط الضــوء علــى األوقاف  الــذي ســلَّ
رة  المنــوَّ المدينــة  فــي  التاريخيــة 
ل إلــى القــرن الرابــع  مــن القــرن األوَّ
مــن  الكتــاب  هــذا  وجــاء  عشــر، 
منَطَلــق َســْعي الهيئــة للتعريــف 
المدينــة  فــي  الَوْقفــي  بالتاريــخ 
رة وتوثيقــه، وإيضــاح الجهود  المنــوَّ
الوقــت  ذلــك  فــي  ُبذلــت  التــي 

فــي هــذا المجــال.

ملــــــــَتَقَيْين  فــــي  المشــــــاَركة   )3 
ْيــن عــن األوقــاف  مــع  ِصيَّ      تخصُّ

     الغرف التجارية:

الخــاص  القطــاع  إْطــالع  بهــدف 
هاتهــا،  علــى قــرارات الهيئــة وتوجُّ
وتعزيــز التواُصــل بيــن الطرَفْيــن.

4( إنتاج فيلم “لَك الـَحْمد”:

العامــة  الرئاســة  مــع  بالتعــاُون 
لـــــشــــــؤون الـــمـــســــجد الحــرام 
ــراز جهــود  ــوي؛ إلب والمســجد النب
المســجد  تعقيــم  فــي  الهيئــة 

كورونــا.  جائحــة  خــالل  النبــوي 

“اســتدامة”  برنامـــــج  إطــــــاق   )5 
:mbc fm اإلذاعي على     

وهــو برنامــج إذاعــي يهــدف إلــى 
الوصــول لشــريحة المســتمعين 

للتعريــف باألوقــاف.
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ــة  ــم الحملــة الوطنيــة للتوعوي  6( َدْع
     عــن فيــروس كورونــا المســتجد 

    )كوفيد 19(:

مــن خــالل المشــاَركة فــي َرْفــع 
يــة  بأهمِّ المجَتَمــع  لــدى  الَوْعــي 
ــائية  ــراءات الوقــــ ــزام باإلجــــ االلت
ي لجائحــة كورونــا، وذلــك  للتصــدِّ
الوســائط  مــن   45 خــالل  مــن 
فيديوهــات  شــملت  دة  المتعــدِّ
وتصاميــم. جرافيــك  وموشــن 

فرصــة   200 مــن  أكثــر  َنْشــر   )7 
      استثمارية بقطاع األوقاف:

ــَرص  ـُ بالفــــ التعريــــــف  بهــــــــدف 
ــة  وآليَّ المطروحــة  االســتثمارية 
ين  التقديم عليها، وإشراك المهتمِّ
باالســتثمار وتنميــة  عوائــده، وقــد 
مجموعــة  خــالل  مــن  ذلــك  تــمَّ 
دة الــــتــــــي  مــن الوســائط المتعــدِّ
وموشــن  فيديوهــات  تــشــمـــل 
باإلضافــة  وتصاميــم،  جرافيــك 
إلــى َبــّث مباشــر للمــزادات لَرْفــع 

ــفافية. الشَّ مســتوى 

اإلعامــي  الحضـــــور  تكثيـــــف   )8 
     للهيئة:

وذلــك مــن خــالل وســائل اإلعــالم 
ة،  المقــروءة والمســموعة والمرئيَّ
للهيئــة،  اإللكترونــي  والموقــع 
وكذلــك علــى وســائل التواُصــل 
االجتماعــي، إذ أثمــر هــذا النشــاط 
أعــداد  فــي  مســتمر  تزاُيــد  عــن 
المتابعيــن، فعلــى ســبيل المثــال 
ازداد عــدد متابعــي حســاب الهيئــة 
مــن  “لينكــدإن”  ــة  منصَّ علــى 
متاِبــع   36.000 إلــى   17.000

مــن  “تويتــر”  منصــة  وعلــى 
.61.000 إلــى   38,600

نشر 200 فرصة 
استثمارية

ازداد عدد متابعي 
حساب الهيئة على 

ة “لينكدإن” من  منصَّ
17.000 إلى 36.000 
متاِبع، وعلى منصة 
“تويتر” من 38,600 

إلى 61.000

العددنوع النشاط اإلعامي

ات الظهور في وسائل التواُصل 21,041,530مرَّ

+100 ألفالتفاُعل في وسائل التواُصل

38مقاطع الفيديو

50الصور

307التصاميم

+20األخبار

+100 ألفالمتابعون في وسائل التواُصل

271.600زيارات موقع الهيئة اإللكتروني

4حمالت التوعية

ات التعريفية ألبرز المباَدرات 4الملفَّ

10االستضافات التلفزيونية

إحصاءات الحضور اإلعامي للهيئة

ح الحضور اإلعالمي للهيئة. م الجدول  اآلتي إحصاءات توضِّ ويقدِّ
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ات النشر: منصَّ

اإلعام الرقمي:
من خالل النشـــاط على مخَتَلف المنصـــات الرقمية، 
و”تويتـــر”،  و”لينكـــدإن”،  “يوتيـــوب”،  وأبرُزهـــا 

و”إنســـتغرام”.

العددالتفاُعل الرقمي

مجموع التغريدات 
1,642عن الصندوق

10,546,002مجموع الوصول للحملة

12,041,530مجموع الظهور للحملة

3,275مجموع الريتويت

3,822مجموع اإلعجابات

313مجموع الردود

اإلعام التقليدي:

من خالل النشاط اإلعالمي في الصحف 
والتلفاز واإلذاعة.

9( الحملة اإلعامية لتدشين الصندوق  المجَتَمعي 
للتخفيف من آثار جائحة كورونا:

الصنــدوق  تدشــين  بمناســبة  الحملــة  هــذه  جــاءت 
ــاف  ــل إســهام األوق ــذي ُأنشــئ لتفعي المجَتَمعــي ال
ْبحــي فــي التخفيــف مــن آثــار وبــاء  والقطــاع غيــر الرِّ
كورونــا، وذلــك بمبــادرة مــن وزارة المــوارد البشــرية 
لألوقــاف،  العامــة  والهيئــة  االجتماعيــة  والتنميــة 
ومجلــس  ــي  الصحِّ الَوْقــف  صنــدوق  وبمشــاركة 
الجمعيــات األهليــة  ســات األهليــة ومجلــس  المؤسَّ
والشــركات. المانحــة  والجهــات  األوقــاف  مــن  وعــدد 

وقــد حصــدت الحملــة ظهــورًا إعالميــًا واســعًا، ســواء 
فــي العاَلـــم الرقمــي أو فــي الصحــف والتلفزيــون.

موضوعات المنشورات:
لماذا جاء الصندوق؟ )خطر أزمة كورونا(.	 
تعريف بالصندوق وأهدافه.	 
ص شامل للمبادرة.	  ملخَّ
الجهات المشاِركة.	 
ز عليها الصندوق.	  المجاالت التي يركِّ
الجهات المستفيدة من الصندوق.	 
َدْور الهيئة العامة لألوقاف في الصندوق كجهة 	 

ة بهذا القطاع. معنيَّ
ْبحي في األزمات.	  َدْور القطاع غير الرِّ
مقدار المساَهمات.	 
طريقة المساَهمة.	 
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سابعًا 
شركة أوقاف لاستثمار

1. نبذة عن الشركة:

2. اإلنجازات:

ــات االســتثمار لألوقــاف  تعمل“شــركة أوقــاف لالســتثمار” علــى تطويــر آليَّ
التــي تكــون تحــت الهيئــة ناظــرًة عليهــا أو مديــرًة لهــا، وتنويــع المحفظــة 
االســتثمارية، وتطوير اســتراتيجية االســتثمار؛ وذلك لتمكين الشــركة من أداء 
هــات الهيئــة للنهــوض بقطــاع  َدْور محــوري فــي القطــاع ُيســِهم فــي َدْعــم توجُّ

األوقــاف.
ــي الشــركة بخدماتهــا جميــع مناطــق المملكــة إلدارة وتنميــة محفظــة  تغطِّ
ع  ــوزَّ ــًا 8 فــروع تت ــدى الشــركة حالي ــى إدارتهــا، ول ــي تتول أصــول األوقــاف الت
فــي المــدن الرئيســة، تقــوم مــن خاللهــا بالعمــل علــى تطويــر وتنويــع قنوات 
االســتثمار ألمــوال وأصــول الهيئــة الوقفيــة التــي تكــون الهيئــة ناظــرًة عليهــا 

أو مديــرًة لهــا.

ــزًا علــى المســتويات كافــة، فقــد اســتطاعت الشــركة  كان عــام 2020م مميَّ
التــي تواءمــت مــع  اللــه تعالــى- تحقيــق عــدٍد مــن المنَجــزات  -بتوفيــق 

ــَمحاور. ــدٍد مــن الـ ــا االســتراتيجية فــي ع أهدافه

استطاعت “شركة أوقاف 
لاستثمار” في العام 

2020م تحقيق عدٍد من 
المنَجزات التي تواءمت 

مع أهدافها االستراتيجية 
في مجاالت: الحوكمة، 

والمجال المالي، 
والموارد البشرية، وتقنية 

المعلومات، ومحفظة 
األصول الوقفية

محفظة األصول الوقفية:
أ-  االستثمارات العقـــارية:

ـــماد اســـتراتيجية 	  ـــاء واعـــــتـــ بـــــنـــ
االســـــتثمار العقــــــاري المتماشية 
هـــات الشـــركة، والهادفـــة  مـــع توجُّ
لَرْفـــع كفـــاءة االســـتثمار وتعظيـــم 

ـــة. ـــد المحفظـــة العقاري عوائ

ُفــــــَرص 	  وَطـــــــــْرح  تهيئـــــــة 
عنهـــا  نتـــج  ة،  عـــدَّ اســـتثمارية 
توقيع عقــــود تأجيرية وَشــــــــــراكة 
ـــون  ـــة 927 ملي ـــارية بقيم استثمـ

ســـعودي. ريـــال 

استرشـــادي 	  مشـــروع  إطـــالق 
ف لعــــــدد مــــــن العقـــارات  للتصــــرُّ
ـــلة، بهـــدف الوصـــــــول  ـِ المتعّطـ
ُتسِهـــــــم  نــــــــــــات  ممكِّ إلـــى 
فـــي بنـــاء استـــــراتيجية شامـــــلة 
ـــل مـــــــع العقــــــــارات  للتعــــــــامـُ

لـــة. المتعطِّ

ـــرات 	  مذكِّ مـــن  عـــدد  توقيـــع 
ـــد ُوَرش عمـــل مـــع  ـــم وَعْق التفاُه
جهـــات حكوميـــة وخاصـــة لتقديـــم 
وعقاريـــة،  استشـــارية  خدمـــات 
باإلضافـــة إلـــى العمـــل علـــى 

مشـــَتَركة. مشـــاريع 

األصـــــول  محفظــــــة  إدارة   ج- 
    العقارية:

َعْقـــدًا 	   1,082 وتجديـــد  توقيـــع 
تأجيريـــًا بقيمـــة تأجيريـــة إجماليـــة 

تتجـــاوز 511 مليـــون ريـــال.

االتفاقيـــات 	  مـــن  عـــدد  َعْقـــد 
دي خدمـــات  ـــراكات مـــع مـــزوِّ والشَّ
لَدْعــــــم األعمــــــــال التشـــغيلية 
فـــي مجـــال التســـويق العقـــاري 

والصيانـــة. والتشـــغيل 

ــاف 	  ــتالم األوقـ ــة اسـ ـ ــد آليَّ توحيـ
من إدارة األصـــــــــول الَوْقـــــفـــية 
بالهيئـــــــة، وتسلــــــــيمها للفـــروع، 

ـــا. والعمـــل عليه

فرصـــة 	   250 عـــن  اإلعـــالن 
ــدة  ــر 223 وحـ ــتثمارية، وتأجيـ اسـ
ــاوز  ــة تتجـ ــة إجماليـ ــة بقيمـ عقاريـ

ريـــال. مالييـــن   206

مـــن 	  التحصيـــل  كفـــاءة  َرْفـــع 
خـــالل توقيـــع اتفاقيـــات مـــع 5 
ْبـــع  الرُّ فـــي  تحصيـــل  شـــركات 
الثالـــث مـــن عـــام 2020م؛ وذلـــك 
ــون  ــل الديـ ــل علـــى تحصيـ للعمـ
جـــزء  وتـــمَّ تحصيـــل  ـــرة،  المتعثِّ

َمـــم الــــَمِدينة. مـــن الذِّ

االنتهــــــــاء مـــن اعتماد إجــــــــراءات 	 
التحصيـــــــــل،  وسياســــــــات 

الفـــروع. علـــى  وتعميمهـــا 

َدْعـــــــم 	  ِحـــــــــــــَزم  إطــــــــــــــــالق 
ريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا  للمتضرِّ
تضَمـــن  عمـــل  ـــة  آليَّ وفـــق 
الَوْقـــف. ومصلحـــة  العدالـــة 

ب- االستثمارات المالية:

فـــي 	  الشـــــركة  َدْور  تفعــــــــــيل 
عـــدد  إدارات  مجالـــس  عضويـــة 

ـــة. مـــــــن الشـــــــركات الخاصَّ

إعـــادة توزيـــع محفظـــة األســـُهم 	 
ــَتْهَدفة. ــد المسـ ــق العوائـ لتحقيـ

تحقيـــق 	  مـــن  الشـــركة  نـــت  تمكَّ
قـــة  محقَّ وغيـــر  قـــة  محقَّ أربـــاح 
بمـــا ُيقـــاِرب 7.95% مـــن قيمـــة 

الماليـــة. األصـــول  محفظـــة 
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ثامنًا 
مركز الريادة الَوْقفي

3. المشاريع:1. نبذة عن المركز: 2. اإلنجازات:
مــن  ُأنشــئ  صــي  تخصُّ مركــز  هــو 
لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  ِقَبــل 
ليكــون مــن أذُرعهــا التنفيذيــة فــي 
الوقفــي  القطــاع  تمكيــن  مجــال 
وبنــاء قدراتــه، والوصــول بــه ألعلــى 
ــز. كمــا يتولــى  مســتوى مــن التميُّ
المجتمعيــة  المشــاَركة  المركــز 

بالهيئــة. ْيــن  الخاصَّ ع  والتطــوُّ
ويهــدف المركــز إلــى تمكيــن القطــاع 
ز مــن اســتدامته  الوقفــي، بمــا يعــزِّ
واالقتصــادي  التنمــوي  وأثــره 
وتطويــر  األمثــل،  واالجتماعــي 
لمختلــف  قــدرات  بنــاء  منظومــة 
شــرائح منســوبي القطــاع الوقفــي 
عبــر أنشــطة احترافيــة ومــن خــالل 
التكاُمــل مــع القطاعــات ذات العالقة 

الفاعلــة. ــراكات  والشَّ

التحفيــز  المركــز:  مهــام  ومــن 
وإدارة  الوقفــي،  القطــاع  فــي 
المعرفــة وتوظيــف أدواتهــا، وإجــراء 
ــرارات،  ــاث داعمــة للق دراســات وأبح
االتجاهــات  وَرْصــد  واالستشــراف 
والتأثيــر  والمشــاَركة  وتحليلهــا، 

. لمجَتَمعــي ا

إطــاق  تــم  2020م  عــام  فــي 
المشــروعات  وتنفيــذ  المبــاَدرات 

اآلتيــة:

أ- استراتيجية مركز الريادة الوقفي:

َفْهـــم  علـــى  المشـــروع  يعمـــل 
وتقييـــم الَوْضـــع الحالـــي للهيئـــة، 
األساســـية  المســـارات  وتحديـــد 
ألنشـــطة العمـــل وفـــق أفضـــل 
الوثيقـــة  وإعـــداد  المماَرســـات، 
والتمـــــــــوُضع  االستراتــــــــيجيــــة 
االســـتراتيجي، وَرْســـم النمـــوذج 
التشـــغيلي والمالـــي بمخَرجاتـــه 
نمـــوذج  وتصميـــم  األساســـية، 
النمـــوذج  وتصميـــم  الحوكمـــة، 
النمـــوذج  وتصميـــم  المالـــي، 
واإلجــــــــــــــراءات  التـشغــــــــــــيلي 

األساســـية. 
انــــــــطلق المشـــــروع هــذا  وقــد 
2020/10/1م وينتـــــــــهي  فــــــي 

فــي2021/4/1م. 

ـــق المركـــز خـــالل العـــام 2020م  حقَّ
عـــددًا مـــن اإلنجـــازات، هـــي:

المركـــز 	  تســـمية  إطـــالق 
وتصميـــم هويـــة بصريـــة للمركـــز 
ـــعار والتطبيقـــات  ـــن الشِّ تتضمَّ
علـــى  اعتــــــمادًا  المصـــــاِحبة 
أفضـــل المعاييـــر والفلســـفات 
التـــي  الحديثـــة  التصميميـــة 
المركـــز  رؤيـــة  مـــع  تتوافـــق 

ورســـالته.
تأســـيس اللجـــان الداعمـــة لمركـــز 	 

واعتمـــاد  الوقفـــي  الريـــادة 
وثائـــق حوكمتهـــا )التأسيســـية، 

والعلميـــة(.
الدراســـات 	  خدمـــة  إطـــالق 

عنهـــا  واإلعـــالن  واألبحـــاث، 
الريـــادة  مركـــز  صفحـــة  فـــي 
الوقفـــي علـــى موقـــع الهيئـــة 

لرســـمي. ا
إجـــراء دراســـَتْين همـــا: مقَتـــَرح 	 

المعِســـرين،  لَدْعـــم  صنـــدوق 
علـــى  الحكومـــي  واإلنفـــاق 
برنامـــج  تنفيـــذ  الفقـــر.  خـــطِّ 
ـــراكة مـــع جامعـــة  تدريبـــي بالشَّ
أكســـفورد بعنـــوان “االســـتثمار 
مـــن  لنخبـــة  االجتماعـــي”، 
الوقفـــي،  القطـــاع  قيـــادات 
ــز البرنامـــج  ـ لمـــدة شـــهرين، وركَّ

َعَمليـــة  حلـــول  تطويـــر  علـــى 
للمشـــكالت االجتماعيـــة األكثـــر 
إلحاحـــًا فـــي العالـــم، ويهـــدف 
ـــع اســـتراتيجية وخطـــة  ـــى َوْض إل
للمحفظة االستثمــارية، وقياس 
االســـتثماري  التأثيـــر  وتقييـــم 
للفـــرد فـــي المجتمـــع والبيئـــة، 
كممـــارس  بفاعليـــة  والعمـــل 
فـــي االســـتثمار االجتماعـــي، 
خبـــرات  مـــن  واالســـتفادة 

مثـــل: عالميـــة  مـــات  منظَّ
Big Society Capital, Bridg- 
 es Fund Management,
Calvert Foundation, Aavi-

 .hkaar, Vox Capital
مـــن 	  األولـــى  النســـخة  إنهـــاء 

َمْســـَرد المصَطَلحـــات الوقفيـــة، 
اصطالحـــي  معجـــم  وهـــو 
مخَتَصر )َمْسَرد( ُيعنى بتعريـف 
ــي  ــة فـ ــات المتداَولـ المصَطَلحـ
البيئـــة الَوْقفيـــة، وترجمتهـــا إلـــى 
اللغـــة اإلنجليزيـــة. ويهـــدف إلـــى 
توحيـــد اللغـــة التشـــاُركية بيـــن 
فـــي الهيئـــة، واإلســـهام  موظَّ
المصَطَلحـــات  توحيـــد  فـــي 
بيـــن المتعامليـــن فـــي القطـــاع 
الوقفـــي، ليســـُهل التواُصـــل 

المعرفـــي.

يهدف المركز إلى تمكين 
القطاع الوقفي، بما 

ز من استدامته وأثره  يعزِّ
التنموي واالقتصادي 

واالجتماعي األمثل

ب- تصميم منَتج معرفي للواقف 
    الجديد:

علمـــي  بحثـــي  مشـــروع  هـــو 
إلعـــداد دليـــل إرشـــادي مخَتَصـــر 
للراغبيـــن باإليقـــاف والواقفيـــن 
معرفـــة  مـــن  نهـــم  يمكِّ الجـــدد، 
التـــي  األساســـية  المعلومـــات 
علـــى  ويجيبهـــم  يحتاجونهـــا، 
فـــي  ورودًا  األكثـــر  التســـاؤالت 
مخَتَصـــٍر  وبأســـلوٍب  مرحلتهـــم، 
ـــْرض مناســـبة  ـــة َع وواٍف، وبطريق
وبســـيطة، باســـتخدام التقنيـــات 

الحديثـــة. اإلعالميـــة 
ـــم  ـــى: تقدي ويهـــدف المشـــروع إل
علـــى  ُيجيـــب  معرفـــي  منَتـــج 
باإليقـــاف  الراغبيـــن  تســـاؤالت 
دهـــم  ويزوِّ الجـــدد  والواقفيـــن 
وصناعـــة  الالزمـــة،  بالمعرفـــة 
ـــم  دليـــل إرشـــادي مرجعـــي محكَّ
لمـــن يرغـــب فـــي تأســـيس َوْقـــف، 
الحـــدِّ  وإدراك  تحصيـــل  وكذلـــك 
األدنـــى مـــن المعـــارف الوقفيـــة.

فـــي  المشـــروع  انطلـــق  وقـــد 
فـــي  وينتهـــي  2020/10/8م 

2021/4/18م.

 SQ ة ج- دورة تدريبية عن منهجيَّ
    لابتكار:

ـــة مـــن أهـــمِّ  ُتَعـــدُّ هـــذه المنهجيَّ
مـــع  وأوضحهـــا  المنهجيـــات 
صافهـــا بالُعْمـــق الكبيـــر والمرونة  اتِّ
أداًة فـــي  ـــا جعلهـــا  العاليـــة؛ ممَّ
عليهـــا  ُبنـــَي  والتفكيـــر  التعاُمـــل 
ـــات، وهـــي  عـــدد كبيـــر مـــن المنهجيَّ
التفكيـــر  مـــن  ب  المتـــدرِّ ـــن  تمكِّ

ابتـــكارًا وإبداعـــًا. أكثـــر  بطـــرق 
ـــم  ـــى: تقدي ويهـــدف المشـــروع إل
قاعـــات  عبـــر  تدريبيـــة  برامـــج 
اإللكترونـــي، وتطويـــر  للتدريـــب 

التفكيـــر. ـــات  ومنهجيَّ ـــات  آليَّ
فـــي  المشـــروع  هـــذا  انطلـــق 
2020/9/13م وانتهـــــــــى فــــــــي 

2020/12/23م.

ْين بعنوان  د- تنفيذ برنامَجْين تدريبيَّ
“منهج التفكير التصميمي”: 

ــان حـــول التعريـــف  ــدور البرنامجـ يـ
بأساســـيات التفكيـــر التصميمـــي 
يـــات بطريقـــة  وكيفيـــة حـــل التحدِّ
ابتكاريـــة وإبداعيـــة متمحـــورة حـــول 
البرنامجـــان  ويهـــدف  اإلنســـان، 
ـــة  إلـــى الفهـــم العميـــق لمنهجيَّ
ــاب  ــر التصميمـــي، واكتسـ التفكيـ
مبـــادئ التفكيـــر الالزمـــة الكتشـــاف 
وكيفيـــة  الصحيحـــة،  يـــات  التحدِّ
توليـــد أفـــكار تســـاعد علـــى إيجـــاد 

الحلـــول المناســـبة.

ـــذ هـــذان البرنامجـــان فـــي شـــهر  ُنفِّ
ديســـمبر 2020م فـــي الريـــاض 
ــن  بيـ ــدد المتدرِّ ــغ عـ ــام، وبلـ ـ والدمَّ
ــًا، وفـــي  بـ فـــي الريـــاض 25 متدرِّ

ــًا. بـ ــام 21 متدرِّ ـ الدمَّ
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أواًل
يات االستراتيجية على  التحدِّ

مستوى القطاع الَوْقفي

ـــراءات اســـتخراج صكـــوك لألوقـــاف 	  طـــول إج
التـــي ليـــس لديهـــا صكـــوك.

مـــة 	  عـــدم اكتمـــال منظومـــة األنظمـــة المنظِّ
لعمـــل القطـــاع الَوْقفـــي. 

عـــدم اســـتكمال َصـــْرف تعويضـــات األوقـــاف 	 
ـــا  ممَّ البـــدل؛  وإيجـــاد  تهـــا  ملكيَّ المنزوعـــة 

ــن. ــروط الواقفيـ ــل شـ ــي تعطيـ ب فـ ــبَّ تسـ

يـــات علـــى األوقـــاف، ووجـــود 	  كثـــرة التعدِّ
يـــات  عوائـــق إجرائيـــة فـــي إزالـــة هـــذه التعدِّ

لـــدى بعـــض الجهـــات الحكوميـــة.

غيـــر 	  َوْقـــف  علـــى  المفروضـــة  القيـــود 
الســـعودي الراغـــب فـــي الَوْقـــف فـــي داخـــل 

المملكـــة.

عـــدم تطبيـــق بعـــض القـــرارات الصـــادرة 	 
بعـــض  بشـــأن  الســـامي  المقـــام  مـــن 
زبيـــدة  َعْيـــن  َوْقـــف  مثـــل  األوقـــاف، 
ــا أعـــاق الهيئـــة عـــن مماَرســـة  ـ ــره؛ ممَّ وغيـ

تجاههـــا. اختصاصاتهـــا 

ـــات 	  ـــع الجه ـــي م ـــط اإللكترون ْب ـــة الرَّ محدودي
ذات العاقـــة لتبـــاُدل المعلومـــات وتســـريع 

اإلجـــراءات.

عـــدم وجـــود نمـــاذج ومنَتجـــات تمويليـــة 	 
للقطـــاع الوقفـــي ُتســـِهم فـــي تحقيـــق 
ْبحـــي. االســـتدامة الماليـــة للقطـــاع غيـــر الرِّ

عـــدم وجـــود اســـتراتيجية إعاميـــة لوســـائل 	 
ة للتوعيـــة وَنْشـــر ثقافـــة  اإلعـــام الرســـميَّ

األوقـــاف فـــي المجتمـــع.

ثانيًا
عات والطموحات  التطلُّ

المستقبلية

ــت رؤيــة المملكــة  ــا نصَّ عاتنــا المســتقبلية ممَّ نســتمدُّ تطلُّ
العربيــة الســعودية 2030: 

ْبحــي لدينا 3,0%من  “ال تتجــاوز مســاَهمة القطــاع غير الرِّ
ــًة إذا  ــدُّ هــذه المســاَهمة متواضع ــي، وُتَع ــج المحلِّ النات

ــط العالمــي الــذي يبلــغ %6. اهــا بالمتوسِّ مــا قارنَّ

ــة  ــُغ نســبة المشــروعات الخيري فــي الوقــت الراهــن، تبُل
التــي لهــا أثــر اجتماعــي أو التــي تتــواءم مــع أهــداف 
التنميــة الوطنيــة طويلــة األمــد 7% فقــط، وســنرفع 
هــذه النســبة لتصــل إلــى أكثــر مــن 33% بــإذن اللــه 

1442هـــ–2020م. عــام  بحلــول 

ســات األهليــة  ســوف ُيســِهم نظــام الجمعيــات والمؤسَّ
ــمَّ إقرارهمــا  ــن ت ــة العامــة لألوقــاف )اللَذْي ونظــام الهيئ
ل  ــوُّ ْبحــي مــن التح ــر الرِّ ــن القطــاع غي ــرًا( فــي تمكي مؤخَّ
ســية، وســنعمل علــى تعزيــز ذلــك بَدْعــم  نحــو المؤسَّ
ل  المشــروعات والبرامج ذات األثر االجتماعي، وسنســهِّ
ــروة  ــاب الث ــر وأصح ــة لأُلَس ــر ِرْبحي مــات غي تأســيس منظَّ
ْبحي بشــكل ســريع،  بمــا ُيســِهم فــي نمــوِّ القطــاع غير الرِّ
كمــا ســنعمل علــى تهيئــة البيئــة التقنيــة المســاِندة، 
ســات  ــز التعــاُون بيــن مؤسَّ وُنواِصــل العمــل علــى تعزي

ْبحــي واألجهــزة الحكوميــة. القطــاع غيــر الرِّ

ْبحــي  ز القطــاع غيــر الرِّ وفــي مجــال بنــاء القــدرات، ســنحفِّ
ل عمليــة  علــى تطبيــق معاييــر الحوكمــة الرشــيدة، ونســهِّ
اســتقطاب الكفــاءات وتدريبهــا، ونعمــل كذلــك علــى 

ع لــدى أفــراد المجتمــع...”. َغــْرس ثقافــة التطــوُّ

وعليــه فــإنَّ َدْور الهيئــة العامــة لألوقــاف محــوريٌّ فــي 
ْبحــي واســتدامته؛  تعظيــم األثــر التنمــوي للقطــاع غيــر الرِّ
ــُه متيــن ومواطنــه مســؤول،  ليكــون مجَتَمعــًا حيويــًا بنياُن
العمــل  وتمكيــن  تســهيل  علــى  الهيئــة  ســتعمل  إذ 
ــات  ْبحــي بتطويــر البرامــج واآلليَّ عــي بالقطــاع غيــر الرِّ التطوُّ
يــن  واألنظمــة المناســبة، وســتتعاون مــع مختلــف المعنيِّ
فــي القطــاع فــي إعــداد برامــج تنمويــة ومنَتجــات َوْقفيــة 
فــي  ومنَتجــات  ــي،  والصحِّ التعليمــي  المجــال  فــي 
مجــاالت خدميــة، ومنَتجــات فــي الخدمــة المجَتَمعيــة.. 
عــي  التطوُّ العمــل  لتشــجيع  البرامــج  مــن  ذلــك  وغيــر 
ع فــي  والبحــث العلمــي؛ للوصــول إلــى مليــون متطــوِّ
اآلن،  ألــف   11 مقابــل  ســنويًا  ْبحــي  الرِّ غيــر  القطــاع 
ي الهيئــة َدْورًا محوريــًا فــي َرْفــع إســهام القطــاع  وســتؤدِّ
ــي مــن أقــل مــن  ْبحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلِّ غيــر الرِّ
1% إلــى 5%، وستشــارك الهيئــة بفاعليــة فــي االرتقــاء 

ــر رأس المــال االجتماعــي مــن المرتبــة 26 إلــى  بمؤشِّ
ــب  ــرة فــي الجان ــة 10، وســتكون لهــا بصمــات كبي المرتب

االقتصــادي.
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ق، يزداد فخُرنا  مع كلِّ إنجاٍز يتحقَّ
ويتسارع أمُلنا بالمزيد، وبمشيئة 

الله تعالى سُتواِصل الهيئة 
العامة لألوقاف سعيها لَرْفع 

مستوى فاعلية األداء في الِقَطاع 
الوقفي، وتطوير خدماته، وَرْفع 
مة  مستوى جودة الخدمات المقدَّ

ْور  للمستفيدين، وتكريس الدَّ
المحوري للهيئة في تعظيم 

ْبحي  األثر التنموي للقطاع غير الرِّ
واستدامته.

َمنا الوطن بقيادته الحكيمة  وقد علَّ
ة السعوديين مثل جبل  أنَّ “همَّ
طويق، ولن تنكسر إال إذا انهدَّ 
هذا الجبل وَتَساوى باألرض”، 
فطموحاتنا المستقبلية غير 

محدودة، باالستعانة بالله تعالى، 
ثم بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، 
وعلى َهْدي استراتيجية دقيقة 
بأهدافها وركائزها ومبادراتها، 
ماء”. ليبقى “طموحنا عنان السَّ

خــاتــمــة
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