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كلمة
معالي رئيس مجلس اإلدارة

م. أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألوقاف

مع نهاية العام 2021م ُتنهي الهيئة العامة لألوقاف عامًا جديدًا من الجهد 
االقتصادية  التنمية  في  َدْوره  وتعظيم  الوقفي  الِقَطاع  لتطوير  والعطاء 
لمستقَبل  واعــد  واستشراف  َطُموحة  رؤيــة  مع  ليتواكب  واالجتماعية؛ 

مشِرق لهذه البالد المباَركة.

ــي الــعــام  ــت الــهــيــئــة ف ــل فــقــد واص
ز،  والتميُّ الــنــجــاح  مسيرة  2021م 
وتحقيق مزيٍد من اإلنجازات النوعية 
في ِقَطاع األوقاف في المملكة، وال 
ًة -بَفْضل  تزال قصص النجاح مستمرَّ
مختلف  في  ف  توقُّ دون  تعالى-  الله 
ميادين العمل الوقفي؛ من منطلق 
الِقَطاع  هذا  َدْور  تعزيز  على  الحرص 
استراتيجية  وفق  فاعليته،  وتكريس 
رؤية  وأهــداف  االجتماعية،  التنمية 

المملكة 2030.
ويرصد هذا التقرير أبرز اإلنجازات التي 
لألوقاف  العامة  الهيئة  قتها  حقَّ
في  حلقٌة  وهي  2021م،  العام  في 
ية  د أهمِّ التي تؤكِّ سلسلة اإلنجازات 
الوقفي  الِقَطاع  تمكين  في  َدْورهــا 
وَضمان  ــاف  األوقـ ــر  أث تعظيم  مــن 
مكانتها  وتعزيز  المالية،  استدامتها 

بين أفراد المجتمع.
قت  تلك اإلنجازات بتوفيٍق  وقد تحقَّ
ْعم  بالدَّ ثم  تعالى،  الــلــه  من  وَفْضٍل 
ــام خـــادم  ــق ــدود مـــن م ــح ــم غــيــر ال
سلمان  الملك  الشريَفْين  الحرَمْين 
والرعاية  الله،  َحِفَظه  عبدالعزيز  بن 
األمين  عــهــده  ــيِّ  ولـ مــن  الكريمة 

د  صاحب السموِّ الملكي األمير محمَّ
َحِفَظه  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن 
مجلس  عن  ونيابًة  فباسمي  الله، 
والقطاَعْين  الهيئة  ومنسوبي  إدارة 
فني  ْبحي كافة، يشرِّ الَوْقفي وغير الرِّ
الشكر  جزيل  لمقامهما  ــع  أرف أْن 
المتواصلة  لجهودهما  واالمتنان 
الِقَطاَعْين  هَذْين  مسيرة  َدْفع  في 
ــخ َدْورهـــمـــا  ــي ــرس ــْيــن، وت الــحــيــويَّ

االقتصادي واالجتماعي والتنموي.
والتقدير  الشكر  بجزيل  م  أتقدَّ كما 
إلخــوانــي وزمــالئــي أعــضــاء مجلس 
الهيئة  منسوبي  وجميع  اإلدارة، 
الذين  عملهم،  مواقع  مختلف  في 
سواعدهم  بَبْذل  إنجازاتها  قت  تحقَّ
وِحْرصهم  العمل،  في  وَتَفانيهم 
ــدائـــم عــلــى تــطــويــر مــهــاراتــهــم  الـ

وقدراتهم.

داد. وبالله التوفيق والسَّ
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وتوفيقه، ويســـــرني أن أتقدم بالشكر 
الحرميـــن  خـــادم  لمقـــام  الجزيـــل 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظـــه هللا وولي عهده األمين صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز حفظـــه هللا على مالقيته 

الهيئة العامة لألوقاف من دعم.
كـــمـــا أتـــوجـــه بالشكــــر والعــرفـــان
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2/1 تعريف المصطلحات واالختصارات

الوقف: 
المملوكــة  الَعْيــن  َحْبــس  هــو 
ــرٍّ  ــة ِب ــى جه ــا عل ق بمنفعته ــدُّ والتص

تنقطــع. ال 

الَوْقف العام: 
ــه  ــى أوُج ــروط عل ــف المش ــو الَوْق ه
نــة بالــذات أو بالوصــف. ِبــّر عامــة معيَّ

الَوْقف الخاص )األهلي(:
ــن   هــو الَوْقــف المشــروط علــى معيَّ
أو   بالــذات  أقــارب،  أو  يــة  ذرِّ مــن 

الوصــف.

الَوْقف المشترك: 
هــو الَوْقف الذي اشــَتَرَك في َشــْرطه 

أكثــر مــن نوع مــن أنــواع الَوْقف.
الواقف: هو ُمنشئ الَوْقف.

الواقف
هو ُمنشئ الَوْقف.

وثيقة الَوْقف:
 مــا ُيثَبــت بــه الَوْقــف مــن مســَتَندات 

أو وثائــق معَتَبــرة َشــْرعًا ونظامــًا.

َشْرط الواقف:
الواقــف  دهــا  التــي يحدِّ الصيغــة   هــو 
بشــأن الَوْقــف أو إيــراده أو َمْصَرفــه أو 

ناظــره أو الموقــوف عليــه.

الموقوف عليه:
مــن  المســتفيدون  المســتفيد/  هــو   

الواقــف. الَوْقــف وفــق َشــْرط 

َمْصَرف الَوْقف: 
ــة  غلَّ لهــا  ُتصــَرف  التــي  الجهــة  هــو 
الَوْقــف، وتكــون حســب شــرط الواقف.

َظارة:  النَّ
ــق مصلحــة عيــن  فــات التــي تحقِّ التصرُّ
المحاَفظــة  مــن  وإيــراده،  الَوْقــف 
وإصالحــه،  وتنميتــه،  وتأجيــره،  عليــه، 
تــه، وذلــك  والمخاَصمــة فيــه، وَصــْرف غلَّ

الواقــف. لَشــْرط  وفقــًا 

الناظر:
ــْن يتولــى َنَظــارة الَوْقــف، ســواًء   هــو َم

ــًا. ــًا أو اعتباري ــخصًا طبيعي كان ش

أعيان األوقاف: 
هــي األوقــاف التــي ُيســتفاد منهــا مــع 

ــا. ــا بَعْينه بقائه

ْبحية:  الكيانات غير الرِّ
م خدمــات أو  هــي الجهــات التــي تقــدِّ

منَتجــات، والتهــدف إلــى الربــح.

الصناديق الوقفية 
ة: االستثماريَّ

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

ة:  الصناديق الوقفية التنمويَّ
صــة  مخصَّ وقفيــة  صناديــق  هــي 
ُتتيــح  دة  محــدَّ تنمويــة  لمجــاالت 
لعمــوم النــاس المســاَهمة فيهــا، 
المجــاالت  علــى  ريُعهــا  وُيصــَرف 
ــن  ــف م ــْرط الواق ــق َش ــة وف التنموي

ْبحيــة. الرِّ غيــر  الكيانــات  خــالل 

مراكز الخدمات:
صــة فــي خدمــة  هــي مراكــز متخصِّ
الخدمــات  لتقديــم  الهيئــة  عمــالء 
واالستشــارات وتســهيل اإلجراءات، 
ويتمُّ تأسيســها فــي مختلف مناطق 

ــة. المملك

النظام: 
نظــام الهيئة العامة لألوقــاف المعَتَمد 
ــخ  ــم م/11 وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس

26/2/1437هـ.

لجان المجلس: 
مجلــس  عبــر  لة  المشــكَّ جــان  اللِّ هــي 
اإلدارة والمرتبطــة بــه، وتشــمل: اللجنــة 
التنفيذيــة، واللجنــة االستشــارية، ولجنة 

ــة. ــة الداخلي ــة والمراَجع قاب الرِّ

دليل اإلجراءات: 
إجــراءات  د  ويحــدِّ ــم  ينظِّ دليــل  هــو 
وصالحيــات َصْرف وتنفيذ َشــْرط الواقف 

العالقــة. الجهــات ذات  وَدْور 

الحيات: دليل الصَّ
ــم صالحيات المســتويات   هــو دليــل ينظِّ
اإلداريــة المختلفــة فــي الهيئــة وفــق 

ــد. ــي المعَتَم ــكل التنظيم الهي
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43

32

18

عدد المبــــاَدرات 

عدد البـرامــــــــج 

عدد المشاريــع 

34  مبادرة

15  برنامجًا

115 مشروعًا

مشروعًا

مشروعًا

مشروعًا

المشـــاريـــــع 
المكتملة

المشـــاريـــــع 
قيــد التنفـيـــــذ

المشـــاريـــــع  
التي لم تبــدأ

3/1 الملخص التنفيذي

م 2021م 77%مستوى التقدُّ

600

602
مليون

150
بالغًا

65%6،779

5
أيام

6
حاضنات

13,135

15

استقبال ومعالجة 600 من شكاوى 
المخالفات التي ترتكبها األوقاف 

والنظار.

تم معالجة 150 بالغًا بشأن األوقاف 
المجهولة من أصل 170 وقفًا.

ضمــن  الحــق(  )خيــرك  برنامــج  دخــول 
عــام  فــي  بودكاســت  أفضــل  قائمــة 
فــي  عربــي  بودكاســت  وأفضــل  2021م 

الربحــي. غيــر  المجــال 

بالقطـــاع  التوعويـــة  الحمـــالت  بلغـــت 
الوقفـــي والتعريـــف بخدمـــات الهيئـــة 15 

حملـــة .

من  المستفيدة  الجمعيات  عــدد  ارتفع 
 65% بنسبة  “وقــفــي”  منصة  عمليات 

مقارنة بالعام 2020م.

استقبال 6,779 مكالمة من خالل مركز 
االتصال الموحد والرد على استفسارات 

العمالء.

تأسيس 6 حاضنات أعمال بإجمالي 
6,5 مليون ريال .

قاعدة  خالل  من  وقفًا   13,135 حصر 
أعيان  عن  شاملة  إلكترونية  بيانات 

األوقاف.

مجــاالت  جميــع  فــي  الدعــم  مقــدار  بلــغ 
ريــال. مليــون   602 المنــح 

انخفض معدل زمن معالجة الطلبات في 
مراكز الخدمات من 10 أيام إلى 5 أيام.

اعتماد استراتيجية التحول الرقمي. 

اإلنتهــاء مــن الئحــة حوكمــة األوقــاف 
ــات  ــارة لمرئي َظ ــال النَّ ــم أعم ــة تنظي والئح

ــة “اســتطالع”. العمــوم عبــر منصَّ
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ثانيًا

التقرير التفصيلي

02
2/1 المقدمة

2/2 التوجه االستراتيجي

3/2 موجز األداء

التقويم السنوي لمؤشرات األداء الرئيسة للجهة.

حالة المبادرات المعتمدة وفق اإلجراءات الرسمية.

4/2 أبرز األعمال واإلنجازات

األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء 
الموجهة للهيئة

األعمال واإلنجازات

المحور األول: التنظيم والرقابة

المحور الثاني: المصارف والبرامج التنموية

المحور الثالث: التخطيط والتطوير

سية واألمن  المحور الرابع: المخاطر المؤسَّ
السيبراني

المحور الخامس: األصول الوقفية ومراكز 
الخدمات

سي المحور السادس: التواُصل المؤسَّ

5/2 الفرص والعوامل المساعدة على 
تحقيقها

6/2 التحديات والدعم المطلوب
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1/2 المقدمة

التقرير  أيديكم  بين  نَضَع  أن  نا  يسرُّ
لألوقاف  العامة  للهيئة  السنوي 
ــالل  الـــــذي يـــعـــرض إنـــجـــازاتـــهـــا خ
)1443-1442هـــــــ(،  2021م  الــعــام 
الهيئة  رسالة  من  انطلقت  والتي 
أهدافها  لتحقيق  الحثيث  وَسْعيها 
االستراتيجية، وتعزيز َدْورها التنموي 

اقتصاديًا واجتماعيًا.

ألبــرز  َســـْردًا  التقرير  هــذا  ن  ويتضمَّ
والمشاريع  قت،  تحقَّ التي  اإلنجازات 
التنفيذ،  قــيــد  ــي  ــت وال ــذت  ُنــفِّ الــتــي 
عات  والمباَدرات التي ُأطلقت، والتطلُّ
باإلحصائيات  زًا  مــعــزَّ المستقَبلية، 
ــداف  ــ ــاأله ــ ــة، والــــربــــط ب ــ ــالزمـ ــ الـ
واستراتيجية  للهيئة،  االستراتيجية 
ــداف  ــأه وب االجــتــمــاعــيــة،  التنمية 
ــة  ومـــبـــاَدرات وبــرامــج وركــائــز رؤي

المملكة 2030.

استجابًة  التقرير  هــذا  ــدَّ  ــ ُأِع وقــد 
من   29 رقـــم  ة  الـــمـــادَّ بات  لمتطلَّ
نــظــام مــجــلــس الـــــــوزراء الــصــادر 
)13/أ(  رقـــم  الملكي  بــالــمــرســوم 
ها:  َنصُّ والتي  ـــ،  3/3/1414هـ وتاريخ 
واألجــهــزة  ــوزارات  ــ الـ جميع  “عــلــى 
الحكومية األخرى أْن ترفع إلى رئيس 
يومًا  تسعين  خالل  الــوزراء  مجلس 
تقريرًا  مالية  سنة  ــلِّ  ك بــدايــة  مــن 
مقاَرنًة  إنــجــازات  من  قْتُه  حقَّ ا  عمَّ
للتنمية  العامة  ة  الخطَّ في  ورَد  بما 
وما  المنقضية،  المالية  السنة  خالل 
ــا تــراه  واَجــَهــهــا مــن صــعــوبــات، وم
العمل  َسْير  لـُحْسن  مقَتَرحات  من 
إعــداد  بدليل  وباالسترشاد  فيها”، 
التقارير السنوية لألجهزة الحكومية 
بقرار  عليه  المواَفقة  صــدرت  الــذي 
وتــاريــخ   233 ــم  رق ــوزراء  ــ ال مجلس 

1443/4/18هـ.

التقرير  ــذا  هـ يعكس  أْن  ــل  ــأم ون
ــالل الــعــام  الــجــهــود الــمــبــذولــة خـ
2021م، في ظلِّ الدعم غير المحدود 
من قيادتنا الرشيدة، وفي ظلِّ ِحْرص 
وغير  الوقفي  والقطاَعْين  الهيئة 
في  ال  الفعَّ اإلسهام  على  الربحي 
الحبيب  لوطننا  المتصاِعدة  النهضة 

وتحقيق رؤية المملكة 2030.
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الرؤية

الرسالة

بقطــاع  للنهــوض  الرئيــس  الداعــم  الهيئــة  تكــون  أن 
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  األوقــاف 

عليهــا  والمحاَفظــة  وتطويرهــا  األوقــاف  تنظيــم 
ِمــْن  ز  ويعــزِّ الواقفيــن،  شــروط  ــق  يحقِّ بمــا  وتنميتهــا، 
وفقــًا  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  َدْورهــا 
لمقاصــد الشــريعة اإلســالمية واألنظمــة ورؤيــة المملكــة 

.2030

المسؤولية االجتماعيةالمسؤولية التنموية

تعظيم األثر التنموي

تحقيق مقاصد الشريعة

فافية ْدق والشَّ الصِّ

روح الفريق الواحد

م واالحترافية التعلُّ
ْدق  مبدؤنا الصِّ

فافية  والشَّ
واإلخالص.

ية َدْورنا في  ندرك أهمِّ
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

نحرص على أن تكون 
إنجازاُتنا مقرونًة بنتائج 

ذات أثر تنموي.

ُنسِهم في بناء 
ق فيه  مجتمع يتحقَّ
التكاُفل االجتماعي.

يجمعنا روح الفريق 
الواحد.

م  سنجتهد في التعلُّ
واكتساب المعرفة 

لننهض بالعمل 
الَوْقفي.

ق مقاصد  سنحقِّ
الشريعة في القطاع 

الَوْقفي.

القيم

2/2 التوجه االستراتيجي
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 تنويع محفظة
األوقاف االستثمارية

تطوير المصارف

تنويع مصادر الدخل
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رات األداء   2 - األهداف االستراتيجية ومؤشِّ
          األساسية:

الركيزة األولى
تطوير األنظمة وحوكمة قطاع األوقاف:

الركيزة الثانية
سي ز المؤسَّ تعزيز التميُّ

الركيزة الثالثة
ْخل تنويع مصادر الدَّ

 1( تحديث األنظمة لتكون أكثر مرونًة ومالءمًة 
     لالحتياجات الراهنة  والمستقبلية:

الهدف االستراتيجي
توجيه المصارف إلى برامج عالمية األثر:

ْخل للهيئة: تنويع مصادر الدَّ

فافية: قابة والشَّ 3( تعزيز الرِّ

بــات    2( َرْفــع مســتوى الحوكمــة وتطويــر متطلَّ
      اإلفصاح:

2( تأسيس وتطوير إطار الحوكمة الداخلي:

ــة  ــراح أنظم ــة، واقت ــح الحالي ــة واللوائ ــر األنظم تطوي
ولوائــح وسياســات جديــدة تهدف إلــى تمكين القطاع 
االقتصاديــة  االجتماعيــة  بــأدواره  للقيــام  الَوْقفــي 

ــة. والتنموي

العمــل علــى بناء القدرات الداخليــة )بيئة العمل، رأس 
هــة  المــال البشــري، البيانــات والمعلومــات( الموجَّ
ــزة، وتطويــر أنظمتهــا،  لتحقيــق أداٍء عــاٍل ونتائــج مميَّ
وتســهيل وَضْبــط إجــراءات أعمالهــا، وتوفيــر بيئــة 
ــزة علــى األداء، وثقافــة تدعــم االنفتــاح  عمــل محفِّ
ــال داخليــًا ومــع  ــفافية والتواُصــل المهنــي الفعَّ والشَّ
ــي مماَرســات  المشــتركين فــي العمــل الوقفــي، وتبنِّ
ــز ُيحتــذى بــه. ســي مميَّ إدارة المعرفــة ونمــوذج مؤسَّ

ــات  ــات واألولوي ــد االحتياج ــر وتحدي ــى َحْص ــل عل العم
العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق  التنمويــة 
ــي  تلبِّ برامــج  لتشــمل  اإلنفــاق  قنــوات  لتوســيع 
احتياجــات المجتمــع الســعودي وفــق رؤيــة المملكــة 
ــي  ــر ُتراع ــط ومعايي ــات وَضَواب ــق سياس 2030، وتطبي
شــروط الواقفين، وبناء َشــَراكات تنمويــة مع مختلف 

ْور.  القطاعــات لتعزيــز هــذا الــدَّ

الماليــة،  النمــو واالســتدامة  تحقيــق  العمــل علــى 
مواردهــا  وتعزيــز  للهيئــة  ْخــل  الدَّ مصــادر  وتنويــع 
ة )مقابــل مالــي  الماليــة عبــر مبــاَدرات اســتراتيجية عــدَّ
للخدمــات، خصخصــة، منَتجــات مبَتَكــرة بنمــاذج أعمال 

جديــدة(.

َرْفــع مســتوى االلتــزام بنظــام األوقاف ونظــام الهيئة 
العامــة لألوقــاف واللوائــح التنفيذيــة؛ لحمايــة أصحاب 
المصالــح، والحفــاظ علــى ســالمة ونزاهــة العمــل 
الَوْقفــي، والحــّد مــن حــاالت عــدم االلتــزام، ومعاَقبــة 
العمــل  فــي  العامليــن  َوْعــي  وزيــادة  المخاِلفيــن، 

ــم. ــزام لديه ــة االلت ــز ثقاف ــي، وتعزي الَوْقف

ــق المعلومــات  َرْفــع مســتوى اإلفصــاح وتســهيل تدفُّ
ــة لجميــع أصحــاب المصلحــة بالَوْقــف، وتحســين  المهمَّ
ي إلــى تعزيــز  ــا يــؤدِّ حوكمــة كيانــات القطــاع الوقفــي؛ ممَّ

ــفافية والحــّد مــن المخاطــر. الشَّ

الحوكمــة  مماَرســات  أفضــل  ــي  تبنِّ علــى  العمــل 
علــى  كذلــك  والعمــل  واالمتثــال،  الـــَمخاطر  وإدارة 
التنظيميــة  والصالحيــات  األدوار  وتحديــث  مراَجعــة 
ــادة فعاليــة مجلــس إدارتهــا ولجانهــا،  إلداراتهــا، وزي
ــفافية  قابــة الداخليــة، وَرْفــع مســتوى الشَّ وتعزيــز الرِّ

واإلفصــاح فــي الهيئــة.

ــزات 	  النظاميــة والمحفِّ نــات  عــدد الممكِّ
هة لتحســين مســتوى اإلقبال على  الموجَّ

المنَتجــات الَوْقفيــة.
ــة بــاألدوار 	  عــدد الوثائــق التنظيميــة الخاصَّ

الرئيســة للهيئــة.

نسبة إنجاز تطوير البنية التحتية التقنية 	 
للهيئة.

فين عن بيئة العمل في 	  نسبة رضا الموظَّ
الهيئة.

نسبة اكتمال بيانات األوقاف.	 

نســبة اإلنفــاق علــى االحتياجــات التنموية 	 
وفــق شــروط الواقفين.

عــدد األصول الوقفية المحصورة.	 
ــذة 	  عــدد البرامــج التنمويــة ذات األثــر المنفَّ

مــن عــدد البرامــج التنمويــة المحصورة.

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

نســبة الزيــادة مــن مصــادر جديــدة لَدْخــل 	 
الهيئــة.

ة 	  نســبة التحصيــل للتعويضــات المســَتَحقَّ
لألوقــاف المنزوعــة.

بات التنظيمية.	  نسبة االلتزام بالمتطلَّ
التنظيميــة 	  بــات  بالمتطلَّ الَوْعــي  نســبة 

ــفافية   ــز الشَّ ــة لتعزي ــا الهيئ مه ــي تقدِّ الت
الَوْقفــي. وتطويــر القطــاع 

األهليــة 	  األوقــاف  فــي  النمــو  نســبة 
البيانــات  ذات  الهيئــة،  لــدى  لة  المســجَّ

. لمكتِملــة ا
بات الحوكمة.	  نسبة االلتزام بمتطلَّ

الحوكمـــة 	  اكتمـــال  مماَرســـات  نســـبة 
ســـية  GRC المؤسَّ واالمتثـــال والمخاطر 

للهيئة.
سي 	  ز المؤسَّ نسبة اكتمال  مماَرسات التميُّ

للهيئة.
سي.	  نسبة االلتزام المؤسَّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

سية للهيئة: 1( بناء القدرات المؤسَّ
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الركيزة الرابعة
تنمية قطاع األوقاف

ية قطاع األوقاف  1( َرْفع مستوى الَوْعي بأهمِّ
       في التنمية االقتصادية واالجتماعية

2( تطوير بيئة العمل الَوْقفي:

3( َجْذب واقفين جدد:
غيــر  للجهــات  الماليــة  االســتدامة  تحقيــق   )5

ْبحيــة: الرِّ
4( تنويع محفظة األوقاف االستثمارية:

َرْفــع مســتوى الَوْعــي بــَدْور األوقــاف فــي التنميــة 
أحــد  وأنــه  المســتدامة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ة المســاِهمة في تلبية االحتياجات  القطاعــات المهمَّ

ــر. ــدى القصي ــى الم ــة عل ــات التنموي واألولوي

مــن  األوقــاف  قطــاع  نــات  مكوِّ مختلــف  تطويــر 
وقواعــد  وإجــراءات  وأنظمــة  وأفــراد  ســات  مؤسَّ
بيانــات،  وَطــْرح مبــاَدرات ُتســِهم فــي تطويــر هــذه 
نــات، والتركيــز علــى تطويــر قــدرات العامليــن  المكوِّ
ار وغيرهــم، وتطوير الخدمات  بقطــاع األوقاف من ُنظَّ
صــة لتســهيل العمل الوقفــي، وكذلك تطوير  المتخصِّ
الرقمــي  ل  التحــوُّ ومبــاَدرات  اإللكترونيــة  الخدمــات 

مــة مــن الهيئــة لتطويــر القطــاع. المقدَّ

تســهيل إجــراءات إثبــات األوقــاف، وَطــْرح مزيــد مــن 
ــي  ــن ف ــار والراغبي ظَّ ــن والنُّ ــزة للواقفي ــات المتميِّ الخدم
الوقــف، وَطــْرح منَتجــات وقفيــة مبَتَكــرة وجاذبــة لزيــادة 
عــدد األوقــاف، وتذليــل العوائــق التــي ُتواِجــه اســتقطاب 

ــن. الواقفي

 المســاَهمة في تحقيق االســتدامة المالية للجهات غير 
ْبحيــة عمومــًا، والَوْقفيــة على األخــّص، من خــالل َدْعم  الرِّ
هــات التقليدية  ل في االســتثمار مــن التوجُّ عمليــة التحــوُّ
إلــى ِصَيــغ مســَتْحَدثة، باإلضافــة إلى توفير مصــادر تمويل 
وتطوير لقدرات العاملين في هذا المجال، وإصدار أدوات 

ز من هذه االســتدامة. ــة إرشــادية تعــزِّ وأدلَّ

ات االســتثمار، وتنويع الـــَمحافظ االســتثمارية،  تطويــر آليَّ
واعتمــاد اســتراتيجية لالســتثمار تتــالءم مــع طبيعــة 
ض لهــا الهيئــة، وتنويــع مصــادر  الـــَمخاطر التــي قــد تتعــرَّ
اإليــرادات، وَضَمــان الحصول على عائد اســتثماري مرتفع، 
وَضَمــان إدارة االســتثمارات واألمــوال واألصــول بفعالية 
ل في  وكفاءة أكبر، من خالل إنشــاء ذراع اســتثماري يتمثَّ

شــركة “أوقــاف”.

نســبة وعــي المســتهدفين بــدور القطــاع 	 
والهيئــة التنمــوي

هة للقطاع 	  عــدد مبــاَدرات التمكيــن الموجَّ
الوقفــي التي ُتســِهم في ســدِّ االحتياجات 

المحصورة.
الخدمــات 	  عــن  العمــالء  رضــا  نســبة 

الهيئــة. مــن  مــة  المقدَّ
التطويريــة 	  البرامــج  مــن  ضــا  الرِّ نســبة 

القطــاع  فــي  للمســَتْهَدفين  مــة  المقدَّ
الوقفــي.

ــراكات المبَرمــة مــع 	  نســبة فاعليــة الشَّ
الهيئــة.

عدد المنَتجات الوقفية الجديدة.	 
الجــدد 	  الواقفيــن  فــي  النمــو  نســبة 

الجمالــي عــدد الواقفيــن المعروفيــن لدى 
الهيئــة.

عدد الواقفين الرقميين الجدد.	 

انواع الواقفين لدى الهيئة وهم:
1- االوقاف تحت نظارة الهيئة
2 -االوقاف خارج نظارة الهيئة

3 -المساهمين من الواقفين الرقميين

نة للمســاَهمة في 	  عــدد المبــاَدرات الممكِّ
تحقيــق االســتدامة الماليــة للجهــات غيــر 

ْبحية. الرِّ
ْبحية 	  ْعــم المالــي للجهات غيــر الرِّ نســبة الدَّ

لتحقيق االســتدامة المالية.

األوقــاف 	  محفظــة  فــي  ع  التنــوُّ نســبة 
ية.  ر االســتثما

نسبة النمو في عوائد الـَمحافظ المالية. 	 
المحفظــة 	  عوائــد  فــي  النمــو  نســبة 

. يــة ر لعقا ا

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات األداء االستراتيجية مؤشِّ رات األداء االستراتيجية مؤشِّ

رات  تابع - األهداف االستراتيجية ومؤشِّ
األداء األساسية:



التقــريــر
السنوي 
2021

 

التقرير التفصيلي
ثانيًا

3233

ز واالستدامةالحوكمة والنموالبناء والتشغيل التميُّ

3 - خارطة التنفيذ االستراتيجي للهيئة 
نة لتحقيق  والمبادرات االستراتيجية الممكِّ

أهدافها ومهامها:

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.

ْرف.	  َوْضع سياسات َضَوابط الصَّ

َحْصر وتسجيل األوقاف داخل 	 
المملكة وخارجها.

بناء السياسات واإلجراءات 	 
والبنية التحتية الداخلية. 

استقطاب وتأهيل الكفاءات.	 

سية والصورة 	  بناء الهوية المؤسَّ
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 الهيئة  المدفوعة التي ستقدِّ

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

َوْقفيــة 	  منَتجــات  وتطويــر  ابتــكار 
جاذبــة والتعريــف بهــا.

زات للواقفين.	  إيجاد حزمة محفِّ

تطوير أوقاف المواقيت.	 

تطوير أوقاف الجمعيات األهلية.	 

راكات التنموية.	  بناء الشَّ

تطويــر  “أنظمــة العمــل الذكيــة” 	 
األوقــاف. إلدارة 

إيجاد بيئة عمل جاذبة.	 

التــي 	  الخدمــات  بعــض  تخصيــص 
الهيئــة. مهــا  تقدِّ

المشاريع المكتملة
المشاريع قيد التنفيذ
المشاريع التي لم تبدأ

 43 مشروعًا
 32  مشروعًا
18 مشروعًا

34

15

 115

عدد المباَدرات

ص عام ملخَّ

عدد البرامج

عدد المشاريع

مبادرة.

برنامجًا.

مشروعًا.

م في المباَدرات: 4- مستوى التقدُّ
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ــة  ــِهم الهيئ ــي ُتس ــة الت ــق الرؤي ــج تحقي أ- برام
فيها:

2030 ذات االرتبــاط   ج - أهــداف رؤيــة المملكــة 
       بأدوار الهيئة وأهدافها االستراتيجية:

ب- المباَدرات التي تمَّ إطالقها:

ل الوطني 2.0. 1( برنامج التحوُّ

2( برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

تمَّ إطالق ثالث مباَدرات هي: 

ْبحــي مــن خــالل  ْور التنمــوي للقطــاع غيــر الرِّ تعزيــز الــدَّ  .1
ــال  ــمَّ اكتم ــي 2.0 )ت ل الوطن ــوُّ ــج التح ــاف- برنام األوق

المبادرة(.

ضيــوف  خدمــة  مشــاريع  لتمويــل  صنــدوق  إنشــاء   .2
الرحمــن مــن خــالل تفعيــل األوقــاف واالســتفادة مــن 

التمويل الجماعي- برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ســات المانحة لخدمة ضيــوف الرحمن-  شــبكة المؤسَّ  .3
برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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

 5 - التزامات الهيئة ببرامج رؤية المملكة 2030:
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3/2 موجز األداء

عدد البرامج التي تقدمها المنظمات غير الربحية تحت إشراف الهيئة العامة لألوقاف

المستهدفالفعليالفترة

21 برنامجًا31 برنامجًاالربع الرابع 2021 م

تعزيز الدور التنموي للقطاع غير الربحي من خالل األوقاف - برنامج
التحول الوطني 2.0

نسبة االكتمال حسبنسبة االكتمال الفعلية
حالة التمويلالخطة

ممولة100 100% %

مؤشر جودة البيانات الوظيفية للهيئة العامة لألوقاف

المستهدفالفعليالفترة

86 %86 %الربع الرابع 2021 م

إنشاء صندوق لتمويل مشاريع خدمة ضيوف الرحمن من خالل تفعيل األوقاف
واالستفادة من التمويل الجماعي – برنامج خدمة ضيوف الرحمن

نسبة االكتمال حسبنسبة االكتمال الفعلية
حالة التمويلالخطة

غير ممولة100 0% %

عدد المنظمات غير الربحية تحت إشراف الهيئة العامة لألوقاف

المستهدفالفعليالفترة

5 منظمات14 منظمةالربع الرابع 2021 م

إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة عبر المتطوعين في المنظمات غير الربحية تحت إشراف الهيئة

المستهدفالفعليالفترة

750 ساعة246335.8 ساعةالربع الرابع 2021 م

عدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية تحت إشراف الهيئة العامة لألوقاف

المستهدفالفعليالفترة

150 متطوعًا4783 متطوعًاالربع الرابع 2021 م

عدد المنظمات التي مكنتها الوحدات اإلشر افية في الهيئة العامة لألوقاف

المستهدفالفعليالفترة

5 منظمات11 منظمةالربع الرابع 2021 م

ب. مبادرات الرؤيةأ. مؤشرات األداء المسَقطة على الهيئة 

ج. مؤشرات الهيئة المسندة بأوامر سامية

ملخص مساهمة الهيئة في مبادرات رؤية 2030ملخص مساهمة الهيئة في مؤشرات أداء القطاع غير الربحي

ملخص المؤشرات المسندة إلى الهيئة بأوامر سامية

مكتملة

تم تحقيق 
المستهدف 

كليًا
تم تحقيق 

المستهدف 
كليًا

متأخرة عن المسار

لم يتم تحقيق 
المستهدف

لم يتم تحقيق 
المستهدف

على المسار

تم تحقيق 
المستهدف 

جزئيًا
تم تحقيق 

المستهدف 
جزئيًا

متأخرة  جدًا عن المسار

ال يقاس حاليًا

ال يقاس حاليًا

ال يوجد تقييم

ال توجد قيم 
فعلية أو 

مستهدفة
ال توجد قيم 

فعلية أو 
مستهدفة



التقــريــر
السنوي 
2021

 

التقرير التفصيلي
ثانيًا

3839

قة بالهيئة العامة لألوقاف خالل العام المالي 2021م )1442-1443هـ( بيان باألوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء المتعلِّ

األدوات النظامية

ت بشأنهاموضوع األداةالتاريخالرقمنوع األداة بيان حالة التنفيذاألعمال التي تمَّ

1
قرار 

مجلس 
الوزراء

1442/5/21هـ286

نات  بشـــأن َمْنح الهيئـــة العامة لألوقـــاف الممكِّ
مماَرســـة  علـــى  تســـاعدها  التـــي  النظاميـــة 
فـــي  األوقـــاف  علـــى  اإلشـــرافي  اختصاصهـــا 

عليهـــا ـــار  ظَّ النُّ وأعمـــال  المملكـــة 

الداخليـــة والعـــدل،  إلـــى وزارَتـــي  برقيـــات  صـــدرت 
والنيابـــة العامة والبنك المركزي الســـعودي وهيئة 
الســـوق المالية، بشـــأن َعْقد اتفاقيات ثنائية لتعزيز 
بـــه المرحلة  العالقة والتنســـيق المســـَبق؛ ِلَما تتطلَّ
القادمـــة مـــن إعمـــال االختصاصـــات بيـــن الهيئـــة 
العامـــة لألوقاف والجهـــات بحســـب اختصاصاتها؛ 
وذلـــك لَكـــْون الهيئة بَصـــَدد اعتماد تنظيـــم أعمال 
ع عنهـــا مـــن قواعـــد  َظـــارة، واعتمـــاد مـــا يتفـــرَّ النَّ

ـــق بالمخاَلفـــات والعقوبـــات اإلدارية. تتعلَّ

ذ منفَّ

1442/8/15هـ46310أمٌر ساٍم2
بشـــأن تشـــكيل لجنة لحصـــر صكـــوك األوقاف 
كها  الســـودانية، ودراسة سالمة مســـَتَندات تملُّ

ومصارفهـــا الحاليـــة والجهات الناظـــرة عليها.

ل في مقـــرِّ الهيئة  عقـــدت اللجنـــة اجتماعهـــا األوَّ
يوم األربعـــاء 1443/1/3هـ الموافـــق 2021/8/11م، 
وتـــمَّ خـــالل االجتماع إْطـــالع اللجنـــة علـــى الَعْرض 
الُمَعّد ِمـــْن ِقَبل فريق العمـــل بالهيئة عن األوقاف 
المشاِركة  المقَتَرحة للجهات  الســـودانية والمهام 

في اللجنـــة، وتمَّ االتفـــاق على: 
لـــي الجهـــات المشـــاِركة في  تكثيـــف جهـــود ممثِّ
اللجنـــة لَحْصر جميع صكـــوك األوقاف الســـودانية، 
والعمـــل على تحليلها، وإنشـــاء قاعـــدة بيانات لها، 
علـــى أن تحوي مصـــارف األوقاف الحاليـــة والجهات 

الناظـــرة عليها. 
ك األوقاف، والعمل  دراسة ســـالمة مســـَتَندات تملُّ
علـــى إعـــداد التقريـــر النهائـــي المطلـــوب الرفع به 

الكريم. الســـامي  للمقام 

تحت التنفيذ

3
قرار 

مجلس 
الوزراء

1442/11/19هـ677

بشـــأن تفويض معالـــي وزيـــر الموارد البشـــرية 
والتنمية االجتماعية رئيـــس مجلس إدارة الهيئة 
العامـــة لألوقـــاف -أو َمـــْن ُينيبه- فـــي التباُحث 
مـــع البنـــك اإلســـالمي للتنمية بشـــأن مشـــروع 
رة تفاُهـــم بين الهيئة العامـــة لألوقاف في  مذكِّ
الســـعودية والبنك اإلســـالمي  العربية  المملكة 

للتنميـــة؛ للتعـــاُون في مجـــال األوقاف.

ذ- منفَّ

بشـــأن دراســـة موضوع أراضي الدولـــة المحكرة 1443/3/20هـ17950أمٌر ساٍم4
لمعالجتها. آليـــة  وَوْضع 

قامت الهيئة باآلتي:
- تشـــكيل فريـــق إشـــرافي علـــى تنفيـــذ الدراســـة 
مركـــز  علـــى  العـــام  المشـــِرف  ســـعادة  برئاســـة 
الريـــادة الوقفي، وعضويـــة مستشـــار المحافظ د. 
ـــل عـــن اإلدارة العامـــة لألصول  زياد الفـــواز، وممثِّ
ـــل عـــن إدارة الشـــؤون القضائية. الوقفيـــة، وممثِّ

- يتولى الفريق المشـــار إليه اإلشـــراف على التعاُقد 
صـــة لتنفيذ الدراســـة وفقًا لقواعد  مع جهة متخصِّ

وسياســـات عمل الهيئة.
- يتولـــى مركز الريادة الوقفي أعمـــال الدعم اإلداري 

الفريق. لعمل 

الدراسة تحت 
التنفيذ

5
قرار 

مجلس 
الوزراء

1443/4/4هـ201

بشـــأن تشـــكيل لجنة في الهيئة لدراسة صكوك 
الحرَمْيـــن  الموقوفـــة علـــى  األوقـــاف  ووثائـــق 
وغاللهـــا التـــي لـــدى الرئاســـة العامة لشـــؤون 
المســـجد الحـــرام والمســـجد النبوي، وفقـــًا ِلَما 

ورد فـــي نظـــام الهيئـــة العامـــة لألوقاف.

الماليـــة،  وزارة  الجهـــات:  لـــي  ممثِّ تســـمية  ـــت  تمَّ
والهيئـــة العامة لعقارات الدولة، والرئاســـة العامة 
النبـــوي،  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد  لشـــؤون 
مـــة، ولم تبدأ  والهيئـــة الملكية لمدينـــة مكة المكرَّ

اآلن. حتـــى  أعمالها  اللجنـــة 

يجري العمل 
على بدء أعمال 

اللجنة

1443/4/27هـ26788أمٌر ساٍم6

بشـــأن تشـــكيل لجنـــة بشـــأن االســـتفادة من 
األمـــوال الموقوفـــة )الثابتـــة والمنقولة( خارج 
المملكـــة وفقـــًا الختصاصها في أوُجـــه ِبّر داخل 

المملكـــة، وإنفـــاق إيراداتها علـــى مصارفها.

الداخليـــة،  وزارات:  بمخاَطبـــة  الهيئـــة  قامـــت 
والشؤون اإلســـالمية والدعوة واإلرشاد، والمالية، 
وكذلك الرئاســـة العامة لشـــؤون المســـجد الحرام 
العامة،  النبوي، ورئاســـة االســـتخبارات  والمســـجد 
ورئاســـة أمن الدولة، ودارة الملك عبدالعزيز، بشأن 
طلـــب جميـــع الوثائـــق والمســـَتَندات والمعلومات 
ة  ـــة بهـــذه األمـــوال، خـــالل المدَّ المتوافـــرة الخاصَّ
دة فـــي األمـــر الســـامي الكريـــم، مـــع طلب  المحـــدَّ
إفـــادة وزارة الخارجيـــة عـــن المرئيات حـــول األبعاد 
بة علـــى المطاَلبة بتحصيل هـــذه األموال من  المترتِّ
واحـــي الشـــرعية والنظاميـــة والسياســـية وفقًا  النَّ

الكريم. للتوجيـــه 

يجري العمل 
على بدء أعمال 

اللجنة

4/2 أبرز األعمال واإلنجازات

قة بالهيئة	  األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء  المتعلِّ
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الميدانيـــة  الزيـــارات  مـــن  بعـــدد  الهيئـــة  وقامـــت 

الخاضعة إلشرافها؛ بهدف  والتفتيشية علىالجهات 

التأكد من وجود اإلجـــراءات الالزمة لمكافحة الجرائم 

المالية، وإعداد تقارير الفحص الميداني للزيارة، وتزويد 

الجهات المختصة بالتغذية العكسية.
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التقرير التفصيلي
ثانيًا

4243

 تابع اإلنجازات:

تــمَّ إعــداد  مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة علــى الكيانــات 
َظــارة على األوقاف، وَوْضع  الوقفيــة، وتنظيم أعمال النَّ
بــات وااللتزامــات الواجبــة علــى الناظــر، وتحديــد  المتطلَّ
ــق َمقاصد وأهداف  منهجيــة اإلشــراف والرقابة بما يحقِّ
األنظمــة  بــه  تقضــي  ومــا  الواقــف  وشــرط  الوقــف 

واللوائح.

بــات  َرْفــع مســتوى الحوكمــة وتطويــر متطلَّ
اإلفصاح.

ــة  ــاف والئح ــة األوق ــة حوكم ــن الئح ــاء م اإلنته
ــر  ــوم عب ــات العم ــارة لمرئي َظ ــال النَّ ــم أعم تنظي

ــة “اســتطالع”: منصَّ

الهدف االستراتيجي

عــات الهيئــة إلــى َرْفــع كفــاءة التمثيــل  إشــارًة إلــى تطلُّ
القضائــي لهــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة، فقــد 
الشــؤون  إضافيــة إلدارة  أقســام   3 بتدشــين  قامــت 
طــاق الجغرافي، ليصبح لــدى الهيئة  القضائيــة حســب النِّ
6 أقســام إلدارة الشــؤون القضائيــة فــي مختلــف مراكــز 

خدمات األوقاف بالمملكة.

الشــؤون  إلدارة  إضافيــة  أقســام  تدشــين 
األوقــاف مراكــز  مختلــف  فــي  القضائيــة 

الهدف االستراتيجي

سية للهيئة. بناء القدرات المؤسَّ

ــي  ــار نظام ــع إط ــروع َوْض ــذا المش ــداف ه ــرز أه ــْن أب ِم
ــاف  ــم األوق ــر لتنظي ــوازل العص ــع ن ــالءم م ــل يت متكام
ــال لحوكمــة  إطــار فعَّ وحمايتهــا وإدارتهــا، وَوْضــع 
األوقــاف وفــق أفضــل التجــارب، كمــا يهــدف إلــى َجــْذب 
وتنويــع  الَوْقــف،  مجــاالت  توســيع  عبــر  الواقفيــن 
ــع  ــة م ــة العالق ــد وحوكم ــالل تحدي ــن خ ــه، وم َمَصارف
الجهــات ذات العالقــة بالِقَطاع الَوْقفــي، وتحديد مهام 

ومسؤوليات األطراف ذوي العالقة.

نظام األوقاف

الجانب المالي:
ُتَعــدُّ المشــاريع الَوْقفية -بشــكل عام- أداة أساســية 
فــي تخفيــف العــبء عــن كاهــل الدولــة فــي اإلنفــاق 
ي إلــى  العــام، وتقليــل اإلنفــاق الحكومــي؛ بمــا يــؤدِّ
ــن مــن توجيــه َمــوارد  ترشــيد اإلنفــاق العــام، ويمكِّ
َدْورهــا  أولويــات  وفــق  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 
الرئيــس، وتخفيــف األعبــاء التنموية عنهــا، فاألوقاف 
عامــل رئيــس فــي تأميــن االحتياجــات االجتماعيــة 

للمواطنين وتوفير الخدمات الالزمة لهم.
وقــد راعــت موادُّ النظام -بشــكل عام- تحفيــز الَوْقف 
ــزات؛  علــى الجهــات الخيريــة العامــة وجعلــْت لهــا مميِّ
ع الواقفيــن علــى توجيــه أوقافهــم  األمــر الــذي يشــجِّ

في هذا االتجاه.

الجانب االجتماعي: 
ُيَعــد الَوْقــف إحــدى أهــم ُصــَور اإلحســان والـــَمْنح فــي 
ــا  ــٍد مــن المزاي الشــريعة اإلســالمية، بــل يختــصُّ بمزي
التي ال توجد في الصور التقليدية األخرى، كاالستدامة 
ية في الـــَمصارف والمستفيدين، بخالف  والنموِّ والحرِّ
الصــور األخــرى كالــزكاة والوصيــة والمواريــث، والتــي 
ــك  ــا، وبتل ــة إنفاقه ــا وآلي ــريعة َمصارفه دت الش ــدَّ ح
التكاُفــل  فــي  مرونــة  أكثــر  الَوْقــف  أصبــح  المزايــا 
االجتماعــي والخيــري، وصــار مقصــدًا للراغبيــن، ومجااًل 

للبذل والعطاء.
ولهــذه المزايــا كان للَوْقــف آثــار اجتماعيــة مؤثــرة 
ــل  ــالل َنْق ــن خ ــل م ــع الدخ ــادة توزي ــي إع ــة ف ومهمَّ
اإليــرادات والثــروة مــن أشــخاص إلــى آَخريــن بمعاييــر 
تضَمــن التــواُزن وتغطيــة حاجــات الفئــات ذات العــوز؛ 
األمــر الــذي جعلــه عامــاًل رئيســًا مــن عوامــل الحــدِّ من 
الفقــر، وِمــْن َثمَّ فالَوْقف ُيَعدُّ مصــدرًا مهمًا لديمومة 

التكاُفل االجتماعي في المجَتَمع.

مشروع نظام األوقاف

الـُمخَرج

األثر

 %95نسبة اإلنجاز:

الجانب االقتصادي: 
ــل القطــاع الَوْقفــي عامــاًل رئيســًا لتحقيــق أهداف  يمثِّ
لــة فــي:  ُموحــة، والمتمثِّ 2030 الطَّ رؤيــة المملكــة 
"اقتصــاد مزدهــر، ومجَتَمــع حيــوي، ووطــن َطُمــوح"؛ 
إذ تســتهدف الرؤيــة الوصــول إلى زيــادة َحْجم القطاع 

غير الربحي ليكون أكبر وأكثر فاعلية وكفاءة.

ومــن جهة أخــرى يمكن مالَحظة عالقــة تكاُملية بين 
الَوْقــف واالقتصــاد، فالَوْقــف فــي حقيقتــه مشــروع 
اســتثماري يخــدم وظيفــة تكويــن رأس المــال؛ فهــو 
أي  األصــل"؛  "تحبيــس  ل:  األوَّ ْين،  شــقَّ علــى  مبنــيٌّ 
االحتفــاظ بــرأس المــال واســتخدامه فــي المشــاريع 
ــا الشــقُّ الثانــي فهــو: "تســبيل  التــي تــدرُّ عائــدات، وأمَّ
ــاح ُتنَفــق علــى  الثمــرة" بمــا يعنــي تحقيــق َدْخــل وأرب
َمصــارف الِبــرِّ المختلفــة؛ أي تكريــس الدخــل لألعمــال 
الخيريــة، وِمــْن َثــمَّ فــإنَّ الَوْقف بالمعنــى الحقيقي هو 
نــوع مــن أنــواع االســتثمار، مــن حيــث االحتفــاظ برأس 
المــال، ومــن حيــث اســتهالك الريــع )أو العائــد، أو 

الربح(.

الجانب الوظيفي: 
ــتثمار  ــي االس ــف ف ــل َدْور الَوْق ــإنَّ تفعي ــك ف دون ش
-كمــا ســبق فــي الجانــب االقتصــادي- ُيســِهم فــي 
توفيــر وظائــف وِمــْن َثــمَّ القضــاء علــى الَبطالــة، كمــا 
ــص لهــم يســاعد فــي إيجــاد  أنَّ تفعيــل َدْور المرخَّ
ــا يكــون لــه أبَلــغ األثــر فــي الجانب  وظائــف جديــدة؛ ممَّ

الوظيفي.

ب- المشاريع:
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تابع المشاريع:

وضعــت الهيئــة َضوابط وتعليمــات ذات مرونــة وفاعلية 
المحفظــة  َفْتــح  علــى  المواَفقــة  تنظيــم  بهــدف 
االســتثمارية الوقفية باعتباره وســيلة حديثة في إنشــاء 
الوقف واســتثمار َرْيعه من خالل َفْتح حســاب استثماري 

صة. سات السوق المالية المرخَّ لدى إحدى مؤسَّ

تعليمات الـَمحافظ االستثمارية الوقفية.

َحْصــر األمــوال الموقوفــة وبنــاء قاعــدة 	 
بيانات عنها.

َجــْذب واقفين جدد، وتوفير منَتج اســتثماري 	 
ــم للقطــاع، وزيــادة اإلقبال على  َوْقفــي منظَّ

المنَتجات االستثمارية الوقفية.
ــادة 	  ــة، وزي ــة والرقاب ــتوى الحوكم ــع مس َرْف

وفــي  الوقفــي  الِقَطــاع  فــي  ــفافية  الشَّ
المنَتجات االستثمارية الوقفية.

ة بالـَمحافظ االستثمارية  إعداد التعليمات الخاصَّ
الوقفية

الـُمخَرج

األثر

 %98نسبة اإلنجاز:

يهــدف نظــام الهيئــة العامــة لألوقــاف إلــى َوْضع إطار 
ــم  نظامــي متكامــل بالقواعــد واإلجــراءات التــي تنظِّ
ــة،  ــل الهيئ ــة عم ــار لحوكم ــع إط ــة، وَوْض ــل الهيئ عم
باإلضافــة إلــى تحديــد َدْور الهيئــة اإلشــرافي والرقابــي 

على األوقاف.

ْور اإلشــرافي والرقابــي للهيئــة،  تفعيــل الــدَّ
ــا  ــغيلي بم ــين األداء التش ــى تحس ــة إل باإلضاف

ح المهام والمسؤوليات. يوضِّ

مشروع نظام الهيئة العامة لألوقاف

األثر

ل للهيئة العامة لألوقاف. نظام معدَّ

الـُمخَرج

 %95نسبة اإلنجاز:

التــزام األوقــاف  إلــى َضمــان  تهــدف هــذه القواعــد 
واتخــاذ  العالقــة،  ذات  واللوائــح  باألنظمــة  ــار  ظَّ والنُّ
اإلجراءات النظامية المناِســبة في معاَلـــجة المخاَلفات 
تصويــب  بهــدف  ــار  ظَّ النُّ أو  األوقــاف  مــن  المرَتَكبــة 

أعمالهم وتطبيق العقوبات المالئمة لها.

وثيقة قواعد لمعاَلـجة المخاَلفات.

إعــداد قواعــد لمعاَلـــجة المخاَلفــات تضَمــن 
ــح  ــة واللوائ ــار باألنظم ظَّ ــاف والنُّ ــزام األوق الت

ذات العالقة.

قواعد معاَلجة المخاَلفات

الـُمخَرجات

األثر

 %100نسبة اإلنجاز:

وإنفــاذ  َظــارة  النَّ أعمــال  تنظيــم  الئحــة  إلــى  اســتنادًا 
أحكامهــا، وبالرجــوع إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 268 
وتاريــخ 1442/5/21هـــ، تــمَّ تحديــد َوْصف للمخاَلفــات التي 

ار والعقوبات المقاِبلة لها. ظَّ تقع من النُّ

ــد اتفاقيــات مــع كلٍّ مــن: وزارة  تعمــل الهيئــة علــى َعْق
الداخليــة، والنيابــة العامــة، ووزارة العــدل، وهيئــة ســوق 
المــال، والبنــك المركــزي الســعودي، بشــأن تحديــد أوُجــه 
ق بإنفاذ الهيئة اختصاَصها اإلشرافي  التعاُون فيما يتعلَّ
والرقابــي وفــق مــا نــصَّ عليــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
286 وتاريــخ 1442/5/21هـــ القاضــي بـــَمْنح الهيئة العامة 
ــة إذا َلِزَم  لألوقــاف صالحية االســتعانة بالجهات المختصَّ

األمر؛ وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها.

جدول للمخاَلفات ومسَطرة العقوبات.

تــمَّ االنتهاء مــن االجتماعات مــع الجهات ذات 
رات  العالقــة، ويجــري العمل علــى صياغــة مذكِّ

التفاُهم بين الطرَفْين.

ــار  ظَّ النُّ مــن  المحَتَملــة  المخاَلفــات  تحديــد 
والعقوبات المقاِبلة لها.

َظارة. إنفاذ أحكام الئحة تنظيم أعمال النَّ

مشروع جدول المخاَلفات والعقوبات

مشروع َعْقد االتفاقيات مع الجهات الحكومية

الـُمخَرجات

الـُمخَرجات

األثر

األثر

نسبة اإلنجاز:

نسبة اإلنجاز:

80% 

60% 
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ج- اإلحصائيات:

نسبة الزيادة/ االنخفاض2021م2020م

الزيارات الميدانية 
15والتفتيشية

300

24

38

600

36

+150% 

+100%

+50%

استقبال ومعاَلـجة 
كاوى الشَّ

معاَلـجة االستدعاءات

نسبة الزيادة/ 2021م2020م
االنخفاض

تعليل الزيادة/ 
االنخفاض

المواَفقات على إنشاء 
الصناديق االستثمارية 

الوقفية

طلبات التسجيل 
لي( )طلب أوَّ

3

1.192

741

0

0

0

4

1

4

2.109

1.119

1.215

238

154

6

2

+25%

+77%

+51%

50%

100%

طلبات التسجيل 
الواردة

طلبات التسجيل 
)طلب تجديد(

طلبات جمع 
عات التبرُّ

طلبات التسجيل 
المكتِملة

طلبات التسجيل 
)طلب تعديل(

طلبات الحواالت 
الخارجية

زيادة اإلقبال على المنَتجات 
الوقفية نظرًا للحمالت 

وُوَرش العمل حول الصناديق 
االستثمارية الوقفية

ية  تمَّ إرسال 500 رسالة نصِّ
هم على  ن حثَّ ار تتضمَّ ظَّ للنُّ

تسجيل أوقافهم
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المحور الثاني
المصارف والبرامج التنموية:

أ- اإلنجازات:

والبرامــج  المصــارف  ِقَطــاع  خــالل  مــن  الهيئــة  ُتعنــى 
التنمويــة بتعزيــز َدْور األوقــاف وزيــادة إســهاماتها فــي 
التنميــة، مــن خــالل توجيــه المصارف إلــى برامج عاليــة األثر 
بمــا يتواءم مع مســَتْهَدفات رؤية المملكــة 2030 وخطط 
التنميــة لــدى الجهــات ذات العالقــة واســتراتيجية الهيئــة 
ــج  ــاَدرات وبرام ــْرح مب ــى َط ــل عل ــاف، والعم ــة لألوق العام
ُتســِهم فــي تلبيــة االحتياجــات واألولويــات التنمويــة وفــق 
أفَضــل المماَرســات العالمية، وَعْقد وبناء َشــراكات فاعلة 
التنمــوي لألوقــاف،  ْور  الــدَّ ــرة ُتســِهم فــي تعزيــز  ومؤثِّ
ْبحــي لتحقيــق  الرِّ الِقَطــاع غيــر  واإلســهام فــي تمكيــن 
زة  االســتدامة الماليــة له، وصناعة نماذج ومماَرســات مميَّ

في هذا المجال وفق أفضل المماَرسات القائمة.

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

رضاهم.

قــت الهيئــة خــالل العــام 2021م عددًا مــن المنَجزات  حقَّ
فــي مجــال المصــارف والبرامــج التنمويــة، أســهمت فــي 
تحقيــق مســَتْهَدفات اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2021م 
والعديــد مــن مســَتْهَدفات رؤيــة 2030 ذات العالقــة 

باختصاص الهيئة.

ــرُز اإلنجــازات للعــام 2021م فــي اإلحصــاءات  ــل أب وتتمثَّ
اآلتية:

مقدار الدعم في جميع مجاالت المنح

602 مليون ريالأكثر من

ب- المشاريع:

مشــروٌع يهــدف إلــى َفــْرز وتصنيــف ودراســة شــروط 
الواقفيــن؛ بَغَرض تســهيل حوكمتهــا وتحويلها لبيانات 
ــن مــن تنفيــذ شــروط  ــجة الرقميــة، وتمكِّ قابلــة للمعاَلـ

الواقفين ومعالجة العوائق.

امتــالك تصنيــف نوعــي وشــامل لشــروط 	 
ــن مــن  ــن حالتهــا، ويمكِّ الواقفيــن، يبيِّ
لفجــوات  الجــدد  الواقفيــن  توجيــه 

االحتياج.
التمهيد لتصميم  األوقاف الذكية.	 
تحسين تجربة المستفيد.	 

تحليل شروط الواقفين

الـُمخَرج

األثر

 %100نسبة اإلنجاز:

شــرط  تنفيــذ  مــن  ــن  تمكِّ حراريــة  خارطــة 
الواقف بكفاءة وفاعلية.

نسبة الزيادة/ االنخفاض2021م2020م

مجال خدمة ضيوف الرحمن

مجال الفئات األشد حاجة

66,780,848

8,793,280

27,337,500

39,514,894

2,814,174

6,364,562

11,028,894

-

360,085,948

21,790,580

50,831,650

14,908,383

52,300,000

56,034,102

17,548,349

30،000،000

%439

148%

86%

-62%

1758%

787%

59%

مجال التعليم

مجال البيئة والمياه

المسار الدائم

أخرى

مجال اإلسكان

مجال المساجد

ج- اإلحصائيات:

518465% عدد الجمعيات المستفيدة من 
ة »َوْقفي« عمليات منصَّ



التقــريــر
السنوي 
2021

 

التقرير التفصيلي
ثانيًا

5051

أ- اإلنجازات: تتولــى الهيئــة العامــة لألوقــاف اإلشــراَف علــى تنفيــذ 
ــاَدرات والمشــاريع االســتراتيجية، وتقييــم منَجزاتهــا،  المب
ســي من  والتطويــر المســتمر لَرْفــع مســتوى األداء المؤسَّ

خالل تطبيق أفضل المماَرسات إلدارة المشاريع.
ــة إلدارة مشــاريع  ويتــمُّ ذلــك مــن خــالل تطويــر منهجيَّ
الهيئــة وفقــًا لالحتيــاج والمماَرســات الرائــدة، واإلشــراف 
بمختلــف  االســتراتيجية  المشــاريع  خطــة  تنفيــذ  علــى 
مراحلهــا، وتوفيــر الدعم لمديري المشــاريع لَضمــان تنفيذ 
د وحســب الميزانيــة  وإنهــاء المشــاريع فــي الوقــت المحــدَّ

َفق عليه. ونطاق العمل المتَّ
كمــا تلتــزم الهيئــة فــي إطــار رؤيتهــا ورســالتها وركائزهــا 
ــة احتياجــات المســتفيدين  وأهدافهــا االســتراتيجية بتلبي
مــن خدماتهــا وتحقيــق رضاهــم مــن خــالل األداء وفــق 
معاييــر عالميــة، وبدرجــة عاليــة مــن المهنيــة؛ لَضَمــان 

الجودة والتحسين المستمر.
ز  وتحــرص الهيئــة علــى تطبيق أنظمــة إدارة الجــودة والتميُّ
َفْهــم  خــالل  مــن  العميــل  تجربــة  وإدارة  ســي  المؤسَّ

عات، وتوثيق وتحسين رحلة الُعَمالء. االحتياجات والتطلُّ
ــاعد  ــي تس ــائل الت ــمِّ الوس ــن أه ــي م ل الرقم ــوُّ ــدُّ التح وُيَع
الهيئــة علــى تحقيــق مســَتْهَدفاتها وتطويــر أعمالهــا 
ة على  وخدماتهــا، وذلــك مــن خــالل بنــاء نمــاذج عمــل مبنيَّ
تحســين تجربــة العميــل الداخلــي أو الخارجــي، عبــر تطويــر 
ل  وتنفيــذ الخدمــات والمنَتجــات التــي تخــدم عمليــة التحــوُّ

الرقمي.
إضافــًة إلــى تطويــر المجــال التقنــي، مثــل تأســيس البنيــة 
ُظــم  النُّ وتوفيــر  وتطويرهــا،  )التحتيــة(  األساســية 
والتطبيقــات والبرامــج وأجهــزة التقنيــة الالزمــة وَرْفــع 
كفاءتهــا، وتهيئــة البنيــة التحتيــة التقنيــة مــن أجهــزة 
ْعــم  الدَّ وتوفيــر  تخزيــن،  ووســائط  وخــوادم  شــبكة 
يــة للعامليــن فــي الهيئــة وللمســتفيدين  والمســاَندة الفنِّ
أمــن  وســائل  وتوفيــر  اإللكترونيــة،  خدماتهــا  مــن 

المعلومات واسترجاع البيانات في الحاالت الطارئة.
وتســعى الهيئــة َدْومــًا إلــى مزيــٍد مــن تجويــد البيانــات مــن 
خــالل األنظمــة وأتمتــة اإلجــراءات والعمليــات، وتحســين 
رحلــة العميــل، واســتقطاب الكفــاءات والمواهب، وَرْســم 

ل الرقمي. استراتيجية واضحة لتطوير أعمال التحوُّ

ْضج  النُّ مستوى  لتقييم  “جدير”  ة  منصَّ تفعيل 
الرقمي للِقَطاع الوقفي:

جمعيًة   30 من  ألكثر  الرقمي  ْضج  النُّ مستوى  تحليل  تمَّ 
ة “جدير”؛ وذلك لقياس  وكيانًا غير ربحي من خالل منصَّ
ح  يوضِّ بتقرير  والخروج  رقميًا،  الوقفية  مات  المنظَّ هذه 

االحتياج لتطوير الجهات رقميًا.

تطوير بيئة العمل الوقفي.	 
تحقيــق االســتدامة الماليــة للجهــات 	 

غير الربحية.

الهدف االستراتيجي

من  الثانية  النسخة  في  األوقــاف  َمسار  إطالق 
اد التقنية : برنامج روَّ

بهدف  الثانية،  النسخة  التقنية-  اد  روَّ برنامج  إطالق  تمَّ 
ِقــَطــاع  تــخــدم  الــتــي  المبَتَكرة  األعــمــال  حــلــول  إيــجــاد 
اد األعمال في  روَّ َدْعم وتمكين  إلى  األوقاف، باإلضافة 
لتنفيذ  المطلوبة  باألدوات  وتزويدهم  الرقمي،  المجال 

المشاريع.

ويشمل البرنامج مسار األوقاف مع عدد من المسارات 
من  أكثر  استقبال  األوقاف  مسار  في  تمَّ  وقد  األخرى، 
 64 ُقِبل  وقد  له،  يمثِّ فريق  له  طلب  وكــلُّ  طلب،   400
في  تمَّ  وقد  الهاكاثون،  وهي  األولى  المرحلة  في  طلبًا 
للِقَطاع  المبَتَكرة  األعمال  نماذج  تطوير  الهاكاثون 
ة 3  الوقفي، ثم ترشيح 8 مشاريع ناشئة لالحتضان لمدَّ
أشُهر، باإلضافة إلى انضمام عدد من الشركات القائمة 
عة  مسرِّ َمسار  إلــى  الوقفي  بالِقَطاع  العالقة  ذات 
3 أشُهر، وقد ُمنحْت  األعمال والذي استمرَّ بَدْوره أيضًا 
أدوات وخدمات بقيمة 3 ماليين ريال، باإلضافة إلى َمْنح 

مالي يتجاوز ُرْبع مليون ريال.

اد األعمال في  وُيسِهم هذا اإلنجاز في تطوير مجال روَّ
الِقَطاع الوقفي، وإنشاء شركات وقفية.

تطوير بيئة العمل الوقفي.	 
ِقــَطــاع 	  ية  بأهمِّ الــوعــي  مستوى  َرْفـــع 

ــة  ــاف فـــي الــتــنــمــيــة االقــتــصــادي ــ ــ األوق
واالجتماعية.

زيادة واقفين جدد.	 

الهدف االستراتيجي

ل الرقمي: اعتماد استراتيجية التحوُّ

خالل  الرقمي  ل  التحوُّ استراتيجية  الهيئة  اعتمدت 
االجتماع السابع عشر لمجلس اإلدارة، وقد جرى العمل 
راكة مع شركة “ِعْلم”، وتمَّ خالل  على االستراتيجية بالشَّ
البحث  ثم  الحالي  الَوْضع  دراســة  االستراتيجية  إعــداد 
ية  المحلِّ المماَرسات  أفضل  مع  المرجعية  والمقاَرنة 
إعداد  َثمَّ  وِمْن  العالقة،  ذات  الِقَطاعات  في  والعالمية 
ثالث  ة  لمدَّ الرقمي  ل  التحوُّ وخارطة  مباَدرات  واعتماد 

سنوات. 

تحديــث األنظمــة لمالءمــة االحتياجــات 	 
الراهنة والمستقَبلية.

سية للهيئة.	  بناء القدرات المؤسَّ
تأسيس وتطوير إطار الحوكمة الداخلي.	 
تطوير بيئة العمل الوقفي.	 

الهدف االستراتيجي

المحور الثالث
التخطيط والتطوير:

شــهادة  علــى  لألوقــاف  العامــة  الهيئــة  حصلــت 
ــية  ــة القياس ــودة للمواَصف ــام إدارة الج ــة نظ مطاَبق
ISO 9001:2015 ِمــْن ِقَبــل المعهد البريطاني للمعايير 

.bsi

حصــول نظــام إدارة الجــودة فــي الهيئــة علــى 
:ISO9001:2015 ــية ــة القياس ــاد المواَصف اعتم

تطوير بيئة العمل الوقفي	 
سية للهيئة	  بناء القدرات المؤسَّ
تأسيس وتطوير إطار الحوكمة الداخلي.	 

الهدف االستراتيجي
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ب- المشاريع:

ْضج إلدارة المشــاريع   قامت الهيئة بقياس مســتوى النُّ
ســية وتطويــر أعمالهــا، وتحديــث منهجيتهــا،  المؤسَّ
ألفضــل  وفقــًا  الهيئــة  ومشــاريع  برامــج  وإدارة 

المماَرسات الممكنة.

ْضــج إلدارة المشــاريع 	  قيــاس مســتوى النُّ
سية وتطوير عملها. المؤسَّ

يع 	  المشــار إدارة  منهجيــة  تحديــث 
سية. المؤسَّ

إدارة مشاريع الهيئة العامة لألوقاف.	 

برامــج 	  إدارة  فــي  ْضــج  النُّ نســبة  َرْفــع 
ومشاريع الهيئة.

الهيئــة 	  ومشــاريع  برامــج  إدارة  َضمــان 
والنتائــج  األهــداف  لتحقيــق  باحترافيــة 

ة. المرجوَّ
ــد مــن تنفيــذ مشــاريع وبرامــج الهيئــة 	  التأكُّ

بحرفيــة ومهنيــة عاليــة، وبمــا يتوافــق مــع 
احتياجــات الهيئــة بشــكل خــاص، واســتنادًا 

إلى رؤية المملكة 2030.
جميــع 	  بيــن  والتواُفــق  التكاُمــل  َضمــان 

تحقيــق  أجــل  مــن  والمشــاريع  البرامــج 
األهداف االستراتيجية للهيئة.

َرْفــع مســتوى المعرفة والخبرة لمنســوبي 	 
والهيئــة  ســية  المؤسَّ المشــاريع  إدارة 
بشــكل عــام فــي إدارة المشــاريع والبرامــج 

ومكاتب إدارة المشاريع.
َرْفــع مســتوى المعرفــة فــي إدارة عمليــات 	 

التــواؤم وقيــاس األداء واألولويــات التــي 
مــع  وتراُبطهــا  عليهــا،  العمــل  ســيتمُّ 
المباَدرات والمشــاريع والبرامــج واألهداف 

االستراتيجية للهيئة.

ســي فــي إدارة المشــاريع  ْضــج المؤسَّ قيــاس النُّ
ســية: وتحديــث منهجية إدارة المشــاريع المؤسَّ

المخَرجات

األثر

 %65نسبة اإلنجاز:

ــذت الهيئــة هــذا المشــروع مــن خــالل المراحــل  نفَّ
الرئيسة اآلتية:

َفْهم الَوْضع الحالي:
وتحديــد  للهيئــة  الحالــي  الَوْضــع  وتقييــم  دراســة 
الفجــوات وَمواطن التحســين اســتنادًا إلى المماَرســات 

األفضل.

تحديث النموذج التشغيلي:
نــات النمــوذج التشــغيلي المســَتْهَدف بما  تحديــث مكوِّ

يتواءم مع استراتيجية الهيئة. 

ة السياسات واإلجراءات: إعداد أدلَّ
وفقــًا  الهيئــة  إلدارات  متكاملــة  عمــل  ــة  أدلَّ إعــداد 

لطبيعة أعمالها، وإعداد خطة لتطبيق جميع األدلة.

المنبثقة  الهيئة  هات  توجُّ ِضْمن  المشروع  هذا  يأتي 
بإطالق  قامت  إذ  سي،  المؤسَّ ز  التميُّ تعزيز  ركيزة  من 
لَرْفع مستوى  سي«  المؤسَّ ز  مشروع »الجودة والتميُّ
ز  والتميُّ الــجــودة  ثقافة  وبــنــاء  سي  المؤسَّ األداء 
لتأهيل  باإلضافة  منسوبيها،  جميع  لدى  المؤسسي 
االعتمادات  على  للحصول  الهيئة  وإدارات  ِقَطاعات 
الجودة  جوائز  في  والمشاَركة  العالقة،  ذات  الدولية 

ية واإلقليمية والدولية. المحلِّ ز  والتميُّ

تقريــر تقييــم الَوْضــع الحالــي للنمــوذج 	 
التشغيلي.

التشــغيلي 	  للنمــوذج  لــي  األوَّ التصميــم 
وسلسلة القيمة المضافة.

دليل الخدمات ونموذج تقديمها.	 
الهيكل التنظيمي واإلداري.	 
ة بمصفوفة الصالحيات.	  التوصيات الخاصَّ
هيكلية العمليات.	 
رة.	  ة السياسات واإلجراءات المطوَّ أدلَّ
توضيح التكاُمل بين العمليات الرئيسة.	 
قائمة العمليات التي ينبغي أتمتتها.	 
خطة تطبيق السياسات واإلجراءات.	 

سي.	  ْضج المؤسَّ تقرير مستوى النُّ
سي.	  تقييم األداء المؤسَّ
تحليــل ودراســة النتائــج، وتحديــد نقــاط 	 

ة وُفَرص التحسين والتوصيات. القوَّ
ز.	  َوْضع خارطة الطريق لرحلة التميُّ
ــول 	  ــل للحص ــة التأهي ــذ خط ــداد وتنفي إع

على شهادات االعتماد.
ــهادة 	  ــى ش ــول عل ــل للحص ــة التأهي خط

ــزو 9001،  ــهادة األي ــراف )R4E( وش االعت
د مــن الخطــة ِضْمن  وتنفيــذ الجــزء المحــدَّ

فترة المشروع. 
خطــة التأهيــل وملــف المشــاَركة فــي 	 

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

التشــغيلي 	  النمــوذج  نــات  مكوِّ تحديــث 
للهيئة. 

ــراءات 	  ــات واإلج ــر السياس ــق وتطوي توثي
ة بالهيئة. التشغيلية الخاصَّ

الكفــاءة  وَرْفــع  عاليــة،  خدمــات  توفيــر 
ز التعــاُون  التشــغيلية، وتوفيــر بيئــة عمــل تعــزِّ

زة ومستدامة. واالبتكار؛ لتحقيق نتائج مميَّ

مشــروع بنــاء النمــوذج التشــغيلي والسياســات 
ــة بالهيئــة: واإلجــراءات التشــغيلية الخاصَّ

سي: ز المؤسَّ مشروع منظومة الجودة والتميُّ

الـُمخَرج

الـُمخَرج

األثر

األثر

نسبة اإلنجاز:

نسبة اإلنجاز:
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اإللكتروني  البريد  لحماية  العمل  تعليمات  اعتماد 
وتطبيقات الويب:

على  المبنية  التقنية  السيبراني  األمن  بات  متطلَّ توفير 
أفضل المماَرسات والمعايير لتقليل المخاطر السيبرانية 
الناتجة عن استخدام الهيئة للبريد اإللكتروني وتطبيقات 
الويب، وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من 
وهي:  للحماية  األساسية  األهــداف  على  التركيز  خالل 
ية معلومات البريد اإللكتروني وسالمتها وتواُفرها. سرِّ

أ- اإلنجازات:

تابع - اإلنجازات:

تحديد  خالل  من  السيبراني  األمن  بحوكمة  الهيئة  ُتعنى 
وتحديد  السيبراني،  األمن  بات  ومتطلَّ وإجراءات  سياسات 
الدورات  وَعْقد  عنها،  واإلبالغ  ومراَقبتها  األمان  مقاييس 
باإلضافة  بذلك.  ة  المعنيَّ التوعوية  والحمالت  التدريبية 
ُتراِقب  بحيث  والخصوصية،  االمتثال  على  المحاَفظة  إلى 
ومعايير  )كَضَوابط  الوطنية  والتشريعات  وائح  للَّ االمتثال 
االمتثال  ،وكــذلــك  السيبراني(  لألمن  الوطنية  الهيئة 

ألصحاب المصلحة.

وتحرص الهيئة في َضْوء استمرار األعمال على تنمية بنية 
وتحديث  ية،  الفنِّ المعايير  وَنْشر  وتطوير  السيبراني،  األمن 

تصنيفات  تطوير  وكذلك  األعمال،  استمرارية  إدارة  إطار 
المخاطر  ــرات  مــؤشِّ وَرْصــد  الزمنية،  والــجــداول  الــكــوارث 

الرئيسة وتدريبات استمرارية األعمال.

تقنية  أمن  مخاطر  إلدارة  بالغًا  اهتمامًا  الهيئة  ُتْولي  كما 
لسيناريوهات  ِشطة  النَّ بالمراَقبة  وذلــك  المعلومات؛ 
المطلوبة  الحماية  عمليات  وتحفيز  والتأمين،  الحماية 
ة المخاطر، باإلضافة إلى استمرار صيانة أعمال  لتخفيف حدَّ

عافي من الكوارث. تقنية المعلومات وَوْضع خطط التَّ

بات  الحوكمة وتطوير متطلَّ َرْفع مستوى 
اإلفصاح.

األمن  إدارة  وإجـــراءات  سياسات  دليل  اعتماد 
السيبراني:

تمَّ تحديد وتوثيق سياسات وإجراءات عمل إدارة األمن 
ح َسْير  السيبراني في الهيئة العامة لألوقاف، بحيث يوضِّ

عمل اإلجراءات، مع َشْرح خطوات كلِّ إجراء.

اعتماد نموذج اإلبالغ عن حوادث األمن السيبراني:
األطــراف  لدى  السيبرانية  الحوادث  عن  لإلبالغ  وذلــك 

خاذ اإلجراءات الالزمة. الخارجية التِّ

اعتماد مصفوفة تفويض صالحيات األمن السيبراني:
ية  توفير المرجعية لتحديد مسؤولية اتخاذ القرارات الفنِّ
واإلدارية والمالية المرتبطة بأنشطة الهيئة بما ُيسِهم 
الصالحيات،  وتفويض  األعمال  َسْير  سالمة  َضمان  في 
مع ُمراعاة مبادئ التفويض، وَتَفادي وجود أيِّ تداُخالت 

في الصالحيات.  

اعتماد تعليمات العمل لتعيين كلمات المرور:
توفير تعليمات وَضوابط آمنة لكلمات مرور ذات معايير 
حماية  لَضمان  الهيئة؛  داخل  الحسابات  لجميع  عالية 

أصول الجهة من مخاطر األمن السيبراني.

الهدف االستراتيجي

اعتماد سياسة االستخدام المقبول:
المقبول  االســتــخــدام  جــوانــب  السياسة  هــذه  د  تــحــدِّ
والواجبات  والحقوق  لألوقاف،  العامة  الهيئة  ألصول 
هذه  من  المستفيدين  فيها  موظَّ عاتق  على  تقع  التي 
الهيئة  وحماية  السيبرانية،  المخاطر  لتقليل  األصــول؛ 
باألهداف  والعناية  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  من 
ة  سريِّ على  المحافظة  ــي  وه للحماية؛  األســاســيــة 

المعلومات، وسالمتها، وتواُفرها. 

المراَقبة األمنية ألنظمة الهيئة:
مستمر  بشكل  الهيئة  أنظمة  مراَقبة  عملية  تتمُّ 

واالستجابة للحوادث السيبرانية على مدار الساعة.

المخاطر  إدارة  ــراءات  ــ ــ وإج ســيــاســات  دلــيــل 
سية: المؤسَّ

المخاطر  إدارة  تحديد وتوثيق سياسات وإجراءات عمل 
سية في الهيئة العامة لألوقاف. المؤسَّ

حوكمة المخاطر:
ك  وُمـــالَّ المخاطر  لجنة  ومــســؤولــيــات  أدوار  تحديد 

الـَمخاطر، باإلضافة الى جميع أصحاب المصلحة.

سياسة المخاطر:
َوْضع اأُلُطر الرئيسة لعمل إدارة عمليات المخاطر.

 تأسيس وتطوير إطار الحوكمة الداخلي.

الهدف االستراتيجي

ب- المشاريع:

الحــوادث 	  وتحليــل  األنظمــة  مراَقبــة 
الســيبرانية علــى مــدار الســاعة وطيلــة 

أيام األسبوع )7/24(.
خدمــات تحليــل التهديــدات والمخاطــر 	 

الســيبرانية والكشــف عــن التهديــدات 
رة. المتطوِّ

ــرة للحــوادث 	  خدمــات االســتجابة المبكِّ
السيبرانية وإدارتها، وتشمل التحقيقات 
الجنائيــة الرقميــة وأفضــل المماَرســات 

في الدفاع والكشف واالستجابة.
ت 	  ا يــد لتهد ا ت  ا ر ســتخبا ا ت  مــا خد

االستباقية.

السيبراني  ــن  األمـ ــداث  ــ أح ــة  ــب ــراَق وم ــع  ــْم َج
وقت  فــي  السيبرانية  الهجمات  الكتشاف 
السلبية  اآلثــار  تقليل  أو  َمْنع  بهدف  ر؛  مبكِّ

الناجمة عنها على أعمال الهيئة.

الـُمخَرج

األثر

 %83نسبة اإلنجاز:

للحوادث  واالستجابة  األمنية  المراَقبة  تحسين 
السيبرانية:

ثمَّ  وتصنيفها  األمنية  الحوادث  استالم  خدمة  تحسين 
الرّد عليها بعد عمل التحليل الالزم للحوادث والتحقيق 
ع مصادر  فيها عن طريق تحليل السجالت واقتفاء وتتبُّ
لالستجابة  الـــالزم  الــدعــم  توفير  يتمُّ  كما  ــراق،  ــت االخ
وتوجيههم  رين  المتضرِّ مساَعدة  خالل  من  للحوادث 
أو  ُبْعد،  عن  َفاذ  النَّ ية  خاصِّ عبر  الحادث  أثر  على  ب  للتغلُّ
الفاكس، أو الهاتف، أو البريد اإللكتروني، والعمل على 

رة. تنسيق االستجابة للحوادث بين األطراف المتضرِّ

المحور الرابع
سية واألمن  المخاطر المؤسَّ

السيبراني:
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أ- اإلنجازات:

ب- المشاريع:

مشروع توثيق ملكيات األوقاف:

عن  األوقـــاف  ــول  أص ك  تملُّ إثبات  طلبات  تقديم  يتمُّ 
ة “إحكام” إلثبات ملكيات األوقاف ومعالجة  طريق منصَّ
ز  ويعزِّ حقوقها،  يحَفظ  بما  المستكَملة؛  غير  صكوكها 

أمَنها.

َحْصر أعيان األوقاف:

إلكترونية  بيانات  قــاعــدة  بناء  خــالل  مــن  ــك  وذل
األصــول  لتسجيل  ــاف؛  األوقـ أعيان  عن  شاملة 
شروط  ق  يحقِّ بما  ومتاَبعتها  لحفظها  الوقفية؛ 

واقفيها.

ال  التي  لألوقاف  ك  تملُّ صكوك  استخراج 
توجد لها صكوك، ومعاَلـجة الصكوك غير 

المستكِملة لإلجراءات. 

دة لألصول الوقفية. قاعدة بيانات موحَّ

للهيئة  ى  ليتسنَّ األوقـــاف  ملكية  إثبات 
ف بها وتطويرها وتنميتها.  التصرُّ

المرجع  المنَجزة  البيانات  أْن تكون قاعدة 
عن  واإلحصائيات  التقارير  إلعداد  الرئيس 

األوقاف التي تكون تحت َنَظارة الهيئة.

الـُمخَرجالـُمخَرج

األثراألثر

نسبة اإلنجاز:نسبة اإلنجاز: 100% 80% 

2021م2020م

مشروع َحْصر أعيان األوقاف

10,275

من  مة  المقدَّ الخدمات  عن  العمالء  رضا  ل  معدَّ
د: مركز االتصال الموحَّ

وانطباعاتهم  العمالء  وتجربة  رضا  وتحليل  قياس  تمَّ 
لتحسين  الهيئة  من  مة  المقدَّ الخدمات  عن  وآرائهم 
رضا  نسبة  بلغت  وقــد  مة،  المقدَّ الخدمات  وتطوير 
االتصال  مركز  مــن  مة  المقدَّ الخدمات  عــن  العمالء 

د 85%. الموحَّ

تتولى الهيئة اإلشراف والتنفيذ لعمليات َحْصر تسجيل 
وشروط  األوقاف  مصارف  تصنيف  واعتماد  األوقاف، 
والتشغيلية  المالية  االحتياجات  وَرْصد  بها،  ف  التصرُّ
ية لألصول الوقفية، وتسليم األصول  والقانونية والفنِّ
لة، ومتابعة واعتماد وتنفيذ  الوقفية للجهات المشغِّ
أو  المتعثرة،  الوقفية  بــاألصــول  ف  التصرُّ ــراءات  إجـ

األصول االستثمارية للهيئة وتطويرها.

الخدمات،  مراكز  وإدارة  بتشغيل  الهيئة  ُتعنى  كما 
الهيئة،  عمالء  خدمة  فــي  صة  متخصِّ مــراكــز  ــي  وه

بتقديم الخدمات واالستشارات وتسهيل اإلجراءات.
في  خدمات  مركز   12 وإدارة  بتشغيل  الهيئة  وتقوم 
مختلف مناطق المملكة، من منطلق سعيها لتحقيق 
وتسعى  العمالء،  لخدمة  المتاحة  بالقنوات  التكاُمل 
كفاءة  ذات  خــدمــات  تقديم  إلــى  المراكز  خــالل  مــن 
عن  إيجابية  ذهنية  ــورة  ص لَعْكس  ــاٍل  ع ومستوى 

الهيئة وتعزيز مكانة األوقاف في المجَتَمع.

زيادة واقفين جدد.

الهدف االستراتيجي

13,135

ج- اإلحصائيات:

تعليل الزيادة/ االنخفاضنسبة الزيادة/ االنخفاض2021م2020م

أعداد العمالء في مراكز 
الخدمات

1.800

10 أيام

2.467

5 أيام

137%

50%

افتتاح مراكز الخدمات وتمكين 
المراكز.

استخدام البرامج التقنية بين 
المراكز والمركز الرئيس. ل زمن معالجة الطلبات معدَّ

المحور الخامس
األصول الوقفية ومراكز الخدمات:
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أ- اإلنجازات:

حمالت التثقيف التعاُوني:
الجهــات  مــع  االوقــاف  بقطــاع  تثقيفيــة  حملــة 
الحكوميــة والخاصــة للوصــول لمنســوبي هــذه الجهــات 

. الداخليــة  الرســائل  خــالل  مــن 

حكوميــة  جهــات   10 لعــدد  االوقــاف  ثقافــة  نشــر 
موظــف. ألــف   78 الــى  والوصــول  وخاصــة 

َرْفع نسبة الوعي لدى الجمهور بِقَطاع األوقاف.	 

سية لدى المسَتْهَدفين.	   ترسيخ الهوية المؤسَّ

الخدمات  جميع  بتوفير  لألوقاف  ة  العامَّ الهيئة  ُتعنى 
والتسويق  كاإلعالم  سي؛  المؤسَّ باالتصال  قة  المتعلِّ
المثالية  الــصــورة  تقديم  بهدف  العامة،  والعالقات 
واالقتصادية  التنموية  بأدوارها  والتعريف  الهيئة،  عن 
األوقاف،  ية  بأهمِّ الوعي  مستوى  وَرْفع  واالجتماعية، 
داخــل  والفعاليات  األنشطة  إدارة  خــالل  مــن  ــك  وذل
االتــصــال  ــج  ــرام وب خطط  ــداد  ــ وإع وخــارجــهــا،  الهيئة 
على  للهيئة  اإللكتروني  الموقع  وتطوير  سي،  المؤسَّ
مختلف  في  اإلعالمي  بالحضور  واالهتمام  اإلنترنت، 
وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى إدارة حسابات الهيئة على 
ات التواُصل االجتماعي، وَرْفع عدد المتابعين لتلك  منصَّ

الحسابات.

تنفيذ 15 حملة توعوية 
تعريفية بخدمات الهيئة 

والقطاع الوقفي

الُمخَرجات:

إعداد وإعتماد االستراتيجية االتصالية والظهور 
اإلعالمي:

بما  الخارجي  التواُصل  استراتيجية  الهيئة  اعتمدت 
وأدوار  الوقفي  بالِقَطاع  الوعي  نسبة  َرْفع  في  ُيسِهم 
استراتيجية  إعداد  خالل  من  وذلك  عام،  بشكل  الهيئة 
والفئات  الحالي،  الــوضــع  دراســة  شملت  متكاملة 
المماَرسات  ألفضل  معيارية  ومقاَرنة  المسَتْهَدفة، 
ية والعالمية في الِقَطاعات ذات العالقة، وخطة  المحلِّ
ثالث  ة  لمدَّ التواُصلية  والمباَدرات  للحمالت  تنفيذية 

سنوات.
 وُيسِهم هذا اإلنجاز في:

زيادة فعالية الهيئة لتحقيق أهدافها التواُصلية.	 
وضـــوح الخطـــة التنفيذيـــة ومســـتَهَدفات اإلدارة 	 

المختصة.
تنفيــــذ حمــالت ومبــاَدرات توعويــة مــــع الشــــركاء 	 

وفق معايير عالية.

ية ِقَطاع األوقاف  َرْفع مستوى الوعي بأهمِّ
في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

الهدف االستراتيجي
ية ِقَطاع األوقاف  َرْفع مستوى الوعي بأهمِّ

في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

سية وتطبيقاتها: إعداد وإعتماد الهوية المؤسَّ

لُتسِهم  ثة  المحدَّ سية  المؤسَّ الهوية  دليل  اعتماد  تمَّ 
الخاصة  واالستخدامات  الذهنية  الصورة  توحيد  في 
بالهيئة،  الــخــاص  الشعار  الدليل  وشــمــل  بالهوية، 
واأللوان األساسية والفرعية، ومجموعة من تطبيقات 

الهوية المختلفة.
 وُيسِهم الدليل في:

وحــدات 	  لجميــع  الهويــة  اســتخدامات  توحيــد 
األعمال والوسائل اإلعالمية واإلعالنية.

رفع الوعي بالصورة الذهنية للهيئة.	 
ســية علــى 	  توضيــح آليــة اســتخدام الهويــة المؤسَّ

جميع المواد اإلعالمية واإلعالنية.

الهدف االستراتيجي

 ب- المشاريع:

نسبة اإلنجاز:

األثر

100% 

إطالق 15 حملة توعوية:

ن المشروع إطالق الحمالت اآلتية: يتضمَّ
3 حمالت لـَرْفع الوعي باألوقاف.	 
9 حمالت لـَرْفع الوعي بالهيئة.	 
3 حمالت التعريف بخدمات الهيئة.	 

نسبة اإلنجاز:

تنفيــذ 15 حملــة توعويــة تعريفيــة بخدمــات الهيئــة 
والقطــاع الوقفــي، شــملت مختلــف وســائل اإلعــالم 

التقليدي والرقمي.

الُمخَرجات:

التنمية االقتصادية  بَدْور األوقاف في  الوعي  َرْفع 
واالجتماعية.

األثر

100% 

المحور السادس
سي: التواُصل المؤسَّ
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نسبة اإلنجاز:

مساَبقة “حكاية َوْقف”:

والهواة  انين  الفنَّ لجميع  ُتتيح  ية،  فنِّ مساَبقة  هي 
في  األوقـــاف  ُتــبــِرز  مبَتَكرة  ية  فنِّ بأعمال  المشاَركة 
ز القدرات والمواهب  المملكة العربية السعودية، وتحفِّ
التاريخية  بــاألوقــاف  الوعي  مستوى  وترفع  الشابة، 

والمعاِصرة باختالف أنواعها ومواقعها وأحجامها.

ــي 	  ــاَهدة ف ــن مش ــن 3 ماليي ــر م ــى أكث ــول إل الوص
ات التواُصل االجتماعي. منصَّ

الوصول إلى 23 ألف زيارة لموقع المساَبقة.	 
النشــر اإلعالمــي فــي مختلــف وســائل اإلعــالم 	 

المقروءة والمسموعة والمرئية.
َرْفــع نســبة الوعــي لــدى الجمهــور المســَتْهَدف 	 

الحملــة  خــالل  مــن  المعاِصــرة  باألوقــاف 
يــة التــي وصلــت إلــى  التســويقية، والمنَتجــات الفنِّ

الهيئة بعدد 190 مشاَركة.

الُمخَرجات:

مساَبقة 
“حكاية َوْقف”

3,000,000

23,000

190

ات التواُصل  مشاَهدة في منصَّ
االجتماعي.

زيارة لموقع المساَبقة.

يًا. منَتجًا فنِّ

تابع المشاريع:

التنمية  وتحقيق  وإبــرازهــا،  ــاف  األوق ثقافة  َنْشر 
االجتماعي،  والتكاُفل  واالجتماعية  االقتصادية 
يتها في  وتعريف أبناء المجَتَمع بَدْور األوقاف وأهمِّ
جيل  مع  تعاُون  جسور  وبناء  االجتماعية،  التنمية 

ل %75 من المجَتَمع. الشباب الذي يشكِّ

األثر

100% 
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دخل برنامج “خيرك 
الحق” ِضْمن قائمة 

أفضل بودكاست 
في 2021م، كما 

ف كأفضل  أنه ُصنِّ
بودكاست عربي في 

المجال غير الربحي.

سي إحصائيات التواُصل المؤسَّ

الهدفالمنَجزالَوْصف

الحمالت اإلعالمية

3 حمالتَرْفع الوعي باألوقاف

َرْفع الوعي بَدْور األوقاف في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية 9 حمالتَرْفع الوعي بالهيئة

3 حمالتالتعريف بخدمات الهيئة

اإلعالم التقليدي

131 خبرًاعدد األخبار المنشورة
تعزيز حضور الهيئة في وسائل 

اإلعالم، وَرْصد جميع األخبار 
والمنشورات التي تخصُّ الِقَطاع 

الوقفي

19 ظهورًاعدد الظهور التلفازي واإلذاعي

ةالمواد المرصودة 639 مادَّ

اإلنتاج الفني

عدد الصورالتصاميمإنتاج مرئيإنتاج صوتي

105 ُصَور340 تصميمًا14 فيديو18 حلقة

تمَّ إنتاج موسَمْين من بودكاست »خيرك 
الحق« بهدف َرْفع الوعي بالِقَطاع الَوْقفي 

ق  وأثره التنموي على األصعدة كافة، وقد حقَّ
الموسمان مجموع استماعات ومشاَهدات 

تجاوزت 500 ألف استماع ومشاَهدة، وقد دخل 
البرنامج ِضْمن قائمة أفضل بودكاست في 

ف كأفضل بودكاست عربي  2021م، كما أنه ُصنِّ
في المجال غير الربحي.

شملت المنَتجات 
البصرية: موشن جرافيك، 

وفيديوجراف.

عت التصاميم بين ثابتة  تنوَّ
كة. ومتحرِّ

نشرت الهيئة أكثر من 100 صورة عبر 
ات التواُصل  موقعها اإللكتروني ومنصَّ

االجتماعي.

20%

31%

23%

 991+
ألف زيارة

+3.3M

+21K

+230k

نمّو عدد المتابعين

نمّو عدد المتابعين

نمّو عدد المتابعين

+300k 

+1k

+2k

الظهور

الظهور

الظهور

التفاُعل

التفاُعل

التفاُعل

تويتر

إنستقرم

لينكد إن

زيارات الموقع 
اإللكتروني



التقــريــر
السنوي 
2021

 

التقرير التفصيلي
ثانيًا

6465

الجهات  بعض  مع  اإللكتروني  الربط  اكتمال  عدم 
الحكومية لتبادل المعلومات وتسهيل اإلجراءات.

الدولة  ميزانية  ضمن  مالية  مخصصات  وجود  عدم 
ممارسة  وتفعيل  الوقفي  القطاع  وتنمية  لتطوير 
األوقــاف  على  والرقابي  اإلشرافي  لدورها  الهيئة 

وحوكمته.

عدم قدرة الهيئة على تنفيذ بعض شروط الواقفين 
نظرا لعدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تزويد 
الهيئة بمعلومات عن  األوقاف المنزوعة ملكيتها 

ووثائقها مما يعطل إيجاد البدل. 

وجود عدد كبير من األوقاف المعطلة بسبب عدم 
وجود وثائق تملك أو صكوك وقفية لها مما يعطل 

استثمارها وتنميتها. 

عدم معالجة وضع أراضي أوقاف الجامعات وإثباتها 
كأوقاف مما يمكن أوقاف الجامعات من تطويرها 

وتنميتها.

6/2  التحديات5/2  الفرص والعوامل المساعدة على تحقيقها

في  محوريًا  َدْورًا  لألوقاف  العامة  الهيئة  ي  ستؤدِّ  	
الناتج  إجمالي  في  الوقفي  الِقَطاع  إسهام  َرْفــع 
الربحي  غير  الِقَطاع  إسهام  يتجاوز  ال  إذ  ي،  المحلِّ
هذا  وُيــَعــدُّ  ي،  المحلِّ الناتج  من   0,3% بالمملكة 
ط  بالمتوسِّ ُقـــورَن  مــا  إذا  متواضعًا  اإلســهــام 

العالمي الذي يبلغ %6 في الوقت الراهن.
 

لألوقاف  العامة  الهيئة  نظام  ُيسِهم  ســوف   	
الربحي  الِقَطاع غير  وتنظيم المركز الوطني لتنمية 
سية،  المؤسَّ نحو  ل  التحوُّ من  الِقَطاع  لتمكين 
وستعمل الهيئة على تعزيز ذلك بَدْعم المشروعات 

والبرامج ذات األثر االجتماعي.
 

تسهيل  في  لألوقاف  العامة  الهيئة  سُتسِهم   	
وتمكين العمل الوقفي عبر تطوير البرامج واآلليات 
مختلف  مــع  وستتعاون  المناسبة،  واألنــظــمــة 
تنموية  برامج  ــداد  إع في  الِقَطاع  في  المعنيين 
ي  والصحِّ التعليمي  المجال  في  وقفية  ومنَتجات 
والخدمة المجتمعية، وغير ذلك من البرامج لتعزيز 
ع  ْور التنموي للوقف؛ للوصول إلى مليون متطوِّ الدَّ

في الِقَطاع غير الربحي سنويًا.
 

أثر  لها  الــتــي  الخيرية  الــمــشــروعــات  نسبة  تبلغ   	
اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية 
طويلة األمد %7 فقط، وسُتسِهم الهيئة في َرْفع 

هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 33%. 

مات  منظَّ تأسيس  تسهيل  في  الهيئة  سُتسِهم   	
بما ُيسِهم في  الثروات  لأُلَسر وأصحاب  ربحية  غير 

نموِّ الِقَطاع غير الربحي بشكل سريع.

ستعمل الهيئة على تهيئة البيئة التقنية، وُتواِصل   	
سات القطاع  العمل على تعزيز التعاُون بين مؤسَّ

الوقفي وغير الربحي واألجهزة الحكومية.

الِقَطاع  الهيئة  ستحفز  القدرات،  بناء  مجال  في   	
الرشيدة،  الحوكمة  معايير  تطبيق  على  الوقفي 

ل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها. وتسهِّ
 

لدى  الوقف  ثقافة  ــْرس  َغ على  الهيئة  ستقوم   	
ز من  المجتمع، وتوفير التقنيات والمنَتجات التي تعزِّ

مشاركة أفراد المجتمع.
 

ر رأس  ستشارك الهيئة بفاعلية في االرتقاء بمؤشِّ  	
 ،10 المرتبة  إلى   26 المرتبة  من  االجتماعي  المال 
وستكون لها بصمات كبيرة في الجانب االقتصادي.

1

3

5

2

4
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القسم التمهيدي
أواًل

ثالثًا

نظرة عامة على الوضع 
الراهن للهيئة

03

نبذة عن الهيئة

التنظيم اإلداري

وضع القوى البشرية

الوضع الراهن للمباني



ب- تأسيس الهيئة العامة لألوقاف:

المرسوم  بموجب  لألوقاف  العامة  الهيئة  ست  تأسَّ
هيئة  وُتَعدُّ  ـــ،  26/2/1437هـ بتاريخ  م/11  رقم  الملكي 
ع باالستقالل  ة تتمتَّ عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلَّ
المالي واإلداري، وترتبط -بشكل مباشر- برئيس مجلس 

الوزراء.

د المرسوم الملكي رقم )م/11( وتاريخ 26/2/1437هـ   حدَّ
أدوار الهيئة العامة لألوقاف ومسؤولياتها في:

ْور التنظيمي: صياغة األنظمة وتحفيز القطاع. الدَّ

ْور التطويري: تمكين القطاع وتنمية القدرات فيه. الدَّ

ة وتنميتها. ْور التشغيلي: إدارة األوقاف العامَّ الدَّ

عليها،  والمحاَفظة  األوقــــاف،  تنظيم  ــى  إل تــهــدف 
ز  ق شروط واقفيها، ويعزِّ وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقِّ
والتكاُفل  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  َدْورها 
اإلســالمــيــة  الــشــريــعــة  لمقاصد  وفــقــًا  االجــتــمــاعــي، 

واألنظمة.

1 - نبذة عن الهيئة:

أ- القطاع الَوْقفي في المملكة:

جاءت الشريعة اإلسالمية لُتساِير حاجات المجتمع 
ق أواصر التعاُون والتكاُفل بين أفراده. وقد  وتحقِّ
السعودية  العربية  المملكة  حكومة  اهتمت 
بتحقيق هذا المعنى الذي جاءت به الشريعة؛ فقد 
حرصت على تنظيم القطاع الَوْقفي واالهتمام به 
في  وتحديدًا  الماضي،  القرن  من  األخير  ْبع  الرُّ منذ 
العام 1381ه عندما ُأنشئت وزارة الحج واألوقاف. 
المملكة في  التاريخ؛ ما فتئت حكومة  ومنذ ذلك 
حتى  واتساعًا،  نموًا  ليشهد  القطاع،  هذا  تطوير 
َدْور حيوي وتعزيز  ِمْن  إلى ما هو عليه اآلن  وصل 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

أبرز محطات عناية المملكة بقطاع األوقاف

1381هـ

1393هـ 

1414هـ 

1437هـ 

إنشاء وزارة الحج واألوقاف.

األوقاف  تنظيم  الئحة  صدور 
الخيرية.

بإنشاء  الملكي  األمــر  صــدور 
اإلسالمية  الــشــؤون  وزارة 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

العامة  الهيئة  نظام  صــدور 
لألوقاف.

ص مهام الهيئة فيما يلي: تتلخَّ
1 - تسجيل جميع األوقاف في المملكة بعد توثيقها.

قاعدة  وبــنــاء  الموقوفة،  ــوال  األمـ جميع  حصر   -  2
معلومات عامة عنها.

)األهلية(  والخاصة  العامة  األوقــاف  على  َظارة  النَّ  -  3
َظارة  النَّ يتولى  أن  الواقف  اشترط  إذا  إال  والمشتركة، 

شخص أو جهة غير الهيئة.
4 - إدارة األوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك 

بناًء على طلب الناظر أو الواقف.
واتخاذ  ــَظــارة  الــنَّ أعــمــال  على  الــرقــابــي  اإلشـــراف   -  5
دون  الــوقــف  أهـــداف  لتحقيق  النظامية  ــراءات  ــ اإلج

َظارة. الدخول في أعمال النَّ
العامة  األوقـــاف  إنــشــاء  طلبات  على  الموافقة   -  6
أو  عات،  التبرُّ َجْمع  طريق  عن  ل  ُتموَّ التي  والمشتركة 
الهبات، أو المساَهمات، وإصدار األذونات الالزمة لذلك.

ناظرًة  الهيئة  تكون  التي  األوقــاف  إيــرادات  تحميل   -  7
عليها أو مديرًة لها.

من  الموقوفة  األغراض  على  األوقاف  غالل  صرف   -  8
أجلها.

9 - اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير العمل الَوْقفي.
10 - نشر الوعي في المجتمع بأهمية األوقاف ودورها 
االجتماعي واالقتصادي، وإجراء الدراسات والبحوث في 

مجال األوقاف.

المهام

األدوار

األهداف

1386هـ 

صدور نظام مجلس األوقاف 
األعلى.

1431هـ 

ــة  ــام ــع ــة ال ــئ ــي ــه إنـــشـــاء ال
ــة  ــال لـــألوقـــاف وإلـــغـــاء وك
اإلسالمية  الــشــؤون  وزارة 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

لشؤون األوقاف.
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الدويل

الهيكل التنظيمي:

الٍع على أفضل المماَرسات المعمول  ت الهيئة هيكلتها التنظيمية بعد دراسٍة واطِّ أعدَّ
نًا للوصول إلى  ا جعله ممكِّ يا  ودوليًا؛ ممَّ سات المماِثلة محلِّ بها لدى الهيئات والمؤسَّ
لتحديد  ومنَطَلقًا  الهيئة،  داخل  التنفيذية  القطاعات  بين  للعالقات  بًا  ومرتِّ األهــداف، 

االحتياج من الكوادر البشرية حسب اختصاصاتها ومهامها.

يات  التحدِّ معالجة  في  ُيسِهم  بما  التنظيمي  الهيكل  تحديث  جرى  2021م  العام  وفي 
الحالية ويزيد فاعلية الهيئة لتطبيق استراتيجيتها والمهام المناطة بها.

ث المعَتَمد للعام 2021م،  وفيما يأتي إيضاح الهيكل التنظيمي السابق، والهيكل المحدَّ
ص التغييرات على الهيكل التنظيمي. وملخَّ

2 - التنظيم اإلداري:
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ن المجلس من أصحاب المعالي والسعادة: ويتكوَّ

معالي المهندس أحمد بن 
سليمان الراجحي

وزير الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية، رئيس مجلس اإلدارة.

د. جاسر بن سليمان الحربش
ل هيئة التراث. عضو المجلس، ممثِّ

أ. محمد بن عبد الله العقال
ة  ل الهيئة العامَّ عضو المجلس، ممثِّ

للوالية على أموال القاصرين وَمْن في 
ُحْكمهم.

م. فيصل بن سيف الدين السمنودي
ل من الجمعيات  عضو المجلس، ممثِّ

سات الخيرية التي لها نشاط في  والمؤسَّ
مجال األوقاف.

أ. عماد بن صالح الخراشي
محافظ الهيئة العامة لألوقاف، نائب 

رئيس مجلس اإلدارة.

د السبيعي أ. ناصر بن محمَّ
عضو المجلس، أحد رجال األعمال 

الذين لهم أوقاف

د المنصور د. عبد الله بن محمَّ
عضو المجلس، مختص شرعي في 

المعامالت المالية واالقتصادية.

أ. عبدالرحمن بن موالي البزيوي
ص في مجال  عضو المجلس، متخصِّ

االقتصاد واالستثمار.

د. يحىي بن محمد زمزمي
سات  ل من المؤسَّ عضو المجلس، ممثِّ

ة. الَوْقفية الخاصَّ

أ. أديب بن عبد الله الزامل
ص في مجال  عضو المجلس، متخصِّ

االقتصاد واالستثمار.

الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان
ل وزارة العدل. عضو المجلس، ممثِّ

الشيخ سليمان بن فهد الخميس
ل وزارة الشؤون  عضو المجلس، ممثِّ

اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.

أ. طارق بن عبد الله الشهيب
ل وزارة المالية عضو المجلس، ممثِّ

د. عبدالوهاب بن عبد الله الرسيني
ة  ئاسة العامَّ ل الرِّ عضو المجلس، ممثِّ

لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي.

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

التنفيذيــة. إدارتهــا  أداء 

وفقــًا  عضــوًا  و15  الرئيــس  مــن  المجلــس  ن  ويتكــوَّ
لنظــام الهيئــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/11( 
ــه كلَّ شــهَرْين  وتاريــخ 1437/2/26هـــ، وَيْعقــد اجتماعات
قــة  علــى األقــل، وُيصــِدر قراراتــه فــي الموضوعــات المتعلِّ
باألنظمــة واالســتراتيجيات والسياســات ذات العالقــة 
ــة  العامَّ وبالشــؤون  المملكــة،  فــي  األوقــاف  بقطــاع 

ــة. للهيئ

ِمْن أبرز القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة 
في العام المالي 2021م:

بالمجاالت  قة  المتعلِّ القرارات  من  ذلك  وغير 
االستراتيجية والتنظيمية واالستثمارية.

الترتيــب  اإلدارة  لمجلــس  العامــة  األمانــة  وتتولــى 
جــان المنبثقــة عنــه، وتوثيقها  الجتماعــات المجلــس واللِّ
باألنظمــة  االلتــزام  مــن  ــد  والتأكُّ َمَحاضرهــا،  وإعــداد 
جــان،  واللِّ المجلــس  ألعمــال  مــة  المنظِّ واللوائــح 
ز مــن كفــاءة  ومتاَبعــة إنفــاذ قــرارات المجلــس، بمــا يعــزِّ

األداء. مســتوى  ويرفــع  العمــل، 

د. عبدالرحمن بن عمر البراك
ل وزارة التعليم. عضو المجلس، ممثِّ

اعتماد النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي 
ث للهيئة. المحدَّ

ل الرقمي للهيئة. اعتماد استراتيجية التحوُّ

اعتماد استراتيجية التواُصل الخارجي للهيئة.

هة إلى  اعتماد عدد من اللوائح التنظيمية الموجَّ
الِقَطاع الَوْقفي.

العقاري  التشغيل  منظومة  تطوير  اعتماد 
لألصول الَوْقفية.

تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.

1

3

5

2

4

6

أ. أحمد بن صالح الماجد
ل وزارة الموارد  عضو المجلس، ممثِّ

البشرية والتنمية االجتماعية.

 مجلس اإلدارة:
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ثالهيكل التنظيمي السابقالوحدات اإلدارية الهيكل التنظيمي المحدَّ

الِقَطاعات

الوحدات الرئيسة

4

20

6

28

أثر التغييرات على الهيكل التنظيمي:

َظارة(.	  التركيز على أدوار الهيئة الرئيسة )التنظيم والرقابة، التخطيط والتطوير، النَّ

َفْصل الوحدات التنظيمية التي ُيهَدف إلى تخصيصها مستقَباًل.	 

ص في األعمال.	  َفْصل المهام والتركيز على التخصُّ

ل الرقمي.	  تعزيز َدْور تطوير األعمال والتحوُّ

تعزيز َدْور الحوكمة وتفعيل َدْور األنظمة اإلدارية.	 

المواَءمة مع األنظمة والتشريعات الحكومية اإللزامية.	 

3 - القوى البشرية:

والوظائف  المعَتَمدة  الوظائف 
الشاغرة:

 376 المعَتَمدة  الوظائف  عدد  بلغ 
وظيــــفة، وعــــدد الوظــــــــائف 

الشاغرة 7 وظائف.

عدد الوظائف 
الوظائف الشاغرةالمعَتَمدة

42141

الموارد البشرية حسب الجنسية:

فين السعوديين  بلغت نسبة الموظَّ
2021م %98 ، مقابل 98%  في عام 

في العام 2020م.

نسبة السعوديين 

ْعَودة السَّ

قالمسَتْهَدف المتحقِّ

نسبة غير السعوديين 

98%

98%

98%

98%

98%

2%

2020م

2021م
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مجموع القوى العاملة في عام 2020مجموع القوى العاملة في عام 2021

الموارد البشرية حسب الجنس:

 320 الهيئة  في  فين  الموظَّ عــدد  بلغ 
ــفــات 60  ــفــًا، وبــلــغ عــدد الــمــوظَّ مــوظَّ
فة، بنسبة بلغت %16 من إجمالي  موظَّ

الموارد البشرية في الهيئة.

فات موظَّ

فين فات إلى الموظَّ نسبة الموظَّ

فون موظَّ

60

16%

320

التدريب واالبتعاث:

عدد  إجمالي  من  التدريب  نسبة  بلغت 
نسبة  ــي  وهـ  ،90,61% ــفــيــن  الــمــوظَّ
ية  مرتفعة نابعة من إيمان الهيئة بأهمِّ
كفاءة  َرْفـــع  فــي  المستمر  الــتــدريــب 
الموارد  ومــهــارات  وقـــدرات  وإنتاجية 

البشرية.

نسبة التدريب من إجمالي عدد 
فين الموظَّ

90,61%

ية  ق إلى المسَتْهَدف في الدورات اإلدارية %128، وفي الدورات المهنية %108,4، وفي الدورات الفنِّ وقد بلغت نسبة المتحقِّ
%108.8، وفي الدورات األخرى 31.2%.

ف ج موظَّ فين المبَتَعثين 5، منهم 3 لَنْيل درجة البكالوريوس، و 2 لَنْيل درجة الدكتوراه، وتخرَّ وفي العام 2021 م بلغ عدد الموظَّ
ن الجدول اآلتي: ص إدارة األعمال، كما يبيِّ مبَتَعث واحد نال درجة الماجستير في تخصُّ

الدرجة العلمية

جاالبتعاث التخرُّ

 العدد
العدد الِفْعليالمسَتْهَدف

 نسبة العدد
 الِفْعلي إلى

المسَتْهَدف

 العدد
المسَتْهَدف

 العدد
الِفْعلي

 نسبة العدد
 الِفْعلي إلى

المسَتْهَدف
ص التخصُّ

0000%5360بكالوريوس

إدارة أعمال010%5240ماجستير

4- الوضع الراهن للمباني 
المخصصة للهيئة:

للهيئة  صة  المخصَّ المباني  عــدد  يبلغ 
ن  يبيِّ كما  مستأَجرة،  جميُعها  مبنى،   14

الجدول اآلتي:

الموقع )المدينة، الحي، اسم المبنى
نوع االستخدام عدد األدوارمساحة األرضالشارع(

ة اإليجار)مملوك، مستأَجر( مدَّ

1)CU01(  الرياض- حي النخيل - المقر الرئيس
CU01 3 سنواتمستأَجر7.5788م2المدينة الرقمية

مركز خدمات األوقاف- 2
الرياض

الرياض- حي المروج- 
3 سنواتمستأَجر2.4745م2الدائري الشمالي

مركز خدمات األوقاف- 3
مة مكة المكرَّ

مة - حي  مكة المكرَّ
العزيزية- شارع الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز
5 سنواتمستأَجر1.8253م2

مركز خدمات األوقاف- 4
ت( رة )مؤقَّ المدينة المنوَّ

رة- حي  المدينة المنوَّ
القبلَتْين- طريق سلطانة 

العام
سنةمستأَجر4502م2

مركز خدمات األوقاف- 5
رة )دائم( المدينة المنوَّ

رة-  طريق  المدينة المنوَّ
3 سنواتمستأَجر2.6594م2الملك عبدالله الدائري الثاني

مركز خدمات األوقاف- 6
ة جدَّ

ة- حي الفيحاء- طريق  جدَّ
سنةمستأَجر312.781م2الملك عبدالله

مركز خدمات األوقاف- 7
القصيم

بريدة- تقاُطع طريق أبي 
يق مع طريق علي  بكر الصدِّ

بن أبي طالب )رضي الله 
عنهما(

سنةمستأَجر3191م2

مركز خدمات األوقاف- 8
األحساء

الهفوف-  حي 
سنةمستأَجر4001م2السليمانية- طريق الرياض

مركز خدمات األوقاف- 9
ام الدمَّ

ام- أبراج النخيل-  الدمَّ
سنةمستأَجر3631م2شارع الخليج- حي الشاطئ

مركز خدمات األوقاف- 10
ت( جازان )مؤقَّ

جازان- الجمعية الخيرية 
3 أشُهرمستأَجر2561م2لتحفيظ القرآن الكريم

مركز خدمات األوقاف- 11
جازان )دائم(

جازان- شارع الملك 
عبدالعزيز وشارع الثالثين 

بجوار مصرف الراجحي
3 سنواتمستأَجر498.92م2

مركز خدمات األوقاف- 12
الباحة

الباحة- شارع األمير فيصل 
د- وسط البلد 3 سنواتمستأَجر3001م2بن محمَّ

مركز خدمات األوقاف- 13
أبها

أبها- حي الخرفان- الهيئة 
صات  السعودية للتخصُّ

ية الصحِّ
3 سنواتمستأَجر245.52م2

سنةمستأجر4701م2الرياض- بودلمركز األرصدة االفتتاحية14

ل
ُس

سل
الت

سعوديسعودي غير سعوديغير سعودي

313256 77

6042 00
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خاتمة
قة  المتحقِّ اإلنــجــازات  استعراض  بعد 
بها،  َفــْخــرنــا  ــع  وم 2021م،  الــعــام  فــي 
مسيرة  مــواَصــلــة  على  ــا  ــراُرن إص يتزايد 
النجاح والعطاء، لتحقيق أهداف الهيئة 
األوقــاف،  تنظيم  في  لألوقاف  العامة 
ــة عــلــيــهــا، وتــطــويــرهــا،  ــظ ــاَف ــح ــم وال
التنمية  في  َدْورهــا  ز  يعزِّ بما  وتنميتها، 
والتكاُفل  واالجتماعية  االقتصادية 

االجتماعي.
الهيئة  سُتواِصل  تعالى  الــلــه  وبــَعــْون 
فاعلية  بمستوى  لالرتقاء  جهوَدها 
والنهوض  الوقفي،  الِقَطاع  في  األداء 
وتيسير  واســتــدامــتــه،  التنموي  بــأثــره 

مة للمستفيدين. الخدمات المقدَّ

وباالستعانة بالله تعالى، ثم بتوجيهات 
قيادتنا الحكيمة التي ُعنيت بهذا الِقَطاع 
مت  وحرصت على تنميته وتطويره، وقدَّ
والرعاية،  الــدعــم  كــلَّ  ذلــك  سبيل  فــي 
ستتزايد  الوطن،  أبناء  بقدرات  وبثقتنا 
وصواًل  العطاءات،  وتتواصل  اإلنجازات، 
التي  االستراتيجية  أهدافنا  تحقيق  إلى 
الكبرى  الوطن  أهــداف  من  جــزءًا  ل  تمثِّ

لة في رؤية المملكة 2030. المتمثِّ

اهم  وإيَّ قنا  يوفِّ أْن  تعالى  الله  ونسأل 
من  مــزيــٌد  فيه  ِلــَمــا  العمل  مــن  لمزيٍد 

م واالزدهار لمملكتنا الغالية. التقدُّ
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