األوقاف عبر التاريخ اإلسالمي

شككلل األوقككاف عبككر التككاريخ ر يك ة
أساسية للتنمية االجتماعية واالقتصكادية
في المجتمعات اإلسالمية
•
•
•
•
•

أوقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم سبعة
حوائط أوصى بها مخيريق للرسول صلى
اهلل عليه وسلم
ثب أن جميع الصحابة رضوان اهلل عليهم
قد أوقفوا ،ومن ذلك وقفي بئر رومة
وبيرحاء
ازدهرت األوقاف في العصر األموي نتيجة
اتساع رقعة الدولة االسالمية واستحدث
لألحباس ديوانا مستقل.
توسع نظام الوقف خالل العصر العباسي
واتسع مصارفه لتشمل المكتبات
والمصحات وغيرها.
مول الهبات واألوقاف قطاعات الصحة
والتعليم والرفاه في زمن الدولة العثمانية

خصوصية المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية هي مهد
اإلسالم ولها تاريخ طويل في مجال
األوقاف
• أوقف أعيان عديدة على خدمة
الحرمين الشريفين
• المملكة العربية السعودية أنموذج
تقتدي به افة الدول اإلسالمية

رؤية قيادة المملكة العربية السعودية

لقد ع م القيادة السعودية على
إحياء الدور الحيوي للعمل الوقفي
في المجتمع ،فنص رؤية المملكة
 2030على ما يلي:
…" سنعمل على تدريب العاملين
في القطاع غير الربحي ،وتشجيع
المتطوعين فيه ،وسنواصل تشجيع
األوقاف لتمكين هذا القطاع من
الحصول على مصادر تمويل
مستدامة ،و نراجع األنظمة
واللوائح المتعلقة بذلك "...

المصدر :منذر قحف "دور الوقف في النهوض باألمة" " /األوقاف في التاريخ وما لها من أثر على االقتصادات اإلسالمية المعاصرة | "رؤية المملكة | 2030تحليالت بي سي جي
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األمر الملكي رقم /11م
()26/2/1437
أدوار الهيئة العامة لألوقاف ومسؤولياتها:
أ .الدور التنظيمي :صياغة التنظيمات
وتع ي القطاع
ب .الدور التشغيلي :إدارة األوقاف العامة
وإنمائها

2

رؤية المملكة 2030
"… سنعمل على تدريب العاملين
في القطاع غير الربحي ،وتشجيع
المتطوعين فيه ،وسنواصل تشجيع
األوقاف لتمكين هذا القطاع من
الحصول على مصادر تمويل
مستدامة ،و نراجع األنظمة واللوائح
المتعلقة بذلك "...

رؤية واستراتيجية الهيئة
المصدر :تحليالت بي سي جي
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استراتيجية التنمية
االجتماعية
• تؤدي األوقاف دوراً في تحقيق ر ي ة
التنمية المستدامة لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية استراتيجيتها
• تعتبر الهيئة العامة لألوقاف أحد الجهات
الرئيسية المساهمة في هذه الر ي ة

الرؤية

أن تكون الهيئة الباعث الرئيس
للنهوض بقطاع األوقاف في
المملكة العربية السعودية ،بما
يضمن حسن استغالل األوقاف
لتخدم غايات التنمية االقتصادية
واالجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة
االسالمية واألنظمة المطبقة

المصدر :تحليالت بي سي جي

حجم األوقاف الحالي والمستهدف
في المملكة (مليار لاير سعودي)
األوقاف تحت إدارة جهات أخرى

350

األوقاف تحت إدارة الهيئة

تقدير متحفظ بناء على
البيانات المتوفرة

210

الفرص المتاحة لقطاع األوقاف وللهيئة
• هناك حاجة إلنماء قطاع األوقاف ليصل إلى
 350مليار لاير في عام  2030كي يصبح
ممول رئيسي للقطاع غير الربحي
السعودي ،2و ممكنًا رئيسا لتحقيق هدفه في
المساهمة بالناتج المحلي الغير نفطي بقيمة
 21مليار لاير سعودي تقريبًا.1
• المتوقع من الهيئة أن تنمي محفظة األوقاف
العامة الى حوالي  140مليار لاير
وتصبح مشابهة لحجم أكبر األوقاف العالمية
اليوم
سعودي3
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140

40
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حجم األوقاف الحالي
المقدر في المملكة

حجم األوقاف المتوقع
في المملكة في 2030

 .1تستند قيمة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة  21مليار لاير سعودي على مجموعة من النواتج المحلية اإلجمالية غير النفطية بواقع  %55-45من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الكلي لعام 2012؛ توقع المساهمة في الناتج المحلي
اإلجمالي للمنظمات  /المؤسسات غير الحكومية بواقع  %5.2تقريباً؛  .2عندما يكون عائد االستثمار  %4تحقق األصول بقيمة  350مليون لاير سعودي أربح بقيمة  14مليار لاير سعودي إال ـأن  %25من عائد االستثمار يعاد استثماره محققا ً
بذلك  11مليار لاير سعودي من أجل إعادة تمويل القطاعات غير الربحية | .3يوقع نمو أوقاف الهيئة بنسبة  25%سنويا حتى سنة  2020و من ثم بنسبة  15%سنويا | المصدر :الجزيرة كابيتال ،مؤسسة النقد العربي السعودي ،تقرير الحقائق
الدولية الصادر عن وكالة االستخبارات المركزية ،البنك الدولي ،مصرف الراجحي؛ وكالة األوقاف؛ تحليالت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب

العائدات السنوية لألوقاف العامة حسب المدينة

(مليون ريال سعودي)
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مباني وأراضي
أسهم شركات
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إجمالي العائدات

مكة

مدينة

جدة

الطائف

مدن أخرى

أسهم شركات

أ

مجال التحديات

األنظمة

الرقابة

الوعي

المصدر :تحليالت بي سي جي

وصف التحديات
قصور األنظمة والتشريعات التي تنظم قطاع األوقاف ،أو إنشاء الوقف أو
إدارته  ،أو ما يضمن به االلت ام بهذه التشريعات

الحاجة لحو مة القطاع وتحديد معايير واضحة ومحدلدة لإلشراف على
األوقاف العامة والخاصة
تحدد الحد األدنى من متطلبات التقارير المالية واالدارية  ،وتمكن الهيئة من
اإلشراف الفعلي على اإلدارة لمتابعة نشاط النظار وضمان تحقيقهم الغبطة
لصالح الوقف والت امهم بشروط الواقفين

مستوى متدني من الوعي بأهمية األوقاف ،دورها االجتماعي واالقتصادي،
والنظرة العامة السلبية حيال دور مؤسسات الدولة في إدارة األعيان
الموقوفة وإنفاق عائداتها

ب

مجال التحديات

وصف التحديات
• األعيان الموقوفة :تشكل األراضي والمباني واألسهم حوالي )  (95%من المحفظة
الحالية لألوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة مما يحدل من مرونة استثمار هذه
األوقاف

محفظة األوقاف

• البيانات والتقنية :غياب البيانات المكتملة حول عدد األعيان الموقوفة في المملكة ،أو
قيمة األصول ،أو الغالل ،أو المصارف وقصور استخدام التقنية (مثال:عدم وجود نظام
معلومات إلكتروني خاص باألوقاف)
• أنواع الواقفين :معظم الواقفين هم من األفراد ،األمر الذي ينتج عنه عدم استغالل
قطاعات بيرة من الواقفين المحتملين (مثال :المؤسسات ،إلخ)

إدارة األعيان
واالستثمار

• القدرات البشرية :االفتقار إلى القدرات البشرية الالزمة للوفاء بكل المسؤوليات التي
تتضمنها مهام الهيئة (مثال :فريق االستثمار)

• إدارة األداء :غياب الحاف إلدارة األوقاف على الوجه األمثل ،وعدم وجود مؤشرات أداء
واضحة أو إدارة واضحة ألداء الموظفين لدى إدارة األوقاف السابقة
• استراتيجية االستثمار :عدم توافر استراتيجية واضحة لتوجيه عمليات االستثمار ( .
مثال :استغالل النقد المتوفر)

برامج اإلنفاق
المصدر :تحليالت بي سي جي

• المصارف :تر ل مصارف األوقاف على االحتياجات الدينية واالجتماعية وعدم شمولها
لقطاعات عامة أخرى مما يحد من تأثير الوقف على التنمية االجتماعية واالقتصادية

• اختيار البرامج :عدم استهداف البرامج ألهم االحتياجات وتر ي ها فقط على المساعدات
الخيرية

الرؤية

الر ائ

أن تكون الهيئة الباعث الرئيس للنهوض بقطاع األوقاف في المملكة العربية السعودية ليضطلع
بدوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة االسالمية واالنظمة
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تحديث
األنظمة

حو مة
القطاع

تنمية القطاع

تنمية األعيان

إدارة األعيان

تنويع البرامج

وضع تشريعات
مرنة تالئم
االحتياجات
الراهنة

تع ي الرقابة
والشفافية

تطوير العمل
الوقفي
و
التوعية
بأهمية
األوقاف

تقديم
منتجات
أوقاف جاذبة
تحفل على
نمو وتنولع
محفظة
األوقاف

زيادة معدالت
العائد على
استثمار
األوقاف العامة

إنفاق متنولع
لغالل األوقاف
من خالل
برامج عالية
األثر

الدور التنظيمي

المصدر :تحليالت بي سي جي

الدور التشغيلي

التنظيم

التشغيل

التمكين

التحسين والنمو
التفعيل

التأسيس

 REG03برنامج اإلشراف وااللتزام
 REG01المعايير والمبادئ التوجيهية لإلشراف الرقابي
 REG02تبسيط وأتمتة عملية التسجيل
 REG04استراتيجية حملة العالقات العامة
 OPR01حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة –
المرحلة األولى
 OPR06صياغة استراتيجية تنمية أوقاف المواقيت
 OPR07تحديد مجاالت التأثير ذات األولوية
 ENB01تأسيس مقر الهيئة
 ENB02وضع السياسات واإلجراءات الداخلية
 ENB03تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات
 ENB04تصميم نظار رقمي (آلي) إلدارة األوقاف
 ENB05اجتذاب أفضل المواهب
 ENB06إنشاء هوية مؤسسية
 ENB07دعم التنفيذ  -المرحلة األولى
المصدر :تحليالت بي سي جي

 OPR01حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة –
المرحلة الثانية
 OPR03تطوير منتجات األوقاف
 OPR04استراتيجية استثمار األوقاف
 OPR05إسناد إدارة األوقاف لجهات خارجية
 OPR08اختيار مشغلي البرامج
 ENB07دعم التنفيذ – المرحلة الثانية

 REG05الدراسات والبحوث المتعلقة باألوقاف
 REG06المؤتمرات المتعلقة باألوقاف
 REG07تدريب النظار على اإلدارة
 REG08جائزة تميز النظار
 REG09الترويج لمنتجات األوقاف الهادفة إلى تمويل
المؤسسات غير الربحية
 OPR01حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة –
المرحلة الثالثة
 OPR02حصر وتسجيل األوقاف خارج المملكة
 ENB07دعم التنفيذ  -المرحلة الثالثة

