


السعوديةالعربيةالمملكةقيادةرؤيةالسعوديةالعربيةالمملكةخصوصيةاإلسالميالتاريخعبراألوقاف

يةأساسككشكككتلاألاألوقككافألعبككرألالتككاريخألركيكك ة

تمعااألفيألالمجللتنميةألاالجتماعيةألواالقتصادية

اإلسالمية

وائط صلى هللا عليه وسلم سبعة حأوقف الرسول •

وسلمأوصى بها مخيريق للرسول صلى هللا عليه

د ثبت أن جميع الصحابة رضوان هللا عليهم ق•

أوقفوا، ومن ذلك وقفي بئر رومة وبيرحاء

ازدهرت األوقاف في العصر األموي نتيجة •

باس اتساع رقعة الدولة االسالمية واستحدث لألح

.ديوانا مستقل

توسع نظام الوقف خالل العصر العباسي •

ات واتسعت مصارفه لتشمل المكتبات والمصح

.وغيرها

يم قطاعات الصحة والتعلالهبات واألوقافمولت •

العثمانيةالدولة في زمن والرفاه

مألالمملكةألالعربيةألالسعوديةألهيألمهدألاإلسال

ولهاألتاريخألطويلألفيألمجالألاألوقاف

خدمةعلىعديدةأعيانأوقفت•

الحرمينألالشريفينأل

نموذجأالمملكة العربية السعودية •

إلسالمية الدولاكافةبهتقتدي

إحياءعلىالسعوديةالقيادةع مالقد

،معالمجتفيالوقفيللعملالحيويالدور

:يليماعلى2030المملكةرؤيةفنصا

تحليالت بي سي جي | 2030المملكةرؤية | "المعاصرةاإلسالميةاالقتصاداتعلىأثرمنلهاوماالتاريخفياألوقاف" / "باألمةالنهوضفيالوقفدور"قحفمنذر :المصدر

ي سنعمل على تدريب العاملين ف…"

، وتشجيع غيرألالربحيالقطاع

يعألتشجالمتطوعين فيه، وسنواصل 

من لتمكينألهذاألالقطاعوقافاأل

الحصولألعلىألمصادرألتمويلأل

، و نراجع األنظمة واللوائحمستدامة

"...المتعلقة بذلك



هـ؛ تحليالت بوسطن كونسلتينج جروب26/02/1437بتاريخ ( 11/م)هـ؛ املرسوم امللكي رقم 29/01/1393بتاريخ ( 80)املرسوم امللكي رقم : املصدر

تطورألالجهة

1973مارس 

1993

2015ديسمبر 

2016مايو 

ج ءألمنألو ارةألالحجألواألوقاف

قمرالملكيالمرسومبموجبالوزارة،عيّنت•

محليةلجانا  هـ،29/01/1393بتاريخ(80)

وتنظيمهااألوقافلتسجيل

وكالةألضمنألو ارةألالشؤونألاإلسالمية

القطاعلتنظيموظائفعدةتحديدتم•

يقالصنادوإدارةاالستثماراتعلىواإلشراف

والدراساتاألبحاثوإجراء

مستقلةهيئةأل

يالملكالمرسومبموجباألوقاف،هيئةتطويرتم•

بتنظيماتكليفهمعمستقلةلجنةلتصبح،(11/م)رقم
وإدارتهااألوقاف

مستقلةهيئةأل
(يةو يرألالعملألوالتنميةألاالجتماعمعاليأليرأسهألإدارةمجلس)

الشؤونووزارةالعملوزارةدمجنتيجة•

ماعيةاالجتوالتنميةالعملوزيرأصبحاالجتماعية،

اإلدارةمجلسرئيس



:الدورألالتنظيمي

تع ي مسيرةوتوجيهاألنظمةصياغة•

المملكة؛فيالوقفيالعمل

الخاصةاألوقافعلىالرقابياإلشراف•

(األهلية)

:التشغيليالدور

لهاوالترويجالوقفمنتجااتطوير•

االستثمارطريقعناألوقافإدارة•

عياناألإدارةو

يهاعلاإلنفاقيمكنالتيالبرامجتحديد•

هـ26/02/1437تاريخألب( 11/م)ملكيألرقمألالمرسومألال

مهامألالهيئةألومسؤولياتهالموافقةألعلىألنظامألالهيئةألالعامةأللألوقافل

تحليالت بي سي جيهـ؛ 26/02/1437وتاريخ ( 11/م)مرسوم ملكي رقم : املصدر

ا

ب



مادة حددت الكيان القانوني للهيئة ومهامها واختصاصاتها، 25نظام الهيئة العامة لألوقاف من يتكون •

المملكة وعالجت  في مبناها ومقاصدها جميع المعوقات الحالية والمحتملة التي تواجه قطاع األوقاف في

العربية السعودية

حقق الهيئة العامة لألوقاف إلى تنظيم األوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها بما يتهدف •

لمقاصد             ا دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتكافل االجتماعي وفقويعزز واقفيها شروط 

.واألنظمةالشريعة اإلسالمية 

( 5)قرة ، والمشتركة وفقا لما ورد في الف(األهلية) تشرف الهيئة على جميع األوقاف العامة، والخاصة •

من المادة الخامسة من هذا النظام

 يخالف تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الوقفون في حدود ما تقضي به األنظمة، وبما ال•

شروط الواقفين أويدخل في أعمال النظارة



.توثيقهابعدالمملكةفياألوقافجميعتسجيل.1

اعنهعامةمعلوماتقاعدةوبناءالموقوفة،األموالجميعحصر.2

:اآلتيةاألوقافعلىالنظارة.3

هةجأوشخصالوقفنظارةيتولىأنالواقفاشترطإذاإالوالمشتركة؛(األهلية)والخاصةالعامةاألوقاف•

الهيئةغير

والعمرةالحجمواقيتأوقاف•

الناظرأوالواقفطلبعلىبناء  وذلكالهيئة،غيرناظرلهايكونالتياألوقافإدارة.4

أعمالفيالدخولدونالوقفأهدافلتحقيقالنظاميةاإلجراءاتواتخاذالنظار،أعمالعلىالرقابياإلشراف.5

:يأتيماباتخاذوذلكالنظارة،

األوقافعنتعدالتيالسنويةالمحاسبيةالتقاريرعلىاالطالع•

.للنظاروالمعلوماتيالفنيالدعمتقديم•

.الواقفشرطيخالفالبماواإلداريةالماليةالمشورةتقديم•

لهاليسالتياألوقافإداراتمجالساجتماعاتأوالعمومية،الجمعيةاجتماعاتلحضورعنهاممثلتكليف•

.للوقفالسنويالماليالتقريربحثعندعمومية؛جمعيات

.الخارجيالمراجعتغييرطلب•

قديفأوالوقف،أهدافتحقيقفييخفقالذيالناظرلعزلالقضاءأمام–األمرلزمإذا–الدعوىتحريك•

النظارةشروطمنشرطا  



أو،الهباتأوالتبرعات،جمعطريقعنتمولالتيوالمشتركةالعامةاألوقافإنشاءطلباتعلىالموافقة.6

.لهاالالزمةاألذوناتوإصدارالمساهمات،

بما؛أجلهامنالموقوفةاألغراضعلىوإنفاقهاعليها،ناظرةالهيئةتكونالتياألوقافإيراداتتحصيل.7.7

.ذلكاألمراستلزمإذاالمختصةالجهاتمعبالتنسيقوذلكالواقف،شرطيحقق

معتفقيبماأجلها؛منالموقوفةاألغراضعلىوإنفاقهالها،مديرةالهيئةتكونالتياألوقافإيراداتتحصيل.8

ذلكاألمراستلزمإذاالمختصةالجهاتمعبالتنسيقوذلكالواقف،شرطمعيتعارضوالاإلدارةعقد

عامةبرّ أوجهعلىالمملكةخارج(والمنقولةالثابتة،)الموقوفةاألموالمنلالستفادةالالزمةاإلجراءاتاتخاذ.9

.مصارفهاعلىإيراداتهاوإنفاق–الخارجيةوزارةمعبالتنسيق–المملكةداخل

الوقفيالعمللتطويرالالزمةاإلجراءاتاتخاذ.01



عام

(أهداف اجتماعية)

المستفيد

خاص

(عائلة الواقف)

تديرها جهة خاصة

الجهةألالمشرفة

تديرها جهة عامة

تحليالت بي سي جي: المصدر

الدورألالتشغيلي

التنظيميدورأل ا

ب

أوقاف الحرمين الشريفين •

المساجد•

،مثال  )المستقلةالعامةاألوقاف•

(...الراجحي

الجامعاتأوقاف•

(، (...سعودالملكجامعةمثال 

اتتواّله)الخاصةاألوقافمعظم•

(المحاكم

اقف األوقاف الخاصة التي يعين الو•

هيئة عامة إلدارتها 

األوقاف الخاصة التي تستلمها•

الهيئة بعد التشريع 



%  44منألاألعيانألالموقوفةألمسجلةألحالياألبالحاسبألاآلليألوألتشكلألاألراضيألوألالم ارعأل% 25

منها

أنواع األعيان الموقوفة المدخلة بالحاسب اآللي  اجمالي األعيان الموقوفة المسجلة في المملكة

33,22924,659

8,570

غير األوقاف اإلجمالي

المدخلة 

يبالحاسب اآلل

األوقاف المدخلة

بالحاسب اآللي

2,830

2

15

25

204

221

295

537

646

1,482

2,313

01,0002,0003,000

عدد األوقاف

غير مصنف

شقة

بئر

سوق تجاري

دكان

دار

عمارة

مؤذنسكن 

سكن إمام

أرض

مزرعة

تحليالت بوسطن كونسلتينج جروب: المصدر

75%25%

27%

17%

7%

6%

33%

10%



حجمألاألوقافألالحاليألوالمستهدف

الفرصألالمتاحةأللقطاعألاألوقافألوللهيئة(مليارأللايرألسعودي)فيألالمملكةأل

لىإليصلاألوقافقطاعإلنماءحاجةهناك•

يصبحكي2030عامفيلايرمليار350

الربحيغيرللقطاعرئيسيممول

فيهدفهلتحقيقرئيساممكنًاو،2السعودي

قيمةبنفطيالغيرالمحليبالناتجالمساهمة

.1تقريبًاسعوديلايرمليار21

فاألوقامحفظةتنميأنالهيئةمنالمتوقع•

3سعوديلايرمليار140حواليالىالعامة

لميةالعااألوقافأكبرحجملمشابهةوتصبح

اليوم

؛ توقع المساهمة في الناتج المحلي 2012من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الكلي لعام % 55-45سعودي على مجموعة من النواتج المحلية اإلجمالية غير النفطية بواقع مليار لاير 21تستند قيمة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة . 1
من عائد االستثمار يعاد استثماره محققاً % 25مليار لاير سعودي إال ـأن 14بقيمة أرباح سعودي مليار لاير 350تحقق األصول بقيمة % 4عندما يكون عائد االستثمار . 2تقريباً؛ % 5.2المؤسسات غير الحكومية بواقع / اإلجمالي للمنظمات 

، مؤسسة النقد العربي السعودي، تقرير الحقائق كابيتالالجزيرة : المصدر| سنويا 15%و من ثم بنسبة 2020سنويا حتى سنة 25%نمو أوقاف الهيئة بنسبة يوقع. 3|مليار لاير سعودي من أجل إعادة تمويل القطاعات غير الربحية 11بذلك 
جروبكونسلتينجالدولية الصادر عن وكالة االستخبارات المركزية، البنك الدولي، مصرف الراجحي؛ وكالة األوقاف؛ تحليالت مجموعة بوسطن 

210

40

140

الحالياألوقافحجم

المملكةفيالمقدر

المتوقعاألوقافحجم

2030فيألالمملكةفي

أخرىجهاتإدارةتحتاألوقاف

الهيئةإدارةتحتاألوقاف

تقدير متحفظ بناء على 

البيانات المتوفرة

350

14

54



27 

40 
19 

63 

84 

92 325 

شركاتأسهمطائفالجدةمدينةمكةالعائداتإجمالي أخرىمدن

حسبألالمدينةالعامةالعائدااألالسنويةأللألوقاف

(مليون لاير سعودي)

مباني وأراضي

أسهم شركات



(مليونأللايرألسعودي)2014صرفألعائدااألاألوقافألسنةأل

251.4

19.8

10.0
3.63.01.10.40.2

وطباعاتكتبعوائد األوقاف ةمتعددمكافأت إداريةشؤونخيريةمساعدات رمضانإفطار ينالشريفالحرمين دالمساجصيانة راالستثماإعادة

األعيانفي

13.1%

0.1%

منألالضروريأل يادةألالصرفألعلىألالمشاريعألوألتنويعألالمصارفألل يادةألأثرألاألوقاف

289.5



التحديااوصفالتحدياامجال

رةنظالو،واالقتصادياالجتماعيهادوراألوقاف،أهميةبالوعيمنمتدنيمستوى

هاعائداتإنفاقوالموقوفةاألعيانإدارةفيالدولةمؤسساتدورحيالالسلبيةالعامة الوعي

األنظمة
،ارتهإدأوالوقفإنشاءأو،األوقافقطاعمتنظالتيالتشريعات واألنظمةقصور

التشريعاتبهذهااللتزامبهيضمنماأو

الرقابة

معايير واضحة ومحّددة لإلشراف على األوقاف وتحديدالقطاعلحوكمةالحاجة

العامة والخاصة
رافإلشامنالهيئةوتمكن،واالداريةالماليةالتقاريرمتطلباامناألدنىالحدتحدد

والتزامهمفالوقلصالحالغبطةتحقيقهموضمانالنظارنشاطلمتابعةاإلدارةعلىالفعلي

الواقفينبشروط

أ

تحليالت بي سي جي :المصدر



التحديااوصفالتحدياامجال

مهامضمنهاتتالتيالمسؤولياتبكلللوفاءالالزمةالبشريةالقدرااإلىاالفتقار:البشريةالقدراا•

(راالستثمافريق :مثال)الهيئة

واضحةأداءمؤشرااوجودوعدم،األمثلالوجهعلىاألوقافإلدارةالحافزغياب :األداءإدارة•

السابقةف األوقاإدارةلدىالموظفينألداءواضحةإدارةأو

ذلكاتانعكاسمنواضحة لتوجيه عمليات االستثماراستراتيجيةألتوافرعدم :االستثماراستراتيجية•

المتوفرداستغاللألالنقعدمالسلبية

الحاليةالمحفظةمن( %95)حواليواألسهموالمبانياألراضيتشكل :الموقوفةاألعيان•

هذه األوقافاستثمارألمرونةمنيحدتألمماالهيئةعليهاتشرفالتيالعامةلألوقاف

صول، قيمة األوأغياب البيانات المكتملة حول عدد األعيان الموقوفة في المملكة،  :والتقنيةالبياناا•

خاصإلكترونيمعلوماتنظامعدم وجود:مثال)التقنيةاستخدامقصوروالمصارف، أو غاللالوأ

(باألوقاف

رةكبيقطاعاااستغاللعدمعنهينتجالذياألمر،األفرادمنهمالواقفينمعظم :الواقفينأنواع•

(إلخ،المؤسسات :مثال)المحتملينالواقفينمن

ات قطاعلشمولهاوعدمالدينية واالجتماعية االحتياجاتعلىاألوقافترّكز مصارف  :المصارف•

واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةعلىالوقفتأثيرمنيحدمماأخرىعامة 

الخيريةالمساعدااعلىفقطوتركيزهااالحتياجااألهمالبرامجاستهدافعدم :البرامجاختيار•

ب

األوقافمحفظة

األعيانإدارة

واالستثمار

اإلنفاقبرامج

تحليالت بي سي جي :المصدر



2030رؤيةألالمملكةأل
مأل/11األمرألالملكيألرقمأل

(26/2/1437)
استراتيجيةألالتنميةألاالجتماعية

رؤيةألواستراتيجيةألالهيئة

3 2 1

ي سنعمل على تدريب العاملين ف…"

، وتشجيع القطاعألغيرألالربحي

تشجيعالمتطوعين فيه، وسنواصل 

لألالحصومن لتمكينألهذاألالقطاعاألوقاف

، و نراجع علىألمصادرألتمويلألمستدامة

..."األنظمة واللوائح المتعلقة بذلك 

تحليالت بي سي جي: المصدر

:أدوارألالهيئةألالعامةأللألوقافألومسؤولياتها

صياغة التنظيمات وتعزيز :الدور التنظيمي. أ

القطاع

ائهاإدارة األوقاف العامة وإنم: الدور التشغيلي. ب

تنمية تؤدي األوقاف دورا  في تحقيق ركيزة ال•

ة المستدامة لوزارة العمل والتنمية االجتماعي

استراتيجيتها

تعتبر الهيئة العامة لألوقاف أحد الجهات •

الرئيسية المساهمة في هذه الركيزة



الرؤية

تحليالت بي سي جي :المصدر



التشغيليالدورالتنظيميالدور

بدوره في طلعضية لية السعوديفي المملكة العرببقطاعألاألوقافوضهللنس يالرئالباعثالهيئةأن تكون 

واالنظمةةألياالسالمعةيالشروفقا لمقاصد ةيةألواالجتماعيةألاالقتصاديالتنم
الرؤية

القطاعتنمية األعيانإدارةتحديثألاألنظمة

معدالتزيادة

علىالعائد

األوقافاستثمار

العامة

األعيانتنمية

منتجاتتقديم

جاذبةأوقاف

مونعلىتحفّز

ةمحفظوتنّوع

األوقاف

الرقابةتعزيز

والشفافية

تشريعاتوضع

تالئممرنة

االحتياجات

الراهنة

العملتطوير

الوقفي

و

ةبأهميالتوعية

األوقاف

الركائ 

البرامجتنويعالقطاعحوكمة

123456

متنّوعإنفاق

األوقافلغالل

برامجخاللمن

األثرعالية

تحليالت بي سي جي :المصدر



No

معاييرألإنشاءألالوقف
الصكوكوتحريرالوقفإنشاءمعايير

الخالفاتوتجنباالتساقلضمان

والتنفيذالرقابةأنظمة
اإلشرافمنالهيئةتمكنالتياألنظمة
واتخاذالوقفيالعملعلىالرقابي

الحاجةعندالالزمةاإلجراءات

تع ي ألأثرألالوقف
ميةتنفيالوقفيالعملدورتعزيز

الصحةمثلاألخرى،القطاعات
والثقافةوالتعليم

الربحيةغيرالجهااتمكين
لىعتساعدالتيوالحوافزاألنظمةوضع
الجهاتأنشطةضمنالوقفيالعملدمج
الربحيةغير

إلدارةاالسترشاديةالمبادئ

الوقف
رةبإداالمتعلقةاالسترشاديةالمبادئ
مارواالستثاإلدارةكفاءةلضمانالوقف

مجاالاألاإلشرافأل

الرقابي

تحليالت بي سي جي: المصدر

1
األنظمةتحديث 



العامةاألوقافجميعتسجيل•

المملكةفي(األهلية)والخاصة

مةالقائوالجهاتالنظارتسجيل•

األوقافإدارةعلى

أعمالعلىالرقابياإلشراف•

ةباألنظمااللتزاملضمانالنظار

طوشروالوقفيبالعملالمتعلقة

الواقفين

لضمانالنظارأعمالمراجعة•

الماليةبالمتطلباتالتقيد

والمقترحاتالشكاوىتلقي•

كلومعاقبةالالزمةاآللياتإقرار•

يخالفهامن

هافييُحالالتيالحاالتتحديد•

المختصةالجهاتإلىالمخالفون

التسجيل

اإلشراف

وتطبيقألالنظامالتدخل

تحليالت بي سي جي: المصدر

2
القطاعحوكمة



مل ، لجعل الع(على الشركات)خصم الزكاة، مثل الحاف ألالماليتقديم 

(.دراسة مع وزارة الماليةيحتاج الى )أكثرألجذبًاألالوقفي 

الوسائلألفي التنمية االقتصادية واالجتماعية عبرالتوعيةألبأهميةألالوقفأل

المختلفة

الصعودألإلىألأعلىأل

الهرم

 يادةألمستوىأل•

العمل

يحتاجألاستثماراا•

أكثر

الوصفمستوىألالعمل

في إدارة قدراتهمألمن أجل تطوير باإلرشادألوالتدريبألالنظار ت ويدأل

األوقاف

التوعيةألوالتسويقأل

لألوقاف

المساندة

وتطويرألالقدراا

التحفي ألالمالي

تحليالت بي سي جي: المصدر

تنمية القطاع3



فئااألجديدةأل

منألالواقفين

محفظةألمتنوعةأل

منألاألعيانألالموقوفة

إنشاء

أوقافألجديدة
حصرألاألوقاف

الحالية

األدوااألدعم وتطوير 

يةألالماليةألواألوقافألالنقد

نلتنويع محفظة األعيا

الشركااألتشجيع 

على العملالمؤسسااألو

الوقفي

ةألأبعادألتنمي

األعيان

الوصف

التخطيطألالمسبقألفيأل

الواقفين الوصولألإلىأل

الجدد وجذب عدد أكبر 

من األوقاف 

تنميةألاألعيان

يل تحديد وتتبع وتسج

األوقافألالحاليةألغيرأل

هالوتفعيالمسجلةأل

تحليالت بي سي جي: المصدر

4
تنمية األعيان



ستدعم الهيئة العامة لألوقاف تنمية وقف النقود واألدوات المالية

الماليةاألدوات 

المتاجر

المصانع

المباني

األراضي

الصناديق النقدية

استمرار

زيادة

بحث

المبّرراتالتوصياتاألعيان الموقوفة

في المملكةأغلب األعيان الموقوفة األراضي والمبانيتشكل •

الي كبير رأسمالعقارية وتطويرها إنفاق ة األعيان الوقفية إدارتتطلب •

الوقفيةمقارنة بغيرها من األعيان 

من محفظة الهيئة العامة لألوقافجزًءا بسيًطا تشغل حاليًا •

األعيان محفظة مجملفياألوقاف هذه نسبة لزيادة حاجة هنالك •

ن الواقفين عدًدا كبيًرا موتجتذبمرونة جيّدة توفّر كونها الوقفية 

ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضةمن األفراد 

قطاعات مختلفة في يمكن استثمارها •

التي ن بلداالفي غير ناضجةاألوقاف الصناعية والتجارية ال تزال •

ة أوسعوتتطلّب خبر، إدارتها معقدة، كونها مقارنةشملتها الدراسة لل

شمل وقاف الصناعية والتجارية تآلية األنوصي بدراسة وتحليل •

األصول والعائدات المحتملةإدارة 

وليد على تقدرة ودرجة عالية من المرونة تقدّم االستثمارات المالية •

لفة مختاستثمارية على قطاعات ها زيعتووذلك بمرتفعةعائدات 

و خارجيةأمحلية 
زيادة

بلدان المقارنة المعيارية

أندونيسياقطراإلمارات

تركيا مصر

قطراإلمارات

أندونيسيا مصر

قطراإلمارات

أندونيسيا مصر

أندونيسيا

تحليالت ذا بوسطن كونسلتينج جروب: المصدر

؟

4
تنمية األعيان



جذب

أفضلألالمواهب

اعتماد

استراتيجية

االستثمار

إسنادألالتنفيذ

شركااألمهنيةإلىأل

يفالمتخصصينالكفاءااأصحابجذب

وإدارةواالستثماراتاالستراتيجيات

بهمواالحتفاظاألموال

طبيعةوتتالءماستثماراستراتيجيةاعتماد

نويعوتالهيئةلهاتتعرضقدالتيالمخاطر

فياألصولأنواعكلفياالستثمارات

األسواقمختلف

ىإلاألموالوإدارةاالستثمارتعهيد

علىللحصولمتخصصةجهاا

علىبناءمرتفعاستثمارعائد

االستثماراستراتيجية

1

3

2

أفضلألالممارسااألفيألإدارةألاألعيان

تحليالت بي سي جي: المصدر

5
إدارة األعيان



مل توسيع قنوات اإلنفاق لتش

قافةألالتعليمألوالصحةألوالثبرامج 

واإلسكان

تنفيذألالبرامجألإلىألالجهااألإسناد 

ومقدمي الخدمة ممن لديهم األهليةأل

ااإلمكانيات والقدرات على تنفيذه

تمعالمجاحتياجااأساسعلىالبرامجاختيار

هذهليكونأنعلى،األولويةبحسبالسعودي

ىإلباإلضافةمستدامةتنميةهدافأالبرامج

الخيريةالمساعداا

اختيار 

البرامج

تحديد مجاالت 

التأثير

تنفيذ 

البرامج

تقييم 

األثر

صرفألدورةأل

غلةألاألوقاف

1

2

3

4

ىأللتتبعألمستوإجراء تقييم أثر البرامج 

مجألكفاءةألتلكألالبرااألهداف وقياس تحقيقأل

البرامجألالمستقبليةوتحسين 

تحليالت بي سي جي: المصدر

6
تنويع البرامج



توجيهألالواقفينألإلىألوقفألأعيانألمختلفةألعلىألمصارفألمتعددةألستقومألالهيئةألب

لتعظيمألاألثرألاالجتماعيألوألاالقتصاديألللوقف

للمساهمة في تنمية القطاعات المختلفةالمصارفتنويع ستعمل الهيئة العامة لألوقاف على 

تحليالت ذا بوسطن كونسلتينج جروب: المصدر

فيغير ناضجة ال تزال مساهمة األوقاف في هذه القطاعات •

قاف عن إنفاق هيئات األوأمثلة تتوفّر ال . العالم اإلسالمي

.مشابهةبرامجاألخرى على

ا في أثًرا كبيًرا حاليً في ذلك األوقاف ة قد ال تحقق مساهم•

المملكة العربية السعودية

الرعاية الصحية

التنمية االقتصادية

الثقافة

الرعاية االجتماعية

المساجد وما في 

حكمها

التعليم

المبّرراتالتوصياتراألثمجاالت 

صلب مفهوم الوقف الوقف على المساجد هو •

لهيئة الرئيسة لدافاألهأهم تُعتبر التنمية االجتماعية إحدى •

منهج ديني اجتماعي اقتصادي لوقف ، فاالعامة لألوقاف

متكامل

ورة تطور بصالتعليم والصحة والثقافة اتقطاعالوقف على •

والغربيةاإلسالمية الدول الفتة في بعض 

ذه لتفعيل الوقف على هحاجة في المجتمع السعودي ثّمة •

الهيئة على تنويع مصارف األوقاف تعمل القطاعات، وس

تها بتنميلتساهم 

ف مجاالت الوقمن غيرها الواقفين أكثرهذا القطاعاتتجتذب•

مجتمعوالباألفراد المباشرة ، نظًرا لطبيعة األنشطة وصلتها 

اإلسكان

استمرار

إضافة

؟بحث

بلدان المقارنة المعيارية

قطر أندونيسيا

تركيا

مصر

أندونيسياقطراإلمارات

تركيا مصر

6
تنويع البرامج

أ



مؤشرااألاألداءألالرئيسية

معدالت العائد على استثمار األوقاف العامة

محفظة األوقاففي الموقوفة الجديدة معدل زيادة األعيان

الوقت الالزم لتسجيل وقف جديد

(مليار لاير سعودي)قيمة األوقاف التي تّم حصرها 

تماعية نسبة الوعي العام بأهمية األوقاف في التنمية االج

واالقتصادية

ناء اإلنفاق من األوقاف العامة على البرامج باستثمعدل 

البرامج الدينية وبرامج الرعاية االجتماعية

معاييرألالمقارنة

عربية مقياس خاص بالمملكة ال–غير متوفّر 

السعودية

أقل من يوم واحد

يُحدّد الحقًا

بية مقياس خاص بالمملكة العر–غير متوفّر 

السعودية

%3–%5

يُحدّد الحقًا

الهدفألالقياسي

وضع يُحّدد بعد قياس ال

الحالي

الهيئة الوقفية

في قطر

1

2

3

4

5

6

أوقاف

سليمان

الراجحي

تحليالت بي سي جي: المصدر




