


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

عديدةأعيانأوقفت•

أالمملكة العربية السعودية •

إلسالمية ا

،2030

:

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

ي سنعمل على تدريب العاملين ف…"

، وتشجيع 

المتطوعين فيه، وسنواصل 

من 

، و نراجع األنظمة واللوائح

"...المتعلقة بذلك
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ي سنعمل على تدريب العاملين ف…"

وعين ، وتشجيع المتط

فيه، وسنواصل 

من 

، و نراجع 

..."األنظمة واللوائح المتعلقة بذلك 

تحليالت بي سي جي: المصدر

:

صياغة التنظيمات وتعزيز :الدور التنظيمي. أ

القطاع

ائهاإدارة األوقاف العامة وإنم: الدور التشغيلي. ب

تنمية تؤدي األوقاف دوراً في تحقيق ركيزة ال•

ة المستدامة لوزارة العمل والتنمية االجتماعي

استراتيجيتها

تعتبر الهيئة العامة لألوقاف أحد الجهات •

الرئيسية المساهمة في هذه الركيزة



وضهنللسيالرئالباعثالهيئةتكونأن

ةيالعربالمملكةفياألوقافبقطاع

استغاللحسنيضمنبما،ةيالسعود

ةيصاداالقتةيالتنمغاياتلتخدماألوقاف

ً قوفةيواالجتماع ةعيالشرلمقاصدا

قةبالمطواألنظمةةياالسالم
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حجم األوقاف الحالي والمستهدف

الفرص المتاحة لقطاع األوقاف وللهيئة(مليار لاير سعودي)في المملكة 

لىإهناك حاجة إلنماء قطاع األوقاف ليصل •

كي يصبح 2030مليار لاير في عام 350

ممول رئيسي للقطاع غير الربحي 

في ، و ممكنًا رئيسا لتحقيق هدفه2السعودي

قيمة المساهمة بالناتج المحلي الغير نفطي ب

.1مليار لاير سعودي تقريبًا21

ف المتوقع من الهيئة أن تنمي محفظة األوقا•

3مليار لاير سعودي140العامة الى حوالي 

لمية حجم أكبر األوقاف العالوتصبح مشابهة 

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 14مليون لاير سعودي أربح بقيمة 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 
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أخرىجهاتإدارةتحتاألوقاف

الهيئةإدارةتحتاألوقاف

تقدير متحفظ بناء على 

البيانات المتوفرة
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شركاتأسهمطائفالجدةمدينةمكةالعائداتإجمالي أخرىمدن

(مليون لاير سعودي)

مباني وأراضي

أسهم شركات



رةنظالو،واالقتصادياالجتماعيهادوراألوقاف،أهميةبالوعيمنمتدنيمستوى

هاعائداتإنفاقوالموقوفةاألعيانإدارةفيالدولةمؤسساتدورحيالالسلبيةالعامة

،ارتهإدأو،األوقافقطاعمتنظالتيالتشريعات واألنظمةقصور

التشريعاتبهذهااللتزامبهيضمنماأو

معايير واضحة ومحّددة لإلشراف على األوقاف وتحديد

العامة والخاصة
رافإلشامنالهيئةوتمكن،واالداريةالماليةالتقارير

فالوقلصالحالغبطةتحقيقهموضماناإلدارةعلىالفعلي

والتزامهم

أ
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ضمنهاتتالتيالمسؤولياتبكلللوفاءالالزمة:•

(راالستثمافريق :مثال)الهيئةمهام

،األمثلالوجهعلىاألوقافإلدارةالحافزغياب :•

السابقةف األوقاإدارةلدىالموظفينأو

مثال . ) واضحة لتوجيه عمليات االستثمار :•

(المتوفر:

الحاليةالمحفظةمن ( %95)حواليتشكل :•

هذه األوقافمماالهيئةعليهاتشرفالتيالعامةلألوقاف

قيمة وأغياب البيانات المكتملة حول عدد األعيان الموقوفة في المملكة،  :•

معلوماتنظامعدم وجود:مثال)والمصارف، أو غاللالوأاألصول، 

(باألوقافخاصإلكتروني

عدمعنهينتجالذياألمر،منهمالواقفينمعظم :•

(إلخ،المؤسسات :مثال)

ات قطاعلشمولهاوعدمالدينية واالجتماعية االحتياجاتعلىاألوقافترّكز مصارف  :•

واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةعلىالوقفتأثيرمنيحدمماأخرىعامة 

وتركيزهاالبرامجاستهدافعدم :•

ب
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بدوره في طلعضية لية السعوديفي المملكة العربس يالرئالباعثالهيئةأن تكون 

وفقا لمقاصد 

معدالتزيادة

علىالعائد

األوقافاستثمار

العامة

منتجاتتقديم

جاذبةأوقاف

مونعلىتحفّز

ةمحفظوتنّوع

األوقاف

الرقابةتعزيز

والشفافية

تشريعاتوضع

تالئممرنة

االحتياجات

الراهنة

العملتطوير

الوقفي

و

ةبأهميالتوعية

األوقاف

123456

متنّوعإنفاق

األوقافلغالل

برامجخاللمن

األثرعالية
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التمكينالتشغيلالتنظيم

ENB01 مقر الهيئةتأسيس

ENB02الداخليةوضع السياسات واإلجراءات

ENB03تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات

ENB04 إلدارة األوقاف( آلي)تصميم نظار رقمي

ENB05اجتذاب أفضل المواهب

ENB06إنشاء هوية مؤسسية

ENB07 األولىالمرحلة -التنفيذ دعم

التأسيس

التفعيل

والنموالتحسين

OPR01 حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة–

األولىالمرحلة 

OPR06 مواقيتالصياغة استراتيجية تنمية أوقاف

OPR07تحديد مجاالت التأثير ذات األولوية

REG01قابيالمعايير والمبادئ التوجيهية لإلشراف الر

REG02تبسيط وأتمتة عملية التسجيل

REG04استراتيجية حملة العالقات العامة
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REG03برنامج اإلشراف وااللتزام

OPR01 حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة–

الثانيةالمرحلة 

OPR03تطوير منتجات األوقاف

OPR04استراتيجية استثمار األوقاف

OPR05إسناد إدارة األوقاف لجهات خارجية

OPR08اختيار مشغلي البرامج

ENB07 الثانيةالمرحلة–التنفيذ دعم

OPR01 حصر وتسجيل األوقاف داخل المملكة–

الثالثةالمرحلة 

OPR02حصر وتسجيل األوقاف خارج المملكة

REG05الدراسات والبحوث المتعلقة باألوقاف

REG06المؤتمرات المتعلقة باألوقاف

REG07تدريب النظار على اإلدارة

REG08جائزة تميز النظار

REG09يل الترويج لمنتجات األوقاف الهادفة إلى تمو

المؤسسات غير الربحية
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